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BİRİNCİ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 1,45 

REİS — Fethi Bey 
KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Ragıb Bey (Zonguldak) 

REİS — Efendim! Celseyi açıyorum, zaptı sabık hulâsası okunacak: 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

Birinci Reisvekili Sabri Beyin tahtı Riya
setlerinde bilinikad zaptı sabık hulâsası kıraat 
ve aynen kabul olundu. Evrakı varide aidol-
dukları mahallere havale edildikten sonra Mil
lî Mücadelede malûl düşenlere mükâfatı nak
dîye itasına dair Kanun, ikinci defa reye vaz'-
edildi. Mütaakiben Mükellefiyeti Askeriye Ka-
nıftıunun beşinci maddesinin tadiline dair lâyi
hanın müzakeresine geçilerek birinci fıkra ay
nen kabul edildi. Malûl gazilere mükâfatı nak
dîye itasına dair Kanunun 146 reyle kabul 
olunduğu Makamı Riyasetten bittebliğ tenef

füs etmek üzere Celse tatil edildi, 
İkinci Celse 

Safari Beyin Riyasetleriyle (küşadolunarak 
Mükellefiyeti Askeriye Kanununun beşinci 
•maddesinin tadiline dair lâyihanın bakıyei mü-
aakeratına devam edildi. Birinci maddesinin 
(A) fıkrası Hükümetin teklifi veçhile kabul, 
(B) fıkrası nazarı itibara alınan takrirlere gö
re berayı tadil encümene biliade Cumartesi gü
nü içtima edilmek üzere celseye nihayet verildi. 

Reıis Kâtip Kâtip 
AH Fethi Van Zonguldak 

Hakkı Ragıb 

42 
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REİS — Efendim zaptı sabık hulâsası hak
kında itiraz var mı? Zaptı sabık hulâsası aynen 

kabul edildi. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Teklifler 

1. — Denizli Mebusu Yusuf ve Necib Ali 
beylerin, tzmir işgali üzerine vatan ve memleketi 
müdafaa maksadiyle teşekkül eden hayatı milliye 
rüesa ve azalarına İstiklâl Madalyası itasına dair 
teklifi kanunisi (2/251) (Lâyiha Encümenine) 

Mazbatalar 
1. — Telgraf ve telefon umurunun tensikı 

hakkında kanun lâyihası (1/118) ve Posta ve 
Telgraf, Adliye ve Muvazenei Maliye encümen
leri mazbataları (Ruznameye) 

2. — 11 Receb 1327 tarihli Matbuat Kanu
nunun 26 ncı maddesinin tadiline dair (1/287) 
numaralı lâyihai kanuniye ve Dahiliye ve Adliye 
encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

3. — Siverek Belediye Müfettişi sabıkı Şeyhî 
Dede (Davud) hakkındaki idam Mikmünün tas
dikine dair (3/1), Malatya'nın Tepebaşı mahal
lesinde mukim Mamrekli Hasan bini Yusuf hak
kındaki idam hük7nünün tasdikine dair (3/2), 
Maraş'ın, Şükürlü mahallesinden Oseb namı di
ğer Jozef hakkındaki idam hükmünün tasdikine 
dair (3/3), katil maddesinden idama mahkûm 
Mamahatun karyesinden Mehmedoğlu dinamitçi 
Hasan hakkındaki hükmün tasdikine dair 
(3/131), cerh ve katil maddesinden idama mah
kûm Mut kazasında Tağazari karyesinden Vey
sel zevcesi hakkındaki hükmün tasdikine dair 
(3/140), Pedri Musa'yı katilden idama mahkûm 
Ferik hakkındaki hükmün tasdikine dair 
(3/145), idama mahkûm Kiğork veledi Aleksi
nin hükmünün tasdikine dair (3/148), idama 
mahkûm Erzurum'un Hızır karyesinden Hasan-
oğlu Hüseyin hakkındaki hükmün tasdikine dair 
(3/149), idama mahkûm İsmail ve rüfekası hak
kındaki hükmün tasdikine dair (3/158), idama 
mahkûm Aksaraylı Hüseyin hakkındaki hükmün 

tasdikine dair Adliye Vekâleti tezkereleri ve Affı 
Umumi Kanunu mucibince bu gibilerin cezaları
nın 15 sene küreğe tahvil edilmesine binaen bu 
eşhasa ait evrakın Adliye Vekâletine iadesi hak
kında Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Mazbata okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Merbut cetvelde esamisi muharrer ve cerai-

mi muhtelifeden idama mahkûm eşhasa ait ev
rak eneümenimizce ledettetkik ahiren Meclisi 
Âlice kabul edilmiş olan Affı Umumi Kanunu
nun ikkıcd maddesi mucibince : (İkinci madde : 
Birinci maddede mezkûr tarihe kadar ika edil
miş olan ceraim failleri hakkında hükmolunmuş 
veya olunacak idam cezaları onbeş sene küreğe 
ve müebbet kürek cezaları da on sene küreğe ve 
müebbet kalebentlik cezaları on sene kalebetnt-
liğe ve müebbet nefy cezaları da üç sene nefye 
tahvil olunmuştur) merkumuna ait cezaların on
beş sene küreğe tahvili icabettiği cihetle mezkûr 
evrakın takımiyle Adliye Vekâletine iadesi zım
nında Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni 
Reisi namına 

Kastamonu 
Mahir 
Kâtip 
Bozok 

Ahmed Hamdi 
Âza 

Çorum 
Mehmed Münir 

Âza 
Kırşehir 

Ali Rıza 
Âza 

Karesi 
Ahmed Süreyya 

Mazbata Muharriri 
Dersim 

Feridun Fikri 
Âza 

Saruhan 
Abidin 
Âza 

Konya 
Mustafa Feyzi 

Âza 
Mersin 
Besim 
Âza 

Ankara 
İhsan 
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Dersaadet'te Tahtakale'de Sandıkçı Vasil'in nez-
dinde hizmetkâr Tiflisli Kigork Veledi Aleksi 

Erzurum'un Hızır karyesinden Hasanoğlu HÜT 
şeyin 
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REİS — Adliye Encümeni mazbatasını re
yi âlinize vaz'ediyorum. 

ALI SÜRURI Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Beyefendi! Bıu evrak, dereeattan geçerek infa
zına karar itası için Meclise gelen evrak .imidir? 
IBıı cihet tavzih 'edilmiyor. İsimler de okunmalı, 
ve encümen bunu kısaca izah .etmeli. 

REİS — Efendim Adliye Encümeni, biraz 
izahat verebilir mi? 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) -^ Bu ev
rak, Ali Süruri Efendinin 'buyurdu^Man gibi, 
dereeattan geçerek kesbi katiyet etmiş evrak
tır. Buraya tasdik edilmek için geliyor. Malû-
Tûuâlmiz bu, 'eskiden padişah tarafından yapı
lıyordu. Şimdi bunu Meclisi Âli yapıyor. Mese
le bundan ibarettir. 

REİS — Efendim Adliye Encümeni mazba-
tsını reyi âlinize arz edeceğim. Mazbtayı kabul 
edenler; lütfen ellerini kaldırsın. Aksini reye 
vaz'edeceğim. Kabul e'tmiyenHer lütfen ellerini 
'kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Tezkereler 
1. — Adapazarı Fabrikasının aidolup İktisat 

Encümeninde bulunan evrakın yeniden tetkik 
edilmek üzere iadesine dair İktisat Vekâleti tez
keresi : 

T. B. M. M. Riyaseti Celileslne 
Evrakı 'müteferriası İktisat Encümeni Âli

sinde derdesti te'tikik bulunan Adapazarı Araba. 
Fabrikasının Orman Mukavelenamesinden mü
tevellit meselenin yen'ideiı tetkik ve tamiki 
icabetmekte olduğundan iade olunmak üzere 
'encümen nezdinde bulunan dosyanın Başvekâ
leti Celileye sürati irsali müsterhaimdiır ol-
ibapta. 

İktisat Vekili 
Hasan Hüsnü 

1. — Gümüşane Mebusu Zeki Beyin, 1 Kânu
nusani 1340 tarihinden itibaren kabotaj hakkı 
ref edileceğinden sevahilimizde vukubulacak nak
liyat hakkında ne gibi tedabir ittihaz edildiğine 
dair Müdafaai Milliye Vekili Kâzını Paşanın şi
fahi cevabı (6/92) 

MUSTAFA VASFİ B. (Tokad) — Ne sual 
taikriri yahu? 'İkide bir sual takriri, sual tak
riri... 

REİS — Efendim İktisat Vekâletinin (tezke
resi mucibince işbu evra'km İktisat Vekâlletine 
veyahut Başvekâlete 'gönderilmesini kabul eden
ler lütfen ellerini 'kaldırsın. Aksini reyi âlinize 
arz ediyorum. Kabul etmiyenier lütfen ellerini 
(baldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

Evrakı saire 
1. — Adana'nın kurtuluş günü yapılan me

rasime dair Meclis Reisi Fethi Beyden mevrut 
telgraf. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Ne vakit 
teşrif edecekler acaba? (Handeler) 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Meclisi Âli namına 'kurtuluş bayramında bu
lunmak üzere Adana'ya gelen Heyeti Mahsusa-
mız burada fevkalâde samimî tezahürat ile kar
şılandı. Kurtuluş bayramına müsadif <olam 5 Kâ
nunusanide bütün halkın iştiraki ile muazızam 
nümayişler yapılmış ve muhtelif zevat tarafın
dan pek vaıtanperverane hitabeler inadolunmuş-
tuır ve bu vesile ile bütün Adana halkının Cum
huriyetimize ve Türkiye Büyük Millet Mecli
sine karşı lâyozal itimat ve hürmet hislerini iz
har etmiş olduklarını arz eylerim efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisi 
Fethi 

(Teşekkür ederiz sesleri) 
MEHMED VEHBİ B. (Karesi) — (Reis 

Fethi Beye hitaben) Reis Bey bu '.telgraf siz bu
raya geldikten sonra mı gelmiş, yoksa daha ev
vel gelmiş de okunmamış mı? 

REİS — Efendim Perşembe günü gelmiştir 
zannederim. Perşembe günü Heyeti Umumiye 
'olmadığı için okunmamış. 

Riyaseti Celileye 

Lozan Muhahedel Sulhiyesinin 9 ve 10 nen 
maddeleri mucibince 1 Kânunusani 1340 tari
hinden itibaren ecnebi kumpanyalarından kabo
taj hakkının ref'edileceğine binaen sevahilimi-
zin 'bir kısmından diğer bir kısmına vukubula
cak bilûmum şahsi ve ticari nakliyat haikfcında 
ne düşünülmüş ve ne gibi tedalb'ir ittihaz edil-

3. — SUALLER VE CEVAPLAR 

— 45 — 
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mistir. Bu hususta şifahen malûmat itasını Mü- C 
dafaai Milliye Vekâletinden ıtalebederim. I 

29 Kânunusani 1339 I 
öümüşane Mebusu I 

Zeki 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM P§. 
(Karesi) — Efendim 1340 senesinin bidayeti, I 
birkaçgün evvel hulul etmiştir. Ve üzerinden I 
7 - 8 gün geçmiştir. (İşitemiyoruz sesleri) 1340 
senesinin mebdeini 7 - 8 gün geçmiştir. Bu su- I 
al bundan sonra ne yapılacağına dairdir. Şim- I 
di yapılmış olan ve yapılması mutasevver bu- I 
hman bâzı işler hakkında arz edeceğim. Sey-
risefainin, kendi sahillerimizde, kendi bahrî I 
işlerimizi görebilecek bir hâl ve mevkie is'adı I 
için çalışmakta olduğumuzu zaten evvelce Sey-
risefain bütçesinin müzakeresinde arz etmiş
tim ve şimdi de o mesai devam etmektedir ve 
kabotaj, malûmuâliniz 1340 senesinin bida
yetinde ref'edilmiştir. Bâzı devletlerin, İhtalâf I 
Hükümetlerinin kumpanyaları, sulhun akdin- I 
den altı ay sonra Hükümetimizle anlaşamazsa I 
bu, iki sene kadar devam edecektir diye Lozan I 
Muahedesinde bir kayıt vardır. Bu, ayrı bir I 
şeydir. Fakat halen bizim sahillerimizde icra- I 
yi hareket ve faaliyet etmekte olan diğer ge- I 
milerin faaliyeti, 1340 senesinin bidayetinden I 
itibaren ref'edilmiştir. Bu nakliyatın doğru
dan doğruyu bizim sefainimiz vasıtasiyle yapı
labilmesini teminen ittihaz ettiğimiz tedabir 
muhteliftir. Evvelâ gerek Şeyrisefain İdare
sinin vapurları ve gerekse bizim Türk tüccarla- I 
rmın vapurları bu nakliyatı kâfi derecede te- I 
min edemiyeceğinden dolayı yeni bir vapur te- I 
darikine teşebbüs olmuştur. Ayrıca gerek İs- I 
tanbul'da ve gerekse diğer limanlarda bahrî I 
husıısata ait birçok muamele vardır ki, kabo
tajın ref'i üzerine doğrudan doğruya bizim eli- I 
mizle idare edilmesi iktiza ediyor. Buna dair I 
bâzı kanunlar tanzim ettik. Heyeti Vekileye I 
sevk ettik, Meclisi Âliye yakında gelmek üze- I 
redir. Kendi sevahilimizde gerek şahsi, gerek I 
askerî ve gerek ticari nakliyatı temin edebil- I 
mek için kendi sancağımızı hâmil vapurlarla I 
bunun tahtı temine alınması iktiza ediyor. Ka- I 
botajm ref'i dolayısiyle öyle ümidediyorum ki ; I 
gayet az zaman zarfında ihtiyacımız derecesinde I 
vapur mubayaa etmek mümkün olacaktır. Za- I 
ten Seyrisefainin Hükümetten bir milyon lira I 
kadar bir alacağı kalmıştır, Bu alacak henüz j 

C Seyrisefaine iade edilmemiştir. Bu bir milyonun 
I Seyrisefaine iade edilmesi hakkında Heyeti Ve-
[ kileye teklifte bulunulmuştur. Bu az zaman 
I zarfında temin edilerek sefainin ihtiyacı veri-
I lirse şüphesiz daha seri bir surette ihtiyacat 
I temin edilecektir. Şimdiki halde Şeyrisefain, 
I kendi tahsisatiyle, yani kendi vâridatiyle idare 
I edilmekte ve geçenlerde İmar ve İskân Vekâle-
I tince verilen mübadele nakliye parasiyle bâzı 
I di yapılmış olan ve yapılması mutasavver bu-
I suretle sahillerimizde ticari, şahsi ve askerî 
I nakliyat temin olunacaktır. 

I Bu kabotajın ref'inden dolayı bir de kıla
vuzluk hidematı ve tahlisiye hidematı bize te-

I rettübediyor. Yani bu hizmetlerin bizim kum-
I panyalarımız tarafından, Türk Bayrağı altm-
I daki sefain tarafından yapılmasını icabettiri-
I yor. Şeyrisefain bu hususta faaliyete getirilmiş 
I ve kendi limanlarımız dahilinde römorkör, kı-
I lavuzluk hidematmm temini için teşebbüsatta 
I bulunulmuştur ve bâzı römorkörler de tedarik 
I edilmiştir ve müzakerededir. Hattâ bizim Bah

riye kadromuzda ve Levazım kadrosunda Harbi 
I Umumiden kalma bâzı römorkörler, mavnalar, 
I şatlar vardır ki, bunlarla bugün ne Bahriye 
I için, ne de Levazım için bir fayda temin edile-
I miyeceğini anlıyarak bunları da Seyrisefainin 
I istifadesine arz ettik. Kılavuzluk vazaifi haki

katen çok ehemmiyetli bir vazifedir. Bunu bi
zim Şeyrisefain İdaresinin başarabileceğine iti-
madetmekteyiz ve bunu temin etmek için itti
haz ettiğimiz tedabirin kâfi olduğuna emni
yetimiz vardır. Bir de tahlisiye umuru vardır. 

I Bir vapur bir tarafta batarsa bunun kurtarıl-
I. ması şimdiye kadar ecnebi tahlisiyelerine ait 
I idi. Ecnebi bayrağını hâmil vapurlar bu işi ifa 
I ediyorlardı. Fakat biz 1 Kânunusanidan iti-
I baren bu hakkın doğrudan doğruya bizde ol-
I duğunu ilân ettik. Bir taraftan da tahlisiye 
I gemisi tedarikine teşebbüs ettik. Yani bu tah-
I lisiye vazifesini de yine kendimiz yapmaya 
I çalışacağız. 

I Bâzı şirketler var, onlar bize teklifte bu-
I lunmuşlardır ki, tahlisiye vapuru tedarik edin-
I ciye kadar biz kemafissabık bu işe devam ede-
j lim. Biz bunu kendi esasatımızla ve kendi pren-
I siplerimizle ve Lozan Konferansında kabul et

tiğimiz sürüt ve kuyutla kabili telif görmedik. 
I Biz kendiliğimizden bir tahlisiye gemisi tedarik 
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•edip alacağız ve bunu temin edeceğiz. Yani li
man dâhilinde gerek römorkör ve gerek tahli
siye hidematmı doğrudan doğruya kendi bay
rağımız altındaki Türk gemileriyle yaptırmak 
için ittihaz edilen tedabirden en mühimmi bu 
hir - iki tahlisiye gemisi ve birkaç römorkör te
darik etmektir. Römorkör bulunmuştur ve da
ha bir - iki tane alacağız ve tahlisiye gemisini de 
alacağız. Bunun için de Seyrisefainin evvelce 
arz ettiğim o matlubatı biran evvel alınırsa ta
biî daha seri olur. Mamafih bu tahlisiye işinin 
müstaceliyetine ve ehemmiyetine binaen o pa
ranın alınmasının tehirine lüzum görülmemiş
tir. Yani bir milyonu aldıktan sonra tahlisiye 
işi tarafınızdan görülecek değildir. Şimdi tah
lisiye işini de kendi gemilerimiz vasıtasiyle ve 
Türk vesaitiyle temin ettirmeye çalışacağız. 

Efendim! Arz ettiğim veçhile kabotajın ref'i 
dolayısiyle kendi sahillerimizde askerî, şahsi, 
ticarî ve sair nakliyatın temini için düşündüğü-
ımüz ve limanlarımızdaki tahlisiye ve kılavuz
luk hakkındaki düşündüğümüz ve yaptığımız 
işler bunlardır. En mühim bir nokta vardır 
ki, o da bu işleri yaptıktan sonra hüsnü suretle 
idare edebilmek ve hiçbir sekteye ve yolsuzlu
ğa mahal kalmaksızın idame etmek için hiç şüp
hesiz bâzı kanunlara ihtiyaç vardır. Bu kanun
ların hepsini hazırladık. Yedi - sekiz tane lâyi
ha ve teklifi kanunî vardır. Bunların hepsi He
yeti Vekilede intacedilerek Meclisi Âliye sevk 
edilmek üzeredir. Meselâ; şimdi bizim sahille
rimizde bâzı ecnebiler olabilir ki, muvazaa su
retiyle kendi bayraklarımızdan istifade ederek 
birtakım tertipler yaparlar veyahut bizim ge
milerimizi satmalırlar. Bu suretle Türk tüccar
larının gemilerini satınalmak veya onların hak
kını istimal etmek üzere birtakım tedbirler ya
pabilirler. Bütün bu gibi tertipler düşünülmüş, 
yani muvazaa suretiyle vukubulacak alım ve 
satıma mâni olacak en esaslı bir tedbir olmak 
üzere bu bapta bir madde tanzim edilmiştir; 
kısa bir zamanda Meclisi Âliye arz edilecektir. 
Şimdilik yaptığımız ve yapmayı düşündüğü
müz şeyler bunlardan ibarettir. Öyle ümidedi-
yorum ki, Seyrisefain gayet az bir zamanda 
pek iyi bir suretle kendi vesaitimizle kendi nak
liyatımızı temin edecek bir hale gelecektir. Sey-
risei'aini bu istikamete sevk ediyoruz ve öyle 
düşünüyoruz ki; Seyrisefain kendi sahillerimiz
de uzajk seferleri yapsın. Otuzbeş kadar tüccar 
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gemisi vardır, Türk tüccarı... Bu gemiler de da
ha yakın seferleri yapsınlar. Maksadımız bu su
retle Seyrisefain kendi sahillerimizde seferleri 
temin etmek ve bu suretle kısa seferleri de tüc
car gemilerine hasretmektir. Hattâ belki gele
cek sene Seyrisefain İskenderun'a ve Mersin'e 
kadar uzun seferler yapabilecektir ve bunu ih
zar edebilecektir. Kabotajın ref'inden dolayı it
tihaz edilmiş tedabir ve Seyrisefainin bu hide-
matı âzami bir surette temin edebilmesi için 
düşündüğümüz tedbirler bundan ibarettir. 

ZEKİ B. (Gümüşane ) — Muhterem arka
daşlar ! İmparatorluk devrinin Hâkimiyeti Mil
liye devrine bırakmış olduğu uhudu atîka na-
miyle bir silsilei fecayi vardır ki; muzafferiya-
tı milliyemizin tetevvüciyle Lozan Muaheded 
Sulhiyesinde hamdolsun onu muvaffakiyetle 
intaç ettik. 1 Kânunusani 1340 tarihinden itiba
ren kabotaj hakkı bizim uhdemize terk edildi, 
yani Türk lokması Türklere verilmiştir efendi
ler. Bundan böyle kendi sularımızda, kendi se-
vahilimizde ve karasularımızda ecnebi sefaini, 
ecnebi bandıraları temevvücetmiyecektir ve 
sırf hilâli temsil eden mukaddes, muhterem ve 
mübareik sancağımız temevvücedeeektir. Trab
zon'dan ne bir şahıs ve ne de bir emteai ticari-
yeyi bir ecnebi sefinesinin alarak İstanbul'a 
^götürmek hakkı yoktur efendiler. İstanbul'dan 
İzmir'e ne bir şahıs ve ne de bir emteai ticari-
yeyi götürmk hakkı yoktur efendiler. Buna kar
şı Seyrisefain kumpanyası ne gibi tedbir almış
tır, yani gününden evvel hazırlanmış mıdır? 

Efendiler bugün Lozan Muahedei Sulhiye-
sinin bahşetmiş olduğu ufaktefek bâzı imtiya-
zdt ile elimizde mevcut vapurlardan maada meş
hur kumpanyalardan birkaç kumpanyanın beş, 
altı ay zarfında Hükümeti Milliyemizle bir mu
kavele yaparak ve bir antant yaparak göstere
cekleri temettü üzerine bir uyuşma müsaadesi 
verilmiştir. Bu da haddi âzami ikibuçuk sene ka
dardır, eğer bu altı ay zarfında uyuşamadıkları 
takdirde ikibuçuk sene devam edecektir. 

Efendiler çok istirham ederim. Bu ikibuçuk 
sene sonra bizim vaziyetimiz ne olacaktır? Aca
ba bu ikibuçuk sene sonra Karadenizin bir iske
lesinden, Anavatanın içerisinden gelmiş koyun 
sürülerini, eşyayı ticariyeyi, yolcuları ve saireyi 
İstanbul'a veyahut memleketimizin bir tarafın
dan diğer tarafına nakletmek için elimizde lâ-



i : 82 12 . 1 . 1340 C : 1 

zımıgelen sefain mevcut mudur? Efendiler, bu 
sefain hem mevcuttur, hem değildir. Mevcuttur; 
•maatteessüf ve kemali teessürle huzuru âlinizde 
•arz edeyim ki, biz bu vazifeyi ifa edemiyoruz. 
Efendiler Seyrisefain idaresi uhdesine terettü-
ıbeden vazife! milliyeyi bugüne kadar ifa ede
memiştir. Yani ticari işleri yapamamıştır. Ticari 
(bir kumpanya değildir. Evet, harfe için, asker 
taşır, vatana hizmet eder. Onu anlarım. Fakat 
ticaret başka bir meseledir. 

ES AD Ef. (ıMenteşe) — Bahriye Vekâleti ih
das edelim. 

Z E M B. (Devamla) — Acaba Seyrisefain 
idaresi, 1 Kânunusaniden itibaren erindeki va
purları tanzim ederek Akdenizde, Karadenizde 
seyrüsefer edecek bir surette bir program tes-
bit etmiş de enzarı milliyeye arz etmiş mi? Yok-
tu'r efendiler. Fakat ne yapalım ki, istikbalde 
bir ıztıtrar tahtında, bir mecburiyet tahtında, 
biz bunlara .mallarımızı vereceğiz. Yine veriyo
ruz ve tüccarımız seve seve verecektir de. Fakat 
öteden beni herkesin nazarı teessüfle gördüğü 
tbirşey vardır. Trabzon'dan hareket eden vapur, 
Samsun'a almış olduğu yükünü boşaltmadan 
Müdafaa! Milliyenin emriyle askerî sevkiyatta 
veyahut baJşka bir tarafta hizmet etmek için âni 
'bir surette Samsun'a uğramadan doğruca İstan
bul'a avdet ediyor. Ben; bunda gemi süvarisi
ni haklı görürüm. Müdafaai MıilMyeyi de haklı 
görürüm, fakat diğer taraftan memleketin ikti
sat kanalları sönüyor efendiler sönüyor. Sonra 
kimseye emniyet illka edemiyoruz. Kimsenin 
inallarını vermesine emniyet bahşedemiyoruz. 
Binaenaleyh en müthiş mesele budur. Hattâ biz 
vkatî teşebbüs icra edip fiilî bir sahada müspet 
bir surette yürümediğimiz içkidir ki, dün İstan
bul matbuatında kemali teessüfle gördüğüm bir 
hakikat vardır ki, İngilizler bugün pek bariz bir 
hakkımız olan liman idaresine şimdiden müdaha
le etmeye başlamışlardır. Hayır efendiler, bu liman 
dâhilinde değil, açık denizlerde veyahut karasula
rında bu hak vardır. Yanlız liman idaresinde, İs
tanbul'a münhasır değildir diye feryat koparıyor
lar. Acaba bunun için Müdafaai Milliye Vekili Pa
şa Hazretleri ne düşünüyorlar? Bu hususta ne 
gibi malûmat aldılar? Bundan haberim yoktur. 
'Benldenizce bu pek feci bir hakikaaıttdr. Eğer 
seyrisefain idaresi askerî bir kumpanya olarak, 
askerî nakliyatına, askeri sevkıyatına ait ve 
münhasır kalacaksa gününden evvel bize haber 

versinler. Binaenaleyh efendiler memleket ikti
sadiyatı için iyi düşünelim. Ve ona göre yürü
yelim ve bu bir şey halini alsın. Yani efendiler 
seyrisefain bugünkü Divanı Muhasebatın vize-
leriyle sonra Muvazene! Maliye hesabatiyle 
ve bu kayıt altında hiçbir tüccar muamelesi ya
pamaz. Bunu vicdanınıza havale ederim ve tak
dir eylersiniz. Seyrisefainin memlekette mü
kemmel ve müterakki olması; bunun ancak bir 
şirket haline kalbi ile mümkündür. Bu şirke
tin terakkisi; eshamını da sırf şalhıs namına ve 
İslâmlar namına hasretmekle kaim olabilir, 
Başka suretle kaim olamaz ve Seyrisefain baş
ka türlü terakki edemez. Bunun için bendeniz 
istirham ediyorum. Hayatı iktisadiyede kapitü
lâsyon gibi bir belâyı başımızdan kaldıran bu 
millet ve Hükümetimizden artık bundan sonra 
müspet ve katî neticeler üzerinde biran evvel 
yürümesini temenni ederim. 

HALİL B. (Zonguldak) — Ruzname hak
kındaki ufak bir istitfhamım vardır. Bu (kabo
taj meselesiyle Ereğli 'havza! fahmiyesine mü
nasebeti olan bir takririm vardır. Bu takririm
de Başvekâletten, iktisat ve Müdafaai Milliye 
Vekâletinden birtakım şeyler soruyordum. Bu 
takririmi evrakı varide meyanında göremedim. 
Makamı Riyasetinizden soruyorum efendim. 

BEİS — Ne zaman verdiniz efendim? 
HALİL B. (Zonguldak) — Perşembe günü 

Başkitabete tevdi edilmişti efendim. 
SABRI B. (ıSaruhan) — Reds Beyefendi mü

saade buyurursanız bu hususta bîr şey arz ede
ceğim efendim. Bu kaJbîl ne kadar cevapsiK kal
mış takrirler varsa hepsinin listesi çıkartılmış 
ve Başvekâlete ve bütün vekâletlere gönderil
miş ve Vükelânın hepsinden istirham edilmiş
tir ki, cevapları biran evvel verilsin diye. Ya
ni bunların hepsi için birden teslbit edilmiştir. 

REİS — Efendim suallerinize biran evvel 
cevap verilmesi için bir gün tahsislini yazar ve 
muvafık görüldüğü 'bir günde ruznameye vaz'-
edetiz. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Bendeni
zi] ı de Adliye Vekilinden bir sualim vardı; he
nüz. cevap gelmedi. 

2. — Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Be-yiıı, 
Ergani bakır madenlerinin vasfına dair suali ve 
İktisat Vekili Hasan Beyin şifahi cevabı (6/87) 

— 48 — 



i : 82 12 . 1 . 1340 O : 1 

'KÂZIM B. (Ergani) — Reds Beyefendi ben
denizin de Ergani balkır madenleri hakkında 
bir sual takririm vardır. İktisat Vekili burada; 
cevap verecektir. 

SABRI B. (Saruhan) — Arz ettim efendim, 
ne kadar cevapsız kalmış takrirler varsa liste
sini Başvekâlete tevdii ettik. Tabiî alacağımız 
cevaba göre arz edilecektir. 

İKTİSAT VEKİLİ HAISAN B. (Trabzon) — 
Sual takriri bendeniz dedir. Bugün için cevap 
vereceğimi de arz etmiştim. 

REİS — O kaide sual takririni Kâtip Bey 
okusun efendim. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim takrir ruznameye dâhil değildir. Ben-
denıizindir. öevap vereyim. (Gelecek içtimada 
sesleri) 

REİS — Efendim daima vekiller ruzname
ye geçmeden evvel suallere cevap verebilir. İs
tedikleri zaman cevap verelbilirler. Müddeti de 
yarım saati geçmez. 

22 Kânunuevvel 1339 

Riyaseti Oelileye 
Dünyanın en zengin madenlerinden binini 

teşkil eden Ergani bakır.madenlerinin nısıf im
tiyazı vaktiyle İtibarı Millî Bankasına veril
miş ve nısıf diğeri de ımalûm olan şekilde Çes
ter Kumpanyasına terk eıdii'mıişti. Gazetelerde 
'görülen malûmata nazaran Çester Mukavelena
mesinin Hükümetçe feshedildiği anlaşılmıştır. 
Türkiye'nin istikbali iktisadisine fevkalâde va'-
di 'refah eden bu madenin senelerden beri boş 
ve muattal kalması bittabi caiz ve matlup de
ğildir. Hususiyle hayat ve İstikbali bu madene 
merbut olan binlerce halk son nazarı ümidini 
'bize dikmiş bakıyor. Binaenaleyh Çester Muka
velenamesinin feshinden sonra taayyün edecek 
vaziyet nedir; şimdiye kadar bu işte biraz mu
vaffakiyeti gorülemiyen İtibari Millî Bankası
nın uhdesinde bu imtiyaz ilânihaye temadi edip 
ıgidecek midir! Hükümet bu nıadend bizzat mı 
işletecek veyahut şeraiti mûsikide ile diğer bir 
ecnebi şirkete mi ihale edecektir? Ehemmiyeti 
fevkalâdeyi haiz olan bu mevzu etrafında şifa
hen izahat verilmek üzere işbu takrimin İktisat 
Vekili Muhteremi Hasan Beyefendiye tevdi bu-
yurulmasmı rica eylerim efendim. 

Ergani Me!busu 
Kâzım Vehbi 

İKTİSAT VEKİLİ HASA^ B. (Trabzon) — 
Efendim Ergani Mebusu Vehbi Beyefendinin 
suali, Çester imtiyazı feshedilmiş olmak itiba
riyle Ergani madeninin işletilmesini vaktiyle 
Hükümetle yapmış olduğu bir mukavele ile il
tizam etmiş olan «İtibarı Millî» Bankasının vazi
feye davet edilmediğine ve bu madeni ne va
kit işleteceğine dairdir. Şifahi sualin meali bu
dur. Heyeti Celilenin malûmudur ki, Harbi 
Umumi içinde 1333 senesinde İtibarı Millî Ban
kasının tesisinden sonra Ergani madeni hak
kında 14 Ağustos 1333 tarihinde bir taraftan 
banka müdürü (Viknur Vil) ve o zaman mec
lisi idare reisi oılan Hüseyin Cahid Bey ve di
ğer taraftan Ticaret ve Ziraat Nâzın Mustafa 
Şeref Beyefendi Hazretleri hazır olduğu hailde 
bir mukavelename akdetmişler ve Ergani mer
kezinden itibaren yirmi kilometre itibariyle çi
zilen bir daire dahilinde evvelce imtiyazı baş
kalarına verilmemiş olan bilcümle madenlerin 
taharri ve işletilmesi, mülkiyeti Devlete aidol-
mak ve otuz sene müddetle iltizam suretiyle, 
İtibarı Millî Bankasına vermişlerdir. Bu muka
velei esasiye onaltı maddeyi ihtiva ediyor. Ma
denin ne suretle işletileceğinle ve hukuk ve va-
zaifi mütekabileye ve saireye dair bir sene son
ra 8 Ağustos 1334 tarihli iradei Sendye üzeri
ne bu mukaveleye bâzı mevaddı müzeyyele 
raptediıimdştir. Mevaddı müzeyy elenin birinci 
maddesi Ergani bakır madeninin Devleti Osma
niye ile muhasım devletler -arasında akdi sulhu 
mütaakıp mezkûr bankaya teslim olunacağına 
ve mukavelei evveliyenin 17 nci maddesi işbu 
mukavelenamede miinderiç şerait ve ahkâmı 
tahaddüdata şirket tarafından riayet edilmedi
ği takdirde bankanın imtiyazı feshedileceğine 
dairdir. Bu halkkı feshin de mutlak olmayıp, 
idari olmayıp ancak bir mahkemeden karar ve
rildikten sonra feshedileceğine dair bir mad-
dei müzeyyele vardır. Sonra resmi mukarrerin 
muaf olmasına ve rüsumu nislbiyeden de ban
kanın işleteceği madenin hasılatı gayrisafiyesi-
nin yüzde ikibuçuğu nislbetinde rüsumu nisibi-
ye alınması lâzımgeleceğine dair mukavelei mü
zeyyele vardır. Çester imtiyazı verildiği zaman 
mukavelenin şeraiti esasiyesinden birisi de bu 
imtiyaza dâhil olmıyan hututu hadidiyenin yir
mi kilometre etrafında maadana mekşufenin im
tiyaz ile birlikte imtiyaz sahibine aidolaeağı 
merkezinde idi. Onun üzerine bu hatların isti-
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kametine düşen maadini mekşufenin eedveli 
yapılmış ve o sahanın yinmi kilometre dâhilin
de bulunanlar da teisibit edilmiş, yirmi kilomet
re haricinde olaıp Çester imtiyazına dâhil olmı-
yanların cetveli yapılmıştır, i Bu cetvelde görü
yoruz ki, Ergani madeni; Çester imtiyazı dâhi
linde değildir. EsbaJbı, ımaadimi mefcşufeden ol
makla ber.alber başka birine verilmiş maden ol
mak itibariyle niteikim İtibarı Millî Bankası 
Çester imtiyazının esnayı müzakeresinde Hükü
mete müracaat etmiş ve 'böyle bir tezkere ile 
hakkının baki kalacağı ümidini beslemiştir. 
Tezkerelerinde Çester Grupu tarafından Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Hükümetine ahiren 
vukübulan teklif at meyanımda inşası tasavvur. 
olunan demiryolunun tarafeyninde ve muayyen 
bir saha dahilindeki maden imtiyazlarının mez
kûr grupa ihalesi hususunun da münderieoldu-
ğu istihbar edilmiştir. Müessese! âçizanemizle 
Hükümet beyninde 17 Ağustos 1334 tarihinde 
akdedilmiş olup bir sureti musaddakası lef fen 
takdim kılman mukavele mucibince sahai mez
kûr e dahilindeki Erigeni Bakır madeninde hak
kı taharri ve iltizamı bankamız istihsal etmiş 
olduğundan müessesemiz hakkında Hükümeti 
Milliyetoizin öteden beri ibraz etmekte olduğu 
âsârı muza hare't ve muavenete istinaden vekâ
leti celilelerıince keyfiyetin lütfen nazarı dik
kate .alınarak ona göre sıyanet ve himaye edil. 
meklliğimizi rica ederiz. Bankaimız işbu mukave
lename ahkâmına tevfikan kemali bahisle taah
hüdünü ifaya bezli makderet edeceğinden mil-
(letimizin inkişafı iktisadisini kendisine mehibei 
âmâl edinen Hükümeti Milliyemizin bu bapta
ki hukukumuzu teşyi d ve tekid buyuracağına 
itimadı kavi beslemekte olduğumuz mâruzdur 
efendim» diyorlar. 

Hakikaten Çester Mukaveleıiaımesiyle ban
kanın bu hukuku zayi edilmemiş, muhafaza 
edilmiştir. Ahiren Çester Mukavelenamesi fes
hedildikten sonra artık bankayı taahhüdünü 
ifaya davet için bir mâni kalmamıştı. Vekâlet 
Ibankaya hitaben bir tezkere yazarak bankayı 
gelip mulkavelei esasiye mucibince madeni te
sellüm 'etmesi ve taabhüdatını ifa etmesi ve ta
rihli tesellümünden itibaren İktisat Vekâletiy
le bitıittifak bir iki defa, tecdidi lâzımıgelen şir
ket hakkında konuşulması için davet ettik ve 
aynı zamanda vilâyete tebligat yaptık. «Bu ih
tarnameyi bankaya tevdi ediniz ve alacağınız 

tesellüm ilmühalberini bize gönderiniz» dedik. 
Bankadan henüz bir cevap almadık. Müddet 
geçmiş değildir. Tarihi tebliğinden itibaren üç 
ay zarfında ,bu muamele yapılacaktır. Malûmu-
âlileri olduğu veçhile İtibarı Millî Bankası sırf 
millî bir müessesedir. Bütün sermayesi bizim 
Anadolu halkıtmıızm, Türk. Milletinin elinde ol
duğu gibi zaten sermayesinin ruibu da doğru
dan doğruya Hazinei Maliyenindir. Bu itibarla 
bu müesseseyi diğer emsali müesseseler gilbi te
lâkki edemeyiz. Bunu himaye etmek, ileri gö
türmek ve matlübolan menafin iktisadiye ve 
milliyeyi temin etmek Hükmeti Milliyece mat
lup ve mültezimdir. Bankayı taahlıüdünü ifaya 
davet ederken taahhüdünü lâyıkiyle ifa edebil
mesi 'için vekâletçe kendilerine lâzımıgelen mu
avenetin yapılması zaten mukavele mucibince 
'bizimle bilittifak teşkil edeceği anonim şirke
tine Hükümetin müzaıharet etmesi ve icalbında 
bir kısım sermayesine şerik olarak dâhil olma
sı velhasıl bankanın az zamanda bu taahhüdü
nü ifa edebilmesi için yapılması icaibeden her 
türlü teşebbüsatın yapılması mukarrerdir. Bü
tün bunlara rağmen eğer banka ifayı taahhü
de demezs e mukavelenamenin maddei mahısusun-
daki sarahatlere itsinaden iltizam hakkımdaki 
••mukaveleyi feshedip bundan böyle yüzüstü bı
rakamayız. Ergani madeni dünyanın en zengin 
ve en mühim bakır madenlerinden biridir. Bu 
sahada milletin bir kısmına medarı maişeti an
cak bu madenlerde çalışimaya merbuttur. Hem 
içtimai ve hem de iktisadi bir mesele karşısın
dayız. Vekâlet bu madenin ehemmiyetini müd
riktir. Sahibi imtiyaz İtibarı Millî Bankası ta
ahhüdatını ifa edemiyecek olursa bundan ma
işetini temin eden halk her veçhile bu madenin 

> biran evvel işletilmesi suretiyle dalhi sebebi ma
işetlerinin kendilerine iadesine çalışılmak lâ
zımdır. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

KÂZİM VEHBİ B. (Ergani) — Muhterem 
arkadaşlar bir taraftan memleketimizde haşrü 
neşrolunan gûnagün ihtiyaçları temin, diğer 
taraftan bütçemizi tevzin etmek endişelerini 
bihakkın izhar ederken elimizde bulunan ve bi
ze en sağlam ve en oeyyid varidat getirecek 
olan menaıbii taîbiiyemizden istifa'de etmeyi dü
şünmelidir. M!evzuubahseıttiğimiz Ergani balkır 
madenleri bu menaıbiin en büyüğüdür. Bu ma
denin derecei servetini mücmel en nazarı âliniz-
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de teeeıssüm ettirtmek için şurasını arz edeyim 
ki; Harbi Umumi içerisinde madene gelen bir 
Alman Heyeti Fenniyesi beşyüz milyon altın 
kıymet takdir etmiştir. Bu böyledir. Yine ma
deni senelerce tetkik eden bir güzide mütehas
sısımızı işhadem söylüyorum. Yevmi om altınlık 
kibritiyeıti nühaıs yeşil bir mayi halinde akıp gi
diyor ve biz de asırlardan beri hayran ve pe
rişan bir halde' ona bakıyoruz. Altında feyyaz 
bir define meknuz olan bu toprakların üzerin
de müthiş, müessif, ciğersûz bir fakrü sefalet 
kaynaşıyor. Bendeniz bu manazırı düşündükçe 
yirminci asır medeniyetimde, bütün anasırı ta
biatı kendisine münkad eden zekâyı beşerin hu
zurunda kem/ili teessüfle, kemali telehhüfle is
tiğfar ediyorum. (Bravo sesleri) İktisat Vekili 
Muhteremi Beyefendiye çok teşekkür ederim 
ki, yalnız madenin serveti hakkında bendeniz
le hemkanaat oldular, diğer bahisleri hep is
tikbale ait bir silsilei mevaltten ibarettir. (Han
deler) Yapılacaktır, olacaktır, gelecektir, gide
cektir, efendiler. Sarfı Osmanidem bu istikbal 
sığasını kaldırmalıyız. Yaptık, yapıyoruz deme
li. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Sarfı 
O.smani yoktur. 

KÂZIM B. (Devamla) — Yanlış söyledim. 
Sürcü lisan vâki oldu. Hilmi Bey affediniz. 
(Handeler) İtibarı Millî Ban'kasiyle olan muka
veleyi bendeniz tetkik ettim. Mukavelenamenin 
üçüncü maddesi mucibince sulhun akdinden üç 
Z'.y sonra banka madene vaz'iyed edecek, dört 
a.v sonra, bir osmanlı anonim şirketi teşekkül 
edecektir. Binaenaleyh bu maddeden çıkan mâ
na nedir"? İtibarı Millî Bankasının; millî bir 
müessese olmak itibariyle tealisini, inkişafını 
arzu. ederiz. Fakat kendi serveti milllyemizin 
bir unsuru olan bir meselede bankanın serma
yesinin (kâfi olmadığını görürsek tabiî ki, mü
saadeyi o dereceye vardır amayız. İtibarı Millî 
Bankası,- bir Osmanlı anonim şirketi teşkil ede
cek, Osmanlı Anonim Şirketinin çıkaracağı tah
vilâtın kısmı âzamına eminim ki, yine ecnebi 
sermayesi hâkim olacaktır. Esasen burada (Os-
ıv.iuin) kelimesi bir namı müstaardır. Bundan 
ecnebiler itsifade edeceğine niçin Devlet istifa
de etmesin? Hâtemel kelâm olarak şurasını arz 
ede;,im ki; bu mevzuuıbabsolam mukavele 1334 
senesinde alelacele bir pazarlık suretiyle yapıl
mıştır. Devletin mülkiyetine taallûk eden bilû

mum malî taahhütlerin Meclisi Âlinizce tasdiki 
elzemdir. Hâkimiyeti Milliyenıin icabatı sariha 
ve l.atiyesindendir. Muamele tam değildir, Ka
nuni değildir. İktisat Vekili Beyefendi bu mu
kavele yi feshedecek mi, letmiyecek mi? Cevap 
istiyorum. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Efendim maddenin derece! ehemmiyeti ve 
biran evvel sahai istifadeye konulması hakkın
da arkadaşımızla ittifak ettim. Yalnız bir nok
ta hakkında bir fikir ileni sürdüler. O zaman 
İtibarı Millî Bankasiyle Hükümet arasında bu 
maddenin ihalesine dair akdedilen mukavelena
menin tamam bir mukavelename addedilemiye-
ceği, çünkü bir taaihlıüdü maliyi mutazammm 
olduğumdan bahsederek behemehal Meclisi Mil
lînin tasdikinden geçirtilmesi lâzımgeleceğini ifa
de ettiler. Bendeniz bu fikre iştirak etmiyece-
ğim. Mukavelename elimdedir. Heyeti Celile 
emir buyurursa maddeyi okurum. Burada Dev
let tarafından bir taahhüdü maliyi tazammun 
edem hiçbir şey yoktur, esasem mekşuf öteden 
beri Devletçe idare edilmekte olan bir madde
nin daha fennî bir şekilde işletilmesi temin edil
mek maksadiyle ve aynı zamanda İtibarı Millî 
Bankası gibi kendisinden büyük bir ümidi malî 
beklenen bir müesseseden temini malî ve iktisa
di alınmak suretiyle Bankaya ihale edilmiş bir 
madendir. Bu ihale muamelesi elyevm mer'i 
olan mukavelei mevzuaya tevfik edilmiştir. 

KÂZIM B. (Ergani) — Edilmemiştir. 
İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 

— Ve bir taahhüdü malîyi mutazammm değil
dir. Binaenaleyh yapılan mukavelelerin hiçbiri 
taahhüdü maliyi mutazammım olmadığı için 
Meclisi Âlinin tasdikinden geçmesi icabeden mu-
kavelât nevinden değildir. Bendenizce sahibi 
imtiyaz arz ettiğim gibi millî bir müessese ol
mak itibariyle ve her veçhile Heyeti Oelilenizin 
sahabetine lâyıik ve himayesi lâzım bir müesse
sedir. 

KÂZIM B. (Ergani) — Yine himaye ederiz, 
o başjka mesele. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Kendisi bu taahhüdünü ifaya muktedir ol
dukça biz de bu taMıüdün mer'i ve muteber ol
ması taraftarıyız. Fakat bu, mukavele ile giriş
tiği taahhüdatı ifadan imtina için bir vesile ol-
mryacaktır. İtibarı Millî müessesesi bu işi yapa-

— 51 — 



i : 82 12 . 1 . 1340 C : 1 

madiği 'takdirde tabiî icabatı kanuniyesine te
vessül edeceğiz. Bendemiz işareten söylemek is
tedim ki, eğer banka, müddeti kanuniyesi zar
fında teşkil etmek mecburiyetinde olduğu ano
nim şirketimi müsait şerait tahtında teşkil ede
mezse - ve hattâ bendenizin kanaatime göre Hü
kümet bu işe iştirak suretiyle sermaye hususun
da da muavenetle biran -evvel husule getirmesi
ne dahi çalışmalktadır - madene ecnebi serma
yelerini tamamen tahsis etmokte bittabi men
faati umumiyemıiz yoktur. Biz eene'bi sermaye
sine maddi menfaat ve şerait göstererek isti
fade ötmek prensibini esas itibariyle kabul et
mişizdir. Fakat siyaseti iktlisadlyemfizde pek zi
yade haizi ehemmiyet olan servetlerde aksini ilti
zam etmekteyiz. Buna mâni olacak bir kuvvet 
yoktur. Bendenizce bankayı bu şirketi teslis hu
susunda muavenet suretiyle ikd'ar ederek biran 
evvel bu işi meydana getirmek mültezemdir. 
Arz ettim ve ifade ctmök istedim 'ki, bu şirke

tin her halde ekser serımayasini yine millî mü
essese elinde bulundurmak, yani milletin elin
de bulundurmak gayesi düşünülmektedir efen
dim. Maruzatım budur. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Beyefendi 
Millî Banka hakkında bir şey söylemiştir. Efkâ
rı umumiye bun'da mütereddit bir vaziiyete dü
şer, rica ederim, İtibarı Millî Bankasının esha
mı, hâmiline ait değildir. Sırf millî bir müesse
sedir. Her hangi bir ecnebiye ve saireye ait de
ğildir. Tekrar ediyorum; Millî bir müessesedir. 
Nazarı dikkatinizi celbede rdm. 

REİS — Müsaade buyurun. 
KÂZIM B. (Ergani) — Beyefendi dalred in-

tihabiyemizin hukukunu muhafazaya memuruz. 
MUSTAFA B. (Çorum) — Daired intiihabi-

yeden evvel koca bir milletin hukuku vardır. 
KÂZIM B. (Ergani) — Daired intiha'biyemdn 

hukukunu burada müdafaa mecburiyetindeyim. 
Bu vaziyetten en ziyade müteessir olan orasıdır. 

MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

REİS — Efendim bugünkü ruznamemizin 
birinci numarasını müz'akere ediyoruz: 

1. — Altın ve ufaklık meskukât darbı hak
kında bir karar ittihaz edilmesine dair İcra Ve
killeri Heyeti Riyasetinden mevrut 3/47 numa
ralı tezkere ve Kanunu Esasi Encümeni mazba
tası (1) 

REİS — Bunun derakap müzakeresi Heyeti 
Celilenizce taJh'tı karara alınmıştır. Bunu müza
kere edeceğiz. 

Darbedilecek meskukât hakkında Kanunu Esasi 
Encümeninin muaddel mazbatası 

Darbedilecek meskukât hakkında 20 Ağus
tos 1339 tarihli İcra Vekillerinin, bir kararı ic-
rad istihsaline dair Heyeti Umumiyeden muhav-
vel tezkeresi mütalâa olundu. 

Cümhuııiyet armasının tesıbliti uzun zamana, 
tarihi ve bediî tetkifkata ve hattâ sanatkârlar 
arasında müsabaka icrasına vabeste bulundu
ğundan bu defa darbedilecek altın meskukâtın 
arcmasız olması zaruri görüldü. 

Birçok memaldkte sık sık meskukâtın şekli 
değiştirildiğinden ve üzerlerinde türlü türlü re-

(1) Evveliyatı Dördüncü ciltte 72 nci içtima 
zaptmdadır. 

mdzler ve işaretler-'konulduğundan armanın tes-
bi'tinden sonra armalı paralar darbı düşünüle
cektir. 

Bununla beraber encümenimiz, arma mesele
siyle iştigal etmektedir. Neticei tetkikaıtmı ya
kında Heyeti Celileye arz edecektir. Şimdilik. 
danbedilecek meskukâtın şekli âtide olmasına 
encüınenimizce karar verilmiştir. 

8 . 1 . 1340 
Kanunu Esasi Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Menteşe Gelibolu 

Yunus Nâdi Tarihe muterizdm 
Celâl Nuri 

Kâtip Âza 
Dersim Muş 

Feridun Fikri 11 ya s Sami 
Aza 

Bursa 
Tarihe mutaarrızım 

Rauf 

Aza 
Erzurum 

Münir Hüsrev 

Sikkenin veçhi şöyle olacaktır: 
Daire şeklinde yukarıdan aşağıya ve sağdan 

itibaren 
Defne— Zafer remzi; 
Zeytin = Sulh remzi; 
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Buğday başağı— Mebzuliy et ve ziraat remzi; 
Kayın ağacı ==. Eski Türklerce mübarek te

lâkki edilmiştir. 
Çam fıstığı = Keza; 
Meşe= Kuvvet remzi; 

den yapılmış daire dâhiline (Türkiye Cumhuri
yeti) terkibi konacaktır. 

Sikkenin zahrı şöyle olacaktır. 
Hendesî bir hilûl ve beş şualı bir yıldız; hi

lâlin içine sikkenin kıymeti, ay dahilindeki kita
be derununa (Ankara) ve darb senesi vaz'oluna-
eaktır. 

KANUNU ESASİ ENCÜMENİ MAZBATA 
MUHARRİRİ CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — 
Efendim! Geçende tanzim ettiğimiz mazbatayı 
Heyeti Celile birçok münakaşattan sonra encü
mene iade etmiştir. Binaenaleyh encümende, 
müzakere edilecek iki madde karşısında bulunduk. 
Birincisi derhal darb olunacak sikkeler; ikincisi 
de İstanbul Mebusu Muhteremi Yusuf Beyefen
dinin teklifi üzerice Cumhuriyet Arması. Bu me-
sail ile ariz ve amik iştigal ettik. Birtakım mesail 
doğrudan doğruya salâhiyetimiz haricinde oldu
ğundan bâzı erbabı ihtisası davet ettik. Ezcüm
le Darphane Müdürü ve fenni meskukâtta mahir 
iki ressamı davet ettik. Bunlarla bİliçtima küçük 
bir komisyon akdettik. Neticede anladık ki, Cum
huriyetimizin armasını derhal tesbit etmekte müş
külât var. 

VELED ÇELEBİ EL (Kastamonu) — Müm
kün değildir; birden olmaz. İlmî bir şeydir. 

CELÂL NURİ B. (Devamla) — Evet müş
külât vardır. Bunun bedayie tarihe ve sair bir
takım hatırata istinadetmesi lâzımgeliyor. Son
ra Bunun esasının tesbit'ne bile lüzum görsek bu
na bir şekil vermek için ressamlar arasında da 
müsabaka icrasına belki lüzum görülecek. 

AVN1 B. (Bozok) — Belki değil. 
CELÂL NURİ B. (Devamla) •— Darphane 

Müdürünün ele inzimamı muvafakatiyle şu kararı 
verdik ki, bugün iarbed ilecek paraların üzerin
de armamız bulunmasın. Çünkü Hükümetin 
de defaatle söylediği üzere süratle para 
.darbı ittiza ediyor. Baktık ki her paranın 
üstünde mutlaka arma bulunmak şart de
ğildir. Meselâ : Amerika Hükümeti sık sık, 
hattâ altı ayda bir posta pulu değiştirir 
gibi para değiştiriyor. Bu paraların üstüne 
bir gün bir şekil veriyor, yarın başka bir şe
kil veriyor. Kezalik İtalya Hükümetinin de 
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yakın zamanda türlü türlü, paraları var
dır. Meselâ : Son paraların üzerinde ale
lade bir koyun resmi var. Onun için düşün
dük ki behemehal armanın lüzumu yoktur. 
İnşallah bugün ve yarın Cumhuriyetin ar
ması tesbit edildiği zaman bir de armalı 
para darbederiz. Armanın Türklüğü ve 
Cumhuriyeti temsil edecek bâzı eşkâli ihtiva 
etmesini tasavvur ettik. Bu eşkâl ne olabi
lir diye düşündük. Bir çok eşkâl beyan 
edildi. Sonra karar verdik ki şimdilik ar
mamız darbedileeek paranın şeklini tesbit 
edelim. Bu paranın şekli şu suretle tesbit 
edildi. Paranın yüzü, yahut yeçhindo geçen 
sefer irae edilen şdklinde bir çiçek resmi 
vardı. Yani iki taraflı defne veya başak
tan mürekkep bir şeydi. Bunu bizim milleti
mize ait olmıyan «rokoko» şeklinde bir kaç 
ve çelenk addettiler. Bunun muvafık olma
dığını düşündük. Dedik ki ; bir çember çe
lenk olsun. Bu şekilde tabii birtakım çiçek
lerden, nebatattan terektkübetmek lâzımgelir. 
Bu nebatatın da ne olabileceğini erbabı ihtı-
sasile düşündük. Şimdi geçen celselerde def
ne dalının Yunanlılardan ve Romalılardan 
gelme bir remiz olduğunu dermeyan eden 
rüfekayı kiram vardı. Epeyce tahkik ettik 
ki, defne; Roma ve Yunanlılardan gelme bir 
şey değildir. Binaenaleyh defneyi ihraeetme-
dik. Defne, meşe, buğday başağı ve zeytin, 
bunun üzerine Üstadı Muhterem Ziya GÖk-
alp Beyefendi dediler ki Kadîm Türk'le
rin kendilerince müteyemmin ve mübarek ad
dedilen bâzı eski ağaçlan vardır. Bun
lardan birisi (Kayın ağacı) dır. Kayın ağacı 
değil. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Bilen varsa aş
kolsun. 

CELÂL NURİ B. (Devamla)— Hayır 
efendim! Tezyinat olsun diye alınıyor. Mut
laka remiz için değil. (Nedir şekil sesleri) 
Efendim! Bir çiçekten bir şey yapılacak 
merhamet buyurunuz. Çiçekten bir şey ola
cak süstür, bu (dekorasyon) dedikleri, oamn 
için münasip addolunacak bâzı remizleri 
ihtiva eden şu dört tane yaprağı bulduk. 
Beşinci, altıncı yaprak olmak üzere kayın 
ağacı ile eski Türklerce müteyemmin •olan 
çam fıstığı koyduk. Şimdi bunların umumu 
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için efvahi nâsta duyuyorum ki; nebatat 
bahçesi mi yapıyoruz! deniyormuş. Hayır 
efendiler! Nebatat bahçesi yapmak için 
değildir. Altı tane yapraktan müteşekkil 
bir simit. Yapılacak şey budur. Bu süs bir 
şeye remzolmalı, işaret olmalı. Onun için 
heyeti mutahassısa buna karar verdi. Başka 
bir şey alacak olsak; başka türlü itirazatı 
mucib olurdu. Binaenaleyh çiçeklerin de bir 
lisanı var. Onlar bir şeye remiz ve işaret
tir. Çok değildir. Altı tane yapraktan iba
rettir. Yıldızların ortasına (Türkiye Cumhu
riyeti ) ibaresi yazılacaktır, bunun altında, 
eski resimlerde; Maliye Vekâletinden gönde
rilen resimlerde 23 Nisan 1336 ibaresi mün-
deriçti. Bunu da ariz ve amik düşündük. Onun 

, da konmasını, arz edeceğim esbabdan dolayı 
münasip görraedik. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Onu 
yapamadığımız. 

CELÂL NURİ B. (Devamla) — Arz ede
yim efendim! Bizim şu Cumhuriyetimizin mu
kaddes ve mübarek addettiği üç re'sı tarih 
vardır. Birincisi; bu Meclisin açılması, ikin
cisi; Saltanatı Ferdiyenin ilgası, üçüncüsü 
de; Cumhuriyet ilânıdır. (Türkiye Cumhuri
yeti) ibaresinin altına eğer (23 Nisan 1336) 
tarihini koyacak olursak, bunda birtakım il
tibaslar ve mahzurlar olacaktır. 23 Nisanda 
Cumhuriyet ilân edilmemiş ve Reisicumhur 
da intihâbedilmemiştir. Kezali'k, o tarihte sal
tanatı işrabedecek bâzı kavaninimiz ve büt
çemizde bâzı fusul vardır. Velhâsıl esaslı 
esaslı bir re'si tarih olamıyor. Binaenaleyh bu
nun üçünden de sarfınazar edilmesini müna
sip gördük, binaenalyh bir tarafa çiçekten ma
mul bir çenber içinde yalnız (Türkiye Cum
huriyeti), arkasında, da sanlı olan hendesî 
bir hilâl, bu hendesî hilâlin üstüne de beş 
şualı bir yıldızın ikamesine karar verdik. 
Bunun içine kezalik Menteşe Mebusu Şükrü 
Kaya Beyefendinin o vakitki ihtarı muci
bince o paranın neden .ibaret olduğu yani 
(fi'i) ni yazmak iktiza etti. Ortasına bir 
lira, iki, ikibueuk lira her ne ise ilâve edile
cek. Şimdi hendesî ayın ortasında bir ki
tabe var; oraya da mahalli darp veyahut ma
k a m Hükümet olan (Ankara) keliraesi bir 
hâtırai mübecce'le olmak üzere yazılacak

tır, yanıbaşmda da hangi senede darbedildiği 
yazılacak. Malûmusâminiz, iki türlü tarih gös
terilmişti. Birisi 23 Nisan 1336 tarihi, ar
kasında da paranın, Cumhuriyetin hangi se
nei devriyesinde darbedildiği, .yani eski sal
tanat paraları gibi. Buna da lüzum görme
dik. Nihayet karar verdik ki darp senesi 
ile iktifa olunsun. 

Geçen celsede bir ihtilâf vardı. Bendeniz 
doğrudan doğruya muhalif olduğum için şimdi 
arz edeceğim. Mütalâa, kendi naraımadır, 
encümen namına değildir. Bendeniz, senei 
maliyenin hiçbir esasa müstenidolmadığı için 
bunun ya senei hicriye veya daha muntazam 
ve mazbut bir sene ile tesbitini teklif ediyo
rum. Maruzatını bundan ibarettir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efen
dim Heyeti Vekil enim bu sikke darbı hakkın
daki tezkeresi Meclisi Âlide müzakere edildiği 
gün, arkadaşlarımız bu sikke üzerine mille
tin, istiklâlini ilân ettiği bir yevmi mübeccel, 
bir tarihi mübeccel olan 23 Nisan 1336 tari
hinin konmasını teklif etti "ve Meclisi Âlinin 
karariyle kabul edilerek encümene tevdi edil
diği halde encümenin bundan sarfınazar et
mesi bilmem ne dereceye kadar salâhiyeti dai-
resindedir! Sonra eski sikkelerde, bir tara
fında padişahın tarihi cülusu, diğer tarafın
da da hangi tarihte darbolunduğu mukayye-
dolduğu halde bizim İstiklâli Millîmizin mü
beccel bir tarihi olan - yani Padişahların cü
lusuna nisbet etmek istemiyorum. - Bu tarihi 
neden dolayı terk ettiniz! Bunu anlamak is
tiyorum. 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Efendim 
geçen celsede Heyeti Celile birtakım takrir
leri nazarı dikkate almak üzere 'encümene ha
vale etmişti. 

ZEKİ B. (Gümüşanc) — Hayır, hayır ka
bul ederekten karar verdi Beyefendi! Za
bıtlarda münderiçtir. 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Evrakın 
hiçbirisinde kabul işaretini görmedik... (Za
bıtlarda vardır sesleri) Ondan sonra, arz 
ettiğim gibi Türkiye Cumhuriyeti kelime
siyle 23 Nisan 1336 arasında bir tenakuz 
vardır ki bu tenakuzu şimdi arz etmiştim. 
23 Nisanda Türkiye Cumhuriyeti ilân edil
medi. 
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ZEKÎ B. (Gümüşaııe) — Hakikî Cumhu
riyet o tarihten başladı. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Mil
lete, cumhuriyet; istiklâl vermedi, 23 Nisan 
1836 istiklâl verdi. 

HALİL B. (Zonguldak) — Fiilen Cum
huriyet vardı. 

REİS — Hatırı âcizanemde kaldığına ve 
Heyeti Âlinizin de pekâlâ tahattur buyu
racağına nazaran bu, Mecliste müzakere 
edilmiş ve uzunuzadıya vakit ızaa edilmiş 
ve bunun üzerine mütaaddit takrirler veril
mişti. Takrirleri tasnif ettik ve reyi âlimize 
vaz'etmişti'k. Kabul edilen takrirler dairesin
de sikkenin şeklini tesbit etmek üz^re en
cümene havale etmiştir. Şimdi kabul edilen 
takrirler kabul edilmemiş gibi yeniden me
seleyi müzakere etmek ve nazarı itibara alm-
mıyan mevaddı yeniden mevzuubahsetmek 
doğru değildir. (Çok doğru sesleri) 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Efen
dim! Bendenizin soracağım; zatıâliler!nin be
yanatının aynıdır. Bu takrirler kabul edilmiş; 
encümene âdeta tashih için gönderilmişti. 

SÜLEYMAN SIRRI B, (Bozok) — En
cümen tarihi kaldırılmış, yalnız cam fıstığı 
koymuş. 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Efen
dim, beyanat hakkında, şekil hakkında 
türlü türlü reyler ortaya atıldı. Bunların 
hepsinin encümene iadesi lâzımgeldi. Encü
men, tetkik edip neticeyi arz ediyor. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Mec-
Ir's paradan - geçer tarihten geçmez. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Mazhar Mü fi d Bey
efendinin buyurdukları gibi evvelce 'bu husus
ta -müzakere cereyan etmiş ve takarrür etmiş
ti. Encümen, Heyeti Umumiyeniıı kabul etmiş 
oilduğu 'mesaili tesbit edecek yeırde, bütün bü-
tün, keenlemyekûn addederek bir numune Ibah-

'eesi vücuda getirir gibi fıstık ağacı kayın ğa-
cı, buğday, bilmem neler (koymuş. İstirhamı ede
rim, bu tekrar iade edilsin, Heyeti Celi1]enin ka
bulü veçhile tertib edilsin. 

CELÂL NURİ B »(Gelibolu) — Efendim He
yeti Celiıle bunu encümene havale et'tti. Encü
men de şu .mahzuru gördü. Heyeti Celileye sevk 
etti. Heyeti Cel'ile 'hakemdir, arzu buyurulursa 
yine 23 Nisan tarihi konur. 

ZEKİ B. (Gümüşaııe) — Mesele bitmiştir, 
Meclis kararını vermiştir. 

REİS — Efendim Zeki Bey evvelce Mecılisi 
Âlice kabu'l edilen takrirleri dairesinde sikkenin 
şeklini tesbit etmek üzere encümene iadesini tek
lif ediyor. (Doğru sesleri) 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Encümen, 
hiçbir vakitte Heyeti Umumiye tarafından na
zarı itibara alınan şekli kabul etmek mecburi
yetinde değildir. 

REİS — Efendim tarih meselesini üç defa 
reye koydum; ondan sonra bir şekil takarrür 
etti. Encümen bunu hiç nazarı itibara almamış
tır. Encümen, Heyeti Celİlenin kararını kabul 
etmez, başka bir teklif ile gelirse hiçbir za
man müzakereye netice verilemez. (Reye ses
leri)' 

VEHBÎ B. (Karesi) — Geçen defa tarih me
selesini encümen Heyeti Umumiyesi tekılif et
mişti. Bu defa da Mazbata Muharriri el'an Nu-

, ri Bey tarihin 'aleybiııde bulunuyorraır. O vakit 
bendeniz de aleyhinde bulunduğum kaide He
yeti Umumiye kabul etmişti.. Tarihin kabul edil
diği encümenin mazbatasında vardır. Tarih me
selesi mevzuu babis değildi ki tarihi kaldırsın
lar ve şeklini bozsunlar! Ancak şeklini tesbit 
edeceklerdi. Zeki Beyin buyurduğu gibi şekli 
(tesbit olunmak üzere encümene iadesi lâzım'ge>-
lir. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — İhtilâf 
katî olunca ikiden biri olur; ya Meclis çıkar ya 
encümen istifa eder. (Handeler) 

REŞİD AĞA (Malatya) — Bendeniz usul 
hakkında söyliyeceğim, Efendiler! Bu Kanunu 
Esasi Encümenine ihavale edilmiştir. Ancak 
mazbatasını yapmış buraya getirmiştir. Tek
rar encümene havale edilirse o, eski fikrinden 
dönmiyecektir. Sikke nebatat koleksiyonu de
ğildir. Zeytindir, incirdir, 'bilmem nedir.. Bir
çok şekillerden.. Maiksat Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetini koymak, yalnız (Daraba fi Kos-
tantiniye) yi kaldırmatotur. Bir de İstiklâli Mil
lîmiz tarihi olan 23 Nisan 1336 'tarihi koymaktadır. 

Ay koysun, yıldız koysun diye encümene bu
gün gitsin, yarın gelsin bunu tul müddet sürün
cemede bırakmak muvafık mıdır? Maksat; yeni 
Hükümetin sikkesini milletin görmesidir. Heyeti 
Celile ne suretle kabul ediliyorsa o şekilde bura
da, kabul edilsin ve iş de bitsin. 

55 



1 : 82 12 . 1 . 1340 O : 2 

REİS — Efendim! İki teklif vardır. Birincisi, 
evvelce kabul edilen takrirler dairesinde sikke
nin şeklini ara etmek üzere tekrar mazbatanın 
Kanunu Esasi Encümenine havalesi, diğeri Re-
şid Ağanın teklifidir ki burada şimdi tesbiti veya 
Hükümete havalesi.... İkincisi de reye vaz'edece
ğim. Evvelemirde; evvelce Meclisi Âli tarafın
dan tahtı karara alınmış olan hususat dairesinde 
sikkenin şeklini tesbit e\mek üzere Kanunu Esasi 

Encümenine havalesini kabul buyuranlar lütfen 
el kaldırsın. Aksini reye vaz'edeceğim kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Yalnız istirham 
ederim, çabuk çıksın... 

REİS — Efendim on dakika istirahat etmek 
üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse : Saat dakika 2,55 

İKİNCİ; CELSE 

Bed'i müzakerat} saat dakika 3,25 

REİS — Fethi Bey 

KÂTtPLEE : Hakla Bey (Van), Ragıb Bey (Zonguldak) 

REİS — Celseyi açıyorum. 
2. — Hizmeti fiüiyei askeriyenin tenkisi müd

detine aidolmak üzere, Mükellefiyeti Askeriye 
Kanun Muvakkatinin besinci maddesinin tadiline 
dair (1/398) numaralı lâyİhai kanuniye ve Mü-
dafaai Milliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Mükellefiyeti Askeriye Kanununun 
beşinci maddesinin tadili hakkındaki Lâyiha! ka-
nuniyenin müzakeresine devam ediyoruz. «B» fık
rası malûmuâliniz berayı tadil encümene havale 
edilmişti. Encümence tadil edilen şekil gelmiş
tir. Müsaade ederseniz okunsun; arzu edenler 
de yazarlar. 

Riyaseti Celileye 
Mükellefiyeti Askeriye Kanununun beşinci 

maddesinin «B» fıkrasına dair olup encümenimi
ze iade buyrulan tadil teklifleri nazarı dikkate 
alınarak yeniden tertibedilen «B» fıkrası berayı 
tasvib Heyeti Umumiyeye takdim kılındı. 

!B) Maksure şeraitini haiz olmayıp da lise
lerin beşinci sene tahsilini ikmal etmiş veya ip
tidai mekteplerinde ikmali tahsil tasdiknamesi 
almış olanlar veya hu derece hususi ve retsmî 
tahsil gördüklerine dair tasdiknamelerini mıia-
yenei intihabiyede kura miecleslerine ibraz eden

ler veya silâh altında buluınduklıan esnada ber-
veçhi balâ derece de tahsil ve iktisabı malûmat 
edenler her altı ay için birer ay hesabiyle hh-
meti fiil'iyelerinin nihayetinden o kadar ay ev
vel mezun bırakılırlar.) 

Müdafaa Milliye 
Encümeni Reisi 

Karahisarı Sahib 
Ali 

Kâtip 
Zonguldak 

Yusuf Ziya 

Âza 
Ertuğrul 

Raisini 

M'adbata Muharriri 
Eskişehir 

Mehmed Arif 

Âza 
Isıtauibul 
Ali Rıza 

Âza 
Rize 

Rauf 

HAMDİ B. (Ordu) — EfeınJim bu mesele 
maarife de taallûk ediyor. Binaenaleyh bu fık
ranın Maarif Encümenine gitmelini bendeniz 
teklif ediyorum. 

REİS — Efendim bu fıkranın Maarife taal
lûku hasebiyle bir defa Maarif Encümenine git
mesini Haindi Bey teklif ediyorlar. Usul hak
kında vâki olan bu teklifi evvelemirde reye vaz'-
edeceğim. 
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MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
PAŞA (Karesi) — Efendim bu; bir Maarif Ka
nunu değildir ve .doğrudan doğruya maarife 
taallûku yoktur, okuyup yazmak (bilen eşhasın 
'Mznıeti 'askeriyelerine aittir. [Binaenaleyh Maa
rif Encümeni; faraza desek ki okuyup, yazmak 
bilenler hiç askerlik etmiyecek, bu mevzuubah-
solabilir mi?... Müdafaa! Milliye Encümenine 
ait bir şeydir. Binaenaleyh 'bendenizce Maarif 
Encümenine hiç. taallûku yoktur. Maarife men
sup arkadaşlarımız ve encümen noktal nazarın] 
burada söyler. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Maarif Encümenin
den korkmaymız efendim. 

İHSAN HAMİD B. (Ergani) — Maarif En
cümeninin tetkik edeceği mesele, askerde bulu
nanların ıbeş sene zarfında ki 'tahsili görüp gö-
remiyeceğidir. Yoksa tahsil görmüş olanların 
tetkik edilecek bir şeyi yoktur. Binaenaleyh her 

halde Maarif Encümenine de gitmesi lâzımdır. 

REİS — Efendim! Hamdi Beyin teklifi şu
dur ki; (B) fıkrası Maarif Encümenine ele taal
lûk ediyor. Binaenaleyh Maarif Encümenine git
sin. Hamdi Beyin teklifini reyi âlinize vaz'ede
ceğim. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini 
reye vaz'ediyorum. Kabuıl etmiyeniler lütfen el 
kaldırsın! (Ret, ret sesleri) kabul edilmemiş
t ir efendim. <«B» fıkrasının müzakeresine devam 
olunacaktır. Söz Tm'bzon Mebusu Abdullah Be
yindir. 

ABDULLAH B. (Traibzon) — Efendim Mü-
dafaai Milliye Encümenine teşekküre borçlu
yuz. Vâki olan teklif atımız nazarı d'kkate alın
mıştır. Bidayete taallûk öden kısvnlarda yal
nız bir, iki .kelime hatası olmak ıl:;ere ihtarat-
ta bulunacağım. Maddeyi şöyle yazmışlardır. 
«Maksure şeraitini haiz olmayıp da liselerin 
beşinci 'senesinde tahsilini ikmal etmiş olan
lar» yerine «liselerin beşinci senesi tahsilini» 
tâbirini koysak olabilir. «Veya iptidai mebtep-
lerden ikmali tahsil şehadetnaımesi alnın olan
lar veya bu derecede hususi ve resmî tahsil 
gördüklerine dair tasdiknamelerini muayenei 
intihabiyede kur'a Meclisine ibraz edenler... 
Hepsi güzel». 

Efednim! Yalnız son noktada vâki olan 
teklifimiz her altı ay yerine «Her dört ayda 
bir» dir. Efendiler! Bununla hiçbir zamanda 
müclafaai memleket kaygusunu düşünmemiş 

değiliz. • İstihdaf ettiğimiz nokta, tarihi maari
fimizde 1254 senesi vardır. Bu tarikten beri 
geçen hetmen üç rulbuasır müddot zarfında ter-
biyei iptidaiyenin tamimi için çok uğraşıldı, 
kanunlara, nizamlara türlü türlü mikkellefiyct 
ve mecburiyetler konuldu, Bilhassa köylerde 
mektep açmak için her türlü teşebbüsat'a ve 
teşvikatta bulunuldu. Fakat bugün, görüyoruz 
ki; bunda muvaffakiyet hâsıl olamadı. Erbabı
nı teşrih etıniyoceğim. Yalnız böyle bir fırsat 
gelmekle umumumuzun bir umde i kül, siyaseti 
müetomia diyebileceğimiz bir nıo'kta var - şüp
he yok ki - encümenler kendi ihtisasları dâhi
linde meydana getirecekleri kanunlarında mes
lekleri dahilindeki ihtiyaçları düşünecekler de. 
Fakat umumi mesaile taallûk eden kısımda, me
selâ izalei cdhalet veyahut teı'biye-i iptidaiye
nin tamimi gilbi milletin en ziyade muhtacioldu-
ğıı 'bir noktada iştirak ettiğimizi zannediyo
rum efendim. Şu hakle tahsili iptidaiyi ikmal 
etmemişler arasında silâh altında geçirecekleri 
müddeti itibariyle, bir zaman farkı vardır ve 
bunda bir müddet kazandırıyor. İşte bendeniz 
diyorum ki üç rubuasırda muvaffak olamadı
ğımız; köylerde mektep açmak meselesi bu
nunla hâsıl olacaktır. Bir kere altı ay kazanan 
köylü kendi genç evlâdının altı ay evvel kö
yüne dönüp de kendisine yardımını ve bunda 
kazanacağı maddi, mânevi f aide yi görünce 
onun tahsil zamanında vereceği üç beş kuruş
la bu faideyi kıyas edecek ve elbette taihsili 
tercih edecektir. Binaenaleyh köyde mdktep 
açmak için ancomaatin verecekleri parayı seve 
seve ve fedekârlılkla vereceklerdir. Binaenaleyh 
rica ederim, arkadaş]ar! Böyle bir umumi bir 
siyasette ve bu fırsatta altı ayı çok görmiye-
rcık kabul edelim ve şimdiye kadar muvaffak 
olamadığımiiz; köylü çocuklarını tahsil ettire
lim. Arzu eder misiniz ki bu gün ağnam tadadı 
için mevcudolan ve nizamnamemizde köylüle
rin verecekleri beyannameyi «Cet ele»' suretiy
le kabul ediyoruz? Yirminci asırda çeteleyi ka
bul eder misiniz1? (Hayır sesleri). Arkadaşlar.. 
Evimizde kendileriyle alış - veriş ettiğimiz k'<m-
sefer sütçüler, ekmekçiler ay nihayetinde hesap 
gördüğümüz zaman bize bir çetele uzatıyor. 
O çeteleyi kendilerini böyle cahil bırakanlara 
milletin mukadderatını yedine almış olan siz
lere ve bizlere karşı uzandığı zaman acaba bir 
nişanei hakaret, bir nişanei itabolarak telâkki 
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etmiyor ınuyuz? Arkadaşlar! Niçin e'siııgeye-
lim ? Yirminci asırda bu artıık devam etmesin; 
böyle bir fırsatı kaçır'nııyalım ve teklif ediyo
rum. «Altı ay hesabiyle» yerine «her d'ört ay 
hesabiyle hizmeti fiil iyelerinden' o kadar .müd
det mezun olurlar» kaydını ilâve edelim. 

HAMDİ B. (Ordu) — Efendim! Bendeniz 
fıkranın Maarif Encümenine gitmesini teklif 
ettim. Bundan maksadım fıkrama şeklini mu
vafık bir hale koymak içindir. Bakınız fık
rada diyorlar ki «liselerin beşinci sene tahsilini 
ikmal etmiş veya iptidai mekteplerinde ikmali 
tahsil tasdiknamesini almış olanlar veya bu de
rece hususi ve resmî tahsil gördüklerine dair 
'tasdiknamelerini...» Bunlar hepsi bir cümlede 
içtima edeıbilir. Yani maksadı bir cümleye der-
cetmek mümkün olabilir. Zaten burada maksat 
nedir? Maksat tahsili iptidaiyi ikmal etmiş 
olanlara askerlikte de bir müsaadei mahsusa 
»bahşetmektir. Tahsili iptidai, ya mekâtilbi ip-
tidaiyei umuımiyede veya liselerde veyahut da 
husus'i mekteplerde ikmal edilir. Hususi mek
teplerin tasdiknamelerini remi Maarif idareleri 
tasdik ederler. Tasdik ettikleri zaman onlar 
da aynı mekâtibi umumiye tasdikn?mesine mu
adil olur. Demek istiyorum ki: «Tahsili iptidai 
tasdiknamesini almış olanlar» kaydı konduğu, 
vakit ibaredeki maJksat hâsıl "olur. Sonra Mii-
dafaai Milliye Encümeni silâh altında bulunan 
efradı tahsili iptidai derecesinde tahsil ettik
lerini ispat ederlerse onlara da ayrıca bir mü
saade verilecektir diyor. Rica ederim efendiler. 
Tahsili iptidainin müddeti liselerde beş, ipti
dailerde altı senedir. Piyade sınıfında askerlik 
yapacak bir asiker bir buçuk senede iptidai 
tahsilini ikmal edebilir mi bunun imkânı var 
'mıdır? Yoktur. İşte Ma'arif Encümeınine git
mesini teklif etmekteki maksadım budur. Bir 
buçuk sene veya iki sene zarfında efrat kışla
larında ne dereceye kadar tahsil yapabilirler? 
Bunun tâyin ve tavzihi maksadiyle teklif etmiş
tim, bunun Maarif Encümenince tavzihini tale-
bediyorum. 

FERİDUN FİKRİ B. (Demim) — Efendim 
bendenizden evvel iradı kelâm 'eden Abdullah 
Beyefendi ile Hanıdi Beyefendinin mütalâatma 
tamamen iştirak -ederim. Mütalâaları varittir. 
Bendeniz yalnız şu fıkra hakkında mütalâa arz 
edeceğim. O da (Silâh.altında bulundukları es
nada- berveçhi bâlâ derecede tahsil ve ikti

sabı 'malûmat) edenler buyuruluyor. Hallbuki 
malûmuâliniz, bizim ilân ettiğimiz umdelerde 
millete söylediğiniz ifade öyle değildir. 

ALİ B. (Karaıhisarı Sahih) — Umde, fılkra 
meselesidir, Meclisin değildir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Mec
lisin değilse bile biz memleekte karşı o taah
hütle gelmiş olduğumuz için düşünmek hakkını 
'haiziz. Efendiler. (Silâh altında bulundukları 
esnada berveçhi bâlâ derecede ikmali tahsil ve 
iktisabı malûmat edenler) bu okur - yazar de
mek değildir. Bu okur - yazarlığın fevkinde 
ıbir şeydir. Hallbuki maksudjlan orduda efradı 
ilim ve irfana, daha doğrusu okuma, yazmaya 
teşviktir ve bu suretle bu ibare kamilen lâğv 
kalacaktır. Yani hayatı tatbükiyede, orduda bu, 
bir imkânı taıtlbik bulami'yacaktır. Çünkü silâh 
altında berçevhi bâlâ derecede iktisafbı malû
mat etmek hakikaten gayrikah'iidir, imikân-
sızdır. Yani bu fıkra ,gayrikabili tatbik bir ma
hiyettedir. Binaenaleyh bizim en esaslı fikri
miz ise ordumuzu nıwema bir mektep haline 
getirmektir. Memleketin hayatı içtimaiyesi iti
bariyle bizim bu (kanundan beklediğimiz en 
büyük adım, en esaslı tedbir okuyup - yazmayı 
bilmeden orduya dâhil olmuş bulunan bilûmum 
evlâdı vatanın okuyup -yazmak suretiyle hiz
meti askeriyenin tenzilinden kendilerinin müs-
te-fidıolahileeekleri kanaatini kendilerine vermek
tir. Bu kanaat, bu esaslı kanaat maarifin inki
şafı ve millet evlâdının daha büyük bir neşe 
ile hizımet etmesi ashabını istikmali uoiktai na
zarından elzem olan bu kanaat, bu İbare ile 
katiyen hâsıl olamamaktadır. Halbuki efendi
ler Bizim istediğimiz şey orduda okuyup - yaz
mayı öğrenen ve basit bir derecede bir mektup' 
yazacak, ifadei meram edecek derecede oku
yup - yazmayı bilenlerinde hiç olmazsa müd
deti hizmetlerinin iki ayının olsun tenzili key
fiyetidir. Bendeniz uzun bir müddetin tenzili 
ile hizmeti askeriyenin âdeta hiçe icramı kas-
dûtmiyorum. Yalnız şunu 'kasded.iyo.rulm, hali 
hazırda evlâdı vatanın orduda okuyup - yaz
mayı. öğrenmeleri, lisenin beşinci senesine mu
adil olması falan gibi hususat katiyen maksadı 
temin edemez. Bizim gördüğümüz ve bildiğimiz 
vatan ovlâdınm, okumayı, yazımayı bilmesi, 
amali erbaayı yapalbilm'eısidir. Efrattan bunu 
yapaibileec'k, köyüne yanlışsız mektup yaza-
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bilecek ve amali erbaayı bilecek derecede ça
lışkan ve malûmatlı, kabiliyetli evlâdı vata
nın h'kni'Citi askeriyeellinin bir miktarlımı ten
zili, öyle bir esastı:' ki, Abdullah Beyefendi
nin buyurdukları gibi hem maarifin inkişafı
na ve hem de ordumuzun muhtelif kotalarının 
ve kışlaların memleketin birer mektebi irfanı 
haline gelmeline badin; olacaktır. 

Efendim ! Bendeniz o kanaatteyim ki: Türk 
Milletinin inkişaf ve tealisinde en büyük vazi
feyi ifa edecek ordumuzdur. Çünkü bütçemizin 
ve vaziyeti maliyemizin .neticesi olarak tahmil 
her tarafa tamim edemiyoruz. Buna mukabil 
evlâdı vatan ordunun hangi kadrosuna geçecek 
olursa olsun orduda okuyup yanmayı öğrendik
leri takdirde hizmeti aakeriyeleü müddetinin 
(tenkis olunacağı ümidini kendilerine verirsek 
kendi kanaatime göre memleketimizin irfanına 
ve maarifimizin inkişafına haddiâfâ dereeede -
hizmet edeceğiz ve ordumuzun, milletin irfa
nında cidden, büyük bir faide temin etmesine 
sobebolacağız. 13u itibarla bir takrir vereceğim. 
Takririmin kabulünü istirham ederim. 

HAMDİ 13. (Bozuk) — Etendim bendeniz 
de Aibdullaih Beyefendi ile Feridun Fikri Be
yefendinin beyanatına iştirak ediyorum. Gaye
miz memleketimizde maarifi tamim etmek ve 

• evlâdı vatanı tahsile teşvik etmekten ibarettir. 
Sonra her altı ayda bir verilen bir ay mezu
niyet pek azdır. 13ütün askeri ilk müddetinde 
•üç aydır. Bu üç ay kuvvetli bir teşvik olamam. 
Abdullah 13eyiıı her dört ayda bir ay teklifi 
pek musipltir. Çünkü: Bu müddetin tenkisi bizi 
korkutamaz. Bu, hali sulhde devam edecektir. 
Hali haribde müddetin tenkisine ait bir kayıt 
değildir, korkm'amalıyız. Eğer m em lekelimizde 
•maarifi tamim etmek istiyorsak - ki tabiî isti
yoruz - her dört ayda bir mezun bırakmalıyız; 
ve bu kaydı koymalıyız. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim encümenin 
ilâve ettiği fıkaraıtta «Veya orduda silâh altın
da bulundukları esnada berveçhi bâlâ derecede 
tahsil ve iktisabı malûmat edenler» kaydı var
dır. Bu kayıt zaittir. Çünkü arkadaşlar bura
da bertafeil arz ettiler ki, liseler de 'beş sene-
de iktisabedilecek malûmat, hattâ iptidailerde 
altı senede iktisaibedilecek •malûmat böyle bir 
buçuk senede ve geceleri verilen ders ile temin 
edilemez. Bunun imkânı yoktur. Binaenaleyh 
bu zaittir. Bunun kaydını teklif ederim. 
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KÜŞDÜ Pş. (Erzurum) — Allah razı olsun. 
VEHBİ B. (Devamla) — Fakat maksat bu 

değildi, Başa Hazretleri. Ordumuzun hali sulh
de memlekete yapabileceği hidem atın âzamisi 
cehlile mücadelesi olaica'ktır. Bundaki maksat 
budur ve ordunun bu cehlile mücadelesinde 
efrada verilecek malûmattın âzamisi ne ise onu 
burada tesbit etmek iealbederdi. Böyle bir bu
çuk sene zarfında yaşlı başlı adamlara iptidai
lerin kaçıncı senesinin tahsilini ^ermek müm
kün olabilir. Bunu tesbit etmek icabeder. Bu 
da nihayet elevrei ülâ veyahut devrei mütavas-
sıtamıı birinci senesine kadardır. 

Bu üc senelik malûmat bir buçuk sene zar
fında ve muntazam bir program tahtında 'böy
le 22 - 23 yaşındaki delikanlılara veril clbilirse 
bunu tcsıbllt etmek ve ona göre bir fıkra kay
mak icabederdi, yeksa Meclisi Âliden çıkan 
bir kanunda hiç yeri olmıyan ve birinci fıkra
sı ile tezat teşkil eden fıkrayı kakül etmek mâ
nâsız ve mantıksız olur. Bendeni/, cncüm'endeıı 
rica ediyorum. Bu fıkrayı geri alsınlar ve bir-
•'buçuk üenede verilmesi lâzımgelen ve kfjbil .olan 
malûmat ne ise onu tes'blt ederek bir fıkra 'koy
sunlar da mantıki .olsun ve Meclisi Âliden çık
tığına da deysin. 

RAUF B. (İstanbul) — Uf endim bendeniz 
de Vehbi Beyefendinin beyanatını kısmen te-
yiden mâruzâtta bulunacağım. (B) fıkrasında 
muayyen tahsil gören esnan erbabının her 
altı ay için birer ay müddeti askeriyesinin ten
zili suretiyle taltifi 'tavsiye ve teklif olunu
yor ve bâzı rüfclka her dört ayda bir ay itiba
riyle tatbikini teklif .ediyorlar. Efendim. Mak
sat maaraifin terakkisi ise biraz hakikat üze
rine mütalâa yürütelim. Bugün maarif teşkilâ
tımız köy çocuklarına esnan dâhiline girinceye 
kadar taıhsüi iptidaiyi veremezken ve bundan 
pek az esnan erbabı istifade edecekken bu su
retle, taltif ile maarifi tevsi diye d üşünmek-
tense bundan sarfı nazar ederek bu bir bu
çuk sene hizmeti askeriye zarfında maarifi ta
nımı maiksadiyle Müdafaai Milliye Vekâletine 
•bir veçhe vermek daha musi'bolur. Malûmuâli-
niz bendeniz bahriye teşkilâtı noktai nazarın
dan mâruzâtta bulunmayı daha -m us ip gülü
yorum. ' Efradı cedide olarak ahzi asker şube
lerinden gönderilen gençlerimiz evvelemirde 
bir tahsili iptidaiyeye tabi tutuluyor ve hiç 
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okuma bilmiyen asker altı ay zarfında oldukça 
okumayı, yaztm<ayı, kabiliyeti nisbetinde öğre
niyor. 

AKÇURAOĞLU YUSUF B. (İstanbul) — 
Kara askerlerinde de böyledir. 

RAUF B. (Devamla) — Kara askerlerin
de tenbiyel münferidenin beyle müçtemi bir 
halde olduğunu bilmiyorum. S'aiâhiyattar ola
rak maruzatta bulunaimıyaeağım. Fakat bah
riyeye gelen efradı cedideye altı ay kışlalarda, 
dershanelerde toplu olarak hususi ders talimi 
ile iştigal edilir. Şimdi bir aslker, geleim'emiş 
veya maariften hissem endokimamış ve ajh-zi 
aoker şüıbesine de böyle bir şey ibraız edemediği 
için altı ayda bir ay malhsuibedilmcmiş veyahut 
•altı ayda bir ay tenzil edilerek taltif edilme
miş. Fakait hizmeti a'slkeriyeslnin başlangıc^n-
da taihsile bağlıyarak ahzi asker şubesine böyle 
ıbir vesika gösterenden daiha iyi tahsilini yap
mış olursa ona ne muamele yapacağız? Büyük 
bir' tezat teşkil eder. Onun için bendeniz 'zan
nediyorum ki altı ayda bir ay veyahut dört ay
da bir ay hizmeti askeriyeyi affetmekte pek 
isaıbet olma'z ve bilhassa hizmeti askeriyenin sı
nıflara taksıi'minde teşkilâtı askeriye itibariyle 
'mühim bir noktada tesbit edilir. O da, kütle 
lolaraîk terhis ve yerlerine diğerlerinin imlâsı 
ndkta'sıdır. Bu suretle de muvazenenin kaybo
lacağına kanaatim vardır. Bendenizin teklifim 
bu maddede maarifi teşmil noktai nazarından 
da, askerliği, esasından ve daha şuuri ve ilmî 
bir surette efrada talim noktai nazarında da, 
tahsili iptidailerin teşviki noktai nazarından da 
efradın hizmeti askeriyelerinin müddetince behe-
mahal tahsili mecbur tutmaları için bir veçhe 
itasiyle Müdafaai Milliye Vekâletine tebliğini 
daha müessir telâkki ederim ve badehu Heyeti 
Âl iyenize arz ediyorum. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Efendim ar
kadaşların kısmı âzami bir derece tahsil, yani 
tahsili iptidaisini görenlerin müddeti hizmetini, 
maddei kanııniyede gösterilen müddetten bile 
daha tenkis etmek istiyorlar. Bendenize, bir 
endişe vâki oluyor. Düşünüyorum ki evvelâ hiz
meti askeriyede bir kere idrak ettiği şeyin fiil 
halinde tecelli etmesi meselesi vardır. İdraki fiil 
halinde tecelli ettirmek arasında bir fasıla var-
'dır. Yalnız fiil halinde tecelli ettirmek esnasın
da değil, bir de bunun süratle icrasını temin et-

nıçk için bu, itiyat haline gelmelidir ki her, hangi 
bir asker verilen bir emri süratle' ifaya kutret-
yabolabilecek bir seviyeyi haiz bulunsun. Bu, 
bir müddeti muayyene ister beyefendi. Burada 
bir adamın, mektebi iptidaiyeyi ikmal etmiş ol
makla idrak halinde bulunan bir şeyin itiyat 
halinde olan bir fiile inkılabettirmek mümare-
sesi çok artmış olmuyor. Bir bey arz edeyim: 
Biliyorsunuz ki askerliğin asgari müddeti Avru
pa da bir buçuk senedir ve yine bilirsiniz ki 
tahsili iptidai mecburi ve müteammimdir. O 
adamlar, ki senelerce tahsil etmişler ve heyeti 
umumiyesi - yüzde doksan beşi - tahsili iptida
iyeyi görmüşlerdir. Askerliğin iltizam ettiği hi-
dematı kabul ettikleri halde biz onlardan daha 
asgarisini kabul ediyoruz ve on beş aya indiriyi-
ruz. Bundan daha aşağıya indirmek demek as
kerliği içine sinmeden terhis etmek demektir ki 
bence askerliğe paydos deyin, daha iyi. Onun 
için bu müddeti bundan daha aşağıya indirme
yin. Bu mesele bir meselei fenniyedir. Arka
daşlarımın nazarı dikkatini celbederim. 

TÂHİR B. (Giresun) — Arkadaşlar bende
niz de Rauf Bey ve Mustafa Beyefendi arkada
şımızın mütalâalarına tamamen iştirak ederim. 
Eğer askerliği affediyorsak kabul edelim. Şu hal
de Abdulhamid Devrine dönelim ve mektebi ipti
daide okuyanların askerde evine «halama ve 
hanem tarafına selâm ederim...» yazacak kadar 
mektup yazanların kayıtlarını alalım. Bunları 
askerliğe mahsubedelim ve kurtaralım. Bakalım 
vatanı kim müdafaa edecektir? Biz mi gidece
ğiz? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Şüphe 
mi var? icabında gideceğiz;. 

ABDULLAH B. (Trabzon) — Okuyup ya
zanlar değil, terbiyei iptidaiyeyi alanlar mevzuu-
bahistir. 

MÜDAFAA! MİLLİYE ENCÜMENİ REİSİ 
ALİ B. (Afyon Karahisar) — Efendim bu ka
nundan maksadımız, Hükümetin noktai nazarına 
göre, yeni dâhil olduğumuz devrede askerliği 
millete eskisi gibi bar olmıyaeak derecede yani 
hizmeti askeriyenin ruhu olan talim ve terbiye 
ve onun da gayesi olan müdafaai vatan emniye-
sine sekte getirmiyecek surette tenkis edebil
mektir. Bununla beraber bütçe meselesini de bir 
cihtten ıslah etmiş olmak esasına müstenittir. 
Birinci ve ikinci maddelerde ihtiyat zabitleri 
meselesini mevzııubahsettiğimizde Müdafaai Mil-
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liye Encümeninin, oniki ay kabul etmesinde 
mühim bir gayesi vardı. Göreceksiniz ki, Müda-
faai Milliye bütçesi huzuru âlinize geldiği zu
rnan orada zâbitan muhassesatı büyük bir yekûn 
halinde tecelli etmiştir ve bunun esbabı muci-
besi vardır. Memlekette ihtiyat zâbitanı kadro
sunun ehemmiyetli surette vücuda getirilmesini 
memleketin maddi, mânevi menafii aliyesi nok-
tai nazarından elzem görmüştük. Mamafih o me
sele geçmiştir. Şimdi bu meselede aynı veçhile 
bütçe ve memleketin hali noktai nazarından ariz 
ve amik düşünülmüştür. Bütçe Meclisi Âlinize 
geldiği zaman göreceksiniz ki, ne kadar efradı 
ne kadar müddet silâh altında bulundurmak is
tiyoruz ve bunlar vasıtauiyle efradı askeriyeyi 
nasıl bir talim ve terbiyeye tabi tutarak itmam 
etmiş olmak istiyoruz? Bu anlaşılacaktır. Piya
de hizmetini birbuçuk sene olarak kabul etme
miz, mümkün olduğu kadar talim ve terbiyeyi 
ikmal edebileceğimiz kanaatindendir. Yani an
cak âzami faaliyetle, muntazam programlarla 
çalışabilmiş olmakla ordu heyeti zâbitanı, talim 
ve terbiyeyi ve ordunun istikbalinde lâzım olan 
kuvveti* kudreti istihsal etmiş olabilsin. Şimdi 
bu (b) fı'krasiyle bâzı arkadaşlarımızın telâffuz 
ettiği gibi ancak millete karşı mevcudolduğu 
veçhile tahsil görmüş olanlara bir fark vermiş 
cTı;..yoruz demektir. Encümen istemiycrek o altı 
z.yda, bir ayı tenzil etmeyi kabul etmiştir. Fakat 
emin olabilirsiniz ki - işte arkadaşlarımız bura
dadır - istemiyerek kabul ettik. Erkânı Harbi-
yei Umumiye ve Müdafaa! Milliye Vekâletinin 
müdafaatı munzam olduğu halde encümene' tek
lif edilmiştir. Biz de kabul etmek mecburiye
tinde kaldık. Onun haricinde hiçbir vakit bir 
şeyi kabul etmeye encümen taraftar olamaz ve 
kabul edemez. Çünkü vazifei asliyesinin hari
cinde ve hilâfında bir hareketi kabul etmiş olur 
ve manen bir mesuliyet altında kalır. Şimdi 
efendim, askerlik tahsil ve iktisabı malûmat ça
ğı değildir. Biliyorsunuz meşrutiyet devri baş
ladığından itibaren kıtaatta genç zâbitan aske
re az - çok okuyup yazmak öğretmek istemiştir 
ve bundan az - çok memleket müstefidolmuşttır. 
Fakat hiçbir vakit hizmeti askeriyesini tenkis 
etmek cihetine kimse taraftar olmamıştır ve 
olamaz. Çünkü az - çok okuyup yazmak öğret
tiği efraddan onbaşı, çavuş olarak istifade et
mek istemiştir. Çünkü efradın okuyup yazmak 
bilmesi suretiyle askerliğini yapması bugün as

kerlik sanatının iktisabettiği ehemmiyet itiba
riyle de lâzımdır. Çünkü bir askerin bir nişan
gâhı bir tüfeği iyi kullanabilmesi yukardan aşa
ğı rakamları öğrenmesi ile olur. Merminin ne 
derece isabet ettiğine vâkıti: olabilmesi tüfeğin1 

ağzından çıktıktan sonra merminin mahrekinin 
ne suretle, ne şekil alabile'ceğini anlamasiyle 
mümkündür ki bu da okuyup yazabilmesi ile' 
kabildir ve bu cihetten zâbitan kemali ehemmi
yetle az - çok efradım okutmak suretiyle iyi bir 
bölük, iyi bir tabur, iyi bir alay yetiştirebilece
ğine kaani olmuşlardır. Onun için, hiçbir su
retle hiçbir cihetten alelade hizmete girmiş olan 
bir askerin hizmetinden fazla tenziline taraftar 
değiliz. Fakat takrirlere baktık. Takrirlerde 
birtakım arkadaşlar o suretle teklif ediyorlar ve 
biz de kaaniiz ki, bir nefer hiçbir vakit bir ip
tidai tahsili ile tekemmül etmiş olamaz. Fakat 
zaruri olarak koyduk. Biz de kaaniiz ki, noktai 
nazar öyledir. Bir dereceye kadar amali erbayı 
öğrenecek kendi mektubunu yazacak kadar bir 
tahsil verilebilir. Onun için Heyeti Celileden is
tirham ederim. Encümen eğer bunun haricinde 
hizmeti askeriyeden tenzilât yapacak olursa 6 
ayda o suretle tenzil edeceğiz. 

ABDULLAH B. (Trabzon) — Dörtbuçuk ay. 
ALÎ B. (Karahisarı Sahib) — Dört ay da o 

suretle tenzil edilirse ondört ay kalır. Halbuki 
talim ve terbiye devreleri taksim edilmiştir. As
kerlik bir sanattır. Başka türlü olamaz. Devre
lere taksim edilmiştir. Her devrin kendisine mah
sus talim ve terbiyesi vardır. O son aylarda, 
14 ncü aydan sonra olan zamanlarda da kendi
sine mahsus bir talim ve terbiye vardır. Kısa 
dar bir kadro ile bölüğünü yetiştirmiş olan bir 
zabit devrei talimiyesinin nihayetinde efradının 
bir kısmı vaktinden evvel terhis edilecek, belki 
onbaşıları, çavuşları terhis edilecek o .vakit 
gayrikâfi bir kuvvetle manevrasını yapmaya 
kalkacak, talim ye terbiyesinin son devresini 
yapmaya kalkacak ve tabiî iyi bir netice elde 
edemiyecek. Encümenin noktai nazarı budur. 

AHMED HAMDÎ B. (Bozok) — Silâh altın
da bulundukları esnada tahsili iptidai görenler 
suretinde şey etmiştir. Bunun kabil olmadığını 
buyurdunuz. Silâh altında bulunduğu müddet
çe okuyup yazmak öğrenenler şeklini encümen 
kabul ediyor mu? 
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ALİ B. (Karahisarı Sahib) — Hayır, etmi
yor. Çünkü ispat edeceğim. Malûmuâlmiz evlâdı 
vatan şehirlerde vazaifi diniyesini, vazaifi islâ-
miyesini dahi öğrenmek için mekteplere verilir. 
Bu âdettir. Ondan sonra sanata, çiftçiliğine gi
der. Şehirlerden gelecek evlâdı vatan az - çok 
bir şey bilirler. Fakat biraz da askerlikte öğre-
nebilirse maksadımıza tevafuk eder ki o vakit 
vakti mörhumuridan evvel büyük bir kısmını 
terhis etmek icabeder. 

HAMDİ B. (Canik) — Mademki hirbuçuk 
veyahut iki sene zarfında bu tahsili kıtalarda 
ikmal etmek mümkün değildir. Kabiliyeti tat-
bikiyesi olmryan şeyi kanuna ithalde ne mâna 
var ve ne maksat vardır? 

ALÎ B. (Karahisarı Sahib) — Kabiliyet gös
teren bâzı neferler bulunur. Meselâ iptidaiydim 
son senelerine kadar gelmiş. Fakat askerliği do-
layısiyle iptidaiye şahade!tnamesini, alamamış 
olanlardan fevkalâde kabiliyet göstererek birçok 
şeyler öğrenmiş olanlar vardır. Böyle neferler 
müstesna olarak istifade ederler. 

HAMDİ B. (Bozok) — Demek ki iptidai 
mekteplerinde yarı tahsil görenler. 

ALİ B. (Karahisarı Sahib) — Tabiî efendim. 
TÜNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Efen

dim geçen gün bir kaydın zait olduğundan bah
setmiş ve Mazbata Muharriri Bey o itirazımı, 
maruzatımı kabul etmişti. En baştaki kayıtta 
«Hizmeti maksure şeraitini haiz olmayıpta lise
lerin beşinci sene tahsilin ikmal etmiş ilâh» de
niyor. Aşağıdaki sözler gayet açıktır. Şu halde 
«Hizmeti maksure şeraitini haiz olmayıpta» de
mek fazla değil, midir'? Hattâ hiç de esasa taal-
ıık eder bir şey değildir. 

ALİ B. (Karahisarı Sahib) — Efendim bu
na cevap veremem. Bunun hakkında takrir ve
riniz. (Gürültüler) 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Müsaade 
ediniz, asul sualimi soracağım. (B) fıkrasiyle 
yalnız şehirlilere ve zenginlere mi hizmet et
mek istiyorsunuz, yoksa aynı zamanda fakirle
re, köylülere de mi hizmet istiyorsunuz? Bu, 
bir. 

ALİ B. (Karahisarı Sahib) —• Hepsine 
efendim. 

HİLMİ B. (Devamla) — Müsaade ediniz, 
burada katiyen elifbayı bilmediği halde kışlaya 
gelip de riyazi öğrenerek, mektup yazmayı öğ

renerek, amali erbayı öğrenerek, malûmat edin
miş olan Mehmetçiklere bir şey yok. Benim 
babam askerde okumayı öğrenmiş (Gürültüler) 
Ve Adana'da vilâyat ser tahsildarı olmuştur. 
(Ayak patırdıları, gürültüler) Siz bu fıkranız
da katiyen köylüleri ve fakirleri düşünmemiş 
bulunuyorsunuz. Bu kanaatime ne diyorsunuz1? 
Bu iki. (Demek daha var sesleri) Sonra «Silâh 
adlında bulundukları esnasında berveçhi balâ 
derecele tahsil ve iktisabı malûmat edenleri», 
diyorsunuz. Buyurduğunuz gibi mümkündür ki 
ihtimaldir ki iptidai tahsilini ikmal etmemiş ol
duğu hakle çalışır ve hakikaten de istediğimiz 
dereceye vasıl olabilirler. Lâkin bütün bunlar, 
reis bey! Şuna delalet etmiyor mu ki koymuş 
olduğumuz birbuçuk sene veyahut 'dört sene 
madem ki asgariydi, nasıl oluyor da böyle bir
takım uzun tahsillere müsait olabiliyor. Demek 
oluyor ki bu müddet için koyduğunuz müddet
ler asgari değildir. Üçüncü sualim de budur. 

ALÎ B. (Karahisarı Sahib) — Birinci suali
nize cevap : Hizmeti maksure ashabını Hükü
met dokuz ay olarak teklif etmişti. Biz bunu 
oniki ay yaptık. Heyeti Celilenin ekseriyeti ka
nunun ruhu itibariyle dokuz ayı esas ittihaz ve 
bizim teklifimizi reddetti. Belki biz onu tadil 
edebilirdik. Fakat öbürsünü daha mühim gör
dük ve onu tadil ettik. Diğerlerini Hükümetten 
geldiği veçhile kabul ettik. Sonra ikincisi neydi 
anlamadım. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetine 
dair takrirler var. 

Kiyaseti Celiyeye 
Müzakere kâfidir. Diğer fıkralara geçilme

sini teklif eylerim. 
Denizli Mebusu 

Yusuf 

Riyaseti Celilcye 
(B) maddesi hakkında Heyeti Celile lâzımı 

kadar tenevvür etmiştir. Müzakere kâfidir. 
Maddenin reye konulmasını teklif eylerim. 

Erzurum 
Rüştü 

HALİL B. (Zonguldak) — Rein Bey. Müza
kerenin kifayeti aleyhinde söyliyeceğim müsaade 
ediniz. 

REİS -— Buyurunuz. 
HALİL B. (Zonguldak) — Efendim ben 

bundan evvelki içtimamızda hizmeti maksure 
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hakkında kabul ettiğimiz maddenin ne kadar 
aleyhinde isem bu fıkranın da bu şekilde kabulü 
aleyhindeyim. Efendiler hizmeti maksureye tâbi 
olan efrat için.. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayeti aleylı-
hinde söyliyeceksiniz. 

HALİL B. (Devamla) — Aleyhinde söylü
yorum efendim. Aleyhinde söylemiş olmak için 
bir mütalâa serd etmekliğime müsaade buyurmaz 
mısınız? Dokuz ay talim ve terbiye görmüş bir 
askeri zabit yapıyoruz ve onun yedi emanatine 
'bir kıta tevdi ediyoruz ve kendisinde bu kabili
yeti görüyoruz. Şimdi, istirham ederim, lisenin 
beşinci sınıfını ikmal etmiş veya bir mektebi ip-
tidaiyeden şahadetname almış olan bir askere on-
iki ay hizmet ettirmekle talim ettirmekle nefer-
lik edeceğine kaani olmuyoruz. Bu gayet garip 
bir telâkkidir. Efendiler istirham ederim, bende
niz karşınızda, asker yetiştirmiş nefer yetiştirmiş 
bir arkadaşınız sıfatiyle söylüyorum. Yani masa 
başında vazifei askeriyesini ifa etmiş bir adam 
sıfatiyle söylemiyorum, hayatı askeriyesini kıta 
içinde neferler arasında geçirmiş bir adam sıfa
tiyle söylüyorum, tecrübelerime istinaden söylü
yorum ki malûmatı iptidaiyesi olan bir neferin 
yetiştirilmesi için sarf edilen emekle malûmatı 
iptidaiyesi olmıyan bir neferin yetiştirilmesi için 
sarf edilen emek arasında azim bir fark vardır. 

Efendiler bir nefer ilk geldiği zaman - be-
im zamanımda, şimdi bilmiyorum, belki değiş
miştir - ilk defa öğrettiğimiz bir şey var, ona da 
esas vaziyeti diyoruz. Bu neferi karşımıza al
dığımız vakitte ilk defa ayaklarının açıklığı gön
ye derecesinde olacaktır diyoruz. 

REİS — (Kifayet aleyhinde söylemiyorsunuz 
zannederim. 

HALİL B. (Devamla) — Aleyhindedir efen
dim. Efendiler! Tahsil görmüş, iptidaiyi ikmal 
etmiş, lisenin beşinci sınıfına kadar gelmiş bir 
nefer bunu pekâlâ anlar. Hayatı askeriyenin 
nihayetine kadar bu gibi tâbiratı fenniye teker
rür eder, durur. Yalnız bu değil, buna benzer 
birçok tâbiratı fenniye vardır. Böyle bir nefer 
muallimin hitabına mâruz kaldığı vakit bu kabîl 
tâbiratı fenniyeyi daha çabuk kavramak itiba
riyle elbette ve elbette ötekinden daha iyi ve da
ha evvel yetişir. 

. ABDULLAH B. (Trabzon) — Çok evvel. 
HALİL B. (Devamla) — Binaenaleyh ben

deniz oniki av müddetin bövle lisenin besinci 

sınıfını ikmal etmiş veya iptidaiyeden şahadet
name almış olan efrat için kâfi olduğunu görü
yorum. Ancak efendiler! Encümenin teklif 
ettiği maddenin son fıkrası vardı'r. «Silâh al
tında bulunduğu esnada berveçhi bâlâ derecede 
tahsil ve iktisabı malûmat edenler..» Bendeniz 
bu kaydın kaldırılmasını teklif ediyorum. Ve 
yine âcizane bir tecrübeme istinaden arz ediyo
rum ki, bir nefer hiçbir vakitte tahsili iptidaîye 
muadil bir tahsile bu kadar müddet zarfında 
mazhar olamaz, buna imkân yoktur. Okur ve 
yazar. O başka, bunu tasdik ederim, itiraf 
ederim. Okur - yazar nefer yetiştirebildim, fa
kat mektebi iptidaîyenin son sınıfını ikmal et
miş ve oradan şahadetname almış bir efendinin 
derecesinde adam yetiştirmek imkân ve ihtimali 
yoktur. Binaenaleyh Abdullah Beyin teklifi 
veçhile bunlar için bir ay yerine bir buçuk ay 
olmasını - her altı ay için - teklif ettiğim gibi 
bu son fıkranın da tamamen tayymı teklif edi
yorum. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetini re
yi âlilerine vaz'edeceğim. Kifayeti müzakereyi 
kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. Aksi 
reyde bulunanlar da lütfen el kaldırsın. Müza
kerenin kifayeti kabul edilmiştir efendim. Ta
dil takrirleri okunacak : 

ı 
Riyaseti Celileyc 

(B) fıkrasının nihayeti erindeki «her altı ay 
hesabiyle hizmeti fiiliyelerin nihayetinden» tâ-
birindeki (altı ay) tâbiri yerine (dört ay) terki
binin ikamesini teklif eylerim. / 

Trabzon 
Abdullah 

Riyaseti Celileye 
Esbabı mucibesini muhterem arkadaşlarım 

izah ettiler. Binaenaleyh fıkranın başına bir 
«hizmet» kelimesinin veya ibraz edenler terkibin
den sonra da «silâh altında bulunduğu müddetçe 
mektup yazıp okuyacak kadar okuyup yazma öğ
renenler» fıkrasının ilâvesini teklif eylerim. 

12 Kânunusani 1340 
Yozgad 

Süleyman Sırrı 

Riyaseti. Celileye 
Âtideki fıkranın (B) fıkrasına ayrıca bir 

fıkra olarak ilâvesini teklif eylerim. 
Karesi 

Mehmed Vehbi 

— 63 
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Silâh altında bulundukları esnada iptidai I 
mektepleri devrei ûlâ tahsilini ikmal edenler 
hizmeti fiiliy elerinin nihayetinden iki ay evvel 
mezun bırakılırlar. 

Riyaseti Celileye 
(B) fıkrasının berveçhi zır tadilini teklif ey- , 

lerim : 
(B) Maksure şeraitini hâiz olamayıp da 

liselerin beşinci senesinde tahsilini ikmal etmiş 
veya iptidaî mekteplerinde ikmali tahsil ruhsat
namesi istihsal eylemiş olanlar veya bu derece 
hususi ve resmî tahsil gördüklerine dair tasdik
namelerini muayenei intiayiede kur'a meclisleri
ne ibraz edenler, her dört ay için birer ay hesa
biyle silâh altında bulundukları esnada okuyup 
yazmak öğrenenler her altı ay için kezalik birer 
ay hesabiyle hizmeti fiiliyelerinin nihayetinden 
o kadar evvel mezun bırakılırlar. 

Bozok 
Ahmed Hamdi 

Riyaseti Celileye 
Esbabı mucibesi şifahen arz edildiği üzere 

(B). fıkrasının berveçhi âti tadilini teklif eyle
rim: Tahsili iptidaîsini ikmal etmemiş olan ef
rat hizmeti fiiliyeleri esnasında muayyen prog
ram tahtında tahsil ettirilir. 

İstanbul Mebusu 
Hüseyin Rauf 

Riyaseti Celileye 
Encümenin (B) fıkrasındaki «veya silâh al

tında bulundukları esnada berveçhi bâlâ derecede 
tahsil ve iktisabı malûmat edenler» cümlesinin 
tayyını ve orduda okuyup yazmayı öğrenenler 
hakkında (B) fıkrasına fıkrai âtiyenin ilâve bu-
yurulmasmı teklif eyleriz : 

Mekâtibi iptidaiyenin devrei ûlâ tahsili dere
cesinde orduda okuyup yazmayı öğrendiği ma
hallî Maarif idarelerince yapılacak imtihan neti
cesinde tahakkuk edenlerin hizmeti fiili yelerin
den iki malı tenzil olunur. 

11 Kânunusani 1340 
Dersim Ergani 

Feridun Fikri Kâzım Vehbi 
Sivas 

Hâlis Turgud 

REİS — Efendim! Tadil takrirlerini reyi 
âlilerinize arz edeceğim. Evvelemirde daha 
ziyade tadili ihtiva ettiğinden dolayı İstanbul 
Mebusu Hüseyin Rauf Beyin takririni reyi âli-

— e* 

nize arz edeceğim. Rauf Beyin takririni kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini de reyi 
âlinize vaz'edeceğim. ıKabul etmiyenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Rauf Beyin tadil takriri ka
bul edilmiştir. O halde diğer tekliflerin reye vaz'-
ma hacet kalmamıştır. «H» fıkrasının müzake
resine geçiyoruz. 

«H» Beş yüz lira bedeli nakdî verenler hiz
meti fiiliyelerinin dört ayını silâh altında geçi
rirler. Piyadeden gayrı berrî, bahrî sunufu muh
telife erbabından olup kıt'asında bir senei tali-
miye devresini ikmal etmemiş olanlardan bedeli 
nakdî verenler ayrıca piyadede üç ay daha ta
lim ve terbiye görmeye mecburdurlar. Mükelle
fiyeti Askeriye Kanununun 73, 74, 75 nci mad
deleri ve keza 21 Temmuz 1331 tarihli Muafiyeti 
Askeriye Vergisi Kanunu mülgadır. 

REİS — Söz istiyen var mı? 
AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Evvelce 

alınmış sözlerimiz var Reis Bey! 
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Evvelce zaten alır-mış 

sözlerimiz vardır, rica ederim. 
REİS — Müsaade derseniz evvelce söz isti-

yenlerin isimlerini bir defa okuyayım. 
Tunalı Hilmi Bey (Zonguldak), Ekrem Bey 

(Rize), Mahmud Celâl Bey (İzmir), Şefik Bey 
(Bayezid), Yusuf Akçura Bey (İstanbul), Emin 
Bey (Eskişehir), Tâhir Bey (Giresun), Reşid 
Ağa (Malatya), Zeki Bey (Gümüşane), Şük
rü Bey (Bolu), Abidin Bey (Saruhan), Kâ
zım Vehbi Bey (Ergani), Osman Kadri Bey 
(Muş), Besim Atalay Bey (Aksaray), 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Reis Bey söz alan 
arkadaş pek çok, binaenaleyh lehte ve aleyhte tef
rik edilse daha iyi olur. (Muvafık sesleri) 

MUSTAFA B. (Çorum) — Efendim mü
saade buyurursanız usulü müzakere hakkında arz 
edeceğim. 

REİS — Müsaade ediniz efendim lehte ve 
aleyhte onlanları tasnif edeyim. Sonra söz ister
siniz. (Lehte ve aleyhte .tasnif edildi.) Buyuru
nuz Hilmi Bey, söz sizindir. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Usulü mü
zakere hakkında söz istemiştim Reis Bey! 

REİS — Evvelemirde Hilmi Beye söz ver
dim. Kürsüye geldi. Sözüne başlıyor. Şimdi si
ze nasıl söz veririm? 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Zaten bunun 
Köyliyeceği söz hakkında söyliyeceğim. (Olmaz 
sesleri, gürültüler.) 
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ARİF B. (Eskişehir) — Iieis Bey usulü mü
zakere hakkında söyliyeceğim. 

REİS — Sonra söz vereceğini efendim, şimdi 
Hilmi Beye söz verdim efendim. Devam buyuru
nuz Hilmi Bey. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Anla
şıldı ki, başlamak lâzımgeldi. Bismillâhirrahma-
nirrahîm... Arkadaşlar, yine böyle bir kış idi. 
(Hikâyeden bahsetme sesleri.) Fakat böyle sakin, 
hattâ yağmursuz, karsız, sissiz, borasız, fırtına-
sız bir kış değildi. Bilhassa, Türkün imanı ve vol-
'kanlar gibi kaynadığı, coştuğu bir zamanda, cep
helerde değil, bütün Anadolu'nun birçok yerle
rinde kan gövdeyi götürdüğü bir zamanda, bir 
devrede yine bu kanun, yine bu esas bu Mecli
se gelmişti. Bütün o tehlikeli anlara rağmen bu 
arkadaşınıza muhaliflerden olmak kaydını bir 
defa koyduktan sonra prensip, tutamak âşıkı bu
lunan arkadaşlar ısrar ettiler, dediler ki, kana 
mukabil, cihana mukabil para, katiyen milyon ol
sa, milyar olsa ka'bul edilemez. 

SÜLEYMAN SIRRI B. Bozok) — Harb için
de. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Arkadaş
lar! Eğer bu Mecliste o ilk rahleler değişmemiş 
olsaydı; bugün belki o rahleler size kırık gözle
riyle, kırık kapaklariyle diyeceklerdi ki; bu Mec
liste bir kere uyuruldük ve bu kapaklar yalnız 
ve yalnız kanın, canın paraya mukabil olamıya-
cağmı bütün varlık!ariyle iddia eden mücahitle
rin elleriyle, kollariyle kırıldı; başka hiçbir me
sele, başka hiçbir itilâf, başka hiçbir nifak ve şi-
kak bizi katiyen kırdırmamıştır derlerdi. O gün, 
arkadaşlar, bu kadar derin bir aşk ile, iman ile, 
kanaat ile, bu Mecliste paranın cana, kana mu
kabil tutulamıyacağmdan bahseden bir grup, 
ekseriyet varken bu sakin zamanda, sorarım size 
arkadaşlar, Müdafaa i Milliye Vekâleti ve Müda
faai Milliye Encümeni size ne cüret ve cesaretle 
böyle bir kanun lyâihası getirmiştir? (Güıültü-
ler, alkışlar.) Müdafaai Milliye Encümeni diyor 
ki, hattâ Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazret
leri diyorlar ki; biz bunu muvakkaten kabul et
tik, seferberlikte katiyen bunu yapmıyacağız. 
(Kanım diyor sadası) Sorarım size arkadaşlar! 
Seferberlikte hazırlanmak için lıalihazaride talim 
lâzım mıdır, değil midir? Eğer talim lâzım değil
se benim fakir Mekmcdciğimi de bırakınız. E^cr 
talim lâzım ise zengini de benim Mehmedciğimle 
beraber birbuçuk sene bulundurunuz. 
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AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Servete 
imtiyaz veremeyiz; doğrudur Hilmi Bey! 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Arkadaş
lar, ben fırtınalı zamanlarda bilhassa açık söylü
yorum. Gayrimüslimlerin a?nele taburlarında ça
lıştıklarını bile gördüğüm için bedeli nakdî ta
raftarı oldum. Fakat harb prensipleri dediği
miz gibi benim prensiplerime, benim tutamağıma 
muvafık olduğu için değil, yalnız milletin se
lâmeti, ordunun menfaati itibariyle ben o vakit 
muvakkaten bedeli nakdînin taraftarı oldum. O 
vakit kan gövdeyi götürüyordu; o vakit bulanık 
suda av avlamak istiyenler vardı, bilmem neler 
vardı ve onların içerisinde ililderimize varıncaya 
kadar bizi emmiş olan ve canlı servet haline gel
miş olan gayrimüslimler vardı. Ondan dolayı 
istedim ki, madem ki, milletim kan dökerken, can 
verirken öte tarafta gayrimüslimler yine keyif 
sürüyorlar; bizden emerek tedarik ettikleri altın
ların üzerine; tacına, tahtına güvenmiş padişah 
gibi kurulmuşlar. Hayır efendiler, ben de onlar
dan hiç olmazsa kan alacağını dedim ve benim 
altmış, yetmiş kadar arkadaşımın bütün şiddetine 
mukabil, vah Tunaiı, vah Tunalı sende de mi o za '-
fi iman var gibi tezyiflerine dayandım; lâkin ar
kadaşlar!... 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — İşitmiyo
ruz. Biraz daha bağırır mısınız!.. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Ne yapa-
7im, Allah bu kadar ses vermiş. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bu kanunu ısdar eden
leri za'fı imanla itham ediyor. Sözünü geri alsın 
Reis Bey! 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Ben onla
rın bir nâkiliyim, katiyen arkadaşlar! Ben nak
lediyorum. Eğer bu kanunu, bu lâyihayı bu tarz
da getiren Müdafaai Milliye Encümeninin ta 
kapıcısına, en âciz kahvecisine ve bir hizmetçisi
ne varıncaya kadar bir suizan bekliyorsam beni 
bu Meclisten tardedinîz. Arkadaşlar! Hayır, as
la ve katiyen!... 

Şimdi arkadaşlar! Bu, bence o kadar basit bir 
mesele ki, uzunuzadıya münakaşaya değmez... İh
tilâf burada; acaba seferberlikten hariç bir za
manda. birtakım haKdan para almalı mı, almama
lı mı? Yahut lıalihazaride para almalı mı, alma
malı mı? İhtilâfıdır zannederim. O vakit ben se
ferberlik olmak münasebetiyle her taraftan sı
kışmışız ve Hazine de dar bir halde bulundu-
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ğundan dolayı birtakım tevillerle kanaatimin hi
lâfında hareket -ettim. (Ya!, sesleri) Evet, çün
kü muvakkat bir kanaat, memleketin selâmetini 
karşıma koydu. Bana dedi ki, ebedî ve ezelî olan 
kanaati mi tercih ediyorsun, yoksa memleketin 
şu anında mukaddes bir hedefi olan ve vatanın 
selâmetini temin eden muvakkat kanaatini mi ter
cih ediyorsun? Bittabi muvakkat kanaati tercih 
ediyorum dedim. Şimdi arkadaşlar! Bu muhte
lif kanaatleri bir tarafa bırakarak yalnız üç nok
taya dokunmak isterim. Piyade sınıfı birbuçuk 
sene deniyor. Bahriye sınıfı dört sene deniyor. 
Şimdi arkadaşlar! Sınıf kelimesi gariptir. 
Burada buna tam düşman gibi deyeceğim. Böy
le müddet esasmca olan sınıf farkını kışlalara 
sokmak cihetini yine hoş bulmadığımdan do
layı geçen sefer bâzı tevillere uğrıyan sözle
rimde esas olarak söylemiştim ki, hattâ asker
liği umumiyetle dört sene yapın. Fakat bir bah
riyeli gibi piyade de dört sene askerlik yapsın. 
Şimdi o sınıf tehalüflerini, farklarını ipka et
mekle üç dört mehmetçik arasında birbirine 
şöyle bir yan bakış gibi bir şeyler bırakıyoruz. 
Bir; ikincisi de (B) fıkrasiyle demin bir şey 
daha kabul ettiniz. 

REİS — (C) fıkrasmdayiz. Sadede, rica 
ederim!. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Bereket 
versin Rauf Beyin tadili şöyle böyle işi yatış
tırdı. Yoksa arkadaşlar! Müdafaai Milliye En
cümeninin getirmiş olduğu maddeyi ayniyle ka
bul etmiş olsaydınız şahadetnameli, şahadetna-
mesiz ve müktesebatmı fevkalâde ileri götür
müş olanlar, okuyanlar, okumıyanlar gibi bir
takım ihtilâflar çıkacaktı. Hani vaktiyle alay
lıdır, mekteplidir, denildiği gibi kışlanın içe
risine bir nifak kundağı daha sokacaktınız. 
Fakat her halde fitil alması muhtemel olan - ne 
diyeyim? - hattâ birtakım soğukluklar.... 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Türklerin 
arasına kundak girmedi. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Şimdi de 
ooo! Zonguldak Mebusu Tunah Hilmi Bey, ya
hut Tunalı Hilmi Beyefendinin oğlu İhsan 
Bey... (Hilmi Ağa sesleri) Görüyor musunuz? 
Bak ayrı talim ediyor, ayrı yerde oturuyor. 
Ne o, üç ay sonra bedel verecekmiş. Bir diğeri 
Hilmi Ağarım oğlu İhsan Ağa sabahtan akşama 
kadar silâh omuzunda falan işte, filân işte... 
Zavallı hâlâ arzu ediyor ki kışlada açılacak 

olan mektebe gitsin de bir elifbecik öğrenebilsin, 
ona da vakit bulamıyor. Bu ne demek, suiisti
mal mi var? Efendiler! Eğer memlekette bu 
benim sözümden suiistimal var gibi mânalar 
çıkararak kuşkulanıyorsanız bunu kabul ede
mem. Müdafaai Milliye Encümeni Mazbata Mu
harriri Bey buyurdular ki, efendiler! Zengileri 
askere alamazsınız ya!... Vah Tunalı vah! Efen
diler! Kırk yıl evvel işittiğimi söyliyeyim, o 
zaman derlerdi ki, bu millet adam olmaz. Ab-
dülhamid'in idaresine lâyıktır be yahu! Bütün 
bunlara rağmen gençlik doğdu. Çalıştı, çalıştı 
iğne ile kuyu kazarcasma çalıştı ve yıkılmaz 
zannolunan yalnıd Abdühamid'i değil; onun 
istibdadını da yıktı, yerin dibine geçirdi. Ar
kadaşlar! Ben vaktiyle kırk yıl evvel işittiğim 
sözü bu Meclisin kürsüsünde işitecek değilim. 
hayır arkadaşlar! Katiyen Cumhuriyet Hükü
meti zenginleri değil, en kahhar geçinmek isti-
yenleri de... (Gürültüler), (Varmı sesleri) Hat
tâ kelepçeler altına aldı. 

Efendiler! Öyle bir şey yoksa Mazbata Mu
harriri Bey bu sözü söylememeli idiler. Zabıtları 
açar ve bakarsınız. Şimdi arkadaşlar! Size is
terseniz başka türlü söyliyeyim. Ne fakirler 
var ki, askerlik kelimesinin A sı telâffuz edilir 
edilmez tavşan gibi kaçarlar. Fakat ne zer>giler 
var ki, silâhı omuzuna alınca doğru kışlaya ko-
<*ar. Bu bahis başka bahistir arkadaşlar. Fakat 
bendeniz şu ufaık izahatımdan veyahut fısıltıla-
"i-ımda.n güya benim başka sözler söylediğim an
laşılıyor, hayır arkadaşlar! Ben evvelden beri za-
ı+en söylemişimdir. Resmî vazifelerim itibariyle 
söylemişimdir ki, fukaranın gözcüsü, zenginlerin 
belkçisiyim. 

SÜLEYMAN SUDİ B. (Bayezid) — Hulâsa 
söyleyin! 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Zaten so
nuna geldik Süleyman Sudi Bey! Zenginlerin 
aleyhinde bulunmıyacağım, korkmaymıız. Bitti. 
elverdi arkadaşlar! Üç sene evvelki heyecana in
şallah Meclis kapılmaksızm bu meseleyi temelin
den halle muvaffak olur. Fakat o şart ile ki, 
birinci ve ikinci fıkradaki kundağımsı birtakım 
fitillere ilâve olunmak üzere bedeli nakdî kabul 
olunmasın. Yalnız bir ihtiyat kabilinden şunu 
da arz edeyim ki, şu veya bu fikrime taraf olan 
arkadşalrım galebe çalamazlar da ekseriyet bu 
Meclisi Âlide bedeli nakdînin alınması tarfmda 
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takarrür ederse... (Şüphe yok sesleri, asla sesleri) 
Arkadaşlar! Yirmibeş, otuz seneden beri teklif 
ettiğim cribi hiç olmazsa malî esasa riayet buyu
rumu?;. Nitekim bunu üç sene evvel teklif ettim. 
Nazarı itibara almadınız. Yani benim artar ver
gi dediğim müterakki rüsum ve tekâlif itibariyle 
bedeli nakdî tâyin edilmesi. Bin lira kiıme, her
kese bin lira mı?.. Arkadaşlar! Bedeli nakdî ver
mek iein bâzı zavallı aile çiftini, çubuğunu, ku-
lübeciğimi satar da yine o bin lirayı tedarik eder. 
Şu halde o zavallıdan da bin lira alırsak yalnız 
kulübesinin senevî icarı kendisine iradolarak bin 
lira getirenden ne alacağız arkadaşlar? Acaba 
memleketimizde milyonluk adam yok mudur? On
lardan da mı bin lira alcaağız? Hiç olmazsa üç 
yüzden başlıyalım da şöyle sekiz, on bin liraya 
kadar çıkalım ki hiç, olmazsa bütçenin dişinin 
arasına bir şey girebilsin! Eğer ben böyle bir 
teklifte bulunacak olursam sözlerimin üssülesası-
nı teşkil eden kanaatimin, tutamağımın hilâfına 
hareket etmiş olurum. Tecviz eden arkadaşlar 
varsa, eğer bizim taraf mağlubolacak ise hiç 
olmazsa bunun teminine lütuf buyursunlar! Hiç 
olmazsa bunu kabul ettirmeye himmet buyurul-
sun! 

Dr. MUSTAFA B. (Corum) — Efendim, şim
di (C) fikrası alelıtlak şu kadar bedeli nakdî 
veremler, şu kadar hizmet ederler diyor. Halbu
ki diğer bir kamun vardır ki, Bedeli Nekdî Ka
nunudur. Bedeli Nakdî Kanununun ise bu fıkra 
ile alâkası yoktur. Binaenaleyh bunun ayrıca mü
zakere edilmesi lâzımgelir. Meselâ böyle bir mesele-
n'n ban şiddetle reddine kaaniim. Bir adam bir şe
yi şiddetle reddeder. Tabiî onun lehimdeyim. Ya
ni bir adam bir anda birisini reddetsin, diğerini 
kabul etsin. Bunun imkânı yoktur. Binaenaleyh 
evvelemirde Bedeli Nekdî Kanununu ayrıca mü
zakere edelim. Ondan sonra (C) fıkrasını müza
kere edelim. 

ARİF B. (Eskişehir) — Bendeniz de aynı 
şeyi arz edecektim. (C) fıkrasının müzakeresin
den evvel 118 nci maddenin müzakeresi lâzım. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Beraber müzakeresi 
kabul edilmişti. 

REİS — Fakat iki kamun var. Hangisini di
ğerine tercih edeceğiz? Mustafa Bey ve Müdafaai 
Milliye Encümeni Mazbata Muharriri Arif Bey 
bu maddemin tehiri müzakeresini ve evvelemirde 
Bedeli Nakdî hakkındaki Kanunun, yami Mükel

lefiyeti Askeriye Kamumu muvakkatinin 118 ncı 
maddesinin tadili hakkındaki lâyihanın müzake
resini ve ondan sonra da (C) fıkrasının müzake
resini teklif ediyorlar. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Meclisi 
Âliden Mükellefiyeti askeriye hakkında ayrı ayrı 
kamun çıkması doğru değildir. Hepsi bir kanun
da çıkmalıdır. (Hayır sesleri) Lâzimedendir. Bi
naenaleyh teklifler ayrı ayrı olsa bile Heyeti Ce-
lilece bumun tevhidi lâzımgelir. Müdafaai Milli
ye Emeümemi Mükellefiyeti Askeriye Kanunu
nun müzakeresinde bu meseleye bir cephe ver
melidir, şu şökle bir intizam vermelidir. Yoksa 
aynı maslahat için birisi bir maddeyi tadil eder, 
diğeri bir maddeyi tadil eder. Her tadil için bir 
kanun çıkması doğru değildir. 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Mükellefi
yeti Askeriye Kanunumun tadil edilecek olan 
118 nci maddesi bedeli nakdîmin tesbitine dair
dir. Burada bir münasebet vardır. Binaenaleyh 
müzakerenin tehirine mahal yoktur. Şimdi bu 
münasebetle bedeli nakdî tesbit edilir ve 118 nci 
maddemin müzakeresinde de o madde tesbit edi
lir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim, Ahzi Asker 
Kanunumun beşinci maddesinin tadili hakkında
ki şu kamum lâyihası müzakere edilirken (C) fık
rasına geldik. Güya 118 nci maddenin tadiline 
dair olam Kamum müzakere edilmiş ve kabul edil-
mişcesine demiyor ki, beşyüz lira bedeli nakdî ve
renler dört ay hizmet eder. O kanun kabul edil
memiştir ki, dört ay hizmet edeceklerini müza
kere edelim. Bendenizin demek istediğim bu (C) 
fıkrasına gelince evvelâ 118 nci maddenin tadi
line dair olan Kamumu müzakere etmek lâzımge
lir. O kabul edildikten sonra (C) fıkrasına ge
lir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim! 
Elimizde iki lâyiha var. Meclisi Âli aynı zaman
da bunun ikisinin tevhiden müzakeresini karar
laştırmıştır. 

REİS — Ama iki kamumun birden müzakere
sine imkân yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Karar 
böyledir. 

REİS — Böyle ama tatbikat cihetini düşünü
yorum. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Mükel
lefiyeti Askeriye Kanumunum beşimci maddesi 
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hizmeti fiiliyenin tenkisine dairdir. Buraya ka
dar müzakere ettik. (C) fıkrasına geldik. Beş-
yüz lira bedeli nakdî verenler hizmeti fiiliyele-
rirıin dört ayını silâh altında olarak geçirir di
yor. Halbuki bunun müzakeresini bırakıp 118 
nci maddenin tadili hakkındaki teklifin müza

keresine geçmek lâzımdır. Bunu hallettikten 
sonra fıkraya geçeriz. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim farz edeydiniz ki 118 
nci maddenin tadili hakkımda hiçbir teklif gel
memiş olsun. Yani bir teklif yoktur, farz ediniz 
elimizde bir kanun vardır. Bu kanun, vakti ha
zarda tatbik olunmaktadır. Bunda hizmeti as
keriyede bedeli nakdî miktarı elli liradır diyor. 
Evvelce mevcut bir kanundur. Vakti seferde 
tatbik olunmaz. Bu kanun bugün mevcuttur. 
Bugün bu kanuna göre muamele yapmak vazi-
yetindeyiz. Halbuki paranın vaziyeti dolayı-
siyle bunun tezyidi için bir kanun teklif etmi
şiz. Farz ediniz ki tadil teklifi yapmışız. Bu 
Hizmeti Askeriye Kanunu münasebetiyle doğ
rudan doğruya bu kanun üzerinde 500 lira be
deli nakdî telâffuz etmekle o kanun o vakit ta
dil edilmişi olur. Bu madde üzerinde yürüyebili
riz. Bedeli nakdî alınacak mı, alınmıyacak mı? 
Bunu tebit edelim. 

RElS — Usul hakkında cereyan eden müza
kere neticesinde belli başlı iki teklif karşısın
dayız. Birincisi (C) fıkrasının tehiri müza
keresi ile Mükellefiyeti Askeriye Kanununun 
118 nci maddesinin tadiline dair teklifi kanu
nînin müzakere edilmesi teklif ediliyor. Diğer 
bâzı rüfeka buna lüzum yoktur, esasen bu (C) 
fıkrası kabul edildikten sonra Mükellefiyeti 
Askeriye Kanunun 118 nci maddesi kendi ken
dine tadil edilmiş olacaktır. Binaenaleyh (C) 
fıkrasını müzakere edelim diyorlar. İkisini de 
reyi âlinize birer birer vaz'edeceğim. 
- Şimdi (C) fıkrasının müzakeresinin deva

mını arzu edenler lütfen ellerini kaldırsınlar; 
aksini reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul etmi-
yenler lütfen el kaldırsın. (C) fıkrasının mü
zakeresinin devamı kabul edilmiştir ve bu ka
bul olunduğu takdirde tabiatiyle diğer kanu
nun maddesi tadil ediıl'miş olacaktır. 

Söz söyliyecekler tasnif edilmişti. Süley
man Sırrı Bey buyurun. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efen
dim mâruzâtıma başlamazdan evvel idadide 

okurken hocamızın söylemiş olduğu bir kıssayı 
ve hepinizce malûm olan bir meseleyi müsaade
nizle anlatmak isterim. Timurlenk tarafından 
Sivas kalesi vurulduğu zaman Şehzade Ertuğ-
rul esir edilmişti. Yıldırım Bayezid bu teessür
le gelirken kaval çalan bir çobanı gördü. Çal 
çoban çal; Sivas gibi kal1 an mı vuruldu, Ertuğ-
rul gibi oğlun mu şehidedildi demişti. Şimdi de 
söyle Hilmi Bey; söyle! Harbi Umumi geçti, 
millet harbi geçti; kamçı boylu oğlun mu asker 
oldu? Efendiler! Yalnız benim ailemden mec
ruh, şehit, ihtiyat zabiti sekiz zat gitmiştir. 
(Kimin yok sesleri) Bendenizce bunun aleyhin
de bulunmaya zaten mahal yoktur. Çünkü eli
mizde Mükellefiyeti Askeriye Kanunu diye ah
kâmı mer'i, mevcut bir kanun var. Bu kanu
nun 112 nci maddesi şöyledir : Seferberlik ilâ
nı tarihinden hali hazariye avdet edin
ceye kadar bedeli nakdî kabul olunmaz. 

Geçen devrede, yani Mücahadei Milliye es
nasında, seferberlik içinde şu madde ahkâmının 
tadilini teklif eden arkadaşlarımızın bulunduğu 
için istiklâlini temin uğrunda her evlâdı vatan 
kanı ile müdafaaya mecburdur diye bunu red
dettiler. Kanunun diğer bir maddesi; 118 nci 
madde : Hizmeti fiiliyei askeriyeye mukabil be
deli nakdî elli aded yüzlük Osmanlı altınıdır. 
Bugün bize vâsıl olan bu teklif elimizde mer'i 
bulunan ve Müdafaai Milliye Vekâletinin tas
diki için Meclisi Âliye danışmaya mecbur oldu
ğu kanunda elli aded altındır diyor. Halbuki 
bugün paranın farkı ne olduğunu biliyorsunuz. 
Bu teklif ise bu fıkranın ıslahı için sizden bir 
müsaade istenmiş oluyor. Binaenaleyh, siz bu 
beş yüz lirayı reddetmiş veyahut maddei asliye
yi tadil etmiş olmuyorsunuz. Bu beş yüz lirayı 
reddettiğiniz gün Müdafaai Milliye Vekili elli 
lira bedeli nakdî alır. Elverir ki Mükellefiyeti 
Askeriye Kanununun 1.18 n'ci maddesini tadil 
eder mahiyette bulunsun. Binaenaleyh, Hilmi 
Beyin mütalâası varit değildir. Elhamdüllillah 
vatanımızın selâmeti temin edilmiştir. Bu kanu
nun tatbikinde salâhiyettar olan Müdafaai Mil
liye Vekilinin vazifesinin ifasına mâni yoktur. 
Bendeniz öyle bilirim ki kapısını kapamış, 
hanumanı sönmüş çok kimseler vardır. Haliharb-
de bütçemizin hali malûmdur. Bendenizce bu 
(C) fıkrasındaki beşyüz liranın kabulü pek mu
vafıktır. (Doğru sesleri) 
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EKREM B. (Rize) — Efendiler Heyeti Ce-
lilece takdir buyurulur ki mesaili harbiyenin 
ciddiyeti hiçbir mesele ile kabili mukayese de
ğildir. Meselâ : Üç, dört günden beri en hara
retli münakaşalara zemin teşkil eden şimendi
ferler meselesi bir harbin kaybolmak ihtimali 
karşısında bir anda çocuk oyuncağına tahavvül 
eder. Binaenaleyh bir harbin kazanılması için 
ona ait bilcümle mesail ve teferruat titiz bir 
dikkatle tetkik olunmak ve kuvvetli bir isabetle 
tâyin edilmek lâzımdır. Bugünkü milletlerin va
ziyeti vatanın tehlikesi karşısında bütün efra
dının bilaistisna silâhlanarak onu müdafaa için 
koşmasını âmirdir. 

ZAMÎR B. (Adana) — Tehlike olmadığı va
kitte! 

MAHMUD CELÂL B. (izmir) — istikbale 
hazırlanır. 

EKREM B. (Devamla) — Dünyanın her ta
rafında aynı usul kabul edilmiştir. Vakti hazar
da hizmet ve talim esnasında cahil ve âlim, mil
yoner ve fakir hep yanyana talim eder ve harb 
olduğu zaman milyoner bütün servetini geride 
bırakarak fakirin yanında ölür; belki ölmek is
temez. Fakat o memleketlerin kanunu tıpkı bir 
fakir gibi o zengini de fakirin yanında vatan 
için ölmeye mecbur kılmaktadır. Efendiler! Yal
nız Cumhuriyet değil, bütün kırallık ve impara
torlukla idare olunan memleketlerde dahi hiz
meti askeriyede efrat arasında bir müsavat!' 
mutlakanın lüzumunu kabul etmelerine sebep 
yalnız bir muvazeuei adalet tesisi için değildir. 
Bu, o milletlerin ordularının 'kuvve i harbiyesi-
ni tamamiyle temin etmek zaruretinden dolayı 
vücuda gelmiştir. Bugün fakir [tabaka 'elbette 
ekseriyeti teşkil eder; zenginler ise akalliyette-
dir. Fakir tabaka kendisi ile 'beraber talim ve 
terbiyede, manevrada zenginlerin de aynı me-
şakka iştirak ettiklerini görürse daha büyük bir 
şevk ve gayretle çalışır; manen yükselir. Gayet 
garip bir haleti ruhiye vardır. Bugün hanbde 
meselâ bir adam, bir nefer yalnız başına kaldığı 
zaman, ne kadar cesur olursa olsun ürkebilir. 
Bir mermıinin infilâk! karşısında eğilebilir. Fa
kat bir cemiyet içerisinde derhal bir cesaret kes-
beder. O mermi infilâk ettiği zaman başını eğ
mez. Yani demek isterim iki efrat yekdiğerine 
itimadederek nesaret gösterirler. Fakir tabaka 
zenginlerin öldüğü zaman kendisinin ölümünü 

düşündüğünde bundan ıbir teselli bulur. Bu ba
sit görülen haleti ruhiye bir ordunun manevi
yatı için en mühim bir meseledir. Bunun ta
mamiyle aksimi alacak olursam, mesel: Fakir 
tabaka kendisiyle beraber talimde bulunmadığı
nı, bir İzinle çekildiğini, daima geride bulundu
ğunu gördükçe ölüme atılmaz. Derki bir memleket 
için ölecek yalnız ben miyim? Efendiler! Bu
nu ben bir misâl olarak s'öylemiyoruım. Bu bir 
hakikattir. Şimdi esasa geliyorum. Vatanın mü
dafaası 'gibi şeref ve namus hislerinin sâiki olan 
mukaddes bir vazife, para ile satılır mı? Ben 
bunu iğrenerek tahattur ediyorum. Kuranuvüs-
taya 'mı ricat ediyoruz1? Zenginler; asil geçinen
ler evlerinde oturacaklar, ötede fakir tabaka 
harbin kanlı safahatını mı ya şry a çaktır? Deni
liyor ki : Hayır bunlar seferde değil, hazarda 
bedeli nakdî vereceklerdir. -Harbde bunları yi
ne silâh altına alacağız. Efendiler! Bu 'tamamiy-
le 'bir hikâyedir. Efendiler! Bu kürsüde, bütün 
cihanda asgari olarak birbuçuk sene hizmet as
keriye olduğunu feryadederek anlattık. Bina
enaleyh; bir nefer dört ay hizmet etmekle harb-
de nasıl hizmet eder? Ben size olacak şekli an
latayım. Evvelâ bunlar dört ay hizmet göre
ceklerinden bulundukları şehir dâhilinde bulu
nan kıtada 'kalacaklardır. Bilir misiniz zengin 
bir adamın bulunduğu şehirdeki kıtada kalması 
ne demektir O burada dört ayı böyle geçire
cektir. Bir kere bu doğru değildir. Dört aylık 
ve şehir içerisinde talim gören bir adamı hattı-
harbe sokmak demek, onu nişangâh tahtası gi
bi ölüme mahkûm etmek demektir. O, harbin 
kanlı safahatı esnasında ya şehirde bütün ez-
vaktan istifade ederek veyahut top sesinin bile 
erişmediği yükse'k karargâhlarda sıcak odalar
da mükemmel yemeğini yiyerek harbin safaha
tını takibedecektlr. 

TAHÎR B. (Giresun) — Oralarda vazife yok 
mu? 

EKREM B. ('Devamla) — Efendiler bunu 
söylemekle beraber bunların içerisinde fevka
lâde kahramanlar veyahut haribde fedakârlık 
edenler bulunduğunu iddia etmek mümkündür. 
Yalnız bu ancak hakikatten ziyade romanlarda 
görülmüştür. Halbuki hanbde hayal, hakikatten 
çok uzak kalır. Bundan başka bu gibi fevkalâ
de tabia'tte zuhur eden efrat bulunsa bile harb, 
muzafferiyet için akalliyetin evsafına ihtiyaç 
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gösterme»;. Bu evsafı bir cen'im'igafirdem bekler. 
Netice şu oluyor ki ; şu teklifte harbin 'bütün sa
fahatı yüklenecek olan zavallı köylüdür. Köylü 
ki, yazın şafaktan başlar, gruba kadar tarla
sında çalışır. Kışın evinde yün büker ve mem ; 

leketi besler. Harbin en kanlı safahatını yine 
o yaşar. O köylü ki harbde onun kağnısı alınır. 
O kadının zevci daha evvelki muharebede şe-
hidolmuştur. İki oğlu da yine harbide ölmüştür. 
Üçüncü oğlunu harb yine bilâmerhamet alır. 
Fakat öte tarafta zenginler şekrin bütün ezvaki 
içinde hiçbir şey kaybetmeksizin vakit geçirir
ler. Efendiler! Adalet bu mudur? Masal! Mü
savat bir kuru lâkırdıdan başka bir şey değil
dir. O halde deniliyor ki servet öyle bir şeydir 
ki biz bedeli nakdîyi kabul etmıiyerek bırakır
sak para her şeye hâkimdir, nasıl olsa kurtu
lur. Binaenelyh bu para Hazineye girsin! Efen
diler! Bu sözü söylerken ben hioabediyorum. 
Bir suiistimali tamir etmek ikinci bir suiisti
male meydan vermek demek değildir. Bu fikre 
göre zenginler 'mahkemelerde tesir yaparlar di
ye mahkemelere ait bir kanun yapalım. Zıengin 
olanlar cinayet işlesinler, mahkûm oldukları 
zaman para versin ve kurtulsunlar! (Bravıi ses
leri) 

Sonra deniliyor ki memleketin paraya ihti
yacı vardır. Memleketin paraya ihtiyacı oldu
ğu için bu zaruri bir şeydir. Efendiler! Para 
temin için başka menbalar .aramalı. Size Düyu
nu Umumiyeyi, Rejiyi gösteriyorum. Şeref ve 
namus için ve mukaddes bir vazife olan asker
lik para ile satılamaz ve ticaret olamaz. Bir aile 
ne kadar sefil kalırsa kalsın 'onun satamıyaca-
ğı şeyler vardır. 

ARİF B. (Eskişehir) — Efendim bendeniz 
encümen namına söz istiyorum. 

REİS — Şefik Bey söler misiniz, yoksa sıra
nızı encümene terk eder misiniz ? 

ŞEFİK B. (Bayezid) — Efendim bedeli nak
dî hakkında gerek Hükümetin teklifi ve gerek 
Müdafaai Milliye Encümeninin teklifi beışyüz 
lira olduğu halde bunu Muvazen'ei Maliye Encü
meni bin liraya iblâğ etmiştir. Malûmuâliniz 
asıl müzakere de Muvazıenei Maliye En
cümeninin mazbatası üzerinedir. Muvazanei Ma
liye Encümeninim bunu 'bin lira takdir etmesin
de milleti bedenen ifayı hizmete icbar gayesini 
istihdaf ettiği anlaşılıyor. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bo-zok) — Şefik 
Bey! (C) fıkrası hakkında söyliyeceksiniz! 
(Mukaddeme yapıyor sesleri) 

ŞEFİK B. (Devamla) — Efendim memle
ketin zengini, fakiri, evsatı, hepsi bu vatanın 
müdafii ve sahibidirler. (Bravo sesleri) Zengin
ler bedeli nakdî vermekle askerlikten tama-
miyle yakayı sıyırmış değillerdir. Malûmuâliniz 
bedeli nakdî verenler bir müddeti muayyene ile 
talim ve taallüm mecburiyeti karşısındadırlar. 
Müdafaai vatan anında haliseferberîde gerek 
zengin, gerek fakir hepsi silâh bedest vatan 
müdafaasına, hudutlara koşmak mecburiyeti ka-
nuniyesinde ve mecburiyeti vicdaniyesindedir-
ler. Zenginler için daimî yolsuzluklar vukuunu 
kinayeten bâzı arkadaşlar söz söylediler; bunu 
zenginlerde değil, vazifesini suiistimal eyliyen -
memurların hal ve harekâtında aramak lâzım
dır. Kabahat zenginlerde değil... (Gürültüler) 

EEİS — Efendim müzakerenin intizamını 
bozmamanızı rica ederim. 

ŞEFİK B. (Devamla) — Mekteplerden alı
nan, tahsillerini ikmal eden ve etmiyen ve mu
harebelerde kanını vatan uğrunda akıtan ihti
yat zabitlerinin ekserisi zengin evlâtlarıydı. Ma
lûmuâliniz azdan az, çoktan çok gider. Zengin
lerimiz azdır, köylülerimiz çoktur. Temenni 
edelim ki; milletin hepsi zengin olsun, sahibi 
servet olsun. Servet her bir kuvvetin fevkinde-
dir. Fakat milletimizin azim ve imanı hepsinin 
fevkindedir. Binaenaleyh bendeniz Hükümetin 
ve Müdafaai Milliye Encümeninin teklif ettiği 
veçhile bedeli .nakdînin beşyüz lira olarak ka
bul edilmesini Heyeti Celıilenizden rica ederim, 
ona dair de bir takrir takdim, ediyorum. 

MAHMUD CELÂL B. (İzmir) — Muhterem 
efendiler! Eğer mesele memleketimizin, vatanı
mızın en esaslı noktasına temas etmemiş olsay
dı, söz almak cesaretini kendimde görmüyor
dum. Askerlik; şüphesizdir ki, başlıbaşma bir 
bir mesele ve doğrudan doğruya bir ihtisas işi
dir. Benim ihtisasımdan, hattâ malûmatımdan 
pek uzak olan bu meselede söz almaklığıma sa
ikı aslî; teklifi kanunîde gördüğüm bir mesele
den kalbimde hâsıl olan endişedir. Müsaadenizle 
o endişemi arz edeceğim. Bilirsiniz ki, efendiler, 
Türk'ün yegâne sanatı askerliktir ve en büyük 
kudret ve meziyet gösterdiği meslek de asker
liktir. Ben öyle zannediyorum ki, bu teklifi ka-
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nuni ile Türk'ün bu meziyeti az - çok 
sarsılıyor. Az - çok ordunun azameti, mik-
neti, intizamı rahnedar oluyor. Hüküme
tin teklifinde ve bilhassa iktidar ve liya
katine pek ziyade hürmet ettiğim Müdafaai 
Milliye Encümeninin esbabı mucibe lâyihasında 
buna dair kendimi tatmin edecek cümleler, fık
ralar aradım ve bekliyordum ki ; bedeli nakdî 
alındığı takdirde ordu eski kuvvetini, şevketini 
ve azametini muhafaza edecek her türlü sarsın
tıdan âzâde kalacaktır. Bu fıkrayı görmek isti
yorum. Hükümet bu mesele hakkında derin bir 
sükût ihtiyar ediyor. Müdafaai Milliye Encü
meni ise, esbabı iktisaddyeden dolayı bedeli 
na'kdî alınmasının caiz olabileceğini kayıt ve 
tasrih ediyor. Esbabı iıktisadiyeden dolayı bede
li nakdî alınması efendiler! Askerlikte bedeli 
nakdînin mahzur olduğunu sarahaten ifade et
mektedir. Bendeniz Müdafaai Milliye Encüme
ninden bu meseleye dair ihtisas dâhilinde sarih 
ve katî cevap istiyorum. Evet efendiler! Müda
faai Milliye Encümeni ve mütehassıs encümen
ler demelidir ki, bedeli nakdî almakla ordunun 
satvetine, ordunun terbiyesine katiyen halel gel-
miyecektir. Bize bu sarih cevap verildikten son
ra bedeli nakdîyi esbabı iktisadiyeden dolayı al-
makhğımız lâzımgelecek midir, gelmdyecek mi
dir? Ondan sonra münakaşasına geçebiliriz. 
Efendiler! Bendeniz sözümün bidayetinde arz 
ettim. Asker değilim ve askerlikle mütevaggil 
olmadım. Fakat canlı tablolar, canlı misaller 
vardır. Bedeli nakdî alındığı zamanlarda öyle 
yerler oldu ki, öyle taburlar vücuda geldi ki, 
bunların yüzde seksenini bedeli nakdî efradı 
teşkil etti. Ve o kısmın içerisinde o zamanki 
usulü askerî icabmca muinli muinsiz namı altın
da talim ve terbiyeden mahrum askerler de 
mevcut bulunuyordu. Bu akıbetin neticesini pek 
feci bir surette Balkan Muharebesinde müşahe
de ettik, bizzat şahidiyim ve biliyorum. Efendi
ler! Türk'ün yegâne meziyeti olan askerlik hu
susunda ve yegâne meziyeti olan kahramanlık 
ve kudret sayesinde... 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — En kud
retli, yegâne değil. 

MAHMUD CELÂL B. (Devamla) — Pek 
kudretli meziyetlerinden birisi demek isterim 
efendim. Pek kudretli meziyetlerinden birisi 
olan, evet efendim, hakkı âliniz vardır. Bu 

talim ve terbiyesini ikmal etmemiş olan tabur 
Edirne civarında düşmanla karşı karşıya gel
diği zaman sırf harbe hazırlanmamak yüzün
den, perişanlık içerisinde, mevkiini terk etmek 
mecburiyetinde kalmıştır. Biz efendiler Asya 
ile Avrupa'nın en mühim bir noktasında; bir
birinin telaki noktasında ahzi mevki etmiş bir 
milletiz. Her şeyden evvel istiklâlimizi, mevcudi
yeti milliyemizi muhafaza edebilmek için kuvvetli 
bir orduya istinadetmek mecburiyetindeyiz ve 
böyle kuvvetli bir ordu çok <zaman için bize 
lâzım ve elzemdir. Fakat bedeli nakdî meselesi 
ortadan kaldırıldıktan sonra ve memleketin ef
radına siyyan bir terbiyei askeriye verildik
ten sonra görüyoruz ki, efendiler! Vaziyetimiz 
başka olmuştur. Size sarih bir misal arz edece
ğim. Yunan, baştanbaşa memleketimizi çiğne
miş, Sakarya'dan Ankara'yı tehdidederken eli
mizdeki kuvvetin pek az olduğuna muttali ol
muştuk. O vakit Hükümet yalnız Kumanda 
Heyeti Âliyesinin kudret ve kuvvetine ve isti-
datı fevkalâdesine istinadetmiyerek efradın 
adedini çoğaltmak azminde bulundu. Köylere 
koştu, bulabildiği efradı birer birer cepheye 
sevk etti. Şehidolmuş kimselerin silâhını o efra
dın eline verdi ve o efrat sahnei harbde mevki 
alarak vatani vazifesini büyük bir kudretle ifa 
etti. Çünkü efendiler! O evvelce muallemdi, 
çünkü o, evvelce askerlik ruhunu almıştı. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Zaten o ruh vardır. 
MAHMUD CELÂL B. (Devamla) — Yalnız 

ruh kâfi değildir. Tenmiye etmek, terbiye ver
mek lâzımdır. Başıbozuk muharebesi yapacak 
devri çoktan geçtik!... Efendiler! Askerlik mü
himdir, bir sanattır, bir ilimdir. Bunu istidadı 
fıtrî ile tenmiye etmök lâzımdır. Bu meziyeti 
böyle kabul etmek lâzımdır. Binaenaleyh ben 
tekrar ediyorum, ihtisas encümeni olan Müda
faai Milliye Encümeninden sarih cevap bekli
yorum. Bana desinler ki, bedeli nakdî alarak 
dört ay zarfında fabrikadan çıkarır gibi çıka
rıp orduya sevk ettiğimiz zamanda ordunun in
tizamına halel gelmiyecoktir ve ben ondan son
ra esbabı iktisadiyeyi münakaşa edeceğim. Es
babı iktisadiye hakkındaki sözüm mahfuz kal
mak: üzere sözümü burada kesiyorum. 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ ARİF B. (Eskişehir) — Efen
diler, Müdafaai Milliye Encümeninin esbabı mu-
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eibe mazbatasını tetkik 'buyurduğunuz zaman I 
göreceksiniz ki askerliğin bilaistisna umum mil
lete teşmili lâzımgeldiğinc 'encümenimiz kaani-
dir. Ancak esiba'bı mütaaddidc ve bilhassa ikti
sadi mülâhazaya binaen birkaç sene için bedeli 
naıkdî kabulü orduya fena bir netice vermiyece-
ğini ve ma'hzur tevlidetmiyeoeğini encümeniniz 
kabul etmiştir ve buna 'kaani olmuştur. Binaen
aleyh efendiler! Müsaadenizle arz edeceğim; 
bir memleketin askerliğini nazarı itibara aldığı
nız zaman o memleketin maarifini de, iktisadi
ni da, hususatı sairesini de nazarı dikkate al
mak mecburiyetindeyiz. (Doğru sesleri) Sözü
me başlamazdan evvel evvelâ Tunah Hilmi Be
ye cevap vermek isterim. Diyorlar ki : Zengin
leri asker edemezsiniz. Ben öyle bir şey dedi
ğimi zannetmiyorum. Zaptı açtıım, zaptın 785 
nci sayfasında şunu gördüm : Hiçbir zengini 
hiçbir zaman götürüp cephede istihdam edemez
siniz. Bunu ispat edeceğim ki, böyle yapamıya-
cağız. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — 15u acizdir 
efendim! 

ARİF B. (Devamla) — Aciz değildir. Çün
kü yalnız askerliği düşünüyorsunuz. İktisadi
yatı düşünim'üyorsunuz, maarifini düşünmüyor
sunuz. 

MUSTAFA B. (Çorum) — Maarif böyle dü
şünülmez ! 

ARİF B. (Devamla) — Bir memlekette as
kerliği siyaseiten herkese yaptırabilmek için 
her şeyden evvel o memleketin maarifini tez
yide tmek lâzımdır. Bugün orduda yüzde bir -
iki nisbetinde okur - yazar mevcut iken siz kal
kıp da okur - yazarların eline silâh vererek cep
heye koyamazsınız. Efendiler! İspat edeceğim. 
Evvelâ maarifinizi terakki ettirirsiniz. Orduya 
vereceğiniz efradı vatan yüzde altmış, yetmiş, 
seksen nisbetinde okur - yazar olursa o vakit ne 
bedel mevzuubahsolur, ne de okur - yazar mev-
zuubahsolur. Fakat yüzde bir, iki nisbetinde 
okur - yazara malik olan bir ordu hiçbir zaman 
bu gibi ihtiyaçtan müstağni kalamaz. Efendi
ler! Encümeninin bu bedeli nakdîyi niçin kabul 
etmiştir? Onu arz edeyim. Bu kere seferberlik
te bedeli nakdî memnudur. Hattâ bugün bedel 
vermiş olan bir adamı yarın seferberlik ilân 
edildiği zaman kulağından tutarız, yine kıtaya 
alırız. Binaenaleyh, İm yalnız hazara mahsus bir | 
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müsaadedir ve sonra bedeli nakdî veren insanlar 
vatana karşı kan borcunu eda edeceklerdir. 
Harb olduğu zaman harbe gideceklerdir ve bu 
maksatladır ki, talim ve terbiyeye tâbi tutulu
yorlar. Efendiler! Bir zengini cepheye gidinciye 
kadar süzgeçten geçirelim, beraber tahlil ede
lim, bakalım nasıl olacak. Efendiler! Bir zen
gin evlâdı ki, bunların ekserisi ve hattâ yüzde 
doksandokuzu, hattâ yüzü okuyup yazarlar ve 
bunların ellerinden iş daha iyi gelir, binaen
aleyh, böyle bir askere evvelâ ahzi asker şube
sinden takılmak isterler çünkü ahzi asker şu
beleri böyle bir yazıcıya, böyle bir emirbere lü
zum görür ve faydalı olduğu için kendisine al
mak ister. Oradan eğer kurtulabilirse Müda-
faai Milliyeye gelir. Mudafaal Milliyenin na
mütenahi şuabatı vardır. Bu şubelerin her bi
ri birer, ikişer almak ister. Ondan sonra oradan 
kurtaralım, Kolorduya gönderelim. Kolordunun 
ser tabibi ister, bayraktarı ister, erkânı har-
biyesi ve şubeleri ister. Çünkü böyle zevata lü
zum vardır. Bilmünasebe gecen defada arz 
ettim. Askerlik bugün fennî bir şekle girmiştir. 

Binaenaleyh, kolordudan kurtarsak bile 
mutlaka fırkanın veya alayın fennî kıtasına ili
şir; kalır. (Olsun sesleri) veyahut mesaha müf
rezesine geçer. Efendiler! Bunu süze süzc bö
lüğe, tabura götürecek olursak nihayet bir bö
lüğün zabiti bunu emirber olarak alır. Binaen
aleyh, miktarı zaten yüzde beşi geçmiyecek olan 
bu kadar cüzi bedeli nakdî verenlerin askerli
ğini düşünerek böyle uzun uzadıya münakaşaya 
değmez. Efendiler! Bu ne zaman mevzuubahso
lur? Evvelce arz ettiğim gibi ordumuza gönder
diğimiz efrat yüzde altmış okur - yazar olursa 
ve hepsinin eli iyi iş yapmaya yakışırsa o vakit 
böyle bir şey vâridolmaz ve encümenimiz de 
böyle bir şey düşünmez, o vakit millet de dü
şünmez, bilir ki para da verse yine elinde silâh 
olduğu halde, cepheye gidecek ve silâhlı hiz
mette kullanılacak. Fakat bugünkü vaziyet böy
le değildir. Binaenaleyh, efendiler! Bedeli nak
dîyi kabul etmezseniz dahi yine zengin çocuk
larını götürüp cephede müsellâh hidematta is
tihdam edemezsiniz. 

MAIIMUD CELÂL B. (İzmir) — Mesele 
zengin, fakir meselesi değildir. 

ZAMİR B. (Adana) — Bu memlekette zen
gin olmak hata mıdır? 
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ARİF B. (Devamla) — Askerlikte müsavatı 
temin edebilmek için, tekrar arz ediyorum, Ma
arifin bir an evvel terakkisine çalışmaktan baş
ka çare yoktur. Binaenaleyh efendiler! Hüküme
tin iktisadi nokta i nazardan yapmış olduğu bu 
teklifi encümenimiz de uzunuzadıya münakaşa 
etmiştir ve neticede hakikaten .arzu olunan mak
sadı temin edeceğine kanaat edemiyerek muvak
kat bir zaman için bunu kabul etmiştir. Zaten 
burada bakınız; esbabı muclbesinde de diyor ki, 
ve birkaç sene için bedeli nakdîyi kabulden bü
yük bir mahzur tevellüdetmiyeceğine encümeniniz 
kaani olmuştur. Yani efendiler, biz bunu muvak
katen birkaç sene için düşünmüşüzdür. Sonra 
esasen bu kanun mevcuttur ve bu kanunun ilga
sı için teklif vâki olmamıştır. Yalnız o kanunun 
içinde elli Osmanlı altınının beşyüz liraya çıka
rılmasına, bugünkü rayiç üzerinden, 500 liraya 
çıkarılmasına, karar verilmiş ve encümende de 
düşünülmüş, hakikaten bugün bir altın yedi, se-
'kizyüz kuruş içindedir. Fakat rayiç itibariyle 
bin kuruş demektir. Elli altının beş mislini alır
sanız 500 altın eder. Binaenaleyh biz de bunu na
zarı dikkate alarak arz ettik. Asıl efendiler; 
burada münakaşası ieabeden şey; beşyüz mü ol
sun, bin mi olsun, sekizyüz mü olsun1? Bundan 
ibarettir zannediyorum. Yoksa kanunun tadili 
hakkında hiçbir teklif, mevzuubahis değildir. 

RECEP B. (Kütahya) — Bendenizin bir su
alim var efendim. Arif Beyefendi! Bedeli nakdî 
alınıp alınmamasına karar verebilmek için çok 
ehemmiyetli bir noktayı sahibi salâhiyet olan en
cümeni âlinizden öğrenmek istiyorum, o da şu
dur, efendim: Malûmuâiiniz geçen gün kabul 
edilmiş olan maddei kanuniye mucibince muhte
lif sınıfta askerlik edecek olan vatandaşların 
hizmet müddetleri tâyin edilmiştir. Aynı za
manda ordumuzun hazari mevcudu da tabiî ma
kamı aidince bütçeye konulacak miktar üzerine 
o da tesbit edilmiştir ki, encümeni âlinizce ma
lûm olmak lâzımgelir. Her sene muhtelif mana-
tıktan, yani umum vatandan dâhil esnan olacak 
miktar ile hazari ordunun birbuç.uk senelik hiz
meti askeriyesine göre her sene hizmete alınacak 
askerler arasında muayyen bir tefavüt olmak 
lâzımgelir. Malûmuâiiniz memleketin bütün nü
fusuna nazaran her sene esnana dâhil olanlarla 
hazari mevcuda göre içeri alınacaklardan ar
tan miktar var. Bu insanların miktarı nedir ve 

bunlar ne kadar? Çünkü bu suretle artanlar 
olursa ve bedeli nakdî alınmazsa bunlar eski 
bir usule tevfikan kur'a çekeceklerdir, tertibi sa-
ni olarak bedel verdikleri halde bunların vazi
yetleri ne olacaktır! Bu bapta Heyeti Celileyi 
tenvir buyurmanızı rica ederim. 

ARİF B. (Devamla) — Efendiler bu sual 
ayrı bir mevzudur. Bittabi hizmeti askeriyemiz 
şimdiye kadar tesbit edilmediği için bu talim 
ve tefbiye edvarı hakkında daha henüz esaslı 
bir şey yapılamamıştır. Fakat birbuçuk sene ol
duğuna göre bir sene, altı ay suretinde taliır 
yapacak değildirler. Yani Erkânı Harbvei 
Umumiye bunu, dokuz ay içerisinde ki, edva
rı talimiyeyi dokuz ay içine sığdırmaya çalışa
cak yani bu, doğrudan doğruya Erkânı Harbi-
yci Umumiycce zannederim düşünülmüş ise de 
henüz tesbit olunamamıştır. Çüvkü müddeti as
keriye henüz malûm olmadığı için bu bapta uzun 
uzadıya bir tasavvurda bulunmamışlardır. Yal
nız Müdafaai Milliye Vekâletinden yapmış ol
duğum tetkikatta bu, bedeli nakdî vereceklerin 
miktarı yüzde be? nisbetini geçmez buyurdular 
ve bu bedeli nakdî dolayısiyle vakti hazardaki 
ordumuzun mevcuduna hiçbir nakisa gelmez di
ye bu teminatı verdiler. (Mesele yoktur sesleri.) 

RECEB B. (Kütahya) — Reis Beyefendi. 
İkinci sual: Efendim yani ifadei âlilerinden şu 
noktayı bendeniz anlıyamadmı ki, her sene da
hili esnan olacak vatandaşların miktarı hazari 
ordunun miktarına göre her sene alınacaklar
dan fazladır, artıyor ve bunlar bedeli nakdî ver
mek suretiyle hizmete alınacaklar ve yeniden 
•dört aylık bir talim ve terbiye görmek mazhari
yetine nail olacaklardır. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Rica ederim 
bu sual midir yoksa herkesi tenvir midir? Ben
deniz anlamıyorum. (Sualdir, değildir sesleri.) 

REİS — Mustafa Bey. Sual olup olmadığını 
takdir Makamı Riyasete aittir. Sual bahanesiy
le asıl müzakereyi ihlâl eden zatıâlinizslniz. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — En nihayet 
bedeli nakdîyi kabul etmekle bütün esbabını bir 
noktaya temerküz etirmiş oluyorsunuz ve bu 
noktada memleketin iktisadiyatına hizmet imiş... 
Rica ederim size - Müdafaai Milliye Encümeni 
Mazbata Muharriri sıfatiyle soruyorum - Mü
dafaai Milliye 'Encümeni bu memleketin iktisa
diyatına ne şekilde hizmet ettiğini tamamiyle 
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tâyin etmek ve onu ilmen takdir etmek salâhi
yetini haiz midir, değil midir? Cevap veriniz. 
Bu kadar efendim. 

MAZBATA MUHARRİRİ ARİF B. (Eskişe
hir) — Efendiler bu sual burada mevzu harici
dir. (Sadet harici sesleri.) Maahaza bendeniz bu
na cevap vereceğim. Efendiler! Bu iktisadi mü
lâhaza ile elbette Müdafaai Milliye Encümeni 
alâkadar olmak lâzımgelir. Çünkü, bunu sahibi 
salâhiyet olan Hükümet - Heyeti Vekile - teklif 
etmiş, ondan sonra efendiler bütün millet ve 
hepimiz hattâ Mustafa Bey de dâhil olmak üze
re bir iktisat muharebesi ilân ettik. İktisat mü
cadelesi ilân etmiş bir milletin elbette Müdafaai 
Milliye Encümeni de bununla alâkadar olmak 
lâzımgelir. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Beyefen
di esbabının birisi olmak üzere geçen içtimada 
dediniz ki - çünkü kanun tatbik edilemez - bu- -
gün onu pek güzel tefsir ve tevil buyurdunuz. 
Tatbik edilemezden mütevellit esbabı diğer es
baba müstenit değil. Vakıatı mevcude o tarz
dadır ki, bunlar oraya buraya ilişip kalarak asıl 
saffı harbe gelmezler. 

Burada anlamadığım bir nokta var. Eğer 
bunları para alarak bırakacak olursanız saffı 
harbe gelmemelerini bu suretle diğer mahaller
de yalnız zamanı harb için temin etmiş olacak
sınız. Zamanı harbden gayrı da bunların muh
telif hidematı fenniyeyi öğrenmesi kâfi midir? 
Yoksa okumuş, yazmış olanları diğer çiftçi ar
kadaşları gibi omuz omuza, kardeşçesine bir 
birlikte hizmet ederek askerliği hakkiyle öğren
meleri sonra zamanı harbde o fenni vazaifi yük
lenmeleri fenni harbe ve adalete daha muvafık 
değil midir? (Mütalâadır sesleri.) 

REİS — Efendim sual sormak üzere söz 
alan rüfekâdan çok rica ederim, yalnız sualle
rini sorsunlar, mütalâalarını, söz aldıkları için 
oraya talik buyursunlar. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ARİF B. (Eskişehir) Ka
nuna temas eden suale cevap veririm. Fakat bu, 
mütalâadır. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Yani 
siz kâfidir buyurdunuz. Kâfi mi addediyorsu
nuz? 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Mazba
ta Muharriri Bey cevap versin. Buyurdular ki, 

bu bahis bu kadar münakaşaya katiyen taham
mül edemez, denmez. Pekâlâ madem ki, öyledir, 
neden bu maddeyi koydunuz ve neden böyle 
bir yüzde beş nisbeti için Meclisi Âlinin bu ka
dar vaktini izaa ettirdiniz? (Sadet harici sesle
ri) 

ARİF B. (Eskişehir) — Hayır bu gibi sua
le cevap veremem. 

REİS — Hilmi Bey buna verecek cevapları 
yok. 

EYÜB SABRI Ef. (Konya) — Madem ki, 
encümeni âliniz, bedeli nakdîyi kabul etmiş. Bit
tabi bedel verecek efradın servetleri seyyan 
değildir. Bir «müterakki» şekil bulmak müm
kün değil miydi ? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ MEHMED ARİF B. (Es
kişehir) — Evet efendim encümeniniz bunu da 
düşünmüştür. Fakat bunun birçok suiistimale 
meydan vereceğini de düşünmüştür. Kimin ser
veti vardır, kimin serveti yoktur? Bu bilinmez 
Encümen, çok suiistimal olur diye mukanen 
olarak bu miktarı tesbit etmiştir. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Hizmet 
birdir. Fakat servet bir değildir. 

REFET Pş. (İstanbul) — Recep Beyefendi
nin çok kuvvetli bir sualleri vardır. Ben, maz
bata muharriri beyefendiyi dinledikten sonra, 
kendisinin söylediği edilleye verilecek çok ce
vaplar buldum. Fakat Mazbata Muharriri Be
yefendi de" Recep Beyefendinin sorduk, a "i suale 
karşı verdiği cevapta veyahut Recep Beyefendi
nin verdiği izahatta çök kuvvetli bir mantık bul
du ve o mantığa istinadedetti. Yalnız bu mantık
ta bizi, çdk düşündürecek yeni bir şey var. Maz
bata Muharriri Beyefendi, hakikaten memleke
tin senede verdiği esnan erba'bım, yani her sene 
orduya gelecek gençleri yani ordumuzda talim 
ve terbiye edemiyeceğimizi, kadromuzun bundan 
dolayı noksan olduğunu kabul ve tasdik ediyor 
mu? Eğer böyle ise bizim gibi nüfusu çok olmı-
yan bir milletin her taraftan tekmil hudutlardan 
taarruza mâruz kalan bir milletin, tekmil mevcu
du ile, tekmil kuvveti ile, umumi seferberliğe, 
kendisini müdafaaya mecbur olan bir milletin ef
radının bir kısmının yarın talim ve terbiye edil
memiş bir halde mi harbe sevk edeceğiz? Ve on
ların hizmetinden kendimizi müstağni mi görece
ğiz? (Doğru sesleri) Eğer noktai nazar bu ise 
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bu çok büyük hatadır. Bu, hiçbir zaman bizi be
deli nakdîyi kabule sevk edecek bir sebebolamaz. 
Eğer böyle değilse o halde izah etmek lâzımge-
lir. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ MEHMED ARİF B. (Es
kişehir) — Efendim bu sual daha doğrusu Erkâ
nı Harbiye Riyasetine tevcih edilmesi lâzımge-
len bir sualdir. Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi 
her sene dâhili esnan olan askerle hidematı aske
risini icra eder. Ordunun talim ve terbiyesi neye 
mütevakkıf ise buna ait edvarı talimiyeyi tanzim 
eder. Ancak bendeniz kendi şahsıma aidolarak 
bu bapta beyanı mütalâa edebilirim ki, yapmış 
olduğumuz tetkikatta dâhili esnan olan askerle
rimizin miktarı, hazeri kadrolar miktarından faz-
lacadır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Hesabet-
miş, altına imzasını koymuş. 

ARİF B. (Devamla) — Bu noktai nazarın-
dandır ki, böyle miktarı mahdudolacak bedeli 
nakdî alınmasında bir mahzur görmüyorum. O 
kadar çok değildir ki, bir kısmı da talim ve ter
biyeden mahrum kalsın. Recep Beyin teklifi de 
o idi. Kur'a çekilince fazlalarının geri kalaca
ğını düşündüler. Halbuki efendiler biliyorsu
nuz ki, bu askerlerin içerisinden ekserisine hasat 
zamanında izin vereceğiz, yahut şöyle olacak, 
böyle olacak diye birçok vesilelerle bu hazeri kad
rolarımız yavaş yavaş boşalacaktır. Bu boşalmış 
olan kısmını o fazla kalan efrat derhal davet olu
narak onlar da talim ve terbiyelerini almaya de
vam edebilirler. Bittabi doğrudan doğruya ef
radın talim ve terbiyesi askeriyesiyle ordunun 
kabiliyet ve kıymeti harbiyesini daima ve her za
man sabit bir vaziyette tutmaya mecbur olan Er
kânı Harbiyei Umumiyedir. Bundan dolayı da
ha fazla tafsilât arz etmezsem, bundan dolayı 
Paşa Hazretlerinin aflarını istirham ederim. 

ABİDİN B. — Saruhan) — Bendenizin sua
lim aleyhte gibi görünecektir. Maddei kanuniye-
nln metni, Muvazenei Maliye Encümeninin tet-
k':kiyle encümeninizin nazarı dikkatinden müş
tereken geçerek gelmiştir. Halbuki Mazbata Mu
harriri Beyefendi, burada izahatta bulunurken 
dediler ki, aslı devam etmekte olan bir kanundaki 
rayiç farkını gözeterek bunu yaptık. Hiçbir za
man için, hiçbir encümen Muvazenei Maliye En
cümeni Türkiye'de kâğıt para ile altın farkını 

I kabul edemez. Binaenaleyh Müdafaai Milliye 
I Encümeni tavzih etsinler ve desinler ki bu, rayiç 
I farkı değildir. Bedeli nakdî miktarının beşyüz 
I liraya iblâğıdır. 

ARİF B. (Eskişehir) — Efendim Hükümet 
I beşyüz lira teklif etmiştir. Biz de bunu kabul et-
I mişizdir. Mamafih bu, rayiç farkına binaen tp^ 
I bit edilmiş bir miktar değildir. 

REİS — Efendim, daha sual soracak mısınız? 
I Kifayeti müzakereye dair takrir vardır. 

T AHİR B. (Giresun) — Kâfi değil, aleyhin-
I de söyliyeceğim. 
I REİS — Bendeniz, kifayet hakkındaki takri-
,1 ri reye koymaya mecburum. 

T AHİR B. (Giresun) — Müzakere kâfi değil-
I dir efendiler. (Kâfi sesleri) Müsaade buyuru-
I nuz. İstirham ederim. Birtakım arkadaşlar ve 
I Meclisi Alinizin ahvali nahiyesinde, görmüş oldu-
j ğum veçhile şu beyanatlarında yalnız vatanın mu

hafazası için bir askerlik düşünüyor. Beyefendi-
I 1er soruyorum size... Bu vatanın muhafazası için 
I yalnız askerlik ve kılıç kâfi midir? Bu vatanı yal-
I nız kılıç muhafaza edemez. Müzakere kâfi değil-
I dir. Beyefendi bu vatanı yalnız 'kılıç muhafaza 
I edemez. İyi düşününüz rica ederim. 
I HALİL B. (Zonguldak) — Bu millet hem sa-
I pan kullanır, hem kılıç kullanır. 

TAHİR B. (Devamla) — Vatanın evlâdı ki-
I lıç kullanır. Fakat vatanı kılıç istilâ eder, kılıç 
I vatanı alır. Vatanı kurtaracak olan vatanın ik-
I tisadiyatı, vatanın sanatıdır. (Bravo sesleri, al-
I kışlar) Vatanın sanatına sahibolmıyan bu vatana 
I da sahibolamaz. Bunu büyük diplomatlar söyle-
I mistir. Bu bedeli nakdîyi verecek olanların kıs-
I mı âzami ticaret ashabından, sermaye ashabm-
I dandır. Bunları alıp mütemadiyen harbe sevk 
I edecek olursanız (Gürültüler) o vakit ne ticaret 
I ne sanayi kalacaktır. (Alkışlar) Rica ederim. 
I Bedeli nakdîyi şimdiye kadar kabul etmiş ol-
I duğumuz gibi bu husustaki kanunları da kabul 
I edeceğiz. Binaenaleyh askerlik tenzil edilmiş ol-
I duğu halde... 
I HALİL B. (Zonguldak) — Köylünün hak-
I kim inkâr ediyorsunuz. 

TAHİR B. (Devamla) — Köylü de bundan 
I istifade edecektir. Köylüyü de istifade ettirmek 
I istiyorum. Askerlik birbuçuk seneye tenzil edil-
I miş olduğu halde... 

I REİS — Müzakerenin kifayetine dair söy-
I leyiniz. (Handeler) 
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TAHİR B. (Devamla) — Beşyüz ilra, bin 
lira, ikibin lira, üçbin lira bedeli nakdîyi zengin
lerimize tahsis etmek istiyorsunuz. Halbuki bu 
bedeli verecekler içerisinde, sanayi erbabından, 
ziraat erbabından köylüler vardır. Bunlar da, 
bundan hiç istifade edemiyeeek midir? Halk 
Hükümeti nerede kalıyor? Beşyüz lira, bin lira 
bedeli nakdî ne demektir'? Hükümetin teklifi 
veçhile istirham ederim, vasati hesaba göre 
(300) lira kabul edilmesini teklif ederim. (Ooo 
sesleri), (Alkışlar), (Ayak patırtıları) 300 lira 
kabul etmenizi teklif ediyorum. (Alkışlar), (Ayak 
patırtıları) 

Riyasetti Celileye 
Müzakere kâfidir. Müdafaai Milliye Encüme

ninin (C) fıkrasının aynen reye vaz'ının teklif 
«derim. 

12 . 1 . 1340 
Maraış Melbusu 

Talhsin 

Riyaseti Cellileye 
Müzakere kâfidir. Maddenin reye vaz'ınm tek

lif eylerim. 
Dersim 

Feridun Fikri 

Riyaseti Celileye 
Mesele gereği gibi tenevvür ettiğinden müza

kere kafidir. 
Ardahan Bozuk 

Talât . Ahmet Hamdi 
TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Mad

dede ifadeler hile hozok, nerede kaldı İdi, kabul 
-edilsin (Handeler) 

REİS — Efendim maddenin kifayeti müza
keresini reyi âlinize vaz'edeceğim. Müzakereyi 
kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Aksimi reyi âli
nize vaz'ediyorum. Kâfi göraıiyenller lütfen eü. 
kaldırsın. Kâfi görülmüştür. Tadil takrirleri 
okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Mükellefiyeti Askeriye Kanununun evvelki 

ahkâmı hizmeti fiiliyei askeriyeye üç sene tahsis 
'ettiği halde bedeli nakdiyi otuz lira kalbul etmiş
ti. Bu kere hizmeti fiiliye müddeti birbuçuk se
neye iffiidiriildilkte bedeli nakdinin dahi bu müd-
dotlle mütenasip bir derecede olması maslahatı 
maliye ve icaJbatı mantıkiyeye ve halk hukuku
nun müsavatına muvafık olacağından bedeli nak

dinin Hükümetin teklifi veçhile vasati hesaba gö
re üç yüz lira olmasını teklif eylerim. 

Giresun 
Taihir 

Riyaseti Celileye 
Müdafaai Milliye Encümeninin teklif ettiği 

'kanunun birinci maddesinin (C) fıkrasının ay
nen kaıbulünü teklif eylerim. 

Bolu 
Şükrü 

Riyaseti Cellileye 
Şifaıhen arz -ettiğim veçhile hiejbir suretle be

deli nakdi kabul edilmemesini teklif ederim. Ge
rek birinci maddenin (C) fıkrasının lağvını ve 
gerek bundan evvelki Bedeli Nalkdî Kanununun 
lâğvmı teklif ediyorum. 

Rize 
Ekrem 

Riyaseti Celileye 
B'edeM nakdinin yalnız mütamevvilâna has

redilerek servete bir imtiyaz vermemek biraz da 
topraktan istibsalâitıta bulunanilara teşmil eylemek 
üzere bedeli nakdi miktarınım mahallerinin tak
dir edeceği dereceye göre üç yüz liradan iki bin 
liraya kadar kabulünü arz ve teklif eylerim. 

Bozolk 
Ahmed Hamdi 

Riyaseti Celileye 
Halkçılık prensipleri yazılmakla değil yapıl

makla kıymet bulur. Bu mesele ise Kan Vergisi
nin para ile mübadelesini mü'şirdir ki, hiçbir veç
hile kahdli kalbul olamaz. Cumhuriyet Hüküme
tinin hem de ağa ile paşanın aynı kanuna yani 
müsavi muameleye tâbi olacağını dün âleme kar
şı ilân eden bir hükümetin bütün talhaddüdatı-
na muhalif olarak bu teklifi dermeyan etmesi 
hayretle karşılanacak bir haldir. Dört aylık hiz
met ya kâfidir, ya değildir. Kâfi ise bunun umu
ma teşmili lâzım, kâfi değilse noksan mümarese 
vatan için daii hatadır. 

Binaenaleyh (C) fıkrasının tayyınm teklif 
ederiz. 

Karesi Karesi 
Ali Şuiri Haydar Adil 

Karesi 
Ahmed Süreyya 
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Riyaseti Oelileye 
(C) fıkrasının berveç.hi zir tadilini teklif ede

rim: Valkti hazırda beş yüz lira bedeli nakdi ve
rilir. 

Aidana 
Zamir 

Riyaseti Oelileye 
Bedöli nakdinin Müdafaai Milliye Encümeni

nin teklifi veçhile beş yüz lira olmasını teklif 
•ederim. 

12 Kânunusani 1340 
Bayezid Mebusu 

Şefik 

Riyaseti Oelileye 
Birinci maddenin nihayetine (H) fıkrası ola

rak berveehi zir fılkranm ilâvesini teklif eyle
rim : 

H) Bilûmum efrada vakti hazarda her sene 
okalli birbuçuk ay izin verilecektir. 

Elâziz 
Naci 

Riyaseti Oelileye 
Bedeli nakdinin 300 liraya tenzilini teklif 

ederim. 
Gümüşane 

Zeki 
Riyaseti Oelileye 

(O) fıkrasının tayyini teklif eylerim. 
Çorum 

Dr. Mustafa 

Riyaseti Oelileye 
Müzakere edilmekte olan Mükellefiyeti aske

riye Kanununun (O) fıkrasındaki bedeli nakdi
nin beşyüz lira olmasını gerdk Hükümet ve ge
rek Müdafaai Milliye Encümeni töklif ve kabul 
etmiş ise de Muvazenei Maliye Encümeni bu be
deli nakdiyi bin liraya iblâğ ediyor ki, bu bin 
lira pek çok gömülmektedir. Binaenaleyh, bin lira
nın üç yüz liraya tenzili suretiyle fıkrai mefku
renin tadilini teklif eylerim. 

DenMi 
Yusuf 

Riyaseti CeMleye 
Derdesti müzakere Bedeli Nakdi Kanununun 

berveçlhi ati kabulünü teklif eylerim: 
Birinci derecede beş yüz, ikinci derecede dört 

yüz, üçüncü derecede üç yüz lira alınımasmı ve 
dereceleri ticaret odaları ticaret odası bulunmı-
yan mahallerde belediye heyeti tarafından tak

dir olunmak üzere mâruzâtım veçhile kabulünü 
teklif ve istirham eylerim. 

Malatya 
Reşid 

Riyaseti Oelileye 
Mevzuu müzakere olan kanunun (O) fıkra

cında (bin lira bedeli nakdi verenler hizmeti fii-
üyelerinin dönt ayını silâh altında geçirirler) 
diye Muvazenei Maliye Encümenince tadil edil
miştir. Askerlik memleketin müdafaasına matuf 
bir mükellefiyeti bedeniyedir. Daha doğrusu ef
radı millletin vatana karşı kan borcudur. Bu borç 
para ile satılamaz. En vâsi demokrasiyi kabul et
miş olan genç cumhuriyetimizde vatanîler arasın
da zaruri bir fark tesis edecek olan bu madde
nin müdevvenatı kanuniyemiz meyanına ithal 
edilmemesini ve vazifei askeriyenin bilaistisna 
tekmil vatanîlere teşmilini arz ve teklif eyle
rim. 

Denizli 
Necip Ali 

Riyaseti Oelileye 
Bedeli nakdinin dört yüz lira olarak tesbiti-

ni teklif ederim. 
12 Kânunusani 1340 

Karahiısarı Şarki 
Ali Süruri 

^ Riyaseti Oelileye 
Muvazenei Maliye Encümeninin bedeli nakdi 

olarak tesbiıt ettiği bin lira memleketin istitaatı 
umumiyesiyle gayrimütenasip ve hattâ kabiliyeti 
tatbilkıyeden mütecerridolduğundan bunun üçyüz 
elli liraya tenzil ve kanunun o suretle tadilini 
rica eylerim efendim. 

Ergani 
Kâzım Vehbi 

Riyaseti Oelileye 
Müzakerenin ruıhu bedeli nakdinin vakti ha

zara matuf bulunduğundan (c) fıkrasının başı
na (vakti hazarda) kelimesmin ilâvesini teklif 
eylerim. 

Kütahya 
Receb 

Riyaseti Oelileye 
Müzakeresi cereyan etmekte olan birinci mad

denin (c) fıkrasındaki beş yüz lira bedeli nakdi 
ita edenler hizmeti f iiliyelemnin dört aynını silâh 
altında geçirirler, denilmiş ise de bunun üç ma-
ha tenzilini sunufu mufoıtelife erbabı da ayrıca 
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piyadede üç ay daha talim ve terbiye görmeye 
mecburiyet ile mükellef tutulursa da bir şahsın 
hem bedel vermek ve hem mensubolduğu kıtanın 
hidematı fiiliyesine ait talimleri gördükten son
ra ayrıca bir de piyade kıtaatında üç ay daha 
talim ile mükellef tutulması müsavat kaidesine 
muvafık düşmiyeceğinden piyadede göreceği üç 
mah mecburiyete mütaallik fıkaratm kanundan 
ihracını teklif eylerim. 

Denizli 
Yusuf 

Riyaseti Celileye 
Hali seferberi müstesna olmak üzere hali ha

zarda müsellâh efrattan beş yüz, gayrimüsellâh 
efrattan dört yüz, gayrimüsellâh sabit efrattan 
üç yüz lira bedeli nakdi alınmasının kabulünü 
teklif ederim. 

Malatya 
Reşid 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin üçüncü (C) fıkrasında mu

harrer (500) lira bedeli nakdi fıkrasının berveçhi 
ati tadilini teklif eylerim: 

Bedeli nakdî dereeatı sülüseye taksim ile bi
rinci derecede ağniya evlâdı için 1 500, ikinci 
derecedeki zenginler için 1000, lizaruretin bedel 
ita edeceklerin 500 liradır. 

SÜLEYMAN SIRRI (Trabzon) — (Hacet 
yok kanunda zaten var sesleri) 

REİS — Efendim diğer bir takrir daha var 
(H) fıkrasının bütün mevaddmm tâyini esa
miyle reye vaz'mı jteklif ediyor. (Hayır sesleri) 

Riyaseti Celileye 
(H) fıkrasının ve bütün tadil takrirlerinin 

tâyini esamiyle reye konulmasını teklif ve 
rica ederiz. 

İstanbul Kastamonu 
Yusuf Akçura Hasan Fehmi 

Aksaray Ordu 
Besim Atalay Faik 

Tokad Ordu 
Hacı Kemal Haindi 

Karesi Karesi 
Ahmed Süreyya Ali Şuiri 

Çorum Karesi 
Mehmed Münir Haydar Âdil 

Saruhan Giresun 
Abidin Hacim Muhiddin 

Trabzon Ardahan 
Süleyman Sırrı Talât 

Saruhan Afyon Karahisar 
Etem İzzet Ulvi 

Ergani 
ihsan 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — İzah ede
ceğim. 

REİS — İzaha lüzum yoktur. Onbeş arka
daşınız tâyini esamiyle reye vaz'mı teklif edi
yor. 

YUSUF AKÇURA (Devamla) — İzah ede
ceğim. (Şiddetli gürültüler) (Şiddetli ayak 
patırtıları) Müesses olan miktarı... (Şiddetli 
gürültüler.) 

REİS — Efendim onbeş imza ile verilmiş 
olan takrirler bittabi tâyini esamiyle reye ko
nur. 

YUSUF AKÇURA (istanbul) — Efendiler 
fıkranın esasatma mugayyirdir. Onu arz ede
ceğim. 

ESAD Ef. (Aydın) — Hay hay, iştirak ede
riz, Yusuf Akçura Bey. 

YUSUF AKÇURA B. (Devamla) — Esasa-
tımıza mugayir karar vereceğiz. 

REİS — Efendim, takrirler layıkiyle tasnif 
edilememiş kusura bakmayınız, çünkü çoktur. 
Evvelemirde fıkranın tayyma aidolan Çorum 
Mebusu Dr. Mustafa Beyin (Ret sesleri) Lâzis-
tan Mebusu Ekrem Beyin (Ret sesleri) Bayezid 
Şefik Beyin (Ret sadaları) Ali Şuuri Beyin tak
rirleri «(C) fıkrasının tayyma ve bedeli nak
dinin hazfına vaziyeti askeriyenin umum efradı 
millete teşmiline» dairdir. (C) fıkrasının tay-
ymı kabul edenler lütfen el kaldırsın. (Ret 
sesleri) aksini reye vaz'ediyorum. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Tâyini 
esamiyle reye koyun (Gürültüler) (Takriri tâ
yini esamiyle reye koyun sesleri) 

REİS — Efendim, takrirlerin hepsini tâyini 
esamiyle reye vaz... (Gürültüler) 

HAFIZ İBRAHİM Ef. (İsparta) — Takrir
ler reye konamaz. Yalnız mazbata tâyini esa
miyle reye konur. (Gürültüler.) 

REİS — Efendiler bunun nihayeti yoktur. 
Efendim evvelâ fıkranın tayyma dair takrirler 
var. Saniyen bedeli nakdînin üzyüz lira olma
sına dair takrirler var. Rabian bedeli nakdînin 
bir nisbet dairesinde tczyidolunmasma dair tak
rirler var. Sonra bedeli nakdînin 350 lira olma
sına dair takrirler var. 400 lira, 500 lira, 1 00Q 
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lira, 1 500 lira olmasına dair takrirler var. Ve 
bir teklif hakkında üç dört takrir var. Bunla
rın hepsini ayrı ayrı tâyini esami ile reye koy
mak için zannederim ki onbeş gün lâzım. Bi
naenaleyh, takrirleri tasnif ettik. Tayya dair 
olan takrirleri eğer Heyeti Umumiye kabul eder
se tâyini esami ile reye vaz'edeyim. (Hayır ses
leri.) 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efen
dim usule ait iki kelime arz edeceğim. Esasata 
taallûk eden; bedeli nakdînin kabul, ademika-
bulü meselesidir. Kabul edenler beyaz, etmiyen-
ler kırmızı rey puslası vermek suretiyle reye 
koyarsınız. Esas anlaşılır. 

REİS — Şimdi efendiler Hasan Fehmi Be
yin teklifi veçhile evvelemirde bedeli nakdînin 
alınıp alınmaması meselesini tâyini esamiyle 
reye vaz'edeceğim. 

ALİ ŞUURİ B. (Karesi) — Tadillerin de 
böyle tâyini esamiyle reye vaz'mdan sarfına-. 
zar ediyoruz. Yalnız tayyı tâyini esamiyle reye 
koyacaksınız. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efen
dim bedeli nakdî alınsın mı, alınmasın mı,, bu
nun reye vaz'ma mahal yoktur. Zaten alınsın 
diye kanun vardır. 

REİS — Hayır efendim, buradaki kanunu 
müzakere ediyoruz. 

(Lâzistan Mebusu Ekrem Beyin takriri tek
rar okundu.) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Usulen 
Lâyiha Encümenine gitmesi lâzımdır. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Hasan 
Beyin teklifini reye vaz'edin Reis Bey. 

REİS — Efendim tâyini esamiyle reye vaz'-
ediyorum. Esas itibariyle bedeli nakdîyi kabul 
edenler beyaz, bedeli nakdîyi kabul etmiyenler 
kırmızı rey puslası vereceklerdir. Bilâhara be
deli nakdî miktarı ayrıca reye konacaktır. 

(Âra istisal edildi.) 
REİS — Efendim reyini istimal etmiyen 

varsa lütfen reylerini istimal etsinler. İstihsali 
âra hitam bulmuştur. 

Efendim bedeli nakdînin neticei arasını 
arz edeceğim. Doksaniki kabul, otuzdört ret, 
dört müstenkif var. Reye iştirak eden zevatın 
adedi 130 dur. Binaenaleyh, muamele tamamdır. 
Tekrar reye vaz'etmek ve Pazartesi günü içti
ma etmek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Yaşasın 
aristoklar Cumhuriyeti. 

Hitamı Müzakerat; saat: 5,55 
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Mükellefiyeti askeriye Kanun lâyihasının (C) fıkrasındaki bedeli nakdi ahzi esası hakkındaki 
netioei âra 

Nısahı ekseriyet hâsıl 'olmamıştır) 

Reye iştirak edenler 
Kalbul edenler 
Reddedenie<r 
Müstenkifler 

: 130 
: 92 
: 34 
: 4 

(Kabul edenler) 

Ardahan : Hal.it Paşa, Talât Bey. Adana : 
Zamir Bey. Aksaray : Besim Aıtalay Biey, Mus
tafa Vehbi Bey. Amasya : Ali Rıza Efendi, Na
fiz Bey. Ankara : Hilmi Bey. Aydın : Tahsin 
Bey. Erzurum : Câzim Efendi, Ziya Efendi, Mü
nir Hüsrev Bey. Ertuğrul : İbrahim Bey, A hm e d 
Saffet Bey, Ur. Fi'kıret Bey. Ergani : Kâzım 
Bey. îzmir : Dr. Tevfik Rüştü Bey. İsparta : 
Hafız İbrahim Efendi, Mükerrem Bey. İstan
bul : Dr. Refik <Bey, Ali Rıza Bey. Eskişehir : 
Arif Bey. Elâziz : Mustafa Bey. Ur fa : Ali Bey. 
Bayezid : Süleyman Sudi Bey, Şeflik Bey. Bur
sa : Mustafa Fehmi Efendi. Bo'zok : Ahmed 
Hamdi Bey, Süleyman Sırrı Bey. Bolu : Dr. Ce
mal Bey, Şükrü Bey. Tokad : Hacı Kâmil Efen
di, Emin Bey, Mustafa Vasfi Bey. Canik : Ca-
'vît Pasa, Süleyman Neemi Bey, Taiât Bey. Ço
rum : İsmail Kemal Bey. Hakkâri : Nazmi Bey. 
Dersim : Şükrü Bey, Feridun Fikri Bey. De
nizli : M'azbar M uf id Bey, Yusuf Bey. Diyar
bakır : Feyzi Bey. Sivas : Hâlis Turgut Bey, 

Dr. Ö-mer Şevki Bey, Rasim Bey. 'Siverek : 
Mahmut Bey. Sarulıan : Hacı Ethem Bey, Re
şat Bey, Mehmed Sabri. Bey. Trabzon : Hasan 
Hüsnü Bey, Süleyman Sırrı Efendi, Ahmed 
Muhtar Bey. Gazianteh : Ali Can ani Bey. Ka
resi : Kâzım Paşa. Karahisıarı Şarki : Ali Süru-
ri Efendi. Karalıisarı Sahib : İzzet Ulvi Bey, 
Ali Bey, Musa Kâzım Bey. Kastamonu : Halid 
Bey, Necmettin Bey. Konya : Eyub Sa'bri Bey. 
Fuad Bey, Kâzım Hüsnü Bey, Mustafa Efendi, 
Feyzi Efendi, Musa Kâzım Efendi, Nalın Ha
zım Eefencli. Kırşehir : Ali Rıza Bey, Mahbub 
Efendi. Kayseri : 'Sabit Bey, Nuh Naci Bey. 
Gümüşane : Hasan Helhmi Bey, Zeiki Bey, Vey
sel Bey. Kagiri : Rifat Bey, Ziya Bey, Talât 
Bey, Mustafa Abdullhâli'k Bey. Kütahya : Meh
med Recep Bey. Giresun : 'T ahir Bey, Musa Kâ
zım Bey. M'ardin : Ahdürrezızak Bey, A'bdülgâni 
Bey. Maraş : Tahsin Bey, Hacı Mehmed Efen
di. Malaitya : Reşit Ağa. Muş : Gali'o Bey. Van : 
Hakkı Bey, Münib Bey. 

Aydın : Dr. Mazhar Bey, Ordu : Faik Bey. 
Erzincan : Sabit Bey. Erzurum Halid Bey 
Ergani : İhs'an Bey, İhsan Mıamit Bey. îzmir : 
Rahmi Bey, Mahmud Esad Bey, Mahmu'd Celâl 
Bey. İstanbul : Hüseyin Rauf Bey, Refet Paşa, 
Ali Fethi Bey, Yusuf Bey. Çorum : Dr. Mus
tafa Bey, Münir Bey. Danizli : Necib Ali Bey. 
Rize : Ekrem Bey, Zonguldak : Halil Bey, Ra-

(Reddedenler) 

Bey. Trabzon : Rahmi Bey. Karesi : Ahmed 
Süreyya Bey, Haydar Adil Bey, Ali Şuiri Bey, 
Vehbi Bey. Karahisari 'Sahib : Sadık Bey. Kas-
ıtamonu : Hasan Felhrni Efendi. Konya : Tevfik 
Fikret Bey. Kütahya : Şeyh. 'S ey fi Efendi. 'Gi
resun • Hacim Muhittin Bey. Mersin : (Besim 
Bey. Malatya : Mahmud Nedim Bey. Mente-

gıb Bey, Tunalı Hilmi Bey. Saralı an Ab'idin şe : Esad Efendi 

(Müstenkifler) 

Artvin : Hilmi Bey. Gaziantcb : Hafız Sa
bin Efendi. Kastamonu : Mehnned Bev. Gelibo

lu : Celâl Nuri Bey. 
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