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BİRİNCİ CELSE 

Acıtma Saati : 2,30 Badezzeval 

REİS : ftrînd Reis Vddli Hasan Fehmi Bey 

KÂTİPLER : Muhittin Baha Bey (Bursa), Feyyaz AK Bey (Yozgat) 
* - • 

REİS — Celse kuşat edildi. Zabıt okunacak. 
(Zaptı sabık hulâsası okundu). 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
İkinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendinin ri

yasetlerinde birinci celse zevali saat iki buçukta ini
kat etti. Zaptı sabık kıraat ve kabul olundu. Ankara 
Mebusu Riistem Beyin istifası [kıraat ve istifa kabul 
edildi. Anadolu Müdafaai hukuk kadınları cemiyeti 
Sivas heyetinden ve Amasya Müdafaai Milliyesin-
den mevrut telgraflar kırara* ve Divanı Riyasetçe 
cevap itası takarrür etti. Eşkiya müsademe neticesin
de vefat edene Adil Efendi ailesine maaş tahsisi hak
kında Heyeti Vekileden mevrut lâyihai Kanuniye 
Kavanini Maliye ve Muvazene! Maliye encümenleri
ne, İçel ılivası dahilinde bazı nahiyelerin kazaya İfra
ğı hakkında İçel Mebusu Ali Vefa Beyin teklifi Lâ
yiha encümenine havale, ve mezun en gidecek azala
rın vazifei irşadı ifa etmeleri hakkında Rıza Beyin 
takriri kıraat olundu. Malatya Mebusu Lûtfi Beyle 
rüfekasmın sual takriri Dahiliye Vekâletine, Düzce-
de bir Hva teşkili hakkında Tunalı Hilmi Beyin tek
lifi Lâyiha encümenine havale edildi. 

Gerek Divanı Riyaset hesabatını tetkik İçin ve 
gerek Mehmet Şükrü ve Abdülkadir Kemali Beyler 
meyamnda mütehaddis mesele için içtimai İktiza 
eden komisyordann şimdiye kadar içtima ve ifayi 
vazife edip etmedikleri hakkında Bursa Mebusu 
finin Bey tarafından vaki olan suale Divanı Riyaset 
hesabatını tetkik için üç şubeden intihabat icra ve 
binaenaleyh ekseriyet temin edildiğinden biran evvel 
içtima etmeleri ve diğer komisyon için ise yalnız iki 
şube intihap icra ettiğinden mütebaki şubelerin biran 
evvel intihap icra etmeleri lüzumu makamı Riyaset
ten tebliğ olundu. Tayin ve tahvil edilen memurin 
ile maaşlarına ait cetvelin gönderilmesine dair sual 
takririne Heyeti Vekilenin henüz cevap vermediğine 
dair Karahisans&hip Mebusu Mehmet Şükrü Beyin 
beyanatı üzerine Maliye Vekili Ferid Beyefendi He
yeti Vekilenin bu bapta evap itasına amade bulun
duğu nıznamesrain tayini teklif ve ruznamei atile

rinden birine vaz edileceği Makamı Riyasetten teb
liğ edildi. Karahisarışarkî Mebusu Memduh Efendi 
hakkında Adliye Encümeni Mazbatası kıraat ve ce
reyan eden müzakerattan sonra mazbatanın reddine 
ve mahkemenin tehirine karar verildi. 

İkinci Celse 
Reis Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin tahtı ri

yasetlerinde ikinci celse zevali saat üç kırk beşte ini
kat etti. Nisabı müzakere ve üususatı saire hakkın
da S Eylül 1336 tarihli Kanunun ikinci ve beşinci 
ve altıncı maddelerinin tatbiki teshüen Divanı Riya
setçe icra kılınan tefsir sureti kıraat ve bu baptaki 
müzakerattan sonra kabul! edildi. Bu sırada Reis 
Paşa Hazretleri Makamı Riyaseti ikinci Reis Vekili 
Beyefendiye tevdi buyurdular. Müteakiben muvakkat 
bütçe müzakeresine geçilerek müzakerattan sonra 
beş dakika teneffüs edilmek üzere celse tatil edildi. 

Üçüncü Celse 
İkinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendinin 

riyasetlerinde üçüncü celse zevali saat 5 on beşte 
inikat etti. Battım mebuslarının brlâ müddet mezu
niyet itası hakkında Divanı Riyaset karan kıraat ve 
mezuniyetleri kabul edüdi. Firarilerin sureti müca-
zatı hakkında lâyihai kamıniyenin biran evvel mü
zakeresi hakkındaki takririn kabıdiyie lâyihai kanu
niye ruznameye alınmak ve diğer mevada tercihan 
müzakeresi takarrür ettikten sonra heyeti umumiye-
si hakkında müzakere cereyan ettikten sonra ve mü
zakerenin kifayetine ve maddelere geçilmesine karar 
verildikten sonra vaktin ademi müsaadesine mebni 
yarın aynı ruzname İle aynı saatte içtima etmek üze
re saat yedide celse tatil edildi. 

İkinci Reis Vekili Kâtip 
Hasan Fehmi Mehmet Rasim 

Kâtip 
Feyyaz Âİİ 
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REİS — Zabıt hakkında söz isteyen var mı? 
(Kabul sesleri). Zaptı sabıkı kabul edenler lütfen el 
kaldırsınlar. {Aynen kabul edildi), 

TUNALI HtLMİ BEY (Bolu) ~- Efendim mü
saade buyurulursa; eldeki kanun gayet müstacel ol-

3. — LA 

/. — Düşman istilâsından kurtulan mahallerde 
ashabının firarına mebni sahipsiz kalan emvali men
kule ve mezruat hakkında kanun lâyihası. 

REfS — Düşman istilâsından kurtulan mahaller-

1. — Siirt Mebusu Mustafa Sabri Efendinin isulh 
Hâkimleri Kanununun tadili hakkındaki teklifi ka
nunisi ve lâyiha encümeni mazbatası. (2/58) 

REİS — Sulh Mahkemesi Kanununun üçüncü 
maddesinin tadiline dair Siirt Mebusu Mustafa Efen
dinin teklifinin nazarı di'kkata alınması hakkında lâ
yiha encümeni mazbatası var. Okunmasını arzu edi
yorsanız okuyalım. (Adliye Encümenine sesleri). 
Adliye encümenine tevdi edildi. 

2. — Diyarbekir Mebusu Hacı Şükrü Beyin Me-
kattbi Harbtye talebesine maaş tahsisi hakkında tek
lifi kanumsi ve lâyiha encümeni mazbatası. (2/64) 

REİS — Mekâtibi Harbiye talebesine şehri beşer 
yüz kuruş itası hakkında Diyarbekir Mebusu Hacı 
Şükrü lieylü refikinin teküfınin nazarı dikkate alın
masına ua>r lâyiha encümeni mazbatası. Mazbatanın 
okunması arzu buyuruıuyor mu? (Hayır sesleri). Mü-
dafaaı MJliye ve Muvazene! Maliye encümenlerine 
tevdi ediyoruz. 

S. — Siirt Mebusu Mustafa Sabri Efendinin, İs
tinaf mahkemelerinin lâğvine dair teklifi kanunisi 
ve lâyiha encümeni mazbatası. (2/57) 

REİS — İstinaf mahkemelerinin lâğviyle mehâ-
kimin bidayet ve temyiz derecelerine hasrı lüzumu
na dair Siirt Mebusu Mustafa Efendinin teklifinin 
nazarı dikkate alınmasına dair lâyiha encümeni maz
batasının okunması arzu buyuruluyor mu? (Hayır 
sesleri). Adliye encümenine tevdi edildi efendim. 

4. — Diyarbekir Mebusu Hamdi Beyin, tetkikatı 
temyiziyedene alınacak harçlar hakkında teklifi ka
nunisi ve lâyiha encümeni mazbatası, (2J56) 

REİS — Tetkİkatı temyizîyede şeraiti temyiziye-
nin tadili lüzumuna dair Diyarbekir Mebusu Ham
dı Beyin teklifinin nazarı itibara alınmasına dair lâ
yiha encümeni mazbatası Adliye encümenine hava
le edüdi. 

duğundan bu kanunun müzakeresinin evrakı varide
ye takdimini teklif ediyorum. 

REİS — Evrakı vaıride bir tevdi ve havaleden 
ibarettir. Ondan sonra müzakeresine başlarız. Efen
dim evrakı varide : 

HALAR 

de ashabının firarına mebni sahipsiz kalan emvali 
menkule ve mezruat hakkında Heyeti Vekifenin tek
lifi kanunisi; Kavanini Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

5. — Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemali 
Beyin, istanbul'da bigayrihakkın idama âlet olanlar 
hakkında salâhiyeti imhaiye itasına, Saruhan Mebu
su Reşit Bey ve rüfekasının, İstanbul'da birtakım 
vatandaşların haksız olarak idamına hükmeden di
vanı harp ve mahkeme aza, müstantık ve sair müs-
tahdemininin imhası için vatandaşlara salâhiyet ve
rilmesine dair teklifi kanunileri ve lâyiha encümeni 
mazbatası. (2/66), {M. 2/66). 

REİS — İstanbul'da hiç bir kuvveti temsil etme
yen ve divanı harp ve mahkeme namı altında birta
kım vatandaşların İdamına hükmeden azalarla müs-
tantıklann ve bunlara müteferri memuriyette bulu
nanların imhasına her müsUimanın saJâhiyettar ol
duğuna dair Saruhan Mebusu Reşit ve ayni maakie 
Abdülkadir Kemali 'Beylerin teklifinin reddine 
dair lâyiha encümeni mazbatası. 

Encümen ret teklif ediyor. Mazbata okunacak
tır, (Okunsun sesleri). 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 
İstanbul'da hiç bir kuvveti temsil etmeyen ve di

vanı harp ve mahkeme namı tahtında birtakım va
tandaşların idamına hükmeden azalarla müstantık-
tarın ve bunların polis ve jandarma ve kâtip ve ha
demelerinin bu gibi masumini tevkif eden hapishane 
müdür ve gardiyan ve hükmü infaz eden sair memu
rinin imhasına her müsKimatun saiâhiyettar olduğu
na dair teklifi kanuniyi havi Saruhan Mebusu Re
şit ve ayni mealde Kastamonu Mebusu Abdülkadir 
Kemali Beylerin Makamı Riyasetten muhavvel iki 
kıta takrirleri encümenimizce mütalaa ve tetkik 
olundu. İstanbul Hükümetince gerek Maltaya nefi 
ve tespit edilen ve gerek Dersaadette bulunan birta
kım mühyetperveranın türlü türîü vesilelerle teczi
yelerine kiyam eden Daoıad Ferid Paşa ve yaranı 

8. — MAZBATALAR 

— 38 — 
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haklarında esasen hiyaneti vataniyelerinden dolayı 
takibat icrasına ve kendilerinin vatandaşlık huku
kundan ıskatlarına Meclisçe 'karar verilmiş olduğun
dan hapishane müdür ve gardiyanı ve emsali gibi 
itayi hüküm ve tatbiki cezada âmirin emrini infaz 
mecburiyetinden maade tesir ve alâkalan bile mev
zubahis olması lâzım gelmeyen maiyet memurları 
hakkında bu bapta bir karar ittihaz ve itasına mahal 
olmadığını mütalaasına binaen teklifi mezkûr encü-
menimizce şayanı kabul görülmeyerek ret ve 'binae
naleyh Heyeti Umumiyeye arz ve takdim kılınmış
tır. 

18 Ağustos 1336 
Lâyiha En. R. M. M. 

Kırşehir Yozgat 
-Müfit Süleyman Sırrı 

Kâtip 
Antalya 
AH Vefa 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Teklifimi geri alıyorum. 

REİS — Efendim Abdülkadir Kemali Bey tek
liflerini geri alıyorlar değil mi? 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY — Evet... 
RHtS — Reşit Bey de vefa* etmiştir. Sahibi teklif 

kalmamıştır. 
MUSTAFA NEOATıt BEY <Saruhan) — Reşit 

Bey o değildir. Sarılhart Mebusudur. 
REİS — Pekâlâ, Abdülkadir Kemali Bey geri 

alıyor. 
Efendim ret mazbatası hakkında mütalaa var mı? 

(Hayır kabul sesleri).. 

TUNALI HİLMİ BEY {Bolu) — Efendim teklif 
İster mantıki olsun, ister gayri mantıki olsun, ister 
kabiliyeti tatbikiyesi olsun, ister olmasın; zannımca 
Lâyiha Encümeni bu dereceye kadar meseleyi tetkika 
salâhiyattar değildir. Bir kaç m&al şimdiye kadar 
se'bkat etti. Bu gibi gayetle derin mesailden İbaret 
olan teklifler, bence katiyen ait olduğu encümene 
gönderilmelidir. Binaenaleyh evvelâ M'üdafaai Mil
liye Encümenine sonra Adliye Encümenine gönderil
mesini teklif ediyorum. ^Muvafık sesleri). 

RBtS — Lâyiha Encümeninin reddi, nazarı mü
talaaya alınmaya şayan değildir mahiyetindedir. En
cümenin mazbatasını kabul edenler ellerini kaldırsın
lar. Encümenin mazbaıtası reddi tazammun ediyor, 
onu reye îmyuyorum, yanlış anlaşdmasın. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Bendeniz encü
men namına söz söyleyeceğim. Hilmi Beyefendi bira
derimiz, Lâyiha Encümeninin göstermiş olduğu es
babı mucibeye taarruz buyurduklarından ona cevap 
vereceğim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Taarruz değil. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Taarruz 'kelhnest 
başka manaya anlaşılmasın, taarruz; taziz ve ibraz 
manalarına da getir. Başka manada değil.. Lâyitıa 
Encümeni, elde mevcut bulunan kavaniıtın İstanbul'a 
Fefit Paşa Hükümeti hakkında yapılması lâzım gelen 
cezayi tatbika kâfi olduğunu ve kendilerinin de mah
kûm edilerek pençei kanuna teslim edileceğini nazarı 
dikkate almış ve mahiyetinde bulunan hapishane 
memurlarının filânın, âmirinin vermiş olduğu emrin 
yapılmasına dair hareketinden dolayı ayrıca tecziye
sine lüzum olmadığından bahsile Heyeti muhtereme-
ye işbu teklifin nazarı itibare alınmamasını göster
miştir. Heyeti muhtereme İster kabul eder, ister et
mez. Hİlmî Beyin, Lâyiha Encümeninin gösterdiği 
esbabı mucibeye karşı söylemiş olduğu itirazatı ben
deniz de bu suretle kabul etmiyorum ve reddediyo
rum. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim; yirmi 
dörtte istibdadı yıkan; bir koca Atıfın küçücük bir 
kurşunu idi. Binaenaleyh biz ne kadar ihtilâlci çıka
rırsak, ne kadar ihtilâlci olursak daima galebe bizde 
olacaktır. Yalnız karnini tebligat ve ahkâma istinat 
edecek olursak, katiyen ve 'katibeleri haleti ihtilâl 
arz eden bizim ahvalimiz salâh kesbedemez. Binaen
aleyh bu kanunun esasına 'göre birtakım caniler, 
hâinler, müslumanlar tarafından katledilebilir, esas 
olduğundan bunda bir istisna'iyet vardır. Katiyen ak 
olduğu encümene gönderilmelidir, (Doğru reye ses
leri). 

REÎS — Mesele tavazzuh etmiştir. Malûmu âli
niz encümenin mazbatası, nazarı mütalaaya alınma
ya şayan olmadığına dairdir. Onu reye koyacağım. 
Mazbata kabul edilmezse başka encümene gider, tetkik 
edilir. Teklifi kanuni hakkında Lâyiha Encümeninin 
mazbatası - ki reddi mutazamımndır - bunu reye ko
yuyorum. Kabul edenler ellerini kaldırsınlar (Aksini 
reye koyun sesleri) efendim aksini reye koyacağım, 
Teklifin nazarı mütalaaya alınmasını kabul edenler 
ellerini kaldırsınlar ekseriyetle reddedilmiştir. Encü
menin noktai nazarı katbul edildi. 
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7. — MUHTELİF EVRAK 

/ . — İydi edha tebrikine dair on ikinci kolordu 
kumandanlığı ile Silifke mutasarrıflığının ve Ürgüp 
kaymakanliğının tegrafları. 

REİS — îydi edha tebrikine dair 12 nci kolordu 
kumandanı 'Fahreddin Beyle Silifke mutasarrıfının -ve 
Ügrüp kaymakamının tebrik telgrafları var. Efendim 
Divanı Riyaset kap eden cevabı yazar. 

2. — Yozgat'da vaki olan içtima netayichti mü-
beyyln Yozgat Müdafaa* hukuk cemiyeti Riyasetinin 
telgrafı. 

REİS — Yozgat'ta vaki olan içtima netayicind 
rnülbeyyin Yozgat Müdafaai hukuk cemiyeti Riyase
tinin telgrafı var. 

Arzu buyurursanız okunsun. (Okunsun sesleri). 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Oelilesitte 
7.9.1336 

Bugün ulema, eşraf, memur, esnaf, tücar, kadın 
ve erktik Boğazlıyan, Maden Yozgat kuvayi milliyet
sin den .ibaret bütün Yozgat halkı belediye önünde bir 
içtima aktiyle âtideki mukarreratı ittihaz eylemiştir: 

4. Istihlâsı vatan ve istiklâli milli kaygusiyle 
'başladığımız mukaddes cihadın bütün safahatını bü
yük bir asabiye ve heyecanla takip etmekteyiz. 

2. Üç yüz milyon ehli islâmm istmadgâhı olan 
Ihâkimiyet ve hilafetimizi kurtarmak ve düşman taar
ruzunu kırarak bayat ve memat cidalini muvaffaki
yetle yaşatabilmek için cihanı hayran bırakacak fe> 
dakâriıklan izhara hazırız. 

3. Ecdadıımızın namus ve İstiklâl bayrağını asır
lardan beri yere düşürmeden gayretli omuzunda ta
şımak kabiliyetini ispat eden bu günkü fedakâr or
dumuzdan savletlerinin bilâ perva teşdidini isteriz ve 
kendilerini takviye için koşmak üzere toplanmaya 
büyük sabırsızlıkla uğraşmaktayız. Bizler de pek ya
kında ordumuzla ayni salfta bulunmak şerefiyle mu
bahı olacağız. 

4. Bu maruzatımızla cephedeki bilûmum feda-
ikâr evlâdı vatana iblâğmı Büyük Millet Meclisi ite 
Garp Ordusu Kumandanlığından rica edenim. 

Yozgat Müdafaa! Hukuk Cemiyeti Reisi 
AJdf 

Aza Aza 
ıSatiıdc Sabit 

Aza Post Neşmzaide 
Hasan Etem 

Umum ahali .namına Kaimzade Müdersinden 
Şükrü «acı Ömer 

Eşraftan Hacı Lûtfizade Eşjraiftan 
Mazhar Hası Hasanzade 

Mustafa Ef, 
Belediye Recisi Vekili Hamamcızade 

Aisım Abdi Efendizade Akbaş Ef. 
Sadettin Ef. 

REİS — Efendim Riyaset lâzım gelen cevabı 
yazar. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Söz isterim 
Reis Bey. 

RElB — Mıüzaıkere arzu olunuyorsa söz ve
reyim. (Hayır hayır sesleri). Efendim Divanı Riyaset 
lâzım gelen cevabı verir. 

TUNALI «İLMİ BEY (Bolu) — Bu vesile ile 
Meclise mazurafam var. Bu müdafaai vatan mesele
sidir. Benim vicdanıma ait bir meseledir, Müdafaai 
vatana taaUûk ediyor. Sbz hakkımdır beyefendi! 

REİİ5 — Müsaade buyurun efendim, müzakere
nin açılmasına sizin değil, Meclisi Âlinin arzusu la
zımdır. Meclisi Ali müzakere açılmasını kabul etme
di. 

3. — Büyük Millet Meclisi müzaheratma nazaran 
intizarları dairesinde ifayı vazife edilmediğine dair 
Kırşehir Müdafaa} Hukuk Cemiyetinin telgrafı. 

REİS — Büyük MİUet Meclisi, müzakeratma na
zaran, intizarları dairesinde nettcei müfideye doğru 
ilerleyemediğine dair Kırşehir Müdafaai Hukuk Ce
miyetinin bir tetgralfı var, okunacak. 

Büyük Millet 'Meclisi Riyaseti Cemilesine 
•Mevcudiyeti milliyemizin temini uğrunda lâzım 

gelen tedabiri katiyeyi düşünmek üzere her mânasiyle 
tevkil ettiğimiz sizlerin şimdiye kadar Büyük Millet 
Meclisinde geçirdiğiniz müzakerata nazaran tam in
tizarımız dairesinde bir neticei müfideye doğru ileri-
leyemed'Lğimiz istidlal edilmektedir. Acaba müvefekil-
leriniz hangi tek'Rfatımzdan yüz çevirmiştir beyefen
diler? Rica ederiz, dindaşlarımızın namus ve hayatları 
Yunan palikaryalarının payi haraketleri 'altında çiğ
nenmesin. Binaenaleyh son tehlikeye maruz kalmadan 
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düşünün taşının, irşat; «izden, o inşat dairesinde hare
ket etmek de dizden, tevfik de Allahtandrr. 
Genç derneği Müdafaai Hukuk Cemiyeti namına 

Ömer Lûtfi 

tefedtiye Reisi 
•MJehcuM 

Ulemadan 
Mahir 

Eşraftan 
Ağazadıe 

Hatokt 
Esnaftan 

M'dhmetzatde 
Mustafa 
Eşraftan 

Bİribaşızade 
Hakkı 

Müftü 
Hilmi 

Eşraftan 
Selâ'mzade 

Akif 
Esnaftan 
Çıtafczade 

Mehmet Faik 
Tüccardan 

Akça Ağlıiı-zade 
iHacı Hasan 

Eşraftan 
Mustafa 'Efendİzade 

Ahmet 

TUNALI HİLMÎ BEY (Botu) — Bayburt'ta kay-
ma'kam bulunuyordum. Bana... 

RElfeS — Sadede. 
TUNALI HİLMİ BEY (Devarrila) — Sadettir 

efendim. Bana üç seneden beti kin ve garez beseleyen 
biri dedi kî; kadınların, Balkan Harbinde bile aıvuç 
avuç bulgur vermeleri, sizin kalplerinizin temiz ol
duğuna delâlet eder. Atlaha hamdederim ki bu me
seleyi bana söylemek fırsatını bahşetti. Çürfkü buraya 
demin temiz kaple çildim. 

Efendilerim; bundan bir hafta evvel, tam per
şembe günü Meclİs'ten çıktığrmrzda, Anadolu Ajansı
nın matbu bir beyannamesini gördüm; halka, müsla-
manlara hitap ediyor. Uyanın diyor. Ben bunu okur 
okumaz eyvah dedim. Fakat elhamdülillah da de
dim. Eyvah dedim, zara İrşat encümenimizin öksüz 
bıraktığı vazife tamamîyte gözümün önünde, güya 
masum bir halde köşeye büzülmüş duruyor!. Boynu 
'bükük olan bu öksüz vazifeyi, Anadolu Ajansı, va
zifesi haricinde olduğu halde, salâhiyetinin haricine 
çıkarak, fakat vicdanının vazifesini bilerek deruhte 
etmiş, halkı irşada doğru koşuyor. Bundan son de
rece müteessir oldum. Bence en mühim alelûsul en
cümenlerden biri, Maliye encümenlerine ayrılan ola
bilir. Fakat bundan mühim; biri sağ kolumuz, diğeri 
sod kolumuz olan iki encümen vardır ki biri İrşat en
cümeni, diğeri Müdafaai Milliye Encümenidir. Mü
dafaai Mitliye Encümeni, Müdafaai Milliye Vekâleti 
sayesinde... Eh hamdolsun biraz yüzünü ağartabildi. 
Ve dünkü mühim 'kanunu bize getirebildi. Fakat so
rarım İrşat encümenine neredesin? Efendilerim sözü 

•kısa keseyim. İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesİ İrşat 
Encümeninden ümidini keserefc dışarıda bir propa
ganda heyete teşkiline teşebbüs etmiş, bu cihetten do
layı da kendilerine teşekkür ederim. Lâkin Meclisin 
sinesinde bulunacak bir encümen nerede, dışarıdaki 
nerede? Ben istftıram ederim, encümendeki arkadaş
lar, hamiye ten, hani başka bir mânaya affolunmasın 
- çünkü geçende başka bir mesele olmuştu - hamiye-
ten istifa etsinler. O encümen tekrar teşkil edilsin 
ve bu gibi evrak ve telgraflar o encümene havale 
edilsin ve o encümen icap eden cevabı versin. Tek
lifim bundan ibarettir (Alkışlar). 

ALÎ SÜRURt EFENDİ (Karahisarışarkt) — Ben
deniz İrşat Encümeninden çoktan istifa ettiğim Hilmi 
Beyefendinin de malûmu olmalıdır. 

REÎS — Bu tegrafa cevabın ya Riyasetçe yazıl
ması veya İrşat Encümenine havaleden sonra cevap 
yazılması; iki şık var (Riyasetçe sesleri). Riyasetçe 
yazılmasını kabul buyurunlar lütfen ellerini kaldırsın. 
Riyasetçe yazılması takarrür etmiştir efendim. 

4. — Sulh muahedesi aleyhindeki neticei mukar-
rerata dair Ankara Müdajaai hukuk cemiyeti riyase
tinin tezkeresi. 

REİS — Efendim Ankara Müdafaai hukuk cemi
yetinin sulh muahedesi aleyhindeki neticei mukarre-
ratı okunacaktır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celİlesine 
İstiklâli millimizin mahfuziyeti uğurunda girişti

ğimiz mücahedei hudapesendanemizi haleldar etmek 
üzere hain düşmanlar tarafından bugünlerde vaki olan 
yeni teşebbüsata karşı biz Ankara Müdafaai hukuk 
ve belediye azaları, belediye dairesinde biliçtima, 
müştakillen yaşamak hususundaki azim ve iradei mİl-
liyemizi berveçhi âti tevsik ve tahkim ettik. Bin üç 
yüz senelik islâmiyet ve altı yüz senelik Osmanlılık 
istiklâlsiz yaşayamaz. x İstiklâli islâm iradei ilâh i yenin 
ve ahkâmı din iyemizin muktazayi münifidir. İstik
lâlimizi elimizden alarak, mal ve can ve dinimize 
kasteden İngiliz muahedeİ sulhiyesİni kabul edecek 
hiç bir hakikî müslüman tasavvur etmeyiz Kendi 
hukuku meşruai milliyesi dahilinde yaşamaktan baş
ka bir gayesi olmayan Türkİyeye tatbik olunacak sulh 
muahedesini, Türkiyede yaşayan ve Türkiyenin bü
tün arazi ve hukukuna sahip bulunan Türk milletinden 
başka kimse imza edemez. Istanbulun imzası buz 
üzerine yazı yazmak olmaktan başka bir mâna ifade 
etmez Hakkı meşruumuz olan istiklâli millimizi ta
nıyacak bir sulh İktisabına kadar devam edecek olan 
azim ve mücahedatımızın düşman tazyikim artırdık
ça kesbİ sala bet edeceğini bizi istihfaf eden düşman-
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lar bilmelidirler. Bu azmi millinin mükâfatı nahiye
sinin mutlaka zafer ve istiklâl olacağı hakkındaki 
kanaati kâmilemizi bir daha ilân ve izhar ile takdimi 
ihtiramat ve temennii muvaffakiyat eyleriz efendim. 

6 Eylül 1336 
Müdafaa! Hukuk Reisi Aza 

Rifat Ahmet Hıfzı 
Aza Aza 
Fuat Memet 

Aza 
Ahmet Ferit 
Belediye Reisi 

Ali Bin Memet 

Aza 
Okunamadı. 

Aza 
Memet Akif 

Aza 
Memet 

Aza 
Okunamadı.: 

Aza 
Memet Hulusi 

Aza 
Memet 

REİS — Efendim, Ankara Müdafaai Hukuk Ce
miyetinin okunan bu kâğıdına Divanı Riyaset lâzım -
gelen cevabı verir, 

DR. ABÎDtN BEV (Lâzistan) — Evvelâ sokak
larım süpürsün, ekmek bulsun. 

MÂ HAYDAR. BEY (içel) — FiHiyatııu göster
sin., 

REİS — Efendim, münasip bir cevap yazılmasını 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. (Münasip 
bîr cevap yazılması takarrür etmiştir). 

DR. ABÎDtN BEY (Lâzistan) — Vali yazmış 
onu. 

«, — TAKRİRLER 

1. — Diyarbekir Mebusu Hacı Şükrü Beyle sek
sen arkadaşının, mahâlî muhtelijede azamî mukave
metin ihzarı için salâhiyeti mahsusayı haiz zevatın 
acilen teşkilâta memur edilmesi hakkındaki takriri. 

REİS — Mahallî muhtelifede azamî mukaveme
tin ihzarı için salâhiyeti mahsusayı haiz zavatın aci
len teşkilâta memur edilmesi hakkında seksen imzalı 
bir takrir var, (Okunsun sesleri). 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

4 Eylül 1336 

Cephelerdeki kuvvetlerimizin düşman kuvvetlerine 
karşı nisbetsizliği ve arkalardaki mukavemet faaliyet
lerinin de ihtiyacı müdafaayı tatmin edemeyecek bir 
şekilde olması hesabiyle vatanın en kıymetli aksamı
nın tahliyesi mecburiyeti hâsıl olmaktadır. Meşru ve 
mukaddes davamızın galebesi yapılacak mukavemete 
tâbidir. Gerçi ordu kendi vesaitine nazaran tezyidi 
mukavemet ve müdafaaya bezli mesai ediyorsa da 
bugün düşmanın tefevvuku karşısında milletin teşki
lâtı askeriye haricinde kalan bilcümle menabiden de 
istifade ihtiyacı daha âmik bir surette hissolunmak-
tadır. Cephe gerilerinde bir çok menabii müdafaa ve' 
mukavemete malik olduğu şüphesiz olan bazı vilâyet 
ve livaların daha müessir, daha şamil bir iştirakini te
min etmek büyük Millet Meclisinin en esaslı, en ha
yati vezaifindendir. 

Binaenaleyh, gerek Konyada, gerekse cephe gemi
lerindeki livalarda azamî mukavemetin ihzart için de 
Büyük Millet Meclisi tarafından mezun ve salâhiyeti 

mahsusayı haiz zevatın 
meşini vatanın selâmeti 
mına teklif ederiz,. 

Di kari beki r Mebusu 
Hacı Şükrü 

Cebelibereket 
ihsan 
izmir 

Mahmut Esat 
Diyarbekir 

Akif 
Bilecik 

Ahmet Hamdi 
Saruhan 

Mustafa Necati 
Muş 
Ali 

Karahİsarı Sahip 
Memet Şükrü 

Menteşe 
Tevfik Rüştü 

Eiâziz 
Hüseyin 

Genç 
Ali Vasıf 
Dersim 
Hayri 

Erzurum 
Mustafa Durak 

Lâzistan 
Dr. Abidin 

acilen teşkilâta memur edil-
ve davayi millinin zaferi na-

Eskişenir 
Hüsrev Sami 

Eskişehir 
Eyyüp Sabri 
Kastamonu 

Abdülkadİr Kemali 
Antep 

. Kılıç Ali 
Malatya 

Feyzi 
Bolu 

Tunalı Hilmi 
Denizli 

Hakkı Behiç 
Kırşehir 

Müfit 
Kozan 

Dr. Fikri 
İzmit 
Hamdi 
Bursa 

Memet Emin 
Ba yazıt 
Şevket 
Genç 
Ali 

Ergani 
Hakkı 
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Genç 
Celâl 

Karahisarı Şarkî 
Vasfı 

Bayazİt 
Memet 
Siverek 

Okunamadı. 
Maraş 

Memet Hasip 
Malatya 

Reşit 
Bayazİt 

Dr. Refik 
Kütahya 

Besim Atalay 
Siirt 

Okunamadı. 
Mardin 
Mithat 
Bursa 
Emin 
Bitlis 

Hamdi 

Bayazİt 
Süleyman Sudi 

Karahisarı Şarki 
Ali Süruri 

Bayazit 
Okunamadı. 

Mardin 
Esat 

Elâziz 
Feyzi 
Tokat 

Mustafa 
Ergani 

Mahmut 
Kozan 

'Mustafa 
Mardin 

Okunamadı. 
Diyarbekir 

Hamdi 
Siverek 

Okunamadı. 
Ergani 

Okunamadı. 

Tokat 
Nâzım 
Bitlis 

Okunamadı. 
Genç 
Fikri 
Muş 

Fehmi 
Bolu 

Okunamadı. 

Siverek 
Memet Sırrı 

Çorum 
Fuat 
Muş 

Okunamadı. 
Muş 

Abdülgani 
Bitlis 

Okunamadı. 
Bitlis 

Okunamadı. 
REİS — Efendim, bir çok rüfekanın imzalarını 

havi olan bu takrir evrakı varide meyanında okun
muştur, Arzu buyurursanız âti ruznameye ithal ede
riz. Arzu ederseniz bugünkü ruznameye alırız. Ma
lûmu âliniz bugünkü ruznameye aldığımız takdirde, 
dün pek mühim ve müstacel olan bir kanunun müza
keresini bıraktık ki, ona başlayacağız. Sonra bütçe 
müzakeresini yapacağız, Cumartesi ruznamesine it
hal ederiz. 

Efendim, bugünkü ruznameye alınmasını kabul 
edenler ellerini kaldırsın. Alınmadı. Cumartesi ruz
namesine ithal ediyoruz 

4. — TEKLİFLER 

/. — Bolu Mebusu Dr, Fuat Beyin, Bolu Divanı 
harbince hapis ve nefye mahkûm edilmiş mücrimini 
siyasiye ile umum maznuninin katiller müstesna ol
mak şartiyle, aflerine dair teklifi kanunisi. (M.2J90) 

RElS — Bolu Divanı Harbince hapis ve nefye 
mahkûm edilmiş mücrimini siyasiye ile umum maz
nuninin, katiller müstesna olmak şartiyle, affi hak
kında Bolu Mebusu Dr. Fuat Beyle rüfekasının bir 
takriri var. Tensip buyurursanız Lâyiha Encümeni
ne havale edelim. (Hay hay sesleri). 

NEBİL EFENDİ (Karahisarı Sahip) — Böyle bir 
teklifi kanunî vardı, evvelce reddedildi. 

REİS — Bu bir af teklifidir. Af teklifleri Alel
usul teklifi kanun! ile olur ve Tabiî Lâyiha Encüme
nine havale edilir. Bu bir teklifi kanunî demektir. 

Lâyiha Encümenine, oradan Adliye Encümenine gi
der. Lâyiha Encümenine havale ediyoruz efendim. 

2. — İsparta Mebusu Hacı Tahir Efendinin, Ulu
borlu ahalisine muktazi kerestenin meccanen Katına 
müsaade İtasına dair teklifi kanunisi (2/90) 

REİS — Uluborlu ahalisi için muktazi kerestenin 
katına müsaade itasına dair İsparta Mebusu Hacı 
Tahir Efendinin takriri var efendim. 

Lâyiha Encümenine veririz, nazarı itibare alırsa 
Maliye Encümenine havale ederiz Lâyiha Encüme
nine havale edilmiştir. 

TAHSİN BEY (Aydın) — İktisat Encümenine 
gitmek lâzımdır. 

REİS — Lâyiha Encümenine gider. Nazarı dik
kate alınmağa şayan mıdır, değil midir? Lâyihadan 
çıksın da sonra efendim. 

7. — MUHTELİF EVRAK (Devam) 

5. — Oturak istasyonundaki harp mevzilerini ge
zen Karahisart Sahip mutasarrıfı ile refakatindeki 
heyetten mevrut telgraf. 

REİS — Altmış kışlık bir heyetin Oturak istas
yonundaki müşahedatını havi bir telgraf vardır, oku
nacak, 
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Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Karahisann rüesayi memurin, ulema, eşraf, mü-
nevveran ve ahalisinden altını; kişilik bir heyet ola
rak Oturak istasyonuna geldik. Harp mevzilerini, si
perleri, askerleri, top bataryalarını gördük. Esbabı 
müdafaa temin edilmiş olup kıtaat vazifesi başında 
kemali itidal ve metanetle çalışmaktadır. Milletimiz 
şu nazik ânı tarihi takdirle orduya lâzım gelen kuv
vet ve muaveneti temine ait vazifei vatanperveranesi-
ni bir kat daha tezyit ederse âtinin daha emin olacağı 
kanaatini hâsd eyledik. Meşhudatımızın icap eden
lere iblâğını rica ederiz. 

2 Ağustos 1336 

Karahisarı Mutasarrıfı 
Sezai 

Heyeti Milliye Reisi 
Reşit 

Karahisar Müftüsü 
Tahsin 

Eşraftan 
Sabit 

Nakibuleşraf 
Ömer 

Hâcıtemzade 
Mustafa 

Çavkaszade 
Nuri 

Turunçzade 
İsmail Ali 

az Başmuharriri 
tzzet Ulvi 

Ulemadan 
Hafız Halil 

Tüccardan 
Hacı Ahmet 

Gümüşzade 
Bekir 

Mevlevi Şeyhi 
Raşit 

Turunçzade 
Ahmet 

Gerizade 
Saffet 

Ulemadan 
Ömer 

Reji Müdürü 
Sırrı 

Tüccardan 
İbrahim 

Tiryakizade 
Hasan ve Rüfekası 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Batum Mebusu Ali Rıza Efendinin intihap 
mazbatasına dair Mazbataları Tetkik Encümeni maz
batası : 

REİS — Batum mebusluğuna intihap olunan AH 
Rıza Efendinin mazftatası var olunacak; 

İşbu mazbata bedettetkik manii intihan ve 
kabulüne mâni bdr hlal görüterrediğindra Batum 
Mebusluğuna intihap edilen Ali Riza Efendinin He
yeti Umumiyece kabulünü teklif ederiz. 

Beşinci Şube Reisi Ertuğrul 
Hamit M. Kemal 

Yozgat 
S. Sırrı 

Bursa 
Emin 

Gümüşhane 
Veysel 

B ayazı t 
İsmet 

Antalya 
Hasan Tahsin 

REİS — Ali Rİza Efendinin Batum Mebuslu
ğunu kabul edenler ellerini kaldırsınlar. Ali Riza 
Efendi Batum Mebusluğuna kabul edilmiştir. 

9. — MAZBATALAR (Devam) 

6. — Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin, Suiisti* 
malttın meni ve suiistimal ile idhar edilen servetlerin 
istirdadı hakkında teklifi kanunisi ve Lâyiha Encü
meni mazbatası. (2/59) 

REÎS — Lâyiha Encümeninin bir mazbatası var 
okunacak. 

No. 
31 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 

Seferberlik bidayetinden bu ana kadar memurini 
mülkiye ve askeriyeden irtikâp ve irtişa ve ihtikâr 
suretiyle cem ve idharı servet edenlerin menkul ve 
gayrimenkul emvalinin müsadere ve Hazine i Maliye 

namına ahzi lüzumuna dair Trabzon Mebusu Ali 
Şükrü Beyin 7 Ağustos 1336 tarihli Makamı Riyaset
ten muhayyel lâyihai kanun iyesi encümenimizce mü-
talea ve tetkik olundu. Haddi zatında calibi dikkat 
ve fevkalâde şayanı ehemmiyet görülen teklifi mez
kûr encümenimizce de nazarı dikkate alınarak ancak 
sureti mahsusada teşekkül edecek bir encümende 
münakaşa ve ariz âmik tetkikle neticesinin esaslı ve 
vazıh bir surette Heyeti Umumiyeye arzı daha mu
vafık olacağı mütaleasiyle makamı müşarünileyhaya 
takdimi tezekkür kılındı. 

18 Ağustos 1336 
OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Şubelerden 

birine gitsin. 
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REİS — Bir kerre teklifin nazarı mütalaaya alı
nıp alınmamasını reye vazedeceğim. Sonra ait olduğu 
encümene havalesini... 

Lâyiha Encümeninin mazbatası veçhile Ali Şükrü 
Beyin teklifini nazarı müteleaya alanlar lütfen el 
kaldırsınlar. Nazarı mütaleaya alındı. Şimdi kalı
yor bir encümene havalesi; ait olduğu encümene mi. 
yoksa bir encümeni mahsusa mı? (Gürültüler) (Anla
şılmadı sesleri). 

İSMET BEY (Çorum) — Yanlış anlaşıldı. 

REÎS — Encümenin mazbatası nazarı mütaleaya 
alınmak üzere idi, alınmıştı. (Alınmadı sesleri) yal
nız encümen meselesi kalmıştır. Adliye Encümeni mi 
tetkik etsin, yoksa bir encümeni mahsus mu? Me
sele budur. Lâyiha Encümeni bir encümeni mahsus 
teşkilini teklif ediyor. Efendim Lâyiha Encümeninin; 
bir encümeni mahsus kaydı vardır. Mazbata bu 
esas üzerinedir. Bu şekli kabul ettiğiniz takdirde ta-
biatiyle gider. 

Lâyiha Encümeninin teklifi veçhile bir encümeni 
mahsus teşkili taraftarı olanlar el kaldırsınlar. Encü
meni mahsus teşkilinde ekseriyet yok. O halde ait 

/. — Malatya Mebusu Lûtfi Beyle rüfekasının. 
Büyük Millet Meclisi azast harcırahlarından yüzde 
kırk tenzilât aypıİması esbabının tenvir edil
mesine dair takriri ve bu bapta Divanı Riyasetçe it
tihaz edilen karar hakkında Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti tezkeresi. 

REİS — Harcirahlardan yüzde kırk katı sebe
bine dair Malatya Mebusu Lûtfi Beyle rüfekasının 
takriri ve bu meseleye dair Dîvanı Riyasetin kararı 
vardır. Heyeti Celİlenize arzedilecektİr. Ati ruzna-
meye alırız. Her İkisini birlikte müzakere ederiz. 
Ruznamei müzakerata geçiyoruz. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saunan) — Efendim, 
bendeniz şimdi merak ettim. Lâyiha Encümeninden 
gelen bütün mazbataların yalnız üç imzaya inhisar 
ettiğini görüyorum. Bir encümen, mutlak beş kişi 
İle karar verecektir. Öyle anlıyorum ki Lâyiha En
cümeninin teklifleri nizamnamei dahiliye muvafık ol
madığından dolayı Heyeti muhteremeye arzediyorum. 
Üç kişinin verdiği kararlar hiç bir zaman bir encü
men kararı değildir. 

olduğu encümene gidecektir. Adüye ve Maliye encü
menlerine gidecektir. 

Efendim evrakı varide bitti. Encümenlerden çı
kan bir kaç iş var, Heyeti Celİlenize bunu da tebliğ 
edeyim de ondan sonra ruznatneye geçeriz. 

7. — Kuvayi mâliyenin umumiyetle Müdafaai 
milliye tekilâtma raptı ve iaşelerinin ciheti askeri
yece temininin derdest bulunman cihetîyle Müdafaai 
hukuk cemiyetlerine verilmekte olan ianatın badema 
mal sandıklarınca ahzi hakkında kanun lâyihası ve 
Kavanİni Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Müdafaai hukuk cemiyetlerine verilen 
ianatın mal sandıklarınca ahzi ne dair kanun lâyihası. 

8. — İzmit mutasarrıfı Ali imzasiyle verilen is
tidaya dair Arzuhal Encümeni mazbatası. 

REİS — İzmît mutasarrıfı Ali imzalı istidaya dair 
İstida Encümeni mazbatası. 

9. — Amasyadan $erif imzasiyle verilen istidaya 
dair Arzuhal Encümeni mazbatası. 

REİS — Amasyadan Şerif imzalı istidaya dair 
İstida Encümeni mazbatası. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) •— Refik Şevket 
Beyefendi Lâyiha Encümeninin müfettişlik vazifesini 
ifa etselerdi gelir encümenin kaç kişi ile müzakere 
ettiğini görürlerdi. Buraya üç kişi İle veriyoruz, fa
kat ası) kaç kişi ile imza edilmiştir. Görmeden söy
lemesinler. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Reis Beye
fendi zati âlinizden rica ederim. 

REİS — Müsaade buyurun, söz Şükrü Beyin
dir. 

MEMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisar) — Encü
menlerde nisabı müzakere sülüstür. Sülüsü bulunca 
müzakere edebilirler. Nisabı müzakere beş olunca 
üç kişi ekseriyetle karar verebilir. (Yok sesleri) mü
saade buyurun efendim. Kaç kişi İle müzakere edil
diğini bilmiyorum. Bendeniz üç kişi ile karar veri
lebileceğine kaniim. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim, 
Müfit Efendinin dedikleri gibi, birbirimizin müfetti
şiyiz. Şimdi okunan üç mazbata var. Lâyiha Encü
meninden gelmiş, okunmuştur. Heyeti Muhtereme
ye arzediyorum. Bir encümene vazifesini öğretmek 

5, — TEZKERELER 
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mevzubahs değildir. Üç imza, şimdiye kadar okunan
ların hepsi encümen reisi, mazbata muharriri ve 
kâtipten İbarettir. Eğer başka arkadaşlar imza etmiş 
ise, hiç olmazsa falan ve filân deyerek beşe İblâğ 
etmek lâzımgelirdi. Bütün deyemezsem de ekseriyeti 
azimesiyle şimdiye kadar, vukubulan tekâlif ve beya
nat bir encümen namına değildir. İsterseniz Makamı 
riyaset şimdi göstersinler. İmzaları olmazsa beş kişi
nin tezekkür etiğİni biz nereden bileceğiz? Makamı 
riyasete teklif ediyorum, tetkik etsinler. 

REİS Malûmu âliniz, her zatın yedinde bir 
Nizamnamei dahilî vardır ve her encümen de bu 
Nizamnamei dahiliye riayetle mükelleftir. Mazbata
ların yalnız Reis ve Mazbata Muharriri ve kâtip ta
rafından imza edilmesi bir mesele teşkil etmez. Olur 

/. — Firariler hakkında kanun lâyihası ve Müda-
faai Milliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Efendim, firariler hakkındaki lâyihai 
kanuniyenin müzakeresine geçiyoruz. Söz isteyenleri 
okuyayım. Tevfİk Efendi, Ali Şükrü Bey, Hilmi 
Bey, Müfit Efendi, Mustafa Efendi, Ali Süruri 
Efendi. 

MEMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Efendim bendeniz dünden söz almıştım. 

REİS — Dünden kalan sözler, kanunun heyeti 
umumiyesine aittir. Bugünküler birinci maddeye 
ait. 

MUSTAFA TAKİ EFENiDÎ (Sivas) — Bendeniz 
birinci madde için söz istedim. 

REİS — Şimdi lehte ve aleyhte olmak üzere ayı
ralım. Sıra İle söylensin. Tevfik Efendi zatı âliniz 
lehte mi, aleyhte mi? 

TEVFİK EFENDİ (Kângırı) — Kısmen lehinde 
ksımen aleyhinde. 

MEMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Maddenin lehinde, aleyhinde olmazki efendim. Bazı 
fıkraların lehinde, bazılarının aleyhinde söylenebilir. 
(Kâtip Heyeti Vekilenin teklifinin birinci maddesini 
okudu). 

Firariler Hakkında Kanun Lâyihası 
MADDE 1. — Hükümetçe tayin olunan müddet 

zarfında dehalet etmeyen firari ve bakaya efradının 
haneleri tahrip ve emval ve mevaşisi müsadere olu
nur. 

HACI TEVFİK EFENDİ (Kângırı) — Şu madde-

ki onun zaptında, notunda, defteri esasisinde nisabı 
müzakereyi temin edecek zevatın imzası bulunabilir. 
Bu bir meselei esasiye teşkil edemez. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Müsaade 
buyurun. Mazbata Muharririyim, söz söyliyeceğim. 
Efendim, encümenimize havale edilen takrirler evvel
emirde Lâyiha Encümeni içtima ettiği vakitte bir 
yoklama varakası tutuyoruz. Mevcut olan azayi ki
ram o varakayı imza ediyorlar. Şimdiye kadar üç 
aza ile içtima vukubulduğu katiyen yoktur. En aşağı 
beş bulunuyor. Kararın hulâsasını deftere yazıyoruz. 
Orada tamamiyle imza ediyorlar. Tebyizde azanın 
hepsini bulmak mümkün olamıyor. Muamelede sü
rati İstilzam ediyor. Mazbata Muharriri, Reis imza 
ediyor. 

de ukubatta niyabet usulü gösterilmiş. Halbuki uku
batta niyabet yoktur, «Hükümetçe tayin edilen 
müddet zarfında kapadı deniyor. Hükümetçe tayin edi
len müddeti firarî ve ailesi bilememek suretiyle o müd
deti geçirmiş olur. Oraya şu suretle bir kaydın ilâ
vesini teklif ediyorum. «Hükümetçe tayin ve tebliğ 
olunan müddet zarfında dehalet etmeyen» denilme
lidir. Her hailde {tebliğ) kaıydii lâzımdır. (Taıyıfo ve 
tebliğ yahut Hân) diyeSim. Sonra, «afcar enwai vie 
mevaıs/isi müsadere ve 'birftite <ükam$t edem •afltoinıiı 
(inamda me)thaJteni olduğu 'tahakkuk ederse tetait oto-
nur». Şu sımertJe bor kaıydün ilâvesini ıtekffif edjyüitum. 

EMİN BEY (Eröincan) — Aıilestain ne kafbahaıei 
var, neden methaldar olısun? 

HACI TEVFİK EFENDİ (Devamta) — Möteut-
<dar değttee tdbidinden sarfımıza r ediiıiır. Çünkü (Oü-
uüjltüter}. Arz edemedim galiba. Her hakte (tefoJaMrt) 
tayyü lazımdır. Şayet tayyoluMmaıyaoatosa (Flİraırda 
ınataM otan ailesi tefah olunur) tarzımda ıtashtfht tek
lif ediyorum. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim, Terv-
fik Efendi HazreMerlintön söylemiş oJıdıuğu (Taıyiio ve 
tebliğ) malûmu âliniz Mümkün değildir. Sonra hane
sinin rmisaderesitne bendeniz taraftar değffiım. Kamu» 
nun Heyeti umuımiyesîiniin şMdötle taraftamı (idam. 
Fataaıt baaı tadİlâtila demiştüm, AiüsnMi tekidi oaıiz 
değİMir. Aİıe, mıiNtertnı ySiree 'bîr cüzüdür. Atİlıe efoudum-
dam bMrtin yaptığı kabahat cüzünden- aüsyi söndün-
mek muvafık değildik1. Bu itübârita efemıdim, (atileyi 

9. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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Eebit) kaydinü kaldınırıe. Emval ve emlâk kâfidir. (Em
val ve tmevaç&i müsadere oüunur). Beodenizce bu 
madde 'için bu kadar kâfidir. 

MÜFİT EFENDİ (Kjrşeftoir) — Efendini, bemde-
rJİz bu birinci maddenin tamamlyle kamından tayvi-
mi Heyeti nıuhteremedan rica edeceğim. Esbabını da 
arz edeceğim. Çünkü yaçitığıımız kanun makabline 
şaıriil olmayacak. Mabadinıe şatnil olmasa Mıbartyle, 
öainoi maddede taıyin olunan ceza, bumdan sonra. (İ-
ı&r edenlere ve evvatae firar edipte keudıteriırcin de-
hakffli için 'ilân edilen müddet zarfında getaeyedlıere 
tatbik edilir. Şimdi birinci maddeyi ifa ettiğimiz za
man nıs yapacağız? Firarimin evimi tahrip edeceğiz, 
eşyassy müsa'dene edeceğiz. Aıynıi M madde hakkın
da tsöz söytüyoruz. Gerek Hükümetin ve gerek En
cümenim teklif e'Stlİğü maddeler anaranda ufak bk fark 
vardır. Hükümet; firari ve bakaya efradının haneleri 
tahnip ve emval ve enevasisi müsadere oluouır diyar. 
Encümen; emlâk, akar ve emval ve mevasisi müsa
dere olonur diyor ve birlikte ikamet edan aiilasü ef
radı tebft olunur diyor. 

iŞimdi firar eden adamın oehfinıdeıı, vattan ve mü-
Mm müdafaa ve muhafazası uğrunda sarfedeceği 
brametterden dolayı mükâfata maddiye ve maınıeviye-
yi takdir etmeyerek, fenalığı, ahlâkısızjıığı itülbaıriyle, 
kaçıp memlıeketi, ımstai 'izmühlâle mahkûm eden bir 
adamm dünyada yaşamasını hiç bir müıSet kabul et
mediği gibi, bahusus şeriat! ûslâmliye de bunu kalifiyen 
kabul etmez. Fakat böyüte 'bir adamm firarından ve 
kaçtığımdan dolayı kendisine karşı bir hazmet 'ibraz 
ettiği görülmeyen afcaioin tebM, hanesinden çıkan
ım emvalinin müsadere edilmesine dahi tabiî bu m«3ı-
toti isfâmiye nazı olmaz. Eğer o ftraırî kaçmış, getaiş 
evinde öturuyorsa, evinde oturduğunu aflesi de Hü
kümete haber vermemişse, omun cürmüne iştirak «it
miştir. fştÜTiakliiKden dolayı oera görür. Firar etbiğfeı-
den dolayı kalbi sızlayan aileninim, onun .nerede ot 
duğumı bUmedtğİ halde kemdisıi tebit edesin, kendisi
nin eşyası almaıa veyahut hanesi tahrip «dkrn; buna 
heyeti muhtereme razı olmaz. Onun içtin hu birinci 
maddeyi tayyeder, kaldırır isek ikinci maddeye de bir 
'iki kayıt ilavesiyle asıl maksat hâsıl oluır ve bundan' 
bskîaniten faîde elde edilmiş olur. Bundan defayı 
'birinci maddenin ıtayyini teklif eüyomım. (Hayır, ha
yır sösleri). 

HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Efendim, ben-
deniz Heyeti CeMfoniin mühim bir noktaya nazan 
dikkaıteiinıi edlbatmak işitiyorum. M'aJûmu âfüimizdir ki, 
Hükümet her türlü "bedalbir ve lîonaaıtte bir gaye takip 
eder. O da adalettir. Şüphesiz bu kanunun ıtanzıimfe- J 
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den maksat da budur. Bu $M ahvaHi fevkalâdede, 
Hükümetin ister İdarî ve ister örfî, ister astaerî olanak 
(ittihaz ettiği mutoarreratın şiddet sunetıtnde telâkkır-
ye uğraması da vaıilt ise de, memleketin menaıfünıe 
tüaafflûk eden bu gibi hususaitta yapılan kanunlar, 
memleket için mahzı adalet ve aıynıi rahmâlltıir. YaJ-
tuz bir noktada biran içm 'tevakkuf ditmek tâssimgeii-
yor. Firarı ve bakaya efradıma ailelerini tefcröt ediyo-
BUZ, emvalini, eşyasını müsadere ediyoruz. Uzak oıuı-
bite atıyoruz ve orada her türlü vesalM maı^elıtea 
mahrum bir halde bırakıyoruz, fhtimal fai, bunflıamn 
lîçertsİmde yalnız kad« ve çocuklardan İbadetleri de 
vardır. (Ekserisi de öytedİr aadalıa'rt) ve muini mahrem
den de mahrum aSîdıer mevcuttur. BİnaenaJıeyh, bu
rada Hükümete taallûk eden bir vazife vardır, ıtBbit 
ettiği mahalde bunların iskân ve iaşesimi mıaiıaJS hıü-
kümetleııi temin etsin. Bendeniz&n teklifim budur. He
yeti CeMtedeıt kabulünü istirham ederim. 

MUSTAFA NECATI BEY (Samutoaa) — Rflis 
Bey Encümen namına söz söyleyeceğim. Efendim, 
birindi maddede, Hükümetlin 'tekHifıiyJe ' enoünnenin 
teklifi arasındaki' fark gayet basittir. Hükümet hane
lerinin tahribini kabul ediyor. Biz onun yenime müsa
dereyi kabul ediyoruz ve müsadereyi kabulden mak
sadımız da, serveti mffliyenin kaybolmaması ve mü
sadere edilen hamdlerden iisflifadedLr ki, tobiî daha 
doğrudur. Yalnız arkadaşlardan bir kısmı küfıinıin, 
«birilikte ikaımet eden a#eteri tebit oiunur» oümiestine 
litirae ettiklerini görüyoruz. Encümen bu hususta 
-itiraz etmez, derckfi kabın" eder. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Kamahisarısattip) — 
Efendlim, beredeniz birinci madde hakkında söz aJ-
•makHan maksadım, tebidtn aJıeybinde burunmafetı. 
Encümen bumu kalbul ediyor. Yani tebidkı biz 'de dlitn 
bir mazisi ve hepinVfein sahüt olduğu fecayi vardır. 
Bünsinıiz, Sıtriyede Araplar tebk ed#mkşüi. Bunun ne 
kadar feaa tesirat bnıakitığmı hiç bir kimse inkâır ede
mez. Tebit edüıecek bu aileler elbeüte yine Hükünıs-
ıtin dusü hamiyetline müracaat edecek. 

FER'ÎT BEY (Çorum) — Maseİe bkıfii. 
MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Mesele 

ıbitti. Yalnız bu ıtıetnit k^imesûne Encümen de muva
fakat öHükden sonına bir ®xtista. daha vardır ki, onu da 
Heyeti aJıiyenkin nazan dükkaıfine vazelmeyi miüna» 
aip görüyorum: Hanesi müsaıdere ediüıir diyor, hanesi 
müsadere olunmsa onlaır «erede katacaktır? Yıme aç 
ve çıplak kalacak, Hükümete müracâat edecektir. Yi
ne şunu bunu taciz edaoektiır. BJİmaanafteyfı, «hamesSn-
den maadası, emivaJ. ve eşyaıst» demek lâzımdr. Çün
kü kendtaircin likantetime mahsus oAan hanasM bun1-
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dan ifraz etmek lâzımdır. <Bu esasa binaen «Hükü-
•metçe tayin olunan ınüddat zarfmda dehalıet ötme
yen firari ve bakaya efradın laıjlasıitve ımahsuıs oton ha-
«esinden maada emlâk, aradi, •eşyalı müsadsrıe ed'üir» 
şekîintde kabulünü teklif ediyorum. 

HAKKI HAMI BEY (Sinop) — Bendeniz, efen
dim, birinci fıkraya bir iki keSimte ilâve edilImesİHitift 
her hafide lâzım olduğunu zaınoediyorum. Hükümet
çe 'tayin olunan. - ki, .tayinden sonum da Hânı kabul 
«diyor Encümen - taytin ve ilân otoman bu M şekli
de laakerlemn, ya» vazifeye daıvBt okunma efradın 
raeselıeye itttlâ hâsıl e.yJar#e&&rlİ, vesaifei hazıra ve bi-
hassa heyeti ihtuyariyeriin bütecrübe sabit olan afovaı-
lime nazaran, .pek de mümkün değildir. Zaman gedi
yor ki, jandarma bu gibi evrakı lâafeıstoıytin bir köy
lüye veriyor, diğer bir pazarda muhtardan ;imz» alı
yor. Bu tebliğ ediîımezsıe, vatetü muayyeninde kendisi
ne tebliğ edilmediğimden dofayı maden bu zatm ailte-
sane :tecavüae ve sonma emval ve eşyasını müsademeye, 
alilesri hakkında bir takım harekâta ve kendisimin ida» 
nwna kadar gİdeÜim? Hiç ölimazaa burada auteİ efra-
•dıradaıt binisine töbJtiğ, yaoi .bu bapta Hükümıetliırt gom-
deneaagi evrak «e ise tebliğ itarihimden biMÖbar tayin 
edilen müddet zarfında iltihak ettnıeyenJeır denilirse 
daha güzel o ta . V* bu süratte bir kayit ilâve edıuV 
ımesioi teklif ediyorum. Ve diğer tebilt meselesini En1-
oümıeıt de kaldırıyor, Zaten çirkiın bir seyidi. 

,RElS — Efendim, birinci madde hakkında saz 
almış daha on zait 'vardır (Kâfi, kâfi seslıeri). 

EMİN BEY (Eraâııcan^— R"dis Bay, Encümen ile 
anlaştık. Söz sdyiermiyeceğim efendim. 

Dr. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Reis 
Beyefenfdti; gayet canJı bir <mestete var. Omu meydana 
çıkarmalıyız. 

REİ'S — Tadü teMifCferiime geçeriz, o zaman mü
zakere ederiz. Müsaade buyurun efendim. Bir kilsim 
rufeka müzakeremin kifayetini tısklif ediyor. Reye ko-
koyuyorum, kabul ütmek Heyeti Celienlise aüîffiir. Ki
fayetli kabul edenler «Hecini kaMeism. Kabul edilme
di. 

MUSTAFA SABRİ EFENDİ (Sürt) — Efendi-
Ver Heyeti Vekille diyor ki; Hükümetçe tayin ıofunan 
müddet zarfımda dehaM etmeyen firari ve bakaya 
efradım handeni tahrip edilir. Zannedersem tahribe 
pek alışık olduğumuz için bu madde hemen Hİsama 
gelivermiş ve tahrip virdiatebanarııız; ollmıuş. Bu, pek 
doğru değil. Haneleri müsadere ohnaMa beraber şu 
fıkranın ilâvesini tekltif ediyorum. M'üsadere oltacak, 
ne oîıacaık? Sulh mahkemelerince bey ve fiüruht olu
nur. Sulh vaaİfesimli gören bidayet oıtabtemeterd tora- j 

fmdan bümüzayede füruht olunur. Esmamı mateaodı-
ğma tevdi olumır. Bu maddenin üâvösinî teklif etfi-
yorum. (GünülitüBar), Ayıp yahu. İkincisin asfcerfSkiten 
kaçmak uamussuztoıkıtuır. Fakat firar eden namussuz, 
hasbe!Wİ, tıamıuAı, büyük bir aileye, büyük bir zafce, 
büyük bir kabileye menısup oiabilıir. Ahmedİn cezası 
'için Mehmede ceza tatbik etmek caiz değildir. Bina-
enajeyh a ie tebidirikı katotrıilimasMM teklüf edıertkrı. 

ALİ SÜRURİ EFENDİ (Karahlhansarkİ) — Aii-
<le efradıiMi tebidine dair oiıan fıkra encümenn nnu-
•vafajkaıüiylıe kaHdırolldı. Oma dair bir şey aırz etmıiyecıeı-
ğthm. Yalnız emval ve emdâkinıin müsaderesi var. Simi
di malûmu âliniz, bu müsadere Hükümetçe suretti kaı-
tâyede yaprlur demebttir. Yatni o emval Hükömetin mu*-
îıı d?w demektir. Diğer madkJeîer nmcibince detıdast 
olıunaın firari idam olunacak, üdamda ise malûmu âîi-
nıiz ahkâmı nııüteferrra, yaıni müteferri ceza hükımledii-
imez. Müsadere ise bu idama miüteferrii cezaidir. 
Aodba arz edebiliyor muyum? Yanıi (idam olıunıaın bir 
adam hakkında başka bir oeza veriJmiemıek kanun 
muktaızasıdiT. HalıbukK kıaiblıefidaım kim muiaızarıır 
oluyor? Bu adamın emval ve emlâki müsadere oîru-
•muyor. Binnfttice klimier mıitazarrıiır dıuyor? Aüıetai, 
birraenaıteyh, bu maddeye hiç Kuzum yoktur. Diğer 
maddelerin müzakeresinle geoeiüm (Vaındıır seslerli). 

TAHSİN BEY (Aydın) — Hükümetçe tayin edi
len müddet zarfmda., .Vakıa bu fakra encümenin mu-
vafakaıtJiyle ıbayyedildi. Efnadnn... {jşıitmltyaruz seslemi). 
Emvali ve mevasfoi müsadere ve aüıesi tebit olıunıur. 
Vakıa bu frkra encümen karamyte tayyedilidi. Bar 
firarimin cürmünden dokyı omun efradı ailesi ımıeya-
ntnda saçı bStmedik masumlar ve bir takım murahlik-
ter ve bir takım ihtiyar vafidefler dle ıbuJıunur ki hiKir 
larun tebidi (Gürültüller). Kerem edin efendim. 

[HACI ŞÜKRÜ BEY (Dİyaırbekir) — EtenMide-
ki vakaları söyltesemize. Yunanlılar rte bıraktı? Ne 
kadın bıraktı, ine ırz, ne de çocuk bıraktı. Siz de oraiu» 
sunuz. 

TAHSİN BEY (Devamla) — Kimse bu gün bir 
sabiyi biir nnürahikH teczliye edemez. BenKteniizan mokıtai 
maza.rım başkadır. Fakat bi<r takım füırorilıer vardır 
kü, köyün lefırafına galür, orada omun faMüyaısa, omun 
pederi, onun kardıeşi bulıunıur ve oaa 'gider, dağa ek
mek 'taşır, o muMtte bir takım şekavetter yapar, tatfoar 
!BJyi soyar ve efradı atesE orada adeta tahakküm eder, 
teneffüz eder. Bunları ne yapacağız? Binaenaleyh, sa
bileri, mürailikleri, o firarinin cürmünde alâkadar ol
mayan ve ondan bihaber olan, yaptığı işin netayİcinı 
idrak edemeyecek sinde bulunanlar, matuhlar, matu-
heler, valideler... Vakıa bunlar tebk edilmeyip, mese-
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lâ firarinin zevcesi tebit edilirse, onun mürahik ve sa
bi olan çocuğu da sefalete mahkûm olur ve İhtimal ki 
Ölür. Fakat diğer taraftan da arkadaşlar o zevceler, 
Aydın muhitinde biliyoruz, onlar dağa ekmek taşırlar 
ve bu suretle yataklık ederler. Mevcudiyetlerini dağ
da muhafaza ederler. Adeta etraf köylere tahakküm 
ederler. O zevce, o kardeşler hakkında bir çare bul
mak lâzım gelir. Bundan başka malûmu âliniz bizde 
kavanin ve nizamat merkezden vilâyata ve oradan liva
lara, kazalara tebliğ olunur. Onlar evrak kalemlerin
de hıfzedilir ve bununla vezaif İlân ve tebliğ edilmiş 
gibi addolunuyor. Çok defa vaki olur ki Hükümetin 
o emri ilân ve tebliğ edilmiyor. Bendenizce bunda 
pek çok mahzur vardır. Bunun İçin bendeniz bir şey 
teklif etmek isterim. 

REİS — Beyefendi sırası değil, maddenin tadili
ne veya tayyına dair söyleyiniz. Kanunun neşir ve 
tebliğine dair madde ayrıdır. 

TAHSİN BEY (Devamla) — Hükümetçe tayin 
olunan müddet zarfında ilân olunacaktır. 

REİS — Maddenin tay veya kabulü hakkında söz 
söyleyin. 

TAHSİN BEY (Devamla) — İlânın bizde ne hal
de olduğu hepimizce malûmdur. Halbuki bir takım 
insanların blinnetice idamına hükmedeceğiz. Bu me
selede ilân meselesi en mühim bîr meseledir. Zaten 
rüfeka tarafından kabul olundu. Fakat bunun hak
kında encümenin nazarı dikkatini celbetmek ister. En
cümen de esasen kabul etti. Fakat bu ilânın usulü var
dır. Köylüler bizde ilânlardan haberdar değildirler. 
Bizde kabul olunan usûl bunlara kabili tatbik değildir. 
Binaenaleyh BuIgariStanlda olduğu gibi, evamiri Hü
kümet, bir davul çalınarak köyü bir kere dolaşır, 
onun etrafında büyük ve küçük hetkes toplanır ve is
lâm ve hıristıyan köyüne velhasıl hepsine orada o eva-
mir umuma karşı okunur. Okunduktan sonra cami 
kapısına asılır. İşinde ve gücünde olanlar bundan ha
berdar olurlar. Bir adam İdam edilir. Fakat bizde o 
evamiri Hükümet köylülere katiyen tebliğ edilmediği 
İçin buna istinaden yapılacak muamele gadri mucip 
olur. Meclisin nazarı dikkatini celbederim. Saniyen : 
Böyle Mr takım bihaberler, mürailikler tebit edilirse, 
tebit malûmu âliniz, idam ve kürek cezasından sonra 
en ağıi- cezadır. Mutlak olarak söylüyorum. Esnayı 
rahde bir takım çocuklar şedaidi havaiye vesaireye da
yanamayarak ölürler ki veballeri bize aittir. Fakat 
köyde kalmak suretiyle firariye yataklık edecek peder
ler, valideler ve kardeşler hakkında bu, gayet mühim 
bir meseledir. Buna çare bulunmadıkça olamaz. Ka
bulünü teklif ederim. Sonra efendim daha bir şey arz 

etmiştim; şimdiye kadar Meclisin içtimaından beri 
belki bu kadar mühim bir kanun müzakere etmedik. 
Bu kadar âm ve şamil bir kanun müzakere etmedik. 
Binaenaleyh bendeniz bu kanunun her şeye tercihan, 
evvel beevvel müzakeresini kabul ediyorum. Fakat bu 
kabul, müstacel bir surette olduğu takdirde, bunun 
kabulünden sonra tekrar ikinci bir defa müzakeresini 
kabul etmek lâzım gelir. Malûmu âliniz, nisabı müza
kere kanununu bir aydan beri müzakere ediyoruz. 
Bununla beraber İkinci bir tefsire maruz kaldı. 

DR. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Reis 
Beyefendi; encümenin son kabul ettiği şekle de itiraz 
edeceğiz. Encümen sonra söylesin. Dinlesin, ondan 
sonra cevap versin. 

REİS — Efendim encümenin kabul ettiği şekil ne
dir? Onu söylesinler. 

MUSTAFA NECATİ BEY (Sanman) — Efen
dim Hükümet bu kanunu teklif ederken maksadı her
halde halkı tebk etmek değildir. Binaenaleyh Hükü
met âdilâne düşünecektir, davul çalacaktır, anlatacak
tır, İhbar edecektir, rica edecektir, her şey yapacak
tır. Binaenaleyh doğrudan doğruya, her tarafa tebliğ 
olunur. Yalnız meselede, Sürurİ Efendi kardeşimizin 
anlamadıkları bir esas var, biz daha âdilâne, daha 
esaslı olsun diye, dehalet etmeyen firariyi öldürmekten 
vazgeçiyoruz. Hanesini, emlâkini, akar ve emvalini ve 
mevaşisini müsadere ediyoruz. Halkın hayatına ehem
miyet veriyoruz. Sonra ikinci maddede ayırdık, hay
van ve eşyasiyle firar eden veya şekavet edenler İdam 
olunur. Daha âdilâne ve sizin arzunuzdan daha ha
kiki bir kanundur. Binaenaleyh bu tefrik edilmeli ve 
anlaşılmalıdır. Kabul ettiğimiz esas «Muayyen müd
det zarfında dehalet etmeye firari ve bakaya efradı
nın hane, emlâk ve akar ve mevaşisi müsadere olu
nur» şeklindedir. «Birlikte İkamet eden ailesi efradı 
tebit olunur» kaydından vazgeçiyoruz. Yalnız Tahsin 
Beyin sözlerinden bir şey anlamadım. 

REİS — Bu kanun ruznameye alınırken müstace-
len müzakeresi takarrür etti zannediyorum. Teklifte 
o mahiyette idi. Eğer Heyeti Celile... 

DR. MAZHAR BEY (Aydın) — Bir defa aldığım 
sözü söylersem memnun olacağım. 

REİS — Tabii söyleyeceksiniz... Müstaceliyet me
selesi üzerine şüphe varsa tetkik ederiz. Bunu arz edi
yorum. 

DR. MAZHAR BEY (Aydın) — Bendeniz çok gü
rültüyü mucip olmamak için tethiş kanunu lehinde ol
duğumu arz edeceğim. Bunda bir mecburiyet hissedi
yorum. Yalnız birinci maddedeki ceza, firarinin firar 
cürmünden dolayı mı, yoksa firariyi muhafaza ettiğin-
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den dolayı ailesi hattında tatfeik edilecek bir ceza 
mı? Eğer firarinin firarından mütevellit bir ceza İse 
firarından dolayı olan bir cürüm, üçüncü maddedeki 
kayıt mucibince, büâhara İdam dahi edileceğine na
zaran, birinci maddedeki cezanın tatbik edilmemesi 
lâzım gelir. Eğer firariyi ailesi muhafaza veya sür 
suretlerle kayırmış diye bir cürümde alâkadar ise, 
üçüncü maddede bir kayıt görüyorum; alelıtlak her 
şey yani ihbar etmeyen, muavenet eden her şahıs 
idam cezasiyle mahkûm olur diyor. Binaenaleyh, ayni 
cürümden dolayı üçüncü madde daha ağır bir ceza 
olduğundan, birinci maddedeki cezalara lüzum kal
mamıştır zannederim. Bunun bu suretle hikmeti yazı
nı bendeniz anlayamadım. Bu artık böyle olduktan 
sonra ailesi efradının tebidi meselesi vesaire zannede
rim ki, mevzubahis olmaya değmez. Buna daür arka
daşlar söz söylediler ve encümen de geri aldı. Yalnız 
birinci maddenin hikmeti v azında bendeniz al dam yor
sam tavzih etsinler. Ben de Afi Süruri Bey gibi anla
yamadım. Bu meseleyi Mazbata Muharriri (izah et
seler İyi olur. 

ALÎ SÜRURÎ EFENDİ (Karahİsarışarkî) — En
cümen de anlayamamış o meseleyi. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim, birin
ci maddenin nihayetine bir iki cümlenin ilâvesi ica-
bediyor. Çünkü ikinci maddede diğerlerindeki gibi vu
zuh yoktur. Binaenaleyh kısaca arz ediyorum ki, müd
det iki olmalıdır. Birinci müddet hitamında eğer de
halet etmemiş bulunursa müsadere muamelesi icra 
olunur. On beş günlük bir mühlet daha verilir. Bu es
nada yine dehalet edip icabet etmezse idam olunur, 
denilmelidir. Bu sureti teklif ediyorum. 

LÛTFl BEY (Malatya) — Efendiler, Heyeti Celi-
lentz sinei milletten doğmuş bir heyeti muallâdır. Bu
gün kürreiarzın kıtaatı mevcude ve meskûnesinde Os
manlı milliyetperverleri namiyle yadolunuyoruz. O 
halde bu tedbirler, bu düşmanla mücadelelerin kâffesi, 
İstlîklâliyeti milliyemizin muhafazası içindir ve mille
tin arzusuyladır. Binaenaleyh, milletin arzusuyla ya
pılan böyle bir cidale karşı bizim burada tedhiş ka
nunları vazı ve sonra milletin emvalini müsadere ve 
sonra efendim ailelerini tağrip etmek gibi tedhıis. ka
nunları yapmaklığımızla, öyle zannediyorum ki, bü
tün kâinatta, bütün mehaıfili siyasiye ve resmiyede ken
di kadri muallâmızı tenzil ediyoruz. Zira bugün bü
tün kâinat blİze o nazarla bakıyor ki, biz milletin ama
linin mümessiliyiz. Demek oluyor ki, milletle aramız
da bir ihtilâf vardır. (Gürültüler) Tedhiş üzerine söz 
söylüyorum efendim. Sözümü kesmeye hakkınız yok
tur. (Devam, devam sesleri) Efendim, bugün milletle 

aramızda bir ihtilâf yoktur ve milletü böyle tedhiş et
mek suretiyle,.. (Gürültüler) 

SOLDAN BtR MEBUS — Ceza millete değil ki... 
LÛTFl BEY (Devamla) — Millet umumiyetle bi

ze evlâdını vermeye hazırlanmış, malını vermeye, her 
fedakârlığa hazırlanmış ve bizi buraya o millet gön
dermiştir. 

BlR MEBUS — Aklanıyorsun. 
LÛTFl BEY (Devamla) — Aldanmıyorum. Mille

time karşı, o hamiyetkâr milleti Nİçfeir suretle itham 
edecek bir şey yoktur. Millet veriyor. Firarın esbap 
ve avamilini başka şeylerde arayalım efendiler. Biz 
bugün tedhiş kanununu vazetmekle, mehafİlİ siyasiye 
ve ecnflbiyeye karşı ihsas edeceğimiz fikir nedir? Rica 
ediyorum. 

ABDÜLKADİR KEMALÎ BEY (Kastamonu) — 
Azim ve sebat. 

LÛTFl BEY (Devamla) — Lütfedin ikmal ede
yim. Bugün ne diyecekler? Osmanlı milliyetperverleri 
nihayet milletine ifhamı hakikatten âciz kaldılar ve 
nihayet en cebbar, en kahhar kanunlar yapmaya mec
bur oldular. Bunu mu dedirteceğiz? 

SALlH EFENDİ (Erzurum) — Yapacağız. 
LÛTFl BEY (Devamla) — Yapmak meselesi baş

ka efendiler; bu kanunu koymak meselesi yine baş
ka, bakınız, bugünkü kanunun ikinci maddesinde fi
rar eden efradı idam hakkımızdır. Buna hiç bir diye
cek yoktur. Lâkin hanelerini tahrip, ailelerini tağrip 
edelim. Evet İttihat Hükümeti bir aralık aileleri tağ
rip etti. Fakat bu tağrip edilen ailelerin başlarına ne
ler geldi biliyor musunuz? Jandarma karakollarında 
ırzlarına kadar tecavüz edildi. (Gürültüler) 

RElS — Lûtfi Bey, sadede gelin. 
LÛTFl BEY (Devamla) — Sadeddir. 
DR. ABtDlN BEY (Lâzistan) — Kanunda var 

görüyoruz. 
HAMDULLAH SUPHÎ BEY (Antalya) — Reis 

Bey; herkesin hürriyeti kelâmı gürültülerle kes İlecek-
se bırakınız gidelim. Söz kesmemelİ. (Gürültüler) 

LÛTFl BEY (Devamla) — Ben milletin bir mü
messiliyim. Söyleyeceğim efendiler. (Devam sesleri, 
gürültüler) Devam edeceğim, ittihat Hükümeti zama
nında aileler tağrip edildi. Jandarma karakollarında 
süründü. Bir çok muhedderatı İslâmiyenin namusu le
kelendi. Kimden kime şikâyet edecek bu millet? Bir 
çok hane ihrak edildi, bir çok nahiyelere gidin, gezin; 
bugün aynen Ankara'nın harabezarına dönmüştür köy
lerimiz efendiler. Bunların hiçbirinden istifade ede
medik. Bilâkis o Hükümet halkı İnfiale davet etmiş 
oldu. Firar çoğaldı. Adalete makrun olmayan cezalar 
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aksülamei husule getirir. (Alkışlar) Simdi biz firar 
eden adamı muhafaza edelim demiyoruz. Firar eden
leri telin ediyoruz. Firar edeni milletimizden çıkarıyo
ruz. İdam ediyoruz. Fakat bugün esnan erbabından 
olan bir delikanlı çapkın, edepsiz kaçıyor. Babasından, 
kardeşinden vazgeçiyor. Şimdi bundan dolayı cephe
den firar etmiş, babası nezdinde bile firarı tahakkuk 
etmemiş, evine gelmemiş. Biz bunların emvalini ne 
diye müsadere edeceğiz rica ederim? Su zürra ise ede
vatı zdraiyesini, hayvanatı ziraiyesini, emvalini eşya ye 
mevaşisini müsadere etmek doğru değildir. Bu, zül-
mi cebbaranedir? Bu zulmü enkizisyon mezaliminden 
daha şeni görürüm. Biz miHetin marttan hüsnü ka
bulü olacak âdilâne kanunlar tanzim edelim. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) —• 
Efendim, müsadere edilecek olan kendi malıdır. 

LÜTFİ BEY (Devamla) — Hayır öyle değil. 
Esnan erbabının malı olmaz. O teşmil edilir. Bu kati
yen kabili tatbik değildir. Bu gibi, cebbarane, kah-
harane kanunlarla biz bu milleti tazyik altına almak 
İstersek, .sonra husule gelecek aksulamellerjn önü
nü alamayız. Bu Hükümete hizmet değiliir. Billâ-
hilkerim, bu vatana ihanettir, Fakat bilmeyerek yapı
yoruz. Binaenaleyh, her cürüm kendi cezasîyle müte-
vazindir. İşte kaçan adamı idam ediyoruz. İdamdan 
başka şedit bir ceza yoktur efendiler. Bunun için 
şimdi emvalinin müsaderesi, ailesinin tağribi gibi 
(bir talkım kahtrar, cebbar cezaSar ne kalhUi tatbiktir. 
ve ne de mevkii tatbiki bulunabilir. Binaenaleyh, 
(Müsaderesi) kelimesi sureti katiyede merduttur. 
Hiç bir mal müsadere edilemez. Firar eden bir adam 
her hangi bir zamanda tutulursa idam edilir. Buna 
diyecek yok. idam et, ne yaparsan yap. Vazİfeİ se
riye ve askeriyesini ifa etmediğinden ceza münha
sıran onun hakkıdır. Ne eşyası, ne ailesi böyle uku-
batta alâkadar olamaz, Zeyk hıyanet işlesin, Amir 
sual olunsun, bu olmaz. Hayatı, muhedderatt perişan 
edecek kanunlar vazetmek bu milletin muallâ sıfat iyi e 
mütenasip değildir. Binaenaleyh, birinci maddenin 
onun makamına kaim edilmesini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim encümenin son kabul ettiği şek
li bir defa okuyalım da söz söyliyecek zevat bu şe
kil üzerine söz söylesin. Bendeniz zannediyorum ki 
talep edilen şeklin gayri bir şekil olduğu için mü
zakere mütemadiyen elde mevcut olan şekil üzerine 
devam ediyor. «Hükümetçe ilân olunan müddet zar
fında dehalet etmeyen firari ve bakaya efradın ha
ne, emlâk, akar, emval ve mevaşisi müsadere olu
nur.» Birinci maddeyi bu şekilde müzakere edeceğiz. 

KADRİ BEY (Diyarbekir) — Ona dair tay tek
lifi var. 

Dr. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Encü
menin kabulü şekline ait. 

EMİN BEY (Erzincan) — Efendim encümen ma
demki efradı ailesinin tebidkıden sarfınazar ediyor. 
O halde hanelerin de tahrip edilmemesi lâzım gelir. 
Efradı ailesi tebit edilmeyenlerin haneleri tahrip edil
mez, Çünkü efradı ailesinin ikameti için bir yer lâ
zımdır. Sonra nazarı dikkati âlilerini bir noktaya 
celbederim. Bu adamın emval ve mevaşisi müsadere 
olunuyor. Efradı ailesi köyünde veya hanesinde ka
lıyor. Her şeysi müsadere olunan efradı aileyi böyle 
bırakmak, -onu açlıktan öldürmek demektir. Bunun 
için bendeniz bir teklifte bulunuyorum. Hiç olmaz
sa bu ailenin köy halkınca, mahalle halkınca Hükü
metin nezareti altında İaşesini temin etmek lâzımdır 
ve bir takrir ile tadilini teklif ettim. 

MAHMUT CELÂL BEY (Saruhan) — Görüyo
ruz ki efendiler bu maddenin leh ve aleyhinde söy
lenilen sözler Meclisin üzerinde derin tesirler bırakı
yor ve hakikaten Meclisimizin kemali ehemmiyetle 
dinleyeceği ve kemali ehemmiyetle beyanı mütalea 
edeceği en ehemmiyetli bir meseledir. Çünkü her 
maddenin sebebi vazındaki hikmet vakayile ölçülür. 
Bİz bu gün Öyle azim, hattâ öyle mühlik diyeceğim, 
bir vaka karşısında bulunuyoruz ki onun ref ve iza
lesi ve onun bütün milleti islâmtye üzerinden kaldı
rılması için her şeyi yapmak mecburiyetindeyiz. 
Milletimiz hiç şüphe yok ki efendiler şimdiye kadar 
kendisine tevdi edilen vezaifi hakkiyle, büyük feda
kârlıkla ifa etmiştir ve zaten memleketin tarihini 
yokladığımız zamanda daima orada fedakârlık, şe-
hamet ve şan kaydolunmuştur. Biz tesisat itibariyle, 
itiraf etmeliyiz ki, o kadar muntazam millet ve hü
kümet değiliz. Fakat tahlil olunduğu zaman, görü
rüz ki şimdiye kadar yaşadık, mazur görünüz, payi
dar olduk. Bunun sebebi ve hikmeti milletin feda
kârlığında, üIUvvİ cenabında, milletin kahramanlığın-
dadır. Buna şüphe yok, bir avuç kahraman milleti
miz bütün dünya ile çarpışmış ve bu gün dahi is
tiklâl için, namusunun müdadafaası için kendisinde 
ayni kuvveti, ayni kudreti, ayni azim ve celâdeti 
görmekte bulunmuştur. Çalışacak şüphe yok efen
diler. Fakat ayni zamanda itirafa mecbur olduğu
muz bir vaka vardır ki maalesef bir kısım efradımız 
kaçıyor. Bu gayri kabili inkârdır. Bu yalnız bizim 
milletimizde vaki olmuyor. Bütün milletlerin efradı 
da ayni suretle kaçıyor ve belki istatistik yapıldığı 

| zaman göreceğiz ki en az kaçan bizim milletimizdir. 
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Nitekim en çok kahramanlığı yaptığı gibi: Bu va-
kayi karşısında düşünmek, en makul tedabir ittihaz 
etmek lâzımdır, işte bu kanun bu gün onun için tek
lif olunmuştur ve bunu sükunetle, selâmeti fikirle 
dinlemek ve ona göre karar vermek iktiza eder. Ben
deniz efendiler; bu birinci maddeyi, idam cezası ara
sına konulmuş bir marhele olmak itibariyle fevkalâ
de lâzım ve hattâ elzem görüyorum. Şimdiye kadar 
pek çok kan döktük, idam etmek istedik, fakat so
rarım, harbi umumide bir çok firariler vardı, kaçını 
idam edebildik? Çünkü yapamazdık. Müsaade bu
yurunuz. Dünyada ferdiyet (itibariyle insanın en azız 
bir şeyi varsa o da canıdır. Biz bir merhale koyma
dan, doğrudan doğruya idam cezasına gidersek elbette 
o adam kaçmak için her şeyi yapacak ve son gay
retini kullanacaktır ve buna şüphe yok. Doğrudan 
doğruya idama varmak demek, bütün milleti firari 
yapmak, bütün milleti terhis etmek demektir. Onun 
için araya bir merhale koymak lâzımdır. Çünkü bir 
adam vazifeİ vataniyesinden İstinkaf ederken kendi
sinde hâsıl olacak yeis üzerine yine vazifei vataniye-
sine şİtap ve bunu ifa edebilsin, işte Birinci madde
nin sebebi vazı budur efendiler. Eğer şiddetli ise ta
dil edelim. Bendeniz kendi başımdan geçmiş, gözü
mün önünde vaki olmuş bir hâdiseyi, Meclisin affine 
mağrur en, kanunsuz olarak yaptığım bir hareketimi 
burada arzedeceğİm. Akhisar cephesinde efendiler, 
düşmanın hücum etmek üzere tertibat aldığını haber 
aldık ve biz de mukabil tertibat yapıyorduk. Benim 
karargâhımda, benimle beraber kanını dökmek için 
ahdü misak etmiş bir kaç kahraman bana geldiler. 
Dediler ki: efendi vaziyette pek çok tebeddül var, 
Bir fevkaladelik görüyoruz ve anlıyoruz ki düşman 
tecavüz edecek. Vakıa kan borcu, memleket müda
faası herkese ait b'İr borçtur. Fakat benim köyümden 
Ahmetoğlu Mehmet ile ayni hissi vatanperveri İle 
buraya geldik ve bizimle beraber senin huzurunda 
ahdü misak etti. Onu getirin. Bir kurşun atmadan 
kendi evinde karniyle beraber oturuyor. Ya onu ge
tiriniz benimle beraber kurşun atsın. Yahut bizi de 
bırakın gidelim. Soruyorum efendiler, o cephenin me
suliyetini almış bir kumandansınız, o esnada ne yapa
caksınız? 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Jandarmaya... 
MAHMUT CELÂL BEY (Devamla) — Jandar

maya tevdi edecek olursak belki bir hafta geçer. 
Düşman belki iki saat sonra tecavüz edecektir. Bu
nun üzerine, arkadaş! git o adamın evine, kendisini 
gör ve bulursan söyle, vaziyeti anlat, icabet etmezse, 
kendisi gizlenmiş ise emvalini ve eşyasını alın ve bu

raya getirin, onlar size hibe edilmiştir. Gittiler, bil
miyorum kaç tane öküzünü, kaç tane koyununu ge
tirdiler ve efendim getirdik dediler. Dedim tekrar 
haber gönderiniz kendisine, üç güne kadar gelmezse 
sığırları kesilecek, sığırlar gidecek ve cephedeki ef
rada ziyafet verilecek, ta ki vazifei vatanİyesini ifa 
etmeyen bir namussuz böyle ceza görsün ve bu suretle 
arkadaşları arasında teşhir edilmiş olsun. Haberimiz 
gittikten beş saat sonra geldi. Ayağımıza kapandı 
ve hüngür, hüngür ağladı ve elan o manzara gözü
mün önündedir. Ben o kadar adim'iyim ki vazifei va-
tanİyeden kaçıyorum. Yalnız rica ediyorum; köyde
ki haysiyetim, şerefim iade edilsin, bu hayvanları 
iade ediniz. Derakap hayvanlar İade edildi ve sonu
na kadar o adam orada sebat etti ve kahramanlık 
gösterdi, işte efendiler bu firari ve bakaya efradın 
emval ve arazisinin müsaderesindekî maksat ta budur. 

REİS — Efendim söz söyliyeçek daha altı zat 
var. (Müzakere kâfi sesleri), tfci tane de müzakere
nin kifayetine dair takrir var. Kifayet takrirlerini 
reye vazedeyim. Kâfi değilse müzakere devam ede
cek. Efendim müzakereyi kâfi görenler... 

Dr. TEVFlK RÜÇTÜ BEY — Herkes söyleye
cek... 

R'EÎS — O halde müzakere devam edecek. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Encüme

nin teklif ettiği maddenin son aldığı şekilde ailesinin 
tebidinden sarfınazar ediliyor. Yalnız hane, emval, 
arazi, mevaşi ve saîresi müsadere ediliyor. Mademki 
aile tehcirinden sarfınazar olunuyor. Şu halde me-
vaşİ falan müsadere olununca aile ne ile geçinecek? 
Bunu da düşünmeliyiz. Sonra ekser firariler var ki 
görüyoruz. Gündüzleri yolda, dağda şekavet yapı
yor. Geceleri ailesi nezdînde yatıyor. Ailesi bunu 
bildiği halde sükût ediyor. Bununla beraber aile
sinin. tebidinden de bütün bütün vaz geçmek doğru 
değildir. Buna binaen şöyle bir madde ilâvesini tek
lif ediyorum. Kabulünde tabii Heyeti muhtereme 
muhtardır, 

Suret 
Firari ve bakaya efrat Hükümetçe tayin ve ilân 

olunan müddet zarfında dehalete mecburdur. Bu 
müddet zarfında dehalet etmeyip te kırk sekiz saat 
zarfında teslimi nefsetmesi kendisine ve ailesine 
sureti resmiye ve mahsusada tebliğ olunup ta ica
bet etmeyen firari ve bakaya efradı düşman karşı
sında firar etmiş nazariyle bakılarak idam olunur 
ve devamı firarini temin eden aile tefek ve eşyası 
kamilen müsadere ve ifarak olunur tarzında tadilini 
teklif ederim. 

a — 
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HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Bulursan idam eder
sin, bulmazsan malını alırsın, ya bulamazsan ne ya
parsın? 

DURAK BEY (Erzurum) — Efendiler; biz bu 
kanunu ne için yapıyoruz aceba? Tabii firarın önü
nü almak için değil mi? Fakat firar etmemesi için 
hiç bir şey düşünmüyoruz. Firar etmemesi esbabı
nı düşünüyor muyuz? Bunun esbap ve avamilini 
düşünmek te lâzımdır. Biz dün bir telgraf alıyoruz. 
Silifkeden, Erzurum mebusları namına. Orada kül
liyede bulunan muhacirler şu suretle yazıyor: telgraf 
buradadır, isterseniz veririz. Okurlar. Diyorlar ki: 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) — Maddeye 
dair söyleyin. 

DURAK BEY (Devamla) — Maddeye dair 
söylüyorum. Rica ederim. Bendeniz asabiyim. Be
nim sözümü kesmeyiniz. Karşınızdaki adam cephe
den korkan bir şey değildir. Ununu elemi; eleğini 
duvara asmıştır. Hiç bir şeyden korkmam. Yalnız 
AUahtan korkarım. 

REİS — Maddeye dair söyleyin. 
DURAK. BEY (Erzurum) — Siz de istibdat et

meyiniz. 
REİS — Sözünüzü geri alınız. 
DURAK BEY (Devamla) — Başka söz söyle-

miyecegJm. Buralara kadar geldik aç susuz sefil, pe
rişan... (Gürültüler) Nizamname ahkâmı dahilinde 
ifayi vazife ediyorum. Bırakmıyorsunuz söyleyem. 

REİS — Sözünüzü geri alınız. 

DURAK BEY (Devamla) — Geri aldım. (Han
deler) efendiler; diyorlar ki; biz Erzurum'dan, Bit
lis'ten muhacir olduk, buralara kadar geldik. Aç su
suz Hükümet bizi askere alıyor. Alladı aşkına, çoluk 
çocuğumuz ne yapacak? Perişan, yatacak, yiyecek, 
içecek yemeğimiz yok. Çukurlarda, oyuklarda yatı
yoruz. Bize Hükümet bakmıyor, yer vermiyor, yurt 
vermiyor, memleketimize de çöndermiyor. Şimdi de 
bizi askere alıyor. Çoluk çocuğumuz ne yapacak, ne 
olacak? Bunun esbabını anlayalım da ondan sonra 
kanun yapalım. Bu suretle Silifke'den kalkar Erzu
rum'a nakiolurlar. Bu suretle kurtulurlar. (Alkışlar 
handeler) öyle değil mi? Ev verme, yatak verme, 
yorgan verme, sonra askere gönder, att tarafı ne ola
cak? Bunun esbabını anlayalım. Biraz sonra bu 'ka
nonu yapalım. Türk'ün kahramanlığı tarihlerde al
tın kalemle yazılmıştır. Ailelerine vesairelerine bak
mak lazımdır. Ailesi efradından muhtacı muavenet 
olanlara ne gibi muamele lazımsa bu hususta kanun 
yapalım. Bunlara da muavenet edelim. Askerlerimiz 
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kaçmaz, Türk askeri harpten kaçmaz. Kaçmak Tür
kün tarihinde hiç bir vakit görülmemiştir. 

Aile başına kırk para, iki 'kuruş gibi bir para ve
riyorduk, bununla İdare etmek mümkün mü? Fakat 
ne çare ki, biz askerlerimize tamamiyle bakamıyo
ruz. Aç bırakıyoruz. Setil bırakıyoruz, onlar da ka
çıyorlar. Mesela beş senelik harp esnasında, ta bil
mem ne vakte kadar aile başına kırk para, iki kuru; 
veriyorduk. Bununla idare imkânı var mıydı? Bunun 
için böyle halkı tecziye edecek kanunları yapacağı
mız yerde, halkı ısındıracak bir şeyi yapalım ki, halk 
gelsin. Yoksa askerlerimiz ne vakit kaçıyor? Her va
kit giderler ve seve seve giderler, şimdiye kadar git
tikleri gibi... Bu cihetin nazarı dikkate alınmasını 
rica ederim. 

Sonra bu madde de ^-Hükümetçe tayin ve ilan» 
deniliyor. Efendiler, bizim bu ilan meselesi de pek 
yanlıştır. Göreceksiniz (Handeler) isterseniz gülünüz, 
İsterseniz darılınız. Burada bir kanun müzakere edi
yoruz. Ne müzakere ediyoruz? Bunun içinde bir şey 
unutuyoruz. Nerede kaldı ki, bu kadar uzak yerleri
mize posta yok, bir şey yok. Dün değil, evvelki gün, 
Maliye Vekili Beyin itiraf buyurdukları gibi, daha 
henüz Bitlis'ten, Van'dan malumat alamadık. Onun 
için hiç bir şey' yapamtyoıuz, oralarını meçhul üze
rine yürütüyoruz. Vasıtalarımız böyle iken biz, Hü
kümetini tayin ettiği müddelçe nasıl diyebiliriz? Bu 
adamlar nereden İşitecekler? Bu İlan meselesine bir 
cümle ilave etmek lazımgelir: Her kasaba ve karİye-
de Hükümetin İlanı taîik edildiği günden itibaren 
(Gürültüler) başka türlü olamaz. Halk bunu duya
maz. Böyle bir kayıt ilave edilmesi lazım ki, halk 
bunu arılayabilsin. Efendim böyle bir kanun kabul 
etmek mecburiyetinde kalıyoruz. Fakat maddeyi ha
liyle kabul etmiyorum. Bendenizce buraya bir cümle 
ilave etmek lazımgelir. (Bakaya) deniliyor. Bendeniz 
zannediyorum ki, firari ile bakaya arasında fark ol
malıdır, firariye yapılan ceza bakayaya da yapılırsa 
doğru olmaz. Firari başkadır bakaya başkadır. 

ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısatıip) — Birisi gitmiş, 
diğeri gitmemi;. 

DURAK BEY (Devamla) — Firari ile bakaya 
arasında büyük bir fark vardır, esbap vardır sonra 
efendim. 

OPERATÖR EMİN EEY (Bursa) — Son söz. 
DURAK BEY <Devamla) — Son sözümü de söy

leyeceğim. Sonra efendim bu hane, mevaşi, akar em
lak müsaderesi meselesini bendeniz bilüzum görüyo
rum. Çünkü üçüncü maddede bunun kat, kat fev
kinde cezalar vardır ki, bunun da burada lüzumu 
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kadar, bu maddenin bu suretle tashis edilmesini rica 
ederim, 

Dr. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Muğla) — Bizim 
söz ne oldu? Reis Bey söz istiyorum. 

İSMET BEY (Çorum) — Reis Bey, "ben söyleye
ceğim. Efendim rüfekayı muhteremeden pek çok ze
vat birinci maddedeki ahkâm hakkında hakîkaten 
korkunç şeylerden, neticelerden bahsettiler. Bir kısmı 
kavanini mevzuaya, bir kısmı kavaidi umumiyeye 
mugayiretinden, mevzuatı esasiyeye mugayiretten 
bahsettiler. Rüfekayı muhteremeyi zannederim, bi
raz vehme düşürdüler. Bunun sebebi de, kanunun 
serlevhası dır. Buna layihai kanuniye deyince herkes 
bunun hükmünün daimülceryan olacağını zanneder. 
Bazan hâkim rücu eder. Bakar, tetkik eder, katiyen 
olamaz der. Zannediyorum ki, bu layihaj kanuniye 
kanun değildir. Bu fevkalade bir zamanın fevkalade 
bir ihtiyacı, azami zararlardan milleti kurtaran mu-
karreratı mevkutedir. (Bravo sesleri) bendeniz bunu 
umumi, hukuki kavait noktai nazarından tetkik et
meyi muvafık bulmuyorum. 'Bugünkü azamî zarar
ları ve bugünkü mühlik vaziyeti gozonüne alarak, 
asgari zararlarla bu işin İçinden çıkmak meselelerini 
tetkik ve tahlil edelim. Müsaade buyurunuz. Onun 
için maddeyi tahlil edelim. Maddenin tatbikat itiba
riyle olan zararları yi e maddenin iras edeceği zarar
ları gozonüne getirelim. O vakit göreceğiz kî, bu ka
nun bize katiyen lazımdır. Zaten bu mukarrerat şek
linde yazılan mevaddaki cezalar geçen harp senele
rinde, harp mmtakalarmda kolordu kumandanlarının 
salahiyeti dahilinde bulunduğundan bunlar tatbik 
edilmiş ve tatbik esnasında hakikaten matlup olan 
tesirler husule gelmemiş. Fgkat bu tesirlerin husule 
gelmemesinin sebebi yalnız bir şeydir. 'Böyle fevka
lade mukarreratı tatbik edecek hâkimlerin şeraiti fev
kaladeyi haiz olmamalarıdır. Matlup olan tesiri hu
sule getirmek için tatbik etmendir. Yani bir köyde, 
bir kasabada bunu tatbik etmeli ve tatbikat netice
sinde bu köy mütevekkil olmalıdır. Yoksa eğer böyle 
şeraiti maneviye altında fevkalade kararlar tatbik 
edilmezde, alelade mahkemeler gibi, delaile ve vesai-
ka istinat etmeyen, yani bunun şunun şehadetiyle ya
pılacak olursa kadrü kıymeti kalmaz. Fakat madde
leri tetkik ettikçe buna kani olacağız. Demin encü
men ufak bir mülahaza 'karşısında ailelerin tebidin-
den sarfınazar ettiğini söyledi. Halbuki bu daha mu-
zırdır. Bendeniz sîze anlatayım. Halkın ailesi tebİt 

edilmez, emlaki, akarı, müsadere edilirse, zaten bu 
madde firariyi derdest eürek kudretinden mahrum 
olduğumuzdan dolayıdır. Diğer üçüncü maddelerde
ki merhalelere lüzum görülmüş, fasledilmiş. Çünkü 
bir firariyi elde ettikten sonra elbette onu idam ede
ceğiz. İtiraf edelim, firari dağlardadır. Dağlarda bu
lunan firarinin emvalini eşyasını 'hanesini müsadere 
etmişiz. O ertesi gün İnecek, sükûnetle çalışan hal
kın emvalini alacak, nükudunu gasbedecek, ailesini 
orada bırakacak değil, köyden köye götürecek ve bu 
suretle Hükümetin takibinden kendisini muhafaza 
edebileceği yerlere götürecek. Bu daha fenadır, Aile
sini tebit etmek sureti ehveni serdir efendiler. Bu aile
nin tebidi meselesi daha o kadar azim bir zarar de
ğildir. ;Biz bugün harp cepheleri gerisindeki milyon
larca ailelerin düşman ayakları altında sürüne sürü
ne öldüklerini gördüğümüz zaman bu azami felaket 
karşısında, bu ehveni şerri irtikâp ederek milletin he
men kısmı mühimmininin daha perişan terki diyar 
etmelerinden daha ehven olduğunu görürsünüz. Sair 
mesajl de aynı tarzı intaç eder. Bundan dolayı Hü
kümetin maddesinin tayyı taraftarı değilim. Eğer 
ailelerin tebidinden sarfınazar edilir ve emval ve 
mevaşisinin müsaderesiyle iktifa edilecek olursa ka
tiyen bundan mütenebbih olmaz. Çünkü onlar Hü
kümetin bunlar üzerinde icrayı tesir yapamadığı mu
hitlerde mutlaka kendisini idare edecek mal gasp 
edecek, namuskârane çalışan köylüyü de Izrar ede
cek, köylüyü daha berbat hale koyacak ve ailesini 
İstediği gibi iaşe eyleyecektir. Siz bundan korkma-
ymız. Siz bu maddeyi aynen tatbik etmediğiniz suret
te... bu madde bu kanunun ruhudur, ilk kademesi bu 
olmazsa diğer maddelerde adalet yapmak mümkün 
olmaz. Yalnız bu kanun tatbik edilirken en ziyade 
nazarı dikkate alınacak şey. hâkim meselesidir. Ka
nun diyorum ki, bence karardır. Nazarı dikkate alı
nacak şey hâkim kararlarıdır. Bu kanun bazı şeraiti 
maneviye altında tatbik edilmelidir. 'Bu kanunu ka
bul ettiğimiz zaman Heyeti Vekile ve hâkimlerden 
İstirham ederim; bunun yalnız kabiliyeti tatbîkiyesi-
ni nazarı dikkate alsınlar. Bu, daimülicra kanun de
ğildir. Bu şerait dahilinde tatbik edebilecek İyi 'hâkim 
bulursak mutlaka azami zararlardan kurtulacağız ve 
az zararla işin içinden çıkmış olacağız. 

RElS — Umumi müzakerenin kifayeti kabul olu
nuyor mu? Kabul olundu. Tadil takrirleri pek çok
tur. 

lOn dakika teneffüs. 
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İKİNCİ CELSE 

Açılma Saati : 4.30 Badezzeval 

REtS : Refetsani Vekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİP : Muhittin Baha Bey (Buna) 

REİS — Efendiler, celse küsat edildi. Takrirler 
hakkında 'biraz malumat vereceğim, ondan sonra 
okuyalım. Birinci maddenin tayyı ite yeniden bir 
madde teklifine dair bir takrir var. Birinci madde 
makamına kaim olmak üzere diğer bir teklif de bi
rinci madde İle ikinci maddenin tevhidi hakkındadır. 
Beş takrir de, emval ve eşyasının müsaderesiyle aile
sinin Hükümetçe infakına dairdir. Bu beş takririn 
aşağı yukarı ruhu (budur. Diğer bir takrir, encüme
nin kabulü veçhile maddenin kabulü. Üç takrir de; 
firara methaldar olan ailesinin tebidî hakkındaki ce
zanın tayyım teklif ediyor ki encümen onu çıkar
mıştı. Hane kaydının tayyı ile emlak ve eşyasının 
müsaderesi teklifinin kabulü şeklinde veriliyor. Üç 
takrir de birinci maddenin tayyım teklif ediyor. îki 
takrir de emval ve eşyasının haczi devresinden sonra 
emvalinin iadesine dair bit kayıt ilavesini teklif edi
yor. Tadil tekliflerini sıra ile okuyoruz. Nazarı dik
kate aldıklarımızı encümene veririz. 

EMİN BEY (Erzincan) — Reis Bey evvela tay 
tekliflerini okuyunuz. 

REİS — Tadil tekliflerini nazarı mütalaaya al
mazsanız madde tabiatiyie reye konur ve kabul edil
mediği takdirde encümene verilir. 

(Kâtip Refik Şevket Beyin takririni okur) 
Riyaseti CelUeye 

Birinci maddenin berveçhİ ati şekilde tadilini tek
lif ederim. 

{MADDE 1. — Hükümetçe tayin olunan müddet 
zarfında dehalet etmeyen firari ve bakaya mensubi-
ni askeriyenin hane, akar ve arazi ve eşya gibi bilu
mum emvali menkule ve gayrimenkulesi haczedile
rek menlehünnefakaları işbu mahcuz emval ve em
lakin İdaresine memur edifecelc mahalle ve karye he
yeti ihtiyariyeleri tarafından infak ve takdir edilen 
nafakadan fazlası Hazineye irat kaydolunur,) 

Saruhan 
Refik Şevket 

REFİK. ŞEVKET BEY (Saruhan) — Ufak bir 
izahat vereceğim. Maddede efrat denmiştir. Halbu

ki efrat tabiri nefere mahsustur. Binaenaleyh orada 
mensubini askeriye kaydı ttefer, küçük zabitan ve 
hatta zabıtana şamil olabilir, 

Sonra müsadere şerefi Hükümetle mütenasip de
ğildir. Esasen bütün mütemeddin milletlerde mem
nudur. En muvafıkı «hacız» kaydıdır. Sonra efendim, 
bir nokta daha var. Bu maddede haczin veya müsa
derenin ne gibi şeylerde ve kimler hakkında alabile
ceğidir. Tasrihat olsa zannederim daha ziyade em-
niyetbahş olur. Bendeniz bu gibi nukatla beraber bu 
gibi hususatın encümence tetkik edilmek üzere tas
rihini nazarı itibara alınmasını teklif ederim. 

MUSTAFA SABRİ EFENDİ (Siirt) — Bir se
mere hâsıl olmaz. 

REİS — Encümence bir mütalaa var mı bu hu
susta? 

MUSTAFA NECATİ BEY (Saruhan) — Encü
mende bu maddeyi tertip ecelim. 

REİS — Nazarı mütalaaya alınırsa gider. Bir de 
encümenin istemesi vardır. 

Dr. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Mad
de diğer takrirlerle beraber encümene gitsin. 

REİS — Nazarı mütalaaya alınmadan gönderir
sek mesele karışık olur, madde encümene gitmiştir, 
Fakat bu takrirler hakkında ekseriyetin mütalaatı 
taayyün etsin. Nazarı itibara alınanı ahr, alınmayanı 
atarız. 

ALİ SÜRURİ EFENDİ (Karahisarısahip) — En
cümene hepsi gönderi I emez, yekdiğerine mübayin 
takrirler var. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Yalnız tay 
hakkındaki teklifler encümenin tadilatından sonra 
olsun! 

'KATİP — İzmit Mebusu Beyin takriri. 

HAtMrDİ NAMIK BEY (İzmit) — Efendim tak
ririmi geri alıyorum. 

KATİP — O da geri alındı. 
Birinci maddenin berveçhİ atî tadilini teklif ede

rim. 
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MADDE 1. — Hükümetçe ilan muhallat ve ku
raya tebliğ olunduğu tarihten bilitibar yedi gün zar
fında dehalet etmeyen firari ve 'bakaya efradının em
lak, akar ve emval ve muvazisinden hemen iki yüz 
elli liralık miktarı 'bilfüruhat malsandıklarınca irat 
kaydolunur. Firari merkum yine üç gün zarfında ica
bet etmediği takdirde mütebaki emvali müsadere olu
nur. 

İsparta Mebusu 
Hacı Tahir 

REİS — Nazarı mütalaaya alanlar el kaldırsın... 
Nazan mütalaaya alınmadı, 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Ceülesine 
Müzakerenin kifayetiyle : 
Birinci maddenin berveçhİati tadilini teklif eyle

rim, 
MADDE 1. — Hükümetçe tayin olunan müddet 

zarfında dehalet etmeyen firari ve bakaya efradının 
emlak, akar ve emval ve müvasisi müsadere olunur 
ve firarinin ailesinin iaşesi Hükümetin tahtı nezare
tinde köy veya mahalle halkınca temin olunur. 

Erzincan Mebusu 
Mehmet 'Emin 

REİS — Nazarı mütalaaya alanlar lütfen el kal
dırsın... (Ret sesleri) Nazarı mütalaaya alınmadı. 

REİS — Beş teklif var. 
Dr. TEVFİK RÜSTfl BEY (Menteşe) — Bizim 

teklif ne oldu? 
REİS — Duruyor. Bunların beşi de aşağı yukarı 

bir mahiyettedir. 
Riyaseti Celileye 

Birinci maddeye fıkrai atiyenin ilavesini teklif 
ederim; 

Süknasına mahsus hanesinden maada emvali men
kule ve gayrimen'kulesi müsadere ve sulh mahkeme
lerince bilmüzayede beyüfüruht olunarak esmanı 
nıalsandıklarına teslim kılınır. 

Siirt 
Mustafa Sabri 

REİS — Nazarı mütalaaya alanlar el kaldırsın... 
Nazarı mütalaaya alınmadı. 

Riyaseti Celileye 
Hükümetçe tayin ve ilan olunan müddet zar

fında dehalet etmeyen firari (Hizmeti şakkai askeri
yede istihdam ve ailesinin mesken ve müennetj şeri-
yesinden maada emlak ve emvali müsadere olunur) 
şeklînde birinci maddenin tadilini teklif ederim. 

Niğde 
Hilmi 

— 56 

REİS — Nazarı mütalaaya alanlar el kaldırsın.., 
(Ret sesleri) Alınmadı efendim. 

Riyaseti Celileye 
Firariler hakkındaki layihai kanuniyenin ber-

veçhi ati tadilini teklif e/lermi. 
Hükümetçe tayin ve ilan olunan müddet zarfın

da dehalet etmeyen firari ve bakaya efradının akar 
ve emval ve müvasisi müsadere olunur. 

10 Eylül 1336 
Bolu Mebusu 

Dr. Fuat 
REİS — Nazarı mütalaaya alanlar el kaldırsın... 

Nazarı mütalaaya alınmadı. 
Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Birinci maddenin hane kelimesi tayedildikten 
îonra berveçhi zir tadilini teklif ederim. 

Emlak, akaı ve emval ve müvasisi müsadere ve 
bu tarihten İtibaren bir hafta zarfında dehalet eden
ler af ve etmeyenler derdest edildiklerinde idam ve 
idam edildikleri takdirde evvelce müsadere edilmiş 
bilcümle emvali veresesine iade olunurlar. 

Bolu 
Tunalı Hilmi 

REİS — Nazarı mütalaaya alanlar el kaldırsın... 
Nazarı mütalaaya alındı, encümene gidecek. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celİlesine 
Firariler hakkındaki birinci maddede encümence, 

ailesi efradının tebit edilmesi fıkrai ahi resinin tayyı 
kabul edilmiş ise de hanesinin ve emlakinin, akarı
nın, emval ve mü vasisinin müsaderesini tecviz ile 
tebit olunmayacak ailesinin bilcümle medan taayyü
şünü ve meskenini müsadere ile mahkûmu sefaletle 
acınacak bir 'halde bırakılmış olacağından yalnız 
«Emval ve eşyası müsadere olunur»; şeklinde tadil 
ile 'hane, emlak ve akar lafzlarımn tayyuıı teklif ey
lerim. 

Yozgat 
Mehmet Hulusi 

REİS — Nazarı mütalaaya alanlar el kaldırsın.,. 
Nazarı mütalaaya alınmadı. 

'Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celİlesine 
Firariler hakkındaki layihai kanuniyenin 'birinci 

maddesinin 'berveçhi ati tadilini teklif eylerim. 
MADDE 1. — Hükümetçe tayin ve ilan olunan 

müddet zarfında dehalet etmeyen firari ve bakaya 
efradı ile mensubini askeriyenin kendilerinin ikamet 
ettikleri 'hanelerinden maada emlak, akar ve emvali 
müsadere ve birlikte ikamet eden ailesi efradı, fira
rinin firar ve Masında methali tahakkuk ettiği tak-
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rîİrde tebit olunur ve emvalinin müsaderesinden iti
baren on gün zarfında terlim olanların emvali iade 
olunur. 

Menteşe Mebusu 
'Dr. Tevfik Rüştü 

Dr. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Bunun 
sebebini söyleyeyim. Fiili firarda medhali olduğu 
takdirde tebit olunur demezsek üçüncü madde muci
bince İlam olunması lazımgeliyor. Halbuki bir insa
nın anası babası, çocuğu ve zevcesi kendi oğlu veya 
babası ve zevci ne kadar ciirümkâr olursa olsun dai
ma saklar. Binaenaleyh her milletin kanununda bu 
kadar yakın akrabaya bu gibi hususlarda yapılan 
cezalar daha hafiftir, idam çok ağırdır. Fakat hiç 
ceza vermezsek firarı teshil etmiş oluruz. Herkes gi
der -babasının veya zevcesinin evinde oturur. Halbu
ki 'böyle buhranlı dakikalarımızda firarı istemeyerek 
teshil etmek de adeta cinayettir. 

DURAK BEY (Erzurum) — Üçüncü madde da
ha kabul olunmadı. 

REİS — Yalnız takrir sahibi Ue mazbata muhar
ririnin hakkı kelamı vardır. Encümen bunu İstiyor. 

MADDE 1. — Hükümetçe tayin ve ilan ulunan 
müddet zarfında dehalet etmeyen firari ve 'bakaya 
efradının (Kendisine mahsus emlak, akar ve emval 
ve müvaşisi müsadere olunur ve ailesinden firarda 
medhaldar olan varsa tebit olunur) suretinde kabu
lünü teklif ederim. 

Kângırı 
Tevfik 

,HACI TEVFİK EFENDİ (Kângırı) — Evvelki 
takrir nazarı mütalaaya alınınca buna lüzum kalma
dı. 

REİS — Evet efendim, bu da aynıdır. 

Riyaseti Celileye 
'Birinci maddenin tayyı ile İkinci maddenin zirde-

ki şekil veçhile tadilen birinci madde olarak kabu
lünü teklif eylerim, 

'MADDE 1. — Bu ana kadar firar edip Hükü
metçe tayin olunacak müddet zarfında dehalet etme
yenlerle bundan sonra firar edenlerin emval ve eş
yası Hükümetçe haczolunur. Badelhacİz dehaleti ha
linde .eşyası ailesine verilir. İkinci defa firar edenler 
idam olunur ve hükmü kanun icra oluncaya değin 
emval ve eşyası mahcuz olarak kalıp ailesi infak olu
nur. Hükmü kanunun İcrasından sonra emvali ken
disine ve ailesine iade olunur. 

Kırşehir Mebusu 
Müfit 

REİS — Bolu Mebusu Şükrü Beyin takriri hu 
da aynı mahiyettedir. Nazarı itibara alınmış demek
tir, Efendim serlevfıasmdaki birinci maddenin fıkra
sını görmeden bunu reye vazettim. Nazarı mütalaaya 
alınmış takrirler vardır. Encümendedir. Onlar geldik
ten sonra bunlar mevzubahis olabilir. Tay hakkın
daki teklifleri şimdi reye vazedemiyorum. Aynen ka
bule dair iki takrir vardır, onları da reye vazedemi
yorum. (Gürültüler) Müsaade buyurun. Maddenin 
encümene verilmesi heyetçe nazarı itibara alındıktan 
sonra, tay veya kabul hakkındaki takrirleri reye va-
zedemem. 

TEVFİK EFENDİ (Kângırı) — Müfit Efendinin 
teklifi hem tay ve hem tadili mutazammındır. O da 
encümene gitsin. 

DURAK BEY (Erzurum) — Müsaadenizle en
cümenden bîr şey sual edeceğim. 

REİS — Bir şey soramazsınız. Umumi müzakere 
kapanmıştır. 

DURAK BEY — Umumî müzakereye alt değil, 
şimdi encümenden bir şey soracağım. 

REİS — Soramazsınız. O suali umumî müzakere
ye tehir ediniz. 

DURAK BEY — Hakkı kelâmım yok mu? 
REİS — Hakkı kelâmımız umumî müzakerede

dir. 
MUSTAFA SABRI EFENDİ (Siirt) — Bir söz 

söyleyebilir. Nizamname sarihtir. 
REİS — Birinci madde encümene gitmiştir. Mü

zakere de bitmiştir. 
'DURAK BEY (Erzurum) — Efenküm, encümen 

yeni bir şey kabul ediyor. O bapta encümenden bir 
şey soracağım, günah mıdır? 

REİS — İntizamı muamele bunu icabettirir. Rica 
ederim susunuz. İkinci maddeye geçelim mi? Yoksa 
birinci maddenin encümenden gelmesine mi talik ede
lim? (Geçmeyelim sesleri). 

Encümenden gelmesini bekleyelim mi demek İsti
yorsunuz? 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) — Bir saate 
kadar getireceğiz, 

REİS — Birinci maddenin encümenden gelmesine 
kadar kanunun tehiri müzakeresini kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Tehir edildi efendim. 

2. — / Mayıs 1336 tarihinden 1 Eytûl 1336 ta
rihine kadar varidatı umumiyet Devletin cibayetine 
mahsus beş ayhk muvakkat bütçe kanunu lâyihası ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Muvakkat bütçenin müzakeresine geçi
yoruz. Söz Ragıp Beyindir. 

— 57 — 
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RAGIP BEY (Kütahya) — Gerek encümen ve 
gerek Maliye Vekili Beyefendi Hazretleri.... 

BtR MEBUS BEY — Maliye Vekili Bey burada 
yok. 

RAGIP BEY (Devamla) — Burada yoksa mü
zakere etmeyelim. (Maliye Vekili Bey o sırada teşrif 
ettiklerinden) : 

RAGIP BEY (Devamla) — Gerek Maliye Vekili 
Beyefendi Hazretleri ve gerekse encümen bütçede er
kanım bir adedi sahiha ve birer erkamı sabiteye tâbi 
olmadığını söylediler. Yani hep tahmini olarak, ulu 
orta konulmuş hesaplar olduğunu söylediler. Bittabi 
bütçe, varidat ile masarifatm karşı karşıya tevazünü 
böyle demek olacağından, böyle alelamya kullanüan 
rakamların bütçe mahiyetini haiz olmıyacakları pek 
tabiidir. Şimdi bunun bütçe mahiyetini haiz olamı-
yacağına dair bir çok esbab ve delâil vardır. $u 
kadar diyeceğim ki; Muvazeneİ Maliye Encümeni
nin teklifi gibi, Hükümete bir avans verelim. Yalnız 
geçenkİ celselerden birisinde Maliye Nazın Beyefen
di Hazretleri, masarifin bu tahmin olunan 27 milyon 
adedinden çok dun olduğunu söylemişlerdi. O âdedi 
bize tesbit edebilirlerse, o adet üzerinden avans veril
mesi muvafık olduğu mütaleasındayım. 

MALİYE VEKİLÎ FERİT BEY (İstanbul) — 
Efendim, bendeniz zannediyorum ki; maruzatım 
yanliş telâkki buyurulmuş. Biz hiç bir vakit iddia 
etmedik ki, muvakkat bütçede gösterilen, takdim ıedi-
ien erkam ulu orta konulmuş rakamlardan ibaret 
olsun. Katiyen böyle bir şey söylemedik. Bendeniz 
Maliye Vekilinin Heyeti Alİyenize vermesi lâzımge-
len erkam, erkamı sahihayi ihtiva etmiyor dedim. 
Böyle bir itirafta bulunuşum hiç bir esasa müstenit 
olmadığı zehabını vermiştir. Bu da doğru değildir. 
Koyduğumuz rakamlar hiç ulu orta konulmuş değil
dir, Bendeniz Maliye Vekâletini deruhte ettikten 
sonra vaki olan ricam üzerine her daire, her vekâlet 
kendi dairesince yapmak istediği şeyi tasavvur etmiş, 
kendi dairesindeki memurin hakkında malumat talep 
etmiş ve o malûmata müstenit olmak üzere kendi 
ihtiyacına kâfi gelecek rakamı bize bildirmiş, İcabe-
derdi ki, Maliye Vekiii bunların her biri üzerinde 
tetkikat yapsın. Fakat bu tetkîkat Beyefendiler, ev
velki senenin bütçesi mevcut olduğuna nazaran, ka
bili İcradır. Muvakkat bütçe kendisinden evvel gelen 
bütçeye İstinat ederek sahih olur. Binaenaleyh, eli
mizde malûm olarak 1334 bütçesi vardır. 1334 se
nesi bütçesi kabul edilmiş, 1335 senesinde Meclis 
İçtima etmediğinden, 1335 senesi bütçesi tanzim edile

memiştir. 1335 senesindede Hükümeti Osmaniye, 
1334 senesi bütçesini Kanunu esasinin maddei mahsu-
sasına tevfikan temdit etmiştir. Binaenaleyh, elimiz
de 1335 senesinden alınmış tahsisatı munzammaları, 
yahut tahsisatı fevkalâdeleri de ihtiva etmiş bir bütçe 
vardı. Bunun üzerine binayı efkâr etmenin doğru 
olmadığı muhakkaktır. Buna muhtelif vekâletlerin 
kendi daireleri memurları hakkında o ana kadar al
dıkları, hâsıl ettikleri fikir ilâve edilmiş ve bu iki 
mukayese neticesinde ihtiyacatı umumiye için lâ-
zımgelen mekadir de vekâletler tarafından bize bil
dirilmiş ve o vekâletlerin gösterdiği rakamlar ilâve 
edilmiştir. Yalnız bir maaşatı zatiye bir de rüsumata 
ait olan kısım - ki o zaman burada bir rüsumat me
muru bUe mevcut değildi - bunlar 1334 bütçesi üze
rine takribî olarak İthal edilmiştir. Bunun haricinde 
bulunanlar, her bir vekâletin kendi mesuliyeti altında 
bize vermiş olduğu erkama müstenit olan erkanıdır. 
Binaenaleyh, rakamlar ulu orta konulmuş suretindeki 
müddeiyatı bendeniz doğru görmüyorum. 

Sonra yine bütçe müzakeresi münasebetiyle, 
varidat ve mesarifatı İhtiva eden ve bunların 
muvazenesini temin eden erkam ve bir bütçe arzu 
ediliyor. Efendiler, muvakkat bir bütçe takdim edi
yorum. Bu bütçe daimî ve senelik bütçe değildir ve 
muvakkat bütçede varidat hakkında bir fikir derme-
yan etmek doğru değildir, Çünkü varidat bir seneye 
aittir. Çünkü varidat senenin bütün aylarına aittir. 
Bazı varidatımız vardır ki, senenin bir mevsiminde, 
muhtelif aylarında cibayet edilir. Bazıları senenin 
son aylarında cibayet edilir. Binaenaleyh, bu iki ay 
zarfında bu kadar varidatımız olacaktır diye bir şey 
dermeyan etmenin İhtimali yoktur. Bu sebebe binaen 
her memlekette, Hükümetçe iki aylık, üç aylık, beş 
aylık muvakkat bütçe tanzimine ihtiyaç hâsıl olursa 
yalnız, bu suretle bir bütçe takdim edilir. Bendeniz 
idari umumiyeye başladığım zaman üç ay geçmişti. 
Beş aylık istediğim zaman hakikatte İki aylık iste
miştim. Binaenaleyh, bu bütçe zamanında idarei 
umumiyei Devleti durdurmamak için istenilen bir mik
tarı, Heyeti Âliyenizden talep edüen mebaliği ihti
va etmektedir. Bundan başka bir şey değildir ve bu 
esnada bundan daha muntazam daha sahih bir bütçe 
meydana getirilemez. Ben bu bütçenin en ziyade 
sahih olmasına ve en ziyade sıhhate karip erkamı ih
tiva etmesine lüzum gördüğüm için ve bunu bir şeref 
addettiğim içindir ki, Heyeti Aliyenize kendim iti
raf ettim, yoksa bu ulu orta, hiç bir esasa müstenit 
değildir diyerek kaldırıp benim başıma atmak doğru 
değildir efendim. 



t : 62 9 . 9 .1336 C : 1 

RAGIP BEY )Küftahya) — Söz isterim Reis Bey! 
REİS — Söz Zati âlînizin değildir. 
RAGIP BEY (Kütahya)'— Bendenize cevap ver

diler de ona cevap vereceğim. 
HAMDI NAMIK BEY (İzmit) — Bendeniz iki 

nokta hakkında söz söylemek istiyorum. Birincisi 
jandarma maaşatına şimdilik zamaim icrası mü
nasip görülmüyor. Maliye Encümeni gibi bende
niz de, masarifin taklilİne şiddetle taraftar olmakla 
beraber jandarmaya zamaimin ademi İcrasını muva
fık görmüyorum. Çünkü malûmu âlileridir ki, mem
leketin yegâne vasıtai icraiyesi olan jandarmayı 150 : 
200 kuruş maaşla istihdam etmek ve bunun vücudun
dan istifade etmeği ühit etmek. Polise bin kuruş maaş 
verdiğimiz halde asayişi hariciyi temin eden jandar
mayı 150 - 200 kuruşla istihdam etmek muvafıkı İn
saf ve madelet değildir. 

•EMİN BEY (Erzincan) — 150 kuruşluk jandar
ma yok... 

HAMDt NAMIK BEY (Devamla) — Var efen
dim, Bunlar dört nevidir. Malûmu âliniz gönüllü 
vardır, bekâr vardır, müteehil vardır, muvazzaf var
dır. 

İkincisi; muvakkat bütçelerde tadilât ve tenzilât 
yapmak hakkını encümen haiz değildir. Halbuki bu
rada görüyorumki jandarma mmtaka müfettişliği lâğ
vediliyor ve deniyor ki; bundan yirmi bin lira kü
sur tasarruf vardır. Halbuki bu hesapta evvelâ yan
lışlık vardır. Çnükü yirmi bir bin değil senevi on bir 
bin Ura bir masraf ihtiyar ediliyor. Encümen, jan
darma kanunu muhtacı ıslahtır, müfettişlere lüzum 
yoktur diyor. (Gürütüler). 

EMİN BEY (Erzincan) — O, maddelere taallûk 
eder o zaman söylersiniz. 

HAMDt NAMIK BEY (Devamla) — Sonra çı
kar, bunun aksini müdafaa edersiniz. Sözümü kes
meğe hakkınız yoktur, 

REÎS — Susunuz Emin Bey. 
HAMDt NAMIK BEY (Devamla) — Gerçi bu 

vazaifi mülkiye müfettişlerine vermek mütaleası 
varsa da malûmu âlileri mülkiye müfettişleri jan
darma mıntaka müfettişlerinin ifa edeceği vazaifi va
ziyeti resmiyesi itibariyle ifaya müsait değildir. Mese
lâ mmtaka müfettişi İcabında bir zabite işten el 
çektirmek, hapsetmek salâhiyetini haizdir. Halbuki 
bir mülkiye müfettişi bu şeraiti, bu vazaifi haiz de
ğildir. Karakollara varıncaya kadar teftiş etmesine 
lüzum yoktur. Onun için burada mıntaka müfettiş
lerinin ipkasını Heyeti Celileye teklif ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Heyeti 
Vekile teklif ettiği lâyihai kanuniyede muamelâtı 
umumiyeİ devleti tedvir için Mayıs iptidasından iti
baren Eylül nihayetine kadar (27 195 935) liranın sar
fına Kizum gösteriyor. Maliye Vekili Bey, bundan 
22 günlüğü tenzil ettikten sonra 161 gün için 
23 960 000 lirası sarfediîmiş, mütebaki 22 günlük için 
3 milyon 269 bin lira daha s affedilecek tir, yani bu 
sarfiyat bir emri vakidir, bunu kabul ve tasdik edi
niz diyor ve ayni zamanda umumî bütçenin Eylülü 
nihayetine kadar Meclise takdim olunacağını da vaid 
buyuruyorlar. Eğer hakikaten umumî bütçe Eylül ni
hayetine kadar Meclise gelirse, tabii zait görülen 
masarifi Meclis taklil eder, şayet gelmezse, 183 gün
lük, yani beş aylık mesarif 27 milyon 196 bin lira 
ederse, senelik masraf 63 milyon lira tutuyor. Bina
enaleyh umumî bütçenin vadi âlileri veçhile Meclisi 
âliye her halde takdimiyle icap eden masarifin Mec
lisçe Taklilİ esbabının biran evvel istikmalini Maliye 
Vekili Beyefendiden rica etmekle beraber bu teklifin 
muvakkat bütçe olarak kabulünü değil, avans sure
tiyle verilmesini teklif ederim. 

HASAN BASRI BEY (Karesi) — Bir sayıfadan 
ibaret olan Hükümetin bütçesindeki erkam bize bir 
hakikat ve bir katiyeti riyaziye göstermemekle bera
ber maalesef bir emri vaki halinde tecelli ettiği için 
bunu ister istemez kabul vaziyetinde buluyoruz. Bu 
emri vakii kabul eden Muvazene! Maliye Encümeni 
yalnız sırf Meclisin hâkimiyetini bîr dereceye kadar 
olsun izhar edebilmek için badema masarifin tak-
lili cüzumundan bahsediyor ve bir iki noktada ta
sarruf yapmalk istiyor. Bendeniz bu münasebetle 
umumi ve esasi bir şey hakkında enzarı dikkati cel-
ibsdeceğim: Birincisi; Hükümet mali buhranlara kar
şı İstanbul Hükümetinin, Fransız kokulu, vasi teşki
latı kırtasiyesini mi takip ediyor? Yoksa her vekâle
tin bütçesini tanzim ederken; asırlardan beri, bilhassa 
on seneden beti maruz kaldığımız içtimai, siyasi, mali 
felâketlerimizi ve kendi hüviyeti milliyemizi düşüne-
re!k, tam halkın ruhuna, asrın temayülâtı umumİve-
sine uygun, basit ve sade bir idare mi tesis "etmek 
istiyor? Bu, malûm değildir. İkincisi: Eğer İstanbul 
Hükümetinin teşkilatım taMt etmiyorsa kendisi bu 
hususta neler düşünüyor? Bu da malûm değil. Üçün
cüsü her vekâlet gayri mahdut, vasi ve ser azat bir 
satıai tatbikatta mütemadiyen ilerliyor. Meydanda 
bütçe yok, program yok, yalnız sarfiyat var. Paramı
zın sarfediküğd yerler acaba yeni bir ruhu İdarenin 
uyandığını mı gösteriyor Yoksa eski mütefessih ida
renin yaşamakta olduğunu nra ispat «diyor? 
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Vasi bir saha diyorum. Bilhassa İşitiyoruz ki ic
rası herhalde Meclisin -tasvibine îkitiran etmek fazım 
gelen teşkilatı mülkiye sahasında bir çok emrivaki 
silsileleri İhdas edilmiştir. Meselâ: Brçok livaların, 
müstakil bir hale ifrağ edildiğimi habar alıyoruz. İh
timal bunu Heyeti Celile de derhal tasvip edecektir. 
Fakat Heyeti Celilenin tasvibine iktiran etmeksizin 
bunun yapılması beridenizce Heyeti Umumiyeye kar
şı bir tecavüzdür. Müstakil bir liva yapmak demek, 
mülhak bir liva bütçesinden fazla masarifi Miyar et
mek demektir. Maamafftı bunu da mazur görmek 'is
tiyorum. Fakat yapılan bu teşkilat muayyen bir teşki
lat programının neticesi olara'k mı, yoksa selleme-
hüsselâm mı yapılır? 

Ve niçin bu gibi işlerde Meclisin muvafakati 
alınmak lûtfi esirgeniyor? (Lütuf kelimesini kabul 
etmiyoruz sesleri).. Onun manası var efendim. Ben
deniz bunları anlamak İşitiyorum. Dördüncüsü: Me-
nabii varidatımız eskisi gibi değil, memleket eski 
kudreti maliyesinden maalesef mahrum bir haldedir. 
Sarfedİbn paraların, saçı bitmedik yetim paraları oldu
ğunu nazarı itibara almak lâzımdır. Bu paralar, bu 
mazlum halkın paraflarıdır. Binaenaleyh bu paralar 
muvafrk yerlere sarfedilebilmek ipin masarifaıümızda 
bir çerçeve ve teşkilatımızda bir esas kabul edilmesini 
rica ecîsrinı ve Heyeti Vesilenin bu e:as dafciünde 
krşrmtza çıkmasını istedim. 

M. M. FUAT BEY (Çorum) — Basri Beyin bu<-
yurdukları gibi, bütçe 'kanunların ruhudur. Çarhı 
İdarenin üssülesasmı bu kanun teşkil eder. Binaen
aleyh bu kanun sunufu muhtelifei idariyeye ak bir
çok masarifi muhtevi bulunduğu için bu tetkifcatı da 
encümenin tevsi etmeye daimi surette hakkı derkâr-
dır. Jandarma mıihassasatı münasebetiyle encümenin 
jandarmayı lağve salâhiyeti olmadığını Hamdi Na
mık Beyefendi dermeyan buyurdular. Şimdi arz et
tiğim esbaba binaen jandarma müfettişlerinin lâğVira 
tahtı karara almadık. Yalnız jandarma müfettişleri 
mUhassasatının tayyına kadar verdik. 

HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — O ne demek
tir? 

FUAT BEY (Çorum) — Tabii jandarma müfet
tişlerinin lağvi demektir. Biz bu maniayı yaptık ve 
dedik ki: Jandarma kanunu muhtacı salâhtır. 

Meclisin arzusuna teban Hükümete gönderilen 
lâyihat kanuniyenin biran evvel derdesti ikmal olması 
ve bu lâyihai kanuniye mucibince jandarma müfet
tişlerinin âüİyen mevkilerinin taayyün edeceği tabii 
bulunma'sı hasebiyle şimdiden dedik, şuraya iki ay 
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vardır, bunlar İki ay zarfında tafciİ ne iş görecekler
dir. Bu iki ay zarfında müfettişlerin teftisatta devam 
etmesi jandarmayı hiç bir zaman ıslah edemeyece
ğinden ve belki 'beyhude masraf ihtiyarını tnüeddi 
olacağından müfettişlkler muhassasatının lâğvine ka
rar verdik. 

EMÎN BEY (Erzincan) — Maddeye aıh söyleyi
niz. 

FUAT BEY (Çorum) — Maddeye ait söyleme
diler ben de onun için maddeden bahsetmiyorum. 

REİS — Heyeti umumiyesim müzakere ediyoruz, 
FUAT BEY (Devamla) — Evet, Heyeti umumiye 

hakkında izahat veriyorum. Encümen, daimi surette, 
Heyeti Celilenizin bilcümle devair üzerindeki hakkı 
murakabesini, muvakkat bütçe kanunu münasebetiyle 
istimal ederek, masarifin taklili için birtakım kuyud 
ve surat dermeyan etti. Şimdi isterseniz bu kuyud ve 
şuruta dair de izahat veririm. 

Dr. SUAT BEY (Kastamonu) — Efendim, her 
hÜKÜmetin bütçesi memleketin intizam ve İnzibatı 
ile İnkaşafına taalluk eder, birtakım esbaba istinat 
ile mükelleftir zannederim. Bendeniz bütçeyi gördü
ğüm zaman yüzdesine müracaat ettim. Yani yekû
nuna mevcut adetleri taksim ettim ve gördüm ki: 
Duyunu umumiyeye yüzde on dört, Emniyeti umu
miyeye yüzde üç, Umum jandarmaya yüzde on bir, 
Müdafaai milHyeye yüzde otuz sekiz isabet ettiği 
halde, Maliyeye yüzde dokuz, Nafİarya . yüzde bir, 
Marife yüzde bir, İktisada yüzde birbuıçuk ve Sıhhi
yeye de yüzde bİrbuçuk isabet ediyor. Sıhhiye mua
melatının ne kadar muhtacı ıslah olduğunu tarifehacet 
yok. Bu kadar mühim mesaili ihtıVa etmiş olan sıh
hiye teşkilatının muhtaç olduğu paranın böyle yüzde 
bİrbuçuk gibi hasis bir adede inhisar etmemesi lazım 
gelir zannmdayım. Efendiler; Bulgaristan ki bİzSm 
iki uç vilayetimiz 'kadar bir araziye malik olduğu hailde 
f213) hastanesi var. ıBu hastanelerle beraber müesse-
satı sıhhiyeleri kendi İdarei maHiyeleriyle temin idi
ler. Buna rağmen Bulgaristan, harp seneleri içerisin
de, 915 senesindeki bütçesine yüzde dokuz gibi mü
him bir miktarı sıhhiyesine tatts etmiştir. 

Biz bu ytkıcı ve tahrip edici harp senelerinin gü-
zeranından sonra memleketin perişan olan nüfusuna 
•medetkâr olabilmek İçin, bizim gibi muamelâtı sıh
hiyenin tanzimine memur olanların böyle yüzde bir 
rakamım kabul etmesi ve bütçeyi tasdik ermesi zan
nederim ki istihdaf ettiğimiz gayeye pek uzak kal
masını mucip olur. Onun İçin bu bütçenin reddedil
mesini ve arkadaşların teküf ettiği ve encümenin de 
tasvip ettiği gibi, bir aıvaas olarak Hasını teklif ede-
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rim ve bundan sonra mufassal bütçede sıhhiye mua
melâtına lazım geldiği kadar ehemmiyeti vermesini 
Hükümetin simanı vicdanına arz eylerim. 

ÎSM'ET BEY (Çorum) — Efendim; bir çok ar
kadaşlar bunu bütçe veya muvakkat bütçe zanniyle 
münakaşa ettiler. Filhakika Maliye Vefcilİ Beyefendi 
Hazretleri muvakkat bütçede verdiği lâyihada gös
terdiği erkanım oldukça hesabatı haikitkiiyeye müstenit 
olduğunu söylediler, Hakikaten doğrudur. Fakat ar
kadaşların münakasayi istilzam ettiği şey, bütçe ve
yahut muvakkat bütçe olmasıdır. Halbuki bu, bütçe 
•de değildir. Çünkü tartfat ve taksimatı ihtiva etmi
yor. Muvakkat bütçe de değildir. Çünkü muvakkat 
bütçe, senei maliye nihayetinde, muvazenei umumîye 
'Meclisi umumi i millinin reyine iktiran etmediği za
man, senei maliyenin hitamından evvel yapılan bir 
muvakkat tedbirdir.. Yani bir avam mezuniyetini 
muhtevi bîr kararnamedir. Binaenaleyh zamanı geç
miş, nihayetine yirmi gün kalmış olan bir vazllfei fcanu-
myenin ifasından tevellüt eden bir salâhiyet karan 
•şeklindeki bu lâyihanın bütçe yahut muvakkat 'bütçe 
diye uzun uzadıya munaşaka edilmesi doğru değil
dir. Bu halde muvafık olmaz, (Bravo sesleri)... 

'Bendeniz bunun ruhunu hulâsa ettim ve bir 'tak
rir verdim. Şeraiti fevkalâde İçerisinde teessüs eden 
Büyük Millet Meclisi Malîye Vekâleti hidematı umu-
miyeyi' durdurmamak için varidatı umumiyenin de 
cfbayetiae mecbur olmuş ve aynî zamanda varidat ve 
masarifatın o9>ayet ve sarfına devam etmiştir ve bu 
devamı hakkındaki zaruretler de bundan evvelki 
celselerde izah edildi ve izahat da kâfi görüldü. Şim
di bu sekil, bu gün sarfedilen masarifatın, cîbayst 
edilen varidatın sarf ve elbayetine mezuniyet İsti
yor. Biz de bu mezuniyeti vermekle, salâhiyeti meşru 
bir şekle koymuş olacağız. Bundu yalnız yapılacak 
şey, avans olarak istediği meblağı aynen kabul et
mektir. Çünkü tahsisatlar masarifi hakîkiye değildir. 
Bu, tahakkuk etnikçe sarfedilk. İhtiyaç' görüldükçe 
sarf edileceğinden bunun azlığında, çokluğunda bir 
fayda yoktur. Binaenaleyh < istenilen tahsisatın sarfı
na mezuniyet vermekten ibaret olan bir şekil bulmak, 
bir karar vermek lazımdır. Yalnız bendeniz bir fikir 
daha ilave etmek istiyorum. O da muvazenaı -umu 
nüvenin eylül nihayetine kadar Meclise takdim edile-
memeîidir. Heyeti Vekilece Meclise eylül nihayetine 
kadar tevdi edilmesi, muvazenei umumiye mesele
sinde pek ziyade şayanı tetkik, pek ziyade şayanı 
ehemmiyet bir mesele olduğundan, bunun lâaikal iki 
ay zarfında tetkik edilerek tasdik edilmesi kabil de
ğildir. Yani kabil olamaz. Şimdiye kadar Meclise 
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gelen bütçeler lâakal üç ayda tetkik edilmiş ve ancak 
dördüncü ayda tasdika iktiran edebilmiştir. Eğer biz 
hu Hükümetin teşkilatı esasiyesine nüfuz ederek bun
da israfatı, fazlalıktan 'kaldırmak, gayet işlek bir 
şekle koymaac istiyorsak, bunun üzerinde uzun uza
dıya tetkrkat yapmaklığınuz lâzım gelir. Bu da za
mana mütevakkıftır. Binaenaleyh bendeniz bir teklif
te bulundum. Takrirde istenilen mezuniyeti tamamen 
vermek ve teşrinievvel gayesine kadar olan tahsisata 
ait de az bîr miktar zammetmek, meselâ 27 milyon 
Ura İstediği halde, ayda beş müyon lira isabet ediyor. 
Bendemiz onu 30 milyon lira olarak vermeyi ve teşri
nievvel gayesin» kadar verilecek mezuniyetle Maliye 
Vekâletinin işlemesini ve bütçeyi, muvazenei umu-
miyeyi de süratle Meclise tevdi etmesini tsKİif edece
ğim. Şimdi isterseniz bu takriri, müsaade ederseniz 
okuyayım. Zamanı geçmiş bir meseleyi kabul e&nek 
yaihut 'gayri nafiz birtakım kuyudu münakaşa etmek 
külfetinden kurtuluruz. 

Muvakkat bütçe tabiriytte mevzuu müzakere olan 
lâyihai tanzimden maksat, muvazenei umumiyenin 
tertip ve tasdikına kadar şeraiti fevkalâde içinde hi-
dematt umumiyei Hükümetin ifası için varidat ve 
masarif atı Devletin cibayet ve sarfına devam zarure
tinden mütevellit bir vazrfei kaeuniyenin, bir salâhi
yeti lâzimettin talep ve ifasından ibarettir. Binaenaleyh 
bütçenin tarifat ve taksimatını ihtiva etmeyen ve 
muvakkat bütçelerin şekli müteakibine benzese de 
zamanı geçmiş olan bu lâyihanın ve ilâve edilen bazı 
mevaddının nakıs ve gayrîkâfi bulunmasından dolayı 
usul ve esasa muvafık olmayan bu şeklin yerine, mak
sadı tamamen temin edecek şekli atideki mezuniyet 
'kararının kabulünü teklif eylerim. 

Karar Şekli 
'Bin üç yüz otuz altı senesi mayıs iptidasından 

•teşrinievvel nihayetine kadar bidem atı umumİyenân 
ifasına mahsus olmak ve senei mezkûra muvazenei 
umumiyesine mahsup edilmek üzere 300000CO tira
nın avans olarak sarfına ve mezkûr aylar zarfında, 
varidatı umumiyenin kavaöin ve mzamatı mahsusası-
na tevfikan ahz ve cjbayetine devam için Maliye Ve
kâletine mezuniyet verilmiştir. 

İSMET BEY (T>evam$a) — Kararın şekM budur. 
Bu, maksadı tamamen temin eder. Maliye Vekâ
leti bunu kabul ederse münaıkaşa etmeMzm me
seleyi kabul ve belletmiş ohu\ 

İM. M. FUAT BEY (Çorum) — İsmet Beyefendi 
tdklifteriode buyurdular ki: <Bu kanun bir tah
sisat kanunudur, bütçe Kanunu değSld»r. Evet 
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biz de Mira etmedik 'kî 'bu, tamam bir bütçedir, ya
ni varidat bir (tarafta masarifatı bir tarafta mün-
derSçstir. Zaten muratta* bütçe kanunları ekseriya 
boylte avam olarak tatısisaiu muhtevi bulutludan 
Fakat şurası cayi dikkattir ki; Hükümetten hîç bor 
Ibelkllf vuku bulmadığı ve bizim için umumî bütçe
nin blraıı evvel Meclisi Ali'yle takdimle sarfiyattın 
bk taamın, intizam dakesGode İcrası ahassı amal ve 
hutâsaî temenniyat olduğu hailde, İsmet Bey Hü
kümete bir ay dana mezuniyet verip serbest hardket 
etmedi İçin ruhsat bahşediyorlar. 

ÎSMET BEY (Çorum) — Hayır öyle değil. Tek
rar, tekrar, ibilâ lüzum mezuıltyet talebine mecbur 
cflmasraiar. 

FUAT BBY (Devamla) — Binaenaleyh 
encümen bu fikre katiyen taraftar değildir. Şu ka
dar ki, 'geçmiş celsede müzalkere olunduğu veçhile, 
25 milyon liraya Maliye Vekili Beyefendi razi ol
muştur. Heyeti CelitenSz bu ıraktan 'tertip ettiğimiz 
maddef kanuniye ve lâyâhamızida tespit edter, İkinci 
maddeyi de kabul ederse 'bu 'avans hususatı bitmiş 
olur. 

İkinci mesele: Vakıa İsmet Beyin buyurduğu gi
bi, bâcümte ttelkükatı, umumî ve mufassal bir su
rette, umumi bütçenin vüruduna talik etmek İâzım-
dıır. Bunu encümen de biliyor. Fakat maddelerin mü
zakeresine gecikmediği için Heyeti ıJmumiyesi hak
kında Söylüyorum, TabÜ bundan bilâhare bahsede-
Him, 

ŞînKdS masarifin takXM tekilanda söyleyeceğim. 
IBasri Beyin dediği gitdi, zaten teşkilatı Hükümet ne
dir? Hükümet; halkçı bir Hükümet şekliyle karşı
mıza gelecek mî? Buralara İntizar etmek maksadry-
fle ve umumu bütçenin vüruduna kadar, muvakkat 
olarak, bazı fcuyut ve şutut vaz ettik. Erendim şim
diye 'kadar gördük kî yaptıkları teşkilat eski Hükü
met teşkilatıdır. Müsteşarlar, müdürJranûmi Her falan
lar, falanlar., 

BİR MEBUS BEY — Daha fiıA efendim. 
FUAT BEY (Devamla) — Müsaade buyurun. 

Tetüdilüat, her vakit encümenin ve rnittetin hak-
İkidir. Biz <bu miktarı sarfeülâk, şu bütçeyi şu 
mikamı esas İttihaz ettik demiyoruz. Fakat bir ta
kım ıkuyut ve şurut ve tödalbk ittihaz ediyoruz. He
yeti oeMerfa bunu münasip görmez, boyuna sarfedin, 
memurlara maatahsisat ayda ükû yüz bin lira verin 
der, bunu (teşrinievvel, teşmmsaniye kadar kmtlidat 
öBtrreKm diyeblfir. Bunu (kabul ederiz ve biz de baş 
Üstüne deriz. Bizim bir şey dediğimiz yok. Fakaıt en-
cümenfin fikrim «oyluyorum. Heyeti acraiye böyte 

vasi teskn'atiyte gidiyor. Bfe bunu gördük, trendle
rini çağırdık ve dedik ki; Biz şöyle yaparız, razı mı
sınız? 

(Müsteşarlar ve müdUrJumûmrler maaşatmı ta
karrür ettirdik. Hatta Maliye Vekili Bey kendi müs
teşarlarını bile altı bin ile kabul etmiyorlar. Gerek 
'bunu gerek diğerlerini müdafaa buyuracaklarmış. 
Onu toibit Heyeti aliyenfa takdir eder. Müsteşarla
ra altı bin dedik, birindi sınıf müdürlere şu kadar 
dedik, emntiyetİ umumiye müdürünü çağırdık, bak-
tik ki vasi, dehşetli bir kadro yapmış. Biz de bili
yoruz. Ben de şümdiye kadar şahsım iıllilbariyle me-
muririi mülkiyeden Mkn. Yani mebus olmadan mül
kîye müfeöfşi U n . Emniyeti umumiye vazafitti az 
çok anlarım. {Sadede sadede sesleri) Müsaade buyu
run. Sadet dahilinde söylüyorum. Emniyeti umu
miye müdürü ite eınoümende görüştük, 'kendisini İkaz 
ve lükna ettim. Şu kadroyu tespit ettik. Bu kadro mün-
dercatıtna tazıdır. Yok eğer biz bu kuyut ve şurutu 
kabul etmiyoruz, üsteliği gibi sarfiyat yapsın der
seniz, bu, yine Heyetli alryyenlizin biteceği İstir, Şim
di 'dtyoruz ki..., 

ÖMER LÜTFt BEY (Amasya) — Tensiki I M -
aşat kanunu vardır. 

FUAT BEY {Devamla) — O kanunu biz nazarı 
kibara atmıyoruz. Çünkü Bütçe 'kanunu masarife ait 
olduğu gibi, evvelce arz «Atiğim veçhile, ruhülkava-
riirtdlrr. Vaktiyle IstanbuTa meşrutiyet teessüs ettiği 
zaman teşkflat kadrodan yapacaktardı. Onlar bütçe
nin mütemmimidir. Bu ikonunlan, maatteessüf sekiz 
sene meşrutiyet toyatı yaşadığımız halde, yapama
mışlardır... Her sene MecHİ melbusarun zafından is
tifade ederek gidemişterdir. Bunu İstanbul mebus
tan hatta İsmet Bey de h&lirter ve tasdik ederfer. İs
met Bey; bu sene bir teşkilât yapılmışsa ve fazlalık 
Varsa, bunu umûmi 'bütçe müzakeresinde mevzubahis 
eder ve hakkımızı müdafaa ederiz, o vakit kabul «dip 
etmemek MHte*vekiMerm;in (hakkıdır 'buyurdular. 

İSMET BEY (Çorum) — Heyeti aliyenıin reyine 
muhavveldir^ 

iFUAT BEY {Devamla) — Etvet doğrudur. Yal
nız biz şimdiden bu cihette hasrı itina ediyoruz. Ya
ni bu hakkı şimdiden istimal etmeye başladık. Bu da 
taküİlİ masarrf maksadına müstenittir kî asıl meşele
rdin ruhu da budur. 

RAGIP BEY (Kütahya) —. Maliye VeME Be-
yefendi benderıifztn ulu orta tabirine itiraz buyurdu
lar (Encümen mazbatasının fıkrasını okuyarak) bu
rada <menabihı ne gibi esasata müstenit olduğu an-
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tes^amamışttr. Müzakerelerde hazır bulunan Ma
lîye Vekili Beyefendi demliyor. Şimdi mesele ora-
4a değMr. Menabüh tur esasa istimal etmediği şu 
encümen mazboltasiyie de anlaşıyor ve esasen biz 
heyeti Hüfcümefi, Heyeti VekHeyî bunu bir esasa is
tinat ettirmediğinden müahazeye hakkımız yoktur. 

Çünkü Ankara Hükümeti henüz yeni teşekkül 
etmiştir. Böyle yeni teşekkül «İden ve ilrİç bîr esası 
mevcut olmayan bir Hükümetin bütçelini bîr ayda, 
ükÜ oyda, Üç ayda, beş ayda... Yapabilmenin imkânı 
yokttur., 

Yalnız tik şey temenni edeceğim ilci Maliye Ve-
Ucilt, bütçede mevcut mafettardatı çok az masraf vu-
Iku bulmuştur 'buyurmuşlardı... 

Yirmi günlük, masraf m tespitti' pek kolaydu. Bu
nu tespit buyursunlar, onca göre avans verdin. Faikat 
Efendiler biz Heyeti V*flditeden yataız iki şey bekli
yoruz. Btrislfc Henüz karşısında bulunduğumuz düş
mana karşı esbabı müdafaa neye mütevakkıf ise bu
ttun Mizan. îkinciteft de; MÜetİn 'tahammülü nispe
timde, asgarî Mr kadroya göre, bir bütçe tanzimi. 
Aacak <bu ilki vazifedir İki Heyeti Vekitehitı en mü
ftüm vaaiifesMr. Binaenaleyh bu temenniyatımızı tek
rar ederek diyoruz M1; Heyeti Vekile daimî bütçe 
getireceği zaman, bize memleket ve mütetfm taham
mülü nispetinde 'bir kadro üe gelsin. Şimdi, buyur-
dükten gibi, ne kadar, masraf tahmin ediliyorsa o 
nispette bor avans verelim... 

Dr. MAZHAR «EY (Aydın) — Yetti teşkilât ol
mayınca olmaz. t 

MALÎYE V. FERİT BEY (tetarabul) — Ken
dim; Heyeti aEyyeaizi sık, s * ıtasdfr etmeye mecbur 
ödüyorum (binaenaleyh aırfeetmenizi rica ederim. Ar-
kadaştenmızm her birİsS muhtelif noktalardan zaval
lı bütçeye hücum ediyorlar. Muvakkat bütçenin ay 
mihayetine yirmi ÜkÜ gün katarak heyeti alivrenizin 
huzuruna getirilmesi zannederim M hSç bizarı kusu
rumuz degMr. 

M. M. FUAT BEY (Çorum) — Encümenin de 
değildir. 

MALÎYE V. FERİT BEY (Devamla) — Heyeti 
atfyyemze arz ettiğim veçhile 28 Temmuzda bu büt
çe tafcdfaı «üfenîştir. Eğer bu gün 9 Eytülde müza
kere edMi»e tabii bu hususta bize atfı kusur etmek 
doğru olmaz. Bundan daha evvelki zamana, yetti 
muvakkat bütçenin taktömimdea daha evvelki zama
na gelince, tabii bu hususta da bendenüze İsnadı ku
surda 'bulunmazısınız. Heyeti aüyyenk o esnada müç-
temi bulunduğu İver anda Heyeti umumiyenin, icra 
edilen sarfiyatı sormak salâhiyetini haiz bulunduğu 

bk devre a l sarfiyattır. Binaenaleyh bu bütçenin 
yirmi iki gün kalarak müzakere edilmesi veyahut iki 
ay evvel müzakere edilmesi arasında Heyeti Vekile-
ce İbre fark görülmez. Şu ciheti arz ettikten sonra, 
bütçenin teşkilâtı Devlete mutabakatı ve teşkilât] 
Devlette ıslahat icra edilip edilmediği meselesi hak
kında vaki olan itürazata geliyorum. Bu tarzdaki Bu-
razat şüphesiz umumu bütçeye aütür. Basri Bey buyu
ruyorlar ki : Hükümet ne tarzda bir meslek taklip 
ediyor, İstanbul Hükümetinin frenk kokulu Hükü
metinin meslekini mi takip ediyor, yoksa balkın 
amaline göre esastı teşkilat mı yapıyor? Efendiler; 
İstanbul Hükümetinin hiç Wir suretle takla edilmesi 
ne sizce ve ne de Heyeti 'Vakfece bir gaye değildir. 
Frenk kokusu... Maalesef görüyorsunuz ki buradaki 
Hükümethriiz frenk kokulu bir vasiyeti iktisap et
mekten pek uzaktır. 'Bir frenk kokusu otuz beş li
raya mutevakkıftrr. Biz bunaida sabunsuztukfcan ko
kuyoruz, maatteessüf Fransız kokusu göremiyoruz. 

HASAN BASRİ BEY (Karesi) — Maksat Fran
sız teşkilat kadimesiai idame edip etmeyeceğlimizdir. 

'MALÎYE V. FERİT BEY (Devamla) — Fransız 
teşkilât kadümesi, daha doğrusu istanbul Hükümeti 
demiyelltm, Hükümeti Osmaniye şekli kadimi diye
cek olursak o zaman sözü tamamen değiştirmiş oSa-
caktır. Bizim emelimiz, şüphesiz Hükümetlin son de
rece kuvvetli olması, kudremUt olması ve Devletin 
son derece kadir olması esasına müsteniden halkın 
bünyeli içtima&yesine müsait ve muvafık bir teşkülât-
ttr. Fakat Hükümet teşkitı arzusu arkasında koşar
ken hSç bir zaman hayaiâta kapıhnamak lâzımdır. 
Evet en yeni iteşkütât, Devleti en yenli ve en kavi 
bir hale 'getirecek bîr (teşkilât takip etmeliyiz. Fa
kat o teşkilâtı takip ve 'icra etmeden evvel, teşkââtı 
sabıkayı da zirü aeber etmemeliyiz... Efendiler! He
yeti Veköe idarei umura vasliyed ettiği zaman bul
duğu teskhat, adeta teşkilât denemeyecek derecede 
ntuttiei olmuş bir teşkilâttı. Bu gül Heyeti Vekülenin 
en çok <iş%al ettiği bir mesele, hatta eski hayratı, 
hatta Devleti Osmauıyennı eski teşkilâtını, şekli İda
resini bile yeniden 'ikame edecek surette bk muvaf
fakiyete nalil olmaktır. 'Bu muvaffakiyete naliî oldu
ğu gün emin olunuz ki arzu ettiğimiz o teşkilâtı ce-
dıkteye halkın ihtiyacına göre teşkilatı ceda-
deye Hk aldım atıfenış olacaktır. Bu tezebzüp, bu 
igtişaş içerisinde bir teşkilât yapmaya kalkışacak 
olursak dkfcikM de bozarsınız ve yenisine nail ola
mazsınız. Eğer Devleti osmaniyenin harp esnasında 
ve harpten evvelki teskaatı ellimizde bulunmuş oi-
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«aydı, eğer o halle bu gün ritau kabil ofsaydı, meş-
ırutiyetib zamanı iöaresini ımütealkip Maarif İdaresi 
<gasyet berbat bık hafe geldiği 3aman, nazrrtariTruzdan 
en ımiterakM efkâra malik ve en ziyade müdrik bu-
luoan Abdürrabtnaıı Şeref Beyefendi demişti ki: Bu 
yaptığımız tahribattan sonra eöki teşkilâta rücu ede-
bütnelk 'için seneler lâzımdır. Aiyni süratle efendiler, 
bu gün Mz Devfeüi OsttiaaİyeHhı şu devri ilbltfâi es
nasındaki toşkilâtmdan evveMdi teşkilâtı tamaımen eti
mizde tutaMtoıek, eski Sia-petmiza, eski (idarei maliye, 
esikü lîdarcü dahilîye, eski Ifoızlbat Marî ve dafofflimizi, 
fbu gün <bu noktadan temin «klecek Olursak kendimizi 
bahtiyar addetmtelıiıyiz ve siz dıe bizi telbrik etmeti-
diniz efendiler, 

Bizim bu ;gSln en aüyakle iştigal ettiği
miz mesele; Mfâle uğramı; bulunan • eski 
hayratı olsun elimizde tutmağa çalışmaktır. Bununla 
beraber zannetmeyiniz ki, lâzımgelen teşkilât hakkın
da hiç bir şey yapmıyoruz. Beredeniz daha bu sabah 
Dahiliye Vekâletinin, teşkilâtı mülkiyemiz, idarei 
umumiyei vifâyatımız, idarei hususiyei vilâyatımız ve 
«evahi ve belediye teşkilâtı hakkında akdetmiş bu
lunduğu bir encümenin müzakeresinden geliyorum. 
Binaenaleyh, Hükümet, Dah-iIrye Vekâletinin, Basri 
Beyefendinin arzu buyurdukları gibi, bir takım teşki
lâtı cedide, idaresi hazınamıza muvafık teşkilâtı cedi
de yapmak vazifesini de katiyen unutmamıştır. Dahi
liye Vekâletinin vekâlet suretinde İdare olunduğu mu
vakkat zamanlara ve daha evvelki devirlerin muhte
lif istifa ve tayinleri gibi gayri muttarit bir surette ce
reyan eden zamanlara aittir ki, Dahiliye bir takım teş
kilât lüzumunu takip etmemiş ve yapmamıştır. Fakat 
o en ziyade ihtilâl zamanlarını geçirdiği ve o ihtilâl 
içerisinde geçen devirler müstesna olduğu halde, bu 
gün Dahiliye Vekâleti bu ihtiyaçları tamamen gördü
ğü İçin, daha kendi vazifesine mübaşereti bir İki gün 
olduğu halde bizi böyle bir encümene davet edip bu
nu müzakere ettn'tştir. Binaenaleyh, biz halkımızın ih-
tiyacatı rırhiyesine ve istidadı halisine muvafık olmak 
üzere lazımgelen teşkilâtı Heyeti ali yenime takdim 
etmekten uzakta değiliz. Lâkin bu gün birinci nokta 
olmak üzere, programımızın iöc maddesi memleketin 
müdafaa meselesidir. Memleketimizin müdafaasına-
muktazi hususatı harbiyemizi İntizama sokmak ve 
onu teyit edecek olan idari ve mali İsterimizi ete al
mak için uğraşıyoruz ki, zannediyorum ki, bu suretle 
uğraşmamızı, hiç çalışıruıyoruz suretinde, hiç bir şey
le iştigal etmemek suretinde telâkki ve tefsir buyur
mak, hiç bir suretle hakşinaslık olamaz. 

lYine muhtelif suretlerle bütçenin bazı aksamına 
itiraz eden arkadaşlardan bazıları; Emniyeti umumiye 
teşkilâtının, bazıları da, bilhassa muhtelif dairelerin 
masrafların mutedil nispette olmadığını söylediler, 
•masrafların hakikati ahvale muvafık olmadığına dair 
itirazlar dermeyan buyurdular. Efendileri Emniyeti 
umumiye teşkilâtı hakîkaten nazarı dikkati caliptir. 
Em-n'iyeti umumiyenin vasi teşkilâtı, merkezdeki teş
kilâtıdır. Evet efendiler! halk teşkilâtı isterseniz, me
deni memleketler teşkilâtını tetkik edecek olursanız, 
o vakit emniyeti umumiye teşkiEtı küçük bir daireye 
inkilâp eder. Çünkü Emniyeti umumiye dairesi mem
leketin doğrudan doğruya asayişi ile o zaman alaka
dar olmaz. 

Polisler mahalli belediyelerin, vilâyetlere ait olur. 
Yalnız Dahiliyeye merbut bir daire olur, O zaman 
Hükümet, Emniyeti umumiyesini idare edecek suret
te, hudutlar üzerinde muhtelif Devletlerin hudutları 
üzerinde vaki teşkilâtı takip eder. Kırk, elli, aftmış 
azami 100, 150 memurla, hattâ maiyet memurıle, en 
basit maiyet memurile idare edilebilir. Fakat biz de 
Emniyeti umumiye öyle midir? Bizde Emniyeti umu
miye, Devletin en uzak ve hücra köşelerinde bulu
nan polislerine kadar onları idare etmek, onların ih-
tiyacatını temin etmek, kadrolarına bakmak, onların 
iksalanna hasrı dikkat etmek gibi, bütün Devletfn po
lis devairile, polis vezaifile iştigal eden bir dairedir. 
Yani mahalli belediyelerin ve ahalinin yapacağı ma
halli polislerini mahallerine belediyelere verip beledi
ye teşkilâtını, onların teşkilâtını onların üzerine attık-" 
tan sonra o şey olabilir. Fakat bu gün emniyeti umu
miye bu şekilde kaldıktan ve bu suretle bir çok işler 
idaresine mevdu bulunduktan sonra, ne kadar İsrar 
ederseniz, maaşında iki kuruş bile bir terikisat icra bu-
yuramazsınız, teşkilâtını İ%a edemezsiniz. 

Sonra Suat Beyefendi buyurdular ki: Bu nisbet-
ler hakikaten ziyadedir, îdari masarifimiz ziyade, bilâ
kis müsmir vazifemiz azdır. Meselâ, % 9'u Maliye
ye gidiyor, bir kere yüzde dokuzu Maliyeye gittiği 
doğru değildir. Çünkü bütçeyi tefrik edecek olursa
nız, Maliye bütçesi içerisinde reddiyata a'it 250 000, 
tahsisatı harbiyeye 50 bin, vilâyat İdarei hususiyesme 
- yalnız beş aylıktan bahsediyorum - 61 bin, postaya 
muavenet Sİ bindir ki, ceman 488 bin ve masarifi 
gayri melhuza ile 952 bin lira, yani bir milyona karip 
bir miktar var ki, bunun Maliye İle alâkası nedir? Yal
nız alâkası, erkamının bütçeye ithal edilmiş bulun
masından ibarettir. Binaenaleyh, bunları kaldırdığınız 
zaman, yalnız cibayet masrafı olmak üzere yüzde dört 
buçuk İlâ beş miktarına vâsıl olursunuz. Efendiler zan-
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nediyorum cîba<yet masrafı yüzde dört bucuk-yüzde 
beş buçuk kadar bir miktardadır. Bununla cibayet ka
bil olursa, bu en muntazam İdarelerde yapılan bir 
şeydir. Bendeniz intizamını iddia etmiyorum. Hayır 
yalnız nrsbetinin çok olmadığını iddia ediyorum. Bu 
nispet katiyen çok değildir. Fakat masarifimiz, daha 
az olmalı değil midir? Masarifi müsmiremiz, masari
fi gayri müsmiremizden daha az olmalı değil midir? 
Hay hay olmalıdır efendiler. Bunun olmamasının se
bebi, maalesef memleketin teşkilâtıdır. Biz hem halk 
teşkilâtım istediğimiz gibi tatbik edemeyiz, hem de ay
ni zamanda o teşkilâta istidadu olmayan bir mille
tiz. Biz de polis var mı, yok mu? sorarım size. Hem 
var hem yok. Var, çünkü bir kasabada 4-5 polis var
dır. Bu, yok demektir. Buna var mı denir? Bir kasa
bada polis olabilmek İçin efendiler, güzergâh üzerin
de hiç olmazsa polis noktası olmak jcabeder. AVru-
panııt muhtelif memleketlerine, mütemeddin memle
ketlerine gidecek olursanız görürsünüz ki, bir polis 
sizi gözünden kaybettiği zaman, diğerinin, o bir po
lisin mutlaka dairei nezaretine girersiniz efendiler. 
Biz polisi bizde de olsun diye bir ihtiyacı temeddüni 
olarak kabul etmişiz, yapmağa, çalışmışız, maalesef 
vesaitimiz noksandır. Kâfi değildir yapamamışız. Bi
naenaleyh, yarı yolda kalmışız. Polisimiz hem var 
hem yoktur. Bu meseleyi mevzubahs ederken hatırı
ma geldi. Bizde orman memurları vardır. Bizde or
man memurları var irindir? Hem vardır para alır
lar, hem yoktur, bir iş görmezler. Niçin yoktur 
efendiler? Çünkü ormanlarımızı muhafaza etmek is
tersek bu gün ormanlarımıza yirmi otuz nefer yerine 
üç yüz, beş yüz nefer koymak isteriz. Sekiz yüz nefer 
koymak ihtiyacındayız. Kalbimiz yanıyor, ormanları
mız mahvoluyor. Diyelim ki, memur koyalım. Fa
ka* bütçemiz müsaade etmiyor. Müsaade etmeyince 
otuz neferle kalıyor. Diğer teşkilâtımızda böyledir. 
Polis teşkilâtı, Maliye teşkilâtı, idari teşfeHât hep böy
ledir. Her teşkilât bu suretledir. Bütün intizamsız
lık burdan geliyor efendiler. Bu intizamsızlığı 
düzeltmek için Cenabı hakkın bizim yedi kudretimi
ze verdiği bu memleketi (60) milyon nüfusla İskân et
melisiniz, <<60) milyon nüfus burada bulunmadıkça 
hiç bir teşkilâtı muntazam yapamazsınız. Masarifi 
müsmiremiz daima az olur. Masarifi gayri müsmi
remiz daima ziyade olur. îşte Devletin hastalığı bu
radadır efendiler. Devletin hastalığı, bütçenin şu veya 
bu erkamımn şu nisbette veya bu nisbette olmasın
da değâdir. Bizde araziye tesadüf edersiniz ki, saat
lerce gittiğiniz halde değil bir kulübeye, hattâ hiç 
bir İnsana tesadüf etmezsiniz. Fakat oranın İdaresine 

mecbursunuz. Çünkü mütemeddin bîr millet halinde 
kalmak mecburiyetindesiniz, İşte bunun içindir ki, teş
kilâtı idarîyemizin masarifi çok, masarifi gayri müs
miremiz çok, masarifi müsmiremiz azdır. İşte bu nokta! 
nazardandır ki, Efendiler, ne kadar yapmak isterse
niz Maalesef bu Hükümetin bütçesi suhuletle teva
zün edemez. Nerede kaldı ki, masarifi müsmireye da
ha fazla şeyler vereceğiz. Efendiler, takıp edeceği
miz meslek ve gaye eğer bu memleketi selâmte-dstik-
balden bahsediyorum-isal etmek için takip edeceği
miz gaye, her şeyden evvel nüfus siyaseti takip et
mek, her şeyden ziyade bir sıhhat siyaseti takip et
mek, her şeyden evvel efradımızın nüfusunun teksi
rine hizmet etmektir. İşte bunu teksir ettirmek için 
lâzımgelen biç bir masraftan kaçınmayalım. Fakat 
şunu da bilelim ki, pbKs teşföratı da, jandarma teşki
lâtı da bütün ayni teşkilâttır. Ayni gayeye matuftur. 
Onları da ihmal etmeyelim. 

İhmal edecek olursak büsbütün asayiş ve huzuru 
memleketimizden kaldırılmış ve böylece takip edece
ğimiz gayeye vâsıl olmamış oluruz. Binaenaleyh has
talığımız azim hastalıktır. Filan dairenin bütçesinde 
rakamı azaltalım, filan dairenin bütçesinde şu kısım 
fazladır demekle meseleyi halletmiş olmayız. Bu, bir 
hastalıktır. Biz bununla malulüz. Fakat malûl olmak
la beraber memleketi bir idarei muntazamada İda
re etmek istiyoruz. Biz bu idarenin barı sakiline 
omuzlarımızda, bu gün de, yarın da obir gün de 
tahammül ederek yürümek jztİrarmdayız. 

Yirmi beş milyonun 30 milyon olarak kabulü ile 
gelecek ayı da yani teşrinievvel de ihtiva etmek üzere-
re avans itası hususunda gerek ismet Bey arkadaşı
mın ve gerek Heyeti âliyetûsden bu sıhusu kafbul bu
yuranların bendenize göstermiş oldukları itimattan 
dolayı kendilerine arzı şükran ederim. Çünkü bu, 
bina bir mikdan muayyen vererek, mikdar muay
yeni sarfetmek üzere bir salâhiyettir. Tekrar ediyo
rum. Su teveccühü gösteren arkadaşlarıma arzı 
şükran ederim. Bendeni! maalesef bunu kabul etmi-
yeceğİm. Çünkü eğer böyle 25-veya 30 milyon dere
cesinde umumi bir rakam kabul edersem ozaman di
ğer arkadaşlarımla aramı bozmuş olurum, Çünki 
hududları muayyen olmadığı için, tahsisatları muay
yen olmadığı için onlardan hangisine ne vereceğimi 
kesdiremem. Onların her birisinin matlûbatt ziyade 
olur. Binaenaleyh bu işin neticesinde bendenizi pek 
ziyade ezmiş olursunuz. Rica ederim Heyeti âtiyemz-
den, 25 milyonu kabul buyurunuz. Bendeniz de kabul 
ediyorum. Zaten böyle teklif mırvıcehesinde kalaca
ğımı tahmin ettiğim için yirmi beş milyona mukabil 
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her dairenin masrafı ne olmak tazım geldiğini de ha
zırlamıştım. Bunu da Heyeti âliyeoize takdim ediyo
rum, Eğer bu nöbetler dahfflinde 25 milyonu kabul 
ederseniz bendeniz de bunu kabul etmekte hiç bir müş-
kilât görmem efendiler. 

<Bn nihayet bir cihete de lâzıımgelen cevabı arzet-
mek isterim. Diyorlar ki, bu 20-22 gün zarfındaki sar
fiyat bize tamamen tahmin edilerek söylensin. Yahut 
bundan evvelki zamana ait sarfiyat söylensin de bizde 
ona ak hakiki rakamı 20-212 gün için verelim. Bir ke
re bu doğru olamaz. Tabii heyeti mecmuasile ben
denizden masrafın geçmıîse nisbetl© tahdidini arzu 
buyuruyorsanız, bu da kabii olamaz. Niçin derseniz 
arzedeyimı: Bendeniz demıişdjm ki, benim başımda 
öyle bir murakıp var ki, bir iMiİrar var ki, bunların he
yeti umumi yesinin sarfı imkânı yoktur. Sarfi imkânı 
olmadığı halde bu gün dünden çok sarf ediyoruz. Çün-
fci efendiler; bilhassa bizim sarfiyatımız teşkilâtı as
keriyeyedir. (Bizim bilhassa ehemmiyet vererek takip 
ettiğimiz mesele, teşkilâtı mülkiye değil, teşkilâtı as
keriye ve harbiyedir. Bugün dünden daha kavi, yarin 
bu günden daha kavi olacağız. AHahın inayet ile öcü
müzde ümit ettififmiz bir müddet geçtikten sonra 
düşmanlarımızı da kahredeceğiz. Fakat efendiler; bu 
sarfiyatın en ziyade ciheti askeriyeye ait bulunması 
itibanle, düğer devairde teşkilât olmaması itibarile 
evvelki sarfivate göre bir bütçe talep etmek mecburi-
yetmrfe bulunuyorum. Heyetti âföyenizden istirham 
ederim. Bu bütçe müzakeresi umumi bütçe müzakere-
resi kadar uzadı. Hiç bu kadar uzamağa lüzum yoktu. 
Heyeti Vek'ileye itimat ederken yirmi beş milyon su
retinde vaki olan teklifat ve takdim etmiş olduğum 
nlsbetler dairesinde bu bütçenin tasdikim istiyorum 
ve kabulünü istirham ederim. 

<RötS — Müzakerenin kifayeti hakkında tak
rir var, daha söz alan üç arkadaşımız kalmıştır. Kifa
yet takririni reye vazediyorum. Muvakkat bütçenin 
heyeti umumiyesf hakkındaki müzakerenin ktfayetile 
maddelere geçirmesini kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Müzakerenin kifayetile maddelere geçilmiştir 
efendim. 

i£SMET BEY (Çorum) — Bir takririm var. Heyeti 
umumi yesinin şekline aittir. Okunursa kabul olunur 
zannederim. 

MUSTAFA NECATİ BEY (Saruban) — Bizim 
maddei kanuniye geldi, lütfen buna başlayalım. 

SRESS — Müsaade buyurun (Kâtip Feyyaz Bey 
muvakkat bütçe kanununun birinci maddesini okudu). 

MADDE I. — Bin üç yüz otuz altı senei maliye* 
si Mayıs ihtidasından Eylül gayesine kadar hdde-
matı umumiyej devletin ifasına mahsus olmak üzere 
senei mezkûre muvazenei umumiyesine mahsuben 
(25 000 0Q0) liranm avans olarak sarfı İçin Maliye Ve
kâletine mezuniyet verilmiştir, 

İRSEİS — Bu madde makamına kaim olmak üze
re fsmet Beyin bir teklifi vardır. Onu da okuyalım 
ondan sonra Heyeti Cetileniz hangisini kabul eder
se eder. 

ifıKatip Feyyaz Bey İsmet Beyin tekririni okur): 

Riyaseti OelÜeye 
Muvakkat bütçe tabiri ile mevzuu müzakere 

olan lâyihanın tanziminden maksat, muvazenei 
umum'iyenin tertip ve tasditıııa kadar şeraiti müc-
burei fevkalâde içinde hidematı umumiyei Hüküme
tin ifası için varidat ve masarifatı Devimin crbayet 
ve sarfına devam zaruretinden mütevellit bir vazrfei 
kanun'Fyen'in, bir salâhiyeti lâzfrnenıtn talep ve ifasın
dan ibarettir. Binaenaleyh bütçenin tarjtfat ve taksi
matını ihtiva etmeyen ve muvakkat bütçelerin şekli 
müteakibine benzese de zamanı geçmiş olan bu la
yihanın. ve ilave edilen bazı mevadının naikıs ve gay-
rîfcâli bulunmasından dolayı usul ve esasa muvafık 
olmayan bu şeklinin yeri&e maksadı tamamen temin 
edecek şekli âtideki mezuniyet kararmm kabulünü tek
lif eylerim. 

Çorum 
İsmet 

Karar Şekli 
ıBin Uçyüz otuz altı senesi Mayıs ihtidasından 

teşrinievvel nihayetine kadar hidematı umumiyenin 
ifasına mahsus olmak ve senei mezkûre muvazeneli 
umumiyesine mahsup edilmek üzere 30 000 000 lira
nm avans olarak sarfına ve mezkûr aylar zarfında va
ridatı umumiyenin kavanin ve nizamatı mahsusasnra 
(25 000 000) liranın avans olarak sarfı içm IMah'ye Ve
kâletine mezuniyet verilmiştir. 

MA'UıYE V. FERIİT BEY — Ayni nisbetler dai
resinde olmak üzere kabul ederim. 

&SMET BEY (Çorum) — Takriri tashih ediyo
rum, (Eylül gayesine kadar) fbaresile (Merbut cetvel 
mudibince İbaresini) teşrinievvel gayesine kadar 30 
milyon lirayı kabul buyuruyorlar mı? 

(Gürültüler). 

REÎS — Müsaade buyurun. 
MALtfVE V. FBRrtTT BEY — Yani teşrinievvel 

gayesine kadar. 
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'İSMET BEY (Çorum) — Merbut cetvel muci
bince diye tashih ediyorum. 

R'EİS — Şimdi efendim mesele karıştı. Eğer de-
vair bütçelerinin herbiri için ise bunu ayrı ayrı reye 
"koymak lâzımdır. Yok avans şeklinde ise toptan ko
yulmalıdır. (jAJvans şeklinde sesleri). 

MtAUtYE V. FBRIİT BEY — Fasıl suretile reye 
koymağa lüzum yoktur. Yalnız bu iki maddei kanu
niye reye vazolunursa maksat hâsıl olur. 

ENCÜMEN REÎİSt FORfT BEY (Çorum) — 
Efendim, evvel ve ahir arzettiğim. veçhile encümenin 
nokta i nazarı avans mahiyetindedir. Heyeti umumi ye
nin bir madde olmak üzere reye konulması kâfi ka
naatindeyiz. Biz yalnız Hükümet teklif etmediği hal
de Heyeti umum iyenin bir ay daha temdidi mesele
si encümence muvafık görülmüyor. 

•RÜŞTÜ BEY ^Kastamonu) — Müsaade buyu
run bîr kelime arzedeceğim. Valcia Muvazenei Ma
liye Encümeni Reisi Beyin mütalealan doğrudur. 
Fakat bu tecrübe olunmuş bir hakikattir ki teşrini
evvel gayesine kadar biz umumi bütçeyi ne alabilir 
ve ne ds tetkik edebiliriz. Binaenaleyh ikinci bir me
sele daha çıkartmaktan ise böyle kabul etmek daha 

•doğrudur. 
MEHMET ŞÜİKIRÜ BEY (Karan isa reahip) — 

Muvakkat bütçenin hitamından yirmi gün sonra bi
ze yine muvakkat bir bütçe gelecektir. Yine bununla 
uğraşacağımıza teşrinievvel nihayetine kadar bize 
asıl bütçeyi vermek üzere otuz milyon kabul edilme
si daha muvafıktır. Bitüzıtm mesaiden de kurtulmuş 
oluruz (Kâtip tahsis veçhile İsmet Beyin takririni 
tekrar okudu.) 

MAÜİYE VEKÎLÎ FtBR'ÎT BEY (Merbut cetvel
deki nisbetler dairesinde) denilse daha muvafık olur. 

FERİT BEY (Çorum) — Efendim İsmet Beye
fendinin takrirleri esas İtibarile encümence de 
kabul edilmiştir. Yalnız masraf meselesi ile varidatın 
ahz ve cinayeti meselesi geliyor ki bunlar başka, baş
ka şeylerdir. Onun için yine encümenin teklifi veç
hile ayrı, ayn reye konulmasını teklif ederim. 

(Kâtip maddemin son şeklini okur): 

AÜtt Aylık Muvakkat Bütçe Kanunu 
MADDE 1. — Bin üç yüz otuz altı senesi ma

yıs İptidasından teşrinievvel nihayetine kadar hlde-
matı umumiyetim ifasına mahsus olmak ve senei mez-
kûre muvazenei umumiyetinden mahsup edilmek 
üzere merbut cetveldeki nisbetler dairesinde 30 000 000 
liranın avans olarak sarfına Maliye Vekâletine me
zuniyet verilmiştir. 

RBJS — Bu maddeyi kabul edenler el kaldırsın, 
ekseriyeti azime ile kabul edildi, 

<[Kıâ*ip ikinci maddeyi okur)? 
MADDE 2. — işbu altı ay zarfında varidatı 

umUmöyei Devlet kavanta ve nizamaü mansusasma 
tevfikan ahz ve cibayet olunur. * 

RÖS — Efendim ikinci madde hakkında söz 
var mı? (Yok sesleri) İkinci maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edildi efendim. Üçüncü 
maddeyi okuyunuz, 

İSMET BEY (Corum) — Üçüncü maddeye artık 
lüzum katmadı efendim. 

ifKâtip üçüncü maddeyi okur): 
MADDE 3. — Vekaletlerce şimdiye kadar ya

pılmış olan merkez teşkilât kadroları muvazenei 
umumiye kanutfife beraber teklif edilecek teşkilât ka
nunlarının kabulüne kadar hiç bir sebep ve su
retle tevsi edilmiyecektir. 

FERİT BEY (Çorum) — Bu avans olarak ver
diğimiz yekûn miktarı 'için biraz vekâletleri takyit 
etmek lüzumunu hissettik ve heyetei umumryesini 
arzettiğim zaman bazı kuyut İlâve ettiğimizi söyle
miştim. Vekaletlerce şimdiye kadar İhtiyaç görüleni 
memuriyetler ihdas edilmiş ve onlara bulabildikleri 
memurları tayin etmişlerdir ve bazı keza lüzumu 
katisini gördükleri halde o iş için mütehassıs buluna
madığı İçin münhlal kalan memuriyetler de vardır. 
Encümence bu cihet nazarı dikkate alındı. Umumi 
bütçenin tesrii takdimine sebep olabilmek için bu teş
kilâtı tevsi etmemelerini tahtı temine almak istedi. 
Yalnız Vekil Beylerden bazıları, yine bu yekûnu de
ğiştirmemek şartile, teşkilâtta ufak tefek taldilât yap
mak hakları bittabi bakidir. Çünkü encümenin yap' 
tığı takyit sırf tasarruf kısmıdır, yoksa Heyeti Ve-
kilenin kendi icraatından mesul olduğu bir teşkilâ
tın şekline de müdahale etmek mahiyetinde değildir. 
Bir buçuk ay kadar bir müddet nihayet kalacaktır 
ki onu İstiyoruz, kanunu istiyoruz ve onu Heyeti 
Celileniz kabul ederse kesbi katiyet edecektir. Bu bir 
buçuk, ay zarfında büyük bir ihtiyaç görülmedikçe 
bütçenin tevsi edilmemesi bittabi tasarruf noktai na
zarından mühimdir. Bu maddenin encümen nokta t 
nazarından kabulünü teklif ederim. 

İSMET BEY (Çorum) — Bendeniz efendim de
minki izahatımda bunun ne bütçe, ne de muvak
kat bütçe olduğunu müdelleten arzetotistân. Yalnız 
bunun muvazenei umumiyenin tasdikına kadar fai-
dematı Devletin ifa edilmesi İçin lâzım gelen tah
sisatın avans olarak istenilmesi ve varidatın da ci-
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bayet olunması İçin zaruri olarak mezuniyet veril
mesi vazifei kanuniyesinden mütevellit bir mesele 
olduğunu, bir şekil okluğunu arzetmistim. Artık ne 
muvakkat bütçe mahiyetinde olmaması ve ne bütçe 
olmaması Mbarile böyle gayri kafi bir kayRle veri
len tahsisatı takyit etmeyi muvafık görmüyorum. 
Çünkü yirmi günlük, otuz günlÜL bir meseledir. Ya
ni bir çok tenakuz vardrr. Bunların arasında nazırın 
tekftfi tasarruf hususunda tetkik edilecek olursa hiç 
bir mesele yoktur. Binaenaleyh, bu bir şekildir. Bir 
mezuniyet talebinden, yani bir vazifei kamımyenin 
ifası için mezuniyet it&sıridan ibarettir. Artik diğer 
maddelere devam etmek lüzumunu görmüyorum. 
Tayymı teklif edenim. 

IMEKM'BT ŞÜtKİRÜ BEY CKarafcis&rısalup) — 
f«met BeyefendKm'n teklifleri gayet doğrudur. Reye 
koyunuz «fendim. 

JfcEtS — Efendim üçüncü madde üzerindeki mü
zakereyi kâfi görüyor musunuz? 

MAUtYE VEKltU FERİT BEY — Eğer devam 
edecekse bendenizin sözüm var efendim. 

ıRlBFİK ŞEVKET BEY (ISaruhan) — Tay İçm lü
zum yoktur. Reye vazediniz efendim. 

RtBtS — Bu üçüncü maddeyi reye vazediyorum. 
Kabul edilmezse mesele bitmiş demektir. Bu bapta 
ıKarahjsarısahdp Mebusu Mehmet Şükrü Beyin tak
riri vardır. Bunu reye koyacağım. (Kâtip okur): 

Riyaseti Celileye 
'Müzakere kâfidir, ismet Beyefendinin teklifleri 

mucibince diğer mevaddın tayymı teklif ederim 

9 Eylül İ336 

Karahisansahip 
Mehmet Şükrü 

REİS — Tafcriri nazan itibare alanlar el kaldır
sın, takrir nazan itibare alınmış ve diğer mevat tay: 

yedilmiştir efendim. Tayini esami ile heyeti umumi-
yesini reye koyacağım. Reyler tasnif edilinceye ka
dar üç dakika teneffüs edelim. Fakat dağrimıyalıtn. 

(Üç dakika teneffüs edilmek üzere celse tatil edil-

* > • mi 

ÜÇÜNCÜ CÜSUSE 

Açılma Saati : 7 BadezzetsÛ 

REİS : Ikfaei RefcreltJIl Hasan fSehnf Biey 

KÂTİP : Feyyaz ÂJt Bey <Yoz»at) 

RE&S — Efendim celse kuşat edildi. Mmvafcfcalt 
bütçe kanununun heyeti iHnuraSyestat neye vanada 
üstihsai edilen âra aeticesaadie, neye î$*ira!k edem dok
san BUttao on dört net, doksan zatm ekseriyeti mut-
İadcstt kırk altı olduğuna göre muamele tamam, 76 

-rey ile muvakkat bütçe 'kabul edümjtir, 
(Bugürikü luznametim hakliye kaftan mevat ite Cu

martesi günü bermutat saat (Z£) da içtima, edeceğiz. 
Cebeyi Mil ediyorum, 

Kapmam SMÖ : 7,5 

• < ı+mm 
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Kabul Reyi 

Ahmet Ferit B. (İstanbul), Emin Ef. (Aydm). 
Ömer Lûtfi B. (Amasya), Haindi Namık B. (birik), 
Hafe Abdullah Ef. (İzmit), Şeyh Hacı Fevzi Ef. 
(Erainoan), Mahmut Esaıt B. (tamir), Yunus Ntadi B. 
(tzmir). Ali Vefa B. (Amltaiya), Mehmet Ef. (Adam), 
(Hacı Mustafa Ef. (Ankara), Arif B. <BMs), Atıf B. 
fBayazrt), Nuri B. (Botu), Süleyman B. (Cantk), Hat
ırat B. (Biga), Mehmet B. (Biga), Ferit B. (Çorum), 
Fuat B. (Çorum), Refik Şevket B. (Samıhan), Mah
mut Celâl B. (Sanuhan), Hamit B. (Traltaon), Recai 
B. (Trabzon), Hadim Muhittim B. (Karesi), Hafız Sta
tün Ef. (Ayintap), Hasan Fahrai B. (Oümiişanıe), 
Mehmet B. (Gümüşone), Btem Fehmi B. (Menteşe), 
Osman Kadri B. (Muş), Mustafia Hflmi B. (Niğde), 
Ahmdt Ef. (Yozgait), Feyyaz Ati B. (Yozgat), Hüse
yin B. (Elâziz), HflroJt B. (Botu), Ömer Lûtfi B. (Sa-
ruhan), HaKt B. (Ertuğrul), Atıf Ef. (Ankara), Dr, 

Tahsin B. (Aydın), Dr. Mustafa B. (Kozan), Ha
cı Şükrü B. (Diyarbakır), Tevfik Rüstti B. (Menteşe), 
Ragıp B. (Kütahya), Hulusi B. (Karahfeansahjp), 
Dr. Mazhar B. (Aydın), Hakkı Hami B. (Sinop), Ne-

Vemder 

Fikre* B. (Kozan), Eyüp Sabri B. (Esküşehir), Ehra-
tıiırt Süreyya B. (Samhan), Mehmet Şükrü B. <Kara-
(rtisafuahip), Şerif B. (Sinop), Hüseyin Hüsnü Ef. 
(tspaıtta), Hacı Mehmet B. (Bayazut), İhsan B, (Oebe-
Jlibereket), Hasan Ef. (Demeli), Hasip B. (Manas), 
Rüştü B. (Kastamonu), HamduHah Suphi B. (Antak
ya), Vehbi B. (M£de), Kılıç Ali B. ((Antep), Tevfik 
B. (Enamdan), HayaİiB. (Urfa), Ali Rma Ef. (Amas
ya), Hakkı B. (Ergani), Emin B. (Canft), Necmettin 
B. (Siirt), Nuri B. (Siirt), Ali Vasıf B. (Genç), Muş
tala Kemal B. (Entuğtul), Yasin B. (OM), Cevdet B. 
<Kü*ahya), İsmet B. (Çorum), Mustafa B. (Antakya), 
Yusuf İzzet Pş. (Bohı), Dr. AJbkÜn B. (Lâzistan), Ali 
UM B. (Burdur), Naöİ B, (Elâziz), Ahmet Mazhra 
B. {Üsküdar), Hamdı Ef. (Genç). Memduh B. {Kara-
hisansaıfcî), Sıtkı B. (Malatya), Resît Ağa (Malat
ya), Kastamonu okunamadı. 

•bA Ef. (Karaiıfeansahip). Hacı AK Ef. (İçel), Ali 
Ef. (İçel), Mustafa Sabri F.f. (Siirt), Mustafa Ef. (Nİ&. 
ide), Bmiı B. (Erzincan). 

Ademi Katmer 
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