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BİRİNCİ CELSE 
Acrhna Saati : 1,40 Badezzerai 

REİS : İkinci Rdsvekili Hasan Fehmfi Beyefendi 
KÂTİPLER : Haydar Bey (KUtaEıya),, Feyyaz; AK Bey (Yozgat) 

RBtS — Meclis kuşat edildi. Zaptı safoık okunacak. 
l(Kâtıip zaptı sabtğı okudu). 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

Bîrine» Celse 
.tfcıinci ReisveküS Hasan Fehmi Beyefendinin tah

tı riyasetlerinde zevaJıi saat bir buçukta kuşat ediîdi 
Zaptı satbık hulasası kıraat ve aynan kabul edikti. 
iKarahisan Sahıip Mebusu Şükrü Beyin, belediye 

teşkilatı hakkındaki teklifi kanuoisiyle Karesi Me
busu Basri Beyin, Şeybülıfelâm Musa Kâzımı Efendi 
aükısine maaş tahsisine dair o4an teklifii Lâyiha Encü
menine, tensip karariyle Lâyiha Encümeninden He
yeti Umumiyeye muhovvel Siverek Mebusu Mustafa 
Lütfi Beyin, mektepler hakkındaki teklifi Maarif En
cümenine, OM Mebusu Yasin Beyin, muaJiiiıntain 
askerlikten tecillerine dair tekMfii Maarif ve Müdafa-
ai Milliye encümenterinıe, Teseülıün meni hakkında 
Antalya Mebusu Mustafa Beyin teklifi Sıhhiye ve 
Dahiliye encümenlerine, 

İktisadiyatın terakkisine dair Kozan Mebusu Mus
tafa Beyin teklifi İktisat encümenine, İki köprü inşa
sına daıir Siirt Mebusu Mustafa Sabrı Efendinin Lâ
yiha Encümeninden muhaıvvei teklifi Nafıa Vekâle
tine, T'Unalı HBnui Beyin neşriyat mücr-irniy&t'i hakikın-
daitoi teklifinan reddine dafir Lâyiha Encümeni maztbarta-
8i kabul edilmriyarek teklif İnşat Encümenine havale 
olundu. 1 Temmuz 1336 dan ibibaıren aske.pliik.taı müs
tesna memuriyetlere tayin edilentoın asker edikne-
lerıine dair Hacioı Muhittin Beyin teklifim in reddi 
hakkındaki Lâyiha Encümeni maabartasiyJe muhase-

bei husu^iyelerin lağvine dair Konya Mebusu Arif 
Beyin teklifinin reddi hakkındaki Dahiliye Encümeni 
mazbatası kaıbul olunarak mezkûr ifci teklif reddedil
di. 

Klonya maselasSoe dair olan sual takriri pazartesi 
günü cevalbı verilmek üzere DahilÖye Vekâletine ha
vale olundu. Bedeli nakdi kanununun ruznamedeki 
diğer mevada teroftan müzakeresine geçilerek tenef
füs için cetee tatil olundu. 

ıftkinci Celse Hafidir)* 

SEKSEN DOKUZUNCU İÇTİMA 

24 Teşrinievvel 13(36 Pazar 

Gerek birinci ve gerek ikinci celseler hafidir. 
ReisisanivekiIİ Kâtip 
Hasan Fehmi Feyyaz Ali 

Kâtip 
/Haydar 

HAMDİ BEY (Canik) — Bu okundu efendim 
(Evvelki güne aittir sesleri). 

REİS — Evvelki cetısemfee aittir. Ondan sonraki 
müzakeremiz hafi idi. Zaptı sabık hakkında mütalaa 
var mı? (Kabul, kabul sesleri) Zaptı sabık aynen ka
bul olundu. 

3. — TEKLİFLER 

1. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, Köy ida
resi hakkmda teklifi kanunisi (2/125) 

RıBİS — Tunalı Hibnıi Beyin köy idaresi hakkın
da bir teklifi kanunisi vardır. Lâyiha Encümenime ve
riyoruz, 

TUNİALİ HİLMİ BEY (Bolu) — İstical kararını 
teklif ederim. Bir kaç satır da okunmasını rica ede
rim. 

MUSTAFA BEY (Karabasan Şarki) — Doğru 
değil, iyice düşünelim. 
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MUSTAFA SABRİ EFENDİ (Siird) — Müsta
celiyet teklifi varsa okunsun efendim. 

,'Büyiik M'iKet Meclisi Kiyasetine 

Esbabı mudbeteniıylie birtökıte ztrde arz; ve 'takdim edİ-
fen (52) maddelik «Koy idaresi kanunu» lâyihasının 
hassaten «Kır asayişb'nin temini gayesini de hedef it
tihaz etmiş obnasına ve asayişin teminine fevkalâde 
ihtiyacımız bulunmasına binaen «istical karariyfc» 
acilen tabı ve tevzi ve müzakeresinin kabulünü tek
lif ederim efendim. 

22 Teşrinievvel 1336 

Bolu Mebusu 
Tuntaiı Hümi 

1, — Kırşehir livasının Ankara İstiklâl Mahke
mesi âairei kazasına ilhak edildiğine dair Büyük 
Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi. 

REİS — Kırşehir tivasmın Ankara istiklâl Mah
kemesinin daireJ kazasına ilhak edildiğine dair He
yeti Veknenin bir tezkeresi vardır, Heyeti Cetilenıize 
arz ediyorum. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Söz isterim 
efendim. 

REtS — Mesele müzakere mevzuu değiL idari bir 
mesetedir. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Lâzımdır. 
REİS — Efendim bunun okunmasını arzu ediyor 

musunuz? (Hay hay sesleri) 
NAFİZ BEY (Caırik) — Bu mımtaka adedi yedi 

idi, birisinin lağvı Mecfösİn karariyle dabiltir. 
•REİS — Yok efendim, Kırşehir livasının Ankara 

İstiklâl mahkemesi mıntıkasına ithali meselesidir. 

3. — TEKL 

2. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin, Denizli mer
kez kazası düyunatınm tecili hakkında teklifi kanu
nisi (2/124) 

REİS — DemzM Merkez kazasının mathıbatı emi-
riyeaînin üç mab tecili hakkında Denizli Mebusu Yu
suf Bejsin teklifi kanunîsi vardır, alelûsul Lâyiha En
cümenine gönderiyoruz. 

NAFİZ BEY (Canik) — Lâyiha Encümeni çabuk 
göndersin efendim. 

4SMAİL SUPHİ BEY SOY&ALLIOGLU (Bur
dur) — Heyeti âtiye kabul ederse bunun halkçılık 
pragramiyte meşgul olan encürnenriıraze havalesi mü-
nasiptir efendim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim ben
deniz de Program encümenune gitmesini arzu ediyo
rum. O encümene havale edilsin. 

REİS — M'üs&ade buyurun efendim. Hilmi Be
yefendi teklif ediyor ki; Heyetli Cette nazarı mütala
aya almak kararını versin, bunu kabul buyuruyor mu
sunuz? Lâyiha Encümenine veriyoruz. Lâyiha Encü
meninden geldikten sonra Dahiliye ve Pıtogram en-
cUmenderine gönderiniz. 

NAFİZ BEY (Canıik) — Kayseri mifftakası ne ok 
du? Kayseri mtntakası henüz münhaldır. Onu demek 
istiyorum. 

,REİ5 — Okunmasını arau buyuranlar lütfen eL-
terini kaldırsın. 

MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarki) — Tabii 
>bu da kabul edilmeli, mademki mırrtaka dahiline gir
di.. 

REİS — Heyet okunmasını arzu etmiyor efen
dim. 

2. — Hiyaneti vatanlyeden idama mahkûm Erme
nek kazasının Adiîlu kafiyesinden saki Mehmet hak
kındaki evrakın gönderildiğine dair Adliye Vekâleti 
tezkeresi 

iREİS — Ermenek'te icraryi şekavet eden ve ida
ma mahkûm edilen şaki Mehmet hakkında hükmün 
tasdikine dair Heyeti VefcİIenm tezkeresi vardır. Ad-
tiye Encümenine gönderiyoruz. 

LER (Devam) 

3. — Kütahya Mebusu Besim Atalay Beyin, Ev
kafı celâliye ve Piri Pasa vakıflarının Hükümetçe 
idaresine dair teklifi kanunisi (2 f 123) 

REİS — Evkafı celalliye ve Piri paşa vakıflarımın 
ciheti maliyeye alınması hakkında Besim Atafiay Be
yin teklifi kanunisini Lâyiha Encümenine gönderiyo
ruz. 

4, — TEZKERELER 
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5. — MAZBATALAR 

7. — Diyarbekir Mebusu Hacı Şükrü Beyin, Mil
li Ordu teşkili hakkında teklifi kammâsı ve Layiha 
Encümeni mazbatası (2/119) 

REÎS — MiUi Ordu teşkili hakkımda Hacı Şükrü 
beyin teklifinin kabulüne dair Lâyiha Encümeninin 
ımazfaaıtası vardır. (Red sesleri) Efendim okunmasını 
arzu «diyor tnusunıız? Yoksa Mıüdafaai Milliiyeye 
(gönderdim mi? 

IMUSTAFA BEY (Karalhıisan ŞadcIİ) — Heyetçe 
kabul edilecek şey talbü okunacak. Okunmadan olur 
mu? Şayanı müzakere olduğunu Lâyiha Encümeni 
tasdik ediyor. 

RJEİS — Müdafaad MMryeye havalesini kabul 
ediyor musunuz? (Hay hay «adaları). 

ıMUSTAFA BEY (KaraMsan Şarki) — Reye kon
sun, kabul edilsin, ondan sonra efendim. 

2. — Ergani Mebusu Mahmut ve Sırrı beylerin 
311 ve 312 tevellütlülerm terhisine âmr teklifi kanu
nisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2J116) 

REtS — 3M - M2 tevellütlü efradın terhisti hak-
ikınıda Ergani Mebusu Mahmut Beyin tekMfönin red
dine dair Lâyiha Encümeni mazbatası vardır. (Za
manı değil sesleri) Layiha reddi mutazammn oSduğu 
İçin okutturacağım. 

Riyaseti Oetteya 
Talbtı süahta bulunan 311 ve 312 tevelffitMi efra-

dın terhisleri lüzumuna dair Ergani Mebusu Mahmut 

Beyin Heyeti Umumiyeden muhavvel layihai kamınd-
yesi enoumenirrazoe mütalaa ve tetkik olundu. Vata
nın şiddette müdafaa ve istMasiyte iştigal edildiği şu 
sırada cephede düşman karşısında bulunan bir Ictsun 
efradın terhisi digerterintin inkisarı sevk ve belki de 
firarlarını badi «olacağı ve hab harp devam ettikçe si
lah atandaki efradm terhisine imkânı kanuni de bu
lunmadığı cihette teklifi mezkûr Kângın Mebusu Ne
şet Beyin reyi muhalifine karşı ekseriyette reddedilıniş 
olmakla ifayı muktezası zımnında Heyeti müsarün-
ûeyhaya arz ve takdimi tezekkür kıtındı. 

Lâyiha Encümeni 
Reisi Namına 

Antalya 
Ali Vefa 

23 Tesrinievvet l'33ı6 

Mazbata Muharriri 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 

Kâtip 
Antalya 
Ali Vefa 

<Ret, ret seslemi). 

iREtS — Lâyiha Encümeninin mazbatası reddi 
mutazammırodif. Kabul edenler «İlerim kaldırsın. 
Mazbata kabul edilmiş, binaenaleyh teklif reddedil-
miştür. 

2, — AZAYI KtRAM MUAMELATI 

1. — Siverek Mebusu Sıtkı Efendinin Meclise tak
dimi hakkında Büyük MUtet Meclisi Jtiyasefi tezkere
si 

REİS — Siverek Mebusu Nakip S(to Beyin Mec
lisi Alinize takdimine dair evvelce verilen bir karar 
vardır. Heyeti CeKlenize takdim için yenilmiş bir ka
rardır. 

Umuru Dahiliye Vekâletine 
Siverek Mebusluguyta mukaddema Dersaadet'e 

azimet ve ahiren Samsun tarikiyle avdet etmiş olan 
'vilâyet nakib'i Sıtkı efendi esnayı avdetinde Riyaseti 
CeMleden mezuniyet istihsali üzerine Ankara'ya ug-
«ramadaa datrei intihahiyesme geldiğinden bahis Dıi-
yanbekir Vilâyetinin 12 Temmuz 1336 tarihli şjifre 
tfeJgrafnamesİ Heyeti Vekilece ledettszekkür muma-
Üeyttm evvelce istihsali mezuniyet eylediği cihetle 
Meclise kabulü ve vilâyete de rş*an keyfiyet olunması 

takarrür etmiş olmakla ifaya muktezasmı rica ede
rim. 

Büyük Millet M'ecüsi Reisıisanıisi 
ıCelâlettin Arif 

(BÎR MEBUS BEY — Tarihi nedir? 
jKÂTİP — Efendfim Temmuzda., 
(REIS — Efendim, Temmuzda yapılan muamele 

her nasılsa evrakta geri kalıyor. Bu zat Diyarbekür 
nakyihi ve Siverek Mebusu Sıtkı Beydir. 

HACI TEVFÜt EFENDt (Kâng'ırı) — Çok iyi, 
çok mübarek adamdır. Münasiptir efendim. 

İRBtS — Heyeti Vekile Meclisimize takdim kararını 
Temmuzda vermiş, o vakit mezuniyet istihsal ederek 
memleketine gitmiş, binaenaleyh muamele bitmiştir. 
Bekir Sıtkı Bey de Meclisi âli azasındandır. 

(Evrakı varide bitmiştir. Ruznamei müzakeralta ge
çiyoruz. 
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YUSUF ZİYA BEY (Bitte) — Reis Bey bizim 
takririmiz vardır, geçen gün verdim. Muhacirler hak
kında. Bugünde müstaceliyet karan hakkında bir tak
rir verdim, 

REİS — Buldurur isem simdi okuttururum. 
ATIF BEY (Bayezit) — Erendim Hükümetin 

müstaceliyetle teklif etmiş olduğu yedi mahkemeden 
yalnız Kayseri mıntakası azalan henüz gi'tmemiştar-
dir. İçlerinden iki tanesi İstifa etmiştir. Yalnız ben 
kalmıştım. Bittabi vaziyetin ne olduğunu bilmiyorum. 
Bunun da •neticetendiriknesini Heyeti Umumiyeden 
rica edenim, (intihap edütneK sesleri). 

^Fuat Bey kürsüye gelerek). 
iREİS — Fuat Bey söz Vehbi Beyindir. 
FUAT BEY (Çorum) — Pekâlâ. 
VEHBÎ BEY (Karesi) — Efendim, bendemiz Ri

yasete bir takrir takdim etmiştim, salamuraya girdi, 
henüz çıkmadı, istanbul'dan gelecek mebuslar hakkın
dadır. Bendeniz badema İstanbul'dan gelecek mebus
ların kabul edilmemesini teklif ediyorum, (zaten evvel
ce karar verihniştir sesleri). Karar yoktur. Şimdi ka
rar var derseniz sözüm yoktur. Eğer değilse karar 
vermenizi rica ediyorum. Zira cenneti görüpte sattın 
alacak herkestir. 

4. — Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyle rüfekasmm, 
muhacir ve mültecilerin askerliklerine dair teklifi ka
nunisi (2/120 mükerrer). 

REİS — Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyle rüfeka-
sıaıo bir takriri vardır. Kısa, iki maddeden ibarettir 
onu da alelusul Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. 

1. — Bu seferberlik müddetine mahsus olmak 
üzere hidematt fiiliye, ihtiyat ve müstafıza efra
dından bedeli nakdi ahzine dair kanun lâyihası ve 
Muvazene i maliye ve Müdafaai Milliye encümenleri 
mazbataları. 

R'EÎS — Efendim, Bedelinakdi kanununun baki
ye! müzakeratına geçiyoruz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yoagat) — İki tak
ririmiz var, okunmadı. Okunmayacaksa bari befcle-
mryelİm. Takririmizi geri alalım. 

RîEtS — Nedir takririniz? Evrakı varide meya-
nında yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) _ Yusuf 
Ziya beyin takriri evrakı varide meyanında mıdır? 

REİS — Müsaade buyurun. Vehbi Bey bir me-
selei müstaharadan, mevzuubahis olmıyan bir mesele
den bahsettiler. Ruznamei müzakeratta ve evrakı va
ridede böyle bir takrir henüz ellimize gelmedi, vermiş
lerde takriri kalemden buldurur, Heyeti Celıikmizkı 
müzakeresine veririz. (Gürülftüler). 

Müsaade buyurun, Atıf Bey Kayseri İstiklâl Mah
kemesi hakkında beyanatta bulundular. Eğer tensip 
•buyurursanız Hayati Vekile bunu tehir etmedi. Maflıu-
mu âliniz İstiklâl mahkemelerinin adedi, mıntakala-

' rrarn intihabı Heyeti VekJIece tayin edildi. İntihabı ol-
veçhile yapacağız, fici arkadaşımız istifa etmiştir. Mü-' 
saade buyurursanız bugün işlerimiz mühimdir, ruz-
namemize geçelim, onu bundan sonraki rııznameye 
Mal edelim. Eğer orada istiklal mahkemesi tesisinden 
sarfınazar editmemisse inttftoalbattımızı yaparız (Muva
fık sesleri). 

ÎSMAÎL SUPHİ BEY (Burdur) — Reis Beyefen
di; Vehbî Beyin verdiği takrir gibi tarafı âcizanem-
den de böyle bir takrir takdim edilmişti. Kanunu esa
si encümenine gönderildi. Binaenaleyh . Kanunu Esa
si Encümeni çıkarsın. İstanbul mebusları hakkında
dır. 

«MADDE 1. — Muhacir ve müiteciter hicret etti
ği tarihten itibaren altı ay sonra tahtı silaha alınırlar. 

MADDE 2. — Muhacir ve mülteciler hicret ve
kâleti memurudur)» 
diyorlar. (Muvafık sesleri). 

RElS — Süleyman Sırrı Bey söz mü İstiyor
sunuz?. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Takririm 
vardır, okunsun efendim. 

REİS — Nedir takririnizi bilmiyoruz? 
(KATİP HAYDAR BEY (Kütahya) — Rıızna

meye ithal edilmek üzere kaleme verdik. 
REİS — Bedeli nakdi hakkında söz alan zeva

tın listesi mahfuzdur. Söz Ragıp Beyindir. 
VEHBİ BEY (Karesi) — Usulü müzakere hak

kında söz söyllyecegim. 
REİS — Buyuran efendim. 
FUAD BEY (Çorum) — Efendim Geçenlerde bu 

kanunun müzakeresinde söz alan ve aleyhinde ira-

3. — TEKLİFLER (Devam) 

6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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dı'kelâm eden Bursa mebusu Operatör Emin Bey 
kardeşimiz, encümenin mazbata muharriri olmak sı-
fatiyle, gerek şahsıma ve gerek encümene tarizatta 
'bulundular. 

FEYZt EFENDt (Malatya) — Yüksek söyleyi
niz.. 

TUNALI HÎLMt HEY (Bolu) — Böyle hesaplar 
zamanı değil allahaşkına canan. 

FUAT BEY (Devamla) — Ve »dediler ki; encü
men bizim intihapgerdemizdir. Binaenaleyh Heyetin 
arzusu dahilinde ifayi vazife etmeğe mecburdur. Bu
nunla beraber hidematı vataniyesini ihmal etmiştir 
•ve vazifesini yapmamıştır buyurdular. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Hayır, ha
yır «Vataniye» kelimesi yoktur. 

FUAT BEY (Devamla) — Bendeniz şahsıma 
taallûk eden cihet için Heyeti müoieremeniz kül ol
mak itibariyle, bendeniz de onun bir cüzi bulundu
ğundan, bu cüzün kanaat ve içtihadında hür ve ser
best olduğunu Heyeti muthteremenizİn takdir ede
ceğinden eminim. Binaenaleyh bubapda şahsım için 
toaşka söz söylemiyorum. Ancak yine bu Heyeti 
muhteremeaian itim adiyle intihap edHmiş olan bir 
encümenin şahsiyeti maneviyesini Operatör Beyin 
izam ettiği şekil ve surette bu kürsüden muatep tut
mak muvafıkı hak ve msfet alamaz efendim. Bende
niz filvaki bu 'kanunu o zamanki haleti rulhîyeye is
tinaden geri almış ve encümende mevkii müzake 
reye koymuştum. Yani arkadaşlarıma arz etmiştim, 
onlarda rey ve kararlarında İsrar ettiler. Fa
kat onlar eski yaptıkları tarzda yapmadılar. Birinci 
maddeyi ta di I en ve yine bedeli nakdinin efradın bir 
kısmından yani hizmeti muvazzafa erbabından maa
dasından atai hususunda İsrarda bulundular. Eğer 
bu kanaat tarize hedef olmağa lâyik ise o baş'ka, bu
nun takdirini Heyeti muhteremenke bırakıyorum. 

MUSTAFA SABRt EFENDİ (Siirt) — Herkes 
İçtihadında serbesttir. 

FUAT BEY (Devamla) — Mademki böyledir, 
görüyorsunuz ki, bu kanunun leh ve aleyhinde idareî 
kelâm edildi ve elan da edilmektedir. Bunun hük
münü vermek, yani encümenle Operatör Beyin ara
sında hakem olmak Heyeti âliyenizin bileceği bir iştir. 
Her ne suretle isterseniz karar verirsiniz. Zaten He
yeti Vekile de ayniyle bizim vaziyetimizdir. Artık 
sözü fazla uzatmağa zait addediyorum. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Efendim,. 
geçen gün kürsüye çıktığım zamanda, öyle zannedi-
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yorum ki, Fuad Beyin satışına tariz ve -tenkitte bu
lunmadım. 

ıBtR MEBUS BEY — Şahsiyet burada yoktur 
rica ederim kesiniz, 

OPERATÖR EMİN BEY (Devamla) — Şkrıdİ 
Muvazenei maliye encümeni reisinin mazbut olan 
ifadesi meydanda, aynı encümene mensup olan Veh
bi Bey ve diğer Muavenei maliye encümeni azaları 
da bu kanunun aleyhinde bulundular. Binaenaleyh 
Buat 'Bey, Meclisin kararı hilâfında tanzim etmiş 
olduğu mazbataya... (Gürültüler). 

FUAT BEY (Çorum) — Halâ yine yanlış soyu
yor. Efendim karar hilâfında ben nasıl mazbata tan
zim ederim? Mazbata da arkadaşlarımın imzası da 
vardır. 

RıEÎS — Fuad Bey, gürültü etmeyiniz Efendim 
bağırmayınız, 

TUNALI HtLMt BEY (Bolu) — Reis Bey, mec
lisin bjr saati bin liradır. 

OPERATÖR EMİN BEY (Devamla) — Şimdi 
efendim, şurada nizamnameden bir madde okuyaca
ğım. Heyeti umumiyece reddolunan teklifler aynî 
içtima da tekrar Meclîse takdim olunamaz. Niçin 
Muvazenei maliye encümeni bu kararı yapmıştır? 
Kararımız hilâfında tekrar müslimlerden Bedeli 
nakdi altızı kanununu neden bize teklif ediyor? (Mec
lis kabul etmiş sesleri). Mazbata muharriri muvafık
tır diyor, benim demek istediğim, tenkit ettiğim bu 
idi. 

RElS — Müsaade buyurun tki arkadaş arala
rındaki suttefehhümün izafesi için söz sövüyorlar. 

OPERATÖR EMtN BEY (Devamla) — Diğer 
taraftan «vazifei vataniyesini ifa etmemiştir» dedi
ler. Ben böyle bir şey söylediğimi bilmiyorum. Vazİ-
fei asliyesini ifa etmemiştir dediğimi zannediyorum. 
Eğer bu tarzda söylememiş isem o tashih olunsun 
efendim. O halde zımnî bir tarziyedir. Heyeti Umu
miyece reddolunan bir şeye, Muvazenei maliye 
encümeninin ekseriyeti aleyhinde olduğu halde, Fuat 
Bey taraftar olduğu için tenkid ettim, 

R'EtS — Efendim Emin Beyefendinin sözlerin
den anlaışıyor ki tarizi şahsi yoktur Binaenaleyh me
sele kapanmıştır, 

FEYZt EFENDt (Malatya) — Teşekkür ederiz 
Emin Beye. 

REİS — Pekâlâ, bu mesele kapanmıştır. 
Vehbî Bey usulü müzakere hakkında söz söyli-

yecekfcir, (Vehbi Beye hitaben) esasa girmeyiniz, zira 
söz baskasınmdır. 
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VEHBİ BEY (Karesi) — Bedeli nakdi kanunu 
hakkında müzakere ediyoruz. Burada kimimiz alırı
sın, kimimiz alınmasın diyoruz. Bu bapta salâhiyet-
tar olan; Erkânı harbiyei umumiye reisi Bey İle, 
Müdafaai Milliye vekili Paşadır. Onların mütalâası
nı dinliyelim, ondan sonra müzakere edelim. 

FEYZİ EFENDİ (Malatya) — Muvafıktır efen
dim. 

VEHBİ BEY (Devamla) ~~ Çünkü Müdafaai 
Milliye encümeni, aleyhindedir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Bu kanun 
hakkında Heyeti Vekilenin teklif ettiği nüshada Mü
dafaa Milliye Vekili Paşa Hazretlerinin imzası yok
tur, binaenaleyh Vehbi Bey biraderimizin mütalâası 
doğrudur. 

REtS — Efendim müsaade buyurun. Müdafaai 
Milliye Vekili Paşa Hazretleri namma gelen zat bu
radadır. Noktai nazarlarını söyliyecefcier. Bu, sekli 
müzakereye aittir. Müzakereyi dinleyip söylemek lâ
zımdır. Musa Kâzım Bey söz söyleyecek misiniz? 
Müdafaai Milliyettin noktai nazarını İzah buyurun. 

IMÜDAFAAt MfLLtYE VEKÂLETİ NAMINA 
MİRALAY MUSA KÂZIM BEY — Bidayetten-
beri, gerek izmir cephesinde ve gerek Alaşehir cep
hesinde muhtelif suretlerle bedeli nakdi alınmakta
dır. Bazı kumandanlar ve bazı ahzı asker şubeleri 
bunun alınması için teklifte bulunuyorlar. Ekser yer
lerde de muhtelif suretlerle alıyorlar. Kimisi (200) 
lira alıyor, kimisi de (300) lira alıyor, beş ay için... 
Bİz böyle gayri muntazam işten kurtulmak için şöyle 
bir şey teklif ettik. Bunun kabul ve ademi kabulü 
Heyeti Celilenİze aittir. Biz bunun kabulünde musir 
değiliz (Teşekkür ederiz sesleri). 

REİS — Söz Ragıp Beyindir, Buyurun. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Reis Bey müsaade bu
yurun, söz Erkânı harbiyei umumiye riyasetininditr. 
Bu vaziyette zannederim müzakere doğru bile değil
dir. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim, mesele sade 
bedeli nakdi meselesi olsaydı şüphesizdir ki şu Mec
liste toplanan zevatı mühteremenin hiç birisi müza
kereye bile tevessül etmezdi. Çünkü bir zengin kemali 
saadetle evinde otursun, bir fakir cepheye gitsin, düş
manla peoçelessin Müsavat, adalet, hakkaniyet nok
tai nazarından bunu kabul edecek hiç bir sahibi 
vicdan tasavvur olunamaz. Bunu tecviz etmek müm
kün değildir. Hususiyle bendeniz, sırf şahsi ola
rak tabi olduğum mefkure İtibariyle, büsbütün bu
nun aleyhindeyİm. Fakat meseleyi yalnız bedelinak-
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di meselesinden düşünürsek, böyle o-Jmakla beraber, 
diğer cihetten düşünmek zaruret ve mecburiyeim 
hissediyorum. O da; şimdiye kadar hepimizin dert-
leşerek ağlaştığımız içtimai dertlerimizden en mü
himinden birisidir. Efendiler; bedeli nakdi alsak da, 
almasak da zenginlerin cephelere ve diğer yerlere 
şevki İmkânı olmadığı kanaatindeyim. (Hayır ses
leri). Amma müsaade buyurun, Esbabiyle, sevai-
kiyle izah ve İspat edemezsem ondan sonra siz söy
leyin. Rica ederim dinleyiniz. Çünkü ben de sizden 
ziyade bedeli nakdinin aieyhindeyim. Sİzî bu hususta 
namusum üzerine temin ederim. Fakat bir derdi iç
timaiyi burada açmak mecburiyetindeyiz. 

Malûmu âlileri, seferberliğin birinci senesinde 
Hükümet, yani istanbul Hükümeti, o zamanki Hü
kümet, bedeli nakdîyi kabul etmişti. Fakat kuvvei 
umumiyeye ânz olan halelden dolayı seferberliğin 
İkinci senesinde bîr reddi bedel kanunu neşretti, işte 
reddi bedel kanununun neşri üzerindedir ki orduda 
ve memlekette bir sukutu müthiş başladığına kaniim 
ve hepiniz buna şahitsinizdir ki mesele böyle ol
muştur. Yalnız İzmir heyeti sıhhiyesi - bir irtikâba 
müstenit olmaksızın • efendiler beşer lira (rantken) 
şuama iane veren herhangi bir şahsı, heyeti sıh
hiyenin raporiyle, gayri müsellâh çıkardı. İki ay zar
fında on bin genç, gürbüz, zengin evlâdı hizmeti 
gayri müsetlehaya çıkmıştı. Efendiler; bundan sonra 
menziller teşekkül e te Bu menzillerde iki merke-
biyle bir sürücüsü bulunan askerlikten tecili kabul 
edildi Bütün menziller zenginlerin merkepleriyle, 
sürüoüleriyle doldu. Fakat menzil kumandanlarının 
her bîri ayda üçer beşer yüz lira soydu. Bundan 
maada bir mülâzimi saniden itibaren bir çok ku
mandanlara varıncaya kadar evlerinde ailelerinin 
başında zengin evlâtları kaldı. Binaenaleyh bir mil
yon askerimiz eğer Çanakkalede şehit oldu ise, sizi 
temin ederim ki, bunların içmde beş tane zengin ev
ladı gösteremezsiniz. Seferberlik ortasında da bakı
nız bedeli nakdi yoktu, Reddi bedel kanununun ah
kâmı cari idü. Bendeniz burada ne zabıtandan, ne 
de etıbbadan hiç birinin şahsını mevzubahis etmi
yorum. Heyeti umumiyesi İtibariyle söylüyorum. 
Heyeti Celileniz şahittir ki zengin evlâtları askere 
gitmedi, askerlikte hizmet etmedi, 

Efendim şimdi bu kanunu Müdafaai milliye 
encümeni de kabul etmiyor. Teşekkür ederim, yer
den göğe kadar. Fakat Müdafaai Milliye encümeni 
bu Bedeli nakdi kanununu reddederken, zengin evlâ
dının askere gitmelerinin esbap ve avamilioı de İh-
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zar edecek bir 'kanunla Meclise gelse idi kendilerine 
teştiK'&iratittuz dana azım oıacaKtı. Bınaenaıeyn elen
diler; en suyuk dendanuz; zengin evıatnarjnı askere 
göndeıımemek derdi değil, eğer onları şeraiti hazıra 
tahtımda gönderdiğimiz takdirde ordumuzun inmlâ-
üne seoep olmaları ihtimali de vardır. Bunun için 
yegâna düşürıütmesi lazım gelen çare, buntarm aske
re sevta ve vazifeleri basında hüsnü Mayi hizmet et
tirilmeleri esbabının teminidir. Böyle bir kanun, böy-
lle ba* esbab ihzar attığınız güne kadar ben de bahıti 
ummanın dalgalan kadar bu kanunun reddine taraf
tar um. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Eferidim müsaade Du
yurulurca bir sual soracağım. Bu yolsuzlukların hâ
lâ devam etmesini kabul ediyorlar mı? (Bravo sesle
ri). 

RAGIP BEY (Devamla) — Muhterem refikimiz 
Vehbi Bey, seferberlik esnasında, bütün yöteuzUık;-
İar olduğu vakit kendileri mebus idi, Soruyorum, bu 
yolsuzluklara karşı ne çare yaptılar? 

BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Hiç... 
MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Efendim 

mazbata muharriri safatiyle mâruzâtta bulunacağım. 
Bu kanım aleyhinde geçen müzakerede söz alan ve 
beyanatta bulunan zevattan bilhassa Vehbi Efendi 
Hazretlerimin dâvasını ispat için getirdikleri deMfer 
netice itibariyle hemen üç şeye münhasır oluyordu, 
Birincisi; zengin evlâtları rüşvet, biyel ve desaisi sai
re ite askere gitmediler. İkincisi; 'bunları hiç bir za
man askere gönderemiyoruz, çünkü nazlı büyümüş
ler. Üçüncüsü;... 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Sadede efen
dim, sadede. Bunlar boş şeyler... 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — HHroi 
Bey; efendim buraya teşrif buyurur musunuz? İste
diğinizi söylersiniz. Sade bendenize hitap olsa razı 
olacağım, fakat umumu tasdi ediyorsunuz da ondan 
söylüyorum. Üçüncüsü; bu kadar naz ve nJam ve 
tüylü yataklar İçinde büyüyen zengin evlâtlarından 
fayda yoktur, bunlardan iş beklenilmez dediler ve 
bir çok emsüe ile bu serd buyurutan delâflİ teyit et
mek istediler. Evvelâ efendiler, rüşvet ve hile ile bun
lar askerden kaçtyorlarmış. Demek oluyor ki, ne ka
dar zengin evlâdı varsa rüşvet ve hile ile vazifei va-
t&niyelerinden içtinap ediyorlar, adetâ hıyaneti vata
niye cürmünün mürtekübi ötüyorlar demektir. (Doğ
ru sesleri). 

VEHBİ EFENDİ (Konya) — Hıyaneti vataniye 
cürmünün mürtekibi olanlar rüşvet alanlardır efen
dim. (Verenler de sesleri). 
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MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Raşi 
mürtesi hakkındaki kanun malûm efendim ve sonra 
efendiler, dedder 'ki; bunlar nazlı ve tüylü yataklar
da büyürlermiş, olabilir, büyüyebilir. Fakat efendi
ler, bendeniz, büyük milletimin zengin ve fakir hiç 
bir şahsı hakkında, hiç bir zaman suizanda bulun-
mayacağan ve bir söz söylemeyeceğim. Yalnız diye
ceğim 'ki; naz ve mm içinde o tüylü karyolalarda 
büyüyenler, mazide ve hattâ pek yakm bir mazide, 
Çanakkale muharebesinde ve her tarafta fedaya can 
etmediler mi? Ragıp Bey biraderimizin dediği gibi 
bunlar beş kişiden 'ibaret değildir. Onlar, hattâ ma
lûmu devletimiz, muhallebicidir diye asskere alınma
yan İstanbullulardan bir çok münevverler, bir çok 
zengin çocukları, (kişizadeler, gidip muharebede if-
nayi vücut etmişlerdir, (Bravo sesleri). 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Çanakkalede 
bilhassa. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Ve son
ra canlı bir misal olarak bunu tahddsi nimet kabilin
den arz edeceğim, Naz ve niam içinde büyüyen ye
gâne evlâdım, Çanakkale'de ibrazı şehadet etmiştir. 
Bunu da bendeniz ancak ve ancak bir şehit babası 
olmak itibariyle müftehirane söylüyorum. 

FEYZİ EFENDİ (Malatya) — Allah sizi tulü 
ömür ile muammer etsin. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Efendi
ler, ne için tarihimizi unutuyoruz? Tâ Viyana sur
larına kadar dayanan şanlı ordumuzun yanında, naz 
ve nıiamın en yüksek derecesinde büyüyen padişah
larımız, zadeganlarımız vardı. Fakat o zamanlar... 

VEHBİ EFENDİ (Konya) — Fakat bu günü dü
şün. Bu gün o güne kıyas olamaz,, 

MAZHAR MÜFlT BEY (Devamla.) — Hoca 
efendi, malûmu ihsanınız, usulü münazarada'bende
nizin çok tetebbüum yok. Oelenbevi'nin bir Adabı 
Münazarasını okudum. Ztatî  âlinizin tetebbüü daha 
ziyadedir. Onun için bendenizden daha iyi bifirsinoz, 
Binaenaleyh, demek ki, bu memleketin mazisinde 
padrşaham izamın, eşraf ve eazımın, muharebata git
tiklerim ve tarihin her sayıfasittda nice zenginlerin 
şehit olduğunu görüyoruz. 

Acaba o zaman bu zamana mukayyes midir, de
ğil midir? Elbette değildir. 

BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Efendim 
yanlış söylüyorsunuz. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — ftfe de 
mukayyes demiyoruz Hoca efendi tekrar ediyorum. 
Maamafih bu kelime üzerindeki tenkidinize şimdi 

— 1*4 — 
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«burada cevap vermede istemiyorum. (Handeler). Son
ra efendim; şimdi mukayese ettiğimiz zaman görü
yorsunuz ki; hakîkaten zamanımızda bazı zenginler, 
bazı eşrafzadeler, bu sefer bîr rüşvet ile, irtikâp ile 
- verenler de var, alan da var çünkü * muharebeden 
içtinap ediyorlar. Âdâ dernek 'ki, biz bugün hıyaneti 
vataniye rnürtefcibi olan bu adamiann, âczimizden 
dolayı, bu fena ahlâkta devam etmeleri için bedeli 
nakdi kanununu kabul edeceğiz. 

Binaenaleyh; sizin rüşvetimizle, irtikâbınızla başa 
çıkarmayarak bedeli nakdi kanunu yapacağız diyece
kiz. Ragtp Bey biraderimiz; bunu mertedecek bir ka
nununuz varsa ben taraftaran diyor. Bendeniz de 
diyorum ki. Heyeti âtâyeniz bunu menedecek bir ka
nun yapmıştır, kanun da işte efende mevcuttur. Ben
deniz müzakeresinde bulunmadım. Firariler hakkın
da bir kanun yapmışsınız ve bir de kismeye emniyet 
etmediğiniz için içinizden bir istiklâl mahkemen teş
kil ediyorsunuz ve diyorsunuz ki,... Bu kanunun bir 
maddesini okuyorum: 

MADDE 1. — Muvazzaf, gönüllü hizmeti aske
riyeye dahil olup da firar edenler ve bunları sakla
yan ve iaşe edenler hakkındaki mmkarreratı cezaiye-
yi müstafciUen hüküm ve tetıfiz etmek üzer© istiklâl 
mahkemeleri teşkil olunmuştur. 

NAFİZ BEY (Oanik) — Bu şekilde evvelce ka
nun vardı, yine firar oluyordu. 

MAZHAR MÜFİT BEY — Bu sakilde kanun 
yoktu. 

NAFİZ BEY — Aynen vardı, mahiyet itibariyle 
birdir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Şu farkı 
vardı ki, o zamanki kanunda; Büyük Millet Meclisi 
âzası memur değildi. Eğer büyük Millet Meclisi aza
larından mürekkep olan bir mahkeme de, şu kanun 
mucibince, askere kimseyi gönderemezse, hâlâ rüş
vet devam ederse, o halde biz de burada durmuya-
lraı. Kime emniyet edeceğiz?. ArUk buna mâni kal
maz. Meclis ve Heyeti AMyeniz bu ihtiyacı hisset
miş ve kimseye emniyet edemeyerek bu mühim me
selede sırf âzası kendisinden «olmak üzere bir istik
lâl mahkemesi yapmış. Daha ne yapmak istiyoruz? 

BÎR MEBUS BEY — Bir şey söylemek isterim. 
MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla.) — Efendim, 

buyurunuz, sual ediniz, cevabı hazırdır. Ne demek 
istiyor sunuz? 

Sonra efendim, bizim ikinci iddialarımız var; ba
zı rüfeka diyorlar ki: biz ne kadar asker silâh al
tına alabileceğiz? Mesela; 80, 100, 150 bin çok asker 

varmış. Bunlar geride sonra ne olacakmış? Bir kıs
mından bedel alıp koyuverirsek, o halde kimleri ata
cağız? Ondan aşağı olanları yukarı olanları. Onlar
da bedel verecekler. Boston kuyusu gibi, don dolaş, 
al koyuver, bedel atalım diye dolap yapacağız. 

Sonra bir kısım zevat diyor ki; iyi amma bunları 
ne ile besleyeceğiz? Parada Hazımdır efendim. Ora
sını da arz edeyim ki; para cihetini muhterem Mali
ye Vekilimiz, hakikaten Maliye naztrlarma has bir 
büyüklükle ve kendilerine mahsus belagatla bunu is
pat etmişler ve paranın lüzumunu göstermişlerdir. 
Fakat muhterem Maliye Vekilimiz tabii, mantfld ve 
memuriyeti icabatı o beliğ nutkunu irat ederken; 
bedelli nakdinin mal sandıklarına getireceği not kit
lelerini zengin bir Maliye nazın gibi, elleri cebinde 
bir tüccar gibi, ağzına bir parmak hal çalındığına 
ve bu neşe ile söylediğine kaniim. Maamafİh, buna 
hacet yoktur. Muhterem Maliye naztrmuz o 'kadar 
faal, o kadar cevvaldir ki, Kavamni Maliye Muva
zene! Maliye encümenlerinde her gün çalışıyor. Harp 
vergisi, ticaret vergisi, bilmem ne vergisi, ha babam 
ha,.. Binaenaleyh, açığı kapatacak iktidarı haiz <bu-
lunuyoriar. Buna lüzum yok efendiler. 

Şimdi gelelim bazı misallere. Eğer tasdi ediyor
sam... (tstağfurullah, devam buyurunuz sesleri). Efen
diler; bu defa gelirken Develi Karamsar ile Niğde 
arasında bir yokuşta kırılan arabanım tekerleği ya-
pritrken yürümeye mecbur oldum. Önümde etti ki
sttik bir asker kafilesinin Ulukışla'ya gitmekte oldu
ğunu gördüm ve kendilerine hoş beş, merhabadan 
mora. nasılsınız dedim. Biri dedi ki, memuriyetle gi
diyoruz, çünkü şu üç atlıyı gördünüz mü bunlar ko
yun ayanının ve eşrafının oğullandır. Geçen muha
rebede bu domuzlar gitmedi. - Bülâh tabir budur -
dedim t i ; amma onlar atik, sen yaya. Ne fark var, 
tek grtsinlerde, ben onların ardımda gotUreykn de
mişti. 

İkinci bir misal; Ereğli'de şimendifer için tevak
kuf ettiğim zaman - Vehbi Efendi Hazretlerinin dai-
rei mtihabiyeieridir • Kaymakamla Hükümetten çı
karken üç beş yüz kişilik bir askeri müfreze gördüm. 
Hal ve hatır sorduktan sonra kaymakam, bir arzu
nuz var madır? dedi. Bunlardan üç kişi meydana çı
karak; şu nahiyede bizim ağadan filânın oğlu kaldı, 
onu da yarına kadar getirmezseniz biz de gitmeyece
ğiz dediler. Telefonla nahiye müdürüne haber ver
diler, o adam da getdi, ben de ertesi gün trende sor* 
duğum zaman, yarebbt şükür geldi dediler. 

BİR MEBUS BEY — ÎKimasen tedmısta onun 
için çagırmarraşferdır. 
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MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Üçüncü 
bir canh misal daha : İçimizde Muhtar Bey isminde 
bir zat Adana mebusudur zannederim. Bu zatı âli 
bendenize anlattı. Şurada sorabilirsiniz. Cepheyi ge
zerken siper içinde, toprak içimle bir askerle görüş
tüm buyurdular. Sordum, hemşeri derdin var mı? 

Bu toprağın sahibi niçin geride oturuyor -da ben 
onun tarlasını muhafaza için bu siperde oturuyo
rum? Nerede 'bu herifler, nerededir? Demiş (Bravo 
sederİ). Bunlar size birer misal efendiler. 

Sonra efendiler! diyoruz ki; memleketin bugün 
İstfhlâsı için uğraşıyoruz ve görüyoruz ki camileri
miz 'klişelere, medreselerimiz atarlara tebdil edildi 
ve Kuranı az*müşşan yertere attödı. Şu dakikada zen
gin ve fakir bütün dindaşların fedayi hayat için koş-
tnadan lazım gelirken biz hâlâ tefrite yapıyoruz. Sen 
askere gedeceksin, zengin bedel verecektir. Çünkü 
sene askere «evkedemiyoruz. Böyle değil azizim, hiç 
bir zaman böyte değildir. Hiç bir köylü kalmadı ve 
tozlu çuvalı da kalmadı. Köylü an çuvalına ben-
zermiş ve vurdukça ıtozarmış. Hayır arkadaşlar, artık 
ensesine vurulacak köylü kalmadı ve zavallı köy
lünün tozayacak çuvalı da kalmadı. Eğer hoca efen
di hazretlerinin .dedikleri gibi; zengin evlâları bu 
fecayiin, bu irtikâbın mürtekibi iseler, vurulacak 
onun ensesidir. Tozlu olan onların çuvallarıdır. Efen
diler diyoruz ki vur abalıya! -Rica edelim efendiler 
İrime vuruyoruz? Vuracağımız köylünün abası kal
mamıştır, Onun üryan olan vücudundan başka bir 
şeysi yoktur. Vur abalıya değil efendiler; vur kürk
lüye.. 

Sonra efendiler; bjr taraftan halka doğru •ka'nun-
lar yapıyoruz, bir taraftan da bununla biz zenginle
ri sivriltmek itiyoruz. Burada söylenecek bir lâf 
var, hattâ Hilmi Bey de takdir edecek el de vuracak. 
Söyiiyeyim <mi? 'Bu memlekette sivrilecefc yalnız mi
narelerdir efendiler. 'Bunlardan başka biç bir şey siv-
rilemez, (Sürekti alkışlar). 

VEHBÎ 'EFENDİ (Konya) — Satışıma 'karsı söy
lendi. Rica ederim, ben söyiiyeyim. Efendileri ev
velâ Basri Efendiye cevap vereceğim.. Batsri Efen
di; iktida hadisini görmediler mi dediler. Bazı rü-
feka da ik'tida hadisi mevzudur dediler. Hayır efen
diler; iktida hadisi doğrudur, sahihtir. Acaba mille-
tin bedenen hizmet edeni iktida hadisine iktida edi
yor da, maliyle hizmet ettiğinde İktida hadisine ik
tida etmemiş mi oluyor? Sorarım efendiler; Tebük 
gazasında Hazret] Osman •radıyallahu anh malının 
bir kısmından getirip Fahri kâinata veripte kendrlar'i 
kalmadılar mı? 'Buna ne diyorsunuz? 

HASAN BASRİ BEY (Karesi) — ıMazaretsiz 
hiç bir sahabe harpten kalmamıştır. 

VEHBİ EFENaî ((Devamla) — Evet, bu da öy
ledir, (Hayır 'öyle değil sesleri). Sonra (Beyefendi 
buyurdular ki -«Ve cah'idû bir emvaliküm ve enfiiîe-
•küm» Hem malınızla hem canınızla muharebe edi
niz, Hoca Efendi bunu görmediler mi? 'Dedi., Evet 
efendiler, O âyeti kerimeye bendeniz bir tefsir de 
yazdım (Ve ahidu bi emvaliküm) buyuruyorlar. Fa
kat ı(Cemian) buyurmuyor <Ve enfüseküm) buyuru
yor. Fakat bunu da (Cemtian) 'buyurmuyor. 'Malınız
la da yapabil i raimiz; bedeninizle de yapabilirsiniz, 
fakat (oemian) fcaydi yoktur. 

HASAN BASRt BEY (Karesi) — (Vav) cemi ik
tiza eder. 

VEHBÎ 'EFENDİ (Devamla) — Şimdi söyleyin 
efendi; artık cemi iktiza edter mi? (Gürültüler) (İMaz-
har ıMiifid Beyıe hitaben) Pekâlâ, iyi buyuruyorlar. 
Fakat ben zannediyorum fci Beyefendi ömrünü bu 
memlekette geçirmemiş, başka yerlerde geçirmiş ve
yahut benden daha fazla hüsnü zanna malik bulunu
yor. Ahali İle o kadar lihtılâtı yok. 

MİAZHAİR MÜFİT 'BEY <Hakkâri) — Hüsnü 
zannım ziyadedir, 

VEHBİ EFENDİ .(Devamla) — Evst hüsnü zan-
rimız fazla,. Fakat maattessüf o kadar hüsnü zanna 
malik değiiiım. (Efendim, Hıyaneti vataniyeyi yapan 
o neferler değil, paralan alan, koyuveren kimler 
isa işte onlarda-. 

TUNIALI HtLMİ -BEY «Bala) — Reis Beyefen
di; Mazbata muharriri hakkında nizaınınamej dahi
liyi tatbik ediniz. 

VEHBÎ EFENDİ (Devamla) — Sonra Gelenbe-
yinin Adabı münazarasını da unutmayınız, rica ede
rim efendiler. ıBaşka «öz söîemiyeceğim (Miralay 
Musa Kâzım -Beyi işaret ederek) Beyefendi meseleyi 
halletti. 'Bedel alınıyor, yalnız gayrimunfazam almı
yor, 'Biz bu gayrimıtratazamlığın İntizama girmesini 
arzu ediyor ve bunu Heyeti Celilenızıin nazarı dik
katinize arzediyoruz diyorlar. Maliye Nazırı bura
dadır, ıBedel alınıyor mu? İRİca ederim efendiler, 
müdafaai hukuk başka, askerlik başka millet başka 
•değildir. Sorarım Maliye nazırına, bedel alınıyor mu 
Almıyorsa milletin hazinesine giriyor mu. Alınıyorsa 
kanunsuz neden alıyorlar? 'Alınıyorsa ve milletin Ha
zinesine girmiyorsa neden girmiyor? ve Maliye Na
zın bu meseleyi neden halletmiyor? Eğer Maliye 
Nazınntn haberi yoksa, neden haberi oimıyor? Be
yefendi! burada boşuna bağırıyorsun. Bedel de alını-
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yor, onlar da gitmiyor. {Bravo <sesleri) {Alkışlar) bu 
memleketin evlâdı isek, bu memlekette ne cereyan 
ediyor bitmemiz lâzımdır. 

MASAN BAI9Rİ 'BEY ^Karesi) — 'Bir boca efen
dinin 'böyle söylemesi şayanı eseftir. 

-YUSUF ZİYA 'BEY (Bitlis) — Efendiler; ka
nunun aleyhinde bulunanlarla hemfikirim. Fakat 
makûs olarak lebinde bulunanlara da taraftarım. 
Bu iki makûsun bir kanaatte 'içtimai biraz gariptir. 
Aleyhinde bulunanlar buyuruyorlar ki; vatan müşte
rektir, vatan müştereken müdafaa olunsun -diyorlar. 
Bu 'kamın, tefrik ve tebrid vücude getiriyor, bu ka
nunu reddedersek tefriki 'reddetmiş oluruz, vatandaş
lar müştereken vatanı müdafaa etsinler, bîr fakir, bir 
zengin, bir çiftçi, bir eşraf çocuğu yanyana ayni. si
perde harp etsin, Bunlar efendiler; efkârı âliyedir. 
Bunlarla hem fikir, burtüara taraftar olmamak kabH 
değildir. Fakat efendiler, lehinde bulunanlara taraf
tarım, çünkü maslahat, bu 'kanununun 'lehiadedir, 
maslahat bakimdir. Maslahata bilıztırar tabi olmağa 
•mecburum efendiler. Doğuşun, yaşayışın, ahlâkm, 
tabiatın tefrik ettiğim biz tevhit edemeyiz, {Doğru 
sesleri) Kanunları; efkârı âiİyeden ziyade, halkın 
ihtiyacı •tevlit eder, 

IÎSMAİL SUPIHÎ BEY ı(Burdur) — Hakikat bu
dur, diğenteri nazariyattır. 

•MUSTAFA SABRI EFENDIt (Siird) — Nüfuzu 
mânevi lâzımdır. 

YUSUF ZİYA ıBEY {Devamla) — Efendiler, 
halk bizde iki kısımdır, Biri; mevcut meri, di
ğeri; mevcut gayri meridir. -Bu, meri mevcut olan. 
halkm ihtiyacıdır. Halkın ihtiyacını vermezsek bizi 
rahatsız ederler. Çünkü bizde şahsi düşünceler, ef
kârı âliyeye ve menafii umumiyeye taallûk eder. 
Kendi kendimizi tattimıyoruz. Şimdiye kadar .kendi 
kendimizi aldatmak, bizi fena yollara sevketm'İştir 
Kendi kendimizi altatmıyalım, ^arlığımızla iftihar 
«delim. Biz bütün efkârı âiiyeyi taziz ederiz, halâs 
ve İstiklâB milliye müteveccih olan bütün azimleri 
alkışlarız. Fakat şahıslarımız, menafii şahsiyemiz 
mevzuubahis olduğu vakit, bütün taa-Kayıkı unutu
ruz. Hulâsa efendiler; varlığımda 'iftihar edelim. 
Bir zengin, bîr eşraf baba tasavvur ediniz, baba ye
gâne evlâdını fcurtamnakîa mütelâş;., oğlu kurtulmak
ta mütetâşj. O, kurtulacaktır, her halde kurt'j.'a^ak-
tır, efendiler; bu kanunu çıkarırsak meşru bu su
rette kurtulacak. Çıkartmazsak gayrimeşru bir su
rette kurtulacak. Kanunu çıkarırsak;, paraları Hazine 
alacak .kanunu çıkarmazsak, paralar bir takım âdi 
ve rezil umanların, şahsjyetler-İo cebine gjreoek.. 
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Felâketi ahiremizde âdi ve rezil dört sutifım alâ
kası ve dahlî vardır. 'Mucahedatı hazıramızı ve ahi-
remizi rencide eden o doktorlar, o yalancı doktorlar 
Öyle raporlar tertip ettiler kî; müktesebatı ilmiyele-

'rini gayrimeşru hir surette sattılar, sıkıîmadıîar, utan
madılar. 

Efendiler; Jandarma dairelerinin yaptığı fenalık-
lar-tabjidir ki müstesna namuslulan bahse dahil et
medim. Bendeniz mevzua göre söz söylüyorum-Evet 
jandarma dairelerinin bu millete yaptığı çoktur, 
Bendeniz jandarma ımntakadarımıı, jandarma kara
kollarının yüz madeni liraya satıldığını bilirim. Bir 
çavuş bu karakolu neden mubayaa ediyordu? Bu
radaki arkadaşjaınmiD ekserisini jşhat ederim. Efen
diler; onlar jandarma dairelerine (içer, beşer, altışar 
altut veriyor, kurtuluyordu. 

Efendiler, sonra şubeler gelin Onların yaptığı re
zalet pek çoktur. Öyle vesikalar görüldü ki.. 

'RıEİS — {(Riyaset kürsüsüne çıkan İsmail Suphi 
Beye hitaben) oturunuz yerinize rica ederim. 

YUSUF ZİYA 'BEY {Devamla) — Hayret etme
mek mümkün değildir. Mevhum zabit, mevhum ne
fer, mevhum hademe, bir değil binîerce idi. Gözüm
le gördüm efendiler. Cephe titriyordu, «fradla muh
taçtı, Bütün gayrete rağmen (475) kîş! getirdiler. 
Bunlar da şubelerin, tabiplerin elinde eridi. Madeni 
liralara tebeddül etti. ıNihayet {'60) kişi cepheye git
ti. Dikkat ediniz efendiler. Bu fenalıkları yapanlar 
bu mücahedemizde görülmemelidir. Mesele burada. 
Buraları dezenfekte edelim. 

Efendiler; sonra müstesna memuriyetler ge%. 
Seferberlikten sonra bir memurun müstesna memu
riyetlere tâyin edilmesi, üç defa mevkj değiştirme
sine bais olurdu. Bunu gözümle göndüm. Alâkadara» 
söyliyemiyordu, Çünkü dili kısa idi. Her taraf aym 
İlletle maluldü. (Kimden kime feryat ede idi. 'Binae
naleyh rica ederim, bedeli nakdi bu fenalığın önünü 
alacaktır. Kabul ederseniz de etmezseniz de siz bi
lirsiniz. Fakat bu lâzımdır. !Bu fenalıkların dezenfek
temi, bunu kabul Ke olur. 

ATIF BEY {Bayaztt) — tfReis Hasan Fehmi Be
ye hitaben) Hasan Beyefendi! Demin kimi koğdu-
nuz efendim? Evet yanımızdan kovdunuz. O size 
karşı fena bir «öz söylemedi. Eğer vazifenize müda
hale etti ise buyurunuz diyebilirdiniz, yoksa kemali 
tahkir ile koymazdınız. 

iRJEJS — Efendim sizi sükûte davet ediyorum. 
ihtar ediyorum. Susunuz. 'Burası Makamı Riyaset
tir, Söz atlao orada söjter. (Arkadaşımız bir şey sor-
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du, ikinci defa bir daha «ordu. ©aba sonra müsaade 
buyurunuz, oturunuz yerimiz» -dedim. (Bunu yapma
manızı bir .daha ihtar ediyorum. Size ikinci defa ih
tar ediyorum. Vazife 'dolaynsiyle nizamname bana o 
salâhiyeti bahsetmiştir. O zat bunu bir tahkir addet
miş ise kendisi ısöyliyebilir. Beyhude Meclisin sükû
netini ve müzakereyi ihlâl ediyorsunuz. Bir daha ih
tar ediyorum. 

İMBHİMET ŞÜKRÜ -BEY (Karahİsan Sahip) — 
Muhterem arkadaşlarla aleyhimle söytiyen bütün 
rüfeka memleketin derilerini birer birer itesrih etti
ler, bütün Söylenilen dertler elim dertlerdir ve der
hal tedavisi icabeden dertlerdir. •Buna hiç şüohe yok. 
Bugünkü sözlerin elli yedinci 'İçtimada 'dahi söylen
miş olduğumu gördüm. Hattâ lehinde ve aleyhinde 
söliyenier o gün de aynı 'fikirleri dermeyan etmişler
dir, Yani bugün ne söylenmiş ise 5? ncî içtimada da 
aynı söylenmiş ve bunun reddine karar verilmiştir. 
Söylenmedik hiç bir kelime kalmamıştır. ÎRüfekayİ 
kiram lütfen ellermde bulunan, zabıt ceridel erindeki 
{57) itici içtimai -okurlarsa.. 'Bendeniz bugün tekrar 
okudum; bu fcürsiye çıkmazdan evvel okudum. Ta
mamen dün ve bugün söylenen sözlerin hepsini gör
düm. 'Haittâ lebinde söylenilen bu sözler Meclisi 'Ali-
nıizce ta'bîidir ki muvazene edilerek kanunun reddine 
karar verilmiştir ve Meclisi Aliniz ariz ve amik, her 
meselede olduğundan fazla ciddiyetini göstererek, 
bütün rüfeka, şimdi olduğu gibi, o defa da berkes 
Söz söylemiş ve onu muhakeme ederek maddeyi tay-
yetmîştİr. Tayyedilen bir maddenin, daha aradan 
yirmi gün geçmeksizin, tekrar mevkii müzakereye 
konması doğru değildir. Bu; bizim haysiyeti 'teşriiye-
mizie de gayri kabili teliftir. 

Saniyen efendiler; kanunun lehinde söyliyerolere 
'bir sual soracağım; memlekette elyevm cereyan eden 
inkılâbı efkâra ve diğer memleketlerde cereyan eden 
efkâra ve inkılâba vâktf olarak hn kanuna bir meşrui
yet şekli vermek kadar bir cinayet olamaz. ıBuna bir 
şekli meşruiyet verilemez efendiler (Alkışlar). Evet 
Ibu memlekette h:r türlü fenalık vardır. Mücafaede 
edeceğiz ve etmek için, bu Meclis böyle fena olan 
şeylerin örıüıtü atmak 'için istiklâl mehakimi tayin 
etmiştir. Eğer 'bu fenalıklarla mücadele etmemek için 
bu varlığımızdan vazgeçiyorsak inhilâT ettiğimiz gün
dür. Biz bu içtimai olan dertlerimizin islam esmez
sek, bu kanundan çıkan neVİced elime, memlekette bîr 
meşruti idare ve halk İdaresi, hiç bîr şey teessüs ede
mez. Bunun teessüsü için evvelemirde, yapılacak her 
işe, hakayıki ahvale muvafık bir şekli meşruiyet ve 
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kanunryet vermek lâzımdır. Halbuki bu kanunda bu 
verilmemiştir, bu ise cinayettir. (Alkışlar). 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Efendiler, 
bendeniz Bedeli nakdi kanununun lehindeyim. Çünkü 
bendeniz nazariyattan ziyade ameliyatta, bakayıka atfı 
nazar eder ve onu kabul ederim. Diyorlar ki; kam 
vergisi herkesten müsavattan alınır, kan vergisi para 
ile Ödenmez, kan vergisi bütün efradı millete yegân 
yegân teşmil edilmelidir. Evet efeodüer, gayet güzel, 
gayet doğru ve pek âli sözler. Fakat efendiler; bu 
kan vergisinin bütün efradı millete yegân yegân ve 
tamamiyle teşmil edildiğini hangi millette göndünüz? 
Dünyanın 'hiç bir yerimde, haittâ harbi umumide baş
tan başa bir ordu haünde olan Almanya'da bile bü
tün efradı millete teşmil edilememiştir. Halkın bir 
kısmı cephe gerilerinde kaldılar ve çalıştılar. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkari) — Orada be
deli nakdi var mıdır? 

İSMAİL SUPHİ BEY (Devamla) — İstirham ede
rim, kendi sözlerinizle kendiniz âmil olunuz. Sözümü 
kesmeyiniz. Almanya'da cephede bulunan milyonluk 
bir ordunun arkasından yioe milyonluk ordular çalı
şıyorlardı. Efendiler; bedeli nakdi fenadır, muzırdır, 
fakat zaruridir, tabibat ve icabı maslahattan mütevel
littir. Bugün aşarı tatbik ediyorsunuz. Efendiler; 
aşar fenadır, serdir, niçin kaldıramıyorsumız? Çünkü 
efendiler, bugün aşara ihtiyacımız var. Yarm kal-
dırmalk üzere bugün aşarı tatbik ediyorsunuz. Yarm 
kaldırmak üzere bugün bedeli nakdiyi kabul edecek
siniz. Bugün bedeli nakdiyi kaldıramazsınız. Bugünkü 
aşar bir serdir, (Geri al sözünü sesleri). {Gürültüler). 
Rica ederim, Öşrü şer"i fena bir şey değildir. Aşarın 
'bugünkü taWbİkatı fenadır. Rica ederim, mugalâta 
yapmayalım. Herkes de biraz anlar. 

'Efendiler; her zaman dünya üzerinde moda hâkim 
olur, herkesi müsavi yapalmı diyorsunuz. Herkesi 
müsavi yapamazsınız. Fransız inkılâbı kebirinde, 
Fi ansız ihtilâlinde bir müsavat hastalığı hâkim ol
muştu. Bûüm inkılâbımızda da müsavat hastalığı hü
kümrandı ve hükürrrferma olmaktadır. Müsavata yak
laşabiliriz. Fakat dünya yüzünde tam müsavat ola
maz. herkesj müsavi yapamazsınız. Çünkü Allah her
kesi müsavi yaratmamıştır (Alkışlar). Dünya yüzünde 
ancak haksızlıklar azaltılır. Noktası noktasına müsa
vat temin olunamaz. Efendiler! Bugüne ne kadar as
kere mtryacmız var, soruyorum size? Bugün, hattu 
umumide topladığınız askerin yirmide biri yoktur. 
Bu kadar az askere İhtiyaç var iken ve tekmil efradı 
milleti harbi umumide bile cepheye sevkedip, tesitti 
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«dip, teçhiz ettirip harp etftiremezsek, nasri olur da 
müsavatı temin ve tatbik edeceksiniz? Sorarım size? 
Bizzarure bedeli nakdiye müracaat edeceksiniz. Cep
henin arkasından kalanlardan aldığınız para ile ordu
yu teçtıiz edeceksiniz, iaşe edeceksiniz, hastalıklardan 
kurtaracaksınız, maaş vereceksiniz. 

Efendiler; Yunan harbinde, (1313) de tekmil or
dunun zayiatı (27) ton telefata baliğ olmuştu. Hal
buki muharebede sehît olanlar, (Dömeke) zayiatı da
hil olduğu halde, yedi yüz neferdir. Fakat Osmanlı 
Ordusu, arkadaki fena bakan yüzünden, (27) bin te
lefat vermiştir. Harbi umumide açlık ve hastalık yü
zünden verilen telefatı, silâhla vâki olan telefatla mu
kayese edecek olursanız, açlıkta, sefaletle verilen te
lefattın ne kadar azamryette kaldığını görürsünüz. Bi
naenaleyh efendiler, cepheye sevkedeceğimiz asker 
miktarına bugün ihtiyacımız azdır. Bu askerin hep
sini sevkebmeyİniz, Arkada kalanlardan para adınız 
ve cephedekiler! iyi doyurunuz ve memnun ediniz. 
'Efendiler; köylülerin her zaman fakir olduğuna beni 
ikna edemezsiniz. Ben şehirliyim, fakat bir çok "köy
lüler benden, ondan zengindir. Onlar da bedeli nakdî 
•versin, cepheye gitmesinler. 

ıNe olacak efendiler? Kanunu bir kere dikkatle 
okuyunuz; Hizmeti muvazzafadan bedel istenmiyor. 
Hizmeti muvazzafada olanlara zaten ihtiyaç vardır. 
Binaenaleyh hizmeti muvazzafa erbabında zaten mü
savat vardır, herkes gidecektir. Halbuki zaten şevkleri 
kabil olmayan müstahfiziardan, ihtiyatlardan bedeli 
nakdi alınacaktır ve onun da zaten İhtiyacı yoktur. 
Müsaade buyurunuz efendim. Bu, sizin eşkâli diğerde, 
ticaret vergisine zammederek, temettü vergisine zam
mederek, bilmem neye zammederek alacağwuza ver
gilerin şekli diğerinden başka hiç bir şey değildir. 
Yarın size Harbiye Nazın gelecek ,on beş yirmi mil
yonluk fevkalâde bir bütçe getirecek, şunu alacağım 
diyecek, ellerinizi kavuşturup yeniden tezyidi kabil 
olmayan zamaİme karşı ne yapacaksınız?.. 

NAFÎZ BEY (Camk) — Yine köylünün yumur
tasına zammedeceğiz. 

MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarki) — Yumurta
ya zammettiler. 

4SMAÎL SUPHİ BEY (Devamla) — Efendiler; 
bzide suiistimal oluyor diyorlar. Efendiler pencere
nin perdesi kaldırılır gibi suiistimal hemen ânı kal
dırılamaz. Bedeli nakdi alındığı surette, Hazineye 
girecek paralar, başkalarının cebine, eclâf ve eraze-
lin cebine girecek. Buna cevap olarak; suiistimali kal
dırınız deniyor. Efendiler; bu bir pencerenin perdesi 
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kaldırılır gibi kolayca kaldırılamaz derim. Biatin 
rnemteketİmizde suiistimalât, ancak senelerin tera
küm ettireceği, âmk ve şedit vatanperverane mesai 
dle kaldırılabilir. Bu memlekette bugün suiistimali 
kaldırdık diye öyle bir kanun yaparsanız, Müsküra-
tm men'i hakkında yaptığınız kanuna benzer. 

Efendiler tekrar araz ediyorum, tekmil efradı cep
heye sevkettaek kabil değildir. Cüzi asker sevkede-
ceksiniz. Hizmeti muvazzafa erbabından bedel al
mazsınız, diğerlerinden alırsınız ve bu para ile cep
heyi tatmin ve tatyip edersiniz. Sonra efendiler; ba
zdan dediler ki; gayri müseflâh olanlardan bedeli 
nakdîyi aldığımız takdirde zenginler gelecek kendi
lerini gayri müroüselteha ayutttrracaklardır. Bu, pek 
doğrudur. Nitekim benden evvel, ha&ayikı ahvale ga
yet muvafık beyanatta bulunan Yusuf Ziya Bey pek 
doğru söylediler; Hazinei Devlete girecek paralar, 
böyle gayrî müsellâh ve sair suiistimalat yüzünden 
birtakım eşhasın cebine girecektir. Binaenaleyh efen
diler, meseleye hangi cihetten 'bakarsanız bakınız, 
hakayiki ahval, nazariyatla katiyen tevafuk etmiyor. 
Ben de arzu ederim ki isviçre gibi, Belçika gibi bu 
memleket yükselsin, usulü idaresi mükemmel bir su
rette tanzim edilsin ve herkes tehlike atımda silâhmı 
kaparak cepheye gitsin. Fakat mademki o memleket
ler derecesinde değiliz, mademki jandarmamız aske
rimiz adetâ cebren sevkedecelötir ve jandarma ise pek 
muhtacı ıslahtır, ahzı asker şubelerimiz muhtacı ıs
lahtır, bedeli nakdiyi bugün atalım. 

Efendiler; mefkurelere pek hürmet ederim. Kan 
vergisinde herkes müsavi olsun. Yüksek bir mefkure
dir. Buna hürmet edenim. Fakat biz böyle zaruretler 
önünde mefkure ile hakayiki değişenleyiz, hakayiki 
alhval her zaman kendisini icbar eder ve ileri sürer. 
Binaenaleyh efendiler; ileride memleketten suiistimal 
kalktığı zaman, bütün umuru ıslâh edip bu memie-
keflte her şeyde tarakki ve müsavat olduğu zaman, 
az çok haksızlıklar kalktığı zaman ve azaldığı zaman, 
siz de kalkarsınız milis bir ordu yaparsınız, milli 
bir ordu yaparsınız, ne yaparsanız yaparsınız, o va
kit bedeli nakdiyi kaldırırsınız, ben de sizinle bera
berim. Bugün nazari olarak yapmayalım, etmeyelim 
dersiniz yarın vergi alacak yer de bulamazsınız. Ha
kayiki ahvali lütfen her şeye tefevvuk ettiriniz, biraz 
maddi olunuz. Nazariyatı bırakalım (Müzakere kâ
fidir sesleri). 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Müsaade 
buyurun efendim, bir sual soracağım. 

REÎS — Uzun müddet askerlik etmiş fikirlerinden 
istifade edilecek olan bir arkadaşımız söz söyleyecek. 
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YUSUF İZZET PAÇA (Bohı) — Arkadaşlar; mü
zakere edilecek bedeli nakdi kanunu yoktur. Çünkü 
diğer muhterem arkadaşlarımın! söyledikleri gibi, an
cak ben bu celseyi bir hitabe celsesi addediyorum. 
(Aftcışlar), Bu hitabet celsesi meyanmda bu askerin 
sözlerini, fikirlerini mülâhazasını dinlemek faydalı 
olur. Mütalâatun sırf bu noktai nazardandır. Karar 
lâyetegayyerdir, olmuş bitmiştir. 

MUSTAFA SABRt EFENDt (Siirt) — LâyeCe-
gayyer karar olur mu hiç? 

YUSUF İZZET PASA (Bolu) — Bunu sırf bir 
hitabet celse i olarak katbul ediyorum. Bedeli nakdi 
meselesi; bir memlekette harbîn veyahut bir müta-
hedei milliyenin nasıl şevki idaresi lâzımgelir? O de
mektir. Bedeli nakdi meselesi o derece mühimdir ki, 
hiç birimiz söz söylemeden evvel arzu ederdik ki, 
Vehbi -Bey .biraderimizin pek doğru olarak dediği gibi, 
(bir memleket müdafaasında en ziyade mesul olan 
Erkânı Harbiye Reisi gelsin, fikrini bize bildirsin. 
Eğer Müdafaai MİMİye Vekili Paşa Hazretlerimin ve
kili olan Musa Kâzım Bey bizi bu hususta söz söy
lemekte serbest bırakmaisaydı, toen asker oîmak İti
bariyle $5z almazdım. Çünkü isterdim ki evvelâ Er
kânı Harbiye! Umumiyeıun fikrini alalım. Madem ki 
bizi serbest bıraktı, mütalâatını söyleyeceğim, istertse-
rm kabul ediniz, istemezseniz kabul etmeyiniz. Bi
naenaleyh dediğim gibi, bedeli nalkdi meselesi şu an
da Mücahedei mülîyenm veyahut harbin ne yolda 
idare ve şevki icabedeceği lâzım geleceği meselesidir. 
O derece haizi ehemmiyettir. Efendiler! Bugünkü va
ziyetimizi, hiç bir vakitte harp demiyorum, harp var
dır ki; gayet meş'umdur, hududu milli haricindeki 
milletlere 'birtakım istirahat vermek üzere yapıfon 
harptir. Harp vardır ki, harbi dahilidir, milli bir harp
tir. Fakat bu şimdiki vaziyetimizi, harpten daha mu
kaddes bir tabir olmak üzere, Mücahedei Milliye diye 
tevsif ediyorum. Bu halde giriştiğimiz bu mücahedeyi. 
askerlik noktai nazarından vesair trosusattan nasıl sevk 
etmek! iğimiz lâzımgelir? Bence bedeli nakdi meselesi 
bu mevzu üzerine yürütülmelidir. Bendeniz» bu Mü
cahedei miniye meselesini üç noktai nazardan müza
kere etmek lâzımdır. 

1 ncisi ahlâk, 2 nois», iktisat, 3 ncüsü doğrudan 
doğruya askerılk noktai nazarından şevki idaresidir. 

'Birincisi noktai nazardan mütalâa, siyaseti haıfc'Jye 
'noktai nazardan mütalâa edilmek lâzımgelir. 

•Birincisi ahlâk, hence hepsinden ziyade mühim 
olan, ahlâk meselesidir. Efendiler, bu memlekete be
deli şahsi ve bedeli nakdi girdiği andan itibaren ah

lâksızlık da girmiştir. Yani millet içerisine, harpten 
sıyrılmak, fedakârlıktan aynlimaik, içtinap etmek hissi 
girmiştir. Öyle aileler tamrtm. ki İki yüz üç yüz 
seneden beri bu memlekette kendi ailesinden hiç bîr 
ferdi vatan için kanını akıtmamışjtır. Efendiler, bu 
Mücalhedei milliye meselesi ne para meselesidir ve 
ne de aded meselesidir, her şeyin fevkinde ahlâk, şe
ref namusu milli meseledir. Binaenaleyh ben mem
lekette; milli ahlâkı, hubbü fedakâriyi en büyük kuv
vet olarak görüyorum. İşte bundan dolayıdır ki ben 
bu Millî mücahcdenin gayet mukaddes bir tarzda ya
pılması lâzım geleceği kanaatında olduğumdan, mil
li ahlâkımıza pek ziyade muzur olacak olan eşraf 
ve zengin zadelerin, bilmem nelerin istisnasının ta
mamen aleyhindeyitn. (Bravo seslesi) ben doğrusu, 
memleketimizde, eşraf, zengin vesaire namlariyle 
bir tefrlkat taraftan olmadığım gibi bunların vatan
perverlik hissinden azade olduklarına dair ithamatı 
da pek ağır görüyorum. Bunlar Yahudi nesli midir? 
Rum,, Ermeni midir? Hatta mulhakemattmızda hiç 
bunlardan tefrik etmiyoruz. Kendi bissiyatımca bu, 
sayanı teessüftür. Evet deniliyor ki memlekette eşraf 
vardır. Bunları askere gönderirsek hizmet etmezler. 
Filhakika hâtıra gelir bir fikirdir ve bunların yanı 
başında, doğrudan doğruya, şu anı nâzikte, müca
hedei milliyeye İştirak edenlerin aleyhine fiilen mü
dahalede bulunanlar vardır. 

Maatteessüf bir üçüncü fikir vardır arkadaşlar: 
Bir Mcilâp yapalım diyerek, memlekette askerlik 
aleyhinde bulunanlar dahi vardır. Bana öyle geliyor 
ki, biz bilâkis, zengin evlâtları harbetmez, binaena
leyh, istisna etmelidir. Fikrine karşı, her mücahedei 
milliye aleyhinde bulunanlara karşı, şiddetli müca-
hede de bulunmaklığımız lâzımgelir harbetmez fik
ridir. Neden harbetmemelİdir? Binaenaleyh bedeli 
nakdiyi kabul edersek bir insanın en evvel hatırına 
gelecek bir şey, o parayı bulsam da, bir çaresi bu
lunsa da şu cepheye gitmesem hissi telkin edilmiş 
olacaktır. Bu gayet tabii bir histir. Bedeli nakdiyi işi
ten bir kimsenin hatırına gelecek şey, cepheye koş
mak değiklir, şu parayı nasıl bulup da şu vazifeden 
ayrılayım fikridir. Bunun doğrudan doğruya ahlâka 
fena bir tesiri vardır. Binaenaleyh diyorum ki; su 
mücahedei milliyenin sevk ve idaresi noktai nazarın
dan bedeli nakdi kabulü meselesi gayet muzırdır. 
Ahlâka gayet fena tesir yapar ve Müdafaai MilMye-
yi gevşetir, Buna kaniim..., 

İktisada gelince: Evet para lâzımdır. Harp için 
para lâzım olduğunu büyük bir askerî kumandan 
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söylemiştir ve şüphesiz ki, para lâzımdır. Fakat de
min de arz ettiğim gibi, evvelâ lâzım olan ahlâktır, 
vatan perverliktir. Fedatârlrktır. Eğer para lazımsa 
Iben diyeceğim ki; harbi biran evvel bitirelim, iste 
«ize milyonlar kazandıralım. Fakat harp lâfla bilmi
yor. Kr ayda bitirmek için ne lâzımdır? Herkes va
tanini, dinî ve namusu kadar severek cepheye koş
malıdır. Harbi, mücahedei miBiyeyi yapmak için, ne 
lazımsa, kanını, servetini akıtmalıdır. O zaman emin 
olunuz ki altı ayda bitecek is mutlak ve sîze temin 
ederek söylüyorum fcİ, bir ayda bitecektir. Eğer Ma
liye Vetoili Beyefendi bize bir senelik bütçe yapıyor
sa, bir ayda bu isi yaptığımız takdirde size geride mil
yonlarca para kalır. (Bravo sesleri), 

Şirridi harbi biran evvel bitirmek için ne lâzım
dır? Onu da ayrıca, siyaset harbi noktai nazarından 
kendi mutalâatmu arz edeceğim: Para lâztmsa diye
ceğim ki, parayı suiistimal etmeyelim. Bunun mâna
sı o kadar malûmdur ki, izaha hacet yoktur, para 
mı lâzım arkadaşlar; memleketten yağmayı, kaldıra
lım, memleketten israfı kaldıralım, memleketin faali
yetini daima hüsnü İstimal edelim. Sonra İktisat, 
filhakika iktisat noktai nazarından da ben s&z söyle
yeceğim. Vergilere bir çok şeyler zammettiler. Ma
liye Vekili Beyin böyle sözlerini hatırlıyorum. Otuz 
milyon olan varidatımız, bu kavanini kabul edecek 
olursanız, elli beş milyon liraya baliğ oluyor demiş
lerdi. Bu ne demektir arkadaşlar? Yüzde seksen, 
yüzde doksan ve belki yüzde yüz zamdır. Bu az mı
dır? Bu milletten alacağımız para bendeniz korku
yorum kî, fazla tekâlif tarhı, bilâkis daha ziyade fe
na bir tesir yapar. Bu tesirden korkarım. Benim his-
siyatımca milletin fazla vergiye tahammülü yoktur. 
iktisat noktai nazarından bedeli nakdinin diğer bir 
mazarratını düşünüyorum ki, o da, demin arz etti
ğim gibi, herkesin ilk düşüncesi, aman şu parayı na
sıl eide edeyim. Bunun ahlâka odan tesirinden başka 
para tedariki esbabına tevessül edecektir. Zavallı 
köylü olacaktır ve bu sefalet tabii iktİsaden de mu-
zırdır. fktisar erbabı daha ziyade takdir ederler. Bi
naenaleyh İktisat noktai nazarından da muzırdır. 
Şimdi arkadaşlar; demek ki, şu mücahede de lâzım 
olan birincisi ahlâk ki, her şeyin fevkindedir ve mil
lette bu ahlâk muhtacı tasfiyedir. Arkadaşlar; bunu 
icra için yegâne müsait bir zamanda bulunuyoruz. 

Simdi askerlik noktai nazarından, siyaseti harp 
notkttai nazarından bedeli nakdi muvafık mıdır de
ğil mMİr? Kendi noktai nazarımı arz edeceğim. De
min de arz ettiğim gibi, Brkânı Harbiyei Umumiye 
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Reisi bu bapda serbest bırakmış olmasaydı, kendi 
sözlerini işitmeden evvel şahsi mütalâamı arz etmek 
istemezdim. Fakat demin de arz etiğim gibi, bu söz
lerim strf bir hitabettir, 'başka bir şey değildir. Onun 
için söz alarak söylüyorum. Efendiler; bu onicatoe-
dei mİHiyenin siyaseti harp noktai nazarından şevki 
idaresi için, yani siyaseti harp, malûmu âliniz, bir 
Iharp lâzım mıdır, değil midir? Bir harp ve vakit ku
şat edilmelidir, ne vakit hitam verilmelidir, bir harp 
nasıl idare edilmelidir? Harbin siyaseti olduğu gibi 
•şüphesiz bir mücahedei milriyenin de siyasetleri var
dır. Bu mücahedei mi'llryenin lüzumu değil, kudsiyeti 
hakkında ne söylesem tabiidir ki, tamamiyle tasvir 
edemem. Şimdi giriştiğimiz ve bizim için namus me
selesi olan bu mücahedei milliye, evvelemirde arka
daşlar şunu iyice bilelim ki, milletin askeri de milli 
olmalıdır, yani milli bir şekilde olmalıdır. Harpte bi
le millet gözetibnelidir. Binaenaleyh harbimiz, bu 
mücahedemiz, bir millî mücadele olmalıdır. Ben arzu 
ederim ki, bu millî müşahedeye karar verdiğimiz za
man, mükellefiyeti askeriye yerine, mükellefiyeti mil
liye kanunu yapalım. (Bravo sesleri). 

Burada zenginlik, beylik, eşraflık, bilmem ne-
lik mevzuubahis değildir. Her fert, bedeniyle, serve
tiyle bu mücahedeye iştirake mecburdur. Bu esas 
üzerine bir mükellefiyet Uküfİ yapmak lâzımdır. 

TUNALI HÎLMİ BEY (Bolu) — Yaşa Paşam. 
tJA'kışlar). 

YUSUF İZZET PAŞA (Devamla) — Ve bunu 
yaptığımız zamanlardadtrki, mükellef i ye-ti askeriye
sinden pek askerî olan, psk resmî olan kurumdan sıy
rılmış millî rnücahedemizi nasıl yapmak lâzımgelir? 
Onu tayin edelim. Binaenaleyh siyaseti harp noktai 
nazarından fikrim, 'birincisi, mükellefiyeti milliye me
selesidir. Bu, umuma her suye şâmildir. Diğer mesele 
de; bu, biran evvel hitam bulmalıdır. Bu şimdiki va
zıyetimiz, şüphesiz ki, iztirap veren mükellefiyettir. 
Bu iztirap, şüphesiz bizim mücahedei milliyemizden 
husule gelmiş bir şey değildir. Hasımlarımızın bize 
kabul «ittirmek istedikleri meşum muahede yüzünden 
şeref ve namusumuz icabı olarak ihdas edilmiş bir 
vaziyettir. Bunu şüphesizdir ki, biz kemali şerefle 
ve kemali haysiyetle kabul edeceğiz ve karşılayacağız. 
Fakat ne kadar olsa arkadaşlar, şüphesizdir ki, bu bir 
ıstıraptır. ıBuna bir an evvel hitam vermek çaresini 
bulmalıdır. Buna hitam veımek İse birincisi, memle
ketin her ferdine şâmil bir vahdet temin etmek, zen
gin, fakir herkes Müdafaai Mitliyeye koşmak ile ka
bildir. 
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İkincisi arkadaşlar*, siyasetle askerlik aynı kuvvet
te ve aynı surette -ve daim.* 'beraber olarak yürümek 
lâzımdır. Bu meselenin 'hitam bulması için mutlaka 
makul bir siyaseti hariciye ve mutlaka makul bir 
siyaseti dahiliye askerlikle beraber yürümelidir. Efen
diler, bu şeyin, sırf askerlik noktai nazarından, mü
cadele! milli yenin temadisi için, .bedeli nakdinin as
kerliğe mazarratı vardır. Askerliğe mazarratı nedir? 
Bir kere 'bizim cephemiz memleketin tekmil hudu

dudur. Ondan ibaska maatteessüf memleket dahilin-
de trir çok cephelerimiz vardır. O cepheler hamdol-
sun gittikçe azalıyor. Bununla 'beraber memleektin 
tekmil hududu bir cephedir. Bu cephedeki vazaifi 
harbİyeye, bazı arkadaşlarımrzın dediği gibi, beş on 
senelik efrat asla yetişmez. Arkadaşlar onu da dü
şünmek lâzımdır. Arkadaşlar; dediğimiz efrat, bu 
harbin pek çok zahmetini çekmiş -belki de ihtiyar de
diğimiz adamlardan daha ziyade ihtiyarlamrştır. 
Bunun için de bu vâsi cephenin ihtiyacının yalınız 
öyle 8 - 1 0 senelik, 5 - 6 senelik efratla teinin edi
lemeyeceği düşünülmelidir. Harbi, sevk ve idare eden
ler pekâlâ bilirler ki, krtaat arasında nasıl maddeten 
taksim etmek lâzım gelirse, ibu mücahedei mitliye-
nin de bir takım müşkilâtı vardır, o müşkilâtın da 
müsaveten, son söz olarak <bir şeyi arz edelim: Bu 
müşahedeye 'bîr şevk, bîr neşe şekli verilmek lâ-
zımgelir. îşte ben burada... 

BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Bu sözler 
nazari şeylerdir^ 

YUSUF İZZET PAŞA (Devamla) — Ben nazari 
adam değilim arkadaş! Ren 'burada umumî sefer
berliğe dair söz söylemek istiyorum. Muharebeye 
şevk ve neşe verilmek suretiyle, demin arkadaşları
mın dediği gibi, biz Herkesi silâh akma mı alacağız! 
İşte ben burada 'bu kadar asker lâzımdır... İşte ben 
.burada kendimin sözümle umumi seferberliğe giri
yorum. Umumî seferberlik demek arkadaşlar, bu 
mücahedei milliyede herkesi askere, herkesi silâh al
tına almak demektir, mücahedei millİyeye her ferdi 
İştirak ettirmektir. 

Bu mücahedei millİyeye şevk ve neşe vermek 
için, suhulet vermek İçin, cepheye giden Mehmet
çik acaba neden kaçıyor? Onun da esbabını ara
mak lâzımdır. Mehmetçik bilmez ki ben beş sene 
sonra mı döneceğim, bunu asla bilmez. Bilmediği için 
kaçar. Eğer biz bu cepheye vazaffim, vazifei askeri
yeyi muayyen, mukannen bir müddet olmak üzere, 
tekmil millete 'teşmil ederek, muayyen bir müddet 
için silâh altına alırsak, ben ümit varım ki, firari 

miktarı daha ziyade azalacaktır. Şüphesizdir ki bu 
mücahedei millİyeye neşe vermek için cepheye giden 
askeri iyi İJbas etmek, iyi İaşe etmek, tütününü dü
şünmek, her şeyini düşünmek lâzımgetk. Bununla 
beraber aym zamanda o derece mühim olan bir me
sele vardır ki; bu cepheye 'giden askerin gerideki aile
sinin maişetini, ırzını, namusunu, hayatını temin et
mek lâzımdır. İşte 'bence arkadaşlar, daha diğer şey
ler vardır ki kısa kesiyorum, bu bedeli nakdi mese
lesi, bir karar ittihaz edilmek üzere mevzuubahis de
ğildir. Heyeti Âliyeniz buna karar vermiştir. Kendim 
bîr asker olmak üzere fikrî arz ettîm; ahlâkan mu
sirdir, iktisa'den muardır. Bedeli nakdî kezalİk, as
kerliğin şevki idaresi noktai nazarından da muzır-
dır (Alkışlar). 

REİS — Efendim söz söyleyen zevattan başka 
söz alan on dokuz arkadaşımız vardır (Kâfi sesleri). 
Arzu buyurur iseniz kifayeti müzakereyi reye koya
yım. (Kâfi sesleri). Müzakereyi kâfi görenler el kal
dırsın. 

FEYZİ EFENDİ (Malatya) — En mühim meselfeı 
müzakere edilsin.: 

IREtS — Birinci maddenin tâyini esamiyle reye 
vazı için mütaaddit takrirler var. Fakat malûmu âli
leri -tâyini esamiyle reye lâyiha konur. Bir 
madde konulamaz. (Konulur sesten.) Müsaade buyu
runuz, bir madde konulamaz. M'usaatie buyuru
nuz efetıtdîm, MeöMs arzu ediyor. HeyeM Celile- o mad
de hakikında nckltaiİ nazarını kattüyetHe tespit eder. 
Eğer tensip buyurur iseniz maddeyi dteği, prensip ote.-
rak, yani rrtüslümterden bdcteli nakdi aüroıp abnma-
ması meselesini tayirti esamüyte reyinfae arz ediyo
rum. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (KaraMisan Sahip) — 
UsuKi müzakere hakkında söyleyeceğin. 

REİS (Devamla) — Tâyini esamiyle reye arz 
edeyim. (GürüMHer.) 

VEHBİ BEY (Karasİ) — Oridaın evvel bîr kere 
Erkânı HaıbiyeS Umumiyettim mütalaası ahnmak iâ-
zflndır. 

REİS — (Mirallay Musa Kâzım Beye hitaben) Be
yefendi! bir mütalaanız var mı? 

MİRALAY MUSA KAZIM BEY — Hayır efem* 
dBm. 

FEYZİ EFENDİ (MaÜaltya) — Müsaade buyuıur 
iseniz usulü müzakere hakkında söyfcyeceğcm. 

REİS — Usul fadan kalmadı. Efendim müsaade 
buyurun. Taıyirti esamii takrirleri vardır. Reyinize arz 
edeceğim. 
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MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahtean Safefc) — 
M'eclisimiz bunu zaten tayyöûnüşfe Bu maddeyi ka
bul etaernSştir, Eski zabıta birinci madde tayyolun» 
muştur. 

HULÛSt BEY (Kaıahisarı Sahip) — Hasan Be-
ytetfenfdli; zaptı salbik tabolundu, 

'BÎR MEBUS — Meclisin resmi zaptında birinci 
madde tayyolunmuştur. 

ŞEVKİ BEY (tcdl) — Hata temadi etmez. 
REÎS — Müsaade buyurunuz. Prensip olarak... 

{Giirütftiler.) 
VEHBİ BEY (Karesi) — Aşkolsun efendim. (Reye 

sesferi.) (GMüÜtiffler.) 

REÎS — Cefee kSişat edildi. 
Dairei aıidesünfdeıı şifahen edindiğim malûmatta gö

re Gedih cephesinde ordumuz taarruz etti (Allah mu
vaffak et&in sada'fan.) Düşman mağlup ve pertöşam bit 
surette ricalt edryor. Yakında cephenin saar aksamın-
dadda muhlim .muvaffaküyötüere Mfcar edebilirsiniz 
•efenldîfer. (inşallah sada&rı, şedit ve sürekli alkış
lar.) 

'Efendim; tayini esami iîe reye vazedilen Bedeli 
nakdi kanununun birinci maddesindeki prensip JrtiL-
'barlyle mü&l'imlerden bedeli nakdi alınıp alınmaması 
meselesi kli reyinize arz edildi. (115) zat reye İştirak 
etmiş... (51) zat afamamasına- ve (62) 2a* alınmasına, 
ttsr zat da mösterileif olarak rey vermiştir. (Gürültti-
ler.) Binaenaleyh,.. 

«ASAN BA'SRÎ BEY (Karesi) — Şu muvaffafci-
ydt tebşiriyle bedeli nakdi hakkındaki bu fecî netice 
arasında pek mühim tezat vardır. Bu, Meclis İçin sa
yam teössüf ve elim bir tarih olsun, zapta geçerimiz. 

REÎS (Devamla) — (63) rey ile mustimlerden be
deli nakdi alınması, prensip olarak kabul ediknliş olu
yor. Madderiin... (GüıÖDüfler.) Müsaade buyurunuz. 
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REÜS — MüsünAertten bedeli nakdi atanmasını 
kabul edenler beyaz, kabul etmeyenler kırmızı pusula 
verecek, reylerinizi veriniz, yanlışlığa mahal fcaîma-
stn. (Beyaz sesleri.) 

FEYZt EFENDİ (Malatya) — Bddeîİ nakdiyi ka
bul edenler beyaz degjl mi 

'REÎS — Bedeli nakdiyi kabul etietıler beyaz, et
meyenler kırmızı... Yalnız miitelümanlara şâmil otoıak 
üzere. 

'HASAN BASRİ BEY (Karösi) — Bu memleketi 
kırmızı kurtaracaktır. 

REÎS — Ara tasnif edilinceye kadar beş dakika 
ıteroefEus. 

Maddeyi, şekli tahrir cihetinden tekrar dfcuBturup re-
yinfizte arz edeceğim. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karafoisarı Sahip) — 
Müsaade buyurun efendim. Usulü müzakere hak-
ikında söyleyeceğim. (Bittmştîr sadalar, gürültüler..,) 
Efendiler... Patırdı etmeymliz. Bu bir haysiyeti teçnS 
ye meselesidir, Bu kanun tarfil edfllmtösîir. Bu madde 
tayyetfilmrisiir. «57» nci içtimada mezkûrdur. Bizim o 
zaman mezunen gitmiş pek çok aıkadatslartmız vardı. 
O arkadaşlarımız bu kanunu reddederek gianepâr. 
Eğsr bunun müzakeresine girişecekSenîz biz çeküyo-
ruz, îrteida* yapıyoruz ve hiç bir zaman ekseriyeti teş
tti! edip müzakere yapamazsınız. (Gürütoter... Ret Ket 
tsaldaları.) 

REİS — (Turralı Hilmi Beye hitaben) Sözünüz yok
tur oturunuz. (Gürültüler.) Ekseriyet vardır. Müza
kereye devam etflyoruz. 

<Âzantn bir kıSmı dışarı çıktı.) 
ÎSMAÎL SUPHİ BEY (Burdur) — Bu surette 

•memîdkidte büyük fenalık yapıyorlar, Mecltein mttza-
kteraittaı haleldar ediyorlar, (Kâtlİp birinci madldeyi 
okur.) 

İKtNCt GELSE 
Açftna Saati : 3,40 Badeaısevid 
KEtS : 'Hasan Fdhıöi (Beyefendi 

KÂTİP : Refik Bey (Konya) 
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MADDE 1. — Seferberlik ımkhMoe münhasır 
olmak üzere em/safi misfflû silah altına ceftıedilmâs ve 
«ditecek olan hizmeti fiilfye erbabından maada iütiyaft 
ve müstahftz sınıflarında bulunan efrattst&n yalnaz altı 
>aıy lçtkı bedeli nakdi kaibul edftecektbir. 

RBtS — Efeddim malûmu âliniz üç günlük müza-
lidere bu maldde iteeılin» idi. Müzakerenin kifayetine 
Ikftrar verkfinte ve birinci maddeyi prensip olarak 
(kabul ettSriiz. Yalnız bedel ntik&aırtntn teayMine dair 
ireWler vardtr ki diğer makMelere ta&Bûk ediyor. Su
rata geldikçe rflyirtîae arz edeceğim. Maddeyi şekli 
(tahriri veçhile... 

HASÎP BEY (Maral?) — Biline] rraıcldeye ailt Mr 
talkıiir veri'yoırum, 

REİS — Maraç Mebusu Haısip Bey altı ayın üç 
aya tenzilini teklif ediyor, Bu faikrM nazarı dikkatte 
afanJar et toaildotsinlar, RedldedMi. Efendim malûmu 
afileri reye arz edîtem yalnız mUstfentorden bedel alı
nıp atjnrtmmak meselesi olduğu içlin tayini esami i e 
retye VaızeMkrt. Bu, btir prenSiptür. Fakat malûmu âl*-
diz maldde (Müslim ve gayri rriüstkn) olmak üaere-
'dîr. Maddeyi reyinitoe arz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen öHeriMi kaldımırcteır efendim, 

Birinci madde kabul edilmiştir. (Alkışlar.) 
NURİ BEY (Bolu) — (Fiiliye) okudunuz, (Mu

vazzafa) olacak. 
R'BtS — Muvazene Encümeninin kabul ettiği maid-

deyi kaibul ediyoruz Be#n. 

MAZBATA MUHARRİRİ FUAT BEY (Çorum) 
—; O zaımatı da ara elmijtfim. (FiÜföye) tabiri muvazzafa 
olacak, O yolda ta'ahîh olunmuştur. 

MALİYE VEKILt FERİT BEY — Zaten dün 
tashih olunmuştur. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kaıstoımonu) — 
O şekilde »kurtsun ve taSHıflı edilsin Reis Bey. 

FUAT BEY (Çorum) — Efiertdîm, mKen bu, mü-
reîtıiip sehvidir. (Htztmetti muvazzafa) sureitümde tashih 
eJiyoruSE. 

MADDE 2. — Altı ay î m bedeli nakdi alraıpfe 
seferberlik hitamı bufonadıgı takdirde birinci bedele 
iWdten ik'inoi defa bedeli nakdi aitnacak ve yine 
hütaım bulmadığı takdirde mülteaiKiben her altı ay için 
bedeli nakdi ahzedaecektir. 

REİS — İtekıcı madde hakkında bür mütalaa var 
mı efendim? 

HAMDİ NAMIK BEY (kimSt) — Ekseriyet yok 
©faiKÎffn, (Var sadatan, şîddatlIİ güHüftSüfer.) 

R'EÎS — İkinci maddeyi kabul edenler lütfen tSl-
terâııi kaldırsın. MuMsefikan kaibul edfflmistör. 

MADDE 3. — Betielati nakdiye mMan her altı ay 
için iki yüz elli liradır. 

BİR MEBUS BEY — Onun ipin tadlÜ takririmle 
vardır, okunsun efendim. 

REÎS — Söz Süleyman Sırrı Beyindir. Sonca size 
gelir efendim. 

MUSTAFA BEY (KaıraHfcarı Şarki) — O mad
deye taallûk eden takriiırim var, okunsun." 

(SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) ~ Efendim, 
bedelâtı nakdiye miKtarı her aftı ay »çkt (200) Krâ  
dtr dedJyor, (250 lira saıdaSan.) Bendenize kalırsa ma
dem ki, birinci ay zarfında harp hitam buhtıayıpüa... 
(Gürültüler.) 

VEHBİ BEY (Karesi) — Retto Bey, ekserfyet yok. 
(İŞİddötl'i gürültüler, çık dışarı sadalan.) 

'REÎS — Efâeılryetiıriiz var efendim. Müzakereyi 
İhlâl afimeyinte. 68 zıait vardw. 

SÜDEYMAN SIRRI BEY (Devamla) — Bu ka
nun kabul edildiği takdirde, herkes bedel verir, cep
heye gitmez, korkusu vardır, Bendenize kalırsa, bi
linci altı ay flçm bedeli nalkdi fazla olmalı, eğer harp 
devam eidense ikinci altı ayda bu miktar biraz tenez
zül etmeli... Üçüncü de daha ziyade teaziil eyDemeH 
Onun içrn berideniz ilk altı aylık badelin (600), ÖdPn-
çîrain (400) ÜçıüncünUn (300) İka olmasını teldlf ede-
riim. (Çoktur saidatarı.) 

TUNALI H Ö J M İ BEY (Bohı) — Efendiler, Maz
bata Muharriri Maızhar Bey demiştir ki; vur afcahya. 
Hayır... Çflcar ey kürklü kürkünü. Efendfe, garbin 
b?r htıçLik asırtfenberi fcabul etmiş olduğu bür usut 
va!r«dır ki, onu bfc bu ^tth şu mesel«de kabul edersek 
^JhaJkkm gayede seri bir esas kabul eümliş oluruz. O da 
şu M'en'me'tyiğih şu beş kuruttuk servetti, bu Mehmel'ta 
•beş bin kuruşluk, beş milyon kuruşluk serveUi vaılken, 
•tielderı alessevJye (250) lira alatlum? Eferidim, ş"kridî hu-
'lâaaıtan arz edeymı ki, (250) lira temel taşt olöun. Ge^ 
çen sene vergi olarak Devlete afeHfttak ne vermüşirn, 
Onu hesap ederek ornlarm yekûnu, biır kaç mMne 
>İbtâğ İte asil vergiye zammedilir. Farz edelim fci, Ge
çen setteki vergilenin on lira İdi. 10 X 10 ne eder? 
100 lira öder Ala! 250 lira dalha, 350 Üra eder. Ge
çen seneki verdiğim vergi 600 lira. On mMi zam 
6 000 lira, îk?l yüz elti İka dalla, 6 250 tira eder. 

(MUSTAFA BEY (Karafotaan Sarlci) — Acaba 
çdklarKisn parası var mı? 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Müsaade 
'buyurunuz eferidim. Ben MaliVeûi de^üîm, ben dalama 
'kusurumu, cehMmi itiraf ederim. Fakat maalüteessüf 
malryedi arkadaŞlarırrita da baş başa verip tur cetvel 
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yapamadım. Bu kanuna müterakki usulde bir cetvel 
raptedirk. Bu cetvelin taazlimi ise Muvazenei Matrye 
ve Kaftanım Maliye Encümenlerine aittir, Binaenaleyh, 
bu esasın kalbtrlü tatodlİMrJde, bilhassa ben müsüimanım, 
müslüman oğluyum. Bitmem ne kadar asırlardan beri, 
'hudut ve cephelerde döktüğüm kan, verdiğim can 
karşısında gayrimüslimler, burada ticaretleriyle meş
gul olurken ve kasalarını doldururken, bir taraftan 
da 'benim müslüman kardeşlerim (250) lira versin, 
bu katiyen doğru «olamaz. Binaenaleyh, müterakki 
usulün kabulünü vicdanınıza, irfanınıza ve hatta 
imanınıza bırakıyorum. Binaenaleyh, bu kanunun 
encümene iadesini teklif ediyorum. (Alkışlar). (Ola
maz sadaları). 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — 
Efendim, bendeniz heyeti aliyeniz tarafından kabul 
edilen bu kanunun müzakeratı esnasında zaten Hü
kümet tarafından hakikati hale muvafık olarak tek
lif edilmiş olan bu (250) liranın -kabulünü rica ede
ceğim, Bu, en mutedil bir surette arız ve antik 'bir 
surette düşünülerek (kabul edilmiş bir miktardır. Bi
naenaleyh, müzakeratı kâfi görerek kabul buyura
cak olursanız senede beş yüz lira çok değildir. Be
yefendinin buyurdukları mesele, bedeli servete göre 
tezyit edecek olursak, bu İslâmlar, için de variddir. 
Bundan yalnız hiristryan olanlar mutazarrır olacak 
değildir. Binaenaleyh, meseleyi kısa kesmek için en 
muvafrk ve en nafi bir şekil olmak üzere altı ay için 
iki yüz elti liranın kabulünü rica ederim. 

REİS — Yozgat Mebusu Süleyman SMTI Beyin 
tadilnamesi vardır, okuyoruz. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Bedeli nakdi (kanununun üçüncü maddesinin ber-

veçhi âti kabulünü teklif ederim. 
25 Teşrinievvel 1336 

Yozgat Mebusu 
Süleyman Sırrı 

MADDE 3, — Bedeli nakdi birinci altı ay için 
dört yüz, ikinci altı ay için üç yüz, müteakip altı 
aylar için mütesaviyen ikişer yüz liradır. 

REİS — Kabul edenler... lütfen ellerini kaldırsın, 
(Ret sadalian). Nazarı dikkate alınmadı. 

Canİk Mebusu Nafiz Beyin bir takriri var : 
Riyaseti Celileye 

Üçüncü makldeyi (bedelâtı nakdiye miktarı her 
altı ay için üç yüz liradır) şeklinde tadilen kabulünü 
teklif ederim. 

Canik Mebusu 
Nafiz 

REİS — Kabul edenler ellerini IkiaUItrsm. (Ret 
sadaları). Nazarı dikkate alınmadı. 

Burdur Mebusu İsmail Suphi Beyin takriri var : 
Riyaseti Celileye 

Üçüncü maddeye fıkraii âtiyenin ilâvesini teklif 
ederim. 

« gayrimüslimlerin esnan erbabından alet-
tesavi beher altı ay için iki yüz ellişer lira alınır». 

Burdur Mebusu 
İsmail Suphi 

RBÎS — Bu takriri kabul buyuranlar ellerini 
kaldırsın, (Anlaşılmadı, sadaları). 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — kah edeyim: 
Malûmu âliniz, gayrimüslimlerin hizmeti muvazzafa 
erbabını silâh altına almıyoruz. Müslimlerin muvaz
zaf olanlarından da bedeli nakdi abmyoruz. Binae
naleyh, bendeniz teklif ediyorum ki; hiristiyanlann 
muvazzaf, ihtiyat, müstahfız efradı erbabından, cüm
lesinden (25C$ şer lira alınsın diyorum. (Gayet doğ
ru sadaları). 

REİS —Takrir tekrar okunuyor, 
(Tekrar okundu). 

REİS — Maddeye böyle bir fıkra ilâvesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir efen
dim.., 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Her altı ayda kaydi var mı efendim? 

REİS — Tabii maddeye ilâve edeceğiz. 

HÜSREV 'BEY (Trabzon) — Müsaade buyurur
sanız bunun hakkında bir şey arz edeceğim. Bu man-
tiki bir şeydir. Hıristiyanlar! madem ki askere al
mıyoruz, tabii bedel alacağız. Yalnız onlarda cemaat 
teşkilatı olmakla beraber ihtimalki para veremeye
cek adamlar vardır. Para alamayacaklarımıza ne 
yapacağız? Askere atmtaık ta var mıdır?. Onu karar
laştırmak lazım.. Yani bu madde muhtacı izahtır. 
(Verenler verir, vermeyenler de askere gider sada
ları). 

ŞEVKİ BEY (İçel) — Şimdi ramların hizmeti 
mımzzafai nizamiyesi olanlarından bedel alınması
nı kabul buyuruyorsunuz. Fakat, bedeli nakdi vere
meyenleri ne yapacağız. Kanun seyyanen tatbik edil
mek icabeder. Meclîsi Aliniz adaletin tevziine me
murdur. Bilûmum şeyi kaldıralım. Seviyen alınsın. 
Bu minval üzere muamele edilirse daha muvafrk bir 
prensip tatfcip edilmiş olur. 

FUAD BEY (Çorum) — Efendim, İsmail Suphi 
İ Beyefendinin buyurdufckn ve gösterdikleri kayda lü-
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zum yofctur. Madde sarihtir. Bakının ne diyor? Se
ferberlik müddetine münhasır olmak üzere silâh al
tına cellbedilmiş ve edilecek olan hizmeti muvazzafa 
erbabından maada, ihtiyat ve müstahfız sınıflarında 
bulunan, efraddan. Efendim gerek müslim olsun ve 
gerek gayri müslim otsun. Bunlar da bîr kere evve
lemirde silâh altına alınacak, ondan sonra bedeli 
nakdiye tabi tutulacak. {Vermeyenler ne olacak? Sa-
daları). Vermeyecekler ne demek? Askere alınır. Or
du onu da nereye sevtoedBecelcse sevkeder, onu ordu 
bilir., kimini yolda istihdam eder, kimini de cephe-

REÎS — Efendiıter, yoklama yapıyoruz, idiareye 
tebliğ edeceğiz .(Yoklamaya baştandı). 

NAFİZ BEY (Canik) — Dışarıda aılkadaslar var, 
malûmat verilsin, (Bu sırada hariçteki mebuslar 'gel
meye 'başladılar). 

REİS — Efendim, ekseriyetimiz var, cebe küsad 
edikti. 

2. — Matbuat ve İstihbarat müdürüyeti umumi-
yesi muvakkat bütçe kanunu lâyihası ve Muvazene! 
Maliye encümeni mazbatası. (1) 

REİS — Matbuat ve istihbarat Müdürüyeti Umu-
miyesinm müstacel bir işi var onu çıkaralım. (Hayır 
hayır bedeli nakdi kanunu çıksın sadaları). 

Matbuat ve istihbarat Müdürüyetinin muvakkat 
bütçesi hattındaki mazbatayı okutturuyorum. (Maz
bata okundu). 

'Büyük Millet Meclisi Riyaseti Ceiilesine 
Matbuat ve İstihbarat Müdürüyeti Umumiyesi 

muvaklkat bütçesinin Heyeti Umumiyede esnayi mü-
zakeresinde müdürüyeti mezkûre sarfiyatının tetiki-

(î) 79 ncu İçtima Zabıt Ceridesine merbut 11 
numaralı mazbataya zeyil zaptın sonundadır. 

ye gönderir, o bizim salâhiyetimiz dahilinde değil,, 
(Gürültüler). 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Efertdİm, İs
mail Suphi Bey biraderimizin mütalaaları varididir. 
Hizmeti muvazzafa erbabı olan hiristtiyanlardan... 

VEHBİ BEY (Karesi) — Ekseriyet yok efendim. 
(Bu sırada evvelce Meclisi tepkeden âza tekrar 

solana girerek şiddetti kapak vuramaya başladıikfla-
nndan fevkalâde gürültü hâsıl olmuştur.) 

REİS — Mecliste hâsıl olan sürekli gürüMye 
binaen celseyi on dakika tatil ediyorum. 

kine lüzum görülmesi üzerine mezkûr bütçe encü
menimize iade kılınmıştı. Rüfekadan bu hususu tet-
•k'ike memur edilen Eîaziz Mebusu Tahsin ve Sivas 
Mebusu Rasim Beyler tarafından ita olunan melfuf 
19 Teşrinisani 1336 tarihli raporun mütalaasından 
anlaşıldaçağı veçhile müdürüyeti umumiyece şimdi
ye kadar vukubulan sarfiyat maaş ve tahsisatı fev
kalâde namı altında olarak ceman (12 578,5) liraya 
baliğ olduğu ve müdürüyeti mezkûrenin teşkiline 
dair olan 7 Haziran 1336 tarihli kanuna merbut cet
veldeki bir senelik maaş ve tahsisat ve masarif İçin 
Meclisi Alice on beş bin lira kabul edilmiş olması
na binaen mezkûr kadroya ilâveten ve tevsian mer-
ikez ve mülhakatın bazı mahallerinde İhdas edilmiş 
memuriyetler doSaynsıyla müdürüyetçe saMüzzikir 
tahstsatm fevkinde maaş ita edildiği ve mezkûr cet
velde fasıl ve 'madde münder.iç 'bulunmadığı cihetle 
Maliye Vekâletince dahi tamamı masraf addoluna
rak yekûnu tecavüz etmemek üzere tediyatta bulu
nulduğu anlaşılmıştır. 

Filhakika mezkûr kanuna merbut cetvelde mün-
deriç tahsisat, ahvalin icabettirdigi toidemat ve teş
kilâtın icrasma gayrikâfi olması ve memurine kanu
nu mahsus mucibince itası lazım selen tahsisatı fev-

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Açıfena Saatti: 4,30 Badezzıevid 

REtS : Retefeanl Vekili Hasan Fehmi Beyefendi 
KÂTİP : Hjmiar Bey (Kütahya) 
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kalâdei şehriyeyi dahi muhtevi bulunmaması hase
biyle bu teşkilatın tevsii zaruri ve Meclisi Âlice İz
har huyumla gelen arzuya muvafık ise de herhangi 
bîr kanun ile muayyen olan hususatın herhalde diğer 
bir kanunla İstihsali mümkün olacağı derkâr bulun
masına mebni müdutüyett urmımiyece şu ihtiyacı 
mübrem bildirilerek Meclisi Âliye yeniden bir ka^ 
nun lâyihası teklif etmek suretiyle isin mecrayi ka
nuniye raptı lâzimeden bulunduğu hakle bu cihet
ten her nasılsa zühul olunarak sarfiyat ve icraata 
başlanılmış olduğu görülmüştür. 

Tafsilât ve İzahat ânifeye nazaran ortada sarfe-
dilmiş bir para 'bulunması ve bunun da 7 Haziran 
1336 tarihli kanuna tevafuk etmemesi oHıetiyle gay-
rikamıni olan işbu eniri vâkun ihtiyacat ve zaruret
ten bulunduğu encurtienimizce teemmül edilerek me
seleye bir şekli kanuni vermek için senei hâtiye teş
rinievvel gayesine kadar müdürüyeti mezkûreye kırk 
beş bin lira avans itası ve ancak eüyevm tatbik edil
mekte bulunan salifülârz kadronun umumi bütçe ite 
beraber tetkik ve tespit edilmek üzere şeklî meşrua 
ircaHe muvakkaten mevkii tatbikte kalması esası ka
bul edilmiş ve bu noktai nazarı mübeyyin tanzim 
olunan muvakkat bütçe kanun lâyihası leffen takdim 
krirnmnş olmakla keyfiyetin Heyeti Umumiyeye arzı 
tezekkür kılındı. 
Muvazenet Maliye Encümeni 

Reis-i Namına M. M. 
Fuad Fuad 

Aza 
Kadronun derhal tatbiki taraftarıyım 

Mehmet Vehbi 
Aza Aza 

Tahsin Mehmeit RasLm 

MAZBATA MUHARRİRİ FUAD BEY {Ço
rum) — «Gayri kanuni sarfiyat iora edilmediği» cüm
lesindeki «Edilmediği» kelimesi ^Edildiği» olacak 
rakamda «12 578» buçuk liradır müretüp hatası ol
muş. 

ItSMAtL 'SUPHİ. BEY ^Burdur) — «IrcaHe» ola
cak. 

iRlEtS — Efendim, IMatbuat ve İstihbarat müdiri-
yetinin bir mütalâası var mı? Müdiri umumiye hi
taben) yoksa sonra mı söyliyecek sin'iz? 

MÜDİİRİ UMUMÎ GALİP BAHTİYAR BEY 
— Sonra söylerim efendim. 

IRBlS — (Mazbata muharririne hitaben) izahat 
verecek misiniz? 

MAZBATA MUHARRIİM FUAD BEY '{Ço
rum) — Mazbata da aynen münderiç. isterseniz iza
hat vereyim. HHayır sadaları). 

ıREÎS — Ragıp Bey söz istemiştki'İz. 
'RAGIP BEY ((Kütahya) — Bendeniz söz iste

medim. 
REİS — tik defa ısöz istemiştiniz efendim. 
RÎAKHP BEY ^Kütahya) — Rakamın tashihini 

söylemiştim. 

'MEHMET SÜKlRÜ BEY .(Karahısarısahip) — 
Matbuat ve istihbarat bütçesi dolayısiyle vâkıf oldu
ğumuz bir şey var ki, o da, Mecfoi âlinizin kabul et
tiği kadrodan yüksek bir kadro kendi kendine kabul 
edilmiş ve tatbikatına başlanmıştır. Bu, hiç şüphe
siz doğru bir şey değildir. Memlekette en ziyade 
haizi ehemmiyet bir şey var ise o da Matbuat ve is
tihbarat meselesidir, propaganda meselesidir. Bu me
selemin dâvayı kazanmak için ordu kadar, bence or
dudan daha mühim, bir ehemmiyeti vardır ve her 
zaman bu kürsüden bu sözleri söylemişimdir. Matbu
at ve istihbaratın ehemmiyetini Msclisi iliniz takdir 
etmiş ve daha yüksek bir ıteskilât yapmak arzusunu 
İzhar etmiştir. Meclisi âlinin bu 'temenniyatından bi
listifade kadrosunu tevsi etmesi ve o kadroyu He
yeti celüenize arzetmes] lazangelirken, böyle bir şey 
yapılmadan, doğrudan doğruya kendi kendilerine, 
daha doğrusu-Tabirimi mazur görünüz-Gelİn güveği 
olmuşlar. Her nasılsa yapılmamış, bu tabii şayanı 
muahezedir ve bunun tekerrüf etmemesini yine bir 
çok defalar bilvesile söylediğimiz gibi, alâkadaran-
dan çok rica ederiz. 'Bunlar 'Meclise ehemmiyet ver
memektir, Meclise kiymet vermemektir. 'Bu kadro 
•Meclisi âlinize arzedilir, kabulüne iktiran eder, on
dan sonra da tfatbik edilir. Yalnız bugün tatbik edi
len bu kadro, hiç şüphesiz ki, bîr çok istifadeler te
minine matuftur. Görüyoruz kî. bu kadro tevsian ic
ra edildiği gündenberidk ki memlekette bir matbuat 
ve istihbarat şekli hâsıl olmuştur. Fakat bizim 
kabul ettiğimiz kadrodan evvel hiç bir şey yoktu, 
Matbuat ve istihbarat müdiriyetiniin vücudu yoktu. 

NAFİZ .BEY fCanik) — Vardı, ajanslar çıkıyor
du. 

;MEHM<ET SÜKIRÜ İBEY (Devamla) — Evet, 
yalnız ajanslar çıkıyordu. 

NAFİZ IBBY (fCanıtk) — Şimdi de başka bir şey 
yok. 

MEHMET ŞÜKIRÜ «EY ((Devamla) — Hayır 
efendiler, bugün yalnız ajanslar çıkıyor değil, mühim 
bir çok mevakideki memurlar vasıtasiyle daha su-
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ratle istihbarat yapılıyor, günü gününe havadis alı
nıyor, O vakit çıkan ajanslar, Avrupa matbuatından 
ve istanbul gazetelerimden, yirmi gün sonra alınan 
malûmatlardı. Aradaki 'fark budur. Şimdi bir çok 
mevafcİe göndermiş oldukları memurlar, muhabir
ler memurlar vasrtasiyle seri havadis almıyor. Elbet
te bu, memleket 'için çok ılâzım olan bir şeydif. 

NAFİZ BEY {Cartİk) — Onu mülkiye memur
ları da verebilir. 

'MEHMET .ŞÜttCRİÜ BOY (Devamla) — Bu kad
ro sebebiledir ki, bugünkü (İstihbarat dairesinin- bu 
teşkHâtı sayesindedir ki, az çok memlekette istihbara
ta ve neşriyatın tamimine ait bir takım projeleri var
dır, fakat bunlar hep proje halindedir, daha tekem
mül edememiştir. Bunun tekmili şüphesiz para me
selesidir. (Böyle .{15) but lira İle, W'2) bin' lira ile Mat
buat ve istihbarat dairesi yürümediği gibi, bu para
larda heba olur, oraya verilecek para kemiyeten çok 
olursa, keyfiyeten de 'ancak müsbet bir fayda temin 
edilebilir. Bugün bu kadro mevcut olduğu hailde, ve
saitinin noksan olması hasebiyle, yalnız memurine 
maaş veriliyor. Ortada biç bir şey yoktur. Eğer ve
sait temin edilecek olursa, Matbuat ve istihbarat 
dairesi, temennimiz veçhile, en yüksek bir surette, 
gerek -ihbar ve gerek "istihbar itibariyle tekemmül 
edecek olursa elbette memleketimize en çok faydayı 
temin etmiş olur. Bu mesele ayrıca Meclisi âltaizce 
zaman, zaman müzakere edilmiş ve temenni edilmiş
tir ki; propaganda ve irşat meselelerine çok ehem
miyet verilsin ve bunun için tabiidir 'ki, muk-tazi pa
rayı vermek icabeder, para verilmezse bunlar da ya
pılmaz. 

Bendenizin asıl muaheze ettiğim noktadan başka, 
Matbuat ve İstihbarat dairesi diyor ki : Bugün me
saimi yürütebilmek ve sizin 'istediğiniz şeyleri kıs
men yapabilmek için böyle bîr maddeye muhtacım. 
Fakat kadro hakikaten gayri kanuni yapılmış/tır, Bu
na bir şekli kanuni vermek 'için-Muvazenej Maliye 
Encümeni de bunu itiraf edİyor-Heyeti âliyeojze ge
lecekti. Matbuat müdiriyetl, bize şimdilik bir avans 
verin diyor. Evet biz metekim bugün devair için de 
«25» milyon liraltk bir avans verdik ve hiç bu
seyi 'tetkik etmeden verdik ve o zaman dedik ki, 
biz bu parayı veriyoruz, takat asıl bütçe geldiği za
man tenkidait ve müzahezatımızı vesairemizi o za
man yapacağız, çünkü «İaİn yapmış olduğunuz masa
rifi 'bugün [için biz bilmiyoruz ve biz bumı avans ola
rak, makinenin işlemesi için veriyoruz, sizb yapmış 
okluğunuz bazı teşkilât vardır fot, belki doğru değil

dir, biz onları kabul etmriyeceğiz, o vakit bu nok'tai 
nazarlarımızı söyleyeceğiz ve onun için yine avans 
olarak, umumi bütçede kabul ettiğimiz veçhile, tek
lif edilmiş avansı verelim, fakat Matbuat ve istih-
bartın bize müfredatlı bütçesi geldiği zaman onun 
üzerinde lâzımgelen tenfcidat, müahezat ve takyida-
tımızı yaparız. ' 

ffcSMAİL iSRJ'PHt BEY ((Burdur) — Efendim, ge
çenlerde tarafımdan vaki olan iddia ve ısrar, Hasip 
Beyle yine tarafımdan verilen takrirler üzerine. Mat
buat müdüriyetinin muvakkat bütçesi, tetfcikat icra 
edilmek üzere, Muvazene lEncümenine havale edil
mişti. Muvazene Encümeni tetkikatını yaptı, netice
sini size arzediyor. Netice, görüldüğü üzere, bende
nizin o zamanki müddeıyatını tamamiyle isbat edi
yor. Muvazene Encümeni dahi, bu paranın gayri 
kanuni bir surette ve 7 haziran sene 133ı6 tarihli ka
nun île musaddafc kadroyu tevslan ve ilâveten sarfe-
dildigini, binaenaleyh böyle bir zühulün ortada bu
lunduğunu ve bu emrivafcii ancak bîr şekli oıeşrua 
irca edebilmek İçin, muvakkat avans vererek, mev
cut kaidroyu şekli rmeşrua icra ile tasdik etmekten 
başka çare olmadığını söy+İ yor. icra edilen tetkikaıt, 
Mamuretülazİz Mebusu Tahsin Beyle, Sivas Mebu
su iRasim Bey tarafından yapılmış. 

Bendenizin .de kendilerinden aklığım malûmata 
nazaran bu mesele de bir arkadaşımızın hatası te
celli ediyor. Erzurum 'Mebusu Necati 'Bey, 'Matbuat 
müdiriyetinde bulunduğu sırada. Matbuat müdiri
yetl kadrosunu yapmış ve Matbuat müdiriyetinin 
merbut bulunduğu Makamı 'Riyasete tasdik ettirmiş 
ve ondan sonra bununla bin şey yoluna kondu zan
nederek tatbikına başlanmıştır. Halbuki, Matbuat 
müd'iriyeti kadrosunun, (Meclisi âtinizce evvelce mu-
saddak olduğu için, tadilerj yine buradan, kanun 
şeklinde çıkması ve ondan sonra tatbikına başlama
sı lâzımgelirdi. 'Necati Bey arkadaşımız bunda zü
hul etmiş. (Binaenaleyh bitr emrivaki olmuş ve bir 
çok paralar sarfedilmıiş, mesele meydandadır, iki 
şekilde tecelli ediyor. Ya gayürimesru ve gayri ka
nuni emrivakii, 'kanun şekline irca ötmek veyabud 
da, red ile 'Matbuat müdiriyetf kapularını kapamak
tır, 'Mesele gayet vazİhtir. Daha fazla söz söylemek 
istemem. 

MEHMHT Ş0KJRIÜ 'BEY «Karahâsarısahİp) — 
kapatalım mı? 

IİSMAİL SUPHİ BEY IfDevamla) — Müsaade 
buyurun. Zannediyorum ki, Mecüsıi âliniz jlkdefa bu 
'kadar nâzik bir mesele karşısında bulunuyor, Nâzik 
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*>ir zamanda bulunuyoruz. Matbuat idaresini kapat-
*Kiak caiz değildir. İyi kotu, bir ihtiyacı temin edi
yor, etmeğe çalışıyor. Fakat ortada böyle gayri ka
nuni bir şey var. Binaenaleyh gayet nâzik bir şey
dir. Teşekkür olunur ki Muvazene! Maliye Encü
meni meseleyi, bu •gayri meşruiyeti, gayet sarih bir 
surette, meydana koymuştur, bunun gayri kanuni ve 
usule muhalif olduğunu tasdik etmiştir. (Bundan. 
sonrası Meclisi âlinize terettüp eder, neye isterseniz 
karar verirsiniz. 

SÜLEYMAN SIRRI ıREY (Yozgad) — Efen
dim malûmudlinjz, 'Matbuat ve istihbarat 'İçin bir 
kadro yaptık, bu, kanuna merbuttur. Kadroda ma
sarif olarak senevi «î5» bin lira kabul ettik. Şimdi 
•Matbuat ve tstihbarat 'Müdirİyeti Uımumiyesi ma-
«arifatı için, teşrinievvel gayesine kadar, kırk beş bin 
lirayı kabul ve tasdik edersek, madem ki muayyen 
bir bütçe o kadro mucibince kendilerine verilmiştir, 
o kanunun feshimi âdeta burada tasdik etmiş oluyo
ruz. 'Maamafih bu para sarf edilmiştir, bir emri va
ki karşısındayız. -(Edilmemiştir sadalan) veyahut 
edilmemiştir. Bunu kanuni bir hale irca için evvel
emirde 'Matbuat 'Müdirİ Beyden soralım; bizim size 
verdiğimiz kadro kâfi gelmediğimden, başkaca teş
kilât ihdas ettiniz İse, bu kadroyu Meclise verin, ka
bul ve tasdik etsin, sonra bu masrafı teklif edin di
yelim. 'Binaenaleyh bendeniz, 'Bu kırk beş bin Ura
nım şimdilik kabul edilmiyerek, Matbuat müdüriyeti
nin vereceği kadroyu tasdik ettikten sonra teklif et
mesini teklif ediyorum. 

RAS1M BEY (Sivas) — ^12 578» lira sarfedil-
miştir, kırk beş bin lira değildir. 

iNAZfF BEY {Canik) — 'Efendiler; propaganda
nın ehemmiyeti hakkında şimdiye kadar bütün ar 
badaslar burada söz söylediler. Onun ehemmiyetin
den bahsetmekte mâna yok. Yalnız şu kadarını İlâ
ve etmek istiyorum 'kd; propaganda ve irşadatımız-
dan maksat, Avrupada, bizim «nevkiimiz, bizim gaye
miz neye matuftur, onu Avrupa nazarında Hân et
mek ve yer yer İsyanlar çıkan memleketimize, ga
yemizin neden ibaret olduğunu, meşruiyetini bildir
mek İdi. 'Maalesef bunlardan hiç bir zerre yoktur, 
bugün bütün 'irs/adat. Matbuat müdiriyetinin vazife
si, Ali Kemal 'Mustafa Sabriye şunu söylemiş, Mus
tafa Sabri AH Kemale şunu söylemiş gibi, istanbul 
gazetelerimden alınıp ta bize verilen malûmattan iba
rettir. Matbuat 'dairesi teessüs etmezden evvel de 
ajanslarda bu havadisleri aynen okuyorduk. Çünkü 
ajans ve gazeteler savahile getiyor, savahilde memu-
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rini mülkiye bunu aynen alıp buraya büdiriyor ve 
burada Hüıkümet'İ mahalliye ajans vasi t asiyle 'ahaliye 
ilan ediyordu. Yani şimdi ou iki bin, on beş bin iira 
verdiğimiz Matbuat idaresi, evvelce bir para verme
den bunu temin ediyordu. 'Binaenaleyh şimdi biz 
kırk beş bin lira da versek, yine Matbuat idaresinin 
yapacağı bundan ibarettir. Evvelâ Matbuat İdaresi 
kendi projesini tanzim etsin ve ne yapacağını bize 
bildirsin, biz de vaitlerinj ağızlarından işitelim de 
ondaa sonra verip vermemek meselesini düşünelim. 

Sonra efendim ikinci bir mesele kalır ki o da; 
gayrî kanuni para sarfetmek meselesidir. Böyle bir 
emri vakit tasdik etmek mi icabeder? Mesuliyet mâ 
tâyin etmek lâzımdır? Onu Heyeti aliyeniz benden 
daha iyi bilirsiniz. 

iMATBUAT VE İSTİHBARAT MÜOİRt UMU
MÎSİ GALİP BAHTİYAR BEY — Efendim Kırk 
gün zarfında dört defa Heyeti âliyenizin huzuruna 
çıkmakla müşerref oluyorum. Bu da, Matbuat umu
runun Heyeti âliyenizce lâyikiyle takdir edildiğine 
delâlet eder. Bunun için bilhassa arzı şükran ede
rim. Millet Meclisi bir mesele üzerinde ne kadar 
asabiyet ve dMat gösterirse, o hizmete o kadar 
ehemmiyet verdiği malûm olur ki, bütün umurda da 
böyle oluyor ve olması sayam temennidir. 

Şimdi efendim mesele ikidir. Birincisi; bir büt
çe meselesi, birisi de; dört celseden beri devam 
eden, Matbuat müdiriyeti vazifesini yapıyor mu, 
yapmıyor mu? meselesidir. İkincisi, evvelki celse
lerde söylenilen sözlerin tekrarından başka bir şey 
değildir. 

'Birinci meseleye, yani bütçe meselesine gelince; 
Meclisin emri olmadan bir para sarfolunmuş ve bu 
da, bir kanunun ahkâmı ve tasrJhatı haricinde sar-
(olunmuştur ki bu, mühimdir. Matbuat işi için yapı
lan kanunun, geçenlerdeki celsede, bu mesele mev
kii müzakereye konulduğu zaman, asri bu kanunla 
uğraşan zevattan; bunun bayram gecesi yarım saatte 
yapıldığını öğrendim. Rica ederim efendim. Böyle 
bir işin kanunu yarım saatte yapılamaz, yarım saatte 
tespit edilemez, netekim «edilememiştir. Çünkü im
kân yok, kabili tatbik olamaz ki., o kanun yapıldığı 
zaman düşünülmüş ki; Matbuat İşi için Merkezde bir 
kalem açılır. Oraya bir kaç memur konulur... Böy
le farzolunmuş ve ona göre maaş konulmuş ve hattâ 
•o kadar çalbuk olmuş ki; şimdi her şeyde zamaim 
var, kavaimi nakdiyenin kıymeti azalmış, gatâyi es'ar 
fevkalâde artmış, başkâtip ile hademenin maaşı bir 
gelmiş. Matbuat işlerine ihtisas işi deniliyor. Bir kâ-
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tîbe iki bin kuruş verilmiş ve hademelere de maa 
zamaim bia sekiz yüz kuruş veriliyor. 

Bendenizden evvel o makamı işgal eden zevat 
zannederim teşebbüs etmişler. Asıl proje Hamdullah 
Suphi Bey zamanında ihzar olunmuştur. Kendileri 
o projeyi yapmışlar ve derhal tatbikata başlamışlar
dır. 15 bin liranın bir kısmı bu veçhile sarfedrlmiş, 
hatta Maliye veteili Bey demiş ki; biz burada zama-
iım' fevkalâde olmayınca maaşı 2000 kuruş olana 
yjrmt kâğıt veririz. Tabu yirmi kâğıtla da orada -
hem lisan bilsin, hem yazı yazsın • bu maaşla şüp
hesiz 'kimse istihdam edilemez. 

(Bendeniz Yİ Eylülde geldim, 15 Eylül 1336 da 
adam akıllı vazıülyed oldum ve en evvelâ nazarı 
dikkatimi celbeden kadro meselesi oldu, bunun için 
bir kadro projesi yaparak Maliye vekaletine gön
derdik ve bazı cihetlerden, zannederim ki Maliye 
vekâletince usul rto'ktai nazarından bazı noktaların* 
da bir ademi mutabakat görülmüş, kadro tekrar ya
pıldı. Elyevm bu kadro mucibince hareket ediliyor. 
Mezkûr kadro yakında umumî bütçe meyanında He
yeti çelilenize takdim olunacaktır. Mesele budur, 
zühul var mı, yok mu? takdiri elinizdedir. Fakat 
her hakle o 7 haziran kanunu şayanı tetkiktir. Onu 
da itiraf etmek lâzımdır. Netekiın kî mazbata bunu 

sureti katiyede beyan etmiştir. Şu halde Hidematt 
vmumiyenin mecrayı muntazamada gitmesi asıldır. 
Fakat ttidematı umumiyenin aslı da, bir işin görül
müş olmasıdır. Zannediyorum ki seleflerim bu nok
taya pek iyi dikkat etmiştir ve tesisat devresi oldu
ğunu unutmamalı efendiler. O vakte kadar burada 
hiç bir esas yoktu. Meselâ Dahiliye vekâletinin mü
esses bir şeyi vardır. Makine dönüyor, fakat zanne
derim ki bir esasi olmayan iki daire vardır. Biri 
Matbuat ve istihbarat, diğeri Hariciyedir, Bunlar 
yeniden tesis olunuyor. Bu meselede zühul de olmuş 
•olabilir. Tabii Heyeti edileniz bunları nazarı dikkate 
alır. 

Simdi nflıayetünnihaye, matbuat idaresi vazife
sini ifa ediyor mu, etmiyor mu? Bu mesele geçen
lerde uzun utsadıya tetkik olundu. Bu, bir kere 
vesait meselesi ki arzetmiştim. {kincisi de; şimdi 
Meclisin âzayi muhteremesinden bir zat, matbuat 
dairesi ilk zamanında ne İse şimdi odur dedi. Şu
rasını nazarı dikkatinize arz etmek isterim ki; mat
buat işi kalem ve fikir işidir. Onun çalışması için 
işler tevzi edilmiştir. Ajanslar okunuyor mu, okun
muyor mu? Ondan da belli olur. Bir kimsenin de, sizi 
böyle neşriyatta bulunuyorsunuz, böyle propaganda 
yapıyorsunuz diye tenkit ettiğini işitmedim. Bir ay-
danberi bir kaç teşebbüsat yaptık. SuHı muahedena-
mesini tefeiren bastırdık, dağıttık, bir kimse hasbe-
ten - lülâh gelipte; sîz fena yapıyorsunuz, böyle bir 
şey mi olur? Siz vazifenizi ifa etmiyorsunuz, di
yen olmadı (Gören olmadı sadalan). Gönderdik efen-
'dim. 

Kezallk efendim, ajans yeni bir şey takip ediyor. 
Bu sanatta bulunanlar vakıa çok büyük bir şey değil 
diyebilirler. Ben de diğer vesaiti mükemmel olan 
yerler kadar ve bahusus muktedir olan zevatın vere
ceği bir karar kadar, derecei mükemmeliyete çıkmış 
olduğunu iddia edemem. Fakat her halde bir çığır 
takip ediyor. O sanatta bulunanlar için bu anlaşılır. 
Zannediyorum ki bendeniz için daha ziyade medarı 
teşvik, en büyük bir taziyaneİ teşvik olurdu; eğer 
neşriyatımızı okuyup bendenize, evet bunu yanlış ya
pıyorsunuz, bu böyle olmaz dense idi. Malûmu âliniz-, 
maSbuat işinin ekser faaliyeti yazı ve kalem işidir. 

Sonra efendim; bir ajansa müteradif olmak üzere, 
Avrupa cereyanı siyasisi ve Avrupa'da ve dahilde 
bizi alâkadar edecek mesai! için matbaamız bir çok 
şeyler neşrediyor, taşralara, bir çok makamata gön
deriyoruz. Taşradan öteden beriden aldığımız mek
tuplara nazaran bunların orada şevk ve ehemmiyetle 
okunduğumu görüyoruz. 

(Hamdurlah Suphi Bey zamanında bir kadro yap
mışlar o kadronun mercü teşriiye gönderilmesi lâ
zım gelirken ve nizami surette daireyi tensik edecek
ken infisal etmişler, o onbeş bin liranın on iki bin 
lirası bu veçhile sarfolunmuş. Bunun hepsi maaşa 
gitmiş değildir efendim. Düşünmeli ki Hamdullah 
Suphi Beyefendinin zamanında, memleketin haki
katen ihtiyacı olan kâğıt ısmarlanmış, buna paranın 
beş altı bin lirası sarfolunmuş, maa taksim yedi 
bin lira kadar bir para oraya gitmiş, on beş bin lira-
tun bir kısmı oraya gidince (8000) lira para kalmış, 
bundan, üç ay zarfında, 4, 5 bin lirası saffedil-
mistir. Buranın kadrosuna ilâveten o sırada, yine 
Hamdullah Suphi Beyefendinin emri olmak üzere, 
bazı yerlerde İstihbarat merkezi yapılmış ve oraya da 
bir çolc paralar gönderilmiş, o paraların vesaiki daha 
bir çok yerlerden gelmemiş. Meselâ Trabzondan ve-
saireden henüz gelmiştir. Bazı zevat icabeden ma
hallerde gönderilmiş, kendilerine para verilmiş, gi
diniz, işe başlayınız denilmiş. Şüphesiz başka türlü 
olamazdı, betideniz zannederim Necati Bey de bu
nun isnine tevfikan bir kadro yapmış Heyeti ve
sileye göndermiş. İş bu suretle devam etmiş, o sı
rada Necati Bey inf ikâk etmiş. 
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İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Meclise gel
medi ki.. 

MATBUAT VE İSTİHBARAT MÜDİRİ UMU
MİSÎ GALİP BAHTİYAR BEY (Devamla) — Gön
deriyoruz efendim. Meclise de gönderiyoruz. Ondan 
başka istihbarat idarelerine, mesaili mühimme için lâ
zım gelen irşadatı daimi surette yapıyoruz. Hatta 
KaHihanda.ii, Beypazarın'dan öteden beriden aldığı
mız tahriratlar var ki; ne vakit arzu buyurulursa 
o vakit takdim ederim. Güzel neticeler vermeğe baş
lamış olduğunu bize haber veriyorlar. Şu halde biraz 
bir şeyler vardır. Şüphesiz ki bu milletin deruhde et
miş olduğu umurun azameti önünde bizim yaptığı
mız elbette lâşeydir. Onu itiraf etmek bizim için bir 
vazifedir. Fakat ne yapacağız efendiler? Çaresizdir. 
Sonra tesir yapıp yapmamak meselesinde son olarak 
söyliyeceğim budur efendim. Bundan evvelki celse
lerde söylemiş okluğum veçhile, bundan evvelki cel
selerde bu meselenin anlaşılmamı;, söylenmemiş bir 
nöktası kalmadı. İş şimdi bazı vesaite geliyor. Efen
diler! Matbuat idaresinin ehemmiyeti, matbu olanın-
dadır. Evvelce de Heyeti Celilenize arz ettiğim veç
hile, bugün memlekette tab'iyat yapmanın imkânı 
yok. Pek büyük müşkülâtla çıkardığımız bir ajansı 
bastırmak için çektiğimiz sakıntıları tarif edemem. 
Bunun ipin on beş günden/beridir bir tahsisat istiyo
ruz ki, hattâ yirmi gündenberi, bir yerden matbaa 
alınmıştır, onun parası verilsin, kurulsun, hiç olmazsa 
'Matbuat idaresinin değilse de, şu memleketin neşri
yatına çok yardımı olur. Efendim buna henüz daha 
muvaffak olamadım. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Istanbul-
dan mı geliyor? 

MÜDİRİ UMUMİ GALİP BAHTİYAR BEY 
— Hayır buradan. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Kaç liraya 
alınıyor matbaa? 

MÜDİRİ UMUMİ GALİP BAHTİYAR BEY 
— Beş bin liraya alınmıştır. Anadolu'dan efendim. 

HAStP BEY (Maraş) — Anadolu'da beş bin li
ralık matbaa yoktur. 

MÜDİRİ UMUMİ GALİP BAHTİYAR BEY 
— O ciheti ayrıca tetkik buyurursunuz. Tabii vesaiki 
tâzimesi mevcuttur. Bir heyet gelir, tetkik eder, bir 
karar verir. Ona diyeceğim yoktur. 

ıKezaük Hamdullah Suphi Beyin pek büyük te-
şebbüsatı olarak getirilmiş olduğu kâğıt, adetâ saSı-
rayi kebirde bulunanlara bir katra su gibi geldi. Fakat 
bkmek üzeredir ve daima, her gün beş, on tane telgraf 
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geliyor, aman bir parça kâğıt diyorlar. Mecbur olduk 
yine kâğıt ısmarlamağa. Anadolu'nun vaziyeti hu-
susiyesi itibariyle muamelâtı ticariye, kavaidi dahi
linde cereyan etmiyor. 

NAFİZ BEY (Canik) — Efendim bir şey soraca
ğım, gazetelere verilen kâğıtların bedeli alınıyor mu, 
alınmıyor mu? 

MÜDİRİ UMUMİ GALİP BAHTİYAR BEY 
— Bazısına teşvik olmak üzere veriyoruz. Bazısından 
alıyoruz. 

'NAFİZ BEY (Canik) — Bunlar gazeteyi satıyor
lar, paraları kendi ceplerine koyuyorlar. 

MÜDİRİ UMUMİ GALİP BAHTİYAR BEY — 
Her memlekette matbuat idareleri böyle matbuatı teş
vik için değil kâğıt, para bile verir ve esasen bu 
husus bazı noktalardan karargir olmuştur ve bütçenin 
içinde böyle bâr para vardır. 

Hatta evvelce Matbuat idaresinin teşekkülünden 
sonra verilmiş bir çok para vardır. Bir iki yere biz 
para yerine kâğıt verdik, aynen munavenet etmiş ol
duk. Onlarca daha makbule geçti 

NAFİZ BEY (Canik) — Köylüye neşriyatı ya 
meccanen vermek lâzımgelir. Yahut bedel ile ucuz 
verilmesi lâzımdır, çünkü kâğıdım Hükümet mecca-
nen veriyor. 

MÜOtRt UMUMİ GALİP BAHTİYAR BEY — 
Efendim, ben para ile alacağım diyen adama, yok 
para istemem, ben hibe ettim, size hediye ettim, de
mek tabii doğru değildir. Tetkik ederek, muhtacı 
muavenet olduğuna bizce kanaat gelirse, o yerin he
yeti idaresinden bize vesika gelirse ona diyeceğim'iz 
yoktur. Vakıa ben para ile alacağım diyene mec-
canen vermekte bir mana yoktur zannederim. Niha-
yetülemir istediğimiz ('45 000) 'lira, zaten tevhit edil
miştir, evvelki de dahildir. Buna, evvelce de arz et
tiğim veçhile, bundan beş bin lira matbaaya verile
cektir. Onu yaptırmak ve matbaayı işleyecek hale ge
tirmek... Sonra kezalik noksan hurufat var. Onu al
mak ve bazı levazım, mesela mürekkep yoktur. On
ları atmak. Geçen defa da arz ettiğim veçhile, bir 
yerden bir parça tedarik ettik. Burada bir sanatkâr 
zuhur etti, o bir parça yapıyor. Onların yapacağı beş, 
on günlüktür. Bir tüccarla mürekkep mukavelesi yap
maya mecbur olduk. Onların parası verilmemiştir. 
Efendiler ve bizim mukavelemizi zati surette herhan
gi ihraç iskelesine götürürse oradaki Hükümet he
yeti tarafından yapılacak bir teslim üzerinedir. Fakat 
şimdiden onların paralarmın o ihraç mevkilerine git
mesi icabediyor. Başka türlü işe girmiyorlar. Mesele 
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budur. Kezalik daha başka levazan vardır. Bunun içm 
bu parayı istiyoruz efendim. Umumi bütçe yakında 
Heyeti Celileye takdim olunacaktır. Kadroda bazı 
ıslahat yapılmıştır. 0 vakit umumî bütçenin tetkikin
de tanzim olunur veyahut tasdik olunur. O başka bir 
mesele, 

Yalnız bu vesile ile istirham edeceğim bir mesele 
varsa o da, kanun teşrinievvel gayesine kadar mute
berdir deniliyor. Halbuki teşrinievvelin yarın yirmi 
alt ısıdır, bitmesine beş gün var. Bundan bir fayda 
hâsıl olmaz. Eğer Heyeti Celileniz tensip buyurursa, 
teşrinisani nihayetine Jcadar diye temdit buyurulursa 
çok müteşekkir kalırız. Yoksa hiçbir şey yapamayız. 
O vakit teşrinisani ayı zarfında belki umumi bütçe de 
çıkar, bütün bütün tevsik edilmiş olur. Maruzatım 
bu kadardır. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — 
Reis Bey söz isterim. Efendim matbuat bütçesinin 
müzakeresi vesilesiyle gayri kanuni sarfiyat, tabiri 
nıahsusiyle, vaki olmamıştır. Bugüne kadar matbuat 
ve istihbarat heyeti, Heyeti Aliyeniz tarafından ken
disine verilen miktarı tecavüz edecek bir masrafta 
bulunmamıştır. Heyeti Aliyeniz on iki bin lira olmak 
üzere. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Senelik 
tahsisat 'on beş bin liradır. 

MALtYE VEKİLİ PEKİT BEY — Müsaade bu
yurunuz. Masraf olarak 12 000 bin lira verilmiştir. 
Sonra masraflar hiçbir vakit ayla mukayyet değildir, 
maaş değildir. IBu noktai nazardan masrafı bir defa
da istese Maliye dairesi tediye etmek mecburiyetin
dedir. Binaenaleyh, masarifi tediye etmiş, maaşattaa 
da yalnız beş yüz ura tevdi olunmuştur. Şu noktai 
nazardan, yani gayriikanuni tediyat hakkında şüphe 
vukuunu refettnek 'isterim. 

NAFİZ BEY (Canik) — Siz de fasıllar yok mu 
beyefendi? 

MALtYE VEKİLİ FERİT BEY — Yoktur efen
dim. 

BİR MEBUS BEY — İMatbuat kadrosu elinizde 
var mıdır? 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY ~ Evet efen
dim elbette. 

'BİR MEBUS BEY — Bu kadronun hilafına sarf-
edümiş mi? 

MALtYE VEKİLİ FERİT BEY — Müsaade bu
yurunuz efendim. Mesele şu suretle vazıhtır. 'Evvela 
Heyeti Aliyeniz tarafından bir kanun yapılmış, ben
deniz o zaman burada mevcut değildim. Bu kanun-
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da bütçe esasatı katiyyen 'gözetilmemiş, bütçe esasatı 
yoktur, ne fasıl, ne madde, ne maaş ve ne de mas
raf... Hiçbir şey yok. Esasen bunların maddeleri ol
mak lazımgdırdi. Bir matbuat ve istihbarat müdüri
yeti ve yetmiş altı bin kuruş denmiş. Arkadaşlarımın 
dediği veçhile; bunların tahsisatı fevkaladeleri de 
konmamış kâtip denmiş, müdür denmiş arkasına bir 
de masraf denmiş. Binaenaleyh, bu tarzda bir kadro 
İle idare imkânını göremeyen matbuat ve istihbarat 
müdüriyetini heyeti aliyeniz de haklı bulur ve takdir 
buyurursunuz ki bu, kabil .değildir, Merkezde bulu
nan dört memurla etraftan haber alınır mı? Mutlaka 
haber almak dçin sahile hiç olmazsa telgraf merke
zine bazı memurlar 'göndermek laztmgelir. Binaen
aleyh, bunu gören heyet 'tutmuş, kadroyu tebdil et
miş. Tabii kadronun tebdilinin Maliyeye taalluk eder 
ciheti yoktur. Heyeti Aliyeniz sorabilir. Bu kadro ne 
>îçin tebdH olundu? Maliyenin bildiği, yalnız Heyeti 
Aliyeniz tarafından müsaade edilen miktar dahilinde 
tediyat ta bulunmaktır. 'Maliye de buna tamamiyle mu
vafakat etmiş ve hatta bundan üç gün evvel. Matbuat 
ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesine; ceman ye
kun maaş ve masariften iki bin liradan az paranız 
kalmıştır, Matbuat ve 'İstihbarat umurunu tatil et
mek istemezseniz derakap lazımgelen muvakkat büt
çenin kabulü için teşöbbüsatta bulununuz diye ken
dilerine ihbar edilmiştir. Binaenaleyh, gayri kanuni 
'birtakım sarfiyat mevcuttur. 'Meseleye tamamiyie va
zifesini yapmış Ve bugüne kadar vazifesi haricinde 
bir şey yapmamıştır. Yalnız kadro tevsi edilmiştir. 
Bendeniz vicdani olarak şunu görüyorum ki; kadro
nun tevsi edilmesi bir emri zaruridir ve Heyeti Ali
yeniz eğer Matbuat ve Istm'baartın vazifesinin tama
men hüsnü ifasını arzu ederseniz, bu kadroyu şimdi
kinden daha ziyade tevsia mecbursunuz. Yalnız orta
da yapılan bir şey, o kadro vaktiyle bir İki isim dola
yısıyla Heyeti Alİyenize arz edilmiş olduğu cihetle ta
dilini Heyeti Âliyenize İhbar etmek laznngelirdi Bu 
mesele yapılmamıştır. Yoksa gayri kanuni bir mua
mele yoktur. 

('Müzakere kâfi sesleri) 

RBlS '— Söz alan sekiz arkadaşımız vardır, mü
zakereyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın. 

Müzakere kâfi görüldü. Birinci maddeyi okutu
yorum : 

MADDE 1. — Üçyüz otuz altı senesi haziranı
nın yedisinden teşrinievvel •gayesine kadar Matbuat 
ve İstihbarat Müdüriyeti Uoıumiyesi vazaif ve hide-
matı umuntiyesirûn İfasına muktazi kırk beş bin li-
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raimi müdüriyeti mezkûre umumi bütçesinden mah
subu icra kılınmak üzere sarfına Heyeti Vekile Reisi 
mezundur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Takririm 
var. 

REİS — Birinci maddeye ait Süleyman Sırrı Beyin 
tadünamesi vardır, okutturuyorum. 

Büyük 'Mitiet Meclisi Riyaseti Celi leşine 
Matbuat ve istihbarat Müdüriyeti Umumiyesinin 

teşrinievvel nihayetine kadar masarifini temin için 
kırk beş bin liranın avans olarak kabulü teklif olu
nur. 

Mademki, biz bir kanun tanzim ve buna da sene
vi on beş bin lira maaş ve masarifi istilzam edecek 
derecede bir de kadro kabul ettik. Bu kadronun Mat
buat 'Müdürİyetince esnayi tatbikinde gayri kâfi ol
duğu görüldüğü cihetle yeniden bir kadro tanzim 
edildiği ve bunun için de teşrinievvel gayesine kadar 
kırk beş bin liranın sarfı lazımgeleceğinden kabuHi 
teklif ediliyor. Eğer Meclis böyle indi yapılan kad
ronun tatbikini temin için kırk beş bin lirayı kabul 
ve tasdik ederse evvelce yapmış olduğu kanun ahkâ
mına mugayir hareket ve kadroyu ihlal etmiş olur. 
'Binaenaleyh, bu teklifi mecrayi kanunisine irca için 
bu paranın kabulü meselesi bir müddet tehir edil
meli, evvelemirde bu masrafı istilzam edecek kadro 
ne ise bunu Meclis münakaşa ve kabul, yani Mat
buat Kanunundaki kadroyu tadil ettikten sonra kak 
bin lira .kabul edilmelidir. Bu cihetin ârayi umumi-
yeye arzım teklif eyleran. 

25 Teşrinievvel 1336 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 

REİS — Efendim, bu takriri nazarı dikkate alan
lar tlütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır. 
Birinci maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Birinci madde [kabul edilmiştir. 

NAFİZ 'BEY (Canik) — Madde hakkında söz 
söyleyeceğiz. 

REÎS — Efendim, zaten söylenilen sözler hep 
madde hakkında idi. Heyeti umumiyesi geçenki mü
zakerenizde kabul edildi, takrirler okundu. Encüme
ne gitti. 

NAFİZ 'BEY (Canik) — Hayır, fasıl, madde tayin 
edilmemiştir. 

(SMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Heyeti umu
miyesi kabul edilmemiştir. Reis Beyi 

RBtS — Efendim, birinci madde kabul edildi mü
zakere bitti. (Gürültüler) Müsaade buyurun. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Nereden çık
tı, bu lakırdı? Kabul edilmemiştir. 

RBtS — Efendim, Heyet müzakereyi kâfi gördü. 
•Maddelere geçtik. Takrirleri okuduk, rica ederim. 
Malî bir mesele bir kere müzakere olunur. Bunun 
kabulü katisi neticede tayini esami ile olur. 

•MAODE 2. — 20 Ramazan 1338 ve 7 Haziran 
13 36 tarihli Kanuna merbut kadro ve tahsisat cet
velini tadilen dairesince tanzim edilmiş olan kadro 
Teşrinievvel 1336 gayesine kadar muteberdir. 

RBtS — Efendim, ikinci madde hakkında söz 
var mı? 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Efendim, Mat
buat 'Müdürü iBey bunun teşrinisani gayesine kadar 
temdidini talep ettiler. Bu doğru1 değildir. Çünkü or
tada gayri kanuni bir şey vardır. Maliye Vekili Bey 
gayri kanuni bir şey yok dediler, vardır. Encümen 
mazbathası burada. Maliye Vekâletine hatayı tevcih 
etmiyor. Mezkûr cetvelde fasıl ve madde raünderiç 
bulunmadığı cihetle Tediyatta bulunulmuştur deni
yor. Şu halde Maliye Vekâletine itap teVecdh etmi
yor. Ortada gayri kanuni bir şey vardır. Bu gayri 
kanuni olan bir şeyi Encümen teşrinievvel nihayetine 
kadar temadi ettirmeyi bizzarure caiz görmüştür. 
Şimdi nasıl oluyor da bunu teşrinisani gayesine ka
dar temdit edebiliriz- Biran evvel kadroyu tetkik ede
lim değil mi? (Hay hay «adaları) 

REtS — Başka mütalaa var mı efendim? Mad
de hakkında başka söz söyleyecek yok reyinize arz 
ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen el kaktırsın... 
ikinci madde kabul edildi efendim. 

MADDE 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyülicradrr. 

REİS — Kabul buyuranlar el kaldırsın... Kabul 
edildi. 

MADDE 4. — tşbu kanunun İcrasına Heyeti Ve
kile Reisi ve (Maliye Vekili memurdur. 

RBtS — Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... 
Kabul ediuTtistİr. 

Heyeti urnumiyeshu tayim esami ile reye koyuyo
rum. 

VEHBİ 'BEY (Karesi) — Cephe zammı hakkında 
bir kanunumuz vardı, Meclise lütfen tebliğ buyurun. 
'Bugünkü vaziyete karşı askerlerimize tebşir edelim ki 
kendilerine maaş veriyoruz, 
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REİS — Reyleriniz verirainiz. Cephede harp eden 
zabitan maaşına zamaîm hakkında. (Efrat da var sa-
daları) 'Müstacel bir kanun gelmiştir. Bunun bugünkü 

ruznameye ithalini kabul buyuranlar lütfen el kaldır
sın. Bugünkü ruznameye alınmıştır efendim. Reyleri
nizi istimal buyurun. Beş dakika teneffüs. 

DÖRDÜNCÜ CELSE 
Açılma SasKi : 5 3 Bndezzeval 

REtS — Reisi Saui Vekili Hasan Fehmi Beyefendi 
KATİP ı Haydar Bey (Kütahya), Cevdet Bey (Kütahya) 

REİS — Efendim müzakereyi açıyorum, Reyinize 
arz edilen Matbuat ve istihbarat Müdüriyeti Umumi-
yesi bütçesi hakkında seksen yedi zat iştirak etmiş, 
(23) ret ve (1) müstenkife karşı (63) rey İle muvak
kat bütçe kabul edilmiştir, (Anlaşılmadı sesleri) 

MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarkî) — Kaç reye 
karşı? 

R'BİS — Efendim, aleyhte yirmi üç, lehte altmış 
üç, bir müstenkif, reye iştirak zevatın adedi seksen 
yedidir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim re
yi tasnif eden Refik Bey aranın seksen iki olduğunu 
söylüyordu. 

REİS — Hayır efendim, âra arz ettiğim gibidir. 
Yanlışlık olmasın, malûmu aliniz zapta geçecek. 

5. — MAZBATALAR (Devam) 

3, — Seferberlik ve cephe zammı maaş kanunu 
lâyihası ve Kavmini Maliye ve Müdafaai Milliye ve 
Muvazenei Maliye encümenleri mazbataları. 

REtS — Efendim zâbitan maaşatına zamajm ic
rası hakkındaki kanunun müzakeresine başlıyoruz. 
Kanun bir defa okunsun. Heyeti umumiyesinden bir 
kere haberdar olunuz, ondan sonra müzakeresine baş
layalım. 

VEHBt BEY (Karesi) — Reis Bey müstaceliyetle 
tabii. 

REtS — Efendim müstaceliyetle müzakeresini ka
bul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsınlar. Müstaceli
yetle müzakeresi kabul edilmiştir efendim. 

9.10.1336 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Heyeti Vekİlenin 7.10.1336 tarihindeki içtimain-
da kabul edilen erkân, ümera, zabitan ve mensubini 
askeriye ile efradı askeriye maaşatına yapılacak za-
maim hakkındaki kanun lâyihası esbabı mucibe lâ-

yihasiyle birlikte aynen ve rapten takdim edildi. İfayı 
muktezasının mustacelen icrasını rica ederim, 

Büyük Millet Meclisi 
Reisi 

M. Kemal 

Esbabı Mucibe Lâyihası 
Mensubini askeriyenin maaşat ve muhassasatı ma-

aşatı umumiye nispetleriyle mütevazin ve galâyi es'ar 
ile mütenasip değildir. Bundan maada seferberlik se
bebiyle 'hali hareket maişeti tabüyeyi Hilâl ettiği gibi 
seferde vezaifi askeriyenin ifasında derdi maişetten 
azadeyi başka ehemmiyeti haiz olduğu müsellemdir. 
Bütçenin istitaatı nazara alınarak mahza temini iaşe
de bir suhuleti nispiye olmak üzere umumî bir se
ferberlik zammına ve cepheye dahil addolunan kıta
ata vüsat ve şevki daha ziyade celbetmek üzere bir 
cephe zammına lüzum vardır. 

Seferberlik ve Cephe Zammı Maaş Kanunu Lâyihası 
MADDE 1. — Seferberlik müddetince bilumum 

berri ve bahrî, erkân, ümera, zâbitan, mensubin ve 
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esnafı askeriye ve kıtada bilfiil hizmetle muvazzaf 
bulundukları zaman zabit namzetleriyle takım bası
ları ve kıdemli küçük zâbitana ve bahriyeden gedikli 
zabit ve namzetlerine halen maatahsisatı fevkalâde al
makta oldukları maaşlara zamimeten ve mütesaviyen 
seferberlik zammı olarak bin beş yüz kuruş verilir. 

MADDE 2. — Üçüncü maddede tarif ve tâyin 
edilen cepheye dahil kıtaatta bilumum berrî ve bahrî 
erkân, ümera ve zabıtan ve mensubin ve esnafı as
keriye ve kıtada bilfiil hizmetle muvazzaf bulunduk-
lan zaman zabit namzetleriyle takım basıları ve kı
demli küçük zâbitana ve hali harekette bulunan sefa-
indeki zâbkana ve gedikli zâbitan ve namzetlerine se
ferberlik zammı olan bin beş yüz kuruşa ilâveten cep
he zammı olmak üzere daha bin kuruş verilir. Jan
darma ve seyyar jandarma zâbitanının maaşları ledel-
icap yevmiyeleri mecmuu 'hemrütbeleri olan diğer 
zâbitan maaşının maa zammiyat baliğ olduğu mik
tardan dun ise hem rütbeleri maaşlarına iblâğ olunur. 
(Aynı miktar veya fazla ise bir şey zam ve İlâve olun
maz) 

MADDE 3, — Piyade, makineli tüfek, topçu, sü
vari, telefon, telgraf, telsiz telgraf, sıhhiye bölükleri 
ve tayyare ve bahriye sjlâhendaz kıtaatı düşman ve
ya müsellâh eşkiya karşısında hattı harbe dahil oldu
ğu veya hattı harp ihtiyatı olarak bulundukları za
man ve hali harekette bulunan sefaini harbiye cephe
ye aît kıtaat addolunur. Kıtaatın cepheye dahil oldu
ğu veya cepheden harice alındığı isim ve numarala-
riyle Erkânı Harbiyei Umumİyeden tebliğ olunur. Ge
ri hidemata memur karargâhlar ve teşkilâtlar bun
ların kadrolarına ithal edilmiş veya bir cephe ve ko
lordu ihtiyatı olmayarak emirlerine verilmiş olan pi
yade, makineli tüfek, süvari, topçu, telgraf, telefon, 
istihkâm, nakliye, depo kıtaatı cepheye dahil addolun
maz. Cephe zammından ancafc cepheye dahil kıtaa
tın esas malı olanlar istifade edip muvazzaf olmaya
rak misafir bulunanlara cephe zammı verilmez ve 
bunlardan mecruhiyet sebebinden maada herhangi bir 
münasebetle iki haftadan fazla müddetle İnfikâk et
miş bulunanların cephe zammından istifadesi katolu-
nur. 

MADDE 4. — Oerek seferberlik ve gerek cep
he zamları bilfiil hizmetle meşrut olup açık, mahbus, 
tecavüzü müddet ve bir vazifeye tâyin edilmeyen za
manlar için ne cephe ve ne de seferberlik zammı ve- I 
rilir. j 

MADDE 5. — Üçüncü maddede bildirildiği veç
hile cepheye dahil addolunan kıtaatta bilfiil müs- ı 

tahdem efrada dört yüz kuruş ve diğer bilcümle efra
da iki yüz kuruş zammolunur. 

MADDE 6. — Seferberlikte bilumum erkân, üme
ra ve zâbitana verilmekte olan bir nefer zam tayını 
'hakkındaki kanun mülga ve hali seyirde ve bahriye de 
taamiye itası hakkındaki kanun ahkâmı seferberlik 
müddetince gayri mer'idir. 

MADDE 7. — Seferberlik ve cephe zamaiminden 
hiçbir şey kat ve tevkif olunmaz. 

MADDE 8. — İşbu Kanunun icrasına Mttdafaai 
Milliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

MADDE 9. — işbu Kanun 1 Eylül 1336 tatmin
den muteberdir, 

B. M. M. Reisi 
M. Kemal 

M. M. V. Na. 
İsmet 

Dahiliye V. Na. 
Dr, Adnan 
Maliye V. 

Ferit 
Nafia V. 

tsmail Fazıl 
Sıhhiye V. 
Dr. Adnan 

2.10.1336 
Seriye V. 

Fehmi 
Adliye V. Na. 

Ahmet Muhtar 
Hariciye V. V. 
Ahmet Muhtar 

Maarif V. 
Bulunmadı. 

İktisat V. V. 
Mahmud Celâl 
E. H. U. Reisi 

ismet 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 

Seferberlik ve Cephe Zammı Maaş Kanunu En-
cümenimİzce Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi İsmet 
Beyefendi hazır olduğu halde tetkik ve mütalâa ve 
icabı müzakere olundu. 

Kanunu mezkûrun birinci, ikinci, dördüncü, be
şinci, altıncı, yedinci ve sekizinci maddeleri muvafık 
görülmekle aynen kabul üçüncü ve dokuzuncu mad
deleri dahi Reisi müşarünileyhin muvafık görülen tek
lifleri veçhile berveçhi âti tadil olunmuştur : 

Üçüncü Madde — Piyade, makineli tüfek, topçu, 
süvari, telefon, telgraf, telsiz telgraf, sıhhiye bölükleri 
ve tayyare ve bahriye silâh endaz kıtaatı düşman veya 
müsellâh eşkıya karşısında hattı harbe dahil olduğu 
veya hattı harp ihtiyatı olarak bulundukları zaman 
ve hali harekette bulunan sefaini harbiye cepheye ait 
kıtaat addolunur. 

Kıtaatın cepheye dahil olduğu veya cepheden hari
ce alındığı İsim ve numaralariyle Erkânı Harbiyei 
Umumİyeden tebliğ olunur. 

Gerek hidemata memur karargahlar ve teşkilât-
la bunların kadrolarına İthal edilmiş veya bir cephe 
ve kolordu ihtiyatı olmayarak emirlerine verilmiş olan 
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piyade, makineli tüfek, süvari, topçu, telgraf, tele
fon, istihkam, nakliye, depo kıtaatı cepheye dahil ad
dolunmaz. Cepheye zamanından ancak cepheye da
hil kıtaatın esas malı olanlar İstifade edîp muvazzaf 
olmayark misafir bulunanlara cephe zammı verilmez 
ve bunlardan mecruhiyet sebebinden maada herhangi 
bir münasebetle iki haftadan fazla müddetle infikâk 
etmiş bulunanların cephe zammından istifadeleri kato-
lunur. Fırka karargâhlariyle daha büyük karargâh
larda muvazzaf bulunanlar cephe zammından müste
fit olmazlar. 

Dokuzuncu Madde — işbu Kanun 1 Teşriniev
vel 1336 tarihinden muteberdir. 

Binaenaleyh keyfiyet ayrıca müzakere edilmek 
üzere Muvazene! Maliye Encümenine tevdii tezekkür 
kılındı. 

13 Teşrinievvel 1336 
Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi M. M. 

Niğde Sinop 
Vehbi Mehmet Şevket 
Kâtip 

Sanına n Âza 
Ahmet Süreyya Yusuf Ziya 

Aza Aza 
Hamdı Okunamadı. 

Aza 
Fikri 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
Seferberlik ve Cephe Zammı Maaş Kanunu 

'MADDE 1. — Seferberlik müddetince Mumum 
toerri ve bahri erkân, ümera, zâbitan, tnensubin ve 
esnafı askeriye ve kıtada bilfiil hizmetle muvazzaf 
bulundukları zaman zabit namzetleriyle takım bası
ları ve 'kıdemli küçük zâlbrtana ve bahriyeden gedikli 
zabit ve namzetlerine halen maaş tahsisatı fevkalâde 
almakta oklukları maaşlara zamimeten ve m'ütesa'vi-
yen seferberlik zammı olarak bin kuruş verilir. 

MAÜEE 2. — Üçüncü maddede tarif ve tâyin 
edilen cepheye dahil kıtaatta bilûmum berri ve balhni 
eıikan, ümera ve zâbitan ve mensubin ve esnafı as
keriye ve kıtada bilfiil hizmetle muvazzaf bulun
dukları zaman zâfcit namzetleriyle takım basıları ve 
'kıdemli küçük zabıtana ve hali harekette buhınan 
sefaindeki zabıtana ve gedildi zâbitan ve namzetle
rine seferberlik zammı olan bir kuruşa ilâveten cephe 
zammı olmak üzere daha bin be? yüz kuruş verilir. 
Jandarma ve seyyar jandarma zâbjtanının maaşları | 

ledelicap yevmiyeleri mecmuu hem rütbeleri olan di
ğer zâbitan maaşının maa zattuniyait baliğ olduğu mik
tardan dun ise hem rüttıeleri maaşlarına iblâğ olunur. 
(Aynı miktar veya fazla ise bir şey zam ve ilâve 
olunmaz). 

MADDE 3. — Piyade, makineli tüfek, topçu, 
süvari, telefon, telgraf, telsiz telgraf sıhhiye bölük
leri ve tayyare ve bahriye silâh endaz kıtaatı düşman 
veya ıriüsellâh eşkiya karşısında hattı harbe daha ol
duğu veya hattı harp İhtiyatı olarak bulundukları za
man ve hali 'harekette buhınan sefaini harbiye cep
heye ait kıtaat addolunur. Kıtaatın cepheye dahil ol
duğu veya cepheden harice alındığı isim ve mımara-
lariyle Erkânı Harbiyeİ Umumiyeden tebliğ olunur. 
Geri hidemata memur karargâhlar ve teşkilâtlar ve 
tbunların kadrolarına ithal edilmiş veya bir cephe ve 
kolordu ihtiyatı olmayarak emirlerine verilmiş olan 
piyade, makineli tüfek, süvari, topçu, telgraf, te
lefon, istihkâm, nakliye, depo kıtaatı ve firari der
desti ve şakaveti âdiye takibi cepheye dahil addolun
maz. Cephe zammından ancak cepheye dahil kıtaatın 
esas malı olanlar istifade edip muvazzaf olmayarak 
misafir bulunanlara cephe zammı verilmez ve 'bun
lardan mecburiyet sebebinden maada herhangi bir 
münasebetle iki haftadan fazla müddetle infikâk et
miş bulunanların cephe zammından istifadeleri kato-
lımur. 

MADDE 4, — Gerek seferberlik ve gerek cephe 
zamları bilfiil hizmetle meşrut olup, açık, mahfous, 
tecavüzü müddet ve bir vazife tâyin edilmeyen za
manlar için ne cephe ve ne de seferberlik zammı ve
rilir. 

MADDE 5. — Üçüncü maddede belirtildiği veç
hile cepheye dahil addolunan kıtaatta bilfiil müstah
dem efrada dört yüz kuruş ve diğer bilcümle efrada 
iki yüz kuruş zammolunur. 

MADDE 6. — Seferberlikte bilûmum erkân, 
ümera ve za'bitana verilmekte olan bir nefer zam 
tayini hakkındaki kanun mülga ve hali seyirde Bah
riyede taami'ye itası hakkındaki kanun ahkâmı sefer
berlik müddetinde gayri meridir, 

MADDE ?. — Cephelerde zabîtan rütbesi fev
kinde -istihdam olunanlar istihdam edildikleri maka
ma mahsus rütbe maaşını alacaklardır. 

MADDE 8. — Seferberlikte ve cephe zamaimin-
den hiç bir şey kat ve tevkrf olunmaz. 

MADDE 9. — Ordunun Teşkilâtı esasiye ve maa
şı aslisi hakkında umumi bütçe ile kabul edilecek se-
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•kil ve maaşata kadar muvakkaten işbu kanun muci
bince muamele oiunacaktır.-

<MADDE 10. — işbu kanunun icrasına Müdafaai 
Milliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

MADDE 11. — îşbu kanun 1 Teşrinievvel 1336 
tarihinden itibaren meriyyüücradır. 

Müdafaai Milliye Mazbata Muharriri 
Encümeni Reisi Kâtip 

Hacı Şükrü Mazhar Müfit 

Muvazenet Maliye Encümeni mazbatası 
Seferberlik müddetince bilûmum bsrri ve bahri 

Erkân, ümera ve zâbitan ve efrat ve mensıibini as
keriye maaşatına İcra kılınacak zamaim hakkında 
Heyeti Veküece tanzimi olunan lâyihai kanuniye en-
cümenimizce de mütalâa ve tetkik olundu. Bu hu
sustaki lâyihai kanuniye müsveddesinin Müdafaa.! 
Millîye Encümeninin tadili veçhile kabulü muvafık 
görülmüş olmakla keyfiyetin Heyeti Utmımiyeye arzı 
tezekkür kılındı. 

25 Teşrinievvel 1336 
Muvazsnei Maliye Mazbata Muharriri 
Encümeni Reisi Çorum 

namuıal Fuat 
Çorum 
Fuad 
Kâtip Âza 

Hakkari 
Mazhar Müfit 

Aza Aza 
Burdur Karesi 

t. Sjuphi Soysallı Mehmet Vehbi 
Aza Aza 

Antep , Mardin 
JCflıç AS 'Necip 

Aza Aza 
Elâziz Tahsin 

Halil İbrahim 
Aza. 

Kırşehir 
Bakir Sıtkı 

REtS — Heyeti umumiyesi hakkında müzafkere 
açmayı arzu ediyor musunuz? (Hayır sadalan). 

(İHSAN BBY (Cebelibereket) — Müzakere kuşat 
edemeyiz bu hususta... 

•MALtYE VEK'İLİ FERİT VEY — Reis Bey söz 
isterim. (Gürültüler). 

Efendim, arkadaşlarımdan bazısının bu tarzda 
mümanaata çalışmalarının sebebini anlayamıyorum. 

Bendeniz bu kanunu Meclise arz edenler arasın-
'dayım ve vaz'ı imza edenlerdenim. Binaenaleyh mese
leyi başka bir tarzda telâkki buyurmamaiarmı istir
ham ederim. Biz de hepimiz bu kanunu takdir ede
riz ve Heyeti Vekile de kezalöc takdir ederek bu ka
nunu hazırlamıştır. Malûmuâliniz bu kanun Meclisi 
Âlinize şimdi gelmemiştir. Evvelce Heyeti Aliyyeaim 
takdim edilmişti. Fakat şimdi müzakere tacil edil
miştir. Bu kamın, bir zaruret, bir İhtiyaç, âdeta (tat'i 
bir ihtiyaç neticesi olmak üzere Heyeti Veküece ka
bul edilmiş ve Heyeti Âlİ-yenizden de bu hususta 
müsamahakâr davranmak ve lâzımgelen masarif ih
tiyar edilmek rica edilmiştir. Binaenaleyh. Heyeti Âii-
yeniz tarafından bu kanunun kafoulii için valki olan 
temenni/at ve sartfedilen ihtimamat ve bu hususta 
gösterilen arzu. Heyeti Vekile tarafından da kemali 
şükranla kabul edilir. (Teşekkür ederiz sadalar). 
•Bendeniz, Heyeti Aliyenize bu kanun vesilesiyle arz 
etmek istediğim mesele, bilhassa bazı kavanini mali
yemizin tesrii müzakeresini rica etmektir. (Başüstüne 
sesleri). Şu kanun ile senelik bütçemize, bütçe ka
nununda dahil ofenamak şartiyle, akı milyon lira 
ilâve ediyoruz. (Bedeli nakdi varya sesleri). Bu akı 
milyon lira açıktı. Bütçemize ithal ediliyor. Binaen
aleyh efendiler, Heyeti Âliyenizden ricamız, komis
yonlarınızda mevcut bulunan kanunların bir an ev
vel müzakeresini İtmam etmektir. Çünkü efendim 
umumi bütçeye fthal ettiğimiz varidat, teşrinievvel 
iptidasından ve belki de eylül iptidasından itibaren o 
'kanunlarla tayin edilmiş varidatın tahsil edilmesiydi. 
'Müzakerat taahhüt ettikçe, bir ay, iki ay, Uç ay, geç
tikçe, bu sene zarfında o varidattan bazıları tahsil 
edilemeyecek ve umumi bütçedeki açık, takdim etti
ğimin bir kaç misline baliğ olacaktır. $u halde Heyeti 
Aiiyertizden temenniyatım; bütçede tasarrufa* değil, 
bilâkis tezyîdaJta doğru gitmektir zannederim. Bu hu
sustaki maruzatım, bugün olduğu gibi, bundan sonra 
da feeyyüt edecektir. Heyeti Celilenize takdim edi
len ma-Ii kanunlar üzerinde musırrane birtakım muza-
'kerat icra edilmemesi ve kabul edilmesi lâzımdır. 
Çünkü elimizden geleni yaparak şu tarzda yeniden 
açılmış bulunan masarifatı tediyeye uğraşacağız, Ma
liye Vekili şüphesiz bin müşkilât İçinde kıvranırken, 
on bin m'üşkilât içinde kıvranmasını tabii istemezsi
niz. 

ABDÜLFÛADtR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Maliye başka masraflardan tevakki eder. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (Devamla) — 
Müsaade buyurunuz efendim. İlk temenniyatım, ko-
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misyönlardaki kavanme ait Semeomiyaıtım idi. Diğer 
bir tanenim daha vardır ki, da derakap tahassül 
edecek şu masarife derhal karşılık olmak üzere «barp 
'kazançları» vergi kanununun sürati müzakeresi ve 
kabulüdür. Malumuâttmz bu kanun, bir kamunu mu
vakkat olduğu gibi, Caıvit Bey zamanında yapılmış, 
(bu hususta lâzmvgölen muamelâtı ikmal edilmiş, ta-
haStkukatı yapılmış yaâraz tahsili tecil edilmiştir. He
yeti Âliyyenizdea harp kazançları vergisi kanununun 
'kabulünü ve yalnız «Malîye Vekaletine bu hususta 
mezunfyet ita olunmuştur» diye kabulünü iatkıham 
ediyorum. (IKabul kabul sesleri). 

MAZHAlR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Söz İste
rim Reis Bey... 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Katiyen müza
kere edilmemesini telkih* ederim. Bendeniz de söz al
mıştım. Fakat müzaıkere açılmaması için terfkâftim. 

REtS — Faıkat Mazhar Müfit Bey Mazbata Mu
harriridir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Muhte
rem ve aziz arkadaşlarım; istanbul'a bîr kâbusu belâ 
gibi çöken Ferit Paşa Kabinesinin sükûtu ve avni 
inayeti hakla Şark ve Garp'taJci ordularımızın taar
ruza geçerek hayli müddettir düşmanın o mülevves 
ayaklan altında çiğnenen hicranzede vatanı kurtar
mak hususunda gösterdikleri fedakârlığı bugün İstİb-
şarla hepimizin kalbinde büyük bir İnbisat hâsd ol
du. (Yaşasın askerlerimiz sadaları). Binaenaleyh va
tanımızı tahlis hususunda ibrazı fedakârı eden o 
muhterem mücahitlere hüç şüphe yoktur ki bütün 
arkadaşlarımızın zama&n itasına bilitffcrfaık hazırdırlar. 
(Hazınz sadalan). Şunu arz edeyim ki; Maliye Ve-
kfîlî Beyefendi altı milyondan, sekiz milyondan bahse
diyorlar. Demin d işarda o zatı âl i bedeli nakdi ka
nunundan beş milyon lira kazandık buyurdular ve bu
nu demeye hakkı vardı. 

SOYSAULI İSMAİL SUPHİ BEY — VazîfiesL 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Demek ki 
parayı ihzar buyurdular, teşekkür ederiz.. Sonra ar
kadaşlar; Maliye Vekili Beyefendi araba ile gidecek, 
fakat biz nasıl eve gideceğimizi düşünüyoruz. Ya bu 
yağmurda, bu çamurda, canıyla, kanıyla çalışan as
kerlere beş on para vereceğiz diye bütçeyi mî düşü
neceğiz arkadaşlar Binaenaleyh 'bunun bilâ müzake
re kabulünü hamiyyeti vataniyenizden beklerim. (Şid
detli alkışlar, kabul sadalan). 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Efendim... (Müzafcere kâfi sesleri)... (Şiddetli natır
dılar)^ 

REİS — Müsaade buyurun efendim. 
NAFİZ BEY (Canik) — Efendim kanunun heyeti 

umumiyesi hakkında söz istemez.. Maddeleri müza
kere edelim, vakit geçiyor rica ederim. 

ABDÜlJKAOlR KEMALÎ BEY (Kastamonu) — 
Zannederim bu kadar gürültüye lüzum yoktu. Söyle
yeceğim sözler, daima olduğu gibi, yine kısa olacak
tır, valkit geçmeyecektir. Mesele gayet mühimdir, Söz 
söylemeden bu işin üzerinden geçmek, meseleyi hal
letmek demek değildir. Bendeniz bazı yerlerde tesa
düf ettiğim ahvale istinaden burada, bunun halkkmda 
söz söylenilmesi lâzımgeldiği kanaatutdayım. Kon
ya'da bulunduğum zaman efendiler, bir bedeli şahsi 
•meselesi göımüştüm. Bedeli şahsi olarak gitmek is
teyen efradın da yüz liradan aşağı ka'bul etmıedödeiimi 
anlamıştım. Hariçte birtakım dedikodular var. Bu 
dedikodular katiyen yanlıştır. Meclisi Ali o zabıtanı 
kiram m, yine bizim içimizden çıkmış olan aziz kar
deşlerimizin abeyhdnde zannediliyor. (Haşa sesleri) (Me
sele çıkarmayın sadalan) Müsaade buyurun, söyleye
ceğimi soyleytm. Az söyleyeceğim, sözlerim sadet 
dahilindedir. 

Biz, şu Heyeti Vekilenin teklif ettiği kanunu ka
bul etmekle zabitanı terfih etmiş olmayacağız zanne
diyorum. Çünkü yüz lira bedelli şahsi île gelen bir 
neferin yanında bir zabit yüz lira dahi alamayacaık-
ttrv 

•HACI ŞÜKRÜ BİEY (Devamla) — Muva!k!ka#ir 
bu... 

FEVZİ EFBNDt (Malatya) — Muzatfferiyetler 
ilerledikçe maaşlar da tezayüt eder. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Devamla) — 
Eğer söz söylenecekse söz söyleyeyim. Reis Bey; 
mütalâaasını söylemek isteyen arkadaşlar da söyle
yebilirler. Bu basit bir haktır, niçin söyletmiyorsunuz 
bana?. Filvaki ben de demedim ki; vatanına midesi 
ile merbut olan insanların karşısındayım. Ben böyle 
bir şey demedim ki... Ben diyorum ki, memleketin 
•vaziyeti, galayı esar, bir zâ'bit kadar tenevvür etme
miş olan bir neferin yüz lira ile ailesinin iaşesini te
min ettiği görülürken, zâbitana, on lira, on beş lira, 
sadaka verir gibi, bir para vermeyi anlamıyorum. 
Altı milyon lira para verilecekmiş, altı milyon lira 
tutacakmış. Efendiler, adliyemiz ne İş görüyor? Dağı
tın adliyeyi, zâbitana verin (Bravo sadalan... Alkış
lar)... Adliye şimdiye kadar vazifei adliyesini ifa et
memiştir. Tekrar ediyorum; vallahi adaletle ifayi va
zife etmemiştir. Jandarma teşkilatını katdınn, mem-
'lekete asayiş gelir o parayı da askere verin, mülkiye 

— 188 — 



î : 90 25 . 10 . 1336 C : 4 

memurlarımız vazifelerini ifa etmiyorlar, bunu da 
kaldırın. 

BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Maarif Ve-
'kâlatini unutma. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkari) — Bunları 
müsteşar iken neye söylemiyordun? (Handeler). 

ABDÜLKADlR KEMALİ BEY (Devamla) — 
Müsteşar iken vazifemi ifa ettiğime kani İdim, onun 
için... 

Zâlbitan efendilere cephe karşısında (25) lira, cep
he gerisinde (10) lira suretinde gayet az miktarda 
para verilmesini bendeniz muvafık görmüyorum, Me
sele gayet mühimdir. 

FEYZİ EFENDİ (Malarya) — Lâğvedin adli
yeyi... 

ABDÜLKADlR KEMALİ BEY (Devamla) — 
Lâğvedîldiğini ben de istiyorum, oradan hâsıl olacak 
parayı verin askere diyorum. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) — Bütçenin 
umumi müzakerecinde zammiyatı tamamiyle yapaca
ğız, bu muvakkattir, bu muvakkat teklifi lütfen ka
bul buyurun., 

ABDÜLKADlR KEMALİ BEY (Devamla) — 
Bendeniz kabulün aleyhinde değilim. Bütçeye esas 
olacak olan bu bütçede, zabıtana bin beş yüz kuruş 
zam vermek azdır ve doğru bir şey değildir, bu mik
tarın tezyidi lâzımdır. 

REİS — Söz alan yalnız Hilmi Bey kaldı. 

TUNALI HlLMİ BEY (Bolu) — Bifâmüzakere 
kabulünü teklif ediyorum., 

REtfS — Müzaıkereyi kâfi görüp maddelere ge
çilmesini kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsınlar, 
maddelere geçilmiştir efendim. 

MADDE 1. — Seferberlik müddetince bilûmum 
berri, ve bahri erkân, ümera, zâibitan ve mensubin ve 
esnafı askeriye ve kıtada bilfiil hizmetle muvazzaf 
bulundukları zaman zabit namzetleriyle takım basıları 
ve kıdemli küçük zâfoitana ve bahriyeden gedikli ve 
zâbk namzetlerine halen maa tahsisatı fevkalâde al
makta oklukları maaşlarına zamimeten ve mütesavi-
yen seferberlik zammı oîarak bk kuruş verilir. 

REİS — Birinci madde hakkında mütalâa var mı? 
(Hayır sadaları). Birinci maddeyi kabul buyuranlar . 
lütfen ellerini kaldırsın. Efendim birinci madde kabul 
olundu, 

MADDE 2. — Üçüncü maddede tarif ve tayin 
edilen cepheye dahil kıtaatta bilumum berri ve bahri 
erkân, ümera ve zâbitao ve mensubin ve esnafı as

kerîye ve kıtada bilfiil hizmetle muvazzaf bulunduk
ları zaman zabit namzetleri ve takım basıları ve kı
demli küçük zâbîtana ve hali harekette bulunan se-
faindekî zabıtana ve gedikli zâbkan ve namzetlerine 
seferberlik zammı olan bin kuruş ilâveten cephe 
zammı olmaık üzere daha bin beş yüz kuruş verilir. 
Jandarma ve seyyar jandarma zâbitamnm maaşları 
ledelicap yevmiyeleri mecmuu hemrütibeleri olan di
ğer zâlbitan maaşının maa zammiyat baliğ olduğu 
miktardan dun ise hemrütibeleri maaşlarına iblâğ 
olunur. (Ayni miktar veya fazla İse bir şey zam ve 
ilâve olunmaz), 

SOYSALLI İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) 
— Yalnız şunu sormak İstiyorum, ki Mazbata 
Muharririnden- Bizde elyevm bahriye zabiti var mı
dır? Ne için onları koymuşlar? (Var sesleri). 

NEŞET BEY (Kângırı) — Zabit vekilleri de bura
ya ithal edilmemiştir. Onları da ithal edelim.. (Gü
rültüler). 

REİS — Müsaade buyurun efendim. Sual soru
luyor ve izahat istiyorlar. Encümen namına izahat 
verilecek mi? Buyurun Neşet Bey. 

NEŞET BEY (Kângırı) — Efendim zabit nam
zetleri var, zabit vekilleri yok.. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) — İlâve etsin
ler. 

SOYSALLI İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) 
— İhtiyat zabitleri dahil mi efendim? 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Dryatfbekir) — Müsvedde
sinde bunlar da vardı efendim, tebyiz ediliılken unu
tulmuş. 

REİS — Bunları sual ediyorlar, encümen namına 
cevap verilsin. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) — Efendim 
bunlar ayrılmaz tabii, bilûmum zabıtan deniyor. 

MALİYE VEKtt'Lİ FERİT BEY — Efendim bu 
kanun, Müdafaai Millîye Vekâleti tarafından tan
zim edilmiştir. Binaenaleyh zannederim ki 'bütün ef
radını camidir. Eğer bir noksan olursa da onu da 
müstacelen Heyeti Âliyemze arz ederiz. İtmam bu
yurursunuz. Şimdi oraya yanlış bir surette bir kelime 
•ilâve edersek kanunun şekli değişir. 

SOYSALLI t. SUPHİ BEY — Bahriye zabitleri de 
var mı?.. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (Devamla) — 
Bahriyemiz de ve bahriye zâbitanmuz da mevcuttur 
ve dört yüz bin lira da bütçeleri vardır. 
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REİS — Efendim mevzuu müzakere, Müdafaaİ 
Milliye Encümeninin tanzim ettiği kanun lâyihası-
dır, Heyeti Vekilinin teklifi değildir. Okunan mad
deler encümenin teklifidir, İkinci maddeyi bir daha 
okutturuyoruz, reyinize arz edeceğim. 

MAZHAR MÜFİT BEY (HaKkârlİ) — Tanzim 
edilen mevaddı kamıniyenin esnayi müzakeresinde 
Müdafaa Milliye Vekili Paşa Hazretleri de encümen
de hazır idiler, bu mevaddı nazarı tetkikten geçirdi
ler. 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKÎLI FEVZ! PAŞA 
(Kozan) — Heyeti Vekile namına encümenin tanzim 
ettiği bu kanunu kabul ettik. Kanunda hepsi vardır. 
Hatta zabit namzetlerini de ithaf ettik. 

NEŞET BEY (Karığın) — Zabit vekilleri başka, 
namzetler başkadır. Zâibk vekilleri bugün zübitan me-
yanında 'ttibare edilmekle beraber başçavuşla muavin 
arasında gibidir. Bu tasrîh edilmek lâzımdır. 

MÜDAFAAİ MİLLÎYE VEKİLİ FEVZİ PAŞA 
— Tashih edilsin efendim, yanlış olmuştur. 

NEŞET BEY (Kângrrı) — Kamunda yok efendim. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ FEVZİ PAŞA 
— Yazılmak lâzımdır. 

REİS — Efendim madde bur daha okunacaktır. 
•MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 

Zâbİt vekilleri yok, ilave edilsin. 
REİS — Efendim zabit vekillerini de maddeye 

ilâve ediyoruz. Ondan sonra reyinize arz edeceğim. 
F 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Reis Bey, tabur ve alay kâtipleri de ilâve olunsun 
(MensıibM askerîye meydanında dahilidir seslileri.) 

REİS — Efendim, zabit vekilleri de ilâve edilmek 
üzere bu maddeyi kalbul buyura-nlar lütfen el kaldır
sınlar. Madde kabul edilmiştir efendim. Üçüncü mad
deye geçiyoruz. 

MADDE 3. — Piyade, makineli, tüfek, topçu, 
süvari, telefon, telgraf, telsiz telgraf ve sıhhiye bö
lükleri ve tayyare ve hatmiye silâh emdaz kıtaatı düş
man veya müsellâîı eşkıya karşısında hattı harbe da
hil olduğu veya hattı harp ihtiyati olarak bulunduk
ları zaman ve hali harekette bulunan sefaİnd harbiye 
cepheye ait kıtaat addolunur. Kıtaatın cepheye dahil 
olduğu veya cepheden harice alındığı isim ve numa-
ralariyle Erkânı Harbiyei Umumiyeden tebliğ olu
nur. Geri hidemata memur karargâhlar ve teşkilâtlar 
bunların kadrolarına idhal edilmiş veya bir cephe 
ve kolordu ihtiyatı olmayarak emirlerine verilmiş 
olan piyade, makineli, tüfek, süvari, topçu, telgraf, 
telefon, istihkâm, nakliye, depo kıtaatı ve firari der-
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desti ve şekaveti âdiye takibi cepheye dahil addolun
maz. Cephe zammından ancak cepheye dahil kıtaatın 
esas malı olanlar istifade edip muvazzaf olmayarak mi
safir bulunanlara cephe zammı verilmez ve burulardan 
mecruhiyet sebebinden maade herhangi bir münase
betle iki haftadan fazla müddetle jnfikâk etmiş bu
lunanların cephe zammından istifadeleri kat olunur. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır sa-
daları) Üçüncü maddeyi kaibul buyuranlar ellerini 
kaldırsınlar. Üçüncü madde kabul olundu efendim. 

Dördüncü maddeye geçiyoruz. 
MADDE 4. — Gerek seferberlik ve gerek cephe 

zamları bilfiil hizmetle meşrut olup açık, mahpus, 
tecavüzü müddet ve bir vazifeye tâytin edilmeyen za
manlar için ne cephe ve ne de seferberlik zammı ve
rilir. 

REİS — Dördüncü madde hakkında mütalâa var 
mı efendin? (Kabul sesleri). Dördüncü maddeyi ka
bul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsınlar. Dördüncü 
madde kabul edilmiştir efendim. 

MADDE 5. — Üçüncü maddede bildirildiği veç
hile cepheye dahil addolunan ktfaatta bilfiil müstah
dem efrada dört yüz kuruş ve diğer bilcümle efrada 
iki yüz buruş zammottunıtr. (Azdır sadatarı) (500 - 600 
sa daları). 

REİS — Müsaade buyurun efendiim, tadil tek
lifleri vardır, okunsun. Üç tahrir vardır. Biri (60ö)'e 
ıJbtâğını teklif ediyor. Diğeri (500)'e iblâğını, üçün 
cüsü de (800)'e iblâğını teklif ediyor. Birer, birer reyi 
âlinize atz edeceğim. 

VEHBİ BBY (Karesi) — Bendeniz karşılık bula
cağım. Reis Bey, bütçe varidatında İzmîr yoktur, in
şallah İzmir1! aldığımız da oradan da beş, alt! milyon 
lira alacağız., 

MALÎYE VEKİLİ FBRİT BEY — İzmir alın
sın o zaman (800) verdim. 

NAFİZ BEY (Canik) — Reis Bey, takririm var, 
söz söyleyeceğim. 

REİS — Madde haUckında ve tezyit hakkında söy
leyiniz, 

NAFİZ BEY (Canik) — Tezyit hakkında söyle
yeceğim. Efendiler, bu besinci madde, kanunun en 
mühim noktasını teşkil ediyor ve marazın da tam 
üzerine temas ediyor. Bu kabul edilince, ötedenberi 
burada mevzuübahiıs olan cepheden firar meselesi
nin önüne sed çekilecektir. Malûmu âliniz, bedeii 
nakdi kanununun burada müzakeresi esnasında muh
telif arkadaşlarımızın beyan ettikleri firar maddesi
ni, zenginlerin geride kah§ meselesi tevlit etmekle 
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beraber, asri firarda en büyük âmil olan askerin se
faleti ve geride kalan ailesinin de sefalet ve perişa-
nryetidir. 

Binaenaleyh Bedeli nakdi kanunu kabul edildik
ten sonra... (Gürültüler). Müsaade buyurunuz efen
dim. Gerek Maliye Vekili Beyefendinin temin ettiği 
menabii varidattan ve gerekse menabii saireden te
min edilecek mebaiiği buraya hasredersek askere 
fazla maaş verebilir, emjn olunuz ki, maksadımıza 
daha yakıcı bir zamanda vâsri oluruz. 

Efendiler; Hükümet karnını doyuracağını bize ne 
kadar vaid ederse etsin, bunu tamamdyle temin ede
ceğine kani değiliz, temin edemez. Onun için nefe-
rata, mümkün mertebe, hiç olmazsa bir kere karnı
nı doyurmak için beş on para verelim. Bendeniz bu
nu teklif ediyorum. Verilecek para sekiz lira, on lira 
olsun. (Çok sadalan, gürültüler, beş üra, beş lira 
sesleri). . 

REİS — Mazhar Müfit Bey, encümen namına 
beyanatta bulunacaklar, müsaade buyurun. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hak/kâri) — Efendim, 
Beyefendi biraderimizin zam hususunda teklifini en
cümen kemali şükranla kabul eden Pekâlâ, fakat bu, 
bir para meselesidir. Bugün bu zammı kabul edipte 
yarin dört ayda bir maaş vereceğine, bu rezalete lü
zum yok. Maliye Vekili Beyefendi Hazretleri bize 
teminat verirlerse, bütçenin müsait olup olmadığını 
izah buyururlarsa, biz de maalmemnuniye kabul ede
riz. 

NAFİZ BEY (Canik) — Biz karşılık bulacağız 
efendim. 

MAZHAR MÜFtT BEY (Devamla) — Onu lüt
fen Malırye Vekih Bey söylesin. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Efendim, 
bendeniz de isterim ki, Heyeti âliyenizin kalbinden 
kopan iotisasata tebean fazla zam verelim. Dört de
ğil, beş verelim, sekiz verelim. Hattâ on verelim. 
Fakat; vaziyet maalesef buna müsait değil. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Bu de
ğirmenin suyu nereden gelecek bilmem?. 

MALÎYE VEKİLİ FERİT BEY (Devamla) — 
Bendeniz ticaret vergisi diiye bir kanun teklif ediyo
rum ve yüzde bir vergi istiyorum. Komisyon bunu 
yüzde yarıma indiriyor. Harp kazançtan diye bun
dan iki ay evvel bir şey teklif etmiştim. O, iki aydır 
hâlâ encümende süründüğü halde bugün bin müşki-
latla büe daha encümenden çıkmış olmuyor. Bedeli 
nakdi hakkındaki bugünkü müzakere de malûm. Be
deli nakdinin obstrüksiyon yapılarak önüne geçmek 

isteniyor ve bendeniz zannedersem teklifin menedü-
mesme yine çalışılacaktır. 

NAFİZ BEY (Canik) — Meclis kabul ediyor. 
MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (Devamla) — 

Fakat tatbikatta müşkülâta uğruyacaktır. Peki, Ma
liye Vekili bu paralan cebinden mi versinler? Binae
naleyh Heyeti âliyenize arz ettim. Bugün bu paranın 
derakap tediye edilmesi için menaıbii Maliye mevcut 
değildir. Efendiler, onun içindir ki, Heyeti âliyeniz-
den harp kazançları vergisinin derakap kabulünü te
menni ediyorum. Fakat harp kazançları vergisi ka
bul edildiğinde de bütçemiz dört liradan daha fazla 
bir zamiyata müsaade edemez. Bunun için Heyeti 
âliyenizdeo istirham ediyorum. Şimdilik bununla ik
tifa buyurunuz. Bundan iki ay sonra, vaziyetimiz sa
lâh bulduktan sonra İki lira daha zammediniz, hattâ 
daha İlâve ediniz. Fakat şimdi dört liranın kabulünü 
teklif ederim. (Beş lira, beş sesleri, gürültüler). 

REİS — Efendim, bu madde hakkında müzake
reyi kâfi görüyor musunuz? Kâfi görenler ellerini 
kaldırsın. Kâfi görüldü. 

Tadil takrirlerini okuyoruz. Efendim takrirlerin 
birisi (500), diğeri (600), üçüncüsü de (800) ve dör
düncüsü de (1 000) kuruş teklif ediyor. (Binden baş
layın sesleri). 

Beş yüzden başlıyorum. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Beş yüz 
kuruş cephede olanlara.. Geride olanlara ne verile
cek? 

(Nısfı, nısfı sesleri), 
REİS — Efendim; dinleyiniz, takrir okunsun da 

mütalaatmızı zikrediniz. 
(Malatya Mebusu Reşit Ağanın takriri okundu) : 

B. M, Meclisi Riyaseti CelİIesine 
Cephei harpte bulunan bilûmum efrada müsava-

ten beşyüz kuruş maaş verilmesini teklif ederim. 
Malatya Mebusu 

Reşit 
REİS — Bu takriri kabul edenler, ellerini kaldır

sın. Kabul edildi efendim. 
(Alkışlar). 
NAFİZ BEY (Canik) — Geride karanlara ne ve

receğiz? 
REİS — Müsaade buyurun. Canik Mebusu Na

fiz Beyin takriri iki fıkrayı ihtiva ediyor. Cephede 
j bulunanlara (800), geri kalanlara (2CÖ) kuruş tekSf 
! ediyor. Cephede bulunanlara beşeryüz kuruş h&k-
; kındaki takriri kabul buyurdunuz. Onun için Nafiz 
i Beyin takririnm birinci fıkrasını reyinize arz etnu'-
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yorum, ikinci fıkrasında, cephe arkasında bulunan
lara 200 kuruş teklif ediliyor. Buna oe dersiniz, bu 
hususta mütalaa var mı? efendim? (Hayır sesleri, 
•kabul «adaları, müzakere kâfi görüldü sesleri). 

NEŞET BEY (Kângırı) — Kamında zaten iki 
yüzıküruş teklif edilmiş. 

REİS — O halde beşinci maddeyi reyinize arz 
edeceğim, başka mesele kalmadı. 

(Beşinci madde tekrar okundu). 

MADDE 5. — Üçüncü maddede bildirildiği veç
hile cepheye dahil addolunan kıtaatta biltfül müstah
dem efrada beş yüz kuruş ve diğer bilcümle efrada 
iki yüz kuruş zammolunur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar lütfen elle
rini kaldırsınlar. Madde 'kabul edilmiştir efendim, 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Mevcut tahsisata ilâveten iki yüz kuruş değil mi? 
(Evet sadalan). 

MADDE 6. — Seferberlikte bilûmum erkân, 
ümera ve zabıtana verilmekte olan bir nefer zam 
tâyini hakkındaki kanun mülga ve haki seyirde bah
riyede taamiye itası hakkındaki kanun ahkâmı sefer
berlik muddetinoe gayri meridir. 

REİS — Efendim, madde hakkında mütalaa var 
mı? (Hayır sadalan). Aitıncı maddeyi kabul buyu
ranlar lütfen ellerini kaldırsınlar. Altıncı madde ka
bul edilmiştir efendim. 

MADDE 7. — Cephelerde zabıtandan rütbeleri 
fevkinde istihdam olunanlar istihdam editd&leri ma
kama mahsus rütbe maaşını alacaklardır. 

REtS — Efendim, madde hakkında mütalaa var 
mı? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim, 
maddede «zabıtandan bir rütbe mafevk rütbedeki 
zabittik vazifesini ifa edenler mafevk maaşı ahr» 
deniliyor. Malûmu âliniz; ihtimalki bir çavuş ma
fevk zabitin vazifesini görür. Onun için maddeye 
«küçük zabıtan^ kaydinin de ilâvesini teklif ve bu 
hususta bir de takrir takdim ediyorum, 

ESAT EFENDİ (Aydın) — Muhterem arkadaş
lar; on beş gündür şu tarihi Meclise dahil ve refa
katiniz şerefine nail oluyorum. Din ve Devletin va
tan ve milletin temini istiklâl ve istikbaline hadim 
olan şu kürsüye ilik defa olarak çıkıyorum. Evvelâ 
sizi ey muhterem arkadaşlarım, kemali ihtiramla se
lâmlarım, Tevfrki hak yaverimiz, ruhu nebi rehberi
miz okun... Arkadaşlarını; bendeniz altı aydır Ay
dın, Ödemiş cephelerinde, koynumda kitabımla, boy

numda silahımla ordunun fahri müftüsü olarak do
laştım. 

BESlM ATALAY BEY <Küta<hya) — Allah raaİ 

ESAT EFENDİ (Devamla) — Cephe, Aydın ala-
yile Menderes alayından mürekkep iki alaydı. Ay
dın alayım idare eden, kahraman Hacı Şükrü Beyin 
de tasdik buyuracakları veohile, Girrt*M Necati Bey 
kardeşimizdL Bu mülâzimievveldi. Kezalfk Mende
res alayını «İare eden de yüzbaşı Nuri Bey karde-
şimizdi. Neden bu kahraman vücutlar düşmana kar
şı göğüs gersinler de Mulâzimievvel olmak itibariyle 
mülâzîmievvei tahsisatını ve o alayda matbaa işleri
ne bakan bir yüzbaşı da yüzbaşı tahsisatını alsın? 
Bunu hangi vicdan, hangi iman, hangi kur'an emre
der kardeşlerim? Binaenaleyh, vicdanı pafcinize eli
nizi koyun. Nimet külfete göredir. Külfetlerine göre 
bu arkadaşlara makamın maaşını ve tahsisatını ve
riniz ey muhterem rüfeka! (Kabul sesleri), 

ABDÜLKADlR KBMALÎ BEY (Kastamonu) — 
Zaten mesele halledilmiştir. 

RBÎS — Mazbata muharriri bey daha izahat ve
recekler mi? 

MAZHAR MÜFlT BEY (Hakkâri) — Efendim, 
eğer aleyhinde söyleyecekler varsa söylesinler, ce
vap vereyim. 

REİS — Bir tadilname var efendim, okunacak : 
(Bu maddeye (Zabitan) kelimesinden sonra (kü

çük zabitan) kelimesinin ilâvesini teklif ederim). 
Efendim, teklif hakkında mütalaa var mı? (Ha

yır sesleri). 
MAZHAR MÜFlT BEY (Hakkâri) — Efendim, 

teklifi encümenler de kabul ediyor. 

ABDÜLKADlR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Mesele kumanda meselesidir. 

REÎS — Takriri nazarı itibare alanlar lütfen el 
kaldırsın. Kabul olundu. 

Efendim, yedinci maddeyi tashihiyle okuyoruz. 
MADDE 7. — Cephelerde zabftan ve küçük za

bıtandan rütbeleri fevkinde istihdam olunanlar istih
dam edildikleri makama mahsus rütbe maaşım ala
caklardır. 

RElS — Yedinci maddeyi kabul buyuranlar elle
rini kaldırsın. Kabul olundu. 

MADDE 8, — Seferberlik ve cephe zamaimîn-
den hiç bir şey kat ve tevkif oturamaz, 

REİS — Sekizinci madde hakkında mütalaa var 
mı efendim? (Hayır sadalan). Kabul buyuranlar el
lerini kaldırsınlar. Kabul olundu efendim. 
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MADDE 9. — Ordunun teşkilatı esasiye ve maa
şı aslisi hakkında umumî bütçe ile kabul edilecek 
şekil ve maaşata feadar muvakkaten işbu kanun mu
cibince muamele olunacaktır. 

RBtS — Dokuzuncu madde hakkında mütalaa 
var rm efendim? (Kabul sadaları). Kabul buyuranlar 
ellerini kaldırsın, Kabul olunmuştur efendim. 

MADDE 10. — işbu kanunun icrasına Müdafaai 
Milliye ve Maliye vekilleri memurdurlar. 

RİEİS — Onuncu madde hakkımda söz isteyen 
var mı efendim? (Hayır sadaları). Onuncu maddeyi 
aynen kabul buyuranlar lütfen «Herini kaldırsın. Ka
bul olundu efendim. 

MADDE 11. — işbu kanun teşrinievvel 13ı3>6 ta
rihinden itibaren merjülicradn", 

RıEiîS — On birinci madde hakkında söz isteyen 
var mı efendim? 

{Teşrinisani olsun sesleri). (Tesrinievvei olsun sa
daları). (Gürültüler). 

ABDÜLKADlR KBMAIİ BEY (Kastamonu) — 
Biz bu zammı niçin veriyoruz? Zalbifamn .terfihi için 
değil mi? Teşrinievvelde bulunuyoruz. O halde tabii 
bu aydan olacak. 

HULUSİ BEY Karahisarı Sahip) — Kanun teş
rinievvel birden muteberdir. 

RBtS — On birinci maddeyi kabul buyuranlar el
lerini kaSdırsm. Kabul olunmuştur efendim. 

Kamunun heyetli umumiyesira tayini esami ile re
ye koyuyorum. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Mokamı riyasetten bir 
şey rica edeceğiz. Tabii bu kanun bu gün şüphesiz ek
seriyete iktiran ederek kabul edilecek. Ayni zamanda 
süratle bu gün -teb&ğkıi de -tahtı karara alınız. 

.İHSAN BEY (Cebelıİlbereket) — Efendim, bugün 
silah elde zafer yolunda ter döken garp ordusuna 
Müdafaai M'iî'Hye Vekâleti; Heyeti Umumiyettin bu 
kanunu kabul ettiğini telgrafla işar buyursun. 

-(Selamlarımızla beraber). (Şark Ordusuna da ses
leri). 

.İHSAN BEY (Devamla) — Affedersiniz. Umum 
ordularımıza siai maliyemiz müsaade ettikçe Müda
faai Milliye Vekâletinin tanzfan ettiği -teşkilat kanu
nunun da kabul edileceğini kendilerine tebşir ve ken
dilerine her suretle tezyidi maaşı da kabul edeceği
mizi ila.ve edelim, 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Yaşasın Millet 
Ordusu! (Şiddetli alkışlar), 

FAlK BEY (Cebelibereket) — Teşekküratımızın 
da buna terdifim teklif ederim. 
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RElS — Efendim, reylerinizi istimal buyurunuz, 

4. — Harp kazançları vergisinin tahsiline dair ka
nun lâyihası ve Kavanini Maliye Encümeni mazbata
sı (1) 

MALÎYE VEKİLİ FERİT BEY (istanbul) — 
Harp kazançları vergisi kanununun müzakeresini de 
rica ederim. 

REİS — Maliye Vekilinin teklifi okunsun. (Onun 
zamanı değil sesleri). 

MALÎYE VBKÎLl FERİT BEY (istanbul) — 
Bu kanunu kabul buyurmazdanız paranın tediyesi İm
kânı yoktur. (Gürülitülıer). 

REİS — Efendim müsaade buyurun harp kazanç-
iarı vergisinin tahsili için Maliye VefciE Bey bir tek
lifte bulunuyor, müzakere edelim. (Gürültüler). 

Efendim müsaade buyurun .Şimdi teklif okunsun 
ısonra reyi âlinize arz edeceğim. 

FUAT BEY (Çorum) — Müsaade buyurun. Söz 
söyliyeceğim( Kabul sadaları), (Gürültüler). 

REİS — Müsaade buyurun. Yerlerinize oturun, 
daha reyinize arz etmedim. Bugünkü ruznamei mü-
zakerata ithaliyle müzakeresini kabul edenleı ellerini 
kaldırsınlar., Ruznameye İmal edilmiştir efendim. 
Şimdi söz isteyen varsa vereyim (Yok, yok sadaları). 

MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ FUAT BEY (Çorum) — Mü
saade buyurun, öyle şey olmaz. Arkadaşlar! sözümü 
dinleyiniz. Muvazeneli maliye encümeni namına ida-
reî kelâm ediyorum. İtimadınızla beni intihap etti
niz. Bunun için idarei kelâm ediyorum. Maliye Veki
li Bey bize hare kazançları vergisi teklif ediyorlar. 
Bu teklif güzel, fakat bu kanun, İstanbul'daki Mecli
si Metousanda, o vak'itki Hükümet tarafından bir ka
rarname halinde yapılmış, teklif olunmuş ve o zaman
ki Meclisi Mebusanda; şimdilik bu tahakkuk ettiril
sin, tahsilat badehu düşünülür denmiş ve bu kanun 
öylece kalmıştı. O kanun kırk bu kadar maddeden 
ibarettir. (Şiddetli gürültüler). 

REÎS — Müsaade buyurun Beyler, yerlerinize 
oturun, asabüeşmeyİn. Meseleyi reyinizle halledersi
niz. 

FUAT BEY (Çorum) — Böyle tetkik ve tasdik 
olunmamış bir kanun, öyle bir madde ile kabul edil
mez, Yegân yegân bu kanunu alın tetkik ediniz. Öy
le bir madde ile bu kanun tetkik edilmeden kabul edi
lemez efendiler,,, 

(/) 12 numaralı matbua zaptın sonuna merbut
tur. 
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TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendiler! Fu
at Bey yanrinıyor. Istatfbul^da bu kamun aylarca Mali-
•ye Encümeninde tetfctk edildi. Meclisin Heyeti Ujnu-
miyesİne getirildi, tasdik olundu. Yalnız deniliyordu 
ki, şimdilik tahsil edilmesin, tahakkukıat icra olunsun 
{Gürültüler). Burada istanbul mebuslarından arkadaş
larıma var, onlar da sahıittıirler. Kamum kabul ve tas
dik edltlınniştir (Bravo sesleri, alkışlar). 

ıFEYZit EFENDİ (Malatya) — Arkadaşlarım; 
ahali harpten dolayı para kazansm, zengin olsun ve 
"bize vergi vermesin. Bu nasıl olur? Sonra Maliye Ve
kili askerlere memeden para verecek? Askeriere para 
vermek İçin elbette bu kamunu kabul etmeliyiz. Sonra 
cephede askerîlerimize vereceğimiz parayı nereden bu
lacağız? Para nereden gelecek? Evet askerlik kıvamını 
din ve devlet ve ruhu millettir. Onlara para vermeli
yiz. Hepimiz aç kalalım, fakat onları doyuralım. 

/(Müzakere kâfi sesleri). 
NAFİZ BEY (Caoik) — Efendim rica ederim. . 

Deminki mesele, yani biraz evvelki kabul estiğimiz 
mesele müstacel olduğu için alelacele kabul ettik (Gü-
rülttiter). Bugün cephelerin vazıyetine nazaran, o ka
nunu kabul ettik. Bu kanun ise memleketin ruhuna 
taalluk eder. Büyük Millet Mectisiadra çıkacak bir 
kamumu tetkik etmeden, bîr asabiyette çıkarmayata 
efendim. Yarın sabahleyin görüşürüz. Maliye Vekili 
Beyefendi böyle bir kanunu, böyle dar ve asabi bir 
zamanda meydana çıkarmasınlar, söz söylemekten 
maksadım; tafta müzakere asabiyetle fena bir kanun 
çıkarmamak içindir (reye reye, müzakere kâfi sada-
ları). 

REÎıS — Efendim müzakere kâfi görülüyor mu? 
Kâfi görenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Müzakere 
kâfi görülmüştür efendim. Birinci maddeyi okuyun. 
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MADDE 1. — Harp kazançları vergisi kanunu 
mucibince tahsilat İcrası için Malîye Vekâletine me
zuniyet verilmiştir. 

JtEtS — Bininci maddeyi kalbul buyuranlar ellerini 
kaldıran (Kabul sesleri). Kabul olunmuştur efendim. 
•(Alfcıştar). 

MADDE 2. — îşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyülicradur. 

IRJEİS — tkünoi maddeyi kalbul edenler ellerini kal
dırsın, Kabul olunmuştur (Alkışlar). 

MADDE 3. — Işou kamumun icrasına Maliye ve
killi memurdur. 

JfcEİS — Üçüncü maddeyi kabul buyuranlar eMe-
rini kaldırsınlar. Kabul olundu. Efendimi heyeti umu-
miyesi tayini esami ile reyinize arz edilecektir. Lüt
fen reyinizi istimal edin. 

Efendiler âra tefrik edildi. Cephelerdeki zâbitan 
ve efradın maaşaıtına zamaim icrası hakkındaki kanu
nun reyine (86) zat iştirak etmiş, (86) sı da kabulüne 
rey vermişfcir. Binaenaleyh (86) rey İte kamun müttefi-
kan (Bravo sadaları, alkışlar) kalbul edilmiştir. Diğer 
kanuna ait âra da tasnif okunuyor efendim... 

ABDÜLKADÎR KEMALİ BEY (Kastamonu) 
Bunu ajansla ilân etsek çok iyi olur. 

REİS — Harp kazançları kanunumda (90) zait re
ye iştirak etmiş, (6) sı aleyhimde ve (83) kabulü hak
kında rey vermiştir, bir müstenkif vardır. Binaen
aleyh (83) reyle kanun kabul olunmuştur. 

Çarşamba günü içtima etmek üzere celseyi tatil 
ediyorum. 

(Kapanma saati : BaKtezzeval 6,30) 

• < • » <*• 
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MÜsttbnanJardan bedeli nakdi afazini kabul edenler 

Edip Ef. (Batum), Mustafa B. (Gümüsane), Tu-
naJı Hilmi B. (Bolu), Feyyaz Aüii B. (Yozgat), Aibdur-
rahman Lâmi Ef. (Antep), Rüza B. (Muş), Ali Rıza Ef. 
(Batum), Mustafa Kemal B. (Ertuğrul), Tahsin B. 
(Efâaiz), Tevfik Ef. (Kângırı), Fikri B. (Genç), Nuri 
B. (Siirt), Necmettin B. (Sîrrt), Besim Atalay B. (Kü
tahya), Derviş B. (Mardin), Hüsnü B. (Bitlis), Ferit 
B. (fetaabuJ), Yusuf Ziya B. (BİÜlis), Abdülkadir Ke
mali B. (Kastamonu), Safcİr B. (Ankara), Ahmet Maz-
har B. (istanbul), Hafız Abdullah Bf. (İzmît), Tah
sin B. (Antalya), Ahmet Ef. (Muş), Dursun B. (Ço
rum), Şevki B. (tçel), Feyzi Ef. (Malatya), Kadri B. 
(Sürt), Salih Ef. (Siirt), Reşit Ağa (Malatya), ismail 
Suphi B. (Burdur), Naim Ef. (tçel), Emin B. (Erga

ni), Sırrı B. (Ergani), Süleyman Sırrı B. (Yozgat), Na
zım B. (Tokat), Şevket B. (Sinop), Vehlbİ Ef. (Konya), 
Tahsin B. (Maraş), Mustafa B. (Antalya), Nafiz B. 
(Canıik), Mustafa Sabri Ef. (Siirt), Nadir Ef. (İsparta), 
Osman B. (Kozan), Ali UM B. (Burdur), Musta
fa Vasfı B. (Tokat), Asım B. (Erzurum), Albdül-
•gani B. (Muş), Vebbi B. (Niğde), Bekir B. (Kırşehir), 
Fuat B. (Çorum), Nuri B. (Bolu), AJi Vefa B. (An
talya), Faik B. (Cebelibereket), Attf B. (Beyazıt), 
Şeyh Fevzi Ef. (Erzincan), Kasım B. (Muş), Dr. Suat 
B. (Kastamonu), Abdullah Ef. (Sinop), Necip B. (Mar
din), Mustafa B. (Karahisarı Şarki), Memduh B. (Ka
ramsarı ŞarM). 

MiisttimEmlardan Bedeli Nakdi Ahzini Kabul Etmeyenler 

İbrahim Süreyya B. (Saruhan), Ragııp B. (Kütah
ya), Mehmet B. (Biga), Eyüp Sabri B. (Eskişehir), 
Mahmut Esat B. (izmir), Hamdı B. (Canıik), Hadusi 
B. (Karahisan Satiip), Yusuf İzzet Paşa (Böhı), Şük
rü B. (Canİk), Hasan Hüsnü Ef. (istanbul), Rıza B. 
(Kırşehir), Abdülgafur Ef. (Karesi), Halil B. (Ertuğ-
rul.), Mehmet Hulıusi B. (Yozgat), Yunus Nadi B. 
(tamir), Hasib B. (Maraç), Esat Ef. (Aydın), Etem 
Fehmi B. (Muğla), Şerif B. (Sinop), Vehbi B. (Kare
si), Dr. Fuat B. (Bolu), Hacı Mustafa Ef. (Ankara), 
Mazhar Müfid B. (Hakkâri), Rıza B. (Gümüşane), İs
mail Şükrü Ef. (Karahisarı Sahip)., 

'Reşad B. (Saruhan), Seyfi Ef. (iKütahya), Meh
met Şükrü B. ^Karahisarı Sahip), NebH Ef. ^Kara
hisarı Sahip), SalâhatSİn B, (tstanbul), Refik B, 
(Konya), Mahmud B. (Ergani), Neşet B. .(istanbul). 
Mustafa Zeki B (Dersim), Hasan Basri B. (Karesi), 
Hamdi Namık B. (izmit), Muhtar B. (Maraş), Ce-
vad B. (Bolu), Memduh B. (IKarabjİsanşarki), Rüs-
tem B. {Ottu), Operatör Emin B. (Bursa), Mustafa 
B. (Kozan), Mahmud Said B. (Muş), Hamdi B, 
(Krtuğrul), Mahmud B. (Ergani), İsmail B. (Erzu
rum), Celâl B. (Saruhan), Yusuf B. (Denizli), Ali 
Vasfı B. (Genç), Mustafa 'Lûtfi B. (Siverek), Ömer 
Mümtaz B. (Ankara). 

Müstenkif 

Yasin B, (Oltu). 

Matbuatta ve İstihbarat Bütçesini Kabut Edenler 

Yusuf tzzet Pş. (Bolu), Neşet B. (İstanbul), Maz-
har Müfit B. (Hakkâri), Nuri B. (Bolu), Hakkı B. 
(Ergani), Tufan B. (Hakkâri), tbrahioı Süreyya B. 
(Saruhan), tsmet B. (Edirne), Bekir B, (Kırşehir), 
Hasan Basrİ B. (Karesi), Edip Ef. (Batum), Musta
fa Kemal Pş. (Ankara), Ali Ulvi B. (Burdur), Esat 
Ef. (Aydın), Mustafa Fehmi Ef. (Bursa), Hamdi B. 
(Genç), Kılıç 'Ali B. (Aymtap), Şevket B. (Sinop), 
Reşat B. (Saruhan), Mustafa Lûtfi B. (Siverek), 
Haydar B. (Kütahya), Neşet B. (Kângın), Tunaİı 
Hilmi B. (Bolu), Yusuf B. (Denizli), Fevzi Pş. (Ko

zan), Atıf B. (Bayazıt), Salâhattin B. ((istanbul). Fey
zi Ef. (Malatya), Ali Vasfi B. (Genç), AH Vefa B. 
(Antalya), Mustafa Zeki B. (Dersim), Hüsnü B. (Bit-
lıs), Mehmet B. (Biga), Celâl B. (Samban), (Necip 

B. (Mardin), Rasim B. (Sivas), Abdülkadir Kemali B. 
(Kastamonu), Ragtp 'B. (Kütahya), Ahmet Ferit B. 
(İstanbul), Hamdi Namık B. (tzmit), Ahmet Ef. 
(Muş), İhsan B. (Cebelibereket), Hacı Şükrü B. (Di-
yartbekir), Dr. Rıza Nur B. (Sinop), Mustafa B. (An
talya), Seyfi Ef. (Kütahya), Fuat B. (Çorum), Me-
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met Şükrü B. CKarahisarısaıhip), Cevat B, (Bolu), 
Faik B. (Cebelibereket), Mustafa Kemal IB. (Brtuğ-
rul), MuhtaT Fikri B. (Mersin), Rıza 'B. (Mus), 'Der
viş B. (Mardin), Haiti B, (Erıbuğnıl), Elem B. (Muğ-

Matbuaia ve İstihbarat Bü 

Abdülgafur 'Ef. '(Karesi), Hasip B. (Maraş), Veh
bi B. (Niğde), Hüseyin Hüsnü Ef. (istanbul), Şerif 
B. (Sinop), Hulusi B. (Karahlsarısahip), Mustafa 
Sabri Ef. (Siirt), Asım !B, (Erzurum), Abdurrahoıanı 
Lâmi Ef. (Ayinfap), Süleyman Sırrı B. (Yozgat), İs
mail Suphi ıB. {Burdur), Abdülganti B. (Siverek), Re-

;Nafiz • 

Cephe ve seferberlik zamr 

Halil B. (Ertuğrul), Şakir B. (Ankara), Hasan 
Basri 'B. (Karesi), Hasan Tahsin B. (Antalya), Ce
vat B. (Bolu), tteşit Ağa '(Malatya), Hulusi B. (Ka-
rahisarısahip), Mustafa Sabri Ef. (Siird), Mahmut 
Celâl B. (Saruhan), Cevdet B. (Kütahya), Yusuf B. 
(DenM), Ali Vefa B. (Antalya), Mustafa Zeki B. 
(Dersim), Şevket B. (Sinop), Edip Ef. (Batum). Me
met Rıza B. (Giknüşane), Mahmut B. (Ergani), Sa-
lâbaddin 'B. (İstanbul), Memet B. (Biga), Rasim B. 
(Sivas), Bekir Ef. (Kırşehir), Şerif B. (Sinop), (Refik 
B, (Konya), Etem Fehmi B. (Muğla), Kasım B. 
(Muş), Derviş B. (Mardin), Ahmet Ferit B. (tstan-
bül), Dr. Mazhar 'B. (Aydın), Muscafa Kemal Paşa 
(Ankara), Besim Atalay B. -(Kütahya), Tufan B. 
{Hakkâri), Dunsun B. (Çorum), Meımduh B. (Kara-
hisarişaırkİ), Neşet B, (İstanbul), Yasin İB. (Oltu), Yu
suf İzzet Paşa {Bolu), İsmail Suphi B. '(Burdur), Sey-
fi Ef. {Kütahya), Abdülgafur Ef, (Kayseri), Necip 
B. (Mardin), Abdullah Ef. (Sinop), Dr. Suad B. {Kas
tamonu)! Neşet B. (Kanığın), Ahmet Mazhar B. (îs-

Mustafa B, l(Karahisanşarki), 'Rüstem B. [(Oltu), 
Aİİ Vasıf B. (Genç), Muhtar B. (İstanbul), Feyyaz 
Ali B. (Yozgad), Ahmet Hamdİ B. (Mus), Feyzi Ef. 
(Malatya), İhsan B. (CebeHbereket), Abdülkadir Ke
mali B. (Kastamonu), İsmail Suphi B. (Burdur), 
Etem Fehmi B. (Muğla), Mustafa Sabra :Ef, (Siird), 
Cevdet B. (Kütahya), Mahmut B. (Ergani), Dr. Rıza 
Nur B. (Sinop), ıDr. Mazhar B. (Aydın), Hasan Bas

la), Dr. Mustafa B. (Kozan), Tahsin B. [(Edâziz), Sır
rı B, (Ergani), Refik B. (Konya), Hasan Fehmi B. 
{Gümüşane), Hasan Tahsin IB. {Antalya), Vehbi B, 
(Karesi), Hiisrev B. (Trabzon). 

sini Kabul Etmiyenfer 

çıt Ağa (Malatya), Kadri B. ı(Siirt), Mahmut B, (Er
gani), Memduh ıB. (Karamsarı şarku), Mustafa B. 
(Karahiısanşa>rki), Nebil Ef. (Karahİsartşahip), Mus
tafa Va&fi B. '(Tokat), Besim Atalay B. .(Kütahya), 
Mehmet Şevket B. (Gümüşane), Dursun B, (Çorum). 

tanbul), Hasan Fetınrİ B. (Gümüşane), Memet Şükrü 
B. (Karahisarnsahip), tsımet B. (Edirne), İhsan B. (Ce
belibereket), Fevzi Paşa (Kozan), Hüseyin Hüsnü 
Ef. (İstanbul), Reşad B. (Saruhan), Mazhar Müfit 
B. (Hakkâri), Süleyman Sırrı IB. (Yozgad), Tımalı 
Hilmi B. '(Bolu), Mustafa 'B. (Antalya), Mustafa B. 
(Karah işarı şark i), Haydar B. '(Kütahya), Esat Ef, 
(Aydın), Abdülgani B. (Siverek), Hacı Şükrü B. (Di-
yanbefcir), Atıf IB. (Bayazıt), Nebil Ef. (Karahisarı-
sahip), Mustafa Vasfı fi. (Tokad), Ragıb B. (Kütah
ya), Rtza 'B. (Muş), Tatein <B, (Elâziz), Abdülkadir 
Kemali B, (Kastamonu), Hamdi B. (Ertuğrul), Ham-
di B. (Genç), Hasip B. (IMaras), Esat B. (Lâzistan), 
Kılup Ali fi. (Antep), İbrahim Süreyya B, (Saruhan), 
Feyyaz Ali B, (Yozgad), Muhtar B. (Mersin), Mus
tafa B. '(Kozan), Mustafa Kemal B. (Ertuğrul), Ali 
Vasıf B. (Gene), Vehbi B. (Karesi), Rüstem B, (Ol
tu), Feyzi Ef. (Malatya), Mahmut Esat B. (İzmir), 
Mehmet Kadri B. (Siird), A-sıoı B, (Erzurum), Faik 
B. Cebelibereket), Vehbi B, (Niğde). 

ri B. (Karesi), Hasan Tahsin B. {[Antalya), Yusuf 
İzzeti Paşa (Bolu), Mustafa 'Kemal B, (Ertuğrul), Yu
suf B. (Denizli), Mahmut B. (Ergani), Nebil Ef. (Ka
ra hisarı sah ip), Yunus 'Nadi B. (tfzmJr), Sırrı B. (Er
gani), Mustafa VasJi B. (Tokad), Fuad B. (Çorum), 
Refik B. (Konya), Derviş B, (Mardin), Ahmet Ferid 
B. (İstanbul), Şevket B. (Sinop), Emin B. (Ergani), 
Mustafa 'Kemal Paşa (Ankara), Hasip B. (Maras), 

Mvstenkıf 

Harp kazançları vergisini kabul edenler 

B. (Çanak), 
nt kanununu kabul edenler 
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Hasan Hüsnü Ef. (Üsküdar), Abdülgafur Ef. ^Ça
resi), Rasim (B. ıflSivas), Reşat B. (Saruhan), Edip Ef. 
(Batum), Ali Vefa ıB. (Antalya), Yask B. (Oltu), Ne
şet 'B. (Kângtrı), Tufan B. (Hakkâri), Vasfi B. (lAn-
falya), Halâ B. (Ertuğrul). Ragtb B. ((Kütahya), Ham-
di B. (Genç). Vehbi B. "(Karesi), Se/fi Ef. (Kütahya), 
Hasan Fehmi B. (Gümüsane), Hulusi B. <9Carahtsa-
nsahip), Mustafa Zeki tB. (Dersim), Muhtar Fikri 
B. (Mensin), Meroet Şükrü IB. <tKarahrsarı$ahip), Şe
rif B. (Sinop), Necîb (B. HfM'aatfin), Besim Atalay B. 
(Kütahya), Ma*ar Müfit ıB. (Hakkâri), Dr. Rkret 
B, <[Kozan), ıMemduh IB. (JCarahjsanşaııki), Esat E t 

(Aydın), Hacı 'Mustafa Ef. (Ankara), Atıf fi. <jBa-
yaztt), (Neşet 'B. (Üsküdar), İbrahim Süreyya B. (Sa
ruhan), Hamdi B. (Ertufcrul), Cemil B. (Kütahya), 
Kdtç Ali B. (Antep), (Mahmut Celâl B. (ISarufıan), 
SaJâhaddia ıB, (istanbul), 'ismet B. (Edirne), Tunalı 
Hilmi B. (Solu), Haydar «. ((Kütahya), Mehmet Rı
za B. (Gümüsane), Vehbi B. {(Niğde), Dr. Adnan B. 
([istanbul), Bekür IB. (Kırşehir), Mustafa Fehmi Ef. 
(Bursa), Hacı Şükrü IB. (Diyarıbekİr), ismail Şükrü 
Ef. (KarahBansahip), Tev-fifc B, (Dersim), Cevat B. 
(Bolu), Abdülgami B, (Siverek). 

Hap kazançtan verfisim kabul etmeyenler 

Kadri B. (ISİİrd), Memet B. (Biga), Asan B. (Er
zurum), Dr. Mustafa IB. HjKozao), ((Süleyman Sırn 
B. (Yozgad), Abdullah E t «Sinop), 
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