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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Umumî, mülhak ve hususi bütçelerle idare 
edilen daireler ve belediyelerle sermayesinin ta
mamı Devlete veya belediye veya hususi ida
relere ait daire ve müesseseler arasındaki ihti
lafların tahkim yoluyla halli hakkındaki kanu
nun tefsiri mucip olmadığına dair mazbata ile; 

Askerlik kanununun beşinci maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası kabul edildi. 

Devlet Meteoroloji işleri umum müdürlüğü 
teşkilât ve vazifelerine dair kanuna bir madde 

Lâyihalar 
1. — Askerî ceza kanununa ek kanun lâyiha

sı (1/750) (Adliye ve Millî Müdafaa encümen
lerine). 

2. — Millî korunma kanununun bazı madde-

REİS — Celse açılmıştır. 
BAŞVEKİL Dr. R. SAYDAM (istanbul) — 

Arkadaşlar; Millî korunma kanunu hakkındaki 
tadilâtı Hükümet Büyük Meclise arzetmiştir. 
Gelen evrak arasındadır. Yedi encümene havale 
edilmiştir. Heyeti Celilenizden, bundan evvelki 
tadilât üzerinde olduğu gibi, bu encümen aza
ları arasından intihap buyurulacak muvakkat 
bir encümende tetkik buyurulmasmı rica ediyo
rum. (Muvafık sesleri) 

REİS — Efendim; Millî korunma kanunu
nun tadil edilen maddelerinin 7 encümenden 3 er 
aza seçilmek suretiyle muvakkat bir encü
men tarafından tetkiki lâzımdır. Başvekil de 

1. — Manisa mebusu Refik tnce'nin, esin 
harflerle yazılmış kanım, nizamname ve talimat
nameler hakkında şifahi sual takriri ve Başve-
l.ii Dr. Refik Saydamın cevabı. 

REİS — Şimdi ruznamemizde Başvekâlet
ten bir sual takriri vardır, ona geçiyoruz. 

Takriri okutuyorum: 

eklenmesine; 
\redeksubay ve askerî memurlar hakkındaki 

kanunu değiştiren kanunun 3 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun lâyihalarının bi
rinci müzakereleri icra edildi. Cuma günü lop
la nüm ak üzere inikada nihayet verildi. 

İteis vekili Kâtip Kâtip 
Aydın Oazianteb İsparta 

Dr. M. Germen Bekir Kaleli Kemal Turan 

1 erinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı mad
deler eklenmesine dair kanun lâyihası (1/751) 
(Adliye, Bütçe, Maliye, Dahiliye, Sıhhat ve içti
mai muavenet, Ziraat ve İktisat encümenlerine) 

m—-*-

ayni teklifte bulunuyorlar. Bu encümenler, Ad
liye, Bütçe, Dahiliye, Sıhhat ve içtimai mua
venet, Maliye, Ziraat ve iktisat encümenleridir. 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Eski encü
menin azaları var. 

REÎS — Müsaade buyurun, eski encümen 
azaları yalnız o tadilât için intihap edilmişler
di, mamaafih encümenler isterlerse yine ayni 
zevatı, yahut diğerlerini intihap edebilirler. Bi
naenaleyh Millî korunma kanunu tadilâtını tet
kik etmek üzere bu arzettiğim 7 encümenden 
3 er aza intihabı suretiyle bir muvakkat encü
men teşkilini reyinize arzediyorum, kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

T. B. M. Meclisi Reisliğine 
Yeni harflerin kabulü tarihi olan 1928 den-

beri 14 ncü yıla basmış bulunuyoruz. 1928 de 
ilk mektebe giren çocuklarımız 1942 den itiba
ren yüksek mekteplerden çıkmaya başlıyacak-
lardır. Yarının idare âmiri, hâkimi, avukatı, 
mühendisi, doktoru ve birçok âmme hizmetini 
üstüne alacak herhangi meslek veya vazifesinin 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

B I R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15 

REİS — Şemsettin Günaltay 

KATİPLER : Bekir Kaleli (Gazi anteb), Cavid Oral (Niğde). 

3 — SUALLER VE CEVAPLAR 
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sahibi olacak bu gençlerin kanunlara, nizamna
melere, talimatnamelere muhtaç olduklarında 
şüphe yoktur. Halbuki, 1928 den evvelki ka
nuni mevzuatımızın hepsi eski harflerle yazıl
mış olmak hasebiyle bunlar onlara tamamen ya
bancı bulunuyorlar. Bu takdirde bu vazifelerin 
önlerine çıkan meseleleri hal için uğrayacakları 
zorlukları tasvire lüzum görmemekteyim. Bina
enaleyh Hükümetin bu hususta ne gibi tedbir
ler düşünmekte olduğunu Başvekâlet makamın
dan sorar ve şifahi cevap verilmesini dilerim. 
Lütfen cevap verilmesi için bu takririmin Baş
vekâlete gönderilmesini rica eder, derin saygı
larımı sunarım. 

Manisa Mebusu 
Refik înce 

REİS — Söz Başvekilindir. 
BAŞVEKİL Dr.'REFİK SAYDAM (İstan

bul) — Arkadaşlar; Refik İnce arkadaşımızın 
sorduğu suale cevap verebilmek için işin biraz 
ilerisinden başlamak lâzımgeliyor. Memleketi
mizde tekmil kanunlarımızı bir araya toplıyan 
3 tertip düstur vardır. Bunun birincisi, 1840 
dan 1908 senesine kadar olan birinci tertiptir. 
Bu tertip de yalnız 1884 senesine kadar 4 cilt
liktir, 1884 den 1908 e kadar yani 24 senelik 
düstur yoktur. O vakit çıkan kanun ve nizam
nameler neşredilmemiştir. Binaenaleyh 1927 
senesinde teessüs etmiş olan Müdevvenat mü
düriyeti bundan 3 cildini Türk harfleriyle bas
mıştır.. Bunlar, bugün çıkmış ve tevzi edilmiş
tir. Son cildin de basılması için lâzımgelen çalış
malara devam edilmektedir. 

İkinci tertip düstur; 1324 senesinden, 1338 
senesine kadar olan zamanı ihtiva ediyor, bu on 
iki cilttir. Bunun yedi cildi evvelce basılmış
tır, beş cildi de bizim zamanımızda basılmış
tır. Yani bu 12 cilt tamamdır. Fakat bunlar 
eski harflerle basılmıştır. 

Üçüncü tertip; doğrudan doğruya 1920 se
nesinden 1941 senesine kadar olmak üzere 22 
cilttir, bugün basılmış ve çıkmıştır. Bu 22 
cildin 2 cildi arap harfleriyle Müdevvenat mü
dürlüğü teşekkül etmeden evvel basılmış, öylece 
kalmıştır. 1927 de teşekkül eden Müdevvenat 
müdürlüğü 1 - 7 nci ciltleri ve 10 dan 22 niciye 
kadar olan ceman 20 cildi tamamen Türk 
harfleriyle bastırmış ve tevzi edilmiştir. Bina
enaleyh Müyük Millet Meclisi Hükümetinin te
şekkül ettiği günden bugüne kadar, hatta ge
çen senenin ikinci teşrinine kadar olan kısım
lar tamamiyle tedvin edilmiş, basılmış ve bir 
araya toplanmıştır. Bunlar arasnda iki cilt eski 
arap harfleriyle kalmıştır. Vakit buldukça 
bunları da Türk harflerine çevireceğiz. 

Binaenaleyh eğer vaktimiz olursa atiyen meş
rutiyet devrine ve ondan evvelki devirlere ait 
ilk düsturun dört cildini de Türk harfleriyle 
neşretmek imkân dahiline girecektir. Maruzatım 
bundan ibarettir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim, Başve
kil Hazretlerinin verdiği izahat, gerek yapıl
mış işler noktasından, gerek yapılacak işler 
noktasından teşekkürü muciptir. Benim bu tak
riri vermeme sebep olan hâdise; bir anda bir 
vaziyet dolayısiyle duyduğum teessürden hâsıl 
olmuştur. 

Kurumda çalışırken tanıdığım, Hukuk tale
besinden bir genç yanımızda bulunuyordu. Hu
kuki meseleleri müzakere ediyorduk. O da isti
fade etsin diye, otur bakalım, dedik, iki saat 
kadar yanımızda bulundu; bu arada kendisin
den de istifade etmek için şu kanunu getir de
dik. Numarasını buldu ve getirdi. Kendisi Hu
kukun son sınıf talebesindendir. Vakta ki ka
nunu açtı, derhal dedi ki, efendim ben eski 
harfleri okuyamam. Bunu duyunca yüreğim 
sızladı. Bu çocuk muvaffak olursa bu sene mek
tepten çıkacak, gelecek sene asker olacak, bir 
sene de staj görecek. Binaenaleyh 1944 sene
sinde kanuni hak olarak mahkemede hâkimlik 
yapacaktır, icra dairesinde hâkimlik yapacak. 
Bir anda düşündüm, bu işi tevsi edelim. Di
ğer hususi iş görecekler için ehemmiyeti yok, 
onlar kendilerine lâzım olanı tedarik etsinler, 
fakat âmme hizmeti gören, Devletin kendileri
ne buna taallûk eden kanun ve nizamnameleri 
vermek mecburiyetinde bulunan gençler, ka
nun ve nizamları okuyamazlarsa bundan husu
le gelecek zorluğu nazarı dikkate alarak, Baş
vekil Hazretlerinden bu husustaki tedbirleri 
hakkında malûmat almak istedim. Şimdi izahat 
verdiler. Fakat bu işin yalnız düsturlarla hal
ledileceğine bendeniz kani değilim. Düsturla
rın bir defa, bütün yeni harflerden maada bir 
şey bilmeyenlerin eline geçmesi için azami tes-
hilât gösterilmek lâzımdır. Bunun büyük bir 
para işi olduğunu biliyorum. 

Sonra, her kanunun talimatname ve nizam
namesi hariçte basılmaz. Bilirsiniz, kitapçılar 
herhangi bir kanunu basacakları zaman kanu
nu ve şerhleri yazarlar, nizamname ve talimat
name ile alâkalanmazlar. Halbuki bilirsiniz ki 
her kanunun arkasında bir nizamname ve bir 
kaç talimatname teselsül etmektedir. Bunlara 
ait kısımlar kitabçılardan tedarik edilemeyin-
ce müşkülât artacaktır. 

Başvekil Hazretlerinin nazarı dikkatlerini 
celbetmek isterim, her zaman müracaat zarure
ti olan nüfus kuyudatıdır, 1928 den evvelki nü
fus kuyudatı zannediyorum ki, yeni harflere 
inkılâp etmiş değildir. 3 - 4 sene sonra bu teş
kilâtın basma geçecek olanların üzerinde bu 
müşkülât kendisini gösterecektir, bilhassa ta
pu kuyudatında çok mühim olarak gösterecek
tir. İcabında 7 - 800 senelik kayıtlara dahi mü
racaat zarureti hâsıl olmaktadır, halbuki on
lar kendilerine mahsus şekilde yazılmışlardır, 
bütün bunlarm hepsi zorluklar doğurmakta-
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dır, bunların, malî müşkülât da takdir edilmek
le beraber, nazarı dikkate almdığmı görme
nin meserreti içindeyim. Acaba 2 ve 3 ncü ter
tip düsturların herbirisini ayrı ayrı tabettir-
mekten ise bunların heyeti umumiyesi üzerin-

1 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1941 malı 
yılı bütçesinde 15 000 lira münakale yapılmasına 
dair kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbata
sı (1/742) 

2 — Umumî harp senelerinde İhracat ve 
Alen'i ihtikâr heyetlerinde bulunan eski Ticaret 
nazırı Ahmet Nesimi ve merhum Mustafa Şe
ref Özkan'la arkadaşları hakkında katı bir ka
rar verilmesine dair Başvekâlet tezkeresi ve Ad
liye encümeni mazbatası (3/13) 

REİS — Ruznameye devam ediyoruz. Tarih
lerinin yeni olmasına göre bunlar bugün mü
zakere edilemiyecektir. 

3 — Tokad mebusu Hasip Ahmed Aytuna'nm 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen 
mazbatası (3/269) [İJ 

(Mazbata okundu) 
HASİP AHMED AYTUNA (Tokad) — Muh

terem arkadaşlarım, Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinin okunan mazbatasmdan da anla
şıldığı veçhile teşriî masuniyetimin kaldırılma
sını kendim de istemiştim. Şimdi bu dileğimi 
tekrarlıyorum. Çünkü hayatımda ilk defa ola
rak aklımdan, hayalimden geçmiyen bir isnat 
altında bulunuyorum. 

Sayın arkadaşlarım, bu isnadın mahiyeti şu
dur: Bendeniz Gazi Terbiye enstitüsünde mual
lim bulunurken, 1933 senesinden 1936 ders yılı 
sonuna kadar, Maarif cemiyetinin Ankarada, 
Yenişehirdeki ilk ve orta okulunun müdürlüğü
nü de yapmıştım. Müdür vekâletinde bulundu
ğum bu mektepten ayrıldıktan 3 sene sonra 
Halil Vedat Fıratlı adında bir maarif müfettişi 
geliyor, teftiş yapıyor. Bu teftiş esnasında nu
mara defter ve cetvellerindeki bazı rakamlarda 
hâkler, silintiler ve düzeltmeler görüyor. Bunla
rın bir kısmının yanında benim imzam bulunu
yor; bir kısmmın yanında ise benim imzam gö
rülmüyor. İşte arkadaşlarım, yanı başında im
zam olmıyan silintiler ve düzeltmelerden dolayı 
bana; «bunları yapan sensin» diye suç isnat olu
nuyor. Eğer bu sonuncuları da ben yapmış olsay
dım hiç şüphesiz ki onları da imza ederdim. 
Binadan binaya taşman, benden sonra üç sene 

[1] 65 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

de büyük bir tasfiye yapıp, bunların ilga edil
mişlerinden kurtulup yeni bir kanun külliyatı 
meydana getirmek kabil midir, değil midir? 
Bunu dahi bir fikir olarak ortaya atıyorum ve 
sözüme nihayet veriyorum. 

ortada duran, elden ele geçen ve bir çok kimse
lerin elinde kalan bir defterin, üzerinde im
zam olmıyan hâk ve silintilerden dolayı bana 
suç isnat edilmesindeki mâna ve hikmeti bir tür
lü anlıyamıyorum. O hâk ve silintileri bir baş
kası niçin yapmış olmasın da ben yapmış olayım? 
Onları benim yaptığıma delil nedir? Defter mey
dandadır. 3 sene ortada kalmıştır; elden ele geç
miştir ve yıpranmıştır. Eğer imzam altmdakiler-
de bir suçum varsa, onlara karşı mesul olmağa 
her vakit hazırım. Fakat benim imzam olmıyan-
lar için neden ben mesul olayım? Bundan gayri, 
ortada şikâyet eden, dâva eden" muallim, tale
be veya çocuk velisi dahi yoktur. Buna nazaran 
mezkûr hâk ve silintileri benim yaptığıma, tek
rar ediyorum, ne ile hükmedilmiştir? 

Arzettiğim gibi, teftiş; ben mektep müdür
lüğünden ayrıldıktan üç sene sonra yapılmış ve 
bu müddet zarfında, bu defter ortada kalmış, 
benim hükmüm altından çıkmıştır. Bu hâk ve 
silintilerin bir başkası tarafından yapılmış ol
ması - ben yapmadığım için - muhakkaktır. Kim 
yapmış ise onu aramaları, onu bulmaları lâzım
dır. Binaenaleyh; bana yapılan isnadın hiç 
bir mantıkî delili yoktur. Bu sebepten ve bu is
nadı; biranevvel üzerimden sıyırıp atmak için, 
mahkemeye gitmek istiyorum. Bana bu imkânı 
vermenizi Yüksek Heyetinizden de rica ediyo
rum. 

REİS — Mazbata hakkında başka mütalâa 
var mı? 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Muhterem arka
daşlar, Muhtelit encümenin verdiği kararda ka
nuni isabet vardır. Zaten arkadaşımız da böyle 
bir zan altında kalmamak için meselenin mah
kemeye havalesini arzu etmiş ve burada da bu 
arzusunu tekrarlamıştır, teyidetmiştir. Yalnız 
bu kadar nazik bir mevzuda bir noktayı anla
mak için söz almış bulunuyorum. 

Encümen mazbatasında deniliyor ki, «Hasip 
Ahmed Aytuna tarafında Meclis Riyasetine su
nulan ve encümenimize gönderilen son iki mek
tubu da okunarak bu mektuplar münderecatmm 
neticeye tesir yapacak mahiyette olmadığı görül
müş...» Bu mektuplar, hukuki bir kıymeti olma
sa idi mazbataya girmelerine mahal görülmiye-
bilirdi. Su halde neticeye müessir sayılmaması
nın sebebi nedir? Bunun izahını rica ediyorum. 

MUHTELİT En. M. M. TEVFİK FİKRET 
SILAY (Konya) — Efendim; hâdise mazbata-

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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mızda tavzih edilmiştir. Hasip Ahmed Beyin 
kürsüden söylediği, şu cihetten müddeiumumi
likçe varit görülmemiştir: Hâk ve silinti sınıf 
geçmeğe tesir etmiştir. Şikâyetçi olmaması, za
ten cürümün mahiyeti bakımından hukuku am
mece takip olunacağındandır. 

Mektuplar meselesine gelince; mektupları biz 
müdafaa bakımından varit görmedik. Mektuplar 
Maarif müfettişi aleyhinde idi. Esasen kendile
ri de Heyeti Âliyenize bunu arzedebilirlerdi. 
Müdafaaya taallûk etmediği için bu mektupların 
mazbataya yazılmasında bir mecburiyet gö
rülmemiştir. Maruzatım bundan ibarettir. 

SIRRI İÇ ÖZ (Yozgad) — Müsaade ederse
niz usul hakkında bir şey söyliyeceğim'. Teşkilâtı 
Esasiye kanununun 14 ncü maddesi, mahkemeye 
giden mebusun muhakemesi mevkufen yapıla
caksa, Heyetten yeniden karar alınmasını âmir
dir, bu noktayi işaret etmek isterim. 

İSMET EKER* ( Çorum ) — Tevkif mevzuu 
yoktur, Adliye lüzum görürse karar ister (Öyle 
mevzu yok sesleri). 

REİS — Mazbata hakkında başka mütalâa 
yoktur. Tokad mebusu Hasip Ahmed Aytuna 'nm 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkındaki 
Muhtelit encümen mazbatasını reye arzediyo-
rum. kabul edenler... Etmiyenler ... B. M. Mecli
since Tokad mebusu Hasip Ahmed Aytuna'nm 
teşriî masuniyetinin kaldırılmasına karar veril
miştir. 

Diğer mazbataya geçiyoruz. 
4 —- ürfa mebusu Refet Ülgen'in teşriî ma

suniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit encümen maz
batası (3/411) [1] 

(Mazbata okundu) 
REFET ÜLGEN (Urfa) — Sayın arkadaşlar; 

Büyük Meclisin yüksek huzuruna bir kabahatli 
imiş gibi çıktığımdan, daha doğrusu çıkarıldı
ğımdan dolayı çok müteessirim. Maruzatımla teş
riî masuniyetimin kaldırılması veya kaldırılma
ması hakkında bir şey diyecek değilim. Bu hu
susta verilecek karar Büyük Kamutaya ait bir 
haktır, o bilir. Ancak hakikattan çok uzak, yan
lış havadisler, şayialar dolaştırıldığını, kasten 
bulandırıcı bir hava estirildiğini, adeta bunlar 
üzerinde işlenilmekte olduğunu bendeniz de işit
mekte, duymakta ve bilmekteyim. Bunlar hak
kında şimdiye kadar elde etmiş olduğum vesi
kalar 800 sahifelik koca bir kitabı dolduracak 
kadar çok ve önemlidir. Bunun içindir ki kıs
men olsun meselenin hakikatini, iç yüzünü bil
dirmek, memleket için, vatan için, yurt için ça
lışan namuslu insanların günün birinde kimler 
tarafından ne gibi maksatla, ne gibi iddialar kar
şısında bulunabileceğini arzetmek için bu kürsü-

[1] 70 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

ye geldim, sizleri rahatsız etmek mecburiyetinde 
kaldım. Değerli vakitlerinizi israf etmemek için 
elimden geldiği kadar sözlerimi kısaltmağa çalı
şacağım. Arkadaşlar, gazetelerde, okullarda, şu
rada veya burada belki Meclisin koridorlarında 
dolaştırılan şayia, uçurulan balon, Türk Maarif 
cemiyetinde yüz bin liralık bir ihtilasın, bir suiis
timalin bulunduğu merkezindedir. Hattâ bunu 
gazete sütunlarına geçirecek kadar ileri gidil
miştir. Bunu yapanlar, yaptıranlar, çıkaranlar, 
Cemiyetin manevi şahsiyetine, adlarını ileride 
arzedeceöim namuslu insanların şeref ve haysi
yetine vicdansızca tecavüz etmişlerdir. Beş ma
liye müfettişi tarafından dört ay süren uzun bir 
zaman içinde Cemiyetin muhtelif müesseseleri 
teftiş gördü, yalnız teftiş değil tahkikat yapıl
dı. Kemali teessür ve teessüfle arzedeyim ki, bu 
müfettişlerden bazıları, kim bilir hangi kırbacın 
etkisi altmda, teftiş talimatnamelerinin hudut 
ve salâhiyeti dışına çıkarak, kötülük yaratmak, 
fenalık icadetmek heves, hülya ve arzusuna düş
tüler. Bütün bu isteklere, bütün bu arzuya rağ
men arkadaşlar, bulunan şeyler nedir? işte onla
rı birer birer mahiyetlerini, hakikatlarmı Yük
sek huzurunuzda arzedeceğim. Cemiyetin, he
pimizin bilgisi olduğu üzere, Ankarada bir ko
leji vardır. Bu üç mektepten ibarettir. Kız li
sesi, erkek lisesi, ilk okuldur. Bu müessesenin 
teftiş gördüğü dört yıllık muamelâtı, hesapları 
yarım milyon liraya yakındır. Burayı teftiş 
eden müfettiş İsmail Şevket isminde bir zat
tır. Bu zat teftişine devam ederken ilk olarak 
kasayı saymış ve 600 lira bir kasa açığı görmüş
tür. İlk bakışta açık gibi görünen bu hâdise, 
kötülük yaratmağı isteyen bazı yüzleri güldür-
müştür. Fakat arkadaşlar; açık gibi görünen 
bu şey, hakikatte bir açık değildir. Hakikati ol
duğu gibi göstermemişlerdir. Mektep muhase
besinin kasasını sayıyorlar, 600 lira açık görü-
yorlar. Muhasebeci derhal 600 lirayı yatırıyor. 
Halbuki mektep muhasebecisi bu parayı umumi 
merkez muhasebesine yatırmıştır. Muhasebeci 
makbuzları çıkarıyor, Umumî heyetin son kaı-a-
rına tevfikan yatırmış olduğu 933 lira 90 kuruş
luk makbuz gösteriyor. Diyor ki, işte bu, teftiş 
tarihinden evvel yatırılmıştır. Müfettiş mak
buzları alıyor, Merkez kayitleriyle karşılaştırı
yor. ve hakikat olduğu meydana çıkıyor. Ni
hayet muhasebeci bu parayı alıyor. Arkadaş
lar; diyeceksiniz ki, acaba mektebin hiç açığı 
yok mudur? Vardır, 26 kuruş. Teftiş zamanında 
nereye verildiği bilinmeyen 26 kuruştur. Beş 
yüz lira nakdî kefaleti olan bir muhasebecinin 
dört senelik bir muamele deveresinde, yarım 
milyon liralık iş gören bir adamın hesabında 26 
kuruş ihtilas ve suiistimal düşünülemez ve ka
bul edilemez. Arkadaşlar, Cemiyetin ve mekte
bin hesapları bir defa da merkezde müfettiş Ni-
zamettin tarafından ikinci defa olarak teftiş 
ediliyor. Bu tetkik sırasında mektebe bir te-
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lef on, muhasebeci gelsin. Neden? 2 000 lira 
açığı var. Mektebin muhasebecisi defterlerini, 
vesikalarını alıyor, doğru cemiyetin merkezine, 
müfettişin yanma gidiyor. Ne var diyor? 2 000 
lira açığınız var diyorlar. Göreyim diyor. Bi
ze itimadınız yok mu diyorlar, itimadım var 
amma, nefsime ve vicdanıma daha büyük itima
dım var diyor. Evrakı masanın üzerine dökü
yorlar Merkez muhasebecisi Lûtfi ve Müfettiş 
karşı karşıya oturmuşlardır. Mektep muhase
becisi soruyor; bu 800 lirayı yekûna niçin koy
madınız? Görülmemiş, alınmamış diyorlar. Ne
ticede açık olarak çıkardıkları 2 000 liradan 2 
para dahi açık görülmüyor. 

Eğer mektebin bu evrakı müsbitesinin bir 
nüshası mektepte olmamış olsaydı, merkezdeki 
muhasip bunları yok eder ve belki 20 bin lira 
açık gösterebilirdi. 

Arkadaşlar, fazla tasdi etmemek için sözleri
mi kısaltıyorum. Şimdi Bursaya geçiyorum: Bur-
sayı teftiş eden müfettişin durumunu ve vaziye
tini muameleleriyle arzedeceğim: Müfettişin 
raporuna nazaran, sayın Başvekilimize yazılan 
tezkerede, Bursa hesabında 42 lira fazla çık
tığı bildirilmiştir. Bu fazlanın nereden geldiği
ni müfettişe anlatıyorlar, diyorlar ki ; yatılı 
mekteplerde, hepinizin malûmudur, talebeye 
gelen harçlık para talebenin üzerinde bırakıl
maz, mektep idaresi bunu meneder. Bunu ema
net olarak kasaya yatırırlar. Bunu böylece an
latıyorlar ve defterlerini gösteriyorlar. Müfet
tiş bunu görüyor ve paranın hakikaten talebeye 
ait olduğunu anlıyor, fakat raporunda gene 42 
lira fazladır demekle iktifa ediyor. 

Sonra arkadaşlar; yazılı tezkerede, ibare ay
nen şöyle geçiyor: «Mubayaa işlerinin münaka
şa ve pazarlıkla olmadığı, ihalelerin ekseriyetle 
karara bağlanmadığı...» bir satırlık yazı, baş ta
rafı nihayetini, nihayeti baş tarafını bozan bir 
yazı. Bu kâğıdı ortadan büküp, ikiye katlarsa
nız üst üste gelen satırlar birbirini ifna eder, 
ortada bir şey kalmaz. Buna, hayret etmemek 
imkânı yoktur. Yazının yarısında «mubayaa iş
lerinin münakaşa ve pazarlık şeklini almadığı» 
mutlak olarak, cemi sigasiyle söylendiği halde 
artık «ihale» kalırmı ki bu ihalelerin ekseriyetle 
karara bağlanmadığı yazılıyor, bu. takdirde baş 
tarafın hükmü kalır mı? Velhasıl altı üstünü, 
bir yarısı diğer yarısını bozan bir yazı. Bunu 
bir tarafa bırakayım, vaziyeti izah edeyim: 

Arttırma ve eksiltme kanununa cemiyetler 
ve müesseseler dahil değildir. Bunu müfettişin 
bilmesi lâzımdır. Böyle olmakla beraber arka
daşlar, o mektep kendisini bunun haricinde tut
mamış, kanunların hükmü dairesinde hareket 
etmiştir. Yani bir senelik alım fiatı 500 lirayı 
geçen yağ, et, ekmek gibi şeylerin mubayaası 
münakaşa ile, ihale ile yapılmıştır. Bir senelik 
bedeli 500 liradan az olan, veya tek elden idare 

edilen kömür gibi, fiatı Hükümetçe tesbit edi
len şeker ve saire gibi şeylerin münakaşa ve mü
zayedesi zaten olmaz, bunların fiatları muayyen
dir. Bunlar da mektep mubayaa komisyonu 
marifetiyle satın alınmış ve kararlan verilmiştir. 

Ayni yazının diğer bir kısmını okuyorum. 
Bu dendikten sonra «et ve yağ bedellerinde mü
him farklar görüldüğü...», müfettiş raporlarına 
atfen yazılan yazıyı arzediyorum «mühim fark
lar görüldüğü, ayni yerdeki mekteplerin almış 
olduğu fiatlara nazaran % 40, % 50 fark oldu
ğu» denmiştir. 

Arkadaşlar; bu da baştan başa ve tamamen 
yalandır. Bursada yatılı olarak Orman mekte
bi var, yatılı olarak Askerî lise var, yatılı olarak 
Maarif vekâletine bağlı mektepler vardır. Tefti
şin yapıldığı 1939 - 1940 yılma ait, 1939 yılında 
Orman mektebi eti 39 kuruş 97 santime almış
tır. Yani 40 kuruşa almıştır. Maarif vekâletine 
bağlı olan mektepler 39 kuruş, 97 santime almış
tır. Yani 40 kuruşa almıştır. 

Cemiyet mektebi 40 buçuğa yani % 1 faz
lasına almıştır. 1940 yılında Orman mektebi 
50 kuruşa almıştır. Maarif vekâletine bağlı 
mektepler 50 kuruşa almıştır. Cemiyet mekte
bi 46 kuruşa, yani % 8 eksiğine almıştır. Ha
kikat budur. Nasıl olur, Başvekâlet gibi mü
him ve şayanı hürmet bir makama, % 40 - 50 
fazlasına alınmıştır, denir? Bu da böyle arka
daşlar. 

Sonra arkadaşlar; yine bu raporun içerisin
de «demirbaş eşya defteri yoktur» denmiştir. 
Mektepte demirbaş eşya defteri yokmuş. Ar
kadaşlar; demirbaş eşya defterini Maliye mü
fettişi görmüş ve altına imzasını koymuştur. Bu 
nasıl olur? Bari imzasını koymasaydı, bana gös
termediler veyahut görmedim diyebilirdi. Hal
buki altına imzasını koyuyor. Amma yazdığı 
raporda «demirbaş eşya defteri yoktur» diyor. 

Sonra yine arkadaşlar; aynı raporda ve ay
nı tezkere içerisinde alınan meccani talebeler
den bahsediliyor. Aynen şöyle diyor: «Bu ten
zilâtlı alınan talebelerin bir kısmı fakir ve kim
sesiz değil.» Bu insaflı müfettiş yer yüzünde 
fakirlik ve zenginliği ölçebilecek müşterek bir 
mikyas mı bulmuştur? Acaba fakir kimdir, 
zengin kimdir? Arkadaşlar, eline yüz lira 
geçen bir memur, memuriyeti ne olursa olsun, 
iki nüfuslu ise, orta hallidir. Yine yüz lira 
alan bir memur beş, altı nüfuslu ise, bu, zen
gin değil; hattâ ortahalli de değildir, fakirdir; 
binaenaleyh, falan mektebin Hocasının veya 
başhademesinin çocuğunu almışız. Alınmış ise 
bunlar İdare heyeti kararı ile alınmıştır. Bu
rada müşterek mikyas yoktur. İki misal arze
deceğim. Çok değil, çünkü yetmiş sayıfa tu
tan raporun hepisi bu mahiyettedir. Zamanıma 
ait değil, 1932 senesinde emekli binbaşılardan 
Tahsin Beyin kızı Nuriye isminde bir çocuk al
tıncı sınıfa parasız olarak, gündüzcü ayrılmış. 
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Bu çocuk ötedenberi geliyormuş, kendini sev
dirmiş ve çalışkanmış. Zaten gündüz ücreti 35 
liradan ibarettir. Son senede çalışkan olduğu 
görülen bu kızı gündüzlü parasız olarak almış
lar. Hadi bunun için zabıt. Bendenizin zama
nıma ait olmamakla beraber bu muamele hak
sız değildir. Yine 1932 senesinde Balıkesir'in 
Nerkis köyü hocası Fehmi'nin Meliha ismin
deki kızını benden evvel İdare heyeti mektebe 
parasız yatılı olarak almış. Fakat Maarif ve
kâleti az zaman sonra bu çocuğu izmir Kız 
muallim mektebine göndermiş. Bunun için de 
zabıt tutulmuş. Yine Türkân Hami isminde bir 
kızı, bendenizden evvelki zamana ait olmakla 
beraber arzediyorum, o zamanki İdare heyeti
nin 99 numaralı kararının 7 nci fıkrasından an
laşıldığına göre parasız yatılı olarak almışlar. 
O zamanki İdare heyeti bunu tetkik etmiş, doğ
ru olduğuna kani olmuş ve nihayet almıştır. 
Bunun için de bir zabıt tutulmuş, iki tane de 
kendi zamanıma ait olanı arzedeceğim. Frt-
nat Akdağ isminde bir çocuk 3 ncü sınıfa alı
nıyor. O sene smıf geçmediği için yatılılıktan 
çıkarılmış, kardeşi Anteb Müddeiumumisi imiş, 
ücretini vermiş ve tekrar yatırmıştır. Müfet
tiş bunu görünce, mademki ücretini vermek 
kudretinde imiş, İdare heyeti başkanı Urfa 
mebusu Refet haksız yere bunu almış diyor. 
Bu müfettiş biraz insaf ederek teftiş etseydi 
böyle bir yola sapmazdı. Çünkü bu çocuk 
1939 - 40 yılında alınmıştır. Erzincan yer sar
sıntısı dolayısiyle memleketin her tarafında 
hâsıl olan heyecan ve teessürden müteessir olan 
Türk Maarif cemiyeti İdare heyeti 20 - 30 ço
cuğun parasız olarak alınmasına karar vermiş
tir. Bu karar aynen Başvekâletimize arzedil-
di ve hangi çocukların gönderilmesi münasip 
görülüyorsa bunların gönderilmesini emir bu
yurunuz denildi.-» İşte bu çocuk da Başvekâle
tin tensibi ile kurulan bir komisyonun tezkere
si ile geldi - ki bu komisyonda Türk Maarif 
cemiyetinden kimse yoktur - ve cemiyetin mek
tebine konuldu. Bunda Cemiyet İdare heyeti
nin dahli yoktur. Bu da böyledir. 

Arkadaşlar, başmızı ağrıtıyorum. 70 gün 
zarfında hazırlanan müfettiş raporunun 70 sa-
yıfası da böyledir. Yine raporun içerisinde di
yor ki, başka mekteplerde iki sene sınıfta kal
mış, yahut çıkarılmış talebeyi almışlar... Arka
daşlar, başka mekteplerde iki sene sınıfta kal
mış talebeden parasız yatılı alınmış bir tek dahi 
gösteremezler. Böyle bir şey yoktur. Ücretli 
olarak alınmıştır. Maarif vekâletinin bu hu
susta bir tamimi vardır, emri vardır. Resmî 
mekteplerde iki sene üst üste sınıfta kalanlar 
resmi mekteplerde okuyamazlar, ancak hususi 
mekteplerde okuyabilirler. Cemiyetin İdare 
Heyetinin, Mânevi şahsiyetinin bir kabahat işle
miş gibi gösterilmesi, kendi nefsine bir kabahat 
olur. 

Sonra gene rapora nazaran yazılan tezkere
nin bir fıkrasını aynen okuyorum: «Devlet me
muriyetinde iken iki seneye mahkûm olan ve 
mahkûmiyeti dolayısiyle tasfiyeye tâbi tutulan 
Bursa muhasebecisi Kadri'yi Cemiyet istihdam 
etmiştir.» 

Arkadaşlar bu da yanlıştır. Bu adam iki se
neye mahkûm olmamıştır. 3 aya mahkûm olmuş 
ve cezası tecil edilmiştir. Tasfiyeden sonra Ma
arif Cemiyeti bunu kendi mektebine muhase
beci tâyin etmemiştir. Maarif vekâleti Diyar
bakır Sanat Okuluna Muhasebeci olarak tâyin 
etmiş ve sekiz sene orada çalışmıştır. Ondan 
sonra istifa ediyor ve aldığı hüsnü hizmet ve 
beraat zimmet mazbatasına göre cemiyete tâyin 
ediliyor. Yoksa doğrudan doğruya alınmış gibi 
göstermek bilmem insafla, doğrulukla, vicdanla 
nasıl telif edilebilir? Bir müfettişten bekle
nen doğruluktur, hüsnü niyetle hakikati ol
duğu gibi göstermektir. Böyle mi gösterilir? 

Bu da böyle. Halbuki bunun tevsiki gayet 
kolaydır, Maarif vekâleti buradadır, sorulabilir. 
Bunun tetkiki, tahkiki zor bir mesele değildir. 
Müfettiş niçin böyle yapmıştır? Sebepleri var
dır, onun içindir. 

Arkadaşlar, kısa keselim, fazla ileri gitmiye-
lim. 

Geliyoruz İstanbuldaki resmî ilân işine: İs-
tanbulda cemiyetin bir resmî ilân bürosu var
dır. Bunun bir yıllık işi 300 000 liraya yakın
dır. Beş yıl içinde 1 500 000 liraya yakm iş 
görmüştür. Fakat bunun % 75 i ilânı neşreden 
gazetelerindir. Bu rapora yazılan tezkerede şa
yanı hayret ve karşısında hayret duymamak im
kânı olmayan bir fıkrayı da arzediyorum. 

1938 yılında yersiz olarak, haksız olarak dört 
gazeteye 6338 lira para vermişiz. Hayır efen
dim, böyle bir şey yoktur. Nereden çıkarmış
lardır bunu? Resmî olarak, malûmu âliniz 11 
temmuz 1931 tarih ve 11399 numaralı İcra Ve
killeri Heyeti karariyle resmî ilânların neşrine 
tavassut hakkı Türk Maarif cemiyetine veril
miştir. O tarihte başkan bendeniz değildim, 
idare heyetinde de değildim. O zaman başkan 
Giresun Mebusu Nafi Atuf Bey arkadaşımızdı. 
Çok çalıştılar, resmî ilânlar topladılar, gazete
lere vermek istediler. Fakat gazeteler almadı. 
Türk Maarif cemiyetine bu ilânlara tavassut 
hakkı verilmesine ait İcra Vekilleri Heyeti ka
rarı ortada dururken almadılar.. Burada bu ka
rar verilirken İstanbulda, (Hofe Samonin Hori) 
diye üç kişinin teşkil etmiş olduğu bir şirket 
vardı. Buna (Hofe) şirketi deniyordu. Bu şir
ket ilân vermeyince gazeteler neşretmediler. 
Nihayet arkadaşlar Cemiyet o şirketle bir ortak 
olmak mcburiyeti karşısında kaldı ve yılda an
cak bundan iki bin lira temin edebildi. Yanlış 
söylüyorsam arkadaşım buradadır, çıkıp tashih 
edebilirler. Bundan sonra Gl. İhsan başkan ol-
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du, o da çalıştı. Fakat o da iki bin liradan fazla 
bir şey temin edemedi. 

Ondan sonra şimdi Bursa Valisi bulunan Re
fik Bey başkan oldu. O da çalıştı, gitti, Bende
niz idare heyetine başkan olduktan sonra, ar
kadaşlar, ortada bir İcra Vekilleri kararı vardı. 
Derhal onu tatbik edebilmek için idare Heye
tinden tam bir salâhiyet alarak faaliyete geçtim. 
Resmî ilânlar Cemiyete senede 2 000 lira temin 
ediyordu. Halbuki benim bu icraatımla Ce
miyet senede 35 000 lira safi kâr temin etmiş
tir. Arkadaşlar 22, 23 Türk memurunun ailesi 
geçindikten sonra, bunların ücreti çıktıktan 
sonra, vergiler verildikten sonra, bütün bu şey
ler çıktıktan sonra safi kâr olarak 35 000 lira 
temin ettik. Evet benim kabahatim budur, bili
yorum arkadaşlar, benim kabahatim budur. 
35 000 lira temin ediyorum. Bundan evvel altı 
sene topu topu 15 000 lira temin edildiği halde 
benim altı senede temin ettiğim ise 215 000 
liradır. Kötülük yaptım, kabahat benimdir. 
6 338 lira verilmiş deniyor, bu yalandır. Çünkü 
ortada mukavele vardır ve bu mukavele muci

bince safi kârm % 4 ü gazetecilere verilir. Bunun 
için idare heyeti kararı vardır. Şimdi hakikat 
olarak bu 6338 lirayı Cemiyet reisi yersiz ola
rak, bu tabir aynen vardır, vermiştir, deniyor. 
Bu nereden çıkıyor? Hangi karihadan çıktı, bu 
nasıl müfettiştir? Mukavele elde mevcuttur. Bu
nu yazmıştır, bundan kastı nedir? İnsaf edipte 
demesi lâzımgelmez mi idi ki, «Bu adam senede 
iki bin lirayı 35 bin liraya çıkarmış, altı senede 
15 000 lirayı 215 000 liraya çıkarmış? Bu fe
nalık mıdır? Bunu diyen yok. 

Sonra yine bu rapor içinde yazılı tezkerede, 
arkadaşlar oldukça kısa kesiyorum, bu işler şir
ketten alınırken, şirketin resmî daireden ala
cakları vardı, takriben 60 - 70 bin lira. Bu me
sele olmuştur. Bunu Cemiyet namına tahsil ettik. 
Ortaya muayyen bir şey koyduk. Bu müddet 
beş sene idi. Aradan dört, beş sene geçtiği halde 
bunlar tahsil edildi ve burada çalışan Türk me
murlarına beş senelik emeklerine mukabil 2 800 
lira dağıtılmıştır. Bu parayı (Hofe) şirketine 
mi verseydik? Müfettiş bunu kabahat olarak gös
termiştir. 

Sonra arkadaşlar; yine rapordaki tezkereden 
okuyorum: Cemiyetten on memur haksız olarak 
açığa çıkarılmış. Bunların altısı şuraya buraya 
başvurmuş. Nihayet müddeiumumiliğe gitmiştir. 
isterseniz müddeiumumiliğin verdiği derkenarı 
aynen okuyayım : Diyor ki : hakkınızda bir suç 
isnat edilmiş-, yaptığımız tahkikat neticesinde 
suç işlediğinize dair en küçük bir emare dahi gö
rülmediğinden hakkınızda ademi tahkikat kara
r ı verilmiştir. Bu adamlar atılıyor ve deniliyor-
ki »bunlar atılırken mazileri nazarı dikkate alı
narak atılmıştır. Eğer müfettiş hakikaten söz
lerinde sadık ise daha mazilerine bakılacak 
adamlar vardır, niçin bakmamıştır? Gemiye-

tin merkez muhasebecisi bulunan Lûtfinin ne 
olduğu geçen kânunusanide anlaşılıyor. Bu 
adamın millî mücadelede, bütün Türkler çoluğu 
çocuğu ile, kadını, ihtiyarı hepsi yurtlarının 
istiklâlini kurtarmak için çalışırken, o, zaman 
yüzbaşı olan bu adamın, İstanbulda işgal kuv
vetleri zamanında Damat Ferit Peşanrn teşkil 
ettiği kuvayi inzibatiye midir, kuvayi inkıbazi-
ye midir, orada inzibat zabitliği yaptığın
dan dolayı bir daha Devlet hizmetinde kulla
nılmamak üzere ordudan tardedilen bu adamın 
mazisini müfettiş bildiği halde görmüyor. Hal
buki, öte tarafta, millî mücadeleye iştirak et
miş, en yakın akrabasından bir kaç şehit vermiş 
bir adam işsiz yatıyor. Bu nasıl iştir. Arkadaş
lar, bu gibi hallere ermez sanılan akıllar ermek
tedir ve hakikati söylemektedir. 

Arkadaşlar, nihayet bu raporun içerisinde 
bendeniz için üç şey gösteriliyor: birisi; burada 
yazılan tezkerenin başı bambaşkadır, arkası 
bambaşkadır, biri diğerine uymaz. Ba -
şmda, Cemiyetin müesseselerini muraka
be etmediğimi söylüyor; aşağısında, muh
telif tarihlerde Cemiyetin murakabe edi
len müesseseleri diyor. Hakkımda verilen ra
porda, cemiyetin merkez müdürü ve muhasebe
cisi Bursaya gidiyor ,teftiş ediyor, rapor veri
yor, bu raporlar Cemiyet reisi tarafından mu
ameleye konmamıştır, diyor. Yalan. Arkadaş
lar, bu rapor muameleye konmuştur, muhase
beye havale edilmiştir, Maarif vekâletine yazılı 
olarak bildirilmiştir. 

Orada müdür olan Kemal Cenaba işten el 
çektirilmiştir. Muhasebeci Vekili İskendere de 
işten el çektirilmiştir. Bu adam zaten Bursada 
Maarif vekâletinin erkek lisesinde elan muha
sebecidir ve nihayet Maarif vekâleti bu raporu 
yeniden tetkik ve tamik için Cemiyetten istiyor, 
Cemiyet bir tezkere ile bu raporu vekâlete gön
deriyor. Vekâlet Baş Müfettiş Hilmi Beye ve
riyor. Baş Müfettiş Hilmi Bey Bursada tetki-
kat yapıyor, raporunu Maarif vekâletine ve
riyor. Bu kadar muameleden sonra Reis bunu 
mevkii muameleye koymamıştır deniliyor. Bu 
kadar insafsızlık yer yüzünde görülmemiştir. 
Bunların hepsi yazılmıştır, dosyada vardır. Bu 
sözleri kavli mücerretten ibarettir. Bana isnat 
edilen suçun birisi budur. Verilen raporları 
mevkii muameleye koymamışım. 

ikincisi; arkadaşlar; resmî makamları iğfal 
mahiyetinde yazı yazdığımdan dolayı... Hangi 
yazı?.. Maksatları bu broşürdür, bu, Bursada 
basılmıştır, işi çıkaran budur. Arkadaşlar bu
nun ön sözünde de, son sözünde de kimseye ta
riz yoktur. Ne hususi, ne resmî, ne ferdî, ne 
içtimai bir tek kimseye bile ne ima ile, ne tel
mih ile tariz edilmemiştir. Huzurunuzda ar-
zediyorum. Okuyayım isterseniz. (İstemez ses
leri). Bir sayıfadan ibaret. 
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Arkadaşlar, üst tarafı talebenin adı, numa

rasını, sınıfını, tebaasmr, ne suretle mektebe alın
dığını göstermektedir, kitap bundan ibarettir. Bu, 
türkçe yazılmış bir kitaptır, okunup anlaşılmı-
yacak kadar bir şey değildir. Öyle bir şey 
yoktur, istikbale racidir. Diyorum M «dün
yanın her tarafında olduğu gibi bizde de bazı 
kötü düşünceli, bazı kötü düşünüşlü, kötü ruhlu 
insanlar olabilir». Bu, kime tarizdir? Bu ola
maz mı. olabilir. «Bunlar her iyi yapılan şeyi 
kötü gösterebilirler». Bunda kimseye tariz var 
mı?. Dediğim bunlardan ibarettir ki bunu da 
suc olarak bendenize isnat etmek istemişlerdir. 
İkincisi budur. 

Üçüncüsü: thzarî encümen raporunda gör
düm. 

Efendim, piyango isleri var. Bunda bir cok 
yolsuzluklar olmuş. Arkadaşlar, piyango bilet
leri İstanbul'da basılır, merkeze gelir, reisin 
bununla alâkası yoktur. Muhasebeci tesellüm 
eder, makbuzunu verir, kasasına kor. Anahta
rı daima kendisinde bulunur. Vilâyetlere gön
derilecek olanlar gönderilir, vilâyetlerden ge
len tesellüm kâğıdı alınır. Bunu bütün bilirler. 
Nihayet vilâyetlere giden biletlerden satılmıyan-
lar keşideden iki gün evvel oraca imha edilir. 
Merkeze gelmez. Merkezde satılan biletler ise 
yine muhasebecinin mesuliyeti altındadır. O sa
tar, o bayilere verir sattırır ve parayı toplar. İh
zari encümen raporunda denivor ki, 1938 yılmda 
mebuslara satılmak üzere 600 bileti bana vermiş-
lermiş, 200 biletin parasını vermişim, 400 biletin 
parasını vermemişim, kalan parayı bir türlü ben
den alamamışlar. Zimmetimde kalmışmış. Ar
kadaşlar ; ne gariptir ki benden tahsil ede
cek vasıta bulamamışlar. İşte Tanrı bazı haksız
lıkların cezasını verir, verir amma bugün verir, 
yarın verir. Bu o kadar tuhaftır ki İhzari encü
menin mazbatasında mevzuubahis olan hâdisenin 
tarihi 5 teşrinisani 1938 dir. O tarihtenberi 400 
lirayı benden hiç tahsil edememişler. O tarihte 
Cemiyet hakikaten müşkül vaziyette idi, parası 
yoktu. Ben bankaya çeklerimi kırdırdım, ödünç 
olarak para verdim, yardım ettim. Bu makbuz 
iftiraya âlet olan Lûtfinin yazısını ve imzasını 
taşıyor. Tarihi de 4 . XI . 1938 dir Yani 400 lira 
kaldı, biz bunu bir türlü tahsil edemedik, vasıta 
bulamadık dedikleri tarihtir. Başkan Urfa me
busu Refet Ülgen'den Cemiyete ödünç olarak 
2 068 lira aldık diyor, imza da Lûtfi, muhasebeci. 
Cemiyetin alacağı olsaydı bu paradan keserdi. 
Bu, nasıl olur? İmza onundur. Kaybolan bu mak
buzları ben dosyalar içerisinden aradım, bul
dum. Bu yazı ve imza kendilerinindir. Yine 
bu makbuzda da onun imzası vardır. Bundaki 
imzalar Merkez müdürü Neşet, Muhasebeci Lût
fi. Tarihi de 20 . XI. 1938 dir. Demek ki para 
vermedi dediği tarihte benim Cemiyetten 3 068 
lira alacağım vardı. Borç verdim. Diyor ki; 
Cemiyet istedi ve bir türlü alamadı. Buna ne 

dersiniz? Arkadaşlar, bana isnat edilen suç üç
tür. Birisi verilen raporları mevkii muameleye 
koymamak. İkincisi, resmî makamları iğfal. 
Yalan arkadaşlar, böyle bir şey yok, imkânı 
yoktur, hatırdan bile geçmemiştir. Sırf o mü
fettişin kim bilir hangi maksat ve tesir ile uy
durduğu bir şeydir. 

İşte saym arkadaşlar, bunları vesikalara isti
naden, delillere istinaden kısaca izah ettim. Ha
kikati aynen bildirmek lâzımgelse burada bir 
kaç gün söz söylemek icabeder. 

Bendeniz İhzari encümene yazdım. Dedim ki: 
ihtimal okumamışlar, ihtimal okumuşlar da şey 
etmişler, müfettişlerin raporlarında ne gibi şey
ler söylemiş olduklarını bilmiş olsaydım, size 
daha mukni; daha açık, daha kanaatbahş maru
zatta bulunabilirdim dedim. Fakat ne yapalım 
ki kimse bir şey demedi. Budur, okuyun diyen 
olmadı. İşte arkadaşlar, kısa olarak sizi maru
zatımla yordum. Hakikat bundan ibarettir. Eğer 
bunım haricinde bir şey varsa çıksınlar söyle
sinler. Derhal vesika ibraz edeceğim. Karar 
Yüksek Heyetinizindir. 

MUHTELİT En. M. M. FİKRET SILAY 
(Konya) — Arkadaşlar; Refet Ülgen arkada
şımızın bu kürsüden izah ettiği meselelerin, 
piyangoya taallûk edenden maadası, tamamen 
gayrivarittir ve bizim mazbatamızda yoktur. 
8 madde üzerinde verdikleri tafsilâtta encümen 
ne sual sormuş, ne de tahkikat yapmıştır. Ce
miyet muamelâtı teftiş edilmiş, ancak bunlar
dan Adliye'ye verilen kısım üzerinde Adliye 
hukuku âmme dâvası açabilmek için Başvekâ
lete ve oradan Heyeti celilenize sunulan tezke
rede mucip sebep ve âmme davası açmak ka
rarı müstenidatı şöyle gösterilmiştir: «Reisi bu
lunduğu cemiyetin haklarını, menfaatlerini ti
tiz bir dikkat ve hassasiyetle koruması lâzım-
gelirken hususi bir takım maksat ve emellerle 
rüvango işlerinde irtikâp eylediği bir çok yol
suz hareketlerle cemiyet kasasından şuna, bu
na, bilhassa yakınlarına ikramiye verdirmek 
suretiyle menfaatler temin, binnetice suiisti
mal eyleyen, Büyük Millet Meclisi âzasma 
satılmak üzere 600 piyango biletinden 400 bi
letin bedelini hile ve hud'a kullanarak ihtilâ-
sen zimmetine geçiren ve satılmamış biletlerin 
numaralarını müsbit zabıt varakalarında tağyir 
VJ tahrifler icra ederek hususî evrakta sahte
kârlık suçlarını işlemesi hususundan ibarettir». 

Müddeiumumiliğin âmme dâvası açmak için 
Meclisi Âliden teşriî masuniyetinin kaldırılma
sını istediği mesele bundan ibarettir. Bu husus 
Muhtelit encümen mazbatasında da tafsil edil
miştir. Bir. iki kelime ile muhtasaran arzeder-
sem Heyeti celileyi tasdi etmiş olmam zannede
rim. 

Maarif cemiyeti 1938 - 39 senelerinde piyan
go keşide etmiştir. Diğer senelerde de piyan-
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go keşide etmiştir amma dâvaya mevzu olan pi
yango 1938 - 39 senelerinde keşide edilendir. 
Piyangonun kendisine göre bir talimatnamesi 
vardır. O talimata göre meselâ 38 piyangosu 
serilere ayrılmıştır. A, B, C - 1939 piyangosu 
ayrılmamıştır. Her ikisinin yekûnu 60 bin lira
dır. Bu piyango biletleri vilâyetlere tevzi edi
liyor. Aslolan, vilâyetler tarafından satılıp ba
kiyesi imha edilmek üzere bir mazbata ile ce-
mivete bildirilmektedir. Tatbikatta vilâyetlere 
giden biletlerin satılmayanları imha edilmeve-
rek, belki başka yerde satılmak düşüncesiyle, 
bir zabıt varakasiyle tesbit edilerek cemivete 
gönderilmektedir. 38 pivangosu bu suretle vi
lâyetlere gittikten ve vilâyetlerde satılmıyanla-
rın zabıt varakaları geldikten sonra, ikramive 
çıkan numaralar ilân edilir. Bu, ilân edilmiş
ti-. Bunda Refet Ülgen arkadaşımıza atfedilen 
husus, satılmadığı tahakkuk ve teftf~ raporla-
riyle tesbit edilen ve binaenaleyh cemiyet şah
siyeti hükmiyesinde kalması lâzımgelen bilet
ler muhtevasının Refet arkadaşımızın akrabala
rı tarafından alınmış olmasıdır. Birinci isnat 
budur. 

İkincisi; gerek vilâyetlerden gelen ve gerek 
Ankara'da satılmıyan biletlerin listesi tesbit 
edilmiştir. Bu listeler 1938, 1939 senelerinde 
tesbit edilmiştir. Bunlarda tahrif vardır. Şim
di şu tahrifi arzedeyim. 4. Teşrinisani 1938 he
sabındaki satılmıyan biletlerden 363 numaralı 
biletin numarası, 361 rakamına tahrif edilmiş
tir. Bundan maksat (363) numaralı bilete ikra
miye isabet etmiştir, (361) numara ikramiye 
kazanmıyan bilettir. Burada (3) kazınarak 
tahrif edilmiş, yerine (1) konmuştur. Kenarına 
da «Refet Beyefendi tarafından «satılmıştır» 
diye imza edilmiştir. Şöyle bir tahrif daha. 
Refet Beyle muhasip âza Avni Çobukgil tarafın
dan tasdik edilen, satılmıyan biletleri ihtiva 
eden bir cetvelde (41874) numaralı, ki bu bilete 
500 lira isabet etmiştir, - en büyük ikramiyeler
den biri de bunlardır - bu numara (41808) ola
rak tahrif edilmiştir. Bu tahrifin arkasına 
bir meselei riyaziye resmedilerek tekatu 
noktası o tahrifin üzerine getirilmiştir. 
Bunu Refet Bey kendiliğinden giderek 
müddeiumumiye gittiğinde, riyazi şeklin 
kendisine ait olduğunu ifade etmiş
tir. Biz de kendisinin ifadesine müracaat etti
ğimizde, diğer sayıfalarda olan mesaili riyazi
yenin kendisine ait olduğunu ve oğluna hesap 
gösterdiğini, fakat bu bendesi şeklin kendisine 
ait olup olmadığını bilmediğini söylemiştir. 

Üçüncüsü; Meclisi Âli için aldığı 600 bilet 
parasının hikâyesi; bu Lûtfi Tampmar ve mer
kez müdürü Neşet Beyin ifadelerine göre her 
piyango zamanında Meclisi Âli için Refet Beye
fendi oradan bilet alırmış, gelir Meclise arka
daşlara satarmış. O da emsali gibi olmuştur. 
Bir zaman sonra Meclisi Âliden Ziraat bankası 

vasıtasiyle 200 lira gitmiş. 600 liradan 400 lira
sını defatle sormuşlar, aldım alacağım, demiş, 
bilet veya parasını iade etmemiş sonra... İfade
lerine nazaran muhtelif surette zimmetinde kal
dığı, deniyor. Şimdi arkadaşımızın hassasiyeti 
tabiidir. Ağırdır, amma Meclis Muhtelit encü
meni ve gerek ihzari encümen yalnız kendisine 
verilen evrakı tetkik etmiş ve vazifesi haricine 
çıkmamıştır. Gerek İhzari ve gerek Muhtelit 
encümen müttefikan kararını vermiş ve masu
niyeti teşriiyesinin refini Heyeti Umumiyeden 
istemeğe lüzum görmüştür, maruzatım bundan 
ibarettir. 

REİS — Mazbata hakkında başka mütalâa 
yoktur. 

Urfa mebusu Refet Ülgenin teşriî masuniye
tinin kaldırılması hakkında Adliye ve Teşkilâtı 
esasiye encümenlerinden müteşekkil Muhtelit 
encümenin mazbatasını yüksek reyinize arzedi-
yorum. Mazbatayı kabul buyuranlar... Kabul 
etmiyenîer ... Mazbata kabul edilmiştir. 

Meclisçe Urfa mebusu Refet Ülgenin teşriî 
masuniyetinin kaldırılması tahtı karara alın
mıştır. 

Diğer maddeye geçiyorum. 

f> — As/i eri t<{ı/inat ve Yem kanununun 4 ve, 
;-•(> ncı maddelerinin tadiline ve 39 ncu maddesi
ne bir fıkra ilâvesine dair olan 879 sayılı kanu
nun 2 nei maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanan lâyihası ve Bütçe ve Millî müdafaa encü
menleri mazbataları (J/734) | 1 | 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında söz istiyen var mı? 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Efendim, bu lâyiha askerî tayinat ve yem 
kanununun bir maddesinin tadiline mütedair
dir. Bu tadil hususunda Millî Müdafaa encüme
ni ile noktai nazar ihtilâfımız olduğundan bu 
ihtilâfın Yüksek Heyetin reyi ile halledilmesi 
tabii olduğuna göre kısaca arzı malûmat etmek 
üzere huzuru âlinize çıkmış bulunuyorum. Ta
dil edilmek istenilen madde aynen şudur: 

(Cins ve miktarları kanunun 33, 34, ve 35 
nci maddeleri ile muayyen olan hayvan yemle
rinin, yevmi istihkak bedellerini tecavüz etme
mek ve kalori nazarı itibare alınmak sartiyle her 
mevkide bulunabilecek diğer yemlerle ledelicap 
mübadelesini ve tarzı itasını tesbite Millî Müda
faa vekili mezundur). 

Burada tadili istenilen fıkra şudur : Ahvali 
hazıra dolayısiyle her yerde kanunen muayyen 
olan yemlerin tedariki müşkülât arzetmeğe baş
lamıştır. Hayvanları aç bırakmamak için bu 
yemler makamına kaim olacak diğer gıdai mad
deler alınmasına kanun salâhiyet vermekte ise 
de bu salâhiyeti « istihkak bedelini teca-

1] 67 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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vüz etmemek şartiyle » verdiği için, hal
buki, bunların fiatları da yüksek oldu
ğundan, bu şart dahilinde teminine im
kân bulunmadığı için maddeden bu « yevmi 
istihkak bedellerini tecavüz etmemek şartiyle » 
kaydinin kaldırılmasını ve bu suretle maddede 
esaslı bir tadil yapılması teklif edilmektedir. 
Encümeniniz ise, maddenin aslında değişiklik 
yapmıya mahal görmemiş yalnız ihtiyaç ve za
ruretin devamı müddetince bunu karşılıyacak 
hükmü tazammun eder bir fıkra ilâve edilmesi
ni tercih etmiştir. Encümeninizin bu noktai na
zarını Hükümetin esbabı mucibesi kâfi derecede 
takviye ve teyit ettiğinden evvelâ bu esbabı 
mucibeyi okuyacağım. 

« Dünya hâdiselerinin son durumu karşısın
da, memlekette hâsıl olan yem buhranının müm
kün mertebe önüne geçilmek ve orduda mevcut 
hayvanların aç kalmamasını temin eylemek için, 
memleket mahsullerinden hayvan yemi olabile
cek, bakla, burçak, fiğ, kuşyemi, üzüm, incir, hor 
türlü yağlı küspeler, ayçiçeği, mısır ve patates 
gibi maddelerin mübadele yoluyla istihlâk edi
lebilmesi mümkün ise de 879 sayılı kanunun 2 
nci maddesinde bu mübadelenin, hayvanların 
gündelik istihkak bedellerini tecavüz edemiye-
ceği hususundaki katı sarahati karşısında fiat
ları nisbeten yüksek olan bu maddelerden hay
vanları besliyecek miktarın verilmesi mümkün 
olamamaktadır. 

Hayvanların iaşesinin temini için ilişik ka
nun teklifinin kabulü ve bu kaydin kaldırılma
sı: zaruri görülmektedir ». 

Şimdi arkadaşlar, esbabı mucibenin başı 
gayet sarihtir. Dünya hâdiseleri dolayısiyle 
hâsıl olan yem buhranının ve fiat fazlalığının 
lâyihanın ihzarına saik olduğu zaten söy
lenmektedir. Kanunun neşrinden bugüne ka
dar 16 sene geçmesi, yani bu 879 numaralı 
kanun 1926 senesinde çıkmış ve o zaman
dan bugüne kadar kabiliyeti tatbikiye gös
termiş olması da ahvali âdiyede böyle bir 
hüküm vazına lüzum olmadığını müeyyittir. 
Ne oluyor? Ahvali fevkalâde dolayisiyle 
yem bulunamıyor. Bundan dolayı Hükü
met bu kanunun tadiline ihtiyaç görüyor. 
Bütçe encümeni tamamen bu zarureti tasdik et
miş ve buna cevap verecek şekilde maddeye bir 
fıkra eklemiştir. Bütçe encümeniniz bununla 
da kalmamıştır. Ahvali fevkalâde devam et
mekle beraber memlekette hayvan yemleri ço
ğalabilir, bereketli bir sene gelebilir ve bu 
takdirde yevmî istihkak bedeli dahilinde müba
deleye imkân hâsıl olabilir. Onun için fevkalâde 
hallerin mevcudiyeti halinde dahi bu istisnaî hük
mün tatbikma lüzum olup olmadığını Heyeti Ve-
kilenin kararlaştırmasını şart kılıyoruz. Şimdi 
tatbikma lüzum olup olmadığını Heyeti Veki-
lenin kararlaştırmasını şart kılıyoruz. Şimdi 

bu vaziyet karşısında bu tarzda hareket edilme-
yipte Hükümete mutlak surette salâhiyet verir
sek nasıl olur? Bütçe mefhumu ortadan kalkar. 
Af buyurun, Millî Müdafaa encümeninin esbabı 
mucibesini okudum, anlıyamadım, bu husus 
hakkında beni tenvir etsinler. Mazbatanın mu
cip sebepleri arasında mutabakat göremedim. 
Biraz münafat gördüm, dersem daha doğru olur. 
Diyorlar ki; «Memleketimizin iklim şeraitine 
göre ekseriya münakalenin bazı yerlerde mah
dut günlerde kesilmesine binaen bu ihtiyacın 
daimî surette belirdiği nazarı dikkate alınarak 
hem fazla masraftan sakınmak hem hayvanların 
yemsiz kalmasma meydan vermemek için Hükü
metin teklifi veçhile kanunun daimî surette 
yürürlükte kalarak zaruri hallerde Millî Müda
faa vekilinin bu salâhiyeti istimal etmesi en-
cümenimizce de muvafık görülmüştür» diyor. 
Şimdi eğer memleketin bazı yerlerinde mev
sim icabı iklim müsait değilse, bütçe haziranda 
kabul edilir. O zaman bu münakalâtın temini 
gayet kolaydır. Şimdiye kadar şüphesiz ki bu 
yolda hareket edilerek yem ihtiyaçları temin 
edilmekte iken bundan sonra yani normal vazi
yetin avdetinden sonra neden zorluk hâsıl ola
cağı düşünülsün. Sonra ender olarak kısa bir 
zaman için tasavvur edilmekte olan bir istisnai 
vaziyet umumî ve asli hükümde tadili istilzam 
eder mi?. Birde Müdafaa encümeni mazbatasında 
yemin daha ucuz temin edileceğinden bahsedi
yor. Bu halde esasen ihtilâf vesilesi kalmaz. 
Yevmî istihkak bedelini geçmeyen mübadeleye 
kanun esasen cevaz vermektedir. Biz diyoruz 
ki, bunları sellemehüsselâm almak salâhiyetini 
verirsek olur ki, bütçeye ağırlık olur. Bunu 
fevkalâde hallerin devamı müddetince kabul 
etmeliyiz. Millî Müdafaa encümeni mucip se
beplerinde hayvanların ziyama sebebiyet veril
memelerinden bahsediyor. Bizim de kasdımız 
budur. Biz diyoruz ki, fevkalâde hallerde zi
yama meydan vermemek üzere bulunabilen 
yemi istediğimiz gibi mubayaa fiatı her kaça 
ise almağa salahiyetlisiniz. Fakat bu ahvali fev
kalâde devanı ettipi müddetçe olabilir. Bunun 
için daimî bir hüküm koymağa mahal yoktur. 
lüzum yoktur. Bu, bütçe noktai nazarından da 
hiç bir zaman tecviz edilemez. 

Encümenimiz kendi noktai nazarının kabu-
liyle kendi hazırlamış olduğu metnin müza
kereye vazedilmesini teklif etmektedir. 

MİLLÎ MÜDAFAA En. M. M. RUŞENl 
BARKIN (Samsun) — Sayın arkadaşlar; Millî 
Müdafaa encümeniniz Bütçe encümeninin ka
ralına uymadı. Hükümetin pek haklı olarak za
ruri gördüğü karara uydu. Burada istenen şey 
fevkalâde haller dolayisiyle umumî olmakla 
beraber vakit vakit memleketin iklim, mevsim, 
coğrafî vaziyet, topoğrafik vaziyet, münakale 
sebepleri ile ücra yerlerde bulunan bazı küçük 
müfrezelerin hayvanlarının, Yem tayın kanu-
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nuna göre istihkakları olan arpa, saman ve ni
hayet yulaf, nihayet o da bulunmadığı takdir
de buğday üçte ikisi, gibi muayyen yem mik
tarını verememek zarureti hâsıl olur. Bugünkü 
zaruret büyük mikyastadır. Bugünkü fevkalâde 
haller doğrudan doğruya memleketin umumî 
vaziyetine ve dünya vaziyetine taallûk eden 
bir siyasî vaziyettir. Millî Müdafaa encümeni
mizin, fevkalâde hallerden maada maz
batasında bahsettiği diğer fevkalâde haller
de vardır. Meselâ; bir müfreze var. 20 tane 
hayvanı var. Gelmiş Hakkâride bir yerde du
ruyor. Ordunun vazülceyşi, memleketin askerî 
mülâhazalarına göre, Genelkurmayın karari ve 
Millî Müdafaanın o karara uyarak aldığı ted
birler neticesi böyle bir vaziyet hâsil oluyor. 
Şimdi öyle bir yerde kalmış ki, orada Yem tayın 
kanununa göre, normal yem, verilemiyor. Müba
dele cetvelinde yazılı 81 parça, 81 cins yiyecek 
yani yem vazifesini görecek maddelerden her
hangi bir ikisi bulunabilir. Şimdi hayvanlar aç, 
yol kapandı, öyle bir vaziyet hâsıl oldu ki 
bin müşkülâtla oraya yetiştirmek lâzım. Beş 
kuruşluk arpa orada yirmi kuruşa mal olabi
lir. Mahallinde, bu mübadele cetveline göre 
tebdil edilebilen herhangi bir gıda maddesi var
dır ve alındığı takdirde belki de on kuruşa mal 
olabilir. Fakat beş kuruşluk arpa istihkak be
deliyle hayvanın muhtaç olduğu muayyen arpa 
miktarı yerine ancak gıdası daha zayıf olan 
diğer gıdadan iki buçuk misli vermekle 
temin edilebilir. Memleketin hayvanı, memleke
tin servetidir. Onu korumak için bir kaç kuruş 
fazla da olsa Hükümet, beklemeden beslemek 
imkânını temin etmek istiyor. Bu zaruret arka
daşlar, memleketimizin vaziyeti iktizası olarak 
vakit vakit daima senelerdenberi hattâ Yem ve 
Tayfnat kanunundan evvel vâki olurdu. Bizim 
maksadımız bu küçücük zaruretleri bir bütçe 
meselesi olamıyacak kadar küçük olan, tabii 
hazar zamanmı kastediyorum, bu mahalli ve 
mevziî ufak tefek tadilât esasen Millî Müdafaa 
vekâletinin salâhiyeti dahilinde olduğu takdir
de derhal tedbir alınabilir ve tedarik edilebilir 
ve hayvan da günlük gıdasını almış olur. Ona 
mukabil yapılan fark, bütçenin tahammül ede-
miyeceği kadar büyük bir fark olmaktan çok 
uzaktır. Esasen yine Millî Müdafaa vekâleti büt
çesi dahilinde bir çok imkânlarla tedarik eder 
ve muvazene yapabilir. Burada Bütçe encümeni 
bu meseleyi fevkalâde hallere tahsis etmekle be
raber daima İcra Vekilleri Heyetine de bağlıyor. 
Arkadaşlar demin arzettiğim gibi hazarda, öte
de beride, kenarda kalmış bir kaç hayvanın gı
dası için öyle zamanı dahi fevkalâde hal kabul 
etseler ve İcra Vekilleri Heyetinin kararma 
bağlamak lâzımgelse bu heyet her gün toplan
mıyor. Binaenaleyh olsa olsa bir telgraf emriyle 
ve Millî Müdafaanın emri altında yapılmazsa 
O hayvanlar o gün açtır. Ancak İcra Vekilleri 

Heyeti halleder demek lazımsa buna karşı 1776 
numaralı kanunumuz vardır ki, o kuvvetli Ta
yın kanunudur, yem değil tayındır. 1776 nu
maralı bu kanunun 3 ncü maddesinde, sefer ve 
sefere benzeyen hallerde liva kumandanı ve da
ha yüksek kumandanlar doğrudan doğruya faz
la gıda vermeğe salahiyetlidir. 5 gün beslerler. 
Bu kanunun 3 ncü maddesini tadil eden 2831 
numaralı kanun bu maddeye bir fıkra ekliyor. 
Başkumandan, istediği müddet kadar, istediği 
fiatla insanları besliyebilir, orduyu besliyebilir. 
Bir liva kumandanı kendi karariyle icabında bu 
tedbiri alabilecek ve orduyu daha pahalıya bes-
liyebildiği ve bunun için İcra Vekilleri kararma 
lüzum olmadığı halde. 

Şimdi İcra Vekilleri kararı almadan arzetti
ğim bu makamlar bu işleri yapabildiği halde, 
Millî Müdafaa vekiline nasıl olur da şurada bu
rada kalan üç, beş hayvanın yemi için salâhiyet 
verilemez? Millî Müdafaa encümeniniz, hiç bir 
zaman bunu doğru bulmuyor. Bundan sonra ar
kadaşlar, korkuluyorsa ki, ötede beride, arpa 
yoktur, onun yerine üzüm yedirelim diyecekler; 
bu biraz tuhaftır. Eğer gıdası değiştirilirse, hay
van adeta sarsılır. Ancak alıştırarak diğer gıda
yı vermek mümkündür. Hele bugünkü vaziyet 
karşısında bu gıdalar çok itina ile değiştirilir. 
Hayvanın teşekkülâtı arpaya, yulafa, ota göre
dir. Üzüme, incire, şuna buna göre değildir. 
Hayvan arpa ile beslenirken öyle birdenbire ona 
40 kuruşluk üzüm yedirelim diyecek ne kuman
dan vardır, ne de zabit. Millî Müdafaa vekili ne 
buna razı olur, ne de tatbik eder. Binaenaleyh 
Millî Müdafaa encümeninizin ihtiyaca pek uy
gun olan ve ordunun zaruretlerini her vakit kar-
şılayabilen ve Hükümetin teklif ettiği veçhile 
olan bu maddenin Heyeti Celilece kabulünü 
Millî Müdafaa encümeni rica eder. 

HÜSNÜ KİTABCI (Muğla) — Efendim, ar
kadaşım bir misal söyledi ve dediki; bir yerde 
arpa yoktur, ne yapılacaktır. Uzak bir yerden 
20 kuruşa mal edilebilecek arpa mı getirelim, 
yoksa o yerde mevcut ve daha ucuz diğer gıda 
mı verelim? Bu suale kanun cevap vermektedir. 
Çünkü kanunda meselâ arpa istihkakı kilo ola
rak gösterildiğine göre oraya gelebilecek arpa
nın fiatı 20 kuruş ise bu para ile temin edilebi
lecek diğer yemleri vermeğe kanun hükmü za
ten müsait bulunmaktadır. 

Sonra diyorlar ki: Bir yerde 20 hayvan kal
mışsa bunun için İcra Vekilleri karar mı vere
cektir? Bizim dediğimiz mahsulün noksanlığı 
dolayısiyle İcra Vekilleri bu hususta top yekûn 
bir karar verecektir. Amma mahsul bol olur
sa bu kararı almasına esasen mahal kalmaz. 

Seferberlikten seferi vaziyete yakın ahval
den bahsettiler. O vakit kumandanın haiz oldu
ğu fevkalâde salâhiyetlere kıyasen Müdafaa ve
kiline istenilen salâhiyetin verilmesini söyledi-

— 130 — 



î : 30 23.1 
ler. Halbuki hâdiselere göre hükümler de deği
şir. 

Birbirine benzemiyen hâdiselerin ayni hük
me tabi olması elbette varit olamaz. Hulâsa ka
nunu tadil etmek için ileri sürülen sebepler yal
nız fevkalâde hallerin icabı olarak memlekette 
mahsulün azalması ve fiatlarmm yükselmesi
dir. Bu vaziyet karşısında mahsulün bereketli 
olması hâline dahi şâmil olacak hüküm vazı 
doğru olmaz. Arzettiğim gibi bu kanun 
şimdiye kadar hükmünü icra etmiştir ve bu 
hüküm hayvan ziyama sebep olmamıştır. Ziyaa 
uğrasaydı kabil miydi ki Millî Müdafaa vekili 
sâkit kalsın. Yalnız ahvali fevkalâde icabetti-
rirse o vakit bu tadil hükmüne gidilmesi lâzım
dır. Bu ölçü ile hareket etmek zannederim ki 
münasip olur. 

Gl. AHMED YAZGAN (Urfa) Muhterem 
arkadaşlar, bu zaruret senelerdenberi devam 
etti. Fakat mahdut mmtakalarda olduğu için 
bunu fevkalâde sıkıntı ile izale edebiliyorduk. 
Fakat ahvali fevkalâde bunu tamamiyle mey
dana koymuştur. 10 sene bu işlerin başında bu
lunan bendeniz, her sene bu işlere tesadüf eder
dim. Ya bir yerde kar yağar, hayvanlar mahsur 
kalır veyahut bir köprü yıkılır, şu olur, bu olur 
hayvanlar aç kalır. Hayvanlar Ölmez amma 
hizmet harici bir şekil alır. Zaten ahvali âdi-
yede Millî Müdafaa vekâleti Bütçe encümeni ile 
beraberdir. O yerde arpa, saman bulunmazsa 
mübadelei gıdaiye cetveli mucibince daha pahalı 
bir şey olursa onu alıp hayvana yediremez. 
Meselâ şimdi ekmek yiyoruz amma, bulamaz
sak arpa ekmeği yeriz. ÇünM zaruret vardır. 
Onun için bu her vakit tatbik edilecek bir şey
dir. Fevkalâde ahval geçer. Fakat bu her za
man başa gelir. 10 sene mütemadiyen bu işle
rin başında bulundum, böyle vaziyetlerin ol
madığı zamana hiç tesadüf etmedim. Binaen
aleyh Hükümetin noktai nazarı yerindedir. Ka
bulünü rica ederim. Başka masraf yapamaz, 
başka, bir şey yediremez. Diğer yerlerde idare 
edilebilir. Alelade zamanlarda eski şekillere 
avdet edilebilir. Şimdi mübadelei gıdaiye cet
veli tahminen 150 kalemden ibarettir. Bunla
rın aleladesi var, fazlası var, eksiği var. Fakat 
kaloriyi muhafaza ederek bunların hayvanlara 
verilmesi lâzımdır. Meselâ küsbeyi kuru ola
rak vermiş, ıslatılabilen bir şeydir. Onun için 
bu, fevkalâde ahvali kaldırmalı. Her zaman için 
bu kanun tatbik edilmelidir. O zaman ordu sa
kıntıdan kurtulmuş olur. 

MİLLÎ MÜDAFAA En. M. M. RUŞENİ BAR
KIN (Samsun) — Arkadaşlar; değiştirilmek is
tenilen madde 879 sayılı kanunun ikinci mad
desidir. Bu kanun fevkalâde ahval için yapıl
mış bir kanun değildir. Daimi bir kanundur. 
Yani hayvanın yemi, muayyen yemi bulunmı-
yan yerde şu cetvel mucibince şurada yazılı 81 
türlü gıdalardan alınabilir, diyor, değiştirebi-
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lirsiniz diyor. Kanun hazar için vardır ve bu 
salâhiyet de Orduya verilmiştir. O madde şu
dur: Değiştirebilirsiniz, ama aynı kaloriyi te
min etmek ve istihkak bedelini geçmemek 
şartiyle. Hem kalori temin edilecek, hem de 
istihkak bedelini geçmiyecek. Bu ne demektir? 
Hem karnı tok, hem para cebden çıkmasın gibi 
bir şey. Bu günkü ahval ve şerait tahtında hay
vanın istihkak bedelini geçmemek üzere, kalo
riyi temin etmek şartiyle bu cetvele göre temin 
etmeğe imkân yoktur. Bu gün öyle olduğu gibi 
daha 20 sene de öyle olacaktır. Arpa ucuz ola
bilir, saman ucuz olabilir. Fakat orada bulu
nacak olan gıdalardan herhangi biri iki üç misli 
fiyatta olabilir. Şu halde kalori temin etmek 
imkânı olmaz. O vakit hazar için yapılmış olan 
bu kanunun hükmü yerine getirilmemiş olur. 
Hayvanı yaşatmak lâzımdır. Hayvanı hem ağır 
işlere vereceğiz, ağır işlerde kullanacağız, va
tan hizmetinde kullanacağız, hem de arpa para-
siyle kalorisinin dörtte birini vereceğiz. Bu mil
let, bu Devlet hayvanını, insanını tam kuvvetle 
yaşatmak ister. Maksadımız; bunları memleke
tin ananesine, âdetine göre beslemek ve muha
faza etmek, Ordunun kuvvetinin tam olarak bu
lundurulması için; o maddenin birbirine uymı-
yan fıkrasını islâh etmektir. Yoksa yalnız ah
vali fevkalâde değildir. Kalori temin et, amma 
parası arpa parası kadar olsun. Madem ki, hay
vanı kuvvetli bulundurmak istiyoruz, ona kalo
risini vereceğiz, ne ile temin edebilirsek onu 
vereceğiz. 

Dünyada hiç bir ordu, Türk ordusu kadar 
beslenmemiştir. İmparatorluk zamanında dahi 
Türk ordusu bu yüksek gıda ile beslenmiştir. 
Niçin aksaklık yüzünden Ordunun kuvvetini 
azaltalım? 

BÜTÇE En. Rs. İSMET EKER (Çorum) — 
Millî Müdafaa encümeni Mazbata muharri arka
daşımızın telâşından ben bir şey anlamadım. 
Aramızda istenilen salâhiyeti vermek hususun
da ihtilâf yok, ancak o salâhiyetin tatbik şe
killerine ait bir takım tasavvurî hâdiselere te
mas ediyorlar ki, bu salâhiyeti tatbik edenler o 
hâdisenin vukuunda tatbik edeceklerdir ki, 
bunlar bizi alâkadar etmez. 

Sonra biz hükümleri değiştirmedik, madde
yi olduğu gibi bıraktık. Maddenin içinde « is
tihkak bedelini tecavüz etmez » hükmünün bu 
günkü ihtiyaçla kabili telif olmadığını gördü
ğümüz için Millî Müdafaa vekâleti bu fevkalâ
de hâlin devamı müddetince « bana istihkak 
bedelini tecavüz etmek salâhiyetini verin » di
yor. Zaten göstermiş olduğu cetveldeki yem 
çeşitlerini normal zamanlarda değiştirmek sa-

I lâhiyetini tamamen ipka etmekteyiz, tamamen 
mevcuttur. Biz istediklerini hiç değiştirmiyo
ruz. Ancak Hükümetin istediği salâhiyet, o dai
mî madde içerisinde « istihkak bedelini tecavüz 

I etmez » kaydını kaldırın, bunu tecavüz salâhı-
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yetini bana verin şeklindedir. Biz bu salâhiye
ti veriyoruz. Bu salâhiyetin tatbik onu tat
bik ile mükellef olanlara aittir. Bizi alâkadar 
etmez. Millî Müdafaa encümeni de bunu veri
yor. Fakat aramızdaki fark şudur: Diyor ki, 
fevkalâde hâlin devamı müddetince Millî Müda
faa vekâletinin istediği bu salâhiyeti daimi 
olarak verelim Biz bundan içtinap ediyoruz. 
içtinap ettiğimiz diğer bir nokta da; fevkalâde 
hâlin devamı behemehal normal yem çeşitleri
nin hepsini mebzulen ortada bulundurur da di
ğerlerinin istihkak bedellerini tecavüz ederek 
diğerlerine gitmemek te mevzuubahis olur. 
Fakat biz kanunu yapıyoruz. Nihayet verdiği
miz salâhiyeti ihtiyaç ölçüsüyle ölçerek ve
riyoruz. ihtiyacın ölçüsü normal olduğu 
halde, normal yem çeşitleri mevcut iken 
diğerine gitmek salâhiyetini niçin verelim? Hü
kümet böyle bir fuzuli hükmü istemiyor. Sonra 
bütçenin müstakbel vaziyetine yapacağı tesirini 
bilmediğimiz halde istenilen böyle bir salâ
hiyeti neden vereceğiz? (Doğru sesleri) 

Şimdi bütçe encümeninin teklif ettiği şekil
le, Hükümetin istediği tam salâhiyeti veriyo
ruz. Buradaki Heyeti Vekile kararı topyekûn 
karardır. Yani bir istihsal senesi iptidasmd? 
normal yem çeşitlerinin mevcut olduğu zaman 
istihkakı tecavüz etmek suretiyle başka diğer 
çeşide geçilmemesi hakkında bir karar verecek
tir. 

ŞÜKRÜ KOÇAK (Erzurum) — Çeşitler 
mevcut değilse? 

BÜTÇE En. REİSİ İSMET EKER (Çorum) 
— icra Vekilleri Heyeti istihsal senesi vaziyeti
ne göre normal yem çeşitleri mevcut değilse bir 
karar verecektir. 

Bu karar bundan ibarettir. 
Bu istenilen salâhiyetin hududu ve şümulü 

hakkında hiç ihtilâfımız yoktur. Yalnız bu hu
dut ve şümulünü tahdit etmek, Millî Müdaaa-
nm istediği kadar bu salâhiyetin daimî suret
te verilmesinden içtinap ediyoruz. Buna zaten 
ihtiyaç yoktur. Burada daimî olarak verilmiş 
olan hükmü kaldırılmakta, diğer tarafı aynen 
kalmaktadır. Vaziyet budur. (Reye sesleri) 
Takdir Heyeti celileye aittir. 

MlILÎ MÜDAFAA En. REÎSI KİAZIM SE-
VÜKTEKIN (Diyarbakır) — Bendeniz de ar-
zedeyim. Ekseriyet, arkadaşlar Bütçe encüme
ninin noktai nazarına temayül ediyorlar. 

Efendim, bu kanunla Hükümetin istediği sa
lâhiyeti biz de aynen vermek istiyoruz. Millî 
Müdafaa vekâleti hazarda lüzum gördüğü hal
lerde, istihkak bedelini geçmemek şartiyle de

ğişik gıda verebilir diye bir kanun vardır, istih
kak bedelini geçmemek kaydiyle Millî Müdafaa 
vekâletini salahiyetli kılıyoruz. Tabii hazarda 
icra Vekilleri Heyetine dahil Millî Müdafaa 
"ekili bütçenin fevkine çıkamaz. Fakat böyle 
fevkalâde hal dediğimiz şu zamanda bu salâ

hiyet ne için verilmiyor? Burada 20 kânunuev
velden itibaren verilen istihkak bedelini geçen 
yem için emir verilmiş, istihkak bedelini tecavüz 
etmiş. Kanunun neşri tarihinden sonra derseniz 
ikinci müzakeresine kadar geçecek zamanla 1,5 
ay zarfında hayvanlar ne olacaktır? Bunu reyi 
âlinize bırakıyorum. 

BÜTÇE En. REİSİ İSMET EKER ( Ço
rum ) — Mer'iyet maddesidir. Heyeti Vekileye 
salâhiyet verdiğimize göre formül ne ise ona göre 
yapılacaktır. Heyeti Vekile bu salâhiyeti haiz
dir (Reye reye sesleri). 

Kanunun makabline teşmili salâhiyetini nasıl 
koyarız? 

Gl. NACİ TINAZ (Bursa) — Efendim, mese
le gayet basit. Fevkalâde zamanda, hazarda me
selâ Beytüşşebab'da, G-ölemerikte hudut taburu 
var. Yüz hayvanı var, bir aylık samanını, ar
pasını iddihar etmiş. Yol ancak iki ay kesilebi
lir diye o kadar idhar etmiş. Hazarda o yol, 
üç ay, dört ay açılmamış. Bu vaziyetler olabi
lir. Orada hudut taburu komutanı telgraf çeki
yor diyor ki «benim arpam bitmiştir, burada şu 
bakkal dükkânında üzüm var, şu, şu var, mü
saade ediniz ondan yedireyim». Tabiatiyle arpa 
ile beslenen hayvanın bir günlük masrafı 30 ku
ruş ise, bu vaziyette 50 kuruş olacaktır. Bunun 
üzerine Millî Müdafaa vekili «peki, yediriniz» di
yecek. İşte biz bu müsaadeyi rica ediyoruz (Doğ
ru sesleri). 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ İSMET EKER 
(Çorum) — Bir sui tefehhümü izale için arzedi-
yorum. Buradaki istihkak bedeli mahalli rayiç, 
mahallindeki fiattır. Binaenaleyh hüküm, ma
hallindeki fiat üzerine bu mübadeleyi her vakit 
temine salihtir. Bizim verdiğimiz salâhiyet fev
kalâde zamana münhasırdır. 

REÎS — Bir takrir vardır, okutuyorum. 
Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim esbaba binaen Bütçe encümeninin 
hazırladığı metnin müzakere edilmesini teklif 
ederim. 

Bütçe En. M. M. 
Hüsnü Kitabcı 

REİS — Reye arzediyorum. Takriri kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Takrir kabul edil
miştir. 

O halde Bütçe encümeninin metnini okutaca
ğım. 

Askerî taymat ve yem kanununun 4 ve 36 ncı 
maddelerinin tadiline ve 39 ncu maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair olan kanunun ikinci madde

sine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
MADDE 1. — 31 . V . 1926 tarih ve 879 sa

yılı kanunun ikinci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir: 

(Fevkalâde hallerin devamı müddetince, 
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I : 30 23.1.1942 C : 1 
İcra Vekilleri Heyeti karariyle, Millî Müdafaa 
vekâletine istihkak bedelini tecavüz edebilmek 
salâhiyeti verilebilir). 

REÎS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... 
M. M. E. REİSİ Gl. KİAZIM SEVÜKTEKİN 

(Diyarbakır) — Reis Bey, 20 kânunuevvelde 
verilen şeyler ne olacak? 

REİS — Onu söylediler, izah ettiler. 

İkinci maddeyi kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü icraya İc
ra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. İkin
ci müzakeresi, vaktinde yapılacaktır. 

Ruznamemizde müzakere edilecek başka 
madde kalmamıştır. Pazartesi günü saat 15 de 
toplanılmak üzere inikada nihayet verivorum. 

Kapanma saati : 17,10 

DÜZELTME 

Bu zaptın sonuna bağlı 70 sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltme yapılmıştır: 

Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

11 nıesi de Reis... m esi; 
D) Reis... 

» • « 
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S. Sayısı: 65 
Tokad mebusu Hasip Ahmed Aytuna'nın teşriî masu
niyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye Encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3/269) 

T. C. 
Başvekalet 6-Yi-1940 

Yazı İşleri Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6 - 803/2568 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türk Maarif Cemiyeti Lisesinde Direktör vekili bulunduğu sırada resmî kayıt ve defterler 
üzerinde tahrifat yaptığı iddiasile suçlu sanılan ve halen Tokad Mebusu bulunan Hasip Ahmed 
Aytuna hakkında takibat yapılabilmesi için teşriî masuniyetinin kaldırılması Ankara C. M. Umu
nu liginin talebi üzerine Adliye Vekilliğinden alman 3 - VI - 1940 tarih ve 198/61 sayılı tezkerede 
tildirilmiş ve bu işe ait evrak ilişik olarak sunımlmuştur. Teşkilâtı Esasiye kanununun 17 nci 
maddesi mucibince gereğinin yapılmasına müsaadelerini arzederim. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Teşkilâtı Esasiye ve Adliye Encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
Encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit Encümen 17 - I - 1942 
Esas No. 3/269 
Karar No. 4 

Yüksek Reisliğe 

îüfk Maarif Cemiyeti Lisesinde müdür bu- Geçen îçtima yılında Meclise gelmiş oîan 
lunduğu sırada kayıtlar ve defterler üzerinde bu dosyanın ilk tetkiki sırasında Hasip Ahmed 
tahrifat yaptığı iddiasiyle suçlu sayılan Tokad Aytuna Muhtelit Encümene müracaatla kendi-
mebusu Hasip Ahmed Aytuna'nın teşriî masu- siyle birlikte suçlu sanılarak Adliyeye verilmiş 
niyetinin kaldırılması hakkmda Başvekâletten olan muavini Kasım Kurtan hakkında meni mu-
Mecüs Riyasetine yazılıp Encümenimize havale hakeme karan verilmiş olmasına ve suç mevzu-
buyurulan tezkere ve merbutu dosya Dahilî Ni- unun ayni şeye istinat etmekte bulunmasına na-
zamnamenin 178 nci maddesi tarifatı mucibince zaran bu meni muhakeme kararının kendisine 
teşekkül eden ihzari Encümene verilmişti. de sâri olduğundan masuniyetinin refi talebinin 

ihzari Encümence yapılan tetkikat ve varı- devamına mahal olup olmadığının Cumhuriyet 
lan neticeyi gösteren 23 - XII -1941 tarihli maz- müddeiumumiliğinden sorulmasını istemiş Ma-
bata Encümenimizce de mütalâa edilmiş ve mün- kamı Riyaset vasıtasiyle yapılan bu sorguya alı-
derecatmın aşağıda yazıldığı veçhile olduğu gö- nan cevapta Kasım Kurtan hakkmda verilmiş 
rülmüştür. olan meni muhakeme kararının ayrı sebeplerden 



dolayı suçlu sanılan Tokad mebusu Hasip Ah-
med Aytuna'nm vaziyetine müessir olacak mahi
yeti haiz bulunmadığı anlaşılmış ve; 

Hasip Ahmed Aytuna'nm Türk Maarif Cemi
yeti lisesinde Direktör vekili olduğu 1933 - 1937 
seneleri zarfmda talebeye muallimleri veya im
tihan heyeti tarafmdan verilmiş olan notları 
havi cetveller üzerinde veya bu cetveller 
muhteviyatı mektep sınıf geçme defterine 
nakledildikten sonra bu defter üzerinde notları 
kazımak veya çizip yerlerine başka notlar yaz
mak suretiyle tahrifler ve tashihler yaptığı hâ
kim tarafından intihap edilmiş yeminli ehli vu
kufun raporiyle sabit olduğu ve İhzari Encü
mence dinlenen Hasip Ahmed Aytuna vaktiyle 
verdiği ifadesinde kendisinin tek basma hem 
müdürlük, hem kâtiplik, hem evrak memurluğu, 
hem muhasiplik vazifelerini görmek mecburiye
tinde kaldığını ve bütün işlere tamamiyle yeti
şemediğinden defter ve yazı işleri için bazan ser
best zamanı olan itimat kazanmış, talebelerin 
yardımma baş vurmak zarureti hâsıl olduğunu 
ve görülen noksanların kasten veya herhangi bir 
maksat güderek yapılmış tahrifler ve düzeltme
ler olmıyacağmı dermeyan etmiş İhzari Encü
men huzurundaki ifadesinde de kendisi masum 
olduğunu, tahrif suçunu işlemediğini, eğer tah
rif yapmak istese bazı notlar üzerinde yaptığı 
tashihlerin yanma imzasını koymaması lâzımgel-
diğini, fakat böyle zan altmda kalmak istemedi
ğinden hakikatin tecellisi için işin biranevvel 
mahkemeye intikalini arzu ettiğini söylemiş ve 
hâdise İhzari encümence Teşkilâtı Esasiye ka
nununun 12 nci maddesinde sayılan mevaddan 
görülerek isnat olunan suçun mahiyetine ve ra
por muhteviyatına ve Hasip Ahmed Aytuna'nm 

> Ö 

( S. Sayış 

ifade tarzına göre teşriî masuniyetinin kaldı
rılması lüzumuna kanaat hâsıl olmuştur. 

ihzarı Encümen mazbatasını Muhtelif Encü
men heyeti uzun uzadıya inceledikten ve arka
daşımız Hasip Ahmed Aytuna tarafından Mec
lis Riyasetine sunulan ve Encümenimize gönderi
len son iki mektubu da okunarak bu mektuplar 
mündericatmın neticeye tesir yapacak mahiyet
te olmadığı görülmüş ve Muhtelit Encümen 
Umumî Heyetince de İhzari Encümen mazba
tasında zikredilen kanaate iştirak edilerek To
kad mebusu Hasip Ahmed Aytuna'nm teşriî ma
suniyetinin kaldırılmasına karar verilmiştir. 
Dahilî Nizamnamenin 180 nci maddesi mucibince 
Meclis Umumî Heyetinin kararma arzedilmek 
üzere mazbatamızı Yüksek Riyasete takdim 
ederiz. 
Teş. Es. ve Ad. En. Mü. 

Muh. E. Reisi M. M. 
Kütahya Konya 
R. Peker T. F. Silay 

Kâtip 
Tokad 

Resai Erişken 
Balıkesir 

0. N. Burcu 
Çorum 

Münir Çağıl 
İstanbul 

Z. Karamursal 
Kocaeli 

Salâh Yargı 
Manisa 

A. Tümer 
Sinob 
C. Aiay 

Bingöl 
F. Fikri 

Erzincan 
A. Fırat 

Kastamonu 
Aibidin Binkaya 

Konya 
G. Gültekin 

Muğla 
1. Çalışlar 
Trabzon 

F. A. Barutçu 

Çankırı 
F. N. Rükün 

Gazianteb 
Ö. A. Aksoy 

Kayseri 
R. Özsoy 
Manisa 

Kenan örer 
Eize 

S. A. Dilenire 
Zonguldak 
Ş. Devrin 
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S. Sayısı: 67 
Askerî tayınat ve yem kanununun 4 ve 36 ncı madde
lerinin tadiline ve 39 ncu maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair olan 879 sayılı kanunun 2 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Bütçe ve Millî 

Müdafaa Encümenleri mazbataları (1/734) 

T. C. 
Başvekâlet 10.1.1942 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı : 6/157 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

879 sayılı kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Millî Müdafaa Vekilliğince hazır
lanan ve icra Vekilleri Heyetinin 25.XII.1941 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanım lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Müstaceliyet kaydiyle müzakeresine yüksek müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

' Dr. R. Saydam 

Mucip sebepler 

Dünya hâdiselerinin son durumu karşısında, memlekette hâsıl olan yem buhranının mümkün 
mertebe önüne geçilmek ve orduda mevcut hayvanların aç kalmamasını temin eylemek için, mem
leket mahsullerinden hayvan yemi olabilecek, bakla, burçak, fiğ, kuşyemi, üzüm, incir, hertürlü 
yağlı küsbeler, ayçiçeği, mısır ve patates gibi maddelerin, mübadele yoluyla istihlâk edilebilmesi 
mümkün ise de 879 sayılı kanunun ikinci maddesinde bu mübadelenin, hayvanların gündelik is
tihkak bedellerini tecavüz edemiyeceği hususundaki katı sarahati karşısında, fiatları nisbeteıı 
yüksek olan bu maddelerden hayvanları besleyecek miktarın verilmesi mümkün olamamaktadır. 

Hayvanların iaşesinin temini için ilişik kanun teklifinin kabulü ve bu kaydın kaldırılması za
ruri görülmektedir. v , 
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Bütçe Encüm 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Mazbata No. 41 
Esas No. 1/734 

Yüksek 

879 sayılı kanunun 2 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında Millî Müdafaa Vekilliğince 
hazırlanıp Başvekâletin 10 .1 .1942 tarih ve 6/157 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan ka
nun lâyihası encümenimize tevdi Duyurulmakla 
Millî Müdafaa ve Maliye Vekâletleri mümessilleri 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

İçinde bulunan fevkalâde şartlar icabı ola
rak hayvan yemi tedarikinde görülen zorlukların 
yem olabilecek diğer mahsuller ile mübadele 
suretiyle karşılamağa çalışıldığı ve fakat bu 
mübadele keyfiyetinin günlük istihkakiyle mu-
keyyet bulunmasından dolayı buna imkân bulun
madığı ileri sürülerek Millî Müdafaa Vekâletine 
günlük istihkak kaydından azade olarak müba
dele salâhiyetinin verilmesini istihdaf eden ka
nun lâyihası halin zaruretlerini gözönüne alan 
encümenimizce esas itibariyle kabule şayan gö
rülmüştür. 

Ancak; fevkalâde durumun icabı olarak alın
masına zaruret hissedilen bu tedbirin normal 
zamanlarda da tatbiki için bir lüzum ve fayda 
tasavvur edilemiyeceğinden vazedilecek hükmün 
Millî korunma kanununda gösterilen fevkalâde 
hallerin devam ettiği müddetçe tatbik edilmesi ve 
aynı zamanda bu fevkalâde hallerin devamı sı

rasında dahi feyizli ve bereketli yem mahsullerinin 
idrakiyle böyle bir tedbirin alınmasına ihtiyaç 
görülmemesi de varit olduğundan bu lüzumun 

( S. Sa 

mazbatası 

15.1.1942 

Reisliğe 

İcra Vekilleri Heyeti karariyle tesbit edilmesi en
cümence muvafık görülmüş ve 879 sayılı kanunun 
ikinci maddesine buna göre bir fıkra ilâve edil
mek suretiyle lâyiha yeniden yazılmıştır. 

Havalesi veçhile Millî Müdafaa Encümenine 
gönderilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Çorum 
/ . Eker 

Kâ. 
İstanbul 

F. Öymen 
Bolu 

C. S. Siren 
Bursa 

A. N. Ayaş 
Elâzığ 

M. F. Altay 
İsparta 

M. Karaağaç 
Kayseri 

S. II. Ürgüblü 
Mardin 

R. Erten 
Samsun 

M. A. Yörüker 

Reis V. 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Afyon K. 
Ş. R. Ilatipoğlu 

Bolu 
Dr. Z. Ülgen 

Bursa 
F. Güleç 

Giresun 
M. Akkaya 

İsparta 
R. Ünlü 

Kırklareli 
B. Denk er 

Muş 
Ş. Ataman 

Seyhan 
S. Çam 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabcı 

Antalya 
İV. E. Sümer 

Bursa 
Dr. S. Konuk 
Diyarbakır 

R. Bekit 
Gümüşane 

D. Sakarya 
İstanbul 

S. Uraz 
Kütahya 

A. Tiridoğlu 
Ordu 

II. Yalman 
Sivas 

R. Çiner 
Yozgad Yozgad 

A. Sungur S. İgöz 
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Millî Müadafaa Encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Millî Müdafa Encümeni 19.1.1942 

Esas No. 1/734 
Karar No. 12 

Yüksek Reisliğe 

879 sayılı kanunun 2 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkında Millî Müdafaa Vekilliğince ha
zırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı 
mucibesiyle birlikte sunulduğuna dair olup Baş
vekâletin 10.1.1942 tarih ve 6/157 sayılı tez
keresi, Bütçe Encümenince müzakere edilerek tan
zim edilen mazbata ve değiştirilen lâyiha ile en
cümenimize havale olunmakla Millî Müdafaa Ve
kili huzuriyle okundu ve icabı görüşüldü : 

Fevkalâde haller dolayısiyle memlekette hâ
sıl olan vaziyet icabı Ordu hayvanlarının iaşesin
de yer yer yem tedariki imkânsız hale geldiğin
den ötedenberi 879 sayılı kanunun 2 nci maddesi 
mucibince kalori temin edilmek şartiyle mübadele 
edilerek diğer yemler tedariki zarureti hâsıl ol
muş ise de istihkak bedelleri kaloriyi temin et
mek suretiyle mübadele yapılmasına kâfi gelme
mektedir. Bunun için fiat farkına bakmaksızın 
hayvanları besleyecek miktarda diğer yemlerin 
alınması zarureti hâsıl olmuş ve Hükümetin tek
lifi veçhile encümenimizce lâyihanın kabulü mu
vafık görülmüştür. 

Bütçe Encümeninin noktai nazarına göre lâ
yihanın fevkalâde hallere hasredilmesi yolundaki 
mütalâası memleketimizin iklim şeraitine gö
re ekseriya münakalenin bazı yerlerde mahdut 
günlerde kesilmesine binaen bu ihtiyacın daimî 

surette belirdiği nazarı dikkate alınarak hem 
fazla masraftan sakınmak hem hayvanların yem-
siz kalmasına meydan vermemek için Hükümetin 
teklifi veçhile kanunun daimî surette yürürlükte 
kalarak zaruri hallerde Millî Müdafaa Vekilinin 
bu salâhiyeti istimal etmesi encümenimizce mu
vafık görülmüştür. 

Fevkalâde haller dolayısiyle memleket serveti 
olan bu hayvanların ziyama meydan verilmemek 
üzere daha evvel tatbikma zaruret görülen bu 
tedbir dolayısiyle ikinci maddede aynen kabul 
edilmiştir. 

Heyeti Umumiyenin tasvip nazarına arzolun-
mak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Millî Müdafaa En. R. M. M. Kâtip 
Diyarbakır Samsun Konya 

E. Sevüktekin B. Barkın Vehbi Bilgin 
Ağrı Bursa Çankırı 

Kemal Duğan N. Tınaz Dr. A. Arkan 
Çorum Erzurum Gümüşane 

E. Sabri Akgöl A. Akyürek Ş. Erdoğan 
Gümüşane İstanbul Kayseri 

Ziya Zarbun Ş. Â. ögel N. Toker 
Kayseri Muğla Seyhan 

S. Turgay S. Güney Sinan Tekelioğlu 
Urfa 

Ahmed Tazgan 

( S . Sayısı: 67) 



HÜKÜMETİN TEKLM. 

Askerî tdyınat ve yem kanununun 4 ve 36 net 
maddelerinin tadiline ve 39 ncu maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair olan 31.Y.1926 tarih ve 
879 sayılı kanunun 2 nci maddesini değiştiren 

ka?ıun lâyihası 

MADDE 1. — 31.V.1920 tarih ve 879 sa
yılı kanunun ikinci maddesi aşağıda yazdı ol
duğu şekilde değiştirilmiştir: 

«Cins ve mikdarları kanunun 33, 34 ve 35 nci 
maddeleriyle muayyen olan hayvan yemlerinin, 
kalori nazarî itibare alınmak şartiyle her mev
kide bulunabilecek diğer yemlerle ledelicap mü
badelesini ve tarzı itasmı tesbite Millî Müda
faa Vekili mezundur.» 

MADDE 2. — Bu kanun 20 Birincikânun 
1941 tarihinden başlıyarak yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun yürttrlüğünii te
mine Millî Müdafaa Vekili memurdur. 

25.XII.1941 
Bş,V. Ad. V. 1LM.V. 

Dr. R. Saydam H. Mtnemencioğlu A* B. Artunkal 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Fayık Öztrak Ş. Saraçoğlu F. AğraU 
Mî. V. Na. V. tk. V. 
Yücel A. F. Cebesoy Sırrı Bay 

S. I. M. V. G. î. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
F. Ehıgin M. ökmen 

4 — 
BÜTÇE EN€ÜMENİNİN DEĞİŞTİRÎŞÎ 

Askerî taytnat ve yem kanununun 4 ve. 36 net 
maddelerinin tadiline ve 39 ncu maddesine bir 
fıkra üâvesine dair olan kanunun ikinci madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 31. V. 1926 tarih ve 879 
sayılı kanunun ikinci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir: 

(Fevkalâde hallerin devamı müddetince, 
îcra Vekilleri Heyeti karariyle, Millî Müdafaa 
Vekâletine istihkak bedelini tecavüz edebilmek 
salâhiyeti verilebilir.) 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

(&Say ı s ı : 67) 
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MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN DEĞÎŞ-
TÎRÎŞI 

Askerî tayınat ve yem kanununun 4 ve 36 ncı 
maddelerinin tadiline ve 39 ncu maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair olan 31 -V -1926 tarih ve 
879 sayılı kanunun ikinci madesini değiştiren 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

birinci maddesi 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

- « • » • • 

( S. Sayısı : 67 ) 





S. Sayısı: 70 
Urfa mebusu Refet Ülgen'in teşriî masuniyetinin kal
dırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı 

Esasiye ve Adliye Encümenlerinden mürekkeb 
Muhtelit Encümen mazbatası (3/411) 

T. C. 
Başvekâlet 6 . XI . 1941 

Yazı İşleri Dairesi Müdürlüğü 
Sayı : 6/2132 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Tük Maarif Cemiyeti ile bu Cemiyete bağlı teşekküllerde vukua getirilen suiistimaller hakkında 
yapılan tahkikata nazaran Cemiyetin eski Reisi Urfa Mebusu Refet Ülgen'in takibat icrası için 
teşriî masuniyetinin kaldırılmasının Ankara Cumhuriyet Müddeiumumiliğinin ilişik 21 . X . 1941 
tarihli yazısiyle talep edildiği; Adliye Vekilliğinden alman 1 • XI . 1941 gün, 489/117 sayılı tezke
rede bildirilmektedir. Gereği yapılmak üzere tahkikat dosyasının birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Teşkilâtı Esasiye ve Adliye Encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
T§. E. ve Ad. Eni Muhtelit En. 21.1.1942 

Esas No. 3/411 
Karar No. 5 

Yüksek Reisliğe 

Türk Maarif Cemiyetiyle bu cemiyete bağlı îhzari Encümence yapılan tetkik neticesin-
teşekküllerde vukua getirilen suiistimaller hak- de hazırlanan 14.1.1942 tarihli mazbata en-
kında yapılan tahkikat neticesinde cemiyetin cümence mütalâa olunmuştur. 
eski reisi Urfa mebusu Refet Ülgen hakkında Türk Maarif Cemiyetinin eski Reisi Urfa 
kanuni takip yapılması için teşriî masuniyeti- mebusu Refet Ülgen hakkında kanuni takip ya-
nin kaldırılmasına dair Ankara Cumhuriyet pılmak üzere Cumhuriyet müddeiumumiliğince 
Müddeiumumiliğinin isteği üzerine Adliye Ve- teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkındaki 
killiğinden yazılan tezkere gereğinin yapılması talep, !938 ve 1939 yıllarında Maarif Cemiyeti 
için tahkikat dosyasiyle birlikte Başvekâlet- tarafından tertip edilen eşya piyangosunda icra 
ten yazılan ve Büyük Meclise sunulan 6.XI.1941 olunan tahkikattan anlaşılan ve suç mahiyetinde 
tarih ve 6 - 2132/4967 sayılı tezkere Teşkilâtı bulunan yolsuz işlerden ileri geldiği beyan edil-
Esasiye ve Adliye Encümenlerinden mürekkep mekte olup dosya münderecatına göre : 
Muhtelit Encümene havale buyurulmuş ve En- Türk Maarif Cemiyeti 1938 senesinde yirmi-
cümen Dahilî nizamnamenin 178 nci maddesi şer bin olarak dört seride tertip ettiği piyan-
hüküm ve tarifi dairesinde seçilen ihzari Encü- goda A, B, C işaretli üç seri biletleri bastırıp 
mene dosyayı tevdi eylemiştir. satılığa çıkarmış ve dördüncü seri hiç basıl-
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mamış ve 5 . XI . 1938 tarihinde keşide yapı
larak listesi neşrolunmuş, 1939 senesinde de 
altmış bin numara beheri bir liradan serilere 
ayrılmamış olarak tertip olunmuş ve her iki 
piyango eşya üzerine mürettep olmakla beraber 
ikramiye isabet eden bilet sahibi eşya kıyme
tinin yüzde onunu indirmek suretiyle nakit ala
bileceği de gösterilmiştir. Her iki yılda piyango 
biletleri merkezde bayilere verilerek sattırıl
mış, bir kısmı da vilâyetlere gönderilmiştir. 
Satılmıyan biletlerin keşide tarihinden iki gün 
evvel numaraları tertip edilerek imha edilmesi 
ve bunun bir zabıt varakasiyle tesbit olunması 
bu hususta yapılmış talimatname icabatmdan 
olduğundan satılmıyan biletler hakkında bazı 

yerlerde bu suretle muamele yapılmışsa da bazı 
taraflarda da satılmıyan biletlerin cemiyet mer
kezine gönderildiği anlaşılmış ve merkezde 
1938 yılındaki piyango biletlerinden satılmıyan-
larm numaralarını gösterir zabıt varakası yal
nız cemiyet reisi Refet Ülgen tarafından, 
1939 senesine ait biletlerden merkezde satılmı-
yanların tesbit ve imhasına dair zabıt varaka
sı da reis üe beraber muhasip âza Avni Çubuk-
gil taraflarından tanzim ve imza edilmiştir. Ay
rıca biletlerden hangi seri ve numaraların nere
lere gönderildiği bir liste ile tesbit edildiği gibi 
piyango defterinde de kayıt ve işaretler konul
muştur. 

Türk Maarif Cemiyetinin 1938 ve 1939 se
nelerinde tertip ettiği piyangonun biletlerin ba
sılması ve satışı ve satılmıyan biletler hakkın
da yapılan muameleyi gösteren yukarıda yazı
lan ve hulâsa edilen şekle karşı; 

a) Gerek merkezde tanzim ve gerek vilâ
yetlerde yapılıp merkeze gönderilen zabıt vara
kalarının ortadan kaldırıldığı ve müfettişlikçe 
yapılan tahkikat sırasındaki aramada bir kısmı
nın merkez müdürü Neşet Unsal'm çekmecesin
de bulunduğu; 

b) 1938 biletlerinden satılığa çıkarılmıyan 
(C) işaretli seriye dahil biletlerle satılmıyarak 
cemiyete geri gönderilen (A) ve (B) işaretli 
serilere ait biletlerden ve 1939 yılındaki piyan
go biletlerinden satılmıyarak cemiyete iade 
edilen biletlerden bazılarına isabet eden ikrami
yelerin cemiyete kalması lâzımgelirken numara
ları ve ikramiye miktarları dosyada tasrih edi
len bir kısım biletlerin Refet Ülgen'in adları ve 
yakmlık dereceleri gösterilen akrabasmdan olan 

kimselere satın alınmış ve hakikî hâmili olmuş 
gibi gösterilerek ikramiye bedellerinin cemiyet 
tarafından ödenilmiş olduğu; 

c) 1938 senesi piyango biletlerinden satıl
mayan biletlerin numaralarmı gösteren ve Refet 
Ülgen'in imzasını taşıyan 3.XI.1941 tarihli zabıt 
varakasında yazılı numaralardan 250 lira isabet 
eden numaranın merkezde satılmayan başka nu
maralı bir biletin son numarası silinerek tahrif 
ve tebdil suretiyle ikramiyenin cemiyetçe veril
mesi de Reis Refet Ülgen'le Muhasip Âza Avni 
Çubukgilin imzalariyle tutulan ve 1939 yılı pi
yangosunun satılmayan biletlerin numaralarını 
tesbit eden zabıt varakasında yazılı bir bilet nu
marasının da son iki rakamının tahrif edilmiş 
olduğu; 

e) 1938 senesi myansco biletlerinden 600 
p/1«rHm'n BıVnk Mîllet Meclisi Âzalarma satd-
tnı^ üzere Refet Ü1*ren tarafından cemivetten 
alınarak 200 tanesinin bedeli olan 200 liranrn 
Meclisten Ziraat Bankası vasıtasiyle cemiyete 
arönderilmisse de fferi kalan 400 biletin satılnu-
yarak imha edilmiş olduğu reis tarafından bah
sedilerek bu bilet bedellerinin de zimmete geçi
rilmiş olduğu dosyada mevcut zabıt varakası ve 
liste ve cemivet muhasebesinden ödenen paranm 
müsbit evrakına bağlı ve satılmadığı anlaşılan 
biletlerden ve yapılan tahkikatta ifadeleri alı
nan kimselerin beyanatından anlaşılmakta oldu
ğu görülmüş ve Refot Ülgen'in İhzari Encüme
ne verdiği yazılı izahatta zabıt varakaları ve ba
zı evrakta mevcut imzanın kendi imzası olduğu
nu kabul ve beyan etmekle beraber bu işlerin 
kendisini alâkalandırmryacağı ve cemiyet muha
sebesine ait muamele olduğu ve aleyhinde be
yanatta bulunan cemiyete mensup muhasip ve 
sair kimselerin hakikat hilafı ve gareze müste
nit olarak beyanatta bulunduklarını ileri sür
mekte ise de ihzari Encümen Türk Maarif Ce
miyetinin tertip ettiği 1938 ve 1939 senelerin-
deki piyango işlerinde yapıldığı iddia olunan 
ve tahkikat neticesinde elde edilen evrak ve ka
yıtlar ve tahrif ve silinti yapılan ve suç eseri 
sayılan kâğıtlarla alman ifadeler gibi delillere 
dayanarak bu işlerin emniyeti suiistimal ve tah
rif suretiyle sahtekârlık suçu suretinde vasıf
landırılmış olmasma ve bunların da o zaman 
Cemiyet Reisi bulunan Urfa Mebusu Refet Ül
gen'e atıf ve isnat edilmesine göre Dahilî Ni
zamnamenin 180 nci maddesinin birinci fıkrası 

( S. Sayısı : 70 ) 
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delaletiyle Teşkilâtı Esasiye kanununun 12 nci 
maddesinde yazılı suçlardan bulunduğuna mebni 
Refet Ülgen'in teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması lâzımgeleceğine karar verildiği İhzari En
cümen mazbatasında beyan edilmektedir. 

Muhtelit Encümende okunan İhzari Encümen 
mazbatası ve buna dair verilen izahlarla beraber 
dosya arasında mevcut olan ve silinti ve tahrifi 
gösteren bilet ve listeler ayrı ayrı görüldükten 
sonra yapılan müzakere neticesinde Türk Maa
rif Cemiyetinin 1938 ve 1939 yıllarında tertip et
tiği piyango işlerinde yapılan yolsuzluklardan 
cemiyetin eski reisi olan Urfa Mebusu Refet Ül-
gen'e atıf ve isnat edilen fiil ve hareketler iddia
ya göre İhzari Encümen mazbatasında tavzih 
edildiği veçhile Dahilî Nizamnamenin 180 nci 
maddesinin delaletiyle Teşkilâtı Esasiye kanu
nunun 12 nci maddesinde yazılı suçlardan emni
yeti suiistimal ve evrak üzerinde tahrif yoluyla 
sahtekârlık suçları olarak vasıflandırılmış olma
sına göre Refet Ülgen hakkında kanuni takip 
yapılmak üzere teşriî masuniyetinin kaldırılma
sına encümence karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Teş. Es. ve Ad. 

Muhtelit E 
En. Mürekkep 
in. Reisi 

Kütahya 
R, Pe 

Kâtip 
Tokad 

Resai Erişken 
Bingöl 

F. Fikri 
Eskişehir 

Y. Z. özer 

her 

Antalya 
N. Aksoy 

Çorum 
Münir Çağıl 

Gazianteb 
ö. A. Aksoy 

İmzada bulunmadı 
Hatay 

B. S. Kunt 
Kayseri 

R. Özsoy 
Konya 

T. F. May 
Manisa 

Refik İnce 
Tokad 

S. Atanç 

İstanbul 
Z. Karamursal 

Kırklareli 
Dr. F. TJmay 

Konya 
F. Gökbudak 

Seyhan 
A. M. Yegena 

Zonguldak 
Ş. Devrin 

Bu M. M. 
Kocaeli 

Salâh Yargı 

Balıkesir 
0. Niyazi Burcu 

Erzincan 
A. Fırat 

Gümüşane 
H. F. Ataç 

Kastamonu 
A. Binkaya 

Konya 
G. Gültekin 

Manisa 
A. T ilme r 

Sinob 
C. Atay 
Trabzon 

F. A, Barutçu 
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