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ve amıala muadelet tefmil edecek bir ceza düşündük
ve beş lira koyduk. Bendenizce bu, hiç bir vakit hükttmete müteveccih vazaiften olmadığı gibi ve dünya
ma hiç bir yerinde böyle olmadığı gibi, evamiri dev
lete mugayeret gibi hafif bir cürüm telâkki edilmez.
Biz, seferberlik ilân ederiz, yalnız vesaiti nakliye de
ğil, memleketin bütün evlâtlarını silâh altına topla
rız. O vakitte hükümet birer birer gitsin her neferi
bükün, Mehmet'i, Ahmet'i kolundan tutup getirsin.
Bu bittabi böyle değildir. Tevzi pusulaları herkesin
ellerine gönderilmekle beraber sureti umumiyede ilân
edilir. İfân edildiği vakit, şu şu senelerin efradı çağı
rtıyor deyince o efrat icabete mecburdur. Çünkü
hükümet yalnız seferberlik meselesini tanzim etmek
ve o işlerin vakti hazarda ihzaratmı yapmak için me
mur kullanır. Yoksa her ferdi ayrı ayrı takip sure
tiyle işleri tanzim etmekte hiç bir hükümet başa çı
kamamıştır. Onun için bizzat tahammül etmek mec
buriyetindedirler. Bu suretle vesaiti nakliyesini ihbar
etmekte o külfetlerden birisidir ve vatani bir borç
tur. Bunun, evamiri devlete mugayir hareket edenler
gibi, umumî bir telâkkiye tabi tutulmasına bendeniz
taraftar değilim. Evamiri devlete mugayir hareket
edenler malumu âliniz sınıf sınıftır. Meselâ, sokakla
ra tükürülmesin diye şehremaneti bu veya buna mü
şabih bir emir neşreder. Buna kuvvei müeyyide ola
rak ve sırf umumî devlet nüfuzunu takviye etmek için
ufak bir ceza konulmuştur. Sonra müddeiumumi, ya
hut müstantık, yahut mahkeme şahit olarak bir zatı
çağırır, gelmediği takdirde cezayı müstelzim olur.
Bunun da muadil kuvvei teyidiyesi daha ağır olarak
konmuştur. Çünkü bu tevzii adaleti tenrin edecek bir
emri devlettir, o da başkadır. Ötekinden farklıdır. Bu
emri devlet ise, vesait! nakliyesini herkesin kaydet
tirmesi tarzındaki emri devlet ise, erkânı harbiyenin
esasını ve tonajlarını hesaplarım teşkil ettiği için, bir
seferin zaferle veya aksi İnhizamla tecellisini mucip
olacak Mr emri hükümettir. Böyle bir emri hüküme
ti infaz etmek için, kuvvei teyidiye her halde kuvvet
li olmalıdır. Ondan başka demin arz ettiğim gibi, bir
merkebini yazdırmayanla, bir otomobilini yazdırma
yalım müsavi cezaya maruz kalması, zannediyorum
ki nasafet ve madefete muvafık düşmez. Onun için
Müdafaa! MiIBye Encümeninin teklifi öküz, kağnı,
çift arabası gibi, vesaitin beheri İçin yirmi beş lira,
motorlu vesaitin beheri için iki yüz Ura ceza koymuş
tur. Çünkü Müdafaai Milliye Encümeninin nokta!
nazarına göre bir araba üç parçadan mürekkeptir.
İki öküz ve bir kağnıdan yirmi beş liradan, demek ki
koşulmuş bir kağm arabası için yetmiş beş Ura ce— «57
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zayi nakdi almıyor. Bu ağır bir şeydir. Şu halde bir
arabadan yetmiş beş Ura ahuca bir otomobilden dahi
ekaüi iki yüz lira almak lâzım gelir. Hatta Müdafaai
Milliye Encümeni otomobilleri de tasnif edelim, cins
cins koyahm diye düşündü. Bu kabili tefrik olmadığı
için müsait göremedim. Alelumum beheri için İki
yüz lira denmiştin Sonra seferde kaydettirmemek bü
tün bütün cezayı muciptir. Cezalar tazMf edilmiştir.
Şu halde Dahiliye Encümeninin usulü kaydın tarzı
teklifi için koyduğu ahkâm münasip olmakla bera
ber cezada, kuvvet teyidiye bahsinde bebemahal Mü
dafaai Milliye Encümeninin nokta! nazarı tasvip
edilmelidir. Kanaati acizanem budur efendim.
İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Otomobiller
de temavüt var, yüz liraya kadar dersek takdirî olur.
MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY
(Kütahya) — Müsaade buyurursanız bir araba yet
miş beş lira olursa, bir otomobilin en ucuzunda iki
yüz Ura tatbik etmek en ucuzdur. Şu miktara kadar
dernekte şu hata olabilir. Erzincan'daki bir otomobil
bir memurun müşahede ve mikyası ile, İzmir'deki bir
otomobil hakfcmda başka bir memurun müşahede ve
mikyasını telif etmekte umumî bir yol yoktur. Onun
için motorlu vesaitten mutlak olarak flti yüz ura de
mek kâfidir efendim.
ATÂ BEY (Niğde) — Efendim, Dahiliye Encü
meninizin tâyin ettiği cezayı nakdîler vakti hazar
içindir. Seferberlikte zaten ahkâm şiddetlenir. Sefer
berlik ilân olunduğu zaman vesaiti nakkye hakkında
şehid cezalar vardır. O mevzubahis değildir. Dahili
ye Encümeni o ciheti nazarı itibare almamıştır, yal
nız vakti* hazar için düşünmüştür. Bir de Encümen
şuna kani olmuştur ki, bu cezalar ne miktarda tâyin
ve takdir olunursa olunsun, her halde bü işin memu
rini mttteaAtkası tarafından sık sık teftiş: ve yoklama
edilmesi mecburiyeti de vardır. Çünkü bunlar vazi
felerini hüsnü ifa etmezlerse, haber vermezlerse böy
le bîr seferberlik okluğu zamanda eMö mükemmel
bir vesaiti nakliye defteri de bulunmuş; olmaz. Her
halde bu işin memurini müteallikası tarafından teftiş
ve yoklaması lâzım geldiği kanaatindeyim. Onun için
Encümen cezanın teşdidinden ziyade işin şiddeti* ta
kibi lâzım geldiği kanaatindedir ve o mülâhaza ile
bu miktarı tâyin etmiştir.
MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY
(Kütahya) — Atâ Beyefendiye bilhassa teşekkür ede
rim. Bu nokra etrafında ne kadar karanhk nokat var
sa tenvir etmek için fırsat ve vesile bah^ buyuruyor
lar. Hakikaten doğrudur. Memurla? bunları kaydet-

