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B Î B İ N C İ C E L S E 
Bed'i muzakerat; s a a t : 1,20 

REÎS — Birinci Reisvekili Hüseyin Avni Beyefendi 

KÂTİPLER : Süleyman Sırrı Bey (Yozgad), Hakkı Bey (Van) 

REÎS — Efendim, ekseriyet hâsıl oldu. Cel
seyi açıyorulm. Zaptı sabık hulâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Birinci Reisvekili Hüseyin Avni Beyefendi

nin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık 
hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. Nevahi 
Kanununun müzakeresine geçilerek 179, 181, 
182, 183 ncü rnevaddı aynen kabul, 180 nci 
maddesi tayyolundu ve 184 ncü maddesi berayı 
tadil encümene verildi ve teneffüs için Celse 
tatil olundu. 

îkinci Celse 
Hüseyin Avni Beyefendinin tahtı Riyasetle

rinde bilinikat Nevahi Kanununun 184 ncü 
maddesinin encümenden mevrut şekli muaddeli 
ile 195 nci maddeye kadar olan rnevaddı ve 
11 Teşrinievvel 1338 tarihli Avans Kanununun 
aile harcırahlarına aidolan 7 nci maddesinin tef
siri hakkında/kd Kavanini Maliye Encümeni 
mazbatası aynen kabul edildi. Simav kazası 
Malmüdürü Nuri Efendiye mütaallik Adliye 
Encümeni mazbatası müza'kere 'edilerek hak
kındaki hıyaneti vataniye hükmünün ref'i ka-
rargir oldu. Karesi Mebusu Basri Beyle rü-
fekasmm, teksiri nüfus için çare taharrisi 
zımnında muhtelit bir encümen teşkiline dair 
takriri müzakere edilip neticesinde Basri Bey 
tarafından geri alındı ve Cumartesi günü top
lanmak üzere tçtimaa nihayet verildi. 

Reis Kâtip ' 
Hüseyin Avni Süleyman Sırrı 

Kâtip 
Hakkı 

2. — SUALLER 

1. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, iplik 

fabrikası ve saireye dair iktisat Vekâletinden 
sual takriri 

'' 2. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, İstan
bul'daki eytam ve eramil maasatına dair Maliye 
Vekâletinden sual takriri 

REİS — Efendim zaptı sabık hakkında söz 
istiyen var mı? 

SALİH Ef. (Erzurum) — Basri Beyin tek
lifi müzakere edilemedi. 

REİS — Arkadaşımızın takriri ı-uznameye 
ithal edildikten sonra müzakere edilecekti. Fa
kat takriri geri aldılar. 

MALÎYE VEKlLÎ HASAN FEHMÎ B. 
(Gümüşane) — Müsaade buyurursanız Reis Bey 
birkaç sual var, onlara cevap vereyim. 

REÎS — Müsaade ediniz evrakı varideden 
sonra. 

MALÎYE VEKlLÎ HASAN FEHMÎ B. 
— Eğer Meclisi Âli müsaade ederse evrakı va
rideden evvel cevap vereyim de bitsin. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Belki işi 
vardır efendim. 

REÎS — Zaptı sabık hakkında başka söz is
tiyen var mı efendim? (Hayır sadaları) Zaptı 
sabıkı .tashihan kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Tashihan kabul edilmiştir. 

HACI AHMED HAMDİ Ef. (Muş) — Reis 
Bey bir teklifi kanunim vardı. 

REÎS — înayet buyurun efendim, evrakı 
varide okunsun da ondan sonra... 

4. — LÂYİHALAR 

j 1. —- Ahali nenzdinde bulunann silâh ve me-
j vaddı müştailennin ciheti askeriyeye teslimi 

hakkındaki Kanunu muvakkatin tadiline dair 
ı kanun lâyihası 
| REİS — Ahali nezdinde bulunan silâh ve 
I rnevaddı müştailenin ciheti askeriyeye teslimi 

hakkındaki Kanunu muvakkatin tadiline dair 

131 — 
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İcra Vekilleri Heyetinden mevrut lâyihai ka
nuniye var; Adliye ve Dahiliye encümenlerine 
havale ediyoruz. 

6. — TEZKERELER 
1. — İstanbul memurlarından mektepte ço

cukları olanların mektep ücretlerinin maaşatı 
sabıkalarına mahsubedilmesi hakkında îcra Ve
killeri Heyeti Riyaseti tezkeresi 

REİS -— İstanbul memurlarından mektepte 
evlâtları olanların mektep taksitlerinin maaşatı 
sabıkalarına mahsubu hakkında İcra Vekilleri 
Heyeti Riyasetinin tezkeresi var; Muvazenei 
Maliye Encümenine gönderiyoruz. 

7. — TAKRİRLER 

1. — Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, Çarşam 
ba kasabasmdaki mebanii hayriyenin imarı hak
kında takriri 

REİS — Çarşamba kasabasındaki mebanii 
hayriyenin imarı hakkında Kırşehir Mebusu Sa
dık Beyin, Şer'iye ve Evkaf vekâletlerinden te
menni takriri vardır. Şer'iye Vekâletine gönde
riyoruz. 

2. — Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, Çarşam
ba kasabasının temini asayişi hakkında takriri 

REİS — Çarşamba kasabasının temini asa
yişi hakkında Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, 
Dahiliye Vekâletinden temenni takriri var; Da
hiliye Vekâletine havale ediyoruz. 

3. — Gelibolu Mebusu Celâl Nuri Bey ve ar
kadaşlarının, dalkîhç marşının, ordu marşı 
ittihazına ve mezkûr m.arşın Kürsü Millet üze
rinde Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Bey tarafın
dan inşadedilmesine dair takriri 

REİS — (Dalkılıç) Marşının Ordu Marşı it
tihazına ve mezkûr marşın Kürsü Millet üze
rinde sahibi eser olan Bolu Mebusu Tunalı Hil
mi Bey tarafından inşadedilmesine dair Urfa 
Mebusu Ali Saib Beyle on üç refikinin takriri 
var; okunacaktır. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Sıhhiye 
Encümenine havalesi... 

20 .1.1339 
Riyaseti Celileye 

En sâf ve nezih, en pâkdamen, coşkun bir 
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millî ve vatani aşk ile Bolu Mebusu Tunalı 
Hilmi Bey tarafından yazılan, daha doğrusu 
periülham tarafından Tunalı'nm ağziyle inşa-
dedilen (Dalkılıç) marşının Meclisi Âlice Ordu 
(marşı telâkki edilmesi ve bu marşın Kürsü 
Millet üzerinden şairi müşarünileyh tarafından 
okunmasını teklif ederiz. 

Gelibolu Urfa Muş 
Celâl Nuri Ali Saib llyas Sami 

Bolu Trabzon Bayezid 
Dr. Fuad Husrev Dr. Refik 

Bitlis Van Elâziz 
Resul Hakkı Hüseyin 

Karahisarı Sahib İstanbul Bursa 
Ali Ali Rıza Operatör Emin 

Gümüşcne 
Hasan Fehmi 

(Gürültüler) 

RÎ3ÎS — Arkadaşlarımızın bu temenni tak
ririni bilâmüzakere reyi âlinize vaz'edeceğim. 
Bu takririn meali anlaşıldı, efendim. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilme
di efendim. 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Riya
set, bunu reye koymaz ve reye koymaya da 
hakkı yok, efendim. 

REİS — Riyasetin vazifesi reye koymak
tır. 

5. •-— TEKLİFLER 

1. —• Kayseri Mebusu Ahmed Hilmi Beyle 
refikinin, Şehit Kumandan Nâzım Beyin valide
sine hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisi 
hakkında kanun teklifi (2/655) 

REİS — Dördüncü Fırka Kumandanı Nâ
zım Bey merhumun validesine hidematı vata-
niyeden maaş tahsisi hakkında Kayseri Mebus
ları Hilmi ve Salbit Beylerin teklifi kanunileri 
var ; Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 

3. — AZAYI KİRAM MUAMELATI 

1. •— Sinob Mebusu Rıza Vamık Beyin, Elce-
zire Cephesi İstiklâl Mahkemesi âzalığından isti
fası 

REİS — Elcezire İstiklâl Mahkemesi âzalı
ğından istifa ettiğine dair Sinob Mebusu Rıza 

I Vamık Be*yin takriri var. 
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T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

Vâki olan mazereti nıeşruama binaen Elze-
zire İstiklâl Mahkemesi âzalığmdan istifaya 
ımeobur kaldığımı arz eylerim, efendim. 

Sinob Mebusu 
Rıza Vamık 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Beyefen
dilerden kim gidecekse istifa etmemek şartiyle 
namzetliklerini koysunlar da biz de ona göre 
intihabedelim. 

REİS — Efendim, Heyeti Celile teveccüh 
gösteriyor. Ne yapsın? 

4. — Erzincan Mebusu Hüseyin Beyin, Trab
zon - Erzincan yolunun Çester Projesine ithali
ne dair takriri 

REÎS — Erzincan Mebusu Hüseyin Beyin, 
Trabzon - Erzincan tarikinin Çester Projesine 
ithaline dair temenni talkriri var; Nafıa Vekâ
letine gönderiyoruz. 

Evrakı varide bitti. 
Efendim. Maliye Vakiii Bey, suallere cevap 

verecektir. 
BÎR MEBUS B. — işitemiyoruz, Reis Bey. 

REÎS — Sükûneti muhafaza edelim efen
dim, bir şey daha arz edeyim: Vekil Bey, iza
hat verdikten sonra izmir İstiklâl Mahkemesiy
le Elcezire istiklâl Mahkemesine bir âza inti
habı yapacağız. Heyeti Celile ona göre istihza-
rat yapsın. 

3. — İzmit Mebusu Sırrı Beyin, Adapazar%'-
ndaki Kereste Fabrikasına dair suali ve Maliye 
Vekili Hasan Fehmi Beyin şifahi cevabı 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEÖMÎ B. (Gü-
müşane) — Efendim. Adapazarı'nda vâki Ara
ba Fabrikası hakkında izmit Mebusu Sırrı Bey
efendi, Maliye ve iktisat Vekâletlerine sual 
takrirleri vermişler. Geçende iktisat Vekâleti 
lâzımgelen cevabı vermiş. Bendeniz o gün Mec
liste bulunmadığım için Maliyeye taallûk eden 
kısmını şimdi arz ediyorum. Efendim, bu fab
rikaya ait arazi, fabrikanın idare reisi Nihad 
Beyin uhdei tasarrufunda imiş. Nihad Bey, ma
hallî Tapu dairesine mür^caatle fabrika şirke
tine bu araziyi devir ve ferağ edeceğinden 
muamelei lâzimesinin icarsım teklif etmiş. Tapu 
dairesi, Maliyeden isormuş, Maliye Vekâleti, şir
ketin iktisat Vekâletince şahsiyeti mâneviyesi-
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nin tasdik edilip edilmediğini sual etmiş. Henüz 
tasdik edilmediği cevabı alınınca; mahalline teb
liğ edilmiş denmiş ki, şirket iktisat Vekâletince 
tasdik edilemedikçe emvali menkule tasarruf ede
mez. Muamelei ferağıyeyi tehir ediniz. Tasdik 
muamelesi yapılıncaya kadar Maliyeden geçen 

muamele bundan ibarettir. 
ABDULLAH Ef. (izmit) — Vekil Bey fabri

ka hakkında bizim de sözümüz var. 
SIRRI B. (izmit) — Bu Adapazarı Fabrikası 

hakkında üçüncü defadır ki, huzuru âlinizde iza
hat vermek mecburiyetinde kalıyorum. Meclisi 
Âli, bu mesele ile ne kadar meşgul olsa, hakika
ten ehemmiyetiyle mütenasip bir şey yapmış olur. 
Vekil Beyefendi «bu şirketin mahiyeti kanuniye-
si iktisat Vekâletince tasdik edilmedikçe biz, ta
pu veremiyeceğiz ve Maliye Vekâletince yapılan 
muamele bundan ibarettir.» buyurdular. Hakika
ten böyledir. Yalnız huzuru âlilerinde kendileri
nin nazarı dikkatini gayet mühim bir noktaya 
celbedeceğim. Geçende bilmünasebe söylemiştim; 
bu fabrikaya ciheti askeriyeden vaziyed ediliyor. 
Buna tarifatı kanuniye dâhilinde, bir heyet, be
deli icar takdir ediyor. Eğer tâyin olunan bu be
deli icar, Hükümet tarafından tasdik edilirse 
hasmın hakkı tasarrufu tasdik ve kabul edilmiş 
olur. Bu cihetten müteyakkız olmak lâzımgelir. 
Hattâ geçen heyetten birisi yapılan mazbatada 
meşruhatı lâzimeyi vermiştir. Millet, kendi mül
küne ücret vermesin, bu, şimdi tasarruf iddiasın
da bulunan zevatın hakkı değildir, mutasarrıfı ha
kiki millettir, milletin hakkına yine millet ücret 
vermesin diye şerh vermişti. Fakat bu sözü sey-
liyen zat münferidolduğu için, nazarı dikkati 
celbedemedi. Ve mazbata mevkii meriyete kondu. 
Eğer bu mazbata, mercii aidinden dahi tasdik edi
lecek olursa, şimdi söylediğim gibi, hasımlarımı
zın hakkı tasarrufu, gayrikabili reddolarak na
zarı kanunda tasdik edilmiş olacaktır. Ve millet 
bu yüzden üç milyon lira mutazarrır olacaktır. 
Onun için meselenin ehemmiyetinden dolayı tek
rar tekrar nazarı dikkati âlilerinizi celbediyorum. 
Fakat burada ne daha fazla söyliyebilirim ve ne 
de Vekil Bey söyliyebilir. 

Benim kiraren meseleyi huzuru âlinizde izah 
etmnekliğimin sebebi; ierai salâhiyetinizi istimal 
ile meseleye vaziyed ederek esbabını istikmal et
mektir. Maatteessüf Nizamnamei Dahilîmiz buna 
müsait değildir denilecek. Fakat milletin üç mil
yon 'lirası nereye gidecektir? Eğer Meclisi Âli, 
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meseleye icrai bir sıurette vazıyed ederek tetkik 
ve tamik edecek olursa - zannederim - kendisine 
terettübeden vazifenin en mühimlerinden (birisini 
ifa etmiş olacaktır. Çünkü hakkı yerine getire
cek. Yapmadığı halde sail ile mesul arasına inhi
sar edecek bu muhaveratın hiçbir neticei müfide-
si hâsıl olamıyacagmı söylemek mecburiyetinde
yim. 
' MUSTAFA B. (Karabinan Şarki) — Bir is
tizah takriri verindz. 

SIRRI B. (Devamla) — Maliye Vekilinin 
hatası yoktur ki, hatasından dolayı mevkiıi tezel
züle uğrasın, 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Yani an
ket. 

SIRRI B. (îzmit) — O değil... 
OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Anket mi

dir Beyefendi, anket parlmanter mi istiyorsu
nuz? 

CEMÎL B. (Kütahya) — Maliye Vekilinin 
en büyük hatası, fabrikaya vazıyed etmediğidir. 
Fabrika şahsın değil, Hazinenindir. 

ıSIRRI B. (îzmit) — Şimdi münasip görür
seniz hakikaten meselenin ehemmiyetiyje mütena
sip bir nazarla bakarsanız Maliye Vekili Bey bu 
meselenin mebdeinden müntehasına kadar geçir
diği safahatı müş'ir size bir malûmat versin, 
tetkikat yapsın. Siz de, muttali olacağınız hakai-
ka göre hüküm verirsiniz. Meseleye ancak bu su
retle, yani icrai sıfatla vazıyed etmdyecek olursa
nız -, tekrar söylüyorum - vebali Heyeti Umumi-
yendze aidolmak üzere milletin 3 milyon lirası he-
ibaya gidecektir. 

MALÎYE VEKÎLİ HASAN FEHMÎ B. (Gü-
müşane) — Efendim Harbi Umumide bir şirket 
teşekkül etmiş, bir fabrika yapmışlar, bu fabri
ka yapılırken alâri vay etin asker çalıştırılmış,, 
ahali cebren istihdam edilmiş... Yani ahalinin 
mesaisiyle bir müessese vücuda gelmiş, fakat şir
ketin nam ve hesabına muamelesi yapılmış. Yal
nız anonim şirket olduğu için îktisat Vekâletin
ce alelusul şirketin şahsiyeti mâneviyesinin tasdi
ki muamelesi kalmış. Maliye Vekâletinde, bu şir
keti teşkil eden zevatın sermaye vazetmediğine, 
fabrikanın halkın mesaisiyle vüctıda geldiğine 
dair ne bir kâğıt vardır, ne de bir vesika mev
cuttur. Belki bunda hukuku umumiyeye taallûk 
eder bir mesele vardır. Harbi Umumi içerisinde 
yapılan bu fabrika hakkında daha fazla daha 
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esaslı olan bu malûmatı, bendeniz bu sualden son
ra hususi surette orada malûmatı olan zevattan a l-

| dığım malûmata binaen arz ediyorum. Bu fahri -
! kaada hakikaten, ahali çalıştırılmış, asker çalış-
İ tırılmış şirket vücuda gelmiş deniliyor. Fakat, bu 
I şirkete vaziyed etmek için elimizde bir vesika 
j yoktur. Olmadığına göre şirketin elinde bulunan 
| veyahut bir şahsın, bugün Nihad Beyin uhde-
S sinde miıkayyedolan bir mala Maliye Vekâleti ve-
I yahut her hangi bir dairei resmiye elbette vezi-

yed edemez, elbette onu hakkından mahrum ede
mez. Eğer Harbi Umumide yapılan bu muamele
nin esası hakkında yani Harbi Umumi esnasında 
vukua gelen mesaili tetkik e^mek, tetkik ettir
mek arzu buyuruluyorsa bunun hakkında bize 
ayrıca bir mezuniyet ve salâhiyet verilmek lâ-
zımgelir. Çünkü ortada ne bir şikâyet, ne bir 

I vesika yoktur. Neye istinaden mahkemeye mü
racaat edelim? Neye istinaden vaziyed edelim? 
Yalnız bizim yaptığımız bir muamele varsa o da 
tapuyu tevkif ettiğimizdir. Tapuyu tevkif etmek 
için bu müessese sizin paranızla yapılmadı diye
mezdik, demedik. Çünkü elimizde bir vesika yok
tu. Onun için dedik ki, îktisat Vekâleti şirketin 
şahsiyeti mâneviyesini tasdik etsinn de ondan 
sonra, yapalım... 

Binaenaley bu hususta malûmatı olan arka
daşlarımız alelusul bir takrirle Meclisi Âliye 
müracaat etsinler. Biz de o malûmatı esas itti
haz ederek tahkikata girişelim. Eğer tahkikat 
neticesinde Hazinenin lehine bir netice elde 
edebilirsek o vakit mahkemeye müracaat eder ve 
milletin hukukunu takibederiz. Ve illâ bugün 
bu şerait altında bir şey yapamayız. Çünkü eli
mizde bir vesika yoktur. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Acaba İzmit 
muhasebecisinden bu malûmatı alamaz mısınız? 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. — 
Efendim muhasebeciden bu malûmatı aldık. Bu 
malûmatı aldıktan sonra hüküm lâzım. Hüküm 
için de bir vesika lâzım M onun üzerine tahki
kat yapılsın. Asker çalışmış.. Kim çalıştırmış? 
Ahaliye cebren ormandan 'kereste getirtt'irillıaiş, 
kim getirttirmiş? Zannederim bu hukuki olmak
tan ziyade cezai bir mahiyette 'olacaktır. Ve o 
vakit de mesele Maliye Vekâletinden ziyade cü
rüm olmak itibariyle ieabeden tahkikat ve taki-

J bat' devairi «idesine terettü'beder. Halkı cebren 
I sevk ve istihdam etmişler, enkaz getirttirmişler.. 
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Hulâsa Maliye Vekâletinde bu tapu muamelâ
tından başka bir malûmat sebk etmemiştir. 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Ben şimdi bir
takım malûmat dermeyan edeceğim. Not eder
siniz. 

SIRRI B. (İzmit) — Hariçten ihbar yoktur 
buyurdunuz. Ben meselenin cereyanından sizi ha
berdar ettim. Hariçten yapılan ihbar zannederim 
ki benim kürsü millette vukubulaıı müddeiyatm 
yanında pek sönük kalır. Ve zatiâlileri bu 
hakayıka muttali olduktan sonra merasimi 
kanuniyeye tâbi olup olmaması meselesi kalır. 
Zatıâlilerince buna lüzum görülürse ve buna va-
zıyed ederseniz zannederim 'ki Maikamı Âlinize 
terettülbeden vazifeyi yapmış olursunuz. Aksi 
takdirde o vakit, arkadaşîlarımızm dediği gibi 
biz de meselenin tamiki tahkikatı için başka tek
lifler dermeyan ederiz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Bendeniz bu fabrikanın ne suretle yapıldığını 
Mr Maliye müfettişi gönderir tahkikat ettiririm, 
bunu yaparım. 

SIRRI B. (İzmit) — İstediğim bundan iba
rettir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim Cemil Beyin de bir sual takriri vardır, 
müsaade buyurursanız ona da cevap vereyim. 

ABDULLAH Ef (izmit) — Reis Bey! Söz 
isterim. Bendeniz Meclisi Âliyi bu fabrika mese
lesi hakkında tenvir edeceğim. Bendeniz bizzat 
Adapazarlıyım ve meseleye bidayetinden niha
yetine kadar vukufum vardır. Maliye Vekili Bey 
elimizde delâil yoktur buyurdular. Delâill göste
receğim, bizim bu bapta hiç hakkı kelâmımız 
yok mu? 

REİS — Nizamname buna muhaliftir. Ruz-
naıme haricinde söz dinliyemeyiz. 

5. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, 
Adapazarı Kereste Fabrikası hesabatının Maliye 
Vekâletince tetkik ettirilmesi hakkındaki takriri 

(SALİH Ef. (Erzurum) — Reis Bey zaıtıâMleri 
verilen takriri okutturacaksınız. 

REilS — Bu mesele üzerine okutturamam. 
SALİH Ef. (Erzurum) — Hayır bu mesele 

üzerine okutturacaksınız. 
REİS — Efendim, sâil Hükümetten bîr cihe

tin tavzihini istiyor. Takriri okursak sual, sual 
şeklinden çıkarak, âdetıa bir istizah mahiyetini 
alır. Salih Efendi takririnde diyor ki, «Millet 
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) ianesiyle vücuda gelen fabrika hakkında Maliye 

Vekâletince tetkik&t yapılmasının kalbuiünü tek-
Lif ederim.» Şimdi bu Maliye Vekâletinin vazife
sidir. Eğer Maliye Vekâleti vazifesini yapmıyorsa 
istizah kapısı açıktır. Böyle temenni takriri ile 
olaımaz. 

ABDULLAH Ef. (Lanit) — Reis Bey bu 
bapta iki kelime söylemekliğime müsaade buyu
runuz. Maliye Vekili Beyefendi Hazretleri bu
yurdular ki, bizdim malûmatiyimz yoktur. Biz me
seleden tamıamiyle haberdarız. Burada işliyen as
kerlerin yevmiyesini ve hattâ ekmeklerini Hazine 
vermiştir, Maliye Nezareti vermiştir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. -
Peki teftiş edelim, tahkik edelim, Salih Efendi
nin takririmi de Maliye Vekâletine havale buyu
runuz. Zıaten biz tefitrişjat yaptıracağız. Bu da bu
lunsun. 

SIRRI B. (ÎTSmvt) — Fabrikanın içindeki ma-
kinalarm emvali gamaıimden olduğunu buradan 
;ahii, Müdaıfaai Milliye Vekâletinden dahi tah

kik edebliılirsiniz. 
REİS — Salih Efendinin takririni bermucibi 

talep Maliye Vekâletine gönderiyoruz. 

4. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Trak
ya'ya gönderilen Maliye memurlarının harcırah
larına dair suali ve Maliye Vekili Hasan Fehmi 
Beyin şifahi cevabı 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim, öemil Beyin bir sual takriri var. Edir
ne ve PaşaeM'nin istirdadını mütaakıp gönderilen 
mailmemurlarına muhasebecilere, defterdarlara 
beşer yüz lira alelhisap suretiyle para verilmiş, 
bu paranın verildiği doğru muduır? Doğru ise 
harcırah mıdır, avans mıdır ve neticesinde mua-
melei mahsubiyesi yapılmış mıdır, yapılmamış 
mıdır? Sualin hulâsası bu.. Efendim malûmuâıli-
leri Trakya'yı (teslim almak üzere Refet Paşa 
Hazretleri İstanbul'a gönderildi. Memleketin bir 
ay zarfında teslimi meşruttu. Fakat bir haftada 
mı, iki haftada mı, son haftada mı, hulâsa ne va
kit memurların orada ifayı vazife edecekleri ma
lûm değildi. Her hangi livayı teslim aldığımız 
dakikada memursuz bırakmaktan ne kadar fena 
neticeler tevellüdettiğini Meclisi Âliniz takdir 
buyurursunuz, .teslim alınan, düşmandan ifâtihlâs 
olunan yerlerde istihlâıs edildiği dakikada mua
meleye başlanırsa bunda maddeten, manen fayda 
mevcuttur. Bunun için Edirne'ye ve Edirne'ye 
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tmıüıcsav&r olan livalarla tâyin edilen' memurlara is
tanbul'a giderek Refett Paşanın fbahtı emrinde 
bulunmalarını ve her hangi kısım teslim alı
nırsa ora memurlarının derhal vazifeye baş
lamalarını daha Trakya teslim alınmazdan ev-

• vel tâyin edilen memurlara emrettik. Bu me
murların İstanbul'da ne kadar kalacakları, 
hangi tarikle Trakya'ya gidip vazifeye başlı-. 
yacakları malûm olmadığı için o gün harcırah
larım tahakkuk ettirmek imkânı yoktu. Her 
malmemuruna, hattâ bu avans muamelesini 
yalnız malmemurlarına değil memurini Mülki
yenin de müracaat edenlerine yaptık. Beşer 
yüz lira avans olarak alelhisab suretiyle para 
verdik. Dedik ki, vazifeye başladığınız güne 

, kadar bu para yanınızda kalır, harcırahınıza | 
lâzım olan kısmı sarf edersiniz. Vazifeye baş
ladığınız gün harcırahınızı tahakkuk ettirir
siniz, bir şey artarsa sandığa kor, makbuzunu 
bize gönderirsiniz, artmazsa zaten istihkakınızı 
almışsınızdır. Çünkü bidayeten tahakkuk et
tirmek imkânı yoktu, İstanbul'da bâzı memu
rin aileleriyle, bir kısmı mücerredolarak üç 
hafta, - dört hafta oturacaklardı. Oradan kal
kıp da Edirne'ye Kırkkilise'ye gidecek bu 
memura gittikten sonra harcırahın tahakkuk 
etsin, ondan sonra para al diyemezdik; Cemil 
Beyefendiyi temin ederim ki, orada muamele 
başladıktan sonra hepsi harcırahlarını tahak
kuk ettirmiş ve evrakı müsbitesiyle harcırahtan 
artan kısmı vezneye koymuş ve makbuzlarını 
göndermiş, hesaplarını kapatmıştır. Yani Ha
zine namına hiçbir zarar olmamıştır. (Bilâkis 
bunları bir an evvel vazifelerine göndermek 
için vazife teshil edilmiştir. Bu şerait altında 
istihlâs edilen bir memleket hakkında bundan 
başka muamele yapılamazdı. Avans muamelâ
tı da malûmuâliniz Maliye Vekâletinin takdiri
ne tevdi edilmiş bir meseledir. Vekâletin bu 
husustaki takdiri her liva için yalnız beşer yüz 
lira vermekten ibarettir ve netice itibariyle de 
muamele tahakkuk ettirilmiş ve hesap kapatıl
mıştır. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Çok muvafık, 
başka çare yoktur. 

CEMİL B. (Kütahya) — Efendim, ben
deniz sual takririm de diyorum iki, ahiren 
idaremize geçecek olan Trakya'ya gönderilen... 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Yani 
Trakya şimdi idaremizde değil mi? 
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CEMİL B. (Kütahya) — Bendeniz, yakın 

bir maziden bahsediyorum. Evet elimize ge
çecek olan Trakya'ya gönderilmek istenen mu
hasebecilere, defterdara, Maliye Vekâletinden 
beşer yüz lira verildiğine ve şimendifer harcı
rahlarının pek az bir meblâğa baliğ olduğuna 
göre ve Trakya'nın da İstanbul'a kurbiyetine 
nazaran bu paranın çok olduğu ve idaremizde 
bulunan diğer memleketlerdeki memurinin ki
misinin yedi ay, kimisinin sekiz ay, kimisi
nin dokuz aylık maaşları tedahülde kalmışken 
bu memurlara, yani bu muhasebecilere ve def
terdara beşer yüz lira avans vermenin doğru 
olup olmadığını ve hüdanegerde bunlardan bi
risi vefat ederse bu paranın evlâtlarına mı mi
ras kalacağını soruyorum. 

MUSTAFA B. (Tokajl) — Canım Hazine
nin parası kimde kalmış? 

CEMİL B. (Devamla) — Vekil Beyefendi de 
bııyuruyorlar ki; kıymetli vatanımızın aksamın
dan bulunan ve bizden bir müddettir müfarakat 
etmiş bulunan Trakya'nın hangi gün elimize 
geçeceği malûm, olmadığı ve bu gibi memurların 
İstanbul'da günlerce oturmaları melhuz bulun
duğu için kendilerini yâr ve ağyara karşı muh
taç bir mevkide bırakmamak üzere bir miktar 
da para verilmek münasip görülmüştür. Bende
niz de diyorum ki, elendiler Mudanya Mukave
lenamesi Trakya'nın kaıç günde elimize geçece
ğini tâyin ediyordu ve hiç de memurlar İstan
bul'da beklemek mecburiyetinde değildir. 
Acaba bu muamele §az olarak yalnız Maliye
nin mümtaz memurlarına mı mahsustur? Ve di
yorum ki, artık israf yeter ve bu müsavatsız 
semahat yeter. Çünkü bir yandan diğer memur
larımız maaş almazken öte yandan birtakım me
murlara semihane terfih doğru değildir. 

Sanki Hazinemizin masarifinden başka yir
mi, otuz milyon fazla varidatımız varmış gibi. 
İşte benim aradığım müsavatsızlıktır, yoksa 
mantıki avansa sözüm yoktur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
(Gümüşane) — Efendim, müsaade buyurursa
nız Cemil Beyin sual takriri aynen okunsun. 
Mezkûr takrir Edirne'nin istihlâsmdan mu
kaddem verilmiş değil, yakında verilmiş. 

CEMİL B. (Kütahya) — Ben yeni duydum 
va yeni veridim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
(Devamla) — Bu. memurları meselâ Antalya'-
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dan, Ankara'dan veya diğer her hangi bir liva- I 
dan Rumeli'nde memuriyete nakledilmiş, bu I 
yalnız mal memurlarına münhasır değildir. I 
Bendeniz izmir ve havalisine .gidecek me
murların harcırah havaleleri*- bekleyip 
günler geçirmesine ve istihlâs edilen 
mahallerde idarelerin tesisinin tehirine mâni 
olmak için o vakit bütün memurine şâmil olmak I 
üzere dedim ki, düşmandan kurtarılan mahal-
3ere gönderilecek memurların takibödecekleri I 
güzergâha ait harcırahlarının tahakkuku müm- I 
kün ise tahakkuk ettirmek suretiyle, mümkün I 
değilse harcırahlarına mahsuben tediyatta bu- I 
lunmak suretiyle yalnız mallandıklarından de- I 
ğil, para bulunmadığı takdirde her hangi mü- I 
essesei Maliyeden dahi bu harcırahlar temin edil- I 
mek suretiyle düşmandan kurtarılacak mahal- I 
iere tâyin olunan memurini Devletin bilûmum I 
masarifi zaruriyelerini temin ediniz ve yola çı
karınız idiye emir verilmiştir. Bu bir kere mal- I 
memurlarına maksur değillir. I 

ikincisi; maaaile Edirne'ye gidecek bir def- I 
terdar var veya Anadolu'nun her, hangi bir liva- I 
smdan Kırkkilise'ye gidecek olan her hangi bir I 
muhasebecinin maaaile harcırahı zaten bundan I 
noksan tutmaz ki hiçbir §ey olmazsa bunlar I 
mükeffel memur olduklarına gör?e ve gittikleri 
gün oraidaki sandıkta para olmadığına nazaran I 
beş yüz lira sandığa sermaye olarak götür de- I 
mek dahi Maliye Vekilinin yapacağı bir vazi
fedir. Bunlar ölürse Hazine bu parayı kimden I 
alacaktır buyurdular. Rica ederim bir memuru 
vazifesine sevk ederken bir an evvel şevkini te- I 
min etmek için harcırahına mahsuben verf'en I 
bir parayı ölürse Hükümet nereden alacaktır diye 
düşünmek zannederim hiç hatıra gelmez. Şayet 
böyle bir şey dahi olsa onun eytam ve eramiline 
intikal edecek olan maaştan eşhas zimmeti man- I 
subedilir. Bu, gayet tabiî bir şeydir. Bir memur 
vefat eder de zimmeti zuhur ederse diye ailesi 
harcırahtan, maaştan mahrum kalır mı! Hiçbir 
zaman!.. (Kâfi sesleri) 

CEMİL B. (Kütahya) — Efendim Vekil 
Bey buyuruyorlar ki her hangi bir defterdar, 
her hangi bir muhasebeci Ankara'dan Trakya ya 
azimet etmek suretiyle kendisinin maaaile harcı
rahı dört yüz, beş yüz liradan aşağı tutmaz. 
Bendeniz de diyorum ki hayır tutacağı ya 100 
lira veyahut 150 liradır. Bir mebus on bin ku
ruş üzerinden harcırah alırken îstanbuü'a kadar | 
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harcırahı 60 - 70 lira ancak tutuyor. Bendeniz 
zannediyorum ki vekil bir hakikat söylemiyor! 

MALİYE VEKlLl HASAN FEHMİ B. — 
Bendeniz Cemil Bey! Bir hakikat söylüyorum. 
Antalya'dan giden defterdarın maaaile harcı
rahı, yani vapur ücreti ne eder? Tren ve saire 
ücreti ne eder? Hepsinin yekûnunu biz hesab-
ediyoruz'. Rica ederim Harcırah Kanununa mu
halif hiçbir hareket yoktur ve şunu da size so
rarım. Edirne istihlâs edildiği vakitte hangi şi
mendifer işliyordu ve hangi vesait mevcuttu? 

CEMlL B. — Bu sözler bana kanaatbahş de
ğildir. (Mesele anlaşıldı sesleri) 

RE IS — Efendim mesele anlaşıîldı. Arkada
şınız verilen paraları sordu. VeOril Beyefendi de 
bu paraların ne suretle verildiğini beyan buyur
dular, sual meselesi neticelendi. 

5. — Karahisarı Sahib Mebusu Ali Beyin, 
Karahisart Sahib İstinaf Reisinin sebebi tebdi
line dair suali ve Adliye Vekili Rifat Beyin şi
fahi cevabı 

REİS — Şimdi bir de Adliye Vekili Bey bir 
suale cevap verecekler. Sual için beş dakika kal
mıştır. Kısa ise buyurunuz efendim! 

ADLİYE VEKlLl RlFAT B. (Kayseri) — 
Efendim Karahisarı Sahib Mebusu Muhteremi 
Ali Beyin bir sual takriri vardır. Müsaadenizle 
suali aynen okuyayım : 

«Afyon Karahisar istinaf Reisi Sadık Beyin 
Edirne istinaf Âzalığma tahvilen tâyin edildi
ğini anladık. 

Evvelâ : Muvazenei Maliye Encümenince 
istinaf reislerinin maaşatı asgari iki bin beş 
yüz olarak kabul edilmiş ve mumaileyh kıdemli 
adliyecilerden olup bu maaşa kesbi istihkak ey
lemiş olduğu halde almakta olduğu (1 600) ku
ruş maaşı iki bin kuruşa iblâğ suretiyle terfi 
ettirilmiş gibi bir şekil verilmesi ve binnetice 
istihkak peyda etmiş olduğu iki bin beş yüz ku
ruştan mahrum edilmesi sebebi nedir? 

Saniyen : Mumaileyhin mucibi tahvil başka 
bir hali var idiyse bunun ya cürüm halinde taki
batı müstelzim veyahut idaresizlik ve tembellik 
gibi idari muameleyi mucibolması tabiî idi. Hal
buki hakkında böyle bir şey olmadığı, iki ay zar
fında (300) küsur meseleyi hal ve intaceylemek 
suretiyle faaliyeti de ihsaiyat kaydiyle sabittir. 
Bundan maada umum Afyon Karahisar ve mül-
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hakatı halkına müracaat edilirse mumaileyhin 
istikamet A-e iffetine herkes şahadet ile memnuni
yetini gösterecektir.» 

. NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Hayır! Af
yon Karahisar mülhakatı değil. Üç beş mütegalli-
benin tesiridir. 

ADLİYE VEKİLİ RİFAT B. (Okumaya de
vamla) — «Ve göstermektedir. Tebdil ve tenzil 
ve bilhassa hakkı olan maaşından mahrumiyeti es
babını Adliye Vekâletinden sual ve üç gün zarfın
da celsei aieniyede şifahen cevap itasını temenni 
ederim.» Efendim 1338 senesi bütçesinin Muva-
zenei Maliye Encümenince tesbit edilen kadrola
rın tatbikine malûmuâlileri Heyeti Celilenin 
Yedinci Avans Kanunumda tesbit ettiği bir mad-
dei mahsusa île \rekâletler tarafından başlandı. 
Biz de ona binaen o sene için tesbit edilen kadro
ları tatbik ettik, bu meyanda malûmuâlileri hâ
kimi münferittik teşkilâtı tatbik edildiği sırada 
bütün liva bidayet hâkimliği İstinaf malıkemesi 
halini aldı. 1 500 - 1 600 kuruşluk nispeten mev
kileriyle pek dûn bir nispette istinaf reisleri ve 
istinaf müddeiiumumilikleri peyda olup bu Sadık 
Bey de bu meyanda bin beş yüz kuruş maaş alan 
bir İstinaf Reisiydi. Mııvazenei Maliye Encüme
ninin mazbatasında da gösterildiği veçhile... 
Çünkü Mııvazenei Maliye Encümeni bu tahsisa
tı verirken nispetsiz terfi yapmamak, fazla har
cırah vermemek, kimsenin hakkım yememek için 
birtakım kayıtlar ilâve etmiş ki, o mazbata elde 
mevcuttu. Buna binaen maaşı artacak hükkâmın 
dosyalarını yegân yegân tatbik ettik ve müstalı-
hakma vermek istedik. Bu meyanda tabiî Sadık 
Beyin de dosyasını tetkik ettik. Sadık Bey Bur-
dur'da bulunduğu sırada vazifei memuriyetini 
suiistimal etmiş ve işten el çektirilerek tahtı mu
hakemeye alınmış bir zattır. O vakit vekâlet ara
dan yirmi, yirmi beş gün geçtikten sonra yanlışlık 
olmuştur diye geri almıştır ve bittabi hakkında lâ-
zımgelen muameleye tevessül edilmiş ve tahtı mu
hakemeye alınmıştır. Müfettişin hakkında yaptığı 
tetkikatta harekâtının pek laubali olduğu zikredi
liyor ve beyefendinin buyurdukları gibi belki 300 
ve belki daha fazla da iş görmüştür. Fakat 1339 
senesine de yalnız cinayet olarak 153 iş devret
miştir. Binaenaleyh sicilli encümence tetkik edildi, 
bu zatın re'sen riyaseti ifa edemiyecek bir halde 
olduğunu gördü. Kıdemine binaen aldığı 1 600 
kuruş maaşı iki bin kuruşa iblâğ edilmek sure-
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tiyle istinaf âzalığma tâyin edildi. Mesele bun
dan ibarettir. 

REİS — Aid Bey cevabı ıkâfli görüyor musu
nuz? 

ALİ B\ (Karahisarı Sahib) - Eğer söylediği 
sebep bu ise Rifat Beyefendinin vicdanına müra
caat ediyorum. Fazla söz söylemede istemiyorum. 

ADLİYE VEKİLİ RİFAT B. — TaibİÎ böy
ledir efendimi. 

REİS — Efendimi cevaplarını bugün böyle 
toabul etımek zaruridir. Kâfi görülimediğd takdir
de bunun başka sureti vardır. 

ALİ B. (Karahisarı Sahih) — Kâfi görmü
yorum. Benim mfüraeaaltfim üzerine bunları teda
rik etımiş ve burada söylemiştir. 

ADLİYE VEKİLİ RİFAT B. (Kayseri) — 
Beyefendi bunlar tedarik edilecek bir şey değil
dir. Bür sene evvel vazifei memurasımde suddsıti-
analdem dolayı tahtı mulhatemeye alınmıştır. Bey-
efendknn buyurdukları zat için belediye reisi ve 
âzakrrndan bu zaıtı ipifea edin diye telgraf almı
şızdır. Fakat bâzısı iyidir dediği griıbd fena diyen 
de olmuştur. Vekâlet tabiî hakemdir. Vekâlet el-
deikli evraka göre iş yapmıştır. 

REİS — Efendim! Artık suallere nihayet ve
riyorum. Çünikü yarıım saaitt hitam bulmuştur. 

Encümen mazbataları var, onları arz edeyim. 
İktisat Encümeni mazbatası var. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Ya
nım saat müddet, malûmuâlinıiz her celsede olur
sa olur. Yoksa haftada bir sual günü olursa böyle 
değildir, öbür içtiımada benim sualimde cevap ver
sinler. Geçen gün mevzuubahsolmuş, fakat ben 
burada yoktum. 

REİS — Efendim her ietihııada yarım saat su 
ailene cevap verilecek. 

ALİ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — Ben-
denlizkı tahminim. Gelecek iotıimada da bendeni
zin sualime cevap versinler. 

REİS — Bütün suallere cevap verilmesi için 
Divanı Riyaset tebligatta bulunur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim Ali Süruri Bey tahrirî cevap istiyordu. 
Tahrirî olarak cevap verilmiştir. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Em
rettiğimiz gün kalemden aradım edendim. Henüz 
gelmedi dediler. 



8. 
İ : 186 

MAZBATALAR 
3.2 

1. — Meccanen kereste kafına dair Kanunun 
tefsiri hakkında İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
tezkeresi ve Kavanini Maliye ve İktisat encü
menleri mazbataları 

REİS — Efendlim meccanen kereste bat'ma 
nıiteaad'e edilmesi haıkkkındakd Kanunun tefsiri
ne dair İktisat Encümeni mıazjbaitası var ruzna-
<nıeye 'aluyoruz. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Müstacel kaydiyle alın
sın. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Bu 
tefsire memaliki müstahlasa ahalisi ve bilhassa 
Yunanlılar tarafından mazalim ika edilen halk 
şiddetle intizar ediyor. Rica ederim buna müsta
cel olarak 'bakılsın. 

REİS — Efendim bu tefsirin müstacel mevad 
arasına numara sırasiyle alınmasını kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi. 

2. — Ergani Mebusu Mahmud Beyin, Ergani 
livası merkezinin Palu'ya nakli hakkında kanun 
teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/647) 

REÎS — Liva merkezinin Palu'ya nakli hak
kındaki teklifin şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası var. Dahiliye Encü
menine gönderiyoruz. 

3. — Kars Mebusu Cavid- Beyle refikinin, 
Kars, Ardahan ve Artvin'de birer Ziraat Banka
sı kü§adı hakkında kanun teklifi ve Lâyiha En
cümeni mazbatası (2/651) 

RE IS — Elviyei Selâse'de Ziraat bankaları 
küşadı hakkındaki teklifin şayanı müzakere ol
duğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası var. 
İktisat ve Muvazenei Maliye Encümenlerine ha
vale ediyoruz. 

4. — Kayseri Mebusu Sabit Beyin, Tekâlifi 
harbiye ve taahhüdatı askeriyeden matlubu olan
lara arazi ve emlâki metruke itasına dair kanun 
teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/646) 

REÎS — Mütaahhitlerin matlubatma muka
bil emvali metruke itası hakkındaki teklifin şa
yanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası var. Kavanin ve Muvazenei Maliye 
encümenlerine havale ediyoruz. 
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5. — Erzurum Mebusu Âsim Beyle refikinin, 

Terfi görmiyen zâbitanın harbde geçirdikleri her 
sene için kıdemlerine bir sene zammına dair kanun 
teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/649) 

REÎS — Harekâtı Milliyeye iştirak eden zâbi-
•tanm kıdemlerine bir sene zam icrası hakkında
ki teklifin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyd̂ -
ha Encümeni maaabtası var. Müdafaai' Milliye 
Encümenine havale ediyoruz. 

6. — Siverek Mebusu Mustafa Lûtfi Beyin, 
Siverek livasının müstakil liva haline ifrağına 
dair kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbata
sı (2/648) 

REÎS — Siverek livasının müstakil liva hali
ne ifrağına dair teklifin Heyeti Vekileye tevdii 
hakkındaki Lâyiha Encümeni mazbatası var. He
yeti Vekileye havale ediyoruz. 

7. — Tedrisatı İptidaiye Vergisinden şikâye
ti havi müstediyat üzerine Kanunda bu bapta 
icrası lâzımgelen tadilâta dair İstida Encümeni
nin üç kıta mazbatası 

REÎS — Tedrisatı iptidaiye Vergisinden şi
kâyeti havi müstediyat üzerine Kanunda bu 
bapta ierası lâzımgelen tadilâta dair İstida En
cümeninin üç kıta mazbatası var. Tedrisatı ip
tidaiye lâyihasiyle birleştiriyoruz. 

LÜTFÎ B. (Malatya) — Reis Bey bu gibi 
nıazabıt derhal okunmakla beraber müzakere 
olunması icabeder. Çünkü affa dairdir. 

REÎS — Hangisi efendim? 
LÜTFÎ B. (Malatya) — İşte o Tedrisatı ip

tidaiye Vergisine dair olan mazbatalar. 
REİS — Bu mesele encümenlerde derdesti 

rüyet iken ruznameye alındı. Sırası geldiği za
man müzakere edilecektir. 

LÜTFÎ B. (Malatya) — Hayır bunun şimdi 
sırasıdır. 

REİS — Efendim, Tedrisatı iptidaiye Kanu
nunun 15 nci maddesinin tadili hakkında evvel
ce bir müracaat vukübulmuş ve encümenlerde 
derdesti tetkiktir. Bu meselenin üzerinden üç 
ay geçmesi dolayısiyle müstacel mevad meya-
nına numara sırasiyle kaydedilmesi kabul edil
mişti. Bu meyanda üç istida vardır. Bu mazba
tanın da onlarla tevhidi lâzmıgelir, esasen müs
tacel mevad olduğundan başka muamele yapama
yız. 

LÜTFÎ B. (Malatya) — Müsaade buyurun 
encümen namına izahat verevim. 
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REİS — Şimdi müzakere olunmuyor ki, ruz

nameye alınması hakkındaki encümenin müta
lâası olamaz. Heyeti Celilenin ruznameye hâ
kim olması dolayısiyle o vakit encümenin hakkı 
tercihi ve sözü vardır.. Efendim, eğer tensip 
buyurulursa bu mazbataların esasen müstacel 
mevad meyanmda bulunan lâyiha ile tevhidedil-
mesini kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Ka
bul edildi. Yalnız numara sırasından çıkarılma
sı meselesi var, o ayrı meseledir. 

ALÎ SÜRURÎ E l (Karahisarı Şarki) — Üç 
ay zarfında bu meseleyi intacetmiyen hangi en
cümendir? Maarif Encümeni midir? 

REİS — Arz edeyim efendim, müsaade bu
yurun. Bu mesele dört encümene havale edil
miştir. Dahiliye, Muvazenei Maliye, Kavanini 
Maliye, bir de Maarif. Bunlar müştereken top
lanıp karar vereceklerdi. Fakat şimdiye kadar 
intaeedememişler, biz bunu ruznameye ithal 
ettik. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — Fa
kat çok rica ederim. Böyle mühim ve esaslı bir 
mesele encümende halledilmeksizin Heyeti Umu-
miyeye mal edilirse acaba nasıl olur? 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim, Kavanini 
Maliyece karar verilmiştir. Bunun hakkında 
söz söylenmek muvafık olmaz. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Devamla) — Binaenaleyh 
o numara sırası gelinceye kadar lütfen encüme
ne havale buyurulsa da encümen müstacelen mü
zakere ederek bir şekil verirse daha iyi olur. 
(Hayır sesleri) Heyeti Umumiye re'sen alâka
dar olsa bile bu mesele yine halledilmiş olmaz. 
Şikâyet çoğalır. 

LÜTFÎ B. (Malatya) — Kabul edildi. Şim
di izahat vereyim. 

REÎS — Efendim, tehir edildikten sonra 
esasen ruznamemizde ve müstacel mevad me-
yanmdadır. Zannediyorum dördüncü veya al
tıncı numaradadır. Sırası geldiği zaman müza
kere edilecektir. Efendi Hazretlerinin noktai 
nazarı bu geçecek zaman zarfında encümende 
tetkik edilsin... 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Aksine karar verilmiştir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bu kanunun müzake
re ve intacedilmek imkânı olmadığını salâhiyet-
tar olan Ali Cenani Beyefendi Hazretleri de 
söylüyor. Encümenleri toplıyamadık, diyor. 
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Hattâ yüz gün daha dursa kabil olamaz, diyor. 
Beyhude ısrarın mânası yoktur. (Mesele bitmiş
tir, sadaları) 

8. — Burdur Mebusu Merhum Ali Ulvi Be
yin ailesine emvali metrukeden bir hane itasına 
dair İstida Encümeni mazbatası 

4 

REÎS — Burdur Mebusu merhum Ali Ulvi 
Beyin ailesine emvali metrukeden bir hane ita
sına dair İstida Encümeni mazbatası var. Ka
vanini Maliye ve Muvazenei Maliye encümenle
rine veriyoruz. 

2. — Elcezire İstiklâl Mahkemesi için inti
hap 

3. — İzmir İstiklal Mahkemesi için intihap 

REÎS — Efendim, intihap yapıyoruz. Elce
zire Cephesine bir âza, bir de îzmir İstiklâl 
Mahkemesi Heyeti intihabolunacaktır. 

NECÎB B. (Mardin) — Bursa, Eskişehir 
yok mu? 

REÎS — îki sepet koruz. (Ayrı ayrı sada
ları) 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Reis Bey Elcezi
re'ye mi yapacağız, ykosa birkaç yerlere mi ya
pacağız ? 

REÎS —• Efendim, bir kere daha arz edeyim. 
Elcezire Cephesine bir âza ve bir de îzmir İs
tiklâl Mahkemesi Heyeti intihabolunacaktır. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Ne lüzum vardır? 
REÎS — Vaktimizin zayi olmaması için ikisini 

birden yapalım. 
ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Her ikisini 

beraber yaparsanız iştirak etmeyiz. İzmir'inkine 
iştirak etmeyi'z. Elcezire İçin belki iştirak ede
riz. 

HASÎB B. (Maraş) — Vaziyet tebeddül et
ti. Heyeti Vekile yeniden îzmir için İstiklâl 
Mahkemesi istiyor mu? 

MUSTAFA NECATİ B. (Saruhan) — Bu 
mesele bir aydan beri ruznamemizdedir. Heyeti 
Vekile Reisi Rauf Beyefendi İstiklâl mahkeme
lerine ihtiyacolduğunu Kürsü Milletten söyle
miştir. Bundan bir hafta evvel beyan etmiştir. 
Ve Meclisi Âli de buna karar vermiştir. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — O Elcezire idi. 
REÎS — Heyeti Vekileden şimdi yine sor'a-

ımayız. Bugün aksine dair iddia yoktur. Heyeti 
Vekile isteonpdyoruim dememiştir. Binaenaleyh va-
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zifemiz bugünkü intihabı yapmaktır. Heyeti Ce-
lile ruznamesini tertibetmiştir, mesele yoktur. 
Reylerinizi istimal buyurunuz. 

HÜSEYİN B. (Erainoan) — O halde biz işti
rak etmiyoruz. 

REİS — Müsaade buyurun efendim, rey al-
anak mecburiyetinde kaldım. 

NECÎB B. (Ertuğrul) — Ne mecburiyeti, 
maksat süründürmek mi? 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — Ma
kamı Riyaset icabı maslahatı icra eder. Reye ha
cet yoktur. 

REÎS — öyleyse Makamı Riyaset icabı mas
lahatı böyle görmüştür. Menfaat vardır burada. 

MUSTAFA B. (Karahisarı Sanki) — Reis 
Bey bu meseleyi tekrar reye koymaya hacet yok
tur. îstiyen istediği puslayı verir. Ayrı ayrı yap
maya ne lüzum var efendim? , 

(Esami okunmaya ve reyler toplanmaya ba§ 
landı.) 

HÜSNÜ B. (Bitlis) — Mevcuda iştirak etmi
yorum. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Meveuıda ben de iştirak etmiyorum. 
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HULÜSÎ B. (Karahisarı Sahib) — Zapta 

geçmesin, İzmir'e iştirak etmiyorum, bir insidat 
yapıyorum. 

ÂLİM Ef. (Kayseri) — tamdr'ıe iştirak etmi
yorum. 

CELÂL B. (Grene) — İştirak etmiyorum. 

REİS — Efendim reylerini istimna! buyurmı-
yan var mı? İstihsali ara hitam bulmuştur. 

[Halil Hulki Efendi (Siird), Mustafa Sabri 
Efendi (Siird), Hüsnü Bey (Bitlis), Elcezire İs
tiklâl Mahkemesi için toplanan reyleri tasnife me
mur 'edilmişlerdir.] 

REİS — Efendim muvafakat buyurmıyan ar
kadaşımız namevcut addedilecektir. 

[Necati Bey (Erzurum), Mustafa Kemal Bey 
(Ertuğrul), Hacı Tahir Bey (İsparta), İzmir İs
tiklâl Mahkemesi azaları arasını tasnife memur 
edilmişlerdir.] 

Efendim, ruznamemizdeki Jandarma muhas-
sasatı hakkındaki Kanunu müzakere edeceğiz. 
On dakika teneffüs edelim. Badehu müzakere
ye devam ederiz. 

Hitamı Celse; saat : 2,45 

mmm 

ÎKÎNCÎ CELSE 
. Bed'i müzakerat; saat : 3,25 

REİS — Birinci Reisvekili Hüseyin Avni Beyefendi 
KÂTİPLER : Süleyman Sırrı Bey (Yozgad), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Efendim, ekseriyet hâsıl oldu. Cel
seyi açıyorum. Efendim Elcezire'ye gidecek İs
tiklâl Mahkemesi âzası için reye iştirak eden 
zevatın adedi 171 dir. 74 Arslan Bey (Maraş), 
24 Hasib Bey (Maraş) ve diğer rüfekayı kiram 
muhtelif miktarda rey almışlardır. Binaenaleyh 
ekseriyet hâsıl olmamıştır. 

İzmir'e gidecek olan İstiklâl Mahkemesine 
iştirak eden zevatın adedi 139, bunda hiç ekse
riyet olmadığından tasnif edilmemiştir, yeniden 
intihap yapacağız. 

HASİB B. (Maraş) — Efendim, arkadaşla
ra çok teşekkür ederim. Elcezire İstiklâl Mah

kemesi için bendenize rey verilmiştir. Fakat 
bendeniz gidemem, reylerinizi diğer gitmek is-
tiyen akadaşlara lütfediniz. 

9. — Muş Mebusu Haca Ahmed Hamdi Efen
dinin, Tekâlifin sureti tahsili hakkındaki kanun 
teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/214) 

HACI AHMED HAMDİ Ef. (Muş) — Efen
dim, senelerle encümende kalmış bir takririm 
vardır. Ruznameye alınmasına dair söyliyece-
ğim. 

Efendim, bilâvasıta tahsil olunagelen tekâ
lif hakkında bir teklifi kanunim vardı. Bu 
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1336 senesi Kânunuevvelinin on dokuzunda ve
rilmiş ve 1337 senesi Kânunusanisinin 26 ncı 
gününde Lâyiha Encümenine havale olunduk
tan ve oradan da, şayanı müzakere görüldükten 
sonra Heyeti Umumiye Kavanin ve Muvazenei 
Maliye encümenlerine havale etmişti. İşte bu 
sırada takririm zayi olarak tetkik edilmedi. 
Gerçi Nizamnamei Dailî mucibince Heyeti Umu-
miyeye gelmesi lâzımdır. Mademki zayi olmuş
tur ; şimdi ikinci bir suretini çıkardım, veriyo
rum, hemen müstaceliyetle müzakere edilmesi
ni teklif ediyorum. 

ABDÜLHAK TEVFİK B. (Dersim) — Mü
saade buyurunuz efendim. Muamelâtı Hüküme
te yegâne âmil olan jandarmaların muhassasa-
tının müzakeresi için takrir verilmişti. Rica 
ederim, onu müzakere edelim. 

REİS — Efendim, ruznameye beyin teklif
leri dâhildir. Şimdi müzakeresi başlıyacaktır. 
Hacı Ahmed Efendinin takririnin de bir kere 
Lâyiha Encümenine gitmesi lâzımdır. 

HACI AHMED HAMDİ Ef. (Muş) — Lâ
yiha Encümenine gitmişti. Şayanı müzakere ka
rarı verildikten sonra Kavanin ve Muvazenei 
Maliye encümenlerine havale olunmuştu. 

REİS — Efendim, aynı meseleye dair bir 
lâyiha, Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye 
encümenlerinde vardır. Bunu da oraya havale 
ediyoruz. 

REİS — Jandarma Kanununun müzâkere
sinin heyeti umumiyesi hakkında müzakere kâfi 
görülmüştü. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Rei^ Bey! Kifayetine 
karar verilmedi. 

MUSTAFA NECATİ B. (Saruhan) — Baş
lanmış bir mesele vardır. O bitsin, ondan sonra 
Nizamnamede sarahat vardır, bir işe başlayınca 
neticeye erdirilmesi lâzımdır. 

REİS — İstiklâl mahkemeleri için intihapta 
171 âza mevcut idi. Fakat âra neticesinde ekse
riyet hâsıl olamadı. Bir buna devam etmek var, 
bir de ruznameye geçmek meselesi var, benim 
için bir vazife vardır, ikisini de reye koymak... 
Ta intihaba veya Jandarma müzakeratma de
vanı etmek. (Jandarmaya sesleri) Ruznamenin 
birinci maddesini intihap teşkil ediyor. Reyi
nize vaz'ediyorum. İntihap icrasını kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi. Jandar
ma meselesine başlıyoruz. 
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9. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Jandarma efrad ve küçük zâbitanmın 
maaşlarının tezyidi hakkındaki kanun lâyihası 
ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

REİS — Müzakerenin kifayeti hakkında 
takrirler verildi ve arkadaşlarımızdan birisi de 
kifayeti müzakere aleyhinde söz söyledi. Şimdi 
heyeti umumiyesi hakkındaki takrirleri yeni
den reye vaz'edeceğim. 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Şekli muaddel 
hakkında söz söyliyeceğim. 

REİS — Zatıâlinizden evvel söz alan daha 
yirmi beş arkadaşınız vardır. Evvel beevvel 
müzakerenin kifayetini reyinize vaz'edeceğim. 

Heyeti umumiyesi hakkındaki müzakerenin 
kifayetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Heyeti umumiyesi hakkındaki müzakere kâfi 
görüldü efendim. 

Şimdi heyeti umumiyesi hakkında bâzı tak
rirler mevcuttur. 

Denizli Mebusu Yusuf Beyin takriri vardır. 
Bilâmüzakerc bu maddelerin kabulünü istiyor. 
(Olmaz, sadaları) 

YUSUF B. (Denizli) — Takririm okunsun, 
efendim. 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Bir memleketin terakki ve tealisi jandarma

sının emri ehemmolan asayiş ve inzibata lâyıkı 
veçhile ehemmiyet atfetmesi ve memleketin bâzı 
liva ve vilâyetlerinde zaman zaman başgösteren 
şekaveti derhal imha ve hayvan hırsızlığının 
önüne geçmesiyle kabil olacağını ve bu sebeple 
memlekette ziraat ve ticaretin kemali emniyetle 
terakki ve inkişaf edebileceğini inkâr edecek 
bir fert yoktur zannederim. Binaenaleyh jan-
darmaflnızdan bu hizmeti beklemek ve aynı za
manda haysiyet ve şereflerimi muhafaza etmek 
gerek kendilerinin ve gerek ailelerinin iaşe
lerini temin etmekle kaabil olacağı gibi yâr ve 
ağyar nazarında jandaırmamızı muhtaç bir va
ziyette sefil göstermek doğru bir keyfiyet olama
yacağından gerek Hükümeti Milliyenin ve 
gerek milletin haysiyet ve şerefini muhafaza et
miş olmak için müzakere edilmekte olan altı 
madjdelik Jaftıdarma efrat, onbaşı, çavuş ve baş
çavuşlara ve bilfiil karakol kumandanlıkla
rında bulunan küçük zâbitana mahiye verilen 
ikıiamiyelerin tezyidine ?dair olan Kanunun 
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heyeti unıumiyesinin Hükümetin teklifi veçhile 
müzakerenin kifafetiyle aynen reye vaz'mı tek
iri eylerim. 

31 Kânunusani 1339 
Denizli Mebusu 

Yusın 

REİS — Efendim, arkadaşımızın takriri 
•okundu. Şevket Beyin de bir takriri vardır. 
Onu dıa okuyajcağız : 

Riyaseti Celileye 
Milletin en ziyade müşteki bulunduğa bir 

sınıf varsa o da jandarmadır. Jandarmanın 
zaruri demek lâzmıgelen vaziyeti millet ve Hü
kümet arasındaki rabıtayı bile hjaleljkır etmekte 
olduğundan önüne geçmek bihakkın matJubolan 
umuru idatreyi tedvire sevk eylemek üzere şekli 
muaddelin reddiyle Heyeti Vekiîenin teklifi ka
nunisinin aynen kabulünü teklif eylerim. 

Bayezkl 
Şevket 

ABDULLAH Ef. (izmit) — Bu bapta En
cümen ne demek istiyorsa dinlemek isteriz. 

REİS — Efendim, heyeti umumiyesi itiba
riyle takrirlerin her* ikisi de biridir. Jandarma
nın maaşını tezyit meselesidir. Bu kabul edildik
ten sonra maddelere geçildiği zaman ya. Hükü
metin teklifi veyahut encümenin teklifi müza
kere edilir. 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Efen
dim, müsaade buyurulur mu? Bir kanunun mü
zakeresi için evvelâ heyeti unıumiyesinin müzake
resi yapılır ve kifayetine karar verildikten sonra 
maddelere geçilmesine karar verilir. Maddelerin 
müzakeresine geçilmesi kabul edildikten sonra ona 
göre müzakere edilir. Rica, ederim bu reye vaz
edildikten sonra takrirleri bir daha reye koyma
nın mânası yoktur. 

YASİN B. (Gazianteb) — Efendim; Şevket 
Beyle Yusuf Beyin teklifinin arasında çok fsrk 
vardır. Şevket Beyin teklifi Hükümetin teklifi
dir. Hükümetin teklifi ile encümenin teklifi ara-
sıiŞda fark vardır. Eğer mevzuu müzakere Heye
ti Velilenin teklifi olursa ona göre muamele ya
parız. Eğer encümenin maddeleri mevzuubahs-
olursa ayrı ayrı takrirleri reye koymak lâzımdır. 
Binaenaleyh Hükümetin teklifinin mevzuu müza
kere olmasını teklif ediyorum. 
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REİS — Müzakere edilen encümenin teklifi

dir. Reddedilirse Hükümetin teklifinin müzakere
sine lüzum kalmaz. Evvel beevvel heyeti umumi-
yesinden maddelere geçilmesi kabul edildikten 
sonra mevzuubahsolacak encümenin teklifidir. Bu 
kabul edilmezse öteki kabul edilmiş demektir. 

Efendim evvel beevvel Hükümetin teklifinin 
bilâmüzakere kabulünü teklif eden Yusuf Beyin 
takririni reye vaz'edeceğim. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Usulü mü
zakere hakkında söyliyeceğim. Reye konamaz. 

ABDÜLHAK TEVFİK B. (Dersim) — Esa
sen bu şekilde reye konmaz. Maddelere geçildik
ten sonra vukubulacak itirazlar için söz verilir.. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Mesele büt
çe-.meselesidir. Gerek Kanunu Esaside ve gerek 
Nizamnamei Dâhilide bütçeler fasıl fasıl müzake
re olunur diye sarahat vardır. Bunun hilâfında 
maddeler bilâmüzakere reye vaz'edilemez, doğru 
değildir. 

REİS — Her mebusun talebini reye koymak 
mecburiyetindeyim. Arkadaşınızın da teklif hak
kı sarihidir. Bunu bilâmünakaşa kabul edin diyor 
ve demek de hakkıdır. Binaenaleyh bendeniz bu 
hakkı ıskat edecek bir hakka malik değilim. Siz 
reyinizi izhar buyurursunuz. 

Efendim Yusuf Bey takrirlerinde kanunu 
bilâmüzakere kabul ederiz diyor. Bilâmüzakere 
kabul edilmesini kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edilmemiştir. ^ 

Heyeti umumi'yesihin müzakeresini kâfi göre
rek maddelere geçilmesini kalbul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Ekseriyetle kahul edilmiştir. 
Şimdi mevzuu müzakere encümenin teklifidir. 
Kabul edilmediği takdirde Hükümetin teklifi ye
rine kaim olacaktır. 

MADDE 1. — Gönüllü ve mükellef bilûmum 
jandarma efradına mahiye beş yüz kuruş maaş 
veriliri 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim 
bir kere bu kanunun serlevhası yoktur. Evvelâ 
bu kanuna 'bir isim lâzımdır. Onu arz edeceğim. 
Eğer münasip görülürse «Jandarma ınuhassasa-
tının tezyidi hakkında Kanun» densin. Saniyen 
encümenin birinci maddesi, Hükümetin teklifinin 
birinci maddesinin aynı gibi görünüyorsa da Hü
kümetin teklif ettiği maddenin ikinci satırında 
onbaşılara altı yüz, çavuşlara yedi yüz, başçavuş
lara sekiz yüz kuruş maaş verilir diyor. Halbuki 
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Muvazene! Maliye Ibu cihettte sükût etmiştir. 
Bendeniz Hükümetin teklif ettiği lâyihanın esası 
dairesinde 'birinci maddenin kabulünü teklif edi
yorum. Bir tadilname de vereceğim. 

UMUM JANDAEMA KUMANDANI Mî-
RALAY GALÎB B. — Efendim birinci madde
de «Alelûmum jandarmaların maaşları beş yüz 
kuruşa iblâğ edilmiştir» diyor. Burada encümen 
ile Hükümetin teklifi arasında bir ihtilâf vardır. 
Onbaşılara altı yüz, çavuşlara yedi yüz, başça
vuşlara sekiz yüz kuruş teklif ediyoruz. Yani 
Hükümet teklif ediyor. Encümen burada meskût 
geçiyor. Elyevm bunların arasında ellişer ku
ruş fark vardır. Hükümet bu farkı yüze iblâğ 
ediyor. Onlbasılar, çavuşlar en ziyade jandarma 
efradını matlup derecesinde vazifeye sevk ede; 
cek 'kimselerdir. Bunlara ellişer kuruş zammet
mek pek cüzi bir şeydir. Hükümetin teklifi gibi 
onbaşılara yüz, çavuşlara yüz, başçavuşlara yine 
yüz kuruş ilâvesini rica ederim. 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Bunlar 
niçin maddeden çıkmış? Hangi encümen çıkarttı 
ise izahat versin. 

MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ MAZIİAR MÜFlD B. 
(Hakkâri) — Efendim gerçi Hükümet birinci 
maddede, onbaşılara altı yüz, çavuşlara yedi yüz, 
başçavuşlara sekiz yüz kuruş maaş verilmek icab-
ettiğini yazıyorsa da encümen buna lüzum gör
memiştir. Çünkü çavuşların, onbaşıların ve umum 
jandarmaların maaşatma ait 23 Mart 1335 tarihli 
bir Kanun vardır. O kanun mucibince - ki 
Ibiz o kanunun bu kanuna mugayir olan ahkâmı
nın ilgasını teklif edeceğiz - onunla onbaşıları, 
çavuşları zikretmiş olacağız. Onbaşılara Hükümet 
altı yüz diyor, biz ise neferlere beş yüz kuruş di
yoruz, ve onbaşılara elli kuruş zammedip beş yüz 
elli kuruş diyoruz ve çavuşlara da o nispette ya
pıyoruz. Mademki Maaşat Kanununun bu kanuna 
mugayir olan ahkâmı mülgadır. Mugayir olmıyan 
ahkâmı mülga değildir demektir. Onun için bura
da zikretmedik. 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Madde
de sarahat verse idimiz daha iyi olmaz mı idi? 

MAZHAR MÜFlD B. — Efendim işte sara
hat, beşinci maddeyi buraya koyduğumuz takdir
de, «Yani bu kanuna mugayir olan ahkâm mülga
dır» deyince sarahat vardır demektir. 

CEMlL B. (Kütahya) — Bendeniz şunu sor-
ımak istiyorum, bunların zamaimi ne kadardır, 

, 1339 0 : 2 
Bunların maaşlarında bildiğimiz tahsisatı fevka
lâde zamaiımi var mıdır? 

MAZHAR MÜFlD B. — Jandarma üç türlü 
ımaaş alıyor. Bir defa maaş alıyor ve beş yüz ku
ruş da tâyin hakkı var. Sonra bunlar ikiye ayrılı
yor. Birisi mükellef, diğeri gönüllüdür. Mükelle
fin mücerredine beş yüz kuruş veriliyor. Yedi yüz 
kuruş da tayın bedeli veriliyor. 1 200 kuruş edi
yor ve kezalik gönüllünün müteehhiMne bin ku
ruş tayın bedeli veriliyor. Beş yüz kuruş da maa
şı var, miecmuu bin beş yüz kuruş ediyor. Tafsi
lâtını evvelce arz etmiş idim. Şıimdi bu efradı 
mükellefle ile gönüllünün mecmuunu birleştiriyor 
encümen. Hepsine beş yüz kuruş maaş, yedi yüz 
kuruş tayın bedeli veriyor. Yekûn bin iki yüz ku
ruş ediyor. Bunların tahsisatı fevkalâdesli yoktur. 

îSALlH E l (Erzurum) — Efendim birinci 
maddede gönüllü ve mükellef jandarma efradıma 
mahiye beş yüz kuruş verilir diyor. Bu madde 
jandarmaları iki kışıma ayırıyor. Bir kısmı mü
kellef dediğimiz emsali ordııda hizmet eden efrat 
demektir. Orduya verilmemiş, jandarmaya alın-
, mıştır. Diğerine gelince bu da gönüllüdür. Birrıza 
hizmeti Devlette bulunmak için vazife mukabili 
bir şey alıyor. Hepsinin ağzı vardır. Hepsinin dili 
vardır. Fakat cephedeki askerlin elli kuruş maaşı 
vardır. Hallbuki bir mükellef jandarmanın beş 
yüz kuruş maaşı vardır. Onun için mademki 
ınıadde iki kısma ayırmış, birine mükellef demiş, 
diğerine gönüllü demiş; o halde gönüllü ile mü
kellef arasında maaş itibariyle bir fark olmalıdır. 
Şimdi her hangi bir adam mükellef oldu mu 
maaşında gönüllüden bir miktar fark olmalıdır. 
Çünkü, her hangi bir adam jandarmaya geçe
yim, beş yüz kuruş maaş alayım, der. Bunun 
için maddenin tadilen' kabulünü teklif ediyo
rum. Gönüllü jandarmalara beş yüz kuruş, mü
kellef jandarma efradına iki yüz kuruş vere
lim. Ordunun kendi efradına... (Gürültüler) 
Müsaade buyurunuz efendim. Bu bendenizin bir 
kanaatidir. Zatıâlileri gelip burada izah buyu
rursunuz. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Askerin kazanı 
kaynıyor, bunlar kesesinden yiyecektir. 

SALÎH E l (Erzurum) — ikinci maddede 
iaşe meselesi vardır. Bendeniz iaşe meselesinde 
Hükümetin teklifine de, encümenin teklifine de 
muarızım. Onun için ayrıca bir teklif yapaca
ğım. Yalnız maaş meselesinde bunlar arasında 
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kalmıştı. Kanunlarda âdeta gizli işaretlerle fih
rist gibi eski kanunlara işaret yaparsak, kanun
ları anlamakta çok müşkülâta tesadüf ederiz. 
Hükümetin teklif etmiş olduğu birinci madde
de doğrudan doğruya jandarmalara vermiş ol
duğu maaş beş yüz kuruş olmakla beraber ça
vuşlara şu kadar kuruş, başçavuşlara şu kadar 
kuruş, diye gösteriyor. Gönüllüyü ortadan kal
dırıyor. Bundan dolayı encümenin birinci mad
desini kabul etmekten ziyade Hükümetin bi
rinci maddesini kabul edecek olursak ve rütbe 
itibariyle yüz kuruş verecek olursak o da fazla 
değildir. O maddeyi kabul etmek lâzımdır. 
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fark olmalıdır. Bir fark vaz'etmek lâzım ve el
zemdir. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Tah
sisatta fark vardır. 

' MUSTAFA NECATÎ B. (Saruhan) — Efen
dim, Muvazenei Maliye Encümeninin teklifi ile 
Hükümetin teklifi arasındaki fark onbaşılarla, 
çavuşlara, başçavuşlara taallûk ediyor. Encü
menin teklifinde onbaşılara, çavuşlara, başça
vuşlara dair sarahat yoktur. Fakat hakkalinsaf 
düşünecek olursak bir jandarmanın onbaşı ol
ması ne kadar uzun bir zamana tevakkuf ettiği 
meydandadır. Aynı zamanda efendiler terfi bir 
Haktır. Bir menfaat vermek lâzımdır. Jandarma 
onbaşısı demek - bendeniz dolaştım, gördüm -
bir karakolun âmiri demektir. Senelerle çalışa
rak âmir olan bir adama elli kuruş fark vermek 
zannederim, çok haksızlıktır. Jandarmanın ken
disine mahsus usulleri, nizamları vardır. On
başı jandarmalar karakol âmiridir. Bu âmire 
göre hakkı terfie göre kendisine menfaat ver
mek lâzımdır. Bendeniz Hükümetin teklifin
deki sarahate nazaran yüz kuruş zammını tek
lif ediyorum ve kabulünü istirham ediyorum. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Cevap 
vereyim. (Sonra ver sadaları) Evvelâ mevcut 
Nizamnameyi bozarsın. Ondan sonra «cevap ver
mem. Karakol kumandanları onbaşıdır, buyu
ruyorlar. Encümen hakkında söz söyleniyor. 
Cevap vermeye mecburum. Karakol kumandan
ların^, elli, yüz kuruş zammolunuyor, diyor. Fa
kat rica ederim, dördüncü maddeyi okuyunuz. 
Küçük zabıtana maaşlarından başka şehrî ikra
miye olarak yüz kuruş veriliyor, diyor. Bilfiil 
karakol kumandanı ise verilen, bu tahsisattan 
başka ikramiye namiyle de yüz kuruş verile
cektir. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Efendim, birinci 
maddenin neticei hükmü, jandarmalara beş yüz 
kuruş vermek. Mesele bundan ibaret olmasına 
nazaran bunun başına mükellef, gönüllü kay
dını koymakta bir faide göremiyorum. Hükmü 
beş yüz kuruştan ibaret bulunan jandarma ef
radının maaşatmm gönüllü ve mükellef kay-
diyle takyidedilmesi hakkındaki farkı, birinci 
maddedeki kaydı fazla görüyorum. Saniyen Ka-
rahisarı Şarki Mebusu Muhterem Mustafa Be
yin vukubulan sualine encümenin vermiş oldu
ğu cevabı da eğer cevap vermemiş olsaydı bir 
şey anlıyamıyordum. Gayet gizli bir nokta da 

ı 

BESÎM ATALAY B. (Kütahya) — Arka
daşlar, her hangi bir müessesei Devletin kendi
sinden beklenilen hidematı lâyıkiyle ifa etmesi 
için o müessesenin istediği parayı vermeliyiz. 
Diğer yerlerden kısmalı, teşkilâtı azaltmalı, fa
kat kullanılacak elleri doldurmak lâzımdır. 
Jandarma meyus çalışamaz, muğber çalışamaz. 
Bahusus bizde jandarmanın gördüğü vazife mü-
taaddittir. Zabıtai ahlâkiye vazifesini görür, 
tahsildarlık vazifesini görür, eşkıyayı o takib-
eder. Asker celbine o çıkar. Her şey jandarma 
ile yapılır. Onun karnını doyurmıyalım. Köy
lüyü soysun, köylüyü ızrar etsin, köylüye el 
açsın, tezellül etsin. Muvafık olan bu mudur 
arkadaşlar? Her halde jandarmadan beklenilen 
hizmetin, gerek asayiş hizmetinin, gerek za
bıta hizmetinin ve gerek her hangi bir hizme
tin hüsnüsurette ifa edilmesini arzu ediyorsa
nız jandarmanın maaşı tezyidedilmelidir. Pa
ramız vardır ve bu hususta var olacaktır. 
Memleketin huzur ve saadetine taallûk eden 
bir meseledir. Buna para verilmelidir. Sonra 
gerek Hükümetin ve gerek Muvazenei Maliye 
Encümeninin teklifi azdır. Beş yüz kuruş, bin 
de buna ilâve olunacak, bin beş yüz olacak. 
Bin beş yüz kuruşla ne yapılabilecektir? Hiç 
olmazsa Hükümetin teklifi kabul edilmelidir. 
Sonra iaşe bedeli için haddi asgari tâyin edil 
melidir. tkinci maddede deniliyor ki, bini 
tecavüz etmemek üzere ita olunur. (Birinci mad
dede, sadaları) 

MAZBATA MUHARRİRİ MAZHAR MÜ
FÎD B. (Hakkâri) — Fark yoktur. 

BESÎM ATALAY B. (Devamla) — Madem
ki fark yoktur, her halde haddi asgari tâyin 
edilmelidir. Bunun takdiri meclisi idarelerin 

£ 
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eline veridikçe üç yüzden, beş yüzden baş- i 
hyacaklardır. Yine zavallı jandarmalar mağ- ; 
dur olacaklardır. Her halde sekiz yüzden bi
ne, bin iki yüze kadar diye ikinci maddenin son 
fıkrasının şimdiden tâyin edilmesi zarureti var
dır. , 

ŞCÎKRtj B. (Bolu) — Efendim, bendeniz j 
birinci maddede Erzurum Mebusu Muhteremi j 
Salih Efendiyi teyiden söz söyliyeceğim. Mü- ! 
kelle-f jandarmalar, memlekette iltimaslı olan- j 
hır, şunun bunun tarafından askere gitmemek j 
ve orduya iltihak etmemek üzere bu sınıfa dâ
hil olanlardır. Bunlar kısmen zengin olanlar
dır. Onun için bunlara zâbitan gibi maaş ve
rilmesi doğnı değildir. Salih Efendinin teklifi 
biraz, azdır. Bendeniz diyorum ki, üç yüz 
kuruş mükellef efrada vermeli. Onlardan ihti
sar edilecek iki yüz kuruş gönüllü efradın ta
yın bedellerine ;?a,mm edilirse daha iyi olur. Ben
deniz bunun için bir takrir veriyorum. Rica 
ederim kabul buynruîsnn, maksat şaşmamakta
dır. 

NEOATÎ Ef. (Lâzistan) — Efendiler, ben
denizden crvelki arkadaşlarını -, jandarma hak
kında uzunuzadıya söz .söylediler. Evet, biz de 
tasdik ediyoruz ve diyoruz ki, jandarma
mız?', dolgun dolgun m naşı verelim. Bunda he- j 
pimiz müttefikiz. Jandarmamızı kuvvei zabı
tamızı aç ve çıplak gezdirelim diyen kimse yok
tur. Bu zaten onurumuzla, vekarımızla, Türk
lüğümüzle kabili telif değildir ve Türklük ken
disine hizmet edenleri geçindirmiştir ve onla
rın. her türlü ihtiyacatmı defetmiştir. Fakat 
bâzı arkadaşlarımız burada söylediler ki; «Jan
darma açtır, jandarma çıplaktır, jandarma 
susuzdur, jandarma perişandır» Değildir efen
diler! Bugün hali harbdeyiz. Hali har'b bit
memiştir. Bilirsiniz ki, aylarla, senelerle el
bisesini çıkarmıyan, ayağındaki çarığı çıkar-
mıyan, elinde silahı ile cepheyi beki iyen asker 
onun arkadaşıdır. Sıcakta, soğukta hasta olarak 
düşman karşısında bulunuyor. Bu adam elli ku
ruş alıyor. Hali harb bitsin, sulh avdet etsin, ben 
de sizinle beraberim Hattâ jandarmanın maaşı 
elli lira olsun diye teklif bile yapmalıyız. Jandar
ma bin iki yüz, bin beş yüz kuruşla hiç idare ede
mez efendiler. Acaba biz jandarmayı niçin istih- j 

dam ediyoruz? işimizi temin için değil 
mi? Bugün jandarmalardan . beklediğimiz 
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şey, evet memleketin dahilî inzibatı, as
kerlerden beklediğimiz şey ise memleketin ser-
haddini muhafazadır. Birisi dâhili, diğeri ise ha
rici muhafaza ile mükelleftir. İkisinin de vazife
si aynıdır. Fakat efendiler; bunlar çok maaş ala
mıyorlar. Köylüye bâr oluyorlar. Köylünün ekme
ğini elinden alıyorlar diye bunlara şimdiden sulha 
kadar bir medar olmak üzere bir para veriyoruz. 
Beş yüz kuruş veriyoruz. Bu, kâfi gelecektir. Çüıı-
kü köylüyü ellerinden alamıyacaksmız. Verdiği
niz para, Türklük için bir âlicenaplıktır, bir 
(onur) meselesidir. Yani bu beş yüz kuruşu ver
mekle siz temin eder misiniz ki jandarma köylü
den bir şey almıyacaktır ve köylünün evinde mi
safir kalmıyaeaktır? Eğer bunu böyle zannediyor
sanız bunu aklınızdan çıkarınız. Fakat Hükümet, 
Büyük Millet Meclisi semahat yapıyor, beş yüz 
kuruş veriyor. Çok arzu ederdik ki, jandarmalar 
köylüden daha az alması için, köylüye daha az bâr 
olması için kendilerine daha çok para verilsin. 
Fakat bugün elli lira veremezsiniz. Bugün aldı
ğımız paralar yine o köylünün sırtmdandır. Fa
kat çok rica ederim efendiler her şeyi köylüden 
alıyoruz. Encümenin teklif ettiği madde çok mu
vafıktır. Onun kabulünü teklif ederim. Fazla pa
ra veremeyiz. Veririz, fakat; bugün ondan daha 
lüzumlu sarf edilecek yerlerimiz vardır. Sonra 
burada gönüllü, mükellef farkı vardır. Bunlar da 
kaldırılmalıdır. Bilûmum jandarma denilmelidir. 
Çünkü gönüllü ile mükellef bir değildir, aynı va
zifeyi görmezler. Birisi gönüllüdür, öbürüsü mü
kelleftir. öbürüsü zaten vazifei askeriyesini ifa 
edecektir. Birisi ötede vazifesini ifa ediyor. Diğe
ri beride vazifesini ifa ediyor. Asker arkadaşları
mız pekâlâ bilirler ki, bir gece evinde rahat yat
mak bir sene hizmete mukabildir. Halkımız gayet 
hamiyetkârdır, mürüvvetlidir. Jandarmalar eğer 
bunları memnun ederlerse, bizim haberimiz olmak
sızın halkımız onları besler ve geçindirirler. On
ların iaşesini temin ederler. Böyle olursa her hal
de aç kalmazlar. Yalnız bendenizin teklifim, gö
nüllü ve mükellef farkını kaldırmalıdır. Bilûmum 
jandarma demelidir. Çünkü böyle gönüllü ile mü
kellefi bir yere sokmak doğru değildir. Sonra bir 
de onbaşıların, çavuşların ve başçavuşların maaş
larının. tezyidi meselesi var. Onbaşılar, çavuşlar 
ekseriya'karakol kumandanlarıdır. Fâzla vermek 
mümkün olsaydı maalmemnuniye bendeniz de bu
nun tezyidini teklif ederdim. Bu yüz kuruşa mü
kâfat demelidir. 
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Çünkü bu maaş değildir, pek kalildir. Buna j 

maaş demektense mükâfat demek lâzımdı. Böyle 
teklif ediyorum. Jandarma karakol kumandan
ları ekseriya onbaşıdır, çavuştur. Bunlara da 
mükâfat olarak yüz kuruş vermek gayet iyidir. | 
Bundan fazlası fazladır. Yalnız bir şey daha 
teklif ediyorum ki, gönüllü ve mükellef tâbiri 
kaldırılsın, bunu teklif ediyorum. j 

REİS —- Efendim, müzakerenin kifayetine j 
dair mütaaddit takrirler vardır. 

DURAK B. (Erzurum) — Efendim, müzake- ; 
renin kifayeti aleyhinde söyliyeeeğim. 

BESÎM AT ALAY B. (Kütahya) — Efen
dim, encümenin teklif ettiği maddede (Mahiye) 
diyor, bu hatadır. Türkçe (aylık) deseler de bu 
hatayı yapmasalar daha iyi olmaz mı? Vakaa 
Muvazenei Maliye Encümeni Lisan Encümeni j 
değildir. [ 

REÎS — Tadiiname verirsiniz efendim. 
DURAK B. (Erzurum) — Efendim, mesele- j 

ııin tenevvür etmediğini bendeniz sununla anla
dım ki, arkadaşlarımızdan bir kısmı jandarma- j 
nın maaşının fazlalığını iddia ediyorlar. Yani jan- I 
darmanm bugünkü günde maaşı aslisi kâfidir, J 
diye beyanatta bulundular. Halbuki efendiler i 
çok rica ederim, biz hükümete yeni bir temel ; 
kuruyoruz. Jandarmalar asayişe memur kimT j 
selerdir. Malımız, namusumuz, her şeyimiz jan- I 
darmaya teslimdir. Efendiler bugün memleket- j 
te jandarmanın karnını doyurmalıyız. Bugün S 
jandarma benliğini tanımalıdır ki, hükümetin | 
esasını teşkil etsin. Memlekette hükümetin esa- j 
sı olmazsa, jandarma olmazsa, asayiş olmazsa J 
onun üzerirfe ne koyarsan koy para etmez. Rica 
ederim, bugün mahkemelerde binlerce, yüz bin- ' 
lerce evrak yatıyor. Hapsanelerde binlerce in- I 
sanlar inliyor. Nedir bunlar efendiler? Memle- i 
kette bu kadar asayişsizlik nedir efendiler? Za- \ 
rarı yok, bu gibi kanunları bugünden kabul ede- j 
Hm. Olmazsa hiç vermiyelim. Jandarmaları da 
yalandan aldatmıyalım ve halkı da aldatmıya- j 
lım ki, işte biz jandarmaların maaşını çoğalt- j 
tık diye, elli, yüz kuruş zammediyoruz. Rica j 
ederim efendiler, eğer jandarmaya yeni bir el- ı 
bise yapacaksak.. ı 

REFİK B. (Konya) — Maddeye dair söyle- i 
miyorsunuz. I 

DURAK B. (Devamla) — Maddeye dair j 
söylüyorum. Rica ederim efendim maddeden i 
ayrılmıyorum. | 
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REİS — Maddeye dair söz vermiyorum. Ki

fayet aleyhinde söz verdim. 
DURAK B. (Devamla) — Rica ederim, ki

fayetin aleyhinde söz söylemek için bana söz 
öğretiniz ki, ben söyliyeyim. Bilmiyorsanız bı
rakınız, ben devam edeyim. (Ooo sadalan) 
Nasıl söyliyeyim? Ben öğrenmek istiyorum. 
Arkadaşlarımın hepsinden öğrenmek arzu edi
yorum. Bir saat söyliyeeeğim efendiler, hepi
niz iyi bilirsiniz ki, bugün jandarma ve polis 
memleketin, hükümetin asayişini teşkil ediyor. 
Bugün bâzı arkadaşların saydıkları gibi evrak 
peşinde o bulunur, adam getirmek onda, para 
toplamak onda, her şey onda. 

Efendiler, size bir misal arz edeyim : 
Bugün bir karakolda bir karakol kumandanı on
başı yahmda dört tane nefer, var. On beş pare 
veya yirmi pare bir köy, kenfiisi de oranın ka
rakol kumandanı. Efendiler, rica ederim, ora
daki jandarma Mehmed Onbaşının mı hükmü 
çoktur? Hepiniz bilirsiniz ki, orakla Mehmet On
başının hükmü... 

REİS — Arkadaşlarımızın söz hakkına teca
vüz oluyor. Madıle hakkında söyliyemiyeceksiniz. 
Zatiâiiniz müzakere kâfi midir, değil m'dir» 
Bunu söyliyeceksiniz. 

DURAK B. (Erzurum) — Çok rica ederim 
efendiler, bunu teşrih etmek, anlatmak lâzım 
değil mi? Maksat tenevvür etmek değil midir? 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrui; — Bfızı 
kelimelerin arasında (Müzakere kâfi değildir) 
diye söylemiş olsa-n daha iyi olur. 

DURAK B. (Erzurum) — ŞimKÜ efendiler, 
memlekette yapılacak her kanun böyle tenevvür 
etmezse, anlaşılmazsa yahut arkadaşlar söz 
söylemeye bırakmazsa daha buraya neye toplan-
landık? Ben anlamıyorum, anlamıyorum ve söy
lemiyorum. Söylemek isterdim. 

REİS — Sırası olan arkadaşlarımız feryade-
diyorlar, onlar da söylemek istiyorlar. 

DURAK B. (Erzurum) — Ben de söz söylü
yorum. ' 

REİS — Hakkı kelâmınız mahfuzdur. Ona 
söz söyliyen yoktur. Fakat, arkadaşlarımızdan 
bir kısmı müzakerenin kifayeti... 

DURAK B. (Erzurum) — Müzakere kâfi 
değildir. 

REİS —• Sözünüz mahfuzdur. 
DURAK B. (Erzurum) — Yani ben sözüm-
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den vazgeçmedim Reis Bey. Hakkı kelâmım ih
lâl edildi. 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) - İhlâl 
edilmedi, şimdi karar verilecek. 

DURAK B. (Devamsa) — İhlâl edildi. 

RElS — Beş altı arkadaş müzakerelerin de
vamına taraftar. Fakat 150 kişi de müzakereyi 
kâfi görürken hangisini tercih edeyim?. Efen
dim birinci maiddenin müzakeresinin kifayetini 
kabul edenler lütfen el kald rsın. 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Ret 
ret. 

REİS —- Mustafa Bey reddetmek üzere kabul 
edildi. 

Şimdi efendim tadilnaımeler vardır. 

Riyaseti Celi leye 
Hükümet tarafından teklif edilmiş olan lâyi-

hai kanuniyenin birinci maddesinin aynen kabu
lünü teklif ederim. 

3 . I I . 1339 
Saruhan 

Mustafa Necati 

Riyaseti Celileye 
Arz ettiğim esbabı şifahiyeye binaen işbu 

kanuna : 
1. Jandarma muhassasatınm tezyidi hak

kında Kanun denilmesini, 
2. Hükümet tarafından teklif edilen birin

ci madde jandarma küçük zâbitanına rütbeleri 
nispetinde maaş zammını mutazammm olduğîu 

için mezkûr maddenin reye vaz'mı teklif ede
rim. 

Saruhan 
Refik Şevket 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin berveçhi âti tadilini teklif 

eylerim. 3 Şubat 1339 
Madde 1. — Gönüllü jandarma efradına ma

hiye beş yüz ve müVkellef efrada üç yüz kuruş 
maaş verilir. 

Bolu 
Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Madde 1. — Bilûmum jandarma efradının 

maaşları beş yüz kuruşa iblâğ edilmiştir. Onba
şılara altı yüz, çavuşlara yedi yüz, başçavuşla
ra sekiz yüz kuruş maaş verilir. Birinci madde-
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nin berveçhibâlâ hükümetin teklifi veçhile ka
bulünü teklif ederim. 3 . II . 1339 

Gazianteb 
Yasin 

Riyaseti Celileye 
Jandarma muhassasatınm tezyidi hakkında 

encümence imlâ edilen lâyihanın birinci mad
desinde onbaşı, çavuşlar ve başçavuşlara verile
cek zammın farkı maaşı hakkında tafsilât ve
rilmemiştir. Bunların sıfatı âmiriyeti haiz ol
malarına nazaran hükümetin teklif ettiği lâyi
hanın birinci maddesinin aynen kabulünü tek
lif ederim. 

Bitlis 
Resul 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin berveçhi zir tadilen kabu

lünü teklif ederim. 
Madde 1. — Gönüllü bilûmum jandarma ef

radına beş yüz, mükellef jandarma efradına iki 
yüz kuruş maaş verilir. 

Erzurum 
Salih 

Riyaseti Celileye 
Gönüllü ve mükellef yerine bilûmum jandar

ma kaydının ilâvesiyle birinci maddenin, bilû
mum jandarma efradına mahiye beş yüz kuruş 
maaş verilir şeklinde tadilini teklif ederim. 

3 . II . 1339 
Lâzistan 

Mehmed Necati 

Riyaseti Celileye 
(Efrada mahiye beş yüz kuruş verilir) ke

limesinden sonra berveçhi zîr fıkranın ilâve
sini teklif ederim. 

3 . II . 1339 
Erzincan 
Hüseyin 

Onbaşılara altı yüz, çavuşlara yedi yüz 
başçavuşlara, sekiz yüz kuruş şehrî maaş veri
lir. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin Hükümetin teklifi daire

sinde kabulünü teklif ederiz. 3 . I I . 1339 
Kütahya Konya 

Besim Atalav Refik 
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REİS — Efendim bir kere gönüllü ile mü

kellef sınıfını ayırmak için arkadaşlarımız 
takrir veriyorlar. Sonra Refik Şevket Bey bu 
kanuna bir isim tesmiye ediyor. Bunun hak
kında encümen ne diyor? Bu cihetin de halle
dilmesi icabediyor. Ondan sonra takrirlerin 
ihtiva ettiği bir nokta var. Hükümetin tek
lifinin kabulü. Sonra şifahen iki arkadaşımız 
da mükellef ile gönüllü kaydının kaldırılması
nı teklif ediyorlar. Evvel beevvel Refik Şev
ket Beyin teklifini reye koyacağım. 

REFÎK B. (Konya) — Hükümetin teklifini 
ka'bul edeıim de sizin her istediğinizi verdik diye 
iş bekleriz. 

KADRİ B. (Diyarbekir) — Gönüllünün 
hizmetini, vazifesini anlamadan Meclisi Âli 
nasıl bir karar verecektir? Gönüllü ile muvaz
zaf vazifesi arasındaki farkı bilmeden nasıl bu 
tadilnameleri veriyorlar, ne biliyorlar mükel
lef nedir, gönüllü nedir? 

REİS — Efendim Dahiliye Vekili Bey bu
rada, Jandarma Kumandanı burada, lüzum 
görürlürse arkadaşlarımızı tenvir ederler. Re
fik Şevket Beyin teklifi veçhile bu kanuna 
«Jandarma muhassasatmın tezyidi hakkkında 
Kanun» denilmesini kabul edenler lütfen el kal
dırsın. 

ALI SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim anlaşılmadığı, için rüfeka el kaldırma
dı. İsimsiz kanun olmaz, isimsiz olacaksa isim
siz kanun diyelim. 

REİS — Efendim bendeniz müsemmadan 
isim çıkar mahiyette görüyorum. Yoksa isimsiz 
değil. Kabul edilmiştir efendim. Sonra gönüllü 
ve mükellef jandarma kaydının tayymı istiyen 
arkadaşlar da var. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Reis 
Bey Hükümetin teklifi kabul ediliyorsa diğeri 
reye konamaz. 

RElS — Mevzuu müzakere encümeninkidir. 
O kabul edilmezse ondan sonra tadilname ma
hiyetinde Hükümetin teklifini reye koruz. 

Arkadaşlar, (Gönüllü ve mükellef) kaydı 
yerine (bilûmum) kaydını teklif ediyorlar. Ev
vel beevvel bu ciheti reyi âlinize arz ediyorum. 

NECATİ Ef. (Lâzistan) — Efendim, Hükü
metin teklifi tadil mahiyetindedir. Evvelâ bi
zim takririmizin reye konması lâzımdır. Şayet 
kabul edilmezse o vakit Hükümetin teklifi ko
nur. 
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ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim, benim tekli

fim gönüllü ile mükellefi ayırmaktadır. Hattâ 
istihkaklarının dahi ayrılmasını teklif ettim. 
Bunu reye korsunuz. 

REİS — Arkadaşlarımız gönüllülere üç yüz 
kuruş verilmesini teklif ediyorlar. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Hayır beş yüz kuruş.. 
REİS — Mükellef reye vaz 'olunur da kabul 

edilmezse o vakit Hükümetin teklifiyle tearuz 
teşkil eder, halbuki Hükümetin teklifinde o ka
yıt yok. 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Hükü
metin teklifi en münasiptir. Onun hilâfmdaki 
teklif hatalıdır. 

ABDÜLHAK TEVFİK B. (Dersim) — Va-
kaa teklifin birinci maddesinde mükellef ile 
gönüllü diyorsa da üçüncü maddede gönüllü 
olarak gösteriyor. Gönüllü ve mükellef demek 
lâzımdır. 

REİS — Müsaade buyurun, arkadaşlarımızın 
teklifi veçhile gönüllülere beş yüz kuraş, mü
kelleflere üç yüz kuruş verilmesini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi efen
dim. 

SÂMl B. (İçel) — Bir de Meclisteki ekseri
yete nazarı dikkati celbederim Reis Bey! Ekse
riyet yoktur Mecliste, bu kanun iki milyon li
rayı istihdaf eden bir kanundur. Mecliste ek
seriyet yoktur. 

REİS — Bilâhara tâyini esamiyle de reye 
vaz'edilecek, Riyaset ekseriyete kaanidir. 

SAMİ B. (İçel) — Gören göz kılavuz iste
mez. Göz var, izan var. 

REİS —• Efendim, arkadaşlarımızın takriri 
bir noktayı ihtiva ediyor. O da gayet sarih 
olan bir maddedir. Hükümetin teklifinin kabu
lünü teklif etmektedirler. Bunu katiyetle reye 
koymak mecburiyetindeyim. Çünkü tevhidi lâ-
zımgelir. Çünkü hepsi bir mahiyettedir. 

NEGATİ Ef. (Lâzistan) — Encümenin tek
lif ettiği birinci maddenin kabulü için takrirde 
kayıt vardır. 

REİS — Tayyolundu efendim. 
NECATİ Ef. (Lâzistan) — Onu reye koyma

dınız. Yalnız gönüllü ve muvazzaf kaydını reye 
koydunuz, o kayıtlar kalktı. Takririn diğer 
mevaddı, diğer fıkraları birinci maddenin ka
bulünü teklif ediyorlar. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Necati Efendinin mütalâaları asla. varit değil-' 
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clir. Vukubuian teklif - ki Hükümetin teklifinin i 
kabulü şeklindedir - hilafı asıldır. Hilafı asıl 
olan evvelce reye konur. Yoksa asıl olan en
cümenin tesıbit ettiği şey reye konmaz. O sonra 
reye konur. 

' FEYYAZ ÂLI B. (Yozgad) — Hükümet 
birinci maddede gönüllü ve muvazzaf tâbirini 
kullanmamış. Halbuki üçüncü maddede gö
nüllü mürettebatından müteehhil olanlar den
miş. Neden böyle bir tefrik yapılıyor? 

REİS — O maddede değil. 
FEYYAZ ALI B. (Yozgad) — Hayır efen

dim birinci maddede bilûmum jandarma tâbiri 
var, bu kabul olunduğu surette üçüncü mad
dedeki gönüllü tabiri ne olacak? 

R E İ S — Müsaade buyurun efendim bir nok
tada birleşiyor. Hükümetin teklif ettiği madde... 

FEYYAZ ÂLI B. (Yozgad) — Değil efen
dim, üçüncü maddeyi bir kere okuyunuz. Üçüncü 
maddede var, fakat burada mevcudolmıyan bir 
şey için. 

SÂMl B. (İçel) — Vakıa mevcut değil, 
•fakat aslen mevcuttur. Yirmi bin kişilik gönüllü 
jandarma mevcuttur. Burada nasıl «ey edile
bilir. 

UMUM JANDARMA KUMANDANI Mİ
RALAY GALİB B. — Efendim, üçüncü mad
dede biz gönüllü eefrattan bahsediyoruz. Bu 
tâbirin -kaldırılmasına imkân yoktur. Çünkü 
jandarmayı gönüllü ve mükellef efrat teşkil 
edecektir. Biz mükellef ve gönüllü efrada bil
ûmum efrat dedik ve bunların maaşı beş yüz 
kuruşa iblâğ edilmiştir, dedik, öteki maddede 
gönüllü mürettebattan müteehhil olanlar diyo
ruz ki, yani gönüllülere hasrediyoruz. Gönül
lülerden müteehhil olanrın iaşe bedelleri gay-
rimüteehhil olanların iaşe (bedellerinden nısıf 
derece fazla olacaktır. (Münasip sadaları.) 

FEYYA ZÂLl B. (Yozgad) —- Encümenin 
tesbit ettiği birinci 'maddede gönüllü ve mü
kellef bilûmum jandarma efradı deniyor. Hü
kümetin teklifinde bilûmum jandarma efradı 
deniyor. Şimdi üçüncü maddeye nazaran Hü-
kümetinki mi doğrudur, encümenin ki mi doğ
rudur? 

UMUM JANDARMA KUMANDANI Mİ
RALAY GALlB B. — Bilûmum jandarma 
efradı denilince esasen mükellef, gayrimükellef 
dâhildir. Esasen jandarma mürettebatını gönül -
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lü ve mükellef efrat teşkil eder. (Reye sada
ları ) 

REİS — Efendim Hükümtin teklifini oku
yoruz : 
Jandarma muhassatmın tezyidi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Bilûmum jandarma efradının 
maaşları beş vüz kuruşa iblâğ edilmiştir. 

Onbaşılara altı yüz, çavuşlara yedi yüz, baş
çavuşlara sekiz yüz kuruş uiiaaş verilir. 

•REİS — Efendim Hüfcüımtâtm maddesini ka
bul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edildi. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yoagad) — Nereye kadar, 
hepsi mi? 

REİS — Birinci madde efendim... inayet bu
yurun ©fendim, 'müflatoere encümenin teklifli üze
rine cereyan ediyor, ikinci mıaddeyii okuyoruz : 

MADDE 2. — Gönıüllü ve mükellef Ibdlûlmuim 
jandarma efradına her vilâyet ve liva merkezin
deki rayice göre mahiye yedi yüz kuruşu geçme
mek üzere iaşe bedeli verilir. 

MAHMUD S A tü <B. (ıMu§) — Efendim Mu
vazeneli Maliye Encümeninin teisbiît etftiğti madde 
esas ve seldi ibaresi itibariyle muvafık değildir. 
.Eivveılâ «radde methi mukaddemıesinde gönüllü ve 
mükellef kaydı vardır. Elsas tahsisat itibariyle 
böyle bâr tefrik caiz olsa bile iaşe bedeli itibariy
le tefrik katiyen gayridaiz .olmak lâzımugedir. Esa
sen birinci maddeden ibıınun ıtayyı Heyetti Ceiile* 
nin deseriyettine iktiran ertimifbtr. Sonra deaıili-
yor ki, ıher vti'lâyet ve liva [merkezindeki rayice 
göre iaşe bedeli verilir. Halbuki jandarma, «taksi -
matı lâıalettayin taksimatı anüllkiyeye tâbi olmı-
yabilir. Bâzı anavaıkım ehemmiyeti itibariyle ora
ya, müsrt'aikil kıtbaiat ikame oluınaiMl/ir. Ve merkez 
tahsis olunur. Saniyen iaşe bedeli rayicini mut
lak olarak ıbehemıahıal vilâyet veya livta meraki-
ziyle takyit dahi caiz değildir. Bu elbet hem jan
darmanın menafime ve hem de ımenafii Hazineye 
külliyen mugayir olur. Her halde kıtaatın mera-
fcizi itibariyle ve haltta bölüklerin ikame edildik
leri kaza rayici itibariyle iaşe bedellerinin tekdiri 
zarureti vardır, üçüncü nokjta efendim; miktar 
meselesi : Mahiye yedi yüz kuruşu teeiaviiz etme
mek üzere iaşe bedeli verilir, deniyor. 'Birinci 
madde ile mıa>aş olarak bir kısum. beş, yüz, İkinci 
madde ile yedi yüz olması .takdirinde ceman ye
kûn haddi âzami itibariyle mecmuu tahHfoatm 
1 200 kuruşa baliğ olması lâzırageiir. Halbuki es'a-
rın galası hasebiyle asgari yevmiye yarım lira 
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ancak hakiki Ibh* iaşe ıbedeii olaibilir. Binaenaleyh 
bu ciheti nazarı dikkate lalan Hükümet iiaşe bede
lini bin kuruş olarak, ibir had olarak takdir letımıiş-
tir. Bendeniz bu hadldin de Hükümetin teklifi veç
hile bin kuruşa İblâğım teklif ediyorum. Madde 
tarzı tedvini itiıbıariyl€.,il^tarıeıtle dihsas ediyor ki, 
iaşe (bedeli esasen gaymmevöliıt ve ımuilıldeıs ibir kı
sım (tahsisat imiş gıilbi «efrada şu miktarı geçme
mek lüzere iaşe bedeli verilir deniliyor. Halbuki 
Hükümet teklifinde diakik olarak bu ciheti de na
zarı itibara almış ve efrada verilen iaşe ıbedeii şu 
suretle ita olunur dıeımiş. Bu (tertip daha muvafık
tır. Binaenaleyh ımültlalâat ve maruzatımı iıfaifoaııiy-
le ibir tadıil takriri (takdim ediyorum, kabulünü 
rica ederim. 

YASÎN B. (Gatianteb) — Said Bey biraderi
liniz kısmen izah ettiler. Yalnız burada ben encü
menden (bir şey anlamak isterim. Vilâyet ve liva 
merkezinde diyor. Bazan kaza merkezleri vardır. 
Bu kaza merkezleri livaya uzaktır. Bâzı kaza aw> 
keainıin rayici liva merkezine uymaz. Her hailde 
'buna kaza merkezinin de ilâvesi lâzımgelir. 
Sonra Muvazenesi Maliye Encüımenii iaşe bedelini 
yedi yüz kuruşu gıeememek üzere kabul ettiğine 
nazaran da yevmiye 23 kuruş iaşe bedeli veril-
m<ek lâzumgeliyor. Beyciti Umumiyenin nazarı 
taikdirme arz ederim ki, 23 kuruşun kuvvei işti-
raıiyeöi nedir? Bu anıeak belki ibir traş parası ola
bilir. Binaenaleyh Hükümetin teklifi de yine aız-
dır ki, yevmiye 33 kuruştur. Binaenaleyh bu da 
azdır. îaışe (bedelini teşkil etmez. Binaenaleyh Ilü-
'kü'metin teklifinin daha ımııvafık olduğumu arz 
ve kaza merkezimlin de ilâvesini riea ederim. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Arkadaşlarım ga~ 
yet kusa söylememi istedikleri için bendeniz de 
gayet kıtsa •söyliyeeeğim. Beyefendiler, birinci 
madde üzerinde ibir yanlışlık olmuştur ki, Müdü
riyeti Hmuımiye veya Umum 'Kuımandanlik ıbir 
gün tashih edecekttiir. İkinci rmaddeye gelince; Hü
kümetin teklifi veçhile jandarmaya bin kuruşu 
tecavüz etmemek şartiyle 'iaşe bedeli verilirse, 
evvelce arz etitiğiım gibi, bu mide meselesidir. 
Midesi dolmıyan bir adam hiçbir hizmet göremez. 
Hükümetin teklifi nazarı itilbara alınırsa bir jan
darma neferine yevmiye 33 kuruş 13 para ek
mek parası veriliyor. 33 kuruş 13 para ile bir 
fert kabil değildir ki kamını doyurabilsin. Ed-
ki jandarmalar bin kuruş alırdı, o vakit ekmeğin 
okkası yirmi para idi. Bu jandarmaların karnını 
doyurmak, kendilerine vazife görüdrmek istiyor-

l. 1339 0 : 2 
sak Hükümetin teklifini noksan olmaMa beraber 
kabul etmeliyiz. Muvazene! Maliye Encümeni 
iyice bunu (berbat etmiştir. 700 kuruş yapraiştıa?. 
Bir de bunların eline keşkül verelim. E'lleriîide 

j silâh takibata, vazifeye giderken diğer taraftan 
'birer torba, birer keşkül alsınlar, köylerden bul
gur, para ve saire tese'ül etsinler. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Zaten ediyorlar. 
SALÎH Ef. (Devamla) — Bunu haddi mâ

kulüne ifrağ etmek için her nefere iaşe bedeli 
olarak yevmiye altmış kuruş vermeliyiz, bu da 
azdır. Bir teklifim vardır. Rica ederim nefsinize 
kıyasen bunu kabul ediniz, yevmiye altmış kuruş
tan ayda bin sekiz yüz kuruş eder. 

ABDÜLHAK TEVFÎK B. (Dersim) — Efen
dim hepiniz de teslim buyurursunuz ki, devairi 
Hükümet içerisinde en büyük bir şubei faaliyet 
varsa o da jandarma müessesesidir. Jandarma 
müessesesinin sıfatı farika ve mezayayı hârikası 
hakkında bu kürsüye gelip giden arkadaşlar bir
çok içtihadat üzerine mütalâat dermeyen ettiler. 
Fakat malûmuâliniz herkesin kendisine mahsus 

i bir düşüncesi, Ibir içtihadı vardır. Müsaade buyu
rursanız bendeniz de Heyeti öelilenize bir iki 
kelime arz edeyim. Şimdi efendim jandarma mü-

I essesesini Ibir denize ve muamelâtı Hükümeti de 
i bu denize insıbabeden enharı sagireye teşbih edi-
| yorum. Nasıl ki, bu enharı sagire bu denize dö-
j külürse malûmuâliniz muamelâtı Hükümet de 
j birçok şubelerden, 'birçok safahattan geçtikten 
, sonra neticei muvaffakiyet olan o denize insıbabe-
i der. Binaenaleyh bu kadar mühim ve bu kadar 
' mutena bir vazifeyi deruhde eden Ibu müessese 
! efradına, daha doğrusu bu fabrika insaniaruıa 
: böyle cüzi miktarda maaş vermek, hattâ - tâbiri-
\ mi mazur görünüz - kıraathanelerdeki bir garso-
• nun maaşının birer sülüsü nispetinde maaş ver-
; mek hakikaten muvafıkı nasfet ve adalet değil-
! dir. İkinci maddede «Bilûmum jandarma efradı-1 
| na her liva merkezindeki rayici mahallîye göre 
; bin kuruşu geçmemek üzere iaşe bedeli verilir.» 
! deniyor. Bunu vilâyet ve liva merkezlerine has-
: retmek doğru değildir. Malûmuâliniz jandarma-
| 1ar kazalarda da bulunur. Nahiyelerde de bulu-
; nur. Orada meclisi idare ve belediye bulunursa 
! tâyin edilecek rayici mahallî üzerinden oralarda 
; da verilebilir. Yoksa Ibugün bir kazada istihdam 

olunan jandarma efradı vilâyet piyasasına, rayi-
; cine göre iaşe edilemez. Her mahallin belediye

sinden veva meclisi idaresinden takdir olunacak 
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rayiç üzerinden verilmelidir. Binaenaleyh efen
dim; hulâsa olarak şurasını arz etmek isterim 
ki hizmet külfete göredir. Jandarmalara yüklet
tiğimiz vazifelere karşı cüzi miktarda verilen \ 
para muvafıkı insaf değildir. Bunu her halde i 
iki bin, üç bin nispetinde verelim ve kendilerin
den hizmet bekliyelim. (Doğru sesleri) 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Arkadaşlar jandarma
larımızın maaş ve muhassesatmın tezyidine ma
tuf olan bu lâyihai kanuniyenin esbabı mucibesi 
olara'k Hükümetin istinadettiği nıkat hakikaten 
çok mühim ve tetkiki lâzım mesaildendir. Gös
terilen esbabı mucibeden nazarı dikkatinizi iki 
fıkraya celbetmek isterim, ıbu fevkalâde calibi 
dikkat ve üzerinde tevakkuf edilecek kadar mü
him mesaildendir. Bunda deniliyor ki: Jandar
ma muhassesatı kendilerini gayrimeşru surette 
istifadeden azade bulunduramayacak kadar az
dır. Evet bendenizin de memleketimde bu hu
susta hâsıl ettiğim kanaate göre haddizatında 
jandarmaya verilen para ile temini maişet şöyle 
dursun, en ufak bir ihtiyacı bile tatmin etmiye-
cek kadar azdır. Fakat şimdi tahsis ettiğimiz 
miktar da, jandarmaları gayrimeşru istifadeden 
men'i nefsedecek kadar kâfi midir? Hayır asla 
kâfi değildir. Hattâ Hükümetin teklifini kabul 
etmiş olsanız bile bin kuruşla ne olur? Nasıl ge
çinilir? Muvazenei Maliye Encümeninin mazba-
tasmdo gösterildiği üzere memleketin halli malî
si dolayısiyle bu paraları ödiyecek olan halkı 
düşündüğümüz zaman jandarmaya hakikaten kâ
fi derecede muhassasat veremiyeceğimizi itiraf 
etmek lâzımgelir. Birçok rüfekayı kiramın söy
lediği veçhiîle memlekette ümnü asayiş ve inzi
batı temin etmek gibi gayet mühim vazaifle mü
kellef ve kudret ve nüfuzu Hükümeti temsil ve 
tenfiz eyliyen jandarmalarımızı nasıl ve ne su
retle terfih ve ihtiyaçlarını ne gibi şeraitle temin 
edeceğiz? Tabiî temin edeceğiz. Bu da çok şaya
nı temmül bir meseledir. O halde ne yapmalı? 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Bin 'kuruştan verelim. 

ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Bir taraftan büt
çeden fazla tahsisat koparmaya imkân yok. Di
ğer taraftan memleketin emniyet ve selâmetini 
temin edecek bir kuvvetin icrayı faaliyetine ih
tiyaç da var. Bu iki gayrikabili terk ve telif va
ziyeti ıslah ve idame etmek için diyorum ki; Hü
kümetin teklifi, encümenin tasarrufiyle getirdi-
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ği tekliften daha mâkul, daha şâmil bir teklifi 
havidir, iki teklif arasında esaslı fark olma
dığını... 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Üç milyon 
lira var Beyefendi. 

ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Bilhesap hal ve 
tetkik etmezden evvel şurasını arz etmek isti
yorum ki, Hükümetin teklifi kabul edilse bıüe 
yulkarda arz ettiğim gibi jandarmaların hakiki 
maişeti temin edilmekten çok uzaktır. Binaen
aleyh, bu noktada söylemek istediğim bir haki
kat var. Jandarmalarımız kısmen ve doğrudan 
doğruya halkımızdan da bir muhassasat almak
tadırlar. Vazifesinin bir kısmı mühimmini ve 
hattâ ekserisini köylerde geçiren jandarmalar 
bulundukları muhit içinde hayvanlarını besler, 
karnını doyurur. Bunun içirt bir para vermez. 
Ve zaten çok misafirperver olan köylümüz esa
sen bunu talebetmeye de tenezzül etmez. Fakat 
bu karnını doyuran, hayvanını besliyen jandar
ma bu nimeti güleryüzle, tatlılıkla alsa ve (Mi
safir umduğunu yemez, bulduğunu yer) tâbirin-
ce köylünün, bu fakirin getirdiği yemeğe tenez
zül etse yine bir nimet ve rahattır. 

AVNİ B. (Saruhan) — Yani seyyahı sâil 
mevkiine geçsin değil mi? 

ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Sözünüze cevabım 
vardır. Bu jandarma bunu asla yapmaz ve yap
mamaktadır. Mutlaka muhtardan iki tavuk, bir 
sahan kaymak ister ve bunu kamçı darbesiyle 
buldurur. Bu gayrikabili cerh acı bir hakikattir. 

FEYYAZ ÂLÎ B. (Yozgad) — Umumi değil 
Beyefendi! 

ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Her yerde böyle
dir. Ben-dairei intihabiyemde biliyorum. Malû-
muâlileri jandarmalarımızın veya her hangi bir 
Hükümet memurunun köylerde ikamet ettiği za
man halktan bilâbedel yem ve yiyecek almaları 
memnudur. Halbuki bu memnuiyet kanunun 
sayfasında mahkûmu nisyan olmuş ve amelden 
sakıt olmuş ve daima da öyle kalacaktır. Çünkü, 
milletimizin maftur olduğu hissi semahat ve 
mürüvvetine mugayir bulunduğu için çayı tatbik 
bulamamakta idi. Fakat arkadaşlar, malûmu
nuzdur ki, milletimizin bir zamandan beri uğra
dığı felâketler, yolsuzluklar... 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Daha 
var mı? 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Daha var, sabaha ka
dar söyliyeceğim. 
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HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Ama siz 

okuyorsunuz, söylemiyorsunuz ki... Okumadan 
söylemeli. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Okumadan söylüyo
rum. (Kâğıttan okumadan söyle, sesleri) Misa
firperverliğini az - çok izale etmiş ve buhranı 
maişeti ağalığı bozmuştur. Binaenalâzalik esbabı 
mucibede dikkat buyurulursa şöyle bir fıkranın 
derci lâzımgelirken unutulmuştur. 

REİS — Efendim, bu maddeden çıktınız. 
Heyeti umumiyesi hakkında söylüyorsunuz. 

ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Maddeye taallûku 
olan kısım geliyor. Esbabı mucibeye «azaltmak» 
kelimesinden sonra (Bilhassa derdi maişetle muz-
taribolan köylerden jandarma efradının yem ve 
yiyecek olarak bir şey alması memnu olduğu 
halde muhassasatlannm ademikifayesi dolayısiy-
le bizzarure ve bilâbedel almaya mezun oldukları 
erzakı itadan badema köylüyü kurtarmak için) ke
limelerinin ilâvesini teklif ediyorum. 

RElS — Efendim hangi esbabı mucibe? Mad
deleri müzakere ediyoruz. 

ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Bu ibarenin ilâvesi, 
Meclisi Âlinin Hâkimiyeti Milliye esasını halka 
ve halkçılığa mütekabilen ve mütenazıran tatbik 
ettiğinin fiilî ve hakiki delili olmuş olur. Binaen
aleyh, yapılmamıştır. Onun için demek istiyorum 
ki sırası geldiğinde teklif edeceğim. Bin kuruş ha
kikaten jandarma efradına azdır. Bunun 1 200 
kuruşa iblâğı lâzımdır. Sonra şimdi esbabı muci-
besinde arz ettiğim veçhile zamanı geldiğinde ve
receğim takririmin kabulünü istirham ederek sö
züme nihayet veriyorum. 

REÎS — Efendim müzakere ikinci maddede. 
Burada bin kuruş gösterilmiş, tezyide hakkımız 
yok. (Var var sesleri) Ya azdır, veya çoktur di
ye veyahut mikyas suretinde olabilir, zemininde 
mütalâa yürütülecektir. Ona göre söz veriyorum, 
buyurun Durak Bey. Lüzum ve ehemmiyetinden 
ikinci maddede bahsedilmemesi lâzımdır. 

DURAK B. (Erzurum) — Efendim bu kanu
nun heyeti umumiyesi hakkında söz söylemek im
kânı hakkını kendimde göremiyorum. Çünkü de
min de bu hususta söz söylemek istiyordum. Fakat 
her nasılsa hakkı kelâmım kesildi, kaldı. O, öyle 
kesilsin kalsın. Şimdi bendeniz ikinci madde hak
kında kısaca maruzatta bulunacağım. Efendiler; 
biz bu kanunu yapmakla memlekete bir şey yap
mış olmuyoruz. Her halde ikinci maddede tenzi-
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lât icra etsek veyahut ikinci maddede bundan çok 
fazla bir şey ilâve ederek jandarmaya vermiş ol
sak, hulâsa itibariyle mesele şundan ibarettir. Mil
letin iki milyon lirası gidecektir, ortalıkta hiçbir 
şey olmıyacaktır, eski tas eski tarak. Bu böyle. Bu, 
böyle olmakla beraber şu noktaya ilişeceğim. Bu
rada deniliyor ki, «bilûmum jandarma efradına 
her vilâyet ve liva merkezlerindeki rayice göre...» 
Halbuki bu doğru değil. Meselâ bugün burada ek
meğin okkası on kuruş veya on iki kuruş iken 
buranın kazası olan Keskin'de altı kuruştur, beş 
kuruştur. Aradaki fark azimdir. Jandarmalar dai
ma Keskin gibi iaşesi daha kolay olan yerlere 
kaçmak isterler. Jandarma dairesini ve jandar
ma kumandanlarım bu suretle taciz ederler ve da
ha birçok mahzurları vardır. Binaenaleyh bende
niz her kaza, her liva ve her vilâyet merkezinde
ki rayice göre verilmesini teklif ediyorum, onun 
için de bir takrir veriyorum. 

RElS — Efendim başka söz istiyen yok. En
cümenin bir noktai nazarı varsa buyursun. 

MUVAZENEÎ MALÎYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ MAZHAR MÜFlD B. 
(Hakkâri) — Efendim tayın bedeli olarak 
Hükümet bin kuruş teklif ediyor, encümen de 
700 kuruş olmak üzere ikaıbul eyliyordu. Esba
bı şudur: 

Encümeninize tevdi olunan bu gibi kavanin-
de encümenin ittihaz ettiği tedabir, evvelemirde 
varidatı nazarı dikkate almaktır ve bittabi en
cümen; varidat ve masarif atı tevzin vazifesiyle 
mükelleftir, elbette varidatı nazarı dikkate al
maya mecburdur. Varidatı nazarı dikkate aldı
ğımız içindir ki hakikaten bin Traruş, bin beş yüz 
kuruş - her ne derseniz deyiniz - bu zammı yap
mak lâzımgeMrken biz - Muvazene! Maliye En
cümeniniz- varidat noktai nazarından bunu ye
di yüz kuruş yapmaya mecbur oluyoruz. Zira 
bilir misiniz ki 700 kuruş üzerine, Hükümetin 
teklifi veçhile bin kuruş diyecek olursanız; yani 
üç lira daha zammederseniz 41 bin jandarma 
mevcudolduğuna göre senede bir buçuk milyon 
lira zammetmiş oluyorsunuz. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Asayiş için lüzumu vardır. O, onu fazlasiyle 
çıkarır. 

SÂMÎ B. (içel) — Pekâlâ beyefendiler! Açı
ğınız nedir, onu bugün 'biliyor musunuz? (Ne 
olursa olsun sesîieri) 
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AVNÎ B. (Saruhan) — Açıkla kabili kıyas 

değildir. 
MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Ne olur

sa olsun dendikten sonra ne Muvazeneye lüzum 
vardır, ne de bir şey vardır. Ne olursa olsun ge
lir buraya. Otuz milyon açık, 40 milyon açık, 50 
milyon açık, 100 milyon açık olursa o vakit... 

AVNÎ B. (Saınıhan) — Başka yerden kısıl
sın. 

MAZHAB MÜFÎD B. (Devamla) ~~ Eğer 
muvazeneden gelen her tasarruf edilen kanuna... 
Vakaa Heyeti Celileniz hakemdir ama, hepisine 
de zammediyorsunuz. Niçin teşkilâtı saireden 
kesmediniz de daima zammettiniz? Şimdi de en 
1 âzım bir meselede... 

AVNÎ B. (Saruhan) — Yalnız 'kuru ekmek 
meselesidir. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Rica 
ederim gelir burada söylersiniz. Ben de biliyo
rum ki kuru ekmek meselesi. Fakat öbür tarafta 
50 - 60 milyon lira açığın vardır. Bunu kimden 
alacağız? 

AVNÎ (B. '(Sartihan) — Tereyağından kes, 
lokmadan kes! 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkari) — Maat
teessüf ne tereyağından ve ne de bir 'lokma
dan (kesemiyoruz. Mütemadiyen zamaim, müte
madiyen zamaim yapıyordunuz. Lâzım mı, de
ğil mi? Birtakım teşkilâtımız vardır. Mütema
diyen para veriyorsunuz. Evet bu jandarma, j 
lâzımdır ve altı milyon lira fazla verelim. Fa
kat rica ederim, hangi teşkilâttan tenkis edelim 
de buraya verelim? Her gün zam, her gün zam. 
îşte bugün Muvazene Encümeniniz hattıhare-
ketini şaşırmıştır. Elli milyon, altmış milyon. 
Şimdilik miktarını söyliyemem. Bu kadar bü
yük açık vardır beyefendiler! Diyorsunuz ki, 
bunu jandarmaya geldiği vakit mi söylüyorsu
nuz. Beyefendiler, her zamaimde encümeniniz 
çıkıp bunu söylemiştir. 

FEYYAZ ÂLÎ B. (Yozgad) — İstanbul Ka
nununda, Dahiliyenin Harcırah Kanununda.. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Fakat 
biz hepsini sizin dediğiniz gibi kabul ettik. 

MAZHAR 'MÜFÎD E. (Hakkâri) — Hayır 
bununla zannolunmasm ki, encümen böyle asa
yişe taallûk eden, hakikaten maaşları dun olan 
bilûmum asayiş memurlarını, bilhassa zabıta 
memurlarım düşünmüyor. Rica ederim. Lâkin 
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yorgana göre ayağımızı uzatmak mecburiyetin
deyiz. Düşündük, düşündük; bunu yedi yüz 
kuruş yapmaya mecbur olduk. Ve zannederim; 
şimdiye kadar hemen alelûmum maaşlarına yüz
de yüz zam yaptık, bin iki yüz kuruşa çıkardık. 
Daha ne yapalım? Yüzde beş yüz zammedelim. 
Pekâlâ beyefendiler! Beraberiz. Sonra şurası 
gariptir. Hükümet diyor ki, jandarmaya beş yüz 
kuruş, encümen*diyor ki, jandarmaya beş yüz 
kuruş verilmesi için Hükümetin teklifi olmadı
ğı halde, maatteessüf buraya kanun geliyor, 
bin kuruş yapın, diyorsunuz. Canım, istihdam 
edecek olan Hükümet beş yüz kuruş maaşı asli
yi kâfi görüyor. Biz hayır diyoruz, zam yapı
yoruz. Rica ederim, biz de biliyoruz azdır. Bu
nu hepimiz kalbimizle tasdik ediyoruz. Fakat 
beyefendiler, yedi yüz kuruş üzerine üç. lira da
ha zammedilince yekûnu bir buçuk milyon lira 
oluyor- Avni Bey biraderimiz, bu jandarmaya 
gelince mi tenkisatı elzem görüyorsunuz? buyu
ruyorlar. Beyefendiler hepsi böyle oluyor-

HÜSEYİN AVNÎ B. (Saruhan) — Yani bu 
da kuru ekmek meselesidir. 

MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ MAZHAR MÜFÎD B. 
(Devamla) — Diğerleri de böyle oluyor. Bu 
kuru ekmek meselesi, bu su meselesi, bu bil
mem ne maddesi. Hepsi zam, zam. Beyefendi
ler, rica ederim. Sene nihayetinde bir muvaze
ne istiyeceksiniz. Varidattan, elli altmış milyon 
lira açık varsa ne yapacaksınız? Birtakım ye
ni tekâlif ile huzuru âlinize gelmeye mecbur ola
cağız. 

AVNÎ B. (Saruhan) — Bizden kesiniz, yu
kardan kesiniz. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Canım bir 
odacı maaşı bile değil. 

MAZıHAiR MÜFÎD B. (Devamla) — İhsan 
buyuran, kâfi.. Rica ederim, pek iyi <efendirler... 

ALÎ CENANİ B. (Gıazianteb) — Yüade yir
mileri iade letltiik, niçin! 

MAZHAR MÜFÎD B. (Devamla) — Evet, 
yüzde yirmilere geJinıoe, ben dıe dâhil olduğum 
halde, -kabul kabul, dliıye bağırdık. Ne .yapalım? 
Harcırahlara gelinde; ben de beraber Mıim. Kabul 
kabul... 

AVNÎ B. (ıSaırnJban) — Ben de senimle bera
berlim. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — B'cm do 
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beraberiıın. Beyaz vermişimdir. Fakat istirham 
edemm. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Sadede sadede! 
MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Sadet-

tir beyefendi! Zannederim, zatııâlinizin okuduğu 
sadet dâhilinde değildi. (Handeler) Ben muvaze 
neden bahsediyorum. B i l i y i ımıusunuz beyefendi
ler! Gizli bir şey yoktur. Milletten para ısaklana-
ıaaz. Tuttunuz mütaaddit avans kanunlariyle 
90 - 100 milyon lira avans verdiniz. Bize Maliye 
Vekillinin verdiği varidat 60 milyon liradır. Bu
na 'karşı 30 milyon lina varidat göstermeden za-m-
miyaft yapıyorsunuz. Kimin kesesinden veriyor
sunuz bunu?... 60 milyon varidata karşı 90 mil
yon avans veriyorsunuz. ıSonra şu kürsüden defa-
atle ve en son defa olarak - zabıtlarda ıgördüm -
Hasib Bey riea etimiştir. Beyefendiler, en mıüıhıim 
vazifemiz - istirham ederim - bütçeleri tetkik et
mektir. Maalesef müzakeresine girişemedik bey
efendi. 

MUSTAFA B. (Kanahisan Şarki) — Ben 
şimdi işiltiyorum. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Zaıtıâli-
ııiz okuyun, zabıtlarda var. 

SÂMÎ B. (îçel) — Mazlıar Müfid Bey; bir 
noktayı izah iedeoeğliım. Maalesef bütçelerin tetkik 
edilmemesi dolayiBİyle ibüıtçe nedir, varidat nedir, 
masraf nedir? Bunlar hakkında Heyeti Uimumi-
yenin bir fakir ve kanaati olmıaması Heyeti Umu; 
miyede, iböyle zamaiimi istilzam (ettiriyor. 

HACİ ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Beyefen
di Mazbata Muharririnin suflöre ihtiyacı yoktur. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Filhaki
ka doğrudur. Beyefendi! Biz, daiıma varidat ve 
masarif içinde yürüklüğümüz ve (bulunduğumuz 
için - emin olunuz - titriyoruz. Bunların (karşı
sında. Bütçeler 'buraya gelmiş olursa o vlaikit açı
ğımızı görürsünüz. Ne yapacağız beyefendiler? 
Meselâ; ıbiz sene nihayetinde - arz ediyorum, size 
söylüyorum - muvazene yapacağız, vazi£eanizdiı,. 
Göreceksiniz ki mevoudıolıan verirlerin üzerine da
ha elli milyon lira zaımımetteeyi kabinle mecbur ka
lacağız. 

AVNÎ B. (Saruhan) —Yukardan keselian! 
MAZHAR MÜFÎD B. (Devamla) — Sonra 

beyefendiler, ıbir söz dalha söyliyeyim. Sonra iki-
debir'buraya çıkar, efendim köylü efendimizdir, 
halkçıyız, deriz. Evet Ihialkçıyız. Köylünün bir ça
rığı kalmıştır. Canını mı alacaksın? Efendiler, 
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köylünün canını ımı lalaeaksm diye hepimiz acıyo
ruz da, elli milyon lira daha ifeah.mil etmek işitiyo
ruz. Artık kadehe koyacak kadar ıbir damla bile 
su kalmamıştır. Yani vergilere Kamaim icrası gay-
rifcaiböl ibir hale geldiği halde tutuyoruz, •elli mil
yon lira daha vergiye zam yapacaksın diyoruz. 

KADRÎ B. (Diyanbekir) — Gelsei hafiyeye 
aif&tir bu... 

RASÎH Ef. (Anlbalya) — Oelsei hafiyeye ait 
izahat veriyor Reis Bey! 

NEŞET B. (îsıfcanbul) — Jandarma ile ıbunun 
alâkası ne? 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Millet 
verdiğli parayı anlamalıdır, milletten aldığımız on 
paranın nereye sarf edildiğini bilmelidir. Par;ı 
meselesinde gizli ıbir şey yoktur, hafi yoktur. Tek
rar ediyorum, vergimin on parasını bile millet bil
melidir. Rica ederim, hafi olamaz. 

NEŞET B. (Îatanlbul) — Hafi sözünü söyli-
yen kimdir? 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Hoca 
Rasih Efendi 'biraderimiz.. ÎUâ hafidir diyor. 
Ne hafidir? 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Hidematı 
umumiye namına.. (Gürültüler) 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Bey
efendiler; ben bu sözleri ilerde encümen me
sul olmamak için arkadaşlarım namına söylü
yorum. Bizi mesul etmeyiniz. Biz, ilerde azabı 
vicdaniye uğramamak için söylüyoruz... (Gü
rültüler) Hâkim sizsiniz., istediğinizi yapın... 

AVNÎ B. (Sarühan) — Senenin de nihaye
tine ne kaldı ki? 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Hidematı 
umumiye namına ifayı vazife eden her hangi 
*bir ferde, en asgari olarak verilmesi lâzımge-
len miktarı encümen tesfoit etmemiş midir? 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Encü
men tesbit etse bile siz onunla bırakacak mı
sınız? îşte zabıtlar burada. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Hidematı 
umumiyede ifayı hizmet edecek her hangi bir 
ferde verilmesi icabeden miktar *'nedir ve bu 
miktarı hangi esasa iptinaen tesbit ettiniz? 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Bu 
nasıl bir sual! 

ABDÜLHAK TEVFÎK B. (Dersim) — Ce
vabını ben vereyim... 
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Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Tabiî ilmî 

sualdir bu.. 
MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) —Bey

efendi demek istiyor ki; hidematı umumiyede 
Muvazenei Maliye Encümeni en asgari maaşı 
ne kadar kabul etmiştir? Bunu mu soruyor? 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Evet... 
MAZHAR MÜFÎDB. (Hakkâri) — B u m u 

sualin? Hidematı umumiyede asgari ne mik
tar tâyin ettik, bunu mu soruyorsunuz? 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Evet... Ve 
ne esasa göre?... 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Mus
tafa Beyefendi arasıra şaşırıyor. (Handeler) 
Bu suali Muvazenei Maliye Encümeninin Maz
bata Muharririnden, âzasından soracağım, bu
nu Vekil Beyden sorsa... Her daire acaha as
gari olarak hidematı umumiyesini ne suretle 
teshit etmiştir? Ne verecektir? Onu oraya sual 
etsin. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Âzami değil, 
asgari diyorum. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Ben 
Vekil değilim. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Müdafaa 
eden sizsiniz. Tabiî sizden soruyoruz. . 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Vekil 
Beyden sorunuz. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Sual ilmî oldu. 
Cevabın da ilmî olması lâzımgelir. 

MAZHAR MÜFÎD (Hakkâri) — Ben o ka
dar ilmî bir adam değilim. Pratik ibir adamım. 

DURAK B. (Erzurum) — Ben bir şey so
ruyorum. Milletin bütçesinden her hangi bir 
para menafii umumiye için çıkar. JBaşka bir 
şey için çıkamaz. Bugün jandarmaya iki mil
yon lira milletin bütçesinden yeni bir zam 
vâki oluyor. Bunu kabul etmek için Muvaze
nei Maliye Encümeni düşünmüş, taşınmış ve 
iki milyon kısmı da kabul ederek evrakı He
yeti Umumiyeye sevk etmiş. Bugün müzakere 
ediliyor. Şimdi Muvazenei Maliye Encümeni 
acafoa hu iki ımilyon lira verildiği halde jan
darmada bir teceddüt, memleketin asayişinde 
bir yenilik tahmin ediyor mu, etmiyor mu? 
Yoksa parayf beyhude yere mi veriyoruz? 

Rica ederim buna cevap versinler. Bunlar 
tarihî şeylerdir. 

ABDÜLHAK TEVFÎK B. (Dersim) — Ben-
denia cevabını vereyim. 
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DURAK B. (Erzurum) —• Bendeniz zatıâli-

nizden sormuyorum Beyefendi. 
REİS — Efendim, Durak Bey Heyeti Ve-

kileden bu hususta izahat alıp almadıklarını 
sual ediyor. Başka bir şey değildir. Tabiî 
kanaatleri hâsıl olmuş ki; para istiyorlar. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Efen
dim, arkadaşımın cevabını kâfi görmüyorlar 
mı? Eğer cevabını kâfi görmüyorlarsa beni kur
tarıyorlar. (Handeler) Efendim Hükümet bit
tabi Jandarma Kanunu yaptığı zaman jandar
manın ihtiyacatını nazarı dikkate almış, jan
darmadan beklediğimiz bütün hidematı ve on
lara tahmil ettiğimiz bütün vazaifi nazarı dik
kate alınız ve bir de elyevm milletin vermekte 
olduğu parayı nazarı dikkate alınız, demek lâ
zımdır. 

DURAK B. (Erzurum) — Kanaatini söyle. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Devamla) — Kanaa
tim böyledir. Maaşı jandarmanın vazaifi ile mu
kayese etmek doğru bir şey değildir. Külfet ni
mete göre değildir. 

DURAK B. (Erzurum) — Yani yine böyle gi
decek. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Binaen
aleyh Hükümet neticede karar vermiştir. Şu ka
nunla eğer jandarma maaşatmı (beş yüz yaparsak 
ve bunlara biner kuruş tayın bedeli verirsek ve 
bilfiil karakol kumandanlarına da ayda yüz ku-
j*uş mükâfatı nakdiye verilecek olursa velhâsıl 
Hükümet «Yaptığım şu kanunu Heyet kabul 
ederse jandarma yoluna girecektir.» diye karar 
vermiştir ki, bu kanunu getirmiştir. Eğer Hü
kümet bu kanaatte değildiyse bu kanunu bize ge
tirmemesi lâzımgelirdi. Hükümet bu kanunu 
buraya getirmiş, encümen bunu almış, demek 
Hükümetin kanaati buna lüzum görmüş de ge
tirmiştir. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Bu sual 
zatıâlinizden soruluyor, Hükümetten değil. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Meclise 
lâalettayin her hangi İbir teklifi kanuni geldiği 
zaman Hükümet bu işin mihveri lâyıkmde tedvir 
edileceğine kaani olmuş demektir ki, Meclise sevk 
etmiştir. Fakat encümen bu gibi paraya taallûk 
eden kanunlarda varidatı nazarı dikkate alır. 

DURAK B. (Erzurum) — Hem varidatı na
zarı dikkate alıyoruz, diyorsunuz, hem de elli 
milyon lira açık var diyorsunuz. 
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MAZHAE MÜFÎD B. (Devamla) — Eneü- 1 

men varidatı nazarı dikkate aldı. Sonra efendi
ler, bizde cari olan bir zihniyet vardır, onu hiç
bir vakit nazarı dikkatten durdutmayız, Meselâ: 
Bugün mülhakata bir tahrirat yazara, size kaç 
zarf lâzımdır diye sorarız. Memur düşünür on 
toin zarf diyelim de bunlar ancak bin zarf gönde
rir der ve hakikaten Hükümet de bin zarf gön
derir âdet böyledir. Beş okka istersen beş okka 
vermezler, on okka istiyeceksdn 'ki, beş okka vere- | 
çektir. Âdettir Ibu. 

DURAK B. (Erzurum) — Bunlar sualimin 
cevabı değildir. 

MAZHAR MÜFlD B. (Devamla) — Encü
men namına cevap vereceğim. Muvazene! Maliye 
Encümeni niçin tenkis etmiştir? Onu söyliyece- I 
ğim. Encümen düşünmüştür. 

DURAK B. (Erzurum) — Bendeniz tenkisi I 
sormuyorum, I 

MAZHAR MÜFÎD B. (Devamla) — Mü-
saafde buyurun sizin sualinize geleceğim veyahut I 
ineyim. 

REİS — Hayır kaani olmazsa ondan sonra. I 
MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Yani 

Muvalzene biliyor ki; Hükümetin teklifinde bu I 
zihniyet vardır. Hükümet der ki daima ben üç I 
bin istiyeyim, binini encümen keser, iki bin I 
olur. Bu böyledir. Şimdi jandarma maaşını 
Hükümet getirdiği zaman... I 

DURAK B. (Erzurum) — Çok fena bir ce
vap veriyorsunuz. I 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Söyli-
yeyim beyim. Meselâ: Bugün Hükümet müte
ferrika istiyecek. Evvelâ yüz bin lira ister ve 
elli bin liraya pazarlık eder. Sonra yirmi bin 
liraya indirir, çünkü Hükümet de biliyor ki, I 
Muvazene mutlaka kecesek, arz edebiliyor mu
yum. Hükümetin zihniyeti yüz bin istiyeyim, 
elli bine ineyim. 

DURAK B. (Erzurum) — İtiraf ediyorsu
nuz. Demek pazarlık bu milletin parasına. 

MAZHAR MÜFlD B. (Devamla) — Hükü
met de zatıâlinizin deidiği kanaattedir. Muva
zene Encümeni de diyor ki.. I 

NEŞET B. (İstanbul) — Encümen de böyle 
mi yapıyor? 

MAZHAR MÜFlD B. (Devamla) — Bizim 
de yaptığımız ufak bir tenzilâttır. Hükümet üç, 
milyon lira istiyor. Encümen bir buçuk milyon | 
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kadar -tasarruf yapıyor. Çünkü Hükümet ka
naatine karşı bizde mehmaemken bu kanaatte
yiz. Çünkü esbabı mucibemizde bunu uzunuza-
dıya yazıyoruz, vardır, 

DURAK B. (Erzurum) — Okuduk. Kısa 
bir şey. 

MAZHAR MÜFlD B. (Devamla) — Var
dır efendim, vardır. Hem İde gayet mühim bir 
nokta, bir kayıt vardır beyim. Hükümet böyle 
diyor. Bu maaş... Çünkü yedi yüz kuruş alam 
bir neferin maaşını bin iki yüz kuruş yapıyoruz. 
Yaıni demek ki, hemen yüzde yüz fark vardır, 
fakat bu kâfi midir? İnşaallah varidatımız te-
zayüdetsin veyahut Maliye Vekili bize varidat 
bulsun, biz de o vakit bunu yapalım. 

DURSUN B. (Çorum) — Bir kere Maliye Ve-
'Mli Beyefendi muhalif. 

MAZHAR MÜFlD B. (Devamla) — Maliye 
Vekili muhalifim, para veremem derse encümen 
nasıl yapar? 

REİS — Avni Beyin bir suali vardır. Ona 
cevap veriniz. 

DURAK B. (Erzurum) —'Sualime kâfi cevap 
verilmedi. Bir kelime söylamekliğime müsaade 
buyurur musunuz? Şunu «sordum ki, kanaatleri 
nedir? Beyefendi pazarlıktan bahis buyurdular, 
bendeniz pazarlığı sormadım. Beyefendi kanaat
lerini izhar etsinler. Bu para ile memlekette yeni 
bir 'teceddüt imkânı var mıdır? Yoksa beyhude ani 
veriyoruz? Bendeniz yok diyorum. 

MAZHAR MÜFlD B. (Devamla) — Beyefen
di kanaatimiz olmasa imzamız olmazdı; imzamız 
vardır. Orada demek 'M, kanaatim var. 

REİS — Avni Beyin bir suali var. 
MAZHAR MÜFlD B. — Sorsunlar, yalnız 

Dahiliye Vekili Beyefendiden sorulacak .suali ben
denizden sormasınlar. 

AVNİ B. (Saruhan) — Encümen jandarma
ya verdiği para ile yaşryalbileceğine kaani imidir? 
Hesabın vâhidikıyasisi nedir? Bununla yaşatamı-
yaeağız. Arkadaşlarımın dediği gibi, jandarmanın 
ya sâil mevkiinde yahut gaasıp mevkiinde kal
masına encümen razı mıdır? Eğer encümen razı 
ise ben değilim. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim 
bütün bu sualler kanunun heyeti umumiyesine 
aittir... (Kâfi sesleri) ~ ^ 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Beyefen
di, Dahiliye Vekili Beyefendi şimdi izahat verir. 
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DAHİLÎYE VEKİLİ ALÎ FETHİ B. (İs

tanbul) — Efendim teklif efttiğimiz lâıyihıai ku-
mmâyedeki bin kuruş haddi âzamidir. Bin ku
ruşu tecaıvüız eltmemek üzere taıymat bedeli veri
liyor. Bâzı malh'aller yaddır »M, daha ucundur. 
Bittabi her yerde nayiöi mahallî 'bin kuruşa baliğ 
olmaz, daim ucuz olur. Bâzı 'mahaller vardır ki, 
meselâ Ambara gilbi bir yerde 'bin kuruşa baliğ 
olabilir. Buna mukabil beş yüz kuruş da. aıraası 
ivarfdır. Binaenaleyh hiç olmazsa ,bin kuruşla bar
ınım doyurabilir. Bu teklif ottiğimıiz lâyilrai ka
nuniye ile bugünkü lahıvali maliyemizi nazarı 
dikkate alarak jandarmayı mümkün olduğu 
kadar ıslah etmek kanaatindeyiz. Ve aynı za
manda Devlotm varidatının tezayüdüne hizmet 
etmiş olacağımızı zannediyoruz. Aeolan bir jan
darma tahsildar ile boylere beraber gittiği za
man veyahut ağnam 'tadadına veya kaçak eşya 
takibine gittiği zaman vazifesinde tekâsül eder. 
Fakat tok olan bir jandarma, gerek kaçakçılığın 
m en'i hususunda, gerek aynanı tadadında ve 
gerekse tahsildarlık ettiği zaman ve diğer işler
de emin olunuz ki varidatı milletin külî miktar
da tezayüdüne sebeb'olur. Geçen sene ağnam 
hakkında aldığım malûmata göre miktarı haki
kinin yalnız yüzde onu tadadedilebfhniştir. Eğer 
jandarmamız şayanı itimat bir hale getirilecek 
olursa jandarmayı daha ziyade vazifeye sevk et-
mefc için elimizde fazla bir kudret ve salâhiyet 
bulunacak olursa emin olunuz varidatı Devlet 
mühim miktarda tezayüdedeccfctir. Bunu yalnız 
mahalline masruf olmak üzree bir masraf telâk
ki ediniz, çünkü bundan mühimi bir miktarda 
istifade edilir. Teklif ettiğimiz bin kuruş evvel
ce arz ettiğim veçhile en pahalı olan yeri enle ve-
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rilecektir. Yoksa ucuz olan yerlerde rayice göre 
tâyin olunacak miktar verilecektir. Encümenle 
aramızdaki fark bundan ibarettir. En pahalı 
olan yerlerde yedi yüz kuruşla bir adamın ge
çineceği kanaatinde değilim. Heyeti Oelilenize 
son derece rica ederim. Hükümetin teklifini na
zarı itibara alınız ve ona göre karar veriniz. 

FEYYAZ ALİ B. (Yozgad) — Bu "kanunu 
yaparken ahvali maliyeyi nazarı dikkate alarak 
bin kuruş teklif ettik buyurdunuz. Halbuki ka
nun Heyeti Vekillede müzakere edilirken Mali
ye Vekili a'hvali maliyeyi nazarı dikkate alarak 
bu kanuna muhalif olduğundan bahsiyle anlaşa
mamışsınız Beyefendi. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHÎ B. — 
Efendim malûmuâliniz Maliye Vekili daima -ta
sarruf etmekle mükelleftir. Ben Dahiliye Vekili 
olmaklığım hasebiyle asayişin ısllah edilmiş bir 
hale gelmesi için bittabi hiçolmazsa jandarma
nın karnım doyuracak kadar maaş vermek mi
kamın aramak mecburiyetindeyim. 

FEYYAZ ALİ B. (Yozgad) — Yani ahvali 
maliye nazarı dikkate alınmamıştır. 

• DAHİLİYE VEKİLİ ALÎ FETHİ B. — 
Bendeniz bir Dahiliye Vekilinin nazarı dikkate 
alabileceği kadar nazarı dikkate aldım. 

REİS' — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el
lerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim ikinci maddenin müzakeresi kâfi 
görüldü. Bu hususta birçok takrirler var. 

| Vaktin geç olması münasebetiyle Pazartesi 
I günü bermutat içtima etmek üzere Celseyi tntil 

ediyorum. 

! Hitamı müzakerat; saat : 5,00 
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içtimai âti 

.1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 
Anadolu'da demiryollar ve limanlar inşa ve 

işletilmesi için Mister Keneti ve Çester ile ak
dedilen *mukavelâtm gönderildiğine dair İcra 
Vekilleri Heyeti Riyasetinin tezkeresi 

Hiyaneti vataniyeden. mahkûm İlya ve Ke
rim Çavuş haklarında Adliye Vekâletinden 
mevrut iki takım evrakı tahkikiye 

Çorum Mebusu Dursun ve Yozgad Mebusu 
Bahrî beylerin Dahiliye Vekâletinden istizah 
takriri 

Mübadele edilecek iisera ve sivil ahalinin 
iskânları hakkında şimdiden tedabiri lâzime it
tihazı lüzumuna dair Bursa Mebusu Operatör 
Emin Beyin temenni takriri 

Ulukışla - Kayseri hattının Çester Projesine 
ithali hakkında Kayseri Mebusu Sabit Beyin 
temenni takriri 

Curzon'un beyanatını protesto için Rişvau 
ve sair aşiretler tarafından çekilen iki telgraf. 

Bâzı müstesnaiyatla affı umumi ilânı hak
kında Erzurum Mebusu Salih Efendinin teklifi 
kanunisi 

Encümenlerden mevrut mazbatalar 
Harbi Umumide Yedinci Orduda hizmet 

eden zabit namzetlerinin sureti istihdamı hak
kındaki lâyihanın reddine dair Müdafaai Milli
ye Encümeni mazbatası 

ruznamesi 

I ödemişli Ahmed Hamdi Bey ailesine maaş 
I tahsisi hakkındaki teklifin şayanı müzakere ol

madığına dair Lâyiha Encümeni mazbatası • 
Emvali gayrimenkule hakkında tecili dü

yun teklifinin şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası 

Türk Sözü gazetesi Müdürünün hizmeti as
keriyeye şevki muvafıkı kanun olduğuna dair 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 

Mebusandan ihtiyari olarak tekaüt aidatı ve-
I renlerin mebusluk müddetlerinin tekaüt ve ma-

zuliyet müddetlerine mahsubu hakkındaki tek
lif ve Kavanin ve Muvazenei Maliye encümen-

I leri mazbataları 
I Medine mücavirlerine maaşlarının itası hak-
I kındaki teklifin şayanı müzakere olmadığına 
I dair Lâyiha Encümeni mazbatası 
I İstiklâl mahkemeleri intihabatı 
I Bugün müzakere edilecek mevad 
I Adliye Encümeni mazbataları 
I Nevahi Kanunu (Encümenden geldiği tak-

I
I dirde) 

Jandarma maaşları hakkındaki lâyihai ka
nuniye 

ı Hariçten ithal edilecek ziraatte müstamel 
mevaddı müştaile ve hayvanat hakkında iki. lâ
yihai kanuniye 

Kanunu Cezanın 203 ncü maddesinin tadili 
j hakkındaki teklif 




