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BİRİNCİ CELSE 
Açuma Senti : 1,15 Badezzevlal 

REİS; İkinci ReteVAİÜ Hasan Fehmi Beyden* 
KÂTİPLER : Haydar (Bey <Ktttdbya), 'Feo r̂az Ali Bey <Y«zgat). 

REİS — Meclis VkÜişaıt edildi. Zaptı safoik hulâsası 
okunacak efendim. ([Ekseriyet yok sesleri.) Vardır 
«fendim. 

(Zaptı satolk Niifösafeı K&İip Haydar Bey taıra-
fıridaın okundu.) 

1. — ZATTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
İkinci Reis Vekili Hasan Fehmi BeyeferJdinftn tah

tı riyasetlerinde zevaJİ saat bir on beşte küşad ddi'IUL 
Zaptı sabık hulâsası kıtaa* ve aynen kabul ofiıaidıu. 
Merhum Hafız Hüseyin Beyin HemtşiresMn Meclise 
oton taziye* cevabı okundu. Maraş Mebusu Yafcup 
Harmdü Beyin rnemuriyeti tercih eylemelinden dola
yı möbusfıik defterinden îsminin SÜinmesfine karar 
veröîdi. Sivas Mebusu Haımıdü Beyin mezuniyet ita 
ölımmairfığı takdirde mebusluktan istifa edeceğine 
dair olan telgrafı kıraat oîunaraik mebusîukttan müte-
talft addolunması kabul edildi. Trabzon Mebusu Halmid 
ive Karığın Mebusu Müştak Beyler 5 Eylül' 1536 
ıtariM kanunun kabulünden sonra Meclisçe hesalpto-
rını kesip mermaıiydöe gîttîfctorindeln mebusluktan miite-
ıtatfi addolunmalarına taraır veılildi. Kütahya Mebu-. 
•su Cemil Beyin öğle taltiflerinin ilgasma dair tekli-. 
fjyte Dryarbekir Mebusu Hacı Şükrü Beyini milli 
ortJu teskinimle dalir teffcM Lâyiha 'Encümenine, Mer
hum mutasarrıf Nüsret Beyin ailesine maaş tahsfekiB 
daıir Heyeti VefcSedön mevrut İaylhai kanuniyeye Kar 
vadin ve Muvazenen Maliye Encümenlerine fean/afe 
otuddu. Çaydan istihlâk reamiİ atanması hakkında Si
verek Mebusu Mıistafa Beyin, Müdafaa! Hukuk Ce-
<mılyetleri vezneleri haklkımda Adana Mebusu 2ekâi 
Beyin ve Büyük M'itîet Meclisi âzasından olan tam-
subim askeriyenin askerfİclten mezun akldbîunmailanna 
dair Trabzon M'dbusu Hüsrev Beyin tskliifJerSnfln neo
dime ve rrtüstaritiîkterİn rnüddeiiMTtum'Hoıtin fevkine fead 
edilmesine dan- Aydın Mebusu Tahsin Beyin teÜdifînfv 
şayanı mıüzatfcere olmadığına daSr Lâyiha Encümeni 
mazbataları kıraat ve kabul ohıridu. Şayana kabul ol
duğuna dafir mazbata ile Lâyiha Encümeninden Heyeti 
(Jrmırrtiyeye Muhavvel Dat'üfllmtuaMimln tafebesiy-
le bilumum rmıalIJmterSn hfanetli aıslkeriydden1 

istisnalarına daSr AntaJya Mebusu Raiüh Efendinin 
fleMif-i Müda/falai MÜUye Encümenine ve zâbitan maaş

larının tezyidine dair Kılıç Ati Beyin tdKtîfi bu bap
taki lSyijHıad kanurÜye İle birlikle mlüzafcere edâmek 
büzere encümeni aidine havale edildi. 

Kan kaçınmak maJddesiritfen dolayı beş seneye 
mahkûm ofan Süütaymatı'ın batttiyei mıükkteü cezaüyesi-
ııin affına ve Yeni yaban kariyesirtdcn hryarjdü vata
niye ile mahkûm Halktı ve Celâl haMaınmldafci hük
mün tâtskfUdina ve UlüborhıVia hıyandtıi vataniye 8e 
mütttdham iken beraat edenler haikkırtdakî hükmün 
•taddiktnıe mahal oimaJdığından evrakın mahalline îakBe-
eline Ve hıryaneUi vataniye ile mahkûm muaSim Ömer 
ve Merefft>n% Lûtifi EferUdabr tâ&fctrfdalki hüldüm-
terin refirfc ve katttöt maddeslmden mahkûm iken tes-
'kllâtı malhsusaya kayjt surdâyle askere datvetleriinlden 
ssonra tevkfîf edillen eşhasın aftarına daıir AkHİye Eneü-
tnerttriden mevruit altı 'kıta maalbata kıraat ve kabul 
otundu. KatitarnkMiu'da mevkuf Boduroğjtu Ahmet 
IhaHdkmda mahatHİnden Milârn füıurrtuna dair Adliye 
fEnoument maöbatasıran Adliye Vekâletime tevdfij ten-
<si!p edildi. Heyetli Vekiteden mevrut M aybk muvak
kat bUSçe Muvaüfenei Maliye Encümeöme ve İznür 
•Mebusu Mahmut Eteait Beyin Aîsıbaiiycao HUktüme-
ıtine teşdlddür yaralmasraa dair tatairî Heyetli Veklile-
ye «evdi edildi. Tokat Mdbüsu İzzet Efehdinİn te
cavüz müdde'tüo'm mazeret aiddine Kângırı Mebusu 
Neşet ıBeye ilki ay müdldetfe izlin iıflasma dair Dtvaoı 
Riyaset karan kabul olundu. Henüz cevaplan verü-
<nrcem% olan «17* sual takririnden «9.» unun Heyeti 
Velküleye tekit edileceği ve «8» nm de sahipleri MecMöte 
mevcut otaaıdığırJdah kaertlemyakûn aiddedükcegi Ta-
ratft riyaıseHten tebliğ oluridu. Ve teneffüs edilmek üze
re celse taDl ödiîdi, 

Ikrnci Cefee 
İkinci Roâs VeMJ Halsan Fehmi Beyefendinin «afe

ti riyasetlerinde zevali saat üçte İnikat efflti. Denizffi 
'Mebusu Yusuf Kemal Beyin Denizli ahalsinlin bu se-
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tıefök vergilerMn affma dair olan takrtrrMh Mafiye 
VöfcâletSne ve Isparta Mebusu Hüseyin Hüsnü Beyin 
Suat tatonirirte pazartesi günü cevap veritmök üzere 
Dahiliye Vekâletine tevdii tensip edildi Encümenler 
nnünhaıtâttna ikindi şubeden intihap olunan âaanm 
esam&İ okundu. Bflahara sultani ve darübnuaM&nün-
îer hakkınüalki tdkJîfi kanuninin müzakeresine geçi
lerek Vehbi Beyin teklifli veçhile teşkilât programının 
vüruduna katlar müzakeresi tehir olundu. Burdur 
Mdbusu ismail Suphi Bey ve rüfekalsımn MüdafaaS 
'Mitliye VeSkâJettaten olan suallin Mizaha kafbedStaesi 
hakkındaki takriri kabul olunarak bir ceteei hafiye akdi 
karargir ofldu. 2onguDdaik''ta aısfcerlilk muaıfîyettıine dair 
otan kanunun heyeti umumSyesi haiMkınıda müzakere 
cereyan ederek maddelere geçilmesi katnd edüme-

1. — Karahisarı Sakıp Mebusu Mehmet Şükrü Be
yin, Belediye Kanununun tadiline dair teklifi kanuni
si (21121) 

3 . — MAS 

1. — Siverek Mebusu Mustafa Lfıtfi Beyin, Bele-
diyelerm mektebi iptidai kuşat etmelerine dair teklifi 
kanunisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası. (2/105) 

REİS — Belediyeler tarafından mekâtSbi iptidaiye 
buladı hakkında Siverek Mebusu Lûtfi Beyin teküfr-
nin Maarif Encümenine havaleline dair Lâyiha En
cümeninin mazbatası var okunacaktır. 

Mazbata 

Vilayet ve etviyei m/üstaıköede belediyeler tarafın
dan mdkâtübi iptidaiye tesis ve kuşadı lüzumuna dair 
Siverek Mebusu Mutftalfa Lûtfi Beyin makamı Riya-
sellten ımmavvel 17 nraUdelİk teklifi kanunisi, İzmir 
Mebusu Hacı Süleyman Efendinin nazarı dikkate au
ttan ve 7 EyKÜ 1336 ferin ve Üctrk dokuz numaralı 
mazlbaica ile Makamı CeUK RtyasetrenahMerine iade 
'kılınarak Heyeti Umumiyddan Maanif Encümenine 
havale ve tevdi lalmmış olan ttikÜfînin aynı olmakla 
hkltavhit teizasıoın ifası zımnında mezkûr encümene 

dibinden teklif redtfotaırtdu ve teneffüs İçin cebe Hata" 
edildi. 

Üçündü Gelse Hafidir 
tkinci Re* Vekili Kâtip 

H. Fehmi Haydar 
'KâıaJp 

Feyyaz Alt 
RElS — Zaptı saMk haMkmlda mütalaa var mı? 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim, 

istifası kabul edilen, Srvas Mebusu Hamdı Bey diye 
okundu. Hayri Bey olacaktır, taShSı edilsin. 

REİS — Hayri Bey ökcak, efendin o suretle 
teşbih edJîrvor. Başka mütalaa var im? (Hayır ses-
isti.) Zaptı saJbdcı muvafık bulanlar lütfen eöerömi kaü-
dırsmlar. Kabul olunmuştur efendim. 

REİS — Efendim, evrakı varideye geçiyoruz : 
Karahfoarı Sahip Mebusu Mehmet Şükrü Beyin be
lediyeler hattında Mır tefclSfi var. Lâyiha Encümenine 
gönderiyoruz. 

havale Duyurulmak üzere Makamı CeM Riyasete tak
dimi tezekkür ktbrtdı. 

18 TeçrînSevvel 1336 
Lâyiha En. Rs. Nav M. M. 

Sinop Yozgat 
Mehmet Şerif Süleyman 

(KAtip 
Antalya 
Ali Vefa 

R5İS — Maarif Encümenine gönderiyoruz. 
2. — Olti Mebusu Yasin Beyin, muallimlerin as

kerlikten tecili hakkında teklifi •kanunisi ve Lâyiha 
Encümeni mazbatası. {2/112) 

REİS — MuaSImJertn askerlikten tecili balkkmda 
Olti Mebusu Yasin Beyin <«dkUf*di Lâyiha Encümeni 
nazarı dikkate alıyor. Maarif Encümenine gönderiyo
ruz. (Müdafaalı MiBiyeye gitsin sesleri.) 

Evet Maarif Encümeninden sonra MUdafaaü Mil
liye Encümenine gidecektir. 

1 —TEKLİFLER 

HATALAR 
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3. — Antalya Mebusu Mustafa Beyin, leseülün. 
menine dair teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni maz
batası. (2/118) 

REİS — Teseülün men'i 'hakkında Antalya Mebu
su Muştada Beyin tekİJfiine daıir Lâyiha Encümeni maz
batası var, okunıacaikur efendim: 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 
TdMİüIün men'i ve kudreti btttenfyeteri oafhşmaya 

ımasait olduğu halde seefelîk edenlerin teczftyesi lü
zumuna dair Amdaİya Mebusu Mustafa Beyin Etıdi-
tnanunitee muha'vval .teklifi kanunîsi mütalaa ve tdfflrifc 
olundu. Seran ve ahtâtean memnu ve mazarrattı adîde-
yi daü olan ztlli sualin ttHen'İ esbabının iSSkrtvatine ma
tuf teteKifi mezkûr sayam kabul görülmekte teaBufcu 
hasebiyle encümene havalesi zmUmulda HayeH Oelfle-
ye tafccSmÜ Bezekkur kılındı. 

fİ$ Teşrinievvel 1336 

Lâyiha En. Rs. Na. M. M. 
Sinop Yozgat 

Mehmet Şerif Süteyman Sim 
KâtSp 

'Arttalyai 
'Alî Vefa 

RıEtS — EfemdAn, teklif hakkında mütalaa var 
nu? 

Dr. SUAT BEY (Kastamonu) — EfenttMm, evvefce 
Muavenet!! lç)tıîma»ye Vdkâletü teşekkül edilirken en 
müh'îm mesele olmaik üzere teseüKln de men'İ «ceklkür 
cftınmuş ve mevzubahis edUftnİsti. Brnaemlt&ylı bu me
safeyi Srtıhive Vdkâteti kattome a!m*$; ve mütalaai mah
susa. almak üzere, bize; Sıhhiye Enoümertaıe gönder-
mîşter. Biz de tasvip efttriiş ve göndermişVik. Bu mese
le de o kadroya ve o vezalîfe' aKir. Muvafık İsse bunu 
dia Sıhhiye Encümenine gönderdim ve mevkîi tat-
bika vaz edfffein. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yotzgat) — Sıhhiye 
ve DaMlfiye encümentoine... 

REİS — Evet Sıhhiye ve DaMHiye Enc&nenİer!-
ne havate edildi. 

4. — Siirt Mebusu Mustafa Sabri Efendinin, Gar
zan köprüsünün tamiri hakkında teklifi kanunisi ve 
Lâyiha Encümeni mazbatası, (2/113) 

REİS — Basur ve Garzan suları üzerinde köprü 
inşası: hakkında Siirt Mebusu Mustafa Efendinin tek-
lüiraıı Nafıa Vdkâ'Mîne tevdiine dair Lâyiha Encüme-
di mazbatası vurdur. Okunmasını arzu ediyor musu
nuz? CHaytr sesleri.) Nalfia Vekatetlînle gönderÖTriştir 
efendim. 

5. — Bolu Mebusu Tunatı Hilmi Beyin, neşriyat 
mücrümiyeti hakkmda teklifi kanunisi ve Lâyiha En
cümeni mazbatası. (2/108) 

RBlS — Neşriyat rnücrtiıriîyeHi haOdkmda Tunaîı 
Hilmi Beyin toitclifjirfflrt reddine dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası var, okunacalktor. 

Lâyiha Eodümeoi Mazbatası 
Büyük M'tfk>t Meofösi veya vekillerince kalbul edli-

ton neşriyatı tdbfigalt dairesinde tamim ve ilan deme
yen ve bu kalbil neşriyattı havi taMk ©dükniş üamto 
koparan veya İmha eden kiktıseterîn. Hıyaneti va'tam-
ye kamımı mudbİnce tecziye edilmeleri lüzumuna daıir 
Bohı Mebufeu Tunalı Hİİmi Beyin telifi 'kanunisi En-
cümertimıizce mütalaa ve tdttKik olundu. Evamıir, nır-
zamat ve ka'vaninli devletti neşir ve ifan eSmeyen me
murini Hükümetle ta-lflk olunan bilcümle ttanatı bililti-
zalm koparan eşhals haMarmda 'kavariî'nS cezaiyede ah
kâm sariha mevcut olmasına ve ahtoânıı mezkûrerfin 
bu gibiler haklarında taJtfb'ikına mâni yok iken yeniden 
bir kanun neşir ve ihdasına ihtiyaç bulunmamasına bi
naen tdklffi mezkûr enCikneoSmizce redktedÜmâşıtir. 

il* Teşrinievvel 1336 

Lâyiha Bn. Rs. Na. M. M. 
Sinop Yozgat 

Mehmet Şerif 'Süleyman Sırrı 
Kâtip 

Antalya 
A l Vefa 

(Ret «adaları.) 

TUNALI HtUMİ BEY (Bolu) — Efendim, bu
nun reddini ben saya™ hayret görmem. Çünlkü za> 
ten neşriyata ve propagandaya mümkün değil meyle
demiyoruz. Bendeniz arz etmek Jstoüm ki, Hükümet 
tarafından gayri resmi olarak gönderilen birtalkm rî-
safefer, de^tonlar vesaireler vardır. Bunların tamlirrii 
-husufunda bîr çok tekâısül güsterlijyor. Bundan vaz 
geçtim ben... Nifn resmi oltan ajansın dlvafdan ko
parılıp bir mağazaya götürüldüğünü, haltta kaymakam>-
ların bile ajamslaııı evrakı peıi^an lara'sına atiyklarMM 
'kendi .gözümle göldüm. Bu kadar emek delmek beyhu-
deye gîdliyor. Binaenaleyh istirham ödenta. Bunu ir-
salt Endümetıine gönderelkn, Encümence tetkük edi
şin, Eğer Encümen reddedense bendeniz de razıyntn, 
Ve o zaman hiç bir diyeceğim kalmaz. (Muvafık saJdâ  
ilasrı.) 

REtS — Efendim, söz isfeyetı var mı? (Hayır 
sesterli.) Mattmu âîMz evveJâ mazbatayı reyirüze arz 
edeceğim. Mazlbatada reddi mutaEammınldiT. Reddi 
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ımJtazaımtmn olan Lâyiha Encümeni mazbatasını re
ye koyuyorum, Kabın" buyuradlar lütfen ellerimi kat 
ıdırsmlar... İndirtiniz elbriırizi, alkSirii reye koyaca
ğım, TefeM nazari mütalaaya alanlar eJİerM kal-
dMsınrar. Teklifi nazarı nfültalaaya • almdı. îrgıat Encü-
«nenine görtderîyoTuz. 

d. — Karesi Mebusu Hacim Muhlddin Beyin f't-
mabit asker olanların müstesna memuriyetlere tayin 
olunmaması hakkında teklifi 'kanunisi ve Lâyiha En
cümeni mazbatası. (2/95) 

REtS — 1 Temmuz 13361dan itibaren müstesna 
memunjyetfere tayin edilenlerin aBtoerMdtm teöü edü-
meineleriae daür Kardsi Mebusu Hacim MUbMfin Be
yin tdkMnin reddine dairr Lâyiha Eacümenü mazba
tası var, okunacaktır : 

Mazbafta 
'1 Temmuz 1336 tarihinden itibaren müstesna me-

muı<tydt)tere tâyin ettitmış ve bin ildi yüz doksan tevef-
lükKinden bin üç yüz ahi tetveMÜdüne kaklar olan es
nan erbabının İstıisnaiyetüeıti kabul edifaıeyerek tat
tı silaha seMkfePi ve mezkûr teieMîdaft erbabım fetâsroaî 
memuriyete tayin dden rüe&ayi mömurkı ile şube rete-
lorinin fetüktâl Mehaömiinde muhaıkemeferi KiBumu-
na dair Karesi Mdbusu Hacim MMhilMn Beyin, En-
ciimenlitatze muflra'vVeî tdkllft kanunîsi mütalaa ve 
tetiklik olunldu. MiÖMflefTyöti askeriye kanunu mu-
valKkatü mucibince seferberlikte Mrameti asfeeriycden 
feafena edilen memurin muayyendir. Emsali tahtı si
laha celp ve davet olunan ve kendilerine hizmeti as
keriye teveccüh eden her şahsı ahzi atefcer şuabatmrian 
vesaik JStBtsaî ve ibraz etmeksizin gerek metmırif-
yete tâyin ve gerek hizmeti husıHİyeye kabul eden 
memurin ve eşhasın emri tecziyeleri de kanunu m;.r.-
fcûr ahkâmımdan otmafldia başka kanun tedvine mahal 
ofcrfâdığı mütalaasıyla tdkM mezkûr reddeditore*; fra-

/. — Karahisarısahîp Mebusu Mehmet Şükrü 
Beyin, Konya hadisesiyle alakadar bir mebusun is
ticvap ve kefalete raptedümesi esbabına dair Dahili
ye Vekâletinden sual takriri. 

R'EtS — Efendim, Dahiliyeden bir sual takriri 
vardır, ve Konya meselesiyle alakadardır. Arkadaşla
rımızdan birisinin isticvap ve kefalete rantına mü
teallik Dahiliye Vekâletinden bazı suali tazararaun 

yi muâdtazası zımnında mafcanu Celffi Riyasete takuft-
mi oezekMir kdroidı. 

t« TetfıMevvel 133* 
Lâyiha En. Rs. Na, M. M. 

Sinop Ykrcgalt 
M'ehmet Şerif Süleyman Sim 

Katip 
Antalya 
(AK Vefa 

R'EtS — Efendim, teklif sahibi mevcut değildir. 
Lâyiha Enöiîmeni de reddini teklif edryor, Eğer tek
life sahabet eden varsa söz vereyim. (Kayır sesleri.) 
O halde Lâyiha Encümeninin maafbatasrm kabul buyu
ranlar lütfen eUletün'i kaldırsınlar. Lâyiha Encümeni 
mazbatası mucibince teklif reddddrknfis*. 

7. — Kozan Mebusu Dr. Mustafa Beyin, iktisadi
yatın tekâmülü hakkında teklifi kanunisi ve Lâyi
ha Encümeni mazbatası. (2/115) 

RBtS — tofcadiyatm tekâmüîü 'haikkında. Kozan 
Mebusu Mustafa Beyin, teklifinin kabulüne dair 
Layiha Encümeni mazbatası var. Arzu buyurursanız 
bunu İktisat Encümenine havale edelim. (Hay, hay 
sadaları) iktisat Encümenine havale edilmiştir efen
dim. 

8. — Konya Mebusu Arif Beyin, muhasebei hu-
susiye müdiriyetterinin lağvı hakkında teklifi kanuni
si ve Dahiliye Encümeni mazbatası. (2/68) 

REtS — Muhasebei hususiye müdüriyetlerinin 
lağvı hakkında Konya Mebusu Arif Beyin teklifinin 
nazarı dikkate alınması muvafık görülmediğine dair 
Dahiliye Encümeni mazbatası var. Malumuâüniz, bu 
mesele yatan bir zamanda birkaç defa Heyeti CeH1-
lenizin kararma iktiran etmiştir. Okunmasını arzu 
ediyor musunuz? (Hayır sesleri) Dahiliye Encümeni 
mazbatası mucibince teklifi reddedenler lütfen elleri
ni kaldırsınlar. Teklif reddedilmiştir efendim. 

ediyor. Bunun da pazartesi ruznamesıne imal edelim 
de Vekâlet cevap versin. 

ŞEVKt BEY (içel) — Dahiliye Vekâletinden sual 
üçüncü, dördüncü oldu, daha hiçbirisine Vekâlet ce
vap vermedi. 

REÎS — Evrakı varidemiz bitmiştir. Ruznantei 
müzakerata seçiyoruz efendim. 

4 . — SUALLER 
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2. — TEKLİFLER (Devim) 

2. — Karesi Mebusu Abdütgafur Efendi ile rüfe-
kasmtn Şeyhülislâm Musa Kâzım Efendi ailesine maaş 
taksisi hakkında teklifi kanunisi. (2/112) 

HASAN BASRÎ BEY «Karesi) — Bizini bir tek
lifi kanunimiz vardı, geçenlerde bir hafta evvel ver
miştik, kaybolmuş. Yeniden tekrar takdim ettik, fa
kat yine okunmadı. Şeyhülislâm Kâzım Efendi aile
sine maaş tahsisi hakkmda bir teklif idi. 

REİS — Evrakı varide meyanmda yoktur. Celse 
arasında kalemde taharri ettiririz efendim. Evrakı va
ride meyanmda yok idi. Şimdi kalemden gelmiş oku
tayım. Basri Bey arkadaşımız, kendileri beyan ettik
leri veçhile, Şeyhülislâmı sabık Musa Kâzım Efendi
nin ailesine maaş tahsisi hakkında bir teklifi kanuni
de bulunuyorlar. Alelusul Layiha Encümenine hava
le ediyoruz efendim. (Muvafık «esleri) 

S. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1, — Bu seferberlik müddetine münhasır olmak 
üzere hidematı fiiliye, ihtiyatiye ve müstahfıza efra
dından bedeli nakdi ahzine dair kanun layihası ve 
Muvazenei Maliye ve Müdafaai Milliye encümenleri 
mazbataları. 

REÎS — Ruznamede altı mesele vardır. Fakat 
arkadaşlarınızdan Dr. Suat Beyin bir teklifi var. Be
deli Nakdi Kanununun diğerlerine takdimen müza
keresini teklif ediyor. (Hay hay sesleri) Arzu buyu
rursanız onun müzakeresine gecelim* 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Müdafaai Milliye Ve
kâletinden bir k tmse yoktur. 

REİS — 'Müzakeresine başlıyoruz. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Pİyarbekir) — Efendim, 
biz onu Encümende zaten reddettik. Onun İçin evvela 
Encümenin mazbatası okunsun, 

RBİS — Müsaade buyurun şimdi söz alanları 
kaydediyoruz. 'Encümen mazbatası da okunur. 

Söz alanların esamisini okuyorum : Vehbi Efendi 
Hazretleri, Emin Bey, Basri iBey, Tevfik Efendi, 'Dur
sun Bey, Yusuf İzzet Pasa... ilâh... 

Efendim,- söz alan zevat pek çok olduğu için le
hinde, aleyhinde tasnif edelim ve sıra ile söyleyelim. 
Vehbi Efendi lehinde, Emin Bey aleyhinde, Dursun 
Bey lehinde, Yusuf Ziya Bey lehinde, İsmail Suphi 
Bey lehinde, Nafiz Bey (Canik) lehinde, Mahmut 
Esat Bey kanunun aleyhinde,,. 

Efendim, malumuâ'lHeri IBedeli Nakdıİ Kanunu ev 
velce müzakere edilirken, birinci maddesi; gayrimüs 
timlerden bedeli nakdi alınması yolundaki bir takrir 
le maddenin diğer bir suretle tashihan gönderilmesi 
için Muvazenei Maliye Encümenine gönderilmişti. 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası, şimdi oku 
nacağı veçhile, eski noktai nazarında sebat ediyor. 
Müdafaai MMye Encümeni de' Heyeti Umumiyece 

nazarı mütalaaya alınan teklifi takriri tasvip etmiş 
bulunuyor. Muvazenei Maliye Encümeni mazbata-
styla kanun okunsun... Heyeti Umumiyesi hakkında 
zaten söz söylenmiştir. Birinci maddesi üzerine mü
zakereyi açacağız. 

DR. MAZHAR BEY (Aydın) — Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası hiç okunmazsa daha iyi 
olur. Zaten noktai nazar Meclisçe İzhar edilmiş de
mek. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Bedeli nakdi ahzı hakkında evvelce tanzim edilmiş 
olan layihai kanuniye müsveddesinin Heyeti Umumi
ye kararıyla berayi tadil Encümenimize havale buyu-
rulması üzerine icabı hal yeniden tetkik ve müzakere 
olundu. Umum efradı milletin müdafaai vatan ve 
memlekete bilfiil İştirak eylemeleri Iazİmeden olup 
maahaza hizmeti fiiliye erbabından maada ihtiyat ve 
müstahfız sınıfını teşkil eden efradın bedelâtı «ardi
yelerinin kabul edilmemesi ilcaatı hal ve zamana na
zaran şayanı tecviz görülemediğinden bittabi mileli 
gayrimüslime de dahil odduğu halde hizmeti fiiliye 
erbabından maadasının bedeli nakdilerinin ahiz ve 
kabulü hususu ekseriyetle tensip edilmiş ve bu noktai 
nazara binaen tadilen tanzim olunan layihai kanuniye 
müsveddesi leffen arz ve takdim kılınmış olmakla 
keyfiyetin Heyeti Umumiyeye iblağı tezekkür kılın
mıştır. 

fuvazenei IMalİye 
Encümeni Reisi 

Çorum 
Ferit 
'Kâtip 

Mardin 
Necip 

Mazbata Muharriri 
Çorum 
Fuat 
Aza 

Bedeli nakdi alınmasına 
muhalifim 

Emin 
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FUAT BEY (Çorum) — (Esnayİ kıraatte) : Hiz
meti muvazzafa olacak geçen defada tashih edilmişti. 

REİS — Hizmeti muvazzafa olacak... 

MUSTAFA BEY {KarahisaTişarki) — Müdafaai 
Milliye Encümeni mazbatası da okunsun, o ne demiş 
bakalmt? 

REİS — Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 
evrak arasında yok, kalemde kaldığı anlaşılıyor, ge
tirtilir, okuturuz, Müdafaai Milliye Encümeni maz
batasında hulasası; bedeli nakdi alınmasını tasvip 
etmiyor, 

REİS — Vehbi Efendi Hazretleri buyurun. 

VEHBÎ EFENDİ (Konya) — Aleyhinde söyleye
cekler söylesin de sonra... 

REİS — Muvazenei Maliye ve Müdafaai Milliye 
encümenleri noktai nazarlarını izah edecekler mi? 
Edeceklerse ilk evvela mazbata muharrirleri söyle
sinler. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — En sonraya 
kalsın. 

REİS — Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 
bulundu, okunmasını arzu ediyor musunuz? (Okun
sun sesleri) 

'Bedeli nakdi ahzi hakkındaki Encümenimize tev
di kılınan layihai kanuniye bittetkîk umum efradı 
milletin müdafaai vatan ve memlekete fiilen iştirak
leri lüzumu İsbattan müstağni bir keyfiyet olduğu; 
betahsis eşraf ve müte'hayyiza,n evlatlarının bedeli 
nakdıi itasıyla askerlikten istisnaları diğer hemseri ve 
vatandaşları üzerinde t esi ra ti muzırra hâsıl edeceğine 
ve fukara da elindeki çift hayvanatı ile eşyayı bey-
tiyye, tarla ve tohumluk ve yiyeceğini bile füruht ile 
bedel itasına kalkışacağı vaktiyle bit tecrübe sabit ah
valden olmasına ve bedeli nakdi kabulü halinde, bu
gün takviyesi için azami gayret ve himmetler sarfedil-
miş olan cephenin ve ordunun kuvvetine halel gele
ceği ve kadroda hâsıl olacağı pek tabii olan noksanı 
telafi için 317, 318 tevellütlü esnanın silah altına cel
bi icabedeceği halbuki bunların henüz meşakı aske
riyeye tahammül edemeyecek bir sinde bulunmaları 
hasebiyle mümkün olamayacağı hulasa; cephe ve or
dunun hüda nekerde ireni lal i ve kuvvetin tenkisi gibi 
müdafaai vatan ve memlekete darbe uran böyle bir 
kanunun kabulü gayri caıiz 'görülmekle müttefiken 
reddine karar verilmiş ve şu kadar ki yalnız gayrimüs

limlerden bedeli nakdi ahzı hususu muvafıkı mütalaa 
kılınmıştır. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Diyarbekir Hakkari 
Hacı Şükrü Mazhar Müfit 

Kâtip 
Solu 
Cevat 

REİS — Birinci maddeyi okuyun. 
MADDE 1. — Seferberlik müddetine münhasır 

olmak üzere emsali misillu silah altına ceFbedilrais 
ve edilecek olan hizmeti muvazzafa erbabından maada 
ihtiyat ve müstahfız sınıflarında bulunan efrattan yal
nız attı ay için bedeli nakdi kabul edilecektir. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Efendim 
Matİye Encümeni daha doğrusu Muvazenei Maliye 
Encümeni bizim intihap kerdemizdir. Binaenaleyh en 
ziyade bizim amalimizi ve milletin nefini nazarı iti
bara alarak ifayi vazife etmesi lazımgdir. Halbuki 
biz bunun aksini görüyoruz. 

FUAT BEY (Çorum) — Şahsiyat karışıyor... 

OPERATÖR EMİN BEY (Devamla) — Sözümü 
kesmeyiniz, Fuat Bey, Buraya çıkar, siz de söylersi
niz. Şimdiden kuşkulanmayınız. (Gürültüler)... Ge
çenlerde matbuat bütçesi müzakere edilirken Muva
zenei Maliye Encümeninin mazbata muharriri fazla 
gayret göstereyim derken mezkûr bütçeyi baltaladı, 
matbuat işlerini tehir etti. 

FUAT BEY <Çorum) — Ne hakkın var burada 
Mazbata Muharririne söz söylemeye? 

OPERATÖR BMİN BEY (Devamla) — Çıkar bu
rada söylersiniz... (Gürültüler) 

REİS — Emin Bey, Encümenler nokta nazarın
da sebat edebilirler. Hakem Heyeti Gehlenİzdİr. 

OPERATÖR EMİN BEY (Devamla) — Encü
menler bizim mevcudiyetimizle İstihza edemezler.,. 
(Gürültüler) •(Devam, devam sesleri) 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Efendim; şahsiyattan bahsetmeyiniz. 

OPERATÖR €MİN BEY (Devamla) — Hayır, 
şahsiyat yok efendim. Geçenlerde avans olarak umu
mi bütçe geldi. Kırk milyon, elli müyon lira mı İsti
yordu. Encümsn bol keseden on milyon fazla verdi. 
Matlubat matbuat bütçesinde otuz beş>in lira iste
nirken Encümeni on bin de cebinden koyarak kırk 
beş bin liraya çıkardı. Zannederim ki Muvazenei Ma
liye Encümeninin böyle yapmaması lazımgeürdi 
(Bravo sadaları) Her ne halise şu mukaddemeyi arz 
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«ttûkten sonra Bedeli Nakdi Kanununu müzakere et
tiğiniz zaman, leh ve aleyhte bür çok sözler söylemdi. 
MuVazenel Maliye Encümeni Reisi Ferid Beyin eUı 
yedinci içtimain beş yüz otuz üçüncü sayfasındaki 
ifadesini okuyacağım : 

«iBfendılm bu kanunu Hükümet teklif etti ve ale
lusul Muvazenei Maliye Encümenine geldi ve orada 
yalnız bir ciheti maliyesi tespit olundu. EsaSen encü
men, sırf arz ettiğim vechtte, ciheti maliyesi noktai 
nazarından muamelesini yürüterek Heyeti aliyyenîze 
bu kanunu teklif ediyor. (Yani muameleli sarrafiye 
yapıldı sesten) Şayet heyeti atiyyeniız bu kanunu red
dederse encümen ısrar etmeyecektir» diyor. Sonra 
Fuaıd Bey .«Encümen; heyeti umumiyesi hakkında. 
Heyeti vekifenin teklifim ve evvelce kanunu muza-
kere eden Kavanini Maliye Encümeninin tekliflerini 
esas itibariyi a kabul ettikten sonra ciheti maliyesini 
tespit «Jti. Bu kanunu yaptı ve bu rtoktai nazardan 
kanunun lehinde idare i kelam eden Ali Şükrü Beyin] 
mütalaatma encümen de iştirak ediyor» diyor. De
mek ki Fuad Beyin o beyaoatryla; Encümen reki ve 
Mazlbata muharriri arasmrîa bîr muhalefeti efkâr göj 

ze çarptı... En son Fuad Beyto ifadesi diyor ki; «Ar
kadaşlar, şlimdi bakın -bir şey arz edeceğim. Madde
lerin müzakeresinde Heyeti umumiye 'birinci maddeyi 
kaıbuî etmemekte, bedeli nakdi ahzı hususunun âde
mi kaibuîüne rey verdi 'Bu kanunun ruhu oirindi mad
de İdi. Şimdi arz edeyim; Encümen namına «oyluyo
rum. Kanunun ruhu olan birinci madde reddolundük-
tan sonra arttk diğer maddelerin müzakeresine mahal 
olup olmadığını Heyeti atiyyertiz tafcdûr eder. Ancak 
yine Heyeti aliyyenizmı Misa'satmA nazaran... Burada 
Haştm Bey Çorum, çevirme hareketi demiş... Fuad 
Bey yine devamla; «Heyetli atiyyenizden bir kısmı rü-
feka gayri mühimlerden bedeli nakdi aıhzı hususuma 
taraftar olduklarını şu maddenin reddi esnasında ih
sas ettiler. Diyor. 

:REttS — Emin Bey zabıt, azayı kiramın hepsindte 
mevcuttur, Bfu müzakeratı Meclisi âli tamamen bili
yor. Kanunun lehlinde veya aleyhindeki nokta i na
zarınızı -izah ediniz, zaptı okumayın. 

OPERATÖR BMtN BEY (Devamla) — Bu ka
dar takyit ediyorsunuz madem ben de itaait edece
ğim... Hulâsa arz edeyim efendîm, Fuad Bey diyor 
.ki; sîz bu kanunu reddettiniz. Yalnız gayri müslûn-
fer hakkında nazarı itibâra alınmak üzere bize veri-
nliz diyor. Şimdi İse tekrar yaptıkları teklif yine büs
bütün başka. Tekrar, yine mürsEmleri itina! ediyorlar. 
Rica ederim, Heyeti umurnîyede reddolunmus bir 

kanun nasıl olurda tekrar bizim huzurumuza gelebi
lir? Bu, :bizan mevcudiyetimizle istBhza değu rnklİT?.. 
Farzedetûn bu kanunu bu şekilde kabul ettik. Bu ne 
demektar efendiler? Yani bendeniz Hükümet erkâ
nından ofeaim Muvazenei Maliye Encümeninin bu 
noktada bir çevirme hareket yapmak istediğine hük
mederim. Çünkü bu kanunu kalbul etmek demek, 
vasi bir seferberlik ilân etmek demektir. Yani üç beş 
kuruş bedeli nakdi alabilmek İçrn gayet vasi bîr sefer
berlik ilân edilecek, dok'san veya seksen beşten itiba
ren lüzumsuz bir seferberlik lilân edilmiş olacak. Ade
ta, Hükümete, zavallı ahaliyi dolandırın demek (doğ
ru sesleri) halbuki bize ne elli bin, kırk ,bin asker lâ
zım... Üç sınıf, beş smi'f silâh aiftına alçı öteki teri m1 

bırakırız. Gayri mühimler hakkındaki noktai naza
rımı da arz edeyim : MUdafaaii MM'iye Encümenli 
bunlardan bedeli nakdi aıhzını teklif ediyor. Bendetnıuz 
bu noktaya iştirak edemem. Kendi noktai nazarıma! 
göre; mademki ben Türk ve Müslümanım, süngü tü-
fenk ve top karşısında ölüyorum. Hiç olmazsa An
kara, Sivas, Muş yollarında biraz yol yaparak soğuk
tan açlıktan birazda onlar ölsün,. 

MUSTAFA BFJY flCarahisarı Şarkii) — Saffı harp
ta niçin bulunmasınlar? 

OPERATÖR EMİN BEY (Devamla) — Saffı 
harpte olamaz onlar. Bedeli nakdi ahzı; yine eskiden-
beri davam edageten aristokrasiyi idame etürmekiten 
başka bir şey değildir. Halbuki Müdafaa! vatan en 
aristokrat memleketlerde bile... 

ŞEVKİ BEY (İçel) — Ne demek o Aristokrasi? 

OPERATÖR EMİN BEY (Devanda)' — Onu ar-
'tık hepimiz biliriz. Yani zadegan sınıflardım imtiya
za ti demektir. Zadegan sınıflarının İcrayı hüMım «fljti-
ğî yerlerde .bite askerlikten istisna yoktur efendlim. 
Bilirsiniz ki Almanya'da zadegan smrfmın büyük, 
imtiyazları varken, onlar dahi askerlikten müstesna 
değildiler... Nitekim Kayser ViPhelmln bir oğlunun 
tayyareden sukut ederek vefat ettiğini, sonra baron 
bilmem nenin yüz bu kadar tayyare düşürdüğünü 
unutmayınız. Hep bunlar zadegandan adamlardır. 
Sonra Avusturya - Macaristan nazırlarından Kont 
(Brohtold) otomobil şoförü vazifesiyle orduya datıM 
o'muştu. Seferberlik ilânından Sonra, isHifa ederek 
ve -bir şoför olarak orduya itşirak etmişti. Demskki 
müdarfaai milliye mesefesİnde hîç kimsenin istisnası 
caiz değildir. 

HASAN BASR'İ BEY (Karesi) — Venizelos'un oğ
lunun ölmesi gibi... 
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OPERATÖR EMlN BEY (Devamla) — Eğer biz 
bu Bedeli Nakdi Kanununu kabul edecek olursak, 
velev ki kısmen, şöyle Müsfiimanlara teşmil edecek 
olursak, arz etiğim gîbi, pek ziyade sui tesir yapacak
tır. Ezcümle. size bir misal arz edeceğim : Konya'da 
bu vakayiden evvel bedeli nakdi almağa, başlamışlar
dı. Ayda yüz lira, iki yüz lira -bedeli şahsi alıyorlardı* 
ve bu hail fevkalâde sui tesir yaprrujtı. Bunu salâhı-
yettar olan bir zart - Konya vilâyeti yaveri - geldi, 

. söylüyor. Onun ifadesine atfen arz ediyorum. Bedeli 
şahsi alındığı zaman ahali arasında fevkalâde sui te
sir hâsıl ohnuş. Bunun için eskiden verdiğimiz karan 
mulhaîfiaza etmek - ve zaten işin doğrusu da burada
dır - bu kararda İsrar etmenizi rica ediyorum. Hatlîâ 
kabul buyurulursa kanunun bifa müzakere reddini 
teklif ediyorum ve bu yolda bir de tahrir takdim edi
yorum. 

VEHBİ BEY (Konya) — Efendim askeri topla
maktan ziyade askeri beslememiz lâzım ve şu zaman
da paraya da ihtiyaç çok; bununla beraber bedel ver
meye muktedir olan zenginlerin memleketimdzcle kim
ler okluğu ve kaç senede yetiştiği ve ne gibi İhtiyaca 
dayandıkları ve miiHetin âdeta tuz torbası oklukları 
da malûm, bunu Hükümet de inkâr edemez. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Dİyaroekfcr) — Tuz torbası 
değil. Altın torbası. 

VEHBİ EFENDİ (Davamla) — Evet tuz torbası-
drr ve öyledir. Bunurrfa beraber efendiler, zenginler 
!bedel vermediğinde acaba, o bedel verecek zenginler
den eksertsintı cepheye gideceğini mü zannediyoruz? 
Eğer bunu böyle zannediyorsanız pek ziyade aldanı
yorsunuz... Rica ederim efendim, pek ziyade aldanı
yorsunuz. 

DR. MAZHAR BEY (Aydın) — Bu hususta Hü
kümet zayıf mı? 

VEHBİ EFENDİ (Devamla) — Rica ederim efen
dim, söz karıştırma, buraya gelir söylersin. Hüküme
te zayıf diyen yok. Fakat bildiğimizi de inkâr etme
yelim Beyefendi, Bu bedel verecek zenginler yine git
meyecektir. Fakat paraların kimlerin cebinde kalaca
ğındı da düşünün. (Bir ses — Ne olacağı tecarübü adi-
desiyle sabit) Efendim meraltip pek çoktur. Başçavuş
tan, jandarma neferinden başlıyor. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgad) — Köy muh
tarını da unuttna. 

VEHBÎ EFENDİ (Konya) (Devamla) — Hay
di köy muhtarını da al... Nefer, jaöd'arma çavuşu, 
jandarma yüzbaşısı, poEs komiseri, miMzuni, tabip-
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fer ve daha büyüğüne kadar git, vdhelümme cerra. 
OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Bunları 

idam ederiz. 
VEHBİ EFENDİ (Devamla) — Rica ederim, ede

miyoruz; aldatmayalım kendimizi... Bedel alacak 
olursak, hiç olmazsa paralar Hükümetin sandığına 
girecek, milletin masrafına sarfolacak... Bedel olma
yacak olursak, o paralar yine gidecek. Fakat boşa 
gidecek ve o da askere gitmeyecek. 

Ondan sonra efendiler, bedel alınmadığında, o 
paralar gittiği yere gitluğınde, o adam hem parasını 
verecek, hem rahat rahat gezemeyecek... (Doğru, 
doğru sesleri) İşine bakamayacak efendim. Eğer usul 
dairesinde, meşru olarak bedel alacak olursak, o adam 
raaht rahat gezecek, hem kendi işine bakacak ve hem 
de belki sağında solunda hısımından, akrabasından 
askere gidenlerin İşini görecek. Bununla beraber 
efendiler, bedel verecek zenginlerden ekserisini cephe
ye gönderdiğimazde. bihakkın işe yarar mı? (Bazı ses
ler : Yarar...) Yaramaz, katiyen yaramaz, işe yara
maz efendüler, kendimizi aldatmayalım, beyhude yo
rulmayalım, yün yatak içinde yatanlarla rençherlik 
edenler bir değildir efendiler. Zenginler oraya gitti
ğinde bir mülâzım veya bir çavuşun maiyetine gire
cek, onu besleyecek ve yine rahat yatacaktır. (Alkış
lar). 

OPERATÖR EMtN BEY (Bursa) — Gitsin ora
da yatsın {Gürümıter). (Devam sesleri). 

VEHBİ EFENDİ (Devamla) — Efendim, bu doğ
ru değHdSr. Bu sürerle zenginler hem isinden kalacak, 
hem de cephede İşe yaramayac aktır. Bununla beraber 
efendiler, birinci maddede, anasırı gayri müslimeden 
bedel alınacak da anasın isfâmıiyeden bedel alınmaya
cak demek kadar mantrksızlık olamaz. 

OPERATÖR EMtN BEY (Bursa) — Yanlış ân-
laşnıyor, 

VEHBİ EFENDİ (Emin Beye hîtaben)* — Sen söy
lerken ben hiç söylemedim. Ben senin sözlerine nasıl 
hürmet ettiysem sizin de bilmukabele riayet etmeniz 
icabeder fiükriadeyim. 

OPERATÖR EMtN BEY (Bursa) — Zatıâünİzi-
ze karşı hürmetin fevkalâdedir; fakat... 

VEHBİ EFENDİ (Konya) — Öyle ise müsaade 
ediniz sözüme devam edeyim. 

MUSTAFA BEY (Karatlisarı Şarki) — Efendin* 
söz kesmemen, ndzamnamei dahiliyi tatbik etmeli, 

VEHBİ EFENDİ (Konya), (Devamla) — Efendi-
•1er Yemen'e giden bizdik, onlar dolaplarına kal'iyen 
sakat getirmedüer, servet sahibi oldular, Rumeli'ye 



t : 88 23 . 10 . 1336 C : 1 

giden bizdik, onlar katiyen dolaplarına halel getirme
yerek servet sahibi oldular. Biz askere gidiyoruz, ge
liyoruz, iki öküz, bir inek peyda ediyoruz, yine haydi 
askere... Öküzü, ineği sa;tıp paranın yansını çocuklara 
bırakıyor, yansını da yanımıza harçlık alıyoruz. Ya 
gidp geliyor ya kalıyoruz. Geri geliyorsak hüzmetçi, 
hizmetkar oluyoruz. Fakat onlar ağa olarak, sabit 
olarak kalıyorlar. Bunu halen biliyoruz. Biz halen be
del vermeyelim de onlar yine burada katacaklar mı? 
Emin Bey buyurdular ki : Efendim biz bedeli terviç 
edince uzun boyki seferberlik ilâm lâzım gelir, onun 
içim Hükümete vasi bir salâhiyet vermek icalbedier. 
Hayır efendiler, bedel almakla uzun boylu seferberlik 
ifân etmek lâzım gelmez. (Yetişmezse sesleri) daha 
aşağı had nisabına kadar ineriz. Yetiştiği kadar tale-
bederiz. Fakat biliriz .ki umumi seferbertiğin ne gibi 
hatatarı olduğunu ve ne hanımanl&r söndürdüğünü ve 
(hiç bir işe yaramadığını, amele talburlarmın boşu bo
şuna mafovolduğunu gözteriitriıiz görüyordu, M âkları-
mtz işitiyordu. Bu hakikati hepiniz biliyoruz. 

Butgün yine umumli bir seferberlik İflân edecek 
olursak asker yine yalnız boş boşuna ölecektir. As
keri lüzumu kadar alalım, oestevebilece&imiz ka
dar, teslih edebi I eriğimiz kadar alalını. TesIİh et
meyeceğimiz askeri boşu boşuna öldürmeyelim. Bu
nunla beraber deniliyor kî efendiler, bedel almak 
suî tesir hâsıl eder. Hayır, hüsnü tesir hâsıl eder, 
Bu milletin gözü alışıktır. Zengin olan bedeli faz-
lasiyte verir. Zengin fazla bedel verince fukaranın 
bir diyeceği kalmaz efendiler. Ne yapalım o zen
gin olduğu için kaldı, benim de param olsaydı ve
rir, kalırdım, fakat olmayınca giderim der. Bu, böy
ledir ve bunu böyle bilmelidir. 

[Bugün bedel kanunu yapılırsa yüzde yüz hüsnü 
tesir yapacaktır. Askerin firar etmemesine medar 
olacaktır. O zengin İşini görüyor, bedava kalıyor, 
onun için öteki herif de k&çıyor, fakat Hükümet res
men bedel alıp terhis ettikten sonra Ötekinin diye
ceği kalmaz efendiler. 

Emin Bey diyor ki; bedel alınca fukara olan
lar da öküzünü, merkebini satacak, bedel ver
meye kalkacaktır. Ben derim ki; isterse fukara 
da öküzünü, merkebini 'satsın, fakat kalacak kal
sın fikrindeyim. Gidecekler gider, Asker çok
tur. Fakat 'besleyelim, besleyebileceğimiz kadar 
alalım. Bununla beraber şimdi bu söze cevap ola
rak; Fukara olan adam merkebini, öküzünü sa
tıp bedel vermeye kalkıyor da acaba gittiği zaman
da da merkebi Öküzü kalıyor mu? Yine satacak; ya

nsını kesesine koyacak, yansını da çotuğuna, çocu
ğuna bırakacak. Onun çift çubuğu düzgün kalacak 
mı zannediyoruz? Rica ederim, bunu terviç etmek, 
memleket hakkında emta'dtr, köylerde, kasabalarda 
gezdiğimiz yerlerde, gördüğümüz, konuştuğumuz aha
linin hakiki mizacı, arzuları bu merkezdedir. Hattâ 
Konya'dan geldiğimde bir çök akü eren kimseler; 
asker olup da askerlikten kurtulacak kimseler değil, 
amanın bedel kanununu yapınız diyorlardı. Bu ya
pılırsa pek çok hüsnü tesiri olacaktır diyorlar, rica
da bulunuyorlardı. Siz bilirsiniz efendiler. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, bendeniz, 
memleket bu kadar felâket geçirdikten, bu kadar 
mühfik anlarda bulunduktan sonra da bâlâ Meclis
te bedeli nakdî alınsın mı, alınmasın mı müzakeresi
ne hayret ediyorum. Memlekette kan vergisi alın
mak lâzımgefdiği bir zamanda, fakrı zaruret esba
bına; siz gidin, serfıadde ölün, ağniyaya da; siz pa
ranız dolayısiyle gidin, 'kışın sobanızın başında rahat 
oturunuz demeği hiç bir vicdanın kabul edeceğini 
zannetmem. Akıl böyle emrettiği gibi efendiler; za
manı resaletten bu ana kadar hiç bîr zaman da zen
ginler para ile kurulmuş değildir. E&habı güzinin 
meziyetleri, bugün isimlerini mâbedterimize yazdı
ğımız ve hürmetler ile yadetiğrmiz zevatın büyüklük
leri; ancak bu dinin, bu vatanın bu, miHetın kurtul
ması için, kendi servetlerryle beraber vücutlarını da 
siper etmelerinden ileri gelmiştir. (Alkışlar). 

'VBHBt EFENDİ (Konya) — Bir şey söyleye
ceğim. Müsaade buyurulur mu? Vehbi Bey bugün be
del verecek olan zenginleri Hazreti Ömer mertebe
sinde mî görüyorsunuz? Nasıl oluyor? (Alkışlar). 

VBHBt BEY (Karesi) — Ben anlamadım. (Gü-
ruMler). Efendim, bendeniz şimdiye kadar Mecliste 
bir defa elimi kaldırdım. Ne zaman bu memleket 
kurtulurca, istrklâlini kurtarırsa o zaman elimi pat-
layıncaya kadar vuracağım. Fakat ufak tefek her 
şey İçin Meclisin pek krymetli olan alkışını pek na-
bemevsim görüyorum ve israf edilmemesini bilhas
sa rica ediyorum. Efendim Hoca Efendinin dedik
lerini anlamadım. Nasıl Mehmet dayıyı Hazreti 
Ömer derecesinde addederek gonderryorsak zengin 
Hasan Beyi de öyle göndeririz, 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Gitmiyor, gitmi
yor, şubede kalryoj\| 

VEHBİ BEY <Kare3İ) — Simdi kimlerin cebleri 
dolacak deniyor. Bendeniz buna da akıl erdiremi
yorum. Memlekette 'böyle bir inkılabı derUbde eden 
Meclis ve sonra istiklâl mahkemeleri teşkil eden bir 
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Meclis, her memleketten asgari beş mebusu olan bir 
sancağın mebusları da bu fenalığı görmezse ve bu
na iştirak ederse, buna diyeceğim yoktur. Fakat eğer 
mebuslar böyle ^imdi zenginleri göze batacak kadar, 
batta serhaddeki her neferin bile ayrı, ayrı bildiği 
•bir şeyi burada kendileri görmeyecek ve takip ede
meyecek dursa, bu memleketin felah ümidi zaten 
kalmaz. Zengin olanlar orada bulunurlarsa iş göre-
mezmiş. Her halde silâh atmak şart değildir efen
diler. Biz bunu on dört ay bittecrilbe yaptık. Serhad
deki nefer, memleketteki ağasını yanında görmezse 
gönül sjcaklığryle harp yapmaz. Gidin bir defa da 
serhaddeki neferleri görün, dinleyin, artık köylü. 
fıkara, seferberlikten olduğu gibi, hududda ölmek
ten usanmıştır. O da istiyor ki, şimdiye kadar yalı
nız para kazanan zenginler, de beraberce yanı başın
da bulunsunlar. İster ölsün, ister ölmesin, ister si
lâh atsın, İster atmasın, hizmetçiliğe tenezzül eder 
de kendisi orada bulunmayacak olursa ona diyecek 
yoktur. İzzeti nefsini bilmiyorsa o da şeref değildir. 
Silâh atmaktan ziyade hizmet etmeyi arzu ediyor 
demektir. Efendiler orada hizmet neferliğinde bulun
sa bile o da faydadır. Çünkü bu sayede o vazifede 
diğer bir silâh endaz bulunmayacak mıydı? Bina
enaleyh asıl silâhı atacak nefer hududda bulunur, 
'bu da onun yerinde bulunur ve diğerinin hizmetini 
ifa eder. Bu suretle ikinci biristİfade edilmiş olur. 
Sonra efendiler, seferberliği daha aşağıya indirebili
riz diyorlar. Maalesef geçen sene 1335 Haziranının 
yirmi sekizinci günü umumî seferberliği livamızda 
ilân ettiğimiz de köylere adam çıkardığımız zaman 
3109, 303 tevelriftlü (erden adam aradık, iptida onla
ra müracaat ettik, Çünkü (315) e kadar sahibi esnan 
zaten silâh altında Miler. En büyük, yüz elli, yüz 
altmış hanelik bir köyde beş tane 309 tevellüdü 
adam bulabildik. Binaenaleyh böyle daha aşağı ine
lim de bulunabilenleri alalım demek, frkara kısmı
nın daha ziyade serhadde gitmesini ve kalacak aile
lerin de daha ziyade sefaletini intaç etmek demek
tir. Fakat zengin ailelerden olursa onun geri kalacak 
ailesi muhtacı muavenet olmayacaktır. 

VEHBÎ EFENDİ (Konya) — Bütün, bütün ve
sait kalacaktır. O vakit. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Bendeniz gayri müs-
lümlerden de bedel alınması taraftan değilim efen
dim. Bu yolda Maliye Vekili Beyefendi ne tahmin 
ediyorlar? Bilmiyorum. Haydi âzami bir milyon li
ra atsınlar. Biz bunu bütçede tasarruf etmekle de el
de ederiz. Onlar da ordunun cephenin gerisinde si

lâh arana alınırlar ve bizim efrattan kalacak kısan
lar ileriye gider ve onlar da bu hizmeti yaparlar ve fev
kalâde İşe yararlar. Memleket de muvazeneİ ikti-
sadiyesini muhafaza için ileriye gider ve onların da 
silâh altına alınması lâzımdır. Yalınız kürsüden in
meden evvel Emin Bey biraderimizden rica edece
ğim Muvazene! Maliye Encümenini tenkit ederken 
heyeti umumiyesini kastettiler. Belki bu tenkit de 
haklan vardır. Encümen her hangi bir noktai na
zardan İsrar edebilir. O nizamname ile müsarrahtır. 
Fakat o encümenin bir uzvu olmak üzere bendeniz 
aleyhinde bulunuyorum ve İhtimal diğer bahsettikle
ri meselenin de aleyhinde bulunacağım. Onun için 
ekseriyet! hakkında deselerdi daha muvafık olurdu. 
Bendeniz diyorum ki, bunu müzakere etmek vaziye
timizle, serhaddeki efradın kuvvei maneviyesiyle ka
tiyen mütenasip değildir. Bunu olduğu gibi reddet
melidir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Efendim, 
mazbata muharririyim, bir kaç söz söylemek istiyo
rum. 

'RBİS — Fakat isimler tasnif edildi, sıra 'bozul
masın. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Demek 
mazbata muharriri söylemeyecek. Yeni bir nizam 
varmış, pekâlâ bendeniz söylemeyeceğim. 

TfiVFİK EFENDİ (Kângırı) — Bedeli nakdi ka
nununun ilk müzakeresinde bendeniz aleyhinde idim. 
Ne vakit ki, dairei intihabiyemi kısa bir dolaştım, 
mecbur oldum bugün bedeli nakdinin lehinde söz 
söylemeye,-

MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Temas etmiş
sin. 

TBVFtK EFENDİ (Devamla) — Zannediyorum 
ki, bugün bedeli nakdinin müzakeresi, yalınız Be
deli nakdî kanunu müzakeresi değildir, müsavat ve 
ademi müsavat müzakeresidir. Aleyhinde bulunan 
zevat; herkes hizmeti vatani yede müsavi olsun, her
kes bilfiil harp muvacehesinde bulunsun, hattâ zen
ginler, vatandan istifadesi derecesinde vatana feda
kârlıkta bulunsun diyorlar. Efendiler; hepimizin ar
zu ettiğimiz, müsavatı umumiyedir. O da İnşallah 
memleketimizde yakın bir zamanda tecelli eder. Ma
mafih o hayati birden bire tecelli e'ttirmek pek müşkül 
olduğu için tedrici işe girişmek daha muvafıktır zan
nederim. 

NEBlL EFENDİ (Karahİsarı Sahip) — Fıkaranın 
sayesinde; 
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TEVFtK EFENDİ (Devamla) — Evet fıkaranın 
sayesinde ve zenginlerin himmetiyle, efendiler, şu 
sandalyalarda oturanların içinde hiç bir fakir yok
tur zannederim, hepsi ağniyadandir. İşte memleket 
de münevverlerini o peygûtei itina içinde yetisti-
rebiIİyor. Ihtİyaçatı fakriye içinde hiç bir şey yetiş
mez. Ağniya içinde her şey yetişir. Temenni ederim 
id vatanımın efradı, bütün hepsi ağniya olsun, O vak
ti getirinceye kadar ağniyamız, fıkramız hepsi mü-
tesavİyülakdâm olsun. Zengini de muhafaza edelim, 
fukarayı da mtihafaza edelim. Hizmeti muvazzafa 
erbabının gayrinden bedeli nakdiyi kabul edersek 
zannederini fenalık etmiş olmayız bu memlekete. 

OPERATÖR BMÎN BEY (Bursa) — Neden? 
TEVFtK. EFENDİ (Devamla) — Çünkü hizme

ti muvazzafa erbabının gayrisinden 'bedeli nakdiyi 
kabul edersek, esasen o sınıflardan efrad azalmıştır 
ve o az miktarda kalanlar da binnisbe ağniyadır. 
Onları alırsak, o senelere ait hiç bir fal uzuv bulun
mayacaktır. Hizmeti muvazzafa erbabını da alırsak, 
memleketin bütün teşebbüsatını, fiiliyatım muattal 
'bırakacağız. Her halde hizmeti muvazzafa erbabı
nın gayriden bedeli nakdî ahzinin kabulünü teklif 
«derim. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Efendim, 
müsaade buyurun. Usulü müzakere hakkında bir söz 
Söyleyeceğim (kürsüye, kürsüye sadaları). Elimizde
ki nizamname! Dahilinin 17 nci sayfasında 48 nci 
maddenin fıkrai ahirersi var. Orada diyorki: Nazır
lar ve tevkil ettikleri rüesayi memurin ve encümen 
namına mazbata muharrirlerryle encümen reisleri ka
yıt ve talep sıra&iyle mukayyet olmayıp her zaman 
söz alabilirler. Halbuki Mecliste daima bunun aksi 
oluyor... Bendeniz demin söz istedim, çünkü encü
mende biz kanunu reddediyorduk. Vehbi Efendi 
Hazretleri çıktılar, encümenin fikrini baltayacak ifa-
datta bulundular. Bendeniz cevap vermeye ve fikir
lerindeki o parlaklığı izaleye mecburdum. O esnada 
söz vermediniz, o geçti. Sonra bazı rüfeka vazgeç 
diyor. Rica ederim, neden vazgeçeyim?... 

REİS — Efendim, kanunu müzakerenize arz et
tiğim zaman encümenlerin mazbata muharrirleri 
söz söylesinler, İzah buyursunlar dedim ve sonra ka
nunun lehinde, aleyhinde söz söyleyecek olanları tef
rik ettim. Ondan sonra Vehbi Efendi Hazretleri söy
ledi Vefabİ Efendi lehinde söyledikten sonra aley
hinde söylenmedi. Bir de aleyhinde söylensin, çün
kü encümenin mazbatası zaten malûm, kanunu red
dediyor ve son sözü reddi mutazammmdır ve siz de 
cevap veriniz dedim. 

iMAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Nizamna
mede bu yoktur. 

ıR'BÎS — Nizamnamede bu yoktur demedim ve te
cavüz etmiş olmadım. Fakat hafctkaıti tağyir etmeyiniz 
rica ederim, tik tektifim'de, mazbata muharriri söyle
sin demiştim. 

IMıAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Reis Be
yefendi; hakikati tağyir ettiniz diyorsunuz. Bir kere 
•bunu reddederim. Çünkü hakikati tağyir etmek de-
tnek, bana yalancılık istinat etmek demektir. Hakikati 
tağyir eden denilenlerden değilim, öyle bir mebus da 
bu Mecliste bulunmaz. Hakikati tağyir eden bir me
busa nasıl söz söyletiyorsunuz? (Devam sadaları) 
Hakikati tağyir eden bir mebusun burada, sözü yoktur. 
Hakikati [tağyir etmem ben... 

HASAN BASRİ BEY (Karesi) — Malumu âtiniz 
cephelerden vukufoulan firarın umumi ve hususi bir 
çok müsebbipleri var. Bunlar geçenlerde izah edildi
ği İ0n bendeniz tekrar, uzun uzadıya izah etmek is
temiyorum. Yalnız hususi sebeplerden biri de, zengin
lerin bir takım müstesniyaıta mazhar olmalarıdır. Bu
nu riifekayi muhteremeden bir çokları da bu kürsü
de izah ettiler. Şimdiye kadar Osmanlı tarihinde gö
rülen muva-ffakiyetsiizlıiklerm en büyük ve mühim 
avanıiMnden birM de müsavatsızlık teşkil ediyor. 

Zenginler birer ıbirer kumulsun, fukara İse veriler
de •sürünsünler ve zenginler buna karşı lâkayit kal
sın. Bu, doğru değildir. Biz 'istiyoruz ki; vatan ile alâ
kadar yalnız fakir değil, fakat zenginler de alâkadar 
olsun. Para ihtiyacından bahsediliyor. Efendiler; Ho
ca Vehbi Efendi hazretlerinin de malumu faziletleri 
olduğu veçhile Cenabı Hak buyuruyor kıi «Madıinria, 
mefsirıM hak uğrumda muharebe edmüz». Ya nefsi
nizle veya malınızla muharebe ediniz demiyor. Her 
ikisini de vavı âtıfa ile cemediyor. Hem btnnefs muha
rebeye sevketmek ve hem de paraterını almak suretiy
le hizmeti vatani yelerine davet ediyor. (Alkışlar). 

VEHBİ EFENDt (Konya) — Hem malım hem 
de canını al, ortadan kaldırıverelûm, 

HASAN BASRt BEY ^Karesi) — Efendiler, Ad'ffl 
ve hakkaniyete riayet etmek şartİyle zenğMe<rden 
müdafaai vatan için ayrıca para alalım ve bu, gayri 
meşru değildir. Vehbi Efendi Hazretleri, efradı mil
letin hliç bir zaman Hazreti Ömerler gibi damıyaca-
ğını ifade buyurdular. Yine zatı faziletlerinin malu
mudur ki : Hadisi şerif olmak üzere «Ashabım yri>-
dııkr gibidir, bunlara iktida ettikçe İhtida edersiniz» 
buyurulmuştur. Eğer biz Hazreti Ömer derecesinde 
olamazsak hiç olmazsa eserine iktidaya mecburuz. 
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ıMUSTAEA SABRİ EFENDt (Siirt) — O hadis 
mevzudur. 

HASAN fiXSRİ BEY (Devamla) — Hadisin mev
zu olup olmadığını isterseniz Meclislin haricinde ay
rıca münakaşa ve müzakere «deriz. (Doğrudur «ada
ları). 

MUSTAFA BEY (Giimrüşame) — Medreseye... 
HASAN BASRÎ BEY (Devamla) — Ben bilmedi

ğim şey hakkında katiyen söz söyliyemem ve söyle
miş değilim .Efendiler; meydanda çiğnenen zavallı 
vatanımız var. Bu vatanı kurtaırmak bütün gayeleri
mizin esasını, ruhunu teşkil ediyor. Fakir, zengin, 
genç, ihtiyar hatta erkek, kadın bu isi, bu meseleyi 
biran evvel halledelim ve vatanı kurtaralım. Ondan 
sonra ne İstersek yapalım.: 

.Zenginler de kadir olabilirlerse ihtikârlarına tek
rar başlasınlar. Memlekette kalan ağlayanın, yani ka'it-
terin asker aflelerine bakacaklarını ve bunlara, ka
tilere, yani memlekette kalanlara ihtiyaç bulunduğunu 
ifade buyurdular, vakıa memlekette Lunazeretln ka
lanlar için asker ailelerine bakmak bir tarizedir ve 
iyi bir iştir. Fakat rica ederim efendiler, fukara aile
leri kemali sefalet ve perisarâyle sürünürken zenginler, 
şimdiye kadar kemdi menfaadıerine mi bakmış, yok
sa fukaraya mı? Biz tecrübe ettiğimiz bu zenginler-
den mi muavenet bekleyeceğiz? Bendeniz de milletin 
iktisabı servet etmesine, zengin olmasına öteden beri 
taraftarım, zenginlik elbette gayri meşru bir şey de
ğildir, fakat hakiki zenginlik olmak şartıyla.. Yoksa 
bir taraftan vatan çiğnenirken, diğer taraftan, hâlâ 
para kuvvetiyle askerlikten, vazifei vataniyeden kur-
HAnağa çalışmak, zenginlik değildir. 

Efendiler fakru hamiyet de haniiyetsizliktir. Veh
bi Efendi Hazretleri şüphe yok ki beyanatlarında hüs
nü maksada istinat ve İptina ettiler. 'Böyle iyi olacak 
zannıyla burada ifadatta bulundular. Halbuki biz bil
fiil tecrübe ettik, zenginlerden bedeli nakdi almanın 
bizim mağlubiyet ve hezimetimiz demek olduğunu 
bir çok acı tecrübelerle anladık, öğrendik. Rica ederim, 
bugün Yunan Konya taraflarına geldikten sonra
dır ki bu havali şöyle, beyle asker vermeğe başlamış
tı. Bizim liva şimdiye kadar, evvelce de arz ettiğim 
veçhile, 95 den 316 ya kadar bütün nüfusu İslamiye-
sini askere verdikten başka (1) milyon liradan fazla
da ianei nakdiye vermiştir. Biz ezilirken acalba bu 
havali nerede idi? Hâlâ da bu ahaliden para alınmakla 
vazüıeİ vataniye yapıldığı zannediliyor. Vatan müşte
rektir. 

Hacı Tevfik Efendi Hazretlerinin, evvelce kemali 
saffeti kalple, kemali nezhetle bedeli nakdinin aley-
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binde bulunmalarına rağmen, bugün kanaati tebdil 
ile lehine doğru idarei kelâm etmeleri hakikaten 'beni 
'hayretler İçinde bıraktı. Zannederini ki efendi haz
retleri yalnız zenginlerle temas etmişler. Cephelerdeki 
haleti ruhİyeyi inceden inceye tetkik buyuımamuşlar, 
ıbu gün fukara; zengin bmnefs cephelere gitmedikçe 
artık harp etmiyecektur ve etmiyor, 

HACI TEVFİK EFENDt (Kângırı) — Müsaade 
[buyurursanız bîr cevap vereceğim. Bendemiz cepheye 
•gittim. 

HASAN BASKİ BEY (Devamla) — Evet hoca 
Tevfik Efendi cepheye gitmiştir. Fakat bu gkmek hiç 
•bir vakit efendiler insan için müfid olamaz. Bir kere 
gitmekle, iki kere gitmekle bu netice elde edilmez. 
Hulasa; bugün önümüzdeki vazife; zengin, fakir, 2ı-
tryar, genç hattâ zükûr ve inas bütün efradı müslime-
ye farzı ayındır, farzı kifaye kalmamıştır. Gihad far
zı ayın olmuştur. Binaenaleyh, eğer biz bu vatanı kur
tarmak istiyorsak öyle para île değil, kanımızı akıt
makta kurtarmağa çalışmalıyız. Efendiler bu hami
yet, bu kan gösterilmedikçe bu vatanın kurtarılması 
imkânı yoktur, İki paralık Yunanlılar burnumuzun 
ucuna kadar geldiler ve maatteessüf biz hâlâ bedeli 
nakdiyi kabul edelim diye burada beyanatta bulunu
yoruz, 

-DURSUN BEY (Çorum) — Arkadaşlar, gerek as
kerlik olsun, gerek bedeli nakdi alınması olsun bun
lar maksait ve gaye değildir. Maksat ve gaye; kuva-
yi mevcudemâzi iyi tanakn ederek ve bir intizam al
tına alarak düşmana müdafaa ve düşmanı memleke
timizden tardetmektir. Yoksa servet hakkındaki mü-
zakerata Meclisin sahne olmasına bendemiz hayret 
ediyorum. Memlekette ne bir muayyen, saıbit bir zen
ginler sınıfı vardır, ne de sabit bir fakirler sınııfı var
dır. Bu, daima mütebeddildir, aşağı gider, yukarı gi
der. Bunları hakkı tanımı, hududu fcatiyesi yoktur. 
Böyle memleketin mesafiki muhtelÜfesi arasına nifak 
ve şJkak bırakmak doğru bir hareket değildir. 

HASAN BASRİ BEY (Karesi) — Nifaktan bah
setmek nifaktır. (Devam devam sesleri). 

DURSUN BEY (Devamla) — Neticesi itibariy
le bu oluyor. Binaenaleyh, biz Hükümetten ziyade 
Hükümet taraftarıyız. Hükümet bize bir kanun tek
lif etti, orada muvazzaftan da, ihtiyattan da bedeli 
nakdi alınacağını beyan etti. Yani askere olduğu kadar 
paraya da ihtiyaç olduğu bildirildi. Binaenaleyh, biz 
paramızla, kuvvei askeriyemizle bu ikisi arasmda te
vazün temin edipte düşmanı şu memleketten defet
mek çaresine bakalım. Biz bedeli nakdi almayacağız, 
asker alacağız. Acaba bu sınıflardan ne kadar asker 
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toplanacak, bize ne kadar kuvvet lâzımdır? Bunu bi
tiyor muyuz. Zannedersem burası Erkânı Harbiye dai
resi değildir. 

ıNBBÎL EFENDÎ (Karahisarı Sahip) — Felâket 
takarrüp ederse o vakit iş anlaşılır. 

,DURSUN BEY (Devamla) — Müsaade buyurun; 
sonra bizim yapabileceğimiz is, evvelemirde sarkıtan 
garba, garptan şarka memleketimize müstevli olan bu 
dahiyeyi, silah kuvvetiyle, ne miktar askerle defede
bileceğimizi, nasıl mukabele eddbiteceğirnizi Hükümet 
bize bildirsin ve bunu hangi sınıflardan toplayacak? 
Onu anlamakhğımız lâzımgetir. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Duyar-befcir) — Onu ne ya
pacaksın? 

;DURSUN BEY (Devamla) — Bu miktar taayyün 
etsin, bu miktarın hüsnü iaşesi, ifcsası neye mütevak
kıf ise onu da temin edelim. Daha fazla sınıflar var
sa bedeli nakdi de alalım. Sonra hiç muinsiz efrat var, 
babasını, kardeşini, akrabasını kaybetmiş, kemdi de 
•gidiyor. Onların ocağı kapanıyor, onların da bir kıs
mım bırakalım. Bu mesele sade zenginlik meselesi de
ğildir efendim. Ben de bilaistisna bugün efradı mil
letin askere alınmasını arzu ediyorum. Fakat maat-
tteessüf müstesnalar var, biz mebusuz, müstesnayız, 
müstesna memuriyetler var, bu müstesna, şu müeccel, 
bunu kabul ettikten sonra, onu kabul etmemek ara
sında hiç bir mantıksızlık yoktur. Eğer Mecfai âliniz 
mebuslarda daha olduğu halde bütün efradı, memu
rin sınıfını askere atacaksa, bunlar memuriyetten, me
busluktan alâkalarını keserek nefer suretiyle gidecek-
lerse, ben de bütün milletin askerliğimi kabul ederim. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — tcabederse 
onu da yaparız. 

(DURSUN BEY (Devamla) — Bu hâdisatı, ruhiye 
meselesidir. Seferberlik devam ettiği müddetçe bir çok 
fenalıklar oldu- Askerlikten kurtulanlar oldu, paralaır 
oynadı, hazineler sarfedilıdi, han ananlar tahrip edildi, 
suiistimadât haddi nihayeye vardı. Rıica ederim, bunu 
yapanlar zenginler midir? Hayır; memlıefcette bir 
eşirra sınıfı var, bunu yapan onlardır. Bunlar zengin
den de, fakirden tle var. Biz ıslah cihetline takacak-
sak bunlara bakalım. Askerlikten maksadımız nedir? 
Zengin, fakir malûl, tuvana bunları toplayıpta öldür
mek mi? Eğer Öldürmekse hepsini bîrden öldürelim. 
Mutlaka askere giden ölmez, iyi beskıymiz, iyi tealin 
ediniz, sıhhatini muhafaza ediniz, 

Yoksa bana arkadaşların dediği gibi, para, 
can mukabili değildir. 'Mutlaka askere gü

denleri öldürmek, sefil bırakmak. Seferberlik ımüd-
detinoe iki milyon askeri yaptığımız gibi tifodan, ti
füsten, açlıktan, envai türlü şeyden öldürmek işitiyor
sak buna diyecek yoktur. Efendiler, muharebeye gi-
«tipte bu seferberlikte ölenler iki milyon kadardır. 
Bunların yüzde beşi bile silahla ölmemiştir. Biz as
kere alınacakların sefaletinin ve sefalet dolayısâyle 
vefiyatın önüne geçmeğe çalışalım. Sonra (vecahidû 
biemvalîküm ve enfüseküm). Böyle ayetten bahso-
lundu. Nasıl ki mal lazımsa hayat da o kadar lazım. 
Fedayı hayata ne kadar lüzum varsa, mala da o kadar 
lüzum vardır. Hususiyle bugünkü muharebeler, bu
günkü askerlikler sarfiyat ve para meselesidir. Bir de 
Hükümete sorunuz, biz yüz, yüz etti bin asker topla
yacağız. Eldeki bütçelerle menabii varidatımıza bun
ları tealin edebilecek miyiz, iaşe edebilecek miyiz? 

.Biz şöyle Ankara içinde bir göz gezdirelim. Bu 
manzara gözümüze çarpar. Askerin kıymeti kemiyet
te değil keyfiyettedir, iyi ve muallem olsun, mükem
mel teslih ediniz, iyi bakınız, maaşı azsa pak yapalım, 
yüz bin kişi gidecekse yirmi bin kişi o işi yapar, görür. 
Bu nokta asri şayanı ehemmiyet ve calibi dikkattir. 
Sonra biz asker toplayacağız, ziraatı kurtaracağız, ik
tisadı kurtaracağız. Burası ziraat memleketi olduğu 
halde seferberlik esnasında bir kıyye ekmeğin elli ku
rusa çıktığı yerler vardır. Biz bunların kuvvei mesai
sini kırdık, ahalinin kısmı küllisi açlıktan vefat etti. 
Bugün çîfte, sapma sarılan bir çiftçi nasıl bir memle
ketin müdafaasına tarlasını sürerken yardım ediyor
sa, cephede de düşman karşısında silah atan asker 
'de aynı derecede vazife! vataniye yapıyor demektir. 
ister arkada çalışsın, İster cephede. Bunların hepsi bîr
dir. Binaenaleyh bedeli nakdi bilâ istisna kabul edil-
metid'İr. Nasıl olur biristiyandao ai da islâmdan alma. 
Bir devlet tebaasının bir kısmına başka türlü, diğer 
kısmına başka türlü muamele etmek, bu yirminci as
rı medeniyette nasıl bir zihıriyeMir? Bunu da anlaya
mıyorum. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Biz oo dördüncü asrı 
medeniyetteyiz. Siz yirminci asrı medeniyette iseniz 
o başka. 

JUEDS — Bu bapta söz alan daha bir çok zevat 
vardır. On dakika teneffüs. 

(2,45 dle «ebeye nHtatyet veailci). 

tfcflndi Oefee Hafidir. 

(SEKSEN DOKUZUNCU İÇTİMA HAFİDİR) 
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