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BİRİNCİ GELSE 
Bed'i mtizakerat: saat : 1,25 

REİS — Birinci Reisvekili Hüseyin Avni Beyefendi 

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

REİ8 — Efendim, ekseriyet hâsıl oldu. Cel
seyi açıyorum. Zaptı sabık hulâsası okunacak : 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

(Birinci Celse hafi) 

İkinci Celse 
Reisisani Ali Puad Pa$a Hazretlerinin tahtı 

Kiyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası 
kıraat ve aynen kabul olundu. Şair Abdülhak 
Hâmid, vakaııüvia Abdurraihıman Şeref ve Was
hington Sefiri sabıkı Ahmed Rüstem beylere 
kaydı hayat şartiyle maaş tahsisine, İstanbul 
Askerî Fabrikalar kadro ve bütçesine dair le-
vayihi kanuniye Muvazenei Maliye Encümeni
ne, Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, bir 
meselenin müzakeresi kâfi görüldükten sonra 
verilen takrirlerin nazarı dikkate alınmaması
na dair takriri Nizamnamei Dahilî Encümeni
ne, Diyarbekir Mebusu Kadri Beyin, Siverek'in 
müstakil liva haline ifrağına dair temenni tak
riri Dahiliye Vekâletine, Biga Mfebusu Menim d 
Beyle rüfekasıtıııı, Biga'da zeytinciliğe müta-
allik alât ve edavat deposu küşadına, Sıird Me
busu Mustafa Sabri Efendinin, Menderes neh
rinden istifade edilmesine dair temenni takrir
leri İktisat Vekâletine havale olundu. Tedri
satı iptidaiye Kanununun 15 nci maddesinin 
tefsirine lüzum olmadığına dair Dahiliye Ve
kâleti tezkeresi okundu. Afyon Karahisar ve 
Dumlupınar muharebatmda fedakârlıkları gö
rülen zâbitandan seksen sekiz zatın takdirname 
ile taltifleri müttefikan kabul olunarak Büyük 
Millet Meclisi Riyaset Muhafız Taburu kaydı
nın Büyükl Millet Meclisi Mjuhai'ız Taburu su
retiyle tashihi karargir oldu. Trabzon Mebusu 
Ali Şükrü Beyin, terfi mesailine dair vermiş 
olduğu takririn ruzn-ameye alınarak müzakere
si tensibedildi. (Yeni Gün) de münteşir ma
kale mükıasebetiyle Divanı Riyasetçe verilen 

karar müzakere edilerek tâyini esamiyle reye 
vaz'ı ve 8 müstenkif ve ;G7 redde karşı 100 rey
le kabul edilip teneffüs için Celse tatil olundu. 

Üçüncü Celse 
Ali Fuad Paşa Hazretlerinin tahtı Riyaset

lerinde biljnikat Elcezire Cephesi istiklâl Mah
kemesi için üçüneü defa intihap icra edilerek 
İçel Mebusu Şevki Beyin 109 ve Sinob Mebu
su Rızai Vâmık Beyin 9-8 reyle âzalığa in t hab-
edilmiş oldukları tebliğ edildi. İktisat Vekili Bey 
tarafmdanı Bolu Mebusu Şükrü Beyin kereste
lere, Gazianteb Mebusu Yasin Beyin, Baltalık 
Kanununun neşir ve ilânına, Gazianteb Ziraat 
Memura Salih Efendiye, İzmit Mebusu Sırrı Be
yin, Adapazarı Fabrikasına dair sual takrirle
rine cevap ita olundu. Bolu Mebusu Tunah 
Hilmi Beyin, Zonguldak Amele Birliği Cemiye
tine, Siird Mebusu Mustafa Sabri Efendinin 
Çal kazasının ahvali iktisadiyesine , dair sual 
takrirleri, kendilerinin Mecliste hazır bulun
mamasından sakıt addolunarak Çarşamba günü 
içtima edilmek üzere Celseye nihayet verildi. 

Reis Kâtip Kâtip 
Hüseyin Avni Süleyman Sırrı Hakkı 

REİS ~- Efendim! zaptı sabık hulâsası hak
kında mütalâa var mı? Zaptı sabık hulâsasını 
aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aynen 
kabul edildi. Evrakı varideye geçiyoruz. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) - , Reis Bey; 
Hariciye Vekili Beyefendiden Lozan Konferansı 
hakkında izahat istiyoruz. 

3. — TEZKERELER 
1. — Hıyaneti vataniyeden üç seneye mahkûm 

Seyidgazili îbrahimoğlu Mustafa hakkındaki ev
rakı hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye Ve
kâleti tezkeresi 

2. — Hiyaneti vataniyeden üç sene kalebent
liğe mahkûm Kırkkiliseli Şükrü Efendi hakkın-
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REÎS — Sıhhiye Vekâletinin İstanbul kadro

su gönderildiğine dair Heyeti Vekile tezkeresi 
var, Muvazenei Maliye Encümenine, Kavanini 
Maliye Encümenine veriyoruz. 

1 : 184 31. 
daki evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair Ad
liye Vekâleti tezkeresi 

3. — Hiyaneti vataniyeden dört seneye mah
kûm Gencosman ve Hüseyinoğlu Mustafa hakla
rındaki evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair 
Adliye Vekâleti tezkeresi 

4. — Hiyaneti vataniyeden üç seneye mah
kûm Destanoğlu Tuzcu Hasan hakkındaki evrakı 
hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti 
tezkeresi 

5. — Hiyaneti vataniyeden on seneye mah
kûm Cerrahoğlu Osman hakkındaki evrakı hük
miyenin gönderildiğine dair Adilye Vekâleti tez
keresi 

REÎS — Hiyaneti vataniyeden mahkûm îb-
rahimoğlu Mustafa, Kırkkiliseli Şükrü Efendi, 
Gencosman ve Hasanoğlu Mustafa, Destanoğlu 
Hasan, Cerrahoğlu Osman haklarında Adliye Ve
kâletinden mevrut... 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Reis Bey! 
Hariciye Vekili Lozan Konferansı hakkında iza
hat versin. 

REÎS — Evrakı varideden isonra. 
Efendim Adliye Vekâletinden mevrut beş kı

ta evrakı tahkikıye var, Adliye Encümenine veri
yoruz. 

6. — Memaliki müstahlasadan firar veya 
gaybubet eden ahalinin emvali menkule ve gay-
rimenkulleri hakkındaki Kanunun tefsirine da
ir İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi 

REÎS — Memaliki müstahlasadan firar ve 
gaybubet eden ahalinin emvali menkule ve gayri-
menkuleleri hakkındaki Kanunun lüzumu tefsiri
ne dair Îcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi 
var, Kavanini Maliye Encümenine veriyoruz. 

2. — LÂYİHALAR 

1. — Tedrisatı iptidaiye Kanununun 15 nci 
maddesinin tadiline dair kanun lâyihası 

REÎS — Tedrisatı iptidaiye Kanununun 15 
nci maddesinin tadiline dair Heyeti Vekileden 
mevrut lâyihai kanuniye var, Maarif ve Dahiliye 
encümenlerine havale ediyoruz. 

2. — Sıhhiye Vekâletinin İstanbul kadrosu 
hakkında kanun lâyihası 

3. — Milis zâbitanma verilecek tahsisat hak
kında kanun lâyihası 

REÎS — Milis zâbitanma verilecek muhassa-
sat hakkında Heyeti Vekileden mevrut lâyihai 
kanuniye var, Müdafaai Milliye ve Muvazenei 
Maliye encümenlerine veriyoruz. 

4. — Sivil tayyarecilerin ihtiyat zabıtanı sı
nıfına nakilleri hakkında kanun lâyihası 

REÎS — Sivil tayyarecilerin ihtiyat zâbitanı 
sınıfına nakline dair Heyeti Vekileden mevrut 
lâyihai kanuniye var, Müdafaai Milliye Encüme
nine veriyoruz. 

5. — Muhtaç zürra için İktisat bütçesine yüz 
bin lira ilâvesine dair kanun lâyihası 

REÎS — Muhtacini zürra için İktisat bütçe
sine yüz bin lira ilâvesine dair lâyihai kanuniye 
var, Muvazenei Maliye Encümenine gönderiyoruz. 

6. — Sefarethane ve şehbenderhanelerce tah
sil edilen rüsuma dair kanun lâyihası 

REÎS — Sefarethane ve şehbenderhanelerce 
tahsil edilen rüsuma dair Heyeti Vekileden 
mevrut lâyihai kanuniye var, Muvazenei Mali
ye Encümenine. 

7. — Orman Kanununun bâzı mevaddının 
tadiline dair kanun lâyihası 

REÎS — Orman Kanununun bâzı mevaddı
nın tadiline dair Heyeti Vekileden mevrut lâ

yihai kanuniye var, İktisat Encümenine veriyo
ruz. 

1. — İzmit Mebusu Sırrı Beyin, Antakya ve 
havalisinde icra edilen mazalim hakkında tak
riri 

REÎS — Antakya ve havalisinde icra edi
len. mazalim hakkında İzmit Mebusu Sırrı Be
yin Hariciye Vekâletinden temenni takriri var, 
Hariciye Vekâletine havale ediyoruz. 

2. — Mardin Mebusu İbrahim Beyin, Avans 
! Kanununun yedinci maddesinin tefsiri hakkın-

4. — TAKRİRLER 
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daki Kavanini Maliye Encümeni mazbatasının 
müstacelin müzakeresine dair takriri 

REÎS — Avans Kanununun yedinci madde
si hakkındaki tefsirin müstacelen müzakeresi 
hakkında Mardin Mebusu ibrahim Beyin tak
riri var. 

İBRAHİM B. (Mardin) — Efendim Avans 
Kanununun yedinci maddesinin tefsiri hakkın
daki Kavanini Maliye Encümeninin mazbatası 
iki aydır ruznamededir. Beş satırlık bir mese
ledir. Ailelere verilecek bir harcırahtır. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Vekil gelsin, an
latsın. 

ÎBRAHÎM B. (Mardin) — Mazbata yazıl
mış ve evvelce verilmiştir. Lütfen okunsun. 
(Vekil gelsin, sadaları) ötede, beride kalmış
tır. iki satırlık bir şeydir, okunur, müzakere 
edilir lütfen. Bunu teklif ederim. 

REÎS — Efendim, malûmuâlileri bu gibi 
mevaddı müstaeeleyi numara sırası ile kabul 
buyurmuştunuz, ibrahim Beyefendi de Avans 
Kanununun yedinci maddesi hakkında bir lâyi
ha var, onun müstacelen, takdimen ve tereihan 
müzakeresini teklif ediyor. Esasen bu müstace
len müzakere edilecek. (Hayır, sesleri) Evvel 
beevvel bugün takdimen ve tereihan müzakere
sini kabul edenler lütfen el kaldırsın. (Hayır, 
sesleri) Bugün kabul edilmemiştir. Numara sı-
rasiyle müzakere edilecek. 

3. — Eskişehir Mebusu Mehmed Niyazi Efen
dinin, Harekâtı Milliyeyi ihlâl edenlerin Anado
lu'da serbest gezdiklerine dair takriri 

REÎS — Harekâtı Milliyeyi ihlâl edenlerin 
Anadolu'da serbest gezmekte olduklarına dair 
Eskişehir Mebusu Hacı Mehmed Efendinin tak
riri var, Heyeti Vekileye havale ediyoruz. 

4. — Gene Mebusu Hamdi Beyin, Elâziz Bay
tar Müfettişi Hasan Fehmi Beyin taltifi hak
kında takriri 

REÎS — Elâziz Baytar Müfettişi Hasan 
Fehmi Beyin taltifi hakkında Gene Mebusu 
Hamdi Beyin temenni takriri var, iktisat Ve
kâletine. 

5. — Gene Mebusu Hamdi Beyin, fedakârlık 
gösteren küçük zabitanm taltifine dair takriri 

REİS — Fedakârlık gösteren küçük zabi
tanm .taltifine dair Gene Mebusu Hamdi Beyin 
temenni takriri var, Müdafaai Milliye Vekâle
tine havale ediyoruz. 

O. : 1 
5. — BEYANAT 

1. — îcra Vekilleri Heyeti Reisi ve Hariciye 
Vekâleti Vekili Rauf Beyin, Lozan Sulh Konfe
ransı hakkında beyanatı 

REÎS — Evrakı varide bitmiştir. 
Efendim Rauf Beyefendi izahat vermek is

tiyor. (Biz istiyoruz, sadaları.) 
ÎCRA VEKİLLERİ HEYETİ REÎSÎ VE HA

RİCÎYE VEKÂLETİ VEKİLİ RAUF B. (Si
vas) — Efendim! Rüfekayı muhteremenin he
men hepsi Lozan'daki konferansın safahatı 
ahiren inin aldığı şekle dair matbuatta gördük
leri mütalâat üzerine resmî malûmat talep bu
yurdular. Arz efleyim efendim. Müzakeratın 
bugüne kadar cereyan eden safahatını müna
sip vesilelerle ve fırsatlardan istifade ederek 
Heyeti Aliyenize arz etmiştim. Son devresi 
muhasımlanmızm şimdiye kadar cereyan eden 
müzakerattan mülhem olarak kendi noktai na
zarlarını tesbit edip bir muahede şeklinde Hey
eti Murahhasamıza tevdi edecekleri şeklindey
di. Dün bu merasimin yapılmış olmak ihtimali 
galiptir. Fakat Hükümetinize; Heyeti Murah-
hasamızdan henüz bu bapta bir malûmatı res
miye gelmemiştir. Zannederim tekrarı mucibi 
fayda olur. Murahhaslarımızın müttefikan iti
madınıza mazhar olarak buradan hareketleri 
zamanında kendilerinin Meclisinizin âmâli da
iresinde haiz oldukları salâhiyet ve Hüküme
tinizin kendilerine tevdi ettiği talimat sarih 
ve katidir. (Şüphesiz sadaları) Gerek ben ve 
gerekse Heyeti Vekilede bulunan arkadaşları
mız, rüfekayı muhteremem ve gerekse Heyeti 
Murahhasamız o günden bugüne kadar o tali
matı velev zerre kadar tebdil edecek hiçbir 
sebep ve illet görmemişti. Murahhaslarımızın 
sizlerin ve sizin vasıtanızla milletin bihakkin. 
talebettiği asgari hakkımızı müdafaada şimdi
ye kadar gösterdikleri kudret "bundan sonra 
en katî ve âcil mukarrerat ittihazı zamanında 
da yine sizlerin tercümanı hissiyatı olarak bu 
vatana lâyık, milletimizin istiklâline lâyık su
rette mukarreratı ittihaz edeceklerinden emin 
olabilirsiniz. (Allah muvaffak etsin sesleri) 

Arkadaşlar! Dâvamızın ne derece haklı ol
duğunu mutalebatımızm milletimizin; müsta-
killolarak, vatanımızda emin olarak yaşaya
bilmesi için ne derece asgari bulunduğunu dört 
senelik bir mücadelemizde her vesile ile ilân 
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ve ifnam ettiğimizi zannediyorduk. Muhasım-
larımız beşeriyeti büyük tehlikelere, elîm ız-
tıraplara sevk edebilecek bir vaziyet arz edi- I 
yorlar ve intizar etmekle kazanacaklarını zan- ' 
nediyorlar. Bu son bir iki gün zarfında onla- ! 
rın tavik siyasetinden sarfınazar ederek bizim j 
arzu ettiğimiz, fakat ancak muhasımlarımızm j 
ihlâl edebilecekleri sulhun tesisine müzaheret j 
ve muvafakat edeceklerini ümidediyorum. Ben, j 
Hükümetinizin îcra Vekilleri Reisi ve Harici- | 
ye Vekâleti Vekili olarak henüz bu hak ve ha- ] 
kikatııı ve bizim muhik olan noktai nazarımı- j 
zın son dakikada bile anlaşılmak imkânı oldu- j 
ğunu söylersem siz de iştifHk buyurursunuz 
zannederim. (Tabiî »adaları) Efendiler! Bu 
hakikat ki milletimizin ve memleketimizin \ 
müstakili en ve emin olarak yaşıyabilmesi için 
elzemdir ve bundan aşağısını içimizde hiç 
kimsenin kabul etmeye hakkı yoktur. Muha-
sımlarımız bunu kabul etmezse sulhu tehlike-" 
ye düşürmüş olacaklardır. Bu sulhun tehlike
ye düşmesinin âlemşümul elîm tesiratı olabilir. 
Bunun ve arkadaşlarımın ve Meclisi Âlinin müs-
terihülvicdan olarak telâkki ve kabul edecekleri 
bir vaziyet olduğunda ben tereddüdetıııem. (Hiç 
şüphe yok sesleri) Tekrar ediyorum; sulhu biz 
arzu ediyoruz. Talebettikleri mahalle koşa koşa 
gittik, günlerce intizar ettirdiler, hüsnütelâkki 
ettik, istedikleri gibi ruznamei müzakerat terti-
bettiler, kabul ettik. En har ve samimî sulh aş-
kiyle müzakerata giriştik ve son günlere kadar 
aynı samimiyetle devam ettik ve ediyoruz. Efen
diler! Eğer bunu en ufak zaıf alâimi olarak 
telâkki ettilerse hata etmiş olurlar. Bu, öyle bir j 
hata olur ki, bu hatayı yapanların mesuliyeti i 
beşeriyetin nezdinde çok ağır olur. O itibarla 

* efendiler, hakkımızdan, hakkmıızı takviye ede
cek kuvvetimizden şimdiye kadar olduğu gibi 
hakkı hüsnütelâkki buyurup husul bulmasında 
muaveneti Rabbaniyesini esirgemiyen Allahı- j 
mızdan ümidvar olarak neticeye emniyetle inti- '< 
zar edebiliriz, (inşallah sesleri) Bundan sonra 
efendiler, bugün aldığım Heyeti Murahhasa-
mızdan gelen bir malûmatı vermekle hiç olmazsa 
bir noktada muhasımımız olan Yunan'm kabul 
ettiği bir şart, beşeriyeti teskini âlâm noktai na 
zarından velev bir müddet için memnun edecek 
şekildedir. Heyeti Aliyenize arz edeyim: Baş-
murahhasımız İsmet Paşa Hazretleri telgrafta 
buyuruyorlar ki; bugün zevalde sivil rehinelerin 
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iadesi ve askerî üseramn mübadelesi için tanzim 
edilmiş olan îtilâfname ahali mübadelesine ınü-
taallik Mukavelename Türkiye ve Yunan mu
rahhasları tarafından imza edilmiştir. (Çok gü
zel sesleri) 

Üsera hakkındaki Îtilâfname tarafeynce tas-
dika hacet kalmadan bugünden itibaren mer'i 
olacaktır. Mübadelei ahali Mukavelenamesi Sulh 
Muahedenamesinin tasdikini mütaakıp meriyete 
girecektir. Bilmem arz edebildim mi? Rehine 
diye götürdükleri üseramn dünden itibaren me 
riyülicra bir Muahede mucibince derhal müba* 
delesine başlanacatır. Fakat mecburi mübadele 
edilecek olan Yunanlılarla bizim Makedonya'da 
bulunan din kardeşlerimizin mübadelesi sulhun 
imzasından sonra; bugünden itibaren mer'i olan 
üsera İtilâf namesine nazaran evvelâ Yunanlılar 
bir hafta sonra sivil rehinelerimizin iadesine bağ
lıyacaklardır. Ondan sonra iki hafta zarfında 
da Yunanistan'da mevcudolanlar iade edilmiş 
bulunacaklardır. Bu suretle zannediyorum muh
terem arkadaşlarım, senelerden beri tasavvur 
edilebilecek en elîm İstıraplar altında inliyen 
memaliki müstahlâsadaki kardeşlerinizin bir kıs
mının yaralarına merhem sürülmüş olacaktır. 
Akraba ve taallûkatı hiçbir hakka tâbi olmı-
yarak rehine olarak götürülmüşlerdi, yakında 
onları deraguş etmekle müteselli olacaklardır. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Fakat Beyefendi, 
bir kısmını öldürdüler, Bursalı Sadık Bey gibi 
namuslu bir adamı dayak altında öldürdüler. 

RAUF B. (Devamla)— Sivil üseramn iade
sini mütaakıp bu andan on beş gün sonra Yu
nan Hükümeti Türk askerî üsarını hep birden 
İzmir'e iade edecektir. Türk Hükümeti de Yu
nan üserasmdan aynı miktarda zabit ve neferi 
aynı vapurla sevk edilmek üzere ihzar edecek
tir. Mütebaki kalacak miktar, sulhun imzasını 
mütaakıp nihayet üç hafta zarfında iade oluna
caktır. Sivil rehineler ve üserayı harbiye tebdi-
len ve ceraimi âdiye de dâhil olduğu halde affe-
dilmiştir. Bugünlük sizlere arz ettiğim gibi be
şeriyet noktai nazarından her an hüsnütelâkki 
ve takdir edilecek bir mukaveleye imza konmuş 
olmak itibariyle vâki olan mâruzâtımdan ümid-
ederim ki, âti için de daha ferahbahs ve her 
halde istiklâli mülk ve milleti müemmin ha
berler vermek şerefiyle mübahi olacağız. (İn
şallah, sesleri) Arkadaşlar size bir zaman ha-
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tırlatmak isterim ki, o zamanlarda yapılan ha

ftanın avakıbi fiilen tezahür etmiş olmakla bugün 
de derhatır edilmesini tekrar ediyorum. Sulh 
cihan için çok faydalı olur. Hatırlarsınız arka
daşlar, Afyon'da taarruzumuza karar verirken 
ve kuvvetimize çok emin olduktan sonra her 
halde yüksek bir hissi insani, yüksek bir fikri 
sulhperveraneyle Garp devletlerine, muhasımla-
rı>mıza sulhu silâha müracaat etmeden tesis et
mek çaresini bulmak üzere kıymettar arkadaş
lar gönderdik, müracaatler ettik, tenvire çalış
tık, çabaladık, bunların hepsini zannederim, 
zaif olarak telâkki ettiler. Zaman gelip mille
timizin Avrupalıların silâhsız sulh talebimizi hüs-
nütelâkki etmediklerine sureti katiyede ve sükû
neti muhakeme neticesinde mutlak olarak kaani 
olduktan sonra kahraman ordularımızın o hakkı
mızı nasıl istihsal ettiklerini cihan görmüş ve 
anlamıştır. Tekrar ediyorum, arkadaşlar; mil
letimiz, bu fedakâr ve kahraman milletimiz ve 
onun kardeşleri ve evlâtlarından mürekkebolan 
ordumuz aynı his ve aynı ruh ile âmil ve mü
cehhezdir. (Yaşasın, sadaları) Sulhperver olan 
milletimiz sulhu sulh masası 'başında almak is
tiyor, onu vermek istemezlerse günah bu millet
te değildir. Fakat hak bu millettedir. (Bravo, 
sesleri) Bâzı insanlar milletimizin hakiki mü
messili olan Meclisimizin en yüksek serbestli ke
lâm ve vicdan ile selâmeti umur namına beyan 
ettiği mütalâatı hariçte zaif alâmeti olarak ilân 
etmekte zevk duyuyorlar. (Aldanırlar, sesleri) 
Fakat efendiler, bilsinler ki, bu sakim hareket
leri, Türk Milletinden başkalarını ızrar ede
cektir. (Şüphesiz, sesleri) Ve şunu da bilsin
ler ki, bu millet, bu Meclisi Âli şimdiye ka
dar oldueu gibi mukadderatına fiilen hâkimdir. 
İstiklâli fiilen istihsal edecektir. Ve inşallah 
ilelebet mahfuz bulunduracaktır. (Alkışlar) 

6. — Erzurum Mebusu Nusrat Efendi ile Ma
raş Mebum Hasib Beyin Lozan Konferansında 
menafi ve hukuku milliyenin muhafazasında gös
terdiği kudret, cesaret ve kiyasetinden dolayı 
Heyeti Murahhasa Reisi îsmet Paşaya Meclisin 
itimat ve teşekküratmm İblâğ olunmasına dair 
müşterek takrirleri 

REİS — Efendim, Nusrat Efendi (Erzu
rum), Hasib Bey (Maraş) bu münasebetle bir 
takrir veriyorlar. Okuyoruz. 
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Lozan Konferansında menafi ve âmâl ve hu
kuku milliyemizin muhafaza ve siyanetinde gös
terdiği kudret ve maharet ve hakkın müdafaa
sındaki cesaret ve metanetinden dolayı itimat 
ve teşekküratımızm Heyeti Murahhasa Reisi îs
met Paşa Hazretlerine iblâğına karar itişim tek
lif eyleriz. 

Erzurum Maraş 
Nusrat Mehmed Hasib 

REİS — Bu takriri reyi âlinize vaz'ediyorunı. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. (Müttefikan, 
sesleri) Müttefikan kabul edilmiştir. 

6. — MAZBATALAR 
1. — Af Kanunundan istifade edecek olan 

eşhasa ait 22 tane Adliye Encümeni mazbatası 
REİS — Efendim, Adliye Encümeninden 

mevrut yirmi iki tane mazbata var. Zannedi
yorum ki, bu mazbataların kısmı âzami da, 
geçen gün çıkan afta dâhildir. Müsaade buy-
rulursa Adliye Vekâletine bu yirmi iki evrakı 
tevdi edelim. Aftan istifade edenler için bu
rada yeniden müzakere açılmış olmasın. (Hay 
hay, sesleri) 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Mazba
talar okunduktan sonra ayrı ayrı karar alınmak 
lâzımgelir. 

REÎS — Efendim, bunlar o kanunun tefsi
rinden mukaddem gelen evraktır. O aftan isti
fade edenler varsa Meclisin vaktini beyhude ızaa 
etmiyelinı, aftan istifade etmiyenler hakkında
ki ahkâmı müzakere edelim. Tasvip buyurulur 
değil mi efendim? (Hay hay, sesleri) 

7. — MÜZAKERE EDtLEN MADDELER 
1. — Canik Mebusu Emin Beyle refikinin, 

Memurin Muhakemat Tetkik Heyeti heyeti tah-
ririyesi kadrosunun tevsiine dair kanun teklifi 
ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

REÎS —• Efendim ruznamemizde Dahiliye 
bütçesinin 151 nci hareıeah faslına tahsisat 
ilâvesine dair lâyiha vardır, bu müzakere edi
lecektir. Sonra jandarma maaşatı vardır. 
Sonra 'bir mesele daha vardır. Muhakemat En
cümeninin pek çok müteralkim evrakı ve iş
leri varmış. Bunları muntazaman tedvir et
mek üzere ibir maddelik kanun vardır. (Kabul, 
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kabul sesleri) Efendim bunun takdimen mü
zakeresini kaibul edenler lütfen el kaldırsın, ka
bul edilmiştir. 

3 . X . 1338 
Riyaseti Celileye 

Meclisi Millîce kabul ve neşir buyurulan 
4 Temmuz 1337 tarihli Kanun mucibince te
şekkül eden ve memurin muhakematma mütedair 
kanunun Şûrayı Devlete tevdi eylediği vaza-
ifle mükellef bulunan Memurin Muhakemat 
Heyetiyle Muhakemat Tetkik Encümeninin he
yeti kalemiyesi olbaptaki kanunun dördüncü 
maddesi mucibince tevhidolunarak vazaifi ka
lemliye ve tahririye 1 500 kuruş maaşlı bir baş
kâtiple 1 000 kuruş maaşlı bir ikinci kâtibe 
tevdi olunmuştur. Heyeti Celileee tafsilâttan 
müstağni bir surette malûm bulunduğu veç
hile işbu ıheyet ve encümene mevdu vazaif 
hukuku umumiye ve şahsiyeye taallûk etmesi 
hasebiyle kesbi ehemmiyet eylemekte ve müttehaz 
mukarreratm dahi matlup veçhile ve kemali in
tizam ve süratle yetiştirilmesi heyeti kalemiyeye 
muhayyel bulunmaktadır. Bununla beraiber va
zaifi mezkûrenin hüsnü ifasında âmil olan ci
het lâalettâyin tesvit, tebyiz edebilmekten zi
yade malûmatı kanuniye ve muamelâtta ihtisas
tır. Bunun için de mektebi hukuk mezunu 
olmak ve muamelâtı adliyeye vukufu bulun
mak gibi evsafı lâzime aranılmakta ve bu key
fiyet de muamelât ve maslahatın icabatı mü-
himmesinden bulunmaktadır. Şu ahval karşı
sında Heyeti Tahririyeye tahsis kılman maaşatın 
aranılan evsafı ve görülen ehemmiyetine ve 
vazifeye nazaran pek nispetsizlik bulunduğu 
tahakkuk ve taayyün eylemektedir. Bu hakika
tin 2 500 kuruş maaş alan bir evrak mümeyvizi 
ve sair memurin ile dahi mukayesesi aklen 
ve hikmeten gayrikabil bulunmaktadır. Bina
enaleyh mârularz esbap ve mülâhazatın icabatı 
dairesinde maaşatın haddi lâyikme iblâğı zım-
mında mezkûr kanunun dördüncü maddesinin 
berveehi âti tadilini arz ve teklif eyleriz. 

Tetkik Heyeti Reisi Maraş 
Canik Mabusu Mehmed Hasib 

Emin 
Şûrayı Devlet Memurin muhakematma müta-

allik vazaifinin sureti ifası hakkındaki 4 Tem
muz 1337 tarihli Kanunun dördüncü maddesi 
berveçhi âti tadil edilmiştir : 
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işbu heyetlerin vazaifi tahririyesini ifa et

mek üzere bir başkâtip unvaniyle 3 000 diğeri 
ikinci kâtip unvaniyle 2 000 zabıt kâtibi unva
niyle 1 500 mukayyet unvaniyle 1 000 kuruş ma
aşla dört muvazzaf kâtip tâyin olunur. 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Memurin Muhakematı Encümen ve Heyetinin 

vazaifi tahririyesini ifa eylemek üzere kanunu 
mahsus mucibince halen müstahdem bulunan 
iki kâtibin ademikifayesine mebni ayrıca iki kâ
tip alınması ve maaşlarının haddi lâyıkma iblâğı 
hakkında Canik Mebusu Emin ve Maraş Mebusu 
Hasib beylerin Lâyiha Encümenince şayanı mü
zakere görülüp encümenimize havale buyurulan 
teklifi kanunileri mütalâa ve tetkik olundu. 

Filhakika teklifin esbabı mucibesinde derme-
yan olunduğu üzere vazaifi mezkûrenin hüsnü 
ifasında âmil olan cihet malûmatı kanuniye ve 
muamelâtta ihtisastan ibaret olduğu ve bunun 
için de evsaf şeraiti lâzime aranılmak lâzım-
geldiği halde heyeti tahririyeye tahsis kılman 
maaşat aranılan evsafa ve işin ehemmiyetine na
zaran nispetsiz bulunduğu cihetle keyfiyet esas 
itibariyle eneümenimizce de tasvip ve ancak 
3 000, 2 000,1 500 ve 1 000 kuruş maaşla dört kâ-^ 
tip istihdamı teklif edilmekte ise de ihtiyaç ve 
zaruret miktarından fazla görülen talebi vâki 
2 500, 1 500, 1 000- kuruş maaşlı üç kâtip sure
tinde tadilen kabul Edilmiş ve lâyihai kanuniye 
bu esas dairesinde yeniden bittanzim takdim kı
lınmış olmakla Heyeti Celilenin nazarı tasdikine 
arz olunur. 

Reis 
Gazianteb 
Ali Cenani 

Kâtip 
Yozgad 

Feyyaz Âli 
Âza 
Muş 

llyas Sami 

Mazbata Muharriri 
Hakkâri 

Mazhar Müfid 
Âza 
îçel 

Mehmed Sami 
Âza' 

Erzurum 
Âsim Vasfi 

REİS — Efendim heyeti umumiyesi hakkın
da söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) tadilname 
de yok. Efendim, maddelere geçiyoruz : 

Memurin Muhakematma mütaallik vazaifin su
reti ifası hakkındaki 4 Temmuz 1337 tarihli Ka

nunun dördüncü maddesinin tadiline dair 
Kanun 

MADDE 1. — Şûrayı Devletin Memurin mu-
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hakematma mütaallik vazaifinin sureti ifası hak
kındaki 4 Temmuz 1337 tarihli Kanunun dör
düncü maddesi berveçhi âti tadil edilmiştir : 

işbu heyetlerin vazaifi tahririyesini ifa et
mek üzere bir başkâtip unvaniyle ve iki bin boş 
yüz, diğeri ikinci kâtip unvaniyle ve bin beş yüz, 
üçüncüsü de mukayyit unvaniyle ve bin kuruş 
maaşla üç muvazzaf kâtip tâyin olunur. 

RElS — Birinci madde hakkında ŝöz istiyen 
var mı? (Hayır sesleri) Birinci maddeyi'aynen 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren.meriyülicradır. 

REÎS — ikinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır sesleri) ikinci maddeyi aynen 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — işbu kanun Büyük Millet Mec
lisi tarafından icra olunur. 

RElS — Efendim üçüncü madde hakkında 
söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) Üçüncü mad
deyi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ay
nen kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini reyiâlilerine vaz'edece
ğim kabul edenler... (Tâyini esami ister sesleri) 

Evet masarifi müstelzim olduğundan tâyini 
esamiister. Binaenaleyh tâyini esamiyle reyiâli
lerine vaz'ediyorum. Reylerinizi lütfen istimal 
buyurunuz. 

(Reyler toplandı.) • 

RElS — istihsali âra hitâm bulmuştur. 

2. — Dahiliye Vekaletinin 1338 senesi bütçe
sine tahsisat ilâvesi hakkındaki kanun lâyihası ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

RElS — Efendim tasnifi âra yapılıncaya ka
dar müsaadei oaLileleriyle Dahiliye bütçesinin 151 
nci harcırah faslının birinai maddesine on beş bin 
lira zam ve ilâvesi haJkkındaM lâyihai kanuniye-
nin müzakeresine başlıyoruz. 

II . XII . 1338 
T. B. M. M. Riyaseti Celılesine 

Dahiliye Vekâleti senei haliye bütçesi harcı
rah maddesine otuz bin lira tahsisat ilâvesi hak
kında tanzim ve icra Vekilleri Heyetinin 10.XII. 
1338 tarihli içtimamda kabul edilen lâyihai ka-
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nuniye ile esbabı mucibe lâyihası sureti musad-* 
dakası lef fen takdim kılınmıştır, ifayı mukteza-
siyle neticesinin iş'arma müsaade Duyurulmasını 
istirhamı eylerim, efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
icra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 

Esbabı mucibe lâyihası 
1338 senesi için Vekâlete üç defa verilmiş olan 

harcırah tahsisatı hitam bulmuş olduğundan se
ne nihayetine kadar daha otuz bin lira tahsisat 
itası muktazi görülmüştür. Vakıa şimdiye kadar 
vukubulmuş yetmiş Ibeş bin lira harcırah sarfiya-
ti vehlei ulâda istiksar olunursa da geçmiş sene
lerin vaziyet ve sarfiyatı ile bu senenin icabı tet
kik ve mukayese olunur ve vekâletler içinde Da
hiliye Vekâletiyle mukayese olunabilecek Adliye 
Vekâletine verilen tahsisat dahi nazarı dikkate 
alınırsa Vekâletin verilen tahsisatı israf etmemiş 
olduğu teslim olunur. Vekâlete 1336 senesinde 
seksen dokuz bin, 1337 senesinde altmış altı bdn, 
1338 senesinde yetmiş beş bin lira ve Adliye Ve
kâletine 1336 da doksan altı bin, 1337 de seksen 
iki bin beş yüz ve 1338 de doksan beş bin lira tah
sisat verilmiş olmasına nazaran Vekâlete ait tah
sisat her sene kasredilmişken Vekâlet tasarrufa 
riayetle idare eylemiştir, Bu sene istihlâs edilen 
mahallerin müsait ve ehemmiyeti malûm olup ora
ya gönderilecek memurların vaziyetin icaJbiyle 
mütenasip ehliyet ve kifayette olmaları bilhassa 
nazarı dikkate alınmış ve bu zarurete binaen 
uzak mahallerde bulunan o evsaftaki memurla
rın nakledilmiş olmak yüzünden bittabi fazlaca 
harcırah itasına mecburiyet elvermiştir. Binaen^ 
aleyh sene nihayetine kadar idarei umur edile
bilmek için harcırah tahsisatından otuz bin lira 
daha itası muktazidir. 

5 Kânunuevvel 1338 

Kanun lâyihası 

MADDE 1. — Senei haüye Dahiliye bütçesiv 
nin 151 nci faslının birinci harcırah maddesine 
daha otuz bin lira tahsisat ilâve olunmuştur. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 3. — işbu kanunun icrasına Dahili-
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ye ve Maliye vekilleri memurdur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

icra Vekilleri Heyeti Seriye Vekilli 
Reisi Vehbi 

Hüseyin Rauf 
Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 

Kâzım Rifat 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekâleti Vekili 

Ali Fethi Hüseyin Rauf 
iktisat Vekâleti Vekili Maliye Vekili 

Feyzi Hasan Fehmi 
Maarif Vekili Nafıa Vekili 
ismail Safa Feyzi 

Erkânı Harbiyei Umumi- Sıhhiye ve Muave-
ye Vekâleti Vekili neti içtimaiye Vekâleti 

Kâzım Vekili 
Dr. Tevfik Rüştü 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Dahiliye bütçesinin yüz elli birinci faslının 

birinci memurin harcırahı maddesine otuz bin 
lira tahsisatı munzamma itası hakkında icra Ve
killeri Heyetinden mevrut ve Meclisi Âliden en
cümenimize muhavvel 10 Kânunuevvel 1338 ta
rihli ve 2075 numaralı lâyihai kanuniye mütalâa 
ve tetkik ©lundu. Dahiliye Vekâleti Meclisi Âli
ce tasdik edilen bütçesinde otuz bin lira tahsisat 
olan mezkûr maddeye bilâhara 9 Eylül 1338 ta
rihli Kanunla otuz bin lira tahsisatı munzamma 
verilmiş ve encümenimizin tesbit eylediği Trakya 
bütçesine de on beş bin lira vaz'edilmek suretiy
le Dahiliye memurin harcırahı 1338 senesi için 
yetmiş bin liraya varmış idi. Binaenaleyh yeni
den otuz bin lira tahsisat verilmesi hakkındaki 
salifülarz lâyihanın müzakeresi için evvel beev-
vel bugüne kadar nelere ne miktar havale veril
diğini ve şimdiye kadar vukubulan sarfiyat mik
tarını öğrenmek üzere vekâletten bu bapta bir 
müfredat cetveli celbine lüzum görülmüş ve ge
rek bu cetvelin tetkikinden; gerekse dairei aide-
sinin verdiği şifahi izahattan, Heyeti Celilece de 
nazarı dikkate alınacağı tabiî bulunan ahvali fev
kalâde dolayısiyle vukubulan tebeddülat netice
sinde mebhus tahsisattan gayriez sarf elyevm an
cak 2 529 lira kaldığı ve bunun da memaliki müs-
tahlasa memurlarının avans olarak verilen har
cırahlarına mukabil mevkuf tutulduğu ve yeni
den tâyin edilmekte olan memurinin mahalli me 
muriyetlerine gidemedikleri anlaşılmakla vazaif 
ve hidematı dâhiliyenin sekteden vikayesi için 
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tahsisat itası lüzumu encümenimizce de müttefi-
kan kabul ve -ekseriyetle talebi vâkım nısfı dere
cesinde yani on beş bin lira verilmesi tensip kı
lınmış ve bu bapta tadilen «tanzim edilen lâyihai 
kanuniye Heyeti Celileye arz ve takdim olunmuş
tur. 

Reis namına Mazbata Muharriri 
Sivas Hakkâri 

Esbab^ mucibe mazbata- Mazhar Müf,id 
sındaki muhakkak esbaba 
binaen otuz bin lira verilme

sine taraftarım. 
Rasim 

Kâtip Âza Âza 
Yozgad Erzurum Sivas 

Feyyaz Âli Asım Vasfı 
Âza Âza 

Kırşehir Lâzistan 
On beş bin lira kâfi değildir, Osman Nuri 
yiııni bin lira verilmesine 

taraftarım 
Yahya Galib 

Âza 
Çorum 
İsmet 

Kanun layihası 

MADDE 1. — 1338 senesi Dahiliye bütçesinin 
yüz elli birinci masarifi mütenevvia faslının birin
ci memurin harcırahı maddesine on beş bin lira 
tahsisatı munzamma ita olunmuştur. 

# 
MADDE 2. — işbu kanun tarihi neşrinden 

itibaren meriyül icradır. 
MADDE 3. — işbu kanunun icrayı ahkâ

mına Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 
REİS — Efendim bu kanunun heyeti umu-

miyesi hakkında söz istiyen var mı? 
SALÂITADDÎN B. (Mersin) — Efendim, 

izahat versinler. Bir ay için isteniliyor esbabı
nı anlıyalım. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALI FETHİ B. (istan
bul) — Efendim bu sene malûmuâliniz Dahili
ye bütçesinin harcırah faslına yalnız otuz bin 
lira konulmuştur. Ondan sonra Vilâyatı müs-
tahlasanın lehülhamd düşmandan istirdadını 
mütaakıp oraya alelacele memurlar gönderil
mesi lüzumuna mebni daha bir miktar yani 
otuz bin lira kadar harcırah tahsisatı munzam-

- 7 6 -
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ŞEVKET B. (Bayezid) — Arkadaşlar, bu 

Heyeti Vekilede elâstiki bir şey vardır ki, he
men böyle bir teklif yaptılar, harcırah.. Efen
diler, kimden alıp kime veriyorsunuz? Millet 
gömleksiz... Harcırah verelim, doğrudur, bu da 
memurların bir hakkı... Fakat efendiler, Ha-
sankale'den bir kaymakam kalkar, Edirne'ye 
giderse bu günah değil mi? 

CEMÎL B. (Kütahya) — Çok doğru. 
ŞEVKET B. (Devamla) — Efendiler, Şir

van Kaymakamı Dörtyol'a tahvil edilirse buna 
verilecek harcırah günah değil mi? Hiç milleti 
düşünmüyor musunuz? Bendeniz öyle kayma
kam biliyorum ki, bir ayda dört defa memuri
yetini tahvil etmiş ve bu uzun yollar için ken
disine harcırah verilmiş. (Ooo sesleri) Efendim, 
kayıt vardır. 

CELÂL B. (Gene) — Acem mübalâğası ol
du Şevket... 

ŞEVKET B. (Devamla) —• Binaenaleyh, 
ben kendi kanaatimi söylüyorum. Bu Hükü
met, milletin yıktığı saltanatın enkazı üzerinde 
kurulmuş bir Hükümettir. Başka bir şey değil. 
Milletten haberiniz olsuıa. Burada İstanbul me
murları için bağırdık, bağırdık. Ben bu defa 
bizzat gözle gördüm. Efendiler, İstanbul'daki 
memurlarda öyle bir zaruret ve sefalet var ki, 
vallahülazîm bunu mevsukan haber aldım. Bir 
aile koca-siyle sabaha kadar ağlıyarak zaruret 
saikasiyle ayrılmışlar. Kocası, «Kadın seni bes-
liyemiyorueı, seni terk ettim» demiş. Bunları 
düşünmüyorsunuz da efendiler harcırah verin, 
diyorsunuz. Verin bakalım, nereden vereceksi
niz? Ben gömleksiz yaşıyayım, siz harcırah ve-
rın... 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Efendim, mesele iki şekilde tecelli ediyor. 
Birisi Dahiliye Vekili Beyefendinin burada 
adede istinaden söylediği veçhile, sekiz bin lira 
tahakkuk etmiş, yedi bin lira da avans olarak 
verilmiş bir para vardır. İptida on beş bin lira 
bunu Meclisi Âlinin kabul etmesi lâzımdır. 
İkinci kısma gelince eğer azillerde, nasıplarda, 
tahvillerde hata varsa onu ayrı larak düşün
mek mecburiyetindeyiz. Bir memur buradan 
kaldırılmış, şuraya gönderilmiş, bu sebepten 
memurinin sekiz bin lira alacağı var. Bunda 
memurun ne günahı vardır ki, o alacağı olan 
parayı almasın? Sonra yedi bin lira da avans 
olarak verilmiş bir para var. Onlar da tahvil 
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edilmiş onların ne günahı vardır ki, Hükümetten 
alacağı olan parayı almasm? İkinci kısmı ayrı 
bir mesele teşkil eder. O meseleyi lüzum görürse 
Meclis salâhiyeti dairesinde ayrıca tetkik eder. 
Binaenaleyh sekiz bin lira ile yedi bin lira ki, 
ceman on beş bin lirayı mutlaka vermeliyiz. 
(Doğru sadaları). 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Efendim, biz va
zife! asliye ve esasiyemizi böyle ihtiyaç görül
düğü ve para istenildiği zamanda mı düşüneceğiz 
rica ederim? Şimdiye kadar biz bilitimat intiha-
bettiğimiz vekillerimizin yedine lâzımgelen ta
limat ve veçheyi verdik de ondan ayrıldılar da 
bugün ihtiyaç göterilen bir parayı vermemek 
suretiyle bir başka suretle salâhiyetimizi istimal 
edemiyormuşuz gibi yalnız istenilen parayı ver
memek suretiyle mi bunları tariki Hakka sevk 
edeceğiz? Rica ederim bu yanlıştır. Biz Vükelâ
mızın tâyin ettiğiniz veçhe haricinde hareket 
ettiklerini gördükçe o günü muaheze etmeliyiz. 
Yoksa bekleyip bekleyip de ihtiyaç tahakkuk et
tikten ve böyle bir kısmı da emrivaki haline gel
dikten sonra biz bu parayı vermeyiz demek mâ-

anas'zdır. Şimdi bu halle beraber bugün 15 bin 
lira tahakkuk etmiş, birtakım mağdur memurin 
ya mahallerine kadar borç etmiş gitmiş veyahut 
burada veya bulundukları mevkide bekliyorlar; 
hareket edemiyorlar. Bunların parasını vermemek 
günahtır, vebaldir. Sonra Şubat nihayetine kadar, 
bugün beş bin lira isteniliyor ki, bu kadar azîm 
bir daire içerisindte, bir ay içerisinde harcedilecek 
beş bin lira harcırah da istiksar edilecek mahi
yete değildir. Bunun yirmi bin lira olarak ka
bulünü temenni ederim. 

REÎS — Efendim, heyeti umumiyesi hakkın
da başka söz içtiyen yok. Maddelere geçilmesini 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. Birinci maddeyi okuyoruz. 

Dahiliye Vekâleti bütçesine zamaim icrasına 
dair Kanun 

MADDE 1. — 1338 senesi Dahiliye bütçe
sinin yüz elli birinci masarifi mütenevvia fas
lının birinci memurin harcırahı maddesine on 
beş bin lira tahsisatı munzamına ita olunmuş
tur. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. — 
Efendim, evvelce arz ettiğim gibi on beş bin 
lira tahakkuk etmiştir. Bu meblâğla bunu te-
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min edeceziz, fakat bundan sonra hiçbir yere 
memur tâyin etmek imkânı kalmıyacaktır, çün
kü bir ay zarfında elimizde beş paralık tahsi
sat yoktur. Memurini mülkiyenin harcırahı hak
kında öteden beri Meclisi Âlinin asabiyetle iti
raz ettiğini biliyorum ve bendeniz de vicdanen 
arz ediyorum ki, bir memurun bir yerden diğer 
tarafa bilâlüzum kaldırılmasına katiyen taraf
tar değilim. Ve bu hususta en büyük mukave
meti gösteren de benim. Fakat pekâlâ görüyor
sunuz ki, bir dereceye kadar tâyinler, becayiş 
ve saire suretiyle olanlar haddi asgariye indi
rilmiştir. Buna rağmen yine oluyor, çaresizdir. 
Bâzı memur bir yerde muvaffak olamıyor, di
ğer bir yere tahvil ediliyor. Binaenaleyh çare
siz olan bir masraftır. Zaten büyük bir meblâğ
da değildir. On beş bin liranın yirmi bin lira
ya iblâğını teklif ediyorum. (Muvafık, sadala-
rı) 

REİS — Vekil Bey esasen... 
ÂLlM Ef. (Kayseri) — Söz istiyorum. 
REÎS — Ne halkkmda, efendim? 
ÂLÎM Ef (Kayseri) — Dahiliye Vekâletin

den bir sualim vardı. 
REÎS — Efendim, Vefkil Bey geçen gün su

alinize cevap vereceklerini beyan etmişlerdi. 
Fakat vakit kalmadı. Binaenaleyh bu mesele 
bitsin de sualinizi bugün mevzuu müzakere 
ederiz. Efendim, şimdi Muvazene! Maliye En
cümeni mazbatasında on beş bin lira kabul 
edivor. Vekil Bey ise bunun yirmi bin liraya 
iblâğını teklif ediyor. Ve bu mealde Necib Bey
in bir takriri vardır. Binaenaleyh evvelâ bu ci
hetin taayyün etmesi lâzımdır. Bu hususta Mu-
vazenei Maliye Encümeninin bir diyeceği var 
mıdır.. Efendim, her iki taraf da ısrar ediyor. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Necib 
Bey kimdir? Ne istiyor, Muvazenei Maliyede 
âza mıdır, yoksa Hükümetten mi? 

REÎS — Reye koyduğum, esasen Vekil Bey
in teklifi şifahileridir. Vekil Bey evvelce otuz 
bin lira teklif etmişler, falkat şimdi on bin lira
sından sarfınazar ediyorlar. Muvazenei Maliye 
Encümeni de on beş bin lira teklif etmiş, ev
velâ yirmi bin liraya iblâğını reye kouyuyorum. 
Birinci maddeyi tadilen yirmi bin lira olarak 
kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 
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REÎS — Söz istiyen var mı? Söz istiyen 

yok. Tadilname de yok. Binaenaleyh ikinci 
maddeyi aynen kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — îşbu kanunun icrayı ahkâmı
na Dahiliyt ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REÎS — Söz istiyen var mı? Söz istiyen 
ydk. üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. Heyeti umu-
miyesini tâyini esami ile reyi âlilerine vaz'edi-
«yorura. Lütfen reyinizi istimal buyurunuz. (Ara 
istihsal edildi.) 

Memurin Muhakematma ait vazaifin sureti 
ifası hakkındaki 4 Temmuz 1337 tarihli Kanu
nun dördüncü maddesinin tadiline dair kanu
nun reye vaz'ında: 

Reye iştirak eden azanın adedi 162, 2 ret, 
7 müstenkife karşı kanun 153 reyle kabul edil
mişti r. Diğer kanun için reylerini istimal bu-
yurmıyanlar lütfen reylerini istimal buyursun. 
Efendim. Tasnif yapılıncaya kadar Dahiliye 
Veflrili Beyefendi Kayseri Mebusu Âlim Efen
dinin sualine zannederim cevap verecekler. Ve
recek misiniz beyefendi? 

8. — SUALLER, CEVAPLAR 

i, — Kayseri Mebusu Âlim Efendinin, Bün
yan Kaymakamına dair suali ve Dahiliye Vekili 
Ali Fethi Beyin §ifahi cevabı 

DAHİLÎYE VEKÎLÎ ALÎ FETHÎ B. (İs
tanbul) — Vereceğim. Efendim Kayseri Mebusu 
Muhteremi Hocamız Âlim Efendi tarafından 
Bünyan Kaymakamı hakkında bir sual takrirleri 
var. Müsaadenizle ona cevap vermek isterim. Su
al takriri şu merkezdedir. 

Riyaseti Celileye 
1. Dahiliye Vekâletince Bünyan kazası Kay

makamlığına tâyin olunan zatın yedi, sekiz mah 
mukaddem Çorum'un Kargı Nahiyesi Müdürlü
ğünden halktan (bâzı bahanelerle bin yüz lira top
layıp bir şey yaptırmaması vâki şikâyet üzerine 
yapılan tahkikat neticesinde keyfiyet tahakkuk 
ve tezahür ederek tevfi'k edildiği ve bilâhara her 
nedense dört mah memuriyetten mahrumiyet ka
rarı almış olduğu doğru mudur? 

2. Mumaileyhin İskilip kazasının Çorak na
hiyesinde vâki harekâtı hakkındaki evrakın dahi 
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Çorum livasında bilâmuamele kalmış olduğuna 
Vekâleti celile vâkıf mıdır? 

3. Ahval ve hidematı berveçhi bâlâ mesbuk 
bir zatın Bünyan kazasına tâyini ve kazayı mezı-
kûr kaymakamının sırf bu maksatla mahalli âha
ra nakil ve tahvil edildiği doğru mudur? Bâlâ
daki mevaddı şifahen cevabı verilmek üzere Da-
hiliyo Vekâletinden sual ederim. 

11 .1 .1339 
Kayseri Mebusu 

Âlim 

DAHİLÎYE VEKİLİ ALİ F E T H İ B. (İs
tanbul) — Bu suallere birer birer cevap vermek 
istiyorum. Evvelemirde sual takririnin Bünyan 
kazasına kaymakam tâyin olunan Meınduh Efen
dinin Kargı nahiyesinde bulunduğu zaman aha
liden Ibin yüz lira aldığına dair olan maddesi doğ
ru değildir. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Hoca Efendi bu 
meselenin bu noktasından vazgeçmiştir. 

DAHİLÎYE VEKİLİ ALÎ FETHİ B. (De
vamla) — Hoca Efendi buradadır. 

ÂLÎM Ef. (Kayseri) — Hayır efendim, vaz
geçmedim. 

ABDÜLHAK TEVFÎK B. (Dersim) — Rica 
ederim muhavere sail ile mesul arasında olacak
tır. Niçin muhavere ediliyor? 

DAHİLÎYE VEKÎLÎ ALÎ FETHİ B. (De
vamla) — Âlim Efendi Hazretleri bu malûmatı 
nereden almışlara kendilerine kemali hürmetle 
arz ederim ki, bu malûmat yanlıştır. Bin yüzli-
ra değil, yalnız bir muamele vardır. Onun da 
muhakeme neticesinde vukuu taayyün etmemiştir 
ve bundan dolayı beraet kazanmıştır. İskilip ka
zasına tâyin, Çorak nahiyesinde bulunduğu za
man dahi ahaliden birini darbetmis ve bundan 
dolayı filvaki üç malı memuriyetten affedilmiş-
tir. Fakat neticei muhakemede men'i muhakeme ka
rarı almış ve Meclisi idareden de meni muhake
mesine karar vermiştir. İmtihanı gayet güzel yap
mıştır. Kendisi muntahapler ve namzetler mcya-
ıımda bulunuyordu. Sıra geldiği için kendisi 
Bünyan kazasına tâyin edilmiştir. Hiçbir mak
satla bu zatı Bünyan kazasına Kaymakam yap
mak için selefini başka yere tahvil etmedik, 
bu doğru değildir. Çünkü evvelce Bünyan Kay
makamlığında bulunan Cavid Bey beyanı ma
zeret ettiğinden yerine diğer birisi, yani Mah
mur! Bey tayin edilmiştir. 
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I HAŞİM B. (Çoııım) — Gazeteler yazmıştı 

Doğru efendim. 
REİS — Şahide lüzum var mı Haşini Bey-
DAHÎLÎYE VEKÎLÎ ALİ FETHİ B. - -

Memduh Efendi gayet güzel imtihan vermiştir. 
Bundan evvel bulunduğu memuriyetlerde de 
fevkalâde cesur ve çalışkan bir memur olmak 
üzere tanınmıştır. Bünyan kazasına hareket 
ettikten beri hakkında hiçbir gûna şikâyet vâki 
olmamıştır. Ve esasen Hoca Efendi kendisinin 
Bünyan kazasmdaki hidematmdan şikâyet et
miyor, Evvelce Kaymakam bulunan Cavid Be
yin tebdilinden şikâyet ediyordu. Fakat buna. 
dair olan sualino cevap vermeye vakit bula
mamıştım. Cavid Bey kendi arzusu üzerine 
ahvali sıhhiyesine mebni oradan tebdilini Vekâ
letten talebetmiştir. Esasen Kayseri Mutasar
rıflığından da Cavid Beyin orada muvaffaki
yet göstermediğine dair istitlâatım vardı. Za-

I ten kendisi oranın havasının fenalığından bah-
I sile mahalli âhara naklini istemiş ve bu talebi 
I encümence nazarı dikkate alınmış ve sahilde 
I bir yere naklolunmuştur ve başka hiçbir şey 
I üzerine naklolıınmamıştır. Hattâ kendisinin 
I arzusu üzerine olduğu için harcırah da veril-
I memiştk. 

I ÂLİM Eı!. (Kayseri) — Muhterem efendiler 
I biz buraya AUah rızası için vatanımızın, dini-
I mizin, milletimizin hukukunu muhafaza için 
I geldiîk. Biz buraya akraba, evlât ve ahfadımızı 
I memuriyette kullandırmak için gelmedik. Haz-
I reti Ömer Radıyallahu anlı Efendimizin Hilâ-
I feti •zamanlarında mahdumlarına haddi şer'i 
I icrası için seksen değnek vurdu. Tcslinıiruh 
I ettikten sonra mevtasına da yirmi değnek vur-
I du, bir maddeden dolayı, hukuku abadın mu-
I hafazası için, yani bir fukaranın hukuku zayi 
I oldu diye hem kardeşini, hem oğlunu, hem lıiz-
I metçisini salbetmişti : Efendiler evvelki takri-
I rimde demiştim. İnşallah cihangir olacağız. 
I Milleti İslâmiye Şark'ı, öarb ' ı ihata edecek, ada-
I let sayesinde, adalet. Onun için Cenebıhak 
I Âyeti celi leşinde (Ve mâ kâne Rabbüke yehlü-

külkura...) buyuruyor. Ve Kadı Beyzavi (El-
mülkii yebka maalküfrü ve lâ yobka maazzulm) 
buyurdular. Mülk küfr ile yaşıyor da zulüm 
ile yaşamıyor. Bu dini biz adaletle kurtarırız, 
adalettten ayrılmıyalım. Üç tane evlâdım var. 
Kimisi evlâdını ziraatçi dedi, kurtardı. Birtakımı 

I fukaralar da, boynu bükük olarak askere gitti.. 

80 — 
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Üç oğlumdan birisi İnönü Muharebesinde, Ge
diz Cephesinde şehiden vefat etti. Birisi Se
ferberlikte kaldı, birisi de o kanundan istifade 
etmişken Osman Şevket Beye vardım; dama
dımı hapsedin, oğlumu muhafaza ediyor, de
dim. Bunu da savdım. Şimdi onun da hayat 
ve mematı belli değildir. Vekil Beyin buyur
duğunu arz edeceğim. Beyefendi cevabında ah
val dolayısiyle ahaliye metanet etmin ettik 
buyuruyorlar. Pek iyi! Muhafazai hukuku 
umumiye noktai nazarından bu tevdi buyur
duğunuz şey saadet ve istirahati ahaliye muva
fık değildir. Burada bir miktar sual icabedi-
yor. Bunu ne ile ispat edeceksin? (Elbeyyinctü 
alelınüddei...) Bu dâvayı ispat etmek ieabeder. Mi
ri mumaileyhin alı valine muttali olan zevatı ki
ramdan Çorum mebusları, muhterem kardeş
lerimiz İsmet ve Dursun beylerden sorulacak 
olursa münderecatı ifademi tasdik edecekleri
ne eminim. Bu böyle olup dururken ve o 
kaymakamın adaleti, sadakati, iktidarı sabit
ken, on para bir yerden irtikâbı olmadığı hal
de faal, teerübedide yerinde duran bir kay
makamı - Vekil Beyefindi iktidar ve liyakati
ni kendisi de tasdik ediyor - bilâharcırah 40 - 50 
saatlik bir mesafeye maaile göndermek mu
vafık mıdır? Esasen maaşla kendisini zor idare 
ediyordu. Hakkında şikâyet vukubulan kim
seleri harcırahla, terfiyle gönderirken böyle 
bir zatı bilâharcırah göndermek bu taltif mi
dir, yoksa tecziye midir? Bunu Meclisi Âliden 
sual ediyorum bu taltif midir, tecziye midir? 
On para bir yerden istifadesi yokken bilâhar
cırah göndermek... 

DAHİLÎYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. — 
Efendim zannederim arz ettim, fakat Âlim 
Efendi Hazretleri ifademe dikkat etmemişler
dir. Bünyan'da bulunan Cavid Bey kendi tale
bi üzerine ve ahvali sıhhiyesinin Bünyan'da 
oturmasına müsaidolmamasma binaen başka 
yere tahvilini rica etmişti. Kendi arzusuna bi
naen başka mahalle tebdi! edilmiştir. Kendi 
talebi üzerine olduğu için tabiî harcırah dahi 
verilmemiştir. Bu tebeddül muamelesinden son
ra tabiî Bünyan'a diğer bir zat tâyin edilmiştir. 
Ondan sonra beyanı mazeret ederek istifa et
miş olduğundan yerine Kargı nahiyesi Müdü
rü tâyin edilmiştir. Yoksa öyle Memduh Efen
diyi oraya tâyin etmek için Cavid Bey bilâ-

. 1339 C. : 1 
harcırah oradan başka yere nakledilmiş değil
dir. 

HAŞİM B. (Çorum) — Böyle memurinin 
bilâharcırah gönderildiği her Vekâlette birçok 
defalar vâkıdır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Meşe 
lede haysiyetim mevzuubahistir. Rica ederim 
iki kelime söz söylemekliğime müsaade ediniz. 
Arkadaşlar! Sâil sual sorar, mesul cevap ve
rir. Fakat bu mesele matbuata aksedecek. 
Dolayısiyle onun dairei memuriyetine aksede
cek, orada muvaffak olamıyacak. Onun için 
işin evvelinden biraz bahsetmek lüzumunu his
settim. (Sahibi sual değildir sesleri) 

REİS — Mesele sual, cevap değil 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla) — Sual, 

cevap Vekil ile sâil arasında vukubuldu. O 
mesele bitti. Efendinin şahsıma vukubulan... 
(Hangi şahsa sesleri) 

REİS — öyle bir şey yoktur, Sırrı Beyin 
şahsına dair bir şey yoktur. 

HAŞİM B. (Çorum) — Umuma şümulü var
dır. 

REİS — Haşim Bey! 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bu 

ismi geçen Memduh Bey mahdum bendenizdir. 
Haysiyetime taallûk ediyor. (Olmaz, sesleri) 
Eğer müsaade buyurursanız arz edeyim. 

REİS — Efendim, Memduh Be}^ kendileri
nin mahdumları olduğundan bahsediyorlar. 
Kendisinin mahdumu olmazdan evvel bu mese
lede onun vekili aidi müdafiidir. Sâil mesul 
arasında cereyan eden müzakereye Heyeti Ce-
lile muttali oldu. Heyeti Celiîe bunu muvafıkı 
hakikat görecektir veyahut görmiyecektir. 
Memduh Efendi hakkında ayrıca bir zemini 
müzakere yok ki, burada müzakere cereyan et
sin. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Şu hal
de Hoca Efendinin saffetinden bilistifade Hoca 
Efendiye hocalık edenden terbiyesi, edebi, ilmi, 
irfanı bin kat fazladır. 

REİS — Bu mesele bu müzakerede mevzuu-
bahsolmıyacaktır. Müzakereyi kâfi görüyorum. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Süleyman 
Sırrı Bey son ifadesinde bir şey buyurdular. 
Kimin edebinden, faziletinden fazladır? Hoca 
Efendi bir mebus arkadaşımızdır. Lütfen cevap 
versinler. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efrn-
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dim; mademki bu efendi mesavi sahibi imiş, 
Hoca Efendinin saffeti kalbinden bilistifade bir 
takrirle bunu ileri sürdürmektense kendileri 
takrirleriyle beraber bunu izah edebilirlerdi. 
Binaenaleyh, Hoca Efendiyi kim teşvik ederek 
yaptırmışsa benim sözüm onadır. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Bir me
busa böyle sözler söylenmez. (Gürültüler) Söy
lediğin sözü geri al. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Hoca Efendi muhtacı 
vasayet değildir. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Geri alm, 
neden mebus arkadaşımıza tecavüz ediyorsu
nuz? Burada demek ki, bütün mebuslar teşvik 
ve tahrik ile iş yapıyorlar, bunu izah etsinler, 
mebus arkadaşlarımıza böyle bir isnat yaptınız. 
Teşvik filân kelimesini geri alınız. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Arka
daşlarıma karşı katiyen tecavüz etmiyorum. 
Bendeniz Hoca Efendiyi mevzuubahsetmedim/ 
öyle ise Hoca Efendiyi temin edeyim, emin 
olsun, vicdanı, namusu, vatana merbutiyeti son 
derecededir. Kendisini mahcubedecektir. 

ÂLÎM Ef. (Kayseri) — Bir adam evlâdını 
tezkiye ederse bu makbul müdür? Âyeti Keri
mede buyuruyor ki, (ve lâtüzekkü enfüseküm) 

REÎS — Efendim, zemini müzakere sual ve 
cevaptır. (Gürültüler) 

MUSTAFA B. (Tokad) — Söz istiyorum ağ
zımdaki baklayı çıkaracağım. (Gürültüler) 

REÎS — Rica ederim efendim zem'ni müza
kere sualdir. Hoca Efendi Hazretleri bir memu
run niçin kalktığım sordular, Vekil Bey cevap 
verdi. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Zemin değişti. 
REÎS — Mevzuubahsolan kaymakam, Sırrı 

Beyin mahdumu imiş, onun evlâdının bu gibi 
şeylerle muttasıf olmadığına dair söz istedi ve 
bunun üzerine söz verdim. 

ÎSMET B. (Çorum) — Benim şahsım bu 
meseleye şahidolarak gösterilmiştir. Ben şahit 
miyim, değil miyim, benim bildiğim bir şey 
var mı, yok mu? SöylemekUğim lâzımdır, suni 
meselesi değildir. Benim şahsım mcvzubahsol-
muştu. 

REÎS — Efendim hilafı hakikat bir şey söy-
lemişso inayet buyurun efendim. Vekilin hilafı 
hakikat beyanatta bulunduğuna kanaat varsa 
çriun usulü istizahtır, 
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Yoksa bu burada mevzuubahsolanıaz. Âlim 

Efendinin dermeyan buyurdukları şeyleri Ve
kil Bey izah buyurdular. Vekil Bey ya hakikati 
söylemişlerdir. Veya söylememişlerdir. Bunun 
mevkii müzakeresi burası değildir. Müzakere bu
rada hitam bulmuştur. 

Dahiliye Vekâleti bütçesine zamaim icrası 
hakmdaki kanuna verilen reylerin netiycesinde 
(162) zat reye iştirak etmiş (6) müstenkif (24) 
redde karşı Kanun (132) reyle kabul edilmiştir. 

7 — Sinob Mebusu Hakkı Hami Beyin, Ted
risatı îptidadiye Vergisi hakkındaki lâyihanın 
tâvili müzakeresine dair takriri 

REÎS — Efendim yalnız Hakkı Hami Beyin 
bir temenni takriri vardır. Evrakı varide meya-
nmda idi. Demin okunmamıştır. Şimdi okunacak
tır. Hakkı Hami Beyin takriri. 

Riyaseti Celileye 
Tedrisatı îptidadiye Kanunu mucibince halk

tan tahsil edilen Masarifi Mecburenhı tadili 
hakkındaki lâyihai kanuniyenin encümenlerce 
tacili müzakeresiyle Cumartesi ruznamesine it
halini teklif eylerim. 

Sinob 
Hakkı Hami 

HAKKI HÂMÎ B. (Sinob) — Tekâlifi mec-
burenin halk üzerinde yapmış olduğu tazyikten 
bahsedeceğim. Hepiniz bu bapta lâzımgelen ma
lûmatı halkın müracaatı üzerine aldınız. Yanlız 
rica ediyorum, zannedersem bundan altı ay ev
vel burada müzakere edildi. Encümene gitti. 
bugün evrakı varide meyanmda tekâlifi mec-
bure hakkında Maarif ve Dalhiliye Vekâletin
den gelen lâyiha gibi bir şey geçti.Mal'ûmuâli-
niz 1338 senesinde Maarif ve Maliye Vekâletleri 
pekâlâ bilirler ki, idarei hususiyeıım Maliye Ve
kâletinden matlubu olduğu halde maattteessüf 

ı vbu vergi tarh edilmiş ve tahakkuk eden bu vergi
nin tahsiline efkârı umumiye taraftar görünmüş
tür. Efendim! Yarın Şubat birdir. Çok rica 
ederim, eğer Mart birden evvel bu kanun çıkmı-
yacak olursa emsali veçhile bu sene de tahsil 
edi1 eneklerdir. Fakat bunun tahsili gayi'imüm-
kündür. Bu kanun gayet mühimdir. Korkarım 

h-n. kanım Marttan evvel çıkmazsa gayrimem-
nunlar çoğalacak ve Meclisi Âliniz hoşa gitmi-
yecek vaziyetler karşısında bulunacaktır. Bun
dan dolayı rica ediyorum, encümenler bu lâyi-
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hayı taeil etsinler, süratle tetkik etsinler ve Cu
martesi günü ruznameye alınsın. 

REtS — Böyle bir teklif vâki olmuştur. Dört 
encümenden çıkmıştır. Yalnız Muvazenei Maliye 
Encümeninde... 

MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMENİ M. 
M. MAZHAR MÜFÎI) B. (Hakkâri) — Arz ede
yim efendim. 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— îyi ama efendim, her meseleyi tereihaıı, tak-
dimen diye diğerleri geri kalıyor. 

MAZHAR MÜFÎD B. — Beyefendiler, bu 
kanun cidden mühimdir. Pekâlâ biliyorsunuz ki, 
bu kanun burada müzakere edilirken Heyeti 
Umumiyeniz onu Muvazenei Maliyeye, iktisat ve 
Maarif encümenlerine müştereken havale etmişti. 
Bu üç encümen bir defa içtima etmiştir. Maarif 
Vekili sabıkı Vehbi Bey de hazır olduğu halde. 
Fakat ondan sonra ekseriyet hâsıl olamadığından 
bu kanun müzakere edilmedi, öylece duruyor. 
Fakat şıınıı arz edeyim ki bittecrübe sabit olu
yor ki, üç encümenin birleşerek bunu intaeet-
mesine pek ihtimal göremiyorum. Şu halde bun
ları ya ayrı ayn encümenler müzakere etsin ve
yahut encümenlere havalesine lüzum yoktur diye 
ruznameye alınsın. 

HAKKI HÂMl B. (Sinob) — Reis Bey Ni-
zamnamei Dahilî mucibince dahi ruznameye 
alınması lâzımgelir. Çünkü dört beş ay oluyor. 

REİS — Efendim, üç ayı tecavüz ettiği iddia 
ediliyor. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) -— Niha
yet bir haftaya kadar getirilmesi için encümene 
tevdi edilmesini teklif ediyorum. Bunu rica 
ediyorum. 

REİS — Efendim, elde bir temenni takriri 
var. Bunun hakkında müzakere açmıyoruz. Yal-
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i nız Nizamnamenin sarahati cümlesinden olmak 

üzere bu lâyiha üç ay encümenlerde kaldığından 
dolayı Heyeti Umumiyeye alınmasını teklif edi
yorlar. 

Efendim, evvel beevvel usulümüze göre nu
mara sırası ile ruznameye koymak lâzımdır. Nu
mara sırasında beş madde var. Altıncı madde ola
rak bu meselenin müzakeresini kabul edenle r 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. Altıncı nu
maraya dâhil olmak üzere kabul edilmiştir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Arkadaşlar, Meclisi Âlinin bu şekilde tarzı me
saisi bize gösteriyor ki, iş çıkarmaya mânidir. 
Her gün ruznameye yeni bir şey alınır, müza
keresine başlanılır. Meclisin âzası tam onun üze
rinde tenevvür eder, heyeti umumiyesi hakkın
da söz söylenir, kabul edilir. Onun arkasından 
bir arkadaşın fazlacasma iltizam ettiği bir kanu
nun, kendisince... 

ŞEVKÎ B. (İçel) — Şükrü Bey hepsi mü
savidir, hiçbir arkadaşın fazlaca iltizam ettiği 
bir kanun lâyihası yoktur. 

'MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Bu 
mesele için söylemiyorum. Reye kondu, bitti 
gitti. Ben Meclisin tarzı mesaisi hakkında, raz-
name hakknda söylüyorum. O, ruznameye alımı*. 
Onun müzakeresine başlanır, o da yarı bırakı
lır, başka bir meseleye geçilir. Bu suretle hiçbir 
meselenin intacedilmesi imkânı yoktur. Bu tarz 
Meclisin mesaisi üzerine pek fena tesir ediyor, 
rica ve istirham ediyorum, bu tarza nihayt ve
relim. Başlanan bir şey çıkarılsın. (Olamaz ses
leri) olamazsa hiçbir meseleye nihayet verilmez. 

REÎS — Efendim Jandarma Kanununun mü
zakeresine başlıyaeağız. On dakika teneffüs ede
lim. Badema devam ederiz. 

Hitamı celse; saat : 3,30 



Î K İ N C I 'CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 3,35 

REÎS — Birinci Reisvekili Hüseyin Avni Beyefendi 

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

3. — Jandarma efrat ve küçük zabitanının tez
yidi muhassesatı hakkında kanun lâyihası ve Mu-
vazenei Maliye Encümeni mazbatam 

REÎS — Celseyi açıyorum. •Jiandarma bütçe
sinin müzakeresinle geçiyoruz efendim. 

Lâyihai kanuniye 

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

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

MADDE. 2. .— Jandarma efradına verilen 
iaşe bedeli her vilâyet veya liva merkezindeki 
rayice göre bini tecavüz ötmemek üzere ita olu
nur. 

MADDE 3. :— Gönüllü mürettebatından nü-
teehhil olanlara rayice nazaran taayyün edecek 
iaşe bedelinin bir nısfı daha zamimeten verilir. 

MADDE 4. — Bilfiil karakol kumandanlık
larında bulunan : küçük zabıtana maaşlarından 
başka mahiye verilen elli kuruş ikramiye iki yüz 
kuruşa iblâğ edilmiştir. 

'MADDE 5: — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. «• 

MADDE 6. — İşbu kanunun tatbik ve icra
sına Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

9 . 1 . 1339 

Türkiye Büyük Millet Meclisi . ~, 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi Şer'"iye Vekili 

Hüseyin Rauf 
Müdafaai Milliye Vekili 

Kâzım 
Dahiliye Vekili 

Ali Fethi 

Vehbi 
Adliye Vekili 

Rifat 
Maliye Vekili 

Muhalifim 
Hasan Fehmi 

Maarif Vekili „ Nafıa Vekili 
İsmail Safa Feyzi 

İktisat Vekili Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Mahmud Esad Vekili 

« Dr. Tevfik Rüşdü 
Erkânı Harbiyei Umumiye 

Riyaseti Vekili . 
Kâzım 

492 29 Kânunusani 1339 

Muvazene! Maliye Encümeni mazbatası 
Jandarma-efradının tezyidi rauhassasatı hak

kında İcra .Vekilleri Heyetinden mevrut ve Mec
lisi Âliden, encümenimize muhavvel 9 Kânunusa
ni 1339 tarihli ve 2143 numaralı kanun lâyihası 
Maliye Vekili Hasan Fehmi ve Umum Jandarma 
Kumandanı Galih beylerin huzuriyle mütalâa ve 
tetkik olundu. 

Hükümetçe tanzim edilen esbabı mucibe lâyi
hasında dermeyan olunan mütalâai esasiye hula
saten şudur : 

1. Jandarmaya mevdu vazaifiuin ehemmi
yet ve nezaketi malûmdur. 

2. Jandarma muhassasatı, vaziyetlerinden 
g'ayrimeşru surette istifadeye kendilerini sevk 
edecek derecede azdır. 

3. Civar memleketlerde jandarma maaşatı 
efradımız üzerinde suitesir yapacak kadar fazla
dır. 

4. Emsali silâh altında bulunmasından dola
yı şimdilik her türlü mahrumiyete katlanan jan
darma efradından seferberlik hitamında maişeti-
fıTbaşka' suretle temin imkânını bulanlar mesleki 
terk edecek ve bu muallem ve tecrübedide efra
dın yerini tutacak kimse bulunamıyacaktır. 

5. Vaziyeti ıslah edilmedikçe jandarmanın 
bihakkin mucibi şikâyet olan efal ve horekâtııım 
öı ı ü ne geçi 1 em i y ecekti r. 

Hükümetin yukarda hulasaten arz olunan es
babı m ucubesinde itiraz edilecek bir cihet bulun -

84 
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madiği şüphesizse de memleketin umumi vaziye- J 
ti maliyesinde ve bu vaziyete göre teklifin kabi
liyeti tatbikıyesini düşünmek zaruretinde olan ve 
lâyihanın istilzam ettiği senevi üç milyon liranın 
kolayca tedarik edilebileceğinde mütereddit bulu
nan encümeniniz yapılacak esaslı ve vâsi ıslaha- J 
tm, halitabiînin avdetine tehirini tensibeylemis 
ve fakat teşkilâtı idariyedeki her noksan bimne-
tice yine halkın zararının mucibolacağı cihetle 
bu zararı elden geldiği kadar azaltmak için. şim
diden bâzı tedabir ittihazını da zaruri görmüştür. 
Salifülarz mütalâata mebni imkânla zaruret ve ih
tiyacı mehmaemken telif edecek ve senevi yedi 
yüz bin lira kadar masrafı mucibolacak surette 
tadilen tanzim edilen lâyihai kanuniye berayı tas
dik Heyeti Celileye takdim kılındı. 

Reis ; Mazbata Muharriri Kâtip 
Gazianteb Hakkâri Yozgad 

Ali Cenani Mazhar Müfid Feyyaz Âli • 
Âza Âza Âza | 

Kırşehir içel Erzurum 
Yahya Galib Muhalifim Mualifim 

Mehmed Sami Asım Vasfi 
Âza Âza 

Çorum Sivas | 
îsmet Ziyaeddin 

Âza Âza 
Sivas ' Yozgad 

Rasim Bahrî 
Âza ) 

Çorum i 
Sadık ! 

ı I 
Kanun lâyihası j 

MADDE 1. — Gönüllü ve mükellef bilûmum 
jandarma efradına mahiye beş yüz kuruş maaş ! 
verilir. * i 

MADDE 2. — Gönüllü ve mükellef bilûmum I 
jandarma efradına her ay vilâyet ve liva merke- j 
zindeki rayice göre mahiye yedi yüz kuruşu geç- | 
memek üzere iaşe bedeli verilir. I 

MADDE 3. — Gönüllü mürettebatından mü-
teehhil olanlara ikinci madde mucibince tâyin ı 
edilecek iaşe bedelinin nısfı zamimeten ita olunur, j 

MADDE 4. — Bilfiil karakol kumandanlıkla- i 
rmda bulunan küçük zâbitana maaşlarından başka j 
şehrî yüz kuruş ikramiye verilir. I 
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MADDE 5. — işbu kanun Dersaadet ve mül

hakatında Kânunuevvel 1338 Ibidayetinden ve 
Trakya ile izmir Sancağında tarihi neşrinden ve 
sair mahallerde 1339 senesi Martından itibaren 
tatbik olunur. 

MADDE 6. — işbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meri^ülicradır. 

MADDE 7. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

RE IS — Efendim! Kanunun heyeti ıımumiye-
si hakkında söz alan arkadaşlar; Salih Efendi 
(Erzurum), Refik Bey (Konya), Abdülkadir Ke
mali Bey (Kastamonu), Şükrü Bey (Bolu), Re
fik Şevket Bey (Saruhan), Basri Bey (Karesi), 
Necati Efendi (Lâzistan), Ahmed Hilmi Bey 
(Kayseri), Ahmed Fevzi Efendi (Botum), Sami 
Bey (içel), Avni Bey (Saruhan) dır. Leh ve aley
hinde tasnif edelim. 

Salih Efendi lehinde mi, aleyhinde mi? (Hak
kında), Refik Bey (Lehinde), Abdülkadir Kema
li Bey (Hakkında), Şükrü Bey (Lehinde), Refik 
Şevket Bey (Lehinde), Basri Bey (Lehinde), Ne
cati Efendi (Aleyhinde), Ahmed Hilmi Bey 
(Hakkında), Ahmed Fevzi Efendi (Hakkında), 
Abdülgafur Efendi (Lehinde), Sami Bey (Le
hinde), Avni Bey (Lehinde), Refik Şevket Bey 
(Aleyhinde). Söz Salih efendinindir. 

NEBlL Ef. (Karahisarı Sahil)) —Hüküme
tin teklif etmiş olduğu bu.lâyihada Maliye Ve
kili Beyi muhalif olarak görüyorum. Sebebi. 
muhalefetleri hakkında izahat versinler, ondan 
sonra müzakere olunsun. 

REİS — Efendim Maliye Vekili Bey bura
dadırlar. isterlerse söylerler. 

SALlH Ef. (Erzurum) — Memleketin inzi
batını uhdelerine tevdi ettiğimiz jandarmala
rın bugüne kadar, yapmış olduğu hidemat na
zarı tetkika alınırsa görülür ki yüzde beşi ar
zumuzun hilâfına olmakla beraber yüzde yirmi 
beşi vazifelerini yapmak gibi birtakım nıenı-
nuniyetbahş halatta bulunmuştur, (işitmiyoruz 
sesleri) Bir parça yakma teşrif ederseniz daha 
iyi işitirsiniz. Jandarmalardan halkımız kıs
men memnun ve kısmen de müştekidir. Mem
nun olanlar ya bir mücrimi tedip veya darp ve 
belki de fedakârlık dolayısiyledir. Bundan, 
dolayı hepimiz memnunuz. Jandarmalardan he
pimiz .gayrimemnunuz. Çünkü, köylüyü soyar
lar, yolcuyu soyarlar, tese'üi ederler, dilenir-
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ler, sıfatı resmiyei askeriyelerini perişan eder- I 
ler. I 

TAHSİN B. (izmir) -— Nasıl soyarlar Salih I 
Efendi? 

SALlH Ef. (Devamla) — Arz edeyim bey- I 
efendiler, müsaade buyurun." Erzurum'a gi- I 
derken her yerde gördüğümüz gibi jandarma
ların ahvalini nazarı tetkikten, nazarı dikkat
ten ayırmış hiçbir ferdimiz yoktur. Herkes 
jandarmaları, polisleri takibediyorlar. Bunun 
içerisinde gayet elîm ve ince şeyler vardır. Me
selâ Erzurum'a giderken bir karakoldan geçtim, 
orada jandarmaları gördüm. Her tarafı çırıl
çıplak.. Benim başım sarılı filân olduğu için 
indim. Yanlarına oturdum. Onlardan birisi, 
onbaşı olacak ona dedi ki «Rica ederim bu se
fer köye gitmek sırasını bana veriniz. Bizim 
Ahmed dört defa fazla gitti.» Sordum, oğlum 
bunu neden istiyorsunuz? Dedi ki «Altı yüz 
yetmiş dokuz kuruşla ekmeğimizi, tütünümü
zü tedarik etmek mecburiyetindeyiz. Bu pa
rayla açlığımızdan ölüyoruz. Onbaşı izin verir
se belki köyde bir çorba içeriz.» 

ALI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Tabiî ma-
aşlarına zammetmek lâzımdır. 

SALlH Ef. (Devamla) —- Bu meseleyi duy
duğumda hakikaten kendimde bir şey hisset- I 
tim. Halbuki jandarma neferi bu meseleyi ba
na anlatırken mütaaddit yemekler de yemiştim. 
Yol üzerinde bu mesele daha ziyade nazarı dik
katimi celbetti. Erzurum'a giderken bütün yol
lardaki karakolları, merkezleri geçtiğimde en 
çok jandarmalarla alâkadar oldum. Jandarma
lar çıplak ve 679 kuruşla açtılar. Aç, muhtac-
olan bu adamlar bilmecburiye köylere gidip 
halka desti tese'ülünü uzatmak mecburiyetinde 
kalıyorlar ki bunlar artık mazur mudur, mec
bur mudur bilmem? Şimdi fazla tafsilâtla tasi-
bata lüzum görmüyorum. Tabiî arkadaşlarım 
daha ziyade izah edeceklerdir. 

Takip gibi yorucu bir işte istihdam edilen I 
bir jandarma veyahut bir şahıs yevmiye kalo
risini almadıkça, yevmiye sarf ettiği kuvvetin I 
yerine yiyeceği ekmekten kuvvetini almadıkça I 
acaba bu adam indelicap yevmiye sekiz, on I 
saat nasıl takipte veya hizmette bulunabilir? I 
Memleketin her noktasında iaşe müsavi bir I 
tarz aldı. Bunu hepimiz biliriz ve takdir de ede- I 
riz. Bir öğle yemeği yetmiş kuruşa ancak ola- I 
biîjr. Jandarma ancak altmış, yetmiş kuruşu | 
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ya bir yerden borç almak veyahut dolandırmak 
veyahut kesesinden sarf etmekle karnını doyur
mak mecburiyetindedir. Çünkü, insan bir ta
raftan bir şey bulup yiyerek, bu suretle kuvve
tini bulur. Vazifesini ifa eder. Bendeniz jan
darma hakkındaki Hükümetin teklifini hattâ 
Muvazene Encümeninin tashihan kabul ettiği 
mazbatayı reddediyorum. Her şey için bir hesap 
vardır. Beyefendiler, her-hangi fakir bir insan 
sabahleyin yatağından kalktığı zaman vazife
sine koşmak için yirmi kuruşa muhtaçtır. Bu 
yirmi kuruş çok bir şey değildir, fakirane bir 
gıda almak içindir. Hattâ bu yirmi kuruş bile 
kâfi değildir. Herkes öğle yemeği - velev ki bul
gur olsun - yemeğe mecburdur. 

NÂFlZ B. (Oaratk) — Askerlere ne diyece
ğiz ya?... 

SALİH Ef. (Devamla) — Anlıyamadım, 
Beyefendi, zatıâlilerinin sarf ettiği iki yüz lira 
gibi... 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Bulgur şırası mı? 

SALlH Ei'. (Devamla) — Bulgur şırası se
nin ve benim babamın yediği şeydir. Zarar yok. 
Arkadaşlarımız soruyorlar. 

Sonra yine bir adam fakir ve kanuni do
yurmak için bir defada yirmi kuruşa muhtaç
tır ki, günde altmış kuruş eder. Bugün Anka
ra'nın Karaoğlan çarşısında omuzuna bir ip al
mış olan bir herif bile yüz kuruş para kazanı
yor. 

EDHEM B. (Menteşe) — Aileleri yok mu? 

SALİH Ef. (Devamla) — Bendeniz Önce 
kendilerini düşünüyorum, ailelerim Allah'a ıs
marlıyorum. Fakirane yalnız taayyüş için yev
miye altmış kuruş sarfa mecbur olmakla bera
ber bunlar da ana,, baba evlâdı ve taharete 
muhtacolan kimselerdir. Herkesin tütüne ihti
yacı vardır. Bunun için de on kuruş verecek
tir. Sonra günde bir defa sabunla elini, yüzünü 
yıkamak için sabunun okkası yüz kuruşa. Her 
halde günde bir kuruşluk sabun sarf etmeye 
mecburdur. (Pudra da lâzımdır, sesleri) Hayır 
pudra bize mahsustur. Onlar da ihtiyaoattan 
dışarıdır. Bu hayat meselesidir. Pudra ve saire 
işi değil. Herkesin kendi nefsine kıyasen tatbik 
edeceği bir meseledir. Herkes kendisine kıyas 
etsin ve düşünsün. Bu para kâfi midir, değil 
midir? Bunun için ben Hükümetin teklifini 
de noksan buluyorum. Muvazene! Maliye Encü-
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meninin teklifini ise pek noksan buluyorum ki, 
bunlar pek berbat yapmışlardır. Eğer jandar
maların elini köylülerin kesesinden çektirmek is
tiyor isek tese'ül edecek vaziyetten kurtarmak is
tiyorsak, hattâ Ibazan - zaruret dolayısiyle - ge
çen hırsızlara gözyummasını istemiyorsak, jan
darmaları doyuracak kadar para vermek lâzım
dır. (Bravo sadaları) Bâzı arkadaşlarımız şu na
zariyeyi takibediyorlar ki; jandarmaya kırk lira 
dahi vermiş olsak, yine bunlar şundan, bundan 
bir şeyler almaktan vazgeçmiyeceklerdir. Efendi
ler bu bir zandır ve zannı bâtıldır. Halkın kese
sinden bunların elini çektirmek ve bunun çaresi
ni düşünmek \̂ e bulmak Meclisi Âlinin borcudur. 
Her hangi bir adamı ikdar etmek, doyurmak, on
dan sonra tecziye etmek lâzımdır. O vakit asar
sın, kesersin, her şey yaparsın. Malûmuâlileridir 
ki, bizim şeriatimizde gayet acaip şeyler vardır. 
Sabahleyin erken evinden kalkan bir adam kar
nını doyurmak için iş arıyacaktır. Bulamazsa 
arkadaşından borç alacak. 

NEBÎL Ef. (Karabisan Sahib) — Acaipten 
maksat mühim şeyler mi demek istiyorsunuz! 

SALÎH Ef, (Devamla) — Evet efendim mü
him. Eğer borç da bulamazsa camiden Kelâmıka
dim çalmaya bile mesağ vardır. Zaruret vardır. 
Bunu ne yapacaksanız? Bunun için Meclisi Âli
nizin fenflıklarm önünü alması lâzımdır. Bina
enaleyh, bendenizce yevmiye yetmiş beş kuruş 
verilmesi suretiyle kanunun kabulünü teklif eyle
rim. Aksi takdirde sureti katiyede köylünün ke
sesinden jandarmanın ellerini kesem^siniz. Bun
dan dolayı da jandarmaları mesul tutmak hatalı
dır. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Salih 
Efendi istanbul'daki bir milyonluk Kuranı Ke
rimler de bunun, içinde dâhil midir? 

REFÎK B. (Konya) — Efendim mevzuu mü
zakere olan bu kanun, hayatı idarei Devletten 
(bir şubei mühimmenin elem ve ıztıraplarma, 
salâh ve tekemmüllerine aidolduğundan dolayı 
çok mühimdir. Jandarma deyince herkesin di
mağında canlanan bir tarzı telâkki vardır. Jan
darma, haiz olduğu sıfat ve vazife itibariyle şid
detli icraat yapan bir sınıftır. Yine jandarma 
denilince hatıra gelen bir mefhum köylüdür ve 
nihayet jandarma deyince baştanbaşa bir mille
tin hayatı idaresinde yegâne âmil olan bir unsur
dur. Biz idaremizi ıslah etmek istiyorsak, biz 
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köylümüzü rahat bırakmak istiyorsak, biz hü
kümetin icraatında, hakikaten ve tam mânasiyle 
şefkat, adalet ve selâmet bekliyorsak her şeyden 
evvel jandarmayı nazarı dikkate almak mecburi
yetindeyiz. Efendiler, memleketimizde jandar
ma hayatının tarihini burada uzunuzadıya izalı 
etmekten içtinabedeceğim. Meşrutiyetten sonra 
hepimizi memnun eden ve yavaş yavaş faaliye
tiyle lâyık olan ıslahat ve teceddüdatı gösteren 
bir jandarma sınıfı teşekkül etmişti. 

Maalesef salâha ve tekemmüle doğru giden 
jandarma kuvvetini, milletin bütün menabii kuvve
tini mahveden Harbi Umumi felâketi beraber al
dı, sürükledi, götürdü. Harbi Umumiden sonra 
jandarma, hattâ okumak yazmaktan mahrum 
olan adamların ilâvesiyle yeni bir devreye dâhil 
oldu. îşte bu devrede, Harbi UırurMnm felâ
ketleri ve .ıztırapları içerisinde inliyen halkın ru
hunda, jandarma pek fena tesirler yaptı. Sonra 
Mücadelei Milliye devrinde milletin derdiyle, 
hayatiyle yakından alâkadar olan Meclisi Âli, 
vakit vakit jandarmaya aidolan kanaatlerinden 
mülhem olarak makamı aidinin lâzımgelen huşu-
satta nazarı dikkatini celbetmişti. idarei Hükü
met noktai nazarından çok mühim rol oynıyan 
jandarma işiyle, bir müddet tavzif buyurduğu
nuz istiklâl mahkemesi âzası olarak yakından 
meşgul olan bir arkadaşınız sıfatiyle söyliyebili-

j rim ki jandarma, bütün sunufu halk arasında 
bu memleketin ve bu milletin emniyet ve selâme
tini, istiklâl ve şerefini muhafaza emrinde en zi
yade çalışan ve en şerefli bir vazifeyi ifa eden 
bir sınıf olmak üzere tanınmıştır. Bütün mahru
miyetler içerisinde iş gören bu sınıftan da, ha
yatın her şubesiyle alâkadar olan teşkilâtlarda 
görüldüğü gibi maalesef maksadı aslilerinden 
ayrılanlar olmuştur. Fakat millet kürsüsünden 
kemali iftiharla söyliyebilirim ki, bunun mikta
rı pek azdır, miktarı az olan ve halk üzerinde 
suiicraatiyle ademihoşnudi tevlideden bu akalli 
kalil de, kanunlarımızın bahşettiği salâhiyete 
tevfikan, İstiklâl mahkemeleri tarafından, di
ğer mahakim tarafından lâyık olduğu şekilde ta-
kibedildi. Tecziye edildi. Biz işlerle uğraşırken 
makamı aidi de bu hususata muttali olmuş idi. 
Benden evvel söz söyliyen Salih Efendi arkada
şımız pek mühim bir misal arz ettiler. Bendeniz 
"le o misallerden pek çoklarına şahidoldum. Mut-
aliim, hattâ son defa bir yerde elîm bir manza-

j raya tesadüf ettim. Eğer huzuru istiraha-
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tinizi ihlâl etmezsem onu arz edeceğim. ı 
Efendiler; Kırşehri'ne tâbi bir karakola git- i 
tim. Karakolun yukarısı açık, etrafı açık, 
efradın altında yatak yok, üzerinde elbise yok, 
ayağında ayakkabı yok, oraya sığman dört beş 
jandarma kendilerine tevdi edilen namus vazife
sini, vazifei namusunu ifa için tabiatın bütün şe-
daidiyle mücadele halinde idi. Kışın şiddetin
den kurtulmak için mustarip bir halde oraya 
iltiea etmek üzere gitmiş idim. Oraya gidince ve 
onların halini görünce her şeyi unuttum. Ora
da milletimizin hissiyatı necibesini bir defa da
ha gördüm. Ve dedim ki, arkadaşlar, yakın 
olan ahaliden hiç kimse sizinle alâkadar olma
dı mı? «Birkaç günden beri tayınımız dahi gel
medi» dediler. Gördüğüm bu manzarayı gelin- j 
ee derhal aidolduğu makama söyledim. Aldığım ! 
eevap da şu olmuştur : Galib Beyefendi bura- \ 
dadırlar. Bunu tekrar edebilirler. Dediler ki 
«Biz verdiğimiz iki yüz kuruş maaş ve mahalli
nin rayicine göre nihayet beş yüz kuruşu geç-
miyen tahsisatla ancak bunların karınlarını do
yurabilecek kadar vazife yapabiliyoruz. Maale
sef o havalide o parayı alamıyoruz» buyurdu
lar. Şimdi soruyorum. îki yüz kuruş maaş, beş 
yüz kuruş tahsisat, hepsi yedi yüz, kuruştur. 
Bunlar da insandır. Aile teşkil etmiştir. Aldığı 
para ile kendisini geçindirecek, ailesini geçindi
recek, memleketin hayatiyle alâkadar olan çok 
mühim bir vazifeyi ifa edecek. Bu kabil midir? 
Rica ederim kıyası nefsediniz, bunlar melek de
ğildir. insandır. Efendiler marifet iltifata tâbi
dir. İyilik, iyilik getirir, fenalık, fenalık getirir. 
Eğer biz onların karnını doyurmaz, bunların re
fahım temin etmez, hiç değilse Mehmed'e «Gel 
benim karnımı doyur» demekten vareste kıl
mazsak ne kadar kanun çıkarırsak çıkaralım, 
ne kadar geniş, vâsi ve esaslı düşünürsek düşü
nelim, yine köylünün dertlerine çaresaz olama
yız. Bunun önüne geçmek için Salih Efendi bi
raderimizin pek güzel işaret ettiği veçhile ne 
Hükümetin teklifi, ne encümenin teklifi kâfi 
değildir. Bunların karnını doyuracak para ve
relim, verelim. Fakat nereden? Evet, bendeniz 
de öyle düşünüyorum. Mümkün olduğu kadar 
diğer snnufu memurini düşündüğümüz gibi 
bunları da düşünelim. Meselâ bir polisin eline 
zam ile filân otuz beş kâğıt geçiyor. 

Bunlar öyle değildir. Polisin sahai faaliyeti, 
daimî surette Hükümetin memurlarının, ınünev-
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ver tabakanın gözü önündedir. O yolunu şaşır
dığı zaman yakalanabilir. Jandarma öyle mi 
ya? Zavallı köylünün dili yok, lisanı yok, der
dini anlatamaz. Eğer jandarmanın karnım do
yurmazsanız şimdiye kadar hepimizin kalbini, 
yüreğini, sızlatan manzarayı hiçbir zaman men-
edemeyiz. Fakat ne yapalım? Vaziyeti maliye
miz malûm olduğundan bu sene daha fazla 
bir şey yapılmaya imkân görmüyorum. Jan
darmaların terfiini kabul ederek maddelere 
geçilmesini Heyeti Umumiyeden rica ederim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) —- Harbi Umumiden evvel mevcud-
olan jandarmaya şebih bir jandarma vücuda 
getirmek zannederim ki hepimizin arzu ettiği 
bir şeydir. Fakat unutmıyalım ki jandarma 
mekteplerini tesis ettikten sonra 1325 senesin
den 1330 senesine kadar 'be§ sene mütemadi bir 
sây ile jandarma o dereceye getirilebilmişti]'. 
Hakikaten Harbi Umumi, 'bütün devairde ol
duğu gibi jandarmayı da o teşkilât ve tesisatı 
da izale etmiştir. Sulh bütçesini tanzim ettiği
miz zamanda jandarma mekteplerini açmak ve 
varidatı umumiyemize göre bunlara müsait bir 

i tahsisat vermek zannederim ki hiçbirimizin 
itiraz etmiyeceğimiz ve Ibilâ'tereddüt kabul ede
ceğimiz bir noktadır. Fakat efendiler. Müsaa
denizle size iki üç sene arasındaki nispetlerden 
kısaca -bahsedeyim. 1334 senesinde jandarma 
tahsisatı 2 108 000 küsur 'liradan ibarettir. 
1336 da yani Idarei Milliye teessüs eder etmez 
bu tahsisat 9 485 800 e çıkmıştır. 1337 de 
bir miktar ]|u adedden tenkihat ve tenzilât ya
pıldığı esnada 4 26$ 000 küsur lira olmuş, 

-1338 de arazii müstahlasanm bir kısmına dört 
aylık, bir kısmına altı -aylık olmak üzere 
fi 115 000 küsur lira tahsisat verilmiş, fakat 
1338 .senesindeki bu esasa, hiçbir şeye zamnıct-
meksizin 1339 senesinin on iki aylık tahsisatı
nın yekûnu 9 250 000 küsur lira oluyor. 
Eğer İcra Vekilleri Heyetinden gelen şekil ve 
nispete göre hesabedildiği takdirde üç milyon 
lira daha zammetmek lâzım gelir ki 12 289 250 
oluyor. Muvazcnei Maliye Encümeninin tekli
fi hesalbedildiği takdirde 10 milyon küsur bin 
lira, oluyor. Lâyihai kanuniye için bendenizin 
muvafık rey vermediğimin birinci sebebi, bu
nu 1339 senesi Muvazeni Umumiyesine talik 
etmek. Çünkü irat ile masraf arasındaki nispet 

* taayyün ettikten sonra 'her halde birinci, der;-
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ee'de jandarmanın terfihine para tefrik etmek 
lüzumuna 'bendeniz de kaaniim. Fakat bu imkân 
ile kabildir. Binaenaleyh Muvazene! Maliye 
Encümeninin tadil ettiği şeflril Heyeti Celileniz-
ce kabul edildiği takdirde diğer teklife nispet
le Muvazene! Umumiye dâhilinde büyük bir 
rahne açmryacak bir miktar olabilir. İcra Ve
killeri Heyetinden gelen teklif mevzuu müza
kere ittihaz edildiği takdirde 12 milyon 289 
bin küsur lirayı bugünkü vaziyette jandarma
ya tahsis edemeyiz. (Edemezseniz o da iş göre
mez sesleri) 

Malûmu Âlileri jandarma iki nevidir. Biri 
mükellef, biri gönüllü. Mükellef olanlar asker
dir. Onlar hizmeti fiiliyesini ifa ediyor. Ordu 
efradiyle onun hiç farkı yoktur. Yalnız kendi
lerine iaşe bedeli vermek lâzımdır Yevmi mas
rafını temin etmek için. de bir miktar para 
vermek lâzımdır. Fakat efendiler gönüllüye 
gelince; gönüllünün vaziyeti bittabi memur 
gibidir. Gönüllü ile mükellefi birbirinden tef
rik etmek lâzmıgelir ve zaten tefrik edilmiş
tir. Bu lâyiha mümkün olduğu kadar bunları 
raptediyor. Mükellef 'bir neferin orduda hizmet j 
etmesiyle hizmeti fiiliyesini jandarmada ifa et- ! 
m esi arasında bendeniz tür fark görmüyorum. 
(Doğrudur sesleri) Hali sulhta jandarmayı ten
sik için bu maaşları mâkul "bir şekle ifrağ et- ! 
mek mutedil ve ihtiyaca kâfi bir dereceye ge
tirmek lâzımdır. Binanealeyh sulh bütçesini 
tanzim ederseniz bu ıslahata doğru gidebilirsi
niz beyefendiler! Binaenaleyh icra Vekilleri 
Heyetinden gelen teklifin tesiri <malîsi üç ımil-
yon liradır. Bu para bugün için kabili temin 
değildir. Muvazenei Maliye Encümenindeki bir 
dereceye kadar kabili kabuldür. Çürikü iki sü
lüs kadar bir şekil almıştır. Onun üzerine mü
zakere acar ve devam edebiliriz. 

REFİK B. (Konya) — On iki milyon buyur
dunuz. Bu para evvelki tahsisatla 'beraber mi
dir, yoksa, yalnız tahsisatı munzamıma, mıdır? 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — On iki aylığı 9 milyon 250 bin kü
sur liradır. Lâyihai Kanuniye Heyeti Vekile-
nin teklifine göre kabul edilecek olursa on iki 
milyon küsur bin lira olacak, Muvazene Encü
meninin teklifine göre on milyon lira olacak
tır. Fakat bunda Trakya jandarması vardır. 
Bunu da Anadolu jandarmasına ilâAre etmek 
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mecburiyetindesiniz. Bu miktar jandarmadan 
aşağı istihdam edemeyiz. 

Şunu da arz edeyim ki, bir jandarma nefe
rine yapılan masraf bütçenin yekûnu umu
misi itibariyle orduda tam iki nefere 'muadil
dir. Yani iaşe bedelâtma nazaran yekûnu umu
mi tamamen bu neticeyi ifade ediyor. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Orduda bir ne
fere yevmiye iaşe bedeli olmak üzere kaç ku
rup sarf: ediyorsunuz? 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. (De
vamla) — Beyefendi o, mevkie, fiata göre ta-
halüf eder. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Ne kadar? . 
MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. (De

vamla) — Efendim ordu bütçesinin yekûnu 
umumisi ile jandarma bütçesi arasındaki fark 
yine iki mislidir. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Hayır. Bir nefere 
kaç kuruş veriyorsunuz? Onu soruyorum. Ce
vap veremiyorsunuz? 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. (De
vamla) — Müsaade ederseniz Salih Efendi! 
Maliye Vekâleti santimine kadar malûmattar-
dır. Fakat alenen talâffuz etmek istemiyor. 
Rica -ederim. 

KADRİ B. (Diyarbekir) —- Orduda mü
kellef ve gayrimükellef. bir neferin iaşe bedeli 
on beş liradan aşağı değildir. Onu verirseniz 
kabul ederiz. Mükelleflere mademki öyle veri
yorsunuz, o tahsisatı verin. Biz kabul ediyo
ruz. (Siz yani kim sesleri) (Handeler) jan
darmada gönüllü olarak bulunanların arka-. 
daşjtrı gibi 'hizmet mecburiyeti vardır. Mec
buriyeti olduğuna göre ona verdiğiniz parayı 
buna da veriniz. Ordunun iaşe mevcuduna göre 
Müdafaai Milliye bütçesi onu tamamiyle kâ-
fildir. Müdafaai Milliye bütçesi elinizde bulu-
nuyoı*. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Elli milyona karşı Bir miktar, sonra 
dokuz milyona karşı diğer bir miktar. 

KADRİ B. (Diyarbekir) — Cevap verme
din. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Pekâlâ cevap verdim. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Vekil Bey
efendi buyuruyorlar ki, Heyeti Vekil enin tek
lifini kabul edersek üç milyondan daha fazla 
bir miktar para bütçeye koymak lâzımdır. Aea-



î : 184 31.1 
ba asayiş iyi temin edilirse memleketin istih-
salâtı üzerine tesiri nedir? Ve bu hususta mem
leketin bundan edeceği istifade nedir? 

ABDÜLKADlR KEMALİ B. (Kastamonu) 
—. Bu malî bir sual değildir. 

REİS — Efendim bu malî bir sual değildir. 
Hasat.. Fehmi Bey buna ait mütalâanız var mı? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim, jandarmanın Maliye Vekâletiyle bir 
münasebeti yoktur. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Nasıl yok 
vardır efendim, niçin cevap vermiyor Reis 
Bey? 

MALİYE VEKÎLl HASAN FEHMÎ B. — 
Reis sukut etsin cevap vereyim. Efendim, mem
lekette emmi asayiş yerinde olursa elbette 'bu 
hepimizin arzu ettiği bir şeydir. Fa'kat bende
niz zannediyorum ki, memlekette cibayet edil-
nıiyecek bir para memlekette şuriş çıkaracak bir 
yer yoktur ki, jandarmanın maaşının artma
sından varidatı devlet müteessir olacak, veya 
tenakus edeeeJk, tezayüdedecek. Memlekette 
böyle bir vaziyet yoktur. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Efen
dim, jandarma maaşatınm az olduğuna hiç şüpe 
yok ve buna misal iradına lüzum göremiyorum. 
Çürikü her arkadaşımız binlerce misalin şahidi 
olmuştur. Bu, bir hakikat olmaikla beraber 
Muvazenei Maliye Encümeniniz biraz da veri
len paranın karşılığını düşünmek mecburiye
tindedir. Hükümetin teklifini kabul edersek 
Maliye Vekili Beyin buyurduğu gibi üç milyon 
lira zammetmek lâzımgelecek, halhuki vaziyeti 
maliyeyi nazarı dikkate aldık. Üç milyon lira
dan bir buçuk milyon liraya yakın bir para 
tenzilâtla - arz ettiğim gibi - bir milyon yedi 
yüz bin, lira kadar jandarma bütçesine bundan 
dolayı zemai'm icrasına meabur kaldık. Malûmu 
ihsanınız evveliden jandarma üç türlü maaş 
alıyordu. 

Bir mükellef (efrat var. iki yüz maaş, 500 
kuruş da e'kmelk parası ki, yani tayına/t bedeli 
veriyor. Ceman 700 kuruş alıyor gönüllü diye 
maaş verdiğimiz efrattan birisi mücerret, di
ğeri müteehhil. Mücerret boş yüz kuruş maaş, 
beş yüz de ekmek parası ki, ceman bin kuruş 
alryo'.-. Diğer kısım müteehlhillerin 500 maaşı 
asli, 500 den başka da 1 000 kuruş da zam, 
1 500 alıyor. 
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Encümenimizin yaptığı 'birdir efendim. 

Mükellef denilen efradı cedideden alman efrada 
700 kuruş veriyoruz. Gönüllü denilen, fakat mü-
cerredolan efrada bin kuruş veriliyor. Biz bun
da bir adalet görmedik. Yani birisi mükellef ol
duğu için beş yüz kuruş alsın, öteki bilmem 
gönüllü efradolduğu için bin kuruş alsın. Yani 
birisi az ekmek yesin, diğeri çok ekmek yesin, 
mademki şahıslarda fark yoktur. Ne için maaş
lar böyle mütehalif olsun, fakat bunlar efradı 
mükellefeden imiş, askerden jandarmaya naklo
lunmuş. 

Efendiler! O şahsa bunun tesiri nedir? Bırak
sınlar askerde elbette daha iyi geçinir. Bu nedir 
rica ederim ? Bir nefere verilen muayyenatm bir 
aylığını jandarmaya verirseniz meseUe yoktur ve 
jandarma bunu kabul eder. Bir ayda bir nefere 
iaşe olarak verilen mebaliğ jandarmaya verilme
mektedir. Bugün jandarma için bütçeye koydu
ğumuz iaşe parası âzami âzami 700 kuruştur. Her 
yerde bunu alacak beyefendiler! Bunlar mahalli
nin rayicine göre verilecektir. Bâzı yerler 400 
kuruş veriyor, 500 kuruş veriyor. Yedi yüzden 
yukarı çıkmayacak. İaşe masrafı âzami yani 900 
kuruşa çıktığı yerde de 700 kuruştur, ekmeğin 
okkası kırk kuruş olduğu yerde de yedi yüz ku
ruş. Bu oldu mu?... 

Sonra Hasan Beyefendi buyurdular ki; jan
darma neferinin masrafı askerin iki neferine 
muadildir. Şüphesiz bu, pek doğrudur. Fakat 
beyefendiler! Asker münferiden kendi cebinden 
yemek yemez. Asker müçtemian bulunur, muay-
yenatı vaz'ı kazan edilir, orada kaynar. Üç kişi
nin yemeğiyle on kişi de doyar. On iki kişi de do
yar. Bunun elbette farkı vardır. Fakat jandar
ma böyle değildir. Münferittir. Vazifesi icabı dağ 
başında bulunacak. Ekmeğini alacak bilmem ne
sini alacak. Elbette bir jandarmanın masrafı iki 
askerin muayyenatına baliğ olunur. (Onlar köy
lerden yerler, sesleri) Maateessüf jandarma he
piniz biliyorsunuz ki ekmeğini köyden alır, bul
gurunu da ve sairesini de hep köyden alır. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Aç kalırsa alır. 
MUSTAFA B. (Tokad) — 680 kuruşa jan

darma olur mu?. 
MAZHAR MÜFÎD B. (Devamla) — işte 

efendiler! Encümen bunu nazarı dikkate aldı, 
vaziyeti maliyemizi de nazarı dikkate aldı. Bu, 
yedi yüzle bin kuruş maaş alanlar tevhidedildi. 
Bâzılarına 1 200 kuruş veriliyor mütcekhii olan 
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lara İ 550 kuruş veriliyor. Yani 50 kuruş zam 
edilmiş oluyor. Şimdi buna da bâzı rüfeka hiç 
mesabesindedir. Ve hattâ Hükümetin teklifi de 
hiçtir, daha fazla yapalım diyorlar. 

Beyefendiler! Encümen bu zemaimi yapmak
la jandarmaların artık refahını temin ettiği fik
rinde değildir. Arz ettim. Vaziyeti maliyemiz bizi 
bu suretle yaptırmak mecburiyetinde bıraktı. Bu
nu da lütfen hatırlatmak isterim. Jandarmanın 
maaşı 1 200 kuruş, yani tayın bedeliyle bera
ber maaşın mecmuu 1 200 kuruş oluyor. Bu
nun artık tahsisatı fevkalâdesi filân yoktur bey
efendiler! Rica ederim, her birimizde uşak 
vardır. Kısmı azanımızda burada da hademe 
vardır, arabacılar vardır, aşçılar vardır. 
1 250 kuruşa hiç buna benzer hademe ve saire 
bulunabilir rai? Sonra diyoruz ki 1 200 kuruş 
veriyoruz. Sen öleceksin, müsademe edecek
sin. Köylüden bir şey istemiyeceksin. Rica 
ederim. 1 200 kuruşla bu tasavvur ettiğiniz 
ahvalin icrasının imkânı var mıdır? Yok mu
dur beyefendiler? Mademki imkân yoktur bu
na, pekâlâ Muvazenei Maliye Encümeni Maz
bata Muharriri sıfatiyle bu imkânsızlığı ben 
söylüyorum, öbür tarafta bütçenin de imkânı 
yoktur. Binaenaleyh biz şimdilik mutedil bir 
miktarı kabul ettik. Saniyen mazbatamızda es
babı mucibede de arz ettik ve diyoruz ki, bir 
kayıt vardır, bilmem mütalâa buyuruldu mu? 
Jandarmada filhakika esaslı bir surette ıslahat 
icrası ve refah ve saadetlerinin esaslı bir surette 
temini elzemdir.. Fakat bunu bu zamana değil 
ahvali tabiiyeye bırakıyoruz. Tabiî ahvalin av
detine kadar hiç olmazsa, hiç olmazsa bir dere
ceye kadar bunlara vardım edelim diyoruz. Aca
ba 1339 senesine bütün, bütün bunları bırakmak 
kaabil mi? 

HACI AHMET HAMDİ Ef. (Muş) '— Kaa-
bildir, niçin kaabil olmasın? 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) - Hayır 
kaabil değildir. İmkânı yoktur. Bunu bırakamı
yoruz, niçin bırakanıtyoruz? Arz edeyim. Me
selâ bugün vilâyatı müstahlasada ve İstanbul'
da jandarma maaşını otuz liradan almakta iken 
şimdi onun maaşını yedi liraya indirmek imkâ
nı yoktur. Buradaki yedi lira alsın da oradaki 
niçin otuz lira alıyor? Bu da nispetsizlik, ada
letsizliktir. İstanbul'da olana sen 30 lira al, sen 
de İzmir'desin yirmi lira al. Bu doğru değildir. 
Binaenaleyh otuz dokuza bırakacak olursak o 
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vakit böyle muhtelif maaşatı jandarma arası
na sokmuş oluruz. Bu da elbette bir iğbirarı 
mucibolur. Binaenaleyh 1339 senesine bırakma-

j dik, onun için diyoruz ki şimdiden tevhidede-
lim. Her yerdeki jandarmalar aynı maaşı al
sın. Bütçelerimizin müsaadesine göre. Maliye 
Vekili Beyefendi de encümenin noktai nazarını 
kabul ediyor. İnşallah ilerde daha ziyade bir 
vüsati Maliye hâsıl olacağına şüphe yoktur. 
Az olmakla beraber o zaman daha ziyade zam-

' mı çaresine bakmak üzere şimdilik Muvazenei 
Maliye Encümeninin yaptığı zamaimin Maliye 
Vekilinin kabulü veçhile kabulünü teklif ediyo
rum. 

YASİN B. (Gazianteb) — Muvazenei Mali
ye Encümeni namına beyanı mütalâa eden Maz-
har Müfid Beyin mütalâatmm iptidasiyle inti
hası yekdiğerinin muarızi bir şekil alıyor. Maz-
har Müfid Bey buyuruyorlar ki encümenin tes-
bit ettiği maaşat, jandarmaya azdır. Hattâ Hü-
kümetinki de azdır. Bunu pek güzel bir suret
te ispat etmekle beraber, umumi bütçenin im
kânsızlığı karşısında, Muvazenenin teklifini ka
bul etmek zaruretinde olduğumuzu söylediler. 
Muvazenei Maliyeden sormak istiyorum. Umu
mi bütçenin bütün menabiini tezyidedecek, va
ridatı istihsal edecek kimdir? Buna verecekleri 
cevap jandarmadır. Maliye Vekili Bey buhur
dular ki, jandarmanın, varidatın noksanlığiyle, 
fazlabğiyle alâkası yoktur. Her halde Maliye 
Vekili Beyefendi bunu iyi biliyorlar ki, tahsil
dar bir köye giderken jandarma almadan git
mez. Jandarma denince hemen yalnız askerlik
te bulunmak veyahut Maliyenin parasını tahsil 
edecek bir zümre hatırımıza gelmemelidir. Jan
darma denilir denilmez benim karşıma emni
yet, emniyetin tam mânası çıkar. Yani bir çift
çi tarlasında ekinini ekebilmesi için emniyete 
bağlıdır. Bir ağnamcı koyunlarını dağlarda gü
debilecek emniyete nail olsun, bir tüücar yol
larda bütün eşyalarının emniyette olduğunu 
görmelidir. Bütün bunları temin ve ifa ede
cek jandarmalardır. Tasavvur buyurulsun ki, 

ticarete, ziraate, bütün memleketin işlerine el
leriyle eanlariyle alâkadar olan jandarmaların 
karınları bihakkın doyrıılacak olursa elbette 
memleketin varidatı bir kat daha fazlalaşmış 
olur. Her halde Maliye Vekili Beyin gözüne 
çok görünen bu üç milyon lirayı verecek olur-

— 91 — 
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sak zannediyorum ki, bir kaç milyon lira da
ha varidatı umumiyeyi tezyidetmiş olursunuz. 

MALÎYE VEKÎLl HASAN FEHMİ B. (Gü
müş ane) — Yasin Bey! Maliye Vekili değil, 
millet verecek parayı... Fakat yerini göst&r \. ' 

YASÎN B. (Devamla) — Efendim, Maliye 
Vekili Beyefendi buna emin olsunlar ki, Mali
ye Vekilinin verdiği üç milyon lirayı millet 
kesesinden jandarmalara beş milyon lira ola
rak verir. 

SÂMl B. (İçel) — Üç milyonu verebilirsek 
yine iyidir. 

YASÎN B. (Devamla) — Eğer bu suretle 
jandarma maaşlarının tezyidine lüzum olmadı
ğını zannediyorsak, onlara beş para maaş ver
mek doğru değildir, «Kırık beş lira »naaş ver
sek yine suiistimal ederler.» zihniyetinin bu
rada yeri olmasa gerektir. Bunu bendeniz biz
zat gördüm. Arkadaşlar! Köylere jandarma 
karakolları geliyorlar, tavuk alıyorlar, yağ alı
yorlar, arpa alıyorlar, yoğurt alıyorlar, buğ
day alıyorlar, yumurta alıyorlar, her şey alı
yorlardı. Benim yakınımda olan bir köye de 
gelmiş alıyorlardı ve 'ben de verin demiştim. 

SÂMÎ B. (İçel) — Aleyhinde söz aldınız, le
hinde söylüyorsunuz. 

YASÎN B. (Devamla) Aleyhinde söz aldım, 
fakat Muvazenei Maliye Encümeninin tesîbit et
miş olduğu maddeye aleyhtarım. Efendiler kısa 
söylemek istiyorum. Jandarma meselesi her 
hangi bir yerde mevzuu'bohsolur olmaz hepimiz 
sinirleniriz. Eğer bu jandarmanın ismiyle, eğer 
bu jandarmanın hizmetiyle, eğer bu jandarma
nın süiistim aliyle beyefendinin mevzuu müza
kere ettiği zihniyetle 'beyanı mütalâa edecek 
olursak - demin de dedim - burada mevzuu 
müzakere yoktur. Jandarma derdemez memle
ketin emniyeti, asayişi her şeyi mevzuulbahis-
tir. Esasen ben, Hükümetin teklifini dahi az 
görüyorum. Fakat Hükkümetin veya Muvaze
nei Maliyenin teklifi üzerine müzakere olaca
ğına, nazaran (bendeniz teklif ediyorum, Hükü
metin teklifi mevzuu müzâkere olsun, ondan 
sonra maddelere geçilsin. 

Dr. ABÎDÎN B. (Lâzistan) — Abdulkadir 
Kemali Bey iki kere söz söyledi, 'ben daha hiç 
söylemedim. 

REİS — Efendim sizin söz sıranız en son
radır. 
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ABDULKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 

Efendim, müzakerenin tarzı cereyanından ve 
Maliye Vekili Muhtereminin söylediği sözler
den bendeniz anladım ki 'birtakım aç adamlar 
vardır. Jandarmalar aldıkları para ile idarei 
taayyüş edemiyorlar. Bunların o açlığını biraz 
daha izale edelim, Jandarma Kanunundan mak
sat budur. Yani aç adamlar vardır, doymuyor
lar. Bunların maaşlarını bine çıkaralım, bin 
beş yüze çıkaralım. Ben, bu kanundan bunu an
lıyorum. Halbuki efendiler, (biz, aç bir adamı 
doyurmak için değil memlekete lüzumu olan 
müesseselerin 'başında 'bulunsun diye memur is-. 
tihdam 'ediyoruz. aJndarmayı da Devletimizin, 
milletimizin en mühim bir teşkilâtı olmak üze
re telâkki ediyoruz. Bu teşkilâtın adamları olan 
jandarmalar, memleketin vüsati nazarı itibara 
alını rsa, kemiyeten kendilerine verilen vazaif 
nazarı itibara alınırsa keyfiyeten bu vazaif i 
ifaya gayrikâfidirler. Buna dair namütenahi 
misal serd etmek mümkündür. Ben -zannediyo
rum. ki fevkalâde bir zamanda memleketin bu 
mühim müessesesi için fevkalâde esaslı bir teş
kilâtla ortaya atılmak ve hu müesseseyi, ken
disine tevdi edilen asayiş vazifesini i$& edecek 
derecede yükseltmek.. (Asıl iş bu sesleri) vaz-i-
fei asliyesi bize teveccüh ediyor. Efendiler 
memleketimizin h aştan aş ağı her 'hangi bir na
hiyesini gezerseniz 20, 30, 40, 50, 70 pare köy
den mürekkep olduğunu görürsünüz.* Kazalar 
da aynı vüsattedir. Livalar da aynı vüsattedir. 
Bu vüsati nazarı itibara aldıktan sonra bir in
san, meselâ yetmiş pare karyesi olan bir nahi
yede on iki jandarma ile o nahiyenin asayişini 
temin ediyoruz, diyemez efendiler o nahiyenin 
alayişini Hak Taalâ ve Tekaddes Hazretleri te
min ediyor ve 'halkın Hükümete karsı olan sa
dakati temin ediyor. Aksi takdirde (12) jan
darma ile yetmiş pare köylü bir nahiyenin ida
re imkânı yoktur. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Nahiyelerde on 
iki jandarma olmaz, kazalarda olur. 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Devamla) -
Bendeniz bâzı nahiyelerdeki aded itibariyle kı
yas yapıyor ve öyle söylüyorum. Eğer memle
ketimizde jandarmanın ifa ettiği vazifeyi ilân 
ettiğimiz esasata muvafık görüyorsak bunların 
ne keyfiyetini, ne de kemiyetini mevzuubahset-
raeksizin yalnız bunların maaşına bir parça ilâ-

— m..— 
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ve ile iktifa edebiliriz. Şahsan diyorum ve iddia 
ediyorum ki, mükellef ve gönüllü namiyle iki 
sınıf jandarma kullanan bir memlekette salta
natı milliyenin mânası yoktur. Efendiler, zabı-
tai adliye, za'bıtai siyasiye, ^abıtai idariye, 
zabıtai •.mania, sonra ahzi asker muamelâtiyle 
meşgul, yani memlekette doğrudan doğruya iş
tigal edecek adamlar orduda hizmeti askeriye
sini ifa ederken keyfiyeti nazarı itibara almak
sızın beri tarafa nakledilmiş... Bu nasıl olur? 

YASÎN B. (Gazianteb) — Ordunun müsaa
desi alınmalı. 

ABDÜLKADİR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Rica ederim sözlerim iyi anlaşılsın. Ben di
yorum ki, orduda istihdam edilen neferat, jan
darma kelimesinin ifade ettiği mâna ile alâka
dar olamaz. Hattâ bir müddet jandarmalardan 
daha fazla istihdam edilmiş olanlar maalesef 
jandarmanın vazaifi umumiyesi hakkında katî 
malûmata malik değildirler. Bugün tabur ku
mandanlığında bulunan bir adam - gazetede 
yazdığım veçhile- bir mutasarrıfın nefyetmek 
hakkı olduğunu söylüyor. Rica ederim, jandar
ma gayet mühim bir şeydir. Jandarma gayet 
mühim bir teşkilâttır. Biz ilân ettiğimiz esasata 
muvafık olarak en kuvvetli ve en seri bir suret
te Devlet müessesatını düzeltmek mecburiyetin
deyiz. Böyle yapmıyacak olursak' bu mesele, 
meveudolan bâzı insanlar Devlet kesesinden yi
yorlar, fakat bu para ile idare edemiyorlar, 
bunların maaşını bine, bin iki yüze çıkaralım 
şeklinde bir karar mahiyetinde Meclisimizden 
çıkar. Binaenaleyh bendeniz diyorum ki ; Kadri 
Beyin, arkadaşlarımızdan jandarmalıkta bulu
nan, mesleki jandarma olan Kadri Beyin bir 
teklifi kanunisi vardır. Müstacel bir mahiyette 
olduğu için kabul edilebilir. 

Fakat Büyük Millet Meclisi Kadri Beyin 
teklifi kanunisini hangi encümende ise bir an 
evvel çıkarttırmak, müzakere vaz'etmeli ve bu 
mesele ile ciddî bir surette meşgul olmalı ve şu 
kanunu kabul etmekle bilmeliyiz ki, biz maişeti 
dar olan insanlara, jandarmalara, demiyorum, 
insanlara biraz vüsati maişet vermiş oluruz. 
Jandarma •zâibitauının. vazaifi onların hüsnü me
sailerini temin edecek şekilde değildir. Ben öy
le efendiler biliyorum ki. aynı senede aynı de-
vooo île aym mektepten çıktığı halde ordudaki 
n.vkadaşı binbaşıdır, kendisi jandarma olduğu 
için mülâziraievveldir, Namütenahi mesai göste-
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rir, hayatını tehlikeye atar. Yine müddetinden 
biraz evvel terfi edemez. Fakat orduda terfi 
vardır. Misal olmak üzere söylüyorum. Jandar
ma zâbitanının maaşları da kâfi değildir. Jan
darma neferlerinin maaşları kâfidir. Jandarma 
zâbitanının içerisinde bugünün zihniyetine ya-
ramıyacak olan zabıtanı çıkarmalı efendiler, 
bugünün zihniyetiyle tamamen alâkadar yük
sek zabıtanı bulmalı ve onlara yüksek maaş 
vermeli. Neferleri de kendilerine tevdi edilen 
vazaifi ifaya ehil kimselerden teşkil etmeli. 
Eğer jandarma zâbitam içerisinde jandarma 
teşkilât... . 

YASÎN B. (Gazianteb) —Mektep açılsın. 
ABDÜLKADİR KEMALÎ B. (Kastamonu) 

— Bendeniz bu kanunun bu noktai nazardan 
aleyhindeyim. Fakat mevcudu ne yapalım. 
Halihazırda iş görenleri ne yapalım. Her.halde 

! fena bir şey olmakla #beraber ıstırarî kabul ede-
| ceğiz. Ve bilelim İd, Dr. Mustafa Beyin dediği 
! gibi jandarma teşkilâtı memleketin varidatını 
| artırır. Bunu iyi bilelim. 

I DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (İs
tanbul) — Rüfekadan Abdülkadir Kemalî Bey 

i teklif ettiğimiz kanun lâyihasını şu suretle tef-
! sir ettiler. Dediler ki, bunun hiçbir ehemmiyeti 
İ yoktur. Bu, olsa olsa birtakım aç adamları do-
I yunmak mahiyetindedir. Bendeniz zannediyo-
I rum ki, aç olan jandarmayı doyurmak kendile-
! rinin telâkki ettikleri gibi ehemmiyetsiz bir şey 
; değildir. Bendenizce bu yapılacak ıslahatın en 
i birinci hatvesidir. Bu yapılmadan hiçbir ıslahat 
i imkânı yoktur. Evvelemirde karınlarını doyur-
. inak ve ondan sonra jandarmada doğrudan 
j doğraya kendilerinin tasavvur ettiği büyük 
I teşkilâta, büyük tensikata başlamak lâzııııgelir. 

Yoksa karınlarını doyurmak güya ehemmiyet-
j siz bir mesele imiş de asıl esaslı, büyük teşkilât 
! ile gelmek lâzıımgelirmiş gibi beyanatta buluıı-
< inak, zannederim, Meclisi Âli üzerinde suitefeh-

hümü mueibolur. Bendenizin kanaatime göre 
! yapılacak olan teşkilâtın esası jandarmanın- aç 

karnını doyurmaktır. Onun için bu paranın ve-
| rilmesi lâzımdır. (Bununla da doymaz, sada-
! lan) Meclisi Âliniz semahatJe davranır^ daha 
| ziyade verirse her halde reddedecek bendeniz 

değilim. ' 
| MUSTAFA B. (Tokad) — B i l pahalılıkta 

on iki lira ile insan doymaz. (Aferin, sadaları) 
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DAHİLİYE VEKİLİ ALÎ FETHİ B. (De

vamla) — Şimdiye kadar jandarmalara 689 
kuruş verilmektedir, jandarmalar bu para ile 
iaşe olunacaktır. Memleketteki galayı esarı bi
len rüfekayı muhtereme pekâlâ bilirler ki, 679 
kuruşla karınlarını doyurmak imkânı yoktur. 
Binaenaleyh, bunu bilen vekâlet jandarmaların 
bâzı kere köylere vâki olan tecavüzüne maat
teessüf bazan igmazıayn etmektedir. Çünkü, bir 
adam aç duramaz. Behemahal karnını doyur
mak mecburiyetindedir. Binaenaleyh, evvel
emirde bu jandarmaların- karınlarını doyurmak 
lâzımgelir. Refiki muhteremim Maliye Vekili 
Beyefendi Muvazenei Maliye Encümeninin tek
lifiyle Hükümetin teklifi arasında büyük fark 
mevcudolduğunu ileri sürerek Muvazenei Ma
liye Encümeninin teklifini kabul edeceklerini, 
Hükümetin teklifini bu azîm yekûn dolayısiyle 
kabul edenıiyeceklerini beyan buyurdular. Ben
deniz Meclisi Âlinizin -nazarı dikkatini şu nok
taya eelbetmek istiyorum ki, Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatasında yanlış bir rakam var
dır. Orada diyor ki, Hükümetin teklifi dolayı
siyle senevi 3 milyon liralık bir tezayüt, bir 
zammı muhassasat vardır. Halbuki Muvazenei 
Maliye Encümeninin teklifi nazarı itibara alı
nırsa yalnız 700 bin lira ile mesele kapanmış 
olacaktır, Bu doğru değildir. Bizim teklifimiz 
hulasaten nefere sekiz lira zammetmekten iba
rettir. Muvazenei Maliye Encümeni beş lira 
zam ediyor, mevcudu tahminen kırk bin kişi 
farz edecek olursak sekiz lira üzerinden 3 mil
yon lira zammetmek lâzımgelir. Muvazenei Ma
liye Encümeni ise beş lira zammediyor. Kırk 
bin kişi ile zarbedersenıiz 2 milyon lira eder, de
mek ki, Hükümetin teklifi ile Muvazenei Mali
ye Encümeninin teklifi arasında bir milyon lira 
fark vardır, mazbatada beyan olunduğu gibi 
Hükümetin teklifi üç milyon ve Muvazenei Ma
liye Encümeninin teklifi yalnız yedi yüz bin 
lira değildir. Binaenaleyh, bendeniz Muvazenei 
Maliye Encümeninin teklifini gayrikâfi görüyo
rum ve Hükümetin teklifinde ısrar ediyorum. 
Bilhassa rica ederim, Hükümetin teklifi reye 
|$û#Sun. 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Bendeniz beyefendiyi pek dinliyemedim. Dı
şarıdaydım. Arkadaşlarımın söylediklerine göre 
'beyanatım zannedersem suitefehhüme mâruz kal-
mig. Bendenizin sözümden kasdettiğim şudur : 
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Jandarma demek ilân edilen esasatla alâkadar (bir 
fert demektir. Hukuk ve hürriyeti memleket eli
ne verilecek bir adam demektir. Ordudan alına
cak bu neferat bu vazifeyi ifaya kâfi midir, or
dudan alınacak zevat jandarma kelimesinin ifade 
ettiği mânayı yapacak insanlar mıdır? 

DAHİLİYE VEKlLl ALI FETHÎ B. — Or
dudan alınacak efrat muhafazai vatan gibi bü
yük bir vazifeyi ifa edecek olduğu halde jandar
maya geçer geçmez bütün liyakat ve meziyetin
den tecerrüt mü edecek? Ordudan alman bir ace
mi nefer derhal en mühim vazifeye verilmiyor. 
Kendisinin başında onbaşı vardır, kıdemli nefer 
vardır, çavuş vardir, zabit vardır ve ordudan ge-
lirgelmez kendisine bir vazife tevdi olunmadan 
evvel mekteplerde tedrisat yapılmaktadır. Ordu
dan alınır alınmaz bu vazifeyi ifa edecek bir hale 
ifrağ olunabilir. 

SÂMl B. (içel) — Muvazenei Maliye Encü
meninin şu mazbatadaki kararına muhalifim. Es
babı muhalefetimi burada arz edeceğim. Heyeti 
Aliye müsaade ederse kısa söyliyeceğim. (Gürül
tüler) Hata var beyefendi. Muvazenei Maliye En
cümeni yedi yüz bin lira olarak göstermiştir. Ben 
bu hatayı izah edeceğim. 1 980 000 liradır. (Gü
rültüler) Müsaade buyurunuz izah edeyim. (En
cümen namına olamaz sesleri) 

REİS — Efendim Nizamnamede sarahat var. 
SÂMl B. (içel) — Encümendeki akaJliyet na

mına söz istiyorum. (Gürültüler) Vekil Beye ce
vaben değil efendim. (Gürültüler) Efendim, 

I memleiketin muhtacolduğu asayiş ve inzibatı da
hilîyi temin edecek olan jandarmaların terfihini 
arzu etmiyen, arkadaşlarımızın içerisinde zanne
derim bir fert yoktur. Bendeniz de bunlar me-

! yanındayım. Fakat terfih meselesini düşünürken 
biraz bütçemizi nazarı dikkate almak ve - tâJbiri 
mazur görünüz - yorganımıza göre ayağımızı 
uzatmak lâzımgelir. 

MUSTAFA Ef. (Tokad) — Ey canım, her 
şeyi gayrı jandarma neferiyle mi mukayese ya
pacaksın? 

RE tS — Hatiplerin sözünü kesme Mustafa 
Bey. (Devam sesleri) 

SÂMÎ B. (Devamla) — Efendim, şu lâyihai 
kanüniyçnin bütçenizde istihdaf ettiği yekûnu 
umumi Hükümetin teklif ettiği lâyihai kanuni-
yede tesbit edilen erkama göre üç milyon lira
dır. Muvazenei Maliye Encümeninin benim mu-

— 94 — 



1.1339 C. : 2 
leeek olduktan sonra yüz on milyon değil, iki yüz 
on milyon da verir Nasıl verilir. # 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Adedini azaltırız. 
SÂMÎ B. (îçel) — 1339 senesi için devairi 

mülkiye bütçesi olarak altmış milyon lira isti
yorlar. Sulha girdiğimiz takdirde müdafaai Mil
liye bütçesi yirmi beş milyon liradır. Asgari ol
mak üzere. . 

REÎS — Sadet dairesinde söyleyiniz. 
SÂMÎ B. (içel) — Muvazenei Maliye Encü

meninin noktai ihtilâfı hakkında söylüyorum. 
Bu meseleyi esaslı bir surette halletmek ve 

hakikaten jandarmanın terfihi lâzım olduğuna 
kaani bulunmaklığım itibariyle buna bir şekli-
salim verebilmek için böyle tâli tedbirlerle buna 
çaresaz olmaya çalışmak değil 1339 senesinde 
buna daha esaslı bir şekil vererek jandarma 
kuvvetim, memleketin asayişi noktai nazarın
dan fevkalâde mühim olan bu uzvu tekemmül 
ettirmek zarureti vardır. Binaenaleyh bu mesele
nin 1339 senesinde mevzu olması taraftarıyım. 

BEÎS — inayet buyurun. Maliye Vekili Bey 
izahatta bulundu. Jandarmanın adedi fert itiba
riyle muayyendir. Bunlara isabet eden zammi-
yatm ne miktara baliğ olacağını da Maliye Ve
kili Befefendi izah buyurdular. Bir nefere ne ka
dar zammediliyor? Bunu ve yekûnunu Maliye 
Vekili Bey söylediler. 

İSMET B. (Çorum) — Encümen namına iza
hatta bulunacağım. Sami Beyefendi bu hususta 
yanlış mütalâatta bulundu. ' 
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halef etimle çıkarmış olduğu lâyihai kanuniyede 
jandarma mevcudunun kırk bin olmasına naza
ran hesabedildiği takdirde 1 980 000 lira zam
mı tahsisat yapmak mecburiyetindeyiz. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Yani neden yedi yüz 
bin lira gösteriyorlar, hilafı hakikat olarak mı 
gösteriliyor? 

SÂMÎ B. (İçel) — Bu meseleyi esaslı bir su
rette halletmek şüphesiz memleketin en ziyade; 
ihtiyacı olan asayişi, memleketi temine saik ola
cağı için tabiatiyle bunu esasından düşünmek 
zarureti vardır. Fakat bu zarureti bugünden mi 
düşünelim, yoksa bin üç yüz otuz dokuz senesin
de mi düşünelim? Efendiler, ben bunu şöyle gö- •: 
iniyorum. Bugün bunu düşünmek 1339 senesin
de bundan ricaıti icabettirecektir. Efendiler sul
ha girdiniz mi? (Hayır sesleri) Sulha girmedi
ğiniz takdirde ne olacağı malûm olmıyan şu za
manda hale göre tanzim edilecek ve Heyeti Ali-
yenizden istenilecek olan tahsisat yekûnu yüz 
on beş milyon liraya baliğ oluyor. Memleketimi
zin varidatı umumiyesi yetmiş beş milyondan '. 
ibarettir. Bu parayı kimden alacaksınız ve ki
me vereceksiniz? 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Ehveni
şer ihtiyar olunur. 

AVNl B. (Saruhan) — Karnını doyur, ka
fasını kır. 

SÂMÎ B. (îçel) — Jandarmanın muhtacoldu-
ğu ıslahatı sırf maaş meselesinde görmek, yani 
maaşatma zammetmekte görmek, zannederim, o 
kadar mâkul olmasa gerektir. Efendiler, şu lâ
yihai kanuniye ile jandarmanın maaşına zam
metmek istediğiniz üç lira ile, beş lira ile bir 
jandarmayı terfih etmenin imkânı katisi yoktur 
ve eski şekil ne ise yine o şekil bakidir. Binaen
aleyh esaslı olarak halledeceğimiz bu meseleyi 
1339 senesi bütçesine talik etmek memlekette ha
kiki bir muvazene, hakiki bir bütçe tanzim et
mek üzere bu meselenin şimdilik tehir, talik za
rureti vardır. Tehir etmediğiniz takdirde yarın 
ne olacağı malûm değildir. Binaenaleyh bufrün 
yaparsınız, yarın verem iyeceğiaıiz bu parayı bu
gün yanmakla onları aldatma olurunuz. 

AVNÎ B. (Saruhan) — Millet bugün de verir, 
yarın da verir. 

SÂMl B. (toel) — Avni Beyefendinin yarın 
da verir dediğine göre, efendiler, bendeniz his 
üzerine yürümüyorum, erkanı üzerine yürüyo
rum. Evet memleket yarın da verir, Hisle veri-

EEİS — Ne üzerine söyliyeeeksiniz 1 
ÎSMET B. (Çorum) — Sami Bey encümende 

muhalefet ettiği noktayı söylediler. Encümen ek
seriyetinin düşüncesini arz etmiyeyim mi? 

REÎS — Encümen Mazbata Muharriri Maz-
har Müfid Beyefendidir. (Hastadır, sesleri) 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Usulü müzakerede 
'lakkı rüçhan mı var? 

NECATI Ef. (Lâzistan) — Reis Beyefendi , 
^ok rica ederim, herkes söz almıştır. Eıicürnen 
saten bu meseleyi 'bitirmiş. Heyeti Umumiyeye 
•?vk ederek izahatta bulundu. Şimdi Heyeti 
rjmv:miyemiz kararını verece&tir. 

REİS — Efendiler Mazbata Muharriri Jias-
L-\ olmuş, gitmiş, İsmet Bey vekâleten i£a|n 
"az:f° edecektir. Her zaman söz alır vei&yler. 

MÜFÎP E t (Kırşehir) — Evvelâ itirazlar 
vapılsa da sonra söylense olmaz mı? 

— 95 — . 



I r 184 31. 
İSMET B. (Çorum) — Mazbata Muharriri 

sonra 4ııütalâat derraeyan edebilir. Fakat Sâm, 
Bey 'biraderimiz (muhalefetin esasını izah edin
ce encümen ekseriyetinin 'bu bapta düşüncesin. 
izah etmek zaruretini hissediyorum ve bu zaru
ret üzerine söz söyliyeeeğim. Aynı zamanda 
encümenin erkanıma ait söz söyliyeccğim. Ki-
ı'ayet takriri verildiği zaman encümen son 
sözünü söyliyebilir. Ve söylemek zaruretinde
dir. Rica ederim, evvelemirde şunu arz ede
yim ki buradaki rakamda bir sehiv vardır. 
Tebyiz sehvi vardır. Bir milyon dört bin yedi 
yüz küsur liradır. Binaenaleyh mürettip seh
vinden ibarettir. Hükümetin teklifiyle encüme
nin teklifi arasında bir milyon üç .yüz bin kü
sur lira kadar faılk vardır. Sami Bey birade
rimizin mülâhazatım encümen azasının her 
biri dinlemiş ve aynı mülâhazada ve aynı esası mu
hafazada ittifak etmişleridir. Hakikaten bütçe 
no'ktai nazarından 'Muvazenei Umumiyeye üç 
milyon liralık bir zam yapabilmek için uzun-
uzadıya düşünmek lâzımgelir. 1339 senesi büt
çesine bu rakamları sığdırıp sığdırmamayı da 
nazarı dikkate almak lâzımdır. Fakat efendi
ler bunu o kadar düşündük ki, o kadar uzun 
münakaşa^ ettik ki, tadilen yaptığımız ;bu lâyi
hayı kabul zaruretini hissettik. Kabul etmek za
ruridir. Yani şu noktai nazardan zaruridir : 

'İstanbul'da jandarmaların maaşatı bizim kabul 
ettiğimiz maşaattan çok yüksektir. 

Binaenaleyh eski kanun mucibince İstan
bul jandarmasını idare ve iaşe etmek imkânı 
yoktur. Bunun için bu kanun ne günlerce, ne 
saatlerce hattâ ne dakikalarca tehir edilemez. 
Çünkü açlık saatleri, günleri bekletemcz. (Ada-
iuvda, Ankara'da aynı hal sesleri) İzmir'de 
dahi aynı hal vardır. Trakya'da dahi aynı hal 
mevcuttur. Şimdi efendiler. Biz her iyi bir şeyi 
defaten yapabil'me'k imkânına kail olduk. Hal
buki her iyi şey dünyada defaten yapılamaz. 
Her halde tedricî surette yapılabilir. Jandar
manın memleketin inzibatı üzerinde müessir 
olabilmesi; jandarmanın hüsnüifayı va'zife ede
bilmesi, jandarmanın suiistimalinin ortadan kal
dırılması, • jandarmanın şahısları meselesidir. 
Jandarmanın yetiştirilmesi meselesidir. Bun
da Heyeti Aliycniz her halde ittifak eder. Bi-
lîaenaleyh m'emle'kette bugün jandarma hak
kında mevcudolan fena zihniyeti maaşlara 300. 
500 kuruş zammetmekle 'kaldırmak imkânı oî-
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] mamakla beraber jandarma müessesesi bu şa-
I hışlan ilânîhaye elde tutsun mânasını ifade et-
I mez. Çünkü jandarma müessesesi bugün jan-
I darnıanın ıslattı edilmesi ve vazifesini hüsnü 
I idare etmesi için esas üzerinde yürüyor ve 5, 
I 6 tane mektep açmıştır. Binaenaleyh mükellef 
I jandarma efradı bıı mekteplerden geçiyor. Ter-
I biye oluyor, jandarma vazifesini öğreniyor, öğ-
I rendi'kten sonra İzmir % gidiyor. İzmir'e gi-
I dince İzmir'de aç kalıyorsa efendiler o vakit 
I kanaatini, fikrini tebdil eder. Mademki şahıs-
I lan tebdil edeceğiz, jandarmayı mektepten ye-
I tiştireceğiz, o şahısların zihniyetlerini... (Asil 
I geldi, Mazhar Müfid Bey geldi s'esleri) 
I REİS — .Efendim niçin ^kesiyorsunuz l 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
I Müdafaa halinde kürsiye çıkan .Mazbata Mn-
I harriri başka söze geçmiştir. İhtilâfı halletme-
I diler. 
I REİS — Rica ederim, kesmeyiniz. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim. Şimdi jan-
I darma da bir müessesedir. Yani jandarmada 
| suiistimal meselesi vardır, yoktur diye mevzuu-
I bahsolamaz. Her halde insanlarda iyilik de var-
I dır, fenalık da vardır. Jandarmanın fenasını 
I iyiliğe tebdil edebilmek için onları yetiştirmek 
I lâzımgelir. Mekteplerden geçmesi lâzımgelir. 
I Şimdi jandarma dairesi bu esaslardan yürür-
I ken, mekteplerde yetiştirdiği efradı da İzmir'e 
I ve Trakya'ya gönderimken orada bunları ac 

bırakırsa aynı fenalık orada, yine bunların üze-
I rinde icrayı tesir eder. Müesseselere yapabildi-
I ğimiz masarif berbadolur, gider. Bu noktai na-
I zardan hayat meselesini acilen temin etmek 
1 lâzımgeliyor. Encümen hayat meselesinin acilen 
I temini zarureti üzerine Hükümetin teklif ettiği 
i lâyihayı tadilen kabul etmiştir. Yani bir mil

yon üç yüz bin lira tasarrufla kabul etmiştir. 
I Çünkü gelecek sene insanların bundan aşağı 
I ihtiyaç içerisinde bulunacağını kimse teinin 

edemez. Eğer jandarma yetiştir eceksek, elimiz-
I de jandarmamız bulunaealksa, Eğer bunları 
I mekteplerden geçirip terbiye ve ıslah ettirmek 
I mecburiyetinde isek bun lan sureti 'kafiyede 
I toplamak vaziyetinde is'e, gelecek sene de bu 

vaziyet karşısındayız, öbür sene de bu vaziyet 
I karşısındayız. Binaenaleyb encümenin tadili 
I veçhile kabul buyurulmasını teklif ediyorum. 
I Çünkü Hükümetin teklifinde 'bir milyon 'küsur 
I bin lira bîr fazlalık vardır. 
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ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Öyle ise Hükümetin 

noktai nazarım kabul edelim. (Muvafık sada-
ları) 

REÎS — Efendim müzakerenin kifayeti 
hakkında takrirler vardır. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Efendim kifaye
ti aleyhinde söyliyeceğim. Efendiler müzakere 
etmiş, olduğumuz mesele -zannedersem gayet 
mühim bir meseledir. Zannedersem ceffelkalem 
bir surette tadilâtla ve saire ile yürürsek bü
yük bir haksızlık yapmış olacağız. Bundan do
layı bu meseleyi iyi tetkik etmek ve iyi düşün
mek lâzımdır. Bakınız bâzı esbap arz edeceğim: 
Bendeniz zannediyorum ki burada şahıs müza
keresi yapmıyoruz. Devlet denilen bir kuvvetin, 
bir makinanm taksim edilmiş olan vazaifinden 
bir kısmına isahet eden vazife üzerinde müza
kere ve münakaşa ediyoruz. Afhmed'in, Meh-
med'in terfihi onun memnuniyeti, iaşesi noktai 
nazarından muamele etmiyoruz. Malûmuâlile-
ridir ki jandarma dediğimiz sınıf, Devlet ma-
kinasmdan ayrılan vazife ile öyle zannediyo
rum ki en mühim vazaiftendir. Efendiler adli
yede hükkâmm icarıyı muhakeme edip temini 
adalet edebilmesi jandarmanın faaliyetine mü
tevakkıftır. Efendim maliyede Maliye Vekili
nin mükellefin üzerinden alınması lâzımgelen 
parayı almaya vasıta olan yani o parayı tahsil 
etmesi jandarmanın tamimiyle icrayı vazife et
mesine vabestedir. 

SÂMÎ B. (içel) — Lehinde idarei kelâm 
edivnr. 

MÜFÎD Ef. (Devamla) — Vazife hakkında 
sövlüvorum, jandarma hakkında söylemiyorum. 
Simdi şu suretle en mühim vazifeyi kendi uh
desine almış olan bir sınıfın efradı hakkındaki 
maaşının, muayyenatmın havi olduğu mad^e-
lere bir atfı nazar buyurun. Rica ederim bir 
kısmı istanbul'da Kânunuevvelden itibaren, bir 
kısmı Trakya'da Kânunusaniden itibaren, bir 
Insmı da 1339 senesinden itibaren nazarı dikka
te alınmak üzere beşinci maddeyi gördüm. 

İSMET B. (Çorum) — Sözleriniz maddelere 
dairdir. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Rica ederim heye
ti umumiye8İ hakkında söylüyorum. 

REÎS — Efendim kifayet hakkında söyliye-
çeksiniz. 

MÜFÎD Ef. — Ademikifayet hakkındaki 

1.1339 C. : 2 
esbabı mueibeyi anlamalıyız. (Maddelere sada-
ları) Esbabı nedir? » 

(Ekseriyet yok sadaları) 
MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Heyeti umumiyesi 

itibariyle müzakere kâfi görülerek buna beş 
yüz, şuna yedi yüz, öbürüne sekiz yüz kuruş ve
relim, bunu kabul edelim, demek, bunun hak
kındaki mütalâatı tamamiyle düşünerek iradet-
mek demek değildir. Binaenaleyh bunun müza
keresi kâfi değildir. Bu, yarm da müzakere 
edilsin, öbür gün de devam edilsin, iyice düşü
nülsün. (Doğru sesleri) 

(Ekseriyet yok sesleri) 
REÎS — Karar katı değildir. Müzakereye de

vam ederiz. (Ekseriyet var, yek sesleri) 
REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Ekseri-

yetsî/lik devam ediyorsa müzakereye devam olu
nabilir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Nisabı müzakeresiz 
reye konulamaz. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Bendeniz 
Refik Şevket Beyin noktai nazarlarına iştirak 
ediyorum. Riyaset vazifesini bilir, Meclis ekse
riyetle açıldı, devam ediyor. 

REÎS — Efendim arz edeyim, Meclis ekse
riyetle açılmıştır. îttihazı mukarrerat ekseri
yeti e kabnl olunur. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — O halde kifayeti mü
zakere kararı da ekseriyetle kabul olunur. (Gü
rültüler) 

REÎS — Usul hakkında Makamı Riyaset 
yanlış sövlüyorsa buyurun, tashih edin! 

YASÎN B. (Gazianteb) — Kifayeti müzake
reye karar vermek demek kanunun heyeti umu-
mivesini kabul etmek demek delildir. Maddeler 
üzerinde yine müzakerat yapılabilir. Binaen
aleyh kifayeti müzakereyi reye vaz'edebilirsi-
niz. 

REÎS — Efendim benim noktai nazarımı 
reddediyorsanız söyleyiniz, yoksa beni teyidedi-
yorsanız söylemeyiniz. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Her han
gi bir meselede Refik Şevket Beyin buyurduk
ları gibi verilecek karar katı delildir. Bu ka
rar ihzari bir karardır diyor. Rica ederim, ki
fayete karar verilirse maddelere erecilecektir. 
Maddelere geçilmesine ekseriyetle karar veril
mezse kanun lâyihası reddolunmuş demektir; 
bunu da nazarı dikkatinize arz ederim. 
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REİS — Uç dakika zil çalıp çıngırağı dur

durduktan sonra yoklama yapacağım; Meclis 
dağılıncaya kadar âza burada bulunmaya mec
burdur. Lütfen rey puslalarmı veriniz efendim. 
(Sandık dışarıya gidiyor sesleri) 

REİS — Ben buradan bakıyorum. Dışarıya 
çıkamaz... 

REFÎK B. (Konya) — Arkadaşlar jandarma 

. 1339 C. : 2 
vazifesini yapmazsa, jandarma vazifesini yap
mıyor diye bağırıyorlar. 

REİS — Efendim yoklama neticesinde ek
seriyet olmadığı tezahür etmiştir. 118 âza mev
cuttur. Malûmuâliniz yarın Nevahi Kanunudur. 

Yarın saat birde içtima etmek üzere Celseyi 
tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; saat: 5,12 

Memurin muhakematına mütaallik vazaifin sureti ifası hakkındaki 4 Temmuz 1337 
Kanunun 4 ncü maddesinin tadiline d air Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

tarihli 

Sadeddin B. (Menteşe), Halil İbrahim E l 
(İzmit), Emin Ef. (Aydın) Reşad B. (Saruhan), 
Hacı Mustafa salbri Ef. (Siird), Fikri Faik B. 
(Gene), Hafız İbrahim Ef. (İsparta), Hacı Be
kir Ef. (Konya), Ali Vâsıf B. (Gene), Abidiıı 
B. (Lâzistan), Hamdi B. (Gene), Osman Zeki 
B. (Kayseri), Kadri B. (Siird), Ali Rıza Ef. 
(Amasya), Sıddık B. (Çorum), Şeyh Fikri Ef. 
(Gene), Osman Kadri B. (Muş), Hasan Hay-
ri B. (Dersim), Celâl B. (Gene), Yusuf B. 
(Denizli), Arslan B. (Maraş), Eyüıb Sabrı B. 
(Eskişehir), Mustafa Fehmi Ef. (Bursa), Dr. 
Mustafa B. (Kozan), Mazlum Baba Ef. (Deniz
li), Halil B. (Ertuğrul), Cavid B. (Kars), Esad 
B. (Mardin), Akif B. (Batum), Şeyh Seyfi Ef. 
(Kütahya), Necati Ef. (Lâzistan), Ahmed Hil
mi B. (Kayseri), Abdülgâfur Ef. (Karasi), 
Hasan Tahsin Ef. (Antalya), Husrev Samı B. 
(Eskişehir), Ömer Mümtaz B. (Ankara), Hü
seyin B. (Erzincan), Ahmed Nuri Ef. (Batum), 
Hakkı Hami B. (Sinob), Cemal Pş. (İsparta), 
Sıdkı B. (Malatya), Mustafa Necati B. Sarıt-
han), Hasan Ef. (Denizli), Hüseyin B. (Elâziz), 
Mehmed Vasfi B. (Karahisarı Şarki), Mahmud 
B. (Ergani), Ali Süruri Ef. (Karahisarı Şarki), 
Alim Ef. (Kayseri), Vehbi B. (Niğde), Ali B. 
(Karahisarı Sahib), Hafız Abdullah Ef. (İz
mit), Osman Fevzi Ef. (Erzincan), Salâhaddin 
B. (Mersin), Mustafa Lûtfi B. (Malatya), Fa
ik B. (Cebelibereket), Hüseyin Ef. (Kozan), 
Refik Şevket B. (Saruhan), Dursun B. (Ço
rum), Ali Fethi B. (İstanbul), Dr. Fuad B. 

(Bolu), Hacı Mustafa Ef. (Ankara), Ragıb B. 
(Gazianteb), Hacı Veli Ef. (Eskişehir), Abdül-
ikadi* Kemali B. (Kastamonu), Mehmed Vehbi 
Ef. (Konya), Mehmed B. (Biga), Ahmed B. 
(Yozgad), Memıduh Necdet B. (Karahisarı Şar
ki), Ali Fuad Pş. (Ankara), Cevdet B. (Kü
tahya), Mustafa Hilmi Ef. (Niğde), Ali Cena-
ni B. (Gazianteb), Numan Usta (İstanbul), 
Mehmed Ragıib B. (Amasya), Sami B. (İçel), 
Şerif B. (Sinob), Hüseyin Hüsnü Ef. (İspar
ta) , Abdülgani B. (Muş), Abdülhak Tevfik B. 
(Dersim), Nebi Zade Hamdi B. (Trabzon), 
Sadık B. (Kırşehir), Emin B. (Canik), Maz-
har Müfid B. (Hakkâri), Midhat B. (Mardin), 
Öme- Lûtfi B. (Saruhan), Feyyaz Âli B. (Yoz-
gad), Necmeddin B. (Siird), Mehmed Nâdir B. 
(İsparta), Ali Rıza B. (İstanbul), İsmail Sufohi 
B. (Burdur), Abdülgani B. (Siverek), Ahmed 
Fevzi Ef. (Erzincan), Mehmed Salih Ef. (Er
zurum), Abdullah Ef. (Btlu), Salih Ef. (Siird), 
Rıza B. (Yozgad), İsmail Remzi Ef. (İsparta), 
Hasan Fehmi B. (Gümüşane), Bahrî B. (Yoz
gad), Zamir B. (Adana), Behçet B. (Kângın), 
H a i n Hamdi B. (Biga), Haeı Feyzi B. Elâziz, 
Hakkı B. (Van), İbrahim B. (Karesi), Derciş 
B. (Mardin), izzet B. (Trika'd), Nuerat Ef. (Er
zurum), Hasib B. (Maraş), Yasin B. Oltu), Ya
sin B. (Gapiariteb), Rüstem B. (Oltu), İsmail 
Şükrü Ef. (Karaihisarı Sahilb), Müfid Ef. (Kır
şehir).. Ali Vefa B. (Antalya), Hamid B. (Bi
ga), Nuri B. (Bolu), Şükrü B. (Bolu), Halil 
Hulkı Ef. (Siird), Naci B. (Elâziz), Tahsin B. 
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(izmir), Süleyman Sırrı B. (Yozgaıd), İbrahim 
B. (Mardin), Feyzi B. (Diyarbekir), Hacı Arif 
B. (İstanbul), Tahsin B. (Maraş), Şevket B. 
(Bayezid), Rasim B. (Simob), Hacı Şükrü B. 
(Diyarbelrir), Dr. Ali Haydar B. (Gene), Ham
dullah Suıbhi B. (Antalya), Tevfik B. (Erzin
can), Neşet B. (Kângırı), Hüseyin Avni B. 
'(Erzurum), İsmail B. (Erzurum), Neeib B. 
(Mardin), Rasim B. (Elâziz), Sabit B. (Kay-
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seri), Hacı llyas Sami Ef. (Muş), Resul B. 
(Bitlis), Hacı Atıf Ef. (Anyara), Rüşdü B. 
(Ergani), Refet Ef. (Konya), Ali B. (Amasya), 
Ruşeı. B. (Gümüşane), Rüşdü B. (Maraş), Sab-
ri B. (Kastamonu), Şükrü B. (Canik), Arif B. 
(Bitlis), Mustafa Kemal B. (Ertuğrul), Edheın 
Fehmi B. (Menteşe), Muhiddin B. (Elâziz), Hil
mi B. (Ardahan) 

(Reddedenler) 

Nebil Ef. (Karahisarı Saıhib). Haydar Lût- I fi B. (İçel) 

(Müstenkifler) 

Operatör Emin B. (Bursa), Hacı Ahmed 
Hamdi Ef. (Muş), Melhmê d Hamdi Ef. (Adana), 

Cemil B. (Kütahya), Âsim B. (Erzurum). Ha
cı Nuri B. (Siird), Şevki B. (İçel) 

Dahiliye Vekâleti bütçesine zamaim icrasına dair Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Reşad B. (Saruhan), Ahmed Nuri Ef. (Ba
tımı), Hacı Şükrü B. (Diyarbekir), Nuri B. (Bo
lu), Abdülhak Tevfik B. (Dersim), Avni B. (Sa
ruhan), Şevket B. (Sinob), Faik B. (Cebelibere
ket), Faik B. (Edirne), Cevdet B. (Kütahya), 
Muhtar B. (Mersin), Necib B. (Mardin), Neşet 
B. (İstanbul), Edhem B. (Menteşe), Mustafa B. 
(Tokad), Ali Rıza B. (İstanbul), Hüsrev B. (Es
kişehir), Yusuf B. (Denizli), İbrahim B. (Mar
din), Ali Cenanı B. (Gazianteb), Hasan Fehmi 
B. (Gümüşane), Celâl B. (Tralbzon), Mustafa B. 
(Kozan), Fevzi Ef. (Erzincan), Arslan B. (Ma
raş), Hüseyin B. (Elâziz), Hasan Basri B. (Ka
resi), Ruşen B. (Gümüşane), Necati B. (Saru
han), "Hacı Ahmed Hamdi Ef. (Muş), Vehbi B. 
(Niğde), İsmet B. (Çorum), Haydar Ef. (Lâzis-
tan), Hasan Ef. (Denizli), Hilmi Ef. (Niğde), 
Hüseyin Ef. (Kozan), Rıza B. (Muş), Necmed-
din B. (Siird), Kadri B. (Diyarbekir), Abdülga-
ııi B. (Siverek), Sadeddin B. (Menteşe), Ragıb 
B. (Kütahya), Mazhar Müfid B. (Hakkâri), Nu
ri Ef. (Batum), Naci B. (Elâziz), Di-. Abidin B. 
(Lâzi'Stan), Feyzi B. (Elâziz), Şevki B. (İçel), 
İsmail Subhi B. (Burdur), Refik Şevket B. (Sa

ruhan), Ali B. (Karahisarı Sahib), Sıdkı B. (Ço
rum), Memduh B. (Karahisarı Şarki), Zamir 
B. (Adana), Esad B. (Mardin), Mahmud B. (Er
gani), Pozan B. (Urfa), Kâzım Pş. (Karesi), 
Ömer Mümtaz B. (Ankara), Akif B. (Batum), 
Hakkı B. (Van), Ali Fethi B. (İstanbul), Ab-
dülkadir Kemali B. (Kastamonu), Ferid B. (Ço
rum), Eyüb Sabri B. (Eskişehir), Hüseyin B. 
(Eskişehir), Hüseyin B. (Erzincan), Hâşim B. 
(Çorum), Atıf Ef. (Ankara), İbrahim B. (Kare
si), Sıdkı B. (Malatya), Safa B. (Mersin), Ah
med Hilmi B. (Kayseri), Mustafa Fehmi Ef. 
(Bursa), Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), Ömer 
Lûtfi B. (Saruhan), Müfid Ef. (Kırşehir), Vâ
sıf B. (Gene), Hacı Veli Ef. (Eskişehir), Akif 
B. (Burdur), Derviş B. (Mardin), Ali Vefa B. 
(Antalya), Ali Rıza Ef. (Amasya), Hamdi B. 
(Gene), Sadık B. (Kırşehir), Ali Fuad Pş. (An
kara), Sırrı B. (Siverek), Behçet B. (Kângırı). 
Hilmi B. (Ardahan), Feyzi B. (Diyarbekir), 
Şeyh Fikrî Ef. (Gene), Hüseyin Avni B. (Er
zurum), Abdülgafur Ef. (Kar€si), Sadullah B. 
(Bitlis), Tahsin B. (Ma?a|), İlim Ef. (Kayse
ri), Esad B. (Lâzıistan), Cavid B. (Kars), Emin 
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B. (Ergani), Hüsnü Ef. (İstanbul), İzzet B. (To-
kad), Hafız İbrahim Ef. (İsparta), Sabit B. (Kay
seri), Necib B. (Ertuğrul), Arif B. (İstanbul), 
Halil İbrahim Ef. (İzmit), Lûtfi B. (Malatya), 
Tunalı Hilmi B. (Bolu), Şemseddin Ef. (Anka
ra), Yasin B. (Gazianteb), Tahsin B. (İzmir), 
Şükrü B. (Bolu), Şükrü B. (Canik), Mazlum Ba-

133$ & : 2 
ba Bf. (Denizli), Rasiın B. (Elâzia), Emin Ef. 
(Aydm), Celâl B. (Gene), Halil B. (Brtuğml), 
Muhiddin B. (Elâziz), Ahmed B. (Yozgad), Ha-
mid B. (Biga), Hamdi B. (Biga), Abdullah Bf. 
(Sinob), Midhat B. (Mardin), Resul B. (Bitlis), 
Yahya Galib B. (Kırşehir), Abdülgani B. (Muş), 
Süleyman Sırrı B. (Yozgad) 

(Reddedenler) 
Mehmet Ragıb B. (Amasya), Mehmed Şükrü 

B. (Afyon Karahisar), Hakkı Hami B. (Sinob), 
Abdullah Bf. (İzmit), Sami B. (İçel), Salih Bf. 
(Erzurum), Salbri B. (Kastamonu), Cemil B. 
(Kütahya), Remzi Ef. (İsparta), Hulusi B. (Ka
rahisar), Neşet B. (Kângırı), Süleyman Necati ] hisarı Sahib), Haydar Lûtfi B. (İçel) 

B. (Erzurum), Emin B. (Canik), Sırrı B. (İz
mit), Pikri Faik B. (Gene), Salih Ef. (Siird), 
Ali Şükrü B. (Trabzon), Dursun B. (Çorum), 
Arif B. (Bitlis), Rifat Ef. (Konya), Yasin B. 
(Oltu), Şevket B. (Bayezid), Nebil Ef. (Kara-

(Müstenkifler) 
Kadri B. (Siird), Hacı Mustafa Ef. (Anka

ra), Osman Fevzi Ef. (Erzincan), Hacı Nuri B. 
(Siird), Hasan Hayri B. (Dersim), Hamdi Ef. 
(Adana) 

İçtimai &ti ruznamesi 
1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Nevahi Kanunu 
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