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I. — ZABTI SABIK HULASASI 
İL — AZAYÎ KİRAM MUAMELATI 

1. — Ankara mebusu Ahmet Rüstem Be
yin istifanamesi. 

2. — Batum mebuslarından Fevzi, Nu
rettin ve Akif Beylerin bilâ müddet mezun 
addedilmelerine dair Büyük MMlet Meclisi 
Riyaseti tezkeresi. t 

3. — DÎVANI RİYASET KARARLARI 
1. — Nisabı müzakere kanununun tefsi

rine dair Divanı Riyaset kararı. 
4. — LÂYİHALAR 
1. — Eşkıya ile müsademede mecruh olup 

bilâhara vefat eden nahiye müdürü Adıl 
Efendi ailesine maaş tahsisine dair lâyiha! 
kanuniye 

5. — TEKLİFLER 
1. — [çel mebusu Ali Efendinin, içel 

sancagmdaki bazı nahiyelerin kaza haline if
rağına dair teklifi kanunisi (2/88) 

2. — Bolu mebusu Tunalı Hilmi Be
yin, Düzcede bir Kva teşkiline dair teklifi 
kanunisi (2/89) 
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6. — TAKRİRLER 

1. — Yozgat mebusu Rıza Beyin, Mezu-
nen dairei İntİhabryelerine gidecek olan me
busların İrşat vazifesiyle mükellef tutulmaları
na dair takriri. 

7. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Memlekete saldırmış olan düşma
nın define himmet buyurulmasına ve kadın
ların da askere muin olduklarına dair Ana
dolu kadınları Sivas Müdafaai vatan cemiyeti 
reisliğinden mevrut telgraf. 

2. — Düşmanın inhizamı katiye uğratıla
cağına umumi bir İtimat mevcut olduğuna ve 
halkın orduya muavenete hazır bulunduğuna 
dair Amasya Müdafaai hukuk cemiyeti riya
setinden mevcut telgraf. 

8. — SUALLER 
1. — Malatya mebusu Lûtfi Beyle arka

daşlarının, Jandarma kanununun esbabı teafa-
hürü hakkında Dahiliye vekâletinden sual 
takriri 
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9. — MAZBATALAR 
1. — Karahisarişarkİ mebusu Memduh 

Beyin teşrii masuniyetine dair evrak hak
kında Adliye encümeni mazbatası. 

2. — 1 mayıs 1336 tarihinden 1 Eylül 
1336 tarihine kadar varidatı umumiyei Dev-
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letin cibayetine mahsus beş aylık muvakkat 
Bütçe kanunu lâyihası ve Muvazenei maliye 
encümeni mazbatası. 

3. — Firariler hakkında kanun lâyihası 
ve MIMafaai Mitliye encümedi maabaftası, 

Sayfa 

12:21 

22 

BlRtNCt CELSE 

AçAtiR&utfi : 23tt BaderaieTOl 

REtS — Rgfeü Sini VıeSdOl Hastan FefomS Bey 

KATİPLER t Muhittin Bafha Oey <Bursa), Fesyysa Â l Bey (Toz»»*) 

REÎS — Celse kuşat edildi. Zaptı sabık okuna- | '(Kâtip zaptı sabık hulâsasını okudu). 
cak. 

l . — ZAİPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
İkinci reis vekili Hasan Fehmi Beyefendinin riya

setlerinde birinci celse zevali saat iki on beşte ini
kat etti. Zabtı sabık kıraat ve aynen kabul edildi. 
Suriye telsiz telgrafından Ankara telsiz telgrafına 
mevrut telgraf kıraat ve Meclis namına cevap veril
mesi hakkındaki teklif kabul edildi. Tokat mebusu 
Rifat Beyle rüfekası tarafından verilen sual takriri 
Müdafaa! Milliye ve Dahiliye vekâletlerine havale 
olundu. Müzakeresi Kanunu esasi encümeni tarafın
dan tanzim edilmiş olan lâyihai kanuniyenin kabu: 

lünden sonraya talik edilen ve icra Vekillerine mer
but müsteşarlıklarla müdürlerin Meclisten intihabı
na dair İzmit mebusu Hamdi Beyle rüfekası tarafın
dan verilen takririn kabulüne dair Lâyiha encümeni 
mazbatası, bazı müstesnalarından sarfınazar mebus
luk memuriyetin şahsı vahitte içtima etmesi caiz 
olamayacağına daür Sanman mebusu Celâl Beyin 
takririnin kabulüne dair yine Lâyiha encümeni maz
batası, Antep mebusu Abdurrahman Efendinin Ev
kaf müfettişi umumiliğine tayin, ye Ankara müftili-
ğiyle mebusluğun içtimaına dair Riyaseti celîlenin iki 
kıta tezkeresi ve memur iken mebus zevatın yerle
rine diğerlerinin tayin olunup olunmıyacağı hakkın

da Dahiliye vekâletinin tezkeresi, istanbul mebusla
rına yüzer lira tazminat itası Kanunu esasi encümeni 
mazbatalarının nisabı müzakere ve hu susa ti saireye 
dair 5 eylül 1336 tarihiyle kabul edilen kanundan 
sonra şayanı müzakere olmadıkları takarrür etti. 
Gümrüklerden kaçırılırken derdest edilen mevattan 
ahzedilecek cezayi nakdi hakkında lâyiha! kanuni
yenin Maliye vekili Beyefendi tarafından geri alın
dığı Makamı Riyasetten tebliğ olundu. Fedakârların 
sureti taltifi hakkında Saruhan mebusu Mustafa Ne
cati Beyin teklifinin reddine dair Lâyiha encümen 
mazbatası kıraat ve bu baptaki müzakerattan sonra 
encümen mazbatası ret ve teklif Müdafaai Milliye 
encümenine havale edildi. Dahili posta ve telgraf 
muhaberatının hususu ve ticari olan kısmı için mev
zu sansürün lâğveaHdİğİne <Mr Dahiliye vekâfetinin 
tezkeresi berayi malûmat kıraat edildi. Fİrenginİn 
meni sirayeti hakkında Bolu mebusu Fuat Beyin 
takririnin nazarı dikkate alınmasına dair Lâyiha en
cümeni mazbatası kıraat ve Sıhhiye encümenine 
havale edildi. Zonguldak kömür madenleri hakkında 
suali havi Kastamonu mebusu Suat Beyin takririne 
iktisat' vekâleti vekili Celâl Beyefendi tarafından 
izahatı lâzime verilmek üzere iken sahibi takrir 
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suali geri almış olmakla izahata lüzum görülmedi. 
Mektebi Harbiyenin Erzurumda tesisi hakkında Er
zurum mebusu Hüseyin Avni Beyin takriri üzerine 
bunun muvafık olmadığına dair Müdafaai MİHİye 
encümen mazbatası kıraat ve kabul olundu. Divanı 
muhasebat teşkiline dair Muvazenei maliye encüme
nince tanzim edilen lâyihaİ kanuniye kıraat ve bu 
bapta cereyan eden müzakerattan sonra her iki 
encümenin birleşerek meseleyi yeniden tetkik etme
leri için Muvazenei maliye ve Kavanİni maliye en
cümenlerine havalesi kabul ve beş dakika teneffüs 
edilmek üzere celse tatil edildi. 

İkinci Celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin riyasetlerinde ikinci 

celse zevali saat dört on beşte inikat etti. Erzincan-
daki bakteriyolojîıha nenin küşadt hakkında Erzincan 
Mebusu Tevfik Beyin takriri kıraat ve tktisat Vekâ
letine havalesi takarrür etti. Memaliki meşguleden ge
len ve varidatı hususiyeden maaş alan memurin ve 
muallimin maaşının emvali umu mi yeden itası lüzu
muna dair Canik Mebusu Hamdİ Bey tarafından ve
rilip lâyiha encümeninden tanzim edilen mazbata ile 
beraber Muvazenei Maliye Encümenine havale edi
len takrir üzerme mezkûr encümen mazbatası kıraat 
edildi ve bu bapta müzakerat cereyan etti. Mazbata
nın bir maddei kanuniye şeklinde tespiti zımnında 
encümene iadesi kabul ve bu hususta verilen diğer 
takrirler ret ve Çorum Mebusu ismet Beyin teklifi 
üzerine r uz name müzakerat ma geçildi. 

Dahiliye Vekili Nazım Beyefendinin Dahiliye Ve
kâletinden istifasına dair tezkeresi kıraat ve intİha-
batı cedidenin derdest bulunan ruznameye İthal ve 
icrası takarrür etti, Ahzıasker şuabatını teftiş için 
gönderilecek zabitana verilecek harcıraha ait lâyi-
hai kanuniyenin müzakeresine başlanmak üzere iken 
ahiren harcırahlardan yüzde kırk tenzilât icra edil
miş olmasına binaen bu kanunun müzakeresine lüzum 
kalmadığı cihetle Hükümetçe geri alındığı Müdafaai 
Milliye Vekili Fevzi Paşa Hazretleri tarafından be
yan edilmesi üzerine ayni lâyihai kanuniye ile mü
zakeresi takarrür edenler şubelerin lâğvj hakkında 
İzmit Mebusu Hamdi Beyin takriri üzerine Encümen
ler mazbatası müzakeresine geçilmek üzere celse beş 
dakika tatil edilmiştir. 

Üçüncü Celse 
'Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetlerinde 

üçüncü celse zevali saat beş on beşçe inikat etti. Me
maliki meşguleden gelen ve varidatı hususiyeden maaş 
alan memurin ve muallimin maaşatı hakkında Muva-
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zenei Maliye Encümenince tanzim kılınan mevaddı 
kanuniye kıraat ve birinci madde tadilen ve İkinci 
madde tashrhen ve mutekaiben heyeti umumiyesi 
kabul edildi. Ahzıasker şubelerinin lâğVi hakkında ce
reyan eden müzakerattan sonra bu husustaki takrirle
rin reddini mutazammın bulunan Müdafaai Milliye 
Encümeni mazbatası kabul edildi. Dahiliye Vekâleti 
intihaba 11 İçin esami kıraat ve tasnifi âra için cebe
ye beş dakika fasıla veriimlf ve müteakiben neticei 
intihabatta reye iştirak eden 187 zat olup 24 müsten
kif bulunduğu (131) reyle izmir Mebusu Refet Be-
y efendin in Dahiliye Vekâletine intihap olunduğu al
kışlar arasında tebliğ olundu. Ayni ruzname ile çar
şamba günü içtima edilmek üzere zevali saat altı bu
çukta celseye nihayet verildi. 

İkinci Reis Vekili Kâtip 
Hasan Fehmi «Muhittin Baha 

Kâtip 
Feyyatf Ali 

iR/BlîS — Efendim, zaptı sabık hakkında söz İste
yen var mı? 

OPERATÖR EMtN BEY (Bursa) — Geçenler* 
de »fendim, Karahisanşarki Mebusu Mustafa Be
yin takriri üzerine Dîvanı Riyaset hesabatı tetkik olu
nacaktı, olunmuş mudur? Olunmuş ise neticesi ne
dir? Bu bir, bir de Karahisar Mebusu Şükrü Beyle 
Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemali Bey arasın
da bir mesele tahaddüs etmişti. Onun da neticesi ne 
oldu? Bunu soruyorum. 

•REİS — Efendim, Emin Beyefendi başka bir me
seleden bahsettiler. Zaptı sabık hakkında söz söyliye-
cek var mı? 

(SÜLEYMAN SrRJRI BEY (Yozgat) — Reis Be
yefendi; zabıtta (5 Eylül Î336 tarihli kabul edilfen 
kanunun) tabiri vardır. Hakikaten kanun ise doğru
dur. Eğer kararname ise tashih edilmek lâzımdır. 

REtS — Kanundur. 
KAMDI NAıMEK BEY (izmit) — Reis Beyefen

di; kanun değildir efendim. Bendeniz öyle arzetmiş-
tim. Heyeti celile kararname olarak kabul etti. Bu, ka
nun değildir, zabıtta tashih edilmesini rica ederim. 

SÜLEYMAN SIRIR! BEY (Yozgat) — Bende ar
kadaşlarımın. bazılarından, kararnamedir, diye dedik
lerini işitmişthn. 

RiAGrP BEY (Kütahya) — Kanutı ise kanunu 
esaside tahsisata ait bir madde vardır ki onun mevad
dı muaddel es i olmak Iâzımgetir. 

•REİS — Bunlar zaptı esbaka- aittir. Yani daha ev
vel geçmiş celsedeki zapta atî tir. Bu günkü zapta ait 
değildir. Bu zapta ait mütalaa var mı? 
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KADRİ AHMET BEY (Dıyarbekir) — Kanun 
efmıyacalk, çünkü müzakereye vazeditmemiştîr. Belki 
karamanme olabilir. 

A l i SÜRtFRt EFENDİ (Karahisarışarki) — 
Efendim, bu kanunun seraatnesimte (Büyük Millet 
Meclisi tahsisatına ait kamın) denildi. Daha bunun 
kanun olduğuna şüphe kalmaz ki, 

İHAMDI NAMIK BEY (izmit) — Efendim, ben
deniz de öyle demi; idim. Kararname diye tashih 
edibin, dedik. Kanun olmak üzere kabul edildi, di
yorsunuz. 

(RİAGÎİIP BEY (Kütahya) — Hayır, kanun diye re
ye konudu. 

HAMDİ NWMIK BEY (izmit) — Bendeniz bu
nu iddia ettim. Bu, Kanunu esasiyi tadil ve tağyirdir, 
bu, ya maddei münferidedir, ya maddei muaddele
dir, yahut da maddei müzeyyeledir. Kanun olsa ek
seriyeti süiüsan jle kabul edilmek lâzmıgetir. Ka
nun değildir. Hayır; karan idaridir, denildi. 

TEVFtK EFENDÎ (IKângm) ~ Efendim, bun
ların hepsi zaittir. Çünkü bu Meclis kanun Meclisi
dir. Karar Meclisi değildir, bu Meclisten karar de
ğil, kanun çıkar, 

tRBtS — Zaptı salbıfkı aynen kabul edenler ellerimi 
kaldırsınlar. (Kabul edildi). Evrakı varide okunacak
tır efendim. 

de edeceği muhterem sima'lafindanidır ve bu vazifeyi 
ifa etmek itıbartöe vatanperverliğini daha çok göste
riyorlar. Fakat bu vazifeyi yapmak için bilmem me
busluktan istifa etmek mi lâzmıgetir? Hususi, vatani 
bîr İs görecektir. Bendeniz fikrimce istifasının reddi 
ile mezun addedilmesi taraftarıyım. 

ALt SÛRUM BFFJNOt (Karahisanşarki) — Me
zun olmak için kendisinden sorulmak lazımdır. 

R'EİS — Başka söz isteyen var mı? (Hayır, hayır 
sadaîanl. O halde istifayı reye vazedeyim. Tayini ara
ya göre mesele hallolunur. 

.ALt SÜRUftl EFENDİ (iKarahisanşarki) — is
tifasını kabul etmeyip de mezun addetmek için ken
disinin fikrini almak lâzımgelir. Yoksa Meclis kendi 
kendine karar veremez. (Mezun addedelim sesleri). 

HASAN BASRlt BEY (Karesi) — Rüstem Be
yi mezun addeder, bura ile irtibatrnt kesmez İsek, 
zannederim, bu zat vazifesini iyi yapamaz. Binaena
leyh bendeniz istifasının kabulü taraftanyim. 

ıDUR'A'K BEY (Erzurum) — İşitiyoruz ki Rüstem 
'Bey buradan gitmiştir. Gittiği doğru ise ona göre bir 
karar ittihaz edelim. 

. iR'EFÎK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim, 
mevzubahs olan mesele Rüstem Beyin şahsi meziyet
leridir, Eğer biz bu meziyetlere kani isek; bir defa 
bu derece mesele mevzubalhs değildir. Eğer arzu edi
yor İsek ibrazı fedakâri edecek olan bu zatın uhdesin
de, bizim gîbi, milli bir vazife kalsın. O kadirşinaslığı 
gösteririz. Gitsin, gitmesin; o, mevzubahs değildir. 

TBVıFrK EFEİNIDı (fKângırı) — Efendim, Rüstem 
IBeytn meziyetini takdir etmeyen, heyetimizde hiç bir 
fert yoktur. Yalnız Rüstem Bey, istifasını talep edi-

2. — AZAYI KÖW 

1. — Ankara Mebusu Ahmet Rüstem Beyin isti-
fanemesi. 

Makamı Alii 'Riyasetpenaoiye 
'Dokuz, on mah mukaddem Türkiyeyi müdefaa 

iç m «Mahkem'ei âlem huzurunda Türkiye» unVanı 
altında fransüviyülibare Istanbulda bir kkap neşret* 
mistim. Efkârı umumiye üzerine hüsnü tesir edece
ği bazı ecnebilerin ifadatından dahi anlaşılan bu ese
fin maalesef yalnız beş yüz nüshası basılıp bunların 
kısmı âzami Istanbulda mevcut makamatı resmiyei 
milliye ve ecnebiyeye tevzi edilmiş olduğundan, intişar 
etmiş addedilemez. Bu mütaleaya mebni eserimi ye
niden ve daha mü'fit surette meydanı intişara vaz 
maksadile Jtalyaya gitmek niyetindeyim, Türkiyeye 
son ve belki de kıymetten ari olmayan bir. hizmette \ 
bulunup andan sonra rahat ölmek fikrine matuf bu ' 
niyetime fevkalâde ehemmiyet veriyorum. Gitmeme 
diğer bir sebep vardır. Fransızca ve Imgilizceye bihak
kın vâkıf olduğumdan bendenizce pek çok ehemmiye
ti haiz propaganda hususunda Avrupa ve Amerika 
gazete ve mecmualarına makaleler yazmak suretiyle 
buradan ziyade italya veya Isviçrede hizmette bulu
nabilirim kanaatindeyim. Esasen her vazifeden zi
yade ifa edebileceğim vazife budur. Mülâhazatı mes-
rudeye atfen Ankara Mebusluğundan istifamı takdim 
ve azimetime müsaade buyurulousını istirham edi
yorum. 

VasingGon Sefiri Kebiri Sabıkı 
Ankara Mebusu 
Ahmet R üstem 

ıREFIK ŞEVKET BEY (Sarunan) — Efendim, 
Ahmet Rüstem Bey vatan ve milletin bihakkın istifa-

2. — AZAYI KtRAM MUAMELATI 
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yor. İstifasını talebeden bir zatm mezuniyetini taleb-
edenler varsa-iki vardir-istifa reye konur, reddolunur-
sa o zaman mezuniyet reye konur. Şimdi istifa reye 
konulmak lâzınvgelir, mezuuuiyet ikinci derecede ka
fan 

-MÜFİT ERENDİ (Kırşemr) — Efendim, bir git
miş kelimesi ile, gitmemiş kelimesi ile oynıyoruz. 
Bu gün Heyeti Celilenize arzolunan mesele, Rüstem 
Beyin istifası meselesidir Rüstem Bey eğer burada 
bulunmuyor, Meclise malûmat vermeden gitmiş ise; 
ona göre etimizde bir usul var, onu tatbik ederiz. 
Şimdi arayacağımız, istifa meselesinde gösterdiği es
bap, kendisinin istifasını mucip sebep değildir. Eğer 
eserlerini neşretmek ve bu millete vekil olarak hiz
met etmek maksadile yapılmış olursa daha muvafık 
olur. Daha ziyade tesiri olur ve bu hizmeti millet de 
takdir etmiş olur. ikinci derecede, mezuniyet almadan 
gttmiş ise itfasının kabulü zaruridir ve istifasını ka
bul ederiz* 

1. — Memlekete saldırmış olan düşmanın define 
himmet buyurulmasma ve kadınların da askere muin 
olduklarına dair Anadolu Kadadan Sivas Müdafaa! 
Vatan Cemiyeti Reisliğinden mevrut telgraf. 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Eşkıya tıynetinde bulunan hain Yunanlıların İz

mir ve Bursa taraflarını işgal ederek oralarda bulu
nan islâm kadın ve çocuklarına bin türlü mezalim ve 
fecayi yaptıklarını işiterek dülmıo oluyoruz. Giydi
ğimiz kefen, yediğimiz zehir olsun. Erkeklerimizin bu 
hainlerle pençeleşmek üzere cephelere koştuğunu gö
rüyoruz. Bize düşen vazife de şimdiki asker kardeş-
lerimizUî mümkün olduğu kadar ihtiyacını tedarike 
çalışmaktır. Bu vazifeyi etimizden geldiği kadar ifa
ya gayret ediyoruz. Memlekette pür galeyan, düşma
na karşı hazırlanmağa kavi bir azim ve imanla sitap 
eden erkeklerimiz arasında öç hîssİle taşan gözü yaşlı 
anlar, hayali Ölen zevceler, yıldızı sönen sevgililer, 
güneş gibi parlayan lekesiz ismetlerini korumağa ah
deden hemşirelerin de bir kitîei vahide hafinde askere 
muin olduğunu biliyoruz. Muhterem vekillerimizden 
de memleketimize saldıran hain düşmanlarımızın de
fine himmet buyurmalarım hürmet ve tazimlerimizle 
istirham eyKyörttz. 

4 . IX . 1336 
Anadolu Kadınları Sivas Müdafaai 

Vatan Cemiyeti Namına fteisei Ufâsı 
'Melek! (Reşit 

«Efe — Efendim, müzakere kâfi görülüyor mut 
{Kâfi, kafi sadalan). Kâfi gönenler ellerini kaldırsın. 
Kâfi görüldü. 

HAMDİ MAİMIK BEY (jkmft) — Efendim, böy
le Meclisin malûmatı olmaksızın pek çok giden var, 
öyle arkadaşlarımız çoktur. Bu nasıl oluyor? 

ÎREtS — Hamdi Bey, müzakerenin kifayetine ka
rar verilmiştir. Sözünüz yoktur. Rüstem Beyin istifa
sını reye koyuyorum. Kabul edip etmemek Heyeti 
Celilenize aittir. Kabul edilmediği takdirde mezuniyet 
meselesi ayrıca mevzübahs olur, Rüstem Beyin isti
fasını kabul buyuranlar ellerini kaldırsın. Kabul edil
di. 

HAMDI NAMİK BEY (tzmit) — Cami Bey ve 
saire böyle gitjriiştlir. Ntfçin bunlara kıyas edilmiyor? 

IBİR MEBUS BEY — Reis Bey, ekseriyet yok! 
Şüphe ettiniz., 

'RiBÎS — Hiç şüphe etmedim, kâtip beyler de şa-
ttİdtodir. 

KBİS — Efendim, icap eden cevap Makamı Ri
yasetten yazılır. 

2i — Düşmanın inhizamı katiye uğrayacağına 
umumi bir itimat mevcut olduğuna ve halkın orduya 
muavenete kazır bulunduğuna dair Amasya Müdafaai 
Hukuk Cemiyetinden Mevrut Telgraf. 

(REİS — Efendim, aynı mealde bir telgraf da 
Amasya Müdafaai Miltiyei Hukuk Cemiyeti ve Eşra
fa Ulemasından gelmiştir. Okunsun mu efendim? 
(Okunsun sadalan)-

ALİ ŞÜRUSiî EFENDİ (Karahisarışanki) — 
Onlar yazıyorlar d» biz nasıl dinlemeyiz. 

<Te1graf okundu). 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cdilesine 
Düşmanlarımızın mülkümüz hakkında, amali isti-

lâfcâraneleriaî taftnin için taraf taraf savlet eden Yu
nanlıların avnü tevfikı İlâhi ve fedakâr askerlerimi
zin ulüvvi azim ve himmeti ve anları İdare eden ku
mandanlarımızın istihkarı hayat edercesine gayreti ile 
yakında inhizamı katiye uğratılacağına ve toprakla
rımızın payi mülevveslerİoden tathir edileceğine umu
mi ve kavi bîr itimat vardır. İstiklâlini her ne baha
sına olursa olsun kurtarmağa katiyen azmeden mil
leti necıbei Osmaniye cephelerin aıkasmda kavi bir 
iman ile vaziyete nigefiban olmaktadır. Harp meydan-
farında istihlâst vatan gayesiie çarpışan dÖlâverterimİz 
kendilerini yalnız zannefinesMer. Aüz vatanımam 

7. — MUHTELİF EVRAK 

— 5 -



t : 61 8 . 9 , 1336 C : 1 

selâmet ve saadeti etrafında hissiyat ve remayülâtı 
milliye birleşerek büyük bir heyecan ile cephelere koş
mak aZmindedİrler. Tehlike nekadar büyük olursa 
olsun azîm ve basiret karşısında kıymet ve mahiyeti
ni kaybedeceğine iman ve kanaatimiz vardır. Düşmanı 
Osmanlı azminin ne olduğunu inşallah yakında göre
cektir. Binaenaleyh, Vatan fedakârları korkak ve hain 
Yunanlılara merdane hücum ederken umum millet 
1» anslan kardeşlerSe birleşmek azmindedirler, Amaş-

1. — Eşkıya ite müsademede mecruh olup bilâ
hare vefat eden nahiye müdtri Adil Efendi ailesine 
maaş taksisin? dair lâyihal .kanuniye 

;RIEfiS — Eşkİya ile müsademede mecruh ve bi-

1. — İçel Mebusu Âli Efendinin, bazt nahiyele
rin kaza haline ifrağına dair teklifi kanunisi (2/SS) 

l. — Yozgat Mebusu Rıza Beyin, mezunen dairei 
intihabiyelerine gidecek olan mebusların, irşat vazife-
sile mükellef tutulmalarına dair takriri 

REİS — Mezunen memleketlerine gidecek arkadaş
ların vazifei irşadı ifa etmeleri hakkında Yozgat Me
busu Rıza Beyin bir takriri var. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celüeshıe 
(Bazı tarafta mahsûs olan ihtilâfı efkârın maza-

ratı adidesi izale ettirilmek ve millette tevhidi efkâr 
husulüne muvaffak olmak akdemi umurdan olması 

/, — Malatya Mebusu Lûtfi Beyle arkadaşlarının 
jandarma kanununun esbabı tehiri hakkında Dahiliye 
Vekâletinden sual takriri* 

REİS — Jandarma kanununun esbabı tehiri hak
kında Dahiliye Vekâletinden suali havi Malatya Me
busu ve rüfekasınm takriri vardır. Bunu da Nizamna-
mei dahili mucibince Dahdflrye Vekâletine tevdi edi
yoruz. 

Şunu da Heyeti Aliyeriİze arşedeyim ki: Jandarma 
kanunu hakkında bu ikinci sual takriridir. Henüz 
cevabı alınmadı. Ber halde rica eJerîz. Biran evvel 
göndersinler. 

ya dahi uhdesine terettüp eden vazifei muaveneti ifa 
için süratle bütün tertibatını ikmal ettiğinden vazi
fei vatan İyesini ifaya amade bulunduğunun dİ'fâver 
askerlerimize iblâğını rica eyleriz, 

Amasya Müdafaai Hukuk 
Reisi 

İsmail Hakkı 

ıRiEflS — Divanı Riyaset lâzımgelen cevabı verir. 

lâhare vefat eden Nahiye müdürü Adil Efendi hak
kında Heyeti Vefcileoin bir lâyiha! kamıniyesi var. Ka-
vanini Maliye, Muvazene] Maliye Encümenlerine ha
vale ediyoruz. 

•REİS — tçel sancağında bazı nahiyelerde kaza 
teşkili hakkında içel Mebusu Ali Beyin bir teklifi var, 
Bunu da Lâyiha Encümenine veriyoruz. Efendim. 

mösellematına ve her dairei int'ih&biye ahalisi kendi 
muhiti mebusunun lisanından anlayacağı derkâriyeti-
ne mebni bu kere mezunen gidecek rüfefcayı kiramın 
irşat vazifesile mükellef tutulmaları lüzumuna müsaa
de buyurulmasını tekttf eylerim olpapta. 6 Eylül 1336 

Yozgat Mebusu 
[Rıza 

IRE&S — Zaten azayi kiram her nerede bulunur
larsa irşat ile mükelleftirler efendim. (Tabu sesleri). 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Evvelki takrire cevap verilmemiştir. Bunu da salamu
ra yapmak müfstebat değildir. Bunun için gün tayin 
etmek lâzımdır. 

ıREtS — Efendim, malûmu âliniz sual takrirlerine 
gün tayini Heyeti Vekileden cevap aldıktan sonra 
mümkün olur. Tabii ümit ederiz ki, yakında cevabını 
verirler. 

(MEHMET ŞÜKRÜ »EY pCarahisarısahip) — 
Bendeniz kail değilim efendim. 

4. — LÂYİHALAR 

5. — TEKLİFLER 

6. — TAKRİRLER 

8. — SUALLER 
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5. — TEKLİFLİ 

2, — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, Düzce-
de bir liva teşkiline dair teklifi kanunîsi. (2JS9) 

REİS — Düzcede bir liva teskirine dair Tunalı 
Hilmi Beyin teklifi kanunisi var. Nizamname! daMİ 
mucibince Lâyiha Encümenine veriyoruz. 

TUNALI HrtLIMıt BEY (Bolu) — Müsaade buyu
run. Bu bapta takririmiz var, 

TLOtS — Lâyiha Encümenine tevdiini kabul eden
ler ellerini kaldırsın.. Lâyiha Encümenine havalesi 
kabul edildi. 

>TUMAQÜI HtLMt «EY (Bolu) — Reis Beyefendi 
kırk imzalı bir takririmiz var. Müstaceliyet kararım 
istirham ediyoruz. 

ABİS — Müstaceliyet karar İte havalesini kabul 
edenler ellerini kaldırsın.. Müstaceliyet kararı kabul 
edilmedi. 

'Efendim, Karaufearışarki Mebusu Memriuh Elem
di hakkında. Adliye Encümenimin mazbatası var. 
Okunacak. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Elendim, 
deminki sualime karşı Dîvanı riyasetçe cevap lütuf 
buyurulacak mı? 

RıEÜS — S6z mü istiyorsunuz? 
OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Deminki 

sualimi tekrar ediyorum. Lütfen bir cevap veriniz. 
REİS — Emin Beyefendi Meclisin, Divanı riya

set hesabatnı tetkik etmek üzere bir encümen teşki
line karar verdiğini söylem'işii. Bu bapta Encümenle
re tebligat İcra edilmişti. Üç şube intihabatınt yapmış-

7.. — Karakisartşarki Mebusu Memduh Beyin, 
tesrii masuniyetine dair evrak hakkında Adliye En
cümeni mazbatası. 

KÂTİP HAMA BEY (Bursa) — Karahiisartşar-
ki Mebusu Memduh Bey hakkındaki Adliye Encüme
ni mazbatası : 

'Adliye Encümeni Mazbatası 
ffCarahisarışarki Mebusu Memduh Efendi hakkın

da Dîvanı Harpte jptidar olunan muhakemenin de
vam ve ademi devamma dair Adliye' Vekâletinden 
vaki olan İstilâma Büyük Millet Meclisince İttihazı 
karar olunmak üzere evrak berayi tetkik encümeni
mize havale olunmakla brtte&ik, hakkı duhulü olma
dığı Çorumlu Ahmedoğtu Necibin hanesine girerek 

ER (Deman) 

tır. Henüz iki şube İntihabadını yapmamıştır, intihap 
edilen zevat vazifelerine başlayabilirler. Diğer me
sele İçin de aynı suretle Adliye vekaletinden mukad
dema yapılan bir istizah neticesinde bir meselei müV 
taharentin tetkiki Heyeti celilenizm kararı iktizasın-' 
dan idi. Emin Beyefendinin de söylemek istediği bu
dur. Onun ipin iki şube intihabım yapmamıştır, inti
habı icra etmiyen şubede bulunan zevattan rica ede
riz. Bir an evvel intihaplarını yapsınlar. Üç şubenin 
yaptığına göre ekseriyet vardır, tetkikata başlayabi
lirler. 

MEHMET ŞÜKIRÜ BEY (Karahisarraahip) — 
Müsaade buyurun Beyefendi. Bu kabilden olmak üze
re bir şey de bendeniz hatırlatmak isterim. Bu Mec
lisi âli devaire tayin edilen memurinin cetvellerini is
temiş idi. Şimdiye kadar bu cetvelin verilmediğini na
zarı dikkati âlînize arzederim. Ait olduğu yerden Di
vanı riyaset Uzun gelen takibatta bulunsun. 

iREfcî — Şükrü 'Beyin söylediği mesele hatırımda 
değildir. ZabHlan tetkik edeıiz. Böyle bir mesele var
sa. 

MALİYE V. FBRtT BEY (istanbul) — Filhaki
ka Heyeti Vekileye havale edilmiş böyle bîr takrir var
dır efendim. Arzu buyurduğunuz ruznamelerden bi
rini tayin buyurunuz, cevap verelim, 

ıREttS — Peki, âti ruznamelere alırız efendim. Mü
zakereye geçiyoruz. (Katip Baha Beye hitaben) : Bu
yurun efendim. 

İki bin kuruşluk evrakı naktiye ve eşyayi sairesini ah-
zü gasb ve müfreze efradına köy ahalisinden cebren 
zahire atarak esmantnı tesviye eylememek cürüm-
ferile maznunualeyh olan Merzifon jandarma müfre
ze kumandanı ve hâlen Karahİ&uışaıki Mebusu 
Memduh Efendi hakkında üçüncü kolordu Divanı 
Harbince iptidar olunan muhakemenin devamına bir 
mânii kanuni görülemediğinden muhakeme! mezkûre-
tiin devamı lâzım geleceğine ekseriyetle karar verildi. 

-MEMDUH BEY (Karahisanşarkİ) — Muhterem 
efendiler! bendeniz on beş gündenberi ruznameye İt
hal edilen siyah tahtadaki bu şekli gördüğüm zaman 
hayret ediyorum. Bu, vaktile seferberliğin son senele
rinde Samsun ve havalisinde (Pootüs) çetelerile vuktH 

9. — M4ZBATALAR 
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bulan müsaniemattatoi jnuvaffolkıyatundan dolayı bir 
takım teşvikat ve teşebbüsat ki, sırf doğrudan doğru
ya îzalei vücudum veyahut düğer bir suretle lekedar 
edilerek vazifeden çekilmek için bana bühtan teşkil 
eden bir takım dteavi vardır ki onlardan birisi zanne
diyordum. Halbuki daha dün. Divanı riyaset baş kita
betinden bu şekilde öğrendim. Meseleyi bu şekilde ne 
bilirim ne gördüm. Yatmz bendenize ait olmadığı 
halde şurasını da arzetmek isterim ki bendeniz bu
lunduğum havalide ayni hakla romlara karşı vaki 
olan müsadematta büyük bir şöhret kazanmıştım ve 
şöhretim kamilen o havalide İntişar etmişti. Bu şöh
retim neticesi-şöhret âfettır-fehvasınca bendeniz bu 
şeye bu yüzden dolayı duçar oldum. Sorulabilir efen
dim; gerek son intihap edildiğim Merzifonun Mesu
diye kazasından;.. Eğerki bir ferdi müslimin en ufak 
hukukuna tecavüz etmiş İsem tecazryeme razıyım 
efendim. Katiyen benimle alâkadar bir mesele değil
dir. Bu söylediğim kaza halkını İşhat ederim, bu se
hivdir. Bu katiyen varit değildir. Arzefctiğim veçhile 
bu şöhretimden dolayı, orada herhangi bir müfreze 
tarafından yapılarak bana isnat edilmiştir. Zaten di
yor ki burada; bendenizin şahsım hakkında değil efen
dim, maiyetimde bulunan müfreze efradı -tarafından 
yapılmıştır, tlıtimatki bu mesele herhangi bir müfreze 
tarafından ika edikniş ve oradaki şöhretim mühase-
berile bendenize atfedilmiştir, Eğer Heyeti ceîile arzu 
buyuruna Divanı Harbe gider suallerine cevap veri
rim. Böyle bîr mesele mevcutsa ben idamıma razr-
yımj 

JSAİİH EFENDİ (Erzurum) — Efendiler, bu 
Memduh Beyi bendeniz iyi tanıyorum. Yalnız biraz 
mm ve ermeniler hakkında bazı şeyleri, biraz mese
lesi vardır ve bu da kendisi için pek büyüklüktür. 

OPERATÖR BMİN BEY (Bursa) — O haftle en 
büyük vatanperverdir. 

tALt ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim bu 
meselenin ne şekilde Meclise geldiğini bilmiyorum. 
Yalnız Adliye Encümeni mazbatasında gördüm ve 
bendemizin kanaatımca, bu bir mebus için pek çirkin 
bir şeydir. Heyeti Umumiye karar vermeden bir me
busu* Divanı Harbe gönderemeyiz. Mesele Heyeti 
Umumiyeye sevkeditmedeo Adliye Encümenine ve
rilmiştir, Bendeniz meseleyi bilmiyorum. Mazbata 
muharriri lütfen bu bapta İzahat versinler anUyalan. 

(REFİK ŞEVKET BEY (ISarufaan) — Sindi efen
dim meselede yeniden tahkikat meselesi mevzubas de
ğildir. Afi Şükrü Beyin dediği gibi, Heyeti Umumi
yeye sevtedilmcksizm Adliye Encümeninin bir karar 

ittihaz ettiği de vaki değildir. Eşkıya takibi münasebe-
tile gezerken maiyeti efradından bazıları tarafından 
vukua getirilen haksızlık sebebile kısmen müştekiler 
tarafından kendisine isnat olunan efalî muhtevi ev
rakı bastan nihayete kadar okuduk.. Şahitlerin bir 
kısmının hâlâ çağırıldığını gördük. Üçüncü kolordu 
Divanı Harbinde başlamış olan bu muhakeme Mem
duh Beyin Anfkaraya gelmesi münasebetile intaç edile
mediğinden dolayı Ankara da bulunan Divanı Harpte 
muhakemesi görülmek üzere evrakı gönderilmiştir. 

RÜŞTÜ BEY (Kastamonu) — O halde Meclisin 
kapularınt kapatalım artık hepimiz birer Divanı har
be verilelim. 

RBFtK ŞEVKET BEY (Devamla) — Bu karar 
Adliye Encümenine geldi. Encümen, bir mebusun haiz 
olduğu sıfat itibarihs mahkemeye veya Divanı harbe 
gönderilip gönderilemiyeceğini nazarı tetkikten ge
çirdi. Elimizde mebusbirm ne suretle muhakeme olu
nacaklarına, haklarında ne surette lüzumu muhakeme 
kararı verilebileceğine dair sarahat ancak. Kanunu 
Esaside vardır, Tetfcikat icra ettik; henüz mebus de
ğil iken, her ne şekilde olursa okun, bir mahkeme 
tarafından hakkında muhakeme icrasına mübaşeret 
edilmiş olan bir zatın mebus olması o muhakemenin 
intacına ve ikmaline mânidir şeklinde bîr kayit bulun
madığı gfbi.. arkadaşların ekserisi de bu sektin gayri 
vaki ve kanuni olacağına kanaat getirdi. Ezcümle 
bizler müstemiren hafi inikatta bulunduğumuza na
zaran, kendimizi lâyüsel ammayefal tanımak ta doğru 
olamaz. Bu bir hissiyat meselesi değildir, kanun mese
lesidir. (Sesler; davacılar romdur) rum köyü değildir. 
Müddei müslüman, şahMer müslimandır. Mesele böy
ledir. Bu evrakta hiç bir rum ismi yoktur. Binaenaleyh 
hissiyat meselesi değildir. Kanun meselesidir. Başlanı
lan muhakemenin İntacına mebusluk mâni değildir. 
Anca'k bir mebusu maznun etmek, müttefatm etmek 
Meclisin hakkıdır. 

'MÜFÎT EFENDİ (Kırşehir) — Efendim, bende
niz Adliye Encümenine dahlil olmadığım halde bu 
mesele müzakere olunurken orada bulundum. Adli
ye Encümeninde bulunan rüfekayi muhterememiz bu 
hususta uzun uzadıya imali fikretttler ve elimizde bu
lunan Kanunu Esasiyi de uzun uzadıya tetkik ettiler. 
(Bir noktasında bendeniz de onların fikrine muvafa
kat etmiştim. Filvaki hakkım yok idi. Arzedeyim: 
Elimizde mevcut bulunan Kanunu Esaside üç madde 
vardır, bu maddelerden birisi; mebuslar ne gibi evsafı 
haiz olmak lâzım gelir ve ne gibi adamların mebus 
olması lâzım gelir, ne gibi adamlar mebus olamaz, 
bunları gösteriyor. Birisi, bir mebus hakkında isnat 
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olunan cürüm, kendisinin mebusluktan ıskatı lâzım 
gelecek maddesi.. Diğeri de, mebusluktan mukad
dem ika edilen cürüm bakkmdakj maddesi, diğeri, 
Mali İçtimada iken mebus hakkında vuku bulacak is-
nadattan dolayı onu mahkemeye sevketmek madde
si.. Bu üç maddeyi tetkik ettik; bu maddeyi teftik 
etm eki iğimiz münasebetile, bir kere mebus obnak için 
mahkûm olmamak, sujhal ile müştehir olmamak, 
müttehem olmamak gibi maddeler kî Heyeti âliyenj-
zin malûmudur. Bu madde kibarile bu zatın üzerinde 
böyle bir mesele olmadığından dolayı intihap edilmiş, 
gönderilmiş. Mebus olmazdan evvel de bu zat hak
kında böyle bir fiil isnat edilmiş, Heyeti celileî muh
tereme isnat edildiğine vâkıf olmıyarak mebusluğunu 
kabul etmiş, mazbatasını tasdik etmiş. 

Şimdi üçüncü madde geKyor. üçüncü madde; ha
li içtimada iken bir mebusu muhakemeye çağırmak; 
hususunda cürmü bir kaç kısma ayırıyor, birisi: Doğ
rudan doğruya iıi yaneti vataniye cürmü addedeceğiz ki 
biz,mesetâK.aııunu Esasinin tebdili,tağyiri,Hükümetin 
tebdili, tağyiri gibi cürümler.. Diğeri doğrudan doğru
ya ceraimi adiye, diğeri de doğrudan doğruya irtikâp 
olunan cürmü meşhut.. Bir mebus, mebm olmak sıfa-
tuV&yüsel değildir, denütoez. Fakat onun mesuliyeti 
için bir usul kabul edilmiş, eğer irtikâp ettiği cürüm, 
cürmü meşhut, herkesin gözünün önünde irtikâp edil' 
miş bir cürüm olursa tevkifi icabeder, derhal yaka
lanır. Tevkifini icatoederse tevkif editir, tevkifi İca-
betmezse mahkemesi lâzım gelirse mahkemeye sev-
kolunur diyor kanun. Fakat böyle bir cürmü meşhut 
irtikâp etmediği zaman, Meclis hali içtimada iken bu
nun oraya gönderüp göriderümemesiride kanunda pek 
miürim şüpheler var. Binaenaleyh hali İçtimai dört 
aya. maksur olan Meclisi iMebusan içtknaından son-
ra, azasından birisini berayi muhakeme mahkemeye 
sevkediyor. Fakat biz böyle mütemadiyen içtimada 
bulunduğumuz münasebetile mahkemeye sevkedip ede
memek cihetinde pek büyük düşünmekliğimiz lâ-
zrnı getiyor, lâkin şimdi hali içtimada butunduğu-
muzdan dolayı mahkemeye göndermekte, cürüm 

müruru zamana uğrar mı uğramaz mı gibi bir şey 
müruru zamana uğrar mı uğramaz mı gibi bir 
şey hatırıma geliyor; bu ise müruru zamanı 
kateder bir meseledir. Meclis hitam bulduktan son
ra bu zatı mahkemeye göndermek İcaJbeder. Cürmü, 
cürmü meşhut değildir. Mebusluğu ıskat eden ce-
r&imden de değildir. 

AUt ŞÜKİR0 BEY (Trabzon) — Efendim Mü
fit Ef. Hz. meseleyi lâyifcile izah ettiler. Yalnız bir 
noktayi tekrar tavzih etmek istiyorum ki; bir mebus, 
sıfatı mebusiyeti bulunduğu müddetçe Divanı har
be gidemez. Gitmek için mutlaka Heyeti Umumiye 
karar verir; mebusluktan ıskat eder, öyle gönderir. 
Bu cürüm arkadaşımızın mebusluğunu ıskat İçin ka
ti mi, değil mi? (Hayır değil sesleri). Müddeti içtima-
mız bittikten sonra mahkemeye gitsin, hakkını ara
sın. 

-KBfiS — Söz alan rüfeka sözlerini söytedüer, mü-
zakeremn kifayetini kabul edenler el kaldırsınlar. 
Kâfi görüldü. 

iŞhndİ İki ştk vardır; Birisi Adliye EiKümtrfrnin 
mazbatasında tayi» edildiği veçhife; Divanı harp mu
hakemeyi icra edebilir. Diğeri de Memrduh Bey bi
raderimiz, Meclis devam ettikçe. Büyük Millet Mec
lisi azasından olduğu için, muhakeme teafmür eder. 
Encümenin mazbatasını reye koyuyorum. Encüme
nin mazbatasını kabul edenler el kaldırsın Encüme
nin noktai nazarı kabul edilmemiştir. O halde muha
keme de teahhur etmiştir. 

'ABDÜTJKADÎR KBMAU BEY — Daima maz
nun kalır amma., 

REİS — Efendim muvakkat bütçe kanunu mü
zakeresine başlayacağız. Söz isteyen zevat rtfcnfarim* 
kaydettürsücler. 

REİS — On dakika teneffüs. 

(Zevat «ant 3,30 da «ebeye nihayet verildi). 
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İKlNGt CELSE 

AçAna Saaü : 3,45 Badezzevi* 

KEtS — Mustafa Kemal Paşa 

KÂTİPLER ı Müfrittin Baha Bey 

REİS — Celseyi açıyorum. Buyurun Fehmi Bey! 

3.' — DtVANI RİYASET KARİARLAHE 

1, — Nisabı müzakere kanununun tefsirine dair 
Divanı Riyaset karart-

HASAN FEHMİ BEY (GümüŞane) — Meclisin 
muamelâtı dahiliyesine ait hususatın müzakeresi jçin 
dün toplanılan Dîvanı Riyasette yetmiş sekseni kadar 
mezunÜyet talepnamesi mevcut olduğu görüldü. Bu 
mezuniyet talepleri bittabi Meclis hakkında talep edi
len 5 Eylül tarihli kanunun birinci maddesindeki 
«Istîmararen münakit bulunur» fıkrasına göre elbette 
tgayesiofo husulüne kadar azayi kiram dairei imtiba-
biyelerine gidemezler suretinde hiç bir suretle telâkki 
edilemezdi. Malûmu âtileridir ki; Meclisin istânarmı 
temin etmek ve ayni zamanda azayi kiramın tuzum ve 
ihtiyacı hakikiye göne senede bir veya iki defa mezun1 

olmalara» kabul etmek gayet tabii ve zaruri görün
dü. Bu mezuniyet talepnamelerinin hepsini, biç olmaz
sa bir kısmım olsun, en ziyade mazareti muhik 
olanlarının Heyeti Celüenize teklifi İçin bir kere ka
nunun maddelerini ciddiyette gözden geçirdik ve gör
dük ki; nisabı müzakere hakkında kabul edilen be
şinci madde ile azayi kiramın mezuniyetlerini isti
mal edebilmeleri, bugünkü sekli hazrile roümkün-
süz ve kanunun beşinci maddesi ile ikinci maddesi 
arasında bir iltibas mevcut olduğuna kail olduk. Mad
deler arasındaki iltibası tefsir suretüe refemıek ve 
aym zamanda muhik olan mezuniyet taleplerini de 
isaf ettirebilmek için üç maddenin tefsirine lüzum 
olduğuna kanaat hâsıl ettik. Bu şekil tasrih buyurul-
maıdıgt surette şekil söyle oluyor. Besinci maddenin 
hükmü Meclisin her zamanı için nisabı müzakere ad
dolunduğu takdirde Meclis bu günkü azasından bel
ki üç beş azasına ancak mezuniyet verecek. Malûmu 
âliniz besinci madde, yüz altmış biri nisabı müzakere 
olarak kabul etmiştir 161 zatm Mecliste her gün bulu-
nabilımesi İçin Ankara merkezinde her gün İki yüz 
zatın vücudu lâzımdır ki o günkü rahatsızlığı, 
hasbelmazere Meclise devam edememesi yüzünden 
yüz altmış biri her içtima için nasıl temin edelim de 
müzalceratımıza devam edebildim? Mezuniyetleri is

timal ettiğimiz takdirde ise buna imkân münselip olur. 
Halbuki uzak mesafelerden gelip kışın takarrüp et
mesi dolayısile hanelerine senede bir defa gitmek za
rureti bulunduğu gibi, ahvali sıhhiyesi dolayısıile 
memleketine gitmek lüzumunu ileri süren bir çok ar
kadaşlarımız da mevcuttur ki bunlar mezuniyet ta
leplerini eîibba rapbrile de teyit eylemişlerdir. 

Kanunun ikinci maddesi, malûmu âliniz nüfus 
nisbetmdekıi adede göre miktarı aza tenezzül etme
dikçe intihap yapılmasını menetmişti ve diğer bir mad
desi de; memuriyetle mebusluğun bir zat uhdesinde 
içtimaını menetmiştir. Bu iki maddenin temin eyledi
ği, gaye, bu gibi rüfekadan pek çoklarının memuriyet
te kalarak, adedi aslimizin tenezzül edeceğini ve di
ğer ikinci madde mucibince de intihap teceddüt ede-
miyeceğinden günden güne adedi aza tenakus ede
cektir. Gerçi altıncı madde (devre) diye hiç bir ka-
yit almamıştır. Fakart tazminat ve tahsisat namlaril© 
müddeti içtimai iki kısma tefrik eylediğinden istifade 
ederek maddelerin her üçü arasındaki iltibası refet-
roek ve aynı zamanda her üçünü de istimal1 edebilmek 
için bir tefsire lüzum ve zaruret hissedildi. Müsaade 
buyurursanız tefisin bir defa okuyalım ve arzu bu
yurursanız okuduktan sonra tefsirin taallûk ettiği 
mevat üzerine de ayrı ayrı izahat arzedeyim. 

Tefsir şu şekilde düşünüldü, 

•«Beşinci maddenin tayin eylediği nisabı müzakere 
altıncı maddenin birinci fıkrasındaki (Büyük Millet 
Meclisi azasına dört ay için bin iki yüz lira tahsisat) 
verilmesi hakkındaki ahkâma, yani mebdei İçtima olan 
23 Nisan 1I3İÎ6 tarihinden itibaren dört aya mahsus
tur. (Dört ayın hitamında devrei içtimaiye nihayetine 
kadar Meclise devam edenlere şehri yüzer lira taz
minat verilir) deyu muharrer olan mezkûr alıncı mad
denin ikinci fıkrasındaki ruhu mânaya nazaran tazmi
nat devresi telâkki edilen seldz ay için de nisabı müza
kere, kanunu mezkûrun ikinci maddesinin kabul1 eyle
diği esasata tetffükan yani intihaba İştirak eden devai-
ri intihabiye nüfusu umlmiyesi nlsbetinde kanunu 

- 1 0 -
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mahsusunun tayin eylediği adedi mürettebin nısfından 
bir fazksile müzakere ve mevcudun ekseriyeti mut-
fafcasile ittihazı karar eylemek suretinde tefsir edil
miştir.* 

•Bu itibarla beşinci madde, tahsisat devresine ait 
olan umumi, yani mezuniyetin pek az İstimal edildiği 
dört aya mahsus olabilir. 'Beşinci maddedeki nisabı 
müzakere ondan sonra mezuniyetin istimal devresi 
ki-tazminat devresi geliyor-sekiz ayda da ikinci mad
denin takip eylediği gayeden istidlalde nüfusu umu
miye nisbetimJe mevcut olan adedi mürettebin nıs
fından bir fazlası, ki malûmu âliniz son intihabımız 
yüz altmış üç azadır, bunun nısfından bir fazlası, sek
sen üç, seksen dört gibi bir şey yapar. Bu suretle hem 
azayi kiramın mezuniyet hakkında muhik olan ta
leplerini isaf etmek ve kabul edilen kanunun her mad
desini imal etmek için şu tefsirin kabulü zaruridir. 
(Çok İyi sesleri). 

REFİK $EVKtET BEY (Saruhan) — Efendim 
beş Eylül de kabul edilen bir Kanunu Esasinin üç gün 
sonra tefsiri İhtiyacını gören bir Meclis teşrii dünya
da birinci olarak biz olduk. Bendeniz huzuru âlinizde, 
Wç olmazsa yirmi dört saat müsaade isterken, hepsi
nin talibinde bana karsı teveccühü olduğunu bildiğim 
arkadaşlardan sert bir eda İle şimdi şimdi cevabını 
almıştan. İşte arkadaşlar, samimi hitaplarını aceleye 
kurban edilmesinin birinci manevi cezası budur. Üze
rinden henüz bir devrei tecrübe geçmeyen hiç bir 
madde i kanuniye, bu maddeden maksadınız ne idi di
ye hiç bir heyeti tesriiyenin huzuruna berayi tefsir 
arzedilemez. Tatbik edilemediği tahakkuk edersek tefsir 
ettirilebilir. Tefsire imkân yoksa başka madde konulabi
lir. İşte kanunun çabuk çıkmasını isteyen arkadaşla
rımız görüyorlar ki çabukluğun tahtı tesirinde hay
siyeti teşriiyemize dokunacak fena bir vaziyete düş
tük (Hafif gürültüler). Hatalarımızı ve sevaplarımızı 
her vakit birbirimize söylemekle mükellefiz ki teker
rüründen içtinap edelim. Şimdi bendeniz bu tefsirden 
heyeti umumiyesile İyi bir şeyi kavrandığını zannet-
ırfiyorum. Çünkü yine okunmakla iktifa edildi. Defaat-
la tekrar ediyoruz, önümüzde bulunan yazılı bir şeyi 
bile bazı defa hafckile anlamaktan izharı aciz ederken, 
bîr kere okunan bir şeyi defaten kabul etmek imkânı 
yoktur. Yalnız ben şöyle anladın*: Mezuniyet almak, 
müstemirren çalışan arkadaşlar için emri tabii ve ihtiyaç
tır ve bütün bu kanunun esasını mezuniyet almak İçin 
bir kanun tanzim etmek: ihtiyacı tevlit ermiştir. Şim
di bu kanun bizi öyle bağlıyor ki; dedikleri gibi, he-

— 11 

yeti mecmuamız buradan ayrıldığı gün Meclisi Mil-
11 hali inikatta olmıyacak, O halde kanunun esnayı 
müzakeresinde hiç aklımıza gelmeyen hususatı şim
di biz müzakerata ithal suretile mevaddı kanuniyeyi 
imal etmek istiyoruz, Efendim zannederim, diyorlar 
ki; yüz altmış adedi, Heyeti umumiyenin bulunması 
lâzımgelen dört ay için nisaptır. Dört aydan sonra 
tazminat devresi başlayacaktır. Anın da esası ikinci 
madde mucibince, o intihap kanununun un verdÜği 
salâhiyet mucibince, yüz attoış beş veyahut biknem 
yüz altmış dört. Anın nısfının bir fazlası seksen üçtür. 
O halde eğer biz bu gün faraza Temmuzda olsaydık 
bu teklife nazaran yüz altmış bir ile müzakere edebi
lecektik, Fakat bu gün Eylülde ve dört ayı ikmal et
miş bulunuyoruz, tçim'izden seksen üç kişi bulunursa 
ve diğerleri mezun gitseler müzakere etmek imkânı 
bulunacaktır. Böyle mi Hasan Bey? (Böyle sesleri). 

lAUt ŞÜKJRJÜ BiEY (Trabzon) — Maksadı anla
mışsınız. 

REFİİIK SeVK'ET BEY (Devamla) — Şimdi efen
diler, bendeniz Meclisin İttihaz edeceği her kararın 
muta olduğuna herkes gibi kani olanlardanım. Fakat 
Meclis bir karar ittihaz ederken arzu ederim ki; İs
tinat ettiği nokta gayet sağlam olsun, ve mevaddı esa
siye vazederken istical bersabık rehberimiz olmasın. 
Hukuku esasiye Encümeninin dermeyan ettiği mttta-
lea, birçok arkadaşların gayri memul ttirazattaa ve 
bir çoklarının kalplerini rencide edecek şekilde mü-
taleatma sebebiyet vermişti. Müthiş istihaleler geçir
dikten sonra bir şekli kanuni iktisap eden bu mesele
nin bir defa tefsire ihtiyacı yoktur. Saniyen bendeniz 
üç gün sonra bir meselenin tekrar tefsir edilmesini 
haysiyeti teşri i yem İzle mütenasip, yani üç gün sonra 
vukua gelen hâdiseyi keşfedemiyecek kadar nüfuzu 
nazardan mahrum olduğumuzu göstermek ftibarile 
muvafık görmüyorum. ArMk Heyeti muhtereme neye 
karar verirse o olur. 

MUSTAFA SABJR/t EFENDİ (Siirt) — Refik Şev-
ket Bey biraderimiz buyurdular ki; üç gün sonra bir 
tefsire ihtiyaç messeden bir kanunun tefsir edilme
mesi lâzımdır. Halbuki kendileri bilirler ki; siyaset 
ve ihtiyacatı beşeriye barometre gibi mütebeddftdir. 
Oünü gününe, saati saatine, ihtiyacatı millet saniyesi 
saniyesine değişebilir. İkincisi; memleketimizde öyle 
şimendiferler, arabalar, tramvaylar yoktur. Belki şo
se yollarından da mahrumdur. Memleketlerine gitmek 
İçin vilâyatı baide mebuslarının bu gün İzan meşrua-
sı vardır. Anlar da düşünülmelidir. Binaenaleyh tefsi
rin letrmdeyim. 
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«ACI TBVBİK. EKENDİ (KAngın) — Efendim 
bu kürsüde Refik Şevket Bey biraderimiz gfbi bende
niz de maruzatta bulunmuş idim ve demiştim ki; ka
nunlar eskiden beş, altı dereceden geçiyordu ve an
cak kanuniyet halini iktisap ediyordu. Biz bu kanunu 
pek müstacel müzakere ediyoruz. Hata ediyoruz. 
Bunda mahzur vardır. Müzakeresini tehir edelim de
miştim. BeMsi hatırı âlinize gelir. Şu kadar var ki; bir 
şeyin imali İhmalinden evlâdır. Bu kanunu imal et
mek için tefsir lâzımdır. Heyeti âliyeniz bu kanunu 
Dîvanı Riyasetin tefsiri mucibince kabul eder», 
Meclfatmize iki gün evvel yaptığı kanunu bozmak ari 
lâbik otaıyacağı gibi, ikinci, her livanın Büyük Millet 
Meclisinde mevcut miktarı azası intihap kanununun 
tayin eylediği miktardan aşağıya tenezzül etmedikçe 
vuku bulacak münhali*a yeni aza intihap edilmez 
maddesine bakılırsa o beşinci maddeyi müfessir ola
bilir. Tefsir de doğrudur ve tefeiri kabul ederek mü
zakereye hitam verilmesini talep ediyorum. 

(RESİM ATAIİAY BEY {Kütahya) — Efendim 
İnsanlar ne kadar yükselirse yükselsin cahiliyet devre' 
ferine ait asırların bıraktığı bir takım seciyeleri yine 
bırakamazlar. Ritmıyerefc kehanet göstermekten yine 
geri kalmazlar, kerametten dem vurur dururlar. «A,î 
sana demedim mi jdkn? Falan vakit ben sana bunun 
böyle olacağını söylemiştim, Is/te geldi basma da gör
dün» derler. Refik Şevket Bey deliler ki; «Ben bar 
bar bağırdımdı ki bu kanunun müzakeresinde acele 

2. — 1 Mayıs 1336 tarihinden 1 Eylül 1336 tart-
kine kadar varidatı umumiyei Devletin cibayetîne 
mahsus bes aylık muvakkat Bütçe kanunu layihası 
ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Bütçe müzakeresine başlayacağız. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celitesine 

M . VII . 1336 

it Mayıs 1336 tarihînden 1 Eylül 1336 gayesine 
kadar tûdematı umumiyei Devletin ifasına ve sahu
ru mezkûre zarımda varidatı umumiyei Devletin 
cibayetîne mahsus olmak üzere Umuru Maliye Ve
kâletinden tanzim ve İl Ağustos 1336 tarih ve 3827 
numaralı tezkerei ali yelerine raptu tevdi olunan beş 
aylık muvakkat Bütçe Kanunu esbabı mucibe maz
batası Heyeti Vekilede ledrttezekkür tasvip ve bera-
yi müzakere Büyük Millet Meclisi Riyasetine irsali 

efttfİyelân. Yann bir taktm mantıksızhkİar karsısın
da bulunacağız». Efendiler, arkadaşlar; Retfflc Şev
ket Bey dört satirli ibarede yaptıktan mantıksızlığı 
bilmiyorlar mı? Bu kanunun daha evvelce başka bir 
suretle teklifi şeklinde mazbata muharriri iken yaptv 
ğı mantıksızlık meydanda. Bunu bu kürsüde söyle
miştim. Bir kimse dört satirlik bir ibarede mantıksız
lık yaparsa, acaba o adam milletin yapmış olduğu 
kamunun iki gün sonra tefsirine neden lüzum görmez? 
Kanunların iyiliği oradadır ki; zamana göre ihtiyaca 
göre tefsir ve tadıl edilebilmelidir. Ahkâmı şer'iyenin 
ameliyata tetabuk eden cihetleri bile kabili tahvildin 
Binaenaleyh Hükümetin gösterdiği lüzum ve Divanı 
Riyasetin gösterdiği teklifi üzerine bunun tadili taraf' 
tarryım. 

(REİS — Bir takrir vardır. Müsaade ederseniz 
okuyayım, 

Riyaseti Celİleye 
Müzakerenin kifayeti ile maddelere geçilmesini 

teklif ederim. 'Ergani 

Hakkı 
ıREİS — Müzakerenin kifayetini kabul edenler lüt

fen el kaldırsın. Müzakere k&Gi görülmüştür efendim. 
Divanı Riyasetin bu teklifini kabul edenler 

el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. Ruznameye 
geçiyoruz, 

(Makamı Riyaseti Hasan Fehmi B. İşgal etmiştir.) 

tekarrür etmiş olmakla İfayı muktazasını rica ede
rim. Büyük Millet Meclisi 

Reisisanİsi 
Celâlettin Arif 

Heyeti Vekile Tarafından Teklif Edilen Muvakkat 
Bütçe Kanununun Esbabı Mucibe Layihası 

Muhaberatın suubeti sebebiyle geçen aylar zar
fında bütçe için lazımgelen malumat istihsal edileme
diği gibi elan dahi işbu muamelatın derç ve cemine 
imkân bulunamamtş ve bu suretle tertip ve takdim 
edilecek umumi bütçenin tetkik ve tasdiki dahi uzun 
zamana mütevakkıf bulunmuş ve filhakika Meclisi 
Alinin tarihi inikadından şimdiye kadar güzeran 
eden müddet zarfında vukua gelen sarfiyatın Mec
lisin hali inikatta bulunması hasebiyle icazeti zımni-
yesine makrun olduğu cihetle bu müddet zarfında 
dahi kanuni bir surette ifayı masarif ve istifayı va
ridat edilmiş olduğu bed;hi olmakla beraber Meclisi 
Alice musaddak bütçeye tevfikan ifayı muamele ru-

9. — MAZBATALAR (Devam) 
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hu kanuna daha muvafık görülmüş olduğundan kıs
men devam müteallikasından ahzolunan malumata 
ve kısmen de 133*6 Mart ve Nisan muvakkat bütçe
lerine müsteniden vukubıüan tahminata nazaran beş 
aylık bir muvakkat bütçe tanzim ve takdim olunmuş
tur. Maruz beş aylık bütçe senei hal i ye Mayıs ip
tidasından Eylül gayesine kadar devam eden bej 
aylık zamanı ihtiva eylemektedir. Filhakika senei 
haliye Mart ve Nisan ayları muamelata maliyesi 
Meclisi -Mebusanca kabul edilen iki aylık muvakkat 
bütçeye tevfikan İfa edilmiş ve Eylül gayesine ka
dar dahi muvazenei umumtyenin tanzim ve tasdiki 
ihtimali mevcut bulunmuştur. «Buna binaen işbu beş 
aylık muvakkat 'bütçeyi arz ve teklif ediyoruz. 

Muvakkat bütçede muharrer yirmi sekiz küsur 
milyon lira vehlei ûlada vaziyeti hazırai maliyemizle 
gayri mütenasip bir raddede görüleceği tabiidir. Lâ
kin işbu meblağdan üç aylığı yani on altı milyon 
küsur lira miktarı -geçmiş ayların masarifatına ait 
bulunduğu cihetle önümüzdeki iki aylığa müteallik 
mebaliğ on milyondan yeni şehriyesi beş mil/on 
miktarı masariften İbaret 'bulunmaktadır. Henüz hiç 
bir taraftan kati malumat alınmak mümkün olmadı
ğı cihetle işbu beş milyonun hakiki bir miktar oldu
ğunu İddia eylemek gayrik a bildir. Herhalde bütün 
bidematı Devletin tanzim ve tensikı derdest bulun
muş ve bilhassa ordumuzun mütarekenin ihlalini ta-
kibeden devirde yeni baştan emri tanzimine tevessül 
edilmiş olması cihetiyle muvakkat bütçede kabul edi
len tahsisattan fcir çoğunun kamilen sarf edilemeye
ceğine kanaati kâmilemiz mevcuttur. Yalnız hakiki 
miktarı muhammeni bilmek gayrikabil olduğu ve bu 
esnada tahaddüs edecek masarif atı zaruri y evi ihmal 
ve İmhal kabil olamaya cağ' cihetle maruz miktarda 
tahsisat tale'bi zaruri görülmüştür. 

1336 senesi beş ayltk muhassesatı. 

Esamiİ devaİr Lira K. 

1336 senesi bes 
aylık muhassesatı 

Zatı Hazreti Padişahı ve Hanedanı 
saltanatı 
Büyük Millet Meclisi 
Düyunu umumiye ve maaşatı za
tiye 
Umuru Maliye Vekâleti 
Divanı Muhasebat 
Rüsumat müdüriyeti umumiyesi 

500 000 

3 376 098 84 
2 495 829 

300 000 

Esamii devair 

1336 senesi beş 
ayfek muhassesatı 

Lİra K. 

Defteri hakaoi müdüriyeti umumi
yesi 
Dairei Riyaset 
Şûrayı Devlet 
Umuru Dahiliye Vekâleti 
Emniyeti umumiye müdüriyeti 
Umum Jandarma Kumandanlığı 
Aşair ve muhacirin müdüriyeti 
Posta, telgraf ve telefon müdüriye
ti umumiyesi 
MUdafaai Milliye Vekâleti 
Umuru Seriye Vekâleti 
Umuru Adliye Vekâleti 
Umuru Hariciye Vekâleti 
Umuru Nafıa Vekâleti 
Umuru 'Maarif Vekâleti 
Umuru İktisat Vekâleti 
Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye 
Vekâleti 

Yekûn 

188 070 
9 357, 

138 255 
877 659 

2 972 840 
610 975 

757 5S1 
10 775 303 

355 264 
1 329 905 

64 735 
281 295 
250 000 
433 635 

299 13i 

50 

08 

50 

25 

60 

70 

27 195 935 55 

MADDE 1. — Bin üç yüz otuz altı senei maliye
si Mayıs iptidasından Eylül gayesine kadar hidema-
tı umumiyei Devletin ifasına mahsus olmak üzere 
senei mezküre muvazenei untumiyesine mahsuben 
merbut cetvel mucibince yirmi yedi milyon yüz dok
san beş bin dokuz yüz otuz beş lira elli beş kuruş 
tahsisatı muvakkate kuşat olunmuştur. 

MADDE 2. — Şuhur-j mezkûr e zarfında varidatı 
umumiyei Devlet kavanin ve nizam atı mevzua daire
sinde erbayet edilecektir. 

B. M. M. 
Reisisanİsİ 

Ceiâlettin Arif 
M. M. V. 

Feyzi 
Dahiliye V. 
Hakkı Behiç 

Maliye V. 
Ferit 

Nafıa V. 
İsmail Fazıl 

Sıhhiye V. 
Dr, Adnan 

Umuru Seriye V. 
Fehmi 

Adliye V. 
Ceiâlettin Arif 
Hariciye V. N. 
Ceiâlettin Arif 

Maarif V. 
Dr. Rıza Nur 

iktisat V. 

Eckâru Harbiyei 
Umumiye Reisi 

ismet 
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Muvakkat Bütçe Layihai Kanuniyesİ Hakkında 
Miuvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Büyük Mîllet Meclisi Riyaseti Celilesİne 
1 Mayıs 1336 tarihinden Eylül 1)36 gayesine ka

dar tıidematı umumi ye i Devletin ifasına muktazi 
mebaliğin sarfına ve varidatı umumİyei Devletin 
akzü cibayetine mezuniyet itasını havi Maliye Vekâ
letince tanzim ve Heyeti icraiye tarafından tevdi olu
nan layihai kanuniye encümenimize havale buyurul-
makla tetkik olundu. 

Mezkûr layihanın müddeti mezkûre zarfında tıi
dematı umumiyei Devletin ifası için (27 195 935) yir
mi yedi milyon yüz doksan beş bin dokuz yüz otuz 
beş lira <55) elli beş kuruşun sarfına mezuniyeti ha
vi bir madde ile aynı müddet zarfında kavanin ve 
nizam atı mahsusasına tevfikan tahsil ve cibayet edi
lecek tekalife müteallik diğer bir maddeden ibaret 
olduğu ve işbu layihaya merbut cetvel muhteviyatı
nın dahi sarfına mezuniyet istenilen salifüzzikir me
taliğin devairi müh telif eden her birerlerine sureti tak
sim ve tevziini muhtevi bulunduğu görüldü. 

'Mebaliği mezkûrenin ne gibi esasata iptinaen tah
min ve takdir edilmiş olduğu anlaşılamamıştır. Mü
zakerede hazır bulunan Malîye Vekili Beyefendi ta
rafından vaktin darlığı hasebiyle mekadiri mezkûre 
hakkında tetkikat icra edilemediği ve bunun umu
mi bütçenin tanzimine twk edilmek zaruri bulun
duğu, maahaza yirmi beş milyon lira ile tedviri umur 
kabil olabileceği dermeyan kılınmıştır. 

Hükümetçe tanzim olunan esbabı mucibe layiha
sında dahi zikir ve tafsil olunduğu üzere Mart ve Ni
san sarfiyatı Meclisi Mebusa uca tanzim olunan mu
vakkat Bütçe kanununa istinat ettirilmiş ve fakat 
Mayıs iptidasından itibaren 'bugüne kadar vukıtbu-
lan sarfiyat zaruri bir şekilde vehletühazihİ dahi de
vam ettirilmekte bulunmuştur. Şu halde işbu beş ay
lık muvakkat bütçe muhteviyatının dahi kısmı azamı 
sarf edilmiş bulunmasından bunun şekli kanuniyi 
muhafazaten tertip edilmiş olmaktan başka bir ma
hiyeti haiz bulunmadığı anlaşılmıştır. Şu halde hiç 
bir esasa müstenit olmadığı anlaşrian mekadir üze
rine encümence beyanı mütalaa edilememek zarure
ti karşısında kalınmış olmak hasebiyle Hükümetçe 
talep olunan (27 195 935) yirmi yedi milyon yüz dok
san beş bin dokuz yüz otuz beş lira (55) elli beş ku
ruşun aynen kabul veya reddi ve buna mukabil az 
veya çok bir miktar tespit ve tayini hususatı Heyeti 
umumiyenin arayı şaibesine terk ve tevdi edilmek 

münasip görülmüş ve binaenaleyh miktarı mezkûr 
layihai kanuniye müsveddesinde açık bırakılmıştır. 
Ancak bundan sonra vukubulacak sarfiyatın müm
kün merte'be takliü ciheti temin edilmek üzere bazı 
kuyut ve şurut vazına lüzum görülerek ve şimdiye 
kadar vaki olan sarfiyatın tetkiki dahi lazımeden ad
dolunarak üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve seki
zinci maddeler bu noktai nazara binaen layihai ka
nuni ye ye derç ve ilave edilmiştir. 

Üçüncü maddenin temini meriyeti için bilcümle 
devairce yapılan teşkilat kadroları encümence tetkik 
ve ait olduğu vekâletler tarafından gönderilen me
murini mahsusa ile muvafakat ve itilaf hâsıl edildik
ten sonra görülmüş işaretiyle iade kılınmıştır. 

Bu suretle mezkûr kadroların tetkik ve tenkisin
den takriben yüz bin lira kadar bir meblağ tasarruf 
edilmiştir. Umumi bütçe İle beraber tasdik edilecek 
teşkilat kanunlarının tanzimine değin merkez deva-
iri memurin maaşatmin tespiti zarureti hissedilmiş ve 
yedinci maddedeki cetvel ona göre tertip edilmiştir. 

Jandarma nurıtaka müfettişlerinin ahval ve vazi
yeti hazıraya ve jandarmanın elyevm muhtacı ıslah 
olan şekli hazırına nazaran • vücutlarından istifade 
edilemeyeceği kanaati hâsıl olarak jandarmanın ıs
lahına mtltealMk derdesti müzakere bulunan kanu
nun - tetkikinde bu cihet nazarı İtibara alınmak üze
re muhassesatının şimdiden tayyî tensip olunmuş ve 
bu suretle senevi yirmi bir bin küsur lira tasarruf 
edilmiştir. Jandarma maaşatının zammına teşebbüs 
edildiği anlaşılarak bunun da şimdilik münasip ola
nı lyacağı mütaleasile sekizinci maddeye o yolda 
bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Emniyeti umumiye müriyeti merkez teşkilât kad
rosu tetkikatı dahi ikmal edilerek şimdiden tesbit 
edilmiştir. Müdüriyeti mezkûre vezaifinin ehemmiye
tine ve vezaifi mezkûrenin hüsnü ifası derecei vü-
cupta bulunmasına nazaran taklili masarife son dere
ce itina olunmak suretiyle ve memuru mahsusunun 
muvafakatiyle tanzim edilmiş olan işbu kadro muh
teviyatının aynen kabulü lüzumunu Encümenimiz 
Heyeti umumiyeden istirham eder. 

izahat ve tafsilâtı ânifeye nazaran encümenimiz 
Melfuf Lâyihai kanuniyenin - Hükümete verilecek 
miktarı sarfiyatı tespit ettikten sonra - aynen ka-
bulİle beraber umumu bütçenin ve mezkûr bütçe ile 
beraber beşinci maddede mevzubahs olan tahakkuka! 
ve sarfiyat hesabatının biran evvel Meclisi Aliye 
tevdi etmesi hususunun Heyeti Icraiyeye ehemmiyet-
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le tavsiyesi lüzumunu Heyeti umumiyeye arz eder. 
sneİ Maliye E.R. 

Ferit 
Aza 

Kâtip 
Erzincan 
ehtnet Emin 
Mardin 
Necip 
Aza 

lElâziz 
•Fevzi 

M. M. 
Çorum 
Fuat 
Aza 
Sivas 

Mehmet Rasim 
Aza 

Mardin 
tbratum 

Aza 
Kozan 

Mustafa Lûtfi 
Aza 

Be; ayltk Muvakkat bütçe kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Bin uç yüz otuz altı senei ma
liyesi mayıs iptidasından eylül gayesine kadar hi-
dematı umumiyei Devletin ifasına mahsus olmak 
üzere senei mezkûre muvazenesine mahsuben 
liranın avans olarak sarfı için Maliye vekâletine me
zuniyet verilmiştir. 

MADDE Z — işbu 5 ay zarfında varidatı 
umumiyei Devlet kavanin ve nizamatı mahsusasına 
tevfikan ahiz ve cibayet edilecektir. 

MADDE 3. — vekaletlerce şimdiye kadar yapıl
mış olan merkez teşkilât kadroları muvazene! umu
miye kanuniyle beraber teklif edilecek teşkilât ka
nunlarının kabulüne kadar hiç bir sebep ve suretle 
tevsi edilmeyecektir, 

iMADDE 4. — Elyevm işgal altında bulunan vi-
lâyat masarifi umumiyesinden vitâyatı saire masari
fine naklen sarfiyat icra edilmeyecektir. 

MADDE 5. — 1336 senesi mayısından işbu mu
vakkat bütçe kanununun kabulü tarihine kadar gu-
zeran olan müddet zarfında vukubulan tahsilat ve 
sarfiyat tıesabatı tetkik olunmak üzere umumi' bütçe 
ile beraber Maliye vekâleti tarafından Meclise tevdi 
olunacaktır. 

MADDE 6. — Hariciye vekâletince görülecek 
lüzum üzerine yeniden icra edilecek teşkilât ile 
rüsumat İdareleri teşkilâtından dolayı istihdamı 
icabeden memurinden maada taşralarda elyevm meri 
bulunan memurin kadrolarına zam icra edilmeyecek
tir. Ancak müdafaai memlekete müteallik teşkilât ic
rası caizdir. 

MADDE 7. — Umumi bütçe ile beraber tasdik 
edilecek teşkilât kanunlarının tanzim ve mevkii İc
raya vazına değin sunufu memurin maasatı şehriyesi 
berveçhi âti takarrür ettirilmiştir : 

Müsteşarlar ve müdiri umumiler 
Birinci sınıf müdürler 
İkinci sınıf müdürler 
Birinci sınıf mümeyyizler 
ikinci sınıf mümeyyizler 
Birinci sımf ketebe 
t kinci smıf ketebe 

6 000 
4000 
3 000 
1 000 
1 500 
1 200 
1 000 

MADDE 8. — Jandarma bütçesindeki mıntaka, 
müfettişleri muhassasatı lağvedilmiştir. Jandarma za
bıtan ve efradı maaşatına bir gûna zamaim vuku-
bulmıyacak ve maaşatı mezkûre sabıkı misillû tediye 
edilecektir. 

MADDE 9. — Emniyeti umumiye müdüriyeti 
merkez teşkilat kadrosu âtideki cetvelde muharrer 
olduğu veçhiyle kabul edilmiştir. 

Adedi 
Sunufu memurin m 

Müdürü umumi 
Başkâtip (Birinci sınıf mümeyyiz 
derecesinde) 
Kâtip 
Birinci sınıf emniyet müfettişi 
İkinci sınıf emniyet müfettişi 
Emniyet müfettişleri polisleri 
Komiser muavini 
Müdüriyete merbut polis efradı 
Sicil mümeyyizi 
Evrak memuru 
Sicil kâtibi 
Levazim memuru ve mutemet 
Muhasebe kâtibi 
Emniyet ve asayiş kısmı müdürü 
Kâtip 
Hademe 

urin 

1 

1 
2 
4 
4 

26 
2 
2 

Maaşı 
şehri 

6 000 

2000 
1 200 
2 500 
2 000 
1 000 
l 250 
I 000 
1 500 
1 200 
1 000 
1 500 
1 000 
3 000 
1 000 

300 

Mec
muu 

6 000 

2 000 
2 400 

10 000 
8 000 

26 000 
2 500 
2 000 
1 500 
1 200 
1 000 
1 500 
1 000 
3 000 
1 000 

300 

Altmış dokuz bin dört yüz kuruş 69 400 

MADDE 10. — tşbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 
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MADDE 11. — tsbu kanunun icrasına Maliye 
vekili memurdur. 
Muvazenei Maliye E. R. M. M. 

Çorum Çorum 
Ferit Fuat 
Kâtip Aza 

Erzincan Mardin 
Mehmet Emin Necip 

Aza Aza 
Kozan Mardin 

Mustafa Lûrfi İbrahim 
Aza Aza 

Çorum Elâziz 
Sıddık Feyzi 

Aza 
Sivas 

Mehmet Rasim 
RBlS — Mazbata muharriri bütçe hakkında iza

hat verecek dinleyelim. 
FERlT BEY (Çorum) — Efendim, malûmu âli

leridir ki, bütçe âtide vukubulacak sarfiyatı ihtiva 
edecek bir kanundur. Halbuki tstanbulda tevellüt 
eden ahval üzerine burada teşekkül eden Hükümet 
alelacele bir bütçe yapmak mecburiyetimde idi. 
Bunun esasatını İhzar etmek ve merkezde ihtiyaca-
tına göre yapacağı teşkilâtı tayin ve tespit etmek 
zamana mütevakkıf İdi. Ayni zamanda memleketi 
istihlâs edebilmek İçim hidematı umumiye durduru
lamazdı. Binaenaleyh, Hükümet bir esas kabul etmiş, 
mart ve nisan aylarına ait muvakkat bütçeyi • ki 
istanbul Meclîsi Mebusanı tasdik etmişti - bu tasdik 
edilen bütçeyi o iki ay için meşru olarak kabul et
mişti. Ondan sonra umumi bütçeyi verebilmek İçin 
de bir çok zamana muhtaç kaldığı için lâzımgelen 
malûmatı gerek vilâyatta ve gerek burada (Gürültü
ler). 

REtS — En mühim mesai! mevzubahs oluyor. 
Mesaili maliye, bütçe müzakere ediliyor. Biz halâ gü
rültüden dinlemiyoruz. 

FERİT BEY (Devamla) — Umumi bütçeyi ve
rebilmek için bir çok zamana İhtiyaç olduğu nazarı 
dikkate alınarak Hükümet beş aylık muvakkat bir 
bütçe teklif etmiştir. Bu beş ay, arz ettiğim veçhiyle, 
mart ve nisan aylarına mahsus olan bütçe kabul edil
diğine göre senei hali ye mayıs iptidasından iptidar 
edilmiş bulunuyor. Meclisi âlinize, Heyeti umumiye-
ye bir kanun takdim edileli bir ayı tecavüz ettiği 
halde henüz kanunun müzakeresine bu gün baştana-
bilmiştir ki, Hükümetin bu gün istediği bu beş aylık 
bütçe bir iki gün sonra hitam bulacaktır. Demek 

oluyor ki, şimdiye kadar bütçenin ihtiva ettiği masa
rif hemen yüzde doksan nispetinde sarfedİlmiştir. 
Şu kadar ki, muvakkat bütçeler, malûmu âliniz ol
duğu veçhiyle, umumi bütçeden mahsup edilmek 
üzere Hükümete verilen bir avans salâhiyetinden 
İbarettir. Bu umumi bütçe ile tadil veyahut aynen 
kabul edilmek ihtimali mevcuttur. Her halde bunun 
teferruatına ait münakaşatının da umumi bütçenin 
esnayi müzakeresinde yapılması zaruridir. Yalnız Bu 
avansa Meclisi âlinizin mezuniyet vermesi zarureti 
vardır. Çünkü muamelâtı hesabiyeye vâkıf olan rüfe-
ka 'bilirler ki; bu sarfiyat bütçeye mahsup edebil
mek için, yani hesaplarına geçirebilmek İçin mutlak 
bir mezuniyet almak lâzımdır ve illâ sarfiyatı yü
rütemezler. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Şimdiye kadar nasıl 
yürüttüler? 

FERİT BEY (Çorum) — (Devamla) — Hükü
metin teklifinde (27) milyon küsur lira beş ay için 
talep olunuyor. Esbabı mucibe mazbatasında bertaf-
sil arzettiğimiz veçhiyle, bu (27) milyon lira esaslı 
bir malûmatı kuyudiyeye müstenit değildir. Gerçi 
vilâyatın teşkilâtı tebeddül etmemiştir. İhtimal tasar-
rufat mevcut; yeni teşkilât yok. Fakat bu böyle ol
makla beraber, eski teşkilatın müfredatı merkezi 
Hükümette bulunmadığı için behemehal vilâyattan 
cemi malumat etmek mecburiyeti hâsıldır ve bazı 
vilâyattan da bütçeler elan gelmemiştir. Taşra teşki
lâtından haberdar olunamamıştır. Merkezi Hükümet 
yaptığı sarfiyata ve vüâyaün gösterdiği ihtiyaca ta, 
kezalik tstaribul Hükümetince iki aylık olarak kabul 
edilen muvakkat bütçe muhteviyatına göre, aşağı 
yukarı, takribi olarak 27 milyon küsur Lira talep 
etmiştir. Encümen bittabi bu esasata iptina etmeyen 
ve gösterilen miktarı tahminden ibaret olan bir şeyi 
ne aynen kabul edebilmiştir, ne de bundan tenzi
lât İcrasına muvaffak olabilmiştir. Çünkü encümen
de Maliye vekili Beyefendi de İtiraf etmişlerdir ki: 
bu, esaslı bir rakam değildir. Maahaza belki tasar
ruf ata ciddi ehemmiyet vermek suretiyle bir iki 
milyon lira iktisat edilebilir ve 25 milyon lira ile 
bunu tedvire muvaffak olurum ümidini izhar etmiş
lerdi. Ümide iptina ettikleri için bittabi biz iki mil
yon küsur firayi da tenzil edemedik. Yaptığımız mati-
dei kanuniyede o miktarı açık bıraktık ki Heyeti 
âliyeniz Hükümetin bittabi vereceği izahatı nazarı 
itibare alarak, kabul edeceği miktarı orada tespit 
eder. Şu kadar ki; encümen bu masarifi mümkün 
olduğu kadar tahdit edebilmek için bazı kuyut ve şurut 
ilâvesine mecburiyet görmüştür. Taşra, teşkilâtı esaslı 
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bir teşkilât yapılıncaya kadar, tabii olduğu gibi ka
bul edileceği için, ondan büyük bir tasarruf icrasını 
ümit etmiyoruz. 
Yalnız merkez teşkilâtı için, devairi merkeziye şim
diye kadar kendi ihtiyacatını tedvir edebildiği kadar 
bir kadro yapmıştır. Maliye vekili Bey umumi büt
çeyi behemehal bize bu ay nihayetinde veyahut aza
mi bk ay sonra tevdi edeceğine göre, şimdiye kadar 
tedviri umur ettiği bir kadroyu tevsie de bir ihtiyacı 
zaruri görmemiştir. Onun için dedik ki; merkezde 
yapılan, şimdiye kadar yapılmış olan teşkilât kad
rolarını umumi bütçe ile bize vererek, Meclisi âli-
nizce tasdika iktiran edinceye kadar, bu kadrolar 
hiç bir sebep ve suretle tevsi edilmesin diye böyle 
bir madde koyduk Evvelki sarfiyata gelince; gün 
geçtikçe bu Meclisi âlinizin mezuniyetine iktiran et
meksizin sarfiyat icra edilir. Onun için bir maddei 
mahsusa koyduk ve dedik ki; olunuz ki efendiler, 
muvakkat bütçe olarak mayıs iptidasından eylül gaye
sine kadar olan müddet içerisinde kanunun tasdiki 
tarihine kadar vuku bulan sarfiyatı, tahakkuka ti ve 
tediyesi lâzım gelen miktar ile tasarrufatı gösterir 
bir cetveli Hükümet bize versin ve bu da muvazene! 
umumiyettin hini tetkikinde nazarı tetkikten geçiril
sin. Bu suretle Hükümet yapmış olduğu sarfiyatı 
zaten bütçenin fusul ve mevaddına tevfikan sarfet-
mek mecburiyet ve zaruretinde ve evrakı sarfiyesini 
elde bulunan usulü muhasebat kanununa tevfik etmek 
mecburiyetindedir. Şu suretle gayri kanuni bk sar
fiyat vukua gelmiş olmaz. Yalnız ahval dolay isiyle 
şekle ait olan muvakkat bütçenin tasdik ve ademi 
tasdiki meselesinden ibaret kalır. Onun için encüme
nin, doğrudan doğru bu şeyin, yalnız birinci madde
de, arz ettiğim veçhile (27) milyon küsur liranın Hü
kümetin vuku bulacağı teklifiyle hâsıl edeceği kanaate 
göre tespiti suretiyle bu mevaddı kanun iyenin kabu
lünü teklif ederiz. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — 
Efendiler; Heyeti âüyenize arz ve takdim ettiğimiz 
bütçe, malûmu âliniz olduğu veçhiyle yirmi iki gün 
sonra hitama erecek olan beş aylık muvakkat bir 
bütçedir. Yani mayıstan eylül gayesine kadardır. 
Mart, nisan ayları için l&tanbulda Meclisi Mebusa-
nırt zamanı inikadında muvakkat bütçe kabul edil
miştir. Binaenaleyh mart ve nisan zarfındaki tedİyat 
ve sarfiyat o bütçeye göre yapılmıştır. Onu takip 
eden diğer beş ay için mayıs, haziran, temmuz, 
ağustos, eylül aylarına mahsus olmak üzere Heyeti 
Vekile bir muvakkat bütçe tanzim ve takdim etti. 
Bu bütçeyi temmuz ayının son günlerinde Heyeti 

âliyenize takdime muvaffak oldum. Maliye vekâle
tini deruhde ettiğimden sekiz gün sonra idi ki büt
çeyi Heyeti âüyenize takdim etmiştim. Muvazenei 
maliye encümeni reisi Beyefendi pek güzel İzah bu
yurdukları sırada diyordular ki; bütçenin irae ettiği 
erkam hakikata müstenit bir rakam değildir. Ben
deniz bunu itiraf ediyorum ki hakikata tamamen 
mutabakatımı iddia edebileceğimiz bir rakam değil
dir ve o zamanki vaziyete göre Heyeti âliyeniz takdir 
buyurur. Henüz bu gün dahi eğer hakikati tama-
m iyi e irae edebilecek bir rakam benden isteneniz 
maalesef gösteremriyeceğim. Bazı mahaller var ki 
elan o zamandanberi sorduğumuz suallere cevap al
mak kabil olmamıştır. Bilhassa Bitlis, Van vilâyet
leri gibi vilâyetlerimizle muhabere son derece müş
külâtla cereyan etmektedir. Binaenaleyh temmuzun 
nihayetinde bir haftalık mesai neticesinde Heyeti âü
yenize takdim ettiğim erkanım sıhhatini tabii Heyeti 
âliyeniz de benden lütfen talep buyurmazlar. Lâyi
ha! kanuniyemizin Muvazenei maliye encümeninde 
hini müzakeresinde encümen azayi kiramı, böyle 
muhtelif dairelere ait bulunan bir takım erkam ye
rine toptan bir rakam, heyeti mecmuası için toptan 
bir rakam meselâ (20) milyon lira hatta (15) milyon 
liradan başladılar. Beş altı ay için on beş milyon 
lira verelim, olmazsa (18) verelim. (20) verelim su
retinde teklifatta bulundular. Bendeniz kendilerine 
o zaman arz ettim ki; on beş deseniz, on sekiz de
seniz, yirmi deseniz hiç birisi hakikata tevafuk et
mez. Nitekim bendenizin arzetmiş olduğum (27) mil
yon küsur lirayi dahi bu suretle tahdit edecek olur
sak ihtimal bazı devairin en mühim hizmetleri olur 
ki tahdit ettiğimizden dolayı onları ifa edemez. Ken
dilerine arz ettim ve dedim ki, bu gibi müstacel za
manlarda ve erkamı sahmaya müstenit olmayan ey
yamda yapılacak yegâne bir şey varsa o da; masarifi 
mümkün surette takyit edebilecek bazı kuyudat vaze
derek, rakamları halİle terketmekten İbarettir. O es
nada bendeniz, meselâ 25 milyon liraya tenzil eder
seniz, aradaki fark gayet az bulunduğu cihetle, ka
bul etmenin ihtimali mevcuttur demiştim. Fakat 
aşağı bir miktar kabul edilecek olursa şüphesiz 
imkânı mevcut olamazdı. Binaenaleyh encümen tek
lifi âztzanemi kabul ederek, böyle toptan bir rakam 
vererek, maliyeyi kayit ve bendetmek cihetini İlti
zam etmiyerek, yalnız bir takım kuyudat ilâve etmek 
tarikim İhtiyar buyurdu. Yalnız Muvazenei maliye 
encümeni lâyihasının tetki'kından anlıyorum ki bu 
tarzda ihtiyar etmiş bulunduğu meslekte Heyeti Ve-
kilenin teklif ettiği rakamı veyahut diğer bir ra-
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kamı teklif etmemek suretiyle bir noksan bıraktı. 
Bendeniz zannediyorum ki encümen bilâmüşkilât He
yeti Vekile tarafından teklif edilen bir rakamı ka
bul buyurabilirdi ve kabul buyurmaya bir zarureti 
katiye vardı. Biz heyeti âliyenize Hükümet namına 
27 milyon küsur lira teklif ediyoruz. Encümen ne 
teklif ediyor? Hİçl Tabii bu olamaz. Az veya çok, 
eğer tetkik edebilirse, tetkikatı neticesinde tahassül 
edecek miktarı, tetkikata İmkân bulmadığı takdirde, 
o halde btze salâhiyet verecek bir rakamı kabul 
buyurması lâzımgelir. Bilhassa encümeni âliden 
rica ediyorum. Kabul buyurdukları rakam her ne ise 
izhar buyursunlar. 

Efendiler; kanunda arzetmis olduğum veçhiyle 
ihtimal ki sahih olmayan bir rakam kabul ettik, 
Fakat encümende de arz etmiş olduğum veçhiyle 
sizi temin ederim ki bizim elimizde öyle bir mu
rakıp vardır ki ve Öyle şiddetlidir ki Heyeti âliyeni-
zin murakabesinden, Divanı muhasebatın murakabe
sinden daha şiddetli bir murakıp mevcuttur. Bu 
mevcut oldukça fazla sarfiyatın imkânı yoktur. Bu 
da nedir Beyefendiler biliyor musunuz? Bu da pa
rasızlıktır. Elimizde böyle menabü maliye mahdut 
bulundukça, varidatımız, vergilerimizden, muhtelif 
menabiimizden hâsıl olan varidat, masarif atım izin 
ancak bîr kısmını e belki nısfını temin ede
cek derecede bulundukça, emin olunuz ki efendiler, 
fazla sarfiyatın imkânı yoktur. Bize nekadar çok 
tahsisat verseniz, sene nihayetinde, aktbetinde sarfe-
ditmemiş bir çok tahsisat bakîye kalacaktır. Binaen
aleyh bu güne kadar olan sarfiyatımız, teklif ettiği
miz rakamların gayet dûnunda bir miktara tâbi ola
caktır. Binaenaleyh rakamı İta buyururken azim te
reddüde düşmemekliğimizi rica ederim. 

Efendiler, bu münasebetle Heyeti Âliyenize, bu 
güne kadar hâsıl ettiğim netayice göre, vaziyeti ma
liyemiz hakkında da bazı izahat arz etmek isterim. 
Eylülün son günlerine doğru Heyeti Âliyenize bütçe
yi takdim edeceğimi zannediyorum. Varidat bütçesi 
hakkındaki tetkikatımız hitam bulmak üzeredir. Mas
raf bütçesi hakkındaki tetkikatımız elan hitam bul
mamıştır. Çünkü bu hususta devairin ayrıca bize 
göstermiş olduğu bütçeler mevcutturki onların üze
rinden hakiki tetkikat yapmak mecburiyetindeyiz, bir 
de vilâyattan, demin arzettiğim veçhiyle, muhabere 
kabil olan kısımlardan, geçen senenin sarfiyatına 
göre almış olduğumuz bütçeler vardır. Halbuki maa
lesef bazılanyle bu sene İntizamsızlığından dolayı mu
habere müşküldür. Bazılanyle dahi, İşgal edilmemiş 

olması dolayısiyle, muhabere imkânı gayrimümkün-
dür. Bu suretle muhabere edebildiklerimizden aldı
ğımız neticelerle diğerlerini mukayese ederek, bizim 
tahminimiz, bizim birde masraf hususundaki tasav
vurumuz vardır. Efendiler, bu gün Heyeti Âliyenize 
varidat hakkındaki netayiç İle masraf hakkındaki ne-
tayici de arzetmek İsterim. Yalnız şu kadar söyleye
yim ki; Heyeti Âliyenize teklif ettiğim, encümenler
de mevcut bulunan kavanin ve kabul buyurduğunuz 
kavanin dahil olmak üzere ve hatta bendenizin Mali
yede elan ihzar etmekte olduğum bir iki kanun ve 
tekliflerim de dahil olduğu halde, bunların heyeti 
mecmuasının kabul edildiğini tasavvur etsek bile, yine 
bütçemizin varidatiyle masarifi arasında bir açık 
mevcuttur ki bu açık miktarını on beş, yirmi milyon 
lira tahmin ediyorum. Bu münasebetle Heyeti Âl iye
nizden istirham edeceğim; Beyefendiler, encümenle
rimize teklif ettiğim kavanini maliyenin kabulünde 
lütfen biraz müsamaha buyurunuz. Bunları kabul et
mek için katiyen düşünmeyiniz. Çünkü efendiler, yine 
hususî olmak üzere bütün arkadaşlarımla münasebet 
düştükçe arzetmis olduğum veçhile; biz bunların an
cak kabuliyle bütçemizin bu günkü vaziyetini temin, 
İslah ve tamir edeceğiz. Biz bunların ancak kabuliyle 
varidatımızı yükselterek, kudreti maliyemizi izhar 
edeceğiz ve bilirsinizki efendiler, bîr milletin mali
yesi demek, o miHetin rüştü siyasetini ibraz etmesi, 
o milletin hakkı hayatını iddia ve kabul ettirmesi de
mektir. Binaenaleyh bu noktai nazardan, arzetmek-
te olduğum kavaninin kabulü bütçemizi ancak ol
dukça kuvvetli bir hale ifrağ edecektir. Bununla 
beraber diğer bir citıetide islâh edecektir ki, oda yine 
muhtelif defalar tekrar ettiğim, fakat tekrarını ehem
miyetli gördüğüm bîr mesele vardır. O da; memle
ketimizin içerisinde, malî noktai nazardan, bilhassa 
mevcut bulunan bazı gayri kanuni vaziyetleri ıslah 
ederek, ahalimizi memnun edecek, ahalimizi Hükü
mete raptedecek, onları bütün kuvveti kalpleriyle 
müdafaa! vatana şitap ettirecek surette istirahat! 
umumiyenin teminidir. Efendiler, bu meseleye ben
deniz son derecede ehemmiyet veriyorum. Bugün 
bazı kanunlarımızın müzakeresinde bile hakikaten 
ahaliyi düşünerek o vaziyeti maliyeden kıskanmak 
istiyoruz. Fakat bununla zannediyorum ki, mem
lekete hizmet etmiş olmuyoruz. Çünkü bir çok me
nabü maliyemiz, ahaliden alacağımız bir çok para
lar gayrikanuni bir surette alınıyor ve gayrikanuni 
bir surette sarfediliyor, murakabe edilmiyor, nereye 
gittiği bilinmiyor, bundan ahalimiz mutazarrır olu
yor. Hazinei maliye katiyen müstefit olmuyor ve en 
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nihayet Devletin intizamı İdaresi iadeye muktedir 
olamıyoruz. Binaenaleyh efendiler, arzetmiş oldu
ğum şeyler en mutedildir. Bununla beraber diyorum 
ki; sene nihayetinde değilse bile her halde gelecek 
senenin «ferisinde ihtimal bazı suretle nara tedarik 
etmek mecburiyetinde katacağız, masarifimizle vari
datımızı tevzin etmek için bazı tekâlifte vazedece
ğiz Fakat o tekâlifi de vazedecek olsak yine kork-
mayınız efendiler çünkü umuma seyyanen tevzi 
edilmiş bulunan bir vergiden tekliften ibarettir. 
Bazılarına takatlerinin fevkinde bulunan tekâlife nîs-
betle zarar gelmez, bilakis faİde hâsıl olur. 

SOLDAN BtR MEBUS — Müvekkillerimiz 
korkar. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (Devamla) — 
Bütçe hakkında arz edeceğim malûmat, muvakkat 
bütçenin erkanı ile umumi bütçenin bu günkü hali 
ve vazı hakkındaki arzedeceğim malûmat bundan 
ibarettir. Şimdi muvakkat bütçenin, encümeni âli
den çıkan lâyihai kanunîyenin bazı mevadı üzerinde 
maruzatta bulunmak isterim. 

FERİT BEY (Çorum) — Heyeti umumiyesini 
kabul buyurmuyorsanız izah edebilirsiniz. 

MAIİYE VEKİLİ FERİT BEY (Devamîa) — Bazı 
noktalarının, bazı maddelerinin tadilini temenni ede
ceğim. O halde Heyeti âliyenizden son İstirhamım; 
bu muvakkat bütçe zaten yirmi iki gün içindir. He-
sabat son derecede, mümkün olabildiği kadar mazbut 
olarak cereyan etmektedir. Bendeniz sarfiyata istitaa-
tım derecesinde çalıştığım gibi parasızlık da bendenizi 
mümkün olduğundan fazla tazyik ederek muraka
beyi icra etmektedir. Bu rakamı kabul etmekle biz 
fazla para, fazla bir tahsisat ita etmiş olmuyorsu
nuz. Yalnız vaziyeti maliyemizi hukuki bir 
hale, meşru bir hale idhal etmiş bulunuyorsu
nuz. Binaenaleyh yirmi yedi milyon ve küsur ra
kamın kabulünü istirham eylerim. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Efendim; ben
deniz Muvazenei maliyenin mazbatasında tesadüf et
tiğim bir cümleden bahsetmek İstiyorum. O cümle
de; bugüne kadar vukubulatı sarfiyat zarurî bir 
şekilde velhaletühazihi dahi devam ettirilmekte bu
lunmuştur. İşbu beş aylık muvakkat bütçe muhtevi
yatının kısmı azamı sarf edilmiş bulunmasından bu 
şekli kanuniyi muhafaza için muvakkat bütçe yapıl
mamalıdır, mademki yirmi iki gün sonra Maliye 
Vekili Beyefendi Heyeti umumiyeye umumî bütçeyi 
getirebileceğini söylüyorlar ve kendileri de tertip 
etmiş oldukları bîr maddede avans olarak kendilerine 
bir para verilmesini ve bunu da bir şekli hukuki da

iresinde hukukunun muhafazası noktai nazarından 
ibaret olduğunu söylüyorlar, bunun için böyle şekli 
kanuniyi muhafazadan olmaktansa asıl Bütçe Kanu
nunu duru darz münakaşa ve müzakere etmek iti
bariyle, her türlü tetkikaü yaparak, Bütçe Kanunu 
çıkarmak daha iyidir. Şimdi kendilerine avans ola
rak istedikleri miktar parayı vererek işi uzatmamak 
icabeder. Binaenaleyh kendilerinin istedikleri, kanu
nun heyeti umumİyesinde bir madde buyuruyorlar 
ki 1336 senei maliyesi iptidasından itibaren diye bîr 
madde var. O maddenin içerisindeki mevcut kaydi-
nîn kaldırılarak kendilerine avans suretiyle matlup 
parayı verip umumî bütçede asıl tetkikatı yapmak lâ
zım geldiğini Heyeti muhteremeye arzetmek, bende
nizin teklifim budur. 

MUSTAFA SABRİ EFENDİ (Siirt) — Mazbata 
Muharriri Ferit Bey biraderimiz buyurdular ki; bütçe 
tasarrufatma ehemmiyet verilmiş olduğunu beyan et
tiler. Halbuki israfata ehemmiyet verilmiş. Eski 
bütçeyi, yani İstanbul Hükümetinin yapmış olduğu 
bütçeyi eski hamam eski tas yapmış olduğu, tanzim 
etmiş olduğu bütçeyi bize veriyor. Yalnız Hanedanı 
Saltanatla Şûrayı devlet tahsisatı yok. Tabiî onlar 
şimdi bize lâzım olmadığı için yapmamış ve hiç ta
sarruf at yapılmamış, mahaza böyle matbu olarak 
maztabaya da destres olamadım hatta tahrirat kale
minden istedim, kalmadı cevabını aldım şimdi arka
daşların birisinden aldım. Divanı riyasetin nazarı 
dikkatini celbederİm. Şimdi müsteşarlar ve müdüri 
umumiler... 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Onlar maddedir. Bütçenin heyeti umumiyesi hak
kında söyleyiniz. 

MUSTAFA SABRİ EFENDİ (Siirt) — (Devam
la) — Heyeti umumiye olsun, madde olsun. İkincisi; 
nasıl ki borcu olan bir adamın hayır ve hasenat yap
ması batıl olduğu gibi borcu olan ve bütçesinde açığı 
bulunan Hükümetin böyle İsraf at yapması gayri 
caizdir. Nasıl ki milleti, vatanı istihlâs hususunda 
sarfedeceğitniz paraya beis yok. Meselâ seyyar jan
darma teşkil edeceğiz Htdemaü vataniyesi görüldü
ğünde mükâfat vereceğiz. Bunlar için beis yoktur. 
Böyle alekhnum memurine ve müdirana böyle fazla 
fazla maaş vermek; milletin ihtiyaçtı zamanında 
gayri kabil kabuldür, anın İçin bütçenin reddini tek
lif ediyorum. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Bendeniz bütçe deni-
len bu kanunun bir noktasına itiraz edeceğim. Ma
lûmu âliniz bütçe kanunu muvazene kanunu, muva
zene, varidat Ue masarifin tevazün etmesi demektir. 
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Bu ise malûm olmak lâzım gelen bir takım esasata 
İstinat eder. Bunların ise malûm olmadığını, gerek 
Maliye Vekili Beyefendi ve gerek Maliye Encümeni 
Mazbata Muharriri İfade ettiler. Bunu ifade ettikten 
sonra bütçe kanunu olamaz. Müfit Efendi kardeşi
mizin buyurdukları gibi, bu alelade bir avans teklifi
dir, Fakat orada bendeniz fazla bir şey görüyorum; 
şimdiye kadar küzeran eden müddet zarfında vukua 
gelmiş sarfiyatın. Meclisin hali inikat da bulunması 
hasebiyle, icazatı zımmiyeye makrun olduğu cihetle, 
bu müddet zarfında dahi kanunî bir surette ifayi 
masarif ve istifayı varidat edilmiş olduğu be-
dihi olmakla beraber, Meclisi âlice musaddak 
bütçeye tevfikat ifayi muamele ruh kanuna da
ha muvafık görülmüş olduğundan küsmen de
va! r müteallik asından ahzolunan malûmata ve 
kısmen de 336 Mart ve Nisan muvakkat bütçelerine 
müsteniden vukubulan tahminata nazaran beş aylık 
bir muvakkat bütçe tanzim ve takdim olunmuştur. 
Bundan maksat ne olduğunu anlayamıyorum. Şimdi 
vekâletler namına bir takım masraflar, bir takım teş
kilâtlar görüyorum. «İkaSdnalar dahilinde... Bunlar 
Meclisin küşadmda, vekâletlerin teşekkülünden son
ra devaîrde yapılmış ve Meclîsin müsaadesine ve tas
diki na iktiran etti rilmeksi zırt onların yerlerine bir 
takım adamlar isttihdam edilmiş ve bir takım hakkı 
müktesepler peyda olunmuş. Tabiidir ki, bunlar 
Meclisin küşadı zamanında cereyan etmiş olmasiyle 
Meclisin muvafakat zımniyesine muvafık olduğu su
rette tefsir edilmek isteniliyor ki, bu, muvafık de
ğildir. Bendeniz muvafakat zımniyesi hâsıl olduğu 
iddia edilen masarifi arzedeyim: Malûmu âliniz Mü
dafaa! Milliye Vekâleti bir seyyar jandarma kanunu 
teklif etti ve onu bize kabul ettirdi. O zaman bir 
takım kumandanlar ve zabitan kadroları mevcut idi. 
Biz onları miktar maaşlariyle beraber kabul etik. Bir 
istihbarat ve matbuat ve propaganda teşkilâtı yapıldı. 
Onun da kadrolarını bize masa kâtiplerine varıncaya 
kadar kabul ettirdi, işte o sarfiyatı biz zımnen kabul 
ettik. 

ABDÜÎJCADIR KEMALİ BEY) (Kastamonu) — 
Zımnen mi? Sarahaten mi?.. 

TAHSİN BEY (Devamla) — Yoksa bütçenin 
sureti bize gelinceye kadar yapılan teşkilâtlar, Aden-
den Cİsri Mustafa Paşaya kadar, tıbkı îstanbulun 
Adenden Cisri Mustafa Paşaya, Erzurumdan Mek-
keye kadar, Basra Körfezine kadar memaliki idare 
etmek için yapmış oldukları jandarma kumandanları, 
emniyeti umumiye teşkilâtlan ni s betinde aynı kadro
ları tatbik etmek suretiyle bize bir takım masraflar 

açmak ve bunu da Meclisin küşadı zamanında vuku-
bulduğu için Meclisin muvafakati zımni yesine mu-
karin olduğunu iddia etmek zannederim muvafık 
olamaz. Binaenaleyh bendeniz bunların kabulü ta
raftan değilim ve bunları Heyeti Vekile hodbehod 
yapmış ve hodbehod sarfiyat yapmıştır. Heyeti Vü
kelayı vekillerimiz dîye intihap ettik. Fakat kendi 
istedikleri gibi bize malûmat versinler ve onları bir 
taraftan istihdam ederek hukuku müktesebe hâsıl ol
sun, onları tesviye etsinler bu suretle idare ancak 
bir adamın pederinden mevrus olan çiftliği idare et
mesi kabili ndendir. Binaenaleyh bendeniz bunu 
kabul taraftarı değilim. 

MEMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisansatüp) — 
Gerek encümen reisinin ve gerek Maliye Vekilinin 
izahatından anlaşılan bir hakikat vardır ki, o da bu
nun bir bütçe olmamasıdır. 

Eğer bütçe olmuş olsaydı - velevki muvakkat ol
sun - bittabi varidatı, mas arif atı göstermek, fasıllara 
ayırmak itibariyle tetkiki mümkün olurdu ve o va
kitler Meclisi âli bütçeyi tetkik ederdi. Bugün tetkik 
etmek imkânını görmüyorum. Bendeniz önümüze 
sürülen ve Heyeti âliyenîzin önüne tasdİka İktiran et
mek üzere arzedilen bu bütçenin nesini kabul ede
ceğiz? Bize toptan yekûn bir para teklif ediliyor. 
Olsa olsa esas bütçe bize verilip teklif edilinceye ka
dar teklif edilen bu mebaliğin avans olarak kabulün
den başka bir çare yoktur, icraat durmaz. Tenkis 
edilecek şekilde midir, değil midir? Nasıl tenkis ede
ceğiz, nasıl tevazün yapacağız? Bize fiilini göster
mek, mİkdarını göstermek itibariyle bir bütçe veril
diği zaman yapılabilir. Bnaenaleyh böyle bir şey 
yoktur. Müfit Efendi hazretlerinin dediği gibi, uzun 
münakaşat ile bunu müzakere etmekten başka bir şey 
çıkmaz ve netice çıkarmanın imkânı yoktur. Zaten 
hakkımızı umumi bütçe müzakere edilirken muhafaza 
etmek şartiyle, yani bütün teşkilât hakkındaki ten-
ki da tim ızı muhafaza etmek şartiyle, talep edilen ve 
Muvazene! Maliye Encümeninin gösterdiği takayyü-
dat dairesinde bu parayı vermekten başka bizim için 
yapılacak bir şey yoktur, 

Binaenaleyh Maliye Encümeninin teklif ettiği 
takayyüdat dairesinde Maliye Vekili Beyefendinin 
teklif ettikleri 25 milyon liranın avans olarak kabu
lünü teklif ederim. 

VEHBt BEY (Niğde) — Bütçe demek... 
PERİD BEY (Çorum) — Biraz hızlı. 
VEHBt BEY (Devamla) — Gelecek bir zamanın 

muvazenesini temin eden bir kanundur. Para sarfe-
dilmiş, nasıl ki, görülüyor, masraf edilmiş ve rüfe-
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kayi muhteremeden birisi avans olarak kabulünü tek
lif buyurdular. Avans zaten sarfa mezun kılıyor de
mektir. Sarfedilmiş paranın nesi avans olur? Şu 
halde biz vereceğimiz mikdarı avans olarak kabul ede
cek olursak, zaten sarfiyatı tasdik etmiş olacağız. 
Bütçenin müddeti geçmiştir. Alelusul Maliyeden tan
zim edilmiş senetler gibidir. Alelusul tasdik edilir 
demektir. Böyle avans olarak birşey bırakırsak tas
dik etmîş oluruz. Umumî bütçe gelinceye kadar bu
nun müzakere edilmemesini teklif ederim. (Doğru 
sesleri). 

FERİD BEY (Çorum) — Efendim, evvelâ Ma
liye Vekili Beyefendi buyurdular ki; encümen, Hü
kümetin teklifini tamamen kabul edecekti veyahut 
tetkikat icra ederek tesbit ettiği bir miktarı bize gös
terecekti. Evvelce de arzetiğim veçhile, kendileri de 
itiraf buyurdular ki, bu bir esasa iptina etmediğine 
göre, bir miktar tesbite İmkân yoktur ve vilâyatın 
bazılarından bütçelerin de gelmediğine göre, muva
zene encümeni bu tetkikatı intaç edemezdi. M ah aza 
mademki şimdiye kadar yapılan sarfiyat yapılmıştır. 
Ve kendileri de 25 milyon lira ile tedviri umur ede
ceklerini söylemişlerdir. Ancak 25 milyon lira olmak 
üzere o maddeyi arz ve teklif ediyor. 

EMİN BEY (Erzincan) — Bîr sual sormama 
müsaade buyurun. Şimdi Maliye Nazırı Beyefendi 
ifadatında dediler ki; Meblâğ pek cüzidir. Binaena
leyh, o zamanki 25 milyon lirayı kabul etmekle şimdi 
kabul etmek arasında pek çok fark vardır. Onun 
İçin Maliye VefciLİ Beyefendi onu buyurdukları zaman 
izah ettiler ki; dündür buyurdular. O dünün derece
sini anlayalım da vereceğimiz tahsisatı ona göre ta
hakkuk ettirelim. 

FERİT BEY (Çorum) — Sonra Müfit Efendi 
Hazretleriyle rüfekadan bazı zevat buyurdularki, bir 
şekil için kanunu mahsus yapmağa lümuz yoktur, 
ve bazı rufeka da buyurdular kîi; bütçe demek varidat 
ile masrafı gösterir bir muvazene demek oldu
ğuna göre, varidatın da burada bulunması lâzıtnge-
Ürken bu, yoktur; bu bütçe değildir. Pek iyi tak
dir buyurursunuz ki. Muvakkat bütçe demek, avans 

demektir. Çünkü Hükümetin teşkilâtı mevcuttur. O 
teşkilâtta esaslı bir tebeddül vaki olursa onu kanu
nu mahsus ile veyahut Muvazenei Maliye kanunu ile 
Meclise teklif eder. Ve o suretle bütçede husule 
getireceği tenezzül veya tereffüü bildirir. Halbuki 
Muvakkat bütçeler sarfiyatı muvakkateden ibaret 
olduğuna ve umumî bütçeden mahsup edileceğine 
göre, varidatın gösterilmesine lüzum yoktur. Keza 
Vehbi Bey biraderimiz buyurdular ki; Beş aylık için 
istenilen bu miktarın kısmı azamı sarf edilmiştir. 
Sarfedilen bir para için avans isteyemez. Avans 
ismi üzerindedir. Sarf edilmeden sarf e salâhiyet 
vermektir dediler. Bu pek tabiidir. Fakat tasavvur 
buyurulsun ki, Meclisi Alinin teşekkülünden evvel 
burada bir çok sarfiyat yapılmaya mecburiyet var 
idi. Çünkü Hükümet başsız kalmış ve yeniden kendi 
istiklal ve mevcudiyeti hf.yatiyesini kurtarmak çare
lerine tevessüle mecbur kalmıştır. Yalnız Meclisi 
Âlinizin tamiratı için büs, yani bu binada oturmak 
için dahi masrafa ihtiyaç \ardı. Binaenaleyh, Hükü
metin çarklarım tedvir ettirmek için masarif durmaz 
idi. Mademki, sarf edilmiştir, umumi bütçenin gel
mesine kadar gayrikanuai vaziyeti devam ettirmek
ten İse, hunim Meclisi Alinizin tasdikine iktiran et
tirilmesi, bir şekli kanuni afmış olmasını temin eder. 
Fakat deniliyor ki, avans olarak bu bütçeyi kabul 
ettiğimiz takdirde, sarfiyatı da kabul ettik addedi
lir. Hayır; sarfiyatı kabul etmek demek, onun he
sabı katisini ihzar edere'c, onun evrakı müsbitesini 
tetkik ederek, sarfiyatın doğru olup olmadığım tet
kik etmeye vabestedir ki, bu vazife, Meclisi Alinin 
bir cüzü murakabesi olmak üzere, Meclisi Alinin va-
sıtai murakabesini teşkil edecek olan Divanı Mu
hasebatın vazifesidir. Meclis yalnız şu sarfa salahiyet 
verir. Elde mevcut olan kavanini maliyeye göre sar
fiyat icra edilir ve bu sarfiyatın def a ti ri mahsusası-
na kaydını şu mezuniyet t Linin eder ve onun için zan
nediyorum ki, 'bu mesele üzerinde uzun uzadıya 
münakaşaya lüzum yoktur. Heyeti umumiyesinİ ka
bul ile maddelere geçilmesini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim, söz alan sekiz zat vardır. Beş 
dakika teneffüs ederek yine müzakerelerimize de
vam edelim. 
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ÜÇÜNCÜ CELSE 

Açılma Saati : 5.15 Badezzeval 

REİS : Rdsisanî VekiK Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİP : Feyyaz Âli Bey (Yozgat) 

RBtS — Çeke kuşat edildi. Bir evrak vardır. Okunsun da müzakereye geçelim. 

2. — AZAYI KİRAM 

2. — Botum mebuslarındım Fevzi, Nureddin ve 
Akif Beylerin bilamüddet mezun addedilmelerine 
dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi. 

(Kâtip Feyyaz Âli Bey, Batum mebuslarından 
üçünün Batum'a gitmelerine dair Riyaseti Celilenin 
mezuniyet tezkeresini okudu): 

'Büyük Millet Meclİ3İ Riyaseti Celilesine 
Batum mebuslarından Fevzi, Nu reddi n, Akif Bey

lerin hasbeflüzum Batum'a gönderilmesi Heyeti Ve-
kilece takarrür ederde bilamüddet mezun addedil
meleri lazımgekni; ve mumaileyhimin tahsisatlarının 
dahi tamamen tesviyesiyle bilamüddet mezun addo-

S, — Firariler hakkında kanun layihası ve Müda-
faai Milliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Efendini, muvakkat bütçe hakkındaki 
müzakeremize geçmezden evvel firariler hakkındaki 
müstacel bir layihanın tetkiki için bir teklif vuku-
buluyor. (Biran evvel sadalan). Eğer Heyeti Celileniz 
arzu ederse bunu takdimen müzakere etmek üzere 
reye vazedelim, ondan ^onra muvakkat bütçeyi mü
zakere edelim. (MuvaM. sadaları). Reye vazediyo
rum. 

Riyaseti Ceüteye 
Firariler hakkındaki layihai kanuniyenİn müsta-

celen müzakeresini zati alinizden rica etmiştim. Pa
şa Hazretleri de tensip buyurmuşlardı. Binaenaleyh, 
Olveçhile ifayı muktazasmı selameti vataniye namı
na rica ederim. 

18 Eylül 1336 
(Reisi 

Müdafaai Milliye Encümeni 
IDİyarbekir Mebusu 

Hacı Şükrü 

REİS — Efendim, firariler hakkındaki layihai 
Icanuniyenin bugünkü mznameye alınarak şimdi 

UAMELATI (Devam) 

lunması Divanı Riyasetçe de tasvip olunmakla He-
umumiyenin tasdikine arz olunur, 

(Muvafık sadaları) 

MUSTAFA BEY <Tokat) — Kaç fcisi? 

KATİP FEYYAZ ALİ BEY — Üç kişi, ikisi bu
rada kalıyor. Üçü gidiyor. 

REİS — Batum mebustan Nureddin, Fevzi, Akif 
Beylerin tahsisatlarının tamamen tesviyesiyle bila
müddet mezun addedilmelerini kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Ekseriyeti azime İle kabul edilmiş
tir. 

müzakeresine 'başlanmasını kabul buyuranlar ellerini 
kaldırsın. Ekseriyeti azime ile bugünkü ruznameye 
alınarak müzakeresi kabul edildi. 

(İSMET BEY (Çorum) — Bütçe kanununa takdi-
men mi olacak? 

RBİS — Evet efendim. Bütçe kanununa takdi-
men müzakere edeceğiz. 

İSMET BEY (Çorum) — Ruznameye konması 
hakkında karar verdik. Acele yapmayalım. Reis Bey. 

REİS — Bendeniz tekrar Heyeti Celilenİn reyini 
sorayım (Şimdi sesleri). Şimdi müzakeresini kabul 
edenler el kaldırsın. Şimdi müzakeresi kabul edildi 
efendim, 

BİR MEBUS BEY — Bu en elzem şey efendim. 
REİS — Rica ederim dikkatli dinleyelim. Çünkü 

matbu nüshaları elimizde yoktur. İyi anlaşılsın. (Mü
saade ederseniz yazalım sadaları). 

&EİS — Yazılmasını arzu ediyor musunuz? Es
babı mucibe mazbatası ile beraber bir defa okuyalım 
da ondan sonra efendim. 

MUSTAFA NECATİ BEY (Sanman) — Zaten 
esbabı mucibe mazbatasında var efendim. 

9. — MAZBATALAR (Devam) 
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Büyük Mîllet Meclisi Riyaseti Celilesİne 
Seferberlikte firar ceraimini irtikap edenler hak

kında Müdafaai Milliye Vekâletince tanzim kılınan 
kanun layihası ve esbabı mucibe mazbatası Heyeti 
Vetkilece tasvip olunarak berayı müzakere Büyük 
Millet Meclisi Riyasetine irsali takarrür etmiş ol
makla ifayı muktezasını rica ederim. 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
•Mustafa Kemal 

Heyeti Vekile Riyaseti Celilesİne 
Ahvali hazıra dolayısiyle görülen lüzum ve ihti

yacı fevkaladeye 'binaen vakti sefere mahsus olmak 
üzere' firariler batkında kaleme alınan mevaddı ka
nuniye müsveddesi olbaptaki esbabı mucibe layiha-
siyle maan takdim kılınmış olmakla müstaceîen Mec
lisi MiHice tetkik ve tasdikine delalet buyurutanası 
maruzdur. 

2 Eylül 1336 
Müdafaai Milliye Vekili 

Ferik Fevzi 

Esbabı Mucibe Layihası 
Orduda firar vukuatının kesreti vatanın selamet 

ve İstiklalini tehlikeye düşürecek bir şekil almıştır. Bu 
hususun tedabiri şedide ile serİan önüne geçmek za
manı 'hulul etmiştir. Filhakika harbî umuminin son
larına doğru firar vukuatı çoğalmış ve mütarekeyi 
müteakip tesirati siyasiye İle de 'bu firar keyfiyeti 
adeta terğip ve teşvik olunmuştur. Efrada bu müte
madi firar cüretini veren keyfiyet bir çok affı umu
milerle şüphesiz cezadan azade kalmış olmaları da 
hali hazır askeri kanununun firariler hakkındaki ce
zası düşman karşısı müstesna olmak üzere bir kaç 
ay hapis ile tecdidi kayıt vf darp cezasından ibaret
tir ki, tesiri hemen yok gibidir. Binaenaleyh, bütün 
efradı millet firarın cezası olmadığına büyük 'bir ka
naat hâsıl etmiştir. 

Bu zan ve kanaat şedit bir ceza ile ortadan kal-
dırılmazsa ordunun hal ve istikbali pek büyük teh
likeye maruzdur. 

Bu hususa dair bir çok misaller tadat olunabilir. 
Mesela Sivas havalisinde bazı taburların muharip 

mevcudu seksen, yüz nefer iken üç dört nefere te
nezzül etmiştir. Bu son günlerde tebdili mevki dola
yısiyle mevcudu yüz küsur nefer olan bir ta'burdan 
bir gecede (24) ü silahlı ve (52) si silahsız ceman <76) 
nefer ve keza mevcudu (70) olan Tokat süvari bölü
ğünden (34) nefer silah, cephane ve hayvanlariyle 
firar eylemişlerdir. Halen bir veya iki ahzi asker ka
lemi mıntakası bir nizamiye fırkasının ikmal mev

cuduna tahsis olunmaktadır. Misal olarak bunlardan 
Konya ahzj asker kalemi son bir ay zarfında (8 500) 
kusur ve Karahisar ve Burdur kalemlerinden dahi 
hemen aynı miktar nefer sevk ettiği halde cephede 
hissolunur derecede bir fazlalık meşhut olmamıştır. 
Bu şerait dahilinde orduda talim ve terbiye ve zabıt 
ve rabıt teessüs edemediği gibi esli ha ve cephane ve 
teçhizat ve melbusatımız dahi duçarı ziya olmakta
dır. Kesretle vukua gelen firarın önü alınmazsa mu
vaffakiyet ihtimali olamaz. 

Firarın önüne geçebilmek için darp, hapis, pran
ga cezalarının müessir veya ameli olmadığı anlaşıl
mıştır. İdam cezası gerçi gayet müessir olabilirse de 
telafisi gayrrkabil bir ziya olduğundan ahvali nadi-
reye hasrolunmalıdır. Cephe civarında Müdafaai Hu
kuk Heyetlerince firarilerin mevaşi ve emvalini mü
sadere, hanelerini ihrak veya hedim gibi cezaların 
tatbikini ilan etmek suretiyle firarın önüne geçebil
dikleri bİttecrübe sabit olduğundan bu hususun bir 
şekli kanunide tatbiki hemer. her taraftan faydalı bir 
tedbir olarak teklif olunmaktadır. Gerçi bu ceza ik-
tİsaden muzur gibi görülür ise de tatbikine iptidar 
olunduğu andan itibaren firarın önü alınacağından 
mazarratı mütesavverede hiç hükmüne iner. Maaha-
za kanunların faidement olabilmesi hüsnü tatbikleri
ne menut olduğundan alakadar memurin tekâsül, sui
istimal veya asarı zaaf gösterirlerse kanundan bir fay
da muntazar olamayacağı cihetle bu misillü memu
rinin de şiddetle tecziye olunmaları elzemdir. Ordu
nun sürati tanzim ve takviyesi İçin leffen takdim 
kılınan kanun layihasının müstaceliyet karariyle mü
zakere ve kabulü muktazidİr. 
Firariler Hakkında Kaleme Alınan Layihaİ Kanuniye 

1. Hükümetçe tayin olunan müddet zarfında 
dehalet etmeyen firari ve bakaya efradın haneleri 
tahrip ve emval ve mevaşJsı müsadere olunur. 

2. Fİrrtbaıd eslrha ve cephanesi yle veya hayva
niyle mükerreren firar eyieyen veya şekavet eden ve
yahut derdestine memur olanlara silahla mukavemet 
eden firariler idam olunurlar. 

3. Seferde firariler h:<fckında takibat ve sevkİ-
yatta musamehaları veya ahzi asker muamelatında 
suüstimalatı görülen memurini mülkiye ve askeriye 
ve jandarmalar ve efradı askeriye ve karye ve ma-
haliat heyeti ihtiyari yeleri ve firarinin kıtası kuman
danları ve firarileri saklayan veya intifa ettiği mahal
li bildiği halde ihbar etmeyen her şahıs efradı firara 
teşvikle ordunun kuvvei harbiyesine İrası mazarrat 
etmiş addolunarak hıyaneti harbiye kanuniyle teczi-
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ye olunurlar, 
4. Firarilerin 'beraberlerinde götürdükleri esliha, 

cephane ve beygir ve sair eşyayı miriye hakkında 
fırka kumandanları tarafından Hükümete işar vuku
unda eşyayı mezkûrenin rayiç üzerinden esmanı zııf 
olarak tahsil olunur. 

5, İşbu kanunun icrasına Müdafaai Milliye ve 
Adliye ve Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

B. M. M. Reisi Umuru Seriye V. 
Mustafa Kemal 

İM. M. V. Da. V. V. 
Fevzi Dr. Adnan 

Ha. V. V, E. H. U. Reisi 
Ahmet Muhtar İsmet 

Mal. V. Mf. V. Na, 
Mahmut Celâl 

Na. V. Umuru İk. V. V. 
İsmail Fazıl Mahmut Celâl 
Sıhhiye V. Ad. V. Na. 
Dr. Adnan Ahmet Muhtar 
Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 

2 Eylül 1336 tarih ve 398 numaralı Heyeti umu-
miyeden muhavvel firariler hakkındaki layihai ka
nuniye encümenimizde Müdafaai Milliye Vekili Fev
zi Paşa Hazretlerinin huzurlariyle müzakere ve mü
talaa edildi, Bakayi saltanat ve devamı istiklalimiz 
için vukubulmakta olan mticahedei vataniye ve istik
lalimizin temini hususunda efradı milletin düşmanı 
dîn ve istiklalimize karşı bütün mevcudiyetiyle İştira
ki elzem olmakla Heyeti Vekilece takarrür eden esa-
satın kabulü zaruri görülmüş ve fakat layihai mez-
kûreye kabiliyeti tatbikiye ve fcuvveİ tesiriyesi itiba
riyle bazı nukatın ilavesi takarrür eylemiş ve vazi-
fei vataniyesini *bu mühim ve tarihi devirde ifadan 
içtinap ederek düşmanın savleti ve hunharanesine 
mukabeleden imtina eden ve mukaddesatı diniye ve 
miiliyemizin çiğnenmesine şerefi dini ve haysiyeti 
müliyemizin rahnedar olmasına sebebiyet verenlerin 
tecziyelerini muvafıkı adil görmüştür. Heyeti Vekile
ce Heyeti umumiyeye ita edilen layihai kanuniyenin 
birinci maddesinde ^Hükümetçe tayin olunan müd
det zarfında dehalet etmeyeîn firarı ve bakaya ef
radın haneleri tahrip ve emval ve mevaşisi müsadere 
olunur» denilmekte ise de encümenimizce hane tah
ribi memleketimizin serveti esasiyesini tahrip edece
ği cihetle muvafrk görülmemiş ve zaten harap bir 
halde 'bulunan köylerin bu suretle tahribi tecviz olun
mamıştır. Muhacirin İskam için müşkülat İçinde çır
pınan Heyeti Vekile bu suretle müsadere olunacak 
haneleri muhacirine tahsis etmekle daha iyi 'bir hattı 

hareket takip etmiş olacağından maddei kanuniyenin 
bu surede tadilini tensip etmiş ve maddei mezkûre
nin tesir itibariyle şiddetini tezyit etmek için de .«bir
likte ikamet eden ailesi efradının tebidini» ilave ey
lemeyi tecviz ederek maddenin şekli atide teklifini 
muvafık bulmuştur. 

«Birinci Madde — Hükümetçe tayin olunan müd
det zarfında dehalet etmeyen firari ve bakaya efra
dının hane, emlak, akar, emval ve mevaşisi müsa
dere ve birlikte ikamet eden aüesi efradı tebît olu-
nur.# 

Heyeti Vekilece ikinci maddede kabul edilen esas 
aynen kabul edilmiş, yalnız «mükerreren» tabiri bi-
lüzum görülmüştür. Çünkü esas itibariyle dehalet et
miş olacak efrat firari olmakla ikinci defa firarla mü
kerrer olacağı tabii bulunduğundan mükerreren tabi
ri kaldırılarak madde aynen kabul edilmiştir. 

Üçüncü madde de ayren kabul edilmiş, yalnız 
şekli ceza tayin edilmeyerek «Hİyaneti Harbiye Ka
nunuyla tecziye olunur» cümlesi sarih bir şekilde 
cezayı tayin etmemiş olduğundan o cümle yerine 
«idam olunurlar» tabiri kabul ve maddei mezkûre 
olsuretle tadil edilmiştir. Dördüncü madde ise firari 
ve bakaya efradının götürdüğü eşyayı miriyeye mü
teallik olup Heyeti Vekiljce kabul edilen esas birin
ci maddeye mugayir bulunduğu ve zaten birinci 
madde mucibince firarinin bilcümle hane, emval ve 
eşyası müsadere edilmekte olduğundan bu eşyanın 
zııf olarak bedelini almak imkânı hâsıl olamayaca
ğından bu eşyanın esmanını firarinin mensup oldu
ğu mahalle veya karye ahalisine tahmil eylemeyi 
muvafrk görerek maddei mezkûreyi berveçhi ati ta
dil eylemiştir. 

(Dördüncü Madde — Firarilerin beraberlerinde 
götürdükleri esliha, cephane, beygir ve sair eşyayı mi
riye hakkında fırka kumandanları tarafından Hükü
mete işar vukuunda eşyayı mezkûrenin rayiç üze
rinden esmaı zııf olarak karye ve mahalle ahalisin
den bila hüküm Hükümetçe tahsil olunur.) 

Beşinci, altıncı madde olarak encümenimiz He
yeti Umumiyeye bazı teklifatta bulunmayı kanunun 
kuvvei teyİdiyesi itibariyle esas olarak kabul eyle
miştir. Şimdiye kadar Divanı harplerce firari ve ba
kaya efrat kanunu mahsusla tecziye edilmekte ise 
de layihai kanuniyeye göre tatbik edilecek cezanm 
gerek şiddet noktai nazarından ve gerek tecziye ede
ceği eşhas itibariyle derecei •ehemmiyeti aşikâr oldu
ğundan ve halkın doğrudan doğruya Meclisimizce 
bilumum umuruna vaziyet edilerek Meclisimizin kuv
vei icraiye itibariyle olan alakasını temin etmek için 
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bu gfbi mesaİUn tahkik ve takip ile itayı hüküm sa
lahiyetini Meclisimizden müntehap üçer zattan mü
rekkep olarak teşekkül edecek fevkalade mahkemele
re tahsis eylemeyi muvafık bulmuştur. Şimdiye ka
dar dakna cezayı zavallı köylünün çekmekte oldu
ğunu düşünen encümenimiz firari teşvik ve suiistima
le meydan veren, vazifesini bihakkın takip eyleme
yerek firara sdbebiyet verenleri tecziye ederek ruhu 
kanunun tamamii tatbikini elzem görmüş ve bu su
retle mahkemei fevkalade teşkiline taraftar olmuş
tur. 

Divanı harp azaları mensup oldukları liva ve ka
zalarda daima rüesayı mülkiye ve askeriye ile hali 
temasta bulunduklanndan ve mevki ve rütbe itiba
riyle onlardan dun mevkide olduklarından bu gibi 
zevat 'hakkında itayı karar hususunda müsamahakâr 
olacakları tabii görülmüş ve fevkalade me'hakimin 
teşkilini kabul eylemiştir. Encümenimiz bu mehakim 
kararının katiyetini tecviz ettiğinden derhal cezanın 
tatbiki itibariyle derecei tesiri nofctai nazarından ola
cak fevkalade tesirden istifade etmeyi muvafık bul
muştur. Seyyar olarak her tarafta firari takip edece
ği ve masarif itibariyle pek çok istifade edileceği ci
hetle bu şekli esas itibariyle kabul ile Heyeti umu-
miyeye arz etmeyi münasip bulmuş ve 'beşinci ve al
tıncı madde olarak 'berveçhi ati mevaddı kabul eyle
miştir : 

MADDE 5. — Bu ceraim hakkında takibi mu
hakeme ve itayı karar doğrudan doğruya Büyük Mil
let Meclisi tarafından intihap olunacak azalardan 
üçer kişilik İstiklal mahkemelerine aittir. İstiklal mu
hakemeleri rtezdinde ciheti askeriyeden bir müddei
umumi -bulunacaktır, 

MADDE 6. — İşbu mahkemelerin hükümleri 
kati olup tebliğ edilen her makam icrasına memur 
ve mecburdur. 

Yedinci maddeyi aynen kabul eden encümenimiz 
layihai kanuniyede icra eylediği tadilatın kabulü ri-
casiyle Heyeti Umumİyeden 'berveçbi ati layihai ka-
nuniyenin kabulünü teklif eyler. 

Reis 
Di yar bek ir Mebusu 

Hac» Şükrü 
Kâtip 

Ergani Mebusu 
Hakkı 

Erzurum Mebusu 
Kastamonu Mebusu 
(A'bdiilkfldir Kemali 

M, M. 
Sartfhan Mebusu 

Necati 

Eskişehir Mebusu 
Eyüp Sabri 

Dersim Mebusu 
Trabzon Mebusu 
Mehmet Recai 

REİS — Efendim bazı söz alan zevat vardır. Ali 
Şükrü Bey, Hamdullah Suphi Bey, Tevfik Ef., Tev-
fİk Rüştü Bey, Abdülkadir Kemali Bey, Mehmet 
Şükrü Bey. Başka kimler söz istediler? 

HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Bu mühim 
kanundur. Tabedilsin, öyle müzakere edelim. Acele 
etmeyelim.. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahİp) — 
Azizim düşman durmuyor (Memleket gidiyor sada-
ları.) Taboîunsun diye düşman bekler mi? 

REIİS — On üç zat söz almıştır. Şimdi madde 
okunsun. 

MADDE 1. — Hükümetçe tayin olunan müddet 
zarfında dehalet etmeyen firari ve bakaya efradın 
hane, emlak, akar ve emval ve mevaşisi müsadere 
ve birlikte İkamet eden ailesi efradı tebit olunur, 

MADDE 2. — Fimabaat esliha ve cephanesiyle 
veya hayvaniyle firar eyleyen veya şekavet eden ve
yahut derdestine memur olanlara silahla mukavemet 
eden firariler idam olunurlar, 

MADDE 3. — Seferde firariler hakkında takibat 
ve sevkiyatta müsamahaları veya ahzı asker muame
latında suiistimalatı görülen memurini mülkiye ve 
askeriye ve jandarmalar ve efradı askeriye ve karye 
ve malhallat heyeti ihtiyari yeleri ve firarinin kıtası 
kumandanları ve firarileri saklayan veya ihtifa etti
ği mahalli bildiği halde ihbar etmeyen her şahıs ef
radı firara teşvikle ordunun kuvvei harbiyesİne İrası 
mazarrat etmiş addolunarak idam olunurlar. 

MADDE 4. — Firarilerin beraberlerinde götür
dükleri eslma, cephane ve 'beygir ve sair eşyayı mi
riye hakkında fırka kumandanları tarafından Hü
kümete işar vukuunda eşyayı mezkûrenin rayiç üze
rinden esmam zuf olarak karye ve mahalle ahalisin
den bila hüküm Hükümetçe tahsil otunur. 

MADDE S. — Bu cer&im hakkında takibi mu
hakeme ve itayı karar doğrudan doğruya Büyük Mil
let Meclisi tarafından intihap olunacak azalardan 
üçer kişilik istiklal mahkemelerine aittir, İstiklal 
mahkemeleri rtezdinde ciheti askeriyeden bir müddei
umumi bulunacaktır. 

(MADDE 6. — İşbu mahkemelerin hükümleri ka
ti olup tebliğ edilen her makam icrasına memur ve 
mecburdur. 

MADDE 7. — İşbu Kanunun icrasına Müdafaa! 
Milliye, Adliye, Dâhiliye, Maliye ve istiklal mahke
meleri memurdur, 

REİS — Burada mevzuubah olan encümenin tek
lifidir. 
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ŞÜKRÜ BEY — Eracümen tarifti etmiş, bür şekK 
muaddel vermiş. 

(MUSTAFA BEY {Tokat) — Zaten askertento üç 
maddesi vardır. Üçlü ide »damdın 

{HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antalya) — Rıe-
is Bey bu Hükümetin fteklSfü nnkttr efendim? 

REİS —Hayır eiKriimteauin löekllîfii, 
MUSTAFA NECATİ 'BEY (Samuhaa) — Endün 

ttien namma İzahat vereceğim ; Cephelerdeki «on •vaı-
aiyrat itişenine 'bayie bir iamun ıtanelferiint Hükümet dü
şünmüş ve kafemte a%mşjtar. Madûnuu âtlnoûz eskfiden 
Sraır edenter hakkında askerî ceza kanununun kabul, 
ettiği esasa! tatbik. otaurdu MB bu suretle firar eden
ler hakkında gayet hafif cezalar venÜSyondu. Meselâ 
üç ay, aîtı ay ptangalbent kaüması gfabü veya hapis ktalh 
ması gibi. Bu, efoaldm daha ziyade flcnanmuı saıikri odu-
yordu. Çünkü cepheden zıryade gelip hapishanede 
kaİaıcak ve bu surette ıfetârahalt edece**. Btinaenaîıeyh, 
Hükümet bu vaaiyet kaırşısmda cephede (toplİBdığa 
efradı tutanak içki böyle bir kanun teklifline mecbur 
kalrmştır. Şu tik ay zarhnda cephede vuku buflıan fi
rar o kadar çoktur kü 'bu meselle hakikaten muçâlbi em-
düşe bir dereceye gelmiştik, Meselâ Sivas htaıvadlîsinıde 
bazı (taburlara tnükltan mevcudu seksen, yüz iken bu 
gün ibu üç dört nefere tenezzül öttıllişair. (Böylfe şeye 
lüzum yok sadafarı). (Günüftüter).. Sonra.- Eğer gHz-
lî kalacak oJursa bu kanunu kabul etıtİBameyiz. Açık 
söylSyeJfrra, 

ALİ ŞÜKRÜ BEY CTîiabzoo) — Oddan herkes 
büık. 

REÎS — Muhavere oJımasım rica ederini. 
MUSTAFA NECATI BEY (Devamfa) — Sonra 

bazı «aburlardan Mr gecede yirmi dördü sâahfa-, efli 
ikfai tsîfehsE olmak 'üzene yetmiş afot nefer kaçmıstm 

AİBDÜLKADİR KEMAIİ BEY (Kastamonu) — 
Ontema Kizum yok Necallfi Bey, 

DURAK BEY (Erzurum) — Bu zamana alît de
ğil, başka zamanda oftmıştur böyle şeyler (GürüHtü-
ler) 

MUSTAFA NECATİ BEY (Devanda) — Bıtoa-
enaffleyh, firar vutouaii pek cobtur. Geçen gün Paşa 
Hazretlerinin 'beyan buyurduktan veçMJe, •yalnız kuv
vetiyle ahzı asker şubesinden (GüıtüHtüler) tiıtoumu 
yok buöiann sadalar».) 

(ÖMER LÛTFÎ BEY (Amasya) — ŞSmdiHik ka
nunun daha afeyhinde değiliz, aleyhimde butoıntmsak 
o zaman bazı edSiKle daha ıserdedersimiz. 

MUSTAFA NECATİ BEY (Devamla) — >Bu se
beple bunlara mâni olmak işin tedabM şedide dıttfflıa-
zına lüzum vardır. Onun için şu suretle bir teklif vu

ku bulmuştur. Şu tekliflin esasatada görülüyor kî; 
(gerek 'efradın rifamm Himaye ve teşvik edenlerin ve 
gerek efradın firarlarını (İhbar etmeyenlerin ayrı ayrı 
tecziye edilmeleri isteniyor. Yime burada iki esas ka
bul edHmİştiır. BKrsi; efradım silahlı olarak lisyamdr, 
Meselâ bazı efrat sülaShlı kaçıyor ve dağa çıkıyor, şe
kavet yapi'yor, .bunu Mam «Emekten başka, çare yok
tur. Pakaıt BHlab.se: tilarak kaçan efirat üçün daha baş
ka çare düşünülmüştür. O da efradın mal ve emlâk 
ve nıavaşis'İrtin zaptından ibarettir. Tahindir ki »dam 
ihükmıü ağır blir ceza olduğundan bu gfiM efrada tat
bik (edilmemiş ve bırolarjft emvali zara'tedlimekille iiikılü» 
fa edtBrnıişıtJr. 

(Diğer efrat İçin, yani silahla, hayvanla kaçantara 
(idam cezası kabul edürrtiştfir. Sefenbarflikıtie maaittoas-
ısüf Divanı Harpler daimi suretle efraiUıa uğraşmıştır. 
Halbuki efradı cepheden kaçıma bazı saiklar vaındar. 
'Bu saliklerden biirindsi, yatanız mesaiyi memurinimi mü" 
samahasıdır. Sonra jandarma kumandannamnın tinma* 
'lidir, lâkaydlislidir. Binaenaleyh, bu lâyjhaıi kanurdiye-
de ittüsamaha&ı görülen, lâkayfdiiai görülen her fart, 
küm olunsa odsun, rüesayi mülkiye -ve askeriyeden ok-
«un, derhal lîdasn edilecektir. Sonra, bura.da daha blir 
esas kabul edilmişHir. Bu da faib'iMr kii esflUhau miniye 
ve hayvanla dağa kaçan efrat, tabiî bu esüliha ve 
beygir elde edİJemüyor. Bunu ekle ötimök liçün köy3Xi-
sünden ve mahaî le ahoİiainden bunun befdelM almak. 
Kuzumu kabul edüMtştir. Sonra Hıükümöttin tekdlifire-
den ayrı olarak encümence tik ıtteklif kaıbul edıüımiş-
ÜJET. Bu da; bunJarın muhakemeleıi encümenlerden 
<inılihap edüıeoek üçer kasiden mürekkep heyetlere ibtı-
rakıfenıştır ve buna İstiklâl Mahkemesi denmliştlir. B̂u
na nfiçSn lüzum vardır? Malûmu âliniz Oivant Harp
ler, sefefberJlikte gömüldüğü ıgibü, dalma müesayl mül
kiye ve askerliye 'ile hali 'temasa buhunuyoıilar ve 
ayni aamanda ondan daha dun mertebede bulunuyor
lar. Bu, vaîâfateıijûde müsamahakâr olmaJaron* mu
cip oiıuyor. Halbuki gerek mıilete karşı, milletimfoiiin 
kuvayi 'icraiye safâhiSyeiainıİ haliz ofeiugunu anfalbmak 
ve gonek mıesayü umuraiyeyri tecziye etmek tabUiriir 
kü daha muvafık oJaoak ıbunıun için enoümenlilmliz bu
nu kaibul etmiştir. Hir de her forafta blir takım Dti-
vam harpler teska ederek, hür *ak*m maisariffer âhtoi-
yar ed%neklte İse, seyyar îstiklât rnahkemıo'erü teştü 
editerek, bu surette mücrimlerin cCEalaınnı vermek 
daha muvafık olduğu düşünülmüş ve bu 'teklüf edB-
ırruştir,, 

ÖMER LÜTFİ BEY (Amatsya) — Refc Bey, Hü
kümetlin tekUfınli de yazsak..j 
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ALt ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendiler, Hü-
kümenin bu kanunu Heyeti âtöyenlize takdimden mak
sadı ne olduğu aşikârıdır ve burudaki zarureti zannedin 
•yorum kii biz de hallettik, Evvelce bu şekilde bir ka
nun teklif edildiği hailde nüfekarmzdanı bir zat tara
fından kabul edilmernlİşti, Fakıa/t sanmaku hâdisat zam
mediyorum kî bizide aşağı yukanı böyle bir kanun yap
maya ve kabul ötmeye icbar etti. 'Bugünkü memîeketli-
tmfekı vaziyeti ve sonra vaeıjyeti sİ'yaıstiyemiz naızan 
ıMbare alınacak otorsa, bilhassa şu Meclisin deruhte 
dtrtügİ vazaif gözönüne -getürültecek olmrm, nvetsuSltyetir 
(mizıiıt gerek aihanı islam karşısında ve gerek saik ci
han karşısında, umum cinain karşısında derecestkiıi 
«akdinden âdiz kaiınz. Biz şayet büyük bir ıruesuMiyat 
denuhme ettik. Buraya gelen müflefaayi kiramın hiç bîri-
si 'yoktur kî öfcimıü gözüne afchnmıaimış olsun. Bizim 
Medıteimfa öteden beni, bir kaç defa söylendiği veç
hile, alelade bir Meclisi Mebusa» değil, gerçi bir 
'M'Sdüsli müessesan da değil, ahvali fievfcadıâdeden doğ-
tmuş bür MecKsıtir ve bunun namı diğeri bir ihtlilâl 
Meclisidir. Bendeniz bu kanunun idinde ufak tefek 
tadüâta İhtiyaç vardır kaınıaatıkndey-jm. Fakat heyetti 
umumüyesâ MbarÂyte bu kanunim kabulünü ıtekîif 
edeceğim. (Bravo sadatanı). 

Efendiler; hîz bu gün haricî ve dahilî düşmanlar
la muhaıt bulunuyoııuz. Hatfta dabüî duşmanfcaun bîr 
çoğu içimizde bulmuyor. Mazbaıta muhaırM Beyün< 
fikrine bendenüz iştirak etmiyorum. Vaziyeti hakiki 
yeyli aniamtş olan 'bur Türk, bir Müslüman, cepheden: 
biç bir vakit kaçmaz. Nıitefckn bu gün ecphenTizde 
iyi kötü bir askerimiz vardur ve bunlar kacmıiyor. Ka-
çanlar, dahilî düşm/antarm, haricî düşmanlara isfaa-
den yapmış olduğu propagandaJarta fikirleri zehir-
larımtiş olıarelıardır. Çünkü bepirfe b^tyorsunuz; aititı 
seneden beri harbediyoruz. Tabudur ki bu halk bu-
natanştır. Bunalmış bir halka yapıtorş olan tesvüât 
pek çabuk tesir eder. Propaganda tesirliyle efrat belh 
ki kaçabilir ve kaçıyor. Şimdi şurada bir Hmtti kar-
deşıiımiz&n söytediği veçhile, biz de propaganda yap
malı İdik, maalesef biz (bunu yapmadık ve bu litübar-
h. 'bu günkü vaziyet de btz.i akıştıımış bulunuyor. 

.Bu itibarla mecburuz, bu tarz da zecrî 
tedabtire müracaat». Yani propaganda tesarti abımda bu
günkü vaatyre*! hakkiyle atvlafyamamış olıatı kfen*-
di askerilerimize vaz'iyeti anJıatmak içtin, îmdünk va
kit müsait •olmadığı ficin ve bunfen şimdi oeprueye 
sevketmek ve istilâya müheyya bulunan düşmanlara 
karşı koymak ve memleketi kurtaımak lâzım oldu

ğundan şu mecburiyet saiikasiytedar ki bu konunu 
buraya vermiş bulunuyorlar. Şimdi efendiler, biz bu 
haırpten çıktıktan -sonra gayet maıtükî bir esas üzeri
me mütalaama bukınduk, Dedik ki; m * huduftten.-
rnız dahilinde bize hakkı hayat bahşedin. Nfiteklkn 
mütarekeni» afcddndeki esas da onların bu tafradaki 
t&abhüdaltı idi. Yami düşmanlafun taahMdaıü idi. Fa-
kaıt efendiler; bütün İsfâmlaa- bunun içtin b3zfcn teo 
Jabimfai kabul etmiyorlar. Heptiniz görıtııüşsunıüzdur. 
Bunlar diyorlar ki; ahkâmı duûyeden fistiabaton, Ge
zi retülıara'p, namı diğeriyle Cezfoıebülmuhanırnet hiç 
bir vaküt düşman kontrolü Anıda, ne şekilde olursa-
olsun, bulunamaz. Binaenaleyh, onlar büzden Hfca-
zm, Yemenin, Surtiyenün, Pilisfiinin, kakın aıymknası 
-taraftan değüdrr.ler. Diyorlar ki açıkça, meselâ HÜn-
dksüatrıda Hilâfet kongresinde diyoriai" ki; TürkUor bu
nu imza dahi etse bizce bu sayam kabul degÜMir. 
Çünkü ahkâmı dMyerrtrae münafidir ve şu nofcta/i 
rtasatJarmu kabul «tükımefc içün aaivalıİDJıar teflerinden 
geldiği kadar uğraşıyorlar, çalışıyorlar. Ingiltöereyü 
ıtıazyik için yine ahkâmı dÜniyeleriine riayet olunma
dığı için, evıinii çifdini, çoluğıuıu, tarteuu terakip 
biçare Hindularm belfci şimdiye kadar tM yüz bât 
kadarı Afganist-ana hicret afimdşti-r. 

;Bunlara tngüizter tmıürnaaıjaat ediyorlar. Buntar, 
yolda elüıednde 'bulunan kaamaSarîa tngilKzlerte harp 
ediyor. Bunu Taymts yazıyor. Tabüdir ki pek ufak 
ıttr kesmtnı yazıyor. Düşünmelidir. 'Bir Hindîi bfoüm 
sulhumuz için ra"baıtwıı bırakıyor, evinli barkın» bııma-
kıyor, anasın'in babastom yatmış olıduğu "topraktan bı-
raktyor, kalktyor, âtisi meçhul bir sergüzeşte keodd-
^ini altıyor, Afganistama hicret ediyor. Sonra bûzKhı 
burada hazı gafil arkadaşlaıuın'iz, düşmanlatrın en 
'sefili memleketimıize hücum efttği bir «ırada, vaatfei 
vaıtafl'iyesiint ifa etmek rst«W(yor. Her halde zannedi
yorum k<t böyte bir vasiyet karşısında Hükömeliitt 
böyle bir kanun teklifinle hakkı vardır. Bu hakkı da 
biz tasdik edeniz. Çünkü bir de£a umumiyet Mbamiy-
îie Mzıkrı 'bu mesaüldıeki alâkamız Hinıditerden fazla
dır. Hususiyet itibaıtiyîe de burası biızum evâniz, bi
zim yurdunnuzdur. Bu liftbarla bu yurdu kurtarmak 
ve oasice ^tihaıriyte biz, düşrreuıtoruı en sefîSi olan 
Yunanlılara karşı hatlbetmek ve bunu da haıhta diharia 
ilân ötmek mecburiyetindeyiz. Efendflıer, Yunanlııtenn 
ne olduğunu ve bizftn karşKinda bulıunmuış oldugur 
muz bugünkü vaaiyeti düş^aımettyiz. Bu vüziyat kar-
şjsında 'Utanmak bite az gelir. Binaenaleyh, Hükümet 
bu kamunu vermekle büyük bir İsabet etomştfir. Biıa 
de bunu müstaceten müzakere eddim, çıkaratam ve 
Hükümete verelim. Herhalde insafflıah bu kamını saı-
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yesinde vatanı mülevves ayaklar aitmda çiğnenmek
ten kurtarırız. (AMut^mr). 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Amtafya) — Ar-
kadarlar, batzam küçük Wk sis göaumuzıün önümde 
koskoca bir ufkim eMümmasıiae ımârai otur. Bu gün 
alîm bir vazüyıefite bıifornduğumıuz için Hükümetia 
noktalı nazaram bazı tadilât île terviç eden encümen, 
bize maniası nofctai nazarından tübreye Kitreye düşüm-
tnemiz lâzım gdteuı fevkaiâde müübiş bir tekJüftıe bu-
taıuyar. Bendeniz bu tomar ıhakfcırıda Mseclfeli ÂH 
ınıokjtaü «azarını tespit etottadee evvel, bara moknatan 
tmsam dikkatküze arz edeceğta, Gârecetanraz ki har-
toikaıt yekpare degftdir. Burada 'dağımı odıam şey omda 
yantoştır. Bumaıda duran (bir aephe vardın Orada kor
kak yatığım bir cephe halik vamdır, Bu cepheler hep ay
ni mittafin efradı içinden dogmuşltur. Nerede cephe-
Ser sağlamıdır? Nerede halt müdafaa <edgyor, cephe
ler dağılmıyor, yoUadığmıız aıdamüıar duruyor ve ine-
rede dağılıyor? kıateyoT. Su döker gM askedıetrSmiz 
kumandanlarla elleri arasından kaçıp gidiyor. Bunu 
tetkik ediniz. Zannediyorum ki meseleyi daha vuzuh 
üe anlamak 'için bir yol bulacağız. Yalnız korku hiç 
bir zamanda bir Hükümet İçm emin bir esas olma
mıştır. Arkadaşta!, yafcuz korku 'ile Hükümet etmek, 
yalnız korku 'ile memleketimizi müdafaa etmek iste
dik mi, mutlak bir harabiye vasıl oluruz ve bacımız 
üzerine «on yıldırım iner ve bizimle beraber memle
ket te yanar. Biz halka doğru bir hareket yapmağı 
niçin duşümnedft:? niçin bazı kumandanlarını, muvaf
fak olan adamların hattı hareketi bizim içsin bir düs
tur olmamıştır? Bir çok defalar alkışlamış olduğu
muz bir adamı yanmızda yadetmek isterim. Dahilî 
ihtilâller vaki olduğu zamanı biz ba2i adamlarımıza 
el uzaıtöık, gefafe ve bastıranız; dedik; Ayni noktalara 
"taburlar da yollamıştık. Fakat o taburlar dağıldı, gü
neş aitmda kar e<rir ®rbi eridi. Niçin diğer kuvvet 
dağıtmadı, vazifesini gördü de bunlar göremedi? 
Çünkü başında askerin ruhunu bilen, tendi ruhunu 
onun rubile karıştıran, onun 'Hissiyatına giren bir adam 
vardı. Bizim bütün 'tarihimiz arasında da 'böyledir. 
Nerede mükemmel 'kumandanlar, mükemmel zabit
ler ordumuzun basma geçmişse, o ordu bin felâket 
ortasında bile kahramanca vazifesini yapmıştır. Ar
kadaşlar, bu gün ben kaniim ki milletlimiz ne kadar 
yorgun olursa olsun, sonu gelmez muharebelerden 
ne kadar kesel duyarsa duysun, ruhu yine aslidir. 
Hissiyatı diMiiyesi, hissi şerefi yine ötmemiştir. Ona 
fazım gelen başları verdim ve yahut vazifesini gören 
bastan takviye edelim, yanlarında üç bin kişi varsa 
altı bin kîsji teşkil etmeleri için, on bin kip teşkil' etme-
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leri için Ezim gelen menabü ona verelim. Görecek
siniz ki dağıtmayan merkezleri ve onların etrafında 
toplanan! kuvvetleri elde etmiş olacağız, Şimdi ben 
maddeyi tetkik ediyorum, deniliyor iki; kaçan aske
rin emvali müsadere edilecektir. Ailesi» tebid edilecek
tir. Arkadaşlar, ifahî ve arzî hiç bir 'kanun tahattur 
edemiyorum ki bir mücrimi değil, mücrimi yakafoya-
madik diye eviâtl&rıuı, masum çocuklarını, karısını 
öldürsün, kurban etsin. Bu itibarla düşünüyorum; 
'acaba muhacerete sevkettigirniz, tarlasından ineğia>-
dera, koyunundan uzaklaştırdığımız kadrotar veya ço
cuklar, gittfcleri yerde yaşayabilecekler mi? Mem
leketimizin muhaceret tarihini bilirsiniz, toprağuv-
dan çıkan yüz muhacirden sekseni muhakkak perişanı 
olarak 'ölmüştür. Madamkü kaçan çoktur, madam ki 
biz bir çoğunu yakalamıyoruz... O hakte bence gayet 
zaruridir. Esasen harap olan, esasen en büyük sefa
lete düşmüş oton zavallı köylerimizde son katan ev
leri yakacağız. Tahrip edeceğiz. Onların çocu
ğunu atacağız, Kadınilarmu süreceğiz, öldüreceğiz 
demektir. 

ABDÜLKADfR *K'BMALI BEY .(Kastamonu) — 
öyle değil efendim. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Devamla) — Hal
buki kendime bir sual soruyorum, acaba ölüme bu 
gün sevkederken ölümle tehdit ettiğimiz adam kaç
mak isterse, kendi canım kurtarmak arzusuna düşerse 
acaba aateskıi tebtd ve evini tahrife korkusu onu tev
kif eder mi? 'Bir adam ki İzzeti nefsi yoktur, bir 
adam ki ölümden kaçıyor, muayyen olan' ölümden 
düşmanın ellinden kaçıyor, kendi canını kurtarmak 
'istiyor, o evini, karısını, çocuğunu ihmal edebilir. (Bu 
itibarla ne olacak? köyünde yakalanmak ihtimaline 
karşı doğruca dağa çıkacak ve bu suretle de Anado-
lunun her taralını eşkıya ile dolduracağız.. Biz n'fk 
ve şefkatla, ahalinin gönlünü ala ala, ona karşı mü-
saadatta buluna buluna, anlara musibet bir " takım' 
'şeyler yapa yapa, halkm kalbini lütuf ile kazanaca
ğımız yerde yangına yangın ilâve edeceğiz. Ölüme 
Ölüm ilâve edeceğiz ve emin olunuz kî esasen biraz 
havada muallâk bir vaziyette duruyoruz ve esasen 
halk bizden bir şey antamamıştiT, (Şiirle memleket 
müdafaa edilir mi? Sesleri) ve bu suretle büsbütün 
içinde bulunduğumuz çukuru kazacağız ve en büyük 
hüsrana doğru gideceğiz (Şiddetli alkışlar) 

'REİS — Maddelere geçtiğimiz vakitte her iki mad
deyi birden nazarı itibare alırız. Çünkü Hükümetin 
kanunile bu kanun arasında bir iki kelime fark var, 
bunun için ifci maddeyi birden okuruz. 
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HACI TEVFtK EFENDİ fKAngm) — Cepheleri
mizin zafiyetinden, kuvvetinden bahsetım'İyeceğim. 
Bir hakökat var ki asker firar ediyor ve bu suretle 
firar da seran mücazatı azimeyi daidir, Şu 'kadar var 
'ki bu kanunda 'bir çok usuller göruKiyor. Ukubette 
niyabet usurü ki cani başka, ceza diğerine vermiyor. 
ikinci teftiş usulü, bu usuller biraz muhtacı tadildir. 
Herhalde heyeti umumiyesi ürbarile lazım bir kanun
dur. Hatta lâzım değil elzem bir kanundur. Mevad-
dı şayanı faldadır, bu bizim evvelce reddettiğimiz 
teKfıfs (kanununun bir aynîdir. Maamafih maddelere ge
lince bir çok tayyedilecek fıkralar, bir çok ilâve edi
lecek fıkralar vardır. Heyeti umumiyenin müzake
resi kâfi görülerek maddelere geçilmesini teklif edi
yorum, Çünkü firar edenlere mahsus bir ceza ter
tibi kanunîdir ve lâzımdır. 

(REİS — Tevflk Rüştü 'Bey buyurun... (Reye sa-
dalan, Müzakere kâfi sadalan). 

TUNALI HÎIJMÎ 'BEY <Bolu) — Reye... 
DOKTOR TEVFlK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — 

Arkadaşlar, hürmetkarı belagatı olduğum Hamdul
lah Suphi Bey füsunkâr bir eda ile bu kanun karşı
sında bizi düşündürdü. Ben de dinledim ve gördüm 
ki, pek güzel bir şiir. Fakat maatteessüf hâdisata 
tetabuk etmiyor. Şöyle ki 'ben de 'ipöda kendisinir» 
gösterdiği mesailerden istittbat edeceğim. Demir gtbi 
ytkıtmayan kuvvetlerimiz ve cephelerimiz var, onları 
her yerde tecrübe ettik ve omlar asla sarsılmadı de-
mişlerdü. Onlan bendeniz de gittim ve gördüm ve 
bilhassa esrarı muvaffakiyetini tetkik ettim. Bu; 
kumandanın kendisinde mevcut olan kuvvetle bera
ber, bu kanunun ruhunda mündemiç ötan hususun 
temin edilmesinden ileri gelmiştir. Binaenaleyh, bu 
kamunun lüzumunu yine o misal ile ispat etmek iste
rim. Sonra tebit edilecek ailelere acıdılar. Filhaki
ka günahtır. Hele bizim memleketimizde acmacak 
pek çok aile vardır. Fakat hepsinin fevkinde acma-
caik büyük bîr aile vardır. Efendiler o yakıldığı gün 
hiç bİrimüz yaşamlyacağız, O da milletimizin ailesidir. 
şuna ve buna acıdıkça, şu ve bu mücriimün haline 
acıdıkça, şuna ve buna merhamet etmeği düşündük
çe işte bu hallere düşüyoruz. Yalnız firar meselesi
ni tetkik ederken onun esbabını tetkik etmeliyiz. Firar 
neden hâsıl ohıyor? Umumî meselelerle, umumî 
sözlerle bu tetebbu edilemez. Firarm esbabı muci-
besi, bilhassa üç şeydir. Birisini Ali Şükrü Bey bira
derimiz söyledi. Yani maksadı mücadelem'izi en kü
çük köylere kadar isal edememekten rmiıtehassildir. 
Hiç şüphesiz maksadı mücahedemizi herkese öğrete

bilseydik:, benim bu necip nirlietimiû efradı, şüphe 
etmem ki, bu mücadelelerden kaçmıyacaktı. İkincisi: 
Ahzİ asker muamelâtında, kendi zannımca, gördü
ğüm bazı nevakıstır. Milletin efradı seyyanen cep
heye sevkedilir ve hepsi giderse İçinde kaçacaklar 
pek az olur. Nihayet üçüncüsü : orada 'kendisinin 
gördüğü ve arkada bıraktığı ailesinin maruz kaldığı 
muamelelerdir. Fakat bütün bunları, bütün bu esba
bı tetkik edersek onun arasında büyük bir sebep da
ha görüyorum. O da; celp ve davet ettiğimiz ve sevk-
ettiğimiz bu efrat hata edip kaçtığı zaman onların 
firarma lâkayit kaldığımızdır. Hattâ maatteessüf 
bu ihmali menfeatitar ellerin idame etmesidir, işte bi
rinci ve ikinci ve üçüncü esbabın biran evvel ikmal 
edilmesini talep etmekle beraber pek kötü, şeni bir 
tesir hâsıl eden firare karşı bu lâkaydi âmiline dera-
nı saat çare bulmalıyız. îşte o erbaptan biri olan lâ-
kaydimin çaresi bu kanunun ruhudur. Bu kanunda, 
Müdafaai Milliye encümenine teşekkür edeceğim1 mü
him 'bir nokta var, o da şudur ki: Hükümetin tekli
findeki fikri tahribi, müsadereye tebdil etmekle ha
kikaten makul bir muhafazakarlık göstermiştir ve 
sonra 'da Hükümete büyük bir noktada 'teşekkür ede
ceğim, o da şudur kul: bu kanunda artık ceza, şimdi
ye kadar olduğu gibi, sade ahaliye, sade köylüye 
değil, vazifesini ifa etmeyen memurlara, eşrafa va
zifesini ifa etmeyen zabitena, hulâsa daima, o yüz 
binlerce, milyonlarca kişilik insan kitlelerine değil, 
onu vazifesine sevketmeyen, binaenaleyh asıl günah
kâr olan ekalliyete tevcih edilmiştir. îşte bundan do
layı da Hükümete teşekfcür ederim, 

AflDÜLK'ADÎR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Hamdullah Suphi Beyefendi biraderimizin noktan 
nazarına maalesef İştirak edemeyeceğim. Uzun uza-
dıya vukubulan beyanatında Hamdullah Suphi Bey 
her cephe için b» demir pençe aradılar, bir demir et 
aradılar. Hartbu'kr, Müdafaai Milliye encümeni, fira
rın esbabı hakikiyesml ta kökünden arayarak düşün
dü ve şu kanunu vücuda getirdi. Filân zatm demir-
elfö olması, çelik pençeli olması cepheyi tutuyor sözü, 
firarm önüne geçecek sebeplerden belki biri olabilir. 
-Encümende müzakere esnasında, bilhassa bendeniz, 
en ziyade itiraz eden arkadaşınız bulunduğum için, 
bu kanunun heyeti umum'iyesinin aynen 'kabulü bu 
günün en İyi çaresi olduğunu zannediyorum. Firarm 
bir çok esbabı var efendiler. Meselâ harbi umuminin 
uzun zaman devam etmesi halk üzerinde bir çok te-
siratın husulüne sebebiyet vermiştir. Sırf başka bir 
zihniyetle yaşayan orduya ihtiyat zabkanuiMi girme-
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si ve arada zabıtanı aslî ile ihtiyat zabıtanı arasında 
husule gelen zihniyetlerin 'başka olması dolayı&ite 
husule gelen fttilâfaton askere aksetmesi, sonra silâha 
davet ohmanîam.... (Bunlara lüzum yök sesleri). 
Bunlar birer hakıifclattir. efendim orduda bulunmuş 
bir arkadaşınız stfatile söylüyorum. Ordu evvelce yal
nız harp ve darpla, yalnız emirle idare edilirken 
hareket ederken, biz orduda bulunduğumuz için -
Bunu iddia ederek ve ısrar ederek söylüyorum - Ordu 
eski zihnİyetMi tamam ne aksine hareket etti. O ztfhni-
yeti biztm hürendis olan şahsiyetlerimiz kabul ede
medi. Binaenaleyh, bu, başlıca sebeplerden birisini 
•teşkil öder. Soma sfâh aHma davet olunan 'insanlar
dan bir çokları, biöıassa erbabı servetten olanları ge
ride kaldriar. Bilhassa para vererek, Sıhhiyece muaye
ne olunarak, çürük ohnadık'fen haîde, cüriifce çıkarak 
bu halkın gözlerinin Önünde dolaştılar. Bunlar halk 
ürerinde büyük tesirat yaptılar. Sonra askerlikten 
kaçanlar senelerle dağda eskivalik vaflarken. defter
leri vazifei vataniyelerkui itfa ettiler. Eşklyaiıfc yapan
lar, bilhassa, fctanbulca yapılan kanunu meşum iîe 
affedildi ve eskivahk yapmış ölmftk şartı konulacak 
affedildi. Askerden v&zifeS vatanivesİn'i ifa ederek 
(çelenler Tannedenm ki. hâlâ tafkibata ımruzdur. 
Bazı vekavi vardır ki, onu bütün »•cıhklarile arzetme-
fîi muvafık görmüyorum ve baışka bir zamana talîk 
ediyorum. Kıtalarda bilhassa takım ve bölük kuman
danları, takrm çavuşları, başçavuşlar askerin bir kıs
mından para atarak onları bifâmüddet mezun 
addettiler; yanında vesaiki Resmiye vardır. Efendiler: 
bunların başçavuş tarafından bilâttriiddet meTun 
addedilmesi diğer arkadaşların ruhu üzerinde fenta 
tehirler vaptı. En son meselede tesk'Blâtt milliye namı 
altında topladığımız kuvvete efradı İtibarHe verilen 
para, diğer taraftan ordu efradına verilen1 gayet cüzî 
veyahut verilmeyen para meselesidir. Bunları encü
men uzun uzadrya teftik etti. 'Encümende bilhassa 
bendeniz bu esaslar üzerinde ısrar ederek, arkadaş
larımızdan! birisihiıt buyurduğu gibi, yakmak ve tah
rip etmek esasını kabul etmeyerek, hattâ idam mese
lesinde de o kadar ileri gidilmemiştir. Eğer bu kanun 
•olduğu gibi tabut edilecek olursa, Hamdullah Suphi 
Beyin buyurduğu gibi, ukubatta rtiyabet usuü cari ol
maz, esası cari oftnıyacaktır. Çünkü en ziyade asker
den kaçanları muhafaza eden onun abesidir. Esa-
satı hufcukıiyeye mugayir olmakla beraber, biz aile
lerinde, kaçması hususunda bu adamlara yardım 
ettikleri cihetle, ailesinin de tecziyesini' esas olarak 
kabul ettük. Fakat Heyeti Aliyerûz olabilir ki, malı

nın müsaderesini kabul ederek, tebit esasım kabul 
etmeyebilir. Maddelerim müzakeresi esnasında tadilâtı 
bittabi Encümen kabul eder zannederim. Binaena
leyh daha firare ait zikredilecek bir çok esbap var
dır İki, bunları zikretmekle basınızı ağrıtmak istemem. 
Her halde birer birer Hattâ en ince noktasına varın
caya kadar, bunlar muhtacı tahlildir. Bir asker zabi
te selâm verdiği halde zabitin o selâmı almamasının 
dahi askerin ruhu üzerinde fena tesir yaptığı görül
müştür. Burttar uzun uzadıya konuşulmuş ve netice
de bu esas kabul edilmiştir. Bunda ne adalete muga
yir hareket vardır, ne tethij var ve ne de ukubatta 
niyabet cari olmaz esasına muhalif hareket vardır, 
Malı müsadere olunan insanlar, onları sakladıkları 
ve bmnetice cepheyi zatif düşürdükleri İçİın elbette bir 
cezaya müstahaktırJar. Kanunun bu surede kabul 
edilmesini bendeniz teklif ederim. 

REİS — Efendim, söz alan daha on bir zat var, 
IŞÜ1KRÜ BEY — Bu kanomun lehinde ve aleyhin

de söylensin. 
(REİS — Umumu hakkında müzakerenin kifaye

tine dair takrirler var. Reyinize arzederim efendim. 
(Müzakere kâfi değil sesleri). Müsaade buyurun efen
dim. Söz alanlardan 'daha on bir zat kalmıştır. îkü 
tane de kifayet takriri vardır. Heyet nasıl arzu eder
se öyle olur. 

MBMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Bazı hususatta bu gibi tekarriri koymazsınız, Bunda 
da biraz söyleasinde mesele takarrür etsin. 

DOKTOR MAZHAR BEY (Aydın) — Efendim, 
üç dört zat söz söylediler. Bunlarda alemmum lehün-
de söylediler. Aleyhinde söyleyecekler aynisin, lehin
de olanlar biraz sükût etsin. Daha âdilâne olur zanne
derim, 

MEMET ŞÜKRÜ <BEY — Reis Bey, usulü müza
kere hakkında söz söyleyeceğim. 

REİS — Kifayet takrirler» reye koyacağım, arzu 
buyuruyor musunuz?. <Hayır sadaüarı, söylesin). 
Biraz daha bu kanunun aleyhinde ve lehinde söy
leyenlere sıra ile söz vereceğim. 

TtİNALI HtUMt BEY "(Bolu) — Bendeniz aley
hinde söyleyeceğim. 

MEMET ŞÜKRÜ BEY (Karahtean. samp) — 
Bendeniz lehinde ve aleyhinde, ikisi ortasında söz 
söyleyeceğim. 

ALI ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Şimdiye kadar 
söz söyleyenler içinde aleyhinde bulunan yalnız Ham
dullah Suphi Beydir. Hamdullah Süphİ Beyde kanuna 
lüzum yoktur demiyor, aleyhinde değildir. Onun için 
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zannederim ki, mevad üzerinde aleyhinde bulunu
yor. Bizim de teklifimiz heyeti umumiyesi hakkında 
(Müzakere kâfi sesleri) müsaade buyurunuz. Heyeti 
Umumiye hakkındafci müzakerenin, kifayetini tekMf 
ediyoruz, maddelere geçilir, orada herkes aleyhinde, 
lehinde söyler. 

REİS — Söz Şükrü Beyindir. 
MEMET ŞÜKRÜ BEY (Karamsarı sahip) — 

Muhterem rüfeka, bu kanı» teklifile, vatanm mukad-
deratîle alâkadar bir celse karşısında bulunduğumuzu 
müdrik olmayacak hiç bir arkadaş yoktur zannede
rim. Kürekle söz söyleyen arkadaşlarım muhtelif nok-
tai nazardan beyanı müta'lea ettiler. Bendeniz bu 
noktaı nazarı tekrar etmek istemem, mütaleam büs
bütün bu noktaımı harici olacaktır. Bilirsiniz ki, efen
dim, cezanın şiddeti biç bir zaman hâdisenin önüne 
geçmez. Fakat cezanın şiddeti de memleketi kurtarır. 
Çünki Cenabıhak buyurmuştur ki: (Veleküm f&kısası 
hayat) kısasta hayat ita vardır. 

R'EFET BEY fMaras) — Ayetten bahsetme, yan
lış okuyorsun. 

MEMET ŞÜK'RÜ BEY {Karahisarı sahip) — 
Müsaade buyurun efendim. Bundan ibaret olmak
ta beraber, İş meselenin tatbîkındadır. Malûmu âtiniz-
dir ki, seferberliği rt bidayetinde böyle kanunlar neş
redilmiştir. 'Bu gün bizim meceîteİ kavaninimiz ara
sında böyle bîr kanun yoktur zannetmeyiniz, vardır. 
Az çok farklı olarak vardır. Bu gîbi kanunlar oMu-
ğu halde aceba tatbikatı yapılmamış mıdır ve mem
leketi harabeye sürükleyen ve böyle zelil, hakir, 
düşmanların karşısında, adeta memlekette, Anadolu-
nun içinde resmigeçit yaparcasına hareket eden bir 
düşmanın karşısında bu millet kaçar mıydı? Hayır 
kaçmazdı ve kaçmamalıydı. Fakat niçin kaçtı? Bunun 
esbabı ve avam ilin i aradığımız zaman göreceğiz ki; 
memlekette ceza ve saire vardır. Fakat tatbikatta ada
let yoktur. Sonra suristimaîât ve idaresizlik memle
keti haralbeye sürüklemiştir ve sürüklüyor. Asit mese
lenin ruhu, suiisti'malâtı ve idaresizliği kökünden 
yıkmak ve kökünden kaldırmaktır. Seferberliğin bida
yeti anında idi ki, yedi gün zarfında bilâ mazeret 
şubelerine teslim olmayan ve cephede mevkii harp
ten, kıtasından firar edenler idam cezasile mücazat 
olunur dîye bir madde vardı, bunu biliyorsunuz. 
Bu madde seferberliğin bidayetinde biraz ehemmiyet
le taübik edildi. Tatbik edilince hiç şüphesiz fevaidi 
de istihsal edilmişti, işte o zamanlar idi ki, Çanak
kale müdaifasmı ve 'Kafkaslardaki taarruzu yapmak 
kuvvetini ordu nefsinde 'bulabilmişti. Lâkin o vaziyete 

uğratıldığı zaman yani tatbikatında ihmal ve tesey
yüp başladığı zaman ve merhamet başladığı zaman 
ordu inMâle doğru koşuyordu ve 'ilk adımı o vakit 
atmış bulunuyordu. Efendiler, o zamanlar bendemiz 
divanı harplerde Mim. Türlü türlü evanVİr geliyordu. 
On beş kişide bir kufiyi asınız, bilmem efendim bu 
İdam cezası çoktur, divanı harp reisleri birer tak
rir versin, bu adamlar affedilsin deniyordu vesaire 
vesaire... Bunun teferruatından okadar bahsetmek is
temem. işte o zaman idi k;İ, askerde bir zihniyet hâsıl 
olmuştu. -Bunu tetkik ima ve mütaleama binaen soy
uyorum. Kaçan efradı isticvap ettiğimiz zaman bil
hassa bu noktalara dikkat ediyorduk. Niçin kaçtı? 
Kendisini firara sevkeden esbap ve avamU nedir ve 
üzerinde müessir olan hadisat nedir. Bunu takip edi
yorduk, diyordu ki, efendiler; bir defa aile iştiyafcı 
ve ailesinden mektup alamaması ve haberdar olama
ması ve İdam cezasile tehdit edildiği zaman, niçin 
kaçtın dediğimiz zaman; efendim bin kişi de 'bir kişi 
asdacak, talihime, diyordu. Bunu binlerle efraddan 
ben bizzat dinledim ve bunun şahidi bulunuyordum. 
Demek bin kişiden bir kişi asılacağına kam' olan efrad 
bu kadar meşak ve mezamme etttette tahammül ede
meyip kaçıyor. Afler memleketin sinesinde elim tah
ribat yapmıştır. Bütün bu tahribatın sebebi, hainane 
yapılmış afterdir. Af finize mağruren soyuyorum, 
hainanedir. Çünkİ demin bir arkadaşımızın tekrar et
tiği veçhile, öyle mecnunane bir hareket yapıldı ki; 
askerden firar etmiş eşkiyalar affedüdİ. Askerden 
kaçmıyarak vaîifes&nde bulunanlar, vazifesini yapanlar 
affedilmedi. Bundan daha büyük cinnet olamazdı. 
(Reis : Sadad dahiline). Saded dahilindedir. Bu gi
bi hâdisat İdi kî, memleketi böyle harabeye sürülü
yordu. Kanun yapmak bîr şey değildir. Efendiler, ka
nun yapmak gayet kolaydır. Kanun yapmakla memle
ket kurtulsa bunun içİru de bir kanun yapardık. Fa
kat kanun yapmakla memleket kurtulmaz. Mesele 
kanunun tatbikidir. Bendeniz şu kanun teklif edilir
ken en mühim bir meselenin nazarı dikkate alındığı
nı görmekle encümene pek teşekkür ederim, bu gi
bi ceraimkı emri takip ve muhakemesinde Heyeti âK-
yenizden mesul v» münıtahap bir heyetin, müstakili 
bir mahkemenin teşkili suretile bu giM cera'imi - aşa
ğıdan yukarıya değil, Memetcikten değii efendiler yu
tandan, kumandan, 'valü ve mutasarrıf dan başlayarak 
mesuliyeti onlar hakkında 'tatbik etmek suretile adale
te doğru en mühtim hatve atılmış olur. Eğer onlar bu 
kanunu kemali azlim -ile ve kemali adil ile tatbik eder
lerse, belki uçurumdan uçuruma düşmekten, kaçın-
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matta bulunduğumz tehlikelerden; yine kendimizi 
•kurtarabiliriz ve Yunanlılara, lâyik olduğu densi vere-
biMz, Mesele tatbikat meselesidir, kanım yapmak 
meselesi değildir. Geçenlerde yine dairei inüSıabiyem-
de bir meseleye şahit oldum, o meselede şu idi: Fi
lân filan teveltöMü efradı derhal celbedelıim ve cep
heye sevfcedeMm, belkî yunanlıları geldikleri yerlere 
atabileceğiz 'diye tekftfat vukubuldu, gelmeyenler hak
kında ne yapılacak denildi, öteden beri yapılmış ve 
tatbik edilmekte bulunmuş olan kanunu ehemmiyet 
ve şiddetle tatbik edelim dedim de dhırmu dediler. 
Kamın mevcuttur zaten askerden firar edenler ve 
şubeye yedi gün zarfmda teslim olmayanlar hakkın
da... Fakat muhtelif avam* askeriye 'İle kanuni ihmal 
edilmiş ve mühmel bir halde kalmıştır. Tabiî bunda 
o kamundan daha yüksek şerait vardır. Onun içân bu 
kanunun leh'İndeyim ve bu gün; 'behemehal' bunun 
çik'ması lâzımdır. 

İDemin bir arkadaşımız, kendisimi hürmetle tanı
dığım ve hürmet ettiğim Hamdullah Suphi Bey, yı
kılmaz bir demir pençe ve eHerden, kumandanlardan 
bahsettiler. İste o kumandan kendisile vaki olan bir 
mülakatımda, oda kemali ehemmiyetle bunu ileri sür
müştü ve bendenizden rica etmişti ve demişti ki; bu 
kanunu çıkantu ve memleketi bunun/ta kurtarabiliriz ve 
şöyle ilâve etmişti: Meclis bu kanunu çıkarmazsa; 
müdafaa» vatan meselesini yapmamış otur. Eğer biz 
bu kanunu çfkarmazsak müdafaai vatan, müdafa&i 
memleket meselesini hakikaten ihmal etmiş olacağız. 
Kanunu çıkaralım. Fa'kat kanunda hakikaten bazı 
noktalar vardır k!İ, bendeniz de aleyhindevim. Ez
cümle ailemin tebidİ meselesi ... {Maddelerden bah
setmeyiniz »adaları) efendim bu kanunun1 heyeti 
umumivedi madde demektir. Maddelerden bahset
memek, kanunun heyeti umumiyetinden bahsetmemek-
tfir. 

REİS — -Maddeler hakkında bilâhare söylersiniz: 
MEMET ŞÜKRÜ 'BEY {Devamla) — Pekâlâ 

İlk defa olmak üzere sözümü muhafaza ediyorum. 
• 'R&S — Efendim, Heyeti Celilenizm nazarı dik

katine bir şey daha arzetmek isterim. Kanunun He
yeti umumüyestfnin lehinde bulunan rüfeka söz söy
lediler Birazda aleyhinde bulunanı rüfekayı dinlemek 
iktrea eder. 

RAGIP BEY {Kütahya) — Evet bendemiz de 
uzun uzadıya tafsilât üe tacfe etmek 'istemem. Bende
n/iz de lehindeyim. Mailûmu âliniz, dün cephelerde 
fedakârlflc edenlerin taltifi için bir kanun yaptık. El
bette cephelerden kaçan, cephelerden firar edenler 

içki da bir ceza tertip etmek zaruret ve mecburiyeti 
Vardır. Binaenaleyh, madamla böyle bir kanuna ihti
yaç vardır, ben de lehindeyim. 

İHSAN BEY '(Cebelibereket) — Efendiler, bizteıtt 
bu sakafın altında toplayan saik ne ise, bu kanunun 
kabulüne olan mecburiyet te odur. Değil bîr Türk
lük âleminin, koca bir 'islâm âleminin, cihanı isDâ-
mryefia, hattâ bütün şarkın medarı istShlâsı ye mes
nedi istikrarı olan saltanat 'bu 'gün yiktfryor. Bütün 
Türkleri ve 'islâmları ve bilhassa şu heyeti muhtere-
meyi bfruzur eden ve kulaklarHrazdaki' kuvveti çakey-
leyea, bu saltanatta MdİrazMidart mütevellit gıcırtıdır, 
vaveyfâıdir efendiler Biz 'buraya ücabı meşrutiyeti ta-
mamile tatbik etmek için veyahut ahvali âdiyede 
olduğu gibi, Hükümeti kontrol etmek için topiamıma-
dik. Saltanat ve istiklâlimize, mukaddesatı diniye ve 
mlliyemize mutaarrız, koca bir âlemi, ebedî bir surette 
tahtı esarette yaşatmak (isteyen ham bir düşmana 
karşı varlığımız», mevcudiyetimizi toplayarak mücahe-
de etmek Sçin azmettik ve toplandık efendiler. (Al
kışlar, brova sesletti). 

'Efendiler, fert yöfctur, cemiyet vardır ve millet 
vardır. Efendiler, bir Vücudu», bir varlığın muhafa
zası için fen kangren olmuş bir vücudu keser atar. 
Bu gün mevcudiyeti hakMyetm'ze mütearnz akur 
düşmana 'karşı kemali fahir ve şeref ve şehamede 
boğuşan, harp edeni 'kahraman arkadaşlarını naroert-
çes'ine, alçakçasına düşmanlara bırakıpta karısının 
kucağına kaçanlara karşı nasıl bir şey yaparsınız 
efendiler? Bunların esbab ve avam'iü fenniyesini ara-
yorsanız, bunlar ya fstanbuldan gelen ham propagan-
danın tesirîle, maksadı aykırı giden suikast erbabı
dır veyahut azmü 'imam zaif, başkası ne olursa olsun 
ben yaşayayım ve karımaı kucağında yaşayayım diyen 
'hnsamardır. Bunların her birM muzır mikrop gibi bi-
ziim maksadımızı öldürürler. Efendiler, yirmi beş se
nelik ve kısmı azamı düşman karşısında çarpışmakla 
geçen hayatı askeriyemin bana verrriiş olduğu tecrü-
'belere istinaden sîze arzediyorum ki, uzun süren harp 
senelerinin asaba verdiği rehavet ve bazı mağlûbi
yetlerin verdiği ümitsizlikle insan yoruluyor ve harp 
etmek istemiyor. Fakat onun arkasında katiyülicra 
bir 'kanun olduğu zaman efendiler, bu günkü hastalık 
tedavi edilir. 'Bu gün sulh 5steyen ordu yann kahra-
manltkhr gösteriyor. Buna üçüncü orduyu şahit 
gösterebiör'im. Efendilıer, onun: üçiin bendeniz Heyeti 
muhteremeyi fazla izaç etmeyeceğim; memleket, is
tiklâl, şiirle kurtulmaz, fedakârlıkla kurtarılır. Fena 
uzuvları öldüreceği ve cephenin gerisinde firarilere, 
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adim ve imanı zalf alçaklara melce buraknuyacagız, 
Herkes ölecek, biz de öleceğiz. Onıun İçin efendiler, 
müzakereyi kâfi görüyorum ve acilen bunun madde 
madde müzakere edilmedim (istirham ediyorum. 

REtS — iMüzakereaia kifayetkıS arzu buyuran
lar lütfen el kaldırsın. Maddelere geçHnıliştİr efendim. 
{Müzakere yarma kalsın sadatarı), 

BÎR MEBUS BEY — Reis Bey! saat iBâde geldik, 
saat yedide kaçacağız. Olur mu? (Devam sesleri, kâ
fi sadatan, gürültüler). 

REİS — Hükümetin tekM okunuyor. Yazasın 
vaUeÖmriz kayboluyor. 

<Reü Beyefendi, yalnız maddeler tabedirsin ses
leri). 

REtS — Efendim müzakerenin devamım arzu 
«deriler lütfen enerini kaldırsın. (Devanı sesleri, ya
rma kalsm sesleri^ 

iMAHMUT CELAL BEY (Saruhan) — Düşman 
cephede durmuyor efendiler. (Devam edelim sesleri). 

REİS — Hayır efendim, ekseriyet arzu etmiyor. 
Ayni bu günkü ruzname île bermutat yarm saat 6 
da İçtima edilmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

(Zeval tost ı«7» de İçtima nihayet vetfidD-
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