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1. — Erzurum Mebusu Ziyaeddin Efen
dinin; vapur ve tramvaylarda erkeklerle 
kadınların arasını tefrik eden perdelerin 
kaldırılması için İstanbul Polis Müdürlü
ğünce verilen emrin sebebine dair Dahiliye 
Vekâletinden suali (6/89) 489 

2. — Ordu Mebusu Hamdi Beyin; Ünye 
köylerindeki Ermeni Sirop çetesinin teslimi 
nefsedip etmediğine dair Dahiliye Vekâle
tinden suali (6/88) 489 

3. —Karesi Mebusu Ahmed Süreyya Be
yin ; Sivasta bilûmum memurini mülkiye ve 
askeriye eytam ve eramiline maaş verilme
mesi esbabına dair Maliye Vekâletinden 
suali (2/90) 490 

4. — Eskişehir Mebusu Arif Beyin; mâ-
lûlîni guzata Muavenet Heyetinde vuku-
bulan suiistimalâttan dolayı meseleye va- , 
zıyed edilip edilmediği hakkında Müdafaai 
Milliye Vekâletinden suali (6/80) 490 

Sayfa 
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Lâyihalar 490 

1. — Maliye bütçesinde açılmış olan 
«Ziraat Bankasının İstanbul avansına tedi-
yat» faslına iki milyon lira tahsisat vaz'-
ına mütedair kanuna müzeyyel lâyihai ka
nuniye (1/402) 490 

Mazbatalar 490 
1- — Matbaa alât ve edevatiyle kitap 

ve gazete kâğıtlarının Gümrük Resminden 
istisnasına dair 9 Kanunuevvel 1336 tarih
li Kanunun ikinci maddesinin tefsirine da
ir İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinden mev
rut (3/158) numaralı tezkere ve Kavanini 
Maliye Encümeni mazbatası 490 

2. — İstimlâk Resmi hakkındaki Kanu
nun tefsirine ait Muvazene ve Kavanini 
ve İktisat encümenleri mazbataları (3/109) 490 

Takrirler 
1. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin 

Ruznamenin 18 nci maddesini teşkil eden 
mâlûlîni guzatm terfih ve ikdarı hakkın
daki Kanunun birinci maddesinin tefsiri-
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Sayfa 
ne aidolan mazbatanın tercihan müzakere
sine dair takriri 490 

2. — Kângırı Mebusu Rifat Beyin Kân
gırı Meclisi Umumisi âzalığma intihabedil-
miş olan Belediye Reisi Cemal Efendiye 
Ruznamenin 32 nci maddesini teşkil eden 
Dahiliye Encümeni mazbatasının tercihan 
müzakeresine dair takriri 

4. — Müzakere edilen maddeler 491 
1. — Mâlûlîni guzatm terfih ve ikdarı 

hakkındaki 24 Ağustos 1338 tarihli Ka
nunun birinci maddesinin tefsirine dair 
(3/183) numaralı Başvekâlet tezkeresine 
mütaallik Müdafaai Milliye Encümeni 
mazbatası 491:494 

2. — Hiyaneti Yataniyeden mahkûm 
Yalvaç ahzı asker şubesinden yüzbaşı İs
mail Hakkı Efendinin affı hakkında 
(1/80) numaralı lâyihai kanuniye ve Ad
liye Encümeni mazbatası 494:501 

3. — Divanı harblerden sâdır olan gı
yabi hükümler hakk-nda (3/97) numara
lı Müdafaai Milliye Vekâleti tezkeresine 
dair Adliye Encümeni mazbatası 501:503 

4. — Amasya Mebusu (sabık) Ömer 
Lûtfi Beyin, şirketlerde Türkçe istimali 
hakkında teklifi kanuni ve şayanı müza
kere olm'adığına dair Nafıa Encümeni 
mazbatası (2/91) 503:505 

5. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin 
Mütarekeyi mütaakıp hizmete alman mü
tekait erkân, ümera ve zâbitan hakkında 

(2/21) numaralı teklifi kanuni ve Müda
faai Milliye Encümeni mazbatası 505:513 

6. — Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efen
dinin, Nizamname ve talimatnameler hak
kında teklifi kanunisi (2/172) ve Kanunu 
Esasi Encümeni mazbatası 513:520 

7. — Lâzistan Mebusu Ekrem Beyin, 
devairde kırtasiye muamelâtının tenkisi 
ve ıslahı için her vakâlette bir komisyon 
teşkiline dair takriri (4/114) 520:523 

8. — Kângırı Meclisi Umumi âaalığma 
intdhabolunan Belediye Reisi Cemal Efen
diye ait evrak hakkında Dahiliye Vekâ
leti tezkeresi ile Memurin Muhafcemat 
Heyetinin (4/125) numaralı mazbatası 
ve Dahiliye Encümeni mazbatası 523:524 

9. — Belediye reislerinin vazaifi saire 
ile iştigalleri caiz olup olmıyacağınm 
tefsirine dair İcra Vekilleri Heyeti Riya
setinden mevrut (3/21) numaralı tezker 
reoi ve Dahiliye Encümeni mazbatası 524:531 

10. — Yirmidörde munkasem saatin 
kabulü hakkında Cebelibereket Mebusu 
Avni Beyin takriri (4/114 mükerrer) 531 

11. — Saruhan Mebusu Vasıf Beyle re
fiklerinin Darülfünun müderrisliğiyle Me
busluğun içtimai hakkında bir karar ve
rilmesine dair (4/100) numaralı takriri 531: 

532 
12. — Altm kaçakçılığından mahkûm 

Eşref ve Haşim efendiler hakkında (4/36) 
numaralı evrak hakkında Adliye Encüme
ni mazbatası 532:535 
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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 1,43 

REİS — Birinci Reisvekili Sabri Beyefendi 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (7an), Mahmud Bey (Siird) 

REİS — Efendim celseyi açıyorum, zabtı sabık hulasası okunacak : 

1. — ZABTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci Celse 
Fethi Beyefendinin tahtı riyasetlerinde 

inikadederek zabtı sabık hulâsası kıraat ve ay
nen kabul olundu. Evrakı varideden havalesi 
icabedenlerin havalesi yapıldı. Emirber ve se
yis neferleri hakkında Erzurum Mebusu Rüş-
dü Paşanın teklifi kanunisinin reddine dair 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası kıraat 
ve kabul edildi. İmalâtı harbiyede müstahdem 
amele hakkındaki lâyihai kanuniyenin İktisat 
Vekâletince ihzar olunan Mesai Kanuniyle tev
hidi zımnında mezkûr vekâlete tevdiine dair 
İktisat Encümeni mazbatası kıraat ve keyfiyet 
tesbit olundu. İstiklâl Mahakimi Kanununun 
beşinci maddesinin tadili hakkındaki teklifi ka
nuninin reddini mutazammm Lâyiha Encümeni 
mazbatası ikinci defa olarak tâyini esami ile 
reye vaz'edildi. Elâziz - Erzincan t a r i k l e 
Pertek Köprüsü hakında Dersim Mebusu Fe
ridun Fikri ve Muş - Hınıs arasındaki köprü 
ile Muş - Erzurum, Muş - Dlyarbekir şoseleri 
hakkında Muş Mebusu Osman Kadri Beylerin 
suallerine Nafıa Vekili Muhtar ve derdest edi
len çetelerin miktarına dair Zonguldak Mebusu 
Halil Beyin sualine Dahiliye Vekili Ferid Bey
efendiler tarafından verilen izahat istima olun
du. Badehu İstiklâl Mahkemeleri Kanununun 
beşinci madesinin tadili hakındaki teklifi ka
nuninin reddini nâtık Lâyiha Encümeni mazba
tasının (40) redde karşı (112) rey ile kabul 

1.— Erzurum Mebusu Ziyaeddin Efendinin, 
vapur ve tramvaylarda erkeklerle kadınların 
arasını tefrik eden perdelerin kaldırılması hak
kında İstanbul Polis Müdürü tarafından emir 
verilmesi esbabına dair (6/89) 

edildiği bittebliğ affı umumi hakkındaki lâyihai 
kanuniyenin bakıyei müzakeratma geçildi. 
Üçüncü maddede tesbiti takarur etmiş olan 
müstesniyat hakkında müzakere icra ve neticei 
müzakerede istisnaatm reddi hakkında Karesi 
Mebusu Vehbi Bey tarafından verilen takrir 
kabul edildi. Ve lâyihai kanuniyenin sabık 
ikinci maddesi üçüncü madde olaraik tadilen 
kabul olundu. Lâyihanın dördüncü maddesi 
dahi aynen kabul ve teneffüs için celse tatil 
edildi. 

İkinci Celse 
Fethi Beyefendinin Riyasetleriyle kuşat ve 

Affı umumi kanun lâyihasının müzakeresine 
devam edilerek beşinci madde tadilen, altıncı 
ve yedinci madde aynen, kanunun heyeti umu-
miyesi ekseriyetle kabul olundu.. Badehu mu
zır hayvanların itlafı hakkındaki lâyihai kanu
niyenin müzakeresine başlandı, heyeti: umumi-
yesi hakkında cereyan eden müzakere kâfi gö
rüldükten sonra maddelere geçilerek birinci ve 
ikinci madde^r aynen kabul edildi ve Perşem
be günü içtima edilmek üzere Celse tatil olun
du. 

Reis Kâtip 
Sabri Van 

Hakkı 
Kâtip 
Siird 

Mahmud 

2. — Ordu Mebusu Hamdi Beyin, Ordu vi
lâyetinin Ünye kazası köylerinde icrayı şekavet 
eden Ermeni Sirop çetesinin teslimi nnfsedip et
mediğine dair şifahi sual takrirleri (6/88) (Da
hiliye Vekâletine) (6/88) 

2. — SUALLER 
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3. — Karesi Mebusu Ahmed Süreyya Beyin; 
Sivas'ta bilûmum memurini mülkiye ve askeriye 
ve eytam ve er amile Eylülden beri maaş veril
mediği haber alındığından bunun ne dereceye 
kadar aslı olduğuna ve eğer hakikaten maaş ve-

rilmemişse esbabına dair şifahi sual takriri (ta
liye Vekâletine) havale edilmiştir. (6/90) 

REİS — Efendim zaptı sabıik hulâsası hak
kında mütalâa dermeyan buyurmak istiyen var 
mı? (Hayır sesleri) Zaptı sabık kabul edildi. 

3. — EVRAKI VABİDE 

REİS — Efendim, evrakı varideyi arz ediyo
rum. 

Lâyihalar 
1. — Maliye Bütçesinde açılmış olan «Ziraat 

Bankasının İstanbul avansına tediyat» faslına 
iki milyon lira tahsisat vaz'ına mütedair Kanuna 
müzeyyel olarak Başvekâletten mevrut lâyihai 
kanuniye (1/402) (Muvazenei Maliye Encüme
nine) 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Reis Bey, müstacelen müzakeresini rica edi
yorum. 

REİS — Efendim, bu lâyihai kanuniyenin 
müstacelen müzakeresini İktisat Vekili Bey ri
ca ediyorlar. Müstaceliyeti kabul buyuranlar 
lütfen ellerini kaldırsın. Aksini de reye koyu
yorum. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul olunmuştur efendim. 

Mazbatalar 
1. — Matbaa alât ve edevatiyle kitap ve gazete 

kâğıtlarının Gümrük Resminden istisnasına dair 
9 Kânunuevvel 1336 tarihli Kanunun ikinci mad
desinin tefsirine dair İcra Vekilleri Heyeti Ri
yasetinden mevrut (3/157) numaralı tezkere ve 
Kavanini Maliye Encümeni mazbatası (Ruzna-
meye) 

2. — İstihlâk Resmi hakkındaki Kanunun 
tefsirine ait Kavanin ve Muvazenei Maliye ve 
İktisat encümenleri mazbataları (3/109) 

REİS — Müstacel ruznameye alıyorum. 
Takrirler 

1. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, ruz
namenin 18 nci maddesini teşkil eden ve Mâlû-
lîni guzatm terfih ve ikdarı hakkındaki Kanu
nun birinci maddesinin tefsirine aidolan mazba
tanın tercihan müzakeresine dair takriri 

REİS — Arz edeyim. Malûmuâlileridir ki 
efendiler, bugün Perşembe günü ruznamenin 
müteferrik mevaddının müstacel suretle müza

keresi tahtı karara alınmıştı. Ali Rıza Bey bu 
mevaddan bir maddenin tercihan müzakeresini 
teklif ediyorlar, takriri arz edeceğim : 

Riyaseti Celileye 
Mâlûlîni guzatın terfih ve ikdarı hakkındaki 

Kanunun birinci maddesinin tefsirine dair olup 
ruznamenin 18 nci maddesinde mevcudolan Mü-
dafaai Milliye Encümeni mazbatasının henüz 
tasdik edilmemesinden mezun addedilen İstik
lâl Mücadelâtı malûllerinin maaşatı tediye edil
memekte ve bu yüzden mâlûlîni askeriye müza
yaka çekmektedir. Tefsiri mutazammm Müda-
faai Milliye Encümeni mazbatasının tercihan bu
gün müzakeresini arz ve teklif eylerim. 

İstanbul 
Ali Rıza 

REİS — Efendim, Ali Rıza Beyin teklifini, 
yani bu kanunun tercihan müzakeresini kabul 
buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. Aksini reyi 
âlinize arz ediyorum. Tercihan müzakeresini ka
bul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. Terci
han müzakeresi kabul edilmiştir efendim. 

Sualler, cevaplar (Devam) 
4. — Eskişehir Mebusu Arif Beyin, mâlûlî

ni guzata Muavenet Heyetinde vukubulan sui-
istimalâttan dolayı meseleye vazıyed edilip edil
mediği hakkında Müdafaai Milliye Vekâlbtin-
den sual takriri (6/80) 

REİS — Şimdi efendim, mâlûlîni guzata Mu
avenet Heyetinde vukubulan suiistimalât hak
kında Eskişehir Mebusu Mehmed Arif Beyin 
sualine Müdafaai Milliye Vekili Kâzım Paşa 
Hazretleri cevap vereceklerdir. Kâzım Paşa Haz
retleri yok mu efendim? (Yok sesleri) 

RÜŞDÜ Pş. (Erzurum) — Gelecek efendim. 
REİS — Ruznamemize geçiyoruz. Bugün 

ruahamemizin yedinci maddesinden başlıyacalc* 
tık. Şimdi kabul edilen tercihan müzakereci 
üzerine olan 19 ncu maddenin müzakeresine 
başlıyoruz. 

— 400 — 
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4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Mâlûlîni guzatın terfih ve ikdan hak
kındaki 24 Ağustos 1338 tarihli kanunun birinci 
maddesinin tefsirine dair (3/183) numaralı 
Başvekâlet tezkeresine mütaallik Müdafaai Milli
ye Encümeni mazbatası 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
6/421 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Mâlûlîni guzatm terfih ve ikdarı hakkında

ki 24 Ağustos 1338 tarihli Kanunun birinci mad
desinde (Harbi hazırda ve bu harbin devamı 
müddetince vukubulacak umum müsadematta 
vazife başında hizmet icabatı duçar oldukları 
mecruhiyet neticesi olarak Askerî tekaüt ve isti
fa Kanununun yirmi altıncı maddesinde zikro-
lunan 1 - 6 derecattan mâlûilyetleri tebeyyün 
eden erkân, ümera ve zâbitan ile mensubini as
keriye harbi hazırın nihayetine kadar tekaüt 
edilmiyerek mezun addolunacakları) muharrer 
olmasına nazaran maddei mezkûre mucibince 
mezun addedilenlerden kadroda memuriyetini 
muhafaza edenlere, mezun diğer zâbitan gibi 
tam muhassasatmı muhafaza etmiyenlere açık 
muhassasatı verilmiş ise de, kanunu mezkûrun 
mevkii meriyete vaz'ım icabettiren esbabı mu
maileyhimin muvazzaf diğer zâbitan misillû tam 
muhassasatlarmm verilmesi maksadına müstenit 
ve Muvazenei Maliye Encümeninin esbabı muci
be mazbatası da bunu müeyyidolmasma binaen 
mumaileyhime tam muhassasat itası icabedenle-
re tamimen tebliğ kılındığı ve ancak kanun, mu
maileyhimi yalnız mezun addederek muhassasat-
ları hakkında sakıt olması sebebiyle mezunlar 
hakkındaki ahkâmı nizamiyenin tatbiki hususu 
da vâridolacağma ve esas meselenin tefsire taal
lûkuna mebni ilerde birgûna müşkülâta mahal 
kalmamak üzere mumaileyhime tam muhassasat 
itası hakkında bir karar tefsiri istihsali Müda
faai Milliye Vekâletinin 18 . 11 . 1339 tarih ve 
Muhasebat Dairesi 1256 numaralı tezkeresinde 
bildirilmekle ifayı muktazasına müsaadei Riya-
setpenahilerini istirham eylerim efendim. 

25 . 11 . 1339 
Başvekil 

İsmet 

Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
5 . 12 . 1339 

24 Asustos 1338 ttarihli Kanunun birinci 
maddesinde zikrolunan (mezun addi) cümlesinin 
tefsirine dair Başvekâletten vürudedip encüme
nimize tevdi buyurulan 25 . 11 . 1339 ttarihli 
tezkere müta'lâa ve tetkik edildi. 

Tekaüt ve istifa Kanununun 26 ncı madde
si mucibince derecatı muhtelife üzerine tekaüt
lerinin icrası halinde mâlûlîni guzatm <alacak-
iarı tökaüdiye maaşı temini maişetlerine gayri-
kâfi görülmüş ve bu maksatla geçen Meclisi 
Âli tarafından Ağustos 1338 tarihli kanun ile 
'harbi âhir nihayetine kadar mezun addedilme
leri tasvip kılınmıştır. Ahiren harbi hâzıra hitam 
verilmiş ve umum mâlûlîni gusaıtın terf ühinıe da
ir tanzim kılınmakta olan Terfih Kanununun 
henüz ikmal edilememsi ve bu yüzden malûlle
rimizin maişetlerinin sektedar olacağı nazarı 
dikkate alınarak Meclisi Ali tarafından mezu
niyetlerinin temdidi 18 . 10 . 1339 tarihli Ka
nun mucibince kaıbul buyurulmuştur. Cereyan 
eden hale nazaran mezuniyet tâbirinden maksa
dın temini maişete matuf bulunduğu vazıhan 
anlaşılmakla İstiklâl Harbi Malûllerinin terfih 
Kanunu nesrolummcaya kadar muvazzaf ve 
müstahdem zâbitan misil'lû maaş ve tahsisatı 
fevkalâdelerinin tam olaralk itası lâzım'geleceği-
ne müttefikan karar verilerek Heyeti Umumi-
yeye arz ve takdim kılındı. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi 

Karahisarı Sahib 
Ali 

Kâtip 
Zonguldak 
Yusuf Ziya 

Âza 
İstanbul 

Ahmed Hamdi 
Âza 

Kastamonu 
Ali Rıza 

Âza 
Rize 

Maabata muharr 
Esküşehir 

Mehmed Arif 

Âza 
Ertuğrul 

Rasim 
Âza 

Kastamonu 
Halid 

Âza 
İzmit 

Mustafa Zeki 

Ahmed Fuad 
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ItEÎS — Söz istiyen var mı? 
ŞÜKRÜ B. ıîzmir) — Efendim hangi encü

menin mazbatası ? 
REİS — Müdafaai Milliye Encümeninin maz-

ibatası, efendim mazbatayı reyi âlinize vazedi
yorum. Şimdi okunan mazbatayı kabu'l buyu
ran rafcka, lütfen ellerini kaldırsın. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Efen
dim Maliye Vekili yok, Muvazenei Maliye En
cümene gitmemiş. Reis Bey nasıl olur? Boyuna 
sarfiyat.... (Gürültüler) 

RÜŞDÜ Pş. (Erzurum) — Encümen namına 
izah edeyim, efendim. 

ALÎ RİZA B. (istanbul) — Hacet yoktur 
efendim. Esasen tefsirden ibarettir. Reye koy
dunuz efendim. 

ARÎF B. (Eskişehir) — Efendim bu bir tef
sirden ibarettir, kanun değl'l... (Gürültüler) 

REİS — Rica ederim söz istiyen var mı di
ye arz ettiğim vakitte lütfen mütalâanızı der-
mayan buyurunuz. Bakınız reyden sonra karışık
lık o'uyor. Buyurunuz Arif Bey encümen na-
rnı-na izahat veriniz. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ARİF B. (Eskişehir) — 
Efendim «Harbde malûl olan zâbitan şu suretle 
tekaüde sevk edilir.» diye bir kanun vardır. Bu 
misillü malûl kalan zâbitanm, verilecek tekaüt 
maaşı ile geçinemiyeceğini nazarı dikkate alan se
lefiniz Meclisi Âli tarafından 28 Ağustos 1338 
tarihinde bir kanun neşredilmiştir. Bu kanunda 
denmiştir ki; harbi hâzır nihayetine kadar bun
lar mezun addedlecek. harbi hâzır hitam buldu
ğu için Heyeti Celileniz bunların mağduriyetine 
meydan kalmasın diye bunların mezuniyetini tem-
didetmiştir. Terfih Kanunu çıkıncaya kadar... 
Şimdi Divanı Muhasebat, mezun kelimesinin tef
sirini arzu etmiştir. Mezun demek, ma aşa tının 
ve muhassesatmın tam olarak verilmesini icabeder 
mi, etmez mi? Diye bir sual sormuştur, halbuki 
malûmuâlinizdir ki; bu kanun vaz'edilirken dü
şünülen esas, bunların mezun addedilmesi demek 
yani bir Terfih Kanunu çıkıncaya kadar bunlar 
mezun addedilerek maaş ve tahsisatlarını tam ola
rak almaları demektir. Esasen Kanunun ruhu 
bundan ibarettir dedik ve kanunun tanzimindeki 
maksat budur ve binaenaleyh bunu uzun uzadıya 
tefsire lüzum yoktur dedik. Bunlar son terfih 
Kanunu çıkıncaya kadar maaş ve tahsisatlarını 
tam olarak alacaklardır. Meclisi Âlinin maksadı 

budur dedik. Mezun kelimesinin tefsiri bundan 
ibarettir. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Ne vak
te kadar? 

ARİF B. (Devamla) — Terfih Kanunu çı
kıncaya kadar. Terfih Kanunu tanzim ve Mec
lisi Âliye tadkim kılınacaktır, belki onbeş günde, 
belki yirmi günde, belki bir ayda, onu bilmiyo
rum. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Belki 
onberş ayda.. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim mesele, encümenden Meclisi Âliye bir 
tefsir meselesi olmak üzere arz ediliyor. Bir ida-
rei maslahat meselesi değildir. Tefsir meselesi
dir. Başvekâletin tezkeresinde 24 Ağustos 1338 
tarihli Kanunun tefsiri talebolunan birinci mad
desi aynen muharrerdir. Kanunu bulmaya vak
tim olmadı. Fakat madde aynen budur. (Harbi 
hâzırda ve bu harbin devamı müddetince vuku-
bulacak umum müsadematta vazife başında hiz
met icabatı duçar oldukları mecruhiyet neticesi 
olarak Askerî, Tekaüt ve İstifa Kanununun bi
rinci maddesinde muharrer olan 1 - 6 derecatta 
maluliyetleri tebeyyün eden erkân, ümera ve zâ
bitan ile mensubini askeriye, harbi hâzırın niha
yetine kadar tekaüt edilmiyerek mezun addolu
nur.) Malûmuâliniz tefsir, hiçbir zaman kabili 
tevsi ve teşmil değildir. Tefsiri istenen maddei 
kanuniye, bunun müddeti meriyetini harbi hâzi
nin hitamı kaydiyle takyidetmiştir. 

ARİF B. (Eskişehir) — Ondan sonra başka 
kanun da çıkmıştır. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Devamla) — Müsaade bu
yurun. Onu da arz edeyim. Binaenaleyh bu mad
dei kanuniye bugün mevcut değildir. Bunun tef
sir tarikiyle nasıl olur da tatbiki ve marnuliyeti 
daha ziyade temdidedilebilir? Müdafaai Milliye 
Encümeninin malûl ümera ve zâbitan hakkında 
gösterdikleri efkâr ve mülâhazata biz de maaşşük-
ran iştirak ederiz. Bunlara millet ne kadar mu
kabele etse yine hizmetlerini ödiyemez. Fakat 
mesele yine bir kanun meselesidir. Müdafaai Mil
liye Encümeni böyle tefsir suretinde Meclise sevk 
edeceğine bir maddei kanuniye sevk etseydi; zan
nederim münakaşaya mahal kalmazdı ve tamamen 
kabul edilirdi. Buyurdular ki, sonra bir kanun 
daha yapıldı. Yapılan kanun harbi hâzırın hi
tamının ilânından evvel idi. (Hayır hayır sesle* 
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ri) Müsaade buyurun. 24 Ağustos 1338 tarihli 
Kanun, bu kanundan evvel tekaüt edilmişler 
hakkında da cari midir? Onlar hakkında da cari
dir mealinde ise başka bir §ey yoktur. Madem ki, 
kanun yapılmış diyorlar, tefsire ne hacet idi? 
Encümen diyordu ki; tetkik ettik. Mezuniyet 
tâbirinden maksadın temini maişete matuf oldu
ğu vazıhan anlaşılmakla «İstiklâl Harbi Malûlle
rinin Terfih Kanunu» neşrolununcaya kadar bu 
kanun cereyan etsin, böyle bir maksadı nereden 
istinbat ediyorlar? Çünkü kanun bizatihi hitam 
bulmuştur. 

ARİF B. (Eskişehir) — Efendim, 18.10.1339 
da bir kanun yapıldı. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Devamla) — Hükmü mer'i 
değildir. Eğer biizm anlamadığımız esbap var
sa... Çünkü bendeniz bakıyorum encümenin esba
bı muclbeslnden anladığım budur. Eğer daha 
başka esbap ve müessiratı kanuniye var da maz
batalarına dercetmemlşler ise onu söylesinler, te
nevvür edelim, ona göre fikrimizi, reyimizi, müta
lâamızı arz edelim. Şu mazbataya tefsir mazba
tası denilemez ve esassen mesele, tefsir ile kabili 
hal ve temin değildir. 

TALÂT B. (Ardahan) — O adamlar ayrı bir 
kanun bekliyorlar. 

MÜDAFAAl MİLLİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ARİF B. (Eskişehir) — 
Efendim Başvekâletin tezkeresinde mezun adde
dilenlerden kadroda memuriyetini muhafaza eden
lere diğer zâbitan gibi tam maaş ve tam tahsisat, 
muhafaza etmiyenlere açık muhassesatı verilmişse 
de Divanı Muhasebat «mezun» kelimesini kanu
nen tefsir ediyor. Malûmuâliniz mezuniyetin de 
bir haddi gayesi vardır. Bir fırka kumandanı, 
bir kolordu veyahut bir ordu kumandanı, en bü
yük makam verse verse üç ay mezuniyet verir. 
Nihayet bu müddet altı ay temdidedilebilir. Bun
dan sonraki mezuniyet kanunen şayanı kabul de
ğildir. Halbuki mezun olanların maaşı tam ve
rilir. Tecavüz ederse gayrikanuni olduğu için 
artık ona maaş verilmez, açık maaş verilmesi lâ-
zımgelir. Yani nısıf maaş ve sülüsan tahsisat 
verilmesi lâzımgelir. İşte burada tereddüdedil-
miştir. Divanı Muhasebat soruyor ki, bu «mezun» 
kelimesini bize tefsir ediniz. Eğer mezun bıra
kılırsa kanuna yazmak lâzımgelirdi ki, mezun ad
dedilerek maaş ve tahsisatı tam verilir. Bu cüm
le, kanunda açık olarak yazılmamıştır. Ve ikin
ci kanun ki, 18 . 8 . 1338 de çıkmıştır. Bundan 

iki ay evvel çıkan kanunda da esasen mezuniye
tin temdidi mevzuubahis bulunduğu için ayrıca 
bir kayıt ilâve edilmemiştir. Şimdi Divanı Mu
hasebat diyor ki, iki neneden beri bu mezuniyet 
devam ediyor. Bu ne bitmez şşy?... Binaenaleyh 
diyor, biz şey etmiyeceğiz. Bunların maaş ve 
tahsisatını tam vermiyeeeğiz. O vakit Başvekâ
let bize soruyor Meclisi Âlinize soruyor ve diyor 
ki, bunu tefsir ediniz. Esasen kanunun vaz'm-
daki maksat, malûm olduğu için biz de kanunun 
vaz'mdaki maksadı tuttuk, izah ettik. (Mezun) 
Kelimesinden maksat bunlar hakkında son bir ka
rar verilinceye kadar maaş ve tahsisatlarını tam 
olarak almaktan ibarettir dedik. Ona göre tefsir 
edilmiş ve cevabı verilmiştir. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Efen
dim bu mesele, esas itibariyle doğrudur. Fakat 
zatiâliniz buyuruyorsunuz ki - doğru anladığımı 
teyit için arz ediyorum - mezuniyet, esas itiba
riyle birtakım kuyut ve şuruta tâbidir. Bina
enaleyh o kuyut ve şurutun fevkinde mezun ad
dedilen zatın mezuniyetini idame için bir kanu
nu mahsus lâzımdı. Ve o kanun da budur. Ben
deniz de aynı esas üzerine söyledim. Diyorum 
ki işte sizin istinadettiğiniz o kanunun müddeti 
harbi hâzırın ilânı hitamına kadardır. Binaena
leyh seferberliğin hitamı Meclisi Âliden ilân 
edilmekle mezuniyeti fevkalade temdideden hü
küm zail olmuştur. Mürtefi olmuştur. Binaena
leyh ahkâmı umumiyei askeriye ne ise ona rücu 
etmek lâzımdır. Ama encümeni âliniz, menfaat 
ve maslahat noktasından eğer bunun şimdi de 
temdidi meriyetini istiyorsa o zaman maddei ka
nuniye ister. Binaenaleyh mazbataj âliniz, se
ferberliğin tarihi hitamına kadar olan maaşat 
ve muhassesat için ise, tamamen doğrudur. Fa
kat bu tarihten itibaren verilmesi katiyen caiz 
değildir. 

MÜDAFAAl MİLLİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ARİF B. (Eskişehir) — 
Müsaade buyurunuz. Ihtamal zati âliniz, 
İS Teşninisani 1339 tarihli kanunu bilmiyorsu
nuz. Bu kanun 24 Ağustos 1338 tarihli kanun
daki müddeti mezuniyet; Terfih Kanununun çık
ması anma kadar temdidetmiştir. Binaenaleyh 
kanun meriülicradır. İhtimal ki, bu ikinci bir 
kanunun neşredilmiş olduğunu bilmiyorsunuz ki 
harbi âhir hitam bulmuştu. Meclisi Âliniz 
18 Teşrinisani 1339 da verdiği karar mucibince 
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bu kanunun meriyetini temdidederek Terfih Ka
nunu çıkıncaya kadar temdit buyurmuştunuz. 
18 Teşrinisani 1339 tarihli Kanun... 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisan Şarki) — 
Kanun mu, karar mı ? 

ARİF B. (Eskişehir) — Kanun, Kanun... 
ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisan - Şarki) — 

Bendeniz, o zaman kanun olsun diye teklif ettim. 
Kabul edilmedi. Bu mealde değildir. Encüme
ni âlinizden soruyorum. Meclisi Âlinin izhar 
ettiği bir temayül vardır. Bu da, her hangi 
bir encümenin mazbatasında mevzubahsettiği 
maddei kanuniyenin zirinde gösterilmesidir. En
cümeni âliniz bunu niçin göstermedi? 

ARtF B. (Eskişehir) — Bu, hiç de münaka
şaya değmez. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisan Şarki) — 
Karar mıdır, kanun mudur? Zati âliniz de bil
miyorsunuz. 

ALÎ RIZA B. (îstanbul) — Efendim müsa
ade ederseniz biraz izah edeyim. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Zatı âliniz 
pek güzel izah ettiniz. Okuyunuz. O, kanun
dur. 

ALİ RIZA B. (istanbul) — Müsaade ederse
niz bu meseleyi arz edeyim. Kanunu da okuya
cağım, geçen sene yani 1338 senesinde İstiklâl 
Mücadelesi malûllerinin terfihi için 24 Ağustos 
sene 1338 tarihinde bir kanun kabul etmiştik. 
Bu kanunda demiştik ki; istiklâl Mücadelâtı 
malûlleri tekaüdedilmiyerek mezun addedilecek
tir. Bunun için de münteha olarak harbi hâzırın 
nihayetine kadar denmiştir. Halbuki bu müddet 
zarfında İstiklâl Mücadelesi malûllerinin terfih 
hakkındaki Kanunun icrasını tasdik edinceye 
kadar denilmiştir. 

ALt SÜRURİ Ef. (Karahisan Şarki) — Ya
ni elman fibatnışşair. (Handeler) 

ALİ RTZA B. (Devamla) — Müsaade buyu
runuz. Sonra bunun müddeti bittiğinden dola
yı 18 Teşrinievvel 1339 tarihinde Meclisi Âli
niz, okuyacağım kanunu kabul etmiştir. 

Madde 1. —• 24 Ağustos 1338 tarih ve 354 
numaralı Kanun ile harbi hâzırın nihayetine ka
dar mezun addedilen İstiklâl Muhareibatı ma
lûllerinin harb mâlûlîni aıskeriyesi Terfih Kanu
nunun tarihi tasdikına kadar mezuniyetleri tem-
»didolunmuştur. 

Madde 2. — İşbu Kanun 24 Ağustos 1338 
tarihli Kanunun tarihi inkızasından muteberdir. 
Yani 1 Ağustos 1338 tarihinden muteberdir. 

Madde 3. — İşbu Kanunun icrayı ahkâmına 
Müdaf aai Milliye ve Maliye Vekilleri memur
dur. 

Mesele Budur. Şimdi burada mezun adde
dilmesi için müddeti müntehasını soruyorlar. 
Bunu tefsir edeceğjiz. (Şimdi an>la§ıldı sesle
ri) 

REİS — Başka söz istiyen yoktur. 
AI.it SÜRURÎ Ef. (Karahisan Şarki) — 

Beyefendiler! Mesele tamamirvle başkalaşmış-
tır. Encümen bu istifsar üzerine diyecektir (ki 
şu yapılan kanun şayanı tefsir değildir, çünkü 
sarihtir. Binaenaleyh Başvekâlete iade edilecek
ti. Neyi tefsir ediyorsunuz, Beyefendiler? 

Maddei kanuniye gayet sarihtir. Terfih Ka
nunu çıkmış mıdır, encümene soruyorum? Ma
demki çıkmamıştır o halde kanunun sarahaten 
hâkim ve ciari ve mer'i olması lâzımigelir. Neyi 
tefsir ediyorsunuz? Tefsire hacet yoktur. 

REİS — Efendim. Mazbata okundu. Ve 
müzakerat da malûmuâliniz oldu, başka söz is
tiyen olmadığı için mazbatayı reyi âlinize arz 
ediyorum. 

Efendim Müdafaai Milliye Encümeninin bu 
mazbatasını kabul buyuranlar lütfen el kal
dırsın. Aksini reyi âlinize arz ediyorum. Maz
batayı kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Maz-
'bata kabul edilmiştir efendim. 

2. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm Yalvaç 
Ahzi Asker Şubesinden Yüzbaşı İsmail Hakkı 
Efendinin affı hakkında (1/80) numaralı lâyihai 
kanuniye ve Adliye Encümeni mazbatası. 

T. B. M. M. 
îcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Aded 
Karar 1681 
ve 6 

1043 
An/kara 

21 . 7 . 1338 
T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Yalvaç Ahzi Asker Şubesi Bölükler 
Kumandanı sabıkı yüzbaşı Hakkı Efendinin te-

— 494 — 

http://AI.it


t : 75 2 7 . 1 2 . 1 3 3 9 0 : 1 

ikaüden silki askeriyeden ihracedilmek üzere mah
kûm olduğu cezasının 'affı ile rütbesinlin iadesine 
dair tanzim kılınıp îcra Vekilleri Hıeyetinin 
20 Temmuz 1338 tarihindeki içtimamda fealbul 
edilen lâyihai kanuniye ile esbabı mucibeyi havi 
Müdafaai Milliye Vekâletinin 7 . 6 . 1338 tarih
li ve Umuru Mahakim Müdüriyeti 297 numara-
h tezkere sureti musaddâkası evrakı anüteferri-
asma raptan takdim kılınmıştır, ifayı mukteza-
siyle neticesinin işarına müsaade! şâmillerini 
arz ve istirham eylerim efendim. 

T . B . M. M. 
îcra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 

T. B. M. M. 
tcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
Kailemi Mahsus Müdüriyeti 

Aded 

Esbabı mucibe lâyihası 
Hâdisei isyaniye esnasında şube kasasının 

şikest ve muhteviyatının yağma edilmesinden do
layı maznunaleyh olup icra kılman muhakemesi 
neticesinde Hiyaneti Vataniye Kanununun ikin
ci maddesine tefikan, silki askeriden tardiyle 
on sene küreğe mahkûm edilen Yalvaç Ahzi 
Asker Şubesi Bölükler Kumandanı sabıkı kı
demli yüzbaşı Hakkı Efendinin ahiren vâki 
olan müracaat ve istidası üzerine icra kılman 
tahkikat neticesinde hâdisei isyaniyenin şuur
suz ve bilhassa zâbitan ve müessesatı resmiye 
aleyhine matuf bir hareket olduğu ve âsilerin 
yağmagerliği birinci derecede bir vazife ad ve 
o suretle ika ve ifa ettikleri ve betahsis mu
maileyh Hakkı Efendinin mabiihülmahkûmiyeti 
olan şube kasasının şikest ve muhteviyatının 
yağma edilmesinden Karaağaç kazasının orta 
mahallesinden Haliloğlu Ramazan'm faili asli 
olduğu tahakkuk etmesi üzerine mahkûm edil
diği anlaşılmıştır. 

Harekâtı ihtilâliyenin men'i tekerrürü için 
ittihaz edilen siyaseti adliye ve icraatı âtiye-
nin kurbanı gadri olan mumaileyhin affı âliye 
mazhariyeti ve rütbesinin iadesiyle tekaüden 
silki askeriden ihracı hakkında tanzim kılman 
lâyihai kanuniyenin leffen takdim kılındığı 
mâruzdur, 

T. B. M. M. 
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Aded 

1681 

Kanun lâyihası 
Madde 1. -— Yalvaç hâdisei isyaniyesinde 

şube kasasının şikest ve muhteviyatının yağma 
edilmesinden dolayı silki askeriden tardı ile on 
sene küreğe mahkûm edilen Yalvaç Ahzi Asker 
Şubesi Bölükler Kumandam sabıkı kıdemli yüz
başı Hakkı Efendinin mezkûr .kasanın kırılma
sında ve muhteviyatının yağma edilmesinde 
methaldar olmadığı ve faili aslinin derdestiyle 
mah!kûm edildiği anlaşılmasına binaen mu
maileyh Hakkı Efendinin tekaüden silki askeri
den ihracedilmek üzere mahkûm olduğu cezası 
af ve rütbesi iade edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Müdafaai Milliye Vekili memurdur. 

20 . 7 . 1338 
T. B. M. M. İcra Şer'iye Vekili 

Vekilleri Heyeti Reisi Bulunmadı 
Hüseyin Rauf 

Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekâleti V. 
Kâzım Behçet 

Dahiliye Vekâleti Vekili Hariciye Vekili 
Mehmed Ata Yusuf Kemal 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Fehmi Mehmed Vehbi 

Nafıa V. Vekili İktisat Vekili 
Reşad Mahmud Esad 

Sıhhiye ve Muaveneti Erkânı Harbiyei 
İçtimaiye V. Vekili . Umumiye Vekâleti Vekili 

Fuad Kâzım 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

55 
16 . 12 . 1339 

Adliye Encümeni mazbatası 

Riyasetit Celileye 
Hâdiseyi isyaniye esnasında şube kasasının 

şikest ve muhteviyatının yağma edilmesinden do
layı maznumualeyh olup icra kılınan muhakemesi 
neticesinde Hiyaneti vataniye Kanununun ikin-
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ci maddesine tevfikan silki askeriden tardiyle 
on sene kürek cezasına mahkûm edilen Yalvaç 
ahzi a,ı\er şubesi bölükler kumandanı sabıkı Kı
demli Yüzbaşı Hakkı Efendinin ahiren vâki olan 
müracaat ve istidası üzerine icra kılman tahki
kat neticesinde hâdisei isyaniyenin şuursuz ve 
bilhassa zâbitan ve müessesatı resmiye aleyhine 
matuf bir hareket olduğu ve asilerin yağmeger-
liği birinci derecede bir vazife ad ve o suretle 
ika ve ifa ettikleri ve bff-ahsıs mumaileyh Hak
kı Efenıdm'n mabihüTmahkûmiyeti ola.n şube ka
sasının s^kest ve muhteviyatının yağma edilme-
smden Karaağaç kazasının orta mahallesinden 
Halilo^lu Ramazan'm faili asU olduğu tahakkuk 
etmesi üzerine mahkûm edildiği anlaşıldığından 
affı âliye mazhariyeti ve rütbesinin iadesiyle 
trıkpıüden silki askeriden ihracı hakkında Heveti 
VnYıleden mevrut ve encümenimize muhavvel lâ-
yihai kanuniye ledettetkik bâzı tadilâtla bilkabul 
Heyeti Umumiyeye şevki tensibedildiğinden He
yeti Umumiyeye arz olunur. 
Adliye Encümeni Reisi 

Namına Mazbata Muharriri 
Kastamonu Dersim 

Ahmed Mahir Feridun Fikri 
Kâtip Âza 
ıBozok Karesi 

Ahmed Hamdi Ahmed Süreyya 

Âza 
Çorum 

Mehmed Münir 
Âza 

Bayezid 
Şefik 

Âza 
Ankara 
İhsan 
Âza 

Âza 

Madde 1. — Yalvaç hâdisei isyaniyesinde 
şübo kasasının şikest ve muhteviyatının yağma 
edilmesinden dol avı silki askeriden tardiyle on 
sene küreğe mahkûm edilen Yalvaç Ahzi Asker 
Şubesi Bölükler Kumandanı Sabıkı Kıdemli Yüz
başı Hakiki Efendi tekaüden silki askeriden ih-
racedilmek üzere af ve rütbesi iade edilmiştir. 

Madde 2. — işbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Müdafaai Milliye Vekili memurdur . 

MUSTAFA B, (Tokad) — Reis Bey topçu 
ımu piyade mi? 

REİS — Efendim. Kanunun heyeti umumi-
yesi hakkında söz istiyen var mı? (Hayır sesle
ri) Efendim maddelere geçilmesini reyi âlilerine 
vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini reyi âlilerine vaz'ediyorum. Maddelere 
geçilmesini kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir efendim. 

SÜLEYMAN STRRI B. (Bozok) — Sebebi 
mahkûmiyetini anlıyalım.. 

REİS — Efendim birinci maddeyi okuyo
ruz. 

Madde 1. — Yalvaç hâdisei isyaniyesinde 
şuta kanasının şikest ve muhteviyatının yağma 
edilmesinden dolayı silki askeriden tardiyle on 
sane küreğe mahkûm edilen Yalvaç Ahzi Asker 
Sufo^ıi Bölükler Kumandanı Sabıkı Kıdemli Yüz
başı Hakkı Efendi tekaüden .silki anfcerîden ih-
racedilmek üzere af ve rütbesi iade edilmiştir. 

REİS — Efendim madde hakkında söz isti
yen v ar mı? (Encümen izahat versin sesleri) 

ESAD Ef. (Menteşe) — Yaptığı, yıktığı iyi, 
rütbesi de ürerinde. Bu olur mu? 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR-
RtRl FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efen
diler bu adam başkasının yerine mahkûm olmuş
tur. Ciheti askeriye tetkiikatta bulunmuş, kendisi 
Ra.maızan isminde bir adamın yerine mahkûm 
edilmiştir. Binaenaleyh evrakı da vardır. Ciheti 
askeriye tahkikat, tamiıkat, yapmıştır. Encümen 
de muvafık gördü. Mesele bundan ibarettir. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Buna iadei hak di
yelim. 

REİS — Rica ederim hatibin sözünü kesme
yiniz, efendim sual soracak zat var mı? 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Feridun Bey, 
esbabı mucib^de bu adamın mağduriyetini tasdik 
ediyorsunuz. Heyeti Vekile de tasdik ediyor. Fa
ka!*; tasdik ettikten sonra maddei kanuniyede 
kendisini affetmiş olmakla beraber tekaüde ih-
raodilmek üzere bir de ceza veriyorsunuz. Hem 
affediyorsunuz, hem de ceza veriyorsunuz. Usu
len, atfkerlükte her hangi bir adamın tekaüt edilip 
edilmemesi kendi vekâletine aittir. Siz buna ne ka
rışıyorsunuz? Yani bunu da niçin tesbit ediyor
sunuz? Madem ki, günahı yokmuş, niçin mah
kûm edilmiş? 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Arz ede
yim. Müdafaai Milliye Vekâletinin talebinde bu, 
mevcuttur. Bu adam affolunmak isteniliyor. Fa-
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kat kendisi her halde bu fiilin mürtekibi değil, 
fakat ahvali de orduda ademüpkasmı istilzam. 
ettiriyor. Şimdi affı umumi suretinde ifade ede
cek olursak olabilir ki, bâzı efali cürüm teşkil 
edecek mahiye»tte bulunmaz. Fakat affı umumi
den istifade ederek orduya tekrar idhali de mu
vafık olmaz. Binaenaleyh ciheti askeriyenin der-
moyan ettiği mütalâayı encümen varit görmüş 
ve LM suretle maddeyi kabul etmiştir. Maksudo-
lan, bunun affıdır. 

KEİS — Buyurunuz Ruşen Eşref Bey. Sual 
soracaktınız. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisa-ı Sahib) — 
Efendim madem ki, bunun affı talebolunuyo-", o 
halde maddei kamuniyedeki teka.üd meselesi de 
zannederim ayrı bir şeydi^ Biz yalnız affına 
karar veririz, tokaüdü Müdafaa! Milliye Ve
kâleti ayrıca vapsm. Yani burada iki şey yekdi
ğerini nakzediyor. (Doğru, sesleri) 

ZEKÎ B. (Gümüşane,l — Efendim buradaki 
meselede iki tenakuz vardır. Bir kere bu adamın 
bu fiilin mürtekibi olmadığı tahakkuk edivor", 
ondan sonra silki askeriden tardediliyor, daha 
sonra tekaüde sevk edilerek rütbesi iade ediliyor, 
binaenaleyh bu mwolen"n e^a^ı, gerek Encümeni 
Adli ve gerekse Müdafaai Milliye Encümeni ta
rafımdan hakiki surette teşrih edilsin, Heyeti Ce-
lilede tenevvür etsin. Brkalım ne suretle tekaüde 
sevk edilmişir? Yani mürtekibolmadığı bir fiil
den dol avı niçin tekaüt edilmek suretiyle ceza 
görüyor? Bunu anlıyalım. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim, 
Hükümet'in esbabı mucibssini okursanız.. 

ZEKİ B. (Gümüsa.ne) — Okudum. 
FERİDUN FİKRİ B. (Devama — O halde 

sarihtir, «Hâdisei isyaniye esnasında şuh? kasa
sının şikest ve muhteviyatının yağma edilmesin
den dolayı maununun a^eyh olup icra kılınan mu
hakemesi netices'nde Hıyaneti vatanive Kanunu
nun ikinci maddesine tevfikan silki askeriden 
tardiyle on sene kürece mahkûm edilen Yalvaç 
Ahzi Anker Şubeni Bölükler Kumandanı Sabıkı 
Kıdemli Yüzbaşı Hakkı Efendinin ahiren vâki 
olanı müracaat ve istidası üzerine icra kılman tah
kikat neticesinde hâdisei isyaniyenin şuursuz ve 
bilhassa zabıtan ve müessesatı resmiye Şeyhine 
matuf bir hareket olduğu ve âsilerin, yağmager-
liği birinci derecede bir vazife ad ve o suretle 
üka ve ifa ettikleri ve betahsis mumaileyh Hakkı 
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Efendinin mabihülmahkûmiyeti olan şube kasa
sının şikest ve muhteviyatının yağma edilmesin
den Karaağaç kazasının Orta mahallesinden Ha-
liloğlu Ramazan'in faili asli olduğu tahakkuk et
mesi üzerine mhkûm edildiği anlaşılmıştır.» 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Hangi 
mahkeme hükmetmiş? 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamca) — İstiklâl 
rnav,kemecvne9 mahkûmdur. BPâhara İstiklâl 
mahkemesi obadan gittikten sonra bidayet mah
kemesi tahkikat ve tetkikat esnasında Ramazan'-
rn bu fvlin faili olduğunu anlamış ve hükmet
miştir. Eno'imen de tetiklik etmiş, muvafık gör
müştür. Yalnız Ruşen Eşref Beyin mütalâası 
vardır ki... 

YUSUF B. (Denizli) — Bendeniz de onu sor
mak istiyorum. 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — yapıl
mış olan hükümde nakzolmaz. Fakat diğer hü
kümde muahhar olduğu için ve sabit olmuş bu
lunduğu için ikinci hükmü nazarı itibara aldık. 
Tahkikat da yapılmıştır. Ciheti askeriyenin bu 
babda daha etraflı tahkikatı da vardır. Onun 
için iyice tetıkik ettik. 

RAStH Ef. (Antalya) — Neferi mahkûm 
etmok daha kolay olduğu için olmasın? 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Arz 
edeyim efendim, mahkûm olan nefer değildir. 
Karaağaç kazasının Orta mahallesinden Haliloğ-
lu Ramazan'dır. Yani oralı, kendisinin itirafı 
var. 

REİS — Başka daha söz istiyen var mı? 
ZEKİ B. (Gümüşane) — Arkadaşlar. Bun

dan bir hakikat tecelli ediyor ki, bu zavallı adam 
kim ise, bir kuvvei asiye kazaya yaptıkları bir 
baskın esnasında kasayı kırmış, yağma etmiş ve 
bundan doîavı o zamanın İstiklâl mahkemesi mi, 
Bidayet mahkemesi mi, bu zavallı adamcağızı 
mahkûm etmiş ve silki askeriden de tardedilmiş. 
Sonra kendlisln'n vukubulan müracaatı neticesin
de hakikat tezahür ediyor ve hakikatin tezıhürü 
üzerine bunun silki askeriden tardı yerine rütbesi 
askeriyesini kendisine iade ederek tekaüde sevk 
ediyorlar. 

Madem ki, sun' ve taksiri olmadığı söyleni
yor. O halde bu adam esas itibariyle niçin tekaü
de sevk edilsin, niçin bir zabiti mahkûm edelim? 
Bu bir haktır ve bu hakkın aranmasını Heyeti 
Celilenizden istirham ederim. Maddeyi biz bu su-
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retle kabul ettikten sonra bu adamı mağdur et
miş oluyoruz. Binaenaleyh bunu tekrar encü
mene havale edelim, encümen bunun hakkında 
lâzıımgelen tetkifcatı icra etsin. 

REİS — Efendim, başka söz istiyeoı yoktur. 
ALÎ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Sahib) — Mü

saade buyurunuz efendim. Zannediyorum ki, Ad
liye Encümeninin yapacağı esbabı affın mevcu
diyetine kail olursa birçok emsali gibi mazbata 
ve ıkarar şeklinde, Heyeti Celilenize arz etmektir. 
Böyle tekaüden silki askeriden ihraoedilmek üze
re af, bilmem ne, böyle ikayıt koymak muvafık: 
değildir. Sonra affı hususiler için geçen seneden 
beri Meclisi Âlide ittihaz olunan bir usul var
dır ki, maddei kanuniyeye lüzum yoktur. Karar 
şeklinde cılksın. Buna esasen bendeniz muarızımı. 
Fakat madem, ki, Meclisi Âlinizce takarrür etmiş 
bir usuldür, yapacağımız affı hususilerin hepsi
ni bu usule tevfik etmek lâzımdır. Encümeni 
Adlî, ne kadar aflar sevik etmişse hep mazbata 
ve karar şeklindedir. Bunu niçin maddei kanuni
ye şeklinde buraya getirmiştir? Zannediyorum ki 
bu, yanlıştır. Heyeti Vekile bu meseleyi Meclise 
arz ettiği zaman, Meclis affı hususileri dahi mad
dei kanuniye ile yapıyor. Bundan dolayı Adliye 
Encümeni bu şekle aldanarak olmalıdır ki, mad
dei kanuniye şeklinde sevk etmiştir. Binaenaleyh 
emsali gibi hem karar şeklinde çıkmalı, hem de 
bu gibi kayıtları ihtiva etmemelidir. Tekaüdü iea-
beder mi, etmez mi? O dairei aidesine ait bir şey
dir. Buna Meclisi Âli karışmamalıdır. Hususiyle 
Heyeti Vekilenin teklifinde böyle bir kayıt' yok
tur. Adliye Encümeni onu ilhak etmiştir. İlâve 
etmiştir. Hem Heyeti Vekilenin esbabı mucibesini 
kabul ediyor, hem de teklifi nim surette takyi-
detmaş oluyor. Bendenizce muvafık değildir. Ka
rar şeklinde bilâkayıt ve şart çıkarmak lâzım
dır. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Bendeniz 
bu noktaya cevap vereyim. Efendim. Dermeyan 
buyurdukları noktayı.. 

REİS — Hepsine birden cevap verirsiniz. 
HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Bu me

sele, dairei inihabiyemıe taallûk eder meseledir. 
Bozkır hâdisei isyaniyesinde asiler Yalvac'a gel
diklerini Ahzi Asker Şubesi Reisi haber alır al
maz kasayı kırarak yağma etmiştir. Her halde 
vâki olan mesele böyledir. Sonra Karaağaç'tan 
bir kaç kişi kasayı getirmişler, kırmışlar içinde 

hiçbir şey bulamamışlardır. Şimdi Ramazan'a is-
nadediyorlar. Orada bulunan İstiklâl Mahkemesi 
bu meseleyi İsparta'da rüüyet etmiştir. İstiklâl 
Mahkemesinin kâffei evrakı bu mahzende mah
fuzdur. Evvelâ onu çıkarırsınız, ondan sonra en

cümende tetkikat yaparsınız ve ıkararmızı verirsi
niz. Evvelce İstiklâl Mahkemesinin verdiği karar 
doğrudur, yanlış değildir. 

RASİH Ef. (Antalya) — Âciz ferd buldu
lar mı onun üzerine kabahati yükletmek isterler. 
O sümmettedarik bir şeydir. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — O halde? 
FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Evvele

mirde Ali Süruri Efendi Hazretlerine cevap ve
reyim. Buyurdular ki, Adliye Encümeni şimdi
ye kadar birçok afları karar şeklinde Heyeti Ce-
lileye arz ettiği halde neden bunu kanun şeklin
de dermeyan buyurmuştur? Efendim Encümen, 
Heyeti Vekilenin teklifinin şekline aldanmamış-
tır. Meseleyi tetkik etmiş, tamik etmiş ve arz olu
nacak keyfiyeti badettamik tesbit etmiştir. Arz 
edeyim: Efendiler malûmuâlinizdir ki af, affı 
umumi ve affı hususi kısımlarına ayrılır. 

Affı umumilerin, yani tekerrürü salip ma
hiyette bir umumi af yapılması için her memle
kette kuvvei teşriiyenin tesir ve alâkası ve kuv-
vei teşriiyeden geçmesi ve kanun ile icra edil
mesi lâzımgelir. Binaenaleyh affı umumi ma
hiyetinde, cürmiyeti salip mahiyette aflar, ka 
rar ile olmaz; kanun ile olur. Heyeti Celilenize 
şimdiye kadar Adliye Encümeni bu şekilde, yani 
affı umumi mahiyetinde hiçbir teklifte bu
lunmamıştır. Şimdiye kadar Adliye Encüme
ninden Heyeti Celilenize arz edilen bilûmum 
tekâlif, yalnız affı hususi mahiyetindedir. Yal
nız bakıyei müddeti cezaiyenin affına müteda
ir tekâliftir. Binaenaleyh, bu mesele ile sair 
mesaili karıştırmak muvafık değildir. Adliye 
Encümeninin noktai nazarı doğrudur. Çünkü 
Hakkı Efendi hakkındaki ceza, yalnız refedil-
miyor, rütbesi de iade ediliyor, hakkında affı 
umumi mahiyetinde bir af yapılıyor. Affı umu
mi mahiyetinde yapılacak afların ise mutlaka 
kanun ile olması ve kanun şeklinde Meclisi Âli
nizden geçmesi zaruridir ve lâzimei esasiyedir. 
Binaenaleyh, bu nokta hakkında zannediyorum 
cevap vermiş oldum. 

İkincisi: Buyurdular ki, Heyeti Vekileden 
gelen teklifi kanunide tekaüden silki askeri
den ihraç tâbiri yoktur. Hayır efendiler. Va> 
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dır. Eğer zahmet buyurup tetkik etmiş olsa 
idiler görürlerdi Hükümetten gelen maddei 
kanuniyeyi okuyorum : 

«Yalvaç hâdisei isyaniyesinde, şube kasası
nın şikest ve muhteviyatının yağma edilmesin
den dolayı silki askerîden tardiyle on sene 
küreğe mahkûm edilen Yalvaç Ahzi Asker Şu
besi Bölükler Kumandanı sabıkı Kıdemli Yüz
başı Hakkı Efendinin mezkûr kasanın kırılma
sında ve muhteviyatının yağma edilmesinde 
methaldar olmadığı ve faili aslinin derdestiyle 
mahkûm edildiği anlaşılmasına binaen muma
ileyh, Hakkı Efendinin telkaüden silki askerî
den ihracedilmek üzere mahkûm olduğu cezası 
af ve rütbesi iade edilmiştir.» 

îmza 
Hüseyin Rauf 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Tekaüden tâbiri 
yok. 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Teka
üden vardır, zannediyorum. Encümen, tetkik 
etmiş ve Heyeti Vekilenin teklifini varit görmüş
tür. Yalnız maddedeki esbabı mucibe mahiyetin
de bulunan mezkûr kasanın kırılmasından ve 
muhteviyetmın yağma edilmesinde methaldar ol
madığı ve faili aslinin derdestiyle mahkûm edil
diği anlaşılmasına binaen, kanunda vücuduna 
bir hikmet görmemiştir. Çünkü esbabı muçibenin 
kanuna derci caiz değildir. O mülâhazaya mebni 
encümen, yalnız esbabı mucibe mahiyetinde olan 
fıkaratı tayyetmiş ve Heyeti Celilenize Heyeti 
Vekileden gelen teklifi esas itibariyle varit gör
düğünden arz etmiştir. Şimdi Hüseyin Hüsnü 
Efendi Hazretlerinin buyurdukları mütalâaya 
gelince; efendim. Malûmuâliniz İstiklâl Mahke
mesi oradan gittikten sonra mesele tetkik edil
miş, tamik edilmiş, Bidayet Mahkemesi bu babta 
hükmünü vermiş ve o adamın tahtı ikrarında 
bulunduğu ve hattâ fezlekede de muharrer ol-
dulu üzere hakkındaki hüküm taayyün etmiş 
olduğundan ciheti askeriye... 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Efen
dim, evvelâ Yalvaç'ta isyan olmadı. Bozkır'dan 
gelmiştir. İsyan, çapulcu... yalandır. 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Efen
dim. Bendeniz isyan mı, değil mi; onu arz et
miyorum. Yalnız dermeyan edilen fıkraya, va
ziyete nazaran bizde kanaat hâsıl olmuş ve em
niyet gelmiştir ki, bu adam hakikaten bu kasa-
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nın paralarının yağmasında methaldar değildir. 
Yalnız bir feveran esnasında orada bir çok vu
kuat olduğu kabili inkâr değildir. Bu vukuat 
esnasında kasa derunundan parayı almışlardır 
ve kendisini bunda methaldar olmadığına ev
rakın tetkiki üzerine bizde kanaat hâsıl olmuş
tur. Yalnız tekrar arz ediyorum, demin arka
daşlarımızdan birinin dermeyan ettiği veçhile 
madem ki bu adam hakkında bir affı umu
mi kanunu ilân olunuyor, Heyeti Celile tensi-
bederse maihlkûmiyet reftedilmiiştir suretindeki 
ifade daha muvafık, daha adle mukarin olur. 
Silki askerîden tardedilme meselesi Heyeti 
Vekileye havale olunabilir. Affı umumi mahi
yetinde telâkki olunmasından dolayı maddei ka^ 
nuniye vaz'olundu. 

ALİ SÜRURİ E F . (Karahisarı Şarki) — 
Bundan dolayı maddei kanuneye «tanzim olun
muştur» diye cevap vereceğinizi bilerek bende
niz bu itirazı yaptım. Fakat, vukufunuza mü
racaat ederim. Şu maddei kanuniyede nıevzuu-
bahsettiğimiz af, usulü cezaiye itibariyle affı 
umumi mahiyetinde midir? İkincisi; zatıâliniz 
de buyuruyorsunuz ki bunu böyle demektense 
hükmü refetmek daha doğrudur. Öyle yaparsa
nız aramızda ihtilâf kalmaz. Öyle mi yapıyor
sunuz? Sonra üçüncü olarak Hükümetin tekli
finde bir kayıt vardır. Cezasının affıdır. Ma-
lûmuâlinizdir ki, cezanın affı her halde affı hu
susidir. Bu maddenin affı, affı hususidir. Bu 
noktalar hakkında cevap isterim. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Evvelâ 
en son söz hakkında cevap vereyim. Heyeti Ce
lilenize aynen arz etmedik. Bu ciheti nazarı 
itibara alarak Hükümetin takririnde mevcudo-
lan ve hatırı âlinize geldiği veçhüzerine bizim de 
hatırımıza gelmiş bulunan cezası tâbirinin ilti
bası mevcudolacağmı ve affı hususiye de istimal 
edebileceğini düşünerek cezası tâbirini biz tay
yettik. Yalnız bize bihakkin dermeyan edilecek 
bir tenkid vardır ki, o da silki askerîden ih
racı kaziyesidir. Yoksa bu dermeyan olunan, 
kabul edilmiş bulunan affı umumi kanunu ma
hiyetindedir. Affı umûmi kaydını bahşeden Dev
let, mukayyeden de affı umumi bahşedebilir. 
Bâzı mülâhazatı siyasiyeye ve sair bâzı mülâ
hazata binaen yapılabilir. Bu maksudolan affı 
umumi hiçbir zaman affı umuminin mahiyeti 
asliyesini haleldar edemez. 
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SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efen- ı 
diın. Bu zat evvelce İstiklâl Mahkemes'nde ve 
bil âhara da Mahkcmei Nizamiyede muhakeme 
olunmuştur. 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Bu zat 
bilâhara mahakimi nizamiyede muhakeme olun
mamıştır. İstiklâl Mahkemesi oradan gitmiş, 
bîlâhara Bidnyct Mahkemesi İstiklâl Mahkeme
sine aidolan işleri tamik, tetkik ederken diğer 
kimselerin bu vaka esnasında kasayı şikest ede
rek içinde:] p-ırayı aldıkları sübut bulmuş, ma
hallinde, parayı tevzi ettikleri mahkemece; sabit 
o1 muş ve sübut üzerine ciheti askeriyece de ma
hallinde tahkikat yapılmış, tamik edilmiş. Ne
ticede bu adamın bu fiili yapamıyacağı ve ilâm
da da diğer birisinin mahkûm edildiği Heyeti 
Vekilce.} sabit olduğundan bunun affı umumi 
ile affı ve yalnız <tekaüden silki askerîden 
ihracı kadiyle bize sevk etmiş. Biz de vârid gö
rerek Heyeti Celilcnize sevk ediyoruz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Şu tez
kere ile bu zatın affı teklif ediliyor. Şimdi za-
tiâliniz yani encümen tctkikatmıza mahkemede- I 
ki mütalâatı mı esas tuttunuz, yoksa İstiklâl 
Mahkemesinde cereyan eden tahkikatı havi ev
rakı da cclbcdip beraber mi tetkik ettiniz? 

FERİDUN FİKRİ B. — Evrakı mevcudeyi 
tahkik ettik. İstiklâl mahkemesinin bütün tahki
kat evrakı yoktur. İlâmı vardır. İlâmın esbabı 
mucibesinin derununcla bu, mevcuttur. Bidayet 
Mahkemesinden sâdır olan ilâma gelince: Bu da I 
mevcuttur ve tetkik edilmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. — Bu zatın hakkın
da son kararı kim vermiştir 1 

FERİDUN FİKRİ B. — Bu zat hakkındaki 
kararı İstiklâl mahkemesi vermiştir. Zatı dâ
vayı tamik ederek kararı veren Bidayet Malı- I 
kemesi Ramazan isminde bir adamı mahkûm et- [ 
mistir. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Efendim 
Ali Süruri Bey arkadaşımız bir noktaya temas 
buyurdular. Bendeniz de azıcık bir noktaya te- I 
mas etmek isterim. Af kelimesi var, mücrimi- I 
yeti masumiyete münkalibolui'sa af edilemez 
efendim. O hüküm ref'edilir. Binaenaleyh kanaati
nizi tesbit etmek lâzımgelir mi gelmez mi? İkincisi; 
esbabı mucibe mevaddı kanuniyede zikredilmez 
buyurdunuz . Zannederim ki Hükümetin maddei 
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kanuniyesindeki esbabı mucibe değildir. Zanne
derim ona sizin tâbirinizce müstenidünileyh ve 
yahut yeni bir delil derler. Bu yeni delili veyahut 
miistenidünileyhi maddeye ilâve etıniyerek yalnız 
böyle bir madde yazarsanız bu adam mücrim ol
duğundan affına delâlet etmez mi? (Bravo ses
leri) 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Arz ede
yim efendim. Kuvvei kanuniye, yapmış olduğu 
kavaninin derununda esbabı mucibe dermeyan 
etmekle mükellef değildir. Esbabı mueibeyi za
bıtlarda ararız. Esbabı mucibe kanunun içerisi
ne girecek olsa kanunlarda matlubolan münak-
kahiyet. zail olur. Af keyfiyetine gelince: Kuv
vei kanuniye, kuvvei teşriiye hiçbir zaman hakkı 
affını beyhude yere israf etmez esbaba ibtina et
tirir. Bu esbab su olur, bu olur veya diğer baş
ka şey olur. Binaenaleyh mütalâanız mahallinde, 
cevabı da kâfidir. 

REİS — Neclb Bey. Sual soracaktınız? 
NECİB B. (Mardin) — Bendeniz de Süley

man Sırrı Beyin sualini soraaktım. Onlar sordu
lar, vuz geçtim. 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Bendenizin 
de dâhil olduğum Adliye Encümeninde bu me
seleye ait evrakı tetkik ettim. Hüsnü Efendinin 
beyan ettiği mesele bir cihette doğrudur. Yalnız 
bu yüzbaşı, etrafta isyan patırtıları koptuğunu 
işidince kasadaki nakdi mevcudu hiçbir süimak-
sada müstenidolmaksızm âsiler gelir, kasayı kı
rar, alırlar diyerek almış, evine götürmüş. Son
ra âsiler gelmişler, kasayı kırmışlar, bir şey bula
mamışlar, bu adamın evine gitmişler, orada hem 
kendi parasını, hem bu parayı, hem ailesinin hul-
liyatını gasbedip götürmüşler. Ahiren bilmu-
hakeme bu adamın evinden bu paranın ve hulliya-
tm gasbolunduğu anlaşılmış ve failleri mahkûm 
olmuş. Mesele bundan ibarettir. 

REİS — Efendim. Başka söz istiyen yoktur. 
Takrirleri reye vaz'edeceğim. 

Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Mahzendeki mevcut bulu
nan evrakın tetkikıyle hakikati hale göre beyanı 
mütalâa ve istihsali karar edilmek üzere Adliye 
Encümenine iadesini teklif ederim. 

27 . 12 . 1339 
Adana Mebusu 

Zamir 
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Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. 
Bir zabitin tekaüde şevki hakkı kanunu mah

sus mucibince Müdafaai Milliye Vekâletine veril
miş olduğundan işbu kanundaki tekaüden keli
mesinin tayyını teklif eylerim.' 

Karahisarı Sahib Mebusu 
Ruşen Eşref 

Riyaseti Celileye 
Yalvaç Ahzi asker Şubesi bölükler kumandanı 

Hakin Efendi hakkındaki istiklâl mahkemesi ka
rarının dosyasının tetkikıyle hakikatin zahire ih
racı ve buna intizaren lâyihai kanuniyenin encü
mene iadesini arz ve teklif eyleriz. 

İsparta Mebusu İsparta 
Hüseyin Hüsnü Mükerrem 

Riyaseti Celileye 
Müzakere edilmekte olan Yüzbaşı İsmail Hak

kı Efendi meselesine mütedair olan teklifi kanu
ninin affa mütaallik olmasına göre evvelemirde 
bu babtaki hükümlerin fıkaratı hükmiyesinin 
Meclisi Âlide kıraat edilerek hâsıl olacak kanaate 
göre Heyeti Muhteremece müzakere cereyan et
mesi lâzımgeleceğinden evvelemirde evrakın hük
münü mütazammm olan. fıkaratm tetkikinden 
sonra müzakeresini arz ve teklif eylerim. 

Denizli Mebusu 
Yusuf 

REŞİD AĞA (Malatya) — Usulü müzakere 
hakkında bir şey arz edeceğim. 

REİS — Müsaade buyurunuz birincisi; evra
kın fesih hükmünün, Heyeti Muhteremenizce tet-
Jrikıni teklif ediyor ki bu usulden değildir. Yâni 
usulümüze muhaliftir. Çünkü encümenler, bun
ların tetkikini ikmal ediyor. İkincisi; evrakın 
yeniden tetkiki cihetini iltizam ediyor ki bu da 
Zamir Bey (Adana) ve Mükerrem Bey (İsparta) 
ve refiki beylerin takrirlerinden ibarettir. Üçün
cüsü; bir fıkranın maddei kanuniyeden tayymı 
teklif ediyorlar. Onun için evvelâ Yusuf Beyin 
Encümene iade takririni ondan sonra Ruşen Eş
ref Beyin takririni reyi âlinize arz ediyorum. 
Efendim! Yusuf Beyin takriri veçhile evrakın 
Meclisi Âlide tetkikini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Aksini reyi âlinize arz ediyorum. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul olun
mamıştır. 

Efendim! Diğer iki takriri yâni evrakın yeni
den tetkikini reyi âlinize arz ediyorum. (Hayır 
sesleri) Bu takrirler;,kanunun yeniden tetkiki 

için encümene iadesini teklif ediyor. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Aksini reyi âlinize vaz
ediyorum kabul etmiyenlr el kaldırsın. Encüme
ne iadesi kabul edilmiştir. 

AHMED MAHİR Ef. (Kastamonu) — Baş
ka bir encümene göndermek lâzım. Biz yine ka
naatimizi yazarız. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim takriri Heyeti Umumiyeye arz ediniz, 
Doğru değildir. 

3. — Divanı harblerden sâdır olan gıyabî hü
kümler hakkında (3/97) numaralı Müdafaai Mil
liye Vekâleti tezkeresine dair Adliye Encümeni 
mazbatası ve kanun lâyihası (3/97) 

T. B. M. M. 
Müdafaai Milliye Vekâleti 
Umuru Mahakim Müdüriyeti 

Aded : 3962 
30 . 8 . 1338 

T. B M. M. Riyaseti Celilesine 
Büyük Millet Meclisi Âlisinin tasvibine ikti

ran eylemiş olan 11 Nisan 1338 tarihli Adliye 
Encümeni mazbatasında divanı harblerden sâdır 
olacak gıyabî hükümlerin mahkûmun derdestinde 
kendiliğinden merfu olacağına binaen Meclisi 
Âlice tasdiki bilüzum görüldüğü cihetle Hükü-
me'e iadesine karar verildiği bildirilmektedir. 
Kararı mâruzdan Divanı Temyizi Askerî Kanu
nun marularz maddesinin mefsulhiyeti mânası is
tidlal edildiği gibi aynı zamanda maddei mezkû-
rede muharrer (tasdiki âli) mefhumunun delâlet 
ettiği mânaya ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
9 ncu maddesi sarahatine göre bu gibi ahkâmı gı-
yabiyenin Meclisi Âli namına Makamı Celili Ri-
yasetpenahinin nazarı tasdikma arzı mânası da 
vâridolmaktadır. Binaenaleyh her iki mânada te
lâkkisi mümkün olan salifülarz kararın ahkâmı 
gıyabiyei cinaiye hakkında takibolunacak muame
leye esas olmak üzere tâyin ve takrir buyurulma-
sma müsaadei Celibei Riyasetpenahilri rayeğan 
buyurulması mâruzdur efendim. 

Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

Riyaseti Celileye 
Müdafaai Milliye Vekâletinin 30 . 8 . 1338 ta

rihli ve 3663 numaralı tezkeresi ve merbutatı He
yeti Umumiyeden encümenimize havale edilmekle 
mütalâa ve tetkik edEdi. Divanı Harblerden sâ-
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dır olan ahkâmı gıyabiyenin tasdiki âliye tâbi tu
tulması evvelce Meclisi Âlinin kararına iktiran 
eden 11 Nisan 1338 tarihli ve divanı harblerden 
sâdır olacak gıyabî hükümlerin mahkûmun der-
testinde kendiliğinden merfu olacağına binaen 
Meclisi Âlice tasdiki bilüzum görüldüğü cihetle 
Hükümete iadesi hakkındaki Adliye Encümeni 
mazbatasına nazaran, artık gayrimuvafık olduğu 
gibi diğer taraftan nefsülemirde bu gibi hüküm
lerin tasdiki âli muamelesine tâbi tuttulmasında 
ne Devletin hakkı âmini ve nede mahkûmînin hu
kukunu müemmin hiçbir cihet görülmediğinden 
Divanı Temyizi Askerî Kanunun (36) ncı mad
desinde (Tekriri muhalkeme) tâbirinden sonra 
(edilmek üzere yalnız tasdiki âliye arz) fıkrası
nın tayyı karargir olmuş olmakla olbabta tanzim 
kılman lâyihai kanuniye Heyeti Uumumiyeye arz 
olunur. 

Adliye Encümeni Reisi 
Yusuf Kemal 

Kâtip 
Dersim 

Faridun Fikri 
Âza 

Refik 
Âza 

Bozok 
Ahmed Hamdi 

Âza 
Mersin 
Besim 

Mazbata Muharriri 
Abidin 

Âza 
Mahir 

Âza 
Abdullah Azmi 

Âza 
Bayezid 

§efik 
Âza 

Konya 
Mustafa Feyzi 

Divanı Temyizi Askerî Kanunun 36 ncı 
maddesini muaddil Kaiıun 

Madde 1. — Divanı Temyizi Askerî Kanunun 
otuzaltmcı maddesi berveçhi âti tadil olunmuş
tur: 

«Otuzaltmcı madde — Cinayet ve silki aske
rîden tardı müstelzim cünha efali hakkında usu
lüne tevfikan sâdır olan gıyabî hükümler tabiî 
temyiz değildir .Cinayet ve tardı müstelzim cün
ha efali hakkında gıyaben sâdır olan hükümler 
ımürurzaman ile ceza sâkıdolmazdan evvel müt-
tehinıi gaip ele geçtiği takdirde tekriri muhake
me edilir. Firar ve davete ademiicabet ve em
sali ceraiım hakkında müruraaman efali meb-
husa mürtekiplerinin kanunen mükellefiyeti aske
riyelerinin hitamı tarihinden cereyana başlar.» 

Madde 2. — İşbu kanuna ahkâmı mülga fık-

rai kanuniyeye tevfikan henüz tasdiki âliye arz 
edilmemiş olan hükümlere dahi şâmildir. 

Madde 3. — İşbu kanunu tarihi neşrinden 
muteberdir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrasına Müdafaa i 
Milliye Vekili memurdur. 

REİS — Efendim kanunun heyeti umumi-
yesi hakkında mütalâa dermeyan edecek var mı
dır? 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim 
muhtacı izah ise arz edeyim. (Hayır sesleri) 

REİS — Efendim. Maddelere geçilmesi husu
sunu reyi âlinize vaz'edeceğim. Kabul buyuran
lar lütfen el kaldırsın. Aksini reyi âlinize vaz'-
ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir efendim. 

Divanı Temyizi Askerî Kanunun 36 ncı 
maddesini muaddil Kanun 

Madde 1. — Divanı Temyizi Askerî Kanunun 
36 ncı maddesi berveçhi âti tâdil olunmuştur : 

Madde 36. — Cinayet ve silki askerîden tardı 
müstelzim cünha efali hakkında usulüne tevfikan 
sâdır olan gıyabi hükümler, tabiî temyiz değildir. 
Cinayet ve tardı müstelzim cünha efali hakkında 
gıyaben sâdır olan hükümler, müruru zaman ile 
ceza sakıt olmazdan evvel müttehimi gaip ile 
geçtiği takdirde tekriri muhakeme edilir. Firar 
ve davete ademiicabet ve emsali ceraim hakkında 
müruru zaman, efali mebhusa mürtekiplerinin ka
nunen mükellefiyeti askeriyelerinin in'hitamı tari
hinden cereyana başlar. 

REİS — Efendim birinci maddeyi reyi âlini
ze vaz'ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen el kal
dırsın. Aksini reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul 
buyuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul olundu 
efendim. 

Madde 2. — İşbu kanun ahkâmı, mülga fık-
rai kanuniyeye tevfikan henüz tasdiki âliye arz 
edilmemiş olan hükümlere dahi şâmildir. 

REİS — İkinci madde hakkında söz istiyen 
var mıdır efendim? (Hayır sesleri) İkinci mad
deyi aynen reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul bu
yuranlar lütfen el kaldırsın. Aksini reyi âlinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul olunmuştur efendim. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

REİS — Üçüncü maddeyi reyi âlinize vaz'edi-
yorum. Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. 
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Aksini reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul etmiyen-
ler el kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

HALİL B. (Zonguldak) — Reis Beyefendi 
gayet mühim bir meseledir. Encümen noktai na
zarını beyan etmedi. Biz boyuna el kaldırıp du
ruyoruz. 

REİS — Halil Beyefendi, zannederim meş
gul bulunmuşlardır. Malûmuihsanınız söz isti-
yen var mı bir mütalâa dermeyen buyuracak var 
mı? Diye istirhamda bulundum. Hattâ Mazbata 
Muharriri Beyefendi izahat vermek üzere kürsiye 
çıktı. Heyeti Muhtereme lüzum yoktur, dediler. 

Madde 4. —• İşbu kanunun icrasına Müdafaai 
Milliye Vekili memurdur. 

REİS — Efendim dördüncü maddeyi reyi 
âlinize vaz'ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen 
el kaldırsın. Aksini reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Kabul buyurmıyanlar lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir efendim. 

Efendim. Kanunun heyeti umumiyesini reyi 
âlinize vaz'ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen 
el kaldırsın. Aksini rey âlinize vaz'ediyorum. Ka
bul buyurmıyanlar lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

4. — Amasya (sabık) mebusu Ömer Lûtfi Be
yin şirketlerde Türkçe istimali hakkında teklifi 
kanuni ve şayanı müzakere olmadığına dair Na
fıa Encümeni mazbatası (2/91) 

REİS — Efendim ruznamenin dokuzuncu 
maddesi şirketlerde Türkçe istimali hakkında tek
lifi kanuni ve şayanı müzakere olmadığına dair 
Nafma Encümeni mazbatası. 

Riyaseti Ceiileye 
Bilûmum şirket ve müessesatta Türkçe lisanı

nın kabulü hakkında tanzim ve leffen takdim 
ettiğim lâyihai kanuniye ile esbabı mucibe lâyi
hasının Meclisi Âliye arzına ve müstacelen müza
keresine delâlet buuyrulmasını rica ederim efen
dim. 

6 Şubat 1335 
Amasya Mebusu 

Ömer Lûtfi 
Esbabı mucibe lâyihası 

Memleketimizde millî ve iktisadi istiklâlimizin 
muhafaza ve idamesi için bu kadar kan ve emek 
sarf ettik. İktisaden efradı milletimizin yüksel
mesi için mevcut haillerden biri de lisan mesele
sidir. Bilûmum büyük şirketlerde muamelâtı 
dahiliyenin elsinei ecnebiye ile cereyan etmekte 
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olması Türk gençlerine bu müessesatm kapılarını 
kapalı tutmaktadır. Hele gerek İstanbul'un va
zıyeti ahiresi ve gerekse ordunun er geç terhis 
olunacak ihtiyat zabitlerine iş bulmak meselesi 
bu keyfiyeti daha ehemmiyetle pîşi nazara vaz'-
etmektedir. Binaenaleyh merbut lâyihai kanııni-
yenin müstacelen müzakere ve kabulünü arz ve 
teklif eylerim. 

Lâyihai kanuniye 

Madde 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti hududu dâhilinde bulunan bilûmum 
anonim ve sermeyesi eshama münkasem şirketle
rin ve banka ve saire gibi bilûmum müessesatı 
iktisadiyenin ve Düyunu Umumiye idaresinin 
muamelât ve hesabat defatiri Türkçe lisaniyle ce
reyan eder. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden üç 
ay mürurundan meriyülicradır. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
ve İktisat ve Nafıa vekilleri memurdur. 

Riyaseti Ceiileye 
Türkiye'de müteşekkil bilûmum şirketlerin 

muamelâtının Türkçe icrası ahiren Nafıa Vekâ
leti ile şirketler arasında yapılan itilâfat cümle
sinden bulunduğu tahkik kılırnmıakla encümeni-
mizce bu balbtaki lâyihai kanuniye şayanı müza-
kene görülmemiş, olduğundan Heyeti Umumiyeye 
arzına karatr verildi. 
Nafıa Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Cavid Süleyman Sırrı 
Kâtip 
Halid 

(İzahat isteriz sesleri) 
REİS — Nafıa Encümeni namına Reis Bey 

veya Mazbata Muharriri Bey buyursun. 
YUSUF B. (Denizli) — Hiçolmazsa esbabı 

mucibesi okunsun.. 
REİS — Cavid Paşa. Encümen nâmına iza

hat istiyorlar. 
NAFIA ENCÜMENİ REİSİ CAVİD Pş. (Ca-

nik) Mazbata Muharriri Beyfendi izahatta bulun
sunlar, (Mazbata Muharriri burada mevcut de
ğil sesleri) Efendim. Bilûmum şirketlerde Türk
çe lisanın istimal edilmesi için evvelce kanun 
yapılmıştı. Bilûumum şirketler lisanımızı isti
mal ettiklerinden dolayı burada başka türlü mü
talâa dermeyanma lüzum görülmemiştir. 
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SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Reis Bey 
söz istiyorum. 

REİS —• Buyurunuz. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim . 

Nafıa Encümeni mazbatasında, Nafıa Vekâleti-, 
nin şirketlerle akdettiği mukavelelerde Türkçe 
lisanının istimalini şart koşuyor. Binaenaleyh 
böyle bir kanuna lüzum yoktur diyor. Bu kanun 
olmazsa her şirket Türkçe lisanını belki kabul 
etmiyebilir. Birisiyle i'ilâf eder, kabul eder. 
Diğeri der ki : Hayır ecnebi lisanını istmal ede
ceğim, kabul etmiyorum. Binaenaleyh Meclisi 
Âlice böyle bir kanun tedvin edilirse (Tedvin edil
miştir sesleri) şirketler, Türkçe lisanını istimale 
mecbur olurlar ve badema her itilâfnamede Türk
çe lisanının istimalini kabul ettirmek için ayrıca 
uğraşılmaz. 

MÜNİR B. (Corum) — Bendeniz zannediyo
rum ki, bit şirketlerde Türkçe istimali hakkında 
1332 tarihinde vaz'olunmuş bir Kanun mevcut 
idi. Müdevvenatı kanuniyemiz arasında böyle bir 
kanun vardır. O kanunun tatbiki ahkâmına gay
ret etmelidir. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Muhterem arkadaş
lar. Bir defa şirketlerin mülkümüzde, vatanımı
zın her köşesinde bizimle teşriki mesai ederek pa
ra kazanan ecanip, Ana lisanımız ve kendi yazı
mızla defatiri esasiyelerini tanzim etmeye ve her 
vakit Hükümetin kontroluna vaz'etmeye mecbur
durlar. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Acaba 
Zeki Bey ana lisanını kullanıyorlar mı? 

ZEKİ B. (Devamla) — Sizden daha iyi ol
mak şartiyle kullanıyorum. Nafıa Encümeni 
Reisi Paşa Hazrcteri buyurdular ki: Biz de 
evvelce bunun hakkında bir kanun vardı. Hal
buki böyle bir kanun mevcut ise - Usulü mütte-
haza mucibince - lâyihai kanuniyenin zirine red
dini teklif ederken onu da dercetmek lâzımdı. 
Saniyen Münir Beyefendi 1332 de bövle bir ka
nun int'şar ettiğini biliyorlar. Bendeniz - taki-
betmeyiniz - bilmiyorum, Herhalde o kanun gel
sin bununla birlikte müzakere edelim. Yoksa doğ
rudan doğruya reddeylemez. 

KÂZIM B. (Ergani) — Efendim madem ki, 
kanun var. O halde buna lüzum yoktur. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) —- Görelim. 
Hani? 

.VEHBİ B. (Karesi) — Efendim şirketlerde 
Türkçe istimalinin mecburiyetine dair 1332 sene

sinde bir kanun intişar etmişti ve hattâ 1335 se
nesine kadar şirketlere Türkçe bilen memurlar 
yetiştirmek üzere de ruhsat verilmişti. Yani 1335 
senesi Ağustosundan itibaren bütün memleketin 
her tarafında halk ile, efrad ile olan muamelât 
Türkçe olarak cereyan edecek, yalnız kendi defa
tiri esasiyesi ki, meselâ bankalarda ve İstanbul'
da mevcut Doycebank defterleri Almanca ve sair 
lisanca olabilecek. Fakat halk her hangi bir po
liçe veya çek verirken veyahut bir aile cüzdanı 
için bütün muamelâtı Türkçe cereyan edecektir. 
Bu esas dâhilinde bir kanun mevcuttur ve ahkâ
mı caridir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Şimendi-
f el erde mi, yoksa umumi şirketlerde mi? 

VEHBİ B. (Devamla) —- Umumi şirketlerde 
e ['endim. Hattâ bendeniz bu kanun dolayısiyle 
Bankı Osmanideıı verilen çeklerin, poliçelerin 
Türkçe olmadığından esbak İktisat Vekili Mah-
mud Esad Beyefendiye şikâyette bulundum ve 
dedim ki, böyle bir kanun mevcuttur, ahkâmına 
riayet edilmiyor.- O da zamanı vekâletinde emri 
tahrirî verdi. Yalnız bizim yapacağımız şey her 

• nerede bu kanunun hilâfında bir hareket görür
sek onu burada vekili aidinden sual eJtmek, isti
zah etmek lâzımdır. Hattâ böyle bir maddei ka-
nuniyeden. ibaret değil uzun birkaç maddedir. 
Binaenaleyh arzu buyurursanız o kanunla birlik
te telif edilmek üzere Dahiliye Encümenine ha
vale buyurıılsun, tetkik edelim. Gelecek celseye 
kadar takdim ederiz ve tatbik edilip edilmediğini 
de anlarız. Encümen namına arz ediyorum. (Kâ
fi sesleri.) 

YUSUF B. (Denizli) — İktisat Vekili Beye
fendi huzuru Mecliste buna dair izahat versin
ler. 

REİS — İktisat Vekili Bey, buyurunuz Ha
san Beyefendi. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Efendim, lütfen mevzuu bir defa tekrar bu
yurur musunuz? 

REİS — Şirketlerde Türkçe istimalinin mec
buriyeti hakkında, bir kanun teklif edilmiş, bunu 
Nafıa Encümeni reddetmiş, lüzum yoktur, çünkü 
böyle bir kanun vardır diyor. Hakikaten bir ka
nun var mıdır ve şirketler hakkında tatbik olu
nuyor mu ve ahkâmı nedir? 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Harbi Umumi içinde böyle bir kararname şek-
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linde bir şey vardı. Fakat mevkii tatbika kona
madı. (Alkışlar) 

VEHBİ B. (Karesi) — Çok rica ederim, bu, 
kanundur ve hattâ bendeniz Dahiliye, Ziraat en
cümenlerinde idim. Otuz kişi bunu müzakere et
ti. Bendeniz altı aydan fazla mühlet verilmesine 
muarız kaldım. Yirmidokuz kişi 1335 senesi 
Ağustosuna kadar talik etti ve hattâ o zaman 
Ziraat Nâzın olan zat, Başvekil olan zat mevcut 
idi. Bir kişi muhalif olduğundan Ayana gitti, 
geri geldi. Maalesef Vekilimiz bundan da haber
dar değil. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Buna da alkış. 
REİS — Efendim müsaade ederseniz Dahi

liye Encümeni namına Vehbi Beyefendi diyor ki, 
mazbatayı bize tevdi ediniz, mevcut kanun ile bir
likte tetkik ederek Heyeti Umumiyenize arzı ma
lûmat edelim. Bu teklifi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul et-
miyenler lütfen el kaldırsın... Dahiliye Encüme
nine tevdii kabul edildi. 

5. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin; Müta
rekeyi mütaakip hizmete ahnan mütekait erkân, 
ümera ve zâbitan hakkındaki (2/21) numaralı tek
lifi kanunisi Müdafaai Milliye Encümeni maz
batası 

REİS — Mütarekeyi mütaakip hizmete alı
nan mütekaidin hakkındaki (2/21) numaralı tek
lifi kanuni ve Müdafaai Milliye Encümeni maz
batası vardır. Okunacak: 

Riyaseti Celileye 

Mütarekeyi mütaakip hizmeti muvazzafaya 
naklettirilen erkân, ümera ve zâbitan ve memu
rin ve mensubini askeriyenin işbu nakil muame
lelerinin keenlemyekûn addi ve aldıkları farkı 
tahsisatın istirdadı hakkındaki teklifi kanuni ile 
esbabı mucibe lâyihası rap tan takdim kılınmakla 
icrayı icabı mâruzdur. 

11.10 .1339 
İstanbul Mebusu 

Ali Rıza 

Esbabı mucibe 

Mutelifeyn ile münakid Mondros Mütarekesi
ni mütaakip İstanbul'da mevkii iktidara gelen 
Kabineler tarafından her türlü idari ve siyasi 

teşevvüşattan bilistifade evvelce sevk ve idarede
ki kabiliyetsizllklerlnden veya suiahl âklarından 
dolayı suveri muhtelife ile tekaüde sevk edilmiş 
olan mütekait erkân, ümera ve zâbitan ve memu
rin ve mensubini askeriyeden bir kısmı mücerret 
himaye ve sahabet maksadiyle veya maâkasıdı 
siyasiye ile hizmeti muvazzafaya naklettirilerek 
istihdam edilmiş ve kısmı âzami yüksek rütbeden 
erkân ve ümeradan mürekkebolan bu zevat için 
müstesna memuriyetler ihdas olunmuş ve satış 
komisyonu âlisi gibi yedi, sekiz ferik ve livaya 
melce ve mekel olan gülünç ve garip memuriyet
ler icadedilmiş ve münhasıran bir blnbaıı tara
fından yapılabilecek Tadat Komisyonu Riyaseti 
gibi alelade umurda liva rütbesinde zevat istih
dam edilmek suretiyle eski mütekait pahalara sa
habet edilmiş ve bilhassa Damat Ferid'in zamanı 
sadaretinde millî teşkilâtı kurmak maksadiyle bir
çok ümera ve zâbitan da aynı şekilde hizmeti mu-
var^aıaya nakledilmiştir. O sırada İstanbul'da 
mevcudu onbeş bini mütecaviz mülga ordu1 ar he
yeti zâbitanı açıkta bulunduğu halde yapılan şu 
muamele Hasinei Milleti bilvücuh tahripten baş
ka bir mahiyeti haiz değildir. Alelhusus 16 Mart 
işgali feciinden sonra gelen kabineler o zamanın 
mütebariz maksat ve hizmet itibariyle şahıslarına 
fazla merbut gördükleri bu mütekait erkân ve 
ümera ve zâbitandan bir kısmının mağduren te
kaüde sovk edilmiş oldukları esasını kabul ederek 
evvelce tekaüde sevk edildikleri tarih ile hizmeti 
muvazzafaya naklettirildikleri tarih arasında gü-
zeran eden eyyama mahsus farkı tahsisatlarını ita 
etmek suretiyle de Hazinenin yağma edilmesine 
müsaade edilmiştir. Ordu ihtiyaç ve istihzara ti 
hilâfında olarak ihtiyaten silâh altına davet edi
len veya kavanini mevcudeye muhalif olarak hiz
meti nizamiyeye tekrar naklettirilen mütekaidini 
askeriyenin ahiren mesbuk hidematı nazarı dik
kate aimmıyarak bu nakil muamelesinin keenlem
yekûn addi ve verilen farkı tahsisatın bu kararı 
veren kabineler azalarına tanzim ettirilmesi bil
vücuh vacip ve zaruri olduğundan bu bapta tan
zim kılman lâyihai kanuniye müstacclen müza
kere ve tasdik kılınmak üzere Heyeti Umumiye* 
ye takdim kılındı. 

11 .12 .1338 
İstanbul Mebusu 

Ali Rıza 
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Mütarekeyi mütaakip hizmeti muvazzafaya nak
lettirilen erkân, ümera, zâbitan ve memurin ve 
mensubîni askeriyenin nakil muamelelerinin ke-
enlemyekûn addi ve aldıkları farkı tahsisatın 

istirdadı hakkında lâyihai Kanuniye 

Madde 1. — Kablelmütareke tekaüde sevk edi
len erkân, ümera, zâbitan ve memurin ve mensu
bîni askeriyeden İstanbul Hükümeti zailesinde 
tekrar hizmeti muvazzafaya naklettirilenlerin na
kil muamelesi keenlemyekûn addolunur. 

Madde 2. — Bunlar tekaüde sevk edildikleri 
tarih ile tekrar hizmeti nizamiyeye naklettiril-
dikleri tarih arasında güzeran eden müddete ait 
farkı maaş ve tahsisatı verilenlerin maaş ve tah
sisatı miktarı yekûnu âhizinden tahsil edileme
diği surette bu kararı evren kabineler âzalarının 
emval ve emlâki satılarak istirdadolunur. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Müdafaai Milliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

Kararname sureti 

Evvelce lisebebin tekaüdedilmiş olan ümera 
ve zâbitan ve mensubîni askeriyenin tekrar hiz
meti muvazzafaya nakilleri hakkında tekaüt ve 
istifa ve İhtiyat Zâbitan kanunnamelerinde bir 
madde yoktur. Binaenaleyh Tetkiki Seyyiat 
komisyonları gibi mercii kanunisinin gayrisinde 
yapılan hizmeti muvazzafaya nakil veya terfi ve 
tezyidi maaş misillû muamelâtın keenlemyekûn 
addedilmesi lâzımgeleceği ve zamanı nezaretinde 
yapılan işbu gayrikanuni muamelâttan dolayı 
Nâzın mesulünün de ayrıca mesuliyetini mucibo-
lacağı tabiîdir. İstanbul memurîni maaşatı hak
kındaki Avans Kanununun maddei müteallikası 
mucibince İstanbul'da çalışmış bilûmum muvaz
zaf memurin ve müstahdemini Devlet hakkında 
yegân yegân tetkikat ve tahkikat icrası ve ona 
göre cevazı istihdam kararının itası 9 Kânunu
evvel 1338 tarihli Kararla teyidedilmiş olmasına 
binaen gayrikanuni komisyonlar tarafından ya
pılan işbu iadei rütbe ve hizmeti muvazzafaya 
nakil muamelesinin zararı Hazineyi müştekim 
ve kanunen gayrimuteber addedilmesi yalnız iç
lerinde Orduyu Milliye iltihak eylemiş olup hüs
nü hizmeti ve kıdemlerine binaen terfii rütbe et
tirilmiş olanlar bulunduğu tadkirde rütbeleri ih

tiyat olarak mahfuz kalmasına ve tekaüt maaşla
rının son rütbeleri üzerinden tahsis olunmasına 
İcra Vekilcri Heyetinin 15 . 3 . 1339 tarihli içti-
mamda karar verilmiştir. 

icra Vekilleri Şeri'ye Vekili 
Heyeti Reisi Vehbi 
Hüseyin Rauf 

Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 
Kâzım Rifat 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
Ali Fethi İsmet 

Maliye Vekili Maarif Vekilli 
Hasan Fehmi İsmail Safa 
Nafıa Vekili İktisat Vekili 

Feyzi Maıhmud Esad 
Sıhhiye ve Muvaneti Erkânı Haribiyei 

İçtimaiye Vekili Umumiye Vekâleti Vekili 
Dr. Rıza Nur Kâzım 

T. B. M. M. Reisi namına 
Ali Fuad 

Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 

Evvelce lisebebin tekaüt edilmiş veya nisbe-
ti 'askeriyeleri kaddedilmiş erkân, ümera ve zâ
bitan ve memurîni ve mensubîni askeriyenin 
Tetkiki Seyyiat komisyonları gibi mercii ka-
'nuniyesinin gayrisi tarafından verilen kanar 
üzerine mütarekeyi küteakıp -zâdl İstanbul Hü
kümeti tarafından hizmeti muvazzafaya nakil 
veya terfi ve tezyidi maaş misillû muamelâtın 
keenlemyekûn addi hakkında İstanbul Mebusu 
Ali Rıza Bey tarafından teklif edilip 'lâyiha En
cümenince şayanı müzakere görülen ve bittet-
kik Encümenimize havale buyurulan lâyihai ka
nuniye Encümenimizce tetkik ve müzakere olun
du. 

.İstanbul'un İdarei Milliye intikalinden 
sonra aynı vaziyeti nazarı dikkate olarak Mü
dafaai Milliye Vekâleti, sureti lef fen takdim kı
lman 15 . 3 . 1339 tarilhli Heyeti Vekile Karar
namesiyle bu muameleyi tatbik ve iena eyüemiş 
olduğundan Encümenimiz bu baptaki teklifi 
kanuninin tekrar müzakeresine lüzum olmadığı
na ka.anidir. 

Yalnız berrî ve (bahrî ordular heyeti zâ'bita-
nma tatbik edilen 'bu muamelenin jandarma sı
nıfına mensu'bolanlara da teşmili muvafık ve 
'mütekaidinden hizmete alınanların maaşatı sa-
bıkasiyle tekaüde ircalıarı ve terfiatm keenlem-
yefkûn addi ve nisbeti askeriyesi evvelce kat'e-
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dilmiş olanların bermucibi kararname hali sa
bıkına ircaı kâfi bir tedbir ve tasfiyeden ibaret 
olacağı cihetle keyfiyetin heyeti Umumiyece 
•tasvibinden sonra Müdafaai Milliye ve Dahili
ye ve Maliye vekâletlerine tebliğ ricasiyle be-
rayı müzakere Riyaseti Celileye arz ve takdim 
kılınır. 

Mazbata Muharriri 
Eskişehir 

Mehmed Arif 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi 

Karahisarı Sabib 
Ali 

Kâtip Âzıa 
Zonguldak Kastamonu 

Yusuf Ziyaeddin Ali Rıza 
Âza 

izmir 
Mustafa 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Müsaade (buyu
rursanız izah edeyim. 

HALÎL B. (Zonguldak) — Encümen namı
na .mı ? 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Teklifi 'kanuni 
benim olduğu için şahsım namına söyliyeceğim. 

Efendim mütarekeyi mütaakıp İstanbul'da 
bir Tetkiki Seyyiat Komisyonu teşkil olundu. 
Bu komisyon doğrudan doğruya Harbi Umu
mi Hükümetinin muamelâtını tetkik etmek ile 
mükellef iken Ferid Paşa Hükümeti tarafından 
bu Tetkiki Seyyiat Komisyonunla bir vazife 'da
ha tahmil edildi. O da İstanbul'da onbeş bini 
mütecaviz zabit bulunduğu zamanda evvelce 
yani Harbi Umuminin bidayetinde fevkalâde
den ordunun tensikı ımaksadiyle tekaüde sevk 
edilen veya süveri muhtelife ile nisbeti askeri
yeleri kat'edilen zâlbitanı, bu komisyonu vası-
tasiyle tezkiye ettirdi ve tekrar hizmeti muvaz
zafa naklettirdi. Bu gibi nisbeti askeriyeleri 
kat'edilmiş ve Tekaüt Kanunnamesine tevfi
kan tekaüde sevk edilmiş olan zabıtanın tekrar 
hizmeti muvazzafaya nakli elyem elde mevcut 
kavanin ile hiçbir zaman tevfilk edilemiyen bir 
şeydir. Kavanini Askeriye tetkik olunursa gö
rülür ki: Tekaüdedilmiş ve tard olunmuş zâbi-
tan tekrar orduya alınmaz. Yalnız «mütekaidini 
askeriye birinci sınıf ihtiyat zâbitam meyanma 
ithal edilir ve ancak: seferberlik vukuunda «ordu 
noksanını ikmal etmek ve doldurmak için bun
lar silâh altına davet edilebilir. Halbuki, mü
tareke harbe nihayet vermiş bir vaziyettir ve 

bilhassa Mondros Mütarekesinin neticesi hepi
mizce malûmdur. Böyle bir zamanda onbeş bini 
mütecaviz zabit İstanbul'da mevcut iken - bun
ların kâffesi açıkta idiler - bunları bırakıp da 
İstanbul'un 'kadrolarını, evvelce tekaüde sevk 
edilmiş ve nisbeti askeriyeleri kat'edilmiş olan 
zâbitan ile doldurmak doğrudan doğruya siyasi 
bir maksadın mahsulü idi: Geçen sene yani 
11 Kânunuevvel 1338 tarihinde bendeniz bu 
veziyeti izah ederek bir teklifi kanunide bu
lundum. Bu teklifi kanuni ile bu suretle sınıfı 
muvazzafa naklolunan zâbitanm tekrar çıkarıl
masını teklif ettim. O vakit bu kanun Müdafaai 
Milliye Encümeninde tetkik edildi ve .hattâ tek
lif olunan lâyiha da tasvibolundu. Meclisin ruz-
namesine alınmıştı. O vakit Meclisin ruzname-
si pek dolgun olduğu için bu kanunun müzake
resine sıra gelmedi ve Meclisi de tecdidi intiha
bat kararı verdi ve binnetiee bu teklif yeni Mec
lis tarafından Müdafaai Milliye Encümenine 
tekrar havale olundu. Müdafaai Milliye Encü
meni, tetkikat yaptı ve Hükümet de bu vaziye
te nihayet vermek için 5 Mart 1339 tarihinde 
bir kararaname ile bunların kâffesini vaziyeti 
sabıkasına irca etmiş olduğundan dolayı müza
keresine ihtiyacolmadığıınia kaani oldu ve yal
nız jandarma sınıfına tatbik edilmesinden do
layı bu kararnemenin jandarma sınıfına da tat-
tatbikme karar vermişti. Bu .mesele tamamen 
halledilmiş ve Hükümet, yaptığı kararname ile 
bunu tatbik etmiştir. Müdafaai Milliye Encü
meninin de talebettiği, jandarmalara da tatbik 
olunmasımdan ibarettir ve bu da yapılacak olur
sa maksat tamamen hâsıl olmuş olur, yani tek
lifi kanuninin müzakeresine hacet yoktur., 

TUNALI HÎLMÎ B. (Zonguldak) — Sahibi 
teklif olmak itibariyle yalnız kendileri izahat 
verirler. Fakat tekliflerinde, fuzoıli olarak ve
rilmiş olan maaşların vermiş olan kimselere te
diye ettirilmesi, tanzim ettirilmesi var. Halbu
ki kararnamede böyle bir şey yoktur. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Hükümet onu 
nazarı itibara almıştır. Sualinize cevap veriyo
rum. Kararneme, «'Tetkiki ıSeyyiat Komisyonla
rı gibi mercii kanunisinin gayrısunda yapılan 
hizmeti muvazzafaya nakil veya terfi ve tezyidi 
maaş misillû muamelâtın keenlemyekûn adde
dilmesi lâzım'geleceği ve zamanınezaretinde ya
pılan işbu gayrikanuni muamelâttan daloyı Nâ-
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zırı mesulünün de ayrıca masuliye'tini mucibola
cağı tabiîdir» diyor. Yani bu gibi mesail hakkın
da hangi Nazır zamanında hangi Harbiye Na
zırın zamanında bu maaşiar verilmiş ise orilar-
dan da tahsilini icabettirecek vaziyeti halletmiş 
bulunuyor ve bendonizce bu mesele de halledil
miştir. 

RÜŞDÜ Pş. (Erzurum) — Efendiler Enver 
Paşa Harbi Umumide sırf orduda şiddetli bir in
zibat olsun diye kabahatlini gördüğü ümera ve 
zabit a dan birçoklarını Divanı Harbe vermeksi
zin; haklarında tahikat yapmaksızın ordudan 
çıkarmış, tekaüde sevk etmiş, müstafi adetmiş-
tir. Bunların içinde haklı olanlar bulunduğu 
gibi haksız olan birçok kıymetli zâbitan da var
dır. Enver Paşa savuştuktan sonra haksız ola
rak-bu suretle tekaüde sevk edilmiş olan birçok 
ümera ve zâbitan müracaat etmişler ve «Enver 
Paşa bizi haksız olarak tekaüde sevk etti» de
mişler. İstanbul'un işgalinden evvel haklarında 
tahkikat yapılmış olan birçok kıymetli ümera ve 
zâbitamn bu suretle rütbeleri iade edilmiştir. 
Bunlardan bilhassa fedakâr olanlar Anadolu'ya 
geçmişlerdir, Harekâtı Milliyeye iştirak etmiş ve 
terfi etmişlerdir. Bunların bir ikisini sayabili
rim. Meselâ Kaymakam Hurşid Bey, son hare
kâtı taarruziyede Afyon Karahisar'ma ilk ev
vel alayıyla girmişti. Hattâ terfii teklif edilmiş. 
Müddetini ikmal edemediğinden - bir sene bu
lunması şart imiş - dolayı terfi edememiş. Yal
nız nişanla taltif edilmiş, Kaymakam Haydar 
Bey Şark Cephesine gelmiş, hudut komiseri tâ
yin edilmiş. Hizmeti görülmüş, miralaylığa terfi 
etmiş. Şimdi bunların ve emsalinin tekaüdedil-
mesi teklif olunuyor. Bendenizce bu doğru de
ğildir. Anadolu'ya geçmiş, Harekâtı Milliyede 
hizmeti, fedakârlığı görülmüş ümera ve erkânın 
tekaüdedilmeleri doğru değildir. Bilhassa bun
lardan genç, faal, Avrupa'da tahsil görmüş 
kıymetli arkadaşlarımızın orduda bırakılması 
lâzımdır. Bu yapılmazsa haksızlık olur. Binaen
aleyh, bu mazbatanın tekrar encümene iadesi 
ile bu cihetler tamamiyle tetkik edildikten son
ra Heyeti Celileye gelmesini teklif ederim. (Çok 
doğru sesleri) 

ŞAKÎR B. (Çatalca) — Efendim Erzurum 
Mebusu Muhteremi Rüşdü Paşa Hazretleri bu 
meselenin mahiyeti hakkında tafsilâtı lâzimeyi 
arz ettiler. Bendeniz yalnız bir nokta üzerinde 

Meclisi Âliyi tenvir etmek istiyorum. Görüyo
rum ki, ahkâmı asliyeyi ihtiva eden bir karar
name mevzubahsoluyor. Vaktiyle Heyeti Vekile 
böyle bir kararname ihzar etmiş ve bununla ih-
timalki yüzlerce zabitin vaziyetleri bir tebeddü
le duçar olmuştur. Encümen bu ciheti tetkik 
ederek kararnameyi, doğrudan doğruya kanun 
şekline kalbetmekle zannederim daha muvafık 
bir usul takibetmiş olurdu. Arkadaşım Tekir
dağ Mebusu Cemil Beyle beraber bir takrir tak
dim ediyoruz. Bu takrirle, böyle ahkâmı esasi-
yeyi ihtiva eden kararnamenin bir kanun şeklin
de Meclisi Âliye şevkini teklif ediyoruz. Noktai 
nazarımız budur. 

MÜDAFAAÎ MİLLİYE VEKÎLÎ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim Harbi Umumide suveri 
muhtelife ile tekaüde sevk edilmiş olan birçok 
ümera zâbitan mütarekeden sonra istanbul'da 
bizi haksız tekaüde sevk ettiler diye şuraya bu
raya müracaat ettiler. Bu zaten her zaman var
dır. Her tekaüdedil'en, her ceza gören «Bana 
haksız muamele yapıldı» diye müracaat eder. 
Bunların hepsi, haksızdır diye müracaatta bu
lunmuşlardır. O vakit Ferid Paşa Hükümetinin 
bir Tetkiki Seyyiat Komisyonu vardı. Bütün bu 
müracaat edenleri o komisyona sevk etti. îş 
daha evveline gitti. Harbi Umumiden evvel En
ver Paşa Harbiye Nâzın olduğu zaman bir def
terle tekaüde sevk ettiği birçok adamlar «Ben 
mağdurum» diye o Tetkiki Seyyiat Komisyonu
na gittiler. Bunların içinde rütbesi tenzil edil
miş ve tekaüde sevk edilmiş olanlar vardır. Bu 
Tetkiki Seyyiat Komisyonu «Binbaşılıkla teka
üde sevk edilmiş o zamandan bu zamana kadar 
gsçen müddet zarfında bu adam miralay ola
caktı!» diye o mütekaidi miralay yaptı ve o za
mandan bu zamana kadar geçen müddet zarfın
da ne kadar para alması lâzımgeliyorsa o para
yı da verdi, al dedi. Bu suretle Tetkiki Seyyiat 
Komisyonu, Menbaı Seyyiat Komisyonu gibi 
bir şey oldu. Yani seyyiatı, kendi çıkardı. Bu 
böyle bitti. Vaktaki Anadolu'da Millî Harekât 
başladı. Bu Tetkiki Seyyiat Komisyonu tarafın
dan rütbeleri iade edilmiş olanlardan çoğu alâ
kadar olmadılar., Tek tük birkaç kişi muhtelif 
zamanlarda Anadolu'ya geldiler ve burada vazi
fe demlide ettiler. Malûmdur ki tekaüde sevk 
edilmiş olan binlerce zabit Anadolu'da vardı ve 
bunlarm binlercesini tuttuk, Mücadelei Milliye-
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ye iştirak ettirdik. Bidayetinden nihayetine ka
dar bilâfasıla Miicadelei Milliyeye iştirak etti
ler ve fakat mütekait idiler. Kanunumuz muci
bince mütekaidolanlardan hali harbde hizmete 
alınanlar terfi edebilirler. Bunlara terfi hakkı 
verilmiştir. Fakat Seferberlik hitam bulunca 
tekaütlüğü iade edilir. Şimdi bir veya iki kişi
nin İstanbul'dan Anadolu'ya gelerek mücadele
ye iştirak etmiş olduğu halde tekaüde sevk edil
diklerinden dolayı mağdur olduklarını düşüne
rek orduya almsak Anadolu'da bulunan ve mü-
tekaidoldukları halde Millî Mücahedenin bida
yetinden beri hizmet etmiş olanlara ne diyece
ğiz?.. 

«Biz de hizmet ettik, bizi de alınız» diyecek
ler, o zaman bu işin içinden çıkılmaz olacaktır. 
Elimizde çok fazla zabit vardır. Mütemadiyen 
zâbitanı tekaüde sevk ediyoruz. Üç aydan beri 
iki bin zabit tekaüt ettim. Daha iki bin tekaüde-
deceğim. Orduyu, hazara iade ediyoruz ve bir 
usul, bir kanun dairesinde tekaüde sevk ediyo
ruz. Millî Mücadeleye iştirak etmiş olanlar için
de mütekaidinden çok kıymetli, çok iyi, çok fe-
dakârane ifayı hizmet etmiş olanlar vardır. 
Bunlar, hizmelerine mukabil terfi etmişlerdir. 
Ve bu terfi derecesi üzerinden maaş almakta
dırlar. Bir iki kişiyi düşünerek Millî Mücadele
ye iştirak etmiş olan mütekaitleri muvazzafa 
nakledersek, bütün Anadolu'daki tekaütleri mu
vazzafa nakletmek lâzımdır. Biz, muvazzaf zâ
bitanı tekaüdediyoruz. Onun için Müdafaai Mil
liye Encümeni mazbatası çok doğrudur. «Beni 
haksız tekaüdettiler, bana gadredilmiştir, benim 
tekaüdedilmekliğime sebebi kanuni yoktur1» di
yenler o iddiasını yapar, vekâlete verir, vekâlet 
tetkik ettirir. Tekaüt yapılması hakkında cere
yan eden muamele nasıldır, haksız mıdır, değil 
midir? Diye tetkikat yapılır, eğer haksız olarak 
tekaüde sevk edilmiş ise biz de «Falan efendi 
haksız yere ve noksan muamele üzerine tekaüde 
sevk edilmiştir. Bunun muvazzafa naklini teklif 
ederiz1» diye Meclisi Âliye arz ederiz. Meclisi 
Âli, bunu tahtı karara alır ve böylelikle haksız 
muamele yapılmış olanlar varsa Meclisi Âliden 
karar alınır (Evet bu adam haksız tekaüdolmuş. 
Şayanı istihdamdır) diye karar alınırsa ve bu 
gayet mahdut ve maksur olursa o vakit bir yol
suzluk olmaz. Fakat böyle umumi bir karar doğ
ru değildir. Encümenin mazbatasının kabulünü 
teklif ederim. 

ZEKÎ B. (Gümüşane) — O halde tarafı olan
lar olacak. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKÎLj KÂZIM 
Pş. (Devamla) — Ben yapamam, Meclisi Âliye 
teklif edeceğiz. Meclis karar verir. Bu, kanun 
meselesidir. Yapmaya benim hakkım yoktur. 
İade edemem. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Paşa Haz-' 
retleri. Bir zabitin tekaüde sevk edilmesi kimin 
tarafından yapılır? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Devamla) — Müdafaai Milliye. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Müdafaai 
Milliye mi tekaüde sevk ediyor, onu sormak is
temiyorum. Harbi Umumi esnasında Enver 
Paşa merhum bizzat tekaüdetmek hakkına malik 
miydi? Yani Rüşdü Paşa Hazretlerinin buyur
duğu gibi, bu muamelâtı kanuna muvafık bir 
tarzda mı yapmıştır, yoksa mugayiri kanun ola
rak mı yapmıştır? Evvel beevvel bu ciheti anla
malıyız. 

MÜDAFAAI MILLIYE VEKILI KÂZIM PŞ. 
(Devamla) — Efendim, onu arz ettim. Kanunu 
mahsusun ikinci maddesinde, bir zabit nasıl 
tekaüde sevk edilir diye sarahat vardır. Ordu
da vücudundan istifade edilemiyecek olanlar, 
tahdidi sinne tabi olanlar, Divanı Harb kararı 
ile tekaüde şevki icabedenler tekaüdedilir. 
Şimdi bunun mercii takdiri doğrudan doğruya 
Nazarettir, - ki semdi - vekâlettir. Bu adamın 
orduda vücudundan, ilim ve ahlâkından istifa
de edilir mi ve kıtasını sevk ve idareye kabiliyet
li midir, rütbesinin ehli midir? Bunları vekili 
aidi takdir eder. Faıkat nasıl takdir eder? 
Tabiî havadan olmaz. Onun sicillâtını ge
tirtir, yapmış olduğu hidematı usulü da
iresinde tetkik ettirir. Bu tetkikat, onun vü
cudundan istifade edilemiyeceğine dair kâfi 
kanaat verirse «tekaüde şevki lâzımdır» derler 
ve tekaüt kararnamesi yapılır. Evvelce irade 
ile oluyordu. Şimdi kararname iledir. Esbabı 
serd edilerek tekaüt için karar verilir. Ve bu,^ 
doğrudan doğruya Vekâlete verilen hakkı tak
dirdir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) ~ Harbi 
Umumideki Harbiye Nâzın mugayiri kanun ola
rak birkaç zabiti tekaüde sevk etmiş ise ve bu 
zevat da Harekâtı Milliyeye iştirak ederek kıy-
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met ve iktidarlarını, vatana olan merbutiyetle-
rini ispat etmişlerse bunlar hakkında zaten mu
gayiri kanun olan o muamelenin ayrı bir ka
nunla tashihine mahal var mıdır? Yoksa mu
gayiri kanun olan bu muameleyi Vekâlet ken
diliğinden tashih edebilir mi, edemez mi? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM Pş. 
(Devamla) — Vekâletin bunu kendiliğinden 
tashih etmesi doğru değildir. Evvelemirde 16 
Mart 1336 dan evvel ittihaz edilmiş kararlar ka
tidir, mutadır. Binaenaleyh 16 Mart 1336 tari
hinden evvel yapılmış olan bir kararın hilâfın
da Vekâlet hareket edemez. İrade ile yapılan 
karardır. Onu tetkik ettikten sonra Meclisi Âli
nin kararını almaya mecburdur. Kendiliğinden 
yapamaz. 

RÜŞDÜ Pş. (Erzurum) — Haksız tekaüde-
dilmiş olanların müracaatlarında haklarında ye
niden tahkikat yapılacak mıdır? Haksız ve usul
süz tekaüdoldukları anlaşılanlar tekrar nizami
yeye nakledilecekler midir? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM Pş. 
(Devamla) — Tabiî onu tesbit ederiz. Ondan 
sonra, (bunun orduya alınması lâzımdır) diye 
Meclisi Âliye arz ederiz. Meclisi Âlinin kara
rını alırız. Çünkü 16 Marttan evveldir. 

RÜŞDÜ Pş. (Erzurum) — Haksız olarak 
beni tekaüde sevk ettiler, diyor. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM Pş. 
(Devamla) — Müdafaai Milliye Vekâleti tetkik 
edecektir. Hangi maddeye göre tekaüdedilmiş-
tir? Bunun tekaütlüğü için vesaiki kâfiye var 
mıdır? Vekâlet bunu tetkik edecektir. Haksız 
olarak tekaüde sevk edildiği anlaşılırsa o vakit 
Meclisi Âliye onun istidasiyle Vekâlet müracaat 
eder. Bu 16 Marttan evvel irade ile yapılmış 
bir muameledir, bugün bu mer'idir. Fakat Ve
kâlet Meclisi Aliye arz edecek, «vaktiyle böyle 
bir şey yapılmış, halbuki haksız ve kanunsuz ya
pılmıştır. Bunun iadei rütbesi lâzımdır.» diye
rek Meclisi Âliden karar alacaktır. 

RÜŞDÜ Pş. (Erzurum) — O halde mesele 
yoktur. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Efendim, 
Ali Rıza Beyin teklifinde bu kararı veren Ka
bine âzalarının emval ve emlâki satılarak istir-
dadolunur, diye bir teklif var. Hükümetin ka
rarnamesinde de o teklif ile alâkadar şu cümle
ler vardır : «Zamanı nezaretinde yapılan işbu 

gayrikanuni muamelâttan dolayı nâzın mesu
lün de ayrıca mesuliyetini mucibolacağı tabiî
dir.» Böyle mesul olan nazırlar bulunmuş mudur 
ve tabiî addedilen mesuliyetten dolayı onlar ta-
kibedilmekte midir efendim? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM Pş. 
(Karesi) — Efendim, bugüne kadar zaten me
sul olan yoktur. «Tabiî» kaydından maksat, arz 
ettiğim veçhile bir yüzbaşı bir miralay yapılmış
tır. Miralay olmak için geçen müddet zarfında 
ne kadar para alması lâzım ise o parayı ver
miştir. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Peki, 
milletin Hazinesinden çıkan bu paraları gayri-
meşru bir surette sarf eden Kabine âzasından 
talbiî gördüğünüz halde istirdat buyurur musu
nuz ? 

KÂZIM Pş. (Karesi) — Yalnız bu muamele 
değildir. Eytam Sandığının parasını almışlar, 
yemişler, şunun, bunun parasını almışlar, ye
mişlerdir. Bunların hepsi bir yere yığılmış, kal
mıştır. Hükümet, bunlar hakkında tahkikat 
ve takibat yapacaktır ve bu paraları kendile
rinden almazsa mallarından alacaktır. Bunlar 
ayrı bir kanunla yapılır. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Evet, 
ayrıca askerler için bir şey yapılmamıştır. Bel
ki heyeti umumiyesi hakkında bir kanun ya
pılmasına taraftarsınız. 

REŞİR AĞA (Malatya) — Efendim, Müda
faai Milliye Encümeni mazbatasında deniliyor ki: 
Bu muamele orduda tatbik okunuş da jandar
ma zâbitanma teşmil edilememiş. Bundan mak
sat nedir? Bunu anlamak istiyorum. Yani jan
darma zâbitanı tekaüde sevk edilecek mi? 
Jandarma zâbitanma bu muamelenin teşmil 
edilmemesinin sebebi nedir? Jandarma, zâbi-
tanclan madut değil midir? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM Pş. 
(Karesi) — Efendim, malûmuâliniz jandarma 
Dahiliye Vekâletine aittir ve kanun jandarma 
zâbitanma da aittir. Fakat bu- izahat diğer bir 
Vekâlete aittir. Jandarma zâbitanı hakkında 
o muameleleri yapmamışlar. Şimdi bu mazbata
da jandarma zâbitanma da bu muamelenin 
yapılmasını teklif ediyor. 

CAVİD Pş. (Canik) — Efendim, Enver 
Paşa zamanında tekaütleri icra edilen ümera 
ve zâ'bitanm ekserisi kanuni değildir. Erzu-
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ram Mebusu Muhteremi Rüşdü Paşa Hazretle
rinin beyan buyurdukları miralay Haydar Bey 
tekaüdedilmemiştir. Enver Paşa müstafi addet
miştir. Mumaileyh 1337 senesinde istiklâl Har
bine iştirak ederek Şark Cephesinde hudut ko
miserliğine nakil ve terfi edilmiştir. Mumailey
hin tekaüdedileeeğini işitiyorum. Bu muvafık 
ve doğru değildir. Binaenaleyh mumaileyhin 
hukukunun muhafazasını rica ederim. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM P§. 
(Karesi) — Efendim muamelenin bütün tefer
ruatını bilmiyorum. Yalnız bildiğim hir gev 
varsa hakikaten buyurduğunuz zat müstağfi 
addedilmiştir. Kendisine bir vazife verilmiş. 
Fakat az görerek verilen vazifeye gitmediğin
den dolayı kendisini müstağfi addetmişler, git
mediğinden dolayı ne dereceye 'kadar haklıdır. 
Muamele, kanuna muvafık mıdır, değil midir? 
Bu hususta mufassal malûmat arz edemem. Çün
kü bilmiyorum. Kendisi gelir, bize müracaat 
eder, tetkik ederim. Tekaüde şevki muamelesi 
usul ve kanun haricinde cereyan etmişse de
min arz ettiğim gibi Meclisi Âliye müracaat 
edip, tashih eder ve bir karar alırız. 

CAVtD Pş. (Canik) — Enver Paşa zama
nında tekaütler hiçbir kanuna tâbi olmıyarak 
tatbik ediliyordu. İstifa, tekaüt gibi şeyler 
kendi tarafından yapılmıştır. Binaenaleyh bu 
gibi zevatın muameleleri kanuna muvafık bir 
şekilde tatbik olunabilir. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM Pş. 
(Karesi) — Efendim haksız olarak teikaüde 
sevk edilmiş olabilir. Yani «Haksız sevk edil
miş yoktur»1 demiyorum. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim bendeniz 
bunun lehinde veya aleyhinde söyliyecek deği
lim. Usulü hakkında söyliyeceğim. Evvelâ 
Meclisi Âli neyi müzakere ediyor? Bir teklifi 
kanuni var. Bu teklifi kanuni Müdafaai Milli
ye Encümenine gitmiş, Müdafaai Milliye Encü
meni «Böyle bir kanuna lüzum yoktur,» demiş 
«Faikat Heyeti Vekilenin Kararnamesini kabul 
ediyoruz. Jandarmaya da teşmil edin.» Diyor. 
Bu mazbatayı Meclisi Âli kabul ediyor. «Dahi
liye Vekâletine tebliğ edin» diyor. Neyi tebliğ 
ediyoruz1; Nizamnamemizde sarahat vardır. Ve
rilecek 'kararların metinleri yazılacaktır. O me
tinler burada okunup reye iktiran edecektir 
Kabul edilip tebliğ edilecektir. Binaenaleyh 

Heyeti Vekilenin kararını da alarak madem ki, 
bunu tasvibediyorum, . jandarmayı da bunun 
içine ithal ederek «Meclisi Âlice böyle bir ka
rar kabul edilmiştir» demek lâzımdır ki vekâlet
lere tevdi edilebilsin. Mazbata kabul edilirse 
bu tebliğde mahiyeti mesele muhafaza edilemez. 
Olur ki, tebliğ edilecek kısmı kalır. Binaen-
alehy her şeyden evvel Müdafaai Milliye En
cümeninden hangi kararı teklif ediyorlarsa o 
kararın metnini, rica ederiz bildirsinler. 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Efendim Müda
faai Milliye Encümeni mazbatasında kararna
menin tarihinden bahsediliyor ve kararnamenin 
tatbik edildiği ve muvafık olduğu da dermeyan 
edildikten sonra yalnız Jandarmaya tatbik edil
memesinden dolayı jandarmaya da tatbiki Mec
lisi Âliye arz olunuyor. Saniyen diyor (ki, ba
kınız aynen okuyayım. Madde hulâsatan yazıl
mıştır: «Yalnız berrî ve bahrî ordular heyeti 
z-âbitanma tatbik edilen bu muamelenin jandar
ma sınıfına mensubolanlara da teşmili .muvafık 
ve mütekaidinden hizmete alınanların maaşatı 
sabıkasiyle tekaüde ircaları ve terfiatm keen-
lemyekûn addi ve nisbeti askeriyesi evvelce 
'kat'edilmiş olanların bermucibi kararname ha
li sabıkına ircaı kâfi bir tedbir ve tasfiyeden 
ibaret olacağı cihetle keyfiyetin Heyeti Umumi-
yece tasvibinden sonra Müdafaai Milliye ve Da
hiliye ve Maliye vekâletlerine tebliği...»1 İd, bu
rada tamamen hulâsa edilmiştir. Bütün mukar-
reratı, fıkrai âhire camidir. O halde Vehbi Bey 
arkadaşımızca burada tasavvur edilen şekil 
vâki değildir efendim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Nizamnamei Dahilî 
sarihtir, mademki bu fıkra vardır. Bunu ka
rar suretinde teklif ederseniz. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Karar tarzında
dır efendim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Değildir. Efendim, 
bu sizin mazbatanızdır.. Karar tarzında olmak 
lâzımdır. 

ALI RIZA B. (istanbul) — Emsali vardır. 
Şimdiye kadar böyle birçok mazbatalar kabul 
edilmiştir. __ 

VEHBİ B. (Karesi) — Basıl maksünaleyh 
olamaz. 

ALİ SURURİ Ef. (Karahisan Şarki) — Ev
velemirde arz edeyim 3d, Vehbi Beyin itirazları 
pe'k varit değildir. Çünkü mazbatanın meali 
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encümen tarafından bir temenni mahiyetindedir 
ve Meclisi Âlice verilecek karar bir tasvip ma
hiyetindedir. Nasıl ki, evvelki devrede verilen 
temenni takrirleri tasviben Heyeti Vekileye 
gönderilmekte idi, bu da encümen nâmına ve
rilmiş bir temenni takriridir. Ve müzakere tas
vip ve ademitasvip etrafında cereyan ediyor. 
Kararı yazmaya, tesbite hacet yok. Fakat, 
tetkik olunacak asıl mühim bir nokta vardır, 
Şakir Bey arkadaşımız temas buyurdular. Mec
lisi Âli öteden beri hukuku asliye ve esasiye-
sinin muhafazasında çok'kıskanç bulunuyor. 
Şakir Beyefendi dediler ki : «Bu hukuku asliye
ye taallûk ediyor. Binaenaleyh maddei kanu
niye şeklinde Meclise gelmesi lâzımgeliyor.:» Ha
kikaten bu noktainazar çok mühimdir. Ve bu 
noktayı hal için birkaç cihetin halli icabeder. 
Onlar da sudur: Mazbata mevzuubahsılan 
5 Mart 1330 tarihli Kararnamenin mahiyeti 
nedir? Evvelâ bunu anhyalım. Eğer bu karar
name umumi ve şâmil bir mânada ise, yani 
«Enver Paşa tarafından şu surece tekaüde sevk 
edilip Ferid Paşa zamanında tekrar istihdama 
irca olunan bilumum ümera ve zâbitan eski ha
line irca olunmuştur,» gibi umumi bir mahiyet
te ise beyefendiler kararname ile kabili icra de
ğildir. Yok eğer böyle olmayıp da Müdafaa! 
Milliye Vekâleti Celilesi, esasen salâhiyattar ol
duğu veçhile, o kabil eşhas ve zevat hakVnda 
şahsan ve şahsa tetkikat yaparak evvelki te-
kaüdînin muvafıkı kanun olduğuna ve binaen-
a^yh Hükümeti Feridiye zamanında yapılan 
iadenin mugayiri kanun olduğuna kail ola
rak şahsan karar vermiş ise o zaman kanun 
yapmaya hacet yoktur. Halbuki, mazbatadan 
bendenizin anladığım şekil birinci ihtimali da
ha ziyade teyideder. Enver Pasa tekaüde sevk 
etmiş, çok güzel.. Hükümeti Feridiye bunları 
tekrar istihdam etmiş... Şimdi biz ne yapıyoruz? 
Yani Heyeti Vekile re van-yor? -Kararname 
tâbirine göre Heyeti Vok^e yapmış oluyor- He
yeti Vekile diyor k i : «Hükümeti Feridive za
manında yapılanlar doğru değildir. Bunlar 
hakkında evvelki muamele münasintir.» Bina-
ena^yh evelki tekaüt m e s e l i m biz tasvi'bede-
ceo-iz. Ya bunların aras-nda haksız olarak te
kaüde sevk edilmiş olanlar varsa muc;bi mağ-
durivet olmaz mı? Böyle umumi mahiyette, 
hepsine birden şâmil olarak kararnamei vâhid 
ile hüküm itası nasıl caiz olur? Bu bir kanun 

. meselesidir? Çünkü takaüden istihdam için 
alındığı zaman, geçen müddet zarfında terfi 
haklarını da muhafaza etm:ş7er. Bu bir karar
name ise evvelki rütbelerine iade ediyor, ten
zil ediyor. Bu nasıl Heyeti Vekile kararname-

J si ile yapılabilir? Her halde bu hak Meclisi 
i Âlinindir. Onun için Müdafaai Milliye Veki

li Paşa bu noktai mühimmeyi mufassal bir su
rette tavzih etmelidir. 

MÜDAFAAİ MÎLLÎYE VEKİLİ KÂZTM Pş. 
(Karesi) — Efendiler Ali Suriri Efendinin bu
yurdukları gibi kanun lâzım değildir. Şimdi, 
bundan evvel arz ettim ki, her hangi bir zabiti 
tekrar muvazzafa nakletmek icabederse bunun 
muvazzafa iade olunması için, tekaüde şevkini 
mucip esıban, vesaiki tetkik edildikten sonra 

I kâfi addedil^ezse iş Meclisi Âliye -sevk edilir 
ve Meclisi Âli bunun muvazzafa nakline karar 
verir. Bu iş böy7e iken ve Meclisin hukuku bu 
derece bariz iken Ferid Paşanın hnr hangi dört, 
beş kişisi top1,anıp da «şu, şu adamlar muvazza
fa geçecek» derse bu kanun mudur? Bu kanu
nu, kanun addederek tekrar bir kanun mu çı
karmak lâz ımd ır? Esasen Tetkiki Seyy'at Ko
misyonu kanunsuz, usulsüz bir is yapmıştır. 
Bunun yaptığı bir iş kanuni değildir ve keen-
lemyekûn olması lâzımdır. Eğer Meclis kararı 
ile olsavdı bir diyeceğim yoktu. Nitekim ben
deniz diyorum ki? Bir kişiyi muvazzafa nak
letmek için Medisi Âlinin kararını almaya 
mecburum. Tetkiki Seyyiat Komisyonu kimin 
kazarını almıştır? 

I FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Keenlem-
j yekûndur. 

MÜDAFAAİ MİLLÎYE VEKİLİ KÂZIM Pş. 
(Devamla) — Evet, keenlemyekûndur. Ona rüt
be, ötekine rütbe vermişlerdir. Keenlemyekûn
dur, sıfırdır, hiç hükmü yoktur. Bunun ref'i 
için kanuna da ihtiyaç yoktur. - Keenlemyekûn
dur. - Demek Müdafaai Milliye Vekâletinin 
hakkıdır. Zaten madem ki, komisyon kanun
suzdur, «ehemmiyeti yoktur» demek lâzımdır. 
Müdafaai Milliye Vekâleti 'bunu re'sen diyebi
leceği gibi Heyeti Vekileden «kendisi değişti
ği 7 aman başka b'r vekil yanlış bir iş yapmış ol
masın» diye, «sağlam olsun» diye bir karar al
mıştır. Mesele budur. 

I *ALİ SURURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Bir 
I nokta karanlık kalıyor Paşam. Rüşdü Paşa, bi-
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ze iki zat söylüyor ve o zatlar da Enver Paşa 
tarafından tekaüde sevk edilmiş. Halbuki onla
rı siz sınıfı muvazzafda istihdam ediyormuşsu-
nuz. Bunlar için kanun aldınız mı ? 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKİLİ KÂZIM Pş. 
(Devamla) — Bu kanunidir. Bu gibi zevat. 
vakti seferde hizmete alınabilir ve hizmetleri 
esnasında terfi dahi edebilirler. Fakat hizmeti 
muvazzaf aya nakledil emezler, hizmeti muvazza-
faya nakledilmemişlerdir. Mütekaiden muvaz
zaf orduda hizmet etmişlerdi. 

ALI SURURI Ef. — Muvazzaf ımüsdahdem 
değil midir? 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKİLİ KÂZIM Pş. 
(Devamla) — Orduda müstahdemdir. Sınıfı mu
vazzafa alınmamışlardır.. Muvazzafa nakledil
memişlerdir. Mütekaiden müstahdemdirler. 

HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Ya1-
nız bir nokta var Pa^a Hazretleri. Her hangi 
tarihte tekaüde sevk edilmiş, fakat Müeadelei 
Milliyeye iştirak etmiştir, Müdafaai Milliye 
Vekâleti hidematını takdir etmiş, terfi etmiş. 
Şimdi, «hali aslisine irca olunacak.» denince, 
meselâ evvelce binbaşı iken tokaüdolmuş, bura
da Harekâtı M illiyede kaymakam olmuş yine 
kaymakamlıkla mı tekaüdolacaktır? 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM Pş. 
(Devamla1* — Yine 'kaymakamlıkla tekaüdola
caktır ve buna kanun müsaittir. Bir mütekait 
vakti harbde hizmete alınır. Ve fevkalâde 
hizmeti görülürse terfi edebilir. Tcıbaüde av
det ettiği zaman o rütb.e üzerinden tekaüde sevk 
edilir. Bunlar hakkında mazbatada sarahat 
vardır. 

REİS — Başka sual soran var mı? (Hayır 
kâfi sesleri) Takrirleri reyi âlinize arz edece
ğim. 

Riyaseti Oelileye 
Mondros Mütarekesinden evvel lisebebin 

minelesbap tekaüt veya istifaya şevk edilip 
de badelmütareke Tetkiki Seyyiat Heyetlerin
ce tekrar sınıfı muvazzafa nakledilen erkân. 
ümera ve zâbitandan Anadolu'ya- geçerek Millî 
Mücadeleye iştirak eden ve cephe1 erde hide.matı 
fedakâranoleri mesbuk ve bu söbeple mazharı 
taltif ve terfi olmuş bulunanların da diğerleri 
misillû tekaüde ireaları muvafvkı mâdelet ve 
kadirşinas 'olamıyacağı ve zaten bunların mah
dut zevattan ibaret olması dolay^s'yle 15.3.1339 
tarihli Heyeti Vekile Kararının fıkrai ahiresi 

veçhile tekaüde sevk edilmiyerek orduda ipka
larını müemmin kuyudat vaz'ı zımnında mazba
tan n Müdafaai Milliye Encümenine tevdi ve ia
desini teklif ederiz. 

Çatalca Tekirdağ 
Şakir Cemil 

REİS — Bu takriri reyi âlinize arz ede
ceğim. Hulâsai meali: Mevzuubahsolduğu üze
re istanbul'dan avdet ederek Müeadelei Milli
yeye iştirak eden mütekait zâbitanın tekaüde 
sevk edilmiyerek orduda ipkaları hususundaki 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatasının En
cümene tevdiinden ibarettir. 

ALI RIZA B. (istanbul) — Lâliha Encüme-
nine gitmesi ieabeder, bu ayrı bir .meseledir. 

REİS — Hayr , lâyihanın tekrar encümene 
gitmesi hususunda bu takriri nazarı mütalâaya 
alanlar lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ede-
eeyiım. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmedi efendim. 

Efendim Müdafaai Milliye Encümeni maz
batasını reyi âlinize arz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyo-
rum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Mazbata kabul olundu. 

6. — TJrfa Mebusu Şeyh Saffet Efendinin 
nizamname ve talimatnameler hakkm-la teklifi 
kanunusi (2/172) ve Kanunu Esasi Encümeni 
mazbatası. 

REİS — Nizamname ve talimatnameler hak
kında Kanunu Esasi Encümeni mazbatası ve 
Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendinin teklifi ka
nunisini müzakere edeceğiz : 

Teklifi kanuni 

Büyük Millet Meclisi teşriî ve icrai salâhi
yetleri haiz bıüuduğu cihetle hürriyeti mutlaka 
ile vaz' ve tesbit eylediği kanunların su veri 
tatbikıyelerine dair nizamname ile talimatna
melerin vekaletlerce tanzimi hal'nde kanunla
rın ahkâmı muayyenesini tağyir ve tadil edebi
leceği endişesiyle Teşkilâtı Esasiyeye temas 
eden bu meselei mühimme hakkında bir kararı 
katî ittihaz edilmek üzere Kanunu Esasi Encü
menine havale buyurulmuş olduğuna binaen 
nizamnamelerle talimatnameler hakkında ancak 
bir kanunu mahsusun vaz'ı teşriî suretiyle her 
türlü endişenin zail olacağı mülâhazasiyle usu-
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lü meriye ve hukuku esasiyeye tevfikan kaleme 
alman beş maddeden mütevekkil lâyihai kanu-
niyeyi arz ve teklif ediyorum. Birinci madde 
kanunun, ikinci; nizamnamenin, üçüncü; tali
matnamenin tarifleri ile aidiyetlerini mutazam-
mm ve bunllarm üzerinde aletderecat Büyük 
Millet Meclisinin hâkimiyeti mutlakasını nâ-
tık ve mübeyyindir. 

Urfa Mebusu 
Şeyh Saffet 

Lâyihai kanuniye 

Madde 1. — Kanun : Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin idarei âmme hakkında takrir ve tes-
bit eylediği zavabıt ve ahkâmı umumiyeyi muh
tevi mevadı mahsusadır. Büyük Millet Meclisi 
bunların takrir ve tesbitinde hiçbir kayıt ile 
mukayyet değildir. 

Madde 2. — Nizamname : Mevaddı kanu
niyenin ahkâmı asliyesi dâhilinde deveran et
mekle mukayyedolup yalnız suveri tatbikıye-
lerini gösteren maddelerdir. Bunların tanzimi 
Heyeti Vekiltenin cümlei vazaifindendir. Ancak 
aidolduğu kanunun tamamiyle daire şümulün
den bulunduğu Büyük Millet Meclisinden mün-
tahap onbeş azadan teşekkül edecek Nizamat 
Encümeni canibinden tetkik ve tasdik edildik
ten sonra Iradei Milliyeye iktiran etmekle ma-
muliünbih olur. 

Madde 3. — Talimatname : Herhangi bir 
mevaddı kanuniye, nizamnamesi muciple suveri 
tatbikıyesinde ifa edilecek tarzı mesaiyi beyan 
eden maddelerden ibarettir. Bunların tertibi 
aidolduğu vekâletin tasdiki dahi Heyeti Ve
kile Reisinin vazifeleri cümlesiııdendir. !, 

Madde 4. — îşbu kanunun icrasına Heyeti 
Vekile memurdur. 

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

REİS — Söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) 

FERİDUN FlKRİ B. (Dersim) — Efendim 
bendeniz Kanunu Esasi Encümeninden olmak-
lığımla beraber kendi namıma arz edeceğim. 
Mazbata muvafıktır doğrudur. Malûmuâliniz 
Posta Kanununun altıncı maddesi müzakere 
olunurken bu mesele mevzuubahsolmuştur. Ka
nunu Esasi Encümeni meseleyi tetkik etti ve 

hakikaten mühim bir noktayı tesbit etmişti. 
Malûmuâliniz eski düstûrun birinci, ikinci, 
üçüncü, dördüncü ciltleri zeyilleri ile beraber 
tetkik edildiği zaman görülür ki, memleketimiz
de kanun ile nizam yekdiğerinden hiçbir vakit 
ayrı tutulmamıştır. Yani sabık Hükümetler ta
rafından ceza vermek, vergi tarh etmek mahi
yetinde olan ahkâm nizamname tâbiri altında 
yazılmıştır. Bu surette kuvvei kanuniyenin ehem. 
miyeti hiçe indirilmiştir ve nizamname tâbiri 
öyle bir mânada telâkki olunmuş ki, îdarei Hâ-
midiyede otuz sene zarfında yapılmış olan bü
tün kanunlar, 1298 - 1300 tarihinden sonraki 
bütün ahkâm, yani ceza vaz'ma, vergi tarhına 
mütedair olan ahkâm, nizamname şeklinde ya
pılmıştır. Meşrutiyetin ilânından sonra da ni
zamname meselesi kuvvei kanuniyenin daima 
zararına olmuştur. Yani kuvvei kanuniyenin za
rarına demek, milletin zararına demektir. Mil
letin rızası olmıyarak vergi tarh edilmiş, resim 
tarh edilmiş demektir. Binaenaleyh nizamname
lerin, Kanunu Esasinin yedinci maddesinde mu
harrer olan kavaninin suveri tatbikiyesine mu
vafık nizamnamelerin bu suretle tatbikinde mu
harrer olan kavaninin suveri tatbikiyesine mu
vafık nizamnamelerin bu suretle tatbikinden do
layı kuvvei kanuniye daima ziyan etmiştir. Ve 
memleket ziyan etmiştir. Daha doğrusu Hukuku 
Esasiyei millet esas itibariyle zayi olmuştur. B"H-
nun için Meclisi Âlinizin selefi tarafından ni
zamnameler hakkında gayet muvafık bir noktai 
nazar takibedilmiş ve nizamnamelerin dahi Mec
lisi Âliye getirilmesi esası kabul olunmuştur ki ; 
Heyeti Celilenizin tasvipkâr takdirleri üzerine 
Kanunu Esasi Encümeni bu meseleyi tetkik ede
rek Hukuku Esasiyemizin mühim bir adımını 
atmıştır. O da şudur : Nizamnameler. Kanunla
rın suveri icraiyelermi idare eden îcra Vekille
rince tahrir ve tertibolunduktan sonra Meclise 
gelecek; Meclis Heyeti Umumiyesi aidolduğu 
encümene havale edecek, encümen de bu hangi 
kanunun ahkâmına mütedairdir, alacak kanunu 
bir tarafa koyacak, gelen nizamname ahkâmı
nın kanuna muvafakat ve ademimuvafakati 
noktainazarından tetkik edecek, teferruatına 
karışmıyaeak, şöyle olsun, böyle olsun gibi te
ferruat ile iştigal etmiyecek, esas itibariyle o 
nizamname içerisinde kanuna mugayir bir nok
ta bulunup bulunmadığını tetkik edecek. 
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MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Tali
matnameler ne olacak? 

FERİDUN FİKRÎ B. (Devamla) — Arz ede
ceğim efendim. Meclisi Âliye bamazbata teklif 
edecek, Meclisi Âli arzu ettiği şekilde tetkik 
eder, yalnız Meclisi Âli bunun kanuna muvafa-
kat veya ademimuvafakati noktai nazarından, 
madde madde değil, encümen tetkik ettiği için, 
heyeti umumiyesi arz olunacak, tabiî, tabedile
cek ve azaya tevzi olunacaktır. Azadan alâka
dar olanlar, meseleyi tetebbu' edenler, nizamna
menin heyeti umumiyesi Heyeti Celilenize gel
diği vakit; meselâ; falan maddesinde kanuna 
mugayir filân noktalar vardır, diyerek meseleyi 
beyan edecek, binaenaleyh bu suretle nizamna
meler meselesi halledilmiş olacaktır. Bu hal ben
denizin kanaatime göre gayet doğrudur ve Hu
kuku Esasiyemizin bir adımıdır. Çünkü istediği 
kadar kuvvei kanuniyenin salâhiyeti tezyidedil-
miş bulunsun, eğer İcra Vekilleri ceza vaz' ve 
vergi tarh veyahut buna mümasil harekâtta bu
lunacak olursa o vakit kuvvei kanuniye zemini 

' fiiliyatta, zannederim, tezyidedilmiş olacaktır. 
Binaenaleyh bendeniz Kanunu Esasi Encümeni
nin noktai nazarını her hangi bir surette muva
fık buluyorum. Kanaati âcizaneme göre bunu 
Millî Hukuk için güzel bir yürüyüş addederim. 
Mchmed Bey biraderimiz, talimat hakkında sual 
buyurdular. Talimatı da Kanunu Esasi Encü
meni tesbit etmiştir. Talimatname; kavanin ve 
nizamat ahkâmına tevfikan icra olunacak mua
melâtın sureti mükemmelcde ifasını temin için 
mafevk makamatmm memurine verdikleri istika
meti vusayadır. Alelıtlak bir mafevk makamın 
meselâ, Dahiliye Vekilinin çıkmış bir kanunun 
su veri icrasına değil, bâzı ahkâma taallûk etmek 
üzere kanunun ifadesini biraz daha tevsi etmek 
suretiyle umumi ve bütün memlekete şâmil ola-
mıyacak bir şekil ve mahiyette tatbiklerine aido-
larak vereceği emirlerdir. Bu emirlere emirname 
dememiştir. Talimatname demiştir, Bendeniz bu 
suretle Hukuku Esasiyemizin henüz halledileme
miş olan aksamının tenevvür ettiğini ve şu Ka
nunu Esasi Encümeni mazbatasının kabulünü ve 
bundan sonra Heyeti Celilenizin kararlarına ik
tiran ettikten sonra... 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Beye
fendi talimatnameler tetkik edilecek mi? 

FERİDUN FlKRl B. (Devamla) — Hayır! 
Bunlar tetkik edil'miyecektir. (Encümen namma 

mı söylüyorsunuz sesleri) Hayır efendim, ben
deniz kendi namıma söylüyorum. 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Bun
lar da tetkik edilmeli. Çünkü bunlar da kanu
nun kuvvetini refedecek surette bulunuyor. 

ZEKÎ B. (Gümüşane) — Reis Bey. Müzakere 
kâfidir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Mazbata 
sarihtir, reye vaz' buyurun, mesele hallolur. 

REFET B. (Bursa) — Efendiler bu mazbata 
kabul edildiği takdirde badema nizamnameler 
Heyeti Vekilede tanzim edilecek, Heyeti Umu-
miyeye gelecek, encümene gidecek, encümende 
tetkik edildikten sonra Heyeti Umumiye bunu 
müzakere edecektir. Şimdi şu usul ve şu şartı 
takibettiğimi'z takdirde encümen tabiî kanuna 
muvafıktır, değildir diye bir esbabı mucibe der-
eiylc Heyeti Umumiyeye gönderecek, Heyeti 
Umumiye tabiîdir ki bilâmünakaşa kabul ede
mez. Evvelemirde heyeti umumiyesi müzakere 
edilecek ve her maddesi üzerinde söz söylenecek 
ve dinlenecek ki bu, kanuna muvafıktır" veya 
muvafık değildir... 

FERİDUN FfKRÎ B. (Dersim) — Hayrr öy
le değil. 

REFET B. (Devamla) — O halde kulağı 
çekmek gibi bir şey olur. Tabiidir ki, bunun şu 
maddesi kanuna muvafık veya değildir, diye 
müzakere cereyan edecek. Fakat şunu nazarı 
dikkate alıuız ki, kanunu tefsir mahiyetinde bir 
müzakere cereyan edecek ve kanuna rücu olu
nacaktır. Kanun şöyledir. Tarzı tatbiki de böy
ledir, diye böyle bir müzakere açılıyor ki, bu
nun müzakeresi kanunun tarzı müzakeresinden 
daha geniş olur. Çünkü mevzu ilmî bir mevzu 
olacaktır, ilmî bir sahada münakaşa cereyan 
edecek, binnetice ve bizzarure kanunlar ne şe
kilde çıkıyorsa nizamnameler de aynı tariki ta-
kibedecek, nizamnameler de bu suretle çıka
caktır. Halbuki biliyorsunuz, bugün kavanini 
mevcudemizin yüzde doksanı kanunu muvak
kat halindedir. Meselâ kavanini adliyeyi ele alıl-
kat halindedir. Meselâ kavanini adliyeyi ele 

alın. Mecelle böyledir, Teşkili Mahakim Kanu
nu böyledir. Katiyen Meclislerden geçmemiştir. 
Usulü Muhakematı Hukukiye böyle, Usulü Mu-
hakematı Cezaiyede böyledir. Kavanini adliye
nin yüzde doksanı böyledir. Sonra diğer ka
nunlara geçiniz. îdarei Mahalliyei Vilâyat Ka
nunu çok mühim bir kanundur. Katiyen Meç-
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listen geçmemiştir. Yani Kavanini mevcudemi-
zin yüzde doksanını Meclislerden geçmemişken 
Heyeti öelilenin bir de nizamnamelerle iştigali 
zannederim doğru bir şey olmaz. Şüphesizdir ki, 
nizamnamelerin mahiyeti teşriiyesi yoktur. Fakat 
daha ziyade kavanin ve nizamatm tatbikma ai-
dolduğu için bunun tanzimini Hükümete bı
rakmak doğru olduğu gibi, Divanı Muhasebat gi
bi Meclisin itimadına mazhar olup ifayı vazife 
eden bir heyet mevcuttur. Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun hiyni tanziminde tabiîdir ki, nazarı dik
kate alacağız. Şûrayı Devlet makamına kaim 
bir heyet teşkil edeceğiz. Bu mazbatayı o zaman 
mevzuubahsetmek ve o zaman münakaşa etmek 
daha doğrudur. Onun için buna bugün bağte-
ten karar vermek doğru değildir. Bendeniz mu
vafakati muvafık görmüyorum. Bir Teşkilâtı 
Esasiye meselesidir. Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun hiyni müzakeresinde bu meseleyi de hallede
lim ve o yolda da bir teklifim var. 

(Riyaset makamını Fethi Beyefendi işgal et
mişlerdir. ) 

SABRİ B. (Saruhan) — Efendim zannede
rim Heyeti Muhteremenizce tahattur buyurulu-
yor; Posta Kanununun esnayı müzakeresinde bu 
mesele hakkında Heyeti Muhteremenizin nazarı 
dikkatini celbetmiştim ve şimdi de Heyeti Muh-
teremenizden bu kararı ittihaz ederken dikkat ve 
itina buyurmalarını pek rica ederim. Bu madde 
hakkında ittihaz edeceğimiz kararı bırakınız, bu 
tarzı hareket Hükümetin muamelâtını tanzim ve 
tedvir hususunda, pek büyük hüsnütesiri icra ede
cektir. (Hüsnü tesir mi sesleri.) Hüsnü tesiri ifa
de etmekteki maksadım, tesirde hüsün kelimesi 
bulunduğu için kullandım. Şayet hüsün kelime
sinden mahrum bulunursa suitesir bir emritabiî-
dir. Onu arzu etmediğim için hüsnü tesirdir de
dim. Efendiler, bir kere bize tevzi edilen vazaifin 
mahiyetini, esasını teemmül edelim. Şüphesizdir 
ki, bugün bizim en mühim vazifemiz. Kanun vü
cuda getirmektir. Acaba bugün bu vazifeyi ifa 
edebilmek için ne hal karşısında bulunuyoruz? 
Bu nıkatı iyice tahlil ve teşrih edecek olursak, 
ittihaz edeceğimiz karar üzerinde çok tesir icra 
edecektir. Malûmu ihsanınız memleketimiz, Hü
kümetimiz, Cumhuriyetimiz büyük bir inkılâba 
mâruz kaldı. Esasen matlûp derecede umuru ida
reyi yürütmek için icabeden kavaninden mahrum 
idi ve demin Refed Beyefendinin arz ve teşrih 

ettiği gibi, kavaninimizin mühim bir kısmı henüz 
muvakkat karar suretinde cereyan etmektedir. 
Halbuki bu teceddüdat ve inkılâbat bizi yeni bir
takım kanunların da ittihazına ve bunların bi
ran evvel sahayı tatbikata konulmasına mecbur 
ediyordu. Bugün elimizde bulunan işleri tetkik 
edelim. Sizi temin ederim ki, geceli gündüzlü 
çalışmak suretiyle sizi uzun müddet işgal edecek 
işler vardır ve bunlar kanundurlar. Bir kere 
bu itibarla za man itibariyle hiç şüphesizdir ki, 
Heyeti Celilenizin nizamnamelerin müzakeresine 
vakti yoktur. İkincisi encümenlere gelelim. Aca
ba encümenler bu vazifeyi ifaya kadir midir? 
Malûmuâliniz, Heyeti Muhteremenize gelen me
sai ih evvelemirde encümenlere gelmekte ve encü
menlerden geçmektedir. Encümenlerde bulunan 
işler hiçbir zaman kendilerinin nizamnamelerin 
tetkik ve tahlili ile meşguliyetine müsait değildir. 
O halde efendiler, nasıl bir neticeye geliyoruz? 
Eğer encümenlere tevdi etmek lâzımgelirse encü
menler nizamnamelerinin yüzde doksandokuzu-
nu sureti katiyede Heyeti Umumiyenize sevk ede
cektir. Çünkü encümenler alelekser olduğu gibi 
bir maddenin esnayı tahlilâtmda, onların tatbi
katında maziye olan ahval ve tereddütler itiba
riyle daima Heyeti Muhteremede istizan için Mec
lisi Âliye sevk edeceklerdir. Şimdi tahlil etti
ğim veçh üzere Heyeti Muhteremenin bir kere 
uhdesinde bulunan vazaifin kesreti, ikincisi en
cümenlerin elindeki işlerin kesreti bir kere bunla
rı tahlile müsait değildir. İkincisi; efendiler, ga
ye nedir? Maksat biran evvel muamelâtı Devle
tin, Devlet makinasmm tahkim ve tedviridir. Hiç 
şüphesizdir ki, aslolan maksadımız budur. Buna 
ne ile vâsıl olacağız? Birincisi; bir taraftan ka
nunlarımızın sürati şevki; ikincisi, nizamnamele
rimizin sureti şevkidir. Acaba bu gayeye vâsıl 
olmak ne derece haizi kıymettir? Size bâzı misal
ler arz edeyim. > Efendim şüphesizdir ki, bütün 
dünyadaki mebusan meclisleri kanun yapmak 
hakkım kendilerine hasrütahsis etmişlerdir. Hiç
bir vakitte bunu ihlâle müsaade etmemişler ve 
fevkalâde kıskanç bulunmuşlardır. Romanya Hü
kümeti Adliye Nâzın ticaret kanunlarını Meclise 
getirdiği zaman şu teklifte bulunmuştur: 

Efendiler! Sizin huzurunuza arz ettiğim Ti
caret kanunları Almanların otuz seneden beri tat
bik ederek elde ettikleri tecrübeye müstenit bir 
kanundur. Biz bu kanunları altı sene tecrübe,ile 
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meşgul olduk. Bunların siyak ve irtibatı o kadar 
mühimdir ki, eğer siz de bunları tetkik etmeye 
kalkarsanız bunu Meclisi Âlinizden altı senede 
çıkarmaya imkân yoktur. Halbuki dışarda mua
melâtı nâs durmaz. Kanuna ihtiyaç vardır, hü
kümetin ihtiyacı, terakkiyi atisi kanunun sürat
le sahai tatbika çıkmasını istilzam ediyor. Bu hal
de sizden rica ederim kanunu hiç münakaşa et-
miyerek ve söz söylemiyerek heyeti umumiyesini 
kabul edelim (Bu nasıl şey sadaları.) ve bu ka
nunu, memleketin heyeti umumiyesinin menfaa
ti namına, Romanya Meclisi Mebusanı kabul et
miştir. Acaba Romanya Meclisi Mebusanı yalnız 
bir misal midir? Hayır. Geçiniz İtalya Meclisi 
Mebusanma. İtalya Meclisi Mebusanında da keza 
Kanunu Medeniye ait mühim kanunlar geldiği 
zaman Adliye Nâzın aynı nıkatı teklif etmiştir. 
Demiştir ki, efendiler! Bu kanunun süratle mev
kii tatbika konması lâzımdır. Memleketin ihti-
yacatı, muamelâtın tekemmülâtı bu kanunun sü
ratle intacını müstelzimdir. Eğer bu kanunda 
bir noksan varsa bunların tatbikatında bu nok
sanları bir taraftan Vekâlet, diğer taraftan He
yeti Muhteremeniz görür ve ıslah için Heyeti Muh-
teremenize getirilir. Demek ki, efendiler, Meclis
lerde aslolan kanun çıkarmak hakkını kıskan
makla beraber memleketin ihtiyacı âcilini de mu
hakkak bir taraftan temin etmek lâzımdır. Şim
diki tahlilâtıma göre, acaba bizim ihtiyacı âcile-
miz nedir? Tasavvur ediniz, acaba bizim ihtiya
cı âcilemiz nedir? Nazariyat noktai nazarından 
itiraz etmiyorum, maziden misal getirmiyorum. 
Kabul ediniz ki, nizamnameler Meclisi Mebusan-
dan geçmesi icabetsin. 

Bu nıkatı nazar, nazarı itibara alınmakla 
(beraber bugün menfaati umumiyemiz, müesse-
satımızm sureti tesisi hizi 'bu fedakârlığıa, ni
zamnamelerin kemafissalnk takibettikleri yo
lu takibe karar vermeye icbar edecek. Hiç şüp
hesiz. Efendiler. Ben eminim, Heyeti Muhtereme
niz buna kaildir ki, evet bizim nizamnamele
rimizle bir iki sene meşgul olmaya vaktimiz mü
sait değildir. îki, üç sene meşguliyetim'iıze im
kânı maddi yoktur.. Ve hiç şüphesizdir ki hu
kukunuzun masuniyetine karşı olan merbutiye-
tiniz, on,a olan alâkanız üç sene muamelâtı Dev
letin sektedar olmasına kail olmaz. Üç sene son
ra değil üç gün, üç 'ay lıer arzu ettiğiniz zaman, 
hakkınız olan bu salâhiyeti istimal edebilirsi
niz. Bu itibarla her halde efendiler, yine ni

zamnameler kemafissahık Heyeti Vekilden geç
mek lâzım geir. Acaba hakkımızda olmakla 'be
raber şimdiye kadar cereyan eden muamele na
sıldır? Hiç şüphesiz ki efendiler, Meclisi Mebu^ 
sanın bu vaziyeti, bu hulkuku 'bundan evvelki 
Meclislerce de musaddaktır ve nizamnameler dai
ma Heyeti Vekilden geçmek ve onların tasdikine 
iktiram etmekle tatbik olunmuştur ve bugün 
hunu onlardan almıya hiç lüzum ve ihtiyaç yok
tur. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Lüzum vardır. 
SABRI B. (Devamla) — Hiçbir vakit yok

tur efendiler. Bir kere Feridun Fikri Beyefen
dinin tasavvur ettikleri nizamnemeler, vergi 
koyamaz, çünkü vergi korsa kanundur. 'Kanun 
ise Heyeti Celllenize aittir. Tasavvur buyuru
nuz ki Heyeti Vekile bir hatada ibulunmuş, bir 
zühulde ibulunmuş, böyle bir fıkra koymuş, kü
çük bir hatada 'bulunmuş... Tashihini istediği
niz anda vekili huzurunuz çağırtıp !bu kürsüde 
istihaz ve istiçvahetmek kaabildir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Hiç'bir zaman değil-
•dir. 

SABRÎ B. (Devamla) — Koca nizamnamele
ri 'getirip Heyeti Muhteremenizde senelerce 
kalmasını arzu eder misiniz? 'Tafoiî olamaz. Bu
na eminim ki Heyeti 'Muhteremeniz buna mu
vafakat edemezsiniz. Bir küçük misalini 'söyli-
yeyim ki, 'bugün nizamnameyi müstelzim olan 
Posta ve Telgraf Kamunu Heyeti Celilenizde 
müzakeresinde iki ay geçtiği halde ikmal ede
medik, daha encümenlerde tetkikatı ikmal ede
ceğiz. Bilâhare Muvazenei Maliyeye gidecek, 
falan Martı bulacak, Martta kamunun müzake
resine başlıyacağız. Belki Nisanda, belki Ma
yıs ve belki Haziranda Posta ve Telgraf Kanu
nu İkmal edeceğiz. 

MAHMUD CELÂL B. (îzmir) — Heyeti Ve-
kilenin de ruznamesi <ne kadar doludur. 'Tasrih 
eder misiniz bir kere? 

SABRt B. (Devamla) — Heyeti Vekilenin 
de ruznamesi dolu olsa bile, madem ki oradan 
çıktıktan sonra buraya gelecektir. Yine nısıf za
manı kazanmış olursanız. Eğer o üç sene kay-
ıbetomiş, ise, üç sene somra kabili tatbiktir. Üç 
sene de burada kalmak suretiyle üzerine ilâve 
edilmemiş olur. Şimdi efendiler, malûmu ihsanı
nız, yirmi - otuz maddelik bir kanunun 'heyeti
mizce tetkiki uzun zamana mütevakkıf olur, 
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Halbuki efendiler, bir Posta Kanunu kırk, elli 
maddeden ibarettir. Nizamnamesi ikiyüz seksen 
maddedir. Mükerreren Heyeti Muhteremenize 
arz ettim. Eminim ki diğer nizamnamelere ta
allûk eden muamelât da öyleıdir. Bugün pos~ 
ta ve telgrafta arzu edilen tekâmülât, imkânı 
yoktur ki nizamnameler halledilmeden meyda-
ma gelebilsin. Bugün tasavvur edilirse zeki me
murîn, çalışkan .memurin ibulunduğu halde pek 
nadir olarak Posta ve Telgraf memurları bula
biliriz. Neden? Çünkü o telgraf 'memurinin te
kâmülü görgüye mütevaikkıf kalıyor/Çünkü o 
memurîn elinde nizamnamesi yok ki yapacağı 
muamelâtın her türlü safahatını görsün. Elini 
şakağına dayasın ondan sonra: Efendi ben pos
tacıyım, sorunuz. Hangi bir meseleniz vardır? 
Size cevap vereyim. Sorunuz baına hangi mu
ameleyi hen nasıl yapacağıımı size teşrih ve tas-; 

.rih edeyim, desin. Yoktur efendiler. Ne olacak? 
• Postanede beklicek. Bir yırtık neticesinde 

taalûk eden hüküm nedir? Eğer önüne tesa
düf ederse öğrenmiş olacaktır. Bir memur ha
zan bir ayda öğrenebildiği, halde diğer hir mê  
mur bunu üç senede «öğrenemez. Ne olacak? 
Başmüdüründen istizan edecek. Başmüdür -
Bizdeki haleti ruhiye malûmu ihsanınız - diye
cek ki «Soralım bakalım Müdüriyetti Umumiyeye 
ne diyecek, ya ben hata edersem?» 

TUNALI HÎLMÎ B. (Zonguldak) — Sabri 
' İBey. Yaraya parmağınızı bastınız. 

ŞABRÎ B. (Devamla) — Eğer bir memurun 
elinde Posta Nizamnamesi olursa 'kendisinin beş 
.dakikada halledebileceği (bir muamele, kendisi
nin mafevki olan haşmüdürüyetine, başmüdü-
riyetten Posta Müdüriyeti Umumiyesine, Posta 
Müdüriyeti Umumiyesinden sonra tekrar aynı 
tariki takibetmek suretiyle üç ay zarfında- hal-
lplunabilecektir. Halbuki bu nizamnameler, biz
den çıksın denirse efendiler çıkaramıyaeağız. 

"Sîzden' rica ederim: Usulü salbıkı 'bozmaya
lım, Heyeti Vekiliye tevdi edelim. Nizamnaime-
ler Heyeti Vekileden çıksın. Eğer nizamnameler 
içinde hata olursa, kanunu tağyir edecek ıbir 
madde bulunacak olursa, 'biz onu gördüğümüz 
zaman - evvelce de iarz ettiğim veçhile - burada 
istizah ederiz, tashih ettiririz. Kendisini de 
muaheze ederiz ve bu suretle yapılacak olursa 
Heyeti Vekilenin tasdikiyle nizamnamelerin 
geçmesi, sizi temin .ederim ki muamelâtı Dev
leti büyük hir inkişâfa bırakacaktır. Ricamın 

kahulü için bu hususta %ir takrir verdim. 
VEHBİ B. Karesi) — Maddeler hakkında 

"beyanatta bulunuyorlar. 
REÎS — Maddeler yoktur efendim. Mazbata

dan ibarettir. 
VEHBÎ B. (Karesi) — Nasıl yoktur? Mad

deler vardır. 
REÎS — Maddeler yoktur efendim. Mevzuu-

bahsolan Şeyh Safvet Efendinin lâyihai kanu-
niyesi ile encümenden gelen mazbatadır. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karaıhisan Şarki) — Re
is Bey, usul hakkında söz istiyorum, yahut Maz
bata Muharriri Beyden (bir sualim var. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Reis Bey, heyeti umu-
miyesi de reddediliyor. Eğer reddedilirse bu ka
dar uzun dinlemıiye hacet kalmaz. Yok, kabul 
edilecekse maddelerde gelirler beyanatta bulu
nurlar. 

REÎS — Efendim, bu mlazJbata 'bu kanun hak
kında ^değildir. Heyeti Celilenize kanun madde
leri tavsiye edilmemiştir. Yalnız hususi bir ka
rardan ibarettir. Maddeler meselesi mevzuu ba
his değildir. Mevzuubahsolan Kanunu Esasi En
cümeninin mazbatasıdır. Eğer Heyeti Celileniz 
bunu kabul ederse hir karar mahiyetinde olabi
lir. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karaftisarı Şarki) — İş
te bu noktai nazardan usul hakkında söyliyeee-
ğim. Efendim Kanunu Esasi' Encümeni mazba
tasında bu meselenin posta (kanun lâyihasının 
müzakeresi dolayısiyle encümene söyleniyor. 
Halbuki Urfa Mebusu Şeyh Safvet Efendinin 
bu bapta bir teklifi kanunisi vardır, bu Kanu
ni Esasi Encümenince nazarı itl'bara alınma
mış... 

FERİDUN FÎKRÎ B. (Dersim) — Havale 
'olunmamış ki alınsın. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Devamla) — Havale olun-
mamış; anlaşılmıyor. 

REÎS — Havale olunmuş. Encümenden tek
rar buraya geliyor. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisan Şarki) — 
Şimdi, talimat ve bu ahkâm zannı âcizanemce 
umum efradı millet tarafından bilinmesi icabe-
den ahkâmdır. Onun için ımazbafca ve karar şek
linde tesbit ederek zabıtnamelerin içerisinde 
muhtefi bulundurmaya cevaz yoktur. Elimiz
de bir teklifi kanuni de var, tekrar encüme
ne tevdi ederk. Encümen Şeyh Saffet Efendi-
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nin de teklifini nazarı dikkate alır ve Heyeti 
Celileye arz eder. 

Bir de Encümen, mazbatasında kanarname^ 
yi unutmuş. Unutmuş değil, daha doğrusu mü
zakere ettiği saha karanemeye taalûk etmiyor-
muş. Halbuiki kararnemenin de na olduğunu bu ka
nunda tarif etmek lâzımdır. Sabri Beyefendi; 
bâzı şeyler söylediler, nizamnaımeleri Heyeti 
Ve'kileye tefviz edelim buyurdular. Bu hiçbir 
vakitte doğru değildir. Meclisi Âli'nizin kesreti 
meşagili böyle bir şeyin Heyeti Vekileye tefvi
zini katiyen icabettirmez. Ancak Heyeti Celile-
niz eğer lüzum görürse; madem ki nizamname
nin mahiyeti esasiyesi heyetten çıkan bir 'ka
nununun suveri icraiyesini tatbikten ibarelfctir. 
Kamuna muhalefet veya muvafakat salâhiyetini 
encümeni aidine bahşedebilir. Encümeni aidi 
Heyeti Celilenizin bir cüzüdür. O, tetkik eder, 
tkaiıuna muhalif g'öremezse sevık eder. Yani 
Heyeti Celileniz madde bemadde tekrar müna
kaşasına mahal kalmaz ve bu 'suretle de Sabri 
Beyefendinin düşündükleri taahhur mahzuru 
yine mündefi olmuş olur. Binaenaleyh encüme
ne havalesini teklif ediyorum. 
, REİS — Efendim Ali Sürura Efendi birtade-
rmiz, usul hakkında söz söylediler ve bu bapta 
'bir de teklifleri vardır. Diyorlar ki bugün mev
zuu müzakere ittihaz ettiğimiz yalnız Kanunu 
Esasi Encümeni .mazbatasından ibaret değildir. 
Buna dair Urfa Mebusu Şeyh Saf vet Efendinin 
teklifi kanunisi de vardır. Madde bemadde bu 
kanunun tedvini lâzım itikadında bulunuyor
lar ve tekrar Kanunu Esasi Encümenine hava
lesiyle kanun şeddinde Heyeti Celiden'ize arz 
ve teklif için... 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bendeniz tevhidedile-
rek burada müzakeresini teklif ediyorum. 

REİS — Müsaade buyurunuz. Bendeniz sö
zümü bitireyim efendim. Heyeti Celilenize arz 
ve teklif etmeleri şeklinde olan Ali Süruri Efen
dinin bu teklifini reye koymak istiyorum. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Müsaade buyurumız. 
Bendeniz de bir .teklif yapacağım efendim. 

REİvS — Ne gibi 'bir teklif efendim. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Usul haklkında, mü-
isaade ediniz efendim. Kanunu Esasi Encümeni
nin bu mazbatasında Şeyh Saffet Efendinin 
teklifi tamamen kabul edilmiş mahiyettedir. Yal
nız madde madde gösterilmemiştir. Binaenaleyh 

. 133Ö> 0 : 1 

ikisinin aynı zamanda ve burada tevhiden mü
zakeresine imkân vardır. Bittevhit müzakere 
edilmelidir. Bendeniz bunu teklif ediyorum. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — Re
is Beyefendi; bendenizin talebinde bir ilâve da
ha vardır. O da: Burada kararnemndn tarihi 
unutulmuştur.- Bizde esasen kararnamenin mahi
yeti bozulmuştur. Onun tarifi de mucibi müza
kere ve münakaşadır. Bunun için bunun Heyeti 
Umumiyede tesbitine imkân yoktur. Encümene 
gönderelim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Reis Bey. Müsaade 
eder misiniz? Şimdi bugünkü ruznamenin onbi-
rinci maddesini müzakere ediyoruz. Burada di
yor ki: (Nizamname ve talimatnameler hakkın
da Kanunu Esasi Encümeni mazbatası ve Urf a 
Mebusu Şeyh Saf vet Efendinin teklifi kanunisi) 
ruznamede mevzuubahsolan mesele budur. Bi
naenaleyh şimdi her ikisi de mevzuubahistir. 

REİS — Efendim Urf a Mebusu Şayh Saf vet 
Efendinin teklifi kanunisi encümenden gelme
miştir. 

SABRI B. (Saruhan) — Reis Bey. Müsaade 
buyurulur mu? Zannediyorum ki, efendim, maz
bata hakkında bir karar ittihaz edecek olursa 
diğer mesele hakkında müzakereye lüzum kal
maz ve âtiye karşı da her halde mazbata üze
rinde cereyan edecek müzakere çok iyidir, çün
kü böyle müteferri maddelerle halli doğru de
ğildir. Bunun en güzeli mazbata hakkında şim
di cereyan eden müzakere üzerine bir karar itti
haz etmektir. 

REİS — Encümenin bu babta mütalâası ne
dir efendim? 

KANUNU ESASİ ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ CELÂL NURİ B. (Gelibo
lu) — Efendim malûmuâliniz, bu Posta kanu
nu lâyihasının 55 nci maddesinin tefsiri sure
tiyle encümenimize havale edildi. Encümen de 
ancak kendisine Meclis tarafından havale edi
len işleri müzakere ettiğinden bu mazbatayı He
yeti Âlinize takdim etti. Bizim f ikrimizce bu 
mazbata mıdır kararname midir, kanun mudur, 
nizamname midir nedir? Esasta Kanunu Esasi 
mevaddindan biridir ve Kanunu Esasi mevad-
dinden biri olduğu için bizim burada yaptığı
mız iş ihzari ve küçük bir mahiyette idi. Ma
dem ki Heyeti Celilede bunun madde şeklinde 
tesbiti için bir temayül vardır, biz de bu hu-

m-



i : 75 27 . 12 . 1339 O : 1 

sus için encümene havalesini muvafık görüyo
ruz. Ali Süruri Efendi biraderimizin teklifleri 
mucibince bir daha müzakere edilmek üzere en
cümenimize havalesini rica ediyorum efendim. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Şeyh Safvet Efendi
nin teklifi ile beraber... 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Evet efen
dim ikisi beraber... 

REİS — Efendim usul hakkında cereyan 
etmiş olan müzakeratı hulâsatan arz edeyim: 
Ali Süruri Efendi, bu mazbatanın mevzuu mü
zakere olamıyacağı ve mevzuubahsolan Safvet 
Efendinin teklifi kanunisinin, encümende tek
rar tetkik edilerek kanun şeklinde Heyeti Celi-
lenize arz olunması lâzımgeleceği ve aynı zaman
da kararnamenin de Kanunu Esasi Encümenin
de tedvin olunması lüzumunu ileri sürüyorlar. 
Bâzı rüfeka ruznamede bulunması itibariyle 
Şeyh Safvet Efendinin teklifinin madde bemad-
de müzakere edilmesi kanaatindedirler. Diğer ta
raftan bâzı arkadaşlar da Kanunu Esasi Encü
meni mazbatasını kabul edecek olursak bu Şeyh 
Safvet Efendinin teklifi kanunisinin mevaddı ile 
diğer bâzı mevat tearuz edebileceği mütalâası 
ile Şeyh Safvet Efendinin teklifinin müzakere 
edemiyeceğimiz fikirlerinde bulundular. Bina
enaleyh, bunları ayrı ayrı reyi âlinize vaz'ede
ceğim. Evvelemirde Ali Süruri Efendi birade
rimizin teklifini reye arz edeceğim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Nizamnamemiz mu
cibince encümen talebedince reye müracaate 
hacet yoktur efendim. 

REİS — Encümen istiyor mu efendim? 
KANUNU ESASİ ENCÜMENİ MAZBATA 

MUHARRİRİ CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — 
Evet efendim. 

REtS — Şu halde tevhiden müzakere edil
mek ve kanun şeklinde tedvin olunmak üzere 
ruznamemizin 11 nci maddesini teşkil eden me
sele, Kanunu Esasi Encümenine havale edil
miştir. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Kanun 
şeklinde tedvin edilmek kaydını koyamayız. 
Madde, madde olacaktır. 

REİS — Evet efendim. Madde, madde ola
caktır. Tedvinden maksadımız budur. 

Düyunu umumiye kadrosunun hemen tes-
bitine bir karar ittihazına dair Lâzistan Mebu
su Ekrem Beyin takriri vardır. 

Efendim Maliye Vekili burada yoklardır. 
Bulunmadan müzakere edebilir miyiz efendim? 
Hayır sesleri) Şu halde muvafık görürseniz, di
ğer mevadda geçelim. 

7. — Lâzistan Mebusu Ekrem Beyin devair-
de kırtasiye muamelâtının tenkisi ve ıslâhı için 
her vekâlette bir komisyon teşkiline dair takriri 
(4/114) 

REİS — Kırtasiye muamelâtının tahfifi 
hakkında Lâzistan Mebusu Ekrem Beyin tak
riri var. Bunu müzakere etmek muvafık mıdır 
efendim? (Muvafık sesleri) 

EKREM B. (Lâzistan) — Takrir okunsun 
efendim. 

HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Reis 
Beyefendi şu takrirler vesilesiyle bir şey arz 
edeyim efendim. Tarihten onbeş gün evvel 
tohumluk ve yemlik sureti tevzii ve neden 
teehhür ettiği hakkında İktisat Vekâletinden 
şifahi izahat verilmek üzere bir sual takriri 
vermiştim. Ne oldu? 

REİS — Cumartesi günü cevap vereceğini 
İktisat Vekili söylemiştir efendim. Yine teki-
dederiz ve Cumartesi günü ruznamemize ithal 
ederiz efendim. 

Efendim, Lâzistan Mebusu Ekrem Beyin 
takririni okuyoruz. 

19 . 9 . 1339 

Riyaseti Celileye 
Dairelerde evrak muamelâtı tamamiyle bo

zuktur. 

Evrak takibedildiği halde bile haftalarca, 
aylarca teahhür ediyor. Hele evrakın sahibi 
uzakta ise - ki payitahtın Ankara olması sebe
biyle ekseriyet bu vaziyettedir - evrakın neti
cesinden sormuş olduğu müteaddit suallere rağ
men hiç cevap alamıyor. Bu sebepten halk ta
nıdıkları mebusları vasıta kılmaya mecbur olu
yor. Mebuslar mühim meşguliyetleri içinde 
halkın bu mütalâatmı takip ve onlara cevap 
vermek mecburiyetinde kalıyorlar. 

Mümkün olmıyan hususata dahi halk, neti-
cei istidasından kendisini ikna edici seri bir 
cevap alırsa müteselli ve memnun kalır. Halkı 
üzen, müracaatında hiçbir cevap alamaması ve 
muamelesi tabiî olan işlerinin beyhude yere 
sürüncemede kalmasıdır. 
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İdare makinasının bu bozukluğuna sebep me
mur azlığı değildir. Memurların daha çok oldu
ğu bir zamanda bu, yine böyle idi. 

Asıl sebebi: Memurların salâhiyeti dâhilinde 
olan şeyler hakkında istizanda bulunmaları, sual 
sormaları, muntazam çalışmaları, ihmalleri. 

3 
Çare: 1. — Her vefkâlatte evrak muamelesi

nin esaslı surette tenkis ve ıslahı için acilen mu
vakkat bir komisyon teşkili ve komisyon tarafın
dan evrak muamelesinin tenkisi ve mucib husu-
satın talimatname halinde tesbiti. Ezcümle bu 
talimatnamede salâhiyeti dâhilinde olan mesaili 
istizan edenlere - ki bu hususta muhasebe me
murları ifrata varırlar - şiddetli ceza tâyini... 

2. — Her dairede o dairenin şubelerinden alı
nacak muakkip ve faal, bitaraf hareket eder bir 
memurum ilâvesiyle bir müracaat ve Takibi Şi
kâyet Kalemi Riyaseti. Bu kalem, halkın işle
rini, müracaatını, şikâyetini, onun hukukunu hi
maye edecek şekilde, bitarafane takip, intaç ile 
ashabı müracaata muayyen müddet zarfında ne
ticeyi iş'ar iıle muvazzaftır. 

Bizzat .işlerini takibetmek istiyenler bu kale
me müracaatite serbesttirler. Fakat kalem o su
retle teshilât ve kolaylıklar ibraz etmeli ki, yal
nız uzakta bulunanlar değil, işini takip için pa
yitahta gelenler dahi bu kaleme müracaat etsin
ler. Müracaat kalemleri doğrudan doğruya Heye
ti Vekile Riyasetine merbut olmalıdır. Bu kalem
lerin vazaiifi, salâhiyeti, ashabı müracaatın şekil 
ve sureti müracaatları, -cevap için müddet ilâh... 
Hususat için evrak muamelesinin tenkisine me
mur Muvakkat Komisyon tarafından talimatna
me tanzimi. 

Keyfiyetin Heyeti Umumiyece karara rapiy-
le icra Vekilleri Riysetine tevdiini temenni ede-
Tİm. 

Lazistan 
Ekrem 

REİS —; Efendim, yalnız şunu anlamak isti
yorum ki, bunu müzakere edeceğiz. Fakat ne şe
kilde müzakere edeceğiz? Demin bunu arz etti
ğim vakit Feridun Fikri Bey biraderimiz, neden 
müzakere olunmıyacak, diye itiraz ettiler. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Bir kere 
okunsun ne olduğunu anlıyalım dedim efendim. 

REİS — Bir encümene gitmeden, bir karara 
raptolunmadan Heyeti Celileniz bunu burada bir 
karara raptetsin diye bir usul yoktur. Böyle 
bir şey vâki-ve müteamel değildir. Bendeniz bu 
mütalâadayım. 

VEHBİ B. (Karesi) — Bizim verdiğimiz tak
rirler, birkaç şekildedir: Birisi temenni tatkriri 
lâyiha, sual, istizah. Bunun haricinde takrir yok
tur. Bu bir temenni takriridir. Bunu Heyeti Ve-
ıkileye havale ederiz Heyeti Vekile, kendi kendi
ne bir karara rapteder. 

HALİL B. (Zonguldak) — Bendenizce bir 
muhtelit encümen teşekkül etmeli, bunu ariz ve 
amik tetkik ve bir şeye raptetmelidir. Yanı usul 
hakkında müzakere cereyan etmelidir. 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Vakaa her
kes kırtasiye muamelâtından az - çok müşteki
dir. Fakat kırtasiye muamelâtını tenkis demek 
Devletin teşkilâtını tâdil demektir. Yani bu me-" 
sele müzakere edilemez. Binaenaleyh bu mesele 
Heyeti Vekile Riyasetine verilmelidir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Reis Bey. 
Usul hakkında söz istiyorum. Ashabı mesaimin 
Devairi Hükümette işlerini süratle taikibedebİl-
mesi için Ekrem Bey biraderimiz bu takririni 
vermiş ve Meclisi Âli bunu kabul ederek ruzna-
mesine almıştır. Gerçi bu bir encümenden gel
miş değildir. Fakat bunun Heyeti Vekileye hava
lesi doğru değildir, işte şurada ihdas ettiğimiz 
birer çekmecenin maalesef dibi kâ'rı deryaya ka

dar gidiyor. Yalnız şurasını arz edeyim ki, Maa
rif ve Müdafaa! Milliye Vekâletlerinden maada 
vekâletler cevap da vermiyorlar. Hattâ bâzı ve
kâletler, «Çekmeceye» gibi tâbirini bir makamı 
istihfafta bile kullanıyorlar. Bunun için Meclisi 
Âli bu takriri zaten kabul ederek ruznamesine 
geçirmiştir. O vakitki haleti ruhiye takririn en
cümene bile gönderilmesine lüzum göstermemiş
tir. Fakat müzakerenin şekli nizaminde cereyan 
etmesi için behemehal encümenlere gitmesi şart
tır. Bendeniz teklif ediyorum: Maliye, Dahiliye 
ve Adliye encümenlerinden bû£ heyet teşekkül 
etsin, bunu yeniden tetkik ederek bir usule rap
tetsin ve lâyihai kanuniye halinde getirtsin. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Ekrem 
Bey, tâ çekirdekten, küçüklükten içinde yetiştir
miş bulunduğum bir şeye, bilhassa en ziyade kin
dar bulunduğum bir noktaya dokunmuş bulunu
yor. Kırtasiyecilik.. 
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REİS — Yalnıız usule dair söyleyiniz. 
TUNALI HÎLMÎ B. (Devamla) — Bu mese

le hakkında Ekrem Beyefendi ile bendeniz ara
sında külli fark var. (Sadede, sesleri) 

REİS — Yalnız buna dair söyleyiniz. 
TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Hayır, 

o esası arz etmezsem. katiyen işin içinden çıkama
yız ve gayetle kısa söyliyeoeğiım. Bundan dört 
sene evvel bu kürsüde onaltı maddelik bir tak-
ırir ile bu yamayı yoklaımış ve izahat vermiştim. 
Kırtasiyeciliğin esası, muameledir. Biz o zaman 
bir Kadro Encümeni yaptık ve çok hata ettik. 
O Kaıdro Encümeni yalnız memurlara dokundu
lar. Halıbuıki muameılennn çokluğu ve azlığını kati
yen tetkik etmediler. Ekrem Beyin dokunduğu 
esais bu değildir, katiyen hayatidir arkadaşlar. 
Haılbuki esası teşkil eden muameledir. Bu takrir
de muameleden bahsedilmemiş olduğu için eğer 
Heyeti Vekileye veyahut encümenlere giderse 
katiyen işin içinden çıkılamaz. Bir misalle biraz 
izahat vermeye mecburum. Bir daiireye gidilir, 
falan işten dolayı on muamele görmesi lâzımge-
lir. Bu, on muamele teessüs eder. Fakat diğer bir 
kimseye gider. On muameleden dokuzu fazla bu
lur. Birini yanlış buluyor. Üçüncüsü gider. On 
muamelenin hepsini faıideli bulmakla beraher bir 
eksik de muamele bulur. Şimdi bu ihtilaflı mi
sal üzerine ruhu meseleyi kavramak isteriz de
mek oluyor ki, mutlak surette muameleleri tet
kik edilmelidir. (Sadede, sesleri) Müsaade bu
yurunuz, benim ilk kaymakamlığımda benim eli
me geçen ilk tapu muamelesini maliyeye dedim, 
•evkafa ve saireye ve saireye dedim. On bir daire 
mi dolaştı bilmem. 

REİS — Hilmi Bey rica edenim sadede. 
TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Onu arz 

edeceğim Reis Beyefendi. Bir teklif var ortayer-
de ki, encümene v^ya Heyeti Vekileye giıtsin de
niliyor. Ne oraya, ne buraya gidebilir. Onu ispat 
edeceğim. Bu on'bir daire sonradan ilki daireye 
münkalibaldu. Bu çıktı, gitti. Daireleri dolaştı, 
ihana geldi. Bu bir usuldür. İşin onhir muame
lesini ikiye indirmek demektir. Bunu tetkik et
meli, encümenlerde olamaz, Heyeti Vekilede de 
olamaz. Bunun için yapabileceğimiz şey dört se
ne evvel teklif ettiğim veçhile mükâfatı nakdiye 
verançıktir. Hangi dairede hangi memur veya nan
iği bir Türk veya hangi bir ecnebi falan dairenin 
mumelesinl ona indirirse, dokuza indirirse şu ve

receği kâr dolayısiyle kendine şukadar mükâfatı 
nakdiye verilir diye bir karar ittihaz edilmelidir. 
(O ayrı mesele sesleri) Müsaade ediniz. Bunun 
için arkadaşlar, idare memurları, daire rüesası, 
birtakım alâkadarlar birtakım lâyihalar tertibe-
der, verirler. Ve bu suretle haılık kırtasiyecilikten 
kurtulur ve illâ kurtulamaz, binaenaleyh bu tak
ririn - istirhamımı cüretkâr bulmasınlar - Ek
rem Beyefendi tarafından istirdadedilmesini rica 
ediyorum. 

EKREM B. (Lâzistan) — Reis Bey! Tafcriri-
ımi izah edeceğim. Yani ne istiyorum. Bunu söy
lemek isterim. Efendiler! Kırtasiyecilik meselesi; 
uzunboylu izaha hacet yoktur ve halkın derdi de 
malûm.. Bunun için şunu düşündüm. Her daire
de; her dairenin şubelerinden birer zatın ilâve
siyle bir komisyon teşkil edilsin ve burada kır
tasiye muaımelesini en asgari bir surette nasıl 
tenkis etmek lâzımgelir bu, tetkik olunsun. Son
ra meselâ bendeniz biliyorum ki, Müdafaıai Mil
liye Vekâletinde bir harcırah muamelesi yirmi iki 
elden geçer. Binaenaleyh bu 22 elden geçmeden 
bunun asgari sekiz elden geçmesi için ne yap-
maıMır? Maliyede, Adliyede, ve sairede bunu tet
kik edecek ve tesbit edecek. Bu bir. Sonra ikin
cisi; yine her dairede her şube efendilerinden 
meselâ muakkip, namuslu, bitaraf düşünür bir 
efendiden müteşekkil olmak üzere bir şikâyet ka
lemi tese3dd.il edecek, bu kalem doğrudan doğru
ya Heyeti Vekile Riyaseti emrine tabi olacak. 
Bu kaleme herkes müracaat edebilir. Halk da mü
racaat edebilir. Doğrudan doğruya, meselâ bize, 
ben kendi hesabıma söylüyorum, halikın efkârı o 
süratledir ki, en âdi bir şey yapmak için meselâ 
bir ist'ida, bunun muamelesini gördürmek için 
mutlaka sahibi nüfuz bir kimsenin tavassutuna 
ihtiyaç görür, bu fikir vardır. Binaenaleyh böyle 
bir şikâyet kalemi teşekkül edecek olursa halk 
doğrudan doğruya oraya müracaat eder. O Mü
racaat Kalemi o adamın müracaatını tetkik et
mek, taikibötmek ona cevap vermekle mükelleftir. 
Heyeti Celile bunu muvafık gördüğü takdirde 
doğrudan doğruya Heyeti Vekileye havale eder, 
mesele biter. Müzakeresine ihtiyaç yoktur. Basit 
hir meseledir bu. 

REİS — Efendim! Sahibi teklif Heyeti Ve
kileye havalesini arzu ediyor. (Hayır, sesleri) 
(Doğru, sesleri) Buna dair aldığım, takrirler var
dır. 
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Riyaseti Celileye 
Ekrem Beyim takririnin mevcut encümenler

den birer zatın inıtihahiyle teşekkül edecek bir 
encümeni mahsusa tevdi edilmesini töklif eyle
rim. 

Çorum 
Mustafa 

Riyaseti öelileye 
Erbabı mucibesini şifahen arz ettim. îşbu 

tıaikririn Dahiliye, Adliye, Maliye, Müdafaa! 
Milliye encümenlerimden müntahap üçer zattan 
mürekkep bir encümeni mahsus tarafından tet-
kiıkiyle lâyihai kanuniye şeklinde Meclise arz 
edilmesini teklif eylerim. 

Bozok 
Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 
Lâzistan Mebusu Ekrem Bey tarafından ve

rilen takririn temenni mahiyetinde telâkki edile
rek Başvekâletle tevdiini teklif eylerimi. 

Ergani 
Kâzım Vehbi 

REİS — Efendim Ergani Mebusu Kâzım, 
Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı ve Çorum Me
busu Mustafa beylerin takrirleri okundu. Bu tak
dirlerden, bu teklifin evvel emirde Başvekâlete 
havalesi takririni reye vaz'edeoeğkn. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Burada 
Başvekâlet çekmecesi var; ne yapaeaıksınız? 

REİS — Bu teklifin Heyeti Vekileye tevdii
ne dair Ergani Mebusu Kâzım Beyin takririni 
kabul edenler lütfen el kaldırsın, aksini reyiâli-
nize va.z'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın Başvekâlete tevdii kabul edilmiştir. 

EKREM B. (Lâzistan) — Fakat Reis Beye
fendi, tasv.iiben gitsin. 

HALİL B. (Zonguldak) — Tasvoben olursa 
mesele değişir. 

REİS — Efendim, bendeniz reye koyduğum 
vakiıt (Başvekâlete tevdiini kabul edenler) de
dim. (Tasviben keliımesini söylemedim. Onun için 
müzakeresi yoktur.) 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — O vakit reye 
koymamanız dcabederdi. 

8. — Kângırı Meclisi Umumi âzalığma inti-
habolunan Belediye Reisi Cemal Efendiye ait ev
rak hakkında Dahiliye Vekâleti tezkeresi ile Me
murin Muhakemat Heyetinin (4/125) numaralı 
mazbatası, ve Dahiliye Encümeni mazbatası: 

.133£ 0 : 1 

RIFAT B. (Kângırı) — Reis Beyefendi; bir 
takririm var. Onda Kângırı Meclisi Umumi âza
lığma intihabolunan Belediye Reisi Cemal Bey 
hakkındaki mazbatanın müstaceliyetle müzakere
sini rica ediyorum. 

REİS — Efendim; Kângırı Mebusu Rifat 
Beyefendi Hazretleri ruznamenin 32 nci madde
sinde bulunan, Kanığın Belediye Reisi Cemal 
Beye ait bir meselenin müstaceliyetine mebni şim
di müzakeresini teklif ediyorlar. Ya ruznamıemi-
zin sırasını takibstmek veyahut Beyefendinin tek
lifini kabul etmek cihetlerini reyi âlinize vaz
edeceğim. Beyefendinin teklifini kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Aksini reyi âlinize vaz
edeceğim. Ruznamemize devamı kabul buyuran
lar lütfen el kaldırsın. Rifat Beyefendinin tek
lifi kabul edilmiştir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim ruznamenin 
otuz birinci maddesi, Meclisi Umumi âzalılklariy-
le belediye reisliklerine ait tefsiri mutazammın-
dır, ki otuz ikinci madde- ile alâkadardır. Onun 
da mutlaka beraber okunması lâzımdır. 
Memurin Muhakemat Heyeti Riyaseti Âliyesine 

Kângırı Meclisi Umumi âzalığma intihabedi-
len Belediye Reisi Cemal Efendinin her iki va
zifeyi aynı zamanda uhdesine cemedip edemiye-
ceğine dair Meclisi Umumi kararma muhalefeti 
mutazaımımın olan 7 Şubat 1339 tarih ve 2473/37 
numaralı mutasarrıflık itiraznamesi ile Cemal 
Efendinin zatı meseleye dair iddianamesi ve iş
bu mesele hakkında Kângırı Mebusu Neşet Beyle 
rüfekayı muhteremesi beyler tarafından Büyük 
Millet Meclisi Riyaseti Oelilesine muta sual tak

riri üzerine vekâlcıti âciziden 11 Mart 1339 tari
hinde İcra Vekilleri Riyaseti Celilesine takdim 
kılman esbabı mucibe tezkeresi sureti üç kıt'a 
olarak rap tan irsal kılındı. Badettetkik iktizası
nın işarına müsaade Duyurulması rica olunur 
efendim. 

13 Mart 1339 
Dahiliye Vekili namına 

Müsteşar 
Ahmed Münir 

Memurin Muhakemat Heyetinin mazbatası 
Kângırı Meclisi Umumi âzalığma inıtihabedil-

miş olan Belediye Reisi Cemal Efendinin her iki 
vazifeyi -de uhdesinde cemedip edemiyeceğinin 
badettetkik işarına dair Dahiliye Vekâletinin 
13 Mart. 1339 tarih ve 1222/8498 numaralı tez-
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deresiyle heyetimize tevdi kılman işbu evrak mü
talâa olundu, tcabı keyfiyet ledelmüzakere, tet
kik edilen evrak meallerine nazaran, mesele tef
sir malıiıyetinde olmasına ve heyetimizin vazifesi 
ise olibaptaki kanun ile tahdidedilmiş bulunması
na .binaen Dahiliye Encümenince hallolunmak 
üzere evrakın Heyeti Umumiyeye tevdiine 
19 Teşrinisani 1339 tarihinde bilittifak karar ve
rildi. 

Niğdo Kayseri 
Ebubekir Hazım Ahmed Hilmi 

Antalya Kastamonu 
Ahmet Saki Ahmet Mahir 

Erzurum Zonguldak 
Cazim Halil 
Bursa Bayezid 
Refet Şefik 

Riyaseti Celileye 
Karar 

40 
25 . 12 . 1339 

' Kangırı Vilâyeti Meölisi Umumisine âzıa intli-
habolunan Kândın Belediye Reisi Oemal Beyin 
Belediye Riyasetiyle Meclisi Umumi âzalığmı ay
nı zamanda uhdesinde cemedemiyeceğinden biri
ni tercihte muhtar bırakılması hakkındaki Mec
lisi Umumi kanarı üzerine sebk eden itirazat ne
ticesinde keyfiyetin tetkik ve iktizasının, tâyini 
Dahiliye Vekâletince Memurin muhakemat He
yeti Riyasetine iş'a.r kılınmış ve Muhakemat He
yetince de mesele ledettetkik tefsir mahiyetinde 
görülmekle Heyeti Umumiyeye arz olunup encü
menimize t'evdi buyurulunuştu. Idarei Umumiyei 
Vilâyat Kanunu muvakkatinin kimlerin Meclisi 
Umumiye âzıa inithabedilmiyeceklerini gösteren 
106 ncı maddesinde memurini devlet ve vilâyet
ten bahsedilmesi ve kezalik kanunu muvakkatin 
138 nci maddesinin ikinci fıkrasında* da Meoalisi 
idare ve belediye azasının istifa etmedikçe En
cümeni Vilâyette âzıa olamıyacaklarmın tasrih 
olunması Kangırı Meclisi Umumisiyle Dahiliye 
Vekâletini, belediye reislerinin de memurinden 
mâdud oldukları cihetle meclisi umumi âzası ola
mayacakları yolunda bir içtihada sevk ettiği gö
rülmektedir. Filhakika belediye reislerinin vazi-
föi icraiyelerıi itibariyle nevama memur sıfatını 
haiz oldukları câyı inkâr değilse de encümeni
miz neticei totikkatmda İdarei Umumiyei Vilâyat 
Kanunu muvakikajinin 106 ncı maddesi saraha

tine ve bunu teyideden 138 nci maddesi ruh ve 
delâletine nazaran belediye reislerinin mecalisi 
umumiyeye âza intihabı tecviz edilmiyen memu
rini devlet ve vilâyetten addi doğru olmıyacağı 
kanaatine vâsıl olmuş ve binaenaleyh Dahiliye 
Vekâletiyle Kangırı Vilâyeti Meclisi Umumisinin 
ve bu babtaki içtihadı mugayir kanun görüldü
ğünden Heyeti Celileye arzına karar vermiştir. 
Dahiliye Encümeni Reisi 

Namına Mazbata Muharriri 
Karesi Mebusu Çatalca 
Mehmed Vehbi Şakir 

Kâtip Âza 
Karesi Çorum 

Ali Şuuri İsmail Kemal 
Âza Âza 

Canik Karahisarı Sahib 
Süleyman Neemi İzzet Ulvi 
REİS — Söz istiyen var mı? (Hayır, sesleri)' 

O halde Dahiliye Encümeni mazbatasını reyiâli-
nize vaz'edeceğim. Mazbatayı kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Aksini reyiâlinize vaz'ede
ceğim. Kaıbul etmiyenler lûtfe nellerıini kaldır
sın. Mazbata kabul edilmiştir. 

Yine aynı meseleye mütaallik olması dolayı-
siyle Karesi Mebusu Vehbi Beyin ruznamenin 
otuz birinci maddesinde münderiç ve belediye 
reislerine aidolan tefsir meselesinin de müzake
resini teklif ediyor, bu teklifi de reyiâlinize vaz'
edeceğim, kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın,' 
Aksini reyiâlinize vaz'ediyorum. Ruznameye de
vamı müreccah görenler el kaldırsın. Vehbi Be
yin teklifi kabul edilmiştir. 

9. — Belediye Reislerinin vazaifi saire ile 
iştigalleri caiz olup olamıyacağmın tefsirine dair 
tcra Vekilleri Heyeti Riyasetinden mevrut 3/21 
numaralı tezkere ve Dahiliye Encümeni mazba
tası : 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Belediye Reislerinin vazaifi saire ile iştigal

leri caiz olup olmıyacağı maddesinden berveçhi-
zir mesailin tehaddüs eylediği: 

1. Meclisi Umumi âzalığı ile Belediye Mec
lisi âzalığı bir zat uhdesinde igtima edip edemi
yeceği; 

2. Reji memurluğu ile Belediye Meclisi âza
lığı bir zat uhdesinde içtima edip edemiyeceği; 

3. Reji memurluğu ile belediye reisliğinin 
bir zat uhdesinde içtima edip edemiyeceği; 
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4. Belediye reisliği ile gazete müdürü mesül-

lüğünün bir zat üzerindıe içtima edip edemiye-
ceği; 

5. Belediye Meclisi âzalığı ile gazete mü
dürü mesullüğünün bir zat uhdesinde ivtima edip 
edemiyeceği; 

6. Belediye reislerinin aynı zamanda dâva 
vekâleti etmesine mesağı kanuni olup olmadığı; 

7. Belediye Meclisi âzalığı ile dâva vekâleti
nin bir zat uhdesinde içtima edip edemiyeceği; 

8. Kanunu ahir mucibince belediye azasının 
kendi içlerinden intihabettikleri belediye reisle
rinin nısıf âza intihabında dolu kur'a çeldikleri 
halde intihaplarımın yeniden icrası lâzımgelip 
gelmiyeceği; 

İşbu ımesailden meclisi uımumi âzalığıyle bele
diye riyasetinin bir zat uhdesinde içtimai caiz 
olup olamıyacağmm 11 . 3 . 1339. tarih ve 1124 
numaralı .tezkere ile Büyük Millet Meclisi Riya
seti öelilesine arz edildiği ve meselei mezkûreye 
dair Kângırı Mutasarrıflığından vürudeden ev
rakı itiraziyenin 13 Mart 1339 tarih ve 1222 nu
maralı tezkere ile berayı tetkik Memurin Mu-
hakemat Heyetine irsal kılındığı ve bu hususta 
Heyeti Müşarünileyhanın ittihaz edeceği karara 
intizar olunduğu ve işbu iki meseleden başka hu
dus eden diğer mesailin Şûrayı Devlet tefsiriyle 
halli lâzımgeldiği ve binaberin belediye meclisi 
âzalığı veyahut belediye reisliği aynı zamanda 
reji müdürlüğü ile bir zat uhdesinde içtima edip 
edemiyeceği ve belediye meclisi âzalariyle bele-

* diye reislerinin aynı zamanda dâva vekâletinde 
bulunup biTİunaımıyacağı mesailinin bâzı vilâyat 
ve elviye ve kazalarda ahiren hudus etmesine 
mebni aynı zamanda Şûrayı Devlet makamına 
da kaim olan Büyük Millet Meclisince mıüsarea-
ten hal ve tetkiki lâzımgeldiği hakkımdaki Dahi
liye Vekâletinin 22 . 3 . 1339 tarih ve umuru 
mahalliye 1346/9666 numaralı tezkeresi İcra Ve
killeri Heyetinin 28 . 6 . 1339 tarihli içtimamda 
•ledettezekkür berayı tefsir Meclisi Âliye arzı ta
karrür etmekle ifayı iıktizasiyle neticesinin iş'arı
na müsaade buyurulması zımnında Dahiliye Ve
kâletinin esbabı mueibeyi havi mezkûr tezkeresi 
sureti musaddakası leffen irsal kılınmıştır efen
dim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

Dahiliye Vekâleti esbabı ffittcibesi 
Suret 

lora Vekilleri Heyeti Riyaseti Celilesine: Be
lediye reislerinin vazaifi saire ile iştigalleri caiz 
olup olaımıyaeağı maddesinden hudus eden mesail 
sırasiyle şunlardır : 

1. Meclisi umumi âzalığıyle belediye meclis 
âzalığı bir zat uhdesinde içtima edebilir mi? 

2. Reji memurluğu ile belediye meclis âza
lığı bir zat uhdesinde içtima edebilir mi? 

3. Reji memurluğuyle belediye reisliği bir 
zat uhdesinde içtima edebilir mi? 

4. Belediye reisliğiyle gazete müdürü mesül-
lüğü bir zait uhdesinde içtima edebilir mi? 

•5. Belediye meclis âzalığıyle gazete müdürü 
mesullüğii bir zait uhdesinde içtima edebilir mi? 

6. Belediye reislerinin aynı zamanda dâva 
vekâleti etmesine mesağı kanuni var mıdır? 

7. Belediye Meclis âzalığiyle dâva vekâleti 
bir zat uhdesinde içtima edebilir mi? 

8. Kanunu âhir mucibince belediye azasının 
kendi içlerinden intihabottikleri belediye reisleri
nin nısıf âza intihabında dolu kur'a çektikleri 
halde intihaplarının yeniden icrası lâzımgelir 
mi? 

İşbu sekiz meselenin tetkikatı aynı sıra ile 
berveçhi âti arz olunur : 

1. — Meclisi umumi âzalığiyle belediye mec
lisi âzalığı bir zat uhdesinde içtima edebilir. 
Çünkü, İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 
138 nci maddesinde bunun için dolayısiyle me
sağı kanuni vardır. ( ) meclisi idare ve be
lediye âzası istifa etmedikçe encümeni vilâ
yete âza olamaz, suretinde olan mezkûr 138 nci 
maddenin hükmünce meclisi idare ve beledi
ye azasının istifa etmedikçe encümeni vilâyete 
intihabolunamıyacağma ve halbuki encümen 
âzalığma intihabolunabilmek için evvelemirde 
meclisi umumi âzalığma intihab edilmiş olmak 
lâzımgeleceğine göre idare ve belediye meclis
leri azasının bilâhara encümeni daimî intihabo-
lundukları halde mezkûr idare ve belediye mec-
lislerindeki âzalıklardan istifade etmeleri lâ-
zımgeleceği kayıt ve şartiyle meclisi umumi âza
lığma intihapları caiz olacağı aşikâr ve mad-
dei kanuniyede belediye reislerinden bahsedil-
memekte olmasından dolayı bunların meclisi 
umumi âzalığma intihabolunamıyacakları bedi-
dardır. İşbu şıkkısani Kângırı Belediye Reisi 
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Cemal Efendinin liva meclisi umumi âzalığma 
intihabından ve mumaileyhin belediye reisli-
ğiyle meclisi umumi âzalığım aynı zamanda 
uhdesinde cemetmiş olmasından hudüs eden 
mesele hakkında Büyük Millet Meclisi Riyase
ti Celilerine cevaben irsal ve takdim kılman 
11 Mart 1339 tarih ve 1142 numaralı tezkerede 
delâili kanuniyesiyle tafsilen arz edilmiştir. 
Heyeti müşarünileyhaca ittihaz buyurulacak 
karar, meseleyi katiyen halledecektir. Hulâsa 
bu mesele hakkındaki kararın heyeti müsarün-
ileyhadan teibliğine intizar olunmaktadır. 

2. — Reji ınemurluğiyle belediye meclisi 
âzalığı bir zat uhdesinde içtima edemez. Çün
kü, düyunu umumiye varidatı muhassasa idare
sinin memurlarını azil ve nasbetmesi salâhiyeti 
kabıü edilmiş olmakla beraber bu memurların 
umuru memurelerini ifada vergi, tekâlif ve rü
sum hususlarında memurin muhakematma ait 
muamelâtta memurini Hükümetle seyyan tutu
lacağı 12 Eylül 1333 tarihli bir Şûrayı Devlet 
kararında münderiç ve işbu karar Muharrem 
Kararnamesinin 16 ncı maddesiyle müelleftir. 
İnhisarı Duhan Kanunu muvakkatinin 61 nci 
•maddesine göre inhisarın memurini idariyesi 
vazifei memurelerinin ifasında Düyunu Umu
miye memurları gibi muamele göreceklerdir. 
Bu cihet mâruz, Şûrayı Devlet kararında da 
•tefsiren teyidolunmuştur. Bu halde reji me
murları da memurini Hükümetle hususatı meb-
sutada seyyan tutulacaklardır. Fazla olarak re
jinin menafii bâzı hususatta Hükümet ve millet 
menafii ile telif olunamıyor. 

Müşterekülmenfaa olmak kaydı bu ihtilâfı 
hal ve izale edememektedir. Belediye idareleri 
İnhisarı Duhan Kanunu muvakkatinin 41 nci 
maddesinin dördüncü fıkrası mucibince reji ile 
vazifeten alâkadardır. Belediye reisleri, kanunu 
âhir mucibince belediye heyeti meyanıudan 
intihabelunacaklarma göre belediye meclisine 
âzalıkla dâhil olacak reji memurlarının bele
diye reisliğine de intihapları mümkün olacak
tır. Bu teselsül ile bir belediye reisi uhdesin
de riyasetle beraber reji memurluğu ve meclisi 
umumiliği âzalığı gibi üç vazife ve memuriye
tin içtimai kabul edilmiş olur ki, bundan te-
vellüdedecek mahazirin idarei umumiyei Hü
kümete ne suret ve keyfiyette tesir edeceği 
müstağnii izahtır. Bu hususta bir misal olmak 
üzere Havza meselesi hallolunur. 

Havza reji müdürü, kaza belediye meclisi 
âzalığma intihab edilmiş ve bir müddet sonra 
da belediye riyasetini ihraz etmiş ve bu suret
le reji müdüriyeti ile belediye riyasetini aynı 
zamanda uhdesinde cemeylfemiştir. 

3. — Reji müdürlüğü ile belediye reisliği 
bir zat uhdesinde içtima edemez. Evvelâ yu-
karıki ikinci fıkrada arz edildiği üzere reji mü
dürlerini, Hükümet memurları gibi addetmiş 
olduğunuza mebni bunlar belediye reisliğini reji 
memurları ile birlikte uhdelerinde cemedemez-
İbr. Saniyen belediye reisleri de İdarei Umu
miyei Vilâyat Kanununun 106 ncı maddesi dâ
hilinde addolunur. Maddei mezkûrede alelıtlak 
memurini Devlet ve vilâyetten bahsedilmiş ol
masına ve mansup veya müntehap bulunmak ve 
muvakkat veya daimî olmak memuriyet husu
sunda haizi tesir olmadığı gibi, aidatı tekaüdi-
yeye tabi olup olmamak meselesi de memurinin 
evsafı gayrimünfekkesinden bulunmadığına 
mebni maddei kanuniyedeki alelıtlak memuri
ni Devliet ve vilâyet kaydını belediye reisleri
ne şâmil olacağı aşikârdır. 

Vazaif ve umuru belediyenin hududu belde 
dâhilinde münhasır hususatı mahdudeden iba
ret oılması belediye reislerinin belediye azayı 
müntahibesi tarafından öntihabedilmckte bu-
lunmasiyle beraber belediye riyasetinin Hükü
metin idarei umumiye ve siyasiyesiyle az-çok 
alâkası vardır. Vazaifi belediye meyanında 
bir kısım mukarrerat doğrudan doğruya mev
kii fiil ve tatbika vaz 'olunduğu gibi meriyeti 
Hükümeti mahalliye ve merkeziyenin kabul vo 
müsaadesine mütevakkıf mukarrerat da cari 
olur. Hükümatı muhtelifede belediye teşkilâ
tı halikın seviyei içtimaiye vo medeniyesine 
göre hafif veya ağır farkllarla yekdiğerinden 
ayrılır. Yirmi kadar Hükümetin tetkik olunan 
belediye teşkilâtında bu farklar mütalâa olun
muştur. Bizde belediyelerin umur ve muame
lâtı idarei umumiyei Hükümetten tamamiyle 
münfek ve müstakil değildir. Gerçi kanunu 
ahir ile belediye mecliseri reisüerini kendi içle
rinden intihabetm eleri salâhiyeti verilmek su
retiyle mecalisi belediyeden dairei faaliyeti 
bir derece daha tevsi ve vaz'ı hukukisi bu su
retle de takviye edilmiş olmakla beraber reisi 
müntehabııı idarei umumiyei Hükümetle mi-
nelvücuh ve alâkası kat'ı ve cemi muamelâtın-
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da istiklâli kabul edilmemiştir. Binaenaleyh 
belediye reislerimiz bir kısım umur ve muame
lâttan Hükümeti mahalliye ve merkeziye ile 
kanunen alâka ve irtibat sahibi olduklarından 
îdarei Vil'âyat Kanununun mârüliarz 106 ncı 
maddesinde alelıtlka mezkûr olan memurini 
Devlet ve vilâyetten hariçte addolunamazlar. 

Maamafih belediye reisDeri memur addedil
mekte ve haklarındaki tahkikat ve muhakemat, 
Memurin Muhakemat Kanununa tevfikan icra 
olunmakta bulunmakla beraber, bunlar muvaze-
nei umumiyeden maaş alan memurini Devle
te de tamamiyle makis değildirler. Meselâ, 
memurini Devletin aşar ve iltizam etmesi ve 
icrayı ticaret eylemesi kanunen menedilmiş 
olduğu halde belediye reisleri bu memnuniyeti 
kanuniyeden vareste tutulmuşlardır. Lâkin bu 
hususiyet beleidiye reislerini memurini Devlet 
ve vilâyetin haricinde addetmeye kanuni bir 
sebebolamaz. Çünkü belediye riyaseti intihap 
ile ahali arasından tefrik edilmekte ve umura 
intihapta müntehaplık eşraf ve mütehayyizanı 
beldeye inhisar etmekte olup bunların da me
darı maişetleri ticaret olması sebebiyle belediye 
reislerine işbu zaruret şevkiyle icrayı ticaret 
etmek hakkı istisnaen bahşolunmuştur. Memu
rin! ise memuriyeti meslek, medarı maişet itti
haz edenler, meyanmda evsaf ve şeraitine tevfi
kan tâyin suretiyle alınmakta olduğundan bun
lar ticaretten menedilmişlerdir. Bir de memuri
ni daimî olduğu halde müddeti kanuniyesi iki 
seneye münhasır olan belediye reisleri, böyle 
küçük bir müddetle mukayyedolan bir memuri
yet için terki ticarete razı olamıyacaklarmdan 
icrayı ticarete devamlarını tecvizde ve bu se
beple de zaruret hâsıl olmuştur. Aksi takdirde 
belediye riyasetine rağbet ve talâbet için kimse 
bulunamazdı. Velhâsıl bâzı mecburiyetler tah
tında belediye reislerine bahşedilmiş olan imti-
yazatı marazaya bakılıp da işbu imtiyazatın me
murlarda bulunmamasından dolayı belediye re
islerinin 106 ncı maddenin daire! şümulü hari
cinde addetmek doğru olamaz. Sarahati kanu
niye ayniyle kanundur. Aynı zamanda delâleti 
kanuniye kanun olur. 

4. Belediye reisliği ile gazete müdürü me
suUüğü bir zat üzerinde içtima edemez. Çünkü : 
Belediye reislerinin idarei umıımiyei hükümetle 
mevcudolan alâkalarına ve idarei Umıımiyei Vi-
lâyat Kanununun 106 ncı maddesindeki alelıt

lak memurini devlet ve vilâyet kaydı dâhilinde 
addolunmalarına mebni bunların siyasi bir ga
zete müdürü mesullüğünü uhdelerinde belediye 
reisliği ile birlikte cemetmeleri vücuhiyle mah
zurludur. Edebî ve fennî risail bu noktai naza
rın haricinde addolunabilir. Gerçi : Belediye 
reislerinin ticaret ve aşar iltizam etmelerine kı-
yasen bir nevi ticaret demek olan gazete müdü
rü mesullüğünü de derahde edebilmeleri caiz 
olur suretiyle bir mütalâa vâridolabilirse de işbu 
mütalâanın mâkul ve mantıki gibi görünmekte 
olan keyfiyeti sadece şekilde yani sureti zâhî-
resindedir. Hakikat halde ise : Ticaret ve aşar 
iltizamı imtiyazının müstenidolduğu zaruret ga
zete müdürü mesuUüğü meselesinde bir veçhe 
ile vâridolamaz. Belediye reislerinin halkın bu 
vazifeye ehil olanları meyamndan intihabı ahali 
ile nasbedilmekte olmasına ve ebaencet medarı' 
maişet ve iştigalleri olan ticaret ve aşar işlerin
den memnuiyetleri kabul edildiği halde beledi
ye riyasetinin maaşı ile idarelerinin temini ka
bil olamıyacağma ve hususi ile belediye riyase
tinin mahdut bir zamana münhasır bulunması
na mebni intihabatta eşraf ve mütehayyizan' 
tarafından rağbet ve talâbet vâki olmıyarak 
intihabın naehillere teveccüh edeceği cihetle 
belediye reislerine icrayı ticaret eylemek ve aşar 
iltizam etmek hakkındaki müsaadei mahsusa, 
zarureti mâruza dairesindeki mecburiyetten 
mütevellit bir istisna ile bahsedilmiştir. Halbuki: 
Gazete müdürü mesuUüğü gibi son zamana ka
dar emsali görülmemiş bir iştigalin belediye 
reislerine tecvizinde yukarda mâruz zaruret ve 
mecburiyet gibi bir sebep lâhik olamaz. 

5. — Belediye meclisi azalan ile gazete mü
dürü mesullüğünün bir zat uhdesinde içtimai 
içtihadı acizendmizce caiz dâhi olabilir. Filha
kika bu madde muhtelif mütalâaa ve içtihada 
elverişlidir. îdarei Umıımiyei Vilâyat Kanu
nunun 133 nci maddesi beledüye reislerinden 
imsak ettiği meclisi umumi âzabğmı mecalisi 
belediye azaları hakkında tecviz etmiş olması
na mdbni belediye reisleri hakkındaki kuyudu 
kanuniyenin belediye azalarına teşmil edilme
mesi lâzımgelir. Mamafih bu noktai nazar baş
kaca muhtacı tetkik ve temmüldür. Bununla 
beraber mecalisi belediye âzasmm edebî ve fen
nî risaili mevkute müdür ve muharrirlikleri gi
bi iştigalâtta bulunmaları mahzurdan salim 
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olursa da siyasi gazete müdür ve 'muharrirlik
leri bahsinde belediye azalarına serbesti itasının 
halkımızın bugünkü seviyei içtimaiye ve siya-
siyesiyle ne dereceye 'kadar kabili telif olabile
ceğini hassaten nazarı tekik ve teemmüle alın
ması bir mesele! müstakiledir. Mesaili mebsuta 
ve belediye ve idare meclisleri gibi küçük he
yetlerde nizam ve intizamın teminiyle manii ni
fak ve şikak olacak bir mühimmei inzıbatiyenin 
şevaibi halelden masuniyet ve mahfuziyeti nok-
tai Nazarından tetkik ve muhakeme edilmekte
dir. Gazetecilik, gazete münakaşatı, intihabat 
mücadelâtı... Gibi hususatm ıbeynelhal'k terbiyei 
siyasiyeyi ilâya hadim olacağı 'aşikâr ise de bu 
faydanın hali sulh ve taibiiyede istihsali, müm
kün olacağı aşikârdır. Ahalimizin zihin ve id
rakini tenvir ve tevsi ve efkârı umumiyeyi za
manın icap ve iktizasına göre müttehit bir mec
raya ithal ve mülk ve milletin istilhsali necat 
ve ızaferi uğrunda kabili istimal bütün maddi 
ve manevi kuvvetleri bir muhassala istikametin
de cemederek cümlesini mütesaniden ve yekdi-
ğerlerini mütemmimen âmil etme'k gibi lüzum 
ve ihtiyaçların şiddetle mahsus olduğu zaman
larda idari ve inzibati icabatmm da nazarı dik
katten dûr tutulması lâzımgelir. 

6. — Belediye reislerinin -aynı zamanda dâ
va vekâleti etmesine mesağı (kanun yoktur. tda-
rei Umumiyei Vilâyat Kanununun 106 ncı mad
desinde mezkûr alelıtlak memurînii devlet ve 
vilâyet kaydında belediye reislerini de dâhil 
addettiğimize göre, dâva vekâletiyle iştigalle
rine mesağı kanuni bulunamaz. Yukarıdan beri 
izah ve tenvir olunagelen bütün hususat, mez
kûr 106 ncı maddenin belediye reislerini dahi 
mu'hidolup olmıyacağı meselesinden hudus et
mektedir. Filhaikika maddei mezkûrenin bele
diye reislerinin de şâmil olduğu kajbül edilirse 
bunların belediye reisliğinden maada mecllisi 
umumi âzalığı, reji memurluğu, gazete müdürü 
mesullüğü ve dâva vekâleti gibi sair türlü vaza-
ifi resmiye ve hususiye ile iştigalleri bittabi caiz 
olamaz. Aksi takdirde ise bir belediye rıe'isinin 
aynı zamanda işbu beş vazife ile de iştigaline 
cevaz verilmiş olur <ki, bu yüzden hâsıl olacak 
şuriş müstağni! izahtır. Kaldı ki, belediye 
umur ve muamelâtının memleketimizin ihtiya-
catı hâzırasma göre haiz olduğu vüsat ve ehem
miyet nazarı dikkate a'lmırsa bir belediye reisi
nin bu kadar isleri uhdesinde cemetmesi tecviz 

olunduğu takdirde belediye umur ve vazaifinin 
hüsnü ifasına imkân ve zaman bulunup buluna-
mıyacağı câyi dikkat bir mesele olur. 

7. — Belediye meclisi âzalığiyle dâvavekâ-
leti bir zat uhdesinde içtima edebilir mi? Bu
nun için kanuni bir mümsek bulunmadığı cihet
le bu meselenin eder ve yahut edemez gibi iki 
muhtelif cevaba da tahammülü olur. Mamafih 
belediye idaresi leh ve aleyhe birgûna vekâlet 
deruhde etmemek kayıt ve şartiyle mecalisi be
lediye azasının dâva vekâletiyle iştigalinde bir 
mahzur göremiyoruz. Belediye meclisleri âza
larının edebî ve fennî risaili mevkute müdür 
ve muharrirliklerini deruhde edebileceklerini 
yukarda arz etmiştik. Dâvavekâlet'ini de aynı 
mütalâa dairesinde tecviz etmek gayrimuvafık 
olmaz. 

8. — Kanunu âhir mucibince belediye aza
sının kendi içlerinden intihabettikleri belediye 
reislerinin nısıf âza intihabında dolu kur'a çek
tikleri halde intihaplarının yeniden icrası lâzım-
gelip gelmiyeceği meselesi "hakkında ahiren tan
zim olunup 14 Mart 1339 tarih ve 1224 numa
ralı tezkerei âciziye leffen huzuru Riyasetpena-
hilerine arz ve takdim kılman lâyihai kanuni-
yenin esbabı mucibesinde izahat arz edilmiştir. 

Hulâsa; işbu arizadaki mesailden: 
Meclisi umumi âzalığiyle belediye riyaseti

nin bir zat uhdesinde içtimai caiz olup olamı-
yacağı meselesi 11 Mart 1339 tarih ve 1142 nu
maralı tezkere ile Büyük Millet Meclisi Riyase
ti Celilesiine cevaben arz edilmiştir. Meselei 
mezküreye dair Kângırı mutasarrıflığından vü-
rudeden evrakı itiraziye 13 Mart 1339 tarih ve 
1222 numaralı tezkere ile berayı tetlkik Memu
rin Muhakemat Heyetine irsal kılınmıştır. Bu 
hususta hey elti müşarünleyhanm ittihaz ve teb
liğ buyuracağı karara intizar olunmaktadır. İş
bu iki meseleden başka hudüs eden diğer* mesa
ilin Şûrayı Devlet tefsiriyle halli lâzımgelmek-
tedir. Binaenaleyh belediye meclisi, meclis âza
lığı veyahut belediye reisliği aynı zamanda re
ji müdürlüğü ile birlikte bir zat uhdesinde iç
tima edebilir mi1? Belediye meclis âzalığı veya
hut belediye reisliği, gazete müdürü mesullüğü 
ile birlikte bir zat uhdesinde içtima edebilir 
mi1? Belediye meclis âzalariyle belediye reisle
ri aym zamanda dâvaveıkâletinde bulunabilir 
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mi? îşbu üç meseleden her biri iki şıkkı hâvi
dir. Biri belediye meclis azalarına ve diğeri 
belediye reislerine taallûk eder. Binaenaleyh 
işbu meselenin bâzı vilâyat ve elviyede ve ka
zalarda ahiren hudüs etmiş olmasına mebni 
aynı zamanda Şûrayı Devlet makamına da 
'kaim olan Büyük Millet Meclisince işbu mesai
lin müsaraatan tetkik ve halli iktiza etmekte 
olmakla ifayı muktezasma müsaadei celileleri 
rica olunur efendim. 

22 Mart 1339 
Dahiliye Vekili 

Ali Fethi 
Dahiliye Encümeni mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Ahkâmı ikanuniyenin sakıt bulunmasına 

mebni : 
1. — Belediye reisliği veya belediye mecli

si âzalığı ile mechsi umumi âzalığımn bir zat 
uhdesinde içima edip edemiyeceği, 

2. — Belediye reisliği veya belediye meslisi 
âzalığı ile reji memurluğunun bir zat uhdesinde 
içtima edip edemiyeceği, 

3. — Belediye reisliği veya belediye meclisi 
âzalığı ile gazete müdürü mesullüğünün bir zat 
uhdesinde içtima edip Sdemiyeeeği, 

4. — Belediye reislerinin veya belediye mec
lisi âzasmnı dâvavekâleti yapmalarına mesağ 
olup olmadığı, 

5. — Kanunu ahir mucibince belediye aza
sının :kendi içlerinden intihabettikleri belediye 
reislerinin nısıf âza intihabında dolu kur'a çeik-
tikleri halele intihaplarının yeniden icrası lâ-
zımgelip gelmiyeceği hususlarında tereddüde-
dilmekte olduğundan bahisle bâzı taraflarda 
tahaddüs eden bu ka'bîl mesailin temini halli 
için tefsiren <bir karar itihazı lüzumuna dair 
İcra Vekilleri Heyetinden vâridolup heyeti 
umumiyece encümenimize havale buyurulan 
28 Temmuz 1339 tarihli ve 2565 nuımarailı tez
kere ile merbutu Dahiliye Vekâleti tezkeresi 
mütalâa olundu. 

Mevzuubahs mevaddm her biri hakkındaki 
neticei tetkik at berveçhi zirdir : 

1. — Kângırı vilâyeti meclisi umumisine 
âza intMıabedilen Kângırı Belediye Reisi Cemal 
Beyin her iki vazifeyi uhdesinde cemedip ede-
miyeeeğinden mütehaddis ihtilâf dolavısiyle 
Heyeti Celileye takdim kılman 25 . 12 . 1339 ta
rihli ve 40 numaralı diğer kararda arz edildiği j 

veçhile İdarei Umumiyei Vilâyet Kanunu mu
vakkatinin 106 ncı maddesinde kimlerin mecli
si umumilere âza olamıyaeakları muayyen olup 
kanunu muvakkati mezkûrun 138 nci maddesi
nin ikinci fıkrasında da mecalisi idare ve be
lediye azasının istifa etmedikçe vilâyet encü
menlerine âza olamıyaeakları tasrih edilmesine 
nazaran Kângırı Belediye Reisi Cemal Beyin 
Kângırı vilâyeti meclisi umumisine âza olamı-
yaeağı yolundaki içtihat, hükmü kanuna mu
vafık görülmemiş ve belediye reislerinin meca
lisi umumiyeye âza olabilecekleri kabul edilmiş
tir. Belediye reisleri hakkındaki mütalâaa be
lediye meclisleri âzası hakkında da aynen vâ-
ridolduğundan bunların da meclisi umumiye 
âza olabilecekleri tabiî görülmektedir. 

2. — 2 Nisan 1330 tarihli İnhisarı Duhan 
Kanunu muvakkatinin 61 nci maddesinde reji 
memurlarının vazifei memurelerini ifada düyu
nu umumiye memurları gibi muamele görecek
leri tasrih olunmuş ve düyunu umumiye vari
datı muhassasa idaresi memurlarının da umuru 
memurelerini de ifada memurini Hükümetle 
seyyan tutulacağı esası kabul edilmiştir. Dev
let memuriyetiyle belediye riyasetinin ve bele
diye, meclisi idare âzalığımn cem'i tecviz edil-
miyeceğine göre sair idari ımehazir de nazarı 
dikkate alınınca reji memurluğu ile belediye 
riyasetinin veya belediye meclisi âzalığımn bir 
zat uhdesinde cem'ine mesağ olamaz. 

3. — Belediye reisleri ile belediye meclis
leri âzasmm gazete müdürü mesulü olmalarında 
encümenimiz bir mâni görmemiştir. 

4. — Belediye reislerinin dâvavekâleti ile de 
bilfiil iştigal etmeleri caiz değildir. Filhakika 
bir taraftan belediye işlerine sekte iras etmek
le beraber bir belediye reisinin bizzat dâvavekâ
leti deruhde ve ifa etmesi mevkiinin tesir ve 
nüfuzunun suiistimali gibi bir netice de vere
bilir. 

Ancak belediye reisleri hakkındaki mahzur 
belediye meclis âzası hakkında aynı derecede 
vârid olmadığından mensub oldukları belediye 
aleyhinde dâvavekâleti yapmak şartı ile âzanm 
icrayı vekâlette serbest bulunmalarına encüme
nimiz bir mâni tasavvur etmemektedir. 

5. — Belediye meclislerine nısıf âza intiha
bında dolu kur'a çeken reislerin tekrar inti
hapları lâzımgelip gelmiyeceği meselesi Birinci 
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Büyük Millet Meclisinin 11 Nisan 1339 tarihli 
ve 11 numaralı efsiri ile hal ve bir .mecliste te
beddül eden nısıf azanın da iştirakiyle her i'ki 
senede bir yeniden reis intihabı icrası muktazi 
'bulunduğu kabul olunmuştur. 

Maruzatı mütekaddime Heyeti Celilenin na
zarı tasvibine arz olunur. 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Karesi Çatalca 
Mehmed Vehbi Şaıkir 

Kâtip Âza 
Karesi Çorum 

Ali Şuuri İsmail Kemal 
Âza Âza 

Canik Karahisan Sahib 
Süleyman Necmi İzzet Ulvi 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Mesele çok mü
himdir. Elimizde bugün ta'bedilen lâyihai ka
nuniye mevcut değildir. Bunun da başlıca sai
kı 31 ve 32 nci maddelere birden bire geçildi
ğinden dolayı henüz bu mesele üzerinde düşün
meye valkit kalmadı. Filvaki Heyeti Celile bu
nun şimdiden müzakeresine karar verdi. Eğer 
münasip görülürse bunu ikinci celse veyahut-
içtimai âtiye talik edelim. Ehemmiyeti vardır. 
Böyle birden bire önümüze çıkan bir kanuna 
kesb'i ıttıla etmeden... 

REİS — Efendim bundan evvel bunu reyi 
âlinize yaz'ettik. Meclisi Âlinin tecelli eden 
reyinden dolayıdır 'ki, mazbatayı okuduk. Şim
di müzakere ediliyor. Yani Meclisi Âlinin ka
rarı şimdi müzakere edilmesi suretiyle tecelli 
etti. Bu itibarla mazbatayı okuduk. Şimdiki 
müzakeremiz bu mazbata hakkındadır. Bunun 
hakkında s'öz isterseniz vereyim. Yoksa bunu 
tehir edelim, derseniz beş dakika evvel Heyeti 
Celilenizin reyine vaz'ettiğim şeyi tekrar reye 
vaz'edemem. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Efendim yalnız Ce
mal Bey hakkında burada bir madde görmüş
tük. Halbuki birçok madde vardır. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Reis 
Bey haddizatında nisabı müzakere ydktur. Yok
lama yapınız. Nisabı müzakere olmadan... 

REŞİD AĞA (Malatya) — Efendim, usulü 
müzakere hakkında müsaade buyurursanız bir 
şey söyliyeceğim. Bu, Idarei Umumiyei Vilâyat 
Kanununun, 106, 138 nci maddeleri geçen sene, 
1339 senesinde Heyeti Ce'lilenin kabul ettiği 

bir kanunun tefsiridir. Ayrı bir maddei kanu
niye değildir ve başka bir maddei kanuniye 
değildir. 

REİS — Efendim, arkadaşlar zannederim ki 
(koridordadırlar. Süreyya Bey yoklama hak
kında ısrar ediyor musunuz? (Hayır sesleri) 
Söz istiyen var mı? Mazbata hakkında sözisti-
yen varsa kaydedeyim. 

AHMED HAMDÎ'B. {Bozuk) — Encümen
den bir sualim vardır. Müsaade ederseniz. 

REİS — Buyurunuz, kürsüden sorunuz. 
AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Kuradan 

sonra reislerin tekrar intihabedüip edilmemesi 
meselesinde bendeniz bir ciheti anlıyamadım. 
Kura keşidesinden üç ay evvel bir reis intiha-
'bedilmiş olur. Yahut beş ay evvel bir reis inti-
habedilmiş olur, sonra kura şey edilmiş olur. 

VEHBİ B. (Karesi) — Yoktur öyle şey bu 
tefsirde. 

AHMED HAMDI B. (Devamla) — Arz ede
yim efendim. Bunda vardır. Reisler her iki 
senede intihabedilir. Halbuki bir reis kuradan 
dört ay evvel intihabedilmiş, sonra azadan nıs
fı müddetini ikmal etmiş, kur'a çekilmiş, reis 
intihaıbedileli dört ay olmuş, kur'a çekilerek 
tekrar azasının nısfı yeniden intihabedilmiştir. 
Tekrar intihabedilecek mi, yoksa o reis iki se
ne daha riyaset edecek mi? Orası sarih değil
dir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, Hamdı Bey 
biraderimizin söylediklerini tefsir etmedik. 
Geçen sene Konya'da hadis olan bir mesele Mec
lisi Âlice mevzuubahsoldu ve tefsir edildi. Re
isler sırf iki sene içindir, diye vâıki tefsir kabul 
olundu. İki sene biter bitmez yeniden intihap 
yani yeni heyetçe intihabedilir. Arkadaşları 
kalınca o da kalır. Şöyle tasavvur edelim efen
dim. Bir belediye yeniden teşekkül etti. Dört 
sene için değil mi? İki sene nihayetinde mevcut 
âzanm nısfı kur'a ile çıkacak. Bunlardan reis 
olan zat çıkanlar içinde bulundu, yani kur'a 
çekilince açıkta kaldı. Baki kalmış ise yani 
dört senesini ikmal edecek ise reisliği üzerin
den zail olacaktır. Yeni gelen arkadaşlar ile 
tekrar intihap yapılır. Bu, burada geçen sene 
tefsir edildi ve kavanin mecmuasında mevcut
tur. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Efendim, Da
hiliye Encümeni zannederim, birkaç me&elç* 
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den bahsediyor. Bu meseleden birisi; mecalisi 
umumiye âzalariyle belediye âzalarının bir zatta 
içtimai meselesi... Bu içtimai siz kabul ediyor
sunuz. 

VEHBİ B. (Karesi) — Kanun kabul ediyor. 

Dr. MUSTAFA B. (Devamla) — Şimdi bu 
bir tefsiri kanunidir, tefsir için gelmiştir ve 
Dahiliye Encümeni belediye âzalığı ile meclisi 
umumi azalışının bir zatta içtimaını .kabul eder. 
Halbuki ma'lûmuâliniz Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun birinci maddesi Hükümetin, daha doğ
rusu halkın kendi tarafından idare olunmasıdır. 
Tâ'biri diğerle Hükümet işine, idare işine 
halktan pek çok kişilerin iştirak etmesini te
mindir. Malûmuâliniz livalarda öyle zevat 
vardır ki, bu zevat açılacak makama zaten 
namzettir. O zat belediye âzalığı açıldığı za
man oraya namzettir. Oraya gidecektir. Yine 
aynı zat meclisi umumi âzalığı açıldığı zaman 
oraya iııtihaibedilecektir. Memlekette bulunan 
mecalisin yapacağı vazaifi üç, dört kişiye has-
rettirmeye yavaş yavaş gidiyoruz. Binaenaleyh 
bendenizce bu iş katiyen muvafık değildir. Na
sıl ki, Büyük Millet Meclisine her hangi bir 
âza intihaıbedildiği zaman nasıl diğer meclisten 
istifası lâzım ise belediye âzalığı ile meclisi 
umumi âzalığı da bir zatta içtima edemez. Bi
naenaleyh Heyeti Celileniz her hangi birisinin 
ihtiyarında serbestir. Fakat rica ederim, bu
nu kaibul etmesin. 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Kanun böy
ledir. Kanunu tadil etmek lâzım. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, tdarei Umu-
miyei Vilâyatr Kararnamesinin 106 ncı madde
sinde berveçhi âti hidematı ifa edenler meclisi 
umumi âzalığma . intihabolunamaz. Bilfiil hiz
meti askeriyede bulunan, - geçen sefer bunu da 
burada tefsir ettik - ayan ve metousan, memu
rini Devlet ve vilâyete ait hususatı müstelzim, 
mukavil ve mütaahhitler encümene girmiyeeek-
ler. 138 nci madde encümeni vilâyet azasının 
ayrı ayrı kazalar ahalisinden olması şarttır. 
Meclisi idare ve belediye âzası istifa etmedikçe 
encümeni vilâyete âza olamaz. Vilâyet encüme
nine âza olabilmek için istifa etmek lâzımdır. 
Meclisi umumi âzası olur. Nitekim 1329 da 
neşredilmiş olan bu kanun bugüne kadar mem
leketin her tarafında bu suretle tatbik edil
mektedir ve tatbiki devam etmektedir. Sarih

tir. Biz yeni bir madde yapmıyoruz. Bu mad
dede tereddüdedenlere cevap veriyoruz. Yoksa 
ta'tibik edilmektedir. Tadil edilmok ieabederse 
inşallah önümüze Köy Kanunu, Kasabalar Ka
nunu, ondan sonra da Şûralar Kanunu gelecek, 
ondan sonra İdarei Vilâyet kanunu lâyihaların
da bunları tetkik ederiz. Fakat şimdi bu mev
cut kavanine göre maruzatta bulunuyoruz. 

TALÂT B. (Ardahan) — Müsaade buyuru
nuz Reis Bey. Vehbi Beye bir sual soracağım. 
Encümen âzası olamaz. Fakat meclisi umumi 
âzası olur, dediler. Encümen azalarından inti-
haJbedilmiyor mu? O halde her ikisine de bele
diye âzalarının intihabedilememesi lâzımgelir. 
Belediye ve meclisi idareden istifa etmeden 
meclisi umumi âzası oluyor da, demek ki en
cümene geçeceği sırada istifa etmesi şart olu
yor ve-zaten tatbikat memlekette bugün böyle
dir. 

REİS — Müzakerenin kifayeti hakkında ka
naatler hissediyorum. Müzakerenin kifayetini 
reyi âlinize vaz'edeceğim. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın, Aksini reyi âlinize vaz'edeceğim. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. v Kahul 
edilmiştir. Dahiliye Encümeni mazbatasını re
yi âlinize arz ediyorum. Kabul buyuranlar 
lütfen el kaldırsın. Aksini reyi âlinize vaz'edi
yorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Dahiliye Encümeninin mazbatası kabul edil
miştir efendim. 

10. — Cebelibereket Mebusu Avni Beyin, ruz-
namenin 14 ncü maddesinde yirmidörde munka-
sem saatin kabulü hakkında takriri (4/114 mü
kerrer) 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Malî bir 
meseledir, Kavanini Maliye Encümenine gitmesi 
lâzımıdır. 

REİS — Feridun Fikri Bey malî bir mesele 
olduğundan Kavanini Maliye Encümenine gitme
sini teklif ediyorlar. Bu teklifi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Aksini reyi âlinize arz edi
yorum. Hemen müzaekresini kabul edenler el 
kaldırsın... Kavanini Maliyeye havale edilmiştir. 

11. — Saruhan Mebusu Vasıf Beyle refikleri
nin darülfünun müderrisliği ile mebusluğun içti
mai hakkında bir karar verilmesine dair (4/100) 
numaralı takriri. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Bunu 
Maarif Encümenine istiyoruz efendim. 
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FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Mebus
luk meselesinden dolayı Kanunu Esasi Encüme
nine gitmesi icabeder. 

REİS — Maarif ve Kanunu Esasi encümen
leri bunu istiyor. Bu encümenlere gönderiyoruz 
efendim. 

12. — Altın kaçakçılığından mahkûm E§ref 
ve Haşim efendiler hakkında (4/36) numaralı 
evraka Adliye Encümeni mazbatası: 

Riyaseti Celileye 
28 .11 .1339 

1338 senesi Kânunusanisinin 16 ncı günü mer
kezi ticaretleri olan İstanbul'a götürmek üzere 
nezdinde bulunan bindokuzyüz onaltı Rus ve on-
sekizbuçuk aded Osmanlı altınlarını İnebolu'da 
memurini zabıtanın ellerinden alarak hükümeti 
mahalliyeye bitteslim o tarihte Kastamonu'da ha
li faaliyette bulunan İstiklâl Mahkemesine sevk 
ve mahkemei mezkûrece altın kaçakçılığından do
layı, gıyaben bir sene müddetle hapislerine ve al
tınların müsaderesine dair sâdır olan kararı mü-
taaıkıp İstiklâl Mahkemesinin tatili faaliyet etme
si üzerine Meclisi Âliye bilmüraeaa işbu karar 
aleyhine hakkı itirazları temin buyurularak 
19 Teşrinisani 1339 tarihli istidaları mucibince* 
Kastamonu İstinaf Cünha Mahkemesince vica
hen muhakemeleri bilicra fiil ve hareketleri teşeb
büs derecesinde bittakrir üç ay hapislerine ve al
tınların müsaderesine mütedair 5 Kânunuevvel 
1338 tarihli karar, Mahkemei Temyizce tasdik 
edildiğinden vaziyetlerinin ıslahı için Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin babı adaletine ilticadan 
gayrı çare kalmamış bulunduğunu ve kendilerinin 
altın kaçakçılığı yapacak meşkûkülahval kimse
lerden olmadıklarını ve merakizi ticariyelerinden 
birinin İstanbul'da olduğu cümlece malûm olup 
mensuboldukları ticarethanenin evvel ve âhir 
gerek orada ve gerek burada millî Hükümet ve 
Ordumuza ifa edegeldiği hidematı ile iftihar et
tiklerini ve altınların memaliki ecnebiyeye ihracı 
23 Teşrinievvel 1330 tarihli Kanun ile menedil-
miş ise de İstanbula altın ihracının memnuiyeti 
hakkında o tarihte bir kanun neşredilmiş bulun
madığını ve Mahkemei İstinafın hükmü kanuna 
değil, Maliye Vekâletinin 18 Ağustos 1336 tarih
li emri telgrafisine istinaden kendilerini mahkûm 
ettiğini ve böyle bir emrin alelusul neşir ve ilân 
edildiği gibi emre istinaden tahdidi cezanın ah
kâmı hukukiye ile kabili telif plmıyacağının muş

ta ğnii arz bulunduğunu ve mahaza elyevm yal
nız Meclisi Âlice verilecek karar ile kabili tehvin 
ve telâfi bir mevkii elîme isal ve ilka edilmiş bu
lunduklarından hidematı fedakâraneleri nazarı 
insaf ve merhamete alınmak suretiyle duçar ol
dukları işbu haksız muameleden halâs edilmele
ri için hükmü vâkım affına ve mebaliği mezbururi 
taraflarına iadesine dair Ankara'nın Hacıbay-
ram mahallesinde mukim tüccardan Erzurumlu 
Haşim ve Dersaadetli Eşref efendiler tarafından 
Meclisi Âliye ita olunan istihdaname ve İstida 
Encümeninin olbapta (istida münderecatına na
zaran meselenin istinafen ve temyizen tekrar ve 
fakat tadilen hükme raptcdildiği anlaşılmasına 
göre encümenimizin evvelce suiniyetinin ademi 
mevcudiyeti hakkında mevcudolan kanaati henüz 
baki olduğuna ve müstedilerin orduya vâki olan 
teberrüat ve hidematı fevkalâdeleri Heyeti Celi-
lece de malûm bulunmasına mebni kesbi katiyet 
eden hükmün Meclisi Âlice aftan başka çarei halli 
olmadığından hükmü katinin ref'i meselesi Heye
ti Umumiyenin rey ve kararma mütevakkıf ol
duğu) hakkındaki mazbatası üzerine Heyeti Umu-
miycden encümenimize havale Duyurulmakla 
merbutatı ile birlikte mütalâa ve tetkik olundu. 
Evrak meyanmda mevcut 13 Cemaziyelâhir 1343 
ve 31 Kânunusani 1339 tarih ve 155/166 numara
lı Temyiz ilânımdan altınların meni ihracı hak
kında 23 Teşrinievvel 1330 tarihli Kanunun bi
rinci maddesinde «Sikke veya külçe halinde altı
nın memaliki Osmaniye haricine çıkarılması mem
nudur.» denilmesine göre altın alelıtlak olup ka
çırmaya teşebbüs edilen altınların Rus altını ol
ması memnuiyeti ref ve kaçıran şahsın fiilinin 
meşruiyetini istilzam edemiyeceğine ve her nevi 
altının dahili memnuiyet olduğu hükmü kanun
da müstefat bulunduğuna ve her ne kadar İstan
bul Türkiye memalikinden ma dut ve havzai Hü
kümetine dâhil ise de altınların hiyni ihracında 
ecnebilerin tahtı işgalinde ve hariç ile irtibatı 
mevcut bulunmuş olmasına nazaran o zamanlar 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin dai-

rei Hükümeti haricinde bulunmasına mebni mem
nuiyet hilâfına altın kaçakçılığına teşebbüs ettik
leri iddiasiyle maznununaleyhima Haşim ve Eş
ref efendilerin mahkûmiyetlerine dair mülga İs
tiklâl Mahkemesinden ita kılman hüküm aleyhine 
mahkûmunaleyhimanın vekili umumileri Hayri 
Bey tarafından verilen itiraz alelhüküm arzuhali
nin müruru müddete binaen reddine mütedair Bo-
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lu Bidayet Mahkemesinden lâhîk olan hükmün in-
delistinaf feshi ile tetkikatı istinaf iye neticesinde 
mumaileyhima Eşref ve Haşim efendilerin İne-. 
bolu iskelesine gelen (Yat) vapuru üe üzerinde 
(Kadıköy'ünde Mersinli Cemal Paşanın hanesine) 
diye yazılı bulunan elma küfesi içerisinde 1 931 
(bindokuzyüz otuzbir) lirayı muhtevi bulunan 
onüç parça altın çıkını vaz'eyledikleri sabit ol
makla Maliye Vekâletinin' 10 Ağustos 1336 ta
rihli emir ve ilânı delaletiyle 23 Teşrinievvel 1330 
tarihli Kanunun salufülarz birinci maddesine 
tevfikan bâlâda mezkûr veçhile mahkûmiyetleri
ne dair olan hükmün tasdikına karar verildiği 
muharer bulunmaktadır. 

İcabı müzakere edilerek hükmü mümeyyizin 
müstenidünileyhi olan 10 Ağustos 1336 tarihli 
Maliye Vekâletinin emirnamesinin mahiyet ve 
müedıdası hakkında malûmatına müracaat olunan 
Maliye Vekâleti Vekili ve Trabzon Mebusu Ha
san Bey (Bu bapta bir 10 Ağustos 1336 tarihli 
Maliye Vekâleti emirnamesi, bir de 1338 tarihli 
Heyeti Vekile kararı vardır ki, bunlar kanun 
hüküm ve kuvvetinde olamaz. Mamafih bunların 
takdiri mahiyeti encümene ve Heyeti Celileye' 
aittir. Nitekim böyle bir müsadere kararını ge
çen sene Meclisi Âli ref' etmişti) suretinde serdi 
mütalâa eylemiş ve Azadan Besim Bey (Mersin) 
(Mezkûr altınların Maliye Vekâletinin ruhsatı 
ve mezuniyeti istihsal edilmeksizin zabıta me
murlarım iğfal ve envai hiyle istimal ile o sıra
da hududu hâkimiyetimizin fiilen nihayet bul
duğu karasularından bir ecnebi vapuruna nak
ledilerek harice çıkarılmasına teşebbüs olundu
ğu esnada yakalanmış olmasına ve işbu mesele
de teşebbüsün fiili tam gibi müstelzimi mücazat 
olduğu ve altın ihracının behemahal Maliye Ve
kâletinden istihsali ruhsata vabeste bulunduğu 
olbaptaki kanunun sarahati iktizasından bulun
masına ve halbuki o esnada İstanbul'da ne ruh
sat verecek Maliye Vekâleti, ne de teftiş edecek 
Büyük Millet Meclisi zabıta teşkilâtı meveuddl-
mamasma nazaran mezkûr altınların müsadere
si hakkında evvelen İstiklâl Mahkemesince sa
niyen Meclisi Âlinin rey ve tensibi ile Bidayet 
Mahkemesince bidayeten ve itirazen cereyan1 

eden muhakeme neticesinde sâdır olan hüküm 
muvafıkı usul ve kanun olduğu gibi hükmü 
mezkûrun İstinaf ve Temyiz mahkemelerince 
dahi tasdik edilerek kaziyei mahkeme halini ik-
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tisabeylemiş olmasına ve bu kabil derecattan 
geçmek suretiyle (Lâyetegayyer) bir hal ikti-
sabeden bir ilâmı sı'rf al'âkadaranm müracaatı
na ve şahsi merhamet ve takdir esasına iptina-
en tadil veya ref'etmek esasatı adliye ve huku
kiye ile kabili tevfik olmıyacağına binaen bu 
baptaki müracaatın reddi lâzımgeleceği şeklin
de rey ve mülâhaza dermeyan kılınmış ise de, 
mahakimi cezaiye mukarreratmda hiçbir içtiha
da zemin ve mahal vermiyecek derecede muga
yiri kanun ahkâma karşı halkın nihai müracaat-
gâhı Meclisi Âli bulunmasına ve bu kabil muga
yiri kanun ahkâmın affı suretiyle tashihi Mec
lisi Âlinin cümlei hukukundan olmasına ve ma
hakimi cezaiyece sâdır olan bilcümle maEkûmi-
yet kararlarının mabihüttatbilçi ancak kavanin 
ve bu hüküm ve mahiyeti haiz olabilen nizamat 
olup cezada kıyasen itayı hükümle ahkâmı ka
nuniye mefhumunun maznun ve müttehemlerin 
aleyhine olarak tefsiri esasatı hukukiyeye mu
halif ve efradın masuniyeti hukukiyesini müt'e-
zelzil edecek bir hareket olmakla bu kabîl ahkâ
ma müsadif oluridukça ref tesirleri memlekette 
adaletin tecellisi noktai nazarından lâbüt görül
mesine ve mevzuu tetkik olan meselede ref 1 ta-
lebolunan hükmün mabihülitasi 23 Teşrinievvel 
1330 tarihli Kanuna 18 Ağustos 1336 tarihli Ma
liye Vekâletinin emri delaletiyle verilen mâna 
olup mezkûr kanunda altın ihracatının ancak 
memaliki Osmaniye haricine ihracı müstelzimi 
mücazat bir fiil bulunmakla her ne suretle olur
sa olsun Meclisi Âli müstemirren münakit iken 
Maliye Vekâletinin bir karan mahsusla mezkûr 
kanunun hükmünün tevsi ve tevsire ademisalâ-
hiyeti derkâr olmasına ve cezai bir kanunun 
idari bir emirle mahiyetini tefsir ve tadil caiz 
olmasına binaen kanuna mugayereti derkâr olan 
Mahkemei Istinafiye kararının Heyeti Temyizi-
yece tashihi cihetine gidilmemesi mugayiri hu
kuk ve kanun olmakla işbu hükmün ref'i tesiriy
le mahkûmîni mumaileyhin Haşim ve Eşref 
efendilerin cezalarının affı ve müsadere olunan 
altınların kendilerine iadesi muvafık olacağına 
ekseriyetle karar verilmekle Heyeti Umumiyeye 
arz olunur. 

Adliye Encümeni 
Reisi Mazbata Muharriri 

Yusuf Kemal Dersim 
Feridun Fikri 
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Kâtip 
Mezun 

Âza 
Eskişehir 

Abdullah Azmi 
Âza 

Âza 
Mersin 

Bermucibi bâlâ arz edi
len esbabı mucibeye meb-
ni işbu karara muhalifim 

Besim 
Âza 

Âza 

Âza 
Kastamonu 

Mahir 
Âza 

Bayezid 
Şefik 
Âza 

Karesi 
Ahmed Süreyya 

Âza 

Âza 

Âza 

Âza Âza 

Âza 
Çorum 

Derecatı mahakimden geçerek kesbi katiyet 
etmiş olan hüküm, kanuna ve kanunun tatbiki 
ahkâmından . mütevellit takdir ve içtihada 
müstenit ve hatayayı maddiyei kanuniyeden 
âri olmakla esasatı hukukiye hükmü mezkû-
'run tahliline mânidir. Ancaik af için Meclisi 
Âliye müracaat etmiş bulunan mahkûmların 
arzuhalleri mündcrecatiyle İstida Encümeni 
mazbatası müeddasma göre müstedilerin hu
kuku umumi noktasından cezalarının affı me
selesini Heyeti Umumiyenin nazarı takdir ve 
tasvibine arz ve yalnız 'bununla iktifa edilmesi 

reyindeyim. 
Mehmed Münir 

HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Usul 
hakkında arz edeceğim. 

REİS — Peki Ahmed Hamdi Beyden sonra 
söylersiniz. 

HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Ben
denizin esas hakkında sözüm, vardır. Fakat me
seleyi tenvir etmek için usul hakkında söyliye-, 
ceğim. 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Efendiler, 
Hükümet harb esnasında altınlarımızın Hükü

metin idaresinden hariç bulunan memalike ih-
racedilmesini men'etmiş ve ihracedenlerden bir 
kısmını bittaharri bulmuş, müsadere etmiş. İs
tanbul o vakit Büyük Millet Meclisinin idare
sinden hariç bulunuyordu, İstanbul'a altın ihra
cı da memnu idi. Bu, zannederim, sabık Meclis 
zamanında müzakere ve münakaşa edilmişti. 
Şimdi bu adam elma küfesinin içerisine altın
ları sakliyarak İstanbul'a kaçırmakta iken der
dest edilmiştir. Bu suretle bu altınları İstanbul'a 
kaçırmaktan maksat, ecnebi ellerine bu altınları 
vermektir1. (Şüphesiz sesleri) Bu adam memnu-
iyet hilâfında hareket etmiştir. O vakit Adana 
veya sair yerler gibi işgal altında bulunan me
malike altı'n kaçıranlar hakkında, ittihaz edil
miş birçok muamelât vardır ki, bu altınlar bil-
müsadere maliyeye irat kaydedilmiş'; bu, bir, iki, 
üç, beş, değil; binlerce liradır. Belki milyona 
baliğ olan liralar, altınlar maliyeye irat kayde
dilmiştir. Bunun ashabının birisi hakkında mer-
hameten, âtıfeten bir muamele yapılacak olursa 
diğerleri hakkında da yapılmak lâzımgclir. Bun
dan ise maliyemiz, büyük bir yük altında kala
caktır. Maliye Vekili de burada değildir. Bu, pek 
ağır bir meseledir. Heyeti Celileniz takdir etsin. 

HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Efen-
d'm Hamdi Bey arkadaşımızın beyanatı veçhile, 
bu mesele mühim bir meseledir, aletderecat tetkik 
edilmiştir. Kanuna muhalif bir hareket irtikâbe-
dilmiş olduğu sabit olmak suretiyle kesbi katiyet 
etmiş bir ilâm vardır. Sonra hiçbir suretle sada-
sını Meclisi Âliye isal edemiyen köylülerden de 
3 - 5 - 1 0 lira alınarak mahkûm edilmiş insan
lar da vardır. 

YUSUF B. (Denizli) -
nız zengini düşünmiyclim. 

Bravo hocam. Yal-

HASAN FEHMİ Ef. (Devamla) — Bendeniz 
diyorum ki, eğer bu meseleyi düşüneceksek, "bu 
kanunun hükmüne tevfikan verilen cezaları keen-
lemyekûn addedeceksek bu, umumi olmalıdır. Bu
nun umumi olmasına kaaniim ve belki buna ta
raftar olacağım ve o vakit umumi olmasını ka
bul buyurduğunuz takdirde, Hazinenin ne kadar 
parayı iade etmek mecburiyetinde kalacağını 
alelmüfredat öğrenmemiz lâzımgelir. O zaman bir 
bütçe meselesi olacaktır. Binaenaleyh bu mesele
nin, Maliye Vekili'nin huzuru ile müzakeresini 
muvafık buluyorum ve talikini teklif ediyorum. 
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TUNALI HÎLMÎ B. (Zonguldak) — Bu iki 
bin liraya mukabil Meclisin oniki bin liralık 
vakti zayi oluyor. 

REİS — Efendim Hasan Fehmi Efendi bu 
meselenin bütçeye taallûk etmesine binaen, Ma
liye Vekilinin huzuru ile müzakeresini teklif edi
yorlar. İşbu teklifi kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Aksini reyi âlinize arz ediyorum. İşbu 

teklifi reddedenler, lütfen el kaldırsın. Hasan 
Fehmi Efendinin teklifi kabul edilmiştir, efen
dim. 

Binaenaleyh Cumartesi günü müstacel ruz-
namemizdeki mevaddı müzakere etmek için saat 
birbuçukta içtima etmek üzere Celseyi tatil edi
yorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 4,55 
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