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BİRİNCİ CELSE 

Bedi müzakerat : Saat : 1,45 

REİS — Ali Fethi Bey 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Talât Bey (Kangırı) 

REİS — Celseyi açıyorum, »zaptı sabık hulâsası okunacak: 

ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

Fethi Beyin tahtı riyasetlerinde içtima ede
rek zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul 
ve evrak; varide aidoldukları mahallere havale 
edildi. Ankara - Sivas, ve Ankara - Musaköy de
miryollarının inşası için muktazi mebâliğin tah
sisine ait lâyiha müstacel ruznameye alındı. Ev
kaf ve darülleytam muvakkat bütçeleri ikinci 
defa tâyini esami ile reye vaz'olundu. Tasnifi 
âra neticesinde her iki bütçenin 125 rey ile kabul 
edildiği tebliğ olundu. Badehu Memurin Muha-
kemat Heyeti ve encümeni âzalıklarıyla Brük
sel'de inikat edecek beynelmilel Parlâmento Ti
caret konferansına Meclis namına iştirak ede
cek olan iki azanın intihabatı icra edildi. Bilâ-
hara Köy kanun lâyihasının müzakeresine geçi
lerek 13 ncü maddenin eneümenden vürudeden 

3, 21, 22 nci fıkralariyle 11 nci maddenin 30 ve 
31 nci fıkraları aynen ve 12 nciden 35 nciye ka
dar mevad arasından 22, 26, 29, 30 ncu maddeler 
tâdilen diğerleri aynen kabul olundu. Brüksel 
ticaret konferansı için icra kılman intihapta, rey 
alanlardan hiç bir âza ekseriyet ihrazedenıediğin-
den en fazla reyi haiz bulunanlardan Trabzon 
Mebusu Şefik ve Ergani Mebusu İhsan Hamid 
Beyler reyi işari ile intihabedildiler. Memurin 
Muhakemat Encümeni için icra kılman intihapta 
Erzurum Mebusu Münir Hüsnev, Giresun Mebusu 
Hacim Muhiddin, Saruhan Mebusu Abidin, Kay
seri Möbusu Ahmet Hilmi, Sivas Mebusu Halid 
Turgut, Karesi Mebusu Haydar Âdil, Mersin 
Mebusu Besim ve Çatalca Mebusu Şakir Beyle
rin ihrazı ekseriyet ettikleri tebliğ ve noksan ka
lan bir âza için en fazla rey alan Van Mebusu 
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Münip Beyin reyi ile intihabı icra ve teneffüs 
etmek üzere celse tatil edildi. 

İkinci Celse 
Fethi Beyin Riyasetleriyle küşadedilerek 

Köy kanunu lâyihasının müzakeresine devam 
olundu. 31 nci maddeden 53 ncü maddeye ka
dar igüzertan eden müzakere neticesinde 40, 
44 ncü maddeler encümene iade, 50 ve 51 nci 
maddeler tadil ve mevaddı mütebakiye ay
nen kalbul edildi. Bozok Mebusu Süleyman Sırrı 
Beyin; 53 ncü madde olarak vukubulan teklifi 
umuru tasarruf iye ve Dahiliye encümenlerine 
havale olundu. Memurini Muhakemat Heyeti 
içim icra edilen intihapta; 

İzmit Mebusu 
•Şükrü 

Erzurum Mebusu 
Tahir 

Karesi Mebusu 
Osman Niyazi 

Ankara Mebusu 
İhsan 

Karesi Mebusu 
Mehmed Cavit 

Karaıhisarı 'Sahip 
Mebusu 

Sadık 

Sarulhan Mebusu 
Kemal 

Kırşehir Meşbusu 
Ali Rıza Bey ve 

Karesi Mebusu 
Vehbi 

Konya Mebusu 
Musa Kâzım 

Trabzon Mebusu 
Abdullah 

Kastamonu Mebusu 
Ahmed Mahir 
Bursa Mebusu 
Osman Nuri 

Zonguldak Mebusu 
Halil 

efendilerin ihrazı ekseriyet ettikleri tetoliğ ve 
noksan kalan bir âza için en fazla rey alan İs
parta Mebusu Hafız İbrahim efendi reyi işari ile 
intihaibolarak Çarşamba günü içtima edilmek ve 
Bütçe müzakeratma devam olunmak üzere cel
seye nihayet verildi. 

REİS — Zaptı salbık haıkikında bir itiraz 
var mı efendim? (Hayır sesleri) zaptı sabık 
hulâsası aynen kabul edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARÎDE 

Lâyihalar 

1. — Türkiye Seyrisefain idaresinin 1340 se
nesi Mart ayına mahsus bir aylık Bütçe Kanunu 
lâyihası (1/45) (Muvazenei Maliye Encümenine) 

MÜKERREM B. (İsparlta) — Erendim! 
iSeyrisefainin senelik Bütçesi yapılmış ve gel
miştir. Muvakkat Bütçeye lüzum yoktur. Ruz-
nameyi alarak: müzakere edelim. 

REl'S — Efendim! Encümenimize havale 
olundu. Mütalâanızı o zaman dermeyan eder
siniz. 

Mazbatalar 

1. — Karahisarı Sahih Mebusu Kâmil Efen
di ve rüfekasmın medrese ve mektep talebeleri
nin tarihiki bedeli nakdisinden istisnası hakkın
da (2/300) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı 
müzakere olunduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası (Nafia ve Dahiliye encümenlerine) 

2. — Kayseri Mebusu Dr. Halit Beyin ecza
cılığın muhafaza ve himayesi hakkında (2/309) 
numaralı teklifi kanunisi ve. şayanı müzakere ol
duğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası (Sıh
hiye Encümenine) 

3. — Antalya Mebusu Ahmet Saki Beyin 26 
Kânunuevvel 1339 tarihli Affı Umumi Kanu

nuna müzeyyel (2/310) numaralı teklifi kanu
nisi ve şayanı müzakere olunduğuna dair Lâyi
ha Encümeni mazbatası (Adliye Encümenine) 

4. — Şiir d Mebusu Halil Hulki Efendi île 
rüfekasmın Bitlis ve genç ve vilâyetlerinin lağvı 
ile Muş vilâyeti teşkiline (2/311) numaralı teklifi 
kanunisi ve şayanı müzakere olunduğuna dair 
Lâyiha Enmümeni mazbatası (Dahiliye Encüme
nine) 

FEYZİ B. '(Diyarbekir) — Efendim ben
deniz aleyhindeyim, müsaade buyumrsaınız... 

REtöS — İEfendim encümene havale edildi. 
Zaten kamun şimdi müzakere edilecek değildir. 
Dahiliye Encümeni tasvibeder ve gönderirse 
o zaman 'söylersiniz. Hakkı kelâmınız mahfuzdur. 

5. — Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Beyin 
Seriye ve Sıhhiye vekâletleri tarafından idare 
olunan bilûmum müderris ve mekâtibi Maa/rif 
Vekâletine devrolunmasına dair (2/237) numa
ralı teklifi kanunisi ve ahiren çıkan kanun mu
cibince müzakeresine lüzum kalmadığına dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 
Riyaseti Oelileye 

Şimdiye kadar diğer vekâletlere merbut 
olan mekâtibi sairenin de Maarif Vekâletine 
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raptı esası Meclisçe kalbul edilerek kanun ha
linde çıkmış olduğundan işbu merbut lâyiha
mın lüzumu müzakeresi kalmamış olmakla He
yeti Umumiyeye aırz ve takdim kılındı. 

Lâyiha Encümeni 
Reisi namına 'Mazbata Muharriri 

Bozok Bozok 
Ahmed Hamdi Ahmed Hamdi 

Kâtip Âza 
? Elâziz 

Haydar Âdil Mustafa 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Söz istiyo
rum Reis Bey! 

REİS — Buyurum. 

'KÂZIM VEHBÎ B. (Ergani) — Efendim 
Bu memlekette iki tedris menbaınım meveudol 
ması ve esaslı fikirler üzerinde uyuşamıyan iki 
zümrei fikriyenin teşekkül etmesi hiç de mucibi 
rahmet olmıyan ihtilâfları tevlidediyor ve memle
kette müsmir ve payidar olmıyan siyaseti islahiye 
takibine mâni oluyor. 

REİS — Efendim! Bu bapda bir kanun ka
bul edildi, 'Şimdi şayanı müzakere olup, olma
dığına dair söyliyeceksiniz. 

KÂZM VEHBİ B. (Ergani) — Esası ben
deniz teklif etmiştim. Her mânasiyle şayanı 
müzakere olan bu teklifi altı ay sürüncemede 
bulundurduğundan dolayı eski lâyiha encüme
nine arzı teessür ederim, maksadım bu idi. 

REfcS — Efendim! Lâyiha Encümeni maz
batasını reyiâlinize koyuyorum. Lâyiha Encü
meni mazbatasını kabul edenler lütfen el kal
dırsın! Aksini reye koyuyorum. Kabul etmi-
yemler lütfen el kaldırsın! Kabul edilmiştir. 

Tezkereler 

1. — Hıyaneti Vataniye cürmiyle maznunu-
aleyh Bergama'lı Değirmenci Hüseyin'in idamı
na dair mazbata ve evrakı müteferrikasının gön
derildiğine dair Başvekaletten mevrut tezkere 
(3/237) (AdUye Encümenine) 

2. — Düşmana kılavuzluk ve hizmet eden Keb-
sutlu Salim kızı Hanife'nin idamına dair sâdır 
olan hükmün tetkik ve tasdiki hakkında Başve

kâletten mevrut tezkere (3/236) (Maliye Encü
menine) 

3. — 1340 senesi bütçelerinde icrası lâzımge-
len tadilâtın biran evvel tesbiti hakkında muva
zenei Maliye Encümeninin tezkeresi. 

REİS — Okunacak. 

Riyaseti Celileye 

3 Mart 1340 tarihli ve 429, 430, 431 ve 432 
numaralı kavanin mucibince 1340 senesi bâzı 
daireler bütçelerinde icrası lâzımgelen tadilât 
henüz Heyeti Vekilece tesbit ile encümenimize 
tevdi edilmediğinden Heyeti Umumiyede mü
zakere edilmekte olan 1340 bütçesinin tehiri 
müzakeresine meydan verilmemek üzere bütçe
lerde yapılacak tadilâtın tetkikiyle şevkinin 
Başvekâlete tebliği encümen kararı ile arz olu
nur. 

11 Mart 1340 
Muvazenei Maliye 

Encümeni Reisi 
'Gümüşane 

Hasan Fehmi 

RE&S — Efendim, Muvazenei Maliye En
cümeninin mazbatasını reyi âlinize koyuyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırışın! Aksini reye 
kokuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın! Kabul olundu efendim. 

Takrirler 

1. — Bursa Mebusu Osman Nuri Beyin ve el-
liyedi refikinin emvali metrukeden olup elyevm 
Bursa Türk Ocağının isticarı altında bulunan 
binanın kıymeti mukayyidesi mukabilinde ocağın 
şahsiyeti mâneviyesine bey ve ferağı hakkında 
takriri. (4/5) 

REİS — Başvekâlete gönderilmiştir. 

Evrakı saire 

1. — Hilâfetin ilgası ve hanedanı hilâfetin 
hudut haricine çıkarılması dolayısiyle Erzurum, 
İnebolu, Balye, Çifteler, Reşadiye, Kula ve Kü
tahya'dan mevrud tebrik telgrafnameleri vardır. 
Kendilerine münasip cevap veririz efendim. 
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3. — MÜZAKERE ] 

1. — 1340 senesi Muvazenei umumiye kanu
nu lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası. 

A — DAHİLİYE VEKÂLETİ BÜTÇESİ (1) 

REİS -»- Efendim! Bugünkü ruznamede 1340 
senesi Bütçe kanun lâyihası vardır. Meclisi Âli 
tahattur buyurur ki, Dahiliye Vekâletine aido-
lan Bütçenin 132 nci nüfus idareleri faslının Mü
zakeresi Müdafaai Milliye Vekilinin huzuruna 
talik olunmuştu. Müdafaai Milliye Vekili, bura
dadır. Şimdi bu faslı müzakere edeceğiz. 

FUAD BEY (Rize) — Usul hakkında mü
saade buyurur musunuz Reis Bey? 

REİS — Buyurun efendim! 

FUAD B. (Rize) — Efendim! Dahiliye Büt
çesinin mevkii müzakerede olan bu faslında 
ahzi asker şubelerine aidolan bir tahsisat var
dır. Bu, geçen celsede birçok müzakereyi mu-
ciboldu. Bunun için usul hakkında mâruzâtta bu
lunacağım. 

Efendim! Meclisi Âliniz, birçok hususatı tah
kik ve tetkik maksadiyle mütehassıs encümen
lere tefrik edilmiştir. Bu encümenlere kendi ih
tisasları dâhilinde olan bütün işler gelir ve ora
da icra edilen tetkikat ve münakaşat neticesi ! 
Meclisi Âlinizle arz edilir. Ekseriyeti araya ifcti- j 
ran eder. Memleketin hayatı ile alâkadar ve ; 
müdafaasına taallûk eden bu mesele; Mec
lisi Âlinizin İhtisas Encümenine gitmiş mi
dir? Geçen içtimadaki müzakerede bu mühim 
meselenin ihtisas encümenine uğramadan doğru
dan doğruya Muvazenei Maliye Encümeni tara
fından karar verilip Meclisi Âlinize teklif edil
diği anlaşılıyor. Sonra efendiler, şuabatı umur 
için birçok vekâletler teşkil edilmiştir ve Mec
lisli Âli, icrai kuvvetleri bu vekâletlere tevdi 
etmiştir. Yani vekiller mesuliyetleri üzerlerine 
almışlardır. Müdafaai memleket mesuliyetini de-
ruhde eden vekil aidinin Muvazenei Maliye En
cümeninde mütalâaları alındığı beyan buyurul-
du. Meselenin hususi temalarımızla Muvazenei 
Maliye Encümeninin söylediği tarzda olduğu 

(1) Dahiliye Bütçesi, altıncı içtima nihaye
tine merbuttur. 

2DİLEN MEVAD 

taayün ediyor. Bunun için her halde karşımızda 
Müdafaai memleket noktai nazarından bir mes
ul görmek isteriz. Müdafaai Milliye Vekili Paşa 
hazretleri, bize söylesinler! Bu mesuliyeti deruh-
de ediyorlar mı? Anlıyalım ve bu hususta bir de
fa da ihtisas encümeninin mütalâasını dinliye-
lim. Bu müzakere uzamasın. Zira uzamaya ta
hammülü olan bir mesele değildir. (Muvafık 
sesleri) 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM P§. 
(Ka'rasi) — Efendim! Ahzi »asker işlerinin biraz 
evveliyatından bahsetmek istiyorum. Malûmuâli-
nizdir ki, evvelleri (redif, ilâve) ve saire gibi bir
takım teşkilât vardı. O zaman redif taburları ah
zi 'asker muamelâtiyle iştigal ederlerdi. Ondan 
sonra bu teşkilât daha ziyade tekemmül etti. Bi
rinci sınıf redif, ikinci sınıf redif namiyle birta
kım teşkilât yapıldı. Birinci sınıf redifler muay
yendi ikinci sınıf redifler muayyenesiz 
olanları vakti seferde silâh altına alır
lardı ve muvazzaf nizamiye kıtaatı da 
kendi mevcutlariyle seferber olurlar ve 
bu suretle bütün ordu seferber olurdu. Bun
dan sonra birinci sınıf redif, ikinci sınıf redif 
taburları teşkilâtının f aydasızlığı ve hiattâ mazar
rattı olduğu nazarı dikkate alınarak bunlar da 
lâğvedildi ve bütün efradı milletin doğrudan doğ
ruya vakti seferde muvazzaf kıtaatın kadro nok
sanlarını doldurmak üzere istimal edilmesi şıkkı 
kabul edildi. İşte gerek hazerde bunların 
tesbliti ve sınıfların mürettebata tefriki ve 
sair buna mümasil askerî tertibatın icrası 
için gerek seferde kıtaatı nizamiyenin nok
sanını iükmal, tecemmu senıküleeyşi ikmal 
ve süratle harbe hazır bir hale getirilebil
mesi'için her vilâyette ve her kazada nü
fus dairesiinde ahzi asker şubeleri teşkil edilmiş 
idi. Bu şubeler, bu vazaıifi vakti hazarda ve seferde 
ifa ederler. Harbi Umumide bu ahzi asker şube
leri her kazada ve her nüfus merkezinde bir tane 
olmak üzere teşkil edilmişti. Ayrıca onların fev
kinde ahzi asker kalemleri de mevcut idi. İs
tiklâl muhasebatı esnasında zâibitana çok ihfbiyacol-
/duğu ve zâbitan ihtiyacını ihtiyat zabitleri 've mü
tekait zâbitan telâfi «demediği için ahzi asker zâbi-
tanımdan da »istifade edebilmek mülâhaaasiyle bâ
zı arkadaşlarımız bu ahzi asker teşkilâtında daha 
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az zabit ve daha az nefer istihdam edilerek mu
harip kıtaatta daha fazla zabit ve nefer bulundur
mak 'suretiyle 'zabıtanı bu (suretle telâfi etmek ci
hetini mevzuübahsettdler. İki sene ve daha ziya
de bir zaman -evvel Müdafaa! Milliye Vekâletine 
geldiğim zaman bu münakaşalar mevcut idi. Ah
zi askerlerde yirmişer nefer vardı, ilk »teşebbüs ol
mak üzere, bunları onar nefere indirdik. Zâbitan 
adedi fazla idi, 'zâhitan adedini de tenkis ettik 
ve tedricî bir surette şubelerden fazla 'gördükle
rimizi lâğvettik. İki şubemin işlini bir şubeye ver
dik ve hu tedricî ıslahat ille, ahzi asker heyetleri 
vardır - ki, kalemler onlara merbut idi - bu ahzi 
asker heyetlerinim- de pek o kadar lüzumlu olma
dığıma katanü olduk. Ve ahzi asker heyetlerini de 
lâğvettik ve netice olaraik tedricî bir tarzda 
daha az insan ve daha az masrafla bu »işi görebil
mek ve fakat icabı maslahata ve ordunun isti
natgahı olan seferberlik teşkilâtına dokunmamak 
üzere bu tadilâtı geçen sene tedricî bir surette 
yaptık. Heyeti Vekile ve mebus arkadaşlarla ge
çen sene »daha az masraf ve daha az zabit ve ne
ferle bu işi nasıl yapabiliriz diye müdavelei ef
kârda bulunmuştuk. İşte her şeyde olduğu gi
bi - zaten daima söylüyoruz - gümrük kolcusu, re
ji kolcusu, bilmem jandarma, polis gibi muhtelif 
inzibat 'teşkilâtını tevhidetmek ve bunların hep
sini bir teşkilât içerisinde idare etmek ve bu su
retle daha »az insanla ve daha az masrafla daha 
toplu ve müspet iş çıkarmak esasını birçok arka,-
daşlarımız bilmünasebe ve sureti daimede encü
menlerde söyledikleri gibi bu 'ahzi asker teşkilâtı
nın icabı maslahata tesir etmemek ve ordunun 
gerek seferberliğine ve gerek hazardaki teşkilâtı 
ve meslekine halel getirmiyeeefc surette tevhidi 
mümkün müdür, değil imidir diye de-.'birçok mü
nakaşalar olmuştu ve tevhit esası üzerinde tet-
kilkat ve tecrübe yapalım sözleri cereyan etmişti. 
Bu arz ettiğim münakaşat ve mubahasat tabiî 
son bütçenin encümenlerde müzakeresine kadar 
devam etmekte idi. Hattâ Müdafaa! Milliye En
cümeninde kadrolar teöbit edilirken ahzi asker
ler yine orada nazarı itibara alındı. «Çok adam 
bulundurmadan bu işi yapalım, meydana çıkara
lım» diyerek mevcut zâbitandan birer ta neslini de 
daha çıkardık. Sonra her kazada birer şube vardı, 
bir kısnıım lâğvetmiştik. Bir kısmını da bu ve
sile ile: birleştirdik. Meselâ 400 kaza varsa 300 
şube oldu. Böyle az şube ile iş görmek esası gö
rüşülmüş kadroların teşbihinde bu esıas üzerinde 
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| bâzı tenkihat ve tadilât yapılmış ve miktarı azal-
tıllmıştır. Kadroların Muvazene! Maliye Encüme-

I ninde müzaekresi esnasında da bu mesele yine 
mevzuubahsoldu. Oradaki arka da şiarımız da yi
ne bu tasarruf, maska! ve gayesiyle münferit teş
kilâtı tevhidetmek noktasında haklı olanak polis, 
jandarma ve saireden bahsettiler. Orada bilmem 
ne neticeye vardılar? Bir de hudut bölükleri var-

I di ki, bu ordunun teşkilâtından idi. Bunların va-
I zifeleri vakti hazarda jandarma vazifesi gibi ka

çakçılığa mâni olmak içindir. Seferde bunlardan 
hizmet beklenileb'ileeeği esası o kadar şayanı 

I ehemmiyet olmadığı için dedik ki, hudutlar işi 
I jandarma ile tevhidedilsin ve Muvazene! Maliye 
I Encümeninin yaptığı bu teklifi çok muvafık bul-
I duk ve onları jandarma ile birleştirdik. Ondan 
I birkaç celse sonra Muvazene Encümeninde bu alı-
I zi asker ile nüfus muamelâtının tevhidi esası >mü-
I na'kaşa edildi. Encümendeki arkadaşlarımız, bir-
I çok sual sordular ve bu suallere cevabolarak ah-
I zi -askerilerin bugüne kadar görmekte olduğu ve 
I vakti seferde bunlara terettübeden ve terettübe-
I deeefc olan vazaifi tafsilen arz ettim. Bu ahzi as-
I kerde bir tadilât yapmak ve vakti seferde ızâbitan 
I ve neferden daha fazla istifade etmek ve daha 
I az masrafla aynı işi aynı emniyet ve itimatla gö

rebilmek esasını zaten hepimiz kabul etmişizdir. Bi
naenaleyh bu esas dairesinde bu tevhidi -birkaç yer-

I de tecrübe edelim dedik. Benim nokta! nazarım bu 
I idi. Başvekil Paşa Hazretleriyle daha evvel gö

rüşmüştük. İlki yerde, ahzi asekrde daha az adam 
istimal etmek suretiyle, maksadı hakikiyi takibet-
mek ve kaybetmemek şartiyle bir şey düşünelim 

I demiştik. Başvekil de, ben de böylece bunu encü-
I mendeki rüf ekaya aynen arz ettik. Her ihtimalle kar-
I şı yani bir seferberlik, bir barb olursa işimiz bir 

güna tereddüde duçar olmamak ve faaliyette şim-
I diye kadar Olduğu gibi derhal ve yine süratle te-
I dabirini istikmal etmek gayesilni tiakıibederek bir-
I kaç yerde tecrübe yapmak esasını kabul ettik. Fa

ka t bu nasıl olabilir, ne esas üzerine tecrübe yapı
lacak ve nasıl olacak? Bunu encümende vakit o-l-

• madiği için uzun uzadıya izah edemedim. Şimdi 
I arz edeceğim, bâzı malûmata nazaran zannede

rim bunun nasıl yapılabileceği anlaşılabilir. Mu-
vazenei Maliye Encümeni; beni dinlediği Vakit ve 

I ordunun âtisini ve istikbalimi tesadüfe ve talihe 
I havale edemiyeceğkruizi arz ettiğim zaman, bunu 
I kabul ve tasvibetmişlerdi. Hakikaten ordunun 
I istikbalinin yegâne müstenidini bir tesadüfe ve ta-
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lihebırakmıyabm, kuvvetli ve salğam, esaslı; fennî 
bir şey düşünülsün diye bu esasta ittifak etmişler
d i Fakat bu esasta ittifak etmekle beraber bütçe
de, Müdafaa! M'illiyenin tahsisatında bunu mev-
zuubahsetmişler. Radikal bir surette tatbik ve ic
ra mahiyetinde olmıyaraık yalnız on vilâyette lâğ-
viyle ilktifa edip, tahsisatını çıkarmaya falan te
şebbüs 'etmişlerdir. Encümenle olan müzakere 
bundan ibarettir, encümenim nokta! nazarına be
nim söylediğim bâzı yerlerde evvelen tecrübe et
mek esası galip gelmişti. Öyle zannediyorum ki, 
daha az adamla daha az (masrafla belki daha iyi 
iş yapabiliriz. Fakat esası kaybetmemek ve ordu
nun miknetine halel getirmemek şartiyle... Efen
diler! Ahzi asker işleri gerçi nüfus işidir, yekna-
zarda nüfus memuru birisinin künyesini çıkarır. 
Ahzi askere verir. Fakat her hizmeti Devlette bir 
şube vardır ki, o, bir kâğıt çıkarır, diğer daireye 
tevdi eder. F'akat o daire on tane, yirmi tane şu
beye ayrılmıştır. O şuaibatı idareden çıkan yalnız 
bir kâğıdın işi yüz adamla görülür. Ahzi asker
lerin vaizfesi nüfus memurlarının verdiği bir 
künyeyi alıp da jandarmaya vermekten ibaret de
ğildir. Bütün arkadaşlarımız kendi memleketle
rindeki şubelerin vazaifini bilirler ve görmüş
lerdir, bu va^aifin yalnız bundan ibaret olmadı
ğı .malûmdur. Aynı karmamda Seferberliğin süratle 
temini ve tecemmu sevkülceyşinin ordunun bi
ran evvel ikmali gibi memleketin hayatı mesa
besinde ehemmiyetli işleri vardır. Hangi ordu 
diğerinden bir gün evvel seferberliğini ikmal 
'ederse o ordu, galip addediliyor. İşte bu ahzi as
kerlerin mütemadi uğraşması birgün evvel sefer
berliği ikmal gayesine matuftur. Malûmya çok 
zabit vardır, çok nefer vardır, bunların çok mas
rafları vardır. Bütün bunlar vaiM hazarda yetiş
tiriliyor. Ne için! Muharebede bir iki günlük 
işne yaramak içindir, «ahzi askerlerin bütün bu 
masarlifa'tmı tecemmu ve sevkülceyşi ikmal için 
ve ordunun düşmana daha faik bir surette teda-
bir almasını temin için hazırlamaktır. Malûm
dur ki, bir adam bir rövölveri müddeti ömrünce 
cebinde taşır, ihtimal ki buna hiç ihtiyacı ölmı-
yabilir. Fakat o parasını vermiştir, yükünü de taşı
mıştır. İşte bu da aynı şeydir. Zaten diğer dev
letlerin Mçibri, askerî müdaf ala teşkilâtından müs
tağni kalmamıştır. Öteden beri bu ahzi asker 
muamelâtiyle iştigal 'ettiğim için Meclisi Âliye 
Avrupa devletlerinde .tatbik edilen ahzi asker iş
lerini arz edeyim. Almanya'daki malûmunuzdur. 

Doğrudan doğruya bizim ahzi asker teşkilâtımız 
gibidir. Mamafih onda biraz daha fark vardır. 
Şubeler her nüfus merkezindedir. Bizde her nü
fus merkezinde değildir. Sonra yukarıya doğru 
teftiş kademeleri çoktur. Biz yalnız bir kademe 
bıraktık, o da kalemdir. Diğerlerini lâğvetmişiz-
dir. Sonra kâtipleri fazladır. İtalya'daki teşkilât 
şudur: Orada her vilâyet merkezinde bir ahzi as
ker komisyonu vardır. Bu komisyonda vali reis
tir. İki zabit, M sivili, dört de âza, bir de tabip 
bulunur. Bir de hangi mıntakanm erfadı silâh 
altına celbediliyorsa o mıntakanm, o*m>ahallin ko-
mlisyonu hizmete Salih'tir, salih değildir diye ef
radı tefrik ederler. Bundan sonra ilci defter ya
parlar, iki liste yaparlar, yaptıkları listeden bi
rini Harbiye Nezaretine, diğerini de o mıntakanm 
ahzi asker kum'anda'nına gönderirler. O kuman
danın (ismi de mercii 'askerîdir. Bu mevcutları bun
lar -aldıktan sonra mürettebata tefrik ederler. Iş-
te İtalya'da bu tarzdadır. Fıransa -da asker cem'i 
muamelesi doğrudan doğruya bir ahzi asker 
kumandanının riyaseti altında ahzi asker heyetle
ri tarafından yapılır. Sureti celp İtalya'nın ay
nıdır. NcfrVeç de birer askerî mıntakaya tefrik 
edilkniiştir. Bunlar vakti hazarda bütün alayla
rın, nizamiye alaylarının mmtakası ahzi asker 
mıntakasıdır. Ve omlar iştigal ederler. Finlandi
ya'da doğrudan doğruya bizim gibi (29) ahzi as
ker mıntaikasıma ayrılmıştır. İngiltere'de Harbi 
Umumiden evvel gönüllü teşkilâtı Vardı. Grönüllü 
teşkilâtı kıralbk namına hareket eden bir heyeti 
askeriye her mıntakaya tefrik edilir ve bu işleri 
t'akibederdi. -Şimdi İngil&lzerde seferberliğin biran 
evvel ikmali ve ordunun daimî surette tezyit ve 
takviyeye ihtiyacını nazarı dikkate alarak arz et
tiğim hususatta daha ziyade nüfusa müdahalekâr 
bir şekil kabul etmek istediler. Diğer devletlerin 
- ki bunlar en büyük devletlerdir - teşkilâtı aşağı -
yukarı bu büyük devletlere yakındır. Binaena
leyh Meclisi Âliden rica ediyorum. Pek ehemmi
yetli olan ve ordunun yegsuno mesnedini teşkil 
edecek olan bu membaın teşkilâtında radikal bir 
karara 'gitmesin! Müsaade buyurunuz bu sene 
zarfında bütün bu teşkilâtı tetkik edelim. Bizim 
memleketimize en muvafık olan şekil hangisi ise 
onu bulabilmek için, yine münasip göreceğimiz 
bir iki yerde tevhid esasi üzerinde 'tecrübeler 
yapalım. En az masrafla ve en çok adamımızı vak
ti seferde, cephede istihdam edebilmek 'arzusu en 
ziyade bizdedir. İsteriz ki, bütün lmvvetimizi cep-
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hede istihdam edelim. Geride şurada, burada ada
mımız kalmasın ve bu bizim gayemizdir. Daha az in
sanla daha az para ile işi görmek ve memlekete 
nafi olabilmek en birinci gaye ve emelimizdir. Bu 
esas üzerinde tetlkikat ve tecrübelerimıize müsaade 
edin. Öyle ümidediyorum ki, Meclisi Âlinize az 
zam'an zarfında gayet riafi bir kanunla .teklifatta 
bulunmak mümkün olacaktır. Böyle radikal bir 
kararla, radikali licraat ile malûmu âlileri olduğu 
üzere kanunlara, nizamlara müstenidolan bu mua
melât alt - üst edilebilir. Mâruzâtım bundan iba
rettir. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşhane) — Reis 
Bey!.. Encümen namına söyliyeceğim. 

REİS — Hamdi Bey, bir sual iradedecekler. 

HAMDİ B. (Ordu) — Paşa Hazretleri! Ahzi 
asker şubeleri ile nüfus ddarelerinün tevhidi gerek 
selâmeti muamele Ve gerefe tasarruf noktai na
zarından lâzımıdır. Meelisiâli de bunu takdir et
miştir. Yalnız bâzı arkadaşlarımız ve zatiâlinîz 
bu afazi aöker muamelâtının şimdiden nüfus 
idarelerine devrini .mevzuubahsettiniz. Aca
ba (kadroları tevsi edilmemek şartiyle nüfus 
muamelât afazi asker şubelerine verilemez mi? 

MÜDAFAA1 MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
PAŞA — Başvekil Paşa, Meclise daha az ye-
;kûnlu bir bütçe gönderelim diye düşünürken 
bunu mevzuubahsetti. O valkit bize demişti iki 
«bakınız bir 'yüzbaşı, bir binbaşı ne kadar para 
alıyor, daha az adamla bu işi idare etmek için 
nüfus memurunu ahzı askerlerin en büyük rüt
beli âmiri emrine versek...» Bizden bunu talebet-
mişti. Ve bu cihetten biz tetikikat yapmakta
yız. Fakat bütçeler, Meclise acele geldiğinden 
böyle nufüs memurlarını oralardaki şube reis
lerinin emrine vermek suretiyle ne kadar fayda 
(temin edileceği henüz anlaşılamamıştır. Bu me
sele üzerinde tetlkikat yapmaktayız ve bu tet-
kikat neticesinde Meclisi Âlijye ımeımleketiimiz 
ve ordumuz için en nafi, en faydalı bir teklif 
getirebileceğimizi zannediyorum. 

FERUDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Paşa 
Hazretleri! İfadenizde tenakus görüyorum. 
Çünkü encümenin tasavvur ettiği bir tarzda 
tderübe esasını kabul buyurmuşsunuz. Şimdi 
başka türlü bir tasavvurdan ve tetkilkattan 
bahis buyuruyorsunuz. Encümen zatiâlinizin 
mütalâatml dinlemiş ve ona göre bir karar it

tihaz «itmiştir. Görülüyor 'ki burada encümenin 
mütalâatma iştirak etmiyorsunuz. Aradaki far
kı öğrenmek istiyorum. I 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
PAŞA — Arz ettim efendim. Encümende ne 
beyanatta bulunduğumu, neler söylediğimi ve 
neticenin nereye vardığını tafsilen izalh ettim. 
Encümen de noktai nazarını burada söylemiştir. 
Ve orada da söylemişlerdir. Bu muamele encü
mendeki arkadaşlarımızdan birinin verdiği bir 
takrir üzerine ve encümenin ekseriyeti dle ika-
bul edilmiştir. Ben orada bulunuyordum. Be
raber müzakere ettik. Encümende Niyazi Bey, bir 
takrir verdi kabul ettiler. Fakat ben encümende 
bulunurken tabiî rey vermedim ve el kaldırma
dım. Arkadaşlarımızın ekseriyeti bir kaç |yerde 
tecrübe ederek tevhidi esasi üzerine bir netice
ye varılmasını istemişlerdi. Benim söyledi
ğim budur. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Nüfus 
dairelerinde bir zabit bulundurmak maksadı te
minine kâfi ıgelmez mi? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
PAŞA — Belki temin edecektir. Belki de da
ha iyi bir şekil bulunactktır. Belki de yalnız 
bir mütekait zabit buludunmaıkla bu ımaksat 
hâsıl olabilecektir. Fakat <arz ediyorum ki bu
nun için hazır değiliz. Seferberlik -zamanında 
tecrübeye ce&aret edemedik, valkti hazara gel
dik. Tecrübe senesidir, müsaade buyurun, ser
best tatkikat yapalım, ısize neticei tetkikatı 
arz edeyim. Meclisi Âlil/e bu suretle en faydalı 
bir teklif takdim etmiş olacağız. Bizi şimdi af
fedin, hazır değiliz. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum.) _ Mesele Kâzım 
Paşa Hazretleri tarafımdan!, evvelce de Kasta
monu Mebusu Halid Beyefendi tarafından uzun 
boylu teşrih edildi. Halid Paşa Hazretleri de 
oldukça tafsilât verdi mesele, zannederim He
yeti Celilenizce kâfi derecede tenevvür etmiştir. 
Yalnız bu esalslar üzere bir iki söz söylil/eceğıım. 
Evvelâ ımevzuubahsolan (mesele, (memleketin 
müdafaasına ait bir iş olduğu için bunu iyice 
tetlkik etmeden bir karar vermek doğru ola
maz. «Türkler barut kokusundan hoşlanıır» 
derler. Fakat muharebe uzun sürdü onun için 
bu koikudan haşlanmıyoruz. Efendim! Ahzi as
kerlerin vazifesi yalnız efrat toplamak değildir. 
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Efrat, zabit, esliha, cephane, erzak, her şeyi top
lamakla 'mükelleftir. Burası ordunun deposu
dur. Şimdi birçok ahzi asker şubelerinde |yüz-
leree silâh, cepane, birçok «elbise ve eşya var
dır. 'Bunları kim teslim alacak (Nüfus memur
ları sesleri) Nüfus 'memurları, Ibunun muhafa
zasını teimin edebilir mi? Ahzi askerler topladı
ğı efra'dı hangisi piyade, hangisi topçuya ya,raıv 

kabiliyeti askeriyesi nedir? [Bunları tefrik ede
cektir. Binaenaleyh, 'bunları nüfus (memurları 
yapabilir imi? 'GHimüşane'de bir ahzi asker şubesi 
var. Trabzon'a giden askerler, Gumiüşane sevki-
yatında misafir olur. Bunu nüfus .memurları ya
pabilir mi? Muharebede birçok vezaifi vardır. 
Bunları nüfus memurları yapabilir imi? Bu işi 
deruhde edebilirmi? Ahzi asker şubeleri ve bil
hassa hudut da bulunanlar haricî istihbarat 
için çalışır, birçok düşman ahvaline dair, civar 
hükümetlerin ahvaline dair malûmat istihsal 
öderler. Bunları nüfus m esrarları yapabilir mi? 
(Gnirültüler) 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Paşam! Bu 
lehte mi, aleyhte mi? J 

HASAN FEHMİ B. (Günraşane) — Ahzi as
ker şubesi istihbarat vazifesini mi giörüyevr du ? 

RÜŞDÜ Pş. (Devamla) —Efendim! Müda-
faai Milliye Vekili Paşa Hazretleri bir 'vilâyette. 
iki viilâyette tecrübe edelim diyor. Ben ıbu tec-
rıülbe usulünü fcle kabul etmiyorum. Bu tecrübe 
edilemez. Bu, neye benzer? Bir zabit, Ibir adam. 
bir şeyin nazariyatını >ezberler, okur. Fakat tat-
(bikatmı nasıl yapar? Bunu hazarda tatbik eder
siniz fakat, top, tüfek gürültüsü çıkınca bunla
rı unutursunuz. Erzurum'da 'bulunan 'bir nüfus 
ımlüdürü Erzurum isti'hkâmatınlda tap sesini işi
tince istifa eder. Çoluğunu, çocuğunu alır, savu
şur gider. Bunu durdurabilir miyiz? !(Anlaşıl-
ımaldı sesleri) Efendim! Erzurum 1da bulunan şu
be reisi düşman girinceye kadar ayrılmaz. Emir 
almamış Sse gitımez. Fakat nüfus 'memurları o 
zaman durur mu? îstifa eder gider. (O da durur 
sesleri) (Duramaz ısıesleri) Arkadaşlar! Zaten 
ar^dhıyu küçült)ün<üz. Biz de istiyoruz ki, artık 
evlâtlarımız ısanat ve ticaretle uğraşısın, silâhla. 
tfüfekle uğraşmasın. Fakat yalnız (memleketin 
ımüdafaası için ne kadar lâzım ise o kadar evlât 
verelim 've mütebakisi sanat ve imaarifle uğraş
sın. Bizde aynı gaye i'çin çalışıyoruz ve ımümkür 
olduğu kadar orduyu azalttık. Meselâ : Ordu da 

ikibin tane zabit kaldı. Seferberlik olursa bu al-
tılbin olacak. Ahzi askerleri dağıtırsanız sonıra 
bu noksan zabitleri mereden alaeağız. Yok, bu 
fazla zâbitan misafirhanelerde kalıp yiyecek, 
içeeekse ne failde hâsıl olacaktır. Ne 'biütçeye 
faidiesi ve ne (de ımemlekete faddesi olur. Niçin 
Ibu ayırdığımız zabitler, ımisafirbanede kalıyor
lar? (Bunlarada bir vazife verilsin, çalışsınlar. 
Bunları imaarife verelim. Onlar ıgitsin, mektep
lerde /hocalık etsin, böyle olmaz. Ahzi asker şu
beleri aynı 'zamanda zâlbitan deposudur. Yani 
icabında seferberlik, mulharebe olduğu zaman 
ordunun noksanını onlar ikmal 'ederler. Bu nok
sanı a'hzi asker şubelerinden alacağız. Arka
daşlar! Biz seferberliği memleketin her tarafın
da birden yapmayız. Bugün icabederse Erzu
rum civarını seferber yaparız, icabederse İstan
bul civarında seferberlik yaparız. İcabederse mer
kezde seferberlik yaparız. Böyle bir iki vilâ-
lette tecrübeye kıyaım edip ide niçin oraların 
kıymeti askeriyesini tenkis edeceksiniz? Böyle 
bir iki vilâyetin kıymeti1 askeriyesini tenkis 
doğru değildir. Bu suretle 'tecrübe olmaz efen
dim. Anlarım bir muharebe olur, bir iki vilâ
yette tecrübe yapabilirsiniz. Hazarda tecrübe 
başka, seferde tecrübe başka, muharebede tec
rübe başkadır. .Seferberlik olduğu vakit bir iki 
vilâyetten tecrübe edebilirsiniz. O vaMt tecrübe 
amelî olur. (Handeler) tekrar ediyorum, muha
rebe olmadan evvel yapılacak tecrübe başka, 
ımuharebede yapılacak tecrübe başkadır. 
Muharebe olmadığı ve her taraf sükûn içinde 
ilken bir tecrübe yaparsınız. Dahiliye Vekili 
Beyefendi muntazam parlak bir defter yapar 
gösterir. Kürsiye de geldi mi iki saat söyler. 
Hepinizi ikna eder. Memleketin her tarafında 
tatbik edersiniz. 

Sonra muharebede bunun acısını görürsünüz. 
Bu öyle bir acıdır ki bunu teskin etmek imkâ
nı hâsıl olmaz. Bütün Meclis, bunum mesuliye
ti mâneviyesini yüklenmiş olur. Bmaenalehy 
bence ne bu nüfus 'memurlarına 'aihzı aslker mu
amelesini vermek doğrudur. Ne de bunun tec
rübesi doğrudur. iSeferberlik olursa, bir mu
harebe olursa, bir iki vilâyette tecrübe edersi
niz o vakit anlaşılır. 

HAS1AN FEHMİ ÎBEY (Mıuvazenei Maliye 
Eneümeni Reisi) — Efendiler bütçedeki ifa
deyi bilmiyen, okumayan zevat, müzakereyi 
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dinleyince, mevzuu müzakere Ahzi asker mua
melâtının lağvı olduğuna bilâtereddüt karar 
verir. Halbuki efendiler, mevzu inedir? Dahi
liye Bütçesinde nüfus kuyudatının ıslahına 
dair olan fasılda ahzi asker ımuamelâtı bundan 
fazla birşey yazılı ımı? Şu bütçede ahzı asker 
muamelâtı karşısında on bin lira yazılıdır. Yani 
ahzı asker umumuna Dahiliye Vekâleti on bin 
lira sarf 'edebilir diyoruz. 

Bunun sureti tatbik ve icrasını gös
teren Muvazene! Umumiye Kanununda bir 
maddei kanuniye var. Bu maddei kanuniye de 
on vilâyette tecrübe icrası için Hükümete 
(mezuniyet vermek, bütün bu müzakerenin aza
met ve ışümulü nedir? (10) Vilâyette »mi olsun, 
beş vilâyettemi olsun, üç vilâyette imi olsun, 
iki vilâyette mi olsun? (Meselesi o maddei ka-
nuniyenin müzakeresi mevzuubahsolmak me-
saildendir. Zaten Dahiliye Vekili ÎBey, bu on 
vilâjyette tecrübe için on bin lira kâfi değildir 
buyurdular. O maddei kanuniyeyi Heyeti Ce-
lileniz kabul ettiğiniz takdirde hu tahsisa
tın mahalli tatbiki yoktur. Kabul ettiğiniz 
takdirde o vakit on vilâyette mi, beş vilâyette 
mi, üç vilâyette mi? Her kaç vilâyette (tecrübe ya
pılması kabul edilirse ona göre tahsisat tezyide-
d'ilir, tenkis edilir. Buradaki mevzuu müza
kere ahzi asker muamelâtı için Dahiliye Vekâ
leti Bütçesine bir para kaymaktır. Burada ne 
şekil mevzıuu bahis, ne de kaç vilâyette yapıla
cağı mevzruu bahistir. Burada müzakere ettiği
miz fasılda bunların hiç birisini yazmıyor. Bun
lar, (Muvazenei Umumiye Kanunuunun müzake
re ederken orada gelecek olan maddede on 
vilâyet denmiştir. Zaten ahzi asker şubelerinin 
lağvı mevzuubahis değil. Ahzı asker muame- ; 
lâtı lâğvedilsin sözü senden çıktı bunu kim 
söyledi efendim, bunıu kim düşündü? '(Dahi
liye Vekili 'Bey söyledi sesleri) söz söyliyen rü-
feka arz ettiğim gibi gayet mahdudölan bu . 
mevzuu çok tevsi ettiler. 

Bendeniz ide 'müsaadenizle biızzarure, bu 
bu mevzuun haricinde onlara cevabolımak üzere 
bir kaç noktayı arz edeceğim. Efendiler! Bu
gün mer'i olan kanun mucibince yani Ahzi As
ker Kanıunıu mucibince askerlerin celp ve cem'-
inden ve şevkinden ıme'sul olan vali midir, as
ker " şubesi 'reisleri midir? (Vali sedaları) 
mevzuatı kanuniyemiz böyle değil midir? j 

(Böyle sesleri) her hangi bir memleket
ten istenilen bir asker zamanında sevk 
edilmezse kimi mesul ederiz efendiler? Va
li veya kayımaikaımı yani «n büyük mül-
'kiye mamurunu... Demek ki ahzi asker tşu- • 
beleri ahzi asker muamelâtında tâli de
recede vazife ifa ederler. Memuru mesul doğ
rudan doğruya memurini mülkiyedir. Bu 
mevzuatı değiştirmek bugün mevzuubahis de
ğildir. Böyle bir müzakere de yoktur. Muhte
rem Rüştü 'Paşa Hazretleri Müdafaai Milliye 
Encümeni namına buyurdular ki ahzi asker şu
belerinde birçok cepaneler vardır. Şn vardır, 
bu vardır. Zannediyorum ki bunlar tabiî bir 
vazife değildir, silâhın, cepanenin muayyen de
poları kıtaatın muayyen tahşit mmtakaları 
vardır. Ahzi asker şubelerinde müteferrik su
rette bugün bulunan bu levazım temadi eden 
haberler neticesinde şura,ya, buraya serpilımek-
ten mütevellit bir neticedir. Yokısa tabiî bir ne- • 
tice değildir. Kendileri tabiî bir netice oldu
ğunu iddia edebilirler mi? Ahzi asker vazifesi 
yalnız bu değildir. İaşe de vardır diye buyur
dular. (Efendiler! İaşe hususunda artık on se
nedir harekâtı askeriyenin her şekil ve her 
safhasını gördük. Memurini Mülkiyeye imi büyük 
vazife tereiddübediyor, yoksa ahzi askerlere imi? 
İaşe işlerinde ahz(L asker ışuabatı ne vazife ifa 
etmiştir. Seferberlik varsa ya menzil teşkilâtı 
yapılır veyahut hali tabiî ise ve asker ahzi 
asker şubesi olmıyan bir güzergâhtan geçiyor
sa o güzergâha bir ahzi asker şubesi mi ikame edi 
yoruz? Ahzi askerle iaşenin bendeniz 'münase
betini görmüyorum. Misâl olarak bendenizin 
dairei intihabiyemden bahsettiler. Oümüşane'-
ye bir kıtai askeriye gitse ahzi asker olmazsa 
kim iaşe eder buyurdular. Evet kendileri çok iyi 
bilirler ki oradaki hükümet, oradaki belediye 

iaşeyi temin eder ve etmiştir ve etmek vazife
siyle Kanun (mükellef etmese bile - ki kanun 
memurini mülkiyeyi mükellef etmiştir - ahali ha
miyeti vataniyesi icabatı mükelleftir. Efendi
ler! Ta Harbi Umuminin bidayetinden bugüne 
kadar her şeyi kendi teşkilâtımızla ve her işi, 
her vazifeyi kanunun tâyin ve tesbit ettiği me
muru mesullerin elleriyle gördürdük zannedi
yorsak aldamyoruz. Paşa Hazretleri çok iyi 
takdir buyururlar ki Harbi Umuminin bidaye
tinde Karadeniz tariki kat 'olunduğu zaman 
Trabzon'da bulunan yüz yirmi bin denk eşyayı 
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askeriyeyi sekiz gün zarfımda ahali ankasiyle 
çıkardı. (Alkışlar) Ahzi asker şubesi aıe yaptı? 
Ahzi asker deyince hatıra tabiî ahzi asker mu
amelâtı gelir. Vazifesi budur. Bu yapılacak tec
rübe arz ettiğim gibi on vilâyette olmasın biz 
ısrar etmiyoruz. Beş vilâyette olsun şekli snasıl 
olacaksa maddei kanuniye vardır. (Müdafaai 
Milliye Encümeni arzu buyurursa o maddei ka-
cnıuniyeyi - zaten onun müzakeresine belki daha 
yirmi gün sonra geleceğiz - görüşün, düşünsün 
tesbit etsin eğer Muvazene 'Encümeninin tesbit 
ettiği o anaddede bir sakatlık görürse bir 
madde de kendisi taınzim etsin ve o maddenin 
müzakeresinde Heyeti Celilenize desin ki «meslek 
itibariyle Maddei Kanuniyenin tadilini daha 
münasip gtöırdük» fakat burada maddei kamu-
niyeye mütaallik olarak yalnız on bin lira tah
sisat koınmuştur. On bin lira kalırsa behemehal 
on vilâyette olur zannetmeyiniz» Hayır, mıad-
dei kanuuiyeyi ine şekilde kabul ederseniz o şe
kilde olur. Ve kaç vilâyette tatbikini arzu eder
seniz ona maksur kalır zaten bu paranın on vi
lâyete kâfi gelmediğini «Dahiliye Vekili Bey 
de denmeıyan buyurdular. Binaenaleyh bu mev
zuu bu kadar geniş bir tarzda tevsi ederek hemen 
umum ahzi asker şubeleri lâğvedilir gibi mese
leye bir şekil vermekte bendeniz ne sebep ve 
ne de icap ve manti'k gördüm. 

Muvazenei Maliye Encümeninin bu teklifa-
tına gelince : Derhatır buyruluyor iki bendeniz 
o zaman Muvazenei Maliye Encümeni âzasın
dan değildim. Fakat Muvazenei Maliye Encüme
ni müzakeratında 'zabıt tutuyor. Dün bu mesele 
münasebetiyle zapta baktıım. Paişa Hazretlerinin 
beyan buyurdukları veçhile kendi huzurilarilyle 
müzakere edilmiş ve zaten daha evvel sefer
berliğin hitamında bu tecrübenin icrasına teşeb
büs edilmesi de aramızda ımükerreren ımevzuu-
bahsolduğu için orada da 'kendileri mülayim 
ve muvafık bulundular. Bu, zabıtta da musar-

rahtır. Fakat bu tecrübe üç vilayette imi, beş 
vilâyette mi, on vilâyette mi? Olsun bunu arz 
ettiğim .gibi Müdafaai Milliye Encümeni o 
ımaddei 'kanuniyenin üzerinde işlesin bir şelkil 
getirsin. Heyeti Celileniz ya bunu veyahut öte
kini kabul eder. Fakat Muvazene Kanununun 
esnai müzakeresinde bu »olur ımu? Burada iko-
nulan bir tahsisat vardır. Bunu kabul etmek 
behemehal on vilâyetin ahzi asker şubesini 

r iâğtvettik demek değildir ve efendiler! Bu kitap, 
böyle bir şe/y yazımıyor. 

I FUAD B. (Rize) — Muvaztene Encümeni ;me-
I seleyi daha ziyade uzatmıştı. 

HASAN FEHMİ B.. (Devamla) — Efendim! 
I Ben'denizee tahsisatı kabul eider gerçersiniz. 
I Madldei kanuniye müzakere edilinceye kadar 

Müdafai Milliye Encümeni yeni (bir şekil yapar 
I ve buraya getirir. 

REİS — Efendim! Muvazenei Maliye Encü-
I meni Reisi Hasan Fehmi Beyin if aidatlarında ay-
I nı zamanda usule dairede bâzı noktalar sebket-
I 'mistir. Filvaki 132 nci faslın onüçüncü 'madde-
I sindeki onbin liranın sarf olunması buna müte-
I farrik olarak Muvazenei Umumiye kanunun

daki ımaddenin kabulüne ımtütevakkıftır. Muva
zenei umumiye Kanununun bu «maddesi tadilen 
veya aynen kabul ledildiği takdimde bu onbin li
ra, sarf olunacaktır. O madde reddolumduğu 

I takdirde onbin liranın ızaten sarfına lüzum kal
maz. Aynı mesele iki defa müzakere .olunamıya-
cağı için burada bunun ımüzakeresirue mahal ol-

I madiğini da söylüyorlar. (Hakikaten o madde-
I nin kabul olacağı şekle g'öre - kabul 'olunacaksa -

buradaki onbin lira sarf olunacaktır. Kabul 
I olunmadığına gör'e 'de tabiî sarf lolunmıyacaktır. 
I O maddenin müzakeresinde bütün bu •mütalâat 
I ayrıca mevzuubâhsolacak ve ayrıca'saatlerimizi 
I işigal Edecektir. Şimdi bunu bir prensip rcıese-
I leşi olarak müzakere etmek zannedirim vaktimi-
I zi beyhude yere izaa ıctim'ek delmiektir. Zaten 

prensip ımeselesi değildir. Müdafaai Milliye Ve
kili Kâzım Paşa Hazretleri de nüfus idareleri ile 
ahzi asker şubelerinin tevhidi için bir, iki vilâ
yette bir tecrübe yapılacağını kabul buyurmuş
lardır. Binaenaleyh zaten müzakerenin kifayeti
ne dair de takrirler vardır. 

RECEB B. (Kütahya) — Kifayet takriri 
ımevzuubahis ise, aleyhinde s!öz isterim Reis 
Bey! 

BEİS — Kifayet takrirleri varîdır. Maımafih 
usul hakkındaki noktai nazarları da arz et
mek istemiyorum bir mesele iki defa müzakere 
ddilemiyeceği için Muvazenei UlmUmiye Kanu
nunun o maddesi ımüzakere edilirken bu mesail 
ariz ve aımik tekrar 'mevzuubaıhâolacaktır. 

RECEP B. (Kütahya) — Usul hakkında ise, 
I usul hakkında da maruzatım vardır. 
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REİS —Müzakerenin kifayetini Heyeti Ce-
lileniz kabul ederse usul hakkında Hasan Beyin 
söylediklerini reyinize vaz'etmek isterim. 

RECEP B. (Kütahya) — Kifayet aleyhinde 
söyliyeceğim Reis Bey! 

REİS — Takrirler' okunsun da kifayet aleyîh-
hinide sıöz vereceğim efendim. 

Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Reye vaz'mı teklif 
ederim. 

Burdur 
'Hüseyin Baki 

Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir faslın reye korumasını tek
lif ederim. 

Dersim 
Feridun Fikri 

REÎS — Buyurun Reeeb Bey! 

RECEB B. (Kütahya) — Efendim! Müzake
re kâfi görüldüğü takdirde öyle anlıyorum ki, 
Ibu onlbin lira burada reye konulacaktır ve Ma
ka/mı Riyaset ifade buyurdular ki «(bu onlbin li
ranın kalbulü esası prensibin ka'bulü değildir. 
Eğer bu madde, bu prensip ka'bul 'edilirse o za
man ıbu para sarf edilir, kabul edildiği takdirde 
sarf 'edilmez» Bu böyle .olmakla 'beraber her 
hangi bütçemde 'muayyen olan bir rakamın kabu
lü onun medlulü evvelâ prensibin kabulü katisi, 
değilse bile kabulüne doğru % doksan bir te
mayüldür. Muhterem arkadaşlar! Çok büyük 
işler görmüş ve büyük işler görmeye namzet 
bulunan Meclisi Âliniz; hiçbir vakit aidolduğu 
İhtisas Encümenine resmen gitmemiş ve onun 
mütalâa! resmisi bir Encümen halinde ifade 
edilmemiş olan ve bilhassa teşkilâtı askeri
yeye ait hayati bir meseleyi, Muvazene! Maliye 
Encümeninin ifadesi ve hattâ vekili mesulünün 
de ona muvafakati ve iltihakiyle katiyen ka-
Ibul edemeyiz. Efendiler! Bu kabul (edildiği tak
dirde Muvazenei Maliye Encümeni bugün bir 
teşkilâtı askeriye, yarın adliye teşkilâtı, öbür 
gün bir ımülkiye teşkilâtı ve daha (öbür gün 
bilmem ne teşkilâtı münasebetiyle buraya aynı 
teklifle .gelecektir ve muayyen bir faslın muay
yen bir rakamımı esasına temas etmeksizin kabul 
ettirmek emel'iyle Heyeti Celileyi yanlış bir hedefe 

sevk edecektir. Heyeti Aliyenizi ikaz e/derim, He
yeti Âliyenizi yanluş yoldan tahzir ederim. 
Eğer bu fasıl reye konacaksa, yani prensip me
selesi müzakere edilmeksizin Makamı Riyaset 
faslı reye koyacak ve faslın ka'bulü vâki ola
caksa, bu takdirde aslı mevzuubahsoimadan mu
ayyen bir prensibin kabulü gibi yanlış bir yola 
gireceğiz. Heyeti Celilenizi bundan tahzir ede
rim. Eğer bunu kabul edeceksek Encümene git
sin. Prensip halinde esaslı tesbit edildikten 
sonra ona delâlet eden rakaim onbin midir, yüz-
bin midir, sıfır imidir o vakit teslbit edilsin? Ve 
reye konsun. Binaenaleyh ya prensibi hallede
lim ki, o halde müzakere devam etsin, yahut di
ğer arkadaşlarımızın teklif ettikleri veçhile fas
lın müzakeresi tehir edilsin ve elde imevcudolan 
Muvazienei Umumiye Kanununun o yirmiseki-
zinci maddesi Müldafaai Milliye Encümenine git
sin. Prensibi halledelim. Ondan sonra bu tra-
kaımı kabul edelim. Bendeniz 'bunu teklif edi
yorum. 

REİS — Receb Beyin ifadatı ademi kifaye-
den ziyade usule dairdir. Receb Beyin ifadatı-
na göre bu fasıl reye konulmazdan evvel ahzi as
ker muamelâtı için konulmuş olan onbin lira 
fasıldan ihraç ve ihraçtan sonra fasih reye ko
yalım. Eğer madde kabul .edilecek olursa mas
rafı bilâhara konulur. Eğer madlde reddedile
cek olursa buraya ayrıca masraf ilâvesine lüzulm 
kalmaz deniyor. Arz ettiğim gibi bir meselenin 
iki müzakeresi tehiri mucibolur. Dahiliye bütçe-
si !bu onbin lira meselesinden dolayı iki güridür 
teehhür ediyor. Heyet eğer kabul ederse ahzı as
ker muamelâtına dair olan faslın 'bu maddesini 
(buradan tayyedelim. (Hayır sesleri, kabul ses
leri) Madde kabul 'edildiği takdirde maddenin 
ihtiva edeceği masraf ayrıca zammolunabilir. 

HAiSAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Refe Be-
efendi! Paranın fasılda kalması 'zımnen tecrübe 
icrası muvafıktır demektir. Burada Müdafaai 
Milliye Vekili Paşa Hazretlerinin hulâsası da 
buldur. 

RECEB B. (Kütahya) — Müdafaai Milliye 
Vekilinin kabul etmesi kâfi değildir. Yalnız Ve
killik söz ile iş yapılır mı? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim! Müsaade buyurun, 
mevzuuibahsolan mesele... (Nasıl slöyler sesleri) 
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AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Kifayet 
aleyhinde Receıb Bey söz söylediler «fendim Tek
rar müzakere mi açıyoruz? 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Reis Bey! 
Kifayet hakkındaki takririmizi reye vaz'edin. 

REİS — Efendim! Mühim »mesele olduğu için 
•müsaade buyurunuz da Vekil Paşa noktai nazar
larını izrih etsinler. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM Pş. 
(Karesi) — Efendim! Sükûnetle bir karar al
mak lüzumu olduğunu hissediyorum. Bütçede 
mevzuuba'hüolan on'bin lira Muvazenei Maliye 
Encümeninin teklif ettiği mevaddı kanuniye için
deki 28 nci 'maddenin mukabilidir. Bu onbin lira 
kabul edilirse o vakit o esas üzerinde de bir karar 
alınmış demektir. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Hayır 
değildir. 

KÂZIM Pş. (Karesi) — Bu böyledir efen
dim. Bunun başka mânası yoktur. Bir bütçe
de bir para konulur ve kabul edilirse o iş ka
bul edilmiş demektir. (Hayır sesleri) 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — O demek 
değildir, öyle tefsir ediyorsunuz. Bir ımasartifat 
vardır ki, hiçbirinin kanunu yoktur ve ancak 
bütçede tahsisatı vardır. O tahsisat sarf olunur. 

SÜREYYA B. (Karesi) — Müstakil ve sarih 
maddei kanuniye var, kabul edilmezse bunun mâ
nası Iralmaz. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Devamla) — Arz ettiğim gibi, devir esası 
üzerine .değil, tevhit 'esası üzerine 'bu eıene tec
rübe yapmak istiyoruz, tetkik yapacağız. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — İşte bu
nun için konulmuştur bu para... 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Devamla) — Yirmisekizinci madde böyle 
değildir, orada /memleketin 'hayatı mevzuuba-
histir. Rica ederim daha ziyade sakin olunuz. 

REtS — Efendim! Müzakerenin kifayeti re
yi âlinize vaz'edeceğim. Müzakereyi kâfi gören-
lûtfcn ellerini kaldırsın! Aksini reye koyaca

ğımı «fendim. Kafoul etmiyenleır... (Gürültüler, 
Hasan Fehmi ve Receb beyler arasında müna
kaşalar) 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Rica ede
rim fikrini kürsüde »söylersin, Reedb Bey!... 

RECEB B. (Kütahya) — Burada da hususi 
olarak ısöyliyebilirim. 

REİS — Müzakere kâfi görülmüştür efen-
dim. (Gürültüler) 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Niçin bu 
rafda soyuyorsun, çık kürsüye! 

RECEB B. (Kütahya) — İstediğim yerde 
söylerim, kürsüde de söylerim. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Tahak
küm ımü yapıyorsunuz ? 

RECEB B. (Kütahya) — Tahakkümü isiz yapı
yorsunuz. Efendiler! Muvazenei Maliye Encü
meni Meclisi Âlinizi teşkilât yapmak hususun
da, ordu teşkilâtı yapmak hususunda karara 
sevk ediyor. Haddinizi biliniz. (Gürültüler, mü
nakaşalar) 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Dinlemi
yoruz, dinlemiyoruz. 

Reis Bey, orada söz söylenmez, dinleyemiyiz. 
Kürsüye çıksın. 

RECEB B. (Kütahya) —Efendiler, Hasan Feh-
-mi B.eyin kafası ile iş yapamayız, teşkilât yapa
mayız, ordu teşkilâtı yapr.mayız. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Sustur
dunuz Reis Bey! ' 

AHMED FUAD B. (Rize) —Sana ne oluyor ? 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Size ne 
oluyor ne bağırıyorsunuz, ne 'oluyorsunuz yani? 

İSMAİL CANBULAT B. (İstanbul) —Reis 
Bey, Iböylo müzakere devrim edemez, sükûneti 
iade cdcmiyeeekseniz dışarı çıkmaya mecbur ola
cağız. 

İBRAHİM B. (Ertuğrul) — Sen ne karışı-'. 
yoroun! Çıkarsan çık!... 

REİS — Rica 'cdiy.'lum efendim, rnııesele 
yıktur... (Gürültüler) Celseyi tatil ediyorum 
efendim. 

Hitamı cebe : Saat : 2,55 
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İKİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat : Saat : 3,20 

REİS —• Fethi Bey 

KÂTİPLER : Kâzım Vehbi B. (Ergani), Hakkı B.(Van) 

REİS — Celseyi açıyorum 'efendim! Müzake
renin kifayetine dair olan takrirleri evvelemir
lere reye vaz'edieecğim, ondan sonra fasıl ve raıe-
vad 'hakkındaki takrirleri reye koyacağım. Mü
zakerenin kifayetini reyiâlinize koyuyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın, aksini reyiâlini
ze vaz'ediyorum, kabul edenler lütfen >el kaldır-
sın, müzakerenin kifayeti kabul edildi. Takrirler 
okunacak : 

Riyasete 

Ahzi asker muamelâtının nüfus daireleriyle 
tevhidi .muvafık olup olmıyacağı ve muvafık 
görülse dahi ne suret ve şarait dairesinde bu 
tevhidin icrası münasibolacağı evvelemiıde bu 
"hususta mütahasısıs olan Müdafaai MilL'ye En
cümeninin mütalâası alındıktan sonra karar 
verilecek bir mesele olduğundan Müdafaai Mil
liye Encümeninin mütalâası alınmak ve ona gö-
<v& Muvazenei Umumiye Kanununda münde;riç 
madde tesbit edilmek ve icabederse tahsisatı 
kâfiye o zaman nazarı dikkate alınmak üzere 
şimdilik onbin liranın istisnasiyle faslın reye 
konmasını teklif ederim. 

Ardahan 
Halid 

Riyaseti Celileye 

El'viyeyi salese Vilayeti şarkiye gibi müba-
deleten gelecek muhacirinden gönderilmiye-
eek mahallerde tahriri nüfusa bu sene başlan
masına teiklif ederim. 

Ardahan 
Talât 

Riyaseti 'Celileye 

Esbabı mucibesini düfekayı muhterem izah et
tiler. Binaenaleyh müzakere kafidir. Yüz otuzi-
kinci faslın üçüncü maddesindeki «Ahzı asker 

mumaelâtı» maddesine tahsis edilen on bin li
ranın tenzilini teklif eylerim. 

Yozgad 
Süleyman Sırrı 

REİS— Efendim usule de taallûku münase
betiyle evvel emirde Ardahan Mebusu Halid 
Paşanın takririni reye koyacağını, (Takrir tek
rar okundu) bu teklifi reyi âlinize arz ediyo
rum, kabul edenler lütfen el kaldırsın? Aksini 
reyi âlinize arz ediyorum. Kabul etmiyenler el 
kaldırsın? Bir daha reye koyacağım, kabul 
edenler lütfen ayağa kalksınlar aksini reye ko
yuyorum kabul etmiyenler lütfen ayağa kalk
sınlar; Takriri kabul edilmiştir efendim. 

Bir de Müdafaai Milliye ve Dahiliye Encü
menlerine müştereken havalesini teklif ediyor
lar (müştereken sesleri). 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, bir vazife 
verilecek, kime verilecektir? Nüfus memurları
na verilecektir, Nüfus memurlarının da bu va
zifeyi görebilip göremiy©çeklerini bilmekte Da
hiliye Encümenine aittir. Binaenaleyh Dahiliye 
Encümeni ile müştereken müzakeresi lâzımdır. 

REİS — Efendim, Nüfus dairelerine taallu
ku itibariyle aynı zamanda Dahiliye Encümenini 
de havalesini teklif ediyorlar. (Mıüştereken 
sesleri). 

RECEP B. (Kütahya) — Kütahya bir defa 
ahzı asker muamelâtının nüfus idarelerine tev
dii meselesinin caiz olup olamıyaeağı meselesi 
meselei asliyedir. Bir hususta sahibi rey olan 
yalnız ve yalnız Müdafaayı Milliye Encümeni
dir. Meslek noktai nazarından bulunan cezası 
tekarrür ederse o vakit Dahiliye Encümeni bu
nun şekli telifi hakkında müzakerede bulunur. 
Şimdi burada bir mülkeye mütehassısı olan Da-
liye Encümeni arkadaşlarımız orada saibi rey 
olarak reyini verirse meselenin aslı hakkında 
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rey vermiş olur. Binaenaleyh vasıl olunamaz. 
Meselenin aslı Müdafaayı Milliye Encümenine 
aittir. î-kinai şıkın müştereken müzakeresi caiz
dir. (Doğru sesleri). 

• REİS — Reye konulan ve kalbul edilen tak
rir «Mütehassıs olan Müdafaayı Milliye Encü
menin kararı alınacak bir mesele olduğundan 
Encümenin karar ve mütalaası alınmak ve on
dan sonra Muvazeneyi Umumiye Kanununa göre 
tesbit edilmeik icaıbederse tahsisatı kafiye o 
vakit nazarı dikkate alınmak üzere» suretine 
kabul edilmiştir. Dahiliye Encümeni, bu işi 
müştereken tetkik etmek teklifinde bulunu-
nuyor. Royi âlinize koyacağım. Müdafaai Milli
ye Encümeni ile beraber Dahiliye Encümeninin 
müştereken tetkikini kalbul edenler lütfen el 
kaldırsın? Aıksini reye koyacağım. Müdafaai 
Millîye Encümeni ile bu meseleyi Dahiliye En
cümeni ile müştereken tetkik etmesini kabul et-
miyenler lütfen el kaldırsın? Tekrar reye 'koya
cağım, efendim? Müştereken müzakeresini ka
bul edenler ayağa kalksın? Aksini reye koya
cağım? Müştereken müzakeresini kabul etrni-
yenler ayağa kalksın Müştereken müzakeresi 
kabul edilmiştir. O halde Dahiliye Bütçesinin 
132 ne i faslın üçüncü maddesini istisna ederek 
yekûnu olan 15 000 lirayı kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. 

REŞİT AĞA (Malatya) — On bin tenzil 
edildi mi? 

REİS — Tenzilden sonra kalbul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir? 

ALİ CENANİ B. — Dahiliye Bütçesinin he
yeti umumiyesinin yekûnunu söyler misiniz? 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Yekû
nunu şimdi tesbit edemeyiz - Çünkü Telgraf 
Kanunu mucibince telgraflardan ücret alınmak 
isteniyor. Henüz Heyeti Vekileden bir teklif 
gelmedi. Bütün devaire ait bir teklif gelirse onu 
tetkik ederiz, .arz ederiz. Onu ilâve ettikten 
sonra yekûnunu bağlarız, şimdi başka bütçeye 
gecelim. 

REİS — Efendim? Dahiliye Bütçesine evvel
ce kabul buyurduğunuz ikamın mucibince telg
raf masarifi de dercolunacaktır. Bu masarif bu
raya dercedilmemiştir. Aynı zamanda yekûnu 
da tesbit olunmamıştır. Tesıbit olunduktan son
ra reye vaz olunmak üzere- şimdilik umum jan
darma bütçesinin müzakeresine geçiyoruz: (1) 

B) Umum Jandarma komutanlığı Bütçesi : 
GALİP B. (Niğde) — Efendim Jandarma 

Bütçesinin Heyeti Umumiyesinin tetkikinden 
hâsıl olan neticede bu senede bu bütçenin mem
leketin ihtiyacatı inzi'batiyesiyle mütenasip şek
linden uzak bırakıldığı görülüyor, bundan eyvel-
ıki senelerde jandarma için ve dolayısiyle mem
leketin inzibatı için faideli olacak esasatm vaz'-
ında bâzı mevani vardı vo bu, şayanı kabul 
bir mazeret teşkil edebilirdi. Faikat bu sene 
bütçe tanzim edilirken her halde memleketin 
inzibatı ihtiyacının her şeyden evvel nazarı dik
kate alınmış ve hiç olmazsa bâzı es.asa.ti mü-
hümmenin vaz'edilmiş bulunmasını görmek is
terdim. Filvaki jandarmayı kabiliyeti istihdami-
ye cihetinden takviye etmek için nakdi fedakar
lık etmek lâzımgelir ve fedâkârlık her halde 
mualibe masruf ve müsmir bir fedakârlıktır. 
Bir asayişini temin etmek lâzımdır - bu, gayri 
kabili inkâr bir hakikattir. Binaenaleyh jan
darmanın ıslahı ve kabiliyeti isdiıhdamiyesi cihe
tinden takviyesi için nakdi fedakârlık istikşâr 
olunamaz. Memleket için her halde nafi ve ha
yırlıdır. Malûmu âlileri olduğu üzere mükelle
fiyeti askeriye müddetini bir buçuk seneye ten
zil ettik şu halde bundan böyle kıtaatı askeri
yenin indelhaeel muavenet etmesine imkân kal-
manıştır. Çünkü orduya celbedilen bir genç bu 
birbueuk sene zarfında ancak talim ve terbiye
sini ikmal eder. Bir jandarma kuvvayı müsella-
hamız vardır. Bundan başka kuvvete malik deği
liz demektir. Bunu kabul etmek lâzımdır. Hal
buki jandarmanın bütçe ile muhafaza ettiği şekil; 
uhdesine tovdi edeceğimiz vazaifi mühimeyi iri-
zibatiyeyi bihakkın ifaya kaıbîl olacak bir şekil 
değildir. Elyevm jandarma kıtaatı hemen 316 
ve 317 tevellüttü efrattan mürekkeptir. 

Bu efradın müddeti mükellef eleri yine kabul 
ettiğimiz kanuna göre 2,5 seneden ibarettir. Bu 
müddeti ikmal eden her nefer jandarmada beş 
sene, on sene, yirmi sene daha hizmet etmeliki 
bunların vücudundan bihakkın istifade edebil
sin. Bu suretle jandarma tedricen terakki eder 
ve o zaman jandarma mevcudundan biz ehem
miyetli 'bir suretle tenzilât yapmaya muktedir 
oluruz. Fakat bunu temin edebilecek elimizde 
hiçbir vasıtai tatmin edebilirim ki müddeti ni-
zaniyesini ikmal eden her fert bohemahal jan
darma ile alâkası kat'eder ve memleketine koka
rak gider. Çünkü jandarmalık âdeta buraya iı$jk 
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sabeder efrat bir angaryadan başka bir şey de
ğildir. Meslek değildir. Şu halde jandarma ya
pılacak ıslahata esas olacak ancak bu sınıfın 
zâbitanma olduğu gibi efradının da meslek ha
line getirilmesi lâzımgelir. Müntesibi için 
meslek için meslek olmıyan bir müessese gay-
rinâfidir. Çünkü demin arz ettiğim gibi böyle 
gayrimeslekî bulunan müesseselerde hizmet 
eden insanlar pek aşikârdır ki kuvvetli ve 
uhdesine tevdi edilen vazifeyi ifa edebilecek 
insanlar değillerdir. Bendeniz bu maksatla He
yeti Celilerine bir teklifi kanunide bulundum. 
Onu mütaakıp Hükümetten de hemen bende
nizin teklifi kanunime tavafuk eder şeklinde 
bir teklif verildi. Her iki teklif Dahiliye En-
cümenindedir. Bu tekliflerin kanuniyet kesbet-
mesi için vakta muhtacolduğumuz anlaşılıyor. 
Bunların kesbi kanuniyet etmesi halinde jan
darma keyfiy eten yükselecek kemiyeten kadro
lardan tenzilât icrası kabil bir hale gelebile
cektir. Bu ciheti şimdilik terk ederek bendeniz 
bütçenin şekli hazırı hakkında arzı mütalâatta 
bulunacağım. 

Bütçenin efrat yekûn hanesi tetkik buyu-
rulursa 1339 senesinde (27 864) nefere bal'ğ 
olan efrat miktarı bu sene 23 368 nefere tenzil 
edildiği görülüyor. Şu halde geçen seneye göre, 
bu sene jandarma kadrolarından 4 496 nefer 
tenzil edilmiş oluyor. Bittabiî bu 4 496 nefer 
vilâyatm jandarma kadrolarından tenzil edili
yor. Bundan başka bendenizin haber aldığıma 
göre dokuz yerde birtakım seyyar müfrezeler 
teşkil ediliyormuş. Bunlar kısmen piyade kıs
men süvariden terekkübediyor. Bütçede böyle 
seyyar müfrezeler teşkil edileceğine dair hiç
bir kalem yok. Şu halde de bu seyyar müfre
zelere lüzumu olan kuvvet jandarmanın vilâ-
yata tevzii olunan kısmından alınacak demek
tir. Bunun yekûnu da aşağı - yukarı üç bin 
neferdir, ve bu (3 00Ö) neferi de (4 496) nefere 
ilâve edersek vilâyat kadrolarında 7 496 nefer 
tenzil ediyoruz demektir. Bendeniz bu kuvvetle 
vilâyetlerin uhdesine tevdi edeceğimiz asayiş 
emri mühimini başaracaklarına kaani değilim. 
Gerçi bugünlerde asayişimiz şayanı memnuni
yet bir veçhe arz ediyor fakat bunu bendeniz 
daha ziyade mevsimin lûtfi mahsusundan baş
ka bir şeye bir şeye hamletmiyorum. İstikbâl 
•ettiğimiz İlkbahar ve Yaz mevsimlerinde asa
yişin "şekli hâzmm muhafaza edeceğine dair 

elimizde senet yoktur. Bahusus iki defada ka
bul ettiğimiz Af kanunları ile hapishaneden 
çıkardığımız ve şahsın içerisinde memleketin 
asayişi üzerinde suitesir ilga edecek adamlar 
olduğunu unutmamak lâzımgelir. Alelusul aldı
ğım malûmata göre Dahiliye Vekâleti Celiliye-
si, Heyeti Celilenin kabul ettiği men'i ve iza-
lei şekavet kanununu da tatbik etmiyormuş^ fil
hakika bu kanunun her maddesi her an için ka
bili tatbik değildir. Fakat bu kanunun altıncı 
maddesi her an için tatbik edilmelidir. Bunu 
tatbik etmemek aşikâr bir kanunsuızluktur. 
Efendiler; eğer kanunları Mecellei Kavanine bir 
süs olmak üzere yapıyorsak buna bir diyeceğim 
yoktur. Meni ve îzalei Şekavet Kanununun al
tıncı maddecini tahattur buyurursunuz. Bu 
madde de her hangi bir çeteye mensup efrat
tan bir veya birkaçı nadimen çeteden ayrılır 
ve Hükümete arzı teslimiyette bulunursa bun
lar hakkında Hükümetin yapacağı ahkâmı 
muhtevidir. Yine aldığım malûmata nazaran 
bu kanun her tarafa neş ve ilân edildikten son
ra muhtelif çetelere mensup efrattan bâzıları
nın nadiren gelip Hükümete arzı teslimiyet et
melerine rağmen bunların Adliyeye tevdi olun
duklarının haber alıyorum. Adliye Kanunu ha
reketiyle bunları serbest bırakıp bilâhara bun
lar çetelere iltihak ediyorlar veyahut münasip 
fırsatlara intizaren şurada burada ihtiva edi
yorlar. Hattâ bu cihetin Adliye ve Dahilı'ye ve
kâletleri arasında mucibi ihtilâf clduğu söyle
niyor. Şimdi Heyeti Celilelerine sorarım; Da
hiliye Vekâletinin bu tarzı harekâtı ile Îzalei 
Şakavet Kanunundan muntazır neticeye bun
dan böyle intizar edebilir miyiz? 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Edeme
yiz. 

GALİP B. (Devamla) — Çünkü efendiler, 
kanunun altıncı maddesine istinadederek Hü
kümete dehalet edenler kanunun haricinde bir 
muameleye tâbi tutuluyor. Bu kanunun en mü
him maddesi olan 6 ncı madde hükmünden is-
kat ediliyor. Şu halde altıncı madde kimsenin 
emniyeti kalmamaıştır. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Dahiliye 
Vekili burada mıdır? 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— Burada, burada. Merak etmeyiniz? 

GALİP B .(Devamla) — Bundan başka 
efendiler, polis kadrosunda da bir miktar tâ-
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sarruf icra ediliyor. Bu tasarrufatm icrası i"e 
pol'se mevdu vazaifin de bir kısmı jandarma
ya tahmil ediliyor. Bu tasarrufat münasebe
tiyle yirmidört vilâyetin polis teşkilâtı kami
len lâv ediliyor. Bunun için Mart birden itiba
ren alâkadar vilâyetlere emirler veriliyor. Jan
darma ; şimdiye kadar kendisine mevdu vaza-
ifden başka bir de polise ait vazaifle alâkadar 
edildiğüıe göre bu yirmidört vilâyetin hiç ol? 
mazsa jandarma kadrolarına biraz zammiyat 
yapılmak lâzımgelirken ve hiç olmazsa 339 kad
rosunun muhafazası lâzımgelirken aksi ilti
zam edilerek bu vilâyatm jandarma kadrola
rında yine tenzilât yapılıyor. Bunlardan bâzı
larını arz edebilirim. Meselâ İsparta Vilâyeti
nin 339 kadrosundan bu sene 49 nefer tenzil 
edilmiştir. Aynı zamanda polis kadrosunda da 
çıkıyor. Burdur'dan ondokuz, Tokat'tan yirmido-
kuz, Denizli'den altmışdokuz Kângm'dan kırk, 
Kütahya'dan altmışbir, Malatya'dan otuz, Ma-
raş'tan, seksen, Niğdeden altmış, Amasya'dan 
yüzon, Erzincan'dan yetmjşbir. Bolu'dan yet-
mişheş. Şu halde jandarma kadroları geçen se
neye nazaran cidden şayanı teemmül derecede 
noksanlaşılıyor. Bendeniz bu vaziyetle Dahili
ye Vekâletinin asayişi ne suretle temin edece
ğini takdir edemiyorum. (Düa ile sesleri) 

Efendiler, jandarmanın asayişi muhafaza 
etmekten başka, hapishanelerin muhafazası, 
Adliye hidematı, Mülkiye hidematı, ve daha 
birçok müteferrik ve müteferrd vazaifi vardır. 
Bu kadrolarla bu müteferrik vazaifi ifadan, 
hapishaneleri muhafaza ettikten sonra kara
kollara kaç nefer bulup koyacağız? Bu gayri-
kabildir. 

Eğer Vekâleti Celileye-ki, bendeniz de seyyar 
müfrezelere taraftarım - bu seyyar müfrezelerle 
muhtelif ma'halilerdokıi seyyar müfrezelere itimat . 
ediyorsa bendeniz zannediyorum ki, t-unda yanı
lacaktır. Çünkü jandarmanın esaslı vaizfesi za-
bıtai mânüadır. Vilâyete bu sene verilecek kuv
vetler; zabıtoi mania vazifesini jandarmalara bi
hakkın iiia öttiremiyec.okleri Böyle nakız kuvvet
lerle nekoan yapılacak tedabir yüzünden husule 

. geleceHî fenalık arkasından seyyar müfrezeleri koş
turacak oluraak, ticariyle sabit olmuştur ki, şa
yanı memnuniyet neticeler elde etmek müşkül olur. 
İatimzaç olunan noti'ceden anlatılıyor ki, Dahiliye 
V-ekâloÜ jandarma bütçc-jlni yaparken memleke

tin hakiki ihbiyacatını düşünmemiş, daha J&y&df* 
taaarruf g'ayeaini takibej ılemiş halbuki efendiler^ 
halkımız, hor şeyden zfyade bir şey hia^etaui^tiiri 
0 da asayiş, Naf ja ve İıktkot bütçeleri yapılırken 
nasıl ki, memleketlin ibtiyacatı haikJkiyeai nazarı 
dikkaıte alınmış işe, daha evvel asayiş emrimü-
himmini nazarı dikkatten dur tutmamak lâzımge-
lii'. Fakat bu »tasarruf ciheti takibolunurken 
bunda da tamamlyle istihdaf olunan gayeye vâ
sıl olunamamıştır. Meselâ bütçede tendeniz ah-
lıyamadığım, bâzı masraflar görüyorum. Bunlar
dan biri takip müfrezelerinin ekmek bedeli na-
miyle 'kullanılan 175 bin liradır. Bu paralar ile 
müfrezelere maaşlarından başka yevmiye yirmi 
kuruş ekmek bedeli verileceği söyleniyor/Vekâle
ti C'ûli'le böyle yapacağına efnadın ia^e bedellerin
de ve hayvanatın yem bedellerinden tensıika. t yap
maması lâzım ve daha muvafık olurdu. Efradı» 
maaşından keDİliyor, hayvanatın yom bedellerin
den kesiliyor. Ekmek .bedeli na'miyle 175 bin li
ralık bir para bütçeye konuluyor. Bu 175 bin bi
ranın suretü sarfı ne suretle kontrol edilecek zan
nediyorum ki, bu, büyük suiistimallere kapı aça
caktım. 

ZEKİ B. (Gümüşane) ~ Yine ekmeğû, köylü
den yer. 

GALIB B. (Devamla) — Eğer Vekâleti Celi-
le, efradın yem bedellerinin feifayes'ne kaani ise
ler bu 175 bin lira ile bu efradın tenkis ektikleri 
iaşe bedellerini iade etsinler veya kadroya bin 
nefer ilâve etsinler. Bu para bin neferin ia^e ve 
maaşını teorin edebilir. Sonra efendiler Vekâleti 
öelileye, bir taraf İian seyyar müfrezeler teşk|l e4'i-
yor ve bunların zabûjlenini tâyin ediyor, izam edi
yor. Fakat diğer taraftan bu ızâbitan içerisinde 
en ziyade müteharrik ve seyyar olması lâzumge-
1 en mülâzımların hayvanlarına yem bedeli ver
miyor. Efendiler! Jandarma en esaslı veuaıifi, en 
tehlikeli vazaifii görecek mülâzımlardır. Ve -bu 
mülâzımlar atlı sınıfına mensuptur. Bunlar yein 
bedeli verilmezse bunlar gayriseyyar, gayrimute-
barrik bir hale konulur. O halde müfrezelerin 
kumandanlığını piyade zabitleri mi deruhte ede
cektir? O halde bu ızâbitan, ya süvari zâbjtanm 
atına binecektir veyahut şunun, bunun hayvanına 
b'necdktir. Veyahut hayvanım yoktur, yem be
deli vermiyorsunuz -diyecek vazifesinde tekâşiüi 
gösterecektir. Bendeniz soruyorum;, o mulâzimİer 
için niçin şimdiye kadar yem bedeli ver$n^ejnji§-
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tirr^annedıiyörüm ki, bu, bir divanı muhasebat 
megefeidir. Böyle" bir mesele dahi olsa şimdiye 
kadar ne yapılmıştır? 

B'ir de efendiler? Yeni aldığım bir malûmata 
nazaran teşkilâtı adliyesi olmıyan yerlerde jan
darma zabitanına •müddoiuımumi'iik vazifesi tevdi 
edilmiş ve vilâyetlere böyle emir verilmiş. 
" D A H İ L Î Y E VEKİLİ FERİD B. — Böyle 
ıbir şeyyoktur. 

GALİP B. (Devamla) — Böyle bir şey oldu
ğunu bendeniz biliyorum. Bir Martta emir veril-
nı'ştir. Bu Abdülhamit zamanındaki vaziyete rü-
cadan başka bir şey değ/Mir. Tafsilâtı mara
zaya nazaran bendeniz bu bütçe ile memleketin 
asayiş.ııi kalbil olmıyacağına toaamıim. 

HAL1T B. (Kastamonu) — Muhterem arka
daşlar 1340 bütçesinde jandarmanın yekûnu 
39 :7'60 dlaralk görülüyor. Fakat asıl iş görecek 
<ne£erler Olduğu için demin söylediğim rakam 
içeris'nde karargâhlar ve mektepler ve sairede 
vardır. Bunlar çıktıktan sonra 28 437 nefer kalı
yor, - Böndeniz bunu nüfusumuz sekiz milyon ol
duğuna göre hesaibettim. Umumi olarak binde beş 
isabet ©diyor. Malûmuâliniz bizim arazimiz gayet 
damlıktır. Nüfus geniş bir araziye serpilmiş bir 
vaaiyeOtedir. Binaenaleyh bu miktar; arazimizin 
vaziyetine ve bizde maarifin taammüım etmemesi
ne ve birçok esbaba binaen pak kâfi bir miktar 
değildir. Galip Beyefendinin buyurduğu gibi bil-
ha'SSJa 1339 sened'nde 27 bin nefer varken 1340 
seneai 23 'bin nefere iniyor. 4 - 5 bine yakın ten
kis ediliyor. Aynı zamanda bütçenin esbabı mu-
öibea'nde üç mınbaıkada mibiriliyozla mücehhez 
'kuvvetli'üç takip müfrezesi teşkil edileceği mün-
deriç... 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Yanlış 
yazılmış efendim dokuzdur. 

HALİT B. (Devamla) — Pekâlâ efendim, do
kuz; yine vaziyeti coğrafyasına nazaran dokuz da 
olsa bu takip mûfrezeleriyle jandarmadan kesilen 
'bu efrat noksanlığın ikmal edileceğine, oradan zu
hur edeook muhacirin 'telâfi edileceğine bendeniz 
kıaani değiliım. Çünkü seyyar müfrezelerin hepsi 
atlı olacak, geniş mıntaıkada her yerde her an 
için bir vukuat olabilir. Bu müfrezelerin ser'an 
oraya yetişebilmesi mümkün olmıya çaktır. Bizde 
şimendifer yed?:, velesbiıt yok, kıtaatı yök, otomo
bil de gönderemiyeceğiz, atlarla gidecekler. Bi
naenaleyh vakit ve zaman ile yetişebileceklerine 

de pek tahmin edemiyorum. Onun için Galip Be
yefendinin de buyurduğu gibi bendeniz de bu sey
yar kıtaattan büyük bir fayda ümidetmiyorum. 
İhtimal bu seyyar kıtaatın atlı olacağına göre 
öyle olacaktı Hükümet hayvan mubayaası için 
168 nci fablın 12 nci maddesine mubayaa edile
cek hayvan bedeli olarak" 117 bin lira vazetmiş
tir. Şu halde biz işe yarıyacak bir hayvanı 100 
liraya mal ödersek demek ki, (1170) kadar hay
van ali'naibileoöktir. Kesirsiz falan bir i'ki yüz ka
dar süvari kuvvetidir. Bunu da dokuz mmtaka-
ya ayırırsak yüzer düşer, bir süvari bölüğüdür. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Müf
rezelerin hepsi süvari değildir. 

HALİD B. (Devamla) — Kısmen de piyade; 
binaenaleyh bendeniz esas iti'baıiyle buna taraf
tar değiljm ve bu bin küsur hayvana muııabil ef
rat buraya konmamış'ir. Bcııdenizco bu -teşkilâta 
lüzum yoktur, uğcr bu, umum esas kadr-o dâ
hilinden almacaksa bu, büyük zarardır. Binaen
aleyh, bu efradı kadroya dâhil etmelidir. İdarei 
Umumiyei Vilâyat Kanunu mucibince valiler 
bulundukları mıntakanın asayişi muhtel olduğu 
zaman tahriren kolordu mıntakasmdaki kuman
danlara müracaat ettikleri vakit icabında jan
darmaya kuvvetiyle zahir olmak olmak ordunun 
vazifesidir. Bugün ordunun elinde üç tane süva
ri fırkası vardır. Ve süvari alayları vardır. İca
bında 'bu süvari alayları; asayiş noktai naza
rından Hükümet Erkânıharbiycsi ile temas ede
rek böyle bir şey zuhurunda derhal jandarmaya 
yardım yapabilir. Gerçi bir asker sıfatı ile kıta
atı nizamiyenin jandarma isi ile uğra-masma ta
raftar olamam. Fakat böyle bütçeyi 'bir sürü 
rakamlarla kabartmaktansa zaruret halinde bir 
alayın böyle şeylerle meşgul olmasında ecas iti
barı ile mahzur görülmemiş ki İdarei Umtımiyei 
Vilâyat Kanununa konmuştur. Bilhaııa Vilâya-
tı Şarkiyede kıtaatı nizamiye daima asıl vazife
lerinden ziyade jandarma vazifeni görür. Gün
kü birçok aşayir vaAlır. Tahsilat, asayiş her 
hususta valiler kumandanlara müracaat eder. Ve 
kıtaatı nizamiye jandarma gibi uğradır. Bu ve
sile ile şunu da arz edeyim ki, her hususta gerek 
askerde, gerek jandarmada bendeniz knmmiyet 
ten ziyade keyfiyete ehemmiyet veririm. Her 
halde jandarmalar iyi ımualliım efrattan olursa 
ve tecrübe dirle olurca fazlalığın:laki noksanını 
telâfi ©der. Bendenizoe keyfiyetine ehemmiyet 
verilmelidir. Dairei intihabiyemde ıbulundüğuım 
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zaman birçok kişiler jandarmanın bilhassa genç 
efradın işe yaramadıklarından çok şikâyet etti
ler. Malûmu âliniz İstiklâl Muharebatı esnasın
da 1316, 1317 tevellütlü genç efrat ve bilhassa 
(babaları-eşref olanlar; oğullarının harbe gitme-
ımesi için yardım etmişlerdir. Kendi mıntakala-
randa jandarma olarak kalmışlardır. Halbuki 
cepheye gitmiyenler ölümden kaçıyor demek
tir. O sırada memleket dâhilinde asayiş gayet 
(bozuktu. Her halde cephe de ölümden kaçan bir 
adam memleket dâhilinde asayiş ımulhtel oldu
ğu zaman müsademeye, ateş hattına giripte öl
mek istemez. Onun için bundan hiç istifade edil
mediğine kaaniim. Hattâ gayet garibolarak 
Ibir misal söj üyeyim. Arkadaşlar, bir defa mak
tul düşmüş bir eşkiyayı Hükümet önüne getir
mişler ve gece nöibet beklemek icabetmiş, esasen 
genç' ve tecrübe görmemiş olan jandarma kork
muş; çünkü haklıdır. Barut kokusu koklama-
<mış daha hiçbir fişek atmamış endaht yapma-
<mış, idindeki silâhı atmasını bilmez. Pekâlâ tec
rübesiz bir neferin yapacağı budur. Ben onu ta-
kibetmem bu seneki bütçede yedi tane jandar
ma mektebi var. Bu vesile ile ben temenni ede
rim ki, jandarma efradı doğrudan doğruya ah-
zı asker şubelerinden alınıpta verilmesin. Ev
velâ kâfi derecede terbiyeyi ımünferideyi gör
sün, lıiç olmazsa endaht yapsın, barut kokusu 
koklasın, silâh sesi işitsin, terbiye 'edilsin veya-
thut oırdrJlan almacaksa evvelâ ordunun depo kı
talarında terbiye edilsin ondan sonra verilsin. 
doğrudan doğruya ahzı asker şubelerinden alı
nıp verilenler çok mahzurludur. Arkadaşlar mah
zurludur. Arkadaşlar malûmu âliniz iyi bir ma
kinist kendisine tevdii olunan fena bir maki-
nadan da kendi mahareti sanatı saynsinde az 
çok istifade eder. Fakat fena bir makiniste en 
iyi bir makinayı teslim ediniz; cehli ve vukuf
suzluğu lEebdbiyle o makinayı kırar, bozar. Bina
enaleyh, her idari şubede olduğu gibi jandarma 
da daima âmiri ile temastadır. Bunun için jan
darma zâbitanımn ve jandarmaya kumanda ede
cek heyeti zâbitaıiın gayet iyi seçıilmesi her nok-
tai nazardan mükemmel olması ve şayanı iti-
ımadolması lâzımdır. Tabiî bendeniz hepsine iti
me! lederim. Vaktiyle malûmu âliniz ordudan 
jandarma zabit tefrik edilmişti. Bu zabıtan Geçi
lirken tabiî ordu en kıymetlilerini vermez. Ken
di isaflarında tutar. Geçen bin üçyüz otuzdokuz 
/bütçesi ile de bilvesile söylemiştim, ki. Ordu bir

çok zabıtan çıkarmıştır ve çıkarmak üzeredir; 
Bu, jandarma daimesine büyük bir vesiledir, b i r 
fırsattır. Hor halde zâbitam iyi elesin. Arka
daşlar, bir misal olarak şunu arz öleyim. Tabiî 
bu kürsü şahsiyattan bahse müsait değildir. Fa* 
kat fikrimi teyit için bir ımisal olarak arz edi
yorum. Oldukça mevki sahilbi bir jandarmanın 
kumandanı bir kitap yazıyor ve o kitabı sattır
mak için jandarma karakol kumandanlarını 
tavsit ediyor. Âdeta cebri denecek derecede bun
ları ahaliye sattırıyor. Alay kumandanı bütün 
bölük kumandanlarından... 

ZEKİ B. (Güımüşane) — Onlar ufak şeyler 
beyim ufak şeyler... 

HALİD B. (Devamla) — Keyfiyet meselesi 
olduğu için arz ediyorum, isim söylemiyeeeğkn, 
bölük kumandanlarından bulunduğu dairelerin, 
noktaların, kaza ımıntakalarmın haritalarını ge
tiriyor. Onları bir araya topluyor, tevhidetti-
riyor, bir matbuada bastırıyor. Belki on kuruş 
etmez bir haritayı elli kuruşa şuraya, buraya 
sattırıyor. Rica ederim, bu bir ımevki sahibine 
yakışmaz. Meselâ bir kazada bulunuyordum. 
Gerek bu kitabı gerek haritayı sattırmak için 
kendi maiyetinde bulunan jandarma zâbitanı-
na; adliye memurlarına, kaymakamlara,, ahzı 
asker zabitlerine birçok tavsiyeler ve ricalarda 
bulunuyor. Istirhrım öderim, rica ederim, böyle 
bir mevkii sahibi için bu muamele onun . nüfu
zunu kırmaz mı, onda nüfuzu âmiriyet kalır mı? 
Onun için istirham ederim bömmiyete talbiî lij-
zıumıu derecede ehemmiyet vermekle beraber en 
ziyade bendenizce keyfiyete ehemmiyet veril
melidir. 

Arkadaşlar, tabiî fasıllarda söylenecekse de 
bümünasebe burdda arz ediyorum. Burada, hu
dut taburları vardır bu (hudut taburları evvelce1 

Müldafaai Milliyenin emrinde idi. Dahiliyeye 
devredilmiştir ve isabet edilmiştir. Eskiden de 
böyle yapılmıştı. Yalnız oniki tane 'hudut taburu 
kumandanları ipka edilmiştir. HuÜut bölükleri 
ekseriya bölüklerin bulunduğu imıerkeızin ismi ile 
yadedilir. Hangi hudut bölüğü, filân hx»dut bö
lüğü gibi bu bölükler doğrudan doğruya, hu
dut komiserine merbut olabilir. Ve hudut komi
seri de sırf askerî mülâhazattan dolayı Müdafaai 
Milliyeye raporunu verir, asayiş ve saireye ait 
mesailden dolayı da yanındaki vali vasıtasiyle 
Dahiliye Vekâletine malûmat verebilir. Bende
nizce hudut tabur kumandanları fazladır. Her-

5 —<** 
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fiirismin yüz lîrâ maaşı vardır. Bihikiyüz lira 
etler, İSotira Her tabura bir baytar verilmiştir. 
î&caederim Vilayati Şarkiye mebuslarından "sö-
rârim. öyle vilâyetlerimiz vardır ki; vilâyet 
(merkezlerinde bile baytar yoktur. Oniki tane 
hudut taburuna birer baytar nereden bulacağız? 
Tabiî kıtaati nizamiye başkadır. Onun için ben
deniz, Hudut taburları kadrosunun lağvını istir
ham ederim. Hudut komiserleri muhabereyi ya
parlar. Tabur kadroları zait ve fazla bir kademe
dir. 

Sonra arkadaşlar, burada 167 "nci fasılda ima
lâthane var, deposu var, matbaa var, bilhassa 
arkadaşlar, jandarma kumandanlığına bir mat
baanın ilâve edilmesine benim hiç aklım etme
di. Gerçi konulan para küçüktür. Fakat ne olur
sa olsun yine paradır. Bugün Muvazenei Mali
ye Encümeni âlisi matbaaların tevhidi esasını ka- ; 
bul etmiştir. Hattâ hatırımda kaldığına göre 
bütçesinin esbabı mucibesinde Matbuat ve İstihba
rat Müdüriyeti Uıhumiyesi Matbaasiyle Meclis ,: 
Matbaasının tevhidini kabul ediyordu. Binaen
aleyh jandarmada hiç matbaaya lüzum yoktur. 
Buna mukabil kâğıt ve saire bastırmak için bir ; 
tabı masrafı kabul edebiliriz. Matbua da bu fa- ; 
sıldan çıkarılmalı ve onâ ait para tasarruf edil- ; 
melidir. 

Sonra arkadaşlar, biz bütçeyi tetkik ederken 
kadroları biraz basit geçiyoruz. Halbuki kadro- • 
lar sabittir. Bunu aynen kabul ettiğimiz takdir
de birçok fazla masrafı mucibolabilir. Meselâ bu
rada imalâthaneyi alalım. Jandarma malûmya 
harice karşı muntazam, iyi ve temiz kıyafette , 
olmalıdır. Terzihanesi, imalâthanesi olsun. Bu
na itiraz etmem. Fakat kadrosuna gelince; mese
lâ imalâthanede kaymakam olarak bir müdür, 
kırk lira maaşlı birinci sınıf hesap memuru bir; 
yirmi lira maaşlı ikinci sınıf hesap memuru bir; 
ohsekiz lira maaşlı üçüncü sınıf hesap memuru 

-iki. Rica ederim, bir dairede dört tane kâtibin ne 
lüzumu var, burada dört kâtip ne oluyor ve iki 
memur neden yetişmiyor? Bunun ikisi çıksın. 
İkisi kâfidir ve bunun masrafında yekûndan 
tenzil edilsin. Sonra, keza bir debboy müdürü 
binbaşı,, birinci sinif hesap memuru bir, üçün
cü ' smıf'Kesap .memuru, bir. Kezalik burada da 
Bir* tane. kâtip fazladır. Binaenaleyh üç tane hc-

"şap "memuru ile matbuayı çıkarabiliriz. Sonra, 
arljiadasîar, efrat "melbusatı olarak burada 
(5f9 4dÖ) lîfa görünüyor. 

~ÎW6 

Arkadaşlar, prensibolarak paramızı harice 
âkıtmamaya niyet ettik. Fakat maalesef birçok 
misali ile görüyoruz ki buna çok dikkat etmiyo
ruz ve bti vesile ile bendeniz Dahiliye Vekâle* 
tinden ve Umûm Jandarma Kumandanlığından 
çok istirham ederim, yani bu parayı harice akıt
masın. Meselâ dahildeki Hereke vesair fabrika
larımızdan temin eder veyahut dahilî kumaşlar
dan ve saireden yapabilir. İstanbul ve İzmir 
gibi göz önünde olan yerlerdeki jandarmalar 
için iyi kumaşlar lâzımdır. Çünkü oralara ha
riçten ecanip gelip gidiyor. Fakat dâhilde bâzı 
yerlerimiz vardır ki, bilhassa iç vilâyetlerimiz
de yerli kumaşları ile pek güzel idare edebiliriz. 
Onun için bu, beşyüzbin liranın harice verilme
mesini temin edebiliriz ve sonra şunu da arz 
edeyim ki; burada jandarmanın maaşlarına ba
karsak çavuş 15 lira, onbaşı 14 lira, nefer 13 
lira. Diğer taraftan da hepimiz şikâyet ediyo
ruz, jandarma köylünün üzerine bâr oluyor, di
ye. Rica ederim 13 lira ile bir nefer ne yapabi
lir? Bunu hepiniz takdir edersiniz. Onun için 
bendeniz jandarmanın kemmiyetinden ziyade key
fiyetine dikkat edip miktarını imkân nisbetinde 
azaltarak maaşlarını çoğaltmak fikrindeyim. 
Yoksa 13 - 14 lira ile bir şey olmaz. Bilhassa 
biz Köy Kânunu kabul ettik. Köy Kanununda 
muhtarlara ve köy heyeti ihtiyariyesine inzibat 
için bâzı vazaif verdik. İşte bunlar köy korucu
ları ve saire ile inzibatı iyi yapabilir ve bu teşki
lât köylerde teessüs ederse kısmen jandarmaya 
olan lüzum da azalacaktır. Onun için hiç olmaz
sa bu esas 1341 senesinde nazarı dikkate alınsın. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Efendim, Hükü
metle milletin temas etmiş olduğu bir bütçe 
varsa o da jandarma bütçesidir. Halktan topla
nılan kuvvetleri tekasüf ettirdikten ve doğrudan 
doğruva yine halka îsnl ve vır e bu amelî w h n 
en mühim operatör vazifesini de ifa etmek jan
darma ile polise inhisar eder. Memleketin inzi
bat ve asayişinin idamesini, her gün refah ve 
sükûnetini temin edecek olan jandarmayı bir 
meslek mi olarak kabul edeceğiz, yoksa bunu 
öteden beri dûr olarak gelmekte olan yağmacı
lık usuiiyle, mümkün mertebe senelerce dûr edip 
geldiği tabiatına mı bırakacağız? Bu mesele bir 
kere halledilmelidir. Jandarma başkadır, asker 
başkadır. Bendenizin noktai nazarım müddeti 
askeriyesini ifa etmek için ahzı asker şubelerin
den alınacak olan efradın, jandarmada hiçbir 
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kıymeti olmıyacak ve hiçbir vazife ifâ edemiye-

• ..çektir.. Bunun emsalini pek aeı tecrübelerle 
görmekteyiz. 

Evet, şube riyasetinden jandarmaya verile
cek olan efradın vazifesinde vukubulacak tekâsül 
ve terahiden dolayı hinihacette acı ve sert bir 
muahazeye mâruz kaldığı dakikada vazifesini 
terk etmek ıstırarında kaldığını bendeniz gözle
rimle gördüm. Kanunen cezayı müstelzim olan 
bir kabahati gördüğüm zaman netice itnbariyle 
ne yapabilirsiniz beyefendi? Çünkü asker. Eğer 
jandarmanın karnını doyuracak bir maaş vere-
rekten, bir meslek esası olara.c kabul ettiğimiz 
takdirde halkın üzerindeki jandarma nüfuzunu 
ve bu nüfuzu tezyit edecek olaiı mezalimi kaldır
mış oluruz. Bendeniz bunun "çrn bir defa esas
tan olarak Jandarma Zabit Mektebinin lağvı ta
raftarıyım. Jandarma zabitam, Mektebi Harbiye-
den mezun olan zabıtan' beyler, adlî ve mülkî ola
cak ihtisasları için bir sene staj gördükten son
ra - nitekim sonraki esas-"teşkilat böyle başlamış
tır. - Bu vazifeyi Mektebi Harbiyeden çıkan za
bıtan ifa etmelidir. 

Sonra Jandarma efradı; efrat mekteplerini 
•fazlaca teksir etmeliyiz. Efrat ve küçük zabit 
mektepleri olmalı. Başçavuşa kadar başçavuştan 
sonra meslekte bulunduğu - müddetçe kıdemine 
göre - kendilerine fazla bir maaş, fazla bir tahsi
sat verilmesi taraftarıyım. Bugünkü ş.,rait, mu
vakkat zamanlar için, muvakkat tedbirlerden iba
rettir. Esas itibariyle hiçbir vakit esaslı bir ısla
hatı teşkil edemiyecektir. 

Bugün jandarma kadrosunda (77) vilâyetimi
ze karşı birinci sınıf müfettiş olarak on iki tane 
müfettiş bulunuyor. Bendeniz hesaiLediyorum 
yedi vilâyete bir müfettiş düşüyor. A«?aba bir 
müfettiş yedi vilâyetin bütün jandarmasını bü
tün karakollarını teftiş edip de merkeze lâzımge-
len raporunu günü gününe muayyen bir zaman-' 
da muntazaman vermek kabiliyeti ver mıdır! 
Yoksa bu müfettişler - ki ekseriyetle daima nver-
ıkezde bulunurlar - bir isim, bir unvandan mı iba
rettir Sonra hudut taburları. hudut taburları 
jandarmava ithal edildiği takdirde seyyar dokuz 
takip müfrezesine ne lüzum vardır? Bendeniz 
şunu görüyorum ki, bir darbımesel vardır. (Gölge 
etme başka ihsan istemem) müfrezeler kışın otur
maktan yazın ise kövl erde cebri surette kuzu se- ; 

Halkta bir anâne vardır, aması jandarma:.gel
mesin de eşkiya gelsin. 

ALÎ SAİP B. (Kozan) =— Canim biraz da iyi 
•tarafından söyle. 

ZEKİ B. (Devamla) — Şimdi esas itibariyle 
memleketin muhiti dairesinde bulunacak olan 
jandarma zabitanl arz ettiğim şekilde bir Harbi
ye Efendisi olur ve jandarmasını o suı^tle ıslah 
ederse her halde seyyar jandarmaya, hacet kal
maz. Bu jandarmalara okmek bedeli olarak (175) 
bin lira veriyoruz. Bu (175) bin lirayı vermek
ten ise bin jandarma daha muallim olaraktan 
mekteplerde yetiştirip jandarmaya ithal etmek 
her halde verilecek bir tayın parasından daha 
•kıymetlidir ve memleketimiz için daha esaslı bir 
şey olur. 

Sfonra burada (280) bin liralık bir rakam, te
lefon meselesi vardır. Fakat yalnız telefonların 
her hangi mmtakalarda ve nerelerde yapılacağına, 
dair bir sarahat gcGteımcmişleıUir. Şayanı tees
süftür ki, jandarma kadrosunda aşçı yamağı gö-
rülüyorda bir telefoncu yoktur. Bu, bir ihti
sas meselesidir. Bu, jandarma neferinin yapaca
ğı bir i} değildir. Birçok yerlerde jandarma ne
ferlerine ifa ettirilen bu vazifeden dolayı tele
fonlardan hiçbir netice intacödilemcmiştir. Büt
çeye baktım. Fakat bir santral memuru gör
me' lim. Bu (280) bin lira az para değildir. Btı 
para ile iyi bir telefon şebekeni metıela bir iki 
vilâyette belkide üç d cırt vilayet arasında bir te
lef ^n tesis edilecektir. Fakat bunun arasında bir 
telefoncu unutülürsa bu nasıl olur? Esas itiba
riyle bendenizin notai nazarım jandarmayı esas
lı »bir suretle tesbit etmek, momlekete ve mille
te nâfi bir uzuv olarak yetiştirmektir. Bir jan
darma kadrosu bugünkü Vaziyet karşısında jan
darma yağmacılığından bir idareyi ımaslahâttan 
başka bir şey değildir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — .Efendim, 
jandarma bütçesi hakikaten bütün memleketi 
alâkadar eden esaslı bir meseledir. Malûmu âli
niz umdelerde ilân ettiğimiz prensiplerin başlı-
calarından biriside emniyet ve asayiş meselesi 
idi. Bunu mükerren vaadettik. Şimdi jandar
ma bütçesinde tenzilât yapılıyor. Bendeniz emi
nim ki, birçok yerlerde meselâ bizim taraflarda 
herhalde iyi bir tesir yapmıyacaktır. Biz asayi
şin, emniyetin... 

~H 
A O S A I B B. (iCozari) -*~. Sizin tarafîtteEest? 
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*:- _ FERİDUN FİKRİ. B. (Devamla) — Dersim 
havalisinde. 

ZEKİ B. (triimüşane) —Gi t t in imi o tarafa 
diye sor Saib Bey. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dercim) — Binaen
aleyh, efendiler, asayişin temini için biz Hükü
metten daha metin daha seri bir icraat bekle
diğimiz bir zamanda ve emniyeti kati bir suret
te tesis mevkûresinin tahakkukuna intizar ettiği
miz bir sırada jandarma bütçesinde vukua gele
cek tenzilât istikbali emniyetle görmeyi icabet-
tirecek bir unsur değildir. Bendeniz istikbalin 
asayişi hakkında cidden ve hakikaten endişe-
takem. 

Efendiler, (memleketimizin bâzı aktan vardır 
ki, ^oralarda asayiş ve emniyeti katiyetle temin 
etmek lâzımcdendir. Birçok mcsail vaıdır ki. 
kürsüde mevzuubahsetmek doğru değildir ve 
ieabetmez. 

HALİL B. (Zonguldak) — İşte bahsettikya. 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Fakat 
efendiler, artık sulh devresi başladdttan s>enra 
»emniyet ve asayiş için katî icraatta katı tetabi-
re tevensül edilecek zaman gelmişt.'r. Böyle bir 
znmanda iandarmanm kolu, kanadı kırılacak 
olursa halkı kime emanet edeceğiz? (Allaha 
Besleri) tabiî eümlcmi.dn Cenabı Hakka emanet 
olmamız lâzım gelir. (Handeler) Tabiî Cenabı 
Hak hafızı hakikidir. Ona şüphe yok. Fakat asa
yişin de emniyet ve asayid koklfin, 'beşerden r.l-
yade Hükümet makinasmdan beklememiz lâzım 
gelir. 

Efendiler. Dahiliye Vekili Muhteromemiz şc-
kâvetin (bittiğini söylüyorlar. Fakat Napoleıon'la 
mücadele rden Bilinci Alexsan,drîn destu, yani 
o zamanki Rusların dostu kıs imiş, temenni ede
rim ki, Dahiliye Vekilimizin de dcıstu kış ol-
maıın. 

Efendikr, inşnallah Teşrinievvelle yine Ma
kamı Mimli al arını ihraz buyurmuş oldukları hal
de devam ederler. O zrmanda asayiş bugün 
tasvir edebildikleri kadar gül renk tasvir edebi
lirlerde bendeniz bugün izhar ettiğim endişeyi 
geri alınım 'efendiler. 

KADRİ B. (Siverek) — Vekâleti Celilenizi 
haiz oldukça yapacaklardır efendim. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Bende
nizin Vekâleti Celilrsini haiz değildir. CHande
ler) Binaenaleyh, efendiler, asayişe taallûku ol

duğu cihetle böyle dörtbifı kişinin tenzil edilme
si ve birçok vilâyetlerimizde jandarmalann ten
zil edilmesi, tenkis olunması cidden düşünü
lecek ve teemmül edilmesi lâzım gelecek bir me
seledir. 

Sonra, seyyar jandarma kütleleri meydana 
getirmek istiyorlar. Bendeniz seyyar jandarma 
kütlelerinden bir şey ummuyorum. Her halde 
bâzı yerlerimizde asayiş yolunda değildir ve 
yolunda olduğu iddia olunamaz ve yolunda ol
madığından dolayı da Dahiliye Vekili muaheze 
cdilamez. Çünkü bâzı vaziyeti erden dolayı asa
yişi niçin teessüs etmedin ve etmiyorsun diye 
Dahiliye Vekiline bir muarrıza tevcih etmeyi 
bendeniz kendi kanaatimce doğru bulmuyoram. 
Bendenizin hissiyatımca tenkidettiğim veçhile 
Dahiliye Vekili Beyefendi asayiş var diyor. Hal
buki biz kendisinden asayişin her yerde teminini 
zaten beklemekteyiz. Şayanı dikkat olan nokta 
budur. 

MUSAFA B. (İzmit) — Neden beklemi-
royuz ? 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Müsa
ade buyurunuz, yapamaz. Bugün ım>etmle-
ketimizin her tarafında asayişin ve'emniyetin 
bir anda teemüsünü ummak hayali taldbetmek 
demektir ki, muhaldir. Ancak Dahiliye Vekili 
Bey; bu, asayiş teessüs etmiştir diyor ki, asıl 
mucibi dikkat olan şey budur. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— Efendim, Feridun Fikri Beyin derslini Mebusu 
olduğunu unutuyorsunuz. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersiım) — Sizi temin 
ederim efendiler... Müsade buyunuruz, Dersim'-
den bahsettiler. Müsaade buyurunuz, ben Der-
sim'de gezerken, ahali, bana birçok yerlerde 
«Yahu Allah nzası için emniyeti tesis 'ediniz» 
eliyorlar. Ben, buraya gelirken ahalinin bu vazi
yetinden haya ettim. 

KADRİ B. (Siverek) — Feridun Fikri Bey, 
Dersim'den nasıl geldiniz? Lütfen onu izah edi
niz. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Her türlü 
vaziyette olabilir. Fakat şuna amin olunuz ki, 
memleketin asayişini tcımrn için, hepimizin çalış-
maklığımız lâzım gelir. Dersim'de şurada burada 
öyle vaziyetler olmuştur ki, o vaziyetler her yerde 
olabilir, her yerde tahaddüs edebilir. Yalnız asırdi-
de meseleleri bir darbei kalemle hal ve fasletmenin 
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imkânı yoktur. Bir de Dahiliye Vekili Beye ve 
Heyeti öelileye şunu söylemek .. istiyorum ki, 
(memleketimizin her tarafın!da asayiş teessüs edi
lecek bir derecededir. Meselâ ben Dersim'den ge
lirken Hükümet, Denizlimde, Afyon Karahisar'da 
asayişi tesis etmekle meşguldü. Artık ben, ne 
yüzle Desrim'den bahsedebilirdim. 

SADIK B. (Karahisari Sahib) — Elyevm Di
nar'da eşkiya var. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Devamla) — Binaen
aleyh, efendiler, memleketin her tarafında, emni
yet ve asayiş teessüs etmiştir. Oül renk olmuş
tur. Demenin mânası yoktur. Ve bendeniz itiraf 
ediyorum ki, bir anda, bir dakikada, bir sani
yede asayiş takarrür edemez. Yalnız ne var ki, 
Hükümet, hangi meseleleri hal edecekse nere
lerde asayişi tesis edecekse bunlar hakkında 
Heyeti Celilenizi tamamiyle tenvir etmelidir. Na
sıl oluyor ki, memleketin ıbu vaziyetinde jandar
ma mikta.rınm tezyidini beklerken jandarmanın 
adedi tenkis ediliyor. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim)—Rica ede
rim. Jandarmasız yapılırsa kıtaatı askeriye sevk 
edilmesi lâzımgclir. Bendeniz, asker sevk edil
mesini doğru görenlerden değilim. Yâni askerle 
asayaşin teminine taraftar değilim. Hani (Fon-
dergolç) Paşanın dediği ve demin Halid Beyinde 
işaret ettiği veçhile biz, Türk Ordusunu tekrar 
Jandarma Ordusu haline mi getireceğiz? İşte 
bu doğru değildir ve ben, bunu, hiçbir veçhile 
tasavvur etmem. Bendenizee memleket dâhilin
de asayiş temin edilecekse ancak ve ancak Jan
darma kuvvetleri ile tesis edilmelidir. Efendiler, 
geçen günkü Urfa meselesi malûmunuzdur. Me
selâ şunun bunun üzerine bir Jandarma müfre
zesi gidiyor ve sonra o jandarma müfrezesi ge
tireceği adamları almaktan kat'ı nazar kendisini 
güç kurtarıyor. Bu vaziyet böyle devam etme-
limidir? Binaenaleyh falan yerdeki jandarmayı 
kaldırsanız, falan yerden jandarmayı keserseniz 
bir yere gidecek jandarmaların - sizi temin ede
rim ki - kaza merkezlerinden hareket etmelerine 
imkân yoktur. Zannctmemki Heyeti Celi! eniz. 
Jandarmadan tenkis ederek bu tasarrufatı yap
mış olsun ve Dahiliye Vekili Beyefendi; jandar
manın tezyidini teklif ederse Heyeti Celilenizin 
bunu reddetmiyeceğinden eminim. 

MUSTAFA B. (İzmit) — Ederiz. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Niye ede
lim efendim? 

MUSTAFA B. (İzmit) — Memlekette ikin
ci bir ordumu besliyeceğiz ? Bu, memlekette bir 
marazı içtimaidir. Nereler balkarsa orayı basa
rız. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Beyefen
di, emniyet ve asayiş meselesi, halkın bizden is
tediği su gibi bir şeydir. Bendeniz Mustafa Be
yefendinin fikri âlilelerine vakıfım doğrudur, 
doğru düşünüyorlar. Daha esaslı tedabir tasav
vur ediyorlar, fakat efendiler, bizim esaslı te-
dabirden haylr beklediğimiz yok. Bizde esaslı 
tedabir olmaz, (Handeler) esaslı tedabiri geçe
lim gayri esaslı tedabire bakalım. 

İHSAN B. (Ergani — Sümmet tedarik ol
sun. 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Süm
met tedarik. Olsun. Tek bir şey olsun
da sümmet tedarik olsun. Efendiler, eli
mizdeki hayratı bu zamanın mânası yok
tur. Bugün elimezdeki mevcudolan jandar-

KADRİ B. (Siverek) — Kcımmiyete ehemmi
yet vemıiyelim efendim. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) —Siz emin-
ımisiniz ki.. (Devr.ra sesleri) Beyefendi... (Devam 
sesleri) Müsaade buyurunuz efendim, sözümü 
kesiyorlar keyfiyet ne demektir. Münakaşaya 
hazır:m beyefendi, bugün müspet olarak pertav
sız alarak jandarmanın beynine bakacak değilir 
Tabiî kemiyete bakarız. Jandarmanın 'bütçesin
den ( 5 - 6 ) 'bin kişiyi çıkarırsak memleketin em
niyet ve asayişi namına güvemmıenin imkânı yok
tur. (6) bin janarmayı kaldırıyoruz. Yerine müf
rezeler, seyyar müfrezeler yapacağız. Bu seyyar 
ırcmîrezeler nasıl yetişecek1? Eşkıya beni alıp gö
türdükten sonra seyyar müfzercler ister yetiksin. 
ister yetişmesin. Binaenaleyh, efendiler, Dahili
ye Vekili Beyefendiden rica ederim. Dahiliye 
Vekili Bey, bunu şahıslarının tenkidi makamında 
telâkki ıbuyurmamnlar. Şimdi 'bu jandarmanın 
tenzili fikri nereden doğmuştur? Jandarmayı tez-
yidetmek, yaza karşı birtakım tedabir almak, 
yazın şurada, burada ımomleketin her tarafında 
türemesi muhtemel olan şuna, buna karşı va
ziyet alma lâzım gelirken nasıl olup da jandarma
nın miktarını tenkis ediyoruz. Benim anlıya-
ımadığım nokta burasıdır. 

İHSAN HAMİD B. (Ergani) — Belki jan-
dararasız yapılır. . 
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mayı muhafaza ederek bunları bir parça ıslah 
ve oldukları yerin halkından jandarma yapmak 
şeklinden çıkarırsak ölü başında beklemekten 
korkan çocukların elinden de jandarmalığı kur
tarırsak sonra Galib Beyin dediği gibi zavallı 
jandarma zabitlerini süvari müfrezesinin önün
de veya yürütmeden kurtarırsak kâfidir. Efen
diler, bu bir hakikattir. Pek çok jandarma za
bitleri kendi neferlerinin önünde yürümektedir. 
Efrat süvaridir, zabit piyadedir. (Handeler) 
Yâni işte emniyet ve asayişin. 

MUSTAFA FEYZİ El (Konya) — Nazari
dir. Bu olmaz. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Hakikât
tir, olmuştur. (Mazide sesleri) Bugün de ol
maktadır. Çünkü yem bedeli kabul olunmamış
tır. Yem bedeli kanunu Meclisi Âlinizden çık
mamıştır. Bendeniz, hukuki olan vaziyetine 
bakarım. Jandarma zabiti, bir fiil emrederde 
maiyetindeki süvarinin atma biner. Fakat 
bendenizce ata binmemiş demektir. Binaena
leyh efendiler, bu yem bedeli meselesini hallet
mek lâzımdır. Emniyet ve asayiş, bu suretle 
temin ve tesis edilemez. 

HALİL B. (Zonguldak) — Hayvanları yor
mamak için yapılıyor. (Handeler), 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendi
ler, burada gayet güzel, güzel gülüyoruz. Haki
katen bende gülüyorum. Fakat efendiler, mem
leketin şurasında burasında facialar olmaktadır. 
Rica ederim efendiler asayişi, emniyeti tesis 
için, halka ilân olunan vaatlerin biran evvel 
infaz olunacağı bir sırada memleketin Jandarma 
bütçesinden dört veyahut beşbin jandarmayı çı
karmak bendenizce en büyük bir hatadır. He
yeti Celileye muhterem mütehassıs zevatı kiram 
izah ettiler. Galib Beyefendi, Halid Beyefendi 
bunu güzelce izah ettiler. Rica ederiz; bu jan
darma tasarrufunu yapmıyabm. Biz, ıslahatı 
düşünüyoruz. Fakat tensikat yapılırsa yarın 
memleketteki asayişin ne şekil alacağını düşün
meliyiz. Mevcudu tenzil etmiyelim. Eğer jan
darmayı da tenzil edecek olursak ben, yazın 
memleketin emniyet ve asayişine halel gelece
ğini bilemem. 

SADTK B. (Karahisarı Sahib) — Demek ki 
yazm Denime nritmekten korkuyorsun. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efen
diler, arkadaşlarım lâyık olduğu veçhile mese
leyi izah ettiler. Bendeniz de birkaç söz arz 

ettikten sonra kürsüyü terk edeceğim. -Elimi
ze verilen bütçeye nazaran 1338 senesinde 
(1 498) çavuş (2 647) onbaşı (27 864) nefer ki 
cem'an (32 OÖD) jandarma efradı mevcut iken, 
bunun bugün yekûnu (27 524) e tenzil edil
miştir. Şu suretle bu mevcuttan (4 225) nefer 
tenzil edilmiş demek oluyor. Jandarmanın mev
cudu (32 000) iken bendemizin daireyi intlha-
biyemdeki bir nahiyede yedi tane karakol mev
cuttur. Yalnız merkezinde yedi piyade iki sü
vari vardı. Mütebakisi mesduttu. Jandarma
nın yekûnu (32) bin olduğu halde yedi kara
kol mesdudolduğuna göre (7) karakollu bir 
nahiyenin jandarma mevcudu (9) nefer bulu
nursa acaba bilûmum jandarma mevcudundan 
(4 200) ü tenzil edildikten sonra yani yekûnu 
(27 000) e indirildikten sonra şu halde o mev
cut karakolda kaldırılacak demektir. Şimdi 
(32) bin mevcudu( 27) bine tenzil ediyor. Arz 
ettiğim gibi evvelce seyyar alaylar vardı. Neye 
bu alaylar ipka ediliyor? Yani mevcuttan ten
kis ediliyor. Halbuki bu alayları bilmiyorum. 
Fakat evvelki alaylar, alaydan ziyade belâ idi. 
Ezcümle yine daireyi intihabiyemde «Salman» 
nahiyesinde Rasim Canbolat namında bir zâ
tın kumandasındaki bir alay, o mmtakaya kül 
yığınına çevirdi. On bin kilo zahireyi aldığı 
halde fıkranın malının bedelini vermemiştir. 

MUSTAFA B. (İzmit) — Asayiş için feda 
olsun canım. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Eşkiya 
bendenizi telefon başında muhatab ittihaz edi
yor.. Birbuçuk saat mesafede de alaylar bulu
nuyor. Eşkiya bana rica ediyorlar. «Allahaşkı-
na tavassut et biz, istiman edeceğiz. İstimanı-
mız, bir buçuk saat mesafede oturan alaydan 
korkmaktan değil, bu seyyar alayların halk 
üzerine yaptıkları mezalimden ve halka acıdı
ğımızdan dolayıdır» diyorlar. 

MUSTAFA B. (İzmit) _— Eşkiya daha mer
hametli imiş. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Evet. 
Eşkiyalar halka acıdıkları için, istiman ediyor
lar. Eğer bundan sonraki alaylarda benim bil
diğim alaylardan ise Dahiliye Vekili Bey,, bu 
milleti afetsin. Sonra jandarmanın maaşına, ge
lince biraz da münsifane. düşünelim. Jandarma 
deyince memleketin asayişi hatıra gelir. Ev
velemirde şu mesafeden beş saatlik ilerice .0 -
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dince behemehal önümüze bir jandarma düşür
medikçe gitmeyiz. Sonra önümüzde bir tehli
ke görsek evvelâ (jandarma) oraya git bak, 
bir tehlike yoksa haber ver, sonra gideyim de
riz; Bununla beraber jandarmanın maaş/m, re
fahını katiyen düşünmeyiz. Şu cetvelde beher 
jandarma neferine 13 kâğıt veriliyormhuş. Ge
çen sene 14 kâğıt alırmış. Maalesef Hükümet, 
13 kâğıt kabul ediyor. Muvazenei Maliye En
cümeni de 13 kâğıdı kabul ediyor. Halbuki Hü
kümet, ondört kâğıt değil, yirmidört kâğıt 
değil, yirmidört kâğıt teklif edecekken bilâkis 
o zavallı jandarmanın ekmeğini kesiyor. Sonra 
biliyorsunuz ki bir mahkeme mübaşiri en aşa
ğı beşyüz, altıyüz kuruş maaşı asli alır. O mü
başir ki eline bir kâğıt alır. Onu infaz için ya
nında bir jandarma ister. Pekelâ, böyle bir sü
vari mübaşiri haftada bir - iki defa beş saat
lik, üç saatlik bir mesafeye gitmek için bir 
jandarmaya ihtiyaç hâsıl ederse, bütün gece 
hayatını, mevcudiyetini onüç kâğıda vakfeden 
bir jandarmanın maaşının tenzili muvafık de
ğildir. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Askerdir efen
dim, askerdir. 

SÜLEYMAN 'SIRRI B. (Devamla) — As
ker olsun efendim, arkadaşlar, askerliğin mah
zurlarını arz ettiler. Jandarma; iki kısımdır. 
Gönüllü, mükellef, mükellef zannederim yüzde 
kırk nisbetinde askerden alınır, diğer kısım da 
hariçten alınır. Yani gönüllüler de hariçten, 
askerlik görmüş olanlardan arzusuyle alınır. 
Şimdi her hangi bir adam kendi arzusuyla on
dört kâğıda gönüllü olarak gelir de bütün ha
yatını bu vazife uğrunda feda etmek ister mi ? 
İstemez. Binaenaleyh gönüllü jandarma hemen, 
hemen yok gibidir. (Köylü yine gönüllüdür) 

İkincisi efendiler, 16, 17 tevellüttü gençler, 
asker almıyor. Halbuki o adam belki hayatın
da merkebe binmemiş. Buraya gelir gelmez 
(sen süvarisin diyorlar) at üzerine bindiriyor
lar, karşısındaki eşkiya mücehhez, milis süra
tim görünce üç günlük yola kaçıyor. Gittiği 
yerden vazifesinden de hayır görülmüyor. Jan
darmanın gönüllü meselesine nihayet verilme
lidir. Jandarma, buyurdukları gibi bir medek 
olmalıdır. Jandarmanın maaşı maktu olarak 
verilmeli. Hiç olmazsa piyadesine yirmi Ura, 
süvarisine taaktuan etuz-lir-a verilmelidir. As

kerlik görmüş, tecrübesi sebk etmiş cesur kim
selerden tâyin edilmelidir. Şayet her halde bir 
kısmı mükellef olsun denilirse bu mükellefler 
merkezlerde talim ve terbiye ile ve yalnız pi
yade vazifesi ile mükellef elmalıdırlar. Yoksa 
süvari olacaklar behemahal askerlikten süva
rilik yapmış, gönç, zinde, tuvana efradı ihtiya
tiye den almak lâzımdır. Sonra müddeti askeri
ye tenkis edildi. Hem asayiş ve inzibat ile alâ
kadar olmak, hem de talim ve terbiye görmek 
biraz müşküldür. 

Bir de jandarma müfettişlikleri meselesi 
vardır. Mâlûmuâliniz jandarma müfettişlikleri 
geçen sene ihdas edilmiştir. Evvelce vardı. Fa
kat ilga edilmişti. Geçen devrede ihya edilmek 
istenildi. Selefiâlileri müsaade etmemişlerdir. 
Jandarma müfettişlerinin vazifesi gayet mü
himdir. Şimdiye kadar bildiğimiz müfettişler 
şu şekilde tclltiş ediyorlardı: Müfettiş beyler 
tabur merkezine yahut alay merkezlerine ge
liyorlardı Alay kumandanı beylerde misafir ka
lıyorlardı. Ertesi günü tabur merkezlerine ge
liyor. Tabur kumandanı o taburun âmılri ol
mak itibariyle tabiî behemehal müfettişin ya
nma takılıyor, gidiyor. Onunla beraber bölük 
teftiş ediliyor. Orada bölükkumandanmda mi
safir 'kalıyor. Erbeer gün bölük kumandanı ile be
raber takımlar teftiş ediliyor. Kafiyen karakola 
uğramaz. Bend'cnlcee jandarma mlife^Vı sivil 
olımıa'ı, müteneüklre'n girmeli köylerde oturmalı.' 
Köylülere sormalı. Jandarma kumandanınız na
sıldır? Kendisiyle nasıl geçiniyorsunuz? Demeli ve 
bu suretle köylü ile 'temas etmci'ldlr. Mütene'kki-
ro:ı teftiş yapılırca o vakit jandarma teftılş mua
melâtı haıi'kly'Ie yapılmış olur. 

MUSTAFA B. (îzmüt) — Köylü bir şey söy-
liyeme:*. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla) — Köylü 
çok iyi söyler. 

ZEKİ B. (Gümügano) — Davul zuma ile mi 
gitmeli? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla) — Sonra 
Gaıl'p -Beyeücndi; (Meni Şekavet Kanunu tatbik 
edJlmodlğ nden dolayı hayret ediyorum. Bu ka
nun Büyük Millet Meclisinden çıktıktan ve işbu 
kanun tarihi neşrinden 'itibaren muteberdir denil-
dlkbon sonra her halde tatbik cd lecoktlr. Vekil 
Beyefendi, kanunu tatbik etmeyiniz diye emir 
vermişler.) dedler ki, bendeniz bunu zmnetıni-
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yorum. Bu kanun, tatbik edilmiyecek deımektir. 
Şaki olduğu resmen ilân edilen bir şahsa her hal
de, efradı millerin' hepsi hasımdır. Her halde onu 
ilân ötmemek bunun arkasına düzecek jandarma
yı öldürmek demektir. Bu kanun, tatbik edilse eş
kıyanın b'risi bir yerde uyurken bcılfoi biri bu şa
kinin kulağına bir kurşun çöker. Ölür gider. Pe
şine jandai'ma da takılmaz ve jandarma ölmez. 
Millet de kurtulur gider. Bu kanun niçin tatbik 
edilmiyor sualine verilecek cevap; tabiî vokil/i ai
dine aittir. Şehirlerdeki münasebetsizliğe gelin
ce: Gerçi münasebeti yok. Falkat Meni Müski
rat Kanunu el'an meridir. Şahidim Emin Bey
dir. Geçen gün üç, beş genç kafayı çekmişler, Mec
lisin yanıbaşında ağırilanna gelon hezeyanı söy
lüyorlar. HaÎJtâ polise italei lisan ediyorlar, bina
enaleyh asayiş yalnız hariçte değil şehirlerin içe
risinde de temin ve tesis etmedi ve bunu yapacak
lara ihtar etmek lâzımdır. Bendenizin şimdilik 
mâruzâtım bu kadardır. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, zannediyo
rum ki, Hükümet teşkilinden -maksat her şeyden 
evvel herkesin söylediği mütearif usul mucibince 
dâhilde asayiş ve emniyetini temin, hariçten düş
manın savletine müdafaa yani Hükümetin bolli-
'başlı hükümetin taıoklküiü anahatıiarı bunlardır. 
Biz de köylüye Hükümet iyi veya kötü diye sor
duğunuz zaman mânası şudur: Jandai'ma iyi ve
ya fona demcıktir. Yani Hükümetin mânası jan
darmadan ibarettir. Binaenaleyh jandarmaımıza 
ne dereceye kadar ehemmiyet vermesi lâzımgeldi-
ğind bu, gösterir. Bir de içperdesi vardır. O da 
tahsildardır. Yani köylüye Hükümet nasıldır di
ye sorulduğu zaman Hükümet mümessili olarak 
gördüğü ya jandarma veyahut bahaildardır. Baş
ka k'mse yok ve yahut on çok gördüğü jandarma 
zabitidir. 

Şimdi jandarma nasıl olmalıdır? Jandarma; 
her halde bir meslek olarak kabul edilmelidir. 
Jandarma, meslek olarak kabul edilmedikçe, 
jandarmaya bugün giren zabit yarın çıkarılma
ya mâruz kaldıkça jandarma, meslek haline gi
remez ve jandarma asker değildir. Bu esası ka
bul etmek icabeder. Jandarma, doğrudan doğru
ya Dahiliye Vekilinin emrinde bir kuveyi mü-
sellihadır. Onda askerlik sıfatı yoktur. Asker 
dediğiniz zaman hudutda düşman ile çarpışan 
kimse hatıra gelir. Askerin, memleketin dâhilin
de yalnız bir vazifesi olabilir. O da, muvakkat 

bir zamanda ihtilâl ve isyanlar zamanlârmdadır. 
Eşkiya için asker istihdam etmek gerek mem
leket için, gerek kuvaai müdafaai noktai naza
rından askerliğe pek aklım ermez ise de fakat 
pek bariz bir hakikattir. Güneşi herkes görüyor 
doğru bir şey değildir. Memleketin menfaati 
noktai nazarından, idarci dâhiliyesi noktai na
zarından defaaJ;lc görülmüştür ki, asker sevk 
edilen yerlerde cıkiya tutulamamıştır ve eşkıya 
çoğalmıştır. Yalnız köylünün bir ricası olmuş
tur. (Allah rızası için şu gelen kuvvei askeri
yeyi üzerimizden alınız. Bu muhakkak böyledir. 
Niçin1? Bu askerin başında bulunan zabit fevka
lâde namusludur. Fevkalâde vatanperverdir. 
Fevkalâde vazifei şinastır. Fakat askerdir ve as
kerî bir intizama tabidir. Bu intizam ile hareket 
etmeye mecburdur. Binaenaleyh efradı toplayıp 
filân dağa sevk edecek. Binaenaleyh arkasında 
erzak bulunmaz. Mekkari gitmez erzak gelince
ye, toplanıp hareket edelim deyinceye kadar 
eşkıya orada beklemez. Binaenaleyh asayiş için 
asker istihdam etmek kadar fena yol yoktur. 
Bunu yapen dâhiliye memuru. Ancak âcizlerin
den veyahut mesuliyeti üzerinden atmak için ya
parlar. Başka bir şey için değildir. 

HALİL B. (Zonguldak) — Hay Allah razı 
olsun. 

VEHBİ B. (Devamla) — Hangi bir dâhiliye 
memuru eşkıya takibi için o memleketi bilerek 
bilmiyerek vekâletten asker istiyorsa bir neti-
cei zaruriye olarak köylüleri ezmek ve kendisini 
mesuliyetten kurtarmak ve sonra da (ne yapa
yım? Asker böyle yapıyor) demek içindir. Bina
enaleyh bendeniz hiçbir zaman İdarei Vilâyet 
Kanununda olan o maddenin tatbikini emret
mem. Jandarma meslek haline geldikten sonra 
artık jandarma mahkeme tebligatını yapamaz. 
Çünkü jandarma infaz için son müracaat edile
cek kuvvettir. Binaenaleyh celpname, dâvetive, 
ihbarname, falan filân verginin şu kadar oldu
ğunu tebliğ edecek gibi vazaifi jandarma vası-
tasiyle yapmak işte jandarma kuvvetini hiçe 
saymak demektir. Asıl caiz olması lâzımgelen 
kuvvei mâneviyesini sıfıra indirmekten başka 
bir şey değildir. Burada bütçemizde görüyoruz 
ki jandarma için verilen para, bütçemizde hattı 
nihayedir. Bendeniz buna hattâ bir paranın dâhi 
zammına taraftar değilim. Maarife veriyoruz. 
Beş milyon lira, iktisada veriyoruz, üç milyon 
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lira umuru tasarrufiyeye yâni bütün hayatında 
ve herkese mülkiyet vesayikini verebilecek dai
reye ancak (660) bin lira veriyoruz. Bunun he
yeti umumiyesinin yekûnu sekiz buçuk dokuz 
milyon lira tutuyor. Buna askerî imalâthanesini 
de dâhil edecek olursanız müstehlik bütçenin 
nereye vasıl olduğunu düşünmek icabeder. Bu
günkü vaziyette bunu vermek mecburiyetinde
yiz, verelim fakat bunu bilerek verelim. Bunlar 
da ne kadar ne kadar tasarrufa imkân varsa o 
kadar tasarruf etmeye çalışalım. 

Sonra jandarma vasifesini görürken maruz 
kaldığı birtakım muamelâttan dolayı da insaf 
edilmek lâzım gelir. Bugün jandarmaya emir ve
ren vilâyet «filan yere gideceksin filan şakiyi 
takip edeceksin» der. Gider o, takip eder. Takip 
esnasında eşkıyayı öldürür gelir. Mahkeme ya
kalar bunu öldürmeden tutmak mümkün idi. 
Niçin bunu öldürdün der bugün teklif ediyorum. 
Hapisaneleri tetkik ediniz. Hapisanelerde böyle 
yatan kaç tane jandarma efrat ve zabiti vardır? 
Binaenaleyh jandarmayı meslek haline getirdik
ten sonra bunun da intizam altına alınması lâ^ım-
gelir. Sonra jandarma kendi mektebinden çıkma
lıdır. Zabit ve neferi de kendisine göre yetişme-
lidir. O silsile dâhilin de terakki etmelidir. Jan
darma zâbitanm da önünü açmalıdır. Mülkiye 
memuriyetlerine geçebilmek için müsaade etme
lidir. Askerî hayatta takibi eşkıyada askerî inzi
batı muhafaza etmeli. Fakat düşman ile doğru
dan doğruya temas etmiyecekleri için ve halk 
ile temas edecekleri için sivil ruhu da taşımazdırlar 
Sonrr. karakol bulunmamalıdır. 3 neferden bir ka
rakol, beş neferden bir karakol ile jandarma tesis 
edemez. Jandarma, ancak toplu olarak kaza mer
kezlerinde ve nahiye merkezlerinde bulunmalı
dır. Ancak köy veya belediye polisleri, kurucu
ları vazifelerinde müşkülâta tesadüf ettikleri za
man jandarmaya müracaat edilir ve büyük işlem
de istihdam edilir bu sekle koyduğunuz gün jan
darma teessüs eder. Yoksa arz ettiğim gibi bu
gün vazayifi devleti hademeliğe varmcıya kada" 
jandarmaya yaptırırsalar, jandarmalık değildir. 
Böyle olursa o halde iki smfa ayırmak lâzım ge
lir. Bir kısmanı inzibat, diğer kısmını da böyle 
hidematı müferrikaya yâni mahkemede, ziraattc 
şurada, burada istihdam edilmek üzere ayırmalı
dır. Jandarmanın evsafını -izaaya sebebiyet ve
ren şey, onun her yerde ve müteferrik surette 
birer ikişer istihdam edilmesidir. 

I Sonra bendeniz bilhassa bu bütçe münasebe
tiyle Dâhiliye Vekili Muhtereminden dahilî ku
maşlar meselesini rica edeceğim. Memlekette en 
çok sarfiyat yapan askerdir, inşallah askerî 
bütçesi geldiği vakit Müdafaai Milliye Vekilin
den talcbedeeeğiz. Bence böyle dâhilde istihsal 
edilen bir şeyi yüzde yirmi ile almak mümkün 
iken ihmal edip de hariçten ucuz alacağız ve 
tasarruf edeceğiz diye almak hiyaneti vataniye
dir ve bunu yapan vekilleri hiyaneti vataniye 
ile itham ediyorum. Ben Büyük Millet Meclisin-. 
de Fatmakadm Fabrikasından çıkıp gelen kuma
şı giydikten sonra; jandarmamızın elbette sıkıl-
maması icabeder.. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— Efendim, tabiî takdir buyurursunuz,, teftiş, 
büyük bir adamın dediği gibi, çok kolaydır. 
Fakat iş yapmak o nisbetle tabiî biraz daha 
güçtür, Hele mutlaka bâzı şeyleri kara görmek 
arzu edilirse o zaman bundan daha kolay bir 
şey yoktur. Vaziyetin Heyeti Celilenizin itima-
detmiş olduğu vekillerinizin vaziyetindeki müş
külâtı csreyan eden şu bir iki saatlik müzakere 
neticesinde daha yakından gördüm. Memlekette 
iş yapmak için tahkikatın tezyidine lüzum gös
terirsiniz tezyidediyor derler. Aynı vazifeyi ifa 
etmek üzero yine vicdanınıza istinaden memle
ketin muhtacolduğu tcnkihatı yaparsınız, emni
yet edemiyoruz derler. Efendiler, arz etmiş oldu
ğum vcçlvb yalnız böyle zahirî vaziyete isradc-
derek çoğalmış bir rakam görüp ve yazılmış bir 
rakam görüp itiraz etmek zannederim ki muhik 
değildir esbabım arz edeceğim ve öyle zannedi
yorum ki o zaman bu âcize hak vereceksiniz. 
Efendim, jandarmamızın vaziyetinden ihtiyacın
dan bahis buyuruldu. Zannederim ki, bu husus
taki temenni takriri çok muhik, çok mahallinde 
olmakla beraber bu hususta arzu edilen gayeye 
derakap, vusulü istemek, haktan ve adaletten 
pek uzaktır. Çünkü gayrikabili tatbik bir talep
tir, çünkü bir gayedir. Efendiler, ben de sizinle 
beraber itiraf ediyorum. Zaten itiraf etmesek de 
hakikati inkâr etmiş oluruz. Jandarma muhtacı 
ıslahtır. Buna şüphe yok. Memleketimizin asa
yişinin teessüs ve tekemmülü için burada ıslahat 
yapmak lâzımdır. Buna da şüphe yoktur. Fakat 
acaba bu ıslahatı arzu ettiğimiz bir dairede dera
kap yapmanın ihtimali var mıdır? İşte asıl hal
ledilecek mesele burasıdır. Ve burası halledil
dikten sonra ittifakla Heyeti Celilenizç takdim 
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edilen bütçe tenkid edilebilir. Efendiler; jan
darmamızın ıslahı için arkadaşlarımızın dediği 
gibi bunu bir meslek ve katî bir meslek haline 
sokmak lâzımdır. Müstakil, namuslu, halktan çık
tığını bilir, halka cebir ve zulmetmeye vicdanı razı 
olmaz ve bunların içinden bâzıları yapacak olur
sa onun içindeki heyeti idare kendisinin kafa
sını ezeceğini bilir, bıyıklarını bu hizmette, bu 
vazifede ağartmış bir jandarma heyeti teşkil et
mek lâzımdır. Fakat efendiler, basit bir hesap, 
basit bir mülâhaza bunun şimdilik yalnız nazari 
sahalarda tâyin edebileceğini Heyeti Celilenize 
tâyin ettirir. 

Efendiler, veriniz, yalnız, kendilerine 36 lira 
vermek için lütfen bütçeye oniki milyon lira 
daha ilâve buyurunuz. Yalnız maaş ve tâyin ci
heti ile terfihini ve eğer hakikaten gönüllü ol
mak üzere hizmet etmiş bir jandarma isterseniz 
ona seneliği oniki milyon, birinci senesinde, 
ikinci, üçüncü senelerinde muhakkak oniki mil
yon lira vermek lâzımdır. O da ne dereceye ka
dar bir hizmet için olacak? Polislerin ifa ettiği 
hizmet derecesine vasıl olmak içindir. Tayiidirki 
bu mesele hakkında tam iki fikir etmiş bir ar-
feadaŞiöiız hiçbir zaman derekap böyle bir mas
rafın Bütçemize ithal edilemiyeceğini düşünür 
ve ondan sanra lâzımıgelen ıslahat ve tenai'kata 
lüzum gösterir. Bugün imkân dairesinde ıslahat 
sahasına girilmişmidir? Beyefendiler, imkân 
dairesinde ıslahat yapabilmek için şüphesiz ki, 
Heyeti Celilenize .kanunu mahsus ile müsaade 
istihsal etmek icabeder ve Teşrinievvel iptida
sında Heyeti Celilenize böyle bir kanunu mah
sus .takdim edilmiştir. Dahiliye Encümeni Muh
teremi kendi ruznameyi müzakeratı içerine en 
il&ri&e bulunan noktalardan birisine bunu vaz'et
miş tir. Binaenaleyh Heyeti Celilenizin bunu ka-
Ibttlü halinde jandarmamız da bugün için lâzım-
öian ıslahatın icra edilmesi kuvvei ıkaribeye gele
cektir. Temenni ederim ki, Heyeti Geliliyeniz; 
•bütçe müza'kereatını mütaakıp bu on, onbeş 
maddelik lâyihayi kanuniyeyi lütfen kabul 
eder. O zaman jandarmanın içerisinde müm
kün olabilen ıslahat yapılır. Bunda takiıbettiği-
miz esas nedir? Beyefendiler, gönüllü bir suret
te jandarmamızı vüeude getirmenin âdemi im
kânını arz ettim. Binaenaleyh tabiî bir surette 
arz etmiş olduğum şeyi yapmak ve is tediğimiz 
Efradı mükelefeyi kullanmak üzere bunları 

muhtelif zamanlarda terki teskere ettikleri za
man t örfi ettirmeyi düYündük. Meselâ birinci 
terki teskere ettiği zaman aldığı maaşın yüzde 
ellisini, ikinci sene yani mütaakıp teskereleri 
telkinde maaşının yüzde yirmisini zam sureti 
ile nihayet yirmi sene nihayetinde Devlet tara
fından tekaüdiyesinden başka bir mükafat vaad 
ve bahşetmek suretiyle Heyeti Celilenize bir 
esas takdir ettik. Bu ise kabili icra bir şeydir. 
Beyefendiler, bu suretle her sene üçıbin nefer 
terki teskere ederek maaşına zam edilmeık su
retiyle mümkün olabilen ıslahatın yapılması ta
savvur edilmiştir. Bundan daha fazlasının im
kânı yoktur. Beyefendiler, Heyeti Celilenizde 
bunu kabul ve tasvibettiğiniz takdirde şüphe
siz ki, Jandarma Bütçesine bir miktar daha ilâ
ve ve ithal edilecek demektir. Ne zaman bu ka
nun kabul edilecek olursa mesele o zaman sa
hayı tatbika girecek ve kabiliyeti tafcbikiyesi 
olup olmadığı o zaman tetkik ve münakaşa edi
lecektir. Beyefendiler, bu, jandarmanın kemmi-
yeti ve keyfiyeti meselesidir. Kemmiyet ve key
fiyet. îş.te asıl mesele budur beyler. Jandarma
mızı kemmiyet itibari ile tezyide lüzum yoktur. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Tezyit et
miyoruz. Mümkün mertebe tensizden bahsedi
yoruz. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) 
Müsaade buyurunuz, bugünkü takdim ettiği
miz erkamdan jandarmayı yalnız kemmiyet iti
bariyle takviye etmek lâzımdır. Bendenizi lüt
fen tenkit buyuran arkadaşlarıma bir noktada 
arzı şükran ederim. Kendileri burada jandar
manın tensik! noktai nazarından fedakârlık ya
pılmasını Heyeti Celilenize arz ettjler. O halde 
bunu kendileri istihsal buyuracak olurlarsa 
Jandarmanın maaşına zam suretiyle bu lûtuf-
larmm deriğ etmesine bu vaziyette kemiyeti 
istediğiniz kadar tezyidediniz. Netice yine ay
nıdır. Aynı şekildir. Efendim, keyfiyet mesele
sini jandarmanın ıslahında esas meselesi oldu
ğunu kabul ettikten sonra yine mâruzu tenkid 
olan bâzı ıslahatımıza icrayı kolanı edeceğim. 
Efendim, biz jandarmanın ıslahı için bir taraf
tan jandarma efrad karakol kumandanları mek
tebi ile zâbitan mektebi muhtelif memleketler
de açarak: ıslah etmiye çalışırken yine bir jan
darmanın içerisinde yine bu 'kuvvetlerden sey
yar jandarma kuvvetlerinin teşkil edilmesi İh' 
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tiyacmı duyduk ve onu teşkil ettik ve Heyeti 
Celilenize arz ederim ki, bugüne kadar herhan
gi yerde her hangi memlekette asayişi temin 
etmek üzere bâzı muvaffakiyet görülmüş ise 
bunlara ancak tahşiti kuva sayesinde muvaf
fak olunmuştur. Efendiler, jandarmamızı müte
addit karakollara tefrik ve tevzi etmek suretiyle 
bu memlekette asayişin teminine imkân yoktur. 
(Çok doğru sesleri) bir vilâyetin eline verilmiş 
olan «150» jandarmayı mütaadit karakollara 
verdiğiniz zaman ki - adedi «130» derecesinde
dir. İşte bu kuvveti «130» kısma tefrik ettiğiniz 
zaman asayişsizliği kendi elinizle kendiniz ha
zırlamış olacaksınız. Binaenaleyh ordunun üç-
bin neferini yani jandarma kadrosunun «3» 
bin neferini memleketin en ziyade şekavete sa-
lik bulunan ve bilfiil sâlik bulunduğu görülen 
noktalarında dokuz müfreze halinde tesbit ettik. 
İşte bu dclkuz müfreze birbiri üzerine 250 - 300 
mevcutludur. Bu müfrezelerin muhtelif saha
larda teşkilât ve tertibatı muhteliftir tarzında 
•hesap buyurdular ve bunun için şu kadar at var
dır. Binaenaleyh heyeti mecmuası «1O0» at bu
yurdular. Hayır efendiler, bu, böyle değildir. 
Bu müfrezeden bilfarz Aydın sahasında teşkil 
edilen veyahut bilfarz Trabzon sahasında bulu
nan müfrezeler doğrudan doğruya piyadedir. 
Tabiî asker arkadaşlarımız da pek güzel tak
dir buyururlar ki kendilerimin yanında hafif bir 
süvari müfrezesi de vardır. 

Meselâ Anadolunun merkezi sahasında Kon
ya havalisinde Urfa ve Mardin sahasında yani 
Cenup hudutlarımızda teşkil olunan müfrezeler 
süvari olacaktır. 

Efendiler, mesele, karşımızda bulunan kuv
veti evvelâ keşfetmek tetkik etmek ve ne yolda 
bulunduğuna dair 'vaziyeti tesbi'tten sonra dai
reyi kanuna itaata irca etmek için lâzım gelen 
teşkilâtı almaktır. Efendiler, demeyiniz ki tahşit 
etmiş bulunan kuvvet ancak faaliyeti ile temini 
asayiş eder. Hayır efendüer, öyle kuvvetler var
dır ki karşısında - hareket etmek istiyenler bilir 
ki - bir emir verildiği anda hareket etmeye ama
dedir. Çünkü süvaridir. Onun da iyi atı vardır. 
Ve iyi talim ve terbiye görmüştür. İşte bunlar 
arkasından geldiğini görürse yani katiyetle taki-
bedildiğini anlarsa o vakit şekavete tevessül 
edemez efendiler. Binaenaleyh yalnız bunun te
dafüi ve taarruzi vaziyeti değil, aynı zamanda 

ımâni olabilecek bir .surette bir kudreti maniası 
da mevcuttur. Binaenaleyh arz etmiş olduğum 
veçhile kadronun içerisinde «2 700» küsur ef
rattan mürekkep ayrıca müsel'lah talim, ve ter
biyeye tabi müfrezelerimiz, daima harekâta mü
heyya kuvvetlerimiz bulunacak memleketimizin 
meselâ Erzincan, Urfa ve Diyarbekir, Mardin 
gibi sahalarında başlıbaşma birer kuvvet bulun
ması lâzımedendir efendiler. 

Tarihimizi tetkik buyurunuz, memleketimizin 
asayiş noktai nazarından geçirmiş olduğu et varı 
tetkik buyurunuz. Her hangi zaman bu tarzda 
memlekette kuvvetli müfrezelerin müteharrik 
bulunduğunu görürseniz o zaman asayiş mevcut
tur ve o zaman memlekette asayiş teessüs etmiş
tir. Efendiler, eğer bu tarzda teşkilâtımız mev-
eudolmasa idi. O zaman ne olacaktı? Bunun tam 
ortasında her hangi bir vaka hadis olur olmaz 
üç saat sonra merkeze haber gelecek ve bu haber 
geldikten sonra filân karakoldan bir nefer bir 
onbaşı, ve bir karakoldan üç nefer bir çavuş daha 
öbür taraftan bir zabit, hulâsa birtakım dağınık 
mahallerden neferler onbaşılar toplanmcaya ka
dar iş işten geçmiş olacaktır. 

Efendiler, nerede eşkıya tenkil etmiş isek ora
da talhşidat yaparak tenkil ettik ve Heyeti Celi-
leniz tarafından bu seyyar müfrezelerin tertip 
ve teşkili kabul ve tasdik edildikten sonra bu 
kuvvet memleketimizin asayişi noktai nazarın
dan en mühim kuvvet olacaktı^ ve öyle ümidedi-
vorum ki, Heyeti Celileniz, bu kuvvetleri asaviş 
noktai nazarından temin ettiği menafi i takdir 
ederek gelecek sene bendenizi tenzil ettiğimden 
dolayı değil belki mevcudu muhafaza ettiğin
den dolayı tenkid buyuracaksınız. 

Efendiler, bu seyyarların hizmet ifa etmediği 
sahibi ihtisas bir arkadaşımız tarafından izah 
olundu. Bilhassa bendenizi müteessir eden bu 
cihettir. Fakat bilmiyorum. Kendileri burada 
mıdırlar, tabiîdir, hakikidir ve başka türlü söy
lemenin imkânı yoktur. Seyyar müfrezeler sey-
var süvari müfrezeleri alayları evvelce de mev
cut idi. Yalnız beyefendiler, mesele nerededir? 
Her hangi bir teşkilâtı kâğıt üzerinde kabul edip 
onun yapılmasını beklemek başkadır. Her hangi 
bir eşkiyayı takilbetmek ve neticesine vâsıl ol-
ımak daima faaliyeti takibetmek ve murakabe et
mek bu, büsbütün başka bir meseledir Seyyar 
müfrezeler için encümeni âlinize mâruzâtta bu-
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lumdum; enoiimeni âliniz bu husustaki tedabiri-
mizi tasvip ve tahsin buyurdular. Ayını za
manda bu müfrezelerin muvaffak olabilmeleri 
için kendilerinden süvari veyahut ester - su
var olmak üzere - ki, iki müfrezede ester suvar 
olacaktır - tertip ve teşkil edilecek olan bu 
müfrezelere muktezi hayvanatın temin ve tes
viyesini istirham ettim bujnu musip bulup En
cümeni âliniz kabul ve tasvibetti. Çünkü efen
diler malûmu, âliniz, eşkiyanın karşısına gide
cek bir ınefer eğer kendi atı üzerine binecek 
olursa ne o atı sürer, ne de ateşe sevk eder. 
Böyle kendi atını muhafaza etmek kaygusu ile 
mutaharrik bulunan bir seyyar jandarma müf
rezesinden hiçbir şey beklenmez; işte bu ınoktai 
nazardan encümeni âliniz, at bedelinin Hükü
met bütçesinden tesviyesi hakkında tarafımdan 
vâki olan teklifi tasvip buyurdu. Biz, bunlara 
bir de ekmek parası ilâve ettik. Niçin ilâve 
edildi? Ekmek parası zaittir. Dağıtın,» diyor
lar. «Dağıtım!» Fakat Efendiler, dağıttığınız 
zaman hiçbir netice elde edemiyeceksiniz. Top
layınız, asıl o zaman semereyi iktitaf buyura
caksınız. İşte bu seyyar müfrezelerine birer ek
mek bedeli ilâve ettik, yani maaşlarına altıyüz 
kuruş zamettik ve bu ekmek bedelini o suret
te ilâve ettik ki, bunlara asker gibi kendi ku
mandanları tarafından hareketleri esnasında ek
mek verilecektir. 'Tasavvur buyurumuz, sağdan 
soldan toplanmış beş - on jandarmaya bir zabit 
kumandasında gidiyorlar. Akşam üstü eğer mer
kezlerine dönecekseler onların eşkıya takibine 
gitmelerine hiç lüzum yok. Yok eğer eşkıyamın 
peşine takılıp onun izi, kokusu arkasından ye
diği kurşundan damlıyan kanı arkasından yü-
rüyeceklerse bu gibi seyyarların hiç olmazsa 
akşam yiyeceği ekmeği düşünmemesi lâzımge-
lir. Bu noktai nazarlardandır ki, bunlara birer 
ekmek bedeli vererek daha mazbut bir teşkilât 
altım ve daha mütahaşşit bir kuvvet şeklinde 
sevk ve lüzumuna! gördük. 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Efendim, 
Köylü zaten veriyor. 

DAHİLİYE VEKİLİ FEKİD B. (Devamla) 
— Efendiler, köylü veriyor buyuruyorsunuz. 
Veriyor efendiler veriyor. (Alıyorlar sesleri) 
evet alıyoırlar. Tenkid gayet kolaydır. Fakat 
tasavvur buyurayormuşsumıuz ki, efendiler, eli
ne verdiğimiz birkaç lira ile o adam hem ken

disini, hem ailesini geçindirecektir. (Gürültü
ler) Hüseyin Beyefendi, fazla verelim dediği
miz zaman ihtimal zatıâliniz burada mevcut de
ğildiniz. Vereceğiniz miktarın 12 milyon yekû
na baliğ olacağını arz ettim. Fazla verelim de
mek kolay değildir. 12 milyondur. Efendiler, 
bir cihete nazarı dikkati âlilerini celbederim, 
kullandığımız bu efrat eğer gönüllü olsa idi 
buyurduğunuz tamamı ile varit idi. Fakat kul-
landımız bu efrat efradı mükellef edendir ve 
efradı mükellefeden olmak itibarı ile kendileri
ne bu seyyar müfrezelere verdiğimiz yirmi li
radır. Yani yirmi lira verilmek suretiyle büt
çenin istitaatı nazarı itibara alınmıştır. Eğer 
bunlara yirmi lirayı az görür ve on lira daha 
bahş ve ihsan buyuracaksanız hiçbir zamam 
bunu ret edecek ben değilim. Efendiler, yine 
sahibi ihtisas arkadaşlarımdan birisi buyurdu
lar ki, bu ekmek bedeli israf edilecektir. Efen
diler, bu nasıl olur? Bugün Jandarmanın nuu-
ayenatı, maaşatı israf mı olunuyor, zamanı âli
lerinde israf mı olunmuştur? Ekmeği nraaye-
natı her hangi esasla her hangi cetvelle, her 
hangi ıısul ile tevzi ediliyorsa bu ekmek bedeli 
de o suretle tevzi edilecek, aslımın tabi olduğu 
esasa bu füru da tabi olacaktır. Bunda ayrı 
birşey yoktur. Muayyen, mukannen bir surette 
yövmiyelerine zammedilmiş bir miktardır. 
Efendiler, aynı zamanda zabitlerimizin vaziye
tinden bahis buyuruldu. Jandarma zâbitanımı-
zın Hükümet tarafından kendilerine tebliğ 
edilen takibatta ifa ettikleri hizmeti Heyeti Ce-
lileniz muvacehesinde lisanı şükran ile yâd et
meyi bir vazife addeylerim. Efendiler, memle
ketin asayişi noktai nazarından, şu hali sulhta 
hayatını feda etmiş zâbitan ve efradımız müte
addittir. 

MUSTAFA B. (İzmit) — Onları lisanı şük
ran ile yâdederiz. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) 
—• Binaenaleyh zâbitanımızın vazifesini ifa et
mediği suretinde vâki her hangi bir mülâhaza
yı lütfen kabul buyurmamızı istirham ederim. 
Beyefendiler, dünyada her birşey iltifata tabi
dir. Heyeti iCelileniz tarafından takdir edilen 
hizmetleri takdir buyrulam heyeti zâbitamının 
ifa edeceği hizmetin karşısında hiçbir şey mu
kavemet edemez, zâbitanımızın içerisinde kitap 
sattıranlar varmış. Lütfen ismimi söylerlerse 
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derekap tetkikat yaptırırım, eğer o kitap sattı
ran adam kendi mahiyetindeki efradı bu suret
le istihdam etmiş ise kendisini tecziye edeceği
mi vaad ederim. Yapmış olabilir. Beşerine her 
türlü kusuru olabilir. Fakat hiçbir zaman bu 
bütün heyeti zâbitaını lekedar edecek bir vazi
yet değildir. 

HALİT B. (Kastamonu) — Bendeniz söyle
dim, Heyeti TJrnumiyeyi tenzih ederim, bumu 
misal olarak söyledim. 

DAHİLÎYE VEKİLİ FEHİD B. (Devamla) — 
Efendim, zâbitan hayvanlarının yeminden ba
his buyruldu bu hnsusta hakikaten bir zuhül 
vâki olmuştur. Zuhül denince muhalifi muhte-
remimce muhalifi muhteremim hemen kulak 
kabarttı. (Handeler) dinlemeye hazırlandı. Bu_ 
benim zühulüm müdür, lumumoın zuhülü mü
dür? Bilmiyorum. Efendiler, malâmuâliniz jan
darma zâbitanı piyade ve süvari suretinde tef
rik edilmiyerek heyeti mecmuası eüvari adde
dilmiştir. Yani yüzbaşılar gibi mülâzımların da 
yem tayınına hakları vardır. Yalnız vaktiyle 
bütün ordu zâbitanıına zam icra edilirken Mu-
vazenei iMaliye Encümeni yüzbaşıdan itibaren 
at beslemeye mecbur olan erkân ve ümeraya 
ve zâbi'tıana 'tahsisat ita etmiştir. Jandarma zâ-
h'iıtlani'nın mülâzumlaırının dahi hayvan beslemeye 
'mecbur oldukları bu kanunun esnayı tanziminde 
zübulen unutu'lrnuşıtur. Binaenaleyh yüzbaşının 
yem tayını a'lım!ası ve mülâzımın almaması netice
si hâsıl olmuştur. Tabiî bu ncrieeyii gören Hükü
met, bunun ancak bir kanun ile tashih. edilebile
ceğini 'bildiğinden Heyeti Celilcnizden ve bu hu
susta, lâzıımeyi adaletin [fasını istirhamen bir lâ
yihayı kanuniye takdimi etti. Bu da Heyeti Ce-
lilenkiın müzakeraıtı ımeyanmdadır. Heyeti Oeli-
lenizin bunu tasvibetmesi; şüpheriz bu mülâzım
ların bu 'suretle mahrum olmafjaraıın önüne ge
çecek bir lâriımeyi adalet ve nasafettir. Efendim, 
müdürü umumilik vazifesi tevcih edı'lmiş buyur
dular, öyle bir şey yoktur. Asayiş m'caelesinden 
•bahis buyurdulaır. Bilhassa Dersim Mebusu Muh-
'teremi dedilter ki, âsayiiş meşalesi tamam değildir, 
f aikat bu 'hususla Dahiliye Vekilinin tamaımea mu
hatap tutmakta doğru değildir. Filhakika efen
diler, Bilirsin/iz iki, asayiş meselesi bir kere şeka
vet meselesidir. 'Sonra memleketimizin bâzı ak
samında asırlardan beri temadi eden maişet me
selesidir. Bir vaziyetti içjtimaiiy'e meselesidir. Ta

biî bir surette vâki olan ve yalnız böyle kendi 
sabalarında bulunan bu halin vilâyet kadrolariy-
le, seyyar müfrezelerle hattâ sair büyük kuvvet
lerce bile derakap kal olunması kabil olmıyan bu 
vaziyetti iç'.'JİnıaÜyeden bendenizi mesul addetmez
siniz. Efendiler, bu, yalnız cebir ve tazyik ile de
ğil memlekettin muhtaeolduğu ıslahat yani her 
nevi ve her sahadaki ıslahatı içtimaiye 'ile, ıslaha
tı iktisadiye ile. Hulâsa memleketin mühtaeol
duğu maarii'le ıslahı ıtemin 'edilebilecek bir vazi
yettir, Büd'm. yaptığımız şey, yalnız Hükümetin 
adaletini temin etmeye çalışmak, Hükümettin ada
lelini, mevcut bulunan vasaitle ahaliyi rencide 
etimiyeeek ve nıüsavaıtı temin edecek bir surette 
tevziye çalışmaktır. Bizlim bahsettiğimiz şekavet 
ni'eaelcüî  ıdaha yakım bulunan bu sahalar hakkın
dadır ve tekrar ediyorum. Bu sahalar üzerinde 
işe taşladığımı anda elinı'e aldığım listede bulunan 
ejkiya çetelerinden hiçbir çete kalınmamıştır. 

'MUSTAFA B. (İzmit) — Onun için İzalei 
Şekavet Kanununa lüzum kalmadı. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) 
— Efendiler, İzaüei Şekavet Kanu'nunun ilân ve 
tatbik edilmediğinden bahis buyurdular. Bir ke
re İzalei Şekavet Kammunun ü'lânı; bendenizin za
manına tesadüf etmemiiştli'r. Ve hiç şüphe etmeyi
niz ki, Heyeti Celilemiz tarafından kabul edil
miş bulunan her kanun gibi bu da, Dahiliye Ve
kâletine tebliğ edilir edilmez her tarafa ilân edil
miştir. Bilhassa kanunları. vadileri vasrtasıiyle 
memleketin her köşesine 'göndermek vazifesiyle 
mükellef olan bir vekâlettin bu vazifeyi ifa etme
miş olduğunu tahayyül ve tasJavvur etmek tüle 
biraz gariptir. Efendiler, 'tatbik edilmemiştir di-
verlar. Malûmuâlmiz İzialel Şekavet Kanununun 
makinesi şu suretle tertıih'edilmiiştir: Şaki kimdir? 
Kanun onu bir kere 'tarif eder. Şakiyi tarif et
tikten sonra filân suretle Dahiliye Vekâleti taı'a-
fından ilân edilir der ve o suretle ilân edilen şa-
kirin artık memleket içerisinde herkes tarafın
dan itlaf ediiebıilme'sine müsaade eder. Bu suret
le ş/aikavetleri ilân edilmiş bulunan ezkiyalar eğer 
kendisi Hükümete dahalet ederek arkadaşlarımın 
bulundukları yeri ihbar ve onların tutulmasına 
yardım eder ve yahut arkadaşlarından birtakım
larını öldürüp gelirse o zaman tecile tabi olur. 
Tecile tfahd olur demek ne dernektir? Beş sene müd-
detlle 'fceelle fabl olur, yani arkasından takibetmek-
te olduğumuz ve memleketi zulümleriyle kasıp ka-
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vuran bu adamlar kolunu »a'Mıyaraık köyüne gi
der oturur. 

HAYDAR RÜŞTÜ B. (Denizlili) — Şu halde 
kamunu tenkidediyörsunuz. 

FERİDUN FİKRİ ıB. (Dersim) — Fakat iki 
şart tahakkuk etmiştir. Arkadaşlarının ıtutuinna-
sına müzaheret 'etmiş bir de arkadaşlarının biri
ni öldürmüştür. Kamına rey vermedim ama ka
nunu müdafba ederim. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B.( Devamla) 
— Efendiler, İzalei Şekavet Kanununun bu tarz
da tatbiki yani şaki ilân edilmesi lüzum ve ihti
yacı, 'asiayişi temin ile mükellef olan Dahiliye Ve
kâleti takdirine bağlıdır. Eğer Dahiliye Vekâle
ti memleketlin içerisinde şekavetti kökünden hal
ledebilecek bir surette kavaninii mevzu'a ile şeka-
veti izale edeceğine kaani olursa ve eşkiyayı hal
kın intikamına, halkın itlaf etmesine bırakmıya-
raik ahaliyi biribirine kestirmemeyi lüzumlu gö
rürse bunu kuvveyi kanun'iye ile yapmak salâhi
yetini hiaizdir. Efendiler, ben bu kanuna müste
niden daha sebil bir surette hareket ederek şa
kiyi ilân ederdim. Şakiyi ilân ettikten sonra, onla
rın bu yatağıdır, /bu yatağı der diyerek onları alıp 
listediğim. vilâyete gönderebilirdim. Bu salâhi
yetleri hep bana tevdi buyurdunuz. Fakat efen
diler, ben bunl'arı yapmadım. İsterseniz beni 
(tenıkidedihdz! 

HAYDAR RÜŞTÜ B. (Denizli) — Yaftıi biz 
fena yaptık. Siz iyi yaptınız. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Estağfu
rullah, ihtimal ki, Heyeti Celilenizin bu kanunu 
icabeder de tatbik edilmesi elzem bulunur, fakat 
bugün bu kanunun şaki ilân ©dilmek suretiyle, sa
lâhiyetini istimal etmek suretiyle tatbik edilmesi
ne lüzum görmedim. 

'MUSTAFA B. (İzmit) — O hadde kanuna lü
zum yok, halbuki kanunu Hükümet teklif etti. 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — O halete 
Hükümetin yapacağımız kanunlar üzerinde bir 
hakkı takdiri ani vardır. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Efendi
ler, meseleyi mugalâtaya boğmıyalım. (Mugalâta 
yapan yok sesleri) (Gürültüler) Hiçbir zaman 
Heyeti Celilenizin kabul ve tasvip buyurmuş 
olduğu kanun; mevkii tatbikat kaldırmamıştır. 
Yalnız eşkiya tâyin edilmesi, tasrih edilmesi, 
halkın eşkiyayı itlaf etmesine müsaade edilmesi 
ki benim salâhiyetime mevdudur, kanun bana 

bu salâhiyeti vermemiştir ve ben bunun tatbik 
etmedim. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Asıl me
sele altıncı maddededir. Niçin altıncı maddeyi 
tatbik etmediniz? 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Efen
dim, Şekavet Kanunu mucibince şaki ilân edil
memiştir. Musa Kâzım Efendi Hazretleriylede 
bu hususta müdaveleyi fikrettim, buyurdular ki 
kanunun vazı ve kabulü tatbik noktayı nazarın
dan şekavetin ilân edilmesi suretiyle bütün mad
delerin tatbik edilmesi lâzımgelir. Yoksa, yal
nız bu maddesini veya şu maddesini tatbik etmek 
meselâ şaki maddesini tatbik edip de yatak 
maddesini tatbik etmemek ve yahut şaki mad
desini tatbik etmeyip de yatak maddesini tat
bik etmek doğru bir şey değildir. Sonra eşki-
yanm içerisinde arkadaşlarının bulunduğu yeri 
haber verip de arkadaşlarını takibe giden ve ya
hut öldürerek dahalat eden olmadıkı... Bina
enaleyh, Dahiliye Vekiliniz, Heyeti Celilendz 
tarafından tasvip ve kabul olunan bu kanunun 
zamanı gelir - inşallah onu göstermez - vaziyette 
bu kanunu istilzam edecek bir şekil hadis olur
sa şüphesiz bu silâhtan yani kendi kuvvetiyle 
vasıl olamıyacağı kuvvetin istifade etmek için 
tenkil meselesini ahalinin duşu tahammülüne 
yükletmek suretiyle yine tatbik eder fakat... 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Biz de İs
temiyoruz. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devam
la) — Onu istemiyor. Bunu istemiyorsunuz. Eh 
neyi istiyorsunuz Beyefendi. (Handeler) o za
mana kadar; yani mevcut bulunan kudreti zabı
ta ile leyülhamd eşkiyayı tepelemek mümkün 
oldukça eşkiyayı bu tarzda ahali vasıtasiyle te-
peletirmiyeceğim. (Bravo sesleri) 

Efendiler, meselemin teferruatı hakkında tav-
silât arzına lüzum görmüyorum. Yalnız bâzı 
meseleler vardır. Onları arz edeceğim. Hudut 
taburlarından bahis buyurdular. Efendiler, çok 
istirham ederim yine arkadaşlarım demesinler-
ki ; Dahiliye Vekili yeni bir hizmet istiyor. Hu
dut taburlarını Encümeni âliniz benim duşu 
mesuliyetime yükletti, yani bunu da ben teklif 
etmedim, ve istemedim. Eğer Heyeti Celileniz 
ve Encümeni âliniz, bâzı hizmetlerin ifasını Da-
haliye Vekâletine yaptırmak ister ve bu hizmet
lerin yapılabileceğini kabul ve tasvibederse bu 
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hususta benim suni taksirim nedir, istemiyor 
musunuz? Lütfen sabıkı gibi bırakınız, buyur-
dularki (Bunların oniki taburu tabur olmasın 
bölük olsnn, bunların içerisinde baytarlar mev
cuttur. Olmasın, tabib olmasın) beyefendiler, 
biz bunu Müdafaai Milliyeden şekli sabıkıyle al
dık fakat soruyorum. Müdafaai Milliyenin elin
de bulunan o Mehmetçik, o nefer tabibe muh
taçtır da dağ başında oturacak neferin tabibe 
ihtiyacı yok mudur? 

HALİT B. (Kastamonu) — Tabibe itiraz et
medim, baytara itiraz ettim. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) 
— Bu taburlar, malûmuâliniz hududun üzerin
dedir. Hududun üzerinde bulunan bu taburlar, 
iaşeye muhtaçtır ve iaşe hidematı için onların 
da nakliyeleri mevcuttur. 

HALİT B. (Kastamonu) — Kaç hayvanı 
vardır? 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) 
— Ne varsa hayvanlarla beraber yemleri ve 
sairleri ve tekmil hidematı bize devredilmiştir. 
Hudut taburlarını muhafaza ettiğimiz müddetçe 
ve ekseriyetle dağ üzerinde bulunan hudutlarda 
efrat ile beraber hayvan dahi bulundurmak ve 
şüphesiz o kıtaata lâzım olan mekkâri ve hayva
natı muhafaza etmek istırarmdayız. 

HALİT B. (Kastamonu) — Baytara katiyen 
lüzum yoktur. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) 
— Demiyorum ki baytara lüzumu kati vardır 
kalsın. Henüz daha bilmiyorum. 

NEŞET B. (Aksaray) — Nasıl efendim? Jan
darma bütçesinin en mühim yeridir. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) 
— Şurada bu kıtaatı tesellüm edeli henüz oniki 
gün oldu, hangilerinin ne halde bulunduğunu 
zabitlerin içerisinde değiştirilmeye muhtaç adam
lar olup olmadığını tetkik ediyorum. Bu tet-
kikat yapıldıktan sonra şüphesiz ki kadrolar 
tanzim edilecektir. Lüzumu olmıyan memuri
yetler lağvedilecektir. Fakat oniki gün zarfın
da bilâ tetkik kıtaatın teşkilâtını karıştırmak 
doğru mudur? Tabur kumandanlarına ihtiyaç 
yokmuş. Bilmiyorum. Belki vardır belki yok
tur. Her halde şimdi öteden beri mevcut bir 
teşkilâtın tabur kumandanlarını ceffelkalem 
başlarından kaldırıp çıkaramam. Tetkikat ne
ticesinde eğer lüzumu olmadığı anlaşılırsa ve 

eğer başka kadrolarla muhafazai inzibat müm
kün görülürse o zaman da arzuyu âliniz yerine 
getirilir. 

Efendiler, Vehbi Beyefendi. Kumaşlar me
selesinden bahis buyurdular. Şüphesiz ki he
pimizin arzusu odur, şüphesiz ki memleketimi
zin muvazenei ticariyesini başlı - başına ihlâl 
eden hariçten alım, satımların - zarureti katiye 
olmadıkça - yapılmaması hepimizce mültezim
dir. Nitekim jandarma için bu sene alınması 
lâzımgeien kumaşlar için Umum Jandarma Ku
mandanlığına talimat verdim. İhtimal ki Heye
ti Celilenizin manzuru olmuştur, bütün millî 
fabrikalar müdiriyetine ayrıca müracaat ettiği 
gibi gazetelerle de ilân etti. (Şu kadar metre, 
şu kadar sam ve sıklette, şu mukavemette ku
maşa ihtiyacımız vardır. Bu kumaşı birden bire 
•alarak fabrikaları müşkül bir vaziyette bı
rakmamak' için bize beş taksitte beş ayda 
verebilmek suretiyle vermek i stiyen varsa 
müracaat etsin) diye her birine gerek mek
tupla ve gerek gazetelerde ilânatta bulunduk. 
(Çok iyi sesleri) bu kadarla da kalmadım bey
efendiler, diğer cihetten Ticaret Vekili refiki 
muhteremime mâruzâtta bulundum. Dedim 
ki, jandarma, senevi şu kadar masraf ihti
yar ediyor, Müdafaai Mi'llîyede şüphesiz bir
kaç kat fazlasını yapar. Bugün daha evvel 
harb münasebetiyle düşünülm'emiş olmak iti
bariyle mevcut fabrikalar ne1 kemiyet, ne de 
keyfiyet cilhetiyle bu kadar kumaşı bir anda 
vermek kudretinde değildirler. Binaenaleyh Ti
caret Vekili refiki muhtermimden rica ettim ve 
dedim ki, lütfen bu işin - başına geçiniz! Ge
rek jandarma bütçesinde memleketimizde 
ordu ve jandarmamızın muhtaöolduğu elbise
liği tedarik etmek çarelerini lütfen derpiş 
buyurunuz ve hattâ dedim ki, belki bunla
rın bir seneliğini değil dört beş seneliğini ta
savvur ederek ve dört beş sene aynı miktar 
kumas'lar verebilecek surette lâzımgeien kredi 
muamelesi itibariyle şimdiden bir şey düşü
nülmesi lâzımdır. Bu suretle daha mükemmel 
ve daha büyük bir şekilde memleketlin muh
taöolduğu vâsi fabrikaları tesis etmek im
kânı hâsıl olabilir. Binaenaleyh refiki muh
teremimin düşünmekte haklı olduğuna hiç 
şüphe etmediğim bu esas dairesinde ve jan
darma melbusatı hakkında vâki olan mâru-
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zatımı da ilâveyi makal ederek lâzımgelen 
teşebbüsatta bulunur ve memleketimizde ku
maş ve şayak fabrikaları salih olacak veç
hile teessüs eder. Ordumuzun muhtaiCıolduğu, 
jandarmamızın muhtacolduğu rnakadir o fab
rikalar tarafından temin edilirse o zaman bu 
mesele hâsıl olur bey efendiler. 

ZEKÎ B. (Oümüşane) — Fabrika mevcut
tur. 

DAHİLÎYE VEKÎLÎ FERÎD B. (De
vamla) — Hayır tamamen mevcut değildir. 

ZEKÎ B. (Gümüışane) — Mevcuttur. 200' 
hin arşın bir ermeni veriyor. Resmen muka
vele vardır. 

DAHÎLÎYE VEKÎLÎ FERÎD B. (Devamla) 
— Tamamen mevcut değildir dedim. Kem-
miyet ve 'keyfiyet cihetiyl'e, 'bilhassa keyfiyet 
cihetiyle maalesef yoktur. (Doğrudur sesleri) 

' Efendiler, yalnız kemmiyeti düşünmeyiniz. 
Burada keyfiyet meselesi vardır. Beş yüz bin 
liralık bir maisraf yerine bir milyon liralık bir 
masraf etmek, bir sene kullanılacak bir ku
maş yerine, beş aylığı ile iktifa etmek do OTU 
delildir. Meseleyi iyi düşünmeli, tetkik et
meli, bir tarafını diğer tarafrma raptederek o 
suretle halletmek lâzımdır. Yalnız istemek 
para. etmez, yalnız müracaat etmek de para et
mez. 

Efendiler, telefonlardan bahis buyurdular. 
Bu telefon noktai nazarından bilhassa Mııvazıe-
nei Maliye Encümenine arzı teşekkür ederim. 
Muvazene! Maliye Encümeni âlisi icra etmiş 
bnlundup-u tenkihattan jandarma bütçesine ilâ
ve etmek lûtfunda bulundular. Efendiler, şüp
hesizdir ki telefon tesisatı jandarmamızın müs-
takbelen adedinin tenkis edilebilmesi noktayı 
nazarından da haizi ehemmiyet bir keyfiyettir. 
Bunun için tahsisat olmak üzere jandarma büt
çesine mevzu bulunan (280) bin lira ile takri
ben (4 500) kilometre kadar telefon hattı yapı
lacaktır. Tahiîdirki bu telefon hatlarını mü
saadenizle şuraya yapacağım, 'buraya yapaca
ğım diye şimdi siöylemiyeceğim. Günkü arkadaş
larımızın her biri, kendisinin dalha evvelce bu 
suretle teçhiz edilmesini taleibeder, istirham ede
rim, bu âciz arkadaşınızı, bu âciz refikinizi, 
her bir arkadaşınızın daireyi intih ab iyesinin 
menafimi düşünmekle beraber umumun mena
fimi düşünmek üzere tavzif buyurdunuz. Bu 

noktayı nazardan memleketin en ziyade muh
taç bulunduğu sahalarına tevzi ve taksim ede
ceğim. Efendiler, jandarmanın muhtaç bulun
duğu telefon mesarifi (3) milyon liradır. Bunun 
da hesabı yapılmıştır. Üç milyon liralık telefon 
tesisatı lâzımdır. (280) bin lira ile onun tabiî 
onda biri yapılacaktır. Onun için her tarafta 
yapılmazsa Heyeti Celile'niz vekillerinizi tabiî 
mazur gurursunuz. 

ZEKÎ B. (Gümüşane) — Ağaçlarını nasıl 
tedarik edeceksiniz? (Ağaçlarını halk mı vere
cek; Jsesleri) 

DAHÎLÎYE VEKÎLÎ FERÎD B. (Devamla) 
— Efendim, ahalimizin bu husustaki fedakârlı
ğına müracaat ettik ve zaten (4 500) kilometre 
eledim. Eğer ağaçlar hususunda 'ahalimizin mu
avenetine ve kendiıl erinin menfaatlerine masruf 
'bulunan bu husustaki telberrııatma müracaat 
edilmesiydi. (1 500) metre bile yapılamazdı. 
Ook mühim masraftır fakat ağaçların nakli, 
rizki gibi masarif şüphesiz ki, bizim dâhil et
tiğimiz hesabın içerisinde dâhildir. Ahalimiz 
bu hususta teberruatta da bulunursa kahul 
edeceğiz. Bulunmadıkları takdirde kendile
rini tazyik etmek elimizden gelmez. Tabiî eli
mizde bulunan tahsisat ile lâzırmolan miktarı
nı yanmak mecburiyeti karşısındayız. İşte bey
efendiler, Heyeti Oelilemiz muvacehesinde 
muhterem münekkitler tarafından vâki olan 
itirazalta arz edecek cevaplarım bundan iba-
retir. (Kâfi sesleri) Heyeti Gerileniz jandar
ma noktai nazarından, asayiş nofctai nazarın
dan bu arkadaşınızın ifayı vazife ettiğine 
kaan', bulunursanız, bütçeyi ka!bul buyurursu
nuz olmadığı takdirde Heyeti Celileniz bu va
zifeyi daha iyi ifa edecek bir arkadaşınıza tev
cih buyurursunuz. 

AHMED SAKİ B. (Antalya) — TeJbli-
gatı adliyeden de biraz bahis buyurur muşu
muz ? -

REİS — Rica ederim, söz almadınız. 
İHSAN HAMİD B. (Ertuğrul) — Hulasaten 

bir noktayı anlamak istiyorum. Bu jandarma 
miktarında yapılan tenkihat yalnız bütçenin 
müsaadesizliğinden midir, yoksa memlekette şa
ki kalmadığından mıdır? 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) 
— Efendiler, arz ettim ki, jandarmanın ıslahı 
meselesinde takibettiğimiz gaye bilhassa keyfi-
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yet meselesidir. Ve bu keyfiyeti yapabilmek için 
Heyei Celilenize bu, Bütçe Kanunundan üç ay 
evvel jandarmanın ıslahı hakkındaki kanun tek
lif edilmiştir. Maalesef o kanun çıkmadı. Yani 
o kanun ile bu, -bütçe arasında irtibat mevcuttur. 

Bununla beraber yedibin neferin bu suretle 
dağılmasından ise üçbin neferin muntazam, mü-
sellâh bir surette toplanmış bulunmasını bende
niz tercih edenlerdenim. Öyle zannediyorum ki, 
Devletin bize verdiği parayı israf etmekte hak
kımız yoktur. Üçbin neferin tanzim etmek sure
tiyle; mütehaşşit kuvvetler suretinde kullanmak 
suretiyle yedibin neferin ifa edeceği hizmeti ifa 
edeceğine kaani bulunanlardanım. Sonra efen
dim, bu miktarın çok azlığından fbalhis buyurdu
nuz. Fakat öyle değildir. Beyefendiler, mevcut 
bulunan kuvvetlerimiz (1330) da yalnız otuzbin 
neferden ibaretti, (1331) de yirmiyedibin nefer
den ibarettir. (1335) te otuzüçbinden ibaretti. 
(1339) da otuzsekizbinden ibaretti. (1340) da 
yirmidokuzfoinden ibarettir. Yani evvelce mev
cut bulunan yirmiyedibin kuvveti, yirmidokuz-
bine iblâğ ediyoruz. Efendiler, bu elimizde 
mevcut bulunan bu kuvvetle asayişimizin evvel
ce mevcut bulunan kuvvetler derecesinde temin 
edileceğine kaaniiz efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Ferid 
Beyefendi, beher süvariye 'bir ekmek bedeli ve
riliyor ve bu da şu suretle ayda altıyüz kuruş 
kadar bir para tutuyor ve şu suretle yani ekmek 
bedeli ile maaşları yirmi liraya iblâğ edildi Du
yuruluyor ki cidden şayanı şükrandır. Bende
niz de zaten son derece zan taraftarıyım. Yal
nız jandarmalar köyde parasiyle ekmek almak 
isteseler hile köylü parayla ekmek vermez. Köylü 
vereceği ekmeğe mukabil para bile almak te
nezzülünde bulunmaz. Çünkü köylerce ıbu anane
dir. Binaenaleyh köylünün jandarmaya vereceği 
ekmek yahut yem ve saire, onun zabiti tarafın
dan bir makbuz mukabilinde alınıp da bilâhara 
o makbuzun o köylünün vergisine mahsubedil-
mesi usulüne muvafık olmaz mı acaba? 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Esasen 
bu ekmek bedeli seyahat esnasında kendilerine 
tevzi edilen bir para değildir. Arz ettim. Bun
ların âmirleri tarafından kumandanları tarafın
dan ekmeklerinin tedariki için sarf edilecek bir 
paradır, dedim. Binaenaleyh, arkadaşlarımın kıs
men arzu buyurdukları şey hâsıl olacaktır. (Kâfi 
sesleri) 

HALİD B. (Kastamonu) — 1339 senesi zar
fında eşkıya nıüsadematı ve takibatında kaç 
jandarma zabiti veya neferi şehit veya mecruh 
olmuştur. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B — Müsaade 
buyurun, bulayım efendim. Efendim, 1339 se
nesi zarfında takriben (7) zabit ve (50) kadar 
neferdir. 

HALİD B. (Kastamonu) — Mecruhlarla be
raber mi? 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Bunlar 
şehit olmuşlardır. Mecruhlar daha ziyadedir. İs
terseniz onu da bulayım. 

HALİD B. (Kastamonu) — İstemez efen
dim. 

AHMED SAKİ B. (Antalya) — Vekil Beye
fendi! Jandarmalara takibatı adliye yaptırılı
yor mu? Yaptırılacak mı bu bapta izahat verir 
misiniz ? 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Efendim, 
jandarmalarımız, el'an tebligatı adliyede kulla-
nlımaktadır. Bâzı yerlerde sürücülükte kulla
nılmaktadır. Bâzı yerlerde jandarmalarımız 
sırtı ile posta taşımaktadır. Bütün bu hidcmatı; 
birer birer takibcdeceğdm ve bu sene zarfında 
jandarmanın yalnız jandarma olmasına çalışaca
ğım. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine 
dair takrir vardır : 

Riyaseti Celileye 
Jandarma bütçesinin heyeti umumiyesi hak

kındaki müzakere kâfidir. Maddelere geçilme
sini arz ve teklif eylerim. 

12 . 3 . 1340 
Niğde Mebusu 

Halid 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Efendim, 
müzakere kâfi değildir. Çünkü Jandarma büt
çesi münasebetiyle ortaya hukuku esasiye ve 
siyasiyeye taallûk eden bir mesele girmiştir. He
yeti Cdileniz; bir kanun yapmıştır. Dahiliye 
Vekili Ferid Bey bu kanunu tatbik etmemiştir. 

Efendiler, Heyeti Celilenizin vazifesi; yal
nız mütemadiyen tezgâhın kavanin halinde na
mütenahi kanunlar çıkarmak, sonra oun tatbi
katına nezaret etmemek değildir. Bendeniz böy
le anlamıyorum. Malûmuâliniz İzalei Şekavet 
Kanunu; Meclisi Âliye geldiği zaman nazariyatı 
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esasiyeye menafi görülerek uzun uzadıya müna-
kaşatı mucibolmuş ve fakat ekseriyetle kabul 
edilmişti. (İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir) (İşbu kanunun icrasına Dahiliye Vekili 
memurdur.) diye sarih ibareyle çıkan bu kanun, 
nasıl tatbik olunmuyor? 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
Dahiliye Vekilinin salâhiyetiyle... 

KÂZIM VEHBİ B. (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz Beyefendi? Bu bir prensip meselesi
dir. Onun için müdafaa edeceğim. 

Dahiliye Vekili Beyefendi buyurdularki : 
(Ben bu kanunun tatbikma lüzum görmedim) 

Efendiler, demek ki bizim yaptığımız kanun
ları her hangi bir vekâlet lüzum görmezse tat
bik etmeyecek mi? 

REİS — Kifayet aleyhinde ıSöyieyiniz. 

İKÂZIM VEHBİ B. (Devamla) — Kifayet 
aleyhindedir. Esbabı mucibesini arz ediyorum 
efendim... 

Faraza bu kanunun tatbikinde bir mahzur 
var idiyse Dahiliye Vekili 'Beyefendi buraya ge
lecek. Heyeti Celilenizin malûmatı ile bu kanu
nun muvakkaten tatbikinden sarfı nazar edile
cektir. 

Efendiler, yapılan şey; tekrar ediyorum. Bü
tün asabiyet ve vicdanumla ve bütün samimiye-
timile arz ediyorum, salâhiyeti teşriîyemizi bile 
takyidedecek mahiyettedir. Müzakereyi kâfi gör
meyiniz. Devam edelim. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetini re-
yiâlinize koyacağım... Müzakereyi kâfi görenler 
el kaldırsın. Kâfi görmiyenler el kaldırsın. Mü
zakere kâfi görülmüştür. Fasıllara geçilmesini 
reye koyuyorum. Fasıllara geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyo
rum. Kabul etmiyenler el kaldırsın. Kabul edil
miştir efendim. 

Fasıl Lira 

163 Birinci kısım - İdarei merkezi
ye maaşatı 14 376 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? 163 ncü 
faslın yekûnu olan 14 376 lirayı kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Ka- I 
bul etmiyenler el (kaldırsın. Kabul edildi efendim. | 

Fasıl Lira 

164 Masarifat 1 400 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Hayır 
sesleri) 164 ncü faslın yekûnunu kabul edenler 
el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmi
yenler el kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

Fasıl Lira 

165 İkinci kısım - Kıtaat ve mües-
sesat kıtaat maaşatı 5 679 010 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? 
HALİD B. (Kastamonu) — Efendim, demin 

de bu hudut taburları hakkında arz etmiştim. 
Dahiliye Vekili Bey mâruzâtımdan biraz mütees
sir olmuş gibi göründüler. Tabiî bu taburlar Da
hiliye Vekilinin emrine yeni geçmiştir. Mâruzâ
tım şüphesiz bütçeyi tetkik ederken beyhude ma
sarif ihtiyar etmemiş olmak için Heyeti Celile
nizin nazarı dikkatini eelbetmeye matuftur. 
Bendeniz, bu meseleler hakkında vaktiyle Umum 
Jandarma Kumandanlığında, O d u kumandanlı
ğında, Rumeli'de Hudut kumandanlıklarında bu
lunan Cavit Paşa Hazretleriyle teşerrüf ettim, 
görüştüm. Sabıkan de böyle idi. Hakikaten hu
dut tabur kumandanlarına lüzum yoktur. Bay
tarlara lüzum yoktur. Oniki bölük kâfidir. Ta
bur kumandanları beyhude masraftır. Mamafih 
Heyeti Celileniz kabul ederse tabiî denecek bir 
şey yoktur. Karar sizindir. Fakat bendeniz faz
la bir masraf gördüğüm için Heyeti Celilenizin 
nazarını dikkatini oelbettim. Ve vicdani vazifem 
olduğu için bu bapta bir teklif de yaptım ve 
takdim ettim. 

REŞİD AĞA (Malatya) — Efendim, asayiş 
ve inzibata memur olan Dahiliye Vekili isterse 
hudut taburu göndersin, isterse başka tabur gön
dersin, -ne taburu gönderirse göndersin. Bu asa-
viş meselesi çok mühimidir. Bunun için Heyeti 
C el ile; masariften baş kaçırmaız. Çünkü ahalinin 

| Heyeti Celilenizden ve Hükümetten gözlediği 
asayiştir. Beyefendiler, Ferid Beyefendi, her ne 
vaparsa yapsın, asayişi ikmâl ve itmam etsin. 
Çünkü; bugün yüz yirmi milyon lira tekalifle 
mükellef olan millet; borcunu nasıl taksitle ve
riyorsa, Hükümetin de asayişi temin etmek bor
cudur. Hükümet bu borcu ifa etmelidir. Bu borcu 

I ifa etmiyen Hükümet, hükümet değildir. 

— 362 — 
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Beyefendiler, asayiş meselesi çok mühimdir. 
Beyefendi dediler ki asayiş berkemal bir hale 
igelmiştir. Ankara ile Kastamonu da zaten harb-
de de asayiş berkemaldi yalnız şimdi değil. Asa
yiş berkemal olmıyan yerler vilâyatı şarkiye ta
raflarıdır. Rica ederim. Yalnız bıı cihetten hudut 
taburu ve saire masarifinden çelkinmiyelim ister
lerse bir milyon lira daha veririz. Millet bundan 
kaçınmaz. Yeter ki akşama kadar çift süren bir 
çiftçi evine geldiğinde biraz istirahat etsin. Be
nim daireyi intihalbiyemde ben geldiğim zaman 
herkes sabaha kadar silâhı kucağında bekliyordu. 
Şehre gelirken on tane silâhlı adam olmazsa şeh
re gelinemezdi. Allah hakkı için böyledir. Dahi
liye Vekili Bey asayişi muhafaza etsin. Hudut 
taburu koysun. Ne koyarsa koysun yalnız Anka
ra ile Kastamonu etrafında berkemaldir demek 
olmaz. Bütün memlekette ancak jandarma sefer
berliği ile asayiş berkemal olabilir. Eğer bunu 
jandarma kumandanlarından aldığı raporlar 
üzerine 'söylüyor ise katiyen inanmam ve Heyeti 
Ce'lllenizde, Vekil Beyefendi de inanmasın. Çün
kü eşkiya varsa onlara kalk, git, takibet! diyecek
ler. Rica ederim onların bu raporlarına inanma
yın. 

MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ALİ CENANİ B. (Gazi
antep) — Efendim, Halid Bevin hudut tabur
ları hakkında beyan buyurdukları mütalâa doğ
rudur... Fakat hudut taburlarını; jandarmaya 
(daha bu senenin bidayetinde uaklettik. Tabiî o 
taburların içinde birtakım zâbitan fazla kalacak
tır. Dahiliye Vekâletine tetkik etmek için bir 
zaman bırakmak lâzımdır. Onun için encümen 
bunu aynen nalkletmiştir. Haİid Beyefendinin 
teklifini ve taburların vaziyetini Dahiliye Ve
kâleti tetkik eder. Bilâhara tetkikatı sırasında 
bunlardan fazla gördüğünü tayyeder. Onlar ma
aşlarını almazlar. !Sa'yı Hazine olarak kalır. Bi
naenaleyh takrirlerinin burada kabulü ile tah
sisatlarının katı imkânı yoktur. Bunlar buıglün 
müstahdemdir Mart içerisinde maaşa istihkak 
kesbetmişlerdir maaşlarını alacaklardır; o tak
rire de lüzum yoktur. Bunlar tabiatiyle yapıla
cak ve maaş alacaklardır. 

HALİD B. (Kastamonu) — Takririmi geri 
alıyorum. 

REİS — Efendim, Halid Bey, takririni geri 
aldılar. 

ZÜLFÜ B. (Diyarbekir) — Efendim, Heyeti 
Celilenizin yalnız efrat maaşatı hakkında na
zarı dikkatinizi celbederim. Zabitan ve ümera
nın maaşlarına zam yapıldı. Biz jandarma ef
radından şikâyet ediyoruz. Geçen sene bunlara 
ondört lira maaş verdiğimiz halde bugün on-
üç lira veriyoruz. Zam görmiyen iki kısım kal
mıştır. Jandarma ve polisler. Bunlardan hem 
iş bekliyoruz. Hem maaşlarını kesiyoruz. Eğer 
bütçe açığını bir jandarma neferinin maaşıy
la kapanacak ise ona diyeceğim yoktur. Gerek 
Muvazenei Maliye Encümeni bu teklifine ve ge
rek Hükümetin bu şekilde göstermemesine tees
süf ederim. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Söz isti
yorum Reis Bey. 

REİS — Buyurun. 
DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Efendim, 

demincek Heyeti Celilenize arz edecektim. Fa
kat silsilei mâruzâtım arasında unuttum. Zül-
fi Beyin ne Hükümete ve ne de encümene tees
süflerine mahal yoktur. Çünkü jandarmanın 
maaşatında tenzilât vâki olmamıştır. 

ZAMİR B. (Adana) — Fakat artmamıştır 
da. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) 
—• Müsaade buyurunuz. Artmamıştır. İtiraf 
ediyoruz. Fakat bir kısmını artırıyoruz. Ta
biî temdidi müddet zamaimi vardır. Aşağıda 
göreceksiniz. 'Temdidi müddet edenlerin zamaimi 
artar. Beyefendi diyor ki geçen sene 14 lira 
verdiğiniz halde bu sene onüç lira veriyoruz. 
Geçen sene de, bu sene de jandarmanın maaşını 
kanun tâyin ve tasrih etmiştir. 

ALİ CENANİ B. (Gaziantep) — Heyeti 
Umumiye tadil ederse olur. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) 
— Evet siz tadil ederseniz olur. Fakat ne encü
menin ne bizim böyle sellemeüsselâm değiştir
meye hakkımız yoktur. Neferin maaşı 500, on
başının altı yüz çavuşun yedi yüz, başçavuşun 
sekiz yüz kuruştur. Zam ve tenzil edilen ve 
Zülfi Beyi lüzumsuz yere teessüfe sevk 
eden iaşe miktarıdır ki bu da mahal
lerinin mazbtalarma göre taayyün eder. Her 
jandarma 14 lira almaz. 13 te almaz. On lira 
alan vardır. Onbeş lira da alan vardır. Geçen 
sene icra edilen tetkikat neticesinde takriben 
500 bin lira raddesinde bir fazlâi tahsisat mev-
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cudolduğu için iaşe noktaıi nazarından bu, kâfi 
görülmüş ve bütçenin kabartılmamak iltizam edil
miştir. 

(Zülfi Beye hitaben) Beyefendi, zannediyo
rum ki zatıâliniz de teessüfünüzün nâbemehal 
olduğunu kabul buyurursunuz. (Reye sesleri) 

TALÂT B. (Ardahan) — Müsaade buyuımr-
sanız bir 'nokta hakkında söyl'iyeceğim. (Beye ses
leri) Efendim, heyeti umunıiyesinde söyleme, fa-
•sıl'larda söyleme ne vakit söyliyeceğlz? Bendeniz 
•bambaşka bir şey >söyiliyeceği<m. Ardahan'daki 
jandarma, efradına verilecek bu maaş çoktur. Çün
kü o efrat ile oranın asayişi, inzibatı bugün te
min ©dilemiyor. Ruslar zamanından askere hiç 
alınmadıkları için bunların hiçbir (kıymeti askeri
yesi yoktur. Böyle kıymeti askeriyesi olanıyan 
bu efrat ile aüayişi mahalliye katiyen temin edi
lememektedir. 

BİR SES — Buradan gönderelim. 
TALÂT B. (Devamla) •— Oradaki jandarma

yı jandarma haline getirinceye kadar jandarma
yı onaya baş'İJa yerden gönderelim. Jandarma ef
radının içeıfeinde değil, bütün Ardahan vilâyeti
nin içinde okur - ya^ar on adam yoktur, yazar bir 
belediye reisi bulmak için üç defa intihap yaptır
dım. (Handeler) Binaenaleyh efradın' muhalifi 
olıan ihtiyacını anlatmak işitiyorum. Bu efrada 
bu maaş fazladır. Fakat bunların yerine yukar
da 'arz ettiğim gibi bunlar jandarmalığı öğrenin
ceye kadar bilhassa küçük zaıbitan, başçavuş, çavuş 
ve karakol kumaındanlariyle jandarma neferlerinin 
Ardahan vilâyetine hariçten getirilmesini Dahi
liye Vekili Beyefendiye biilmunase.be arz etmiş
tim. Defterlerine yazmışlardı. Bugün, zannede
rim, orada bir jandarma kumandanı da yoktur. 
Onanın •asayişini temin içlin karakollarının da tez
yidine lüzum 'Vardır. Devriye, telâfileri de yapıl -
maılı. (Bereket versin oranın yolu yok. Yoksa şe
kavetten geçmenin imkânı yütkur, 

REİS — Efendim, faslın yekûnunu reyi âli
nize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler 
lütfen eil kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

166 Mıntaka müfettişleri maaşı 7 200 
REİS — Söz istiyen var mı efendim! (Hayır 

sesleri) 166 nci faslın yekûnu olan 7 200 lirayı 

kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmişıtir. 

Fasıl Lira 

167 Müessesat maaşatı 312 408 

REİS —- Bu faslın yekûnunu reyinize koyu
yorum. Kaibul edenler lütfen el kaldırsın... Aksi
ni reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el 
'kaldırsın... Kaibul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

168 Kıtaat ve anüeisiseseuat masarifi 1 609 866 

REİS — 1'68 nci fasıl hakkında söz istiyen 
var mı efendim? (Hayır sefilleri) 168 nci farim 
yekûnun olan 1 609 866 lirayı reyinize koyuyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

169 Teçhizat ve levazımat 77 000 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Hayır 
sesleri) 169 ncu faslın yekûnunu reyi âlinize ko
yuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

170 Merkez mesarifi müteferrikası 200 

REİS — Söz istiyen varmı efendim? (Ha
yır sesleri) 170 nci faslın yekûnu olan 200 lirayı 
reyinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmi
yenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

171 Taşra masarifi müteferrikası 15 576 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Ha
yır, sesleri) 171 nci faslın yekûnunu reye ko
yuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

http://biilmunase.be
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Fas. I Lira 

172 Tahsisat fevkalâdei şehriye 1 176 060 
REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Ha

yır, sesleri) 172 nci faslın yekûnunu reyinize ko
yuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

173 Efrat melbusatı 519 400 
REİS — Söz istiyen var. mı efendim1? (Ha-

koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
yır, sesleri) 173 ncü faslın yekûnunu reyinize ko
yuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

174 Süvari hayvanatının nal ve 
mıh. esmanı 33 600 

REİS — SÖ2 istiyen var mı efendim? (Ha
yır, sesleri) 174 ncü faslın yekûnunu reyinize ko
yuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

175 Takip 
bedeli 

müfrezelerinin ekmek 
175 000 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Ha
yır, sesleri) 175 nci faslın yekûnunu reyinize ko
yuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Fasıl 

176 Telefon tesisatı 

Lira 

280 000 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Ha
yır, sesleri) 176 nci fasim yekûnunu reyinize ko
yuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Yekûnu umumi olan... 

ALİ CENANİ B. (Gaziantep) — Reis Beye
fendi, telgraf ücretleri için yarm encümende 
görüşüp arz edeceğiz. 

REİS — Efendim, telgraf ücreti henüz bu
raya mukayyidolmadığı için yarm buraya koya
caklardır. O zaman tekmil bütçeyi reyi âlinize 
koyacağım. 

Efendim ,yarm saat birbuçukta mukarrer 
olan ruznamedeki müzakeratımıza başlamak 
üzene Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat saat : 5 
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1340 SENESİ JANDARMA BÜTÇESİ 

Hükümetin en başlı1 vazifesi temini asayiş olduğu gibi ziraatin ve ticaretin terakkisi de asayi
şin müemmen olmasına mütevakkıf bulunduğundan şehir haricinde dâhili asayişin muhafazası ile 
mükellef jandarma teşki'lâtumıızın vazifesinin ifaya kâfil bir hal ve miktarda bulunması zaruridir. 

'Memleketimizin vüsati uzun harlb seneleri neticesi yer yer teessüs eden şekavdtin külliyen iza
lesi ifçin fazla jandarma istihdamı mecburi bulunmaktadır. Bu sebepten mulvazenei umumiyeden 
jandarma için on milyon liraya garip tahsisat tefriki zarureti hâsıl olmuştur. 

1339 da Teşrinisaniden itibaren ziâlbitan maaşa'tına kanunu mucibince yapılan \zamaim senelik 
olarak hesabedildiği takdirde (10 307 089) liralık bir bütçeye malik bulunan bu daireye Hükümet 
1340 senesi için (6 576 096) lira teklif etmektedir. 1339 a nazaran vâki noksan efrat adedinin 
biraz tenkisinden münlbahi's bulunmaktadır. Hükümet memleketin her tarafına dağıtılmış <olan jan
darmanın 1340 senesinde bir kısmı memleketinşekaveti ziyade olan dokuız mmtakasında piyade 
ester suvar ve atlı olarak mitraryözle mücehheız ve kuvvetli dokuz takip müfrezesi halinde toplu 
bulundurulmasını ve bu kitalarm mıntaka dâhilinde zuhur edecek iher hamgi bir şekavet karşısın
da derhal harekete â'mâde bulundurulmasını ve bu suretle Hükümet kuvvetini daima eşkiyaya 
faik bir vaziyet ve miktarda bulunduğunu ve şekaveti zuhuru ile beraber ezmeye hazır olduğunu 
şekavete sülük edeceklere anlatacak bir mevkide bulunmasını esas ittihaz ederek 1340 bütçesini 
buna göre tanzim eylemiş ve teşkil olunacak süvari kıtaatının hayvanlarını Hükümet tarafından 
itayı ve bu takip müfrezelerine yevmiye birer ekmek bedeli verilmesini teklif eylemiştir. Encüme
niniz Hükümetin bu teklifini kabul eylediği gibi memleketin her hangi bir noktasında zuhur ede
cek vukuatı derhal diğer merakize tebliğ, ilerde jandarma adedini tenkis ve temine yarıyacak 
olan jandarma karakollarının telefonla yekdiğerine raptı için 280 OOO lira taihsisa't ilâve eylediği 
gibi hudut bölüklerinin jandarmaya nakli dolayısiyle efradına jandarma efradı misillû iaşe bedeli 
itası1 dolayısiyle Müdafaai Millîye Bütçesinden tenzil suretiyle ilâve olunan (899 85'2) liraya 
(250 000) lira daha zammeylemiş ve 1340 bütçesini (9 901 096) lira olarak Heyeti Umuımiyenin ka
bulüne arz eylemiştir. 

9 Şuba/fc 1340 
Muvazenei1 Maliye Encümeni 

Namına 
Mazbata Muharriri 
Kırşehir Mebusu 

Yaihya 'Galip 
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F. M. Nev'i muhassasat 

1339 senesi 
bütçesindeki! Hükümetçe 

tadilâta 1340 senesi 
1339 senesi göre sene- için teklif 

bütçesi lîk miktarı olunan 
Lira Lira Li'ra 

Muvazenei 
Maliye En
cümenince 
1340 senesi 
için' teklif 

olunan 
Lira 

163 Birinci kısım - İdareyi merkeziye' 
maaşatı 

1 Umum Jandarma Kumandanı 
'2 Umara ve zâbitan maaşı 
3 Müstahdemini müteferrika ve hademe 

163 ncü ıfaıslm yekûnu' 

164 Masarilfat 
1 Tenvir ve teshin 
2 Kırtasiye ve evrakı matlbua 
3 Merme't 
4 Mefruşat ve telefon 
5 Harcırah 

164 ncü (faslın yekûnu 

İkinci kısım - Kıtaat ve müessesat 
kıtaat maaşatı 

165 1 Ümera ve zâbitan maaışatı 
2 Efrat maaşı ve iaşe bedeli 

166 

167 

168 

1651 nci faslın yekûnu 

Mıntaka müfettişleri maaşı 

Müessesat maaşatı 
1 
2 Jandarma zabit mektebi 
3 Jandarma efradı cedide ve karakol 

kumandanları mekâtibi 

167 nci fasim yekûnu 

Kıtaat ve müessesat 'masarifatı 
1 lıearat 
2 Tenvir ve teshin 
3 Kırtasiye ve evrakı ma'tJbua 
4 İnşaat ve tamirat 
5 Mefruşat 
'6 Tabip ücreti, muaıleeat ve hastagan 

iaşesi 

960 
5 630 
3 405 

10 042 

800 
300 
97,50 
200 

1 125 

2 522,50 

252 911,50 
'5 907 262 

6160173,50 

4 800 

3 896 
7 119 

179 612 

190 627 

960 
10 080 
4 428 

15 468 

800 
300 
97,50 
200 

1 Ü25 

2 522,50 

294 648 
5 800 128 

6 094 776 

13 200 

4 '620 
10 032 

486 208 

490 860 

960 
10 560 
4 176 

15 696 

«00 
300 
100 
200 

3 000 

4 400 

'266 928 
4 704 468 

4 971 396 

8 1040 

5 1962 
8 592 

297 864 

312 408 

720 
9 480 
4 176 

14 376 

800 
300 
100 
200 

1 400 

326 748 
5 852 262 

5 679 010 

7 200 

5 952 
8 592 

297 864 

8112 408 

23 700 
105 650 
13 750 
9 500 

42 500 

23 700 
105 560 
13 750 
9 500 
42 500 

22 000 
ıS5 240 
13 000 
10 000 
35 096 

23 000 
82 000 
10 576 
11 000 
11 000 

50 000 60 000 20 000 21 000 
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Muvazene! 
1339 senesi' Maliye En-

bütçesindeki Hükümetçe cümenince 
tadilâta 1340 senesi 1340 senesi 

1339 senesi göre sene- için teMif için teklif 
bütçesi lik miktarı olunan olunan 

F. M. Nev'i muhassasat Lira Lira Lira Lira 

70 000 
25 000 
14 500 
10 500 

70 000 
25 OOO 
14 500 
10 5O0 

74 '500 
'25 OOO 
10 000 
10 OOO 

70 000 
25 000 
10 000 
12 000 

7 Hancıralh '(Merkez ve mülhakat) 
8 Masarifi nakliye 
9 Mükâfatı şaktiye 

10 Hayvan 'bedeli tazminatı 
11 Binek ve mekkâri hayvanatının yem 

bedeli 1 476 500 1 476 500 1 122 996 1 204 490 
12 Mulbayaa olunacalk hayvan Ibedeli 4 900 4 '900 117 000 117 000 
13 Mekteplerin iaşe -masrafı 10 080 10 080 10 080 10 080 

168 n-ci faslın yekûnu 1 856 535 1 856 535 1 555 032 1 609 866 

169 Teçhizat ve levazıma't 
1 Mubayaa olunacak esliha ve cephane 
2 Teçhizat, edevat ve endaıht leva'zımı 87 970 87 950 67 000 77 000 

169 men faslın yekûnu 87 970 87 950 67 000 77 000 

Üçüncü ikısıım 
170 Merkez masraf müteferrilkası 190 190 200 200 

171 Taşra masraf müteferrikası' 15 000 15 000 15 000 15 576 

172 Tahsisatı fevkalâdei şehriye 

87 

15 

970 

190 

000 

767 '931 

552 249 

48 750 

9 696 775 

173 Efrad meibusatı 552 249 552 249 428 100 519 400 

174 'Süvari hayvanatının nal ve mılh es
manı 48 750 48 750 28 000 83 600 

175 Talkip müfrezelerinin ekmek 'bedeli 175 000 175 000 

176 Telefon tesisatı 280 000 

87 

15 

950 

190 

000 

1 120 584 

552 

48 

249 

750 

10 307 089 Yekûnu umumi 9 696 775 10 307 089 8 578 096 9 1901 096 

67 

15 

997 

428 

'28 

175 

000 

200 

000 

224 

100 

000 

000 

8 578 096 

— 368 
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Unvanı memuriyet 

Umum Jandarma Kumandanı 
Umum Jandarma Kumandanı Mua
vini 
Sulbe Müdürann 
Sulbe müdür muavinleri 
iMül'hak kıdemli Ibölük kumandanı 
Kıdemsiz Ibölük kumandanı1 

Takım kumandanı 
Birinci sınıf hesap memuru 
Sivil Ikâıtip 

Yekûn 

Odacı maktu 
Başçavuş 
Çavuş 
Nefer 

Yekûn 

Kıtaat ve müessesat maaşatı 
Birinci sınıf jandarma kumandanı 
İkinci sınıf jandarma kumandanı 
Üçüncü sınıf jandarma kumandanı 
Kıdemli 'bölük kumandanı 
Kıdemsiz bölük kumandanı 
Takım kumandanı 
Takım kumandanı 
Birinci sınıf hesap memuru 
İkinci sınıf hesap memuru 
Üçüncü sınıf hesap memuru 
Hastane mürettdbatı 

Yekûn 

Hudut taburları 
Talbur kumandanı bimbaşı 
Kıdemsiz 'bölük kumandanı yüzbaşı 
Takım kumandanı mülâzim evvel 
Üçüncü sınıf hesap memuru 
Habi/b ibinbaişı 

Kaiblettadilıât 
1339 senesi maaşatı 

Beheri 'Şehriısi 
Aded Lira Lira 

Badettadiılât 
1339 senesi üiaaşatı 

Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lira 

1 

1 
4 
4 
5 
4 
9 
2 
5 

94 

3 
1 
9 
11 

24 

14 
26 
42 
200 
178 
'564 
282 
14 
26 
42 
7 

1 395 

80 

45 
35 
22 
18 
15 
12 
19 
10 

18 
17 
16 
14 

35 
27 
22 
18 
15 
12 
10 

19 
15 
12 
18 

•80 

45 
140 
88 
90 
60 
108 
38 
50 

019 

54 
17 
144 
154 

369 

490 
702 
924 

3 600 
2 -680 
6 768 

ı 2 ;820 
266 
390 
Ö04 
126 

19 260 

1 

1 
4 
4 
5 
4 
•9 
'2 
5 

34 

3 
1 
9 
11 

24 

14 
•26 
42 

'200 
178 
504 
1282 
14 
26 
42 
7 

1 395 

80 

60 
50 
35 
(25 
20 
15 
20 
12 

1-8 
17 
10 
14 

50 
40 
35 
25 
'20 
15 
10 
20 
18 
15 
m 

80 

60 
200 
140 
125 
80 
135 
40 
60 

840 

54 
17 
144 
154 

369 

700 
1 040 
1 470 
5 000 
3 560 
8 460 
2 820 
280 
468 
630 
126 

34 554 

— 370 — 
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Hakümetçe 1340 senesi Muvazenei Maliye Encümenince 

için teklif olunan 1340 senesi İçi» telklif olunan Heyeti Umumiyece 1340 senesi 
Tahsisatı için kabul olunan 

Beheri Şehrisi Beheri Şehrisi fevkalâde Beheri Şehrisi Mülâ» 
Acted Lira Lira- Adeft Lira Lira Lira A&£& Tjfra tAta, Lira ^haaa l 

1 80 80 1 60 60 140 

- -ı 
t:.:. % 
• • • • - - • 4 

6 
4 
10 
2 
5 

•" 3 5 •• 

60 
'50 
35 
25 
20 
15 
20 
12 

- 60 
200 
140 
150 
80 
150 
40 
60 

880 

- -i 
- 4 

4 

5 
4 
9 
2 
& ' 

u 

40 * 
~3o 
25 
20 
15 
20 
12 

- 50 
-160 
140 
125 
80 

135 
40 
tâ 
790 

100 
mt 
260 
325 
240 
490 
88 
200 

$048 

3 18 54 3 18 54 
1 16 16 1 16 16 
9 35 135 9 15 135 

11 13 143 11 13 Î4& 

24 348 24 348 

14 
25 
42 

" 160 ' 
16$ 
530 
222 
14 
25 

• 42 
7 

50 
40 
35 
25 
20 
15 
10 
20 
18 
15 
18 

760 
1 040 
1 470 
4 000 -
3 360 
7 950 
2 220 
280 
468 
630 
126 

14 
26 
42 

160 " 
169 
530 
222 
14 
26 
42 -
7 

50 
40 
35 
25 
20 
15 
10 
20 
18 
15 
18 

700 
1 040 
1 470 

-S 009 
S 560 
s-m 
2 820 

1 280 
468 
630 
126 

1 400 
2 210 
2 730 
10 400 
10 08$ 
29 150 
11 100 

61$ 
1 Îi4 
1 764 

::'. ': - : 

1 251 22 244 1 251 22 244 70 594 

12 
49 
171 
12 
12 

35 
20 
15 
15 
33 

420 
980 

2 565 
180 
420 

780 
2 940 
9 405 
504 
780 



F. M. 

tfâ 

ısr 

t :10 12. 

: . , : ' , * - - ' - - î • " - — 

unvanı memuriyet 

Baytar yüzbaşı 
Tüfekçi 

Birinci madde yekûnu' 

Efrat 
Bölük kâtibi başçavuş 
Çavuş 
Oribag 
Nefer 
Karakol kumandanlan ikramiyesi 
nefer 1 603 
Müteehhîl efradın aile maaşı ne
fer 2 000 
Temdidi müddet zammı 2 600 

Yekûn 

Hudut bölükleri efradı 
Başçavuş 
Başçavuş muavini 
Çavuş 

3 . İ340 C : 2 

Kaıblettadilât 
1339 s 

Aded 

1 395 

857 
1 498 
2 647 

27 864 

32 866 

senesi maaşatı 
Beheri Şehrisi 

Lira Lira 

19 260 

17 14 569 
16 23 968 
15 29 705' 
14 390 096 

-
2 3 206 

4,5 9 000 
1,40;. 2 800 

483 344 

Badettadlılât 
1339 i 

Aded 

1 395 

852 
1 498 
2 647 

27 864 

28 437 

senesi maaşatı 
Beheri Şehrisi 

Lira Lira 

34 554 

17 14 519 
16 23 968 
15 29 705 
14 390 096 

2 3 206 

4,5 9 000 
1,40 2 800 

483 344 

Nefer 

îkincİ maddenin yekûnu 32 866 

Mıntaka müfettişleri 
Birinci smıf mmtaka müfettişüeri 
Üçüncü sınıf mmtaka müfettişleri: 

Yekûn 

32 866 

r 10 
10 

20 

483344 

45 450 
35 350 

:-" 800 

28 437 

10 
10 

20 

483344 

60 600 
50 500 

1 100 

İmalâthane 
Müdür kaymakam 
Birinci sınıf hesap memuru 
İkinci smıf hesap memuru 
Üçüncü smıf hesap memuru 
Makastar 
Başçavuş 

1 
1 
2 
1 
2 
1 

17 
19 
15 
12 
15 
17 ?. 

27 
19 
30 
12 
30 
17 

.. '1 
1 
2 
1 
2 
1 

40 
20 
18 
15 
15 
17 

40 
20 
36 
15 
30 
17 

372 
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Hükümetçe 1340 senesi Muvazenei Maliye Encümenince 

için teklif olunan 1340 senesi için teiklif olunan Heyeti Umumiyeee 1340 senesi 
- Tahsisatı için kabul olunan 

Beheri Şehrisi Beheri Şehrisi fevkalâde Beheri Şehrisi Mülâ-
Aded Lira Lira Aded Lira l i ra Lira Aded Lira . Lira Lira . .haza$ 

1 251 

:- 863 
1 557 
2 649 
23 368 

23 437 

• 16 
15 
14 

".: 13 

2 

- 4 
1,40 

. ... 

22 244 

13 808 
23 355 
37 036 
308 784 

3 205 

8 00D 
2 80D 

392 039 

12 
12 

İ 531 

863 
, 1 557 
2 649 
23 368 

28 437 

20 
15 

16 
15 

••- 14 
::r 13 

2 

4 
1,40 

240 
180 

27 229 

13 808 
23 355 
37 086 
308 784 

3 206 

8 000 
2 800 

392 039 

720 
504 

86 227 

^--

• - t 

, 

• ' '-

-

• 

23 437 

49 9,5 465 
49 . 9,&75 ._ 459 

379 9,25 3 505 
710 8,75 6 212 

5 913 8,25 48 782 

392039 28 437 ;; 392039 

12 60 720 12 50 600 1 200 

12 720 12 600 1 200 

1 
1 
2 
1 
2 
1 

4 0 ••;• 

.... 20 
18 
15 
15 
16 

40 
20 
36 
15 
30 
16 

- i, 
1 
2 
1 

• 2 • • • 

1 

•; 40 .< 
. 20 :; 

18 •:, 
1 5 ı; 
1 5 • 
İİ6 

40 
20 
36 
15 
30 
16 

85 
44 
88 
42 
40 

8 7 » ^ 
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unvanı memuriyet 

Kaiblettadilât 
1339 senesi maaşatı 

Beheri Şehrisi 
Ad«d Lira Lira 

•"• BadeitaMât 
1339 senesi maaşatı 

Beheri Şehrisi 
Aded "Lira • Lira 

Çavuş 
Onbaşı 
Nefer 
Debboy 
Müdür binbaşı 
Birinci sınıf hesap memuru 
Üçüncü sınıf hesap memuru 
Başçavuş 
Çavuş 
Onbaşı 
Nefer 
Madıbua 
Müdür kıdemli yüzbaşı 
Üçüncü sınıf hesap memuru 
Makinist 
Mücellit 
Başçavuş; 
Çavuş 
Onbaşı 
Nefer 

16 

14 

36 

-68 

Birinci madde yelkûnu 21 335 21 

16 

14 

16 

38 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

"22 
19 
12 
17 
16 
15 

18 
12 
15 
K) 

•22 ' 
19 
12 
17 
16 
1-5 

18 
12 
15 
10 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

35 
20 
15 
17 
16 
15 

25 
15 
15 
W 

35 
20 
15 
17 
İ6 
15 

25 
15 
15 
İfl 

385 

Jandarma zabit moktelbi 
Müdür 'miralay 
Müdür muavini binib aşı 
Kıdemli bölük kumandanı ~ : : 

Kıdemsiz bölük kumandanı 
Takım kumandanı mülâzım evvel 
Sivil muallim 
Sivil muaıllinı 
Sivil muaûlim 
Sivil muallim 
Birinci sınıf hesap memuru 
Tüfekçi 
Başçavuş 
Çavuş 
Onbaşı 
Nefer 
Hademeğan ve aşçı malktu 

1 -
1 

- ,..,.,,=2 
1 

•'-•:: 2 • 

4 
-••- A 

5 
... , r§ • 

1 
1 
1 
2 
1 

12 
4 

35 -
22 

"••-18 ' 
15 

• 12 
25 
20 
15 
12 
19 
12 ' 
17 
16 
15 
14 
18 

35 
22 

m 
15 

:. 24 ::-
100 

80 
75 
60 
19 
12 •: 
17 
32 
15 

168 
72 ' 

1 
1 

• 2 •• 

1 
' 2 " 

4 
4 
5 
5 
1 
1 
1 
2 
1 

16 
4 

•50 -
35 
2§ -
20 
15 
25 
20 
15 
12 
20 
12 
17 
16 
15 " 
13 
18 • 

50 
35 
50 
20 

: 30 
100 
80 
75 
m 
20 
12 
17 
32 
15 

308 
72 

ikinci maddenin yekûnu 47 782 47 836 
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M. Unvanı memuriyet 

Kablettadilât 
1339 senesi maaşatı 

Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lira 

Badettadi'lât 
1339 senesi maaşatı 

Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lira-

Efradı eelile ve karakol kumandan
ları 
Müdür bin'bası (efradı eelile mekteb-
deri) 
Müdür kıdemli yüzfbaşı karalkol ku
mandanları mektepleri 
Kıdemli yüzbaşı 
Kıdemsiz yüzbaşı 
Takım kumandanı mülâzım evvel 
Mektep taıbibi 
îmam 
Tüfekçi 
Üçüncü sınıf hesap memuru 
Aşçı maktu 
Aşçı yamağı maktu 
Başçavuş 
Çavuş 
Onbaşı 
Nefer 
Talebe 
Meteehil gönüllü efrat aile maaşı 
Temdidi müddet zarurcu 

Yekûn 

^ Yekûnu umumi 

7 

8 

19 
85 
7 
7 
7 
7 ! 

15 
7 

35 
117 
178 
162 

3 000 

3 662 

38 070 

22 

18 

15 
12 
15 
12 
12 
12 
18 
18 
17 
18 
15 
14 
10 
2 

154 

144 

285 
1 032 

105 
84 
84 
84 

270 
126 

- 595 
1 872 
2 670 
2 268 

30 000 
308 

1,40 140 

-

40 271 

545 362 

7 

8 

19 
86 
7 
7 
7 
7 

15 
7 

35 
117 
178 
162 

3 000 

3 662 

38 070 

» 

35 

25 

20 
15 
35 
12 
12 
15 
18 
18 
17 
16 
15 
14 
10 

-

245 

200 

380 
r l 290 

245 
84 
S4 

105 
270 
126 
595 

1 872 
'2 670 
2 268 

30 000 
• -

40 434 

551 962 
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Hüikümetçe 1340 senesi Muvazenei Maliye Encümenince 

için teklif olunan 1340 senesi için telklif olunan Heyeti Umumiyece 1340 senesi 
Tahsisatı için kabul olunan 

Beheri Şehrisi Beheri Şehrisi fevkalâde Beheri ' Şehrisi Mülâ* 
Aded Lira Lira Aded Lira Lira Lira Aded Lira Lira Lira hazat 

7 

8 
7 
14 
58 
7 
7 
7 
7 
15 
7 
29 
58 
174 
146 

2 000 

35 

25 
25 
20 
15 
25 
12 
12 
15 
18 
18 
16 
15 
14 
13 
8 
4 

1,40 

245 

200 
175 
280 
870 
175 
84 
84 
105 
270 
126 
464 
870 

2 438 
1 898 
16 000 

400 
140 

7 

'8 
7 
14 
58 
7 
7 
7 
7 
15 
7 
29 
58 
174 
146 

2 000 

35 

25 
25 
20 
15 
25 
12 
12 
15 
18 
18 
16 
15 
14 
13 
8 
4 

1,40 

245 

200 
175 
280 
870 
175 
84 
84 
105 
270 
126 
464 
870 

2 436 
1 898 
16 000 

400 
140 

400 

520 
455 
480 

3 190 
455 
266 
266 
294 

2 551 24 822 2 551 24 822 6 741 

32 380 442115 29 760 505 523 98 005 

37?— 



:;;; Yekûn 

2 400 
34 050 
4 176 

40 632 
7 148 422 

;, :!4ra 

720 
9 480 
4 176 

14 376 
5 998 618 

um 

....tahsisatı. 
Ifvkalâde 

':; Um, 
1 680 

24 576 
00 

36 256 
1 149 804; 

JANDABMA 

I4ra . 

1 Umum Jandarma Kumandam 
34 Ümera ve zâ/bitan 
24 Müstahdemini müteferrika 

59 Yekûn 
39 701; Kıtaat ve müessesat 

7 189 054 6 012 094 1 176 060[ 39 760 - Yekûnu umum 

ı m M 


