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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Orman umum müdürlüğü teşkilât ve kadrolarına 
müteallik kanun lâyihası bir müddet müzakere edil
dikten sonra ruznamede mevcud-diğer teşkilât kanun 
lâyihalarile Başvekilin huzurunda müzakeresi karar
laştırıldı ve pazartesi günü toplanılmak üzere inikada 

2 — HAVALE 

Takrirler 
1 — Siird mebusu Şefik Özdemirin, Arzuhal encü

meninin 8 - IV - 1940 tarihli haftalık karar cedvelin-
deki 1134 sayılı kararın Umumî Heyette müzakeresine 
dair takriri (4/14) (Arzuhal encümenine) 

Mazbatalar 
2 — Askerî ceza kanununun 47 ve 148 nci madde

lerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa ve Adliye encümenleri mazbataları (1/334) 
(Ruznameye) 

3 — Askerî muhakeme usulü kanununun 3 ncü 
maddesinin tadili hakkında kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa ve Adliye encümenleri mazbataları (1/385) 
(Ruznameye) 

4 — Bulgaristan» 5 000 000 kvoluk munzam bir 
odun kömürü kontenjanı verilmesine mütedair teati 

/ •- Denizli mebusu h'min Aslan Tokadın, 
Belediye kanununun 23 ncü maddesinin 6 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Dahiliye encümeni mazbatası (2/13) [1] 

BAŞKAN — Mazbatayı okutuyoruz. 
(Dahiliye encümeni mazbatası okundu) 

BAŞKAN — Mazbata hakkında mütalea var 
mı? Mazbatayı yüksek reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

2 — Diyarbakır istasyonundan İrak ve İran 
huduellanna kadar yapılacak demiryolları hak
kındaki 3262 sayılı kanunun t nci maddesinin 

[1] 94 sayılı basmayazıya ek zabtın sonunda-
dtr. 

nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
R. Canıtez İsparta Bursa 

K. Ünal Dr. S. Konuk 

)ÎLEN EVRAK 

olunan notaların tasdiki hakkında kanun lâyihası ve 
Hariciye ve tktısad encümenleri mazbataları (1/217) 
(Ruznameye) 

5 — Haziran: ağustos 1939 aylarına aid Divanı 
muhasebat raporunun 10 ncu fıkrası hakkında Divanı 
muhasebat ve Adliye encümenleri mazbataları (3/155) 
(Ruznameye) 

6 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1936 yılma aid 
bilançonun gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresi 
ile İnhisarlar umum müdürlüğü 1936 malî yılı hesabı 
katğisine aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi ve İnhisarlar 
umum müdürlüğü 1936 yılı hesabı katğisi hakkında 
kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni maz
batası (3/62, 210, 1/59) (Ruznameye.) 

tadiline dair kanını lâyihası ve Nafia ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/365) [2] 

NAFIA V. Gl. ALİ FUAD CEBESOY (Kon
ya) — Bu maddei kanuniye müstacelen tadil 

edilmiyecek olursa inşaat mevsimini kaybedeceğiz. 
Onun için bu tadil maddesini müstacelen kabul 
etmenizi teklif edeceğim. (Kabul sesleri). 

BAŞKAN — Teklifi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var mı? 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — 
Müsaade buyurursanız, buradan söyliyeyim. 
Maddede bir eksiklik gördüm, bir sual şeklin-

[2] 113 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

B I R I N C I C E L S E 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Dr. Mazhar Germen 

KÂTİBLER : Cavid Oral (Niğde); Bekir Kaleli (Gazianteb) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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de izahını rica edeceğim, Nafıa vekâletinden | 
veya encümenden. 

Malûmu âliniz bu teklif yapıldığı zaman he
nüz petrol meselesi kesbi vuzuh etmemişti. 
(Kürsüye sesleri). 

Kanunun esası hakkında teşekkürden başka 
söyliyecek bir şeyim yoktur. Kâşki memleketin 
diğer muhtelif yerlerinde de bu nevi demiryol
ları inşası için tahsisat istenilsin ve kanun lâyi
haları Meclise sevkedilmiş olsun. Bunu da, on
ları da şükranla karşılarız. Bendenizin arzede-
ceğim; maddede ufak bir eksik gördüm, malû
mu âliniz son zamanlarda Beşirideki petrol 
membaları hepimizi sevindirdi. Vakıa daha ta
mamen teayyün etmiş bir mahiyette olmamakla 
beraber; Hükümetin ağzından herhalde bunun 
hakkında izahat dinleyeceğiz ve tenevvür edece
ğiz; madem ki, şimdi bu kanunu yapıyoruz, | 
Diyarbakır - Irak hududuna yani Cizreye kadar I 
gidecek olan demiryolu Beşiri petrol havzası
nın yakınından geçecektir. Binaenaleyh buraya 
bir şube hattı yapılması hakkında maddeye bir 
fıkra eklenmesi lâzımdır ve belki de bu şube 
hattı diğer hatlardan daha evvel yapılmak da 
icab edecektir. 

(Irak - Diyarbakır hattının münasib bir nok
tasından petrol havzasına da bir şube hattı 
temdidi) diye bir fıkra ilâvesi lâzımdır. Zaten 
demiryolları Beşiri istikametine hemen hemen 
yaklaşmaktadır. îhtimalki Irak hududuna in
meden evvel bir şube hattının inşası lâzım ge
lecektir, bunun hakkında maddeye bir fıkra ilâ
vesine lüzum görüyorum. Hükümetten de rica I 
ediyorum, lüzum görüyorlarsa - ki bence çok i 
lâzımdır - bu fıkrayı ilâve edelim. «Diyarbakır 
istasyonundan başlayarak Irak hududuna ve 
Elâzığ istasyonundan itibaren Iran hududuna 
kadar demiryollarının temdidi» dedikten sonra 
«ve Irak - Diyarbakır hattının münasib bir nok
tasından petrol havzasına da bir şube hattı tem
didi» diyelim. Hükümet te buna lüzum görüyor
sa ikinci bir kanun yapmağa lüzum kalmasın, 
şimdiden buraya ilâve edelim. 

BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (İstan
bul) — Malûmu âliniz, o mmtakaya gittim, do
laştım ve dün geldim (Hoş geldiniz sesleri). 

Arkadaşımızın bu kanun vesilesile temas bu
yurdukları petrol havzası hakkında gördükleri
mi arzedeyim : 

Mahallinde gördüğüm vaziyete nazaran, hat
tın oraya götürülmesine henüz vaktimiz vardır. 
Sondajlar devam edecektir. Hakikaten bir pet
rol mıntakasma tesadüf edilmiştir. Tabiî bunun 
vüsati ve verimi hakkında lâzımgelen tedkikatı 
yapmak icab etmektedir. Esasen Bismile ka
dar - henüz hat açılmamış olmakla beraber -
trenle gittik. Oradan itibaren Raman dağları 
istikametine kadar, Eruh kasabasına kadar tre
nin geçmesi için lâzımgelen tertibat yapılmıştır. | 

-1940 Ö : İ 
| Balastları konmuş ve rayları hazırdır. Yalnız 

köprülerinde noksanlık vardır. Onun üzerinde 
de Nafia vekâletinin çalıştığını bölge hat inşaat 
müdürlüğünden öğrendim. Eğer bu mmtakada 
büyük iktisadî bir petrol sahasına tesadüf ede
cek olursak, lâzım gelen sondajlar yapıldıktan 
sonra, bu hattın temdidi mümkündür, esasen bu, 
hat azamî 35 - 40 kilometre kadar bir yer tuta
caktır. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — E-
vet; şimdiden Hükümete salâhiyet verelim. 

BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (Devam
la) — Böyle bir şeyin ilâvesine lüzum görüyor
sanız muvafık olur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Arkadaşlar; bu 
kanun lâyihasının esbabı mucibesini okuduktan 

| ve takib ettiği gayeyi anladıktan sonra tadil 
I mahiyetinde olan bu lâyihanın esasına geçtim. 

Yani 3262 numaralı kanunu okudum. O kanun
la, bundan evvel vermiş olduğunuz elli milyon 
lira ile Diyarbakır istasyonundan Irak ve İran 
hududlarma kadar yapılacak demiryollarının 
meydana getirilmesini istihdaf etmişiz. Fakat 
istihdaf ettiğimiz bu maksad hakkında Hükü
metin bize bildirmiş olduğu esbabı mucibe beş 
buçuk satır, Nafia encümeninki yedi satır, Büt
çe encümeninin esbabı mucibesi de ayni 
mikdardadır. Yani orta yerde, bu mazbata 
Mevzubahs olduğu gibi, yapılacak şimen
diferlerin istikameti, kilometresi, vaziyeti, 
maliyeti, istikşafı, hulâsa tabiri fennisile, pro-

I fillere ve haritalara aid hiç malûmat yoktur. 
j Biz 50 milyon lirayı vermişiz. Şu kaydi 

müsaadenizle okuyoyım: (Demiryollarının Di
yarbakır istasyonundan itibaren ırak ve İran 
hududlarma kadar temdidi ve Van gölü sahi
linde demiryollarına muktazi tesisatın yapıl
ması için ceman 50 milyon liranın sarfına Na
fia vekili mezundur.) Birinci madde, bir iki 
kelimeyi tasarruf için, çıkardığım halde aynen 
böyledir. 

Bu kanunla işe başlamışız. Bu 50 milyon 
liraya mahsuben bu gün 15 milyon lira sarfet-
mişiz ve bu sarfiyat neticesinde, Kurdalan 
mevkiine gelmişiz. Fakat öyle bir vaziyet hâ-

I sil olmuş ki, evvelden yapılan keşifler hilâfı-
| na masraf üç, dört misli fazla olmağa başlamış. 

Akla gelmiyecek kadar tüneller çıkmış, meyil
ler artmış ve bu meyillerin artmasından, iş
letme masrafının tasavvur edilemiyecek kadar 
çoğalacağı göz önüne getirilmiş, bundan maa
da kışın çığlar dolayısile bazan trenler işleye-
miyecek gibi vaziyetler hâsıl olmuş. Bütün 
bu müşkülâtın önüne geçmiş olmak için Kurd
alan mevkiinde tevakkufla artık Diyarbakır-
dan eski proje mucibince şu veya bu istikame
te, Vana ve İrana gitmektense Irak ve İran 
hattınm müşterek olacağı söylenen 170 kilo
metre hattan vazgeçerek - Irak ile İran ara-
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smdaki hattın bu noktaya kadar müşterek ola
cağı söyleniyordu - bu sefer bu hattın, 100 kü
sur kilometrelik bir farkla, Elâzığdan itibaren 
şuraya buraya temdidi yolunda bir talebde 
bulunuluyor. Bir defa bu gün bu şimendifer 
yolunun bu istikamete gitmesinin esbabı muci-
besini gayet etraflı izah edilmiş görüyoruz. 
Ayni esbabı mucibe bize Diyarbakır - İran ve 
Irak şimendiferi vesilesile bildirilmiş olsaydı 
o vakit, bu gün içinde bulunduğumuz müşkü
lâta bu Meclis meydan vermemiş olmıyacaktı. 
Tabiatile Hükümetin tayin ve takib edeceği is
tikamet umumî mahiyettedir. Fakat hususî te
ferruatı tayin etmek Nafia vekâletinin heyeti 
fenniyesine aiddir. Heyeti fenniye bu şimendi
fer yolunun bu akibetini idrak etmeden mi işe 
başlamıştır? Binaenaleyh ne cesaretle şu ifa
deyi kullanmak yolunu tutuyorlar: 

(Irak hududuna doğru zaten inşa edilecek 
demiryolunun 170 kilometrelik kısmı Iran hu-
dud hattı ile müşterek bulunması da daha mü
him bir rüçhaniyet teğmin edeceği mülâhaza 
edilmiş idi. Fakat son zamanda ele geçen ha
rita ve katği profillerin tedkikinden sonra an
laşılmıştır ki Irak hudud hattı ile müşterek 
olan kısmı nihayet 15 milyon liraya malolacak-
trr ki, 170 kilometre bir tul üzerinde ihtiyar 
edilen bu masraf o kadar büyük değildir. Eğer 
bu müşterek kısım daha çok bir masrafla ya
pılmış olsaydı ve Kurdalandan Bitlise doğru 
ileriki kısımlar da bidayet tahminlerdeki masa
rifi 3 - 4 mislini tecavüz etmemiş olsaydı bu 
kadar masraf ihtiyar edildikten sonra artık 
her ne olursa olsun Bitlis vadisini takiben Van 
golüne gitmek tercih olunabilirdi. Halbuki va
ziyet tamamile aksi zuhur etmiştir.) 

Arkadaşlar, bu mütaleata bir başka noktai 
nazarın dahi ilâve edilmiş olduğunu gördüm. 
O da, biz esasen bu 50 milyonu, bu hatlarm kat
ği etüdlerinin ikmalinden sonra taayyün ede
cek daha esaslı vaziyete göre, hakikî inşaat 
masrafının anlaşılabileceği zaman çoğaltmak 
mümkün olacağını mülâhaza ederek mezkûr 
kanuna koymuştuk, diyor. Biz işe başladıktan 
sonra vaziyetin taayyün edeceğine kanaat ge
tirdik ve ona binaen bu kadar parayı istedik, 
demektedir. Fakat ben böyle istendiğini gör
müyorum. Arzettiğim gibi, (Diyarbakırdan) 
itibaren Irak ve İran hududlarma doğru yapıla
cak demiryollarının evvelce kararlaştırılmış 
olan güzergâhında bir değişiklik yapılmasına 
lüzum görülmüş ve bunu teğmin etmek üzere bu 
lâyiha teklif edilmiş. 

Binaenaleyh bize verilen kanunda da, bunun 
temdidi için veya inşaatına müteallik olmak 
üzere bir çok masraflar yaptık, maliyet bun
dan ibarettir denilmiş ki biz ona göre para ver
mişiz. Biz bu parayı, atiyen taayyün edecek va
ziyete nazaran yeniden para ilâvesi melhuz ol
duğuna göre mahsuben aldık denilmesi doğru 

değildir. Bizim bu parayı o maksadla verme
diğimiz kanunun sarih mefhumundan anlaşılı
yor. O kanunda deniyor ki, «Elâzığ - Tuğ kıs
mının henüz harita ve profilleri yapılmamış ise 
de vagon ve lokomotif masrafları da dahil ol
duğu halde 117 milyon liraya baliğ olacağı tah
min olunmaktadır». 

Şimdi arkadaşlar, çok isterdim ki Nafia en
cümeni arkadaşlarımız işin böyle tedkik ve tah
lilini hiç nafia ile alâkası olmayan hukukçu bir 
arkadaşa bırakmak vaziyetinde kalmamış olsun 
ve gene çok isterdim ki, Bütçe encümeni bu va
ziyet karşısında hesabı bir mütalea ile bizleri 
tenvir etmiş olsun. Bu işin benim tarafımdan 
ifade edilmiş olmasını salâhiyetsizlik telâkki 
ederek bu hususta affinizi taleb ederim. 

Arkadaşlar; orta yerde dermeyan edilen bir 
mütaleanm yanlış olduğunu iddia edecek deği
lim. Fakat doğrudur diye tutulan bir yol üze
rinde heyeti fenniyenin yapmış olduğu hatadan 
dolayı bu milletin 15 milyonunun açıkta kalma
sına asla razı değilim. 

NAFİA V. Gl. ALİ FUAD CEBESOY (Kon
ya) — Böyle bir şey yoktur. 

REFİK İNCE (Devamla) — Var. Müsaade 
buyurun. 15 milyonun bu şekilde ehemmiyetsiz 
gösterilmesine asla taraftar değilim. Çünkü 15 
milyonun ne olduğunu hepimiz biliyoruz. 

Asıl şayanı dikkat olan ikinci nokta, bunla
rın tekerrür etmesidir. 3 - 4 sene evvel Nafia 
vekilliğini yapmakta olan Ali Çetinkaya zama
nında Aydınla izmir arasındaki Aziziye tüneli 
üzerinde bir ameliyeden vaz geçilerek yeni bir 
yol yapmak keyfiyetini kabul ettiler ve benim 
kendilerinden vaki sualim üzerine, tüneli ıslah 
işine çalışacağımız bu para ile biz yeni proje
yi mevkii tatbika koyacağız, dediler. Şayanı 
dikkat bir tesadüfle bu günkü veya dünkü Ulus 
gezetesinde, bu gün için ayni yolun 1,5 milyon 
liraya yapılmış olduğunu gördüm. Halbuki 
Aziziye tünelinin ıslahı keyfiyeti 400 küsur bin 
liralık bir keşif olduğunu hatırlamaktayım. 
katği rakamı bilmiyorum. Şimdi o zaman için 
heyeti fenniye bu tünelin ıslah ve tevsii kabil 
olub olmadığını keşfetmemek yüzünden 1,5 mil
yon liraya mal olan bu fark millete, Devlet 
Hazinesine yüklenmiş oldu. Kezalik bu yolun 
meyillerinin fazla olması, çiğ dolayisile seyrise-
feri menedecek vaziyetler hâsıl olması, işlet
mesinin güç olması gibi bir akibet meydana 
getirdiğinden dolayı yeni bir istikamete götür
mek vaziyeti dahi bize yapılan masraflar üze
rinde teenni vazifesini ihtar ve ikaz etmektedir. 

Arkadaşlar, milletin paraları üzerinde has
sasiyetle hareket etmek mükellefiyetinin ve 
borcunun manevî mesuliyeti altında gördükle
rimden takdir edilmesi lâzım gelenlerini tak
dir etmenin, fakat yapılan hatalar üzerinde da
hi tevakkuf eylemenin fayda verecği kanaatile 
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derim ki; henüz daha profilleri, haritası yapıl
mamış bir işe bizi evvelce soktukları gibi bu 
esbabı mucibeye göre yine haritası ve profilleri 
yapılmamış bir yolun keşfi üzerinde aşağı yu
karı aynı mütaleatın dermeyan edilmiş oldu
ğunu görüyoruz. Bize evvelce verilen izahatın 
bugün aksini meydana çıkaran heyeti fenniye-
nin, bu günkü mütaleasınm doğru olub olmadı
ğına nasıl inanmak lâzımdır? Onun için şu es
babı mucibeyi ve kanunun istihdaf ettiği mak
sadı tamamen takdir etmekle beraber, bunun 
tamamile üzerinde hâsıl olan ukde ve endişeleri 
halletmekten mütevellid istirahatı vicdaniyeyi 
bana Nafia vekili arkadaşımızla Bütçe ve Na-
fia encümenlerinin verecekleri izahatla teğmin 
etmelerini rica ederim. Çünki Nafia vekâletinin 
esbabı mucibesi bu olduğuna göre, bu esbabı 
mucibeye itiraz mevkiinde bulunan ihtisas en
cümenleri tarafından kendi noktai nazarlarının 
tenvirinde ayrı bir fayda görmekteyim. Tek
rar ediyorum yeni istikamet eskisine nazaran 
çok eyidir. Kanun şayanı kabuldür ve kabul 
edilmesi lâzımdır. Yalnız Bütçe encümeni maz
bata muharriri arkadaşımızdan, bu kadar çok 
parayı verirken bu esbabı mucibe üzerinde yü
reklerinin ne dereceye kadar sızladığını izah 
ederek benim sızlayan yüreğime de biraz soğuk 
su serpmelerini rica ederim. 

MÎTAT AYDIN (Trabzon) — Vana kadar 
temdid edilecek olan hattın Diyarbakırdan geç
mesi bir hata idi, hali hazır Hükümetin bu ha
tayı görmesi ve tashih yoluna giderek bir lâyiha 
getirmesini bendeniz şayanı tebrik görüyorum. 
(Anlaşılmadı sesleri). 

Efendim; Vana gidecek şimendifer hattının 
Diyarbakırdan geçmesi doğru bir şey değildi. 
Zaten bu hat Elâzığdan geçirilmekte idi. Fakat 
bilmiyorum ne gibi esbab tahtında aşağıdan git
mesini tercih etmişlerdir. Hali hazır Hükümet 
bunu tasrih için bize bir kanun getirmektedir. 
Bu hususta memnuniyetimi tekrar izhar ediyo
rum. Bu suretle bu hata tashih edilmiş oluyor. 

Burada şimdi mevzubahs edeceğim nokta 
Van gölü meselesidir. Van gölünden feribotle 
geçmek yani tireni yüklenip karşı sahile geçire
cek vapur kullanmak isteniliyor. Halbuki fe
ribot meselesi mecburiyet tahtında yapılan bir 
şeydir. îstanbulda bile bir feribot yapmak doğru 
değildir, belki bir köprü ile geçilebilir. Van gölü 
yolu bir transit yolu olması itibarile, feribotla 
geçilmesi doğru değildir. Ben o kanaattayım ki 
Van gölü kenarında pek ala trase bulmak kabil
dir. Onun için bu kanuna, trase bulunmadığı 
takdirde, Van gölünden feribotla geçilmesi kay
dının ilâvesini teklif ederim. Şayed trase buluna
mazsa. feribotla Vana kadar temdid etmeliyiz. 
Bu hat ileride trana kadar gidecek mühim bir 
hattır. 

1940 C : İ 
| ABDURRAHMAN NACÎ DEMÎRAĞ (Sivas) 

— Muhterem arkadaşlar; Refik tnce arkadaşı
mızın Nafia encümeninden vâki olan suali üze

rine ben de bir kaç kelime söylemek mecburiyetini 
duydum. Evvelâ şunu Heyeti Celilenize tebarüz 
ettirmek isterim ki Refik înce arkadaşım bir 
noktada hata etmiştir veyahud hakikî vaziyeti 
anlamamıştır. O da mukaddema Diyarbakırdan 
Kurdalana kadar gidib birisi Cizreye, birisi de 
Vana gidecek bir hat mevzubahsti. Bu on beş 
milyon lira o müşterek noktaya kadar sarf edilen 
bir paradır, Cizre hattının bir parçası için sarfe-
dilen bir paradır. Oraya sarfedilmiş olan 15 mil
yon liranın bir santimi dahi zayi olmamıştır. 
Belki bir az da askerî mülâhazalar inzimam et
mek üzere Diyarbakırdan Kurdalana hattı müş
terek götürmek, oradan da birisi traka, Cizreye 
diğeri de Vana götürmek esası kabul edilmiş, ona 
göre istikşafı yapılmış ve elli milyon lira isten
mişti. Encümende Nafia vekilinden de aldığımız 
izahata nazaran takribi olarak bunun avans ma
hiyetinde olduğu anlaşıldı. 

Bilâhare Kurdalandan Tatvana gidecek 
hattın güzergâhı gayet arızalı, fevkalâde müş-
kilât arzedeceği ve büyük meyillere raslayacağı 
hakikî istikşaf ve etüd yapıldıktan sonra an
laşılmıştır. Hakikî istikşaf dedim, evvelâ bir 
istikşaf yapılır amma oradaki hakikî meyille
rin nısıf kuturların evvelden takdiri kabil ol-

I maz. Kabil olsa da diğer memleketlerde olduğu 
I gibi bizde de vaktimiz müstacel olmasa, her 

hangi bir hat üzerinde iki, üç sene etüdler ya
pıp, hakikî veziyetleri tayin etmiş olsak o 
zaman hesab edilecek para daha hakikate yakın 
olarak tayin ve takdir olunur. Burada da ha
kikate daha yakın tabirini aldım. Çünkü hiç 
bir zaman bir inşaat tamam olmadan hakikî 
kıymetini tayin etmek kabil değildir. Çünkü 
zeminin altından ne çıkacak, kaya mı, toprak 

ı mı?. Bunu evvelden kestirmek kabil olamaz. 
I Taş ocakları inşaata ne kadar yanın olacak, kum 

nereden gelecek. Bir takım elemanlar var
dır ki, bunlar nakliye işleri, ocakların açılma
sından sonradır ki, tayin etmek imkânı hâsıl 
olur. Bu itibarla etüd ve aplikasyondan son
ra da bir takribiyet kabul edilmektedir. Buna 
zaruret vardır. Fakat bu işde ise sadece şu 
istikamette bir hat yapılması emrolunmuştur. 
Evvelâ basit bir istikşaf yapılarak işe başlan
mış. Zaten muayyen ve müşterek olan kısım 
bu gün Cizre hattında istimal edilen kısımdır. 

Diğer cihete gelince ; Bir taraftan Diyarba
kırdan Kurdalana kadar inşaat devam ederken 
aynı zamanda Vana doğru da tedkikler yapıl
mış bu tedkikler neticesinde fevkalâde müşkilât 
arzettiği anlaşılmıştır. înşaat masrafı neman, 
heman 40 milyon liraya baliğ olmaktadır. Ara
zi fazla meyilli olduğu için işletme cihetinden 
müşkilâtı daî olacağı için Elâzığ - Tatvan 

I üzerinden bir istikşaf yapılmış, görülmüş ki, 
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heman ,heman buna yakın bir masrafla hattı 
oradan geçirmek kabildir. Orada meyil binde 
25 iken burada binde 15 arasındadır. Ve hat 
kıymetli arazi içinden geçiyor. Hulâsa gerek 
inşaat bakımından, gerek memleketin iktisadi
yatı bakımından fevkalâde müsaid görülmüş
tür. Ortada zayi ve israf edilmiş bir para da 
olmadığı için Hükümet hattı bu istikamette 
yapmağa karar vermiş, Meclise bu kanunu sun
muş. Encümen projeleri, plânları getirtti ted-
kik etti, inşaat reisini çağırdı izahat aldı. Gör
dük ki, düşünce yerindedir. Evvelce yapılan 
hata tashih edilmiştir. Yalnız bunları tedkik 
ederken biz aynı zamanda israf edilmiş bir pa
ra varmıdır diye tedkik ettik. Gördük ki, mil
letin cebinden, maaşükran arzedeyim ki, on 
para israf edilmemiştir. İş orada bir etüd yap
maktan ibarettir. Bizde bu esas dairesinde ka
bul ettik. 

Aziziye tünelinden bahis buyurdular. İngi
lizlerin yaptığı bu tünel küçük maktalıdır, 
büyük makinelerin işlemesine manidir. Binaen
aleyh, onu tevsi etmek düşünülmüş işe ona gö
re başlanmış. Bu ameliye başladıktan sonra ze
minin çürük olduğu görüldü. Burada tevsi ame
liyesi yapmanın hem fazla masrafı mutazam-
mm olduğu hem de müruru ubura tehlike iras 
edeceği görüldü. Bu şekilde variyant yapılmış 
ve bu sayede meyil de azalmıştır. Masraf çok 
olmakla beraber işletme noktai nazarından bu 
şekil her halde daha faydalı olmuştur. 

Feribot meselesine gelince; Nafia vekâletin
den rica ettik. Zor ameliyedir, hattı temdid 
edelim, dedik. Bunun için Vekil izahat verdi. 
Van gölünün cenubundan 13 - 15 milyonluk 
masrafa ihtiyaç hâsıl olduğu görüldü. Fakat 
feribot 3 - 3 , 5 milyon liraya mal olacaktır. 
Onun için muvafık gördük. Şimdilik feribot 
yapılacak, ileride vaziyet müsaid olursa hat
tın da yapılacağını söylediler. Van gölü seyrü 
sefere müsaiddir. Feribot ameliyesi hiç bir za
man boşa gidecek bir ameliye olmayacaktır. 
Van gölü etrafındaki diğer memleketler ara
sında da iş yapmağa müsaid görülmüştür. 

Encümenin noktai nazarı budur. 15 milyon 
lira sarf ile Kurtalana kadar yapılan ameliye 
yerindedir. Encümen mazbata muharriri bu
rada olmadığı için bendeniz arzediyorumm. 

REFİK İNCE (Manisa) — Diyarbakırdan 
Iraka hat temdidi programından vaz geçmiyo
ruz değil mi?. Kurtalan mevkiinden mi devam 
edecektir?. 

NAFİA E. NAMINA ABDURRAHMAN NA
Cİ DEMÎRAĞ (Sivas) — Evet. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bu mazbatada 
dermeyan edilen zorluklar olmayacak mı? 

NAFİA E. NAMINA ABDURRAHMAN NA
Cİ DEMlRAĞ (Sivas) — Hayır. Zorluk Kurta-
landan yukarıya Tatvana kadar giden kısımda
dır, beri tarafta yoktur. 

RAZİ SOYER (Urfa) — Efendim, bu de-
miryollarımızm Irak ve İran demiryollarile bir
leştirilmesi için inşaata başlanması hakkındaki 
karar 937 senesinde verilmişti. Diyarbakır is
tasyonuna kadar olan hat ise 935 te ikmal edil
miş ve işlemeğe açılmış bulunuyordu. Şimdi Irak 
ve İran hatlarının güzergâhını arzedeceğim. 

Irak hattının güzergâhı şübhesiz hiç itiraz 
kabul etmez derecede tabiî güzergâh olan Dic
le vadisini takib edecek ve çok müşkül olan nok
talarında vadiden ayrılıb ileride tekrar vadiye 
gelerek Cizreye gidecektir. Bu yol şübhesiz en 
kısa, en düzgün yoldur. Şu halde Irak demir
yolu güzergâhı için hiç düşünmeden ve tered-
düd etmeden kabul edilmesi lâzımgelen güzer
gâh budur. 

İran hattına gelince, İran transiti bakımın
dan, İran muvaredatı bakımından en tabiî ve 
en düzgün yol; şimdi Hükümetin teklif ettiği 
yoldur. Yani Elâzığ, Palo, Murad vadisini ta
kiben Muş ve oradan da Tatvana ve daha son
ra Tatvana dört kilometre yakın Tuğda Van gö
lüne varmak. Oradan da İrana gitmek için Van 
gölünün cenubundan dolaşması lâzımgeliyor. Şi
mal kısmı çok mesafe kaybettiriyor. Binaen
aleyh yeknazarda en münasib mesafe Van gölü
nün cenubunu takib etmektir. Van gölünün 
Tatvan, şimdiki ifade ile, Tuğ noktasından Vana 
kadar olan mesafe 146 kilometre, Vandan Ko-
tur denilen İran hududuna kadar olan mesafe 
104 kilometredir. Van gölünün cenubu takib 
edildiği takdirde arazi çok arızalı ve girintili, 
çıkıntılı olduğundan dolayı buraya 12 milyon 
lira sarfetmek lâzımgeldiği tahmin edilmiştir. 
İran muvaridat ve nakliyatı da şimdilik o ka
dar kesif değildir. Binaenaleyh daha şimdiden 
çok büyük bir para sarfetmektense, feribot ya
pılarak bu günkü ihtiyaca tekabül edecek müna
kaleyi teğmin etmek kanaatine varıldı. İcab eden 
makamlarla da muhabere yapıldı ve nihayet 146 
kilometre hat yapıp 12 milyon sarfetmekten ise 
3 buçuk milyon lira kadar tahmin edilen bir pa
ra ile feribot tesis etmenin kâfi ve muvafık ol
duğu kararına varıldı. 

Vaziyet budur. Arzettiğim gibi en münasib 
istikamet bu Elâzığ - Muş ve Tatvan istikame
tidir, fakat hat Diyarbakıra kadar varmış oldu
ğundan ve Iraka kadar gidecek olan hat, tabi
atı ile Diyarbakırdan ileriye imtidad edeceğin
den dolayı hazır bu hat yapılmışken onu bir 
münasib noktasından ayırıb İran hattı ile birleş
mek ciheti teemmül edildi. Tekrar ediyorum, 
ifade edemediğimi zannediyorum. Bir kere Di
yarbakır - Cizre yolunun güzergâhı katğidir. 
Iraka doğru hat yapılacağı takarrür ettiğine 
göre o hattı yapmış olacağız. Bu, 325 Km. ka
dardır. Maksad İranla da birleşmektir. Bu 
Irak hattının Diyarbakırdan 159, şifr rond ola
rak 160 ncı Km. sinde Kurtalan istasyonu var
dır. İrana gitmek için o noktadan gidilecek. 
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O halde denildi : Elâzığdan Tatvana kadar 330 
Km. hat yapmak yerine, Kurtalandan ayrılarak 
120 Km. ile Tatvana varalım. Bu suretle îran 
müvaredat ve muvasalası teğmin edilmiş olur, 
fikri kararlaştı. Bu suretle masraftan tasarruf 
mümkün olacaktır. Tabiidir ki 330 Km. hat 
yapmak başka, 120 Km. yapmak başkadır. Fa
kat şimdi şu noktaya geleceğim. Bunları gös
teren istikşaf var mı? Yapılan istikşaflar neti
cesinde görüldü ki, Elâzığdan Muş tarikile Ira
na gitmek mümkün, Diyarbakırdan Iraka geç
mek ve bir noktasında, şimale ayrılarak Bitlis 
yolile Tatvana geçmek de mümkündür. 

Fakat zaten bu istikşaf gösterdi ki: Kurda-
lan mevkiinden doğrudan doğruya Reşan mev
kiine ve oradan Tatvana ayrılacak yol çok arı
zalıdır. Binde 15 meyillidir ve cok müstesna ah
valde binde 25 e çıktığı vakidir, Bu müstesna 
ahval karşısında usulü dairesinde ciheti askeri
yeye de soruldu. Onlar da muvafakat ettiler. 
Diyarbakırdan itibaren artık katği etüd ve ap-
likasiyon ameliyesine başlandı. Bu ameliyat Kur-
dalan mevkiine yaklaşınca inşaat da başladı. Bu 
gün bu mevkie doğru 50 kilometre ferşiyat ya
pılmıştır. Kurdalan mevkiinden ötede hiç bir 
inşaat yapılmamıştır. Fakat katği etüdlere baş
landı. Malûmu âliniz, istikşaf fa'iân kasabadan 
falan yere gidilmesi münasib olan ve takib 
edilmesi lâzım olan münasib vadileri gösterir. 
Yoksa ne gibi inşaat vapılacak bu gösterilmez. 
O istikşafı yapan mühendisler gavet tabiî ola
rak bundan evvel yapılmış olan diğer hatlarm 
arıza ve gecid vaziyetlerine göre tahminî bir ra
kam koyarlar. Asıl hakikî masrafı etüd isleri 
gösterir. Hattâ, belki sırasız arzedivorum, fakat 
bu noktanın zikri lâzımdır ki etüdü ve aplikas
yonu yapılmış olduğu halde dahi, masarifin ha
kikî masarife yaklaşması çok arzu edilir. Fa
kat, maatteessüf bazan hakikî masrafa da cok 
yakın olmaz. Bir defa tünelleri arzedeyim. 
Evet, dönüş vaziyetlerine göre bir tünel yapıl
ması lâzım gelir. Fakat bunun hakikî tülü ne 
olacak, tülü belli olduktan sonra bile arazinin 
cinsine sröre yapılacak iksa vaziyeti hesabları 
değiştirebilir. Asıl masraf bu iksa isindedir, 
toprak işinin masrafı azdır. Bunun metre mikâ
bı 35 - 40 kuruşa kadar yaptırılabilir. Asıl iş 
inşaattır. Bu tünellerin adedi, tülü ve arazi
nin mütecanis olup olmadığına göre 35 santim
den bir metre ve bir metre yirmiye kadar tü
nelin iksası ve inşaat masraflarının ihtiyarı 
lâzım gelir. Yani bunlar etüd yapıldıktan son
ra dahi inşaata girişmeden belli olmaz. 35 
santim iksa mı yapalım, daha ziyade mi ol
sun, hattâ beton arme mi olsun, bunu safahat 
gösterir. Binaenaleyh bu kanunda elli milyon lira 
diye bir rakam vardır. Elli milyon lira, tâ Ira
na, Iraka kadar yapılacak inşaatın hakikî mas
rafıdır diye konmuş değildir. O iki tarafa ya
pılacak olan iki hattm masrafma karşı elli mil

yon lira istenmiştir. O para oraya lâzımdır, 
yoksa bu kâfi denilmiş değildir ve bu gün dahi 
elli milyon liranın Elâzıktan ileriye gidecek 
olan hatta da sarfedilmesi isteniyor. Yoksa elli 
milyon liranın kifayet edeceği yoktur. Şimdi bu 
noktayı tekrar arzedeyim ki Refik ince Be
yefendinin, düşündükleri veyahud benim ifade
lerinden anladığım gibi yapılmış fazla bir iş 
yoktur. Zaten Irak hattı Diyarbakırdan başla
yacak, Kurdalandan geçecek ve Iraka gidecek
ti. Bu gün yapılmış olan iş de bundan ibarettir. 
Daha ileri gidilmemiştir. Bu etüdler ilerledik
çe ve Tatvana kadar olacak irtibat hattmm çok 
yüksek olacağı anlaşılınca buna bu parayı ver
mektense bu irtibatı bir şose ile teğmin edelim. 
Buna bir mikdar daha para sarfederek Elâzığ 
hattının yapalım denmiştir. Mesele bundan 
ibarettir. Sarfedilmiş, israf edilmiş bir santim 
bile yoktur. 

Zaten, bidayette evvelâ Elâzığdan itibaren 
dahi gidilecek olsaydı yine bu hat için bu 15 
milyon lira sarf edilecekti (Güzel sesleri). 
Binaenaleyh bunda isabet vardır. Hakikî kıy
meti evvelden takdiri mümkün olmayan bir ra
kamın bilâhare tebeyyün etmiş mikdarı çok gö
rülmüştür. Onu ufak bir iltisak hattına sar-
fetmekten ise, büyük bir hat yapalım denilmiş
tir. Tekrar ediyorum. Bunda hata dahi olma
mıştır. Anlaşılmayan bir nokta varsa ayrıca 
arzedeyim (Kâfi sesleri, alkışlar). 

Bir de Aydın hattı üzerinde Aziziye tüneli 
için evvelce şu mikdar tahmin edilmişken, bu 
gün bir buçuk milyon lira sarfedilmiş olduğu 
ifade buyuruldu. Aziziye tüneli vaktile, arka
daşımın arzetmiş olduğu veçhile, 80 sene ev
vel yapılmış, o zamanın tarzı inşasına göre ik
mal edilmiş dar maktalı, karmakarışık mün-
hanili, muhtelif münhanili olarak yapılmış gay-
rimütecanis bir tüneldir. Bunun çürüklüğü 
malûm olmakla beraber orada varyant yapıl
masını, o tünelin tahkim edilmesini icab etti
ren sebeb daha ziyade büyük makinelerimizin 
geçebilmesi için tevsi ameliyesi idi. Yani, tev
si ameliyatı yapmak icab etti, ayni zamanda 
tahkim edilmesi için de tertibat almdı. Tevsi 
ameliyatı devam ederken bir taraftan da tah
kimat ameliyesine başlandı. Fakat görüldü ki, 
bu ameliye tahmin edildiği gibi 500 bin lira ile 
olmaz; hatta 700 bin lirayı da aşacak. Bu an
laşılınca bu çürük tünelin tevsi ve tahkimine 
çalışmaktansa takriben ayni para ile yanr ba
şında daha sağlam ve matlub veçhile geniş 
bir tünelin yapılması muvafık olacağı kanaa
tine varıldı ve ona başlandı. Onun masrafı bir 
buçuk milyon lira değildir. Bunu katği olarak 
biliyorum. Fakat bir buçuk milyon liraya 
ne kadar yaklaştığını bilmiyorum. Bu. para
nın hepsi tünel masrafı değildir. Tünel bü
yük makinelerin geçmesine müsaid hale konu
lurken ayni zamanda güzergâhın ıslah edil-
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mesi ihtiyacı da duyuldu. Çünkü Aziziye tü
nelinin îzmir tarafı ucu ile Selçuk istasyonu
na yakın bir nokta arasındaki bir meyil binde 
30 idi. Bu gün bu mikdar azaltılmıştır. Yol 
fevkalâde dik meyilli olduğu için bir trenle 
çekilen hamuleyi orada iki üç parçaya ayırı
yorlar. Evvelâ bir kısmını, sonra kalan kıs
mını çıkarıyorlar. İşletme masrafı da bu yüz
den fevkalâde yüksek oluyor. Bu hattın ısla
hına başlanmış iken biraz daha fazla para sar-
federek bir varyant yapalım dediler. Evvelce 
arzettiğim binde 30 - 31 meyil münhaniler de 
dahil olduğu halde binde 23 e indirildi. Dev
let bu yüzden işletme masraflarından hiç değil
se yarı yarıya kazanmış oldu. Ayrıca 7 kilo
metrelik te hat yapıldı. Yakında Aydın hattı 
yeni, meyilleri mutedil, muntazam ve geniş bir 
kısımdan geçmiye başlıyacaktır. Maruzatım 
bundan ibarettir. (Alkışlar). 

NAFİA V. Gl. ALI FUAD CEBESOY (Kon
ya) — Efendim, zannediyorum ki vaziyet ol
dukça tenevvür etmiştir. Bendeniz yalnız bir 
kaç şey ilâve edeceğim. Ümid ediyorum ki ar
kadaşını daha iyi tatmin etmiş olacağım. 

Malûmu âliniz bundan üç sene evvel İran ve 
İrak istikametlerine şimendifer hatları yapılma
sına karar verildiği zaman, en tabiî istikametle
rin güzergâhları, istikşafları, aplikasyonu, ma
sarifi inşaiyesi senelerce tedkik edilip, keyfiyet 
onun üzerinde katileştirilip Meclisi Âliye gelinip 
şu kadar para istenmiş değildir. Ancak o vakit 
Hükümetin tesbit etmiş olduğu istikametler üze
rinde Nafia vekâletiniz evvelemirde güzergâh
ların istikametlerini tesbit ederek hangilerinin 
inşasına başlamak lâzımgeldiğine karar vermişti. 
Diyabakır İran ve İrak hattı ki, evvelemirde 
Dicle vadisinden geçiyor. Ekseriyetle bu neh
rin vadisini takib edecektir. Vekâlet bu güzer
gâhı tesbit etmiştir ve ilerde yapılacak katği is
tikşaflar neticesinde, tedkikler neticesinde eğer 
bu güzergâhın bir noktasından İran istikame
tine de gidilmek mümkün olursa o vakit müşte
rek kısımdan istifade edilecektir denilmişti ve 
o vakit size teklif etmiş olduğu kanunda ancak 
bir avans mahiyetinde olmak üzere 50 milyon 
istemişti. Tabiî buna müsaade buyurduktan son
radır ki vekâlet işe başlamış ve işe başladıktan 
sonra da katği etüdler ve istikşafları yapmıştır. 
Binaenaleyh evvelce takdim edilmiş olan teklifi 
kanunilerin esbabı mucibelerile bu gün teklif 
ettiğimiz kanunun esbabı mucibesi arasında hiç 
bir fark yoktur. Yalnız bu gün ikmal edilmiş 
etüdler üzerine müstenid rakam ve hesabları 
vardır. Ihtimalki gelecek seneler bunları daha 
çok ikmal ettikçe ve bu hatlar hududlara takar-
rüb ettikçe, bunlara aid hesabları tekemmül 
etmiş olarak huzuru âlinize getireceğiz. 

Bir hat yapılmazdan evvel evvelâ o hattın 
istikameti umumiyesi tesbit edilir. Vekâlet gü
zergâhını tesbit ettikten sonra katği etudlere 

başlanır. Binaenaleyh vekâlet bunları sıra ile 
yapmıştır. Eğer bu gün bu etüdlerin ikmalin
den sonra huzurunuza gelib bunların katği he
sabları üzerinde teklifi kanunimizi yapmış ol
saydık bu hatta 2 - 3 sene evvelden başlamamız 
lâzım gelirdi. Halbuki bu gün başlıyan hat 
159 ncu kilometreye gelmiştir. Binaenaleyh haki
kî vaziyet budur, ortada ziyan edilmiş bir şey 
ve heyeti fenniyenin yanıldığı bir nokta yok
tur. Nafia vekâleti katği olarak emin olduğu 
istikametlerde etüdlerini yapmış ve zamanında 
gelib etüdlerin aplikasyonu için hesabı yapmış 

ve fazla bir masraf yapmamak için bunları sizlere 
teklif etmiştir. Heyeti Vekilenin kararını al
dıktan sonra yeni istikameti ve yol güzergâhını 
tesbit ederek huzuru âlinize getirmiştir. 

Binaenaleyh burada öyle bir fazla masraf 
yapılmış veyahud vaktile heyeti fenniye yanıl
mış da şimdi fikrini tashih etmiş gibi şeyler 
yoktur. Benden evvel arkadaşlar bu hususlar 
hakkında uzun uzadıya arzı malûmat etmişler
dir. Binaenaleyh vereceğiniz karar mucibince 
ayni kanunla işimize devam edeceğiz ve tabii 
etütlerimiz bittikçe katği masraflarını arzede-
ceğiz ve Hazinenin müsaadesi nisbetinde inşa
ata devam edeceğiz. 

Şimdi ikinci bir mesele var, Aziziye tünelin
den bahsettiler, niçin bu tünel yapıldı ve niçin 
bu hatta bu gibi varyantlar yapılmıştır? Onun 
esbabı fenniyesini benden evvel kürsüye gelen 
arkadaşlar izah etmişlerdir. Ben bu sefer bizzat 
yerine gittim, işi mahallinde tedkik ettim. Ge
çen sene aldığım raporlar üzerine size uzun 
uzadıya arzı malûmat etmiştim ki, bunda da 
heyeti fenniyelerimizin bir kusuru yoktur. Ke
mali dikkatle çalışmaktadırlar. Bu sene mahal
line gittiğim zaman ayni hali gördüm. Malûmu 
âliniz yine bundan evvel arzettiğim gibi bu 
gibi inşaatta etüt yapılır, eyi hesablar yapılır 
amma, piyasa değişebilir, bu da inşaatta fark 
yapar. Sonra evvelden keşfedilmiyen ahvale ve 
müşkülâta tesadüf edilebilir. 

Meselâ bu sefer bendeniz Aziziye tüneli
nin içerisine girdim. Bin metre tulündedir hep
si delinmiştir. Mayıs nihayetinde işletmeye açı
lacaktır. Fakat öbür tarafında nereye kazmayı 
vurursanız su fışkırıyor. Öyle bir su ki bir ta
raftan tulumbalarla suyu aktarıyorsunuz, di
ğer taraftan da beton duvarlar yapıp bir takım 
ameliyelere lüzum göstermektedir. Binaenaleyh 
evvelden keşfedilemiyen bir müşkülât. Evvelce 
bir çok iskandil keşif yapılmıştır ve bunların 
da hiç biri yanlış değildir, hesabsız değildir. 
İşi baştan nihayetine kadar mahallinde tedkik 
ettim. Ancak tabiatın bilâhare gösterdiği müş
külâttan ibarettir. Şu halde bu Aziziye tüneli 
de bitmiştir. Bundan böyle de Aydın istikame
tinde, normal hatlarımızda işleyen malzeme ve 

ı trenler o tarafta da seyrüsefer yapacaktır. 
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Kaldı iki teklif. Birisi Hasan Fehmi Bey arka- | 
daşımızın teklifidir. Şimdiden bir salâhiyet ver- j 
meğe bendeniz de tarafdarım. Yalnız biraz ma- | 
hallinde tedkikat yaptıktan sonra şube hattı \ 
Diyarbakır - Irak hattının meselâ Batman istas- i 
yonundan ayrılacaktır diyelim hangi istikameti ! 

takib edecek ve hat nereye vâsıl olacaktır. Bu j 
bilinmediği için müsaade ederseniz maddenin | 
6 ncı satırının başında «hattı» kelimesi var. Bu- | 
radan, . . . . müntehi olmak üzere bir şube I 
hattı... Ondan sonra şunun ilâvesini bendeniz j 
teklif edeceğim: «ve Diyarbakır - Irak hattının I 
Batman istasyonundan başlıyarak bir şube hattı 
inşası» ... ilâahiri. Yani şimdiden böyle bir şube I 
hattının inşasına salâhiyet vermiş oluyorsunuz. \ 
Güzergâhını ayrıca tedkik ettireceğiz. | 

HASAN FEHMÎ ATAÇ (Gümüşane) — j 
Hatta burada başlama noktasının dahi tasrihi- I 
ni doğru bulmam, belki bir az ileri, bir az geri | 
olabilir. Maksad bunun teğminidir. j 

ABDURRAHMAN NACÎ DEMÎRAG (Si- | 
vas) — Müsaade ederseniz; bu istasyonun is- j 
minin zikri doğru olmaz. Münasib bir noktadan I 
diyelim. i 

NAFIA V. A. F. CEBESOY (Devamla) — I 
Evet, münasib bir noktasından diyelim. 

Diğer bir noktaya geldik. îran hududuna 
gidecek olan şimendifer hattımızın esas güzer- i 
gâhı Van gölü değildir. Esas güzergâh; Tuğdan j 
başlıyarak Van gölünün cenubundan, aşağı yu- | 
karı sahili takib ederek gitmektedir. Biliyor- ; 
sunuz Van gölünde eskiden beri gemilerle sey- | 
rüsefer yapılır. Gölün içerisinde halâ bir ta- ; 
kim köhne gemilerimiz vardır. | 

Biz düşündük ki, Iran hududuna bir an ev- i 
vel vâsıl olmak için ne gibi çareler vardır. 
Çünkü hakikaten Iran dahilinde Kotura üç sene- j 
ye kadar şimendiferin geleceği söylenmişti ve | 
işidilmişti. Belki ahvali hazıra dolayısile on- | 
larda da inşaat teahhura uğrayacaktır. Bunun 
için bir an evvel Iran hududuna vâsıl olmak I 
için ne gibi çarelere baş vuralım dedik. 130 ki- I 
lometreye yakın bir göl vardır. O gölden vapur- I 
la nakliyat yapalım dedik. Yani; bu, feribot de- j 
ğil, treni alıb nakletmek değil, muhteviyatını | 
alıb Van iskelesine götürecektir. Ondan sonra i 
yapılacak işletmeye nazaran hattın bir de Van | 
gölü cenubundan yapılması icab ediyorsa bun- j 
ların da zaten etüdleri yapılmıştır. Binaenaleyh I 
o vakit bu hat da yapılacaktır. Mesele budur. ı 
Yoksa vekâlet esas itibarile bu hattın mutlak su- j 
rette Van gölünden geçmesini istemiş değildir. | 
Diğerinin etüdlerine devam edilecektir. Müsta- j 
çelen irtibat tesis etmek bakımından bu karar i 
verilmiştir. Nasıl olsa Van gölüne vapurlar ge- | 
tireceğiz, işleteceğiz. O gölü bırakamayız. Garb- | 
den şarka olduğu gibi, şimalden cenuba da va- | 

purlar işleyebilir. O esnada malî vaziyetimiz de, \ 
Hazine vaziyeti de hattın yapılması için imkân i 

| hâsıl olursa cenubdan da bu hattı yapacağız. 
j Arada bir ihtilâfımız yoktur. 
! ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Müsaa-
! denizle bir sual. Teşekkür ederiz. Hakikaten 
i bu hat üzerinde ve esbabı mucibede gayet vazıh 
• ve müdellel malûmat vardır. Aziziye tüneli de 
| eski tünel kadar denildi. Acaba eski tünelin 
I uzunluğu ne kadardır? 
; NAFIA VEKİLİ Gl. ALt FUAD CEBESOY 
j (Konya) — Hatırımda kalmamıştır, zanneder-
I sem 600 - 700 metre kadardır. 
I ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Bu böy-
I lece kalacak mı, yoksa yıkılacak veya koyun 
I ağılı gibi mi kullanılacak? 
I NAFIA VEKİLİ Gl. ALI FUAD CEBESOY 
| (Devamla) — Yıkılmayacak, aynen muhafaza 
i edeceğiz, işletmeye devredeceğiz, onlar her 
I hangi bir surette istifade ederler. 
I ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Demek 
| ki aynen muhafaza edilecek, yıkılmayacak.... 
| REFlK İNCE (Manisa) — Hakikaten sor-
! duğum sualde isabet olmuş. Demin kürsüye ge-
| lirken endişeli idim, şimdi ise müteşekkir ve 
| müsterih bir haleti ruhiye ile huzurunuza çıkı-
i yorum. 
I Kurdalana kadar gelen hat terkedilmeyerek 

ileriye doğru uzatılacak, Irak hattına devam olu-
| nacağına göre bu yazılmış olan yazı ile benim 
| anlayışımla yazılan yazının insana telkin ettiği 
| manada biraz sakatlık olacaktır (Gülüşmeler). 
I Binaenaleyh aradaki vaziyeti resmen ve fennen 
İ izah edeniere teşekkür borcumdur. 
| Şimdi arkadaşlar, bu meselede benim an-
| ladığım şudur : Müteahhidler bu hattı zaten 
I bırakmışlar, Elâzığ üzerinden inşaata devam 

etmektedirler, değil mi efendim? (Hayır ses
leri). O halde bu kanun çıktıktan sonra de-

I vam edilecek. (Evet sesleri). O halde bu ka-
| nunun yazılışına göre 50 milyon liradan maa-
I da atiyen daha para istenecek. Birinci kanu-
| nun ifadesinde nasıl avans veya mahsub ifa-
I desi yok idi ise bu kanunda dahi böyle bir ta-
| bir yoktur, Yani, doğrudan doğruya falan 

yolu yapmak için para istenmektedir, falan in-
j şaatı bitirmek için para istendiği gibi. Bu nok-
| tai nazarı encümenler veyahud Meclis tesbit 
i etmeli ve bizden, katğiyen muayyen bir iş için 
| para verildiği, zehabını kaldırmalıdır. Şimdi 
I eski kanunun birinci maddesini niçin tadil edi-
j yoruz? Çünkü o kanunla hat Diyarbakrrdan 
I falan istikamete gidiyordu, şimdi istikamet de-
j ğişiyor. Diğer ibareleri hemen hemen aynidir. 
| Bir feribot ilâve edilmiştir. 50 milyon lira sö-
j zü var. Eski kanunda da vardı. Biz yeniden 
i mi 50 milyan lira veriyoruz, yoksa eski ka-
j nunda mevcud olan 50 milyonu aynen muha-
j faza ediyoruz da bunun 15 milyonu sarfedildi-
i ğine göre 35 milyonnu mu sarfedilecektir? 
I NAFIA V. Gl. ALI FUAD CEBESOY (Kon-
I ya) — Evet. 

— 15 — 
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REFİK İNCE (Manisa) — Binaenaleyh o 

50 milyonu aslolup yeniden para vermediğimi
ze ve onun 15 milyonunu sarfettiğimize göre 
ancak 35 milyonunun sarfolunacağı yolundaki 
Vekil Beyin beyanatını evvelâ kaydederim. 
Şimdi Bütçe encümeninin mazbatasındaki bir 
tabiri okuyalım: (3280 sayılı kanunda mevcud 
bir hükmün işbu lâyiha ile birleştirilerek...) di
yorlar. Fakat Vekil Beyin yaptığı izaha na
zaran o kanuna dayanarak akdedilmiş bir işi 
henüz devam ettirilmekte bulunan mukavele
name ve bu mukavelenameye müstenid tediye
ler mevzubahs olduğu için tatbikatta her han
gi bir müşkülâta maruz kalmamak üzere o mad
de ile birleştirmeyelim. Şimdi Vekil Beye so
ruyorum; eskiden Kurdalan mevkiinden geç
mek suretile İran hududuna doğru gidecek 
olan yolun müteahhidimi mi bu yolu yapacak
lardır? Yani onlarla yapılmış olan mukavele 
mi meri olacaktır? Yoksa parası tediye edil
meyip te yeniden mi mukavele yapılacaktır? 

NAFİA V. Gl. ALİ FUAD CEBESOY (Kon
ya) — Parası tediye edilmek mevzubahs değil
dir, yeniden mukavele yapılacaktır. 

REFİK İNCE (Devamla) --- Demek yeni 
mukaveledir, binaenaleyh 35 milyonla eski 
müteahhidler bu işe başlıyacaklarclır. Burası 
anlaşıldı. 

Hasan Fehmi arkadaşımla Heyeti TJmumi-
yeden rica edeceğim, bu kanuna yeni mükelle
fiyetler ihdas edecek şekilde bir şey ilâve et-
miyelim. Çünkü ilâve ettiğimiz dakikadan iti
baren atiyen husulü melhuz olan ve akla gele
bilecek tadilât için yeni bir zemin hazırlamış 
olabiliriz. Buna meydan bırakmıyalım. İhti
yaçlar hakikaten tezahür ettiği zaman Hükü
met bize yemden teklifte bulunur ve yeniden 
ek olarak bir şey yaparız. 50 milyonluk bir 
taahhüd 35 milyona inmiş olduğuna göre asla 
yeni yeni işler mevzubahs olamaz. Nerede kal
dı ki haddi zatında yapılacak olan işin mik-
darı 117 milyondur, bizim verdiğimiz 35 mil
yondur. 117 milyonluk muhammen bir bedelin 
ancak 35 milyonu verilip dururken buna bir 
de şu veya bu kolları ilâve etmekte amelî bir 
fayda görmemekteyim. Tensib buyurursanız 
bu ihtiyaçları ne Hasan Fehmi Ataç ne de ve

kil arkadaşımızın beyan ettiği gibi değil atiyen 
müstakil bir madde olarak mevzubahs edelim. 
Yoksa muayyen bir maddenin tadilinde mevzu
bahs etmiyelim. 

NAFİA V. Gl. Ali FUAD CEBESOY (Kon
ya) — 159 ncu kilometreye kadar olan muka
velelerin ahkâmı henüz hitam bulmamıştır. 

Sebebi, raylar tamamile ferş edilememiştir. Çün
kü Almanyadan gelecek olan demir köprüler 
gelmemiştir. Ray ferşiyatı bitinceye kadar bu 
mukaveleler hükmünün cari olması lâzımgelir. 
159 ncu kilometreye kadar mukavele vardır. 
Nafia vekâletince bu hatların bu günkü etüd-

leri ve katği keşifleri neticesinde 117 milyon 
lira, Van gölü cenubundaki kısım hariç olmak 
üzere, tahmin ediyoruz. Heyeti Vekilede, Ma

liye vekili arkadaşımız 50 milyondan fazla bir ta
ahhüde girmediğinden dolayı biz bu elli milyonla 
iktifa ettik. Bunun 15 milyon lirasını sarfettik, 
mütebaki kalan 35 milyonunu da yeni istika
mette yapacağımız hatlara sarf edeceğiz. Ne va
kit malî imkân hâsıl olursa o zaman yeni bir 
teklifi kanunide bulunacağız. Vaziyet bundan 
ibarettir. (Teşekkür ederiz sesleri). 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Bir sualim var. Demindenberi münakaşa cere
yan ediyor, burada bir feribot meselesi var, za
ti âlileri feribot yoktur, eşyayı götürüb getire
cek vapur olacak dediniz. Vaziyet bu hale gel
dikten sonra tabiatile işe akıllar daha ziyade 
yatıyor. Fakat gerek Hükümetin teklifinde 
gerek Encümenin yazısında «Yanaşma iskelesi 
ve feribot» deniyor. Benim zihnim bunu almadı, 
vakıa esbabı mucibe üzerinde konuşuyoruz, fa
kat maddede bu tabir vardır. 

NAFİA V. Gl. Ali FUAD CEBESOY (Kon
ya) —• Feribot tabiri umumî bir tabirdir. Ara
balı vapurlar için de kullanıyorlar, treni nak
ledenler için de kullanıyorlar. Burada bu ta
birden maksad, trenin içindeki eşyayı kami
len nakledecek vapurlardır. Yanaşma iskele
sinden maksad da vapurun yanaşacağı iskele
dir. Feribot olacak olursa ayrıca rıhtım ve 
dalga kıran yapmak icabedecektir ki, çok mas
raflı olur feribot hiç bir hareket olmadan iske
leye tamamile yanaşabilmeği icabettirir. Ar-
zettiğim gibi feribot burada umumî bir tabir
dir, Vekâletinizin şartnameye koyduğu esas, 
tren muhteviyatını alıb nakledecek vapurlar
dır. Başka bir maksadı istihdaf etmedik. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Müsaade buyururmusunuz, feribot tabirinden 
anladığım mana şudur. Lokomotif müstesna, 
bütün vagonları alıb sevkeden vapurdur. Tre
nin muhteviyatını alıb sevkeden şeye yük va
puru, şileb denir. Sonra bir iltibasa mahal ve
rebilir. 

NAFİA VEKİLİ Gl. ALİ FUAD CEBESOY 
(Konya) — Ecnebi şirketlerle ve mühendislerle 
temasa geldik. Kullanılan tabir budur Gerek va
gonları olsun, gerekse trenlerin muhteviyatını 
olsun yükleyen vapurlara feribot diyorlarmış ve 
şartnamelerinde de böyledir. 

MİT AT AYDIN (Trabzon) — Efendim, hat
tın Elâzığdan geçmesi meselesinde vaki olan ha
ta malî değildir. İstikşaf hatasıdır. Hali ha
zırda Hükümet te bu hatayı bu şekilde ortadan 
kaldırıyor. Mesele kalmamıştır. 

Feribot demekle lûğavî manada trenin karşı 
tarafa geçirilmesi demektir. Yalnız vapur me
selesi değilmiş. Meselâ feribotu Van gölünün 
kenarma getirdikten sonra karşıdaki Van şehri
ne geçirmemekte ne mana var? Mutlaka oraya 
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geçirilmesi lâzımdır. Eğer biz hattı hakikaten 
İran transiti için yapıyorsak bu transiti feribot
la teğmin edebilir miyiz? Biz ki şimdiye kadar 
demiryollarına yarım milyar lira para sarfet-
tik. Bu iş aşağı yukarı 4 milyon liralık bir 
iştir. Vekil Beyin ifadesine nazaran feribotla 
olursa 4 milyon lira sarfedilecek. Eğer feribot-
suz olursa 10 milyona çıkacaktır. Aradaki fark 
6 milyon liradır. Bunu da verebiliriz. 

REFİK İNCE (Manisa) — Veremeyiz, vere
meyiz. 

MİT AT AYDIN (Devamla) — Binaenaleyh 
bu hattın Van gölü kısmı da etüd yapılmıştır. 
Hattâ Van gölü sularmm iki metre indirilerek 
elde edilecek düz araziden şimendifer geçirmek 
dahi düşünülmüştür. Bunların etüdleri vardır. 
Zannediyorum bunlar unutulmuş olacaktır. Bir 
defa daha eütdleri yapılmalıdır. Yani demek is
tediğim müşkülât karşısında feribot yapılmalı
dır. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen kalmadı. Mad
delerin müzakeresine geçilmesini reyinize arze-
deceğim. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Diyarbakır istasyonundan Irak ve İran hudud-
larrna kadar yapılacak demiryolları hakkındaki 
3262 sayılı kanunun birinci maddesinin tadiline 

dair kanun 
MADDE 1 — 14 - VI -1937 tarih ve 3262 sa

yılı kanunun birinci maddesi aşağıda yazılı şe
kilde değiştirilmiştir : 

Diyarbakır istasyonundan başlayarak Irak 
hududuna ve Elâzığ istasyonundan itibarek İran 
hududuna kadar demiryollarının temdidi ve 
Elâzığ - İran hudud hattının bir noktasından 
başlayarak Bitlise müntehi olmak üzere bir şube 
hattı inşası ve demiryolunun Van gölü sahilin
de nihayet bulduğu nokta ile Van arasında lü
zum görülecek yerlerde yanaşma iskeleleri vü-
cude getirilmesi ve feribot yaptırılması için 
50 milyon liranın sarfına ve bu işler hakkında 
gelecek yıllara geçici taahhüdlere girişmeğe Na-
fia vekili mezundur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Ben
denizin mütaleatımı encümen de, muhterem ve
kil de nazarı dikkate aldılar. Formülünü de şi
fahen arzettim. 

BAŞKAN — Biliyorum. Başka mütalea din
lemeğe mâni mi zatı âlinizin teklifi? 

REFİK İNCE (Manisa) — Bütçe encümenin
den bir şey rica edeceğim; « Gelecek yıllara sa
ri teahhüd » tabiri kanunlarımızda teessüs etmiş 
bir ifadedir. Kanunlarda vahdeti beyan esastır. 
Lütfetmezler mi « gelecek yıllara geçici » yeri
ne «sari» kelimesini koyalım. Hem de «sari» 
demek « geçici » demek değildir her halde. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is
teyen yoktur. Yalnız Riyasete hitaben bir tak
rir verilmiştir. Hasan Fehmi Ataçm yazılı ol
mayan teklifini reye koymağa imkân yoktur. 
Yazılı olan takriri okutuyorum : 

Riyasete 
Birinci maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesini 

dilerim : 
Van arasında (bir güzergâh bulunmadığı 

takdirde) lüzumlu görülecek.... 
Trabzon 

Mitat Aydın 
BAŞKAN — Bu takrirle Van arasında keli

melerinden sonra; « bir güzergâh bulunmadığı 
takdirde » ibaresinin ilâvesini istiyorlar. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Be
nim mütaleamı vekil de, encümen de tekabbül 
ettiği için ayrıca bir takrir vermedim. 

BAŞKAN — Encümen tekabbül etmedi, te
kabbül etseydi bendeniz de mevkii muameleye 
koyardım. 

Okunan takriri reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmemiştir. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Be
nim teklifim ne oldu? 

BAŞKAN — İhticaca salih bir vesika mahi
yetinde bir takriri ihtiva etmiyor ki reye arze-
deyim. Encümenin bir mütaleası varsa söyleye
bilir. 

NAFİA VEKİLİ Gl. ALİ FUAD CEBESOY 
(Konya) — Efendim, müsaade ederseniz (Diyar
bakır - Irak hattının münasib bir noktasından 
başlayarak bir şube hattı inşası) diyelim. 

BAŞKAN — Encümen istiyor mu? (İstiyoruz 
sesleri). 

Encümene tevdi ediyoruz. 
NAFİA VEKİLİ Gl. ALİ FUAD CEBESOY 

— Müsaade buyurunuz, müstaceliyetini rica et
tim ve kabul buyuruldu, şimdi encümene gönde
riyorsunuz, o halde bu ilâveden sarfı nazar edi
yorum. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Nafia vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Usule aid söylü
yorum. Nizamname mucibince tertib, tahrir ve 
tanzim hakkında heyeti ıımunıiyesi reye konul
duğu zaman söyleyebilirim. Acaba malûmat lüt
federler mi ki deminki mütaleamda « geçici » 
yerine « sari » tabirini kabul etmişler midir? 



î : İl 6-5-1940 d : 1 
BÜTÇE E. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) 

— Mutlaka « sari » ıstılahı, kanunî ıstılahtır 
diye ısrar edilemez. 

Binaenaleyh «geçici» diye metinde yazılmış 
olması hiç bir vakit ne maksadı tağyir eder, ne 
de başka manada anlamağa tesir eder. Bu şe
kilde değiştirmeğe bendeniz lüzum görmüyo
rum. Encümenin de şu dakikada ne düşündü
ğünü tayin edemem. 

REFİK İNCE (Manisa) — Ben de encümen
den başka bir şey beklemiyorum. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesini açık reye 
arzediyorum. 

3 — Örfî idare kanunu lâyihası ve Millî 
Müdafaa, Dahiliye ve Adliye encümenleri maz
bataları (1/67) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mutalea var mı? 

Maddelerin müzakeresine geçilmesini reyini
ze erzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Örfî idare kanunu 
BÎRÎNCI BAB 

Örfî idare 
Birinci kısım 

Umumî hükümler 
MADDE 1 — Teşkilâtı esasiye kanununun 

86 ncı maddesine tevfikan verilmiş olan umumî 
veya mevziî örfî idare kararı Dahiliye vekâ
leti tarafından münasib vasıtalarla ilân olunur. 

Örfî idarenin hudud veya müddeti üzerinde 
yapılacak değişiklikler de ayni suretle ilân 
edilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Örfî idare altına alman yer
lerde umumî emniyet ve asayişe taallûk eden 
ve icra Vekilleri Heyetince tayin ve tesbit 
olunan zabıta salâhiyet ve vazifeleri askerî ma
kamlara intikal eder. Bu makamlar kendilerine 
intikal eden salâhiyet ve vazifelere müteallik 
kararları ve emirleri mahallî zabıtası marifetile 
icra ettirir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İkinci kısım 
Örfî idarenin vazife ve salâhiyetleri 

MADDE 3 — örfî idare altına alman yer
lerde, askerî idare aşağıda yazılı fevkalâde 

[}] 115 sayılı basmayası zebtm sonundadtr, 

tedbirleri ittihaz ve tatbika salahiyetlidir. 
I - Görülecek lüzum üzerine meskenleri ve 

her türlü cemiyet, kulüb gibi teşekküllere aid 
binaları ve bunların müştemilâtını ve iş mahal
leri ile sair kapalı yerleri ve mektub, telgraf 
ve sair mersuleleri şahısların üzerlerini gece 
ve gündüz aramak ve bunlarda subut vasıtaları 
olan veyahud müsadereye tâbi bulunan eşyayı 
zabt ve radyo, telefon ve telsiz gibi bilcümle 
muhabere vasıtalarını kontrol ve icabında tatil 
ve menetmek; 

II - Memleketin inzibat ve emniyetini ihlâl 
etmek suçlarile sabıkalı olanları ve emniyeti 
umumiye nezareti altında bulunanları ve örfî 
idare altma alman yerlerde muayyen bir ika
metgâhı olmayanları ve şüpheli olan sair kimse
leri örfî idare mmtakasmdan çıkarmak; 

III - Türk Ceza kanununun 189 ncu mad
desinde yazılı olan silâhlarla alet ve cephanele
rin ve dinamit, boğucu gaz bomba ve buna mü
masil alâtı muhribe ve mevaddı infilâkiye ve 
müştaile ve bunların ihzar ve imaline yarayan 
edevat ve vesaitin teslimi için emirler vermek 
ve bunları arayıb toplamak; 

IV - Gazete, kitab ve sair matbuaların tab 
ve neşrini veya hariçten idhalini menetmek ve 
matbaaları kapatmak ve matbuat ve telgraf ve 
mektub üzerine sansör koymak; 

V - Kapalı ve açık yerlerde her türlü top
lantıları menetmek ve cemiyetlerin faaliyetlerini 
durdurmak; 

VI - Kahvehane, birahane, meyhane, tiyatro, 
sinema, bar ve emsali umuma açık yerleri ka
patmak veya bunların açılma ve kapanma za
manını tayin ve tahdid etmek; 

VII - Örfî idare mıntakasına girib çıkmak 
isteyenler hakkında takyidat ve tahdidat koy
mak; 

VIII - Geceleri dolaşmayı takyid veya menet
mek; 

IX - icra Vekilleri Heyeti tarafından ittihaz 
ve tebliğ edilen emirleri ve ilân edilen sair ted
birleri takib ve icra etmek. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Üçüncü kısım 
Teşkilât 

MADDE 4 — Örfî idare altına alman yer
lerde bu kanun hükümlerini tatbik etmek üzere 
hazarda Genel kurmay başkanı ve seferde Baş
komutanlık tarafından en az kolordu komutan
lığı yapmış bir komutan, örfî idare komutanı 
olmak üzere seçilerek Millî Müdafaa vekâletince 
tayin muamelesi yapılır. Bu komutanın refaka
tine lüzumu kadar subay ve askerî adlî hâkim 
ve memur verilir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bir şey soraca
ğım. Üçüncü maddede «örfî idare altına alman 
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yerlerde, askerî idare aşağıda yazılı fevkalâde 
tedbirleri ittihaz ve tatbika salahiyetlidir» diyor. 
Dördüncü madde; örfî idare olan yerlerde hâki
miyeti askeriyenin kimlerden teşkil edileceğini 
söylüyor. Askerî idarenin mümessilleri bu mev
kiler değil midir? 

ADLİYE E. M. M. ŞÎNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Üçüncü madde de mevzubahs edilen 
salâhiyetlerin askerî idareye intikaline dair 
umumî bir izah vardır. Bu Millî Müdafaa encü
meninin yedinci maddesi askerî idarenin teşki
line müteallik bir maddedir. Yani, bu salâhiyet
lerin tevcih edilecekleri mercii göstermektedir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Üçüncü maddede 
örfî idarenin bir çok hürriyetleri takyid edeceği 
gösterilmiştir. Eve girilecek, kahvehaneler ka
panacak, gece şöyle, gündüz böyle olacak, gazete 
kapanacak, mektublar açılacaktır. Buradaki as
kerî idareden maksad, lâalettayin herhangi bir 
vilâyet veya kaza merkezinde bulunan askerî 
idare midir? Askerî idarenin manasını ve bu 
salâhiyetleri kullanacak ve kullandıracak âmiri, 
Encümen mazbata muharririnden sormak iste
dim. Herhangi bir kazanın şube reisi, tabur veya 
alay kumandanı mmtakası dahilinde melhuz
dur ki bu askerî idare tâbirinden istifade ederek, 
ben askerî idareyim diye şu veya bu tedbiri al
mağa kıyam etmesi ihtimali vardır. Onun için 
sordum. Bu salâhiyetleri kullanmak hakkını ha
iz olacak askerî idare bunlar mıdır? 

HASAN FEHMÎ ATAÇ (Gümüşane) — En
cümende görüşmediniz mi? 

REFİK İNCE (Manisa) — Ben yoktum. Ol
saydım herhalde şimdi sormazdım. 

ADLÎYE E. M. M. ŞlNASl DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, biraz önce arzettiğim gibi 
bu üçüncü madde umumî bir esası ihtiva etmek
tedir. Mülkî idare mukabili eskiden nasıl «ciheti 
askeriyeye intikal» eder diyorsak, bu da daha 
teknik bir ifade olarak «askerî idareye aiddir.» 
diyoruz. Yoksa vilâyetlerde bulunan askerî ma
kamlara aid değildir. Maddeden anlaşılıyor. Bu, 
salâhiyetlerin ne şekilde kullanılacağına dair 
hükümler vardır. Netekim okuduğumuz 7 nci 
madde de bu idarenin hangi makamlarda te
merküz edeceğini sarahatla gösteriyor. Zaten 
o da yalnız değildir. Ona merbut başka makam
lar vardır. Bu teşkilât başlığı altında, zikredilen 
bütün bu mercileri, o umumî esas arasında bah
sedilen askerî idareyi izah etmektedir. Maruza
tım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Reylerini kullanmamış zevat 
varsa lütfen reylerini versinler. 

Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
MADDE 5 — Örfî idare mahkemeleri aşağı

da yazılı şekilde teşekkül eder. 
I - örfî idare komutanlığı refakatinde as

kerî muhakeme usulü kanununun 31 nci ve â5 
nci maddelerine tevfikan lüzumu kadar askerî 
mahkeme teşkil olunur. Bu mahkemeler toplan
dıkları mahallin ismini taşırlar, 

II - Örfî idare mahkemelerinin asıl ve ye* 
dek askerî ve askerî adlî hâkimleri, zabıt kâtib-
leri ve diğer memur ve müstahdemleri Millî Mü
dafaa vekili tarafından intihab ve tayin olunur. 
Askerî adlî hâkimler bunlardan bilfiil hâkimlik 
etmiş olanlar arasından seçilir. 

IİI - Müstacel ve zarurî hallerde örfi idare 
mahkemeleri teessüs edinceye kadar mahallî 
hâkim ve Cumhuriyet müddeiumumileri askerî 
adlî hâkimin vazifesini görürler. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? ... Kabul eden
ler ... Etmiy enler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Örfî idare teşkilâtında vazife 
alanlara îcra Vekilleri Heyetince tesbit edilecek 
mikdarda bir tazminat verilir. 

GALİB PEKEL (Tokad) — Muhterem arka
daşlar, burada divanı harbe tayin edilecek reis 
ve zatlara tcra Vekilleri Heyetince münasib 
görülecek bir tazminat verileceğinden bahsedi
liyor. Bu vazifeyi görecek olan zatlar Devlet 
kadrolarında birer maaş alan kimselerdir. As
kerdirler, rütbelerinin maaşlarını almaktadır
lar. Tabiatile bu zatlar aldıkları maaşları bir 
vazife görmek için almaktadırlar. Şimdi bu 
vazifeye tayin edilince bu zatlarm resmen gö
receği iş, idarei örfiye işidir. Bütün Devlet me
murları nasıl ki gördükleri işlere mukabil maaş 
alıyorlarsa bu zatlar da gördükleri işler için 
maaş alacaklardır. Nitekim bu zatlarm arkadaş
ları kumandanlar, subaylar orduda kendilerine 

verilen vazifeleri görmektedirler. Bunları gördük
lerinden dolayı da maaşlarını almaktadırlar. 
Başka bir şey almakta değillerdir. Binaenaleyh 
bunlara ayrıca bir tazminat vermeği ben, fazla 
görürüm. Denilebilir ki, eğer bu zatlar bulun
dukları yerden ayrılıp başka bir yere gönderi
lecekler, orada hizmet göreceklerdir. Bu takdir
de buna aid mevzuatımız da mevcuddur. Bu 
zatlara harcırah ve yevmiye verilecektir. 

Nihayet bu şekilde bir çığır açarsak niçin 
filân, filân ve falan zatlar da istemesinler? Hat
tâ bunlardan daha ağır vazife görecek kuman
dan ve zabitler niçin istemesinler? Binaenaleyh 
ben bunu yerinde bulmuyorum, maddenin tayyı-
nı teklif ediyorum, bir de takrir takdim ediyo
rum (Kabul sesleri). 

BAŞKAN — Refik înce. 
REFİK İNCE (Manisa ) — Teklife iştirak 

ediyorum, doğrudur. 
ADLİYE E. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon

guldak) — Bu daha ziyade malî mevzua taallûk 
etmektedir, bu itibarla Adliye encümeni izah 
edecek değildir? Ancak bize izah edilen sebeble-
re nazaran encümen bu maddeyi yerinde bul
muştur (Gürültüler). Bu kanun esasen baştan 
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aşağı istisnaî hükümlerle doludur. Binaenaleyh 
bu kanuna bu kaydi koyarsak ileride emsal 
teşkil edecek bir mahiyet arzetmez (Gürültüler). 
Maamafih bizce ısrar edilecek bir nokta değil
dir, istenilmezse kaldırılabilir. 

BAŞKAN — Verilen takriri okutuyorum; 

Yüksek Reisliğe 
6 ncı maddenin kaldırılmasını teklif ederim. 

Tokad 
Galib Pekel 

BAŞKAN — Takriri reye arzediyorum, kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Şimdi elimizde olan matbuadaki 7 nci mad
de 6 ncı madde olacaktır. 

Örfî idare mahkemelerinin vazifeleri 
MADDE 6 — Örfî idare altına alınan yer

lerde aşağıdaki fiilleri işleyenler ve bu fiillere 
iştirak edenler örfî idare komutanı tarafından 
taleb edildiği takdirde sıfat ve memuriyetleri 
ne olursa olsun örfî idare mahkemelerinde mu
hakeme olunurlar: 

I - Türk ceza kanununun ikinci kitabının bi
rinci babının birinci, ikinci ve dördüncü fa
sıllarında yazılı Devletin şahsiyetine karşı cü
rümler ; 

II - Türk ceza kanununun ikinci kitabının 
beşinci babının birinci faslında yazılı suç işle
meğe tahrik fiillerile ikinci fasılda yazılı cü
rüm ikaı için cemiyet teşkil etmek suçları; 

III - Türk ceza kanununun ikinci kitabının 
altıncı babının ikinci faslında yazılı Devlete aid 
mühür, damg'a ve sair alâmetlerin taklidi hak
kındaki suçlar; 

IV - Türk ceza kanununun ikinci kitabının 
7 nci babında yazılı ammenin selâmeti aleyhin
deki suçlar; 

V - Türk ceza kanununun ikinci kitabının 
10 ncu babının ikinci faslında yazılı yağma, 
yol kesme, adam kaldırma suçları; 

VI - Türk ceza kanununun 179, 180, 188, 
234, 235, 236, 241, 242, 248, 249, 254, 255, 256, 
257, 258, 260, 264, 316, 317 nci maddelerinde 
yazılı suçlar; 

VII - Askerî ceza kanununun 75, 93, 94, 95, 
96 ncı maddelerile 148 nci maddenin ikinci fık
rasında ve 160 ncı maddesinde yazılı suçlar. 

GALİB PEKEL (Tokad) — Muhterem arka
daşlar yine huzurunuza çıktım. Bu maddede 
baştaki fıkrada örfî idare altına alman yerler
de aşağıdaki fiilleri işleyenler ve bu fiillere 
iştirak edenler örfî idare komutanları tarafın
dan taleb edildikleri takdirde memuriyetleri ne 
olursa olsun örfî idare mahkemelerinde muha
keme olunurlar diyor. (Sıfat vardır sesleri). 

Bu şekilde bu madde yalnız memurlara in
hisar ettirilmektedir. Halbuki maddenin diğer 
encümenlerden geçen şeklinde (sıfat ve) tâbiri 

I vardır. Bu (Sıfat ve) tâbirinin kalkması ile 
J yalnız memurlara inhisar ettirilmiştir. (Sıfat 
i ve) elimize gelen metinde mevcud ise de bu 

yanlışlıkla yazılmıştır. 
Encümenin ekseriyeti tarafından kabul edi

len kısımda «sıfat ve» tâbiri yoktur bunu mut
lak ilâve etmek lâzım gelir. Aksi takdirde bu, 
yalnız memurlara inhisar eder. Bunun bu şekil
de «sıfat ve» kelimesinin ilâvesini teklif edi
yorum. 

BÜTÇE En. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Burada var. 

GALİB PEKEL (Tokad) — Encümenin 
makamı Riyasete verdiği maddeyi okuduğumuz 
zaman orada yoktur. 

ADLİYE En. Kâ. GALİB GÜLTEKİN 
(Konya) — Arkadaşlar; lâyiha encümenimize 
geldiği zaman Galib Pekel arkadaşımızın söy
lediği gibi «sıfat ve memuriyet» diye yazılmış
tı. Malumu âliniz daha şamil bir kelime olmak 
üzere «sıfat» konmuş. Fakat encümenimiz bazı 
sebeblerden, istisnaî bir kanun olan bu kanun
da «sıfat» kelimesinin bulunmasını pek müna-
sib bulmadı. Bir defa bu kelimenin bulunması 
bazan istenilmiyen mahzurlara yol açabilir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Meselâ, meselâ? 
GALİB GÜLTEKİN (Devamla) — «Sıfat» 

kelimesinde bir insanın haiz olduğu temsil sı
fatı ve sair sıfatlar da dahildir. Halbuki «me
muriyet» kelimesi, Galib Pekel arkadaşımızın 
söylediği gibi, başka bir iş yapıyorsa, lâalet-
tayin herkesin yaptığı işten dolayı alelade mah
kemede olduğu gibi, idarei örfiye mahkemele
rinde de tabiatile sanat ve mesleği hiç bir mâni 
teşkil etmez. Buna nazaran kunduracılık ve 
saire gibi meslekleri saymağa hiç lüzum yok
tur. Alelade mehakimde memur olan kimsenin 
muhtelif derecattaki memuriyeti nazarı dikkate 
alınmadan mahkemesi yapılıyor. Sıfat kelime
sinin kalkmasile de ondan öteye geçemez. Tah-
did etmiş olduk. Bu kelime maksadı ifadeye kâ
fidir. Binaenaleyh bu şekilde kalmasını rica 
ediyorum. 

Arkadaşlar sıfat kelimesinin hâlâ mevcud ol
duğunu soyuyorlar. Fakat bu tashih edilmiş, 
encümence çıkartılmıştır ve tashihli şekli okun
muştur burada da düzeltilecektir. 

GALİB PEKEL (Tokad) — Muhterem ar
kadaşlarım ; aramızda mâna ve maksad itibarile 
zannediyorum hiç bir fark yoktur. Biz istiyo
ruz ki bu maddedeki suçları kim işlerse işlesin, 
bu suçlara kim iştirak ederse etsin bunlar mut
laka idarei örfiye hükmüne tâbi tutulacaklar
dır. Bunda hiç bir tereddüdümüz yoktur. Yal
nız burada memuriyeti ne olursa olsun şeklin
de yazdığımız dakikada bu ibarenin manası me
murlara inhisar edecektir. Bu suçlar hakkın
daki takibatı memurlara inhisar ettireceksek 
mesele yoktur. Fakat gayemiz bunlara inhisar 
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ettirmek değildir. Bu suçları kim işlerse işlesin 
hepsine teşmil etmektir. Bu manayı verecek 
şekilde ibareyi yazmalıyız. İsterseniz «meslek 
ve sanat» şeklinde bir şey ilâve edelim veya 
«memuriyeti ne olursa olsun» diyelim, yalnız 
«memuriyeti ne olursa olsun» dersek bu, memur
lara inhisar eder. Maddeyi isterse encümen alsm, 
istediği şekle koysun. Amma bu âm ve şamil bir 
şekildir, Bundan kurtaralım. 

Kurcalanan nokta şudur, bunu münakaşa et
mişizdir. Mebusların masuniyeti teşriiyesi var
dır. Acaba bunu bu şekilde yazdıktan sonra 
onlar buna dahil olacaklar mı, yoksa olmıyacak-
lar mı? Masuniyeti teşriiyeleri vardır. Teşkilâtı 
esasiyenin o maddesi tadil olunmadıkça bu artık 
mevzubahs olamaz. Tabiatile sıfat ve memuri
yetleri tabirini koyduğumuz zaman buna me
buslar giremez, endişeye mahal yoktur. Ancak 
diğer manada inhisar ettirmiş oluyoruz, takdir 
sizlerindir, nasıl isterseniz öyle olur. 

REFİK İNCE (Manisa) -— Adliye encümeni
nin noktai nazarına iştirak etmiyorum. Sıfat ve 
salâhiyet hepimizin anladığı şekilde, alelıtlak 
üzerinde Devlet vazifesi olmayan zevat, bir de 
Devlet sıfatı bulunan adamlardır. Sıfat ya as
ker, olur, ya sivil olur. Binaenaleyh cürüm irti-
kâb eden adamların sıfatı memuriyeti, rütbesi 
ne olursa olsun asker, sivil doğrudan doğruya 
bu idarei örfiye kanununun şümulü dahilinde 
bunu yazmakta fayda vardır. General olur, 
şu olur bu olur, en yüksek mevkide bulunabi
lir. Fakat hiç bir zaman Galib Pekel arkadaşımı
zın gayet güzel izah ettiği veçhile bu kadar yük
sek ve güzel hukukî fikir varken bu medenî ha
yatın en basit kaidelerinden olarak bütün dün
yaca tanınmış, hürmet vecibesini herkes duy
muş millet vekilinin teşkilâtı esasiye kanununca 
mahfuz olan hukukî salâhiyetine biran için te
cavüz edecek bir makamın mevcudiyetine kail 
olmağa lüzum yoktur. Sıfat ve memuriyeti tabi-
rile, Türkiye Büyük Millet Meclisini teşkil eden 
camianın kudret ve salâhiyetini, kendi yarattığı 
heyetin lâalettayin şu veya bu adamların eline, 
memurlarının eline, vasıtalarının eline tevdi et
tiğimiz gün milletin hakkı hayatı tehlikeye gi
rer. Böyle bir şeyin kimsenin düşündüğü yok
tur, düşünmek ihtimali de yoktur. Teşkilâtı 
esasiye ile tahtı teğminde bulunan bir hukuk 
ile, onları tahtı muhakemeye alarak tevkif edil
meleri şekilleri mevcud iken, adi bir kanunla teş
kilâtı esasiye hükmünün tadil edileceğini zan
netmek, bu memleketi iyi anlamamak ve gayet 
geri zihniyette telâkki etmek demektir ki bu 
memleket bundan müstağnidir ve buraya sıfat 
ve salâhiyet ve memuriyet tabirinin konmasın
da hem mebusların hukuku noktasından hem de 
bu kanunun yalnız memurlar için olmadığı nok
tasından lüzum vardır. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Meclis hali içtima-
da değilse içtimaa mı davet edeceksiniz? 

ADLİYE E. KÂTİBİ GALİB GÜLTEKİN 
( Konya ) — Efendim, Refik İnce arkadaşımız 
kanundaki (sıfat) kelimesinin kaldırılmasını 
muayyen bir gayenin mahsulü olmakla izah etti. 
Asla teklif, gaye ve maksad için kullanılmış de
ğildir. Hukukçu arkadaşlarımız bilirler ki ka
nunlarda mümkün olduğu kadar müşahhas, mu
ayyen hududları ifade eden kelimeler kullanılır. 
Çok tabiidir ki, şümullü olan kelimeler daima 
mahzurlu olduğu şimdiye kadar bütün hukuk-
çularca söylenmiştir. Binaenaleyh maksad ka
nun tekniği bakımından fazla şümullü kelime
lerden içtinabdır. Refik İnce arkadaşımız memu
riyet, sivil dediler. Memuriyet vazife olduğuna 
göre askerlik te vazifedir, sivil de. Binaenaleyh 
şayed Galib Pekel arkadaşımızın dediği gibi yal
nız bu memur kelimesi burada resmî vazife sa
hibi manasına, kendilerinin dediği ve anladığı 
gibi yalnız Devlet memuru anlaşılıyorsa « mes
lek ve memuriyette » kelimesi ilâve edilebilir. 

GALİB PEKEL (Tokad) — Sıfat ve memu
riyetleri ne olursa olsun diyorsunuz. Bunu tama
men kaldırıversek nasıl olur? 

ALİ RİZA TÜREL (Konya) — Benim anla
dığıma göre bu madde ile, muhakeme mercileri 
muhtelif olan vatandaşların bu ahvalde bir mın-
taka dahilinde bir tek askerî mahkemeye ve
rilmelerini teğmindir. Eğer Adliye encümeni 
bunu böyle anlıyorsa sarahaten izah etsin. Ak
si takdirde vatandaşlar arasında bazı istisnaî 
usulü muhakemenin kastedildiği anlaşılabilir. 
Meselâ memurların muhakemesi, memurin mu-
hakemat kanununa göre yapılır. Sonra askerî 
eşhas askerî mahkemelerde veyahud askerî ceza 
kanununun gösterdiği ahvalde bazı cürümleri iş
leyen sivil eşhas dahi askerî mahkemelerde mu
hakeme edilirler. 

Bu kanunda bu ibarelerle ifade edilmek is
tenilen cihet bütün bu vatandaşları bir tek mah
keme merciinde muhakeme etmek ise (Sıfat ve 
memuriyet) tabiri yerindedir, lâzımdır. Bizim 
diğer kanunlarımızda da bu tabirler teknik ta
birler olarak kullanılmıştır. (Sıfat) tabirile 
muhtelif, ayrı bir usulü muhakemeye tâbi olan 
zevatın hususî vasfı kasdedilmiştir. (Memuri
yet) tabirile de memur olmayanlarla beraber 
memur olanların da bu usulü muhakeme ile mu
hakeme olunacakları kasdolunmuştur. Eğer Ad
liye encümeni bununla memurlardan maada va
tandaşları, bu mmtakalarda bu sayılmış suçları 
işleyen vatandaşları bu usulü muhakemeden is
tisna etmek istiyorsa o vakit vaziyet değişir. 

MÜKERREM UNSAL (İsparta) — O vakit 
büsbütün kaldırmak lâzımdır. 

ALİ RİZA TÜREL (Konya) — Yani bu mm-
takada bu suçları işleyenler yalnız memurlar
dır, bu usulü muhakemeye onlar tâbi olacaklar
dır, deniyorsa bunda mantık görmüyorum. O 
vakit (sıfat ve memuriyet) tabirini kullanmağa 
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lüzum yoktur, onu büsbütün kaldırmak lâzımdır. 

ÎSMET EKER (Çorum) — Efendim, Galib 
Pekel arkadaşımızın endişesine mahal görmü
yorum. Bu maddenin ilk fıkralarında sarahat 
ve umumiyet vardır. Bu umumiyet içerisinde 
memur da bulunursa, memur ahkâmı hususiye-
ye tâbi olduğu için, burada ayrı bir tabir yap
mışlardır. Memuriyeti ne olursa olsun demiş
lerdir. 

Binaenaleyh, maddenin ilk fıkrası okundu
ğu zaman örfî idare altında bulunan yerlerde 
aşağıdaki fiilleri işleyen ve bu fiillere iştirak 
eden sivil olsun, memur olsun muhakeme edilir. 
Bu fili işleyenler ve iştirak edenler içerisinde 
memur bulunursa, memurların muhakemesi ah
kâmı hususiyeye tâbi olduğu için, akla bir şüp
he gelir; acaba burada muhakeme edilebilir 
mi diye?. Halbuki burada memuriyeti ne olursa 
olsun deniyor. Bu umumiyet içerisinde me
murun ahkâmı hususiyeye tâbiiyeti dahi kaldı
rılmıştır. Madde gayet sarihtir, endişeye ma
hal yoktur. Adliye encümeninin teklifi veçhile 
kabul edilmesi lâzımgelir. 

ALİ RtZA TÜREL (Konya) — Bu kanun, 
Teşkilâtı esasiye kanununun 86 nci maddesine 
istinaden, hürriyetleri takyid edici bir kanun
dur. Teşkilâtı esasiye kanununun 86 ncı mad
desinde hürriyetler faslında, vatandaşların ka
nunen tâbi oldukları mahkemeden başka mah
kemeye gitmeye icbar edilemiyeceğine dair teğ-
minat hükmü vardır. Bunu kaldırmak için ka
nunda sarahat lâzımdır. İbareyi bu şekilde 
bırakacak olursak, sivil vatandaşlar idarei ör
fiye mmtakasmda bu suçları işlediklerinden do
layı tâbi oldukları mahkemelerde muhakeme 
olunabilirler. İdarei örfiye mahkemeleri bun
ların muhakemesini göremez, kanaatindeyim. 
Binaenaleyh, sivil vatandaşları da idhal etmek 
maksud ise (Maksuddur sesleri) yine tekrar edi
yorum, Adliye encümenimiz bu tabiri bu kasd 
ile kaldırmamışsa, sivil vatandaşların da buna 
tâbi olmasını iltizam ediyorsa bu sarahati ka
nuna koymak mecburiyetindeyiz. Aksi takdir
de, teşkilâtı esasiye ile müemmen olan bir hak
kı müphem bir umumiyet içinde tahdid vaziye
tine gitmiş olacağız. Kanundan böyle bir mana 
çıkarmağa imkân yoktur. Sarih takyid lâzımdır. 

ADLİYE En. M .M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Ali Riza arkadaşımız bu maddeden 
ne kastedildiğini Encümenden sordular. Buna 
cevab vermek için söz almış bulunuyorum. Bu 
maddeden kasdedilen mana hiç şübhesiz yalnız 
memurlara aid istisnaî bir hüküm koymak de
ğildir. Çünkü idarei örfiyenin bütün maksadı 
fevtedilmiş olurdu. 

YUSUF BAŞKAYA (Denizli) — Hiç kimse 
bundan istisna edilemez. 

SİNASİ DEVRİN (Devamla) — Bu madde
den maksad, bütün vatandaşları, bu meyanda 

istisnaî usulü muhakemeye tâbi memurları da 
buna koymaktır. 

Şimdi Encümen namına söylemiyorum. Çün
kü bendeniz akalliyet reyindeyim, Bu madde 

bu şekilde kalacak olursa sadece memurlar mu
hakeme edilecektir. Ali Riza arkadaşımızın 
izahları gibi maddeden bu mana çıktığını anla
mak için okunması kâfidir. «Örfî idare altına 
alman yerlerde, aşağıdaki fiilleri işleyenler ve 
bu fiillere iştirak edenler... memuriyetleri ne 
olursa olsun...». «İştirak edenler..» le «Memu
riyetleri ne olursa olsun...» bir birine bağlıdır. 
Bu itibarla bu iltibasi ortadan kaldırmak için 
Dahiliye encümeninin tesbiti veçhile «Sıfat ve 
memuriyetleri...» kelimelerinin ilâvesi lâzımdır. 

Aksi takdirde arkadaşımızın izah ettikleri 
gibi (usul kanunlarında sarahat olmadıkça va
tandaşları tabiî mercilerinden ayırmak müm
kün olmaz). Bu böyle kalırsa üstelik bir de 
mahzur doğar. O mühim mahzur da şudur; 
bir çok kanunlarımızda bu bir klişe halinde 
bulunmaktadır. Buna rağmen bütün tatbikat
ta hiç bir zaman masuniyeti teşriiyeyi haiz 
olan zevata teşmil edilmesi lâzrmgelmiyecek-
tir. Buna bu manayı verecek olursak demek 
ki buna mümasil kanunlarda sarahaten masu
niyeti teşriiyeyi haiz olanlara da teşmil etmek 
gibi bir vaziyet hâsıl olacaktır. Binaenaleyh 
ben şahsen (sıfat ve) kelimesinin ilâvesine ta
raftarım. 

Dr. REFİK GÜRAN (Bursa) — Mademki 
j bu kadar uzadı, buna şöyle bir şey ilâve et-
i melidir : (Ve memurlarda ise memuriyetleri ne 

olursa olsun) veya (memur olsalar dahi) gibi. 
Dr. SADİ KONUK (Bursa) — (Memuriyet, 

vazife ve sıfatı ne olursa olsun) diye ilâve edi
lirse hiç bir mahzuru kalmaz. 

I GALİB GÜLTEKİN (Konya) — İsmet Bey 
; arkadaşımızın da izah ettiği veçhile, kabul 
! edilen birinci madde ile o kadar âm ve şamil 
j olarak sayılmıştır ki yapılan bütün fiiller bu 

mahkemelere tâbidir ve burada yaşayan adam
lar yaptıkları bu fiillerden dolayı bu mahkeme
lere tabidirler, bunda zerre kadar şüphe yok
tur. Maddeler bu mana ile devam etmektedir. 
Zaten maddeler devam ettikçe yalnız bu mad
deye gelindiği zaman memurlar hakkında hu
susî ve böyle bir hüküm düşünülmüştür. 
Acaba bunu yapanlar memur olurlarsa usulü 

j muhakeme ve sairenin kendilerine verdiği im
tiyazlar kendilerinde kalacak mı, kalmıyacak 
mı? İşte bununla kalmıyacaktır diye cevab 
veriliyor. Bazı arkadaşlar, memurların vazife
leri ne olursa olsun, gibi tekliflerde bulundu
lar. Encümen bunların kabulünde mahzur gör
müyor. 

i MÜKERREM UNSAL (İsparta) — Bu mad-
I de sırf memurlar istihdaf edilerek mi derpiş 
) edilmiştir? (Hayır sesleri). 
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GALİB GÜLTEKİN (Konya) — Diğerleri 

zaten buna tâbi olacaklardır. Bu mülâhaza me
murlar hakkında olduğu zaman buna tâbidir, 
demektir. 

İSMET EKER (Çorum) — Arkadaşlar; 
bendeniz encümenin bu maddeden anladığı ma
nayı anlryorum ve bunu sarahaten anlıyorum. 
Şinasi Beyin anladığı mâna bu maddeden ne 
mantıkî, ne nahvî bir tahlille anlaşılmaz. Şi
nasi Bey arkadaşımız burada bu fiili işleyen
ler ve iştirak edenler, kelimelerini ilâve ediyor
lar. Aşağıdaki fıkra bu, memuriyeti ne olur
sa olsun, fıkrasına vasledildikten sonra bundan 
katğiyen anladığı mâna anlaşılmaz. Adliye en
cümeninin maksadı anlaşıldıktan ve üzerinde 
cereyan eden bu kadar uzun müzakerelerle me
sele tenevvür ettikten sonra (sıfat) kelimesi 
gibi mübhem bir kelimenin bulunmasının ma
nası yoktur, lüzumu da yoktur. Maddenin 
aynen kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Galib Pekelin takririni okutu
yorum: 

Yüksek Reisliğe 
Altıncı maddeye (sıfat ve) ibaresinin ilâve

sini teklif ederim. 
Tokad mebusu 

Galib Pekel 
BAŞKAN — Takriri reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Arzu ederseniz maddeyi bu tadil edilmiş şe

kilde okutarak reyinize arzedeyim. 
HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Tak

rir nazarı dikkate alındı Reis bey. Encümene 
gider... 

BAŞKAN — O halde bu noktai nazara encü
men derhal iştirak edib de burada tadili yap
mağı kabul ediyorsa.. 

ADLİYE ENCÜMENİ M. M. ŞİNASİ DEV
RİN (Zonguldak) — Kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Encümen tadili kabul ediyor. 
Şu halde maddeyi yapılan tadil ile reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7 — Örfî idare altına alınan yer
lerde askerî idare tarafından ittihaz edilen 
tedbirlere karşı hareket edenler ve emirlere 
itaatsizlik gösterenler ve hüviyetine dair hila
fı hakikat beyanatta bulunanlar hakkında Türk 
ceza kanununun 526 ve 528 nci maddelerinde 
yazılı cezalar üç misli arttırılarak hükmolunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Örfî idare ilânını icab ettiren 
ahvale taallûk eden fiilleri örfî idarenin ilâ
nından evvel işlemiş olanlarla örfî idare mah
kemesinin vazıyed ettiği her hangi bir suçla ir

tibatı olub bu mmtaka haricinde işlenen suçlar 
da birleştirilmek suretile örfî idare mahkeme
lerinde görülür. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım 
Usule aid hükümler 

MADDE 9 — Örfî idare altına alman ma
hallerde teşkil olunan askerî mahkemelerde as
kerî muhakeme usulü kanununun 250 : 256 ncı 
madde hükümleri hariç olmak üzere seferberli
ğe aid hükümler tatbik olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı.? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanunda yazılı suçlar
dan dolayı generaller ve amirallerle umumî 
müfettişler, valiler ve kaymakamlar, hâkimler 
ve müddeiumumiler aleyhinde takibat yapıla
bilmesi için her birinin mensub olduğu idareye 
göre Genel Kurmay Başkanı veya Dahiliye 
veya Adliye vekilinin iznini almak şarttır. 

MİLLÎ MÜDAFAA V. SAFFET ARIKAN 
(Erzincan) — Bu maddede mevzubahs olan 
Generaller esasen meri kanunda ve talimü ter
biye itibarile Genel kurmaya merbut olmakla 
beraber idarî ve kanunî bakımdan da malûmu 
âliniz Meclisi âliye karşı mesul mevkide bulu
nan Millî Müdafaa vekâletidir. Onun için mad
deye şu fıkranın ilâvesini rica ediyorum; (Mil
lî Müdafaa vekâleti ile Genel kurmay başkanı 
ve Dahiliye veya....) Encümenle de mutabıkız. 
(Güzel sesleri). 

FUAD SİRMEN (Rize) — Bir noktaya te
mas edeceğim. İzah buyurdular. Bendenizce 
şahsan burada, maddede bu iki makamı birleş
tirenleyiz Kanaatime göre «Genel Kurmay baş
kanını» kaldırıb onun yerine «Millî Müdafaa 
vekilini» koymak lâzımdır. (Doğru sesleri). 

MİLLÎ MÜDAFAA V. SAFFET ARIKAN 
(Erzincan) — O daha muvafık. 

ATIF TÜZÜN (Çoruh) — Dahiliye encüme
ni maddesi ile, Adliye encümeni maddesi ara
sında bir fark vardır. O farkı arzedeceğim. Da
hiliye encümeninde müzakere esnasında denil
di ki, yalnız Generalleri koyacak olursak bu 
suretle kumanda mevkiinde olmayan generaller 
vardır, meselâ Temyizi askerideki generaller 
gibi. Bunlar bu kanunun hükmüne girmez. Bil
fiil liva kumandanlığında, fırka kumandanlı
ğında, kolordu kumandanlığında, fırkaya ka
dar inmedik, kolordu kumandanlığı gibi bifiil 
vazife başında bulunan insanlar esrarı askeri
yeye vâkıf oldukları için mezuniyete tâbi olsun
lar. Yoksa doğrudan doğruya general tâbirile 
iktifa edecek olursak bu iş başında bulunmıyan 
generallere de şamil olur. Dahiliye encümenin-
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ce tesbit olunduğu veçhile daha yukarı makam
da bilfiil işde bulunanlar kaydinin ilâvesini 
teklif ederim. Bundan başka Dahiliye encüme
ninde müzakere olunurken umumî müfettişler 
mevzubahs olmuştu. Tabıda çıkarılmıştır. Bir 
de müddeiumumiler koyduktan sonra iş başın
da bulunan liva kolordu ve ordu kumandanlık
ları gibi askerî makamları bilfiil işgal edenle
re de şamil olmak üzere maddenin değiştiril
mesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Bir şiafhî tadil teklifi vardır. 
Genel kurmay kalkacak, yerine Millî Müdafaa 
girecek (Muvafık sesleri). 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASt DEVRÎN (Zon
guldak) — Encümen de bu teklife iştirak edi
yor. 

BAŞKAN — O halde maddeyi encümene ve
relim. 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRÎN (Zon
guldak) — Maddeyi encümene almağa lüzum 
yoktur; burada yapılabilir. (Muvafık sesleri). 

BAŞKAN — (Genel kurmay başkanı), ye
rine (Millî Müdafaa ....) şeklinde maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

ÎKÎNCÎ BAB 
Harb halinde harekât mıntakalarmda tatbik 

edilecek takyidler 
MADDE 11 — Harb halinde örfî idare ilân 

edilmemiş olsa dahi bu kanunun masuniyet ve 
hürriyetlerin takyid ve talikma aid üçüncü mad
desinin birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve al
tıncı bendlerinde yazılı tedbirleri harekât mın
takalarmda almağa başkumandanlık salâhiyet-
tar olduğu gibi harb hareketlerinin ve askerî 
faaliyetlerin ve mahallî asayişin emniyet ve hi
mayesi için harekât mmtakalarında bulunma
ları caiz görülmeyen kimseleri bu mmtakalar-
dan çıkarmağa, harekât mıntakalarına girmeği, 
çıkmayı menetmeğe ve bu mmtakalara müna
kalât vasıtalarının girib çıkmasını tahdid etme
ğe salahiyetlidir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Harb halinde, tesbit edilmiş 
olan harekât mmtakalarında, yedinci maddenin 
birinci bendinde yazılı fiilleri işleyenler ve bu 
fiillere iştirak edenler âmiri adlî tarafından ta-
leb edildiği takdirde askerî mahkemelerde mu
hakeme olunurlar. 

Bu hallerde dahi 11 nci madde hükümleri 
mahfuzdur. 

BAŞKAN — Bu maddenin ikinci satırında 
yazılı olan (yedinci) kelimesi (altıncı) olacak
tır. Son fıkradaki (on birinci madde) (onuncu) 
olacaktır. Maddeyi bu şekilde reyinize arze

diyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Son maddeler 

MADDE 13 — Aşağıda yazılı kanunlarla 
bunlara müteferri hükümler mülgadır: 

I) 20 eylül 1293 tarihli idarei örfiye karar-
namesile bunun 20 haziran 1320 tarihli kanunu 
muvakkat şeklindeki zeyilleri, 

II) 18 eylül 1335 tarihli idarei örfiye karar-
namesile buna müzeyyel 24 teşrinisani 1325 ta
rihli kararname, 

III) Divanı harbi örfilere muhavvel cerai-
min heyeti tahkikıye bulunmayan yerlerde su
reti tahkiki hakkındaki 10 ağustos 1331 tarihli 
kanunu muvakkat, 

IV) îdarei örfiye mmtakalarında müteşek
kil divanı harbler tarafından verilecek idam 
kararlarının sureti icrasına dair 31 mart 1341 
tarih ve 595 numaralı kanun, 

V) Divanı harbi örfî hükümlerinin kabili 
temyiz olmadığına dair 29 nisan 1333 tarihli 
muvakkat kanun, 

VI) örfî idare cari olan mahallerde her ne
vi kütübü resail ve evrak ile matbuatı mevkute 
ve gayrimevkuteye mütedair 5 şubat 1335 ta
rihli kararname, 

VII) Vakti seferde icraatı Hükümete karşı 
gelenler için ciheti askeriyece ittihaz olunacak 
tedabire müteallik 14 mayıs 1331 tarihli kanunu 
muvakkat. 

Gl. NACÎ ELDENİZ (Seyhan) — Bu mad
denin ikinci fıkrasmda bir rakam tashihi rica 
edeceğim. 1325 tarihli kararname, diye yazıl
mıştır. Millî Müdafaa encümeninin ve Hükü
metin maddelerinde, 1335 tarihli, diye yazılıdır. 
Bunun da 1335 olarak tashihi lâzımgelir. 

BAŞKAN — 1325 yerine 1335 tarihli karar
name şeklinde tashih teklif ediyorlar. îtiraz 
yoktur. Maddeyi tashihi veçhile reyinize arze
diyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 14 — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meridir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Bu kanunun icrasına îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Bundan evvelki kanuna verilen reylerin ne

ticesini arzediyorum: 
Diyarbakır istasyonundan Irak ve Iran hu-

dudlarma kadar yapılacak demiryolları hak
kındaki 3262 sayılı kanunun birinci maddesi-
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nin tadiline dair kanuna (310) zat rey vermiş
tir. Nisab vardır, muamele tamamdır. Kanun 
(310) reyle kabul edilmiştir. 

Görüşülecek başka madde olmadığından çar-

samba günü saat 15 de toplanılmak üzere ini
kada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 17,30 j 

»©-<( 

Diyarbakır istasyonundan îrak ve Iran hududlarma kadar yapılacak demiryolları hakkındaki 
3262 sayılı kanunun birinci maddesinin tadiline dair kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Bere. Tûrker 
Cemal Akçm 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
izzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 
ihsan Tav 

Amasya 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Fevzi Daldal 
Mümtaz ökmen 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr, Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 

Aaa adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 310 

Kabul edenler : 310 
Reddedenler 0 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmeyenler : 116 
Münhaller 3 

/ Kabul edenler ] 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Ka»ran 
Hilmi Şeremetli 
Muzaffer Akpınar 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Salih Bozok 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Emin Yerlikaya 
Fethi Okyar 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
ibrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahramanı 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçekçi 
Nevzad Ayaş 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Ziya tsfendiyaroğlu 

Çoruh 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
îsmet Eker 
Münir Çağıl 

Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Benizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Enıin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça1 

Necib Ali Küçüka 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüfctekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Aitay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 
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Erzincan 
Abdülhak Fıralt 
Aziz Samih Ilter 
iskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Blgün 
Şükrü Koçak 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Gl. îhsan Sökmen 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Bdib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Yusuf Ziya Zarbım 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memed Teeirli, 

İçel 
Dr. Muhtar Berker 
Emin îııankur 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

î : 47 6-5 
Remzi Ünlü 

istanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kami Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakla 
Şinasd Erel 
Fakihe öymen 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Celâl Bayar 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Burhan ettin Denker 

1940 C : 1 
Hamdi Kuleli 
Zühtti Akm 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uluda§ 
Fuad Gökbudak 
Galib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
İzzet Erdal 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Mustafa Bacak 
Reeeb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Mutta'lib öker 
Osman Taner 
Vasıf Çrnay 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 

Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik ince 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Taşar özey 

Maraş 
Dr. Abdülkadir Kemali 
Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
irfan Ferid Alpaya 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Hazim Tepeyran 
Naim Erem 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Ali CaTiib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Dr. Saim Ali Dil emre 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Meliha Ulaş 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 

Süleyman Necmi Selmen 
Seyhan 

Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Sinan Tekelioğlu 
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Tevfik harman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki B ekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Gl. Akif , öztekin Er-
demgil 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü OBleda 

t : 47 6-5-
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Hasip Ahmed Ay tun a 
Muammer Develi 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 

Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü Öktem 
Mitat Tenel 
Sami Erkman . 

Vrfa 
Razi Soy er 
Refet Ülgen 
Sami Işbay 
Şeref Uluğ 

Yan 
Hakkı Ungan 

Münib Boya 
Yözgaâ ' 

Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
ibrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

Kırklareli 
Dr. Fuaıd Umay 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
Kemalettin Olpak 
(Hasta) 
Ragıb Akça 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan (M.) 

Konya 
Ali Muzaffer GÖker 
Kâzım Gürel 
Namı Hazim Onat 

Kütahya 
Besim Atalay 

Hüseyin Rahmi Gürpınar 
Muhlis Erkmen (V.) 

Malatya 
Gl. Osman Koptagel 
Malımud Nedim Zabcı 
Nasuhi Baydar 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Muhittin Birgen 
Rıza Erten 

/ Beye iştirak etmeyenler ] 
Afyon Karahisatr 

Ali Çetinkaya (V.) 
Amasya 

Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Eşref Demire! 
Falih Rıfkı Atay 
ismet inönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Nazmi Topcoğlıı (V.) 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
ismail Hakkı Uzunçarşih 
Memed Emir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
(Hasta) 

Dr. Zihni Ulgen 
Burdur 

Memed Sanlı 
Bursa 

Muhittin Baha Pars 
Refet Canıtez (Rs. V.) 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Hüseyin Cahid Yalçın 
M. AbdüMıalik Renda 
(Başkan) 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fa'zıl Ahmed Aykaç 
Fuad ağralı (V.) 

Erzincan 
Saffet Arıkan (V.) 

Erzurum 
Gl. Pertev Demİrhan 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdahnar 
izzet Arakan 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Giresun 
Fikret Atlı 
ismail Sabuncu 

Gümüşane 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Dr. Refik Saydam (Bş. 
V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
GL Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 

Kars 
Gl. Muhittin Akyüz 
Şeratfettin Karacan 
Zihni Orhon (M.) 

Kastamonu 
Hilmi Çorak 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Faik Baysal 
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Muğla 
Cemal Karamuğla 
Ov. 01. îzzeddin Çalışlar 
(M.) 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 

Niğde 
Dr. Abravava Marmaralı 
Dr. Basim Ferid Talay 

Ordu 
Dr. Vehbi Demir 

Rize 
Ali Zırh 

t : & 6 
Hasan Ca^id 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır (V.) 
Memed Ali Yörüker 
(Mazur) 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Ankoğlu 
Hilmi Uran 
tsmail Safa özler 
Şemsa Işeen 

Siird 
Hulki Aydın (Hasta) 

5 1940 C : İ 
Sinob 

Cevdet Kerim Incedayj 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Sırrı D ay 

Urfa 
Cll. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 
(M.) 

Van 
f.brahim Arvas 

Zonguldak 
Halil Türkmen 

. . > . . \>a<ı 

T. B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı: 94 e ek 
Denizli mebusu Emin Aslan Tokadın, Belediye kanununun 
23 ncü maddesinin 6 ncı fıkrasının değiştirilmesi hakkında 

kanun teklifi ve Dahiliye encümeni mazbatası (2/13) 

Yüksek Reisliğe 

1580 numaralı Belediye kanununun 23 ncü mad desinin 6 ncı fıkrasının değiştirilmesine dair olan 
kanun teklifi ve mucib sebebler mazbatasını takdim ediyorum. 

Lâzımgelen muamelenin ifasına müsaadelerin izi arz ve rica ederim. 
Denizli mebusu 
E. Aslan Tokad 

Esbabı mucibe 

1580 numaralı Belediye kanunumuzun 23 ncü maddesinin 6 ncı fıkrasında (Hırsızlık, dolandı
rıcılık, emniyeti suistimal, iflâs gibi muhilli haysiyet suçlarla) mahkûm olanların belediye azalı
ğına seçilemiyecekleri yazılıdır. Bu meyanda zimmete para geçirmek ve iftira ve vazifeyi suistimal 
suçlarile mahkûm olanların seçilebilib seçilemiyec ekleri sarahaten gösterilememektedir. Gerçi fık
rada bu suçlar sayıldıktan sonra (Gibi muhilli haysiyet suçlarla ...) tabirile zimmete para geçirme, 
iftira ile vazifeyi suiistimal suçlarının da o meyana geçmesi tabu gibi görülürse de tatbikatta buna ri
ayet edilmemektedir. 

Halbuki şahsın parasını çalan bir hırsızın belediye azalığına seçilemiyeceğini 6 ncı fıkrada sara
haten gösteren vazii kanun elbette Devlet hazinesinden veya her hangi bir amme müessesesinden 
zimmetine para geçiren yani daha büyük bir cürmü irtikâb eden diğer bir hırsızın belediye azalığına 
seçilmesine müsaade etmemesi icabeder. 

Amme nizamı ve ahlâkı bakımından da iftira ve vazifeyi suistimal mahkûmlarının da belediye aza-
lıklarma seçilmemeleri de tabiî olmalıdır. Binaenaleyh ilişik olarak teklif ettiğim maddei kanuniyenin 
kabulü bu mahzurları kaldıracaktır. 

DENİ2Lİ MEBUSU EMİN ASLAN TOKADIN 
TEKLÎFÎ 

1580 numaralı Belediye kanununun 23 ncû mad
desinin 6 ncı fıkrasının değiştirilmesine dair ka' 

nun lâyihası 

MADDE 1 — Belediye kanununun 23 ncü 
maddesinin 6 ncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir: 

(Hırsızlık; dolandırıcılık, emniyeti suiisti
mal, zimmete para geçirme, iflâs, iftira, gibi mu
hilli haysiyet suçlarla mahkûm bulunmamak lâ
zımdır) 

MADDE 2 — Bu kânun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına dahiliye 
vekili memurdur. 

15 - II -1940 
Denizli mebusu 

E. A. Tokad 
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Dahiliye encümeni mazbatası 

V. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Esas No. 2/13 
Karar No. 41 

30-IV -1940 

Yüksek Reisliğe 

Belediye kanununun 23 ncü maddesinin 6 ncı 
fıkrasının tadiline dair Denizli mebusu Emin 
Aslan Tokadın, Yüksek Reisliğe takdim edib 
Encümenimize havale Duyurulan tadil teklifi, 
teklif sahibi hazır olduğu halde tedkik ve mü
zakere edildi. 

Belediye kanununun 22 ve 23 ncü maddeleri 
muhtevasına nazaran; Belediye meclislerine aza 
intihab etmek ve intihab olunabilmek için hır
sızlık; dolandırıcılık, emniyeti suiistimal ve if
lâs gibi muhilli haysiyet suçlardan mahkûm bu
lunmamak lâzımdır. 

Tadil lâyihasında, zimmete para geçirmek, 
iftira ve vazifeyi suiistimal suçlarının dahi mad
de metnine ilâvesi teklif edilmekte ve mucib 
sebeb olmak üzere, (mevcud metin mefadına 
nazaran bu üç nevi suç dahi aza intihab etmeği 
ve intihab olunmağı mâni birer sebeb olduğu 
tabiî ise de tatbikatta buna riayet edilmemekte 
olduğu) ileri sürülmektedir. 

Kanunî mevzuat metinlerinde, hangi cürüm
lerin haysiyeti muhil olduklarını tahdidi şekilde 
tesbit etmek imkânı olmadığı için bazı nevi cü
rümlerin tasrih edilmesini ve diğer benzerlerinin 
«gibi» kaydile kıyas ve takdir mevzuu olarak 
gösterilmesi müesses taamül muhassalasıdır. 
Bu sebebledir ki; Belediye kanununda haysiyeti 
muhil suçlar, kıyas mevzuu olarak gösterilmekle 
iktifa edilmiş bulunmaktadır. 

Şu izahata göre; bu gün maddenin tadili ci
hetine gidilerek metne yeni suçlar eklenmesi 
halinde - metinde «gibi» kaydi ipka edilmiş ol
masına rağmen - madde mefhumuna tahdidi bir 
mana izafe etmiş olmak gibi bir tereddüd vu
kuuna mahal verilmiş olacaktır. 

Bundan başka, mucib sebebler lâyihasında 

beyan edildiği üzere; bir kanunun tatbikatında 
o kanunun sarih icablarından bazısına riayet 
edilmemesi, o kanun metninin tevsi suretile ta
dilini icab ettirecek bir sebeb teşkil etmiyeceği 
ve ancak o isabetsiz tatbiki kanunî itiraz dere-
catından geçirilerek tashihi cihetine gidilmesini 
icab ettirecek bir hâdise olduğu şüphesizdir. 

Bu sebebledir ki; tadil teklifinin kabulü, bu 
tekliften beklenilen faideden ziyade memul edil
meyen daha geniş mahzurlar tevlid edeceği mü-
taleasmda bulunulmuştur. Umumî Heyetin tas
vibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim 
olunur. 

Da. E. Reisi 
Tekirdağ 

C. TJybadtn 
Kâtib 

Yozgad 
Z. Arkant 
Antalya 

T. Sökmen 
Bingöl 

R. V. 
Çoruh 

Atıf Tüzün 

Ankara 
F. Baldal 
Balıkesir 

F. Tiriloğlu 
Bursa 

Neemeddm Sahir F. Güvendiren 
Çorum 

/. Kemal Alpsar 
Hatay 

A. Türkmen 
Kayseri 

A. Hilmi Kalaç 
Malatya 

Erzurum 
Z. Soydemir 

izmir 
M. Aldemir 

Konya 
Şevki Brgun 

Marag 
Emrullah Barkan Z. Kayran 

Trabzon 
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S. Sayrsu H3 
EHyarbak»r rstasyonundan kak ve İfan hududlarrna kadar 
yapılacak demiryolları hakkındaki 3262 sayılı kanunun I nci 
maddesinin tadiline dair kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe 

encümenleri mazbatalarıXt/3t6S) 

2L<2. 

Kaımrtar mitdürlüğü 

Büyük M İ M Meclisi Yükaek Reisliğine 

Diyarbakır istasyonundan Iran ve frak hududlarına kadar yapılacak demiryolları hakkındaki 
3262 sayılı kanunun birinci maddesinin tadiline mütedair olan ve fcım Vekiifer Heyetince 6 - IV -
1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı rauci&esile birlikte sıasnl-
muşttır. 

Başvekil 
Bt. E. Smjdüm 

Mııeib sebebler lâyihası 

3262 numaralı kanunla Diyarbakırdan başlıyarak trak ve İran hndüdlarına müntehi olmak üzere 
193T senesinde inşasına başlanılan demiryolu inşaatının 159 ncu kilometredieki ETurtalan istasyonuna 
kadar olan kısmı bitmek üzere olub bu istasyon, her iki hudûıda müntehi hatların yekdiğerintten 
ayrılacağı naktadan 12 kilometre evvel tesis edilmiş bir teşkilât istasyonudur. 

Hattın inşaat faaliyeti süratle devam ederken bir taraftan da bu hatların geçeceği güzergâhla
rın etüd haritalarının ihzarına ve bu güzergâhların zemine tatbiki ameliyelerine de de
vam edilerek mevzubahs Kurtalan istasyonundan itibaren îran hududuna gidecek hattın 
Van gölü kenarında Tuğ mevkiine kadar olan kısmının mezkûr etüd haritaları ve katği 
profülteri de elyevm ikmal edilmiş bulunmakta ve yüz yirmi kilometreden ibaret bulunan 
bu kısımda yapılacak işlerin mahiyet ve mikdarlarıile masraflarının artık katiye yakın bir şekilde 
tesbiti imkânı hâsıl olarak yapılan tedkikat sonunda aşağıdaki neticelere varılmıştır : 

1 — Bu kısımda (şimdiye kadar yapılmış olan hatlarımızda tesadüf edilmemiş) uzun bir tûl üze
rinde inşaat bakımından devamlı arızalar ve müşkülât mevcudcEur. Şöyleli : 

Kurtalan istasyonundan Van gölü kenarına kadar mecmuu tûtü yirmi bir kilometreye varan ve. 
en büyükr uzunluğu yedi yüz metre olan doksan beş aded tünel ve 40 - 50 metre irtif anıda altı viyadük 
ve dört aded büyük köprü inşası zarurî bulunmaktadır. Bundan başka Bitlisten evvel Delikli taştan 
Van: gölü kenarına kadar yirmi kilometrelik bir tül ü^errade daimf olarak çığlarla mücadele mec
buriyetinden dolayı nakliyat sık sık inkıtaa uğrayacak ve bu yüzden büyük masraflar ihtiyarına mec
bur kalınacaktır. 

2 — Yine bu kısmın, yirmi kilometresinde binde yirmi ve kırk kilometresinde binde yirmi beş olmak 
üzere çok sert ve devamlı meyiller kabul etmek mecburiyeti hâsıl olacak ve bu surette hattat kabiliyeti 
nakliyesi çok azalacak ve trenlerin daima çift makine ile taftriM icafo edfeceğimcfenişletme masrafları 
da pek büyük olacaktır. 

3 — Bu kısmın inşaat ve yol malzemesi masrafı takriben 40 milyona baliğ olacaktır. 
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Yukarıda izah olunan bu müşkülât ve mahzurlar yüzünden bu hattın, bu kısmının inşaat müd

detinin de uzun süreceği ve Van gölüne kadar ancak 3 - 3 , 5 senede ikmal edileceği anlaşılmaktadır. 
Bu sebeble gerek inşaat müddet ve masraflarından ve gerekse işletme bakımından daha müsaid bir 
güzergâh mevcud olub olmadığı bir kerre daha tedkik edilmiş ve evvelce tesbit olunan istikametlerden 
başka Van gölüne gitmek için Elâzığ - Palo - Muş - Rahova - Tuğ - istikametini de tedkik eden muta-
hassıs mühendislerin bu hususta o zaman verdikleri raporla mumaileyhimin şif ahî izahatlarından sonra 
âtideki neticelere yarılmıştır: 

1) Elâzığ - Palo - Muş - Rahova - Tuğ istikametini takib eden güzergâhın tülü takriben 330 kilo
metre olub bunun yüz kilometresi arızalı ve geri kalan 230 kilometresi ise hemen tamamile münbit ve 
mahsuldar ovalardan geçmekte olub arıza hemen yok gibidir. 100 kilometrelik arızalı kısım ise hiç bir 
zaman'Bitlis vadesindeki arızalar kadar çok ve müşkül değildir. 

2) Bu ikinci istikamet üzerinde yalnız Elâzığdan Ovaya inmek için 15 kilometre tûl üzerin
de ve Muş ovası nihayetinden Rahovaya çıkmak için 40 kilometrelik bir tûl üzerinde ancak 
binde 12 yi geçmiyen bir meyil mevcud olup geri kalan kısımda ise meyil mikdarı binde 10 u 
geçmemektedir. Bu sebeble bu hattın kabiliyeti nakliyesi Bitlisten geçen güzergâha nazaran üç 
dört misli fazla olacağı gibi askerî nakliyatta da tam bir askerî treni nakledebilecek kabiliyette 
ve sürat bakımından ise büyük süratler tatbik edilmeğe elverişli bulunmaktadır. Bu itibarla 
bu hattın işletme masrafları da diğerinden çok aşağı düşmektedir. 

3) Bu yeni güzergâha göre inşa edilecek hat t ın Elâzıktan Van gölü kenarında bulunan Tuğ 
mevkiine kadar olan masarifi inşaiyesi takriben 45 milyon liradır. Diyarbakırdan itibaren 159 
ncu kilometrede bulunan Kurtalandan başlıyarak Bitlis vadisini takiben Tuğa gidecek hattın in
şaat masrafı ise bundan pek az farklı olarak 40 milyon liradır. Yalnız bu hattın daimî olarak 
bütçeye tahmil edeceği işletme masrafı nazarı dikkate alınırsa iki güzergâh arasında 5 milyon 
liralık inşaat masrafı farkının pek ehemmiyetsiz olduğu tebarüz etmekle beraber bu fark da 
işletme masrafları farklarile çok kısa bir zamanda telâfi edilebilir. 

4) Elâzığdan Van gölüne gidecek hattın dört senede ikmali mümkün olup diğerinin 3 - 3,5 
senelik inşaat müddetine nazaran bu cihetten de aralarında büyük bir fark mevcud değildir. 
Maamafih bu müddet farkının da azaltılması imkânları araştırılacaktır. 

5) İran hududuna müntehi olacak demiryolu için Elâzığ - Palo - Muş - Tuğ istikametinin 
takibi halinde yukarıda arzedilen rüçhanlardan başka bu güzergâhın evvelki güzergâha nazaran 
daha mühim iki esaslı faikiyeti de vardır ki bunlardan birincisi yeni istikametin î ran transit 
nakliyatım 87 kilometre kadar kısaltmış olmasıdır. Filhakika; her iki güzergâh için de Tuğ -
tran hudud müşterek ise de Yolçatı - Elâzığ - Palo - Muş - Tuğ güzergâhı 350 kilometre olup 
Yolçatı - Diyarbakır - Kurdalan - Bitlis - Van - Tuğ güzergâhı 437 kilometre bulunduğundan ara
daki fark 87 kilometredir. 

Bu tûl farkından başka Diyarbakır ile Yolçatı arasında (Bitlis vadisindeki sert meyillere 
zamimeten) mühim bir tûl üzerinde binde 25 bir meyil vardır ki bu yüksek meyil nakil bakı
mından çok mühim bir mahzurdur. 

İkinci faikiyet ise : Sivas - Erzurum hattıriı Tercan civarında bir noktadan başlıyarak Van 
gölü sahiline birleştirecek olan mutasavver hatt ın Çapakçur veya Muşdan itibaren (bu cihet 
yapılacak tedkikat neticesi anlaşılacaktır) Van gölüne kadar olan kısmının Elâzığ - Palo - Muş 
hattı ile müşterek olmasıdır k i ; bu cihet te tran hudud hattının bu yeni güzergâhı lehine 
çok mühim bir rüçhan teşkil etmektedir. 

Bitlisi de demiryolundan mahrum bırakmamak için Rahova istasyonundan itibaren düz bir 
arazide takriben 14 kilometre tülünde bir şube hattı ile bu maksadın cüzî bir masrafla teğmin 
olunabileceği anlaşılmaktadır. 

Esasen bidayette îran hududuna gidecek hat için Bitlis güzergâhının intihabında atideki se-
bebler âmil olmuştu: 

a) Bir defa zaten Diyarbakıra kadar ilerlemiş olan demiryollanmızm îran hudud hattı için 
Diyarbakır - Kurdalan - Bitlis - Van gölü güzergâhını takib etmesi halinde yapılacak hat inşaa-
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tının tulü Elâzığdan geçirilecek hatta nazaran 53 kilometre daha kısadır. 

b) îrak hududuna doğru zaten inşa edilecek demiryolunun 170 kilometrelik kısmı İran hu-
dud hattı ile müşterek bulunması da daha mühim bir rüçhaniyet teğmin edeceği mülâhaza edil
miş idi. Fakat son zamanda ele geçen harita \Ve katği profillerin tedkikinden sonra anlaşıl
mıştır ki, Irak hudud hattı ile müşterek olan kısmın nihayet 15 mliyon liraya mal olacaktır ki 170 
kilometre bir tûl üzerinde ihtiyar edilen bu masraf o kadar büyük değildir. Eğer bu müşterek 
kısım daha çok bir masrafla yapılmış olsa idi ve Kurtalandan Bitlise doğru ileriki kısımlarda 
bidayet tahminlerdeki masarifi 3 - 4 mislini tecavüz etmemiş olsa idi bu kadar masraf ihtiyar edil
dikten sonra artık her ne olursa olsun Bitlis vadisini takiben Van gölüne gitmek tercih olunabilir
di. Halbuki vaziyet tamamile aksi zuhur etmiştir. 

Evvelâ: müşterek kısımda büyük bir masraf ihtiyar edilmemiştir. 
Saniyen: Bitlis vadisini takiben yapılacak 120 kilometrelik kısım yukarıda da arzedildiği üzere 

mühim bir masraf istilzam etmektedir ve inşaat zamanında maruz kalınacak müşkülât da şimdi
den kestirilemez. Buna mukabil ihtiyar olunacak daimî ve çok büyük işletme masraflarile çığdan 
dolayı sık sık vuku bulacak inkıtalar ve inşa olunacak hat tulünün kısa olmasına rağmen her 
bakımdan Elâzığ güzergâhının tercihini icab ettirmiştir. Binaenaleyh îran hududuna gidecek hat
tın Elâzığdan başlıj^arak bu hattın Iran hududuna giden kolunun yukarıda arzolunan esbaba bina
en şimdilik terkile bunun yerine Elâzığdan başlayarak Palo - Muş - Tuğ istikametini takiben in
şası ve ileride katği lüzum ve zaruret husulünde yine bütçe vaziyetinin müsadesine göre terke-
dilen kısmın bilâhare bir iltisak hattı olarak inşasının her zaman imkânı vardır. 

Diyarbakırdan Kurtalan itasyonuna varacak demiryolunu Van gölü ile birleştirmek için de bu 
arada esasen mevcud olan şose bir senede esaslı bir surette ve geniş olarak ıslah ve tamir edile
rek kesif nakliyat yapmağa amade bir hale getirmek imkânı hâsıl olabileceğini de tebarüz ettir
mek lâzımdır. 

Irak hududuna doğru gidecek olan demiryol inşaatına ise: Irak Hükümeti bizim hattımızla 
birleşmek üzere Musuldan itibaren kendi hududları dahilinde inşaata başladığı zaman tesri edil
mek üzere şimdilik bütçe vaziyetinin imkânları içinde Irak hududuna doğru inşaata yavaş yavaş 
devam edilecektir. 

Yukarıda bertafsil arz ve izah olunan esbaba binaen Diyarbakırdan başlayarak Irak ve Iran 
hududlarma doğru yapılacak demiryolları hakkındaki 3262 numaralı kanunun birinci maddesini ta-
dilen bir kanun lâyihası hazırlanmıştır. Bu hatların masarifi inşaiyesi hakkında yapılan son ted-
kikata göre şu vaziyet hâsıl olmaktadır. 

Diyarbakırdan itibaren Irak ve Iran hududlarma doğru yapılacak demiryolları için 3262 nım-a-
ralı kanunla 50 milyon liralık bir tahsisat kabul edilmiş idi. Bu 50 milyon lira; bu hatların katği 
etüdlerinin ikmalinden sonra taayyün edecek daha esaslı vaziyete göre hakikî inşaat masrafının 
anlaşılabileceği zaman çoğaltılmak mümkün olacağı mülâhaza edilerek mezkûr kanuna konulmuş
tu. Filhakika yapılacak olan bu iki demiryolu 785 kilometre uzunluğunda olduğuna ve mezkûr 
kanun hükmüne tevfikan Van gölü sahilinde demiryollarına muktazi tesisatın yapılacağına göre 
50 milyon liralık bir tahsisatın bu işlere kâfi gelmiyeceği şüphesiz idi. Elyevm Diyarbakırdan iti
baren 159 ncu kilometreye kadar olan inşaat bitmek üzere olduğundan bu kısmın kaça mal olabileceği ve 
159 ncu kilometreden Irak hududuna kadar olan kısmın da katği etüd ve profilleri elde mevcud bulun
duğundan bu kısmın da masarifi inşaiy esinin tayin edilebilmesi imkânı hâsıl olmuş bulunmaktadır. Bu 
vaziyete göre hatların hakikî masraflarının anlaşılmasına intizaren kanuna taahhüd salâhiyeti olarak mu 
vakkaten konmuş olan bu 50 milyon liranm gerçi Elâzığ - Tuğ kısmmın henüz harita ve profilleri ya
pılmamış ise de vagon ve lokomotif masrafları da dahil olduğu halde 117 milyon liraya baliğ olacağı tah
min olunmaktadır. 

Diyarbakır - Kurtalan kısmına sarf edilecek olan 15 milyon liradan bakiye kalacak 35 milyon lira 
ile şimdilik Elâzığdan itibaren inşaata devam edilerek etüd haritalarile profillerinin ikmalinden 
sonra ve inşaatın inkişaf etmiş bulunacak olan vaziyetine göre hakikate az çok yakın olarak ta
hakkuk edecek masrafa nazaran ileride bu 50 milyona zamimeten muktazi taahhüd salâhiyeti
nin ayrıca alınması icab edeceği maruzdur. 
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Nafia encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafia encümeni 17 - IV - 1940 

Bsm No. 1/365 
Karar No, 15 • 

Yüksek Reisliğe 

Diyarbakır istasyonundan Iran ve Irak hu-
dudlarına kadar yapılacak demiryolları hakkın
daki 3262 sayılı kanunun birinci maddesinin ta
diline mütedair olan ve icra Vekilleri Heyetince 
6 - IV - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırıldığı Başvekâletin 12 - IV - 1940 tarih 
ve 1645 numaralı tezkeresile yüksek makamınıza 
sunnılub Encümenimize havale buyurulan kanun 
lâyihası ve esbabı mucibesi encümenimizde okun
du ve Nafia vekili huzurile müzakere edildi. 

Kanun lâyihası Diyarbakırdan traka ve Iran 
hududlarma temdidi 3262 numaralı kanunla ka
bul edilen Irak ve Iran hududlan hatlarından 
Iran hududu hattının; daha mamur ve mümbit 
araziden ve müteaddid kaza ve nüfuslu mmta-
kadan geçmek ve bahusus transit bir hatta baş
lıca aranması lâzimgelen tûl kısalığı (87 ki
lometre) kazanmak ve meyilleri hafifletmek ve 
hat kabiliyeti nakliyesini tezyid ederek işletme 

masrafını ve nakliye maliyet fiatını azaltmak 
gibi rüçhaniyet ve faydaları sebebile; evvelce ta
karrür eden Kurtalan - Bitlis» Tug hattı yerine 
Elâzığ, Palo, Muş, Tuğ hattının inşasıdır. 

Her ne kadar evvelce takarrür eden istika
mette 120 kilometre demiryol yerine yeni isti
kamette 210 kilometre fazlasile 330 kilometre tü
lünde demiryol inşası icab edecek ve masarifi in-
şaiye yalnız (5 000 000) beş milyon lira artacak 
ise de buna mukabil balâda arzedilen bir çok me-

D%arbakur istasyonundan Iran ve Irak hu
dudlarma kadar yapılacak demiryolları hakkın
daki 3262 sayılı kanunun birinci maddesinin ta-

ııafi elde edileceği ve transit yolunun müstakbel 
vaziyetinin ıslah edilmiş olacağı anlaşılmaktadır. 

3262 numaralı kanunun derpiş ettiği hatla
rın ikmalinin 117 milyon liraya baliğ olacağı tah
min edildiği Hükümet esbabı mucibesinde bildi
rilmekte ise de halen mezkûr kanunla verilen 
tahsisattan Elâziğ, Muş, Tug istikametinde yeni 
yapılacak hatta da sarfına mezuniyet verilmesi 
ve 3262 sayılı kanunun birinci maddesinin tadili 
taleb edilmektedir. 

Badelmüzakere Hükümetin teklif ettiği kanun 
lâyihası Encümenimizce de aynen ve mlittefikan 
kabul edilmiş olmakla bermueibi havale Bütçe 
encümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Re
isliğe sunuldu. 

Nafia encümeni reisi M. M. Kâtib 
Erzincan Eskişehir Sivas 

A. Samih llter îzzet Arukan N. Demirağ 
Afyon K. Ankara Ankara 
M. Gönenç A. Baytm E. Demirci 

Çoruh Elâziğ Eskişehir 
A. R. Er em F. Ziya Çiyiltepe O. Işın 

Gazianteb İsparta izmir 
Dr. A. Melek II. Özdamar S. Epikmen 

Malatya Niğde TunçeM 
M. Ş. Özpazarbaşı H. Mengi Sami Evkman 

Urfa Mfclatya 
Ş. Vluğ V. Çinay 

diline mütedair olmak üzere Nafia vekâletince 
hazırlanıb Başvekaletin 12 - IV - 1940 tarih ve 
6/1645 sayılı tezkeresile Büyük Meclise sunulan 

Bütçe eneümenı mazbatası 

T. B. M. M. 
BM§0 maknmi 30 - IV - 19M 
Mmbata No. 6® 
Esas No. 1/365 

Yüksek Reisliğe 
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kanun lâyihası Nafia encümeni mazbatasile bir
likte Encümenimize tevdi Duyurulmakla Nafia 
vekili öeneral Ali Puad .Gebesoy ve Maliye vekili 
Puad Ağrali hazır olduklan halde tedkik ve mü
zakere olundu. 

Diyarbakır istasyonundan Iran ve Irak hu-
dudlanna kadar yapılacak demiryollarının evvel
ce kararlaştırılmış olan* güzergâhında Hükümet 
mucib sebebler lâyihasında tafsilen izah edildiği 
veçhile bir değişiklik yapılmasına lüzum görül
müş ve bunu teğmin etmek üzere de bu lâyihanın 
tanzim edildiği anlaşılmıştır. 

Alman izahlara ve yapılan tedkiklere göre 
güzergâhta yapılmak istenen değişiklik hattın 
ayni masrafla ve müşkülât bakımından daha 
kolay olarak münbit sahalardan geçerek iktisadî 
faydalar teğmin edeceği anlaşıldığından lâyiha 
esas itibarile kabule şayan görülmüştür. 

Yapılan müzakere sırasında 3262 sayılı kanun
la buT kanunun muvakkat maddesine aid 3580 sa-, 
yılı kanunda mevcud bir hükmün işbu lâyiha ile 

birleştirilerek bir kanunda toplanması münasil? 
olacağı düşünülmüşse de alâkalıların verdiği izah< 
lara nazaran 3262 sayılı kanuna dayanarak akde

dilmiş ve hükmü henüz devam etmekte bulunmuş 
olan mukavelenameler ve bunlara müsteniden 
yapılacak tediyeler mevcud olduğundan tatbikatta 
herhangi bir ihtilât ve müşkül doğmasına mahaT 
kalmamak üzere bu birleştirmeden sarfınazar 
olunmuştur. * 

Birinci maddenin yazılışı üzerinde yapılan 
değişiklikle lâyiha aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Beis 
Kırklareli 
B. Denker 

Kâtib 
istanbul 

F. öymen 
Giresun 

M. Akkaya 
Kayseri 

rT. S.Ürgübiü 
Malatya 

M. öker 
Seyhan 

D. Arikoğlu 

. B..Y.. 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Bursa 
N. Ayaş 

içel 
T. G. Beriker 

Kayseri 
8. Serim 
Mardin 
R. Erten 

Trabzon 
Strrı Bay 

M. M. 
Kocaeli 
8. Yargı 

F. Altay 
İsparta" 

R. Ünlü 
Kütahya 

A. Tiridoğlu 
Muğla 

H. Kitabçı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Diyarbakır istasyonundan Irak ve İran hudud-
lartna kadar yapılacak demiryolları hakkındaki 
3262 numaralı kanunun birinci maddesinin ta

diline dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 24 - VI - 1937 tarihli ve 3262 
numaralı kanunun birinci maddesi aşağıdaki şe
kilde tadil edilmiştir : 

Muaddel birinci madde — Demiryollarının 
Diyarbakır istasyonundan itibaren Irak hududu
na ve Elâzığ istasyonundan itibaren tran hudu
duna kadar temdidi ve bu hattın bir noktasın
dan başlayarak Bitlise müntehi olmak üzere 
bir şube hattı inşası ve demiryolunun Van gölü 
sahilinde müntehi olduğu nokta ile Van arasın
da lüzum görülecek yerlerde yanaşma iskeleleri 
vücude getirilmesi ve feribot yaptırılması için 
50 milyon liranın sarfına ve bu işler için gele
cek senelere sari teahhüdlere girişmeye Nafia 
vekili mezundur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Nafia ve Maliye vekilleri memurdur. 

6 - IV - 1940 
Bş. V. Ad. V . M. M. V. 

Dr. R. Saydam Fethi Okyar S. Arıkan 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Fayık öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mî. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 

S. î. M. V. G. 1. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
A. Çetinkaya N. Topcoğlu 

• • • 

6 -
BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Diyarbakır istasyonundan Irak ve İran hududla-
\ rina kadar yapılacak demiryolları hakkındaki 

3262 sayılı kanunun birinci maddesinin tadiline 
dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 24 - VI -1937 tarih ve 3262 sa
yılı kanunun birinci maddesi aşağıda yazılı şe
kilde değiştirilmiştir : 

Diyarbakır istasyonundan başlayarak Irak 
hududuna ve Elâzığ istasyonundan itibaren tran 

I hududuna kadar demiryollarının temdidi ve 
\ Elâzığ - tran hudud hattının bir noktasından 
', başlayarak Bitlise müntehi olmak üzere bir şube 

hattı inşası ve demiryolunun Van gölü sahilin
de nihayet bulduğu nokta ile Van arasında lü
zum görülecek yerlerde yanaşma iskeleleri vü
cude getirilmesi ve feribot yaptırılması için 
50 milyon liranın sarfına ve bu işler hakkında 
gelecek yıllara geçici teahhüdlere girişmeğe Na
fia vekili mezundur. 

MADDE 2 — Aynen 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Nafia vekilleri memurdur. 

(S . Sayısı: İ13 ) 



S. Sayısı: 115 
Oriî idare kanunu lâyihası ve Millî müdafaa, Dahiliye ve 

Adliye encümenleri mazbataları (1/67) 

T.C. 
Başvekâlet 15 - IV -1939 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1894 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 12 - IV -1939 tarihinde Yük

sek Meclise arzı kararlaştırılan örfî idare kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 
Başvekil 

Dr. B. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Teşkilâtı esasiye kanununun 86 ncı maddesi mucibince hazar ve seferde ilân olunacak örfî 
idare halinde teessüs edecek teşkilâtın âmir ve memurlarının her türlü şek ve şüpheden azade ve 
hal ve icabatın istilzam ettiği dikkat ve ihtimamile müteferrik bir halde vazifelerini muvaffakiyet
le başarmaları Cumhuriyet idaresinin esasatmdan ve ordunun cümlei vezaifindendir. Bu hususta 
gerçi muhtelif tarihlerde aslen ve zeylen isdar olunmuş müteaddid kararname ve kanun ve müzeyye-
lâtı varsa da bunların tatbikatta daima kifayetsizliği ve bilhassa her örfî idare ilânında gerek mer
kezin ve gerekse örfî âmir ve mahkemelerin daima istizahatla tereddüde duçar ve teşettütü mua
meleye maruz kaldıkları görülmüştür. Bunlara katî surette nihayet verilmek ve elde tam ve müte
kâmil bir düstur olarak bulunmak üzere örfî idarenin ilânile istihdaf olunan gayelere uygun bir 
halde vazife görülmesini temin eylemek müdevven ahkâmı salife tedkik olunmak ve muhtelif tarih
lerde bazı komisyonlar tarafından vücude getirilmiş lâyihalar da gözden geçirilmek ve şimdiye ka
dar vaki tatbikattan alınan tecrübe ve derslerden ve bilhassa Alman ve Fransız kanunlarının cami
amıza uygun ahkâmından istifade edilmek suretile bir kanun lâyihası vücude getirilmiştir. Lâyiha 
beş kısımdan ibarettir. Birinci kısım örfî idarenin konması ve kaldırılması, ikinci kısım örfî idare 
altmda kalan yerlerde tatbik olunacak muameleleri, üçüncü kısım teşkilâtı, dördüncü kısmı va
zife, usulî hükümler, cezaî hükümler, beşinci kısım müteferrik hükümleri ihtiva etmektedir. 

Not: 
Lâyihayı hazırlayan komisyondaki Maliye mümessili, 2702 sayılı kanunun subaylara verilecek 

maaşta rütbeyi esas tuttuğunu ve gerek subaylara ve gerekse sivil memurlara aslî vazifelerinden 
dolayı maaşlarına ilâveten tazminat verilmesi esasını kabul etmediğini ve bu itibarla lâyihanın 7 nci 
maddesinin 4 ncü fıkrasının lâyihadan çıkarılmasını mütalea etmiştir. 
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Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. C. 
M. M. encümeni 
Esas No. 1/67 
Karar No. 9 

13 -V - 1939 

Yüksek Beisliğe 

Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve icra 
Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan örfî idare kanun lâyihası esbabı muci-
besile birlikte sunulduğuna dair olub Encümeni
mize havale edilen Başvekâletin 25 - IV - 1939 
tarihli ve 6/1894 numaralı tezkeresi ve bağlı ev
rakı Millî Müdafaa vekilliğile Adliye ve Dahi
liye vekillerinden gönderilen memurları huzu
runda okundu ve görüşüldü: 

Teşkilâtı esasiye kanununun 86 ncı maddesi 
mucibince ilân olunacak örfî idare halinde tesis 
edilecek teşkilâtla âmir ve memurlarına ve vazi
felerine aid olan kanun lâyihasının bazı madde
lerinde, Teşkilâtı esasiye kanununun hükümleri 
dairesinde, ilâveler ve değişiklikler yapılmıştır. 

Başkaca olarak üçüncü maddedeki örfî idare 
mahkemesinin görmesi icab eden kabahat kıs
mına aid 10 ve 11 ncı fıkraların yerine ayrı bir 
maddenin tesis suretile kanun hükümlerinin dahi 
kuvvetli bir hale getirilmesi Encümenimizce mu
vafık görülmüş ve lâyihadaki beşinci maddenin 
örfî idarenin salâhiyetlerini tayin ettiği için ayn 
bir kısım halinde tesisine ve bu lâyihadaki mah
kemelerin vazifelerine aid olan üçüncü maddeye 

muhalif olarak mevcud olduğu görülen 9 ncu mad
denin istisnaî bazı kayidleri ihtiva ettiği görüle
rek kanundan çıkarılmasına ve maddelerin bu 
değişikliklere göre teselsül ettirilmesine Encüme
nimizce karar verilmiş ve bu lâyihanın müstace-
len müzakeresi ricasile ve havalesi veçhile Dahi
liye encümenine verilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulmuştur. 

M. M. Kâtib 
Erzurum Samsun 
Ş. Koçak R. Barkın 

Erzurum Seyhan 
8. Altuğ 8. Tekelioğlu 

Çorum Kars 
S. Akgöl Ş. Karacan 

Maraş Konya 
H. R. Tankut V. Bilgin 

Urf a 
A. Yazgan 

M. M. E. Reisi 
Diyarbakır 

K. Sevüktekin 
Sinob 

C. K. încedayt 
İstanbul 

Dr. H. Ş.,Erel 
Çankırı 

Dr. A. Arkan 
Yozgad 
C. Arat 

Hükümetin teklif ettiği kanun lâyihasının 
9 ncu maddesinin çıkarılmasına taraf dar değilim 

Samsun Erzurum 
Am. F. Engin A. Akyürek 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Dahiliye encümeni 

Es4s No. 1/67 
Karar No. 27 

Yüksek Reisliğe 

Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve icra 
Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise sunulması ka
rarlaştırılan örfî idare kanunu lâyihasının gön
derildiğini bildiren 15 mayıs 1939 tarihli ve 1894 
numaralı Başvekâlet tezkeresi Millî Müdafaa en
cümeninin mazbatasile birlikte Encümenimize tev
di kılındığından Dahiliye vekili ve Millî Müdafaa 
/ekâleti memurları hazır oldukları halde okundu 

3 - VII - 1939 

ve müzakere olundu : 
Teşkilâtı esasiye kanununun 86 ncı maddesi, 

biri örfî idare mıntakasında tatbik edilecek ahkâ
mın ve diğeri harb halinde takyid edilecek ma
suniyetlerin icra tarzları kanunla tesbit olunma
sını emretmekte olmasına ve öarfî idare muamele
leri muhtelif tarihlerde tedvin edilmiş olan müte
ferrik kanunlarla dağınık bir halde bulunmasına 
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mebni bu günün ihtiyaç ve icablanna göre tevhi-
den hazırlanmış olan lâyiha, umumî bakımdan ka
bule şayan görüldü ve aşağıda işaret edilen mad
deler üzerinde bazı değişiklikler yapıldı; şöyle ki : 

1 - Birinci madde metnine, Millî Müdafaa en
cümeninin tasvibi gibi, örfî idare ilânı kararının 
icra Vekilleri Heyetince ittihaz ve Dahiliye ve
kili tarafından ilân edilmesi hükmü ilâve edildi ve 
Hükümet teklifinde mevcud bulunan « örfî ida
renin hududu ve müddeti hakkında yapılacak de
ğişikliklerin de ayni şekilde ilân edilmesini » ifa
de eden fıkra ipka olundu. 

2 - ikinci madde metninde bir basit kelime 
değişikliği yapıldı. 

3 - Millî Müdafaa encümeninin üçüncü mad
desi aynen ve dördüncü maddesi küçük bir tas
hihle kabul edildi. 

Hükümetin dördüncü maddesi de bir kelime 
kaldırılarak beşinci madde olmak üzere tesbit kı
lındı. 

4 - Millî Müdafaa encümeninin altıncı mad
desi, cemiyetler hakkında küçük bir değişiklik 
ve bazı ifade tashihleri yapılarak kabul edildi. 

5 - Millî Müdafaa encümeninin yedinci mad
desi aynen ve ittifakla ve sekizinci maddesi, (taz
minat) a aid hüküm hakkında lâyihayı hazırlayan 
komisyondaki maliye mümessilinin mütaleasına iş
tirak eden azaların ayrılması dolayısile, ekseri
yetle kabul edildi. 

6 - Millî Müdafaa Encümeninin dokuzuncu 
maddesi ve başlığj aynen kabul edildi. 

7 - Hükümet lâyihasının dokuzuncu maddesi; 
general, vali ve hâkimler hakkmda örfî idare 
mahkemeleri takibat yapmadan önce bunlarm 
bağlı bulundukları yüksek makamarm muvafa-
katlarınm alınması usulünü tesbit etmiştir. 

Millî Müdafaa Encümeni, bu usulü «Lâyiha
nın üçüncü maddesine muhalif istisnaî bir ma
hiyette» görerek kanundan çıkarmıştır. 

Bu usulî mesele üzerinde tevakkuf eden 
Encümenimiz; örfî idare mahkemelerinin va
zife ve salâhiyetlerini gösteren üçüncü madde 
muhtevası ile, örfî idarenin takibata başlama
dan önce Devlet otoritesini taşıyan yüksek 
temsil memurlarının mafe\klerini haberdar et
melerinden ibaret bir usul tesisi arasmda kı
yas yürütülebilecek bir tehalüf tesbit ede
memiş ve bilâkis generallerin, valilerin ve hâ
kimlerin tâbi tutuldukları bu usul meyanına 

(S . Say 
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idare ve temşiyet bakımından valiler ile ayni 
mertebe ve salâhiyeti haiz olan kaymakamla
rın dahi ilâve edilmesini hukuk ve idare nokta
sından muvafık ve muktazi görmüş ve müzakere 
sırasında; valilik vazifesinin yalnız örfî idare 
mmtakasında değil, bu m intaka haricinde ya
pılmakta olmasmm bu usul üzerinde bir tesiri 
olmıyaeağını ve bu vazifeyi esaleten değil, vekâ
leten yapmakta olanlara dahi usulün şamil ol
ması lâzımgeleceğini tesbit etti. 

Bir de mebusların dahi kanun metninde bahis 
mevzuu olması hakkında cereyan eden müzake
rede; Teşkilâtı esasiye kanunu, mebusların teşriî 
masuniyetleri hakkında sarih ve kâfi hüküm ta

şımakta olmasına göre keyfiyetin mazbatamızda 
açıklandırılması ile iktifa edilmesi münasib gö
rüldü. 

Hükümet teklifinde yalnız generaller yazılı 
olub amiraller zikredilmemiş olmasına ve halbuki 
deniz komutanlarının dahi kara komutanları 
mertebe ve salâhiyetini haiz bulunmasına mebni 
Hükümetin dokuzuncu maddesi tevsian ve tashi-
hen onuncu madde olarak kabul edildi. 

8 - Teşkilâtı esasiye kanununun 86 ncı mad
desi örfî idare ilânı halinde tatbik edilecek tak-
yidat ile harp halinde tatbik edilecek takyidatm 
her ikisinin dahi kamınla tesbit edileceğini âmir 
olmasına mebni lâyihanın ikinci faslı başlığının 
(harb halinde tatbik edilecek takyidat) şeklinde 
taknini ekseriyetle kabul edildi ve madde üze
rinde kelime değişiklikleri yapıldı. 

9 - Hükümetin 11 nci maddesi; teselsül dola-
yisile 12 nci madde olarak kabul ve 10 ncu mad
denin usule aid hükmünün bu maddeye de şümu
lü bulunduğu ilâve edildi. 

10 - Bu lâyihanın ilga etmesi lâzrmgelen ka
nunlar da 13 ncü madde olmak üzere bazı tashih
ler yapılarak yazıldı. 

Adliye encümenine tevdi buyurulmak üzere 
Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Dahiliye En. Reisi Reis V. M. M. 
Tekirdağ Çoruh Mardin 

C. Uybadın Atıf Tüzün Tazminata) 
aid hükme 
muhalifim 

Edib Ergin 
Kâtib 

Yozgad Ankara Bingöl 
Z. Arkant Fevzi Daldal Necmeddm Bahir 
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Bursa Bursa Çanakkale 

E. Güvendiren • Fazlı Güleç E. Ergeneli 

Edirne 
Ö. Şahinbaş 

Giresun 

Erzurum 
N. Elgün 

İzmir 

Erzurum 
Z. Soy demir 

Kars 
M.Akkaya E. Mimar oğlu E.özoğuz 

Kayseri 
N. Toker 

Kayseri 
A. H. Kalaç 

Malatya 
Emrulldh Barkan 

Samsun . Sivas Tokad 
M. Ali Yürüker Mitat Ş. Beleda Galîb Pekel [1] 

Zonguldak Zonguldak 
/. E. Bozkurd Rifat Vardar 

[1] Encüytıenin hazırladığı 11 ve 12 nci mad
delerin Teşkilâtı esasiye kanunftı hükümlerine 
aykırı olduğu kanaatindeyim Tazminat hakkın
daki hükme de muhalifim. 

Galib Pekel 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 1/67 
, Karar No. 40 

3 - V - 1940 

Yüksek Reisliğe 

Millî Müdafaa vekâleti tarafından hazırlana
rak İcra Vekilleri Heyetinin 12 - IV - 1939 ta
rihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan örfî idare kanunu lâyihasının Millî Mü
dafaa ve Dahiliye encümenleri mazbatalarile bir
likte encümenimize de havale ve tevdi buyurul-
ması üzerine ihtiva etmekte olduğu hükümler 
Millî Müdafaa vekâleti mümessilinin huzurile 
tedkik ve'müzakere olundu: 

örfî idarenin ilân ve tatbikini icabettiren hal
ler Teşkilâtı esasiye kanununun 86 ncı maddesin
de beyan ve tadad olunduğu veçhile millî varlı
ğımızı veya Cumhuriyetin mevcudiyetini tehlike
ye düşürecek kadar vahim vaziyetlerin hudüsuna 
bağlıdır. Bu buhranlı devrelerde emniyet ve 
asayişin çok seri ve müessir bir tarzda tesis ve 
idamesi gerek millî emniyetin ve gerek zaruret 

halinin tabiî bir icabıdır. îdarei orfiyeyi şahıs ve 
ikametgâh masuniyetlerile, matbuat, muraselât, 
cemiyet ve şirket hürriyetlerinin muvakkaten tak-
yid ve taliki suretinde tarif eden Teşkilâtı esasi
ye kanunumuz örfî idare mmtakası dahilinde tat
bik olunacak ahkâm ve muamelâtın sureti icrası 
keyfiyetinin ve harb halinde dahi masuniyet ve 
hürriyetlerin tarzı takyid ve talikinin bir kanun
la tesbit olunmasını âmirdir. İşte bu ihtiyacı 
karşılamak ve ayni zamanda muhtelif tarihlerde 
istar olunmuş örfî idare hakkındaki kanun ve 
kararnamelerin tatbikattaki kifayetsizliğini önle
mek maksadile hazırlanmış olan lâyihayı heyeti 
umumiyesi itibarile kabule şayan gören encüme

nimiz maddelerin müzakeresine geçmeden önce 
bab ve fasılları ihtiva eylediği hükümlerin birbi
rine olan irtibatı bakımından yeni bir tasnife 
tâbi tutmağı zarurî görerek birinci babın sırasile 
umumî hükümler; örfî idarenin vazife ve salâhi
yetleri; teşkilât, örfî idare mahkemelerinin vazi
feleri ve usule aid hükümler başlıklı beş kısma 
ayrılmasına ve ikinci babı takib eden üç madde
nin son maddeler şeklinde tefrikma ittifakla ka
rar vermiştir.' 

Birinci maddenin Dahiliye encümeni tara
fından tesbit edilen şekilde «Teşkilâtı esasiye 
kanununun 86 ncı maddesine tevfikan umumî 
veya kısmî örfî idare ilânı halinde, bunun ne 
kadar devam edeceğinin ve tatbik olunacağı yer
lerin hududu îcra Vekilleri Heyetinin kararı 
üzerine Dahiliye vekili tarafından münasib va
sıtalarla ilân olunur» denilmekte ise de idarei 
örfiyenin müddeti ile tatbik edileceği yerlerin 
tesbitine taallûk eden kısmı Teşkilâtı esasiye 
kanununun 86 ncı ' maddesinde beyan edilmiş 
olmasına göre maddenin idarei örfiye kararı
nın münasib vasıtalarla ilân edileceği şeklinde 
tanzimi muvafık görülmüştür. 

Dahiliye encümeninin 6 ncı maddesini teşkil 
eden üçüncü maddede yapılan tadil (I) sayılı 
benddeki şüphe kelimesinin kaldırılarak bendin 
görülecek lüzum üzerine ibaresile başlamasın
dan ve (III) numaralı bende Türk ceza kanu
nunun 189 ncu maddesinde yazılı silâhlarla alet 
YO cebhanelerin, ve dinamit, bomba ve buna 
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mümasil alâtı muhribe ve mevaddı infilâkiye 
ve müştaileden başka bir de modern harblerde 
kullanılmakta olan boğucu gazların da ilâvesin
den ibarettir. Boğucu gazlar mefhumuna harb-
te kullanılan bilumum zehirli ve tahrib edici 
gazlar da dahildir. 

Millî Müdafaa encümeninin örfî idare mah
kemelerinin asıl ve yedek askerî hâkim ve kaza 

hakkını haiz askerî adlî hâkimlerinin tayinin
den bahis olan 8 nci maddesinde kullanılmış 
olan «kaza hakkım haiz askerî adlî hâkim» iba
resi tavziha muhtaç görülmüş ve encümende 
verilen izahata göre kaza hakkını haiz ibaresile 
idarî işlerde yetişmiş hâkimleri madde mevzu-
undan hariç birakmak maksadı takib edilmekte 
olduğu anlaşılarak encümence kaleme alman 
metnin üçüncü maddesinde yer alan (II) sayılı 
bendi bunu teğmin edecek şekilde tanzim ve 
ayni maddenin (IV) ncü bendi örfî idare teş
kilâtında vazife alanlara, îcra Vekilleri Heye
tince tayin edilecek mikdarda bir tazminat ve
rilmesini tazammun eylediğinden ayrı bir mad
de olarak tesbit edilmiştir. 

Yedinci maddede rüyeti örfî idare mahke
melerine tevdii zarurî görülen fiiller Millî Mü
dafaa vekâletinin de muvafakatile Ceza ka
nununun suçların tasnif ve tertibinde takib ey
lediği esaslar nazara alınmak sur etile (VII) 
bendde tesbit edilmiştir. Bu maddenin örfî 
idare altına alman yerlerde aşağıdaki fiileri 
işleyenler ve bu fiillere iştirak edenler örfî 
idare komutanı tarafından taleb edildiği tak
dirde sıfat ve memuriyetleri ne olursa olsun 
örfî idare mahkemelerinde muhakeme oluna
caklarına dair birinci fıkrasındaki «Sıfat ve 
memuriyetleri ne olursa olsun» ibaresinin teş
riî masuniyete müteallik hükümlere bir istisna 
teşkil eder şekilde anlaşılmaması için «Sıfat» 

kelimesinin çıkarılması altı reye karşı yedi rey 
ekseriyetle karar altına alınmıştır. Ekalliyet 
reyine göre sıfat ve memuriyetleri ne olursa 
olsun ibaresinin Teşkilâtı Esasiye kanununun 
teşriî masuniyete müteallik hükümlerini hiç bir 
veçhile tadil etmediği aşikârdır ve bilâkis sı
fat kelimesinin tayyi tatbikatta bazı mahzur
lara meydan verecek mahiyettedir. 

Sekizinci madde Türk Ceza kanununun bu 
husustaki hükümlerile tenazuru teğmin bakı
mından madde mevzuuna giren fiillerden dola-

5 .— 
yi mezkûr kanunun 526 ve 528 nci maddelerin
de yazılı cezaların üç misli arttırılarak hük-
molunacağl şeklinde tanzim olunmuştur. 

On birinci maddenin Hükümet tarafından 
teklif ve Dahiliye encümeni tarafından tadil 
olunan metnine (Madde 10) teklife esas olan 
mülâhazalar icabı olarak umumî müfettişler 
ile müddeiumumiler de ilâve olunmuştur. 
Müddeiumumiler mefhumuna ayni vazifeyi gö
ren müddeiumumi muavinlerinin de dahil oldu
ğu neticesine varan encümenimiz maddeyi ayrı
ca müddeiumumi muavinlerinin ilâvesi hakkın
daki teklifi ekseriyetle reddetmiştir. 

Dahiliye encümeni tarafından tanzim olunan 
11 nci maddenin (Hükümet teklifinin 10 ncu 
maddesi) teşkilâtı esasiye kanununa muhalif 
olup olmadığı hakkında cereyan eden müzakere 
neticesinde zikri geçen kanunun 86 nci maddesi
nin son .fıkrasında idarei örfiye mrntakasile bu 
mrntaka dahilinde tatbik olunacak ahkâm 
ve muamelâtın sureti icrası ve harb halinde dahi 
masuniyet ve hürriyetlerin tarzı takyid ve tali
kinin kanunla tesbit edileceği» sarahaten der
piş edilmiş olmasına mebni hürriyet ve masuni
yetlerin harb halinde kanunu mahsusuna göre 
takyid ve talik edilebileceğine ve ancak Dahili
ye encümeni metninde bu masuniyetlerin tarzı 
takyidi gösterilmiyerek umumî mahiyette bir 
salâhiyet verildiği anlaşıldığından madde met
ninin takyid edilmesi derpiş edilen masuniyet 
ve hürriyetlerin tesbiti suretile tanzimi ekseri
yetle karar altına alınmıştır. 12 ve 13 ncü mad
deler bu karar dahilinde ve lâyihanın üçüncü ve 
yedinci maddelerile olan irtibat ve alâkası göze-
dilmek suretile yeni baştan kaleme alınmıştır. 

Lâyiha, yukarıda izah olunan tadillerle Umu
mî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 
Ad. E. Reisi M. M. Kâtib 

Çorum Zonguldak Konya 
Münir Çağıl Şinasi Devrin 

Antalya Balıkesir Bursa 
. N. Aksoy O. Niyazi Burcu Atıf Akgüç 

Erzincan Gazianteb Hatay 
A. Fırat ö. A. Aksoy Hamdi Selçuk 

Kastamonu Kayseri Mardin 
Abidin Binkaya R. özsoy B. Menemencioğlu 

Rize Tokad Trabzon 
Fuad Sirmen S. Atanç F. A. Barutçu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Örfî idare kanunu 

BİRİNCİ FASIL 

örfî idare 

Birinci kısmı 

Umumî hükümler 

MADDE 1 — Umumî veya mevziî örfî idare 
ilânı nalinde bunun ne kadar devam edeceği ve 
tatbik olunacağı yerlerin hududu münasib vası
talarla mahallinde ilân olunur. 

örfî idare hali uzatılırken de böyle yapılır. 

MADDE 2 — Örfî idare altına alman yer
lerde umumî emniyet ve asayişe taallûk eden ve 
Heyeti Vekilece tayin ve tesbit olunan zabıta va
zifeleri askerî makamlara intikal eder. Askerî 
makamlar kendilerine intikal eden vazifelere 
müteallik kararları ve emirleri mahallî zabıta
sı marifetile icra ettirirler. 

İkinci kısmı 

Örfî idd.'e mahkemelerinin vazifeleri 

MADDE 3 — örfî idare altma alman yer
lerde aşağıdaki fiilleri işleyenler ve bu fiillere 
iştirak edenler örfî idare komutanı tarafından 
taleb edildiği takdirde sıfat ve memuriyetleri ne 
olursa olsun, örfî î ^ r e mahkemelerinde muha
keme olunurlar : 

1 - Türk ceza kanununun 125 : 163 ncü mad
delerinde yazılı Devletin şahsına karşı cürümler, 

2 - Türk ceza kanununun 316, 317, 332, 333, 
334, 335, 336, 337 nci maddelerinde yazılı amme
nin itimadı aleyhine cürümler, 

3 - Türk ceza kanununun 234, 249, ncu mad
delerinde yazılı memuriyet mevki ve nüfuzunu 
suiistimal suçlan, 

4 - Türk ceza kanununun 254, 255, 256, 257, 
258, 260, 264 ncü maddelerinde yazılı Hükümete 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENlNÎN DE-
ĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Örfî idare ^kanunu lâyihası 

BİRİNCİ FASIL 

örfî idare 

Birinci kısma 

Umumî hükümler 

MADDE 1 — Umumî veya mmtakavî veya 
mevziî örfî idare ilânı halinde, bunun ne ka
dar devam edeceği ve tatbik olunacağı yerle
rin hududu İcra Vekilleri Heyeti kararile Da
hiliye vekili tarafından münasib vasıtalarla ilân 
olunur. 

MADDE 2 — Örfî idare altma alman yer
lerde umumî emniyet ve asayişe taallûk eden 
veya İcra Vekilleri Heyetince tayin ve tesbit 
olunan zabıta salâhiyet ve vazifeleri askerî ma
kamlara intikal eder. Askerî makamlar ken
dilerine intikal eden salâhiyet ve vazifelere mü
teallik kararları ve emirleri mahallî zabıtası 
marif etile de icra ettirebilir. 

İkinci kısım 

örfî idare mahkemelerinin vazifeleri 

MADDE 3 — Örfî idare altma alman yer
lerde aşağıdaki fiilleri işleyenler ve bu fiillere 
iştirak edenler Örfî idare komutanı tarafmdan 
taleb edildiği takdirde sıfat ve memuriyetleri 
ne olursa olsun, örfî idare mahkemelerinde mu
hakeme olunurlar: 

1 - Türk ceza kanununun 125 :163 ncü mad
delerinde yazılı Devletin şahsiyetine karşı cü
rümler, 

2 - Türk ceza kanununun 316, 317, 332, 333, 
334, 335, 336, 337 nci maddelerinde yazılı am
menin itimadı aleyhine cürümler, 

3 - Türk ceza kanununun 234 : 249 ncu mad
delerinde yazüı memuriyet mevki ve nüfuzu
nu suiistimal suçları, 

4 - Türk ceza kanununun 254, 255, 256, 257, 
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DAHİLÎYE ENCÜMENÎNNİN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ ADLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTlRlŞl 

örfî idare kanunu lâyihası Örfî idare kanunu lâyihası 

BİRİNCİ FASIL BİRİNCİ BAB 

Örfî idare örfî idare 

Birinci kısmı 

Umumî hükümler 

MADDE 1 — Teşkilâtı esasiye kanununun 
86 ncı maddesine tevfikan umumî veya kısmî 
örfi idare ilânı halinde, bunun ne kadar devam 
edeceği ve tatbik olunacağı yerlerin hududu 
İcra Vekilleri Heyetinin karan üzerine Çahiliye 
vekili tarafından münasib vasıtalarla ilân olu
nur. 

örfî idarenin hududu veya müddeti üzerin
de yapılacak değişiklikler de bu yolda ilân edi
lir. 

MADDE 2 — Örfî idare altma alman yer
lerde umumî emniyet ve asayişe taalluk eden 
ve İcra Vekilleri Heyetince tayin ve tesbit 
olunan zabıta salâhiyet ve vazifeleri askerî ma
kamlara intikal eder. Bu makamlar kendilerine 
intikal eden salâhiyet ve vazifelere müteallik 
kararları ve emirleri mahallî zabıtası marifetile 
icra ettirir. 

İkinci kısım 

örfî idare mahkemelerinin vazifeleri 

MADDE 3 — Millî Müdafaa encümeninin 
3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(S. 

Birinci kısım 

Umumî hükümler 

MADDE 1 — Teşkilâtı esasiye kanununun 
86 ncı maddesine tevfikan verilmiş olan umumî 
veya mevziî idarei prfiye karan Dahiliye vekâ
leti tarafından münasib vasıtalarla ilân olunur. 

Örfi idarenin hudud veya müddeti üzerinde 
yapılacak değişiklikler de ayni suretle ilân edilir. 

MADDE 2 — Dahiliye encümeninin ikinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İkinci kısım 

örfî idarenin vazife ve salâhiyetleri 

MADDE 3 — Örfî idare altına alınan yer
lerde, askerî idare aşağıda yazılı fevkalâde ted
birleri ittihaz ve tatbika salahiyetlidir. 

I - Görülecek lüzum üzerine meskenleri ve 
her türlü cemiyet, kulüb gibi teşekküllere aid 
binaları ve bunların müştemilâtını ve iş mahal
leri ile sair kapalı yerleri ve mektub, telgraf 
ve sair mersuleleri şahısların üzerlerini gece 
ve gündüz aramak ve bunlarda subut vasıtaları 
olan veyahud müsadereye tâbi bulunan eşyayı 
zabt ve radyo, telefon ve telsiz gibi bilcümle 
muhabere vasıtalarını kontrol ve icabında tatil 
ve menetmek; 

II - Memleketin inzibat ve emniyetini ihlâl 
etmek suçlarile sabıkalı olanları ve emniyeti 
umumiye nezareti altında bulunanları ve örfî 
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karşı mukavemet ve kanunlara muhalefet suç
lan, 

5 - Türk ceza kanununun 179 ncu maddesin
de yazdı şahsî hürriyet aleyhine suçlar, 

û . Türk ceza kanununun 495 : 502 nci mad
delerinde yazdı yağma, yol kesme, adam kaldır
ma suçlan, 

7 - Türk ceza kanununun 313 : 315 nci mad
delerinde yazılı cürüm ikaı için cemiyet teşkil 
etme suçları, 

8 - Türk ceza kanununun 369 : 393 ncü mad
delerinde yazılı ammenin itimadı aleyhine suç
lar, 

9 . Türk ceza kanununun 394 ncü maddesinde 
yazdı umumun sıhhatine karşı suçlar, 

10 _ Türk ceza kanununun 526, 527, 528, 529 
ncu maddelerinde yazılı ammenin m zamma mü
teallik kabahatler, 

11 - Türk ceza kanununun 549, 550 nci mad
delerinde yazılı ammenin selâmetine müteallik 
kabahatler, 

12 - Askerî ceza kanununun 54, 59, 75, 78, 
93 : 96 ve 160 nci maddelerinde yazılı suçlar. 

MADDE 4 — örfi idare ilânını icab ettiren 
ahvale taallûk eden fiilleri örfi idarenin vaz ve 
ilânından evvel işlemiş olanlarla örfî idare mah
kemesinin vaziyet ettiği her hangi bir suçla ir
tibatı olub bu mmtaka haricinde işlenen suçlar 
da birleştirilmek suretile örn idare mahkemele
rinde görülür. 

M. M. E. 

258, 260, 264 ncü maddelerinde yazılı Hükü
mete karşı mukavemet ve kanunlara muhale
fet suçları, 

5 - Türk ceza kanununun 179 ncu maddesin
de yazılı şahsî hürriyet aleyhine suçlar, 

6 - Türk ceza kanununun 495 : 502 nci mad
delerinde yazılı yağma, yol kesme, adam kal
dırma suçlan, 

7 - Türk ceza kanununun 313 : 316 nci mad
delerinde yazılı cürüm ikaı için cemiyet teş
kil etmek suçları, 

8 - Türk ceza kanununun 369 : 393 ncü mad
delerinde yazılı ammenin itimadı aleyhine suç
lar, 

9 - Türk ceza kanununun 394 ncü maddesin
de yazılı umumun sıhhatine karşı suçlar, 

10 - Askerî ceza kanununun 54, 59, 75, 78, 
93 : 96 ve 160 nci maddelerinde yazılı suçlar. 

MADDE 4 — Örfî idare altma alman yer
lerde askerî idare tarafından alınan tedbirle
re karşı hareket edenler ve emirlere itaatsizlik 
edenler ve hüviyeti hakkmda beyanatta bulun
maktan imtina edenler veya hüviyeti hakkın
da hakikat hilâfında beyanatta bulunanlar hak
kmda üç aya kadar hapis cezası hükmolunur. 

MADDE 5 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen. 
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MADDE 4 — Örfî idare altına alan yerlerde 
askerî idare tarafından ittihaz edilen tedbirlere 
karşı hareket edenler ve emirlere itaatsizlik 
gösterenler ve hüviyeti hakkında hakikat hi
lâfında beyanatta bulunanlar hakkında üç ay 
kadar hafif hapis cezası hjikmedilir. 

MADDE 5 — Örfi idare ilânını icab ettiren 
ahvale taallûk eden fiilleri örfî idarenin ilâ
nından evvel işlemiş olanlarla örfî idare mah
kemesinin vaziyet ettiği herhangi bir suçla ir
tibatı olub bu mmtaka haricinde işlenen suçlar 
da birleştirilmek suretile örfî idare mahkeme
lerinde görülür. 

idare altına alınan yerlerde muayyen bir ika
metgâhı olmayanları ve şüpheli olan sair kimse
leri örfi idare mmtakasmdan çıkarmak; 

İÜ - Türk Ceza kanununun 189 ncu mad
desinde yazılı olan silâhlarla alet ve cephanele
rin ve dinamit, boğucu gaz bomba ve buna mü
masil alâtı muhribe ve mevaddı infilâkiye ve 
müştaile ve bunların ihzar ve imaline yarayan 
edevat ve vesaitin teslimi için emirler vermek 
ve bunları arayıb toplamak; 

IV - Gazete, Mtab ve sair matbuaların tab 
ve neşri veya hariçten idhalini menetmek ve 
matbaaları kapatmak ve matbuat ve telgraf ve 
mektub üzerine sansör koymak; 

V - Kapalı ve açık yerlerde her türlü top
lantıları menetmek ve cemiyetlerin faaliyetlerini 
durdurmak; 

VI - Kahvehane, birahane, meyhane, tiyatro, 
sinema, bar ve emsali umuma açık yerleri ka
patmak veya bunların açılma ve kapanma za
manını tayin ve tahdid etmek; 

VII - örfi idare mıntakasma girib çıkmak 
isteyenler hakkında takyidat ve tahdidat koy
mak ; 

VIII - Geceleri dolaşmayı takyid veya menet
mek; 

IX - icra Vekilleri Heyeti tarafından ittihaz 
ve tebliğ edilen emirleri ve ilân edilen sair ted
birleri takib ve icra etmek. 
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MADDE 5 — Örfî idare altına alman yerler
de askerî idare aşağıda yazılı fevkalâde tedbir
leri ittihaz ve tatbika salahiyetlidir : 

I) Şübhe ve lüzum üzerine meskenler her 
türlü cemiyet, kulüb, buna benzer teşekküllere 
aid binaları ,ve bunjarın müştemilâtını ve iş ma
hallenle sair kapalı yerleri ve mektub ve tel
graf ve sair mersuleleri ve şahısların üzerlerini 
gece ve gündüz aramak; ve kâğıdları tedkik ve 
buralarda sübut vasıtaları olan veyahud müsa
dereye tâbi bulunan eşyayı zabt ve radyo ve te
lefon ve telsiz bilcümle vesaiti muhabereyi kon
trol ve icabmda tatil ve menetmek; 

II) Memleketin inzibat ve emniyetini ihlâl 
etmek suçlarile sabıkalı olanlarla emniyeti umu
miye nezareti altmda bulunanları ve örfî idare 
altma alman yerlerde muayyen bir ikametgâhı 
olmayanları ve şüpheli olan sair kimseleri örfî 
idare mmtakasm,dan çıkarmak; 

III) Türk ceza kanununun 189 ncu maddesin
de yazılı olan silâhlarla âletler ve cepanelerin ve 
dinamit ve bomba ve buna mümasil alâtı muhri
be ve mevaddı infilâkiye ve müşteile ile bunla
rın ihzar ve imaline yarayan edevat ve vesaitin 
teslimi için emirler vermek ve bunları arayıp 
toplamak; 

IV) Neşriyat ve matbuatı kapatmak ve dışa
rıdan idhalini menetmek ve matbuat ve telgraf 
ve mektublar üzerine sansör koymak; 

V) Kapalı ve açık yerlerde her türlü toplan
maları menetmek ve gizli cemiyetleri dağıtmak; 

VI) Kahvehane, birahane, meyhane, tiyatro, 
sinema, bar ve emsali umuma açık yerleri ka
patmak veya bunlar için vakit ve zaman tayin 
etmek; 

VII) örfî idare mmtakasma girip çıkmak is
teyenler hakkında takyid ve tahdid etmek; 

VIII) Geceleri dolaşmayı takyid veya menet
mek; 

IX) icra Vekilleri kararile emir ve ilân edi
len sair tedbirleri takib ve icra etmek; 

10 — 
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Üçüncü kısım 

Örfî idarenm salâhiyetleri 

MADDE 6 — Örfî idare altına alman yer-
I lerde askerî idare aşağıda yazılı fevkalâde ted-
j birleri ittihaz ve tatbika salahiyetlidir: 
I I) Şüphe ve lüzum üzerine meskenler, her 

türlü cemiyet, kulüb, buna benzer teşekkülle
re aid binaları ve bunların müştemilâtını ve iş 
mahallenle sair kapalı yerleri ve mektub ve 
telgraf ve sair mersuleleri ve şahısların üzer-

I lerini gece ve gündüz aramak ve kâğıdları ted-
I kik ve buralarda subut vasıtaları olan veyahud 

müsadereye tâbi bulunan eşyayı zabt ve rad
yo ve telefon ve telsiz bilcümle vesaiti muha
bereyi kontrol ve icabında tatil ve menetmek; 

II) Memleketin inzibat ve emniyetini ihlâl 
etmek suçlarile sabıkalı olanlarla Emniyeti 
umumiye nezareti altmda bulunanları ve örfî 

I idare altına alman yerlerde muayyen bir ika
metgâhı olmayanları ve şüpheli olan sair kim
seleri örfî idare mmtakasmdan çıkarmak; 

III) Türk ceza kanununun 189 ncu madde-
j sinde yazılı olan silâhlarla aletler ve cephane-
j lerin ve dinamit ve bomba ve buna mümasil 
| alâtı muhribe ve mevaddı infilâkiye ve müşteile 
| ile bunların ihzar ve imaline yarayan edevat 
I ve vesaitin teslimi için emirler vermek ve bun

ları arayıb toplamak; 
\ IV) Gazete, kitab ve sair matbuaların tabı 
i ve neşrini veya hariçten ithalini menetmek ve 

matbaaları kapatmak ve matbuat ve telgraf ve 
mektub üzerine sansör koymak; 

i V) Kapalı ve açık yerlerde her türlü toplan
maları menetmek ve gizli cemiyetleri dağıtmak; 

I VI) Kahvehane, birahane, meyhane, tiyatro, 
J sinema, bar ve 'emsali umuma açık yerleri ka-
| patmak veya bunlar için vakit ve zaman tayin 

etmek; 
I VII) Örfî idare mmtakasma girib çıkmak 
| isteyenler hakkmda takyidat ve tahdidat koymak; 
| VIII) Geceleri dolaşmayı takyid veya men-
i etmek; 
I IX) İcra Vekilleri kararile emir ve ilân edi

len sair tedbirleri takib ve icra etmek; 
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Üçüncü kısım 

Örfî idarenin salâhiyetleri 

MADDE 6 — Örfî idare altma alman yer
lerde askerî idare aşağıda yazılı fevkalâde ted
birleri ittihaz ve tatbika salahiyetlidir: 

I) Şüphe ve lüzum üzerine meskenleri ve her 
türlü cemiyet, kulüb gibi teşekküllere aid bi
naları ve bunların müştemilâtını ve iş mahal
lenle sair kapak yerleri ve mektub ve telgraf 
vesair mersıüeleri ve şahısların üzerlerini gece 
ve gündüz aramak ve kâğıdlarc tedkik ve bun
larda subut vasıtaları olan veyahud müsade
reye tâbi bulunan eşyayı zapt ve radyo ve tele
fon ve telsiz bilcümle muhabere vasıtalarını 
kontrol ve icabında tatil ve menetmek, 

II) Memleketin inzibat ve emniyetini ihlâl 
etmek suçlarile sabıkak olanları ve emniyeti 
umumiye nezareti altında bulunanları ve örfî 
idare altma alınan yerlerde muayyen bir ika
metgâhı olmayanları ve şüpheli olan sair kim
seleri örfî idare mıntakasmdan çıkarmak, 

III) Türk ceza kanununun 189 ncu madde
sinde yazılı olan silâhlar, âletler ve cephane
lerin ve dinamid ve bomba ve buna mümasil 
âlâtı muhribe ve mevaddı infilâkiye ve müş-
taile ile bunlarm ihzar ve imaline yarryan ede
vat ve vesaitin teslimi için emirler vermek ve 
bunları arayıp toplamak, 

IV) Gazete, kitab ve sair matbuaların tabı 
ve neşrini veya hariçten idhalini menetmek ve 
matbaaları kapatmak ve matbuat ve telgraf 
ve mektub üzerine sansür koymak, -

V) Kapalı ve açık yerlerde her türlü top
lanmaları menetmek ve cemiyetlerin faaliyetini 
durdurmak, 

VI) Kahvehane, birahane, meyhane, tiyat
ro, sinema, bar ve emsali umuma açık yerleri 
kapatmak veya bunlar için vakit ve zaman ta
yin etmek, 

VII) Örfî idare mmtakasına girip çıkmak 
isteyenler hakkında takyidat ve tahdidat koy
mak, 

VIII) Geceleri dolaşmayı takyid veya me
netmek, 

IX) îcra Vekilleri Heyeti tarafmdan ittihaz 
ve tebliğ edilen emirleri ve ilân edilen sair 
tedbirleri takib ve icra etmek. 
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Üçüncü kısmı 

Teşkilât 

MADDE 6 — Örfî idare altma alman yerler
de bu kanun hükümlerini tatbik etmek üzere 
hazarda Genel kurmay başkanı ve seferde baş
buğ tarafından en az kolordu komutanlığı yap
mış bir komutan örfî idare komutanı olmak üze
re seçilerek Millî Müdafaa vekâletince tayin mu
amelesi yapılır. Bu komutan refakatma lüzumu 
kadar subay ve askerî adlî hâkim ve memur ve
rilir. 

7 - Mahkemeler: 
I) Örfî idare komutanlığı refakatında askerî 

muhakeme usulü kanununun (31) ve (35) nci 
maddelerine tevfikan lüzumu kadar askerî mah
keme teşkil olunur ve bu mahkemeler toplan
dıkları mahallin ismini taşırlar. 

II) Örfî idare mahkemelerinin asil ve yedek 
askerî azalan ve kaza hakkını haiz askerî adlî 
hâkimleri ve zabıt kâtibleri ve sair müstahde
mini Millî Müdafaa vekili tarafından intihab ve 
tayin olunur. 

III) Müstacel ve zarurî hallerde örfî mahke
meler teessüs edinceye kadar mahallî müstantık 
ve müddeiumumileri askerî adlî hâkimin vazife
sini görürler. 

IV) Örfî idare mensublarına ve müstahdem
lerine icra Vekilleri Heyetince tesbit edilecek 
mikdarda bir tazminat verilir. 

1-
M. M. E. 

Dördüncü kısmı 

Teşkilât 

MADDE 7 — Örfî idare altma alman yer-
I lerde bu kanun hükümlerini tatbik etmek üzere 
I hazarda Genel kurmay başkanı ve seferde Baş

komutanlık tarafmdan en az kolordu komutan
lığı yapmış bir komutan, örfî idare komutanı 
olmak üzere seçilerek Millî Müdafaa vekâletince 
tayin muamelesi yapılır. Bu komutanın refaka
tine lüzumu kadar subay ve askerî adlî hâkim ve 
memur verilir. 

i MADDE 8 — Mahkemeler : 
! I) Örfî idare komutanlığı refakatinde askerî 

muhakeme usulü kanununun 31 ve 35 nci mad
delerine tevfikan lüzumu kadar askerî mahkeme 
teşkil olunur ve bu mahkemeler toplandıkları 
mahallin ismini taşırlar. 

n ) Örfî idare mahkemelerinin asîl ve yedek 
askerî ve kaza hakkını haiz askerî adlî hâkimleri 
ve zabıt kâtibleri ve sair müstahdemini Millî 
Müdafaa vekili tarafmdan intihab ve tayin olu
nur. 

III) Müstacel ve zarurî hallerde örfî mah
kemeler teessüs edinceye kadar mahallî müstan
tık ve müddeiumumileri askerî adlî hâkimin va
zifesini görürler. 

IV) Örfi idare mensublarına ve müstah
demlerine İcra Vekilleri Heyetince tesbit edile
cek mikdarda bir tazminat verilir. 
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Dördüncü kısım 

Teşkilât 

MADDE 7 — Millî Müdafaa encümeninin 
7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ad. E. 

Üçüncü kısım 

MADDE 4 — Millî Müdafaa Encümeninin 
7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Millî Müdafaa encümeninin 
8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Örfî idare mahkemeleri aşağı
da yazılı şekilde teşekkül eder : 

I - Örfî idare komutanlığı refakatinde as
kerî muhakeme usulü kanununun 31 nci ve 35 
nci maddelerine tevfikan lüzumu kadar askerî 
mahkeme teşkil olunur. Bu mahkemeler toplan
dıkları mahallin ismini taşırlar. 

II - Örfî idare mahkemelerinin asıl ve ye
dek askerî ve askerî adlî hâkimleri, zabıt kâtib-
leri ve diğer memur ve müstahdemleri Millî Mü
dafaa vekili tarafından intihab ve tayin olunur. 
Askerî adlî hâkimler bunlardan bilfiil hâkimlik 
etmiş olanlar arasından seçilir. • 

III - Müstacel ve zarurî hallerde örfî idare 
mahkemeleri teessüs edinceye kadar mahallî 
hâkim ve Cumhuriyet müddeiumumileri askerî 
adlî hâkimin vazifesini görürler. 

MADDE 6 — Örfî idare teşkilâtında vazife 
alanlara îcra Vekilleri Heyetince tesbit edilecek 
mikdarda bir tazminat verilir. 

Dördüncü kısım 

Örfî idare mahkemelerinin vazifeleri 

MADDE 7 — Örfî idare altına alınan yerler
de aşağıdaki fiilleri işleyenler ve bu fiillere işti
rak edenler örfî idare komutanı tarafından ta-
leb edildiği takdirde sıfat ve memuriyetleri 
ne olursa olsun örfî idare mahkemelerinde mu
hakeme olunurlar : 

I - Türk ceza kanununun ikinci kitabının bi
rinci babının birinci, ikinci ve dördüncü fasıl
larında yazılı Devletin şahsiyetine karşı cürüm
ler; 

II - Türk ceza kanununun ikinci kitabının 
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Dördüncü kısım 

Usulî hükümler 

MADDE 8 — Örfî idare altma alınan mahal
lerde teşkil olunan askerî mahkemelerde askerî 
muhakeme usulü kanununun 250 : 256 nci mad
de hükümleri hariç olmak üzere seferberliğe aid 
hükümler tatbik olunur. 

MADDE 9 ,— Bu kanunda yazılı suçlardan 
dolayı örfî idare mahkemelerinde generallerle 
valiler ve hâkimler aleyhinde takibat yapılması 
için Genelkurmay Başkam, Dahiliye vekili ve Ad
liye vekilinin önceden muvafakatleri istihsal 
olunur. 

Beşinci kısmı 

UsvM hükümler 

MADDE 9 — Örfi idare altına alman ma
hallerde teşkil olunan askerî mahkemelerde as
kerî muhakeme usulü kanununun 250 : 256 nci 
madde hükümleri hariç olmak üzere seferberli
ğe aid hükümler tatbik olunur. 
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Beşinci kısım 

Usulî hükümler 

MADDE 9 — Millî Müdafaa encümeninin 
9 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanunda yazılı suçlardan 
dolayı örfî idare mahkemelerinde tugay ve da
ha yukarı makam* komutanlarile tuğamiraller 
ve valilerle kaymakamlar ve hâkimler aleyhinde 
takibat yapılması için Genel kurmay başkam, 
Dahiliye vekili ve Adliye vekilinin önceden mu
vafakatleri istihsal olunur. 

Ad. E. 

beşinci babının birinci faslında yazılı suç işle
meğe tahrik fiillerile ikinci fasılda yazılı cü
rüm ikaı için cemiyet teşkil etmek suçları; 

m - Türk Ceza kanununun ikinci kitabının 
altıncı babının ikinci faslında yazılı Devlete aid 
mühür, damga ve sair alâmetlerin taklidi hak
kındaki suçlar ; 

IV - Türk Ceza kanununun ikinci kitabının 
7 nci babında yazılı ammenin selâmeti aleyhin
deki suçlar; 

V- Türk Ceza kanununun ikinci kitabının 
10 ncu babının ikinci faslında yazılı yağma, 
yol kesme, adam kaldırma suçları; 

VI - Türk Ceza kanununun 179, 180, 188, 
234, 235, 236, 241, 242, 248, 249, 254, 255, 256, 
257, 258, 260, 264, 316, 317 nci maddelerinde 
yazılı suçlar; 

VII - Askerî Ceza kanununun 75, 93, 94, 
95, 96 nci maddelerile 148 nci maddenin ikinci 
fıkrasında ve 160 nci maddesinde yazılı suçlar. 

MADDE 8 — Örfî idare altına alınan yer
lerde askerî idare tarafından ittihaz edilen 
tedbirlere karşı hareket edenler ve emirlere 
itaatsizlik gösterenler ve hüviyetine dair hila
fı hakikat beyanatta bulunanlar hakkında Türk 
Ceza kanununun 526 ve 528 nci maddelerinde 
yazılı cezalar üç misli arttırılarak hükmolunur. 

MADDE 9 — Dahiliye Encümeninin 
şinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

be-

Beşinci kısım 

Usule a/id hülçümler 

MADDE 1 0— Millî Müdafaa Encümeninin 
9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Bu kanunda yazılı suçlar
dan dolayı generaller ve amirallerle umumî 
müfettişler, valiler ve kaymakamlar, hâkimler 
ve müddeiumumiler aleyhinde takibat yapıla
bilmesi için her birinin mensub olduğu idareye 
göre Genel Kurmay Başkanı veya Dahiliye 
veya Adliye vekilinin iznini almak şarttır. 
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İKÎNCI FASIL 

H'arb hükümleri 

M. M. E. 

ÎKÎNCÎ FASIL 

Harb hükümleri 

MADDE 10 — Harekât mrntakalannda örfi 
idare ilân edilmemiş olsa dahi masuniyet ve hür
riyetlerin takyid ve talikma aid her türlü, tedbir
leri almağa ve aldırmağa Başbuğ salahiyetlidir. 

Başbuğluktan emir almağa hâl ve imkân mü-
said olmayan vaziyetlerde bu salâhiyeti nımta-
kanın en büyük komutanı kullanabilir. Hare
kât mrntakalannda sivil idarenin memlekette 
emniyeti muhafaza ve takrir etmek için haiz 
olduğu bütün salâhiyetler tamamen askerî ida
reye intikal eder. 

MADDE 11 — Harekât mıntakalarmda, ha
ricî düşmanla vuku bulan harblerden ileri ge
len tehlikeler karşısında faili aslileri ve müşa-
riklerinin sıfatları ne olursa olsun, Türk ceza 
kanununun ikinci kitabının birinci babında ya
zılı Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümler 
de askerî kazaya tâbidir. 

MADDE 10 — Harekât mrntakalannda örfî 
idare ilân edilmemiş olsa dahi masuniyet ve hür
riyetlerin takyid ve talikma aid her türlü ted
birleri almağa ve aldırmağa başkomutanlık sa
lahiyetlidir. 

Başkomutanlıktan emir almağa hal ve im
kân müsaid olmayan vaziyetlerde bu salâihyeti, 
mmtakanm en büyük komutanı kullanabilir. 

Harekât mıntakalarmda sivil idarenin mem
leket emniyetini muhafaza ve takrir etmek için 
haiz olduğu îcra Vekillerince hudud ve şümu
lü tayin ve tahdid edilecek bütün salâhiyetler 
tamamen askerî idareye intikal eder. 

MADDE 11 — Harekât mıntakalarmda, ha
ricî düşmanla vuku bulan harblerden ileri ge
len tehlikeler karşısında faili aslileri ve müşa-
riklerinin sıfatları ne olursa olsun, Türk ceza 
kanununun ikinci kitabının birinci babmda ya
zılı Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümler 
de askerî kazaya tâbidir. 

MADDE 12 — Aşağıda yazılı kanunlarla 
bunlara müteferri ve diğer kanunların bu ka
nun ahkâmına muhalif hükümleri mülgadır : 

I) 20 eylül 293 tarihli idarei örfiye kararna-
mesile bunun 20 haziran 325 tarihli kanunu mu
vakkat şeklindeki zeyilleri, 

II) 18 eylül 335 tarihli idarei örfiye karar-
namesile buna müzeyyel 24 teşrinisani 335 ta
rihli kararname, 

III) Divanı harbi örfilerin bazan müddeiu
mumi ve müstantıksız olarak teşkiline dair 25 
haziran 1336 tarih ve 39 numaralı Büyük Millet 
Meclisi kararile 12 haziran 1337 tarih ve 1338 nu
maralı Heyeti Vekile kararı, 

IV) Divanı harbi örfilere muhavvel ceraimin 
heyeti tahkikiye bulunmayan yerlerde sureti 
tahkiki hakkındaki 10 ağustos 1331 tarihli ka
nunu muvakkat, 

MADDE 12 — Aşağıda yazılı kanunlarla 
bunlara müteferri ve diğer kanunların bu ka
nun ahkâmma muhalif hükümleri mülgadır: 

I) 20 eylül 1293 tarihli idarei örfiye karar-
namesile bunun 20 haziran 1325 tarihli kanunu 
muvakkat şeklindeki zeyilleri; 

EE) 18 eylül 1335 tarihli idarei örfiye karar-
namesile buna müzeyyel 24 teşrinisani 1335 ta
rihli kararname, 

III) Divanı harbi örfilerin bazan müddeiu
mumi ve müstantıksız olarak teşkiline dair 25 
haziran 1336 tarih ve 39 numaralı Büyük Millet 
Meclisi kararile 12 haziran* 1337 tarih ve 1338 
numaralı Heyeti Vekile kararı, 

IV) Divanı harbi örfilere muhavvel ceraimin 
heyeti tahkikiye bulunmayan yerlerde sureti 
tahkiki hakkındaki 10 ağustos 1331 tarihli ka
nunu muvakkat, 
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ÎKÎNOÎ FASIL 

Harb halinde tatbik edilecek takyidler 

MADDE 11 — Örfî idare ilân edilmemiş olan 
harb harekâtı mmtakalarmda masuniyet ve hü-
riyetlerin takyid ve talikma aid her türlü ted
birleri Almağa ve aldırmağa Başkumandanlık 
salahiyetlidir. 

Başkumandanlıktan emir almağa hal ve im
kân müsaid olmayan vaziyetlerde bu salâhiyeti, 
mmtakanm en büyük kumandanı kullanabilir. 

Harekât mmtakalarmda mülkî idarenin mem
leket emniyetini muhafaza ve takrir etmek için 
haiz olduğu salâhiyetler tcra Vekilleri Heyeti 
kararile kısmen veya tamamen askerî idareye 
intikal eder. 

MADDE 12 — Harekât mmtakalarindan, ha
ricî düşmanla vukubulan harblerden ileri gelen 
tehlikeler karşısında, asıl faillerinin ve müşarik-
lerinin sıfatları ne olursa olsun, Türk ceza ka
nununun ikinci kitabmm birinci babında yazılı 
Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümler de 
askerî kazaya tâbidir. 

Bu hallerde dahi 10 ncu madde ahkâmı mah
fuzdur. 

MADDE 13 — Aşağıda yazılı kanunlarla bun
lara müteferri hükümler mülgadır : 

I) 20 eylül 1293 tarihli idarei örfiye karar-
namesile bunun 20 haziran 1320 tarihli kanunu 
muvakkat şeklindeki zeyilleri, 

II) 18 eylül 1335 tarihli idarei örfiye karar-
namesile buna müzeyyel 24 teşrinisani 1325 ta
rihli kararname, 

III) Divanı harbi örfilere muhavvel ceraimin 
heyeti tahkikiye bulunmayan yerlerde sureti 
tahkiki hakkındaki 10 ağustos 1331 tarihli ka
nunu muvakkat, 

IV) îdarei örfiye mmtakalarmda müteşekkil 
divanı harbler tarafmdan verilecek idam karar
larının sureti icrasma dair 31 mart 1341 tarih ve 
595 numaralı kanun 

V) Divanı harbi örfî hükümlerinin kabili tem
yiz olmadığına dair 29 nisan 133 tarihli muvak-

17 -
Ad. E. 

ÎKÎNCÎ BAB 

Harb halinde harekât mmtakalarmda tatbik 
edilecek takyidler 

MADDE 12 — Harb halinde örfî idare ilân 
edilmemiş olsa dahi bu kanunun masuniyet ve 
hürriyetlerin takyid ve talikma aid üçüncü mad
desinin birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve al
tıncı bendlerinde yazılı tedbirleri harekât mm
takalarmda almağa başkumandanlık salâhiyet-
tar olduğu gibi harb hareketlerinin ve askerî 
faaliyetlerin ve mahallî asayişin emniyet ve hi
mayesi için harekât mmtakalarmda bulunma
ları caiz görülmeyen kimseleri bu mmtakalar-
dan çıkarmağa, harekât mmtakalarma girmeği, 
çıkmayı menetmeği ve bu mmtakalara münaka
lât vasıtalarının girib çıkmasmı tahdid etmeğe 
salahiyetlidir. 

' MADDE 13 — Harb halinde, tesbit edilmiş 
olan harekât mmtakalarmda, yedinci maddenin 
birinci bendinde yazılı fiilleri işleyenler ve bu 
fiillere iştirak edenler âmiri adlî tarafından ta-
leb edildiği takdirde askerî mahkemelerde mu
hakeme olunurlar. 

Bu hallerde dahi 11 nci madde hükümleri 
mahfuzdur. 

Son maddeler 

MADDE 14 — Dahiliye encümeninin 13 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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V) Idarei örfiye mmtatealannda müteşekkil 
divani harbler tarafından verilecek idam karar
laman sureti icrasına dair 31 mart 1341 tarih 
ve 595 numaralı kanun, 

VI) Divani harbi örfî hükümlerinin tabiî 
temyiz olmadığına dair 29 nisan 1333 tarihli 
muvakkat kanun, 

VII) örfî idare cari olan mahallerde her ne
vi kütübü resail ve evrak üe matbuatı mevkute 
ve gayri mevkuteye mütedfcir 5 şubat 1335 ta
rihli kararname, 

VXII) Divanıharbi örfilere tevdi olunan cera-
imin muamelâtı takibiyesinde tatbik olunacak 
usule mütedair 10 temmuz 1331 tarihli talimat
name ile maddei münferidesi zeyli, 

IX) Vakti seferde icraatı Hükümete karşı 
gelenler için ciheti askeriyece ittihaz olunacak 
tedabire müteallik 14 mayıs 1331 tarihli kanunu 
muvakkat, 

MADDE 13 — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meridir. 

MADDE 14 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 
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V) îdarei örfiye mmtakalarmda müteşekkil 
divanı harbler tarafından verilecek idam ka-

I rarlarmm sureti icrasma dair 31 mart 1341 ta-
I rih ve 595 numaralı kanun, 

VI) Divanı harbi örfî hükümlerinin tabii 
temyiz olmadığına dair 29 nisan 1333 tarihli 
muvakkat kanun, 

VII) Örfî idare cari olan mahallerde her ne
vi kütübü resail ve evrak ile matbuatı mevkute 
ve gayri mevkuteye mütedair 5 şubat 1335 ta
rihli kararname, 

VIII) Divanı harbi örfilere tevdi olunan oe 
raimin muamelâtı takibiyesinde tatbik olunacak 
usule mütedair 10 temmuz 1331 tarihli talimat
name ile maddei münferidesi zeyli, 

| IX) Vakti seferde icraatı Hükümete karşı 
gelönler için ciheti askeriyece ittihaz olunacak 
tedabire müteallik 14 mayıs 1331 tarihli kanunu 
muvakkat, 

MADDE 13 — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meridir. 

MADDE 14 — Bu kanunun icrasma îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 
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kat kânun, 
VI) örfî idare cari olan mahallerde her ne

vi kütübü resail ve evrak ile matbuatı mevkute 
ve gayrimevkuteye mütedair 5 şubat 1335 tarih
li kararname, 

VIII) Vakti seferde icraatı Hükümete karşı 
gelenler için ciheti askeriyece ittihaz olunacak 
tedabire müteallik 14 mayıs 1331 tarihli kanunu 
muvakkat. 

Ad. E. 

MADDE 14 
itibaren meridir. 

Bu kanun nesri tarihinden 

MADDE 15 — Bu kanunun icrasma, İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

MADDE 15 — Bu kanun 
itibaren meridir. 

neşri tarihinden 

MADDE 16 — Bu kanunun icrasma tcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

»m-a 
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