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BİRİNCİ CELSE 
Açılma Saati : 3 Badezzeval 

REİS ; Musbtfa Kemat Paşa Hazretfm 
KÂTİP ; HatyUar (Bey {Ktitaltya) 

REİS PAŞA — Cebeyi açıyorum. Zabiti sabık hulâsası okunacak. <K.âtifo (Haydar Bey okudu). 

1, — ZAPTİ SAİBİK HULÂSASI 

Birinci Cehe 
Birinci Reis Vekili Çelebi (Efendi HaKreitferinın 

riyasetinde birinci celse zevali saait üçte inikad ederek 
zabtı saböt (kıraalt -ve ıta'Sihihan kabul olundu. Gere-' 
denin jşgal edildiğine ve usat elin* düşmüş bulunan 
Hop ve mitra'lyöZİaTitt maazüyade fetirdad ve o hava
linin tamaıriiyle dairei itşada idhal olunduğuma dair 
Miralay 'Refet (Beyin telgrafı okundu. Tefte, Diyarı-
bekir. 'Menteşe, Ergani, Kbean, Maş, Mardin, Erzu-
rum, Dersim, (Burdur ve Ayiıvtab Mebuslarının Ted-
fciki mezaibıt encümeninden mevrud mezafottı 'initihabî-
yelcri kıraat edilerek istifa «den Menteşe Mebusu 
Emin 'Kâmil Beyin 'ilstifesı kabul ve di (ferilerinin me-
buslukları tasdik edildi. Mebuslukla memuriyetin 
sureti içtimai (hattında Lâyiha encümeninin mazbata
sı "üzerine müzakere' cereyan ettikten sonra berayî 
teneffüs cebe taitil ttâ'Adl 

İkinci Celse 
(Reisi Sani Celâleddin Arif Beyefendimin riyasetitir 

de ikinci celse zevali saat dört bdpuMta İçtima ederek 
verilen (takrirler kıraat ve reddedildikıten sonra Lâyi
ha encümeninin mazbatası 'ittifaka yakın ekseriyetle 
kabul edildi. Daıiiiimoalliımiain erbabı lâğvi hakkında 
Sarufhan Mebusu (Refik Şevket (Beyin sual hakkındaki 
ttakriri 'Maarif Vekâletine havale ve Maarif (Müdürü 

A — Muvakkat bir Temyiz heyeti teşkiline dair 
kanun lâyihası ve Adliye Encümeni Mazbatası. (1) 

REİS PAŞA — Temyiz heyeti teşkiline dair odan 
kanun lâyihasının birinci müzakeresi yapılmıştı. Şim
di ikinci 'müzakeresine 'geçiyoruz efendim. 

lAİBtDİN BEY <Niğde) — İCabul- olundu efendim, 
(heyeti umumiyesi de kabul olundu (tendi müzakeresi 
lâzım sesleri)., 

ıREFtK ŞEVKET BEY <Saruhan) — Birinci mü
zakeresi nihayetinde (heyeti umumıiyesi kabul olunan 

(1) Birinci müzakeresi 22 nci içtima zabttndadiK 

(ıaüdkında suali havi Bursa Mebusu Emin Beyin1 tak
riri red ve muallimlerin maaşatı hakkında tamir Me
busu ıReşiid Beyle TÜfekaısının takriri Maarif Vekâle
tine havale edildi Baddhu Baltan Mebusları (tmamza-
de 'Edîb, Hahutzade Alhmed ve Hicabizade Akif ve 
Şavşat hayatisi (tarafından iotîhab edilen (Süleyman 
zade Ahmed Efendilerin mazbataları bu babda evvela 
ce verilen karara tevfikan Tedkifci mezaibıt emdüme-
niııce tedk&at 'icra edilmekıstiîün Heyeti uoıumiyede 
kıraat ve alkışlarla mliibtöfjkan kalbut edümiş ve Edib 
iBey tarafından Müotehiblerİnm Itstisasatını ve menv-
lekötilerinin memalıiki Osmatfiyeye ifUtjhafc ettiğini ırtü-
beyıyin izahatı ^ine şiddeicli alkışlarla Ötinm edilerek 
ınebusinden bazı zevatın beyanı hoş amedi hakkında
ki üutuklannı müiteaMb pazartesi günü ııctima edil-
önek Üzere zevali saat altı buçukta celseye nihayet 
verildi. 

-Reis (Kâtip 
Celâlettin Arif Haydar 

'Kâtfp 
Cevdet 

BJEİS PAŞA — Zabrt hakkıindaı bir şey var mı? 
(Hayır efendim ısadalan). Kabul e'düdiğine dair lüt
fen ©İterinizi kaldırınız <(EMer kalkar). Kabul olundu-

bir şeyi tekrar mevkii müzakereye vazetmek caıiz de
ğildir. Birinci müzakeresinde eğer heyeti umumjyesi 
kabule mazhar olmasa idi, ikinci müzakere dbğru idi. 
Şimdi müzakere etmek; bu (kanunu tekrar mevkii mü
zakereye koymak ve onu tadÜ etmek, dun yaptığımızı 
bugün Iboamalkıiır. Binaenaleyh berideniz tekrar kıraa
ttin kanuni ve doğru lolmadiğı fcanaaftindeyim. 

ıMÜFfD (EFENCtf <K.ırşehir) — »Kısaca Wir şey ar-
zedeceğim. Usulü nıülzafkere icabmca bir kanun iki 
kere müzakere olunur. Bundan dolayı tekrar müza
kere etmek icap eder ızanoederim. 

4. — MÜZAKERE (EDİLEN MADDELE» 
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•REİS PAŞA — Evet ilk defa müzakeresi icra edil
mişi zannederim, 'fenci müzakeresi içm reye vaze-
dtlmerrriştİ, İkinci müzakeresi İçin 'bir kaç ıgün sonra
ya... 

IMÜFİD EFENtDI — Beş gün sonra.. 
RIBİS HAŞA — Evet «fendim, o nöktai nazardan 

ikinci defa mevkii müzakereye konuluyor efendim. 
UfKiâtfc Haydar Bey tarafından (kanun tfayihası mad-

ide madde okundu). 
iKBtS ÎTAİStA — ıMa'dde madde tekrar reye koyu

yorum efendim. 
(AÖDUULAH (AZMİ .BEY (Eskişehir) — Her 

makide hakkında bininci müzakeresinde olduğu gibi 
her ıferd çricıpda beyanı mütalaa e'tanez. Tadil' teklifi 
yapacaksa tahriren teklifini yapar ve Makamı (Riya
sette toplanan 'tadil (teklifleri okunur. Uzun uzadıya 
mozaiklere cereyan etmez, 

KfEIS PAŞA — Tadil teklifi yoktur. Hiç fcitnse 
(tarafından ıtadfl tektir. edilmemiştir. O halde madde 
madde reye kayalım, 

HlBiriooi madde okundu): 
Muvakikatt temyiz heyeti ;te§kiliree dair kanun. 
(Madde '1. — Merkezi Sivas ofaıa'k ve seriye, hu

kuk, ceza ve istida dairelerinden mttrekkeb butunmak 
özere bir muvakkat temyiz fejeyeti teşkil ohHunru l̂ur. 

•REİS PAŞA — (Kabul edenler «İlerini IkaJüıtsınlar 
<ElIer rkîüHcar). Kabul edildi «fendim. 

((İkinci madde okundu): 
Madde 2. — Her dairenin bir reisi ve dört azası 

vardır. 
tRBtS PAŞA — Bunun için de bir tadil teklifi yok

tur. Kalbul edenler lütfen ellerini (kaldırsın (Eller kal
kar). (Kabul olundu efendim. 

((Üçüncü madde otundu) : 
Madde 3, — îşbu temyiz (heyetinin bir başmüd-

deiumumisi ve iki muavini vardır. 
ıRlfllS .PAŞA — (Kabul edenler lütfen «İlerini kal

dırsın .(Eller kalkar). (Kabul olundu. 
•(Dördüncü madde okundu): 
Madde 4. — Temyiz heyeti, rüesa ve başmöddeiu-

ımımiliğtne muhakemei temyiz azahklari'yle vilâyet ka-
dıUdarında veya 'istinaf riyaset ve muddeİumumilJkle-
rinde bulunanlar veyabüd n'eamen bu sınıflara muadil 
memuriyelüerde bulunmuş olanlar, azalMamna; vilâ-
yat bidayet hukuk ve ceza reisükleriyle birinci sınıf sulh' 
hâbimiiği Ve merkez n^iüddeîumumâiklerinde veyahud 
nizamen bu sınıflara muadil memuriyetlerde bulun
muş olanlar, başmlüddeiumumi muavinliklerine liva 
kaldiktarlyle ceza riyaset ve nrüddeiumumMterinde 
ve istinaf metokimi azahklarında veyahud nizamen 

bu sınıflara muadil adliye memuriyetlerinde buhmmuş 
olanlar terfian .tayin olunabilirler.. 

RiEÎS PAŞA — .Kabul edenler lütfen (ellerini kal
dırsın. 

İSMAİL SUBHt «EY <©urdur) — Yalnız bir şey 
var. «Nizamen bu sınıflara muadil adliye memuriyet
lerinde» diye kabul edilmiştir. 

AİBDULTJAH AZMİ BEY IflEskiseh'ir) — «Bu 
sınıflara muadil adliye memuriyetlerinde bulunmuş». 

M'ÜFÎD EPElNlDIt HİKıınsehıir) — Bur {Adliye) Kay
dı kalbul e'dilmjş/tir, 

(RJEtS PAŞA — .«Bu sınıflara muadil adliye me
muriyetlerinde bulunmuş olanlar» suretiyle tashihten 
sonra reye koyuyorum. 'Kabul edenler dflerin'i kaldır
sın ;(BHer kalkar). Kabul edildi efendim, 

((Besinci madde okunur) •: 
Madde 5. — Rüesa ve başmüddeiumumi ve aza 

ve başmüddeiumumi muavinleri umuru AkH'İye Ve
kâleti tarafından inttfeab olunarak memurryetteri Bü
yük Millet (Mectisİ Heyeti Icraiyesİnce tasdik ve icra 
olunur. 

RiHtS 'PAŞA — Kabul edenler ellerini kaldırsınlar 
(Biler kalkar). Kabul edildi efendim. 

Madde 6. — Heyeti ternyiziye ıriiesası He başmûd-
dei umuminin maaşı sekizer bin, azaların beser bin, 
muavinlerin üçer bin beşer yütz buruştur. 

REt$ PAŞA — (Bu madde hakkında 'İki takrir 
vardır. Bir teklif Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi 
•Beyle •riifefcası tarafından vaki 'olmuştur. ^Takrirler 
okundu): 

(Büyük Millöt (Meclisi Riyaseti Cehlestne 
MaHkemei temyiz maaşatına aM İcra VefciMerininı 

teklif ettiği altıncı maddedeki (Aza »nüfâzimleriyle) 
fıkrasının tayyi ile düğer fıfkralarıoın aynen kabulünü 
teklif eyleriz. 3 Haziran 1336 

Kastamonu 
AbdÜlkadİr (Kemali 

Lâzistan 
Ziya Hurçid 

Yozgait 
'Rîza 

KarabJsarı Şarki 
Mustafa 

Gümüşhane 
Mehmet Şükrü 

Trabzon 
FaJfc 

Çorum 
Haşim 

Erzurum 
Mustafa Torakı 

Gümüşhane 
Hasan Fehmi 

'Karafaisan Şatkİ 
Vasfı 

Erzurum 
Alsım 
Tokat 

Mehmet Rifat 
Karahisarı Şarki 

AK Süruri 
Trabzon 
Mehmet 
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KATÎP HAYDAR BEY — Djğer teklif Kasta
monu Mebusu Abdüflkadrr Kemali Beyindir. 

<KXfcundu): 
Riyaseti Cetüeye 

Altıncı maddedeki reisin on bin, azaların maaşı 
yedi bin beş ıyüz ve müddeiumumi muavİnlerki'îıı beş 
bin olmasını teklif ederim, 

Kastamonu 
ı Abdutkadür Kemali 

CELADETTİN lAtRtF BEY (Erzurum) — Efen
dim, (bu madde hakkımda bendeniz de sahibj takrirlere 
tamamiyle 'iştirak ederim. Şurası lütfen bilinmelidir 
İki yirmi otuz sene çalıştıktan sonra ancak mafcikemei 
Nsemyize aza veyahut reis olabilecek bir zaJfcm alacağı 
maaş yiiz liradır azamisi. Halbuki diğer taraftan me
murini müteyeyi ete alalım. Yahud cihattı sairedeki 
memurini alalım, omar içinde yüz lira maaştan faz
la alanlar vardır. Eğer biz adliyeyi arzu ettiğimüz gibi 
Miktâl 'içerisinde bulundurmak ve kendilerine de bü-
•yük bir rtitbe göstermek İster isek yüz İrayı çok gör
memeliyiz ve kendilerine de bunu bahsetmeliyiz (Çok 
munasib «adaları). 

AUt ULVÎ BEY purdur) — Fevkalâde nam yok 
mu «fendim? 

CELÂLETTİN AIRIlF BOY .IflEnzurum) — Fev
kalâde zam geçici bir şeydir. Bu güm vali de yftz elli 
lira alıyor. Fakat zammiyle üç yiüz lira al*yör. ©u ge
çici Ibir «müddet pimdir. 

((Doğru sadatan). 
RGltS PAŞA — Efendim, (bu tadil t-ekMini reye 

koyuyorum, Reisin on bin, azalara! yedi bin be? yüz, 
müddeiumumi vç muavinlerinin Ibeş bin olması tekli
fini reye koyuyorum. Kabul edenler.. lütfen ellerimi 
kaldırsınlar. (Eller kalkar). Kabul olundu efendim. 

/(Haydar Bey Maddenin aldığı şekM okudu). 

.Madde Ö. — Heyeti tfemyfizrye lüesası de başırüid-
detumumıinin maaşı onar bin azaların yedi bin bej yüz, 
muavinlrin beşer bin kuruştur. 

HAYDAR BEY — Biğer bk teklif de aza mülâ-
zimîeri hakkındadır. 

•R/EFİfK ŞEVKET 'BEY <Saruüan) — Hangi tak
rirdir efendim, birinci tıalkrir mü, yoksa AbduHbaoÜr 
Kemali Beyin mi? 

IBİİR MiHBUS — Yedi bin beş yüz denmez, yedi 
bin beşer yüa denin 

REİ1S PAŞA — Yedi bin beşer yüz suretinde tas-
Mı eiiM erendim. Müna&flb soruyor musunuz? (Evet 
sadaları). 'Muavinlerin beser bin. O halde bu tadili 
(Sonradan kıalbul buyurduğunuz için tekrar reye koyu
yorum efendim. Kabul edenler etlerini kaldırsın. (El
ler kalkar). Kabul olundu efendim, 

(Yedinci madde okundu) : 

İMadde 7. — Jşbu kanun Karini neşrinden mute
berdir. 

«BÎS 'PASA — Kabul edenler lütfen ©Herini kal
dırsın ı(Elter ka&ar). Kabul olundu. 

(Sek'İZ'inci madde okundu): 
(Madde 8. — ttsbu kanunun icrasına 'Umuru Adli

ye Vekili memurdur. 

REİS PAŞA1 — Kabul edenler IttUfen elendi kal-
dırsın, {(Eller kalkar). Kabul olundu.. 

Heyeti ıtrnumiyesini reye fkbyuıyûrum. Kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsınlar. ĴEller kalkar). Kabul 
dundu, 

Seyyar jandarma kanunu mlüzakeresine bağlayaca
ğız. Beş dakika İeneiffiiis efendim, 
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İKİNCİ CTJJSC 

Aıçjfcna Saati : 4 <Badezzeva9 
REİS _ RefeSsani Odjâtettio Arif Bey 
KATİP HAYDAR BEY <Kütahya> 

REtSUSAlNÎ HEY — Eferidka cebeyi açıyorum, 

3. — MAZBATALAR 

;.; — Seyyar jandarma müfrezeleri teşkili halikın
da kanun lâyihası ve Miidafaai Milliye Encümeni 
mazbatası. 

KATİP HAYDİAİR İBİEY — Erendim seyyar jan
darma müfrezeleri hakkındaki Heyeti teraâyenin lâ
yiha! IkamııaiyestİDi okuyorum : 

Heyetti 'ÎJoraJyenin lâyihası' 
Piyade, süvari sınifıridan ımîirdkfcete olmak üeere sey
yar jandarma müfrezeleri teşkili hattında kanundur 

Madde 1. — Mütfafai memteketin temini ve asayişi 
umumSaİD lâyikiyle tesisi 'için Miidafaai MüMye İcra 
Vekâletine merbut olmak üzere seyyar jandarma müf
rezeleri tflşkü edüecekhir. 

Madde 2. — Süvari <ve piyadeden müreklkeb ola
cak işbu müfrezelerin 'İaşe ilbas ve teçhiz ve tesUhİ ta-
ırafı Hükümetten temin edilecek, Süvariler hayvanları-
m kendileri tedarik etmeye mecburdurlar ve maasatı 
berveçtti âti olacaktır: 

A - Piyade efradına şehriye «k'iz yüz kuruş, 
B - Süvari efradma şehriye bin kuruş, verilecekftir. 
C • Şehriye alacakları maaştan gayri firari derdesti 

ve eşfeiya taJeibatıadaki ttidematı fevkalâdesi görüten-
Here hizmetin derecesine göre aıyrıca mükafatı nakdiye 
dahi verÜecekJtir. 

Madde '3. — Teşekâdül edecek işbu müfrezeler 
hizmeti muvazzafai askeriye haricinde bulunan esnan 
erbabından bîr sene müddetle gönüHlii olarak kaydo
lunurlar ve bir seneden evtvel terici vazife edemeyip 
yeni sene için tecdld edilmek hakikim haiz olacafctar-
dff. 

Madde 4. — Süvari efradı hayvanatını kendileri 
tddarik edeceklerinden müsademe veya harekâtı as
keriye esnasında telef ve sakat olur ise tarafı miriden 
muadili bir hayvan veyahut esmanı ita kılınacaktır. 

Madde 5. — İşbu efrat eytam ve eramili olbab-
dakî kanundan istifade edecektir. 

Madde 6, — Bir senelik hizmetleri hizmeti mükel
lefe! askeriyesinden M sene olarak mahsubu İcra kılı
nacaktır. 

Madde 7. — Onbaşılara efrat maaşından fazla 
olarak yüz, çavuşlara İki yüz, başçavuşlara üç yüz 
kuruş verilecektir. 

Madde 8. — Müfreze zabıtam, jandarma zabıtanı 
misiM tahsisat alacaklardır. Merkezlerinden uzakta 
ve seyyar bulundukları müddetçe iaşelerine medar 
olmak üzere aynca kırk kuruş yevmiye verilecektir. 

Madde 9. — Tarihi neşrinden itibaren muteber 
olan işbu kanunim icrasına HaHbiye ve MalÜye vekâ
letleri memurdur, 

REtStSANİ BEY — Efendim, evvela bu kanun 
lâyihası hakkında encümenin teklif ettiği müstace
liyet kararını kabul ediyor musunuz? (Hayhay se
daları.) Kabul edenler lütfen elerini kaktırsın. (Eller 
kalkar.) Pek güzel efendim. 

•(Miidafaai Milliye Encümeninin mazbatasını 
Kâtip Haydar Bey okur) : 

Suret 
Piyade "ve süvari sınıfından mürekkep olmak üze

re seyyar jandarma müfrezeleri teşkili hakkında en
cümenimize muhayyel lâyihai kanuniye mütalaa 
olundu : Birinci madde aynen kabul edilmiş, ikinci1 

fıkrası nihayetine (icabında teşkilatı teshüK maksadı ile 
talip olanı efrada hayvan almak üzere usulüne tevfi
kan taviz suretiyle muaveneti nakdiye icra edilir) 
fıkrasının Uavesirii ve yine maddei mezkurenıin (A, ve 
B) ilaveterindeki piyade ve süvari efradına verilecek 
maaşat miktarı gilâyi esar nazarı dikkate alınarak az 
görülmüş ve piyade İçin on iki, süvari içib de şehriye 
on beş lira maaş itası zarurî bulunmuştur. 

3, 4, S, 6, 7, S nci maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Ancak harbi umumi esnasında hu maksada teşkil 
etfStrrtiş olan takip müfrezelerinin köylülere bar ol
dukları ve bu yüzden pek ziyade hoşnutsuzluk ve şi
kâyetler zuhuruna sebebiyet verdikleri nazarı dikka
te aiınaraJk dokuzuncu madde olmak üzere ftşfcu müf
rezelerin gittikleri mahanerdıe ahaliden parasız ve 
kıymetinden dun bir şey almaları katiyen memnudur, 

— 99 — 
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•aksi 'hal vukuunda zabıtan ve efrat şiddette tecziye 
edilir) maddesinin üa'vesi tensip edflmıiş/tir. Onuncu 
madde olarak da (işbu müfrezelere kayft ve kabul 
olunacak efradın hüsnü hal ve ahlâk ashabından 
«tartları tercih ve tefrik edilir) maddesinin ilavesi mü
nasip görülmüştür. 

Layiha! kanuniye müsvettesirtddrî dokuzuncu 
madde de on birinci madde olarak aynen ibka edil
miştir.! 

işbu kanunun müstaceliyet kararı ite müzakeresini 
encümenimiz Heyeti Umumiyeye arz ve teklif eder. 

7 Haziran 1336 
M. M. Encümeni Reisi Na, 

İsmet 
M- M. Encümeninin Tektöfi 

Piyade, Süvari Sınıfından Mürekkep Olmak Üzere 
Seyyar Jand&ıma Müfrezeleri Teşkili Hakkında Ka

nundur. 
Madde 1. — Müdafaai memleketin temini ve asa

yişi umuminin layıkı «te tesisi için Müdafaaıİ Milliye 
icra Vekâtetine merbut olmak üzere seyyar jandar
ma müfrezeleri teşkil edilecektir. 

Madde 2. — Süvari ve piyadeden mürekkep ola
cak işbu müfrezelerin iaşe, übas, teçhiz ve terfihi ta
rafı hükümetten temin edilecek süvariler hayvanları
nı kendileri tedarik etmeye mecburdurlar. İcabında 
teşkilatın tesfihl mafcsadiyte talip olan efrada hay
van almak üzere «sülüne tevfikan taviz suretiyle mu
aveneti nakdiye icra edilir, Maaşatı 'berveçhi âti ola
caktır : 

A) Piyade efradına şehriye bin iki yüz kuruş 
verilecektir. 

B)' Süvari efradına şehriye bin beş yüz kuruş 
verilecektir, 

C) Şehriye alacakları maaştan gayri firari der
desti ve esk'iya talabatmdakî hîdematt fevkaladesi 
görülenlere hizmetinin derecesine göre ayrıca mükâ
fatı nakdiye dahi verilecektir. 

Madde 3. — Teşekkül edecek işbu müfrezeler 
hizmeti muvazzafa! askeriye haricinde bulunan es
nan erbabından bir sese müddetle gönüllü olarak 
kaydolurnurlar ve bir •seneden evvel terki vazife ede
meyip yeni sene için tecdit edilmek hakkını haiz ola
caklardır. 

Madde 4, — Süvari efradı hayvanatını kendileri 
tedarik edeceklerinden müsademe veya harekâtı as
keriye esnasında telef ve sakat olur ise tarafı miriden 
muadili bir hayvan veyahut esmanı ita kılınacaktır. 

Madde 5. — İşbu efrat eytam ve aramili olbab-
dafci kanundan istifade edecektir. 

Madde 6. — Bir senelik hizmetleri hizmeti mü-
keHtefei askeriyesinden iki sene olarak mahsubu icra 
kılınacaktır. 

Madde 7. — Onbaşılara efrat maaşından fazla 
olarak yüz, çavuşlara iki yüz, başçavuşlara üç yüz, 
kuruş verilecektir. 

Madde 8. — Müfreze zabıtam jandarma zabıtanı 
mısüllüü tahsisat alacaklardır. Merkezferinden uzak
ta ve seyyar bulundukları müddetçe iaşelerine medar 
olmak üzere ayrıca kırk kuruş yevmiye verilecektir. 

Madde 9. — İşbu müfrezelerin gittikleri mahal
lerde ahaliden parasız ve kıymetinden dun bir şey 
almaları katiyen memnudur, aksi hal vukuunda zabı
tan ve efrat şiddetle tecziye edilir* 

Madde 10. — İşbu müfrezelere kayıt ve kabul 
olunacak efradın hüsnühal ve ahlâk ashabından olan
ları tercih ve tefrik edilir. 

Madde 11. — Tarihî neşrinden itibaren mutöber 
olan işbu kanunun İcrasına Harbiye ve Maliye vekâ
leti! eri memurdur. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Heyeti 1c-
raiyenin tekMfiride piyade, süvari her ikisi de vardır. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Söz isterim 
Reis Bey. 

REtSt SANİ BEY — Heyeti Umumİyesİ hakkın
da müzakere cereyan edecek. 

ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) — Kanunda 
(edilecektir) fcuM'amımaz. (Edilmiştir) kullanılır. 

REİSİ SANİ BEY — Okunsun efendim... Müza
keresi cereyan etsin. Kanunun heyetti umumiyesıi hak
kında söz söylemek iısbeyenler var mı efendim? 

ERKÂNI HARBİYE'! UMUMİYE REİSİ İSMET 
BEY (Edirne) — Efendiler sîze •takdim ettiğimiz bu 
layiha ile seyyar jandarma müfrezeleri hakkındaki 
kanuna temas etmiş oluyoruz. Memleketin asayişimin, 
•her 'türlü tesisatın her türlü terekkıyatın esası oldu
ğunu sîze izah etmeye lüzum yoktur. Yalnız asayişi 
tesis etmek içîn bugün elimizdeki vesaite ilâve edile
cek bir vasrta, vardır. Bu, seyyar jandarma müfreze
leridir kıl onun lüzumunu arz etmek isterim. Jandar
ma vezaifi tahliyesini ifa etmek için jandarma teş
kilâtımız vardır. Fakat bu jandarma teşkilâtının adet
çe ve kıymetçe muhtacı ıslah olduğunu bilirsiniz. Şim
diye kadar taamül olan usul, asayişte büyük mikyasta 
tedibaıta lüzum görülürse kıtaatı askeriyeden doğru
dan doğruya istiane ve istifade etmektir. Kıtaatı as
keriyeye asayiş noktai nazarından yaptırmak istedi
ğimiz vezajfi diddi Mr teşkilâta malik seyyar jandar
ma kıtaatına yaptırmak istiyoruz. Asayiş İçin, mem-
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tefctstte esaslı bir asayiş husule getirmek için bizim 
kanaatimiz; dağlarda ikamet mümkün olmadığını, 
eşkıyayı senelerce takip etmeyi ispat etmek mecbu
riyetindeyiz. Bir defa şehir haricinde asayişini muh
le! olmayacağına herkes kanaat ettikten sonra asa
yişin elimizde bulunması ve jandarma, polis gibi ta
biî vesaitlin ifayı vazife etmesi için esaslı bir mesnet 
elde etmiş olacağına bunu, seyyar jandarmayı, diğer 
jandarmalardan farklı olan takip kıtaatı telâkki bu-
vurmalısınız. Buttun iiç'indir ki seyyar jandarmayı 
dahiliyeye, vezaifi zabıta ve adliye ile iştigal eden 
daüreye raptteümeyip doğrudan doğruya Müdajfaai; 
MSliye emrine aldık. Çünkü şehir haricinde az veya 
çok toplanacak ve kanundan kurtulmak için her va-
sıtaya tevessül etmeyi itiyat etmiş adamlara karşı 
takipte, bilhassa bidayet için, fenne ihtiyaç vardır. 
Onun İçin doğrudan doğruya kavaidi askeriyeye talbi 
olsunlar, doğrudan dbğraya kavaidi askeriyeye tev
fikan vazife görsünler. Bundan maada esaslı bir şey 
var ki orduyu biz yalnız düşman için kullanmak is
tiyoruz. Bu esbep He ayrıca seyyar jandarma, müfre
zeleri namı altında .teşkilat yapacağız. Bunları fenni 
bir surette teşkil ve teçhiz edeceğiz ve bunlar vaaifer 
leri esnasında ahali ite mümkün merbete az temas 
edeecktir VB parça parça bir İfci, beş on sevk etme
yeceğiz, toplu kıtaat halinde ve zabit kumandasında 
sevk edeceğiz. Bu suretle hem müdafaa! memleket 
için, düşmana, karşı kullanmak için memtekettümizm 
silah altına gönderdiği efradı yormamış olacağız, 
hem de dahili asayişi İhlal etmek isteyenlere karşı 
kuvvetli bîr mesnet «İde edeceğiz. Bir defa şehir hari
cinde ve dağlarda her türlü asayişi temin ettikten 
sonra şehirlerin her 'türlü vezaîfini zabıta mükemmel 
bir süratte 'görür. Asayiş kıtaatının esaslı bir surette 
oîmasmı ve memleketin bayatı addettiğimiz asayişi 
temin için esaslı bir teşkilat olarak seyyar jandarma 
müfrezeleri ihdasını kabul ettiğimizi arz etmek isti
yorum. Bunu teklif ediyorum, kabul buyurunuz Yu
karıda mevzubahis olan burdarın Müdafaa! Milliye 
Vekâletine merbut olması meselesi ise, arz ettiğim 
gilbd, bunların fenni bir surette teşkil edilme» ve hat
ta fenni bir surette sevk edilmesi lazım olduğundan 
idi. Muhassesatı İçin heyeti kiramın gılâyi nazarı dik
kate aâarak, kendine muteıa bir vazife teklif edilecek1 

adamların hariçten cidden müsteğni olmasını nazarı 
dikkate almaları lüzumunu arz ederim. Çünkü asa
yişle alakadar olan kıtaatın gözleri hariçte olmama-
hd»r. Bunların ihtiyaçları tatmin edilmelidir. Hazine
nin ziyanına beş on kuruş fazla verilmekle kâr etmiş 
oluyoruz. Çerçi o para Hizeneden çıkmış oluyor. 

— İM 

Fakat bununla beklediğimiz asayiş vezaifi ifa 
edilmiş olacaktır. Heyeti Umumıyesinde ayrı bir teş
kilat olmasından, farklı bulunmasından başka şayanı 
arz bir şsjy yoktur. Bir de mühim olan cihet ımüfceHıe-
'%effii askeriye nok'taj «azanından bir senelik hizmetli, 
•:8c i s«ne yerine kabul ettrudk ntiyoıvsz. Bu teşkilât İçin 
aldığımız rfradm arkadaşları silâh aftmda değj&Sr. Ar
kadaşları silâh aîtında olmayan veya hizmetini btitir-
m% olanlar ki bunîardan daiha az bulaîbiiiriz ve da
ha ziyade hizmete gelebilecek olanlar, arkadaşları si
lâh altmda onayanlardır. Arkıadaşlarnva takdim ede
rek hizmet etmek suretiyle yalnız vafi mulhassasatla 
msrmekete hizmet etmiş olmuyorlar. Jtemetd askeriye-
«in-i bir sene yerin© >M sene saymak suretiyle atiyem 
'köndîkfine iısttifâjde temin etmiş oluyoruz. Biz takibat 
esnasmda zabîtana yevmiye vermeyi teklif etmekle bu 
kıtaatın ifayi vazife esnasında bJiç 'bir kimseye bar 
olmamalanna ne derece ehemmiyet vermiş olduğumu
zu göstermiş oluyoruz. Burnu da tsunati mahsuısada na
zarı dikkati âlilerine arz ederim. Kanunun heyeti esaı-
siyesi bundan1 ibarettir. 

MUSTAFA NECATI BEY (Saruhan) — Bunların 
miktarları ne kadar olacaktır? Merkezleri nerede bu
lunacaktır? Cephelerde de bu teşkilât yapılacak mı? 

HÜSEYİN BEY (Etâzâz) — Efendim, bu bkı ifci 
yüz, bin beş yüz mazammıdır, yoksa esas mıdır? Zam 
'bilâhare mi olacak? 

RBIS SANI BEY — Bunlar maddeye aittir. Bi
lâhare maddeye geldiğimiz vakitte müzakere edîSr, 
şimdi heyeti umurriiyesi müzakere ediKyor, 

Necati 'Bey yaftırz mliktarları ne •kadardır ve mer
kezleri nerelerde olacak diyörfar efendim. 

İSMET BEY (Edirne) — Şimdi memlekette bir 
defa teşkilâta 'başlamak ve ihtiyaca göre hizmetleri 
nispetinde teşkilâtı birleştirmek işitiyoruz. Bugün 'için 
düşündüğümüz memlektet ortasında iki merkezde teş
kilâta başlamaktır. Birisi Ankara'da ve birisi de Si
vasta. 'Burada bir tuta ve müfreze teşkil edeceğiz : Pi
yade ve süvari* 

Sivasta müfreze teşkil edeceğiz. Bunlar bittabi bir 
merkeze merbut olacak değildir. Bunlar bizim ümit 
ettiğimiz gibi asayiş için devamlı bir mesnet ve kuv
vet olursa diğer verilerde de yapacağız. 

Evvelâ istedtiğioıiz ve bulduğumuz tedbirler asa
yiş İçindir ve tecrübesini bilfiil arz etmek, oddan son
ra ihtiyaca göre muhtelif yerlerde yapacağız. Ankara* 
da, Sivasta yapmakla beraber muhtelif mevakie, ihti
yaca göre elbette göndereceğiz. 
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SAĞDAN BÎR MEBUS — Şu halde mmtakaiarı 
şimdilik tahdit eylemiş demektir., 

İSMET BEY (Edime) — Merfoez olarak mıııtaka 
değü. 

Dr. MAZHAR BEY CAydton) — (Batan harici bu
lunanlar talbiattyfe yüksek maaşı bufaınan ve ceptoe 
hizmetine nispetle hafif olan bu teşkilâıta Karşı roeyâ 
ve rağbet gösterd&leri ve hoşnudiyeıtle kabul ettikie-
ri takdirde acaba cepheleri (karıştırmaya sebebiyet 
vermiş olmayacak mryız? Hükümet bunun için -bir 
şey düşünmüş müdür? Evvela bu şerait ile taKp ota-
cok efradı kamilen kalbui edeceğiz demektir, 

İSMET BEY (Edirne) — KâmiUen kabul edecek 
değüz .B3âkis bitz vasi müsaade gösterip çok talip 
bufenak ve bunlarım içinden istediğimizi seçmek ffifc-
firikteyiz. Şîmdİ düşündüğümüz beş on bin kişi için
dedir. Bütün memleket içinde beş lilâ on bin kişilk teş
kilâta karşı yüz, İki yüz bin çıkarsa 'bunda muvaffak 
olmuşuz demefctir. Çünkü yüz "bin Mşi «çmden en gü
zide ve ahlâk sahiplerimden kimseleri bulacağız. Ta
lip oKanlarro hepsini kabul etmeyeceğimiz İçin cep-
heiene bir zarar vereceğini zannetmiyorum. Sorutan bu 
*İİ değil mi ©fendim? 

Dr. MAZHAR BEY (Aydın) — Evet efendfrn, 

REtSt SANİ BEY — Başka söz «öylemek isteyen 
var mı efendim? Müeakere kâfi mi? O haflde ©fendim 
rnaddeJerin..,, 

HAYDAR BEY (Van) — Beyefendiye bîr İki sual 
irad etmek istiyorum'," 

ÎSMET BEY (Edirne) — Haydar Beyefendi yatB-
dık&n kağrtda bazı mülâhaza beyan ediyorlar. 

MemurM mülkiye dairei ınemunyetlerİndekİ asa
yişten mesuldürler. Bu teklifi esasi naftl olacaktır? Şİm-
dJki jandarmanın vazifesiyle yem teşkil edStecak müf
rezenin vaifteleri ne olacaktır?. 

İki muhteMf heyetm vücudunda mahzur olmaz 
mı? Evet yeni jaridarma teşkil ediyoruz. Memurini 
mülkiye asayişten mesuldür. Bunun karışmasına ma
hal veren jandarma ismidir. Bu gün bu mevcuttur; 
kıtaatı askeriye asayiş İçin hizmet ve jandarmaya mua
venet etmektedrrfer. Kıtaatı askeriyenin rrcevcudfflyetiy-
te Müdafaai -MiBiyemn emrinde seyyar jandarmanın 
mevcudiyeti hakkında bu mülâhaza noktai nazarından 
fark yoktur. Yine asayiş için onlar mesuldür. Yine 
asayiş için jandarma ve polis, bütün vezaifi zabıta ve 
adliyeden mesuldür. Ne vakit memlekette rüesaıyi me
murin doğrudan doğruya kıtaatı askeriye sevketmek 
ihtiyacını hissederlerse o zaman asker sevketmeyecek-
ler ve bu teşkil edilecek kuvveti sevkedeceklerdîr ve 

bu itibarla asayiş lîçtn takip fcuMveti oîarak asker yerin© 
<bunu kullanmak keyfiyetini teemmül buyoruıroanız ve 
esas olarak bunu kalbui ederseniz, ıbu İltibasa mahal ol
madığını görürsünüz. 

REİSİ SANİ BEY — Müzakere Kâfi mi efendim? 
Kâfi görenler lütfen enerini kaldlırsın (EHer kalkar.) 
Kâfi değil efendim, 

HAYDAR BEY (Van) — Jandarma fcalbHi RÎah-
tır, umum jandarmayı ıslah etmett* kabüLİ ıslah değü 
ise bunian onların yerme ücame etmeli Diğerlerimi 
büsbütün koğmalh, 

İSMET BEY (Edirne) — Fakat arz edemedim, 
Şimdi heyeti&Iiyenize asayiş 'İçin asker kuUattmanın 
mehazirim İzaha hızımı görmüyorum. Bk defa dahi-
len asker kutlanmak şayanı arzu oJmaıyan b&r şeydir. 
Çünkü 'bunları evlerinden 'babalan -bize asayişi dahiK 
için kutlanmaya göndermedüler. Şunun bunun aieyhi-
ne kullanmak için bunfen ^önderinem'işterdir. Taiim 
ve terbiye edelim diye göndermişlerdir. Biz asayişi da
hili için asker kultaaıyomsak, heyeti lahyenizi temin 
ederim, başka çare onmadığından dolayı İstemltyerek 
kultamyoruz. AK para ü'e besleneni kıtaatı askeriyede 
bi&nsMz, İnzibat ve emre itaat daha, kutvVetlikür. Yok* 
sa bizim için az para fle, az külfetle asker kullanmak 
kmtfanBş noktai nazarından daha kolaydır. Bu daha, 
külfetidir. İstediğimiz; bir defa hem orada vazifeler 
ayrılsın ve hem de heyeti askeriye millete karşt ken
dilerine tevdi edilmiş olan vazifeden başka 'bîr vazife
de bulunmasınlar. Bu noktai nazardan asayişi datoBi 
için mademki asker kuşanıyoruz, ya adker fazladır 
vaya bu fazladır ve bunlar asker yetimdedir ve her za
man için kuMamılmayacafctır. Asayiş iyi olan yerlerde 
bunlar kullanılmaz. Bizim teklif ettiğimiz şekilde me
murini mülkiyenin seyyar jandarma Me nokltai teması 
yoktur. Bizim teşkil edeceğimiz müfrezenin makineli 
tüfeği olacak, topu olacak. Âdeta bir kıtadır. Fakat 
memurini mülkiye, eşktiya filân yerde (toplanmıştır, 
•tabİİ bizim zabıta (kuvvetimizle, eni kişi îte orada top
lanmış olan yüz kişiyi dağıtmak mümkün değildir, 
a-aker sevfcediriiz diye müracaat ettikleri zaman asker 
savketmayeoeğiz, bunları sevfcedeceğiz. Bu İşi yapaca
ğız, Şimdiki jandarma ile «iff takip 'kuvveti arasın
da bir noktai temas görmüyorum. Heyeti kirama as
ker ıBe bunun -farkını arz edebüdim mi? Asayişi da
hilide 'asker kullanılacağı zaman hunîar hazır bir kı
ta olarak asker yerine sevkolunacakıtır. Böyfe telakki 
buyururiarsa tereddüde mahal katmaz. Bir madde da
ha vardır efendim. (Bu ne kadar otacafc diye tahmin et
mek, memleketin umumıt bir asayişi' için hu gün kâ-
ıbUl tftti'ğimiz mukannen bir miktar 'yoktur. 
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Şimdilik yapılacak olan Sivasta ve Ankara'da sey
yar jandarma kuvvetidir. Bir müfreze olarak başlıyo-
ruz ki, muıbttdif mahallerde kullanılacaktır. Ordu yi
ne harice karşı kullanılacaktır. Diğer bir sual, parası, 
rna^şı asli olarak gösterilen miktara göre, piyadede 
«İÜ, süvaride altmış lira çok para olacaktır, sonra Si-
vaıstaU bir kuvvetten Diyarbekire muavenatteki mü$-
ik'iHât malûmdur. Onun için mevcut kadroya ilâveten 
yenidön bir -teşkilât yapıhnasmda ne müşkülât var di
yorlar. Para meselesi bir defa etti veya altmış tira tek
lif etmemişiz. .Teçhizi -ve iaşesi Devlete ait olmak üze
re ayrıca maaş kanunda, sekiz 'liradır ki, encümende bu
nu om, iki yaptık, demök ki, on İki on beş lira İçinde
dir, İaşesi ve teçhizatı Devlete ait olmak üzere, (Gü-
•rültüter), Görülen erkam maaşı asli olarak gösteri
liyor. 

BİR MEBUS — Fevkalâde zamdan istifade edecek
ler mi, o cihetli tasrm buyurunuz, 

İSMET BEY (Edirne) — Hepsi on beş tira atacak
tır. Encümende -bizim teklif ve icra ettiğimiz tadilât 
hap on 'beş lira [içindedir. (GüriKtüter). Bir de bunu 
söyleyelim, her yerde yapatan, Diyafibeter'de de ya
palım, faflcajt o kadar paramız var mıdır? o kadar adam» 
lar var mıdır? Onun için 'biz İki yerde yapacağız. Pa
rasını verebilip vernneyeoeğlmizd anlayacağız. Sonra 
diğer yerlerde belki teşkil ederiz. Arz ettim kî, Sivasta 
yaptıktan sonra ihtimal kS başka yerde teşkiline 'ihti
yaç kalmayacak. Teşkilât bir yerde başlar. Başlayaca
ğı yeri gözümüzün önünde bulunduruyoruz. Maksa
dımıza göre teşkil edebilmek İçin menabiİ askeriye
nin bol bulunduğu yerleri intihap ettik. Hulâsa azaya 
(kiramın serdettJkledi mutateaıta ve zihinlerini işgal ede
cek olan bütün ookaıtı izah öttün. Kanunun esasını 
tevM eden bir müfrezenin kuvveti takriben iki bin kişi 
kadardır. Bir müfrezenin kuvveti burada belki beş bin 
kişi olur, Sivasta belki beş bin kişi yoktur. Beşer bin 
kişilik 'bir kuvvet yapmak istiyoruz. Şimdiük yani gö
rebildiğimiz Mİyaç bu 'kadardır. Teklif ettiğimiz bir 
müfreze teşkilidir. Halk bu vazifeyi ifaya . ne 
derece hahİş gösterecektir? Bİz son derecede 
kuvvetti bir zabftü rabt ile .tesis etmek istiyoruz ve bir 
çok Mde görüleMeceğinli ümit ediyoruz. Sonra ihti
yaca göre bunu tevsi ©deftim. Bİlirs-iıtöz ki, bizim mem-
Jaketİımizde takriben otuz hin jandarma var. Bunların 
mevcudiyetinden bir şey hisseder misiniz? nerededir 
otuz bkı jandarma? yalnız adedinin ekdik olmasından 
değüdtr Esasen kıymetinin de tesiri vardır. Jandar
ma efradının muntazam bir surette yetişmesi lâzımdır. 
Bunun için idimizde yetişmiş bir çok anasır vardır ve 
daha artacaktır. Büsbütün yoktur mamasını telâkki et- j 

müıyorum. Otuz bin kişilik bir kuvvet zannediliyor ki, 
ancak şehirlerde umuru talbüyeyi ifaya kifayet etmek
tedir. Jandarma mevcudiyetini göstermek için lâakal 
eÜEİ bin olması lâzımdır. Biz bunu şimdilik suretti mun-
tazamede yetiştliıtnek üzere bir İki takip kuvvetiyle te
lâfi etmek kıtiyoruZf 

BÎR MEBUS — Seyyar jandarma yerine (Muit) 
namı verilse daha iyi olmaz mı? 

JSMET BEY (Edirne) — Her arzuya, göre rza-
hat vermek isterim, (Müflis) daha ziyade teşkilatı as
keriyeyi itfada eder. Sonra seyar jandarma ismüyle bu 
teşkil edeceğimiz kıtaatı, bidayete arz ettiğim gdbi, dtt-
hili asayişin Cemin ve taklibinde kullanmak İstrerz. {Mi
lis) fermen daha ziyade harice karşı ordu «etşkjtâtı de
mektir. 

REİSİ SAÎNİ BEY — Efendim müzakerenin ki' 
fayetkıe dair bir takrir var, evvelâ onu okumak ta
zimdir. 

(Kâtip Haydar Bey Kırşehir Mebusu Müfit 'Efen
dinin takririni okur) : 

Riyaseti Cetüeye 
Müzakerenin kifayetine ntebai maddelerin müza

keresine geçilmesin* teklif eylerim. 
(Kırşehir 

Müfit 
RlEfcSt SANİ BEY — Müzakereyi kâfi görenler 

lütfen etterini kaldırsınlar. (Eller kalkar). Ekseriyet 
atmadığından müzakere kâfi değildir, 

Necati Bey Buyurun, söz «izin efendim, 
IMUSTAFA NECATİ BEY (Saruhan) — Efen

dini, müdafaaİ memleket hususunda Kuvvei icraiye-
nin gösterdiği şu fevkalâde teşebbüsü takdir etmemek 
kabil değildir. Fakat bendenizin dki ooktaj nazar 
dikkatimi celbediyor. Bu Hû nokta hakkında Heyeti 
tcraiyeden izahat talep ederim' Kanunda bir ka
yıt vardır. «Müdafaai memleket ve asayişi urnurmnia 
lâyıkiyle tesisi için» kaydı vardır. Binaenaleyh bu 
'kayıttan antaştkyor ki bu kuvvetin hini hacette mü
dafaa! memleket için cephelere sokedilecefctir. Ma
dem ki cephelere sevkedifebitecek bir küvettir ve 
bilhassa bu temenni olunur. Cephelere gittiği zaman 
yanı başmda beş parasız çalışmış ve çalışmakta de
vam etmiş olanlar ite çalışacaktır ki o vakit cephe
lerin tamanüyle inkısamını mucip olacaktır. Çünkü 
cephelerde Üç yüz tevellütten üç yüz on altı teveöü-
düne kadar efrat tahtı silâha alınmıştır. Ve bugün 
hepsi hizmet etmekte bulunuyorlar. Bu suretle bir 
teşebbüs vukubtılacak ve seyyar jandarmalarda hini 
hacette müdafaai memleket için cephelere sevfcedi-

I lecek bir vaziyete sokulmuştur. Bu tabiidir ki cepfae-
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ferdeki efradın gayretini ve 'hissi vatan perverisini 
tenkis edecektir. Eğer bu doğru ve muvafık ise üç 
yüzden üç yüz on altıya kadar esnan erbabı olma
yan efradında bu suretle seyyar jandarma teşkilâ
tına İn'kMp ile onlara da maaş -tahsis ve kaideİ mü-
savalta bu suretle riayet edilmesi Hamdır. Sonra asa
yişi memleket ndktai nazarından şayanı dikkattir ki 
mulbftelîf asayiş ve inzibat kuvvetleri memlekette bu
lunacaktır, Bİr defa potis, jandarma ve asker var. 
Müdafaalİ iMilUyenîn piyadesi ve süvarisi var. Bir de 
seyar jandarmaları 'ilâve ediyoruz. Halbuki biz cep
helerde ve cephe gerilerinde 'Müdafaai 'Miliye süva
rileriyle jandarmaların beyinlerim teEf etmek için 
müşkülâta duçar olduk. Bendeniz bunlar hakkında 
•bir takrir de vermiştim. Fakat yirmi gündür kaldı, 
Onun için asayişi rnentteket nokta! nazarından böy
le mumteiK kuvvetterin doğması eyi bir netice vere
cek midir? Bunu da anlamak lâzımdır. Bu iki nok
ta hakkında Heyeti fcraiyenm izahat vermesini ta
lep ederim* 

İSMET BEY (Edirne) — Efendim :buntar icabın-
da cepheye gideceklerdir, Bu suretle cephede muh
telif muhassasatta kıtaat bulunacaktır, Bunları bu
gün yaptığHnız gibi âtiyen de toplar ve cepheye sevk 
ederiz, Bunlar V50 kuruş maaş alan jandarma ile be
raber muharebe edecektir. Bu mazide de mevcut 
idi. Silâh altında, her ne surette teşkil edilmiş olur
sa ofeun, memlekette bir kıta bulunursa derakkap 
memleketin düşmanlarına karşı sevk olıtmır bu içti
nap edilmesi icap eden bir şey değJMir. Biz bunu 
yeni yapmış, yeni ihdas etmiş olmuyoruz. Değil mi 
efendim? Sonra muhtelif efrat silâh altındadır. Silâh 
altındaki efradımız üç yüz ondan itibarendİr. Cep
helere yakın ©lan •ve felâketten müteessir yerlerin 
afoalismden gonüUü yazılan veyahut toplatılarak si
lâh altına alınan efrat olduğunu da biliriz. Üç yüz 
ondan itibaren üç yüz on altıya kadar olanlardan 
başkası şimdiye kadar Kuvayi Milliye dediğimiz teş-
kıilâlt altındadır. Heyeti aliyenizce burada karar ve
rilmiştir ki iburJar Heyeti İcraîye tarafından tedricen 
teşkilâtı muntazama haline kalb olunacaktır. Buna 
mütemadiyen çalışıyoruz ve ciddi bir surette tetkik 
ediyoruz. Her hangi bir surette kurulmuş bir düzen 
ibktdbnbire 'bozulamaz. Bir cepheye, o cephelerin ya
kın memleketler varlarını yoklarım sarf ederek ora
ya getirmişler orada Öİr cephe yapmışlar, 'biz burada 
onların parasını intizama koyacağız diye orada mhî-
Aâl yapamayız. Bizim her şeyden evvel düşman kar
şısında teşekkül etmiş cephelerimiz vardır. Evvelâ 
maksadımız bu cephelerin muhafazası, sonra cephe

lerin ıslahıdır. Cephelerin ıslahı ipin tetkîkat yapma
lıyız, Ve arzu 'buyurduğunuz gübi Kuvayî Miniye 
teşkilâtım muntazam yapmak için memleketin asayişi 
olmalıdır. Kimin parasına, kimin menfaatına doku
nursak takip korkusu olmayınca yarın bir başka su
retle asayişi 'Hilâle ve her suretle müşkülat ikama 
çalışacaktır. Şimdi biz asayişe Ihâkirm olur isek ondan 
sonra her türlü ıslahat ve teşebbüsat için mesnet 
ekte etmiş olacağız. Arz ettiğim gibi, biafcn bu sey
yar jandarma suretiyle yaptığımız teşkilât mevcut 
olana 'bir yenisini ilâve etmek değü, tezebzübatı ber
taraf etmektir. Başka kuvvetli 'bir mülahaza derfıattır 
etmiyorum. Yalnız maaş farkları olduğu için cephe-
:4e farklar olacağı talbndir. Zabfta kuvvetleri 
çoğalacaktır 'diyorlar. Zalbita kuvvetleri zaten 
mevcuttur. Yalnız askerî işlerde de istihdam etmek 
Myoruz. Askerî vazifeyi görecek bir takip kuvveti 
ikame etmek istiyoruz. Diğer şeyler içki de, ıslahat 
için de yine kuvvetli fcrtaat elde etmek mecburiyeti 
vardır. 

İSMAİL SAFA BEY {Mersin) — Bu seyyar 
jandarma teşkili hakkındaki kanun Mecliste azala
rın birçokları üzerinde nahoş tesir bırakmıştı. Hü
kümetin ufak bir zühulü bu nahoş tesire sebep oluyor, 
Hükümet bir taraftan Meclise seyyar jandarma teş
kili hakkında bir kanun teklif ederken diğer taraf
tan bunu tattbika başlıyor ve şehrin bir çok yerlerin
de ilân ediyor. 'Binaenaleyh haddizatiode iltizam edti-
fecek bu kanun sırf 'Hükümetin bir iSCicafcyle hepi-
«zin ruhunda arzu etmediğimiz bir iğbirar ve so
ğukluk husule getiriyor. Onun için Hükümetten rica 
ediyorum. Bundan sonra olsun bu gibi isticalleri ve 
'Zühulleri tekrar etmesin. Sonra zannediyorum ki 'bu 
teşkilât memleket dahâinde-ki ufak tefek yahut bü
yük ıjhtilaMer netİcesiyle lüzumu arzu edilen bîr teş
kilâttır. (Biz memleketin her tarafını İngiliz teşvika-
tına, vatan hissinden mahrum olan bir takım bed
bahtların iğvaatma acık ve serbest bırakıyoruz. Son
ra bu iğvaat ve tesvüât bütün melanetiyle serbest ve 
açık memleket dahilinde çalışarak bir facia meyda
na getiriyor. Bu facia karşısında hepimizin gözleri 
açdıyor.; Biz bu yangım bu âfeti, bu fitneyi bastır
mak için çalışıyoruz. Fakat ondan sonra eteklerimiz 
tutuşuyor. Biz filhakika memlekette yer yer yanan 
fesatları bu gibi fitneleri, bu gibi yangınları söndü-
rebiffyoruz. Fakat sönerken ıbiKyor musunuz mem
leket neler kaybediyor? Görüyoruz ki her iki taraf 
bir çok evlâtlarını kaybediyor. Saniyen bu harekâtın 
olduğu yerterete memleket harap oluyor. Bir çok İn
sanlar, bir çok masumlar işlerinden, güçlerinden uzun 
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müddet mahrum kalıyor ve bar çok nüfus telef olu
yor. Demek ki biz memleketi 'bir tokan vatansızla
rla teşkilâtına açık ve serbest bıraktığımız için netice 
bu tkadar acı, akıbet bu kadar fecî oluyor. Binaena
leyh zannederim ki Hükümet 'bu kanunu teklif eder
ken memleket dahilindeki bu gibi fesat ve fitneyi ve 
yangınları söndürmek için İlk evvel kuvvet İstimalEini 
düşünmüştür. Halbuki memleket böyle daimi surette 
kuvvet aitında ve süngü tehdidi altında zannederim 
tki maksada doğru yürüyemez. Binaenaleyh bende
niz bilhassa bitmek istiyorum ki Hükümet bir taraf
tan -vücudu pek ziyade elzem olan bu kuvveti mey
dana getirmekle beraber diğer taraftan en ziyade 
iltizam edilmesi lâzım gelen; halkın kalbini kazan
mak için, halkın kuvvetini kendisine cezb ve sadık 
yapmak için neler düşünüyor? Bu hususta bize ma
lûmat vermeh'. Sonra arkadaşlar! Bu teşkilat en zi
yade biliyorsunuz ki bir bütçe meselesidir, bu gün 
ibütçe hakkında .pek korkunç rivayetler vardır. Kimi
si diyor ki varidatımız dokuz milyondur, kimisi se
kiz Trilyondur. Kimisi on İki milyondur diyor. Biz 
ibuntann hangisinin doğru olduğunu bilmiyoruz. 
Sarfiyatın altmış milyon, doksan milyon, yüz mayon; 
olduğunu diyenler de var. Şu halde eğer bu rivayetler 
!bir dereceye kadar doğru İse bizim yeni yeni teskâ-
lâitomtz zannedenini ki beş gün veyahut on beş gün. 
sonra yakılacaktır, Binaenaleyh bilhassa seyyar jan
darma teşkilâtı ve bunun bütçeye taallûk eden kıs
mı hakkında Maliye Nazırıam bizi tenvir etmesi ve 
bütçe (hakkında bize izahat vermesi çok lâzım ola
caktır. {Doğru sadalan). Eğer hakikaten bizim bütçe
lerimiz teşkilât yapmaya kudretli ve kabil İse Hü
kümet kuvvetten başka vasıtalara da müracaat eder
se ve bu kanunun füzutmımı ispat ederse şüphesiz 
bu kanunun kabulü zaruridir^ 

ı^BıDİN BEY (Niğde) — Müdafaaİ Milliye Ve
kili tsmet Bey buyuruyorlar ki; yüz elli kuruş maaş 
alan bîr jandarma Üe bin beş yüz kuruş maaş alan 
fok jandarma cephede İkisi yan yana harp edecekler. 
Hiç *hjr 'fert tabiatın hilâfına sevkedilemez. DaSma 
akajdâmei hâsıl eder. Bin 'beş yüz kuruş maaş aian 
bir adamın karşısında kabil değil elli kuruş ve yüz 
eBi kuruş aian diğer biri katiyen hizmet etmez. Bu
nun için ne Hükümet ne biz aidanmamahyız. Mem
leketin dahilinde asayişin temini için bir takım muh
telif kuvvetler teşkili taraftarı oluyoruz. Bu kuvvet
lerin bir kısmım Hükümete, 'bir kısmını ciheti mül
kiyeye veriyoruz, valiler, mutasarrıflar, kaymakam
lar, nahiye müdürlerine varıncaya kadar onların ma-
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âyetimde eski jandarmalar var. Simdi ciheti askeriye
ye başka diğer jandarmalar vermiş oluyoruz. Temi
ni asayiş için bir tarafa jandarma sevkedilmek 8ıti-
yacı hâsıl olduğunda asker! kumandanı oraya kuvvet 
sevkım arzu edecek fakat ciheti müfleiye o şevke icap 
ve lüzum (görmeyecek, aralarında bir İhtilâf çıkacak 
o,'kuvvet sevkedecek, diğeri sevketmiyecek. Bu bir 
aksi tesir hâsıl edecek. Her iki surette de Hüküme
tin, milletin şan ve şerefi paymal olacak. Onun İçin 
asayişin taama için başka suretle jandarma feşkUoe 
taraftar değifim. Temini asayişe lüzum hâsıl olursa 
mevcut jandarmaların her yerde miktarım tezyit et
meli, Ankara'da teşkil etmekte, Sivas'ta teşkil etmek
le, Dryarfbekirtfe emniyet ve asayişi ihlâl edecek bîr 
hareketin veyahut Konya'da zuhur edecek tak- hare
ketin Önüne buradaki jandarma ite geçilemez. Onun 
için mevcut jandarmaların miktarlarım her tarafta 
matiup veçhile tezyit etmeli, sevketmeii. Onun için 
bu kanunun reddiû talep ederim, 

ÖMER LÛTFİ BEY (Karahfearı Sahip) — Mü
dafaa! memleketin temininden bahsediliyor. Bende-
nrizce müdafaad memleketin temini cephede ve da
hilde hepsi birdir. Cephede müdafaad memleket oto
da dahflde başka türlü olmaz. Cephede nasıl düş
mana 'karsı Mayi vazife ediyorsa ayni zamanda da
hilde de müdafaad memleketi ita eder. Binaenaleyh 
'bunun her ikisi arasında 'bir fark gözetmek doğru bir 
şey değildir. Cephelerdeki kıtaat asıl esnan efradı ile 
kuvvayi miUiyeden mürekkehdir. Esnan efradı ancak 
alaylarda pek az mevcut bulunuyor. O mevcutla cep
heler hiç bir surette müdafa edilemez. Binaenaleyh 
cephede bulunan kıtaat kumandanları mecburiyet ha
sıl olursa esnan efradı haricinde olanları da silâh al
tına davet edebilir. Ancak bu suretle kıtaatın kuvvet
leri kabardı ve cepheleri müdafaa edecek bîr hale 
İfrağ edildi. Binaenaleyh cephelerde bu suretle kıtaat 
silâh altına alınır da memleketin dahilî asayişini 
temin için neden alınmıyor? Memleketin dahilinde 
de bir takım nizamiye kıtaatı vardır. Nizamiye kıtaatı 
takviye edilecek olursa ma'ksad hâsıl olur (Alkışlar). 
Esasen senelerden bahsediliyor. Bu jandarma teşki
lâtını zannedersem memleketin temini asayişi için 
Öyle uzun zaman beklemek doğru bir şey değildir. 
Az bir zaman zarfında ihtiyaç vardır. Onun için az 
bir zaman içinde elimizde mevcut kıtaatı takviye 
edebiliriz. Ankarada ve Sivasta bir seyyar kuvvet teş
kil edelim deniliyor. Bunlara lüzum yoktur. Muh
telif yerlerde birer, İkişer avcı alayları teşkil edil
sin. İşte memleketin asayişi bu suretle temin edil
miş olur. Binaenaleyh mevcut olan jandarma harı-
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cinde yine jandarma İsmüe ve aylıklı olarak ayrıca 
jandarma kıtaatı teşkil etmek zannedersem Heyeti 
âliyenizce kabul edilecek bir şey değildir (Doğru 
sadalan). 

İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) — Efendiler, bende
niz seyyar jandarma kanununun lehinde söylemek 
istiyorum. Bu kanunun Meclise vürudumın azayi ki
ram üzerinde bir az tereddüdü mucib olduğu görü
lüyor. Şimdiye 'kadar hattâ müzakerenin kifayetine 
karar verilemedi. Bir takım İtirazlar dermeyan edildi. 
Görülüyor ki azayi kiram bu kanunun lüzumuna 
kani olmadılar, Bendenİzce bu tereddüd en ziyade 
kanunun isminden ileri geliyor. Jandarma bizde ile-
ridenberi iyi bir isim bırakmamış. Bahusus mevcud 
jandarma teşkilâtı var, niçin yeniden böyle jandar
ma teşkil ediliyor, bir takım İmtiyazatı haiz olarak. 
Bu tabiatile varid olur bir sualdir. Bendenizin anla
yabildiğim başlıca itirazat üç noktada varid oluyor. 
Birisi, cephe kuvvetleri ile bu seyyar jandarmanın 
ne suretle telif edileceği meselesi. İkinci itiraz; dahil
de asayiş büyük mikyasta muhtemel olursa ordunun 
istimal edilmesi. Üçüncü itiraz da, mevcud jandarma 
dururken niçin bunun tezyid ve takviye edilmemesi 
meselesi. 

Son zamanlarda memleketin ötesinde berisinde 
hadis olan ihtilâller, fitneler ne suretle bastırıldı. He
pimiz biliyoruz efendim. Demin Safa Bey biraderi
mizin, buyurdukları gibi hemen eteklerimiz tutuşuyor, 
alelacele -koşuyoruz, Şu sırada müttehid olmağa 
muhtacız, Tekrarlamağa lüzum yoktur değil mi efen
dim? Binaenaleyh elde toplu bir kuvvet bulunmalı, 
her dem harekete amade bir kuvveti Bahusus bizim 
memleketin vesaiti nakliyesi noksan ve malûmki şark
tan garbe aylarca mesafe, öyle asayiş muhtel olur
sa eldeki toplu bir kuvvet derhal istimal edilebil
melidir, Bu hususta ordu laytidle kullanılamaz. Çün
kü malûmu âliniz ordu mukaddes bir silâhtır. Or
dunun en fena istimali memleketin dahilinde istimali
dir. Bendeniz asker değilim. Fakat çok işittün, 
okudum kî ordu daima harice karşı İstimal edilir; 
dahili ihtilâllerde ordunun istimali ordunun kuvve
tini yıpratır, orduya parça, parça talim ve terbiye
den mahrum bırakır ve hedefinin haricinde, mak
sadı ulvisinin haricinde İstimalini teşkil eder. 

Sonra mevcud jandarmanın takviyesi meselesine 
gelince, pek âlâ bilirsiniz, ismet Beyefendi de pek gü
zel söylediler. Elyevm jandarma bizim memleketimiz
de umuru adiyeyi bile lâyikile ifaya kâfi değil. Otuz 
bin jandarmamız var. Kırk bin de olsa kâfi değil. 
Jandarmanın vücudu memlekette hiç hissedilmiyor 

bile. Bundan başka görüyorsunuz ki kanunda alela
de jandarmaya nisbetle bir takım ahvali istisnaiye 
vazedilmiş, maksad nedir acaba? Bendeniz zannedi
yorum ki, alelade jandarmalığa bile bu günkü şerait 
altında kimse rağbet etmiyor. Celbi rağbet için bir 
takım istisnaî şeyler koymuşlar. Niçin celbi rağbete 
lüzum görülmüyor? Bunu da izaha hacet yoktur. 
Memleketimiz medid harbler geçirmiş, kimse asker
liğe, silâh altına rağbet göstermek istemiyor. Bina
enaleyh böyle seçme efrad alabilmek için ve bir 
de jandarmanm alelade umuru mülkiye ve adliye
de istihdamına nazaran kendisinin her yerde ko
laylıkla toplu olarak istimal edilemiyeceği düşünüle
rek böyle yeni bir teşkilât vücude getirilmek işenil
miş zannederim. Bunun fevaidi ise pek aşikârdır. 
Yalnız bir bütçe meselesi kalıyor. 

Ha üçüncü noktayı unuttum. Cebhelere tesiri iti
razı var. Cebhelerdekİ sureti teşekkül malûmu âli-
nizdir. Cepheler ne suretle teşekkül etti? Bunlar süm-
mettedarik olmuş bir şeydir. Yunan geliyor» Fransız
lar ilerliyor denilmiş ve oradan buradan parça parça 
bu teşkilât vücude gelmiş. Sonra eklemeler, İlaveler 
olmuş, zaten bunun ıslahı için evvelce de Meclisi âli
niz karar vermiştir. Hükümet de, Heyeti tcraiye de 
bir an evvel çalışıp cebheleri tensik etsin, tevhid et
sin. Bunu taleb etmek hakkımızdır. Fakat bu gün 
cebhelerde en mükemmel şeyi birden yapmak iste
yerek en kabili İcra olan şeyi ihmal etmek doğru 
değildir efendim. Zannederim cebheleri bir taraftan 
tensik etmekle beraber elde bir kuvvet bulundurmak 
elzemdir. Öyle kuvvet ki, her an harekete amade ve 
sebükbar olması elzemdir. Yalnız bütçe meselesi ka
lır. Onu da izah için ismet Beyefendi dediler ki; 
paramız olsa her yerde seyyar jandarma müfreze
leri tesis ederiz ve tecrübeye nazaran tezyid ve tevsi 
edeceğiz. Esbabı mucibe mazbatasından anlamak 
isterdimki, şimdi yapılacak bu iki müfrezenin masa
rifinin yekûnu baliği ne oluyorsa alettakrib beş bin 
kişi olacak müfrezelerin masarif yekûnu ne oluyor? 
Bunu dercede idiler daha iyi olurdu. Fakat esasen 
memleket masarifinin hadden efzun olduğu hep bil
diğimiz bir meseledir. Herçibadabad, bütçe açığı ka
pansa da kapanmasa da, memleketi kurtarmak ve 
bunun İçin çalışmak mecburiyetinde bulunduğumuza 
göre, esasen gayet elzem olan bir şeyi bütçe için, bir 
iki milyon için bilmem ki reddedebilecekmiyiz? 

REİSlSANl B. — Müfİd Efendi! 
MÜFlD Ef. (Kırşehir) — Efendim, demindenberi 

burada söylenilen sözer bir türlü asıl maksada, hede-
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fe el basmak suretile söylenmiyor. Malumu âlileri 
Hükümetin jandarma teşkili suretile kendisine kuvvet 
tedarik etmekteki maksadını bilmedik hiç bir muhte
rem arkadaşımız yoktur. Fakat bunun ismine jandar
ma denmesi bunun ismine asker denmesi bilmem bu 
bir hatayı kanun! mi? Burasını tashih için mi? uğ
raşacağız. Kıymetli zamanımızı böyle şey için mi ge
çireceğiz, Düşünüyorum, cebhelerde iki nevi asker 
istihdamı meselesine geldiğimizde mükellefiyet ve bir 
de gönüllü kaydile olabilir. Malûmu âliniz sinnj mü
kellefiyet dahilinde bulunan efradı hizmete celbet-
mek kanun iktizasındandır. Sinni mükellefiyet hari
cinde bulunanları bu suretle hizmeti vatani yede is
tihdam etmek mutlaka kendilerine bir menfaat gös
termekle 'kabil olur. Bunun için cebhede kendisi mü
kellef olmadığı halde hizmet edecek bir zate, bir ada
ma, bir şahsa fazla para veriyoruz. O birisi, ben hiz
meti fiil iyemi, mükellefiyemi ifa ediyorum, onun 
için az para alıyorum der. Aralarında ihtilâf hâsıl 
olur nazariyesi bittafci varid olamaz. 

Bütçe meselesine gelince, asıl bendenizin arze-
deceğim nokta, bütçeyi yapmak için memleketin me-
nabii varidatını elde etmekle temin edilmek lâzım-
gelir. Sanayii varidat temin edilmek için asayişi te
min etmek icab eder. Memlekette halk huzur ve is
ti rahat le oturmalı ve ziraat ve ticaretle ve İşile meşgul 
olmalı, varidatını bu suretle Hükümete vermeli, Hü
kümet de buna göre bütçesini yapabilmeli. Heyeti 
îcraiye memleketin asayiş ve huzurunu temin için 
ahalimizi de bu işte istihdam ederek, para vermek 
suretile, daha doğrusu parasız toplamağa mecbur 
oluyor ve bu suretle yapıyor. O, bunu kanun yap
mak suretile yapmasa da doğrudan doğruya topla-
saydı, nitekim bidayettenberi cephelerde toplanmış 
ve vatanını muhafaza hususunda hiç bir şeyi naza
rına almamış olan kendi hemşerilerimiz hizmet edi
yordu. Bunlara sekiz yüz, bin, bin beş yüz kuruş maaş 
veriliyordu, İşte burda bir numune olarak Hoca Sü
leyman Efendiyi gösteriyorum. Kendisi izmir cebtıe-
siode böyle toplanmış askeri beslemek suretile be
deninden para sarfetmiş ve bununla müftehirdir. 
(Gürültüler). 

NBBlL EFENDİ (Karahisartsahİp) — Onu biz 
biHritz. (Şiddetli gürültüler.) 

MUSTAFA NECATİ BEY (Sanıhan) — Kuvayi 
milliye fazla yere on para sarfettirmemiştir. Bu 
mîllet aşkta çalışmıştır ve çalışacaktır. 

MÜFİT EFENDİ (Devamla) — Bundan dolayı 
Müdafaad Milîiyeye alınmış olan efrad için millet faz

la fazla para verip duruyor. Artık 'bu milMİn böyte 
fazla fazla para vermeğe kudreti kalmamıştır. Bu 
Mecliste kuvayi mili iyeyi bir kanun şekline ifrağ 
edelim, ciheti maliyeden idare edilsin diye bir ka
rar verilmişti. Şimdi Heyeti Îcraiye bunun muntazam 
bir şekle ifrağı için bize bir kanun teklif ediyor. Biz 
bu kanunu kabul etmek hususunda bir saattenberi te-
reddüd gösteriyoruz. Halbuki biz memleketimizin asa
yişini, memleketimizin her türlü taarruzdan masuni
yetini muhafaza etmek için bu gibi kanunî teşkilâta 
taraftarız. Böyle bir kanunu nazarı dikkate almamak 
fikrini zannedersem hiç birimiz beklemeyiz. Bundan 
dolayı bendeniz İstirham ediyorum ki, müzakereyi 
kâfi görerek, esasa geçelim. 

REFİK ŞEVKET BEY (Sanman) — Şimdi efen
dim, meselenin ehemmiyetini zannederim ki takdir 
etmeyen kimse yok. Bu teşkilâtın saiki ikidir: Müda-
faai memleket, asayişi umumî. Hangi birimiz iddia 
edebiliriz ki bu iki şeye ihtiyaç yoktur. Mademki 
vardır ve bunu gerek biz ve gerek Heyeti îcraiye 
kabul ettikten sonra, bu ihtiyacı defetmek için bir 
vasıta düşünmekle hepimiz mükellefiz. Heyeti Îcraiye 
vaziyeti umumiyettin vermiş olduğu derslerden - ki he
pimiz o derslerin tahtı tesirinde fikrimizi, nefsimizi 
az çok terbiye etmişizdir - Şu şekilde Heyeti îcraiye 
tarafından bir teklifte bulunuluyor Bizim vazifemiz 
diyeceğiz ki, sîzinle asayiş meselesinde, müdafaai 
memleket meselesinde müşterekiz. Ancak bulduğunuz 
bu vasıtada müşterek değiliz, onun yerine şunu ika
me etmeliyiz. Onun. için efendim şu kürsüde müteaddid 
zevat tarafından dermeyan edilen esbabı ve ihtİya-
catı nazarı dikkate alarak kabul edelim ki memleket
te hakikaten her zaman, heran imdada yetişebilecek 
bir kuvvete ihtiyaç vardır. Amma bu kuvvetin para
sız, paralı olması, onun jandarma, milis, bilmem ne 
isimleri olması, bunların süvari, piyade, topçu ol
ması meselesi, yegân yegân maddelerin müzakeresi 
esnasında ayrı ayrı hallolunabilir efendim, ilâve edil
memiş şeyi ilâve etmekte hakkımızdır efendim, nok
san gördüğümüzü tashih etmek vazifemizdir. Binaen
aleyh asayiş ve müdafaai memleket noktai nazarın
dan bir teşkilâta lüzum var mıdır? Yok mudur? Su
aline Heyeti îcraiye vardır! ve böyle yapmalıdır diyor
lar. Bizde, varsa bu şekil doğru değildir diyelim 
efendim. Bunun İçin bendeniz derim ki; zaten ve esa
sen bu kanunun maddelerine göre, Suphi Bey birade
rimizin dediği gibi, mutaleat yürütmeyetira, jandarma 
tabirinin tayyedilmek sırası gelmemiştir. Zaten ka
nun heyeti umumiyesiyle jandarmalıktan uzaktır. Ne 
zalbftleri jandarmadır, ne kanunları jandarma, ae teş-
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kilatı mülkiyeye olan raMası jandarmadır. Böyle bir 
teşkilata isim bulmak lazım gelmiş ve jandarma denil
miştir, 

fBinaenaleyh mesele jandarma meselesi değildir. 
Memlekette asayişi müdafaa ile mükellef olacak bir 
kttaî inzlbatiyeye lüzum var mı yok mu, tarzında 
muhakeme etmeli mesele o vakit halîolunur. En çok 
nazarı dikkate alınacak mesele bendenizce; böyle bir 
teşkilata ihtiyaç vardır ve her gün Heyeti İcraiyenin 
başına cephelerde ne yaptınız diye bîr takım takrir
ler yağdırırken, bugün ınüdafaai memleket namına 
getirmiş olduğu kanunu ceffalkalem reddetmek, bi
zim vazifemizle kabili telif değifdir. Bütçe meselesi de 
mevzubahis oluyor. Bu kanunu teklif eden Heyeti 1c-
raiye vekillerinden her birisi bunun heyeti umumiye-
sinden mesuldür. Binaenaleyh elbette onlar hesapla
rını kitaplarını yapmışlardır. Calibi iştibah diğer nok
tada efradın miktarı meselesidir. Eğer Heyeti İcraiye 
bu kanunu bize verdiği gün bütün kıtaata tamim et
memi; olsaydı veyahut bu kanunu her tarafa tamim 
ettiği emirnamede verdiği izahatı vermiş olsaydı me
sele hallolmuştu. Bendeniz sureti mahsusada bu tami
min alhzı asker şubesinden matbu suretini aldım. Ora
da müfrezenin teşkil edeceği efrat miktarı topçusu, 
piyadesi, makineli tüfeği aletitafsil yazılıyor. Binaen
aleyh bunlarda müzakere esnasında müfreze bahsin
de hallolunabilir efendini. Onun için bendeniz heye
ti muhteremelerinden rica ederim, bir müdafaaı mem
leket kanunu olarak bunu kabul edelim. Bu mesele 
başka bir şey değildir. (Pök doğru sesleri, alkışlar) 

ZİYA HURŞtD BEY (Lâzistan) — İsmet Beyefen
dinin ifadatıttdan şöyle anladım ki; bu seyyar jandar
malar bu en ziyade asayişi dahilî İle meşgul olacak
lardır, 

İsmet Bey burada buyurdular ki, asayişi' dahilî va
zifesi ordunun vazifesi değildir. Ordu sırf haricî me
selelerle yani mukaddes vatanı müdafaa ile meşgul 
olacaktır. Asayiş vazifesi Dahiliye Vekâletirrindir, Öy
le İse evvelâ niçin Müdafaa! Milliye dahilde asayişi 
temin edecek olan bu jandarma müfrezelerini kendi 
emri altına alıyor? Saniyen asayişi temin için ordu-
kkn fennî surette yani Müdafoai Milliyeye raerbütiyet-
ten İstifade olunacak. Jandarma Müdüriyeti Umumi-
yesi hepimizin bildiğimiz üzere ne suretle yetişmişler? 
Aynı suretle yetişmişlerdir. Jandarma zabıtanı ne ise 
Ordu zab'itanı da odur. Hatta bir vakit jandarmaya 
secine zabJtan tayin olunuyordu. Jandarmalar daha iyi 
tecrübe görmüşlerdir. Vazifesini ifa edememesi sırf 
bunlardan mümbais değildir. Asayişi dahiliyi muha
fazaya tuzum varsa bu vazife Dahiliye Vekaletine 

aittir. Dahiliye Vekâleti kendi jandarma kadrolarını 
tanzim etmelidir. Kadrolarını büyütmelidir. Bu su
retle ıslah etmelidir. Harice ise bu suretle para ver
memelidir. Çünkü biz henüz ücretli asker usulünü 
kabul etmedik. Bir çok askerlerimiz cephede badi-
heva harp ederken bir kısmına on beş lira veremeyiz. 
tBir çok yerlerde görülmüştü, Harbi Umuminin bida
yetinde askerler alaylardan kaçıyorlar, teşkilâta ilti
hak ediyorlardı. Bu sırada da gördük ki asker vazife
sinden kaçıyor. Kuvayı Milliyeye İltihak ediyor. Sebe
bi nedir? Orada biraz fazla para var, biraz serbesti-
yet var. Onun için başka bir suretle teşkilât yapılsın. 
Ömer Lütfi Beyefendinin buyurdukları gibi bir avcı 
alayı teşkil olunsun. Eğer lüzum görürse Dahiliye 
Nazırı veyahut vali ,o kuvvei askeriyeden, eskiden ol
duğu gibi, istifade etsin. Böyle jandarma teşkiline lü
zum görülmesin. Asayişi dahilî vazifesi Dahiliye Vekâ
letine bırakılsın. Bendenizin fikrim budur. 

REtSl SANI BEY — Efendim müzakerenin kifa
yetine dair bir takrir var onu okuyacağım : 

Suret 
Riyaseti Ceüleye 

Müzakerenin kifayetinin reye konulmasını teklif 
ederim. 

7 Haziran 1336 
İzmir 
Reşid 

REİS BEY — Müzakereyi kâfi görenler ellerini 
'kaldırsın. (Eller kalkar) Kâfi efendim. Maddelerin 
müzakeratına geçmezden evvel kanunun reddine dair 
iki takrir vardır, 

!(Malatya Mebusu Lütfi Beyin takririni Kâtip Hay
dar Bey okudu) : 

Riyaseti Celileye 
Teşkilâtı esasİyesi itibariyle jandarma namı altın

da kıtaatı nizamiyeden ibaret olduğu anlaşılıyor. Bu 
hal diğer esnan erbabını da hizmeti muvazzafa! as
keriyelerini böyle yüksek maaşlarla ifa etmek fikrine 
düşürecek ve nizamiye krtaatınm ikmali mevcudunu 
bilâhare işgal edecektir. Sonra hali hazır bütçemizde 
buna müsait değildir, reddini teklif ederim. 

Malatya Mebusu 
Lütfi 

(Kâltip Haydar Bey Nlİgde Mebusu Zeyhelâbİdin 
Efendinin takririm okudu) : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Müdafaai memleketin temini, asayişi umuminin lâ-

ytkİyle tesisi için süvari ve piyade jandarma teşkili 
talep ediliyor ve teklif buyuruluyörsa da şifahen arz 
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ve izah eylediğim veçhile yeniden jaridarma tepkiliy
le bunun emri idaresini ciheti askeriyeye vermek ve 
eskiden müteşekkil jandarmanın kumandasını ciheti 
mülkiyeye bırakmak yekdiğerine^ ve temini asayiş ga
yelerine muhalif. olacağı gfl>i ciheti askeriye ile mül
kiye arasında da itutilâfat tevlidini mucip olacağına 
ve bir kısmına yeniden fazla tahsisat vermek, kısmı 
diğerini maaşatı asîiyesiyle İktifa ettirmek hizmet ede
bilmeleri noktasından da şayanı kabul olamayacağı 
gibi birinin zaid diğerinin nakıs maasatla hüsnü hiz
metleri katiyen memul olmadığından temini asayiş 
için mevcut jadarma miktarının tezyidile teklif edi
len kanunun reddini arz ve teklif ederim. 

7 haziran 1336 
Niğde Mebusu 

Zeynelâbidİn 

REİSİSANt BEY — Bu İki takriri reye koyuyo
rum, İkisi de ayni mealdedir. Kabul edenler ellerini 
kafdırsınlar. (Bfler kalkar.) Kabul edilmedi. Şimdi 
maddelerin müzakeresine geçiyorum. 

(Müdafaai Milliyettin teklifi kâtib Haydar Bey 
tarafından okundu): 

Piyade, Süvari Sınıfından 'Mürekkep Olmak Üzere 
Jandarma Müfrezeleri Teşkili Hakkında Kanun 

Madde 1. — MUdafai memleketin temini ve 
asayişi umuminin lâyikiyle tesisi için Müdafaai Mil
liye icra vekâletine merbut olmak üzere seyyar jan
darma müfrezeleri teşkil edilecektir. 

REFİK ŞEVKET BEY (Sarıihan) — Efendim, ka
nunda seyyar piyade, süvari sınıfından mürekkep ol
mak üzere denmiş. Halbuki yine bu kanunun tarifna-
mesinde, yani kuvvei icraiye tarafından teklif olunan 
tarİfnamesinde topçu da vardır. Mademki müfreze
dir, topta almak lâzım gelir. Onun için piyade ve sü
variye tahsis ettik mi tahsisin hilâfına bir İş olamaz. 
Bunun için biz bu üç tabirin tayyını teklif ediyoruz. 
İkinci olarak bir defa itiraf edelim: jandarma tabiri 
ruhu umumi üzerinde iyi bir tesir bırakmıyacak bir 
tabirdir. Saniyen kanunun ruhunda jandarmalıkla alâ
kası yoktur. Onun için demin de arzettİm, başka bir 
isim bularak bu meseleyi halletmek taraftarıyız. Sey
yar emniyet müfrezeleri teşkili hakkında kanun di
yelim. Zaten emniyeti umumiye tabiri bizim İdare
mizde mevcuddur. Gerek müdafaai memlekete aid 
olsun gerek dahili asayişe aid olsun. Emniyet tabiri 
zannederim ki iltibasatın kâffesini kaldıracaktır. Efen
dim zaten zabitleri de jandarma değildir, efradda 

jandarma olmayacaktır. Takib edecekleri vazifede 
jandarmalık değildir. Onun için (Emniyet ve takib 
müfrezeleri) şeklinde kanun serlevhasının değiştiril
mesini teklif ediyorum. 

(Kâtib Haydar bey Van mebusu Haydar beyefen
dinin teklifini okur) : 

Riyaseti Celileye 
İsmet Beyefendinin izahatından, teşkili matlup 

kuvvetin bir jandarma kuvveti olmayıb bir kuvvei 
askeriye olacağı anlaşıldığından ve esasen umum 
jandarma kumandanlığına değil müdafaai milliyeye 
merbütiyeti de bu hakikati müeyyed olmasına binaen 
bu kuvvete seyyar jandarma tesmiyesinden ise icra 
edeceği vazifeye yakışacak başka bir isim ile ve me
selâ «Seyyar kuvvei nizamiye» tesmiyesi daha mu
vafık olur. 

Van 
Haydar 

^Karahisarı Şarkî mebusu Ala Süruri Beyin tak
riri okundu). 

Riyaseti Celileye 
îşbu kanun lâyihasının unvanındaki (Seyyar jan

darma müfrezeleri) tabirinin (seyyar inzibat müfre
zeleri) suretinde tadilini teklif ederim. 

7 haziran 1336 
Karahisan Şarkî mebusu 

Ali Süruri 
(Saruhan mebusu Refik Şevket Beyin ve arka

daşlarının takriri okundu): 
Riyaseti Celileye 

Kanun serlevhasının (seyyar emniyet ve takib 
müfrezeleri teşkili hakkında kanundur) şeklinde ta
dilini teklif ederiz. 

7 haziran 1336 
Saruhan Burdur 

Refik Şevket İsmail Suphi 
Saruhan Van 
Necati Hakkı 
İzmir İzmir 

Enver R^İd 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Emniyet ve 
takib. 
REtSİSANİ ,B. — Şimdi efendim bu takrirleri 

reye koyacağım. Söz söylemek istiyor musunuz? Bu
yurun!. 

İSMET BEY (Edirne) — Efendiler, isim meselesi 
aynı zamanda ihtisas meselesidir. İhtisasa taallûk 
eden bu 'kadar teferruata girilmemesini rica ederiz. 
Devletin mevzuatında isim değiştirmek için çok ihti-

_ 10» — 



t : 25 7 ş 6 

yat olunur. Alışılmış, müteamel isimler daima tercih 
edilmelidir. Seyyar jandarma mazide ve halde kulla
nılmıştır. Seyyar jandarma kuvvetini seferberlik esna
sında cebhelere sevketmişizdir, Vaktile daha evvel 
memleket dahilinde takibat işlerinde kullanılan jan
darmalara (seyyare) derlerdi. Binaenaleyh sey
yar jandarma tabiri kimsenin bilmediği bir şey de
ğildir. Herkesin işMği bir sözdür. Bilâkis yeni bir 
tattan bidatler çıkarmak şefcli daha ziyade iltibasa 
mahal verir. Jandarma müfrezeleri gerek kıtaata ve 
gerekse jandarmaya bir iltibas yapacağından ve bir 
suimlsal olamayacağından serdedilen endişeye de lü
zum olmadığı kanaatindeyim. Jandarma zaten her
kesin bildiği bir şey. Jandarma başkadır. Seyyar jan
darma bankadır. Buna beş, on senedenberi alışılmış
tır. Biz seyyar jandarma tabirini lalettayin bulmamı-
şızdır. Jandarmada inzibat tabirini bUlmaSk için bir çok 
mütehassıslar nihayet seyyar jandarmayı kabul etmiş
tir. Bu hususta bu zeminde daha ziyade iteri varmak 
bu fennî meseleyi uzatarak Heyeti Âltyenizi yormak 
demektir. Onun için seyyar jandarma müfrezeleri un-
varımın aynen kabul Duyurulmasını rica ederim. 

REİSİ SANI BEY — Şimdi efendim reye koyaca
ğız. Evvelâ «bir seyyar kuvvei nüzaımye» tabiri var. 
Bu Haydar Beyin teklifi. Bu «seyyar kuvveî nizamiye» 
yi kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar, kabul 
olunmadı efendim. 

«Seyyar inzibat müfrezelerini» kabul edenler elle
rini kaldırsınlar. (Eller kalkar) Kabul edilmedi. «Sey
yar emniyet ve talkip müfrezeleri» ni kabul edenler 
ellerini kaldırsınlar. (Biler kalkar) Kabul edilmedi 

.efendim. O halde encümenin teklifini reye koyuyo
rum. 

(Encümenin teklifi okurAtu) : 
Piyade, Süvari Sınıfından Mürekkep Olmak Üzere 
Seyyar Jandarma Müfrezeleri Teşkili Hakkında Kamın 

"Madde 1. — Müdafaa! memleketin temini ve asa
yişi umuminin lâyikiyle tesisi için Müdafaai Miniye 
İcra Vekâletine merbut olmak üzere jandarma müf
rezeleri tesjkıl edilecektir, 

, 133« C : 2 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Serlevha sade 
•seyyar jandarma müfrezeleri olacak. Piyade süvari 
diye zikrolunmaya lüzum yoktur. Çünkü kanunun 
metninde müifderiçtir. Çünkü top da tetkik ediliyor. 
Ayrıca mitralyoz da. 

İSMET BEY (Edirne) — Piyade ve Süvari mesele
leri fenni bir meseledir. Müsaade buyurursanız izah 
edeyim efendim. Bir piyade fırkası, bir de süvari fır-
'kası vardır. Piyade fırkası demek mahza piyade de
mek değildir. Topçusu, süvarisi var. Adı piyadedir. 
Topçu fırkasının sunufu mühtelifesi vardır. Her şeyi 
vardır. Alay topçu fırkasrdır. Bundan başka süvari 
piyadeler vardır. Bunlara ledelicap piyade ve süvari 
!derier. Fakat heyeti uımurmyesiyîe piyade fırkası ad-̂  
dolunur, Buradaki (piyade ve süvari sınıfından mü
rekkep otmalk üzere) dediğimiz bu kabildendir. Sey
yar jandarma dediklerimiz de bu kabildendir. Esasını 
piyade teşkil eden piyade fırkalarında kabiliyet ve ev
safına göre süvari ve sunufu muhtelife vardır. Beraber 
süvari teşkilatı var demektir. Bir araya dizildiği zaman 
bir numaralı piyade seyyar jandarma, iki numaralı 
seyyar jandarma diye tefrik etmeye İhtiyaç vardır, 
Bu tarzda piyade ve süvari jandarma müfrezesi (fiye 
yazdık. 

REİSİ SANI BEY — Efendim, şimdi Hükümetin 
ve Encümenin teklifi var. Heyeti Icraryeninkini reye 
(koymazdan evvel diğer bir teklif daha vardır. 

Riyaseti Cefileye 
Teşkil edilecek müfrezenin ismine «kır serdarı» 

unvanı verilmek daha münasip olur. Zaten evvelce 
böyle bir unvan ile Hükümetin bir müfrezesi var idi. 

Erzurum 
(Mehmet Salih 

(Sürekli handeler) 
REİSİ SANI BEY — Bunu tefoul edenler Kitlen el

lerini kaldırsın. Kabul edilmedi efendim. Encümenin 
tefclrfini reye koyuyorum, kabul edenler lütfen elleri
ni kaldırsın. Kabul edildi efendim. Burada kabul edi
len kanunun unvanıdır. 

On dakika istirahat efendim. (Celse nihayet buldu) 

— UO — 
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ÜÇÜNCÜ CELSE 
Açılma Saati : Badezzend 530ı 

REİS : Reitf Sarâ Celâletthı Arif Beyefendi 
KÂTİP : Haydar Bey (Kütahya) 

fiEÎSt SANI BEY — Efendim ceteeye iptidar edi- yorum. 

2. — AZAYt KİRAM MUAMELÂTI 

7. — İstanbul'dan gelen Sivas fylebusu JZiya Beyin 
Meclise takdimi 

REİS — Bferidim fetanbulVlaki rüfekamızdan Si
vas Mebusu Ziya Bey gelmiştir. Heyeti îcraiye, ken
disini Meclise takdim ediyor. (Teşekkür ederiz sesleri) 
Saniyen efendim, rüfekayı muftteremeden pek çok ze
vat yann için mezuniyet ve müsaade talep ettiler. Me
zuniyet allan o zevat da teşrif edince zannederim 
Meclisimizde ekseriyet kalmayacaktır. Bunun için Di-

(Seyyar Jaridarma Müfrezeleri Tenkili Hakkında
ki Kanunun birinci maddesi Kâtip Haydar Bey (Kü
tahya) tarafından okundu} : 

Madde 1. — Müdafaai memleketin temini ve asa
yişi umuminin lâyükiyle tesisi için Müdafaai Milliye 
tem Vekâletine merbut crimak üzere seyyar jandarma 
müfrezeleri teşkil edilecektir. 

REİSİ SANt BEY — Bu madde hakkında söz is
teyen var mı?1 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — «EdÜ-
•Jecekiİr» yerine «ed!ilmİşt!ir> kaydım koymak lâzım
dır. 

REİSİ SANI BEY — Başka söz isteyen var mı? 
RESİD BEY (İzmir) — Bir takririm var efendim. 
ıfKâtîp Haydar Bey (Kütahya) tarafından Kara-

hisarı Sahip Mebusu Lütfi Beyin tadil takriri okundu): 
Suret 

Büyük MİM Meclisi Riyaseti CeîiJesine 
Vaktiyle Rumeli'de yapıldığı gibi memleket da

hilinde asayişi umuminin lâyıkryfe temin ve tesisi için 
filikalar mınMkası dahilinde fırkalara merbut olarak 
«vcı taburları veya alayları testti! edîlmistSr. 

Birinci maddenin berveçhi balâ tadilini teMrf edi
yorum, 

7. VI.1336 
'Karatesarı Sahip Mebusu 

Ömer LÜtfi 

vanı Riyasetimiz içtiıraatı umumryeyi bayramın beşin
ci gününe talik eyiiyor. Onun içki şu elimizdeki bu
lunan kanunun müzakeresini ve bugünkü ruznanıe-
mizi bir an evvel bitirmemizi ve hatta icap ederse ge
ce bite çalışmamızı rica ederim. Çünkü yarınki tren 
ile gidecek bir çok rüfekamtz vardır ve sonra ekseri-
yetiınfiz kalmayacaktır. Bir an evvel bu kanunları çı-
katftalnrı, bunu istirham ederim. 

REİSİ SANI BEY — Diğer takrirler efendim. 
(Kâtip Haydar Bey (Kütahya) tarafından İzmir 

Mebusu Reşid Beyin takriri okundu) : 
Suret 

Riyaseti Celfleye 
Birinci maddenin ikinci satırındaki (İcra) kelimesi

nin tayyını teklif ederim. 7 Haziran 1336 
İzmir 
ReşM 

NBBİL EFENDİ (Karahisarı Sahip) — «iMüda-
faai Milliye İcra Vekâletine» cümlesinde icranın ilgası 
(Müdafaai Milliye Vekâletine) denilmesi. 

(KÂTİP HAYDAR BEY (Kütahya) — Saruhan 
Mebusu Refik Şevket Beyin takriri vardır. 

REFİK. ŞEVKET BEY (Saruhan) — Müsaade bu
yurunuz okunsun, ondan sonra... 

(Refik Şevket Bey (Saruhan) m takriri okundu) : 
Suret 

'Riyaseti Çeteleye 
Kanunun 9 ncu maddesi işbu kanunun icrasına 

Müdafaai Milliye Vekilinin memur olduğunu göster
mekte olmasına nazaran 1 nci maddede (Müdafaai 
Milliye İcra Vekâletine merbut olmak üzere) fıkrası
nın tayytnı teklif ederim. 7 Haziran 1336 

Sanman 
Refik Şevket 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Mademki 
efendim, Müdafaai Milliye bu kanunun icrasına me
murdur. Bir şeyi kanunda İki defa tekrar etmek doğru 
değildir. Alttndaki tabir kâfidir o fıkra, kaldmfen. 

3. — MAZBATALAR 

— U l — 
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HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) — Alttaki fık
ra kaklırıfeın, o madde hakkında, Müdafaai Milliye 
meselesini söylüyorum. 

REÎSİSANİ BEY — İsmet Beye hitaben : Bu 
bapta ne söylüyorsunuz efendim. Lüzum yok diyor
lar. Aşağıda, vekâleti, 'diye kamımın icrasına memur 
olduğu 'için tekrar olmasın diyorlar. 

MİRALAY İSMET BEY (Edime) — Bir mahzur 
yoktur efendim.-

IfKâtİp Haydar Bey tarafından Karahrsarı Sahip 
Mebusu Ömer LÛUtfı Beyin takriri tekrar okundu). 

REÎSİSANİ BEY ~ Kabul ediliyor mu efendim? 
HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbakır) — Kanun 

kabul edMnriştür efendim bu 'takririn reddi lazım gelir, 
REİStSANÎ BEY — Kabul edenler diterini kal

dırsınlar. (Eller kalkar). Ekseriyet yok ret edildi. 
ıCKârİp Haydar Bey tarafından Refik Şevket ve 

Reşit beylerin takrirleri tekrar okunda). 
(Muvafık sesleri), 
REISlSANİ BEY — Tay teklifini kabul edenler 

ellerim' 'kaldırsınlar. (Soldan gürültüler). 
ıBeyim rica ederim d&fcat buyurunuz neyi diyor

sunuz kâtip okuyor, 
İcra kdümesinin tayyini kabul: edenler ellerini 

'kaldırsınlar. (Eller kaÜkar). İcra kelimesi kalkdı. Efen
dim, 

,Bir şey var efendim Abdullah Azmi Efendi edile
cektir, yerine edilmiştir 'diyorlar, (Muvafık sadalan). 
LÛ'Efen efendim (edilmiştir)-Kelimesini kabul edenler 
ellerini kaldırsınlar (Eller kakar). Kabul' edildi efen
dim. 

IŞimdİ kanunun İktisap ettiği hali okuyacağız. 
(Kâtip Haydar Bey Kanunun iktisap ettiği halı 

okur): 
BİRİNCİ MADDE — Müdafaai memleketin te

min ve asayişi umuminin lâyükfle tesisi için Müdafaai 
Milliye Vekâletine merbut olmak jiaere seyyar jan
darma müfrezeleri teşkil edilmiştir. 

REİSİSANÎ BEY — Efertdİtn birinci maddeyi ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar, (Eller kafkar). 
Kabul edildi efendim. 

SOLDAN BrR MEBUS — Efendim birinci mad-
'deye ait takririm vaT. 

REİSÎSANİ BEY — Birinci madde kabul edildi 
efendim, 

(Kâtfİp Haydar Bey tarafından encümenin ikinci 
maddeci dkumdu): 

MADDE 2. — Süvari ve piyadeden mürekkep 
olacak işbu müfrezelerin iaşe, ilbas, teçhiz ve teslİhİ 
tarafı Hükümetten temin edilecek, süvariler hayvan

larını kendileri tedarik etmeğe mecburdurlar, İcabın
da teşkilâtın teshili maksadİyle taîİp olan efrada hay
van atmak üzere usulüne tevfikan 'taviz suretiyle 
muaveneti na'kdfiye icra edilir, Maaşatı berveçhi âti 
olacaktır. 

a. 'Piyade efradına şehriye bin 'iki yüz kuruş, 
b. ıSüvari efradına şehriye bin beş yüz kuruş ve

rilecektir, 
c. Şehriye alacakları maaşdan gayri firari derdes

ti ve eşfcİya taklbaitında'ki hidematı fevkalâdesi görü
lenlere hizmetinin derecesine göre ayrıca mükâfatı 
nakdiye dahi verilecektir, 

'REİSİSAINI BEY ~ Bu madde hattında söz is
teyen var mı? 

REFİK' ŞEVKET BEY (Sanman) — Müsaade 
buyurun efendim'. Encümenin bu maddesi bizdeki 
matbuda yoktur. Yazalım. 

t(Kâtip Haydar Bey (Kütahya) tarafından 'ikinci 
madde tekrar okunduk 

REİS BEY — Hamdi Bey buyurun. 

HAMDİ NAMIK BEY (fcsrriît) — Efendim, 
ikinci maddenin birinci fıkrasında diyoruz ki, bun
ların iaşesi, ilbası kamilen Hükümete aittir. Yalnız 
hayvanlarını kendileri tedarik etmeğe mecburdur ve 
icap ederse bunlara, taviz suretiyle, muaveneti nak-
dtyede bulunabiliriz. Bir süvari neferine bin beş yüz 
kuruş vereceğimize ve bu gün bk hayvanın lâakal 
yüz etli liraya alınabileceğine nazaran bu adam on 
ayMk maaşını defaten hayvan için vermek mecburi
yetinde kalır, tk'i yüz lirası olan bir adam gelip bize 
jandarma neferi yazılımaz. Gidip köyünde zlraatile, 
ticaretile iştigal eder. Binaenaleyh efradı nizamiye
ye verdlğtnViz gibi, himretini İkmal ettiği zaman yine 
miriye iade etmek sariliyle bu süvariye verilecek hay
vanatın tarafı miriden tedarik edilmesini teklif edi
yorum. Süvari hayvanlarını kendileri tedarik etmek 
kaydinin refile •süvariye ait hayvanat tarafı miriden 
tentin edilecektir, suretfode tadilini teklif ediyorum. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Efendim, bu maddede hizmetin derecesine göre ay
rıca mükâfatı nakdiye verilecek, tâbiri vardır. Mükâ
fatı nakdiyenin miktarı ne olacaktır? Bu gösterilmi
yor. 'Bizdeki su'ifetimalâtın derecesi Heyeti celileleri-
nio nazarı dikkatinden dur kalamaz. Tabiî onun İçin 
buraya bir hat koymak her halde lâzımdır kanaatin-
devlm. Demeli ki: Hizmetinin derecesine göre beş li
radan on liraya, ycrmü liradan kırk liraya gibi bir de
rece tayin etmeli ve âmirleri mukayved -bırakmalı, 
eğer mutlak surette bırakacak otursak o âmir gözdesi 
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olan veya hasbelmuarefe aralarında dostluğu bulu
nan veyahut ona hizmet ederek bir surette muhabbe
tini celbeden bir nefere, ofaıadft yerde ve hüsnü 
hizmeti vardır d*ye Üç yüz, beş yüz "lira mükâfat ve-
trir. Sonra, bîr diğeri en çok hizmet ettiği halde, on 
fea verir. Onun için bunu bir hadle tayin ve tahdid 
edelim. Ben de bunu teklif ediyorum. 

MUSTAFA TAK!I EFENDÎ (Sivas) — Bu babda 
bir takrir vardır efendim. 

REFİK ŞEVKET BEY (Sarühan) — Efendim, 
madde büyüktür. M-uhtel'ff fftraları vardır. Onun için 
fıkra fıkra okunmasını teklif ediyorum. 

HAKKI HAMI BEY (Sinop) — Efendim, bu 
teşkil edilecek olan müfrezelerin vazaifi asliye ve esa-
siyesinin, asayişi dahilinin temin olduğunu ismet Be
yefendi izah ibuyurmugtardr. Binaenaleyh şu vazifeli 
asliye ve esasiyelerine nazaran bunlar mütemadiyen 
müteharrik bulunacak müfrezeler demekttr. Öyle za
man gelecektir Jdi bir müfreze yarım saat bir istirahat 
zamanını bulamaksEin 'betki 'haftalarca dolaşacaktır, 
öyle zaman gelecektir ki bir müfreze bir kaç koli ay
rılmak mecburiyetinde kalacak, Şu halde kıtaatı 
munltazamada bite bir çok mahzurları görülen iaşe 
(keyfiyeti burada kabili tatbik olamıyacaktrr. Burada 
su yazrtışa bak<ırsa kı'taatı muntazarnada olduğu gibi 
kazan kaynatmak surdiyle temini düşünülecek. Hal
buki hali 'istirahatta bulunan kıtaatı muntazama bile 
bir çok vazatfi müteferrikada istihdam edilir ve bun
ların nsfı değilse de sülüsüne yakın bir kısmı vazi-
fei müteferrikası hasebiyle kıtasında bulun amı yarak 
ya verilen zeytin, gitmek ve emsafi yani istimali 
mümkün olabilecek bu gibi gıdayı az zaman zarfın
da yiyerek g'ltftiğİ yerlerde 'köylere bar olmadığı kabul1 

tztırarmda kaltyor veyahut kî açlığa tahammül ede
rek vazifesini ifaya çatışıyor. Fakat bu gibi ahvalin 
tekerrürü halinde şüphesiz bu nefer ne kadar ahlâkını 
bozmamağa, vazifesini ne kadar hüsnü surette istimal 
etmeğe çalışsa Öfle muvaffak olamadığı görülmüş
tür. Yani bendeniz bunu »•dkerük ettiğim zaman tesa
düf ettiğim bazı ahval üzerine söylüyorum, tesadüf! 
olarak söylemiyorum. Halbuki bunlar mütemadiyen 
hafi harekette bulunacaktır. Hali harekette bulunaca
ğına nazaran, kaç kota ayrılırsa aynisin her biri için 
ayttca mutfoa'klar -temin edelim, dersek zannederim 
bîr müfreze kadar bir mutbak heyeti teşkili lâzmıtge-
lecek, 'Bu cihettten bir defa iaşeyi bu tarzda kabul 
Tnalhzurdaii salim değildir. Eğer denilirse, iaşe bu su
retle temin edilmediği takdirde efrad, yine köylü
lere bar olacak, köylüleri Grar edecek eğer bu varidi 
hatır olarak yazılmış ise emin olunuz kazan kaynasa 
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bu arzettiğim netice yine vukulbuîacakıtır. Onun için 
biz zaten almış oldukları isim, deruhte ettiği vazife 
dolayısiyte bir çok faaliyette buhınmak mecburiyelinı-
de olan bu müfrezelerin İaşesini hali istirahatte ve 
muntazam bulundukları taktirde müfreze kumandan
larına, 'tahsisatlarından, iaşelerini daha basit, daha 
ucuz bîr surette temin etmek üzere bir tahsisat versek 
- ki o da ancak onların İdaresine kâfi gelebils'in - da
ha muvafık olur. Efendini, tsmet Beyefendi buyur
dular ki; bizim alacağımız efrat hizmeti mükellefi 
esnan haricinde olanlardır .kî onu da iki suretle söy
lediler. Biri, henüz hizmeti mükeîlefeye daM olan
lar. (Maddeden çıkma sesleri). Arzedecegim bu 
•nokta, iaşe üzerindedir. Maddenin haricine çıkma
dım, maddenin üzerîndeyim.. İkincisi; vazîfei askeri
yesini İfa etm'iş olup da, 'henüz icap edip hizmete 
alınmamış olanlar, bir defa şu tarzda ancak hizmeti 
askeriyeye danü olmayanlardan istifade edebilmek 
İhtimali vardır. Yoksa bir kimse on iki lira, on beş 
lira bir ımaaşta altesini bırakıp da böyle yapılacak bir 
müfrezeye Btîhak etsin, bu gayrilmümkündür ve tec
rübesi yapıldığı zaman görülecektir, Onun için ben
deniz memleketin muhtelif mmltadalarındaki muhte
lif esar nazarı itibare alraarak vasatisini alıp deme

lidir ki; efrada otuz lira veya otuz beş lira verilecek
tir. (Ooo.. sesleri). Rica ederim (ooo..) demeyiniz, 
sizlin bu tarzda kabul edeceğiniz de otuz beş, kırk li
rayı geçecektir. Bedava mı temin edeceğiz? İaşe de 
yap, zannederim ki iaşeden altrayacalkfer fakat adam
lara vazife döhvyısiyle sarfedilmeyecek, o adamlar ya 
yine aç kalacak, yahut hayatlarını temin, vazifeleri
ni ifa etmek için diğerlerine bar olacaklar. Yapılacak 
kanunlar atîyi nazarı 'ftibare alarak; yapılır .Bu gibi 
şeyleri nazarı itibare atacak olur isek yalnız 'bu gün 
İçin yapılmış olur. Halbuki biz diyoruz ki, bu kanu
nun faydasını görecek olursak teşmil edeceğiz ve bel
ki ve bir çok zamanlarda tatfbık edeceğiz. Nazarı 
dikkate almış olduğumuz ve her hangi bir maddesi
ni tanzim edeceğimiz kamın her halde bu gün İçin 
yapılmasın. Bu sureMe bu iaşe kelimesinin refile ve 
her surede idarelerini temine kâfi bir tahsisat tar
zında ilâvesini teklif ediyorum. 

MİRALAY ÎSMET BEY — (Edime) — Azayi 
•kiram iki kuvvetli mülâhaza serdettiler. Birisi; mükâ
fatı nakdiye herkesin takdirine kalınca suiistimal ola
caktır. Bu doğrudur. Fakat biz mükâfatı naücdiye dü
şündüğümüz zaman ahvale göre bunun, için bir ni
zamname tertibini tabiî addettik. Hafcîkaîta hMema-
tı fevkalâdesi görülenlere hizmetine mukabil ayrıca 
ve bizim Heyeti icraiyece tertip edeceğimiz nizamna-
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meye tevfikan bir mükâfatı nakdiye vereceğiz. Arzu 
ederseniz 'bumu tasrih edebiliriz. Diğer bir mülâhaza, 
iaşe masrafım iaşeyi biz deruhte etmeyelim. Bun
da da kuvvetli bir mülahaza vardır. O zaman meselâ 
bir neferin maaşı yirmi sekiz, otuz lira olacak ve bu 
daha ziyade caziptir ve evsafı lâzımayı haiz anasın 
(biz daha çok bulacağız. Sonra, mevcut olan bu günkü 
jandarma teşkilâtımız da böyledir. İaşesini kendileri 
yapaiter. Yalnız maaşın çokluğu faıyda verir, muhasse-
nat bundan ibaret değildir. Bir de ıztırar vardır 
jandanma teşkilâtında. Çünkü bir nefer, iki nefer yal
nız başına vazaif alacaktır. Muhtelif yerlerde bulu» 
nocakitır. Bir kazandan yemek alıp da yemek İmkâ
nını bulamaz, kendisi tedarik eder. Yalnız efendiler, 
biz fevaidü esaslı düşünmekle beraber iaşelerini yine 
(kendimiz taahfoüd ettik. Bu mülâhazatı düşünerek 
taahhüd ettik. Bir de bu seyyar jandarma kttaatında 
parekende ve muhtelif temasları menetmek fikrinde
yiz, Büyük takibat İçin toplu Kıtalar sevkedeceğiz. 
(Binaenaleyh, efrad bir çok kişi, bir arada yemek ye
mek fırsatını bulacalklardır, İkincisi, çok teiniz olma
sına ehemmiyet verdiğimiz bu teşkilâtta her hangi 
bir doğru yoldan saptıracak hafif bir nokta istemiyo
ruz. 'Bir kanaat vardır ki, tecrübe edilmiştir, Otuz 
yahut seksen lira verelim. Yalnız bir köye gffltiği va
kitte beş kuruşluk ekmek ve yemeğini ayrıca tedarik 
etmeyi kâr sayıyor. Maatteessüf biz eğer iaşesi için 
fazla para verecek olursak o parayı alacak ve ayrıca 
Saşesmi çıkaracaktır dftye kbıküyoruz, (Doğru sesleri). 
Onun için bu takip kı'taatr çok kuvvetli olur. Bilhassa 
takip kıtaatı ki, çok kuvvetli olur, Suiistimale her 
hangi bir vasıta bulur ise zavallı ahalinin çok çek
mesi 'ihtimali vardır. Bir taraftan çok ısrarla takip 
edeceğiz, diğer taraftan da 'İaşe derdini köylüden te
darik etmek suretiyle cebine bir kâr kalmayacaktır. 
Bu kanaati de vermek i&iyoroz. O kendi maaşını 
lâyetebeddel olarak alır. Onun için iaşenin ayniyle 
îbkasmı rica ederim. Diğerini arzetmlştim, bunu ya
pabiliriz. Bendenfece mahzur yoktur, tase ayniyle 
kalacak ve mükâfatı nakdîye nizamnameye tevfikan 
verilecektir. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY {Kastamonu) — 
Ben de kanunun kabiliyeti tatbikıyesi olamayacağın
dan korkuyorum^ 

®ÎR SES — Neye? 
IABDÜUKADİR KEMALİ BEY (Devamla) — 

Çünkü esnan erbabı haricinde alınacak efrad, hariç-
ıte mahiye bin beş yüz kuruştan, 'İki hin kuruştan daha 
fazla maişetini temin edecek kadar para çıkarıyor. 
Yapacağımız teşkilâtta paradan biraz çekinmemek 

mecburiyetindeyiz. Eğer bu teşkilâtın lüzumuna katî 
olarak kani isek. Buna dair möktai nazarımı diğer 
maddede söylemek üzere şiırtdihk süvariler hayvan-
forını kendileri tedarik etmek mecburiyetindedir; Bu
nun ikindi madde ile alâkası olmadığından üçüncü 
maddeye tefrikini teklif ediyorum. Maaş meselesi, 
onun için de ayrıca bir takririmiz var, maaşı bir az 
tfazta vermekten kaçınmayalım. Çünkü esasen erbabı 
haricinde bir kimse bulamayacağız, demiştik. Ayrıca 
tekrar ediyorum. Bu fıkranm üçüncü maddeye nakli 
daha münasip olacağını Mimin ettiğimden şu takriri 
takdim ediyorum. 

HAKKİ HAMI BEY (Sİttop) — Efendim, eğer 
bunların vazifei asliyesi vezaifi dahiliye .ohnayıpta 
vaziyeti hariciye ite alâkadar olduğunu İsmet Bey 
buyurmuş olsalardı bendeniz mütalaalarında mahzur 
olmadığını kabul edebilirdim. Fakat bu günkü vaziyet 
hepimizin malûmudur. 'Bu günkü vaziyet böyle teş
kil edilecek müfrezeleri bir takım aksama taksim ede
rek mütemadiyen çahşjmak vazifesini hissettirir. Aca
ba yarın vaziyet ne olacaktır? Yaruı o bir gün, bir ay 
sonraki vaziyet hakkında bir kanaat hâsıl etmişler 
midir ki, ar1!* bu müfrezeler 'bir kıtal muntazama 
halinde daima kumandanların emrükumanda'sında 
bulunacak, hiç bir suretle iaşesi sektedar olmayacak 
ve zabtü raptına da halel gelmeyecek diyarlar? Halbu
ki, 'bendeniz bu günkü vaziyet dahilinde bu tarzda 
harekâtın gayri 'mürrtk'ün olduğu kanaatindeyim ve 
yarınki vaziyet de bizce gayri muayyendir. Binaena
leyh, biz hâdisatı nazarı itibare alarak yapmalıyız. 
Evvelce de arzetmiştim. Eğer bu günkü vaziyet üze
rine yapmak ise belki o derece bir şiddet ve İhtiyaç 
hisseditm'iş olabilir. Fakat biz bu kanunu bu gün içîn 
yapmıyor uzj 

(SÜLEYMAN SIR1U BEY (Yozgat) — İkinci 
maddede süvari ve piyadeden' mürekkep olacak müf
rezelerin iaşe ve libası, teçhiz ve teshili 'tarafı Hükü
metten tentin edüecefc, süvariler hayvanlarını kendi
leri tedarike mecburdurlar, deniyor. Sonra buna ica
bında teşkilâtın teshili maksadiyle talip olan efrada 
hayvan almak üzere usulüne tevfikan muaveneti nak
diye bulunulur diye de bir fıkra ilâvesi teklif olunu
yor. Mademki, süvariler hayvan tedarikine mecbur 
ediliyorlar, şu halde keodüeriıte böyle bir muavenet 
icra edileceğine dair teklife de lüzum kalmamış olu
yor. Binaenaleyh, her halde kendisine bir muavenet 
İfa edileceği iri gören her fert at almak mecburiyetini 
zannederim ki, ihtiyar etmez, evet ben' süvari olaca-
ğem, fakat bu gün at almağa kudretim yok, bana bir 
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at veriniz diye müracaat eder ve herkes mücerred 
süvari kaydolunmak vesilesiyle para çekmeye ballar. 
Saniyen piyadeye {1 20Q), süvariye {1 50Ö) kuruş ve
riliyor. Süvarinin almış olduğu para piyadeden üç 
yüz kuruş fazladır. Bu üç yüz kuruş meselâ Ankara
lım bu günkü rayicine göre ancak on yartrn kadar 
bir arpa bedelidir (Gürültüler). 

OPERATÖR BMİN BEY (Bursa) — Hayvan 
-iaşesi Hükümette a:îttk, 

REŞİT BEY ihmir) — Bir takrimiz var, hayvan 
iaşesine dair. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Devamla) — Şu hal
de madem ki süvari kendi hayvanını tedarike mec
burdur. Ya o medburiyet baki kalmalı veyahut efra
da taviz suretiyle yaprtacak muavenet tabiri madde
den 'kaldırılmalıdır. Eğer muavenet keyfiyeti îbka edi-
îtrse her nefer hayvan tedariki mecburiyetinden va
reste kalarak Hükümete bar olmak tarlkma tevessül 
eder, 

MİRALAY İSMET BEY (Edirne) — İaşe hak
kındaki nofctai nazarlarını tavzih eden arkadaşımı*; 
bir iJHki ay sonra vaziyet belki başka ttirl'ü otur, belki 
bunların: iaşelerinin toplu olarak mümkün olmayaca
ğı endişesini izhar ettîter. Yani !bunlar perekende bu
lunacaklardır ve iaşelerini temin etmek için biz müş
külât çekeceğiz. Onun için besleyenleyiz, diğer kıtaa
tın iaşesini de temin etmekte müşk'ülât çekilir. Bunda 
'da müşkülât çekilebilir zannediyorlar. 

Mülâhazat im izm noktai esasiyesi, bu takip müf
rezesinde bulunacak efradm iaşelerini tedarik etmek 
kendilerine mucibi menfaat olmamasıdır. Az yemesi 
veya çok yemesi kendi kesesinde az para veya çok 
para bırakmamalıdır. Çünkü o zaman ahali ite temas 
edecek ve iaşesini aynen tedarik edecektir. Bir defa 
esaslı bir vazife addederek bu usulü vazetmisizdir. 
Ondan sonra bunların sebebi teşkili toplu olarak kul
lanılmaktır. Vaziyet ne olursa olsun, nasıl kıtayı iaşe 
ediyorsak bunları da öyle İaşe edeceğiz. İaşe kıtaatı 
a&eriyenîn hayat'indedir. Muayyen bir şekil ve mu
ayyen 'bir kaide yoktur. Harekâtın bütün inkİIâba-
tına uyan bîr takım safahatı vardır. Bunlara tevfi
kan onun iaşesini temin edeceğiz. Mülâhazayi gay
ri varit addederiz. Diğer arkadaşımızın söylediği gi
bi hayvanlarını kendileri tedarike mecburdurlar. Biz 
muavenet ederiz. Biz onun muhassasatına mahsuben 
taviz veririz, demek hayvan kendi malıdır. 

'Hayvan almak mecburiyeti onun demektir. Bina
enaleyh, mecburiyet ibakidir. Biz bıraktığımız halde 
herkes hayvansız gelir. Herkese bir hayvan bedeli pe
şinen vermeye mecbur oluruz. Bu mülâhazaya karşı 
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biz de herkesi almayız. Biz mecbur olursak, muave
net lüzumunu hissedersek bu muaveneti yapacağız. 
Hayvanlarİyle gelenleri elbette tercih ederiz. Hiç 
kimse hayvaniyle gelmezse o zaman yine teshilât 
ira esi ne lüzum görmezsek yine olmayız. Bu teşkilâ
tın teshili için, encümenin söylediği gibi, Heyeti 
tcraiyeye verilmiş ıbir salâhiyetten ibarettir ki, ihtiya
ca göre kuManıtacaktır. Tezat yoktur, ipkasında 
fayda vardır; 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Yalnız bir nok
ta var, mühimdir. Bu kâfidir diye (bırakmayalım. 
(Kâfi, kâfi sesleri)* 

REfsrSANİ BEY — Müzakereyi kâfi görenler 
ellerini kaldıran, .(Eller kalkar). Kâfidir efendim. O 
halde takrirler okunsun^ 

[Kâtip Haydar Bey, Kırşehir Mebusu Müfit Efen
dinin takririni okudu] : 

Suret 
Riyaseti Celileye 

İkinci maddenin birinci fıkrasının, piyade efradına 
şehri bin beş yüz ve süvari 'için şehri bin yedi yüz 
etli kuruş verilecektir şeklinde tadilini teklif eyleriz. 

7 Haziran 1336 

Kırşehir Kastamonu 
Müfit Afodülfcadir Kemali 

Çorum 
Sıddı'k 

(Azdır, çoktur sesleri). 

(KÂTİP HAYDAR BEY — Diğer takrirleri de 
okuyorum : 

Suret 
Riyaseti Celileye 

İkinci maddedeki (İşbu müfrezelerin iaşe...) fık
rasının (tşbu müfrezelerle hayvanatının iaşe İlh..,) tar
zında tadilini teklif ederiz, 

7 Haziran 1336 
Burdur Mebusu izmir 

İsmail Suphi Reşit 

Surat 
•Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Seyyar Jandarma müfrezeleri teşkili hakkındaki 
kanunun 'ikinci maddesindeki (Süvariler hayvanlarını 
kendileri tedarik etmeye mecburdur) 'kaydının refile 
Süvarilere ait hayvanat tarafı miriden tedarik edile
cektir) şeklinde kabulünü teklif ederim. 

7 Haziran 1336 
tznrrt Mebusu 

Hamdi 
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Suret 
Riyaseti Celileye 

tkincî maddenin (Müfrezeler efrat ve hayvanatı
mın;..) ve (temin edilecek) yerine (temin, edilir) denil
mek suretiyle tacfilini tettif ederim. 

7 Haziran 1336 
Saruhan Mebusu 

Refik ŞeVket 

Suret 
Riyaseti Cefiteye 

:l!kinci maddenin fıkrai ahiresine (hizmetin de
recesine göre ayrıca) dan sonra (ve Heyeti 'icra iyece 
terkip edilecek nizamnameye tevfikan) kaydının ilâ
vesini teklif ederim. 

7 . VI . 1336 
Beyazıd Mebusu 

Dr. Refflc 

Sure* 
Riyaseti Celi leye 

Hayvanatın iaşesi hususu zikredilmemiş olduğun
dan dercimi talep eylerim. 

Sanflıan Mebusu 
Necati 

Suret 
Riyasetti Cefflaye 

ikinci mıaddede (tşbu müftfeaeta») ibaıroîiınıden 
sonra muayyen ve muvafık bir tahsisatın ilaıvesinıi 
ve fiaşe) keîliimesi'nüın tayymı teklif edi&rim. 

-Sinop Mebusu 
Hakkı Hami 

Suret 
.Riyasetti CBÎlileye 

Süvari ve piyade neferltetiinfot vaaifei esaafiyeferii 
zaten miHtehiid ofenakta beraber fazlaca fedhkârîıık 
ifası mecbudiyötİ'nde bulunan piyadıetare süvarilerden: 
az maaş vermek muvafıkı adalet olpaıni'ya'oağı.nidiatt 
tevhid&ni teklif ederim. 

Siraap 
Hakkı Hami 

Suret 
Büyük Militet MedÜsii Riyaseffli Cefflieskıe 

Iklinüi maddenin (Süyariil/er toyvanJa/nıu kenıdiiiliani 
tedamk sümeğe mecburdu rtar) fıkrasının üçüncü 
madde ile daha ziyade münasebeti vandır. Oraya 
naklini teklif ederim. 

7 Haairan sene 1336 
iKastaımonıı Mebuısu 
Abdülkadir Kiesnalii 

Suret 
Büyük Millet MecM Riyaseti CdtUetakne 

ıMevzuubahs ve ımüzafcer# olaın lâyıihai kamuntiye-
rnİ'tı ikinci maddesinde (nTecbundurlptr) kelimesinden 
sonra tilâve edMıen (icaıbında teşkifâtm tosfbiflt makısar-
diyJıe talip olaın efrada tayvan almak üzere usUtüne 
tevfikan taviz ısuneriylıe muavanatü nakdiye ita edfiîtrr) 
fıkrasının üayyııiM ve bu itetollifiim. rıeddedİMği nakdinde 
(muaveneHi oatodiye (ima ©dlir) kdlîmebriiniu yerine 
(muayene*! nakdÜyede 'bulunur) oümliesUnJn yazıJtmıa-
smı teklif ederim. 

7 Haziran sente 1336 
YtorZgalt 

Süleyman Sırrı 
'Suret 

'Büyük TvEclOte* MecM Riyasetti Odliftesiİnıe 
Jandamms seyyar ımifreae teşkufetıtmâ dair olup 

bu kere münakaşa ve müzakere cftun&n: kammam £kin<-
oı maddesmlm >etif, be liçanetkırlmdan sonna (btir gûna 
zaımaime <taibie odımaksiKin) (ibaresfrfa ilavesini ve cim 
tişareitıînde (ft'mni derdesti ve eşkiiya taJaibatondaM hî-
demıatı fevkalâdemi görülentere hizmetlinin diarcceöi-
ıre) ibaresinin yetime (dereceli fedakâriıye göre merbut 
eatveHde mündeniç nispet daıûreısinde mükâfatı aakdii-
diye dahi. vertör) fıfarasüim -ikaımesryJıe evvel emirde 
bu mfeifflıu 'mükâfatı nakdiyenin. «ayfeı ve takdünkueı 
dair niispat cetvelimin tentziım ve kanuna raptolunıaınak 
tekrar Meclise takdimi itçıin bu (maddenin' encümenSi 
ımahısusuna Sadesini rtjekİBf ederUm. 

7 - VI - 1336 
Çorum 
Haısitn ' 

Suret 
RISyasaBi 'OeJieyre 

Fıkrantn şu suretle 'tadilimi tekKf ederim, Maaışat 
matbuan berveçhi tatidir. 

7 Hasftrart 1336 '• 
ıkmif 
ıReşlid 

Büyük Mi'töet Meclisli Riyasetti1 Oelilıea'inıe 
(Kaınumm hıîdemaltt fevkalâdesi görü*etıfcne hiz-

metlraim derecesİHie) göne ta^mmdan somıa (beç lira
dan •efli (Sraya kaıdar) sur^eiyte 'mıadden.in tadütai tek
lif ederiz. 

7 - V I - 1336 
Bursa Karaltı'isarı Sahip 

Hasan Feh'mi Mehmet Şükrü 
REÎStSANt BEY — Efendim tafcıfiırtoni sıeye ko

yacağa, 
(Eİtofe mebusu Hüseyin Beykı takmiırii okundu) : 
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Suret 
Riyaseti Celtiılıaye 

Seyyar jandarma efradına verecek maaş için Kur-
settir Mebusu Müfit Efendinin takmrinjde gösterifiaıı 
1 500 ve (1 750) kuruş sureti muvafık ohıp anoak tau
na yaıni gfisteriüten maaşata (bu maaşa başkaca zam '• 
oynayacaktır) ibaıesinlin itemsıirii teklif ederim. 

7 - VI - 1336 
Ellâiiz 

Hüseyin 

REİSÎ5ANİ BEY — Ştmdİ efendim birinüi fık
ra için mevcut takrirleri okuyalım. Evvetâ fıtoralflam 
aynalım (BMnei fıkraya daıir Kırşehir Mebusu Mü
fit Efendinin takriri tekrar okundu). (Red sestei). 

REFİK ŞEVKET BEY (Sambam) — O tikline» 
fıkraya de$B etendim. Dördüncü fıkraya aliö&r. 

(Sinop Mıebutsu Hakkı Hamli Beyan frakrM ttekrar 
•okundu): 

REtSÎSANÎ BEY — Haini Beyin tekMin* reye 
koyuyorum. Kabul ediyor musunuz? Takriri kaibul 
edenler eterini kaHdırsın (Eller katfcar). Kaibul. edliıllme-
di efendini. 

(Saruhan M'ebosu Mustafa Necaıti Beyin takriri 
tekrar okundu): 

MİRALAY İSMET BEY (Edirne) — Süvari ve 
piyadeden mürekkefo olacak müfrezelerin iaşesi 'diye 
kaylt var. Bu söz haıyvaınaltHi iiaşeslind de taıafahıüd 
eder. 

(Samban Mebusu Refik Şevket Beyin takriri tek
rar okundu): 

REFİK ŞEVKET BEY (Samban) — M̂ esefte tal-
iotdu efendim. 

REtSfSANİ BEY — (Terdin editör) oümlıeısi ka
bul ediliyor mu? Kabul edffldi 

Burdur Mebusu femant SupM Beyte İzmür Mebu
su Reşit Beyin fcakrirlleri tekrar okundu. (Kabule eder
di hacet kalmadı sesleri). 

REİStSANt BEY — Şimdi efendim verflıen ıtak-
rirter okundu. Encümenim teklifi kalıyor. 

'.REFtK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efeffldlim 
bir ttakrMın varM muhtelif nokıaftı nazarı şamildi-. 

;REÎSfSANÎ BEY — Müsaade buyurursaraız (c) 
fıkrasına aittir. 

REFtK ŞEVKET BEY (Samıhan) — İki .tanedir 
takririm efendim. 

REÎSİSANt BEY — Bu maddenin <c) fıkrası iti
na yetin* de mükâfatın kaydı. 

HAŞtM BEY (Çorum) — R<üs beyefendi orada.. 
REİStSANÎ BEY — Daha gedmedik efendim. 

Ikfktot maddede (Süvari ve piyadeden mürekfceb 
oltacak) fıkrası («üvari ve 'piyadeden mürekkefo olan) 
suretünde tashih edildi. 
Şimdi efendim kabul edenler diterini ktaJkkrsiö (Öt-

Her kalkar). Kaibul edikii efendim. 
KÂTİP HAYDAR BEY — İcabında lıaskMın 

ıteshM maksadiyle taüp olan efrada hayvan almak 
üzere usulüne tevfikan taviz surertüyte muavenetti nak
diye fara edilir. 

REİStSANt BEY — Hayvanatı Hükümet teda
rik etsin diye Hamdü Beyin bîr *akıM mn. 'Başka tak
rir yoktur, ikinci fıkrayı reye koyuyorum. Kaibul 
edenler «Herini kaldırsınlar (Eller kalkar). Kabul 
od'itdi efendim. 

Maaşat berveçhii M olacafctrir: 
A — Piyade efradına şehriye bfcn aküyüz kuruş, 
B — Süvari efradma şehriye bin beş yüz kuruş-

verilecektir. 

REŞİT BEY — (izmir) — Bu fıkranrm taıdillini 
tekfof ediyorum. Maaşat makltuam borvıeçM âdidir. 
Sekilinde tadilıM teklif edeceğüm (Maktuan seferi). 

RBtSfSANt BEY — Şfimırfi «fendim miaaşate 
maktuan berveçhi âdidir dSye matotuan kefelesin! 

feve ediyorlar. Kabuİ «diiliyor mu efendim? (EHer 
kalkar) Kabul ecÜM. (Maaşatt nmkıtu-an berveçhfi âsi
dir) şeklinde olacaktır. 

RBISt SANt BEY — Taknirter var efendim!. 

KÂTİP HAYDAR BEY — Efendim Çorum Me
busu Haşam Beyân dkünoi maddaniin A. >B Ksaretterdrih 
den sonıra (bir gûna nam-aüme Wbi öitnaksızın) âbame-
sioün 'ütavesini tekKf edtryor. 

.REİSfSANt BEY — Kabul «dıenilar eM»rimS kaÎK 
dırstn. Keteni edilmedi efendim. 

(Kırşehir Mebusu Müfîit EfendÜnlb takriri *etorar 
okundu). (Red sesftsri), 

REİStSANÎ BEY — Kabul edenler elleriinli kai-
dmsoın. (Elbr kalkaj-), Kaibul edilmedi. ZanMadariim 
maıa^ hakkında başka taktik yoktur. 

HAKKI HAMt BEY (Sinop) — Bendeniz te>vWİ-
dini tekl.if etmuİşfim. 

REİStSANÎ BEY — Pekadâ okunsun efendüm. 
(Hakkı Hami Bey<in İkincü takriri tekrar okundu). 

REİStSANÎ BEY — Kabul «dandıer dterM fca^h 
dinsin, (Eller kalkar). Kabul edilmedi efendim. O ıhaıl-
de encümenin teklifi'nli reye koyuyorum (PSyade !iiçfe 
binikiyüz, süvariler ipin binbeşyüz). Kabul edenler 
«lıleririi taaldorsm. (EÖJer kalkar). Pekâlâ efendim ka-
bu ledİM. (c) fıkrasına dair İ2mâr Mebusu Reşit ıBe-
yin takrirüıvi okuyoruz, 
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Surat 
ıRüiyaıseSii CeJifley© 

C — fıkrasıt» üçüncü safranda : 
(Hfometin derecesime göre...) cümJiasdnden soruna 

(efnad muvacehesinde beş liradan otuzbes lıiraya ka
dar ifâh...) cümkıslmlii iilâveöinfi *ekSif ederüm. 

7 HazîHara t33;6 
îzmür 
Reşlit 

(Muvafık, muvafık 'sesleri), 
REİ'SİİSANl BEY — M'üsataıde 

okunacak takrirler var. 
buıyınrım daha 

Refik Şevket Beyin, Bu-rsa Mebusu Mrastafa Frfı-
mi Efendi ite Kaırahfea.'rı Safoip Mebusu Şükrü Be
yin, Eılâtfiz Mebusu Hüseyin Bayırı takfitkUieriî iüefcraır 
okundu. 

(Çorum) Haşini Beyin tekririi tekıtar okundu. 
.(C) f şa-raBnde 'ilâh, (Hayır sesdteri). 

(Sivas Mebusu Mustafa Takü 
tekiıaır okundu): 

Efendilini takırM 

Büyük Mititer Meclâffl Riyasetti OdDiüraürae 

.Seyyar jandarma mü frezeleri teşkili hakkındaM 
kanun lâyihasının ikindi ımaddesfolrn maaşaltın mik
tarı hakkındaki üçüncü fıkrasında -muha!nr.ar olıan 
mükâfatı nakdiyerim lüzum ve mtkıtatıı küm ıtanafnnıdaıa 
takdir ve bu mükâfatın 'bütçenin hamgiİ kîtsmwııdıam 
tedliye otunacağınısn m'addei foajmnliyede tasırtthMifİ tek
ili £ edenim. 
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-Sivas 

Mustafa Takti 

(Bayazıt Mebusu Dr. Refik Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

(Doğru sesleri) 
RBtKıSANI BEY — Zannedertakİ Heyeti ÂH-

yeniz bu takriri kaibul ediyor. Kabul buyunıhıyor mu 
efendim? Kabul edenler «Herini kaldırsın. (Eller kal
kar.) Kaibul edildi efendim. 

(Refik Şevket Beyin takriri ökunldu.) 
Skinci (CJ fıkrasının tayyını itekM ediyorlar. Rei

sin bu ifadeli; C fıkrasının (şehriye alacakları maaş
tan gayrı) cümlesinin tayyını teklif edüyor. Şeklinde 
olacaktır. Kabul ediyor musunuz. (Eller kaSkar) Ka,-
bul edildi ©fendim. 

(Ç) fablının üçüncü fıkratsı okundu. (Doğru ses
leri.) Kaibul edenler etlerini kaldırsın. (Eller kalkar.) 
Kabul edildi. 

Karahisarı Şarki Mebusu Ali Süruri Beyim takri
ri vardır. 

ALİ SÜRURI EFENDİ (Karahisarı Şarki) — 
Efendim bendeniz takririmi şimdi geri alıyorum. 

REİSİ SANI BEY — Şimdi efendim fıkra badet-
tas'hift bu surçifii aldı : (c) firari derdesti ve eşkıya ta-
kît.abıiîda hidemaltı fevkaladesi görülenlere hizme
tinin derecesine göre ayrıca Heyeti tcraiyece tertip 
edMscefc eizamnameye tevfikan mükâfatı nakdiye ve-
rKecekıtir. 

REÎSteANİ BEY — Bu surette kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. (Eller kaJfear.) Kabul ediM 
efendim. 

Efendim, ekseriyet kalmadı. Celseyi tatil ediyo
rum. tşirmz daha çoktur. Mademki ta'tül istemiyorsu
nuz biraz daha çakalım. Gece de çalışacağız. Daha 
başka yapacak kanunlarımız da var. 

^Cebeye ttttam vctflrH) 

DÖRDÜNCÜ CELSE 
Açılma Saatli : 6,45 Baıdezzeval 

REİS : Reisisani Cefâtettfcı Arif Beyefendi 
KÂTİP : Haydar Bey (Kütahya) 

RBİStSANt BEY — Celseyi açıyorum. 
(Kâtip Haydar Bey üçüncü maddeyi okudu) : 
'Madde 3. — Teşekkül edecek bu müfrezeler hiz

metti ımuvazzafai aükeri haricirtde bulunain esnan er-
baıbıtvdan bir seme müddette gönüM otarak kaydolu-

; nurlar ve bir seneden evvel takı vazife edemeyip yeni 
: sene İçin teddît edilmek hakkım haiz olacaklardır. 
j REFlK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim ri-
: oa edebim mesele zatıâlirtizce başka türtü, yani vazi-
; feye müdahale telâkki olunmasın, ekseriyet meselesi 
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Heyeti Umumiye meselesi sayılsın. Müzajkteralt usul 
dairesinde olursa, fefbiha, yoksa atarın hakkına teca
vüz ve taarruz ötmeyelim. 

OPERA1ÜR EMİN BEY (Bursa)' — Peyderpey 
arkadaşlarımız gediyor efendim. 

REFlK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Gelmeden 
müzakere bağlayamaz. 

ZlYA HURŞİD BEY (Lazistan) — Gelmemekle 
haklarını ıskat etmiş oluyorlar. (Hayır, hayır sesleri) 

ZlYA HURŞlD BEY (Lazİstan) —Yenliden mü
zakereye başlamıyoruz ki, ekseriyetle başladık, bırak
mış gftmişler. 

REtSİSANÎ BEY — istirham eylerim efenldim, 
gelenler dışarıya çıkmasmlar. Ekseriyeti ıteşkU edelim. 
(Ekseriyet oldu erendim isedteri.) 

REÎStSANİ BEY — Üçüncü madde. 
R'EPtK ŞEVKET BEY (Sanman) — Bilhassa na

zarı dikkatinizi ceHbederim. Yarın on beş kişi ile 
kanun yapmış olmayalım ve kendi kendimiz vazife
mizi bozmayalım. Adedi mürettep ne ise lütfen tarafı 
âtinizden biktiriTsin, mevcut sayıldın, müteretdüt kal
mayalım. Bunu bilhassa rica «derim. Fena usıiter ih
das etmeyelim. 

REtStSANt BEY — Bu bendenize ait bir mese
ledir. 

REFİK ŞEVKET BEY — Efendim bu umuma 
aittir, 

REtStSANİ BEY — Ekseriyet husule geldi. 
{Bu sırada Refik Şevket Beyle, ismail Suphi ve 

Necaitfi beyler müzakereye iştirak emmeyerek dışarıya 
çıktılar.) 

(Kâtip Haydar Bey üçüncü maddeyi okudu) : 
•M'atfde 3. — Teşekkül edecek bu müfrezeler hiz

meti muvazzafa! askeri haricinde bulunan esnan er-
ıbabından hir sene müddetle gönüllü olarak kayddlu-
mturlar ve bir seneden evvel Oerk'İ vazife edemeyip yeni 
«ene için tecdit edÜbnetk hakkını hasiz olacaklarıdır. 

»BtSİSANt BEY — Efendim söz isteyen var mı? 
SIRRI BEY (izmit) — (Askeri) yerine (askeriye 

haricînde bulunan) ve (esnan erbabından) yerime (ef
rat)' yazmak daha muvafıktır. 

REtSİSAlMl BEY — O hakte nasıl oldu? Bir da
ha okuyun. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — (Hizmeti 
muvazzafa! askeri) yerine <askeriye) ve maddenin ni-
hayetiindeki (tecdit edilmek) tabiri yerin© de (tecdidi 
kaydedilmek) tabiri yazılsa daha muvafık olur zan
nederim. Bu kelimeler ilave edilmezse efradın sene 
nihayetinde tebdil ödütefoiteoeği gibi bir mâna anla-
şılryor. 

REÎStSANl BEY — Yazın efendin takrir sure-
tüyle. Başka söz söyleyecek var mı efendim? 

BtR MEBUS — Bir daha emreder misiniz okun
sun? 

(Kâtip Haydar Bey üçüncü maddeyi bir dahaı 
okudu.) (Kabul sesleri) 

KÂTİP HAYDAR BEY — Sırrı Beyin bir teklifi 
var (TeMlif okundu) : 

Suret 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesina 

Üçüncü maddedeki (müfrezeler) kelimesinin ye
rine (müfreze efradı) ve (askeri) kelknesanin yerine 
(askeriye) kelimelerinin yazılmasını ve (tecdit)' keli-
ttiesîyîe (edilmfck) kelimelerinin aralarma bir (kayıt) 
kelimesinin İlavesini teklif ederim. 
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Süleyman Sırn 
(Muvaf rk sadaları.) 

REÎSfSANl BEY — Kabul ediliyor mu efen
dim? 

REŞİT BEY (izmir) — (Müfrezeler) kelimesi cemi 
olarak kalıyor. (Evet, evet sesleri). <Müfrezeİer) keli
mesi cemi olarak kalmalıdır. Süvari ve piyade müf
rezeleri tabiri bu kelimemin 0er) edatı cemiyle kalma
sını tekltif ediyorum. 

LtTTFl BEY (Malatya) — Şimdi hizmeti askeriye1 

erbabı ite... Arıyoruz. 'Şimdi üç yüz... (Hızlı söyleyin 
sesleri.) 

LÜTFt BEY (Devamla) — Şimdi oradan alınmı
yor. (Hariçten alınıyor sesleri.)' 

LÜTFt BEY (Malatya) — Hariçten diye tasrih 
etmek lazımdır. Esnan erbabından denilmişti. 

REÎSlSANÎ BEY — Pekâlâ (askeri) kelimesi (as
keriye) oldu. Şimdi maddeyi olduğu gibi reye koyu
yorum. Lütfen kabul edenler ellerini fcakirıtsm. (Eller 
kalkar.) Kabul edildi. 

(Haydar Bey tarafından dördüncü madde okun
du): 

Madde 4. — Süvari efradı hayvanatını kendileri! 
tedarik edecekktfrntten müsademe veya harekâtı as
keriye esnasında telef ve sakat olur ise tarafı miriden 
muadili bîr hayvan veyahut esmanı ita kılınacaktır. 

(Muvafık, münasip sadaları). 
ABDÜLKADIR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 

•Bu madde yukarıda zikredilmiştir. Tekrara Kizum 
var mı? {Gürültüler) 

REŞİT BEY (izmir) — Efendim bu maddeye 
dair bir teklifim var. Müsademe veya harekâtı as-
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keriye esnasında cümlesi yerine (esnayı vazifede) ke
limelerini korsak... 

ZfYA HURŞ/D BEY (Lazistan) ~ Zaten var, 
müsaade edin. 

ABDÜLKAiDİR KEMAL'İ BEY (Kasltamıonu) — 
Efendim ikinci maddenin bir fıkrasında dlyorki; sü
variler hayvanlarını tedarik etmeye mecburdurlar. Bu 
kayıt sarahaten mevcut olduktan sonra şurada tek
rarına lüzum olmadığından tayyını teklif ediyorum. 

FEYZİ EFENDİ (Malatya)' — Hangisi efendim? 

A'BDÜLKADÎR KEMALİ BEY (Devamla) — 
Kendileri tarafından tedarik edileceği kaydı zaiittir 
diyorum. Kabul edilen madde hakkımda söylüyorum. 
«Süvari hayvanlarımı efrat tedarik edeceğinden» sözü 
zaittir. Çünkü yukarıki maddede tasrîh edilmiş*ir. Bir 
daha tasrihe lüzum yoktur. 

.REÎSİSANİ BEY — Teklifi kabul ediyor musu
nuz? Kabul edenler etlerini kaldırsın. (Biler kalkar, 
•kalbut edildi sesleri.) O halde madde nasıl oluyor? 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Davam&a) — 
Süvari efradının hayvanatı müsademe ve harekât es
nasında telef (esnayi vazife otsun sesleri.) 

REİSİSANI BEY — Dördüncü maddeyi okuyun. 
(Kâtıip Haydar Bey tarafından okundu) : 

Madde 4. — Süvari efradının hayvanatı müsade
me veya harekâtı askeriye esnasında telef veya sa
kat olunsa tarafı miriden muadili bir hayvan veyahut 
esmanı ita kılınır. 

REİSİSANt BEY — O hakle veya sakat kelime
sini kabul ediyor musunuz? Ka'buÜ edenler eMerini 
kaldırsın. (Kabul, katul sesleri) o halde maddeyi bu 
surede kabul edenler lütfen elterini kaldırsın. (Eller 
kalkar) Kalbini edikti efendim. 

•(Kâtip Haydar Bey beşinci maddeyi okudu) : 
Madde 5. — I$bu efrat eytam ve eramfli oM>ab-

taki kanundan istifade edecektir. 
REİSÎSANİ BEY — Kabul edenler etlerini kaldır

sın. ((Eller kalkar) Kaibuİ edildi efendim, 
(Kâtîp Haydar Bey altıncı maddeyi okudu) : 
'Madde 6. — Bir senelik hizmetleri hizmeti mükel

lefe! askeriyesinden iki sene olarak mahsubu icra kı
lınacaktır. 

REÎSİSANİ BEY — Kabul ederfcr eferini kal
dırsın. (Eller kalkar) Kabul edildi efendim. 

(Kâtip Haydar Bey, yedinci maddeyi okudu) 
Madde 7. — Onbaşılara efrat maaşından faz

da olarak yüz, çavuşlara iki yüz, başçavuşlara üç yüz 
kuruş veri'tecektür, 

(Muvafık sesleri). 

HÜSEYİN BEY (EJâzİz) — Hayır, onbasdara 
yüzer, azdır. Her halde onbaşılara iki yüz, çavuşlara 
dörder yüz verilmelidir. (Ret sadaları) 

iSEISİ SANI BEY — O halde maddeyi aynen ka
bul edenler lütfen Biterini kaldırsın, (EUer kalkar) 
Ayrren ka:bul edikti.-

-(Kâtip Haydar Bey (Kütahya) Sekizinci maddeyi 
okudu) 

Madde 8. — Müfreze zabıtanı jandarma zabı
tanı misliUü tahsisat alacaklardır. Merkezlerinden 
uzalktta ve seyyar bulundukları müddetçe iaşelerine 
medar olmak üzere ayrıca kırk kuruş yevmiye ve-
ri-tecektir. 

REİSİ SANİ BEY — Kabul ediliyor mu efen
dim? 

MUSTAFA TAKİ EFENDİ (Sivas) — Bu hu
susta bir takririm vardı efendim. 

(KMp Haydar Bey, takrifi okudu) 

Sure* 
Büyük Millet Meclisi RSyaseti Celilesîne. 

Seyyar jandarma müfrezeleri teşkili hakkındaki 
kanun lâyihasının sekizinci maddesinde; merkezle
rinden uzakta ve seyyar bulundukları müddetçe ken
dilerine verilecek olan yevmiyenin merkezlerinden 
ne kadar mesafe uzakta bulundukları hakle verilece
ği hususunun İzahı lâzımdır. Meselâ merkezlerinden 
şu kadar kilometre uzakta ve seyyar bulundukları 
müddetçe ayrıca kırk kuruş yevmiye verileceği tar
zında izahan tadilini teklif eylenim. 

7 . 6 . 1336 
Sivas 

. Mustafa Taki 

REİSİ SANI BEY — Takriri kabul ediyor mu
tsunuz? Kısmen eüer kalkar (Hacet yok sesleri). 

REİSİ SANİ BEY — Kabul edilmedi efendim. 
O haîde maddenin aynen kabulünü reye koyuyo

rum. (Hay hay sesleri), Kaibuİ edildi efendim. 
(Kâtip Haydar Bey, dokuzuncu maddeyi okuldu) 
Madde 9. — İşbu müfrezelerin gittikleri ma

hallerde ahaliden parasrc ve kıymetinden dun bir şey 
almaları katiyen memnudur. Afoa hal vukuunda za-
ıbitan ve efrat şiddetle tecziye edilir. 

ABDÜLKADİR -KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Cezası nedir? (Ceza (ayin edilsin sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — (Parasız) 
tabiri yerine (Meccanen) konsa daha muvafık değdi 
mS? 

REİSİ SANt BEY — Meccanen evet efendim 
öyle. 
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FEYZİ EFENDİ (Malatya) — Ceza tahdit edil-
melİdür. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Efendim, bu maddeyi mutlak olarak 'kabul edersek 
diğer jandarma zabıtan ve efradının yaptıkları bir 
çok münasebetsizliklerden dolayı ceza görmedikleri 
gibi bunların da ceza görmeyeceklerini maalesef ve-
kayi ile göreceğiz. Onun içindir ki, seyyar jandarma 
namını alan fakat hakikatte asker olan bu heyet 
eğer köylerde roünasfebetsizMk yaparsa neticede şikâ
yet vukuunda halk müşkülâta maruz kalmamalıdır, 
Doğrudan doğruya müddei umumiliğe müracaat 
ederek haklarında takibat icrasını İstemeli ve Ceza 
Kanunu umumisine tevfikan ceza görmelidir. (Doğ
ru «adaları) 

Efendim, ahali ile asker arasında ika edilen cera-
im methak'imi adliyeye aittir ve Enver Paşa zamanın-
ıda yapılan da böyle idi. Askerliği muhafaza etmek 
istesek de (Gürültüler) maksadımıza bu lâzımdır. 
Çünkü asker de milletin içinden-çıkar, hariçten çık
maz. Binaenaleyh, onun o şekildte tashihini teklif 
eylerim. (Gürültüler) 

REİSİ SANİ BEY — Efendim, İsmet Bey ne 
buyur uyorsunuz? 

FEYZİ EFENDİ (Malatya) — En mühim bir 
mesele cezadır. Cezanın tahdidi meselesinden bahso-
iunuyor. Köylüler daima zaptiyeler dinde eziliyor. 
Zaptiyenin elinden çektiği mezalim hiç bir yerde gö-
rüknemişfir. Her halde bu ceza tahdit edilmelidir. 

SALON HARİCİNDEN BİR SES — Bitti mi? 
(Handeler) 

HASAN HAYRİ BEY (Dersim) — Beyefendi
ler; bu ceza meselesi gayet mühimdir. Bazı arkadaş
lar, diyorlar ki; müddeiumumiliğe bilmem nereye 
müracaat edilsin. Halbuki, doğrudan doğruya ahali
miz müracaatta gayet müteheyyiç bulunuyorlar. 
Onun için bu gibi harekete tasaddıi ettikleri vakitte 
o müfrezenin kumandanına mücrimin teczinyesi için 
salâhiyet verilmeli. AhaK huzurunda ceza derhal tat
bik edilmezdir. Ahali de bunu görmelüdir. (Daha 
muvafık, dıoğru sesleri) 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
O zaman keyfî bir muamele ohır. 

{Kâtip Haydar Bey (Kütahya) Abdülkadir Ke
mali Beyin takririni okudu) 

Büyük Millet M'eclisi Riyasetine 
Müfreze efrat ve zabıtanı tarafından köylerde 

ırka edilecek her türlü ceraim erbabını müddeiumu-
mitiklere müracaatla halik tecziye ettirebilirler ve bu 
gibi hususatta kanunu cezayi umumî mehakimi âdi-

yette tatbik olunur tarzına kalbini teklif ederim. 
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Kastamonu Mebusu 
Abdülkadir Kemali 

REİSİ SANİ BEY — Bu takriri kabul edenler 
tilerini kaldırsınlar. (Eller kalkar) Ekseriyet yok. 

REŞİD BEY (İzmir) — Esasen bunu derce lüzum 
yoktur efendim. 

REİSİ SANİ BEY — O halde maddeyi ayrıca 
reye koyuyorum. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Müsaade buyurunuz. Reis Bey. Efendim, maddei ka-
nuniyede şiddetli tecziye olunur, kaydi hiç bir ma
nayı ifnam etoıez. Mutlaka filân kanunun filan mad
desi mucibince tecziye olunur demek lâzımgelir. Şid-
dotle tecziye olunur. Hiç bir mana ifade etmez. Bi
naenaleyh, böyle kanun buradan çıkmamalıdır. Hîç 
olmazsa askeri Ceza Kanununca tecziye olunur de-
nihmeBdİT. 

REİSİ SANİ BEY — O halde efendim, AbduMah 
Azmi Efendinin teklifi mucibince Askeri Ceza Ka
nunnamesi mucibince tecziye olunur diye kabul eden
ler ciflerini kaldırsın. (Eller kalkar) Kabul edildi efen
dim. 

REİSİ SANİ BEY — Dokuzuncu maddeyi oku
yunuz. 

KÂTİP HAYDAR BEY — Dokuzuncu madde
nin aklığı şekil : (İşbu müfrezelerin gittikleri ma
hallerde ahaliden parasız ve kıymetinden dun bir 
şey almaları katiyen memnudur. Aksi hal vukuunda 
zabitan ve efrat Askeri Ceza Kanunnamesi ahkamı
na tevfikan şiddetle tecziye ediirler). 

FEYZl EFENDİ (Malatya) — Askeri Ceza Ka
nunnamesi nedir? (Gürültüler) 

MİRALAY İSMET BEY (Edtime) — Efendiler, 
encümende bu arzuyu izhar ettik. Böyle bir .kaydın 
bulunmasa inzibata daha çok riayet edileceğini mü
balağa ile göstermek için izhar edilmiş bir arzudur. 
Fakat kâğıt üzerinde, elde dolaştıkça su i telâkkiye se-
!bebtyet vereceğini anlıyorum. Yani müfrezelere men
sup zabitan ve efrat bir şey alamazlar. Diğerleri aha
liden para alırlar mı? Kıymetinden dun bir fiyatla 
almak herkese memnudur. Bu kadar tabii olan bir 
meseleyi kâğıt üzerine koymayalım. Bunu teklif edi
yorum. Bu gibi ahval vukuunda Askeri Ceza Kanu
nuna tevfikan tecziye olunur. Yani bu müfrezelere 
mensup olan zabitan ve efrat Askeri Ceza Kanunu
na tevfikan muhakeme olunur ve tecziye edu'ir. Onun 
için teklif ediyorum. Bu mülâhazaya binaen İşbu 

I 

— 121 — 



t : 25 7 . 6 . 1336 C : 4 

müfrezelerin zabiltan ve efradının gittikten yerlerde 
alhaliden parasız ve kıymetinden dun bir şey atom
ları kafiyen memnudur. Bunu silmek, Isbu müfreze
lerin zabıtan ve efradı Askeri Ceza Kanununa tevfi
kan muhakeme ve tecziye olunur. Bu kadarı kâfidir. 

REİSİ SANİ BEY — O halde efendim maddenin 
tayyı mı teklif buyurulüyor? Dokuzuncu maddenin 
'ne surette tadili lâzım geldiğini lütfen yazınız da... 

MEMED ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısatoip) — 
Efendim, mutlak Askeri Ceza Kanunnamesi ile tec
ziye edilecek dettsek bu kâfi gelmez. Askeri Ceza Ka-
lumnamesi askerlerin yekdiğeriyle olan ve araların
daki vezaiften ve ceraimi askeriyeden mütevellit me
saili nal ve fasledecek cezayi havidir, Yoksa bu ka
nunla kabul ettiğimiz veçhile, dahilde asayişi temin 
etmek üzere, dahilde istihdam, edilecek müfrezelerin 
•alhati ile olan temas ve ibtilâtatından mütevefit hâ-
disat ve ihtilâfatı halledecek mevaddı havi değildir. 
Askeri Ceza Kanunnamesinin bir maddesinde; hu
kuku şateiye ayrıca ait olduğu mehakimi nizamiye
de hükmediHr denir. Ceza Kanunnamesinde ve bizim 
usulü muhakemaftı cezaiyemizde mesaili cezaiyeden 
mütevellit hukuku şahsiye davaları, mehakimi ceza-
İyede birlikte rüyet edilir. Bu müfreze efradı ahali
den birisini darbeflm'Ls ise rica ederim, bu adam nere
ye gidecektir? Mensup olduğu mehakimî adliyeden 
alınıp ta divanı harbe ati göndereceksiniz? Kaibul et
tiğiniz Askeri Oeza Kanununa tevfikan tecziyeleri lâ
zımgelir dersek, bunları divanı harabe göndermek lâ-
zımgelir M, bu pek yanlış bir şey olur. Bu noktaya 
binaen, nazarı dikkati âlinizi celbedenim. Bunların 
jandarmalıktan gerek vazifei askeriyelerinden müte
vellit ceraimi divanı harplere vazifei askeriyeterin-
den gayri cerairni mehakimi adliyeye tabi tutulmak 
lâzımgelir. Zira esasatı kanun'ıyemiz böyledir. (Pek 
doğru sesleri. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Reis Bey! 
Mecliste yetmiş sekiz kişi var. Üç yüz mevcuttan 
yüz elti bir ki0 olmak lâzımgelir. Bunu bilhassa rica 
ederim. Çalışalım fakat en mühim kanunu böyle 
aıkaUi kabil bir mevcutla çıkarmayalım. Üç yüz mev
cudumuz var. Defterde mukayyet, Mecliste en fena 
bir usul tesis ediyoruz, en büyük bir vebal. Efrada 
maaş veriyoruz. Eytam ve eramilî karıştiriyoruz. Yet
miş sekiz kişi ile kime salâhiyet verİhr ve ne hakla 
bu kadar büyük bir <iş böyle az bir mevcut He hallo-
lunur? 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Arkadaşla
rımız da vazifelerini bilsinler, gelsinler. Vazifesini 
bitmeyen kendi hakkım isfcat etmiştir. Buraya iş 
görmeye geldik. 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurun. Yetmiş kişiye daha beş on ilâve edelim, 
yirmi otuz ilâve edelim, yüz olur. Halbuki müzakere 
için yüz elli bir olmak lâzımgelir. Bu kadar isticale 
•sebep yarın Meclisin tadfi ise, Divanı Riyaset tatil 
vazifesini resen istimal hakkını haiz' değildir. O hak 
Meclise aittir, Rica ederim efendim Meclisin tatiline 
ve yevmi içtimama bir karar vereceğiz. Gününü Wz 
tayin edelim. Böyle acele kanun çıkarmaktan içtinap 
edelim. 

HAYDAR BEY (Kütahya) — Siz obüstrüfcsiyon 
yaptınız efendim. 

REİSİ SANİ BEY — Bir defa ben size söz ver
medim. Şurada bir maddemiz kaldı ve şimdi bir 
dbüstrüksiyon yaptınız ve elan obüstrdksİyonda de
vam ediyorsunuz. Bu layihanın bir maddesi kaMı. 
Bunun İçin yapacağınız bir şey, bîr esas vardı. Yok
lama. Onu talep edebilirdiniz. Müzakereyi tatil edi
yorum, Şfemdi efendim Mustafa Kemal Paşa Hazret
leri celsei atiyede izahat verecekler. Eğer bu mevcut 
varsa yine İzahat verilmeyecek. 

HfÖefeeye hitam ıverfidO 

-» ^>»-<« 
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BEŞİNCİ CELSE 
Açıfena Saati : Badezzeval : 8 

REİS : Mustafa Kental Paşa Hazretleri 
KÂTİP : Haydar Bey (Kütahya) 

REİS MUSTAFA KEMAL PAŞA — Ekseriyet 
vardır, cebeyi açıyorum. 

(Kâtip Haydar Bey, seyyar jandarma teşkilatına 
ait Kanunun dokuzuncu maddesini okur) : 

Madde 9. — İşbu müfrezelerin gittikleri mahal
lerde ahaliden parasız ve kıymetinden dûn bir şey 
almaları katiyen memnudur. Aksi hal vukuunda za
bıtan ve efrat Askeri Ceza Kanunnamesi ahkâmına 
tevfikan şiddetle tecziye edilir. 

<Kâttp Haydar Bey, Burdur Mebusu ismail Suphi 
Beyin bir maddenin ilavesi hakkındaki takririni oku
du) : 

Riyaseti Celi leye 
Kanuna 9 ncu madde olarak berveçhi ati mad

denin ilavesiyle mevcut dokuzuncu maddenin 10 ncu 
madde sayılmasını teklif ederim, 

'Madde 9. — Bİr seyyar jandarma müfrezesi ah
vali mühimme tahaddiMinde mahalli en büyük mül
kiye memurunun tahriri müracaat ve talebiyle onun 
tahtı emrinde hareket eder. Ancak memur mumaileyh 
derhal Dahiliye ve Müdafaai Milliye vekâletlerine de 
işarı keyfiyet eylemeye mecburdur. 

7 Haziran 1336 
Burdur 

ismail Suphi 

OKâflip Haydar Bey, Yozgat Mebusu Süleyman 
Sırrı Beyin dokuzuncu madde hakkındaki takririni 
okur) : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Seyyar Jandarma Teşkilatı Layihai Kanun iyesinin 

9 ncu maddesinin; işbu müfrezelerin gittikleri mahal
lerde ahaliden parasız ve kıymetinden dûn fiyatla 
bir şey almaları katiyen memnudur, afcsi hal vukuun
da mütecasirleri hakkında Memurin Muhakemat Ka
nununa tevfikan tahkikat icra ve muhakemeleri me-
tıâkimi umumiyede niyetle Kanunu Cezanın öltoap-
taki maddei mahsusasına tevfikan ve hükmen tecziye 
olunurlar. Şeklinde tadilini teklif ederim. 

7 Haziran 1336 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 

(Kâtip Haydar Bey, Bayazit Mebusu Dr. Refik 
Beyin 9 ncu maddenin tamamen reddine dair takri
rini okur) : 

Riyaseti Celi leye 
Münakaşa edilen 9 ncu maddenin tamamen tay-

yını teklif ederim. 
7 Haziran 1336 

Beyazıt 
Dr. Refik 

REİS PAŞA — Sıra ile takrirleri reye koyaca
ğım. 

(Kâtip Haydar Bey, Karamsarı Şarki Mebusu Şük
rü Beyin takririni okudu): 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
9 ncu madde lüzumsuzdur. Zira bu gîbi ceraimin 

vukuunda ahkâmı umumiye caridir. Binaenaleyh 
maddenin tayyını teklif ederim. 

7 Haziran 1336 
Karahisarı Sahip 
Mehmet Şükrü 

REİS PAŞA — Tensip buyurursanız doğrudan 
doğruya bu takriri reye koyacağım. Bu maddenin ka
milen tayyını tensip edenler ellerini kaldırsın... (Eller 
kalkar) Madde kamilen tayyedildi. 

(KMp onuncu maddeyi okur) : 
Madde 10. — işbu müfrezelere kayıt ve kabul 

olunacak efradın hüsnü hal ve ahlâk ashabından olan
ları terem ve tefrik edilir. 

ISMAıL SUPHt BEY (Burdur) — Buna dair 
'bir takririm vardır. 

RDlS PAŞA — Dokuzuncu maddeye ait ise bu 
madde mülgadır. Başka bir madde teklif buyurursa
nız onu nazarı dikkate alırız. 

(Kâtip Haydar Bey, Burdur Mebusu tsmait Sup
hi Beyin takririni tekrar okudu) : 

FERtT BEY (Çorum) — Efendim ismail Suphi 
Beyin teklifi İdarei Umumiyeİ Vilâyat Kanununun 
27 net maddesinde musarrahtır. Bu hak zaten veril
miştir. Onun için bunun burada zikrine lüzum yok
tur. 

RBİS PAŞA — Efendim ismail Suphi Beyin takri
rini reye koyuyorum. Böyle bir maddenin kanuna 
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ilavesini kalbul edenler ellerini kaldıran... (Eller kalk
maz.) Kabul edilmemiştir efendim. 

(Kâtip Haydar Bey on birinci maddeyi okur) : 
Madde 11. — Tarihi neşrinden itibaren muteber 

olan işbu kanunun icrasına Müdafaa! Milliye ve Ma
lîye vekâletleri memurdur. 

ALÎ ULVÎ BEY (Burdur) — Onuncu madde ne 
oldu efendim? 

REÎS PAŞA (Ali Ulvi B&ye hitaben) — Söz söy
lemek istiyorsanız lütfen belli ediniz veyahut buraya 
teşrif ediniz. 

ALİ ULVÎ BEY (Burdur) — Bendeniz bu onun
cu maddeye hiç lüzum görmüyorum. Mercii aidi el
bette bu efradın hüsnü ahlâk ashabından olduğuna 
dikkat edecektir. Bunu ayrıca bir madde şeklînde yaz
maya lüzum görmüyorum ve bu maddenin tayyını 
teklif ediyorum. (Doğru, doğru sesleri) 

•(Kâtip Haydar Bey, Tokat Mebusu Rıfat Bey ta
rafından verilen takriri okur) : 

Huzuru R'iyasetpenahiye 
Namussuz adamların, eşhasın hiçlbir yerde mevkii 

olmayacağından onuncu madde fazladır, tayyı la-
zrmdır, 

Tdkat 
Rifat 

RBİS PAŞA — Bu takriri ka!bul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın... (Kabul, kabul sesleri) Bu madde 
tayyedildi efendim. 

(Kâtip Haydar Bey i I nci maddeyi tekrar okudu) : 
ABDULLAH AZMÎ BEY — Efendim, bendeniz 

usule dair bîr şey arz edeceğim. Efendim, tarihi 
neşrinden itibaren muteberdir, deniyor. İtibarı daha 
evvel başlamış olduğu anlaşılıyor. Buna itibar bir 
•maddei kanuniye ile verilecektir. Bunun yerine, {Ta
rihi neşrinden muteberdik), desek daha muvafıktır. 
Bir de, Müdafaai Milliye Vekili memurdur, denil
mek lazımdır. Bunlar ayrı ayn hükümlerdir. Sonra 
Maliye kaydı konuyor. Güya maaş verileceği için 
Maliye konuyor. Her yerde ve her maaş verilecek 
yere Maliye kaydı konulmaz. Maliyenin alâkası, ken
disiyle doğrudan doğruya alâkası olan işlerde olur, 
Doğrudan doğruya Müdafaai Milliye demeli. Mad
denin bu kısmı değişmek lazjmgelir. Maddenin birin
de «Tarihi neşrinden muteberdir» ve başka bir mad
de ile de «Müdafaai Milliye Vekili memurdur» de
mek lazımgelir. 

(SESLER — Dahiliye, Dahiliye) 
REÎS PAŞA — Dahiliye Nezarettyle alakadar 

olmadığına dair İzahatı kâfiye verilmiştir, îzmir Me
busu Reşit Beyin takririni reye koyacağım. 

— 124 

1336 C i 5 

Riyaseti Celiieye 
1! nci madde : Tarihi neşrinden İtibaren meri 

alan işbu Kanunun icrasına Müdafaai Milliye ve Ma
liye vekâletleri memurdur, şeklinde tadilini teklif 
ederim. 

7 Haziran 1336 
îzmir 
Reşit 

REİS PAŞA — Maliye Vekâletinin alâkası olup 
olmamak itibariyle evvela yalnız bunu reye koyuyo
rum. Maliye Vekâletinin buradan kalkmasını kabul 
edenler ellerini kaldırsınlar. 

Ekseriyet var, Maliye Vekâleti kalkıyor. Müdafaai 
Milliye Vekâleti kalıyor. Buna nazaran oradan da 
Maliye Vekâleti kaldırıldıktan sonra alt tarafım oku
yalım efendim. 

(Kâtip Haydar Bey okur) : Tarihi neşrinden iti
baren meri olan işbu Kanunun icrasına Müdafaai 
Milliye Vekâleti 'memurdur. 

BÎR MEBUS — Meri kerimesini ilave ederek mu
teber kelimesini kaldırıyoruz. Şu halde her ikisini 
cemetmiş oluyoruz. 

REÎS PAŞA — O halde maddei asliye ile veril
miş olan takrir arasındaki fark yalnız meri kelime
siyle (itibaren muteber) kelimelerini telhis etmekten 
İbaret kalıyor. 

ABDULLAH AZMİ BEY — Bunun için takrir 
vermek lâzım değildir. Bu bir kaidei Umumiyedir kJİ 
tekrirle değişmez. Bu tamatnlyle tekarrür etmiştir. 
'Muthtfca ayn bir madde olmak lazımgelir, Bir de, ta
rihi neşrinden muteberdir yahut on beş gün sonra 
veyahut -iki ay sonra muteberdir, demelidir. Bu ok 
maddei kanuniyedir. Bir kaziyesi hükmiyedir. Bun
dan sonra meriyeti hattında bir madde oknak la
zımgelir. Bunun için takrir vermedim, takrire lüzum 
yoktur. Bu 'bütün kanunlarda kabul edilmiş bir usul
dür. 

'RBİS PAŞA — Efendim, müsaade buyurursanız 
Efendi Hazretlerinin tefclifii vedhile evvelâ dokuzun
cu maddeyi iki madldeye fcaibetmek lâzımgeiiyor. 

Dokuzuncu madde (İşbu 'kanun tarihi neşrinden 
muteberdir) şeklini alıyor. Bu maddeyi foalbul eden
ler lütfen 'ellerini kaldıranlar. (Biter kalkar.) Kabul 
edildi efendim. [İşbu kanunun icrasına Müdafaai 
Milliye Vekâleti memurdur.] Bu kabul edilmiş me-
vadda diğer ok tekim mevaddim İlâvesi için teklif
ler vardır. 

[Kâtip Haydar Bey Sanman Mebusu Mustafa 
Necati Beyin takrkkıİ okur] ; 
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Büyük MiHet 'Meclisi Riyaseti AJiyesine 
Berveçhiati mevaıddın [kanuna ithalini talep eyle

rim : 
h Cephelere mensup vilâyat, liva, kazalar aha-

ıfeioden olan âfradm ceplhe gerilerinde hianete ka-
ıbutTeri memnudur, 

2. Cephedeki ftrba kumandanları kendi emirle
rinde olmak üzere bu surede icap eden süvari teş
kilâtı icrasına salâhiyetleri otacafldtır. 

Samban 
Muştala Necati 

REİS PAÇA — Bu takriri madde madde reye 
koyuyorum :' Birinci maddeyi kabul edenler lütfen 
ellerim kaldırsın. (Eller kalkmaz). Reddedildi efen
dim. tkdncİ maddeyi kaJbul ederler lütfen ellerini kal
dırsın. (Eller kalkmaz). Bu da nazarı dikkate alm-
mantıştıır efendüm^ 

[Kâtip Haydar Bey Çorum Mebusu SıdUık Beyin 
takririni okur]: 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Ce&lesine 
(Keşmekeşe uğratacağı emsaüyle sabit bulundu

ğundan jandarma namı altında bulunan kuvvetin 
mutlaka umuru idareden mesuliyeti kabul eden me
murini mülkiyenin emri altına verilmesini ve jan-

REtS PAŞA — Efendim, ekseriyet vardır. Cel
seyi açıyorum., 

2. — Saruhan Mebusu Mustafa Necati Beyin, 
Matbuat ve istihbarat müdüriyeti umumiyesi teşkili 
hakkındaki teklifi kanunisi ve İrsad Encümeni maz
batası. 

[Kâtip Haydar Bey, Mailibuait müdüriyeti teşkili 
için esbabı mucibe mazbatası okudu] : 
MaKbuat ve istihbarat müdüriyeti umumiyesi teşkili 

hakkında İrşad Encümeni lâyihası 
lEsbabı mucibe mazbatası 

Omumm tealim «diten bir hakikatt vardır ki, 
memleketimizin uğradığı felâketlerin en müessir 

daıunalarm fennî olarak yetiştirilmesi matlup ise su
reti talim ve terbiyeleri Müdafaaİ Milliye kumandan
larına ait olacağına dair bir madde ilâvesini teklif 
eyferijm. [Seyyar jandarmanın Müdafaaİ Maliyeye 
raptı Umuru idarteİ dahiliyeyi]. 

•7 Haziran 1336 
Çorum 
Sıddık 

REİÎS PAŞA — Bunu nazarı dikkate alanlar etle
rini kaldırsın. (Eler kalkmaz). Reddedildi efendim. 

'Müsaade buyurursanız kanun müstaceliyet fcara-
riyle teklif edilmişti. Bunun için heyeti umumiyesiıü 
reye 'koyacağım. Heyeti umumiyesini ka'bul edenler 
ellerini kaldırsın. (Eder kalkar). Heyeti umumiyesi 
kabul edümiştir, 

'Efendim ruznamei müzakeraltımızda daha iki ka
mun vardır, devam mı edetim? Müsade 'buyurursa
nız bazı noktalar hakkında malûmat vereceğim. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Paşa Hazretleri 
üîtira bir çeyrek vardır. Arkadaşlarımız da hali sı-
yamdır. Teravinden Sonra bir celse yapalım. 

REtS PAŞA — O haMe tenıavftıden sonra içtima 
edilmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

(Saat «ekizi çeyrek geçe celseye nihayet veritdİ). 

âmillerinden biri de dahil ve hariç efkârının, mille
tin menafü âliyesine muvafık bir cereyan ile sevk 
ve idare edilmesinde gösterilmiş olan ihmaldir. MM 
rnenafümizin müdafaası hususunda silâh kadar mü-
•es&t olan siyaset ve fikir teşkilâtının ötederiberi ih
mal edilmiş olması keyfiyeti pek çok fenalıklara se
bep olmuş ve elan da olmakta bulunmuştur. Avrupa 
mn en küçük bir Devleti yokfbur ki, bu yolda kabil 
olduğu kadar geniş bir teşkilâta malik bulunmasın, 
Bu meyanda Bulgaristan ve Yunanistan en ileri git
miş devletferdetıdir ve stfasyî 'muvaffakiyetterinüı se-
beplıerinden pek mühim bir kemini da bu teşkilâta 
verdikleri ehemmiyette aramak lâzımdır. Büyük Mil-

ALTTNCI CELSE 
Açılma Saati : Badezzeval 11 

REtS : Mustafa Kemal Paşa Hz. 
KÂTİP ; Haydar Bey (Kütahya) 
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Jet Meclis nice de büyük bir şiddetle hissedilen bu ih
tiyaçla tatmirii içm İkinci defa olarak ehemmiyeti 
ımalbsusa İte teşkil buyurduğunuz encümen uzun uza-
kfıya tetkikattan sottra esaslı 'bir teşkiiftît -vücude ge-
ıtirmek ve 'bu teşkilâtı peyderpey ıslâh ve tevsi ile 
fikir kuvvetimin bütün 'kuvvetlere fark gelmekte ol
duğu şu zamanda milli siyasetimizi harice 'karşı mü
dafaa ve dahilde de her tarafa neşretmek gibi iki 
(büyük gayeyi temin için lora Heyeti ile Mistişarc 
iflbu lâyihayı îhzar eyflemişltir. Lâyiha ite tesisi lüzu
mu arzediteo ma*buait ve istihbarat müdüriyeti umu-
ımyesktin gaıyesî iki büyüik hedefe müteveccih ol-
maik lâzumgeKr. Biri harice kiarşı milletin amal ve 
metalübint tanıtmaya ve davamızın meşruiyetini 
ispata çalışmak, diğeri de dahilde milletin eflkâ-
•rını ayni ndkfada tevhİd etmek üzere her vasıtadan 
İistifadıe ederek mtitemaldiyen tenvir ve İrşad ile meş
gul olmak. Bunun için ateKkte matbuatın sırf idarî 
teşkİlâtiyle meşgul olacak İttir matbuat müdüriyeti 
yetine faaliyetin gayesS müspet hizmetlere tevec
cüh eden canlı bir teşttlâlt 'vücude getirilmesi ve bu 
pek mühim muvaffalfai'yet aletinin d»ğrud'an doğ-
ya İbra Heyeti RiyaıSetiine meı%uit bîr müdüriyeti 
umumiye halinde tesis «dilmesi daha muvafık göriü1-
müstür. Müdüriyeti umumiyertİn programı; bir taraf
tan Alvrupa matîbuatı 'arasında millî ve meşru huku
kumuzu müdafaaya matuf neşriyatta bulunmak ve 
cihan matbuatını daima tetkik ve takip ile dünya ce
reyanlarını •anlamaya çalışmak, diğer taraftan da da
hilde zamanın emrettiği fikrî ve ruhî vahdeti temin 
için her vasrtadan listifade suretiyle neşriyat ve irşa-
tfatöta bulunmak 'olmalıdır. Anadolunun muhtelif nok
talarında gazeteler neşrettirmek ve bunların sekten 
mükemmel -ve manen de •mütemadi bîr dikkat attın-
da huhınmaîanoı temin eylemek, halihazırda Türk 
ve İslâm âtem'mi alâkadar eden meselelere dair her
kes tarafından kolayca anlaşılabilecek tarzda risale
ler yazdırarak neşretmek, her tarafta muhabirler te
darik etmek, hususî muhaibirler dolaştırmak, irşat he
yetleri izam eylemek ve mdkjteplenden, muallimlerden 
bu İş İçin istifade çarelerini aramak gibi hususat bu 
«nevanda dahil olduğu gibi müdüriyet alelâmum 
ımaıtbuat umuruna da mercii resmi tenkil eytemetidir. 

Mevzuuba'hsoİan ve maatteessüf şimdiye kadar 
pek ziyade teehhür eltmiş bulunan bu iş elzem oldu
ğu kadar mühim ve bilhassa ihtisasa mütevakkıf bir 
istir. Bu 'hususta elde edilecek muvaffakiyet teşkilâ-
tm vüsati İte beralber vesaitin de mükemmeliyeti ile 
mütenasip olmak zaruridir. Ancak bunun iyi bir tarz
da idaresi bilhassa mutahassıs anasıra müftefcir bu

lunduğu için bu büyüik işin. temelini teşkil etmek üze
re şimdiitfk küçük bir teşkilât kadrosu tertibi ite ik
tifa edilmiştir, tora Heyetinizce de isabeti takdir edi
len 'bir nolktai nazara göre bu (kadro ile vücude ge
lecek, müdüriyet foir yandan mutahassıs anasır top
lanmakta devam edecek ve diğer taraftan teşkilâtım 
tevsia çalışacaktır. Teşkilât esasını şimdiden geniş 
tutmak canh 'bir faaliyet makinesi yerine faidesiz 
memurinden müretfcfcep .bir iskelet Vücuda gelmesümi 
intaç edebileceğü için şimdilik yalnız mutahassıs ama.-
î-KÎan müreık'k'tp bir ceme! atılması 'ile iktifa edte-
ctık'ttr. Müdüriyetin: faaliyeti üe fayideferi tahaklkuik et-
öik'çe bu teşkilât peyderpey tedarik edilecek mutahas
sıs anasır ve maddi vesait ile daima tevsi olunacak 
ve o zaman gerek 'kadro ve gerek tahsisat ihtiyaç ve 
tesrülbe ile mülbenaisip bir şekil ve miktara ifrağ edîk 
•mek üzere İcra Heyetli Meclise arzı malûmat eyleye
cektir. Bu mütalaa Hedır ki, dîn haddizatında pek büyük. 
'bir ehemmiyeti haiz ve bilâ İhmal faaliyete gelmesi 
eîz-ar. ofon bu İş hizde pek yemi İbik ıteş/ebbüs 'Olduğu 
•için boyhude israfata mani olmalk aruzsiyle teşkilâtın 
•rnukadatame olarak şimdilik mahdud ıbiir şekilde tutul-
ması münasip görülmüştür. Tara faaliyet ve mesaisi 
ftfeariyte îcra Vek'âtetOleJiHiin bir çoğu âe aîâkadlar 
otduğu idin müdüriyeti uımyrrMyewiır* icra Relisine rap
tı da geıVk endümen, gerek İcra Heyetince münasip 
'görüffmiisşffiür, 

Irr-at Encümeni Reisi 
Yunus Nadi 

Kâtip 
Karan isan Sahip 

Mehmet Şükrü 
Afea 

Mazlum Baha 

Aza 
Ahmet T^vfikî 

Azat 
Erzincan 

Mehmet Emin 

Mazbata Muharriri 
Berayi trşat Konayda 

Aza 
Refet Hacı Hüseyin 

Aza 
İsparta 

Okunmadı 
Aza 
Erzincan 

IMk Hüseyin 
'Aza 

Karamsarı Şarki 
Mesut 

HULUSİ BEY (Karahisarı Sahip) — Diğer bîr lâ
yiha vard*. 

REİS FASA — Heyeti îcraıiyeniö dle bir noktai 
•nazarı vardı. O Sasıtmadığı 'için onu tehir ettîttv Boş 
vaik it geçirmemek için bunu okutuyorum. 

(Kâtîp Haiydar 'Bey, kanunum heyetli umumÜyesinS 
okur.) 
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Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi Teşkili
ne Dair Kamun Lâyihası 

\Madde 1. — Atelûmuinı dalıiü ve harici neşriyat 
ve irşadat ve istihbarat istemiyle meşgul olmak ve İffl-
cümle matbuat umuruna merci teşkil eylemek üzere 
<Ma|Ubuai ve istihbarat müdüriyeti umumiyesi) unva
nı ile İcra Riyasetine merbut bir müdüriyeti umumiye 
teslis edilmiştir., 

Madde 2. — Müdüriyeti Umumiye, Vekîfier Ifo-
yetinin bütün vesait ve teşkilâtından istifade edebİte-
cdkrtir. 

Madde 3. — M!üdüriyet!İ umıırniyenm zirdeki kad
ro ve tahsisat cetvelinde îLnşalt ve istihbarat masarifi 
univam ıîfe murakkafn butunan (1 250 000) kuruduk 
tahsisat İcra Reİsınm mucibine Miran: etmek şjartiyfe 
ınüdiri umumî tarafından sarfadifecelktir. 

'Madde 4. — Isbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meridir. 

Kadro ve Tahsisat Oetiveti 

Müdürü Umumi 
Ajans müdürü 
DaıhMiye maşacı 
(Hariciye masası 
Bir muharrir 
Başkâtip 
Köîleksîyon ve dosya memuru 
'Kot 'kâflip 
•Bir hademe 
irşat ve istihbar masarifi 
Kırtasiye 
Tesisatı iptidaiye 

AıyUj 

5 00d 
2 500 
•2 000 
2000 
2 000 
-2 000 
1 000 
1 000 

'500 

Şenel* 

60 000 
30 000 
24 000 
24 000 
24 000 
24 000 
112 000 
24- 000 
6 000 

•f 250 000 
6 000 

16 000 

Yekûri -I 500 000 

İRŞAT E. REİSİ YUNUS NAöt BEY (tamir) — 
Erbabı mucibede izahatı fcâtöiye vardır. Başkaca lüzum 
gösterir ise azayi kiram... 

REFİK ŞEVKET «EY '(Saruhan) — Efendim, 
'bir meSeûede kanun vazetmek -içliın mutlaka o mesele 
hakkında mevcut bir hüküm olmamak lâzımdır. He-
p'tma 'irşat ve istihbaratın fevaft. ve lüzumuna kaüliz. 
Öyle hareket ediyoruz ki, •sanki 'buna dair trizî!m teşki
lâtımız yokmuş gibi yenliden ikiattun vazediyoruz. Ve-
1eVki son asrın icab&tına, flâyilc bir derecei terakkide ol
maz ise btfe burada teşkil ettiğimiz Heyeti tcrairyenin 
esasını ıteşkil eden tstartbui Hükümeti merkezMiKte bir 
matbuaît müdüriyeti mevcut idi ve o matbuat müdü
riyetinin elinde elbette vazifesini mülbeyyiıı bir kânun 

vardır. O kanunda'; madbuat rnü^iirtyetikıin vaaffesli, 
sajâhiyeti, 'bu gibi istihbarda ha'iz olduğu mevki ve va
zife gösterilir, 

Ve öyle zannediyorum ki bu vazifeyi derahde eden 
encümen o kanunu okumuş oha idi, bunun tanzimm» 
'İüzum görmeyecekti Biz esasen bu keyfiyeti trşat En
cümenine haıvate ettigimıiz zaman variyetimizin fev-
kalidetiğîyte mütenasip olarak yeni bir teskilâtm d!o-
ğurubnası fikrine bmajiefkâr eylemiştik. Görüyoruz 
ki; encümen, matbuat müdüriyetinin teşkilâtım ufak 
'bir inhiraftan sonra, yani matbuat idaresi DaJı*ye 
nezaretline merbut 'İken bu sefer bizim tera Heyeti ri
yasetine raptmı tahvilden İbaret bir fark 3e aynı fcaı-
ınurtu geftiriyor ve ıbu kanunu getirir iken bir çok da 
masartfat gösteriyor. En çok mesarif irşat ve mat
buat masarifidir. Nazarı dikkati cd'bedecek mesele 
İrşat ve istihbarat müdüriyetinin eskiden de mevcut 
olmasıdır. 

efendiler ; 'Biz burada ıbir heylet teşkil ettiğimiz za-
«man bir 'Posta müdüriyetti umumiyesi, bir Emniyeti 
'umumiye müdüriyetti umumiyesi 'için bir kanun yajpma,-
dik. Çünkü biz önftarı mevcuttur, farzettik. Böyle malt-
;buat ve istihbarat müdüriyeti namiyte bir kanun tan
zimine lüzum yoktur. Zira bu kanunda asla yenilik 
yoktur. Evvel ve ahir •bitiyoruz. 'Bizler kanunların çok
luğundan btkmtş, usaımusızdır efendim. Bir mesele 
hakkmda kanun yaoma'zrfan evvel mümkün olabildiği 
•kadar o mesele hakkında kanun mevcut mudur? Değil 
midir? Tedfclk 'edibe idî; zannederim, böyle bir teOeli--
fi kanuniye lüzum kalmazdı, Önün İçin bendeniz 
Heyeti nnıbteremeye arz ediyorum ki : Diğer müdü
riyeti umumiyeler gibi 'DahÜrye tıezaretintin emrinde 
veya .bu gürükü vaziyetkmain İcatbattı olarak Dahiliye 
veya -Haricîye nezareUÜnİ'n tahitı ehırâfde veya başka 
bir makama merbut oümak ülsere mafflbuaıt müdüriyeti 
de nasıl diğer müdüriyeti umulırtüer teessüs etmiş İse, 
öylece vazölunsun, yalnız faaliyeti tesri edilsin. Bu 
surette hem mevcut kavan'tne riayet edilmiş olur, hem 
de böyle yenliden yeniye masalar, bürolar, koleksi
yonlar gibi birtakım usüHer -ihdas <ederek, yeni yeni 
meseleler çdkararak yorulmuş olmaz ve hâsılı tahsil 
kabilinden vakit kaybetmemiş oluruz. Hulâsa bu ka
nunun esası zatoı mevcuttur. Ancak Heyeti umumiye-
miz •bunu kavanin dosyaimıtzda, göre'bHtriz. Maitbuat 
müdüriyetimin vazifesi de bundan ibarettir. Yeni bir 
şay yoktur. Bendeniz oaım için böyle bir kanunun he
yeti umumîyesinin aderrii kalburunu teklif ederim. 

İRŞAT E. RBİSÎ YUNUS NADt BEY İ̂Kmir) — 
Meclisi Ali iki" defa ısrar Ke irşat ve İstihbar mesaifı--
nin suret-i ciddiyede ıtak^ olunması esbabım İstikmaİ 
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için bir encümen teşkK ettiği zaman ne yaptığım bi
liyordu zannederim. Zamanımızda fidir kuvvetiyle ef
karı umumiyeyi propagandla üe, dahili -ve harici propa
ganda ile kazanma*; usuHü orduların kuvvesine müsa
vi denecek kadar haizi (ehemmiyet bir meseledih". Yal
nız bizflm istihbarat mesaili, propaganda. mesaS bir 
çak şuafeatı ihtiva eder. Onfemn içinde yalnız ıratlbuatef 
dördüncü kuvvet Mâk ofunab çok zaman oftnuçtar. 
Binaenaleyh boyfe fek teşkilâta Kizıum vardır. Böyle 
'bir üüzuitm burada münakaşa etmek bite abestik-. Çün
kü 'hepiniz anım kıymetini ıtakdfir ediyorsunuz. Hepi
niz, duandan gelenler, listiblbasat vesaitimizin ooksa;-
nından şikâyet ediyorsunuz, Butut münakaşa etmek 
albestir. Böyle bir teşkilat» Istaribtıl Htâaülmetmde 
mevciıt olduğu iddiasına, bu gelince, zannederim, bu 
buttum yalnız maflfbuat müdüriyetinin mevcudiyetin-
dert isOidtâl edliterek ver&oiştlir. Çünkü ottun işinde 
öyle bir şey olmadığını herkesten evvel biz biliriz. El
de 'bir matbuat ve martfbaafer kanunu vardır. O; bir 
-gazete tnasri çıkar, bir risale nıasıl çıkar, nasıl kapatihr, 
matbuat nasıl idare ediir, matbaalar t» gibi şeraite 
tâbidir, o gibi alHkSmt havidir. Matbuat mödürlyeö 
denıİten teşkilât yalnız sureti muntazamada -bunlara 
•baktaıalkSa mükeHef bir memur, bir heyeti baatedeh' 
İbarettir. Biaîm maksadımız, esbaibı mucîbede sarahat 
ten söyfcdiğirnliz veçhile-, ıbir İdare heyeti vücuda geçir
mek ve bu gibi teşkülâdia meşgul olmak depdSr," Bu
nun fevkinde bir şeydir. 'Hafice karşı menaf.ii meşrua-
mızı, daivaımızı ıjspat etmek, Avrupa >vo cihan efkârın
da ve dahilde efkârı .urmımiyeyi meşru olan bir ökSr, 
bir malksat etrafında topiIamaMan. ibarettir. Binaena-
toyh Refik Şevket Beyin iddiası -varit değaftfir, Kamı
mın müzakeresini beodenez rica eltneyecegirn, bunu 
Heyeti umumiye kendisi takdir ediyor. 

MUSTAFA NECATJt BEY (Saruhan) — Refik 
Şevket Bey kardeşimizin 'beyanatını bendeniz de ga
rip buluyorum. (Mehıteketimfa istanbul'dan gelen rnufı-
tejjf tarzda cereyantara, Avrupa'dan gelen muhtelif 
cereyanlara sahne olmuştur. Şu anı tarihide biz de 
onlara karsı leedafür -vaziyet almaya mecburuz. Bu 
vaziyeti ancak propaganda tesüâliyie temin edebi
liriz, Yunanlri'ar, bundan evvel verdiğim takrirde İzah 
eütiğüm veçhile, nıuhaırdbeye başlamadan evvel propa
gandaya ba^amasfar -ve cephelerde en büyük muvaf
fakiyeti propagandalar sayestode terhin etmişlerdir, 
Biz de cephelerimizde mukaM kuvvetlerle propagan
da, •yapar, onların 'fflkirler5nıi, kaoaaıöerini değiştirmeye 
çatışırsak en büyük aaiüdi muvatif akiyeikniz propagan
da olur. Binaenaleyh memJdketimizin bu vaaSyeli kar
şısında cm beş bin lira değil, bir müyan lira verifce yine 

font propaganda içirt aödtr. Fakat bütçemizin vaziyeti 
nispetinde fedakârlık yaparak irşat teşkilâtını tanzim 
ettmek, propaganda heyetleri -terflip etmek, muntazam 
teşkilât -yaparak AVrupanm fikrini anlamak ve onlara 
karşı tazım gelen «İkan harartamafc her halde şarttır 
ve cephelerdeki fcuVvet kadar propagandalar da mü
him bir kuvvettir. Biz (henüz dahilde bile kendi vaj 

-ziyetftmz-İ, vaziyeti siya^yemizi ariatataadık. Köyler, 
hatta kazalar -ve vüEâyetier foivayi mütye teşkilâtının 
esasatıodae bu gün bite bihaberdirler. Öyle zannede
rim ki bu gün cephelerde kuvvetlerin nasıl vücuda get-
diğtnti, nasıl çatıştığını bite bflknryorfar. Bunları anSal-
maik, bunları bildirmek her halde kuvvetlerimizi tazft 
-etimdk demektir. IBu itibarla irşat heyetinin derhal teşki-
liyle maddelere [geçerek müzakere edümesind -talep ede-
trim, 

FERllT BEY (Çorum) — Efendim, bu İrşat va-
zrfes-rode ne gibi fevait temin edebifecegine dlasr 
ıbenden evvel söyleyen rüfek-a işi tamamüyle tav
zih öttükleri için bendeniz bundan r>alhsatmeyece-
gim. Hepimiz irşatın lüzumuna kam-iz. Yafa 
naz Refîk Şevkiet Bey ^birajdlerimizm, elde bir ika-
nun mevcut iken yeniden kanun yapmaya lü
zum yoktur, sözüne karşı bir kaç söz söylemek iste
rim. Bendeniz, hatırımda kaldığına göre, Matbuat 
Müdüriyeti, kanuniyle mevcudiyeti tanınma bir ida
redir. Matbuat Müdüriyetinin vazifesine dair etde bir 
torun yoktur. Saniyen, bu kanun mevcut olsa bite o 
veraif meyanında şimdiye kadar irçad için Hükümeti 
serrîyece hiç bir tahsisat verilmemiş- ve hiç bîr mua
mele setoketmemiştdr.O kanun «mevcut oka bile ma
demki irşat için burada bir masraf kalbul etmek isti
yoruz ve bu masrafı Heyeti Aliyenizdıen rnezuniyet 
atmadıkça yapmak imkânı yoktur, bunun İçin yine hu 
kamum Meclise teklif etmek zarureti vardır. Şu hal
de kanunun, îrşad Encümeninin teklifi veçhile heyeti 
umumîyesîn-m kabuliyle maddelerin müzakeresine ge-
ÇİImeâ reyrndeykn. 

OSMAN BEY (Lâzistan) — Bendeniz kanunun ve 
İfşad ve istihbar Heyetinim lüzum ve ademi liteumun-
dan bahsedecek değilim. Bunu rüfekayi muMereme 
'izah ettiler. Meclis buna kanidir. Yalnız henüz isim-
ferini öğrenemedigim refiüii muhteremenin bir mesele 
buyurdular, dediler ki: EMe bk kanun mevcut iken 
yeniden bir kanun tespit etmek doğru değİkför. Bu 
Sözleriyle zannettim ki fikrimi izah edeoeMer. Fakat o 
noktaya temas esmedikleri için bir haleti ruhiyeden 
bahsedeceğim. Elde bir kanun varken bundan başka 
bir kanun -ile işt%al edilmek meselesine gelince Is-
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ıtanbul'da bir kanun vardı, adliye teşkilâtı için do İs-
tanibul'da ittir kanun vardır. Memleket asırlarca bu ka
nunlarla idare edilmiştir. Bugün Avrupa yirm'inai asrı 
yaşadığı halde mermeketimiz on ikinci asrı yaşıyor. 
Sebebi 'ise bu kanunların, memleketimizin ruhiyle, ka
biliyeti hakikiyei mrlliyesiyle hiçbir vakitte mütenasip 
•ve fcaSbiH telif olmadığıdır. işte bu kanunlardaki aofc-
sanii içtimai di rki, memleketimizde terakkiye temin 
edemem'iştir. işte {Söndüğümüz Anadolu'nun ne haya
tında, ne evinde, ne barkında, ne tetebbüsünde, hatta 
tarzı maişetinde bir insicam velhasıl hiç bîr şey yok
tur. Vahşet halinde yaşıyoruz. Bunu rtinrf etmek mec
buriyeti elimesindeyiz. «Vahşet değil... ^adaları» Nasıl 
telâkki ederseniz! iptidaî bir halde. Bendeniz bu nak-
taİ nazardan meseleyi tetkik etmek ve Heyeti Muhtere-
manize arz etaıek istiyorum. Biz o kanunları eğer na
zarı dikkatten getirirsek bu kanunlarla memlekete bir 
iyilik yapamayacağımıza kaniiz. Bendeniz tstadbul'un 
işgali muvâkkattim • layip etmeyiniz • âdeta bir nTmuet 
gibi telâkki ediyorum ve diyorum ki; şu fırsat bize 
bahşedildi, şu mülevves muhitten ve habis kuvvetin 
Itazyüki manevisinden kurtulduk. Bu saf muhite gel
dik. Burada hiç olmazsa halka doğru gidelim, hakkın 
anlayacağı teşkilatı yapalım ve bu te^k&aıüa halkın 
mUhunda şuleler ükat edelim. Halk da bizim ne yaptı
ğımızı anlasın ve bu suretle menuekelîte yeniden bir 
[hayat doğuralım ve bu hayat ile memleketimizi düş
tüğü şu felâketi elimeden kurtarmak çaresini düşüne
lim. Onun için o nokta hakkında bendeniz Heyeti 
Muhteremelerini uzun fooyJü taciz etmek istemem. 
Yalnız âcizane maksadım anlaşıldı zannederim. Bu
nun için İstanbul'un tesirinden azade bulunduğumuz 
zaman kâsjki dahiliyesi de bir lâyiha ite meydana çık
sın, Posta Müdüriyeti de böyle yeni bir lâyiha ile 
meydana cılksın, bize arz âtsin, biz onları yeniden tet
kik edelim ve halkın ihtiyacatiyle mütenasip olup ol
madığım tetkik edelim, yenilik gösterelim ve bu gös
tereceğimiz yenilik daima halka doğru yürüsün. (Bra
vo sesleri ve alkışlar). 

MBHMED ŞÜKRÜ BEY (Karabasan Sahip) — 
Efendim trşad Encümeninin esbabı mucibe lâylhas'iyle 
okuman şu maddeler hakkında Refik Şevket Bey bi
raderimiz böyle bir teşkilât olduğundan ve bunun 
hakkında bir kanun mevcut bulunduğundan bahsetti
ler. Şüphesizdir fci, bunun fevaidi hepimizce malûm
dur. Bunun fevaidi hakkında gerek esbabı mucİbede 
ve gerek bendenizden evvel bu kürsüyü işgal eden 
rüfeka tarafından izahat verildiği için omdan bahsetme

yeceğim. Yalnız bir noktadan bahsedeceğim. Refik Şev
ket Bey biraderimize cevap vereceğim. Mumaftyeh, 
'böyle bir teşkilât olduğunu söylediter. Bendeniz arzu 
ederdim ki o teşkilatı tetkik etsinler, burada rüfekaya 
bildirsinler. Bendeniz öyle zannediyorum ki eski mat
buat müdüriyeti kanuniyle bu kanunun istihdaf etti
ği gayeler başka başkadır. Onun vazifesi istanbul'da 
gazeteler idarehanesinden gönderilen gazeteleri tetkik 
ile onların Hükümetin leh veya aleyhinde yazdıklarını 
tötkik etanek ve bir jurnal ite Daîhitrye Nazırına ver* 
mekten ibaretten*. Taşrada çıkan gazeteler, matbuat ka
nunu mucibince, mutasarrıf veya o memleketin en 
ibüyütk mülkiye memuruna: vilâyette ise valiye verilir. 
istanbul'da iki nüshası Bidayet müddeiumumisine, fici 
nüshası da Matbuat Müdüriyeti Umum.yesine verilir. 
Onun vazifesi tiundan ibarettir. Yani gazeteleri ttetkik 
etmek ve tekik edilen şeyleri ve maifevktna bildirmek-
ten ibarettir. Halbuki bu okunan kanunun istihdaf et
tiği gaye büsbütün başkadır. Bu kanunda matbuat, is
tihbarat ve irşad meselesi vardır. Bu teşkilâtın ehem
miyeti cephelerde bile anlaşılmış. Bugün cephelerin 
birer İstihbarat şubesi vardır, izmir cephelerinde gerek 
Nazilli ve gerek Denizli ve gerek Şark cephesinde bi
rer istihbarat şubesi vardır. Bu istihbarat şubelerinin 
vazifeleri, düşmanın ahvalini tefahhus ve tecessüs et
mek ve onlardan malûmat almak ve hem de propagan
da etmek istediğimiz şeyleri harice karşı propaganda 
yapmaktır. Bunun lüzum ve fevaidmi cepheler tüle 
idrak ederek, hatta bunda daha vasi teşkilât yapmış 
oldukları halde, bugün Ankara'da yapmış olduğumuz 
şeylerin nelerden ibaret olduğunu görüyoruz. Dahile 
sevkeetecek bir vasıtaya •malik değiliz. Bu lüzuma he
pimiz kani olduğumuz için, hepimiz şiddetle îrşad En
cümeninin teşkiline karar verdik, trşad Encümeninin 
(teşkilinden maksat böyle bir şey vücude getirmek 
idi. Fakat gayrinresul ellerin, doğrudan doğruya muta-
hassıs bulunmayan ellerin böyle bir işi becerebilmeleri 
koray değildir, ve bunun kolay olmadığına kail olan 
encümen böyle bir lâyiha vücude getirdi. Bendeniz bu 
kanunun lüzum ve fevaidine kail olmakla beraber 
Itfeylece dunun reddi hakkında ariz ve amîk mütalaa 
senimden ziyade hemen madde bemaıdde müzakere 
edilmesini teklif ederim. 

<Müzafcere kâıfi sadaları). 
REİS PAŞA — Müzakerenin kifayetine dair tak

rir vardır, 
[Kâtip Haydar Bey Bursa Mebusu Emin Beyin 

müzakerenin kifayeti hakkındaki takririni okudu] : 
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«Riyaseti Cetileye 
Müzakerenia kifayeti cihetiyle maddecin müza

keresine geçilmesi™ teklif «derini. 
7 Maairan 1336 

Bursa Operatör 
dinin 

[Kâtip Haydar Bey Çorum Mebusu Fuad Beyin 
tekririni okudu] : 

.Riyaseti CeBtoye 
Mesele temamrylo tenevvür etmiş olduğundan mü

zakerenin kitfayetiyle maiddelerin müzakeresine geçil
mesini teklif ederim. 

Çorum 
Fuad 

'Riyaseti Calliteya 
Kanunun heyeti utnumsyesi hakkındaki müzakere

nin kâfi görülerek maddelere geçilmesini teklif eyle
rim. 

Çorum 
Ferid 

(Kâfi sesleri). 
REİB PAŞA — M'üzakereyi kâfi görenter lütfen 

ellerini kaldırsın. (Eller kalkar). Müzakere kâfi görül
dü. Maddelerin müzakeresine geçiyoruz. 

REFİK ŞEVKET BEY. (Saruhan) — Bvvefâ he
yeti umumiyesi reye .konulsun, sonra maddelere geçil
sin. 

REtS PASA — Bu takrirleri kalbul etmekte müza
kerenin kifayetine ve maddelerin müzakeresine geçil» 
tmesine karar vermiş oldunuz. Yalnız bir de müstace
liyet teklifi vardır. Müsaade buyurursanız o da okun
sun. 

[KSltip Haydar Bey Yunus Nadi Bey ve riifetası 
«tarafından möstacel'iyet fcaranna dair verilen takriri 
okur] : 
Riyaseti CeKleye 

Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi teş
kili hakkmdaki lâyihai kanuınyenin müstaceliyet fca-
rariyle müzakere edilmesini teklif ediyoruz. 

feroir Saruhan 
Yunus Mudi İbrahim Süreyya 

KanattıisarısaMp tank 
Mehmed Şükrü Hamdi 

Çorum Lâzüstan 
Sıddık Bsarf 
Çoram Diyatfbekir 
Ferid Kadri 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ CBskİşemr) — Bu 
kadar masarifi daimeyi müştemll olan bîr kadroyu 

havi bulunan bir kanun tooyle müstaceliyetle müza
kere edilemez. Çünkü masarifi daimeyi miijtemildir. 
Zaten irşadı kimse menetmez. Eryevm de irşat devam 
ediyom. Böyle bir kadroya lüzum olup olmadığı, bir 
saaltte düşünmekle mesele halledilmiş olmaz. Binaen
aleyh müstaceliyete lüzum yoktur. Çünkü irşadat de
vam ediyor. 

Etyevm birçok arkadaşlarımız Konyağa gitmişler 
ve gelmişlerdir. Kuvvei ıcraiye iktiza eden yere tek
lif vukuunda adam gönderiyor. Buna devam ediyor. 
Geri kalmıyor. Binaenaleyh ıböyle bir kadroya lüzum 
olup olmadığım rüfekay] kiramm iyice düşünmesi la-
zımgeKr. Müstaceliyete lüzum yoktur, düşünmeye ma
hal kalmak üzere M kere müzakereye konmasını tek
lif ederim. 

İRSAD ENCÜMENİ REİSİ YUNUS NiADt BEY 
(İzmir) — Abdullah Azmi Efendi Hazretleri İrsadatın 
davam etmekte olduğundan bahsediyorlar. Devam et
mekte olan irşada* bizim yapacağımız propaganda 
teşkilatının bir cüzünü teşsky eder. -Utkun \mtwmyoiin 
süratle matbuat ve istihbarat vasıtasryte, mümkün ol
duğu kadar süra-tfe mofctai vahide etrafında .tevhidine 
çaılismak, şimdiye kadar Avrupa'ya karşı yapılmakta 
olan aleyhimizdeki propagandalara karşı lehimizde 
propaganda yapmak lâzımdır. Propaganda meselesin-. 
de bizim kaibul edeceğimiz masraf yalnız on beş ibin 
liradan İbaret değildir. Belki beş, on kere on beş bin 
lira. olacaktır. Biz şimdi bunun onitahassts zevatla; 
mutahassıs unsurlarla esaslı olarak yapmak istiyoruz 
ve bunun için istediğimiz yalnız on beş bin liradan 
ibarettir. Onun için Üritari müzakereye bırakılmaması
nı rica, ederim (Doğru sesleri). 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Efen
dim masarif meselesi İcra riyasetine bir tahsisat veril
mekte temin edilmiş olur. Kadro meselesi düşüreütsün 
«fendim. Tahsisat meselesi sürati müstetzımdir. Yani 
bu gün -işin geriye kafaaması için böyle tahsisat İcra 
Heyetine verilebilir. Sarfedİtmek üzere muvakkat veri
lir. Kadro meselesi ikinci meseleye kalsHi ve İyi dü-
jşünühün. Tahsisat verdikten sonra 'İhtilâfa çok mahal 
kalmaz zannederim. 

İRŞAT E. REİSİ YUİSTUS NADİ 'BEY <lümdr) — 
Esbabı mucibede söylediğimiz veçhile İcra Heyetile de 
bilistisare bu kadronun mütehassıs anasırdan terekküb 
etmesini şartı esası ittihaz eyledik. Binaenaleyh bu kad
royu kabul etmekle beraber yine mütehassıs unsur 
buluncaya kadar beklenecek, onun için bu babda te
lâşa hacet yoktur. 
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MÜFİT -EFENDİ (Kırşehir) — Zaten bu irşat he
yeti kalbıi edilmiş ıbir meseledir, Taibii tundan «bir şey 
balhsedttmeyecek. Ancaik elümizde'kâ mevcut kanunun 
alt tarafımla iki nevi masraf vardır. Biri masarifi dai
me, birisi de masarifi fevkalâde. Masarifi fevkalâde 
suretile gösterilen, bir milyon iki yüz elli bin kuruş
tur. Masarifi daimeye gelince, esas itibarile umumi 
bütçeye girmesi lazım gelen bir kısımdır. Yunus Na-
di Bey refikimiz buyuruyorlar ki: Biz bu parayı al-
inakla şimdi teşkilât yapacak değiliz, mademki kala
caktır. Mademki bu teşkilâtın kalmasında bir mahzur 
yok imiş, şu halde bu kısmının müstaceliyetle müzake
resine lüzum yoktur. Umumi bütçede bu teşkilâtın 
esasını kabul etmek ve umumî bütçenin tanziminde 
onları nazarı itibare almak üzere tehir edelim. Ancak 
irşad için verilmesi lâzım gelen para gibi masarifi 
fevkalâdenin, bütçenin fevkalade kısmına geçmesi lâ
zım gelir. Halbuki bütçe henüz Meclise gelmediği için 
masarifi fevkalade namiie verilecek parayı Heyeti 
umumiye zannedersem esirgemez. Abdullah Azmi 
Efendi biraderimizin buyurduğu gibi, masarifi dai-
meyi icab eden noktanın ve umumî bütçeye taallûku 
olan meselenin müzakeresine lüzum yoktur zannede
rim. Bendenizce yalnız bir milyon £ki yüz elli bin 
kuruşluk tahsisatı riyasetin emrine vermek suretile 
irşad vazifesini yaptırmak kolay olur ve bu suretle 
her iki nokta da halledilmiş olur ki Yunus Nadi Bey 
biraderimizle burada birleşiyoruz demektir. Onun için 
kadro teşkilâtını ayırarak masarifi fevkalâdeyi Heye
ti muhteremenin vermesi suretile meseleyi halledebi
liriz. 

FERitT BEY (Çorum) — 'Efendim Mülk Efendi 
biraderimiz buyurdular ki; bu masarif ikidir. Biri 
masarifi daimedir ki memurine aid kısım olub büt
çeye girmesi lâzımdır, diğeri de masarifi fevkalâde 
kısmı olub bunu defaten vermekle mesele halledilir. 
Halbuki iyi takdir buyurursunuz ki bir masraf açık
tan sarfiyat suretile, yani gayri muayyen olarak icra 
edilemez. Bunu bir âmiri sarfı lâzım gelir. Bu mas
rafı yapacak kimdir? Doğrudan doğruya icra Reisi 
bu gibi mesailin teferruatile uğraşamaz. Madem
ki irşadın lüzumuna kaniiz, mademki irşadın hemen 
şimdiden icrasına lüzum gösteriyoruz, hemen bu teşki
lâtın yapılması zaruridir. Bir defa bu, masarifi fev
kalâdeden değildir, bu, masarifi fevkalâde bütçesine 
girecek değildir. Masarifi adiyedendir. Yalnız mü
düriyetin emrinde bir masraftır. Daimidir, bu belki 
kâfi gelmiyecek, o zaman Meclisten bir daha tahsisat 
istenecektir. Bu sarfiyatı yapabilmek için muntazam 
İşlemek icab eder. Yalnız muvazenet umumiyeye ta

allûk eden bir mesele olmak münasebetile ayrıca 
muvazenei umumiyede ne gibi bir tesir yapacağı dü
şünülmeli. Bu noktai nazardan Maliye vekili muva
fakat ettikten sonra şu masrafın vücudüne kaniiz, ir
şadın müstaceliyeti mevzubahs olduğu zaman kadro
sunu kendisinden ayırmak doğrusu caiz olamaz. 
Onun için her iki kısmın müstaceliyetle müzakere
sini teklif ederim. 

RElS PA$A — Efendim müzakereyi kâfi görüyor
sanız bu müstaceliyet takririni reye koyacağım. Müsta
celiyet kararile müzakeresini kabul buyuranlar elle
rini kaldırsın (Eller kalkar). Anlaşılamadı efendim. 
Lütfen ayağa kalkar mısınız? Ekseriyet var efendim. 
Kabul edildi efendim. O halde müstaceliyet kararile 
müzakeresine devam edelim. 

OKâtib Haydar B. birinci maddeyi okur) 

Matbuat ve tstifoibam Müdüriyeti Umumiyesİ Teş
kiline Dair Kanun Lâyihası 

Madde 1. — Alelûmum dahili ve haricî neşriyat 
ve irşadat ve istihbarat işlerile meşgul olmak ve bil
cümle matbuat umuruna merci teşkil eylemek üzere 
Matbuat ve istihbarat müdüriyeti umumiyesi unva
nı İle tcra Riyasetine merbut bir müdüriyeti umu
miye tesis edilmiştir. 

SIRRI BEY tfzmk) — Efendim, (kanunu esasi mu
cibince Heyeti Vükelâ kendisine aid olan mesailden 
münferiden. Devletin siyaseti umumiyesine aid olan 
mesailden müçtemian mesuldürler. Şu esasa binaen 
biz her hangi bir nazırı, vazedeceğimiz münakaşa 
neticesinde, ıskat etmek hakkını haiziz ve o nazır 
sukut etmekle Heyeti Vükelâ tezelzüle uğramış ol
maz. Halbuki, Vükelâ Reisi her hangi bîr meseleden 
dolayı tezelzüle uğramış olsa, diğer nazırların taksiri 
olmamış olsa bile mutlaka Heyeti umumiyei vükelâ 
sakıt olur, Bu yeniden teşkil ettiğimiz Müdüriyeti 
umumiyeyi Heyeti Vükelâya merbut addettiğimiz halde 
gördüğümüz tuk yolsuzluktan doteyı nneseteyî müna
kaşa edeceğiz ve neticede hakikaten mesuliyeti müs-
telzim bir şey gördüğümüz takdirde Reisi Vükelâ 
bununla sukut edecektir. O halde bir müdürün hata
sından dolayı Reisi Vükelâyi beyhude yere münakaşa 
etmiş olacağız. Bu gibi ahvalde müteferri olan mü
düriyetler nezaretlerden birisine merbut olurlar ve 
nuzzardan birisi bununla mesul olur. Çünkü nazır
ların mednali olduğu bir meselede, müdürün hatasın
dan dolayı Heyeti Vükelâyi tazyik ve onu ıskat et
mek doğru olamıyacak. Binaenaleyh şu dakikaya bina-
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en Matbuat müdüriyetinin Reisi Vükelâya «eğil nuz 
zardan her hangi birisine merbut olması fikrindeyim 
(Dahiliye ve Hariciye sesleri). 

İRŞAT E. REISÎ YUNUS NAtDİ 'BEY (izmir) — 
Efendim bu Matbuat ve istihbarat müdüriyeti umu 
miyesini evvelâ Dahiliye nezaretine rabtetmeği dü
şünmüştük. Halbuki tedkikatımız esnasında gördük 
ki; Dahiliyeye olduğu kadar hariciyeye de, harici 
mesaile de şamildir ve yine tedkikat esnasında gördük 
ki; Müdüriyeti umumiyenin istifade edemiyeceği hiç 
bir nezaret yok gibidir ve hattâ Seriye encümenin
den v«sı mikyasta istifade edecektir. Müdafaa! mil
liye vesaitinden de istifade edecektir. Bu şeraiti haiz 
olan Müdüriyeti umumiyenin müstakil olmasını ve 
tcra riyasetine merbutiyetini düşündük ve icra Ve-
julleri Heyetile de bu noktada müşterek ve "nüttefflt 
kaldık. Sırrı Beyin mevzubahs ettiği mesuliyet mesele
si, mutlaka bu müdüriyetin noksanlarından ve He
yeti Vükelâ Reisinin 'bu mesuliyetten dolayı çekil
mesi gibi bir mülâhazayı mucib olamaz. Çünkü Ve-
fcüîer Heyetinin sterinden dolayı Vekiller Heyetinin 
Reisi vekillerden daima hesab ve kitab sormak mev
kiinde bulunabilir. Onun için bu mülâhaza bendr 
nizce varid değildir. Müstakil olmasında menafi 
vardır. Müdürü umumî gelib burada cevab verebi
lir. 

SIRRI BBY (tzmii) — Müdüriyeti umumîye me
sul olamaz. Mesul olan Heyeti Vükelâdır. 

REİS PAŞA — Müsaade eder misiniz söz istetme
den söylemiyecegiz. Söz istiyorsanız kürsiye buyu
run. 

YUNUS NAİDI BEY (İzmir) — İcra riyasetime mer
but olması esbabım arzetttm. Elbette bu müdüriyet
ten dolayı tevellüd edecek mesele ya dahil! veya ha
ricidir, icra Vekillerinin Reisidir, teklif ettiğimiz 
kanunun bir maddesİIe vekiller Heyetinin bütün 
vesaitinde", ve teşkilâtından istifade edecektir, cüm-
leslle rabıtası vardır. Hangisinde mucibi muahew ve 
sual bir mesele varsa reisin tensibi ile o vekâlet ge
lib cevab verebilir. 

'ABDULLAH AZMİ EFEINDİ «Eskişehir) — Şu 
müzakere gösteriyor iki miistapelSyet karana Jiüısuim 
yoktur. Görülüyor ki kadro meselesi daha henüz bit
memiş olduğu halde getirilmiştir, icra reisinin mesul 
olması demek, ne gibi mesuliyet olduğunu takdir 
edersiniz. Çünkü vaki olan bir istizah üzerine İcra 
reisinin istifası ve sükutu icab eder. Halbuki alelû-

mum Heyeti Vükelâda mevzubahs olmayan bir me
seleden dolayı icra reisi muahaze edilemez. Sırrt Bey 
biraderimizin gayet dakik bir noktaya vaki olan iti
razları hakkında nazarı dikkatinizi celbetmek isterim. 
Bîr müdüriyet için İcra Vekilleri Reisinin mevkiini, 
velev cüzî olsun, bundan dolayı tezelzüle uğratmak 
ve muahaze etmek, memleketin nezaketile gayri mü-
tenasib bir keyfiyettir. Binaenaleyh ya Dahiliyeye 
veya Hariciyeye veya Maarif nezaretlerinden birisine 
raptı icab eder. Bu propaganda heyeti değil, irşad 
ve istihbarat heyetidir ve propaganda tabirini ma
kamında görmüyorum. Propaganda mevzuu, bende
niz öyle anlıyorum Jet, gayrhnuhik olan bir şeyi mu
hik göstermektir. Halbuki mesele irşad, yani haki
kati tavzih etmek ve harici olan mesaili istihbar et
mek demektir. Bizim murad ettiğimiz, muhik olan 
davamızı duyurmak ve hariçten bize tevcih edilen 
İsnad ve iddiaları reddetmektir. Bu, propaganda de
ğildir. 

İRŞAT E. REİSİ YUMUŞ NADİ BEY (İz
mir) — Reisin mevkiini tezelzüle uğratır mı, uğ
ratmaz mı? Acaba bu müdüriyet bir kusurda bu
lunur da icra reisi mevkii suale çekilir mi, çekil
mez mi? Acaba İcra Vekillerinin reisi lâyüsel an-
mayefal midir ki bu on beş bin liralık bir teklifi 
kanuniden dolayı endişeye düşüyorlar. Biz, bir pren-
sib olarak kabul ettik ki, İcra Vekillerinin reisi dahi 
icraya aid olan mesailden Heyeti âliyenize karşı me
suldür. Mademki bu prensibi esas itibarile kabul 
etmişiz, yalnız mesuliyet sanki bu teklifi kanuniden 
çıkabilecekmİş gibi, tatbiki muhal olan o bir kanunu 
esasî ile Sırn Bey ihticac ederek buyurdular ki; icra 
reisi âdeta sadaret mevkiinde bulunan zat gibi bir 
vaziyette ve ona kıyas ederek, hiç bir zaman İcra 
Vökillerİ reisi bu kanundan dolayı mevkii suale çe
kilemez. O eski kanuna nazaran, sadarete merbut, 
müstakil bir teşkilât vardır, doğrudan doğruya sada
ret onların hesab ve kitabını vermeğe mecburdur. O 
itibar ile de varid değildir. Diğer bir cihetten mesu
liyet vardır. Mesuliyet prensibini esasen kabul etmi
şiz. Bu Mbar ile böyle ufak meselelerden dolayı 
acaba mesuliyet varid olur mu deniliyor. Halbuki 
mesuliyetin büyüğü, küçüğü olamaz. Prensibi ka
bul etmişiz. O halde mesuliyet vardır. Eğer mesuli
yet terettüb etmiş ise, mademki icra Vekilleri, bu 
esas dahilinde kabul ettikleri mesuliyeti kabul etmiş
lerdir. Binaenaleyh buna mahal yoktur. Son bir şey 
olarak da şunu söyleyebilirim ki; bir çok kanunlar 
Hükümetin heyeti umumiyesine şamil olmak itibariy
le Heyeti Vükelânın heyeti umumiyesi mesul olabilir. 
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Bunun için bu meselede hiç bir iltibas varid değil
dir. Binaenaleyh müzakere olunup intaç edilmesini 
talep ederim. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Efen
dim, bendenizin kaydettiğim noktayı iyi telâkki bu-
yurmadılar. Bendeniz dedim ki; Meclisi Vükelâdaki 
müzakerattan dolayı İcra rem mesul olabilir. Çünkü 
tcra Vekilleri reisi doğrudan doğruya icra Vekille
rine de riyaset eder. Bu mevki bir nezaret mevkii de-

' ğüdir. Sadaretin kendisine mahsus bîr nezareti yok
tur İd bundan dolayı kendisine bir mesuliyet vaki ol
sun. Yani sadaret diyorum. Esas itibariyle doğrudan 
doğruya icra reisi bunun makamına kaim olur. Sada
retten dolayı bir sual ve istizan vaki olmaz. Heyeti 
Vükelâya ait olan bir meseleden dolayı mesul olur. 
Sadaret mevkii veya vekillerin makamı İâyüsd amma 
yefal demedim, yani her sual mahallinde vaki olmak 
kzımgelir. Böyle sualler mahallinde vaki olmayacak 
kanunlar tanzim edecek isek sualler de mahallinde 
vaki olmaz. Vaki olmayan yerde de adalet olmaz. Ada
let olmayan yerde de temel olmaz. Güya bendeniz 
fikrimi kabul ettirmek için lâyüsel telakki ettiriyor-
ftiuşum makamında sözlerimi telakki etmesinler. Za
bıtnamede okuyacaksınız. Heyeti Vükelaya aît olan 
mesailden dolayı tcra Heyeti mesul olacaktır. Me
suliyet bunu icabetti riyor. Sadaret makamı doğrudan 
doğruya bir nazaret makamı değiîdir, Meclisi Vüke
laya riyaset makamadır. Binaenaleyh bu noktaİ na
zardan İyi bir adım atmak için hiçbir müdüriyetin 
doğrudan doğruya tcra Vekilleri Riyasetine merbu-
tiyeti Scalbetmez, 

MUSTAFA NECATİ BEY (Saruhan) — Efen
dim, böyle mühim bir anı tarihi de mevaddı kanuni
ye Üzerinde oynamaya mahal yoktur. Esasen Kanunu 
Esasi mülgadır. Çünkü birçok vaziyetlerle, birçok 
esaslarla biz onu lağvetmiş bulunuyoruz, tcra Reisi, 
aynı zamanda Meclisi Millimizin Reisi Muhteremi
dir. Bu itibarla Meclis namına vazı miza etmeye sa-

,latiiydütardır. Böyle bir zatı aynı zamanda kuvvei ic
raiye reisi yapmak demek, eski kanunu esasiyi tanı
mamak demektir. Kanunu esasi meVadından bahse
derek uzun uzadıya müzakereyi davet etmek blfaide-
dir. Bu itibarla on beş bin liralık bir tahsisat için kuv
vei İcraiye reisinin mesuliyeti var mıdır, yok mudur, 
diyerek meseleyi bu suretle düşünmek doğru değil
dir. Her vakit bir sual mevkiine çağırabiliriz. Nite
ldim de sormak salahiyetini her vakit kendimizde gö
rüyoruz. Bu itibarla Heyeti îcraiye Reisi, kabile reisi 
olmak üzere Meclisimizin de reisidir ve mesuliyeti de 

kalbul etmiştir. Bu İtibarla irşad ve propaganda mü
düriyetinin doğrudan doğruya Kuvvei îcraiye Riyase
tine merbut olmasında hiçbir suretle müşkülat yok
tur. 

'MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Buradaki aldığı
mız vaziyetle, memleketin irşat ve tenviriyle meşgul 
olacak müesseseden ve irşat hususatında yapılacak 
<bir meseleden mesulüm, diyen bîr zata, sen mesul de
ğilsin, demek istiyoruz. Bugün Heyeti İcraiye Reisi 
•olan zat diyor ki, irşat ve tenvir meselesi memleketin 
hayati meselesidir, bizi düşmanlarımız fena anladık
larından dolayı kendilerine iyiliklerimizi anlatacağız 
ve onların aleyhimize yazdıkları fikirleri halkımıza 
anlatacağız, halkımızın fikirlerini bu noktaya celbede-
ceğiz ki terakkîyatın maddeten, manen tesiri olsun. 
Şimdi bu irşat noktai nazarından müdüriyeti umu
miye tarafından yapılan bir hatadan İcra Riyasetine, 
sen mesul oîma dersek, o da, bana sorun, mesul 
benîm, dedikten sonra, sen mesul ottna, senin mesu
liyetini kalbul etmeyiz, demek gibi zannederim boş 
ve vahi bir şey olamaz. Binaenaleyh kendileri mesu
liyeti kabul ettikten sonra biz de maalmemnuniye, 
müdüriyeti umumiyenin bütün mesuliyeti tcra Reisi
ne aittir deriz ve işin içinden ç/karız vesselam. 

REİS PAŞA — Müzakerenin kifayetini kabul 
edenler ellerini kaldırsınlar. (Eller kalkar.) Ekseriyet 
var efendim. O halde müzakere kâfi görüldü. Tadil 
takrirlerini okuyacağız efendim 

(Kâtip Haydar Bey, Refik Şevket Beyin takririni 
okur) : 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin (tcra Riyasetine) fıkrası yerine 

{Hariciye Nezaretine) fıkrasına tebdili suretiyle tadi
lini teklif ederim. 

7 Haziran 1336 
Saruhan 

Refik Şevket 

<Kâtip Haydar Bey, Çorum Mebusu Hasim Beyin 
takririni okur) : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesİne 

Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumİyesinin 
âdeta tcra Riyasetine merbut olan diğer nuzzar gibi 
kendisine mümtaz bîr mevki bahşeylemiş olduğu es
babı mucibe layihasında ve gerek birinci maddenin 
son fıkrasındaki kaydm sarahatiyle anlaşılıyor. Bi
naenaleyh Dahiliye ve Hariciye umuru vekâletlerine 
irtibatı lazım geleceği kanaatiyle doğrudan doğruya 
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İcra Riyasetine merbutiyetinden sarfınazar buyurul-
masmı teklif ederim, 

7/8 Haziran 1336 
Çorum 
Hâşim 

REÎS PAŞA — Müsaade ederseniz takrirleri reye 
koyalım. 

(Kâtip Haydar Bey, Refik Şevket Beyin takririni 
tekrar okur) : 

REİS PAŞA — Bu takriri kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsınlar.,. (Eller kalkmaz) Reddedildi efen
dim. 

(Kâtip Haydar Bey, Çorum Mebusu Hâşim Beyin 
takririni tekrar okur), 

REÎS PAŞA — Bunu nazarı itibara alanlar lütfen 
ellerini kaldırsınlar. (Eller kalkar) Ekseriyet yok, o 
'halde reddedildi efendim, o halde efendim maddei as
liyeyi reye koyuyorum. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsınlar. (Eller kalkar) Ekseriyet var efendim, o 
halde 'kabul olundu efendim. 

•(Kâtip Haydar Bey, ikinci maddeyi okudu) : 

[Madde 2. — Müdüriyeti Umumiye Vekiller He
yetinin bütün vesak ve teşkilatından istifade edebile
cektir. 

SESLER — (Edebilir) şekli (İstifade eder) diye 
olsun. 

REÎS PAŞA — (Edebilecektir) kelimesinin (eder) 
şeklinde tadilini teklif ediyorsunuz değil mi efendim? 
Bu tadili muvaffk görenler ellerini kaldırsın. (Eller 
kalkar) Ekseriyet var, o halde kabul olundu efendim. 
Bu madde hakkında başka bîr teklif yoktur. 

Bu ikinci maddeyi bu suretle kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Ekseriyet var efen
dim. O halde kabul edildi. 

(Kâtip Haydar Bey, üçüncü maddeyi okur) : 
Madde 3. — Müdüriyeti Umumiyenİn zirdeki kad

ro ve tahsisat cetvelinde irşad ve istihbarat masarifi 
unvanı ile rmırakkam bulunan 1 250 000 kuruşluk 
tahsisat İcra Reisinin mucibine iktiran etmek sartiyle 
Müdürü Umumi tarafından »atfedilecektir. 

FERİT BEY (Çorum) — Bu üçüncü maddeden 
maksat bu parayı sarfedecek zata mezuniyetini gös
termekten ibarettir. Yoksa kadro İle bütçe meselesini 
karıştırmak değiltfir. Binaenaleyh. Bu bir milyon iki 
yüz elli bin kuruş daima mütehavvildir. Atide belki 
tahsisat istenilmesi muhtemeldir. Belki kadroyu tevsi 
etmek mecburiyeti olacaktır. Onun iç/İn bütçe mese
lesini ayırmak lazımdır. Binaenaleyh, bendeniz bu 

maddenin (Irşad ve istihbarat masarifi İcra Reisinin 
talikine iktiran etmek sartiyle Müdürü Umumi ta
rafından sarfeditir) seklinde tadilini teklif ediyorum. 
Bu bajKda da bir takririm vardır. O suretle teklif ede
rim. 

YUNUS NADİ BEY (izmir) — Encümen de bu 
meseleyi kabul ediyor. 

MUSTAFA NECATİ BEY (Saruhan) — Tahsi
sat ve maaşat meselesinde bazı unutulmuş aksam ol
duğunu görüyorum. Malumu âlileridir ki, irşat heye
ti Avrupa'dan gazeteler getirtir, onları tercüme ede
cek zevata hiçbir tahsisat ayrılmamış olduğu görü
lüyor. Aynı zamanda İrşat Heyetinin mazbatasında 
gazetelerin de kendisi için bir vazife olduğu ve ga
zetecilik işiyle de meşgul olacağı gösteriliyor. Tabii
dir ki, bilhassa propaganda için merkezde çıkarılan 
gazete her tarafta satılabilir ve mahreç bulur. Bu İti
barla gazete varidatı olarak da her halde varidat sü
tununda bir mahal bulunmak icabeder. Bendeniz Ba
lıkesir'de çrikan bir gazetenin mahiye iki yüz lira va
ridat getirdiğini bilirim. Binaenaleyh, varidat sütu
nunda gazeteler varidatı diye Mr kaydın bulunmasına 
kani bulunuyorum. Onun İçin Mazbata Muharriri 
Beyin varidat sütunu hususundaki kanaatini arz et
mesini talep ederim, 

İRŞAT ENCÜMENİ REİSİ YUNUS NADÎ 
BEY (Îzmir) — Efendim, bu teşkilatta müdüriyetin 
resen gazete çıkarmamasını derpiş etmedik. Belki 
mevcut çrican gazetelere yardım etmesini ve belki 
daha başka yerlerde bu grbİ gazetelerin çıkmasını tes
hil ermesini binaenaleyh, bu gibi işlerin başkalarına 
yaptırılmasını ve o işe sevketmesİnİ derpiş ettik. Bi
naenaleyh, kendimize varidat düşünmüş değiliz. 

BİR MEBUS — Böyle varidat olsa da umumi büt
çeye geçer. 

REÎS PAŞA — Bu madde hakkındaki takriri mü
saade ederseniz okuyalım : 

(Kâtip Haydar Bey, Çorum Mebusu Ferit Beyin 
tadil teklifini okur) : 

Riyaseti Celüeye 
Üçüncü maddenin, irşat ve istihbarat masarifi İc

ra Reisinin tasdikine iktiran etmek sartiyle Müdürü 
Umum tarrfradan saıfedıftir, suretinde tadMiıri teklif 
ederim. 

7/8 Haziran 1336 
Çorum 
Ferit 

(Kâtip Haydar Bey, Burdur Mebusu îsmail Suphi 
Beyin takririni okur) : 
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Riyaseti Celileye 
Propaganda işinde cümlemizin malum olan ace

miliğimiz hasebiyle hemen kati bir adım atmaktan ise 
olunacak tecaribe ve ihtiyaca nazaran tadilat ve teş
kilatı lazitaede bulunulmak ve bu yolda Meclise arz 
edilmek üzere işbu kanunun şimdilik yalnız iki ay 
için ve buna göre tahsisatla kabulünü teklif ederim. 

7/8 Haziran 1336 
Burdur 

İsmail Suphi 
(Ret, ret sadalan) 
(Kâtip Haydar Bey, Karesi Mebusu Basri Bey 

tarafından verilen takriri okur)': 

Riyaseti Celileye 
irşat işlerinde, şimdiye kadar olduğu gibi. halkın 

karasına, bilgisine göre çalışmayacak da yine yüksek, 
çapraşık dolambaçlı dillerle uğraşılacakla, yalnız ma
rifet gösterilmesi, parlak ve şairane fikirler yürütül
mesi düsünüiecefcse, bu kanun layihası fazladır. Bi
naenaleyh, ya kanunun üçüncü maddesi yerine bu 
suretle bir kayıt konulması veyahut bu işin karar 
seklinde sağlam bir temelle kurulmasını teklif ede
rim. 

7/8 Haziran 1336 
Karesi 

H. Basri 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Paşa Hazret
leri; müsaade ederseniz takririm hakkında biraz iza
hat vereceğim. 

Efendim, Yunus Nadı Beyefendinin söylediği gi-
bi, belki bu on beş bin liralık tahsisat propaganda 
için bir sente zarfımda sarfledfflecek mebaHüğjkı onda 
ıbirkti teşkil lettnez ve bu hususta Mc bir küınse para 
vermeyi diril e&mtetz. Bu o foaidar muhlim meselledir 
'şüphesiz» Ancak bu meselede hepimiz acemüytiz, büz
den üstat olan mülfeftier var. Bizim memlekötlimiade 
bu gibi sekiSde bir propaganda teşkilatı yapılmamış-' 
(ar. Istaobuiyaldi martnıat müdüriyetinim teşkilatı bir 
hafiyecitik *eşkatatmdaıı übattat îd!i. Gerek devaH ha-
midiidb ve gerekse devri bazında da böyle İdd. Bina
enaleyh, bu jnesetede oe raddeye kadar propaganda-
ma esasEM tevsi ödebüecegiz? Gerek dahflü memle
kette <ve gerekse hariç (memlekette, bumu Jayıkliyüe bE-< 
iniyoruz. Ve düşünıüleö sey, şurada töze kadro ıdiye 
verilen şey. Yunus Naıdİ Bey de söytedifcr, hemen 
bu, <tamamı tamamına taıebük edilecek bîr şey degit-
dk. BeHdi kısmen tatbik «djteoekt&r. Yanıt BuroaUa, 
Aöbatya'dfl, Trabzon'da bîr takam acerttater yapaca
ğız. Biraz evvel Necati .Beyin söylediği «Kbİ, beSM 

müdüriyeti umumfiyenin bir takanı hâsdıaıtı olanaktır, 
Meseli, ajans mesele^. 'Burada biz; bir ajans müdü
riyeti görüyoruz. M'aflıumuâllûttiKİİr ki, ajans panna fte 
wttkr bir şeydir. Ajanstın bazen bir membaı varidat 
teşkâ ettiiğim bUÜyoruz. Binaenaleyh, masarife mu
kabil bir varidat sütunu da olmak dazım geîlir. Fakat 
bunu trşad Encümeni yapamazda Zira, tneçhu&altj 
üzerime yürümüş olacakta. Betti lyann Buırsa'da [An
takya'da, Trabzon'da, Samaunlda bir takım acentta-
ıhklar yapacagc Onlara ine 'vereceğiz? 'Belki I*afl|ya* 
da, Suriye'de, Beyrut'ta yapacağız. Bunftar mnfrum 
olduğu dçüa muvakkat bîr bütçe kabuDüniü ve ona gö
re ileride oa misüi tahsisat i*e bunun tevsükıi teklif 
«diyorum. MeçhujHt lüzerine yürüyoruz. Bunun içtim 
lika ay sonra müdüriyeti umumlyemn yapacağa taca-1 

ribe nazaran bir cetvel veâc ve der kî, şu lazımdır, şu 
menaıbii varidat otluyor. 

Yine der ki; Avrupa'da ve ınanfekKıirmz dahilin
de bir takım acerttater tedarik eftfcik ve edeceğiz. Fa
kat diyebHİıttz ki; bu husufta şimdiden her ne yapılı
şa meçhufajttan (ibaret olur. 

FERİT BEY (Çorum) — Efendim, Ismaflı Suphi 
Bey buyuruyor kü; artıiyen ıteşküCaıho tevessüü emkant 
vardır, onun için Ibu kamımı ikji aylık yajsaftan. Dün
yanın hiç bir tarafında gönübnem^tir, .bir (teşkilat 
bir aıy içürt yapılmış olsun. Teşkilat daimi toşkÜaHtır. 
Tevslne lüzum gösterillifise ya bir maddei münferide 
fte veyahut Bütçe Kanunu Sekffif «dıijirken istediği teş
kilat ayrıca istenilir. Yoksa aıtryen 'bumu tevsi ede
ceğiz diye bu gün yapacağımız bir kamunu böyfece 
bir aylık teşkilat yapatom ıdftye teklif etmek hiç bir 
zaman doğru olamaz. Onun içki bu bapta uzum uza* 
dıya münakaşata zammediyorum ki lüzum yoklfiur. 
Bunun arz ettiğim surette •tadtftan kaibutiünü ıtekîlif 
ediyorum ve müzakerataı da JdİfaıyatM arz ediyorum. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Kurdur) — Bendentizfe» 
inaksaldım tahsisattır, ondan sonra teşkilat yalpalar. 

REİS PAŞA — Bu madde hakkında müzakerenım 
kifaıyetlini kabul edenler Jütten eföeriai kaMmsmûar 
(E&r kalkar). Ekseriyet var, O haide kâfli görüljdü-
Takrirleri reye koyuyorum. 

(Kâtip Haydar Bey, Çorum Mebusu Ferit Beyin! 
takririni tekrar okur). 

REİS PASA — Bu takriri kabul edenler fcitfea 
ellerini kaldırsm (EBer kalkar). Ekseriyet var efra-> 
dTım, o halde bu tek*if kabul olundu. Maddeyi bu SIM 
'rede kabul edenler lütfen «Sterini kakhıtsuüar (Eften 
kalkar). Kabul olumdu efendim. 
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(Kâtip Haydar Bey dofldüoeü maddeyi okur) : 
-Madde 4. — l)sbu kanıum iajdM nesrinden itibaren 

mendir. 
:SESLER — Rabııl> kaJbui 

ALt ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Ondan ewe* 
kanuna b&r madde M&vesiHÛ teklif ediyorum; bu hu
susta bîr takririm vardır. 

(Kâtip Haydar Bey, Trabzon Mebusu Affli Şükrü 
Beyin takririmi okur) : 

RityatKftü CePeye 

(Matbuat ve fetübJbaınat müdürü umumıisli MeeJüsinı 
Heyeti Umumiyeskıfa tasdiklime (ifctw&a etmek saatiy
le tayin olunur) Şeklimde bftr madde ıflruveslİınİL teklif 
«derim. 

Trabzon 
Aü Şükrü 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Müsaade buyu-
rursanız 'izah «deyim efendim. Maitfbualt müdüröyetâ 
umumtyeskıiio icra mabammdam hangisine merbut; 
olacağına dair müzakerat cereyan âfflıi. Her likS tara.-
fin serdettiği BdiKtay.İ, bendemiz flokta* oananmca, 
biç bir tarafın yekdiğerini tartlrtin edebilecek bir $s-> 
kilde göremedüm. Bu doğrudan doğruya Müstakil bâr 
müdüriyet oluyor. Bu mıüstakfflen icraıyi faaliyet ede-
oekrtSr ve burudan da İcra Riyaseti mesul olacak. Bu 
'şetdftde kabul oJurtduğu içm taJbtfi bu hususta bir sey 
söyleyemem. Y&ISMIZ bu müdüriyeti umurriiyıeoSn- Ve-
kitter HeyeSSsıdea ıRııyaseBlten gayrı hliç b^İsioe marlbut 
olmaması itibariyle, diğer mrtidüzıiyetJİ umumiydiler 
gibi, nazarlar tarafından 'idare utanmamasından do-
layı, bunun hususu mahiyette olduğu mesdiesli mey
dana çıkıyor. Bu fltSbaırla bu müdürü umumaıfat iayî-
Blirüio Meclisin Heyeti UmumâyestiıiMi tasdikine <0cüâ>-
ran etmesini teklif ediyorum. Çünkü bu adeta tüm 
bir İcra Vekili nnaMyetlhri haliz otoyor. lora Vekilleri 
de doğrudan doğruya İcra Riyaseti VekâSeKkıe itoM-
dir. Bu da adeta öyle oluyor. 

Her likıi tarafın serdetmiş olduğu detalü zannedi
yorum ki, btrbînind çürütecek maÜıyeUtıe değükfir, Şu 
maddemin kabulü ite bu hususta her ikMjniin arasmı 
bulmuş olacağız zannmdayım. 

İRŞAD ENCÜMENİ REİSİ YUNUS NADt 
BEY (İzmir) — Anlaşılmadı efendin. Müdürü Umu
mi Meclisin Heyeti Umufriiyesindenı intihap otunsun 
mu derrtfikfeaftyoıfar? 

ALİ ŞÜKRÜ ©EY (Trabzon) — Benimi teklifim, 
tasdik oburu Müdürü Umutnütıdın tayini buraıun tas

dikine ifcliiratt destin, Müsaade buyurun bizim eskH 
İcra Heyetlemimn intihabında hepimiz brldiğarnfe gi
bi sadaret rüfekasmı tayin eder ve zati şahaneye ara 
eder. Burada da bu müdüriyeti umumiyettin rııabSye-
ti, diğer nezaretlere merbut alelade müdüriryafler gi
bi değü, daha başka bir şekilde butuntuyor. Bu doğ
rudan doğruya İcra Riyasetine merbut bir müdüri
yeti umumSyedM- İki, bunun mabiyelfinln diğerlariadea 
pek farklı olduğu görülür. Vükela gibi bunun da tas
dik ettirilmesi lâzım gelir. Fakat doğrudan doğruya 
İcra Vekili olmamak Mbariyte MecKssa İntihabınla 
merbut değildir. 

İRŞAD ENCÜMENİ REİSİ YUNUS NADİ 
BEY (İzmir) — Buna {Uzum yoktur ve her lükismin 
arasmda mutavassıt bir sefcB kjasbuî ©rüfaaesi lazımı 
geftmez. Çünkü bu İcra Heyetinden Mrisi değEJdfir, 
Bu bk müdüriyeti umumıiyedeıı ibarettir. Müdüriyeti 
uraurnayeleri Meclisin tasdik etmemesi ve bu gibi 
mukarreratın tasdikini Maktamı Riyasete bahşetmiş 
olma» hasebiyle yemi tör karide çıkarmaya, tuzum 
yoktur ve bundan dolayı meselenin yeni 'bar müşkü
lâta duçar oracağradan korkuyorum. Onun Ocun bu
na mahal görülmezse müşkülâttan tahiis editaiş olur. 

CELÂLETTİN ARİF BEY (Erzurum) — Eten
dim bendeniz zannediyorum ki, AM Şükrü Beyin 
feküft varit değitd&r. Çünkü evvelce duru düraız mü
nakaşada bulunduk, dedMc ki, 'bunun mesuliyeti küme 
aittir? Bunun mesuliyeti doğrudan doğruya ifera! 
Reisine alit oMuğu rebeyyün etti. Birinci maddede ttcraı 
Riyasetine merbut bir müdüriyeti umumiye dedik. 
Eğer bu mesuliyet varsa, ki ikabul edilmiştir, zanoe-ı 
derim İd, Meclfed Âlinin tasdMne iktiran ettirmek 
veybJıut Mecfen Âli tarafından böyle 'bîr zatı 
tirttihap ettirmek, doğrudan doğruya tora RıeUsiBn̂  
den mesuliyeti almak demektir. Mademki İcra Rüyan 
seti mesuldür. Mesul olduğu için mesuliyeti daire
sinde İslediği bir zatı oraya ftntioap «fer. Eğer o zat 
vazifesinde tekâsül gösterir ve vazifesini hüsnü Ma, 
edemeyecek olursa lota Reisline, bunun mesuttyetil 
«ize menidir deaiKr. MechM Aliniz fontihap veya tos-
tik edecek otursa, zannedleDim ki, lora ReâsındekÜ 
mesuüyete bu noktaü nazardan lüzum yoktur. Sada
rete merbut pek çok şeyler gördük. Bir zamamJû« 
Hicaz fjimendifierferi vardı M, doğrudan doğruya İs
tanbul'da sadarete merbut idi. Hatta Mleşruttyette 
bile Hicaz şimönd#eri sadarete merbut idi. Sonra' 
Evkkf nezaretime raptedrüSdÜ. Sonra btatisük müdü
riyeti vardı t i , bu da doğrudan doğruya sadarete 
merbut 'İdi Sonra bir zamanlar Evkafın da sadarete 
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verilmesi mevzuubahs edHdl Onun Jçlin sadaretin 
yalnız icra Üe 'yom» ıliyaıset ite iıştligaıl etmeyip <bu gibi 
seyforte İştigal eüdiğlt teamülle göndük. 

ALt ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendin, CeM-
teftin Aıttf Beyefendi sadarete nesan merbut olan mü-
düıiyeni umutrâyetatrfen para. sarf eden her hangi Mir 
müdüriyeti -ımıumiiıye gösrteruıse bendeniz de sözümü 
geri afonm. Yoktur efendim. Bu masuHİyet bir İcra 
Velrflleri Heyetinde bulunan- ve 'her haogfi bîr İcra 
Heyetfi Vekilinin icraatmdan sadaneKin mesulıryıetai gi
bidir. Bu nnesuüytet doğrudan doğruya Jlafzi ve suni
dir ve bizim ınıasul edeceğimiz bu tem Vekillidir. Şe-
YA bundan ibarettir. 

CELALETTİN ARİF BEY (Erzurum) — Arada 
bir faik «yoktur. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamte) — Müsaade buyu-
m efendim. İcra Vekillileri bundan mesul otaıruaz. 
Fakat evvelce buuta kanar MerMgi için şlimdi <bu me-
seleoin araşma bulmak için söylüyorum. Doğru de-
jjildir. İcra Reisinin üzenime bu meseleyi dfe •ytüklföt-
nwk doğru değildir. Düşününüz, bir defa tora Reisi 
hem HeyetS teraiye reisidir, hem de Heyetli Teşnirye 
ıreMdlr. Bunun tiçûı RJiyasette bu kadar şeyler yüldlet-' 
mek doğru değîSdiır. Mesele bir defa yanlış bir çağı
ra gitmiş bulunuyor. 

REİS PAŞA — Şükrü -Beyefendi, tahtı komam 
altnmoş bir şeyin yanhştoğmıdan bahsetmek doğru de
ğildir. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim nnüsaı-
ade buyurunuz, takririmi lizatı edeceğimi. Evvelce ka^ 
bul edilmiş bir şeklim tadilini -veya "reddini teklif et
miyorum. Bunutt fcâsrf edeceği fiffliyatlbakıi mahzuru1-
mu, lüastrM bendeniizee şu kanaatim iizalıe eder zan*-
omdayım. Kamaaflİın budur ve bunu izah âçSa de bU" 
IMI söylemek ihtryacmda'yıoı zannediyorum, 

SEtS PAŞA — Müzakerenin küfametinli kabul 
edenler lütfen eltertini kaktfflsmJar (BBterr kalkar). MÜ-
s&kere kâfi görüldü. 

A9i Şükrü Beyin takririni neye koyuyorum. Bunu 
kabul edenler lütfen e-Berira kaidınantaır (Etöer kal
kar), ekseriyet yok efendim, o haMe redtfedillldıi. 

KÂTİP HAYDAR BEY — Dördüncü maddede 
(itibaren) kelimesi zaMtr diyorlar. 

REİS PAŞA — Bu suretle fcadÖlirfi kabul buyu-
roraamz lütfen eflertobi kaMmaz (Kabul, kabul ees-

1336 C t < 

leri) (Eller kalkar). Ekseriyet var efendim, kabul 
olundu. 

(Katip Haydar Bey dördüncü maddemin •son sek-
Kn'i okur): 

Madde 4. — İşbu Kamun tamim neşrinden meridir. 
REİS PAŞA ~ İşbu şu şekilde kabul olundu efen

dim, beşinci madde otaak bir madde iflâvesS teklif 
olunuyor. 

(Kitİp Haydar Bey Yozgat Mebusu Süleyman 
Sun Beytin tak-ıtinim okur): 

'Büyük M'Hlet M«oM Riyaseti CeJ&eaine 
Kanuna besmci madde olarak «işbu kanunun 

icrayı ahkâmına tem Relisi memurdur» seklinde bir, 
maddenin (ilâvesini teklif ederim. 

6 Hasliran 1336 
Yozgait 

Süleymaın Sırrı 

KATİP HAYDAR BEY — Karahfaarı ŞarM Me
busu Alt Sürunİ Beyin beşinci madde hakkında aıynı 
mealde 'bir takriri <vamdır : 

.RJtyatseUİ Oeliteye 
Matbuat ve tsitjhbaırat Mıüduıüyeıtıİ Umumîyesi 

aeski&ıe dair kanun lâyarastna beşjnoi madde otorak 
(İşbu kamunun ücrayı ahkâmına Heyeti loraiye Reisti 
memurdur) suretinde Uir madde İlâvesini teklif ede
rim., 7 Haziran 13-36 

fKaraihttsan Şarfci Mebusu 
Alt Süruri 

,'İRŞA'D ENCÜMENİ REİSİ YUNUS NADİ 
BEY (İzmir) — BhlEnoi maddenin 'içerisinde naüdüni-
yetrin İcra Riyasetine merbut oduğu ve maısariflin İc
ra Rehinlin tasdikine ihtiraın İtte yapılacağı musanraih 
olduğundan artık -icrasına- kimin memur tolduğumı 
tekrar zikretmeye hacet yoktur, zannederim, 

(Kâtip Haydar Bey Canîk Mebusu Ahmet Nafiz 
Beyin takririmi okur): 

Makamı Siyaseti Ceüteye 
Lâyihati kanunüyeye bervephi zür bir madde iJ&ve-

sirüi teklif edenim : 
Gerek f-startbul̂ la ve gerek memaJM ecnsMyıede 

münteşir oeratd ve evrakı maJfibuai muzırnuııa marna-
'liki Osma-aiyeye mem duhulü, tem Reistain ıtaısdMD» 
liktinan eylemek fartfiyte, Müduriyöfii Umum&yeye 
afittir. 

XDaawfc Mebusu 
Ahmet Natf İz 

(Handeler). 
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REİS PAŞA — Efendim müsaade 'buyurursanız 
takrirleri sıra ite reye koyattan. Beşinci madde olanak 
bir madde İlâvesS teklif buyuDuIuıytar. Bu mıaddariinı 
tötâvesinıe lüaum görenler lütfen dtenmi kaldmantar 

REİS PAŞA — Ekseriyet vamdar, celseyi acıyo
rum. Kadroyu okuyacağız. 

iCKadro ve tatosisaıt cetveli Kâtip Haydar 'Bey ta-
fafmdan okundu). 

REİS PAŞA — Reye koyuyorum: Müdürü Umu
mi 5 000 ayJık, senelik (601 000), kabul edıenler eUetlinâ 
kaücfomın (Ettar kalkar). Kaıbut olundu «fendim. 

«ATİP HAYDAR BEY — Ajans müdürü aıy-
İtk 2 500, senelik 30 000. 

REİS PAŞA — 'Kabul edenler dteriniı kaüdımmkf 
(Eller kakar). Kabul ed'ffldi. 

KATtP HAYDAR — Dahiliye masası. 
REFİK ŞEVKET BEY — (Saınutoan) — Dahiliye 

masası, hariciye masası ne dernektir? 
YUNUS NADÎ BEY (İmrJir) — Ta/Mi masa de

ğil, masayı işgal edecek salt, mümeyyiz. 
REFİK ŞEVKET BEY — (Saruhaa) — O halh 

de efendim dahSIye mümeyyizi demek İstersSnfa, dar 
IHitüye ve hariciye masajaraım tSevbidSyle ikfeliniin tev
hidimi teklif ederim, Ifcİ masamın tteVhidM ÜStecfta. 
(Mümkün değildir, olıamıaız ısadaton). 

YUNUS NADİ BEY (lan*) — Aye ayrı tM» 
sas ister. Tabii iki adam otacaktar. BeHd de ikiden faz
la adam olacaktır. 

REİS PAŞA — Müsaade ıbuyununsaıuz reye ko
yacağım. Aylık iik5 fekı, Booellik yiıtmfi dört bira. Ka
bul edenler eMerikti kaldığısın (EMer badkar). Kabul 
oMmdu efendim. 

[KÂTİP HAYDAR BEY — Haıfciye masası ay
dık 2 000. senelik 24 QQQ, 

(EUter kalkar). Ekseriyet >yokttur efendim, o halde 
•Uzam d e p efendim. 

On dakika istirahat edetim (Celseye nihayet ve-
<rilıdi). 

REİS PAŞA — Kabul edenler ellerim kaldırsınlar 
(Eller kalkar). Kabul edildi efendimi. 

HAYDAR BEY — Bir muhanrtir, ayirte {2 OPty, 
«melik (24 000). 

<REİS PAŞA — Kabul edenler «iterini kandıran
lar (Eftr kalkar). Kalbul edildi. 

HAYDAR BEY — Başkâtip ayhk (2 000), sene
lik (24 000.). 

REİS PAŞA — Kalbul edenler eMıerânti kald*rtMm-
lar (Eller kalkar). Kabul ediM. 

HAYDAR BEY — KolteksSyon ve dosya memuru 
aylık (1 000), senelik (12 000). 

REİS PAŞA — Kabul edenler «Berimi kaMıısa'n-
k r (Eter kalkar). Kabul edildi. 

JKÂTft> HAYDAR BEY — İM kâıtlİp, aylık 
(200qo,seneltik(24ÛOOX 

REİS PAŞA — Kabul edenler ellerini kald^sın-
lar (Eflıer kalkar). Kabul edıM. 

KATÎP HAYDAR BEY — Bir hademe, aıyfek 
(500), senelik (6 0CK». 

REİS -PAŞA — Kabul •edenler enerim katdusu> 
lar (Eller kalkar). Kabul « d m 

TAHSİN BEY (Aydm) — BunJar efendim roak-
tuao mı olacak yoksa zammını da aiacaJdar mı? 

REİS PAŞA — trsad "ve İatSubarat masarifi 
(1 250 O0D) ku'iuş. Kabul edenler «terimli kaldıran 
(Kabul edildi). 

KÂTİP HAYDAR BEY — Kuıbasiye (6 OÖÛJt. 
REİS PAŞA — Kabul edenler eterini kaıkkrısmir 
ABİDİN BEY (Niğde) — Kıırtasîye yatüsmez efen

dim, azdır. 

» ^ > » < » I 

YEDİNC* CELSE 
Açımı» Sarö : KaMeraeval 1,30 

REİS : Mustafa Kemal Paşa HasKÜkti 
KÂTİP : Hayûar Bey (Kttfefota) 
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(Kırtasiye 6 000 yetişmez ısadalıaırjL). 
ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Esköşehir) — 

Meclis böyle bütçe mesfatflıjnde resen zamaüm yapamaz 
«fendim. Onu ücra edecek memur ister, «acar IfeSer. 

REİS PAŞA — Kabul edenler eKıerM kakterero-
k r (Eller kalkar). Kabul ©dükü. 

HAYDAR BEY — Tesisatı «ptidaliye {16 OOlClfr. 
REİS PAŞA — Kabul •adetûer «Seröra kaJktaBin, 

'Kabul edikti. 
ıBir teklif var müsaade «buyurursanız -neye kaya

lım, 
(Necaffİ Bey tarafından vetfıan takrir okundu) : 

R'iyaserti Celiloye 
Dört mütercim masrafı «tarak maıMye 8 000 ku

ruşun tahsisini talep ederim. 
Saruban 
Neaatâ 

4. — MÜZAKERE 
2. — istanbul Mebusu Doktor Adnan ve Erzu

rum Mebusu Hüseyin Avni Beylerin, İstanbul işgalim 
müteakip aktedilen mukavelatm keenlemyekün ad-
dine dair teklifi kanuniteriyte, Karahîsart Sahip Me
busu Hulusi Beyle arkadaşlarının İstanbul Hüküme
tinin ittihaz ettiği ve edeceği her türlü taahhiüat ve 
mukarrerattn kabul edilmeyeceğine dair takriri ve 
Adliye ve Hariciye encümenleri mazbataları. (1) 

REİS PA§A — Şimdi efendim, İstanbul'ca. akde
dilen muahedato dair kanun lâyiha» var. Okunacak
tır. 

l̂ Kâtip Haydar Bey birinci maddeyi okudu) : 
Madde I. — İstanbul'un işgali tarihi okun 16 Mart 

1336 - 1920'detı ıjftjbaren Büyük MlHtet Mtedlistafo 
tasvip ve ıttjlaa haırjöjade İstanbul'ca aktedHımiİş veya. 
edilecek bilûmum muahedat -ve mukatvdkai i* tatiiya-
zait ve ufcudat ve mukaıfreratı resmiye töte müttıaıneke-
din aksinden wrma akftedifenis bücumte ımuahedaja 
hafiye keenlemyekundür (Ga,yet çlfcset, muvafık sa
dağını). 

EMİN BEY — Hepsi bir defa dana okunsun «fen
dim. BrKümentarinki de. 

REİS PAŞA — Harİcâye Encümeninin var. ©ir 
de Adliye Encümeninin vardır. Bunlar Heyetti İcrtat 
yeye havale edilmişti. Heyeti İcraiye de noktai naza
rım bu maddelerle izah ve ifade «trrüş oluyor {Muva
fık «adatan). 

(1) Evveliyatı 11, 15 ve 17 nci içtima zabtttann-
dadtr. 

REtS PAŞA — Dört rmiBerclrm nvevzuubahs ötü
yor. Müsaade buyurursanız bu takriri reye koyaca
ğım (Edter kalkar). Kabut ediknedi 

Efendim, müsaade buyruraamz kanunun heyeti 
umurrtİyesM reye Jcoyaoağsn. 

REŞİT BEY (imik) — Bendeniz bir küçük nok
san arz edeceğim. Meclise tayfta foaffinüe gekm>&. 
Bilmüzakere kanun olanak kabul edUdi Serlıavhadaını 
(Lâyiha) keKmesinlin tayyjnı teklif edenim. ŞkndS kan-
nurudur. 

REİS PAŞA — O halde beyefendi söyle tafcffif 
ediyorilar : «TeskîBne dalir kanun.» Bu tadüfi kabul 
edentor enerini kaldıran. 'Kabul edildi. 

Heyetli ıırourmyesârti kabul edenier eüttrira kaJ> 
dtratn. Kabul ed&fi efendim . 

EDİLEN MADDELER 
HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyambekıir) — Takririmiz 

var, Paşam bizim takririmiz... 
ıMÜFtT EFENDİ (Kırşehir) — Heyeti tcraüyenlsı 

maddesi hakkında bir takririmiz vamtitr, 
(Haydar Bey, Ankara Mebusu ŞemsaHlin ve riife-

kası tarafından veniten bir (tahriri okudu) : 

Büyük M'i&st Meclisi Rüya/seti CeBesine 
İstanbul Hükümetince akfteditecek mukavejâ*, mu-

abedalt ve jmröyazat ve ufcudaitnn keanternyefcün ad-
dcdUnraSİ hakkında "evvelce 'Hariciye Encümeni tam-
fmdan -tekfif edilen mevad şeraiti suBıüyonlin *eW|İğin-
den sonra ehemmlryetim' kaybeütliği cihetle 'ahiren ic
ra Vekilleri tarafından teklif «diten ve maksadı «dama-: 
men temin eden Jâyİhaİ kanunıiyanlin rrfüzakerastira 
teklif eyleriz. 

İzmir Çonum 
Yunus Naıdİ Fuat 

Ankara Kırşehİr 
Şakir Müfit 

Ankara Derstim 
Şemsettin Mustafa 

Diıyanıbek'ir 
Hacı Şükrü 

REİS PAŞA — Bunu reye koyuyorum. (Muvafık 
sadalan) Kaıbul olundu. Binaenaleyh Heyeti İcraiye-
nin teklifi kabul edildi. 

BİR MEBUS — Efendim, kanunun ismi yoktur, 
bir isim taamdır. 

toÜFİD EPENDÎ (Kırşehir) — Balâs«*la var ya, 
SOL TARAFTAN BİR ME®US — Zaten var 

efendin, birinci makide esasen isimdir. Yeniden isim 
koymaya hacet yoktur. 
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REİS PAŞA — Buna bir isim koymak cihetini İl
tizam edenlier ellerini kaldırsın. (Etter kalkar) Burea 
ayrıca bir İsim koymak ciheti kabul edilmedi 

O halde müsaade buyurursanız maldddierm müza-
kerafana geçelim. (Hayır hayır müzakerenin kifayeti 
kalbui edilmedi sadafları) Müsaade buyurunuz efen
dim. Birinci maddeyi reye koyuyorum. 

ÜMER LÜTFt BEY (Amasya) — Bir teklifim' 
var. (Teklif okundu) 

. Riyasatİ Cdltteye 
(Muahedatı hafiye) den sonra (ve doğrudan doğ

ruya ve bilvasıta ecanibe veritontiş olan maadin ruh
satnameleri ite bilumum İmtiyaza* ve bunlara müte-
ferri ferağ ve intikala-t) tafairidin İlavesini teklif ede
rim^ 

Amasya1 

Ömer Lûtfl 

ÖMER LÛTFÎ BEY (Amasya) — Müsaade bu
yurursanız izahat vereyim efendim. 

REİS PA§A — Buyurunuz efendim. 
ÖMER LÛTFt BEY (Amasya) — Efendim, yu

karıdaki imöyazat tabiri 16 mart tarihinden sonraki 
•İmtiyazata aitıtir. Halbuki 16 maıt tarihinden evvel 
Ferit Paşanın gecenfci sadareti zamanında gayet kıy
metli bir madeni, kalemi mahisus damgasını havi kü
çük bir kâğıda yazmak surette hiç bir dairenin haberi 
olmadan ecnebi hükümetlerinden birine verdiğini su
retti mevsukada haber almıştım. Ben onun için, o nok
tadan dolayı muahedatı hafiye tabirinden sonra «maa-
din im ti yaza tının ve ferağ ve intikal tabirimin» kön-
maşım teklif ettim. (Çok doğru sadatan) 

ABDULLAH AZMİ EFENT>t (Eskişehir) — 
'Efendim müsaade buyurunuz, mütareke tarihinden 
sonra Ferit Paşa Hükümeti yalmz hükümet icra et
memiştir. Ali Rıza ve Salih Paşalar da icrayı hükü
met dtrıYiş'terdİr. Meclisi M^ebusanda bunlara itimat 
reyi vermişlerdi. Onları da kabul etmeyecek miyiz? 
Kabul etmediğimiz takdirde aksi bir netice verir, 
arada bir yolsuzluk tevlit eder. 

ÖMER LÛTFt. BEY (Devamla) — Her halde bu
na bir çare bulunmasım rica ederim. En zengin Wr 
madendir, (suninin mahrem tutulması rnültezem ol
duğundan arz etmek istemiyorum. En zengin ve en 
mutena bir madendir. 

ZİYA HURŞtD BEY (Lazistan)' — Bu kanunu 
müzakere ederken Adliye Encümeni İte Hariciye 
Encümeni! bir noktada ihtilâf etmişlerdi. Hariciye En
cümeni, mütarekenin tarihi akdinden itibaren Hükü

meti merkeziyenûı akdeyJedigi bütün muahedat ve 
mukarreratın, Meclisi Mıilh'nin tasvibine iktiran et
memiş olduğundan, keenfemyıriküu adaedifcnesirü söy
lüyordu. Adliye Encümeni, tarihi işgali söylüyordu. 
Asıl mesele buradadır. Eğer Hariciye Encümeninin 
nokıtai nazarı kabul edilirse, Ali Rıza ve Salih Paşa 
kabineleri de Meclisi Mütinin itimadına mazhar ol
muştu. Fakat bunların zamanında birtakım şeyler ol
muştu. Mesela; Ali Rıza Paşa Kabinesinde Adliyenin 
iştahı hakkında, Avrupaya verdiği bir şey vardı ve 
onu hîç birimiz kabul etmiyordu. Binaenaleyh ben
deniz, mütarekenin tarihi akdinden itibaren olan 
Hükümeti merkeziyeterin her hangisi olursa oteun 
bütün akdeyledikleri mukavelatın Meclisçe tanınma
masını arzu ediyorum. Eğer tanınacak olursa müta
rekenin tarihi akdinden beri bugün Meclisimize kabul 
ettiğimiz Olti ve Batum mebuslarım fcalbui etmeme
miz laztmgehr. Bunlar ohmıştur. Ve istanbul'un ta
rihi işgalinden pek evvel olmuşlardır. Bunu fiilen 
mütarekenin tarifbi akdinden itibar olunmasını teklif 
ediyorum. 

REFİK ŞEVKET BEY (Sarufoan) — istanbul'ca 
tabiri var efendim. Naisıİ Ankara'ca .tabiri, Ankara'ca 
demde doğru değilse İstanbul'ca demek de doğru de
ğildir. Memleket tabii kanar ittihaz edemez. İstanbul 
Heyeti Vekülâstdır diyelim. Müsaade buyurursanız 
istanbul Heyeti Vükefâsmca diyelim. Ankara\» de
mek nasıl doğru değilse istanbul'ca demek de doğru 
değildir, fetanfoul Heyeti Viikelâsmea diyebiliriz. 
(Gürültüler) 

SOYSALLI İSMAİL SUPHÎ BEY (iBurdur) — 
Büyük Millet Medtisinin tasvip ve ıttıîaı haricinde 
ibaresinde evvela ıttıla sonra tasvip olmalı. Bun/da 
takdim ve tehir var. ikincisi; istanbul'ca akdedilecek1 

bilcümle ımıafhödat, bilumum İrrittiyazat nuıahtediat ve 
mukavelâl: ibaresinde, im/tiyazat akdedilmez, verİHr. 
Onun için mukavelât, ulkuÖat «verilmiş imtiyaza*» 
şeklinde otmalfdır. Bunu teküf ediyorum. 

CEHALETTİN ARlF BEY (Erzurum) — Efen
dim, Refik Şevket Beye cevap vermek istenim vakıa 
İstanbul'ca denildiği zamanlarda buradaki maksadı
mız tamamiyle taayyün ediyor. TTabndîr ki istanbul 
şehri ventfez, fakat bugün biz istanbul'da bir Hükü
met tamyacakmtsınız; (Hayır sadafan) istanbul'ca de
mekle; istanbul'da bulunan mahafİli resmiye veya
hut mahalifi resmiye suretinde geçinen zevat manası 
ifnam edîfenek İsteniyor. Sonra beyefendinin, söyle
dikleri, Soysam Zade refikimizin söylediği iftıfa vte 
tasvibini kabul edeniz. Bu doğrudur. Efendim, o da 
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tamaımyle doğrudur belki dikkatsizlik olmuştur. 
Sonra «Muahadat, ukudat ve mufcarreratı resmiye 
ile mütarekenin akdinden sonra akdedilmiş. olan bil
cümle mukavelâtı hafiye keenlemyek ündür» dlryoruz. 
Yalnız bu İmtiyazat yerine «verilmiş imtiyaza!» iba
resini de kabul ederiz. Sonra efendim Ömer Lûtfi 
Beyin meselesi de gayet mühim bir meseledir. Ken-
dttetli meham umum devlette bulundular ve kendile
rinin ıflulai resmilerine vasfl olan bîr mesele vartürfcî 
bendenize de hususi olarak bahtetttöter. Müzakere 
aleni olduğu için o mafdenin ismini zikretmek iste-
ıriiyörlar ve burada bu imtiyazdan bahsedildiği za
manlarda o madene ait olan imtiyaz demek istiyor
lar, zaorotidiyoi'um kj bunu bir iltibastan kurtarabil
mek için Meclisi Aliniz de kabul edebilir. Bu mua-
hedaltı hafiyeden sonra, düveli Mâfİyeye veritrmş 
olan mealdin imtiyazatı suretine de kaybedebiliriz. 
(Doğru «adaları)1 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Meadin kaydına 
hacet yoktur ve verilmiş imtiyaza* keentemyekündür. 

ŞEMSETTİN EFENDİ (Ankara) — (Düveli iti
lâfiye ve tebaasına) denİümeödSr. 

MÜFİT EFENDİ (Devamla) — Verifcnrş olan im-
fciyazattır. Olabilir ki Tebai Osmaniye'de var, Tebai 
Osmaniye'den bir çok zevat da o müddet zarfında 
Çok imtiyaz alırlar. 

CELALETTİN ARİF BEY (Erzurum) — imti
yazlar alınmış, bunlar ötedenberi taharri ruhsatna
memin müddetten! dolmuş, gelmişler Hükümet onla
ra imtiyazat vermiştir. Müsaade buyurulursa efendini 
krttdyazat diye mutlak bir surette bahsedersek diğer 
bir tehlikeye düşeriz. Düveli İtilâfiye mütareke ak
dinden sonra dediler kî; bu tarihten itibaren kimseye 
'imtiyaz vesaire vermeyeceksiniz. Bahusus Osmanlı
lara. O halde bizde onların esasını kabul etmiş olu
yoruz. Bundan dolayı zannederim ki tebai ecnebiyeye 
yahut devleitterm kendilerine dîye zikretmek lâzım
dır. 

ZlYA HURŞİT BEY (Lazfotan) — Mufcavelât, 
muattedat dedikten sonra ukudata lüzum kalır mı? 

REÎS PAŞA — Niçin efendim? 

ZlYA HURŞtT BEY (Lazİsten) — Manası yok 
burada. Sonra efendim burada Düveli itilâfiye te
baasına verilmiş otan imtiyazat,, 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Eeanibe 
denilse kâfi değilmi efendim? 

CELALETTİ'N ARİF BEY — Pekâlâ. 

LÛTFİ BEY (Malatya) — Düvel* mubalsama te
baası denilse daha iyi otur. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Amajli milhyeye 
muhaKf verilmiş imtiyazat, desek efendim. 

CELALETTÎN ARtF BEY (Erzurum) — Ama 
peki bunlar meyan ında Müslüman otan teba Osmanlı 
Tifckter ide varkî onlarınkini de demekti feshediyor
sunuz? BendenÜzce doğru değildir. Yalnız bir maden
den bahsediliyor. Bunun için bütün maadinin rmtiya-
zaıtını refetmek doğru değildir. Doğru bîr esas olmaz. 
Hak ve adalet ayak aKma alınmış olur. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Ahmet Anzuvar'a 
da bîr imtiyaz verilmiş ise!.. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbakır) — Ferit Pasa 
da almışttr. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Heyeti Icrai-
yeom fikri ne oldu, hülâsası ne okhı efendim? 

CELÂLFTTİN ARİF BEY (Erzurum) — Şu şe
kilde oluyor efendim : 

İstanbul'un işgali tarihi olan on altı Mart 1336 
I920Vfcn itıibaren Büyük Millet Meclisinin ıttıla ve 
tasvibi haricînde l&taribuTca akdedilmiş veya edilecek 
bilumum muaJhedat ve mukaveîât ye ukudaıtı ve mu-
trakfceratı resmiye At verifit>İş İmtiyazat ve mütareke
nin akdinden sonra akdedilmiş bflcümle muahödatt 
haföye ile eeanibe verilmiş olan maden imtiyazatı ke-
entemyekündür. 

ÖMER LÛTFİ BEY (Amasya) — Mükarreraıtı 
râsmSyeden sonra ileyî katdtraütm. Keentemyekün
dür. (Gürültüler) 

tıEeyi kaldıralım da verilmiş imtiyazat diyelim. 

RBFİK ŞBVKET BEY (Saruhan) — Mütareke
nin akdinden sonra akdedilmiş deyince iki akit ke
limesi var, mütarekeden sonra akdedilmiş (o da olur 
sesleri.) 

MUSTAFA TAKI EFENDİ (Sivas) — Yalnız 
istanbul'ca denfttmesi muvafık mtâır. Mesela Londra" 
dadır. Bizim İstanbul Hükümetince mabat akdi zik
retmek.., 

CELALETTİ'N ARİF BEY (Erzurum) — istan
bul Hükümeti tarafından demektir, Londra'da yine 
onlar yapar, fakat Londra'da yapılır, istanbul'ca de
mek, kendime Heyeti teraiye veya Hükümet süsü ve-
nen zevat demekttir. 

(Müzakere kâfi sadafan.) 
R'EİS PAŞA — Müzakereyi kâfi görenler ellferini 

kaldırsın. (Kâfi sadalan) 
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Kâtip Haydar Bey Kuraihİsarı Şarkti Mebusu Ali 
Sürura Beyin iakririınî okudu) : 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin beşinci satandaki fukudaJt) 

UaelkrıeSine asla lüzum yoktur. Çünkü üçüncü satırda 
(afcdediılmliş) tabiri varkİ binnetice (akdedilmiş. uku-
dat) tarzında galat -bir fıkra hâsıl oluyor. Binaenaleyh 
(ükudat) kelimesinin tayyını teklif ederim. 

7 Haziran 1336 
Karahisan Şarki Mebusu 

Aflü Surun 
(Ret sadalart) 
KÂTİP HAYDAR BEY — Yine Ali Süruri Be

yin birinci maddemin ikindi saitınna ait bîr takriri da
ha var. 

ALİ SÜRURt EFENDİ (Karatoisarı Şarki) — 
Bendeniz o takriri aldım. Tasvip kelimesinin mana
sında jtttıia mündemiçtir. Binaenaleyh ıttılastz zaten 
tasvip olamaz. Niçin manasız bir kelimeyi bırakalım. 
Eğer öyle bir kelime ilavesine lüzum varsa tasvip 
veyahut sade tasvibi diyetim. Ittıla esasen onda mün
demiçtir. 

(bmit Mebusu HamdS Beyin takriri tekrar okun
du) 

Büyük Millet MecM Riyaseti CeHlesine 
İşbu Kanunun birinci maddesinde münderiç (Mu-

karreratı resmiye) cümlesinin vazıh ve kati bir ma
nayı müfit olmamasına ve pek umumi ve şümullü 
olan man'aisına göre âtiyen de bir çok sui teMrat ve 
hatta süi istim alâıta meydan açacağına mebm bu 
maiddede vücudu hiç bir maksat İfade etmeyen bu 
cümlenin tayytnı teklif ederim. 

7-8 Ha2iran 1336 
izmit Mebusu 

Hamdi 

(Amasya Mebusu Rıza Beyin takriri okundu) 

Riyaseti CeÜfeye 
Heyeti îcraiyenin teklif ettiği 'lâyihanın birinci 

maddesine (îmtİyazaf) kelimesinden sonra (maaidin 
ferağ ve intılkalâtiyle nıhsatnamteleri) cütrüesuiin ilâ
vesini tekfif eylerim. 

Amasya 
Rıza 

Riyaseti Ceftileye 
Kanunun 1 nci maddesinin üçüncü «atomdaki 

(Tasvip ve ıttı-laı) kelimelerinin (ıttıla ve tasvip) şek

linde ve «bir <de dördüncü satırdaki ve imıtiyazat keft-
mesinin beşindi satıra nakliyle (Mukarreraıtı res
miye İle) tabirinden sonra (verilmiş, imtiyaza!) şeklîn
de tashihini teklif ederim. 

Burdur 
•tsmail Suphi 

(Blâzra Mebusu Hüseyin Beyin takriri okundu) 

Riyaseti CeKleye 
<Feriıt Paşanın birinci sadareti olan tarihten iti

baren istanbul'ca aflctedilmis 'bilcümte muahedalt ve 
mukavelât ve saire keenfemyekün hükmündedir) 
Tarzında tashih edilmesini teklif eyteriraı, 

Elâziz 
Hüseyin 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Çünkü efendim Fe
rit Paşa yazdan başlamıştır. Olabilir ki, orada bir 
çak muatoedat yapmıştır. Memleketimizin bir kısmı
nı Ermenilere vermiştir. Onun İçin her halde geçen 
senefci sadaretinden iptida r etmelidir. (Pek doğru 
'söylüyor sesleri) 

(Sarüfoan Mebusu Necati Beyin takriri okundu) 

Riyaseti Celileye 
1. — Ittıla tabiri fazladır, lağvını teklif eylerim. 
2. — (Muahede» hafiye) yerine (gerek mukavele 

gerek itHâfoame elhasıl her hangi bir şekilde okırsa 
olsun hafi olanlar keenlemyekündür) şeklinde tadffli-
ni talep ederim. 

Sarohan Mebusu 
Necati 

'MUSTAFA NECATİ BEY (Saruhan) — Pasa 
Hazretleri izahat vermek (Stiyorum. Efendim «Tan» 
Gazetesi Damat Ferit Paşa ile ingiltere Hükümeti 
arasında bir itilâftan bahsediyordu. Taymİs bunu 
'tekzip etti. Aramızda bir muahede yoktur. Halbuki 
Tan Gazetesi buna verdiği cevapta; bunu gayrîkâfi 
olduğunu ve olmasını cenbeHmiş olamayacağını, bu 
suretle aralarında bir itilâf olduğunu zımnen İma et
miş olduğunu yazdı. Binaenaleyh biz bu (muahedei 
hafiye) yetine (muahede veyahut itüâfname velhasıl 
her hangi bir şekilde okırsa ofeun hafi olanlar) kay
dını, tabirini koyavsak daha İyi yapmış oluruz zan
nederim. 

REİS PAŞA — Müsaade buyurursanız takrirleri 
sıra ile reye koyuyorum. 

(Karahkanşarki Mebusu Ali Süruri Beyin ikinci 
takriri okundu) 
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Riyasetti Oelİteye 
Bilinci maddenin üçüncü satırındaki («tasvip ve 

ıttrlaı) tâbirinin (tasvip ve tasdiki) suretinde yahut 
yalnızca (tasvibi) tarzında tadilini teklif eylerim. 

7 Haziran 1336 
KarahiBarrşarfci Mebusu 

ATİ Sünıri 

RElS PAŞA — Ittıkm kaldırılmasını ve yalnız 
tasvibin ipkasını teklif buyuruyorlar. Kabul edenler 
eöerini kaldırsın. (Eller kalkar) Kabul olundu. 

(Ham* Beyin taJkriri reye konuldu) 

REtS PASA — Efendim bu tefcM kabul edenler 
ellerini kaldıtSın, (Kaldırdılar) Reddedildi. 

(Amasya Mebusu Rıza Efendinin takriri tekrar 
okundu) (Muvafık ve ret sadalan) 

ALÎ RIZA EFENDİ (Amasya) — Bu maddei 
kanuniyemiK imtayazat ve ruhsatnameyi muştemü 
değildir. Yani onları menedemiyor. Madin Kanunu 
mucibince bir mesele vardır kî evvelce îmtiyazİBn 
katiyet halinde olanların mütarekeden sonra bazı 
fcetodSdat dolayısSyle ecnebi etine geçmesi muhtemel
dir. Bir talkım ruhsatnameler verilmiş olması da 
muhtemeldir, Bunlar kabul edilecek olursa elimizde
ki bulunan mühim maadinin ecndbi ellerine geçmiş 
olmasına sebebiyet vermiş oluruz. Bizim maddei ka-
nuniyemize bu itave edilmezse bir takım maadinin bu 
yüzden ecnebi eline geçmesine sebebiyet verilmiş ohtr. 
Bu nofctiaya nazarı dikkatinizi celtoederim. KMİkya'da 
kömür madenleri VittiHere satılmıştır. Ciheti askeriye
nin olduğu halde maadin nizatmnamesim bitenler bu 
husustaki şu noktayı takdir eder, (Doğrudur sadaları) 

REİS PAŞA — Efendim, intikâl malumu â M z 
vereseye olur. «Ferağ ve intikal» bunun ilavesini mu
vafık görenler ellerini kaldırsınlar. Kabul edildi efen
dim, 

(EcarÜ'be kaydı sadalar) 
{Elâzİz Mebusu Hüseyin Beyin takriri tekrar okun

du) 

Riyaseti Cettteyet 
Ferit Paşanın birinci sadareti olan tarihten itibaren 

İstanbul'ca aktedikniş bilcümle muahedat ve mukave-
M. ve saire keeniemyeküfl hükmündedir tarzında tas
hih edJbnesini teklif ederim. 

Elâzüz 
Hüseyin 

REİS PAŞA — Kabul edenler eHerİni katdırsın. 
Kabul edUmedi. 

(Saruhan Mebusu Necati Beyin takriri ikinci defa 
okundu) 

REİS PAŞA — Kabul edenler eflerini kaldırsın. 
(Eller kalkar) Kabul edilmedi efendim. 

KÂTİP HAYDAR BEY — Karamsarı Şarki Alî 
Süruri Beyin diğer takriri var (İstirdat etti sadalan) 

HAYDAR BEY — Haya* efendim, evvelkisi uku-
datt kelimesinin hazfına ait idi. Bu başka. 

Riyaseti OeJileye 
Bİrind maddenin üçüncü satırındaki (tasvip ve 

ıttılaı) tabirinin (tasvip ve tasdik) suretinde yahut 
yalnızca (tasvibi) tarzında tadilini teklif ederim, 

7 Mayss Sene 1336 
Karahİsarı Şarkî 

Af Sünıri 
REİS PAŞA — (Ukudat) kelSmesSnin kaldırılma

sını tensip edenler ellerini kaldırsın. 
ÖMER LÜTFt BEY (Amasya) — Muahedat 

başkadır, akit başkadır. 
REtS PAŞA — Kabul edilmedi efendkn. 
(Sinop Mebusu Hakkı Hami Beyin takriri okun» 

du) 

'Makatını Oetti Riyasete 
Sıfatı re&miyeyi haiz olmayan bir kimse veya 

bir heyet ile her hangi bir Devletin aktedeceği mua
hedat ve mukarrerat ve emsaflİ şeyler ancak Millet 
Meclisi ve Hükümetin tasdikiyle kesbi resmiyet ede
bilir. Binaenaleyh ukudaıt ve mukarrerattan sonraki 
(resmiye) kelimesi zaittir, tayymı teklif ederim. 

Sinop 
Hakkı Hami 

<Ret sadaları) 
HAKKI HAMI BEY (Sinop) — Müsaade bu

yurunuz izah edelim^ 

GELALETTİN ARİF BEY (Erzurum) — Istan-
bulVia bir Hükümet yoktur. Hükümet olmayınca on
ların aktedteceği muahede nasıl resmi olur? Buyurdu
lar, Eğer mukarreratı resmiye dersek yukarıdaki red
detmiş olduğumuz şeyi afc tarafında teslim etmiş 
oluruz. Bendeniz: bu noktai nazardan teklif ediyo
rum. Hükümet yoktur ki! Şimdi biç bir sıfat ve sa
lâhiyeti haiz olmayan bir şahıs gider de bir devletle 
bir şey aktederse bunlara resmi mi diyeceğiz? Bu 
noktadan (Biz tananryoruz onu sadaları). 

REİS PAŞA — KalfcmasMU teklif ediyorlar. Kalk
masını reye koyuyorum. O halde baki kalacak. Onu 
reye koyacağın: Katmasını kabul edenler ellerim 
kaldırsın. (Kabul edildi.) 
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'Maddenin ufak tefek tadilden sonraki jekfini re
ye fcoyacağmr 

Madde 1. — IstaribuTun işgali tarihi olan 16 
Mart 1336 - l^fAten itibaren Büyük Mİ9et MecEsi-
oin tasvibi haricînde İstanbul'ca aktediferaş veya edi
lecek bfflumum muathedat ve mukarvelat ve ukudat 
ve mukarreratı resmiye İte verİSmiş imiiıyazat ve ma-
adin ferağ, infikatet ve rutosafaamelerî ve müTtareke-
den sonra aktedilmSs. bilcümle muafaedotı hafiye ve 
ecanflbe verilmiş. olan maadfcn imtiyazatı ve maadin 
ferağ ve intükafat ruhsatnameleri keenlemyefcündür. 

FERİT BEY (Çorum) — «;Ecanip» fceKmesi iağ-
vedilımeli efendim. (Gürültüler) 

HAŞtM BEY (Çorum) — Ermeni ve Rumlar 
var, onlara da verilmek icabeder. 

FUAT BEY (Çorum) — Burada mülıim bir nok
tayı Heyeti Muhteremendn nazarı dikkatline arz ede
ceğim : Şimdi diyoruz ki, ruhsatname ecanibe veril
meyecektir. Pekâla: Tdbaai Osmaniyeden iki Erme
ni çıkar da tngihzlerfe hafi surette, mesela vitu! Be 
mukavele aklteder, doğrudan doğruya Ermeniler na
mına imtiyazını atır, yani İnginler; gel buraya Dik-
ran Efendi, gel buraya Karabet Efendi derter ve be-
yirıfcriflde huşu» "bir mukavele yaparlar, madenin 
yüzde altmışı sertin, yüzde kırkı bizim diye de uyu
şurlar efendim. Böyle yaptıkftan sonra ruhsatnameyi 
alırlar. Ermenifer namına. Fakat hakikatte ruhsatna
me îngî'lizlere verilmiş olur. 

Evet efendiler; bu ruhsatname meselesi hakika
ten mühimdir. Malumu âliniz maadin nizamname
sinde rmtsarrahtır ki; ruhsatname itası için vufcubu-
facak müracaatları kayıt İçin orman idarelerinde bir 
defter tutulur. O defterde bir hakkı takaddüm göze
tilir ve o hakkı takaddüm daima esas olur. Yani 
ileride o maden hakkında vukubutacak temellük id
diasına esas ahır. Mesele bu suretle haOoIunur. Yani 
demek isterim ki, ruhsatname vermek, imtiyaz ita 
etmek değildir. Fakat ileride ikmal edilecek muame
lâtı iBitiyaziyeye esas otur. Bunun içki ruhsatname 
meselesi de mühimdir, Meclisi Âlİnİzce bu noktayı 
düşünelim, öu babda maksadı temine hadim tedbir 
İttihaz ederim. Ben, bu husus içki bir şey bulama
dım. Onun İçin arzetmeyi de bir vaztfei vScdaarye 
addeyledim. Bunu düşünmek zannedersem ehemmi
yetsiz değildir. Nazarı itibara afenaya şayandır. 

HÂŞÎM BEY (Çorum) — Yalnız Ermeni ve 
Rumlardan bahsediyoruz. Halbuki, İslamlardan Er
meni ve Rumlara rahmet okutturacak AS Kemaller, 
Artın Cemaller gibileri de vardır. O nam altında Os-
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manii ve islâm olduğu halde verilebilir ve o suretle 
ferağ ve intikal yaptırılabilir, efendim. Bundan dola
yı aMrtfak Mç bir şey tayin etmeyelim. Tfer T-
sa 'bunları îbtal etntiş olalım, veya bilvasıta ecnebi
lere (Doğrudan doğruya sadatan), 

REİS PA§A — Müsaade buyurursanız bir şey, 
arzedeyfim. Şimdi burada umumî bir şekîfde bırakıl
ması diğer bir fikirde anladığıma göre doğrudan doğ
ruya veya bilvasıta verilmesi hakkında, müsatie bu
yurursanız bir de madde! asliye vardır. Sıra ile reye 
koyayım. (ÎBcaniîb) kelimesinin kaldırılmasını tensip 
buyuranlar etlerimi kaldırsm. '(Olamaz sadalan). O 
faalde Cecanlb) keümesi kaldı. 

İkinci tektlif '(Doğrudan doğruya veya b'Hvasıta 
ecanibe) bu kaydi 'kabul edenler etlerîni kaldırsın
lar. (Eller katkar). «Doğrudan doğruya veya bilvası
ta eoatıibe verilmiş» şekli kabul edildi. 

Bfendfm, heyeti umumJyesİni reye koyuyorum. 
Bu tashihattan sonra... 

SPBRıD BBY (Çorum) .— Bir kere okunsun. 
(Okundu) : 

Madde 1. — İstanbul'un işgali tarihi edan 16 Mart 
1!336 • 1920Men 'itibaren Büyük Mİflet Meclisimin 
tasvibi haricinde İstanbul'ca akldedümiş veya edile
cek bilûmum muahedat ve mukavelak ve ukudat ve 
mukarreratt resmiye ve verlmiş imtiyazat ve maadin 
ferağ ve intJkaJâtı ve nihsatoanreteri He mütarekeden 
sonra akdedÜmAs. muabedatı 'hafiye ve doğrudan doğ
ruya veya bilvasıta «canibe verilmiş maadin imtiya-
zatı ve maadin ferağ ve İnftikalâtı ile ruhsatnameleri 
keentemyekündüir. 

SESLER ,— Maadin imtiyazatı ve ferağ intika-
lSitı ayni şeyler tekrar olunuyor. 

MEHMET ŞÜKRÜ HEY (Karahfearısahip) — 
Yukarıda olduğu gibi Paşa Hazretleri aşağıda da ay
nen zikredifeceky 

SIRRI BEY (İzmit) — Maadin imtıyazatına di
ye takyit ediKnce demek olur ki, maadin haricin
de yapılacak limanlar, şimendiferler imtiyazatı var
dır. Bunu da nazarı dikkarta atalım. Bilûmum imti
yazat deniıHrae..̂  

ALİ RİZA EFENDİ (Amasya) — Mutlak İmti
yazat ondan sonra maadin ferağ ve intikal. Yalnız 
ferağ ve intikal maadinde ofefcihr, diğerinde olamaz. 

HAŞtM BEY (Çorum) — İstanbul'ca übaresin-
den sonra (tıatfi ve celi) İbaresinin 'ilâvesini teklif ede
rim, ondan sonra (Gürültüler). Müsaade buyurun 
efendim. Rica ederim. «İstanbul'ca «hafi ve celi» 
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İbaresini hazfetmekle beraber keza «bilcümle muahe-
datı hafiye» diyelim. Ve «İstanbul'ca» ibaresinden 
Boara da ^haö ve ceffi» lâfzının ilâvesini teklif edi
yorum. 

REtS PASA — (Riza Beye hitaben) Zati Ali
niz tadil teklifinde bulunuyorsunuz. Lütfen teşrif eder 
raisiniz? 

ALÎ RİZA EFENDİ (Amasya) — tmtİyazat ke
limesi gerek maadin ve gerek rıhtımraırda ve sairede 
IcuManıiaibiIif, mütlaıktar. Maadîn imlttyazatı, maadin 
Stttiıkıaflatt meselesine gelince, 'burada inükaiât yalnız 
maadiade M n a ) edilebilir, maadin kanunu öyledir. 
Başka şeylerde olamaz. 

Ruhsatname mutlaktır, ferağ ve İntikal kelime
leri nün yalnız maadin için 'kullaniması lâzimgehr. 

REİS PAŞA — Şimdi ©fendim teklif edİİeo ta
dili tekrar okuyalım. 

FEYZİ EFENDİ (Malatya) — Büûmum imtiya-
zat demelidir,. 

REİS PASA — Bfendteı, «Mutoareratı 
reatmyie ve verilmiş imtâyazat ve maadin ferağ 
ve intâkalâü ve ruhsatnameleri ile mütarekeden son
ra akdedümiş bilcümle mualheüaJtı hafiye ve doğru
dan doğruya veya bilvasıta ecandfoe verilmiş imtiya-
zat ve maadin ferağ ve intifealâtı ile ruhsatnameleri 
toeenlemyekttodür» tarzında tashih ve tadilim muva-
frk görenler ellerini ikaldınaa (Kabul edildi). 

ÖMER LÛTFİ BEY (Amasya) — Bir takririm 
var *ü efendim. 

REtS PAŞA — 'Bundan başka bir şey mi idi efen
dim?,.. 

ÖMER LÛTFİ BEY — Hayır. 

REİS PAŞA — Şimdi maddenin heyeti umumiye-
slni reye koyuyorum, (kinci defa okunmasına lüzum 
var mı? Efendin? (Hacet yok «adatan). Heyeti 
umumîyeSim kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 

<EHer kalkar). Heyeti umumîye»! kabul edildi efen-
dSm. 

(Sktnoi madde okundu) : 
Madde 2. — İşbu maddei (kanuniyenm icrasına 

Büyük MüCet ıMecUsi Heyeti tcralyesi memurdur. 

REİS PAŞA — Efendim, îlriaci madde makamı* 
na kaim olmak üzere bir teklif var. 

Burdur Mebusu İsmail Suphi Beyin takriri 
okundu^ 

ıRİyasetlr Cetifeye 
(Kanunfa yeni bir madde üKivesini teklif ede

rim. 
Madde 2. — Birimci maddede muharrer mu 

ahedat ve mukavelât ve ukudat ve mu'karreraü afcid, 
ve ittihaz edenlerle imtiyazatı verenler mesul adde
dilir. Ve mâfletçe maH zarar ve Ziyanlardan dolayı 
tazmine tabi tutulurlar. 

7 Haziran 1336 
Burdur 

İsmail Suphi 
REİS PASA — Kabul edenler ... etteriüi kaldır

sın. (Biler kalkar). Kabul edamedi. 
•SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Burada 

Heyet! îtcraîyenin malddeHeo, fiilen tofıV fitfiyaJt icrasi1-
oa ait bîr şey yoktur. Buna lüzum var mı? 

REFİK. ŞEVKET BOY (Sanman) — t$bu mad
dei kanuniye demiyecegk. «İşbu fcanunun icrasına 
Büyük M.fllet Meclisi Heyetli tcraiyesî memuldur» 
denmeÜdh". 

MÜFİT EFENDİ (Itırçehir) — Ne çıkar ondan 
her ikisi de HrdÜr. 

RÛSES PAŞA — (Madde) kepmesinin fazla oldu
ğunu darmeyan ediyorlar. Bunun kalkmasım kabul 
edenler ..H ellerim kakünsın. (EÖer kalkar. O halde 
(madde) kelimesi katıyor, efendim. Maddeyi kabul 
edenler ellerini toakürsın. {Eller kalkar). Kabul edil
di. Müsaade buyurursanız Heyeti umumîyesini reye 
koyacağım. Kabul edenler ... Lütfen ellerini kaldır
sınlar. (Eter kalkar). Kabul edildi efendim. 

5. — BEYANAT 

/. — Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal 
Posanın dahili ve haricî siyaset hakkında beyanatı.. 

[Mustafa Kemal Paşa Hazretleri makamı riyaseti 
Reisi saai CelâİteKitün Aırlif Beyefendiye tevdi buyura
rak fceodieri kürsü hitabete geldilerj. 

MUSTAFA KEMAL PAŞA (Ankara) — Efen-
dim, bir kaç gün bayram münasebetiyle görülemeye

ceğiz. Bu münasebetle vaziyeti umumiye hakkındaki 
malûmattı gayet Susa olarak arz etmeyi münasip gör
düm. Malûmu âliriz; 'bir Düzce, Hendek ve havaisi 
vakası vardı efem&m, bir çok safahat geçirdi. Şimdi 
arz edeceğim son safhasıdır. Hendek, Adapazarı, 
Düzce, Bolu, Gerede ve bunu tahdit eden bütün sa
hil ve sahile kadar olan mıntakada malûmunuz olan 
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harekâtı îfesadiye tkâmlften imiha ve itfa edıifaröştir ve 
düşmantammızm aleti (icrajyesi olan tefanil rüesayi 
şekavet, tekmil rüesayi cinayet ahkâmı kanuniye 
dairesinde tecziye edilmişlerdir. Sureti tecziye hak
kında bütün vesaik ite Meclisi âtiniz zamanında ten
vir edilecektir. Orada bulunan kuvvetlerimiz, takibat 
ve tedîbat ite meşgul olan kuvvetlerimiz, bugün he
men kâmMen serbest bîr haldedirler. Antik onları ıts-
tediğimiz gibi düşmanlara karşı tetunai edebilecek bir 
haldeyiz. Diğer taraftan Sivas şıima&ade Yenihanda 
ve Tokat havarisinde de bazı şayanı memnuniyet oî-
mayam ahval taîıaddite etmiş idi. Bu ahval, bu hâ-
d&atm dahi bugünkü sekti, efendim, Tokat, hava
lisinde Hfeat edilmiş olan masum halk deriıal haki-
kaHi anlamış ve orada İttihaz tedabir ile meşgul olan 
'rüesayi memurini mülkjyeımze arzı dehalet etmişler
dir ve af talep etmişlerdir. Heyeti Icraiye de, heyeti 
âtiniz narama, bu masum insanları, İğfal edilmiş olan-
•lan affettriişflir efendim. Bunlar affedildikten sonma 
herkes işi ûle gücü ile iştigale başlamıştır. AJcdağ ve 
Zile 'arasındaıki parçada, o müselles içinde de ufak 
tefek şakaıvet yapmaya cüret gösterenler odidu efen
dim. Falklat bu Baydığım yine üç noktadan bu mm* 
takaya karşı ittihaz edilen tedabir neticesinde usat 
kamilen dağılmış ve Sltica vazıyetine getasştir. Bütün 
bu harekâtın İçinde yalnız M kişi ortada kalmıştır. 
Birisi şaki Mustafa demekle maruf diğeri de Nâzım 
nammdaki 'iki şakiyi henüz affetmedik ve. affetmek 
için de niyetimiz yoktur. (Handeler). KÜSkya vazi
yeti efendim, yani Adana havalisi ve Ayintap hava
lisi vaziyeti sayamı memununryetıtdr. Pozantmın tara-
fmuzdan işgal e'dildiği ve orada beş yüz elli nefer 
ve dokuz kadar zabit Fransız oîmatk üzere «sür edÜI-
dîğM jşitırii^tüdiz. Efendim, bundan sonra (Sis) Fran
sızlar ^tarafından doğrudan doğruya tahliye edildi. Bu 
mmtalkada tamamen tahliye devam etmektedir ve 
Ayintap şehri de Fransız kıtaatı tarafından tahliye 
edilmiştir ve araya gelmiş olan mühimce Mr Fran
sız kuvveti KİIİBV gitmiştir. Yalnız orada Koljde 
ufaik bir müfreze, yirmi, otuz kişi kadar bir kuv-
vettert vardır. Fakat omların da diğer bütün Fransız 
kuvvetleriyle beraber bütün Kiilikyadaö ve 'bütün 
hududu millimizden çekilmesi esbabına tevessül' edil-
ır&ştfc* 

Trakya'da efendim, malûmu âlariz Fransızlar 
Trakya'yı ve JtSfâıf Devtetslerİ bizim Trakya'mızı ve 
Garbî Trakya'yı Yunanlılara baihşetmiştefdlr. Yunan 
(kıtaatı kısmen orada bulunuyordu. Oradaki kıtaatını 

takviyeye Başladı Onun üzerine Garbî Trakya'da 
müstakdleh teşekkül etmiş d a n Hükümeti IslâmSye 
derhal şehMeri tericederek Yunan kıtaatına karşı 
muhasım bir vaziyet almıştır ve ahaüi îstömiye kuv
vetleriyle beraber Bulgarlar da bu ımntafca ile fev
kalâde «alâkadar olduktan için Yunanhlara karşı müş
tereken musademate, muhasemata başlanuşlardtr. 
(Alladı muvaffaik etsin sadaları). Binaenaleyh Şarki 
Trakya'yı yani Edirne havalisini İşgale teşebbüs et
miş bulunan Yunan kıtaatı henüz hududumuz dahi
line gülmemiştir. Orada -bulunan kıtaatı askeriyemt-
zkt kâ'ffesi bütün raıatıasfryle seferberliğini yapmış ve 
gelecek atan düşmam silâhla karşılamaya müheyya 
bulunmuştur* 

Etendim, tamir cephesinin heyeti umumiye-
s'inide fevkalâde bir tebeddül yoktur. Yalnız 
ufak tefek kesif kuvvetleri müsatdematı vardır, 

Ancak havadis kabilinden olmak üzere Akhisar'a 
Yunanlıların bir taarruz teşebbüsünde olduklarını 
bazı menabiden İşitiyoruz. Böyle bir taarruz için öte-
denberî çalıştıklarını söyleyenler var. Bİz bunu ih
timal dahilinde görüyoruz ve buna karşı da tedabiri 
kâfiye alınmıştır. Efendim, böyle bir düşman taar
ruzuna karşı kullanılacak kuvvetlerimiz vardır ve 
'ezyit olunmuştur. 

Efendiler; hududu millimiz dahilinde bulunan ve 
fakat mütareke ahkâmına tevfikan kuvayi askeriye
mizin tahliye etmiş bulunduğu çiviye! selâsenin ica
bında tekrar İşgali için Heyeti Âliyenİz Heyeti İcraîye-
ye salahiyet vermişti. Fakat bu salahiyetin zamanı 
takdirini Heyeti îcraiyeye terk buyurmuştunuz. Bel
ki mesmuu âlileri olmaktadır efendim. 

Ermeniler eski hududun ilerisinde bulunan ahalii 
tslâmiyeye fevkalade zulüm ve itisaf yapmakta ve 
katliam icra eylemektedir ve pek çok islâmlar, pek 
sefil ve perişan, şayanı merhamet bir halde bize il
tica etmekte, muhaceret etmektedirler. Binaenaleyh 
Heyeti îcraiyeye vermiş olduğunuz salahiyetin tatbi
kine lüzum ve mecburiyet hâsıl olacağını zannetmek
teyiz. Heyeti AUyen'ize şimdiden berayi malumat 
arz ediyorum. Vaziyeti umumiyei dahiliyemizde şa
yanı arz başka bir şey yoktur. Her tarafta kemali 
sükûn ve asayişle ahali işleriyle meşgul olmaktadır. 
Vaziyeti hariciyemiz pek iyi bir şekildedir efendim. 
Şayanı memnuniyet bir vaziyettedir, inşallah yakında 
neîaylci maddiye istihsal ederiz efendim. (Alkışlar) 
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REİSÎSANİ BEY — Efendim, umumi celsemizi 
bayramın dokuzuna kadar tehir, daha doğrusu o vak
te kadar talik ediyoruz. O vakte kadar burada kalan 
rüfekayı kiram encümenlere devam edip isleriyle, 
güçleriyle iştigal edebilirler ve diğer teşrif edecek ze

vata da Allah selametler versin ve hayırlı bayramlar 
versin. (Amin sadaüarı) 

(Sabah kalblezzeval saat üçte celseye nihayet ve
rilmiştir.) 
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