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B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 2,40 sonra 

REİS — Reisisani Dr. Adnan Beyefendi 
KÂTİPLER : Ziya Hurşit B. (Lâzistan), Atıf B. (Kayseri) 

REİS — Ekseriyet hâsıl oldu efendim. Mü
saade buyurursanız nisabı müzakereyi takip 
için nizamnamei dâhilinin bir maddesi var, 
onu okuyacağım ve bunun tatbiki için mezuni
yet istiyeceğim. 

MADDE 186. — Mebuslardan hangisinin bir
birini mütaakıp üç celse devam etmediği heye
ti umumiyede icra edilen yoklamalarda veya 
tâyini esami suretiyle rey istihsalinde tebey-
yün eder veya gerek heyeti umumiye ve gerek 
şube ve encümenler müzakeratma ademi iştira
kinden anlaşılırsa gaip gayrimezun addedilir. 
Gaybubetini ispat eden işbu hususatm tetkik 
ve tebyini idare memurlarına muhavveldir. 

Gaibi gayrimezun addolunan mebusun gay
bubeti mâzareti meşruaya müstenit olmadığı 
halde ismi Resmi Gazeteye derç ile ilân olunur. 

Bu husustaki şikâyat Divanı Riyasete arz 
olumu*. 

MADDE 169. — Mezun olmıyarak gaybu
bet eden mebusun müddeti gaybubeti ve müd
deti mezuniyetini tecavüz ettirenlerin dahi ge
çirmiş oldukları müddet muhassasatı katolu-
nuî. 

REİS — Nizamnamenin bu maddelerini fi-
mabait tatbik edeceğiz (şüphesiz sadaları) ev
rakı varideye geçiyoruz. 

TAHSİN B. (Aydın) — Zaptı sabık efen
dim. 

REÎS —• Zaptı sabık okunacak efendim. 
(Zaptı sabık hülâsası kâtip Ziya Hurşit Bey ta
rafından okundu) 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci celse 
Dr. Adnan Beyefendinin tahtı riyasetlerin

de biliçtima zaptı sabık hulâsası kıraet ve tas-
hihan kabul olundu. 

— 94 — 
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Tokad Mebusu Rifat Beyin Adliye Vekâle- I 

tinden olan istizah takririne Vekil Beyefendi I 
tarafından cevap ita olunarak neticede Muş 
Mebusu Abmeit Hamdi Beyin teklifi veçhile mü
şarünileyhe beyanı itimat olundu. 

Karahisarı. Şarki Mebusu Mustafa Beyin, 
. 'mahkemelerde şahadetnamesiz dâvavekilleri is

tihdam edilmemesi esbalbma dair Adliye Vekâ
letinden olan sual takriri sahibinin Mecliste 
hazır olmamasından dolayı iptal olunarak te
neffüs için celse tatil olundu. 

îkinci celse 
Dr. Adnan Beyefendinin tahtı riyasetlerin

de billçtima Kütahya Mebusu Cemil Beyin Is-
tanlbul Hükümetince neşrolunan Tecili Müca-
zat Kararnamesinin Büyük Millet Meclisinin 
tasdikma iktiran etmedikçe gayrimuteber ad
dedilmesine ; Süleyman Sırrı Beyin, Muhacirin 
müdüriyeti Umumiyesinin lâğvine; Siird Mebu
su Salih Efendinin, Siird - Musul tarikinin 
turuku umumiye meyanma ithaline; Elâziz r 
Mebusu Hüseyin Beyin, Bolu'da şehit edilen 
Binbaşı İhsan Bey ailesine hidematı vataniye 
tertibinden maaş tahsisine mütaallik takrirleri 
Lâyiha Encümenine; Muş Mebusu Abdülg-ani 
Beyin Muş Maarif Müdürü hakkındaki sual-
takriri Maarif Vekâletine, Çelebi Efendinin 
Ankara 'daki ihtikârın men'ine dair takriri ik
tisat Vekâletine, Yozgad Mebusu Rıza Beyin, 
memurini Hükümetçe ashabı mesalihe teshilât 
iraesine dair takriri Heyeti Vekileye, Ergani 
Mebusu Sırrı Beyin, Ayıritab istinaf Müddei
umumisi hakkındaki sual takriri Adliye Vekâ
letine, içel Mebusu Naim Efendinin, Hilâli-
ahmere 'muavenet icrasına dair takriri Divanı 
Riyasete havale olundu. | 

Bilâhara istiklâl Marşı olarak yazılmış olan I 
manzumelerden ^birisinin intihabı için müzake- I 
re cereyan ederek Akif Beyin şiirleri istiklâl 
Marşı olarak kabul ve Hamdullah Suphi Be
yefendi tarafından kürsüde inşat olunarak ka
imen istima olundu. 

Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine Papa ta
rafından mevrut mektup ile yazılan cevap Ha
riciye Vekili Muhtar Beyefendi tarafından kı
ra et olundu. 

Istanlbul Meclisi âzasından iken ingilizler 
tarafından Malta'ya götürülmüş ve eseri zühul 
ol-arak Büyük Millet Meclisi âzalığma kabulü | 
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teehhür eylemiş olan Ayımtab Mebusu Ali Ce-
nani Beyin emsali misillû Meclis âzasından addi . 
hakkındaki Divanı Riyaset kararı bilittifak ka
bul olunarak Pazartesi günü içtima edilmek 
üzere saat (5) te celseye nihayet verildi. 

Kaibul edildi. 
14 . I I I . 1337 

Reisi Sani Kâtip Kâtip 
Dr. Adnan Ziya Hurşit Feyyaz Âli 

ABDULLAH AZMl Ef. (Eskişehir) — Pa 
paya verilen cevap dercedilmemiştir. 

REÎS — Onu dercettiririz. Yazılan cevap 
varmış efendim. Bu tashihle kabul buyurulu-
yor mu? Kabul edildi. Evrakı varide: 

2. — ÂZAYÎ KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Yozgad Mebusu Mehmet Hulusi Efen
dinin Müftülüğü tercihan Mebusluktan istifa et
tiğine dair Şer'iye Vekâleti tezkeresi: 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Yozgad Müftüsü iken mebusluğa intihap 

olunan Mehmet Hulusi Efendi mebusluktan is
tifa ve müftülüğü tercih eylediğini baarzuhal 
ifade etmiş ve talebi veçhile mezkûr müftülüğe 
iadeten tâyin kılınmış olduğu arzolunur efen
dim. 

9 Mart 1337 
Umuru Şer'iye ve Evkaf Vekili 

Mustafa Fehmi 

5. — TEZKERELER 
1. — Maluliyeti hasebiyle bakiyei müddeti 

cezaiyesinin affı bir lâyihai kanuniye ile talep 
olunan Mardin'in Hetik Karyesinden Musaoğlu 
İsa hakkındaki tabip raporunun gönderildiğine 
dair Adliye Vekâleti tezkeresi: 

RE IS — Hiyaneti vataniye ile mahkûm 
Mardinli Musa hakkında Adliye Vekâletinin 
tezkeresi var. Bu şahıs hakkında evvelce Adli
ye Encümenine gelen lâyiha heyeti umumiyede 
müzakere olunurken evrakı meyanmdaki tabip 
raporu musaddak olmadığı için encümeninin 
teklifi veçhile Adliye Vekâletine 'iade edilmiş
ti. Şimdi Vekâletçe nevakısu. ikmal edilerek 
gönderiliyor. Arzu buyurulursa yine Adliye 
Encümenine havale edelim. (Muvafık sadaları) X 
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Encümeni tıbbinin raporunu da orası tetkik 
edecek. 

RAGIP B. (Kütahya) — Hatırımda kaldı
ğına nazaran efendim Adliye Encümeni heyeti 
umumiyeye sevketmişti. Heyeti umumiye de ra
porun tasdiki için Sıhhiye Encümenine gönder
mişti. Şu halde meselenin burada müzakere edi
lerek neticelendirilmesi lâzımdır. 

REÎS y— öyle olmuş. Bendenizde onu ar-
zettim. Heyeti umumiyede okunurken Adliye 
Encümeni mazbatasında raporun Encümeni Tıb
bi tarafından tasdik edilmediği zikredilmiş 
ve onun üzerine tasdik olunsun diye iade olun
muş. Encümene iade yoktur. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Şu halde 
Adliye Encümeni katı olarak karar vermiş. 
Yalnız burada raporun bir heyeti tıbbiye tara
fından tetkiki lâzımdır. Adliye Encümeni bu 
raporu tetkika salâhiyettar değildir* Sıhhiye 
Encümeninde tetkik edilsin, dendi Onun üze
rine Sıhhiye Encümenine gitti. 

REÎS -— Müsaade buyurun, öyle olmamış. 
Sıhhiye Encümenine gitmemiş, iade edilmiş 
Adliye Vekâletine; Adliye Vekâleti mevcut 
olan Meclisi tıbbiye raporu tasdik ettirmiş. 
gelen o rapordur. Evvelce Meclisin encümeni 
sıhhisine gitmemiş. Şimdi bunun Adliye Encü
menine gitmesi lâzımdır ki, orada tetkik olun
sun. Ondan sonra icabederse Sıhhiye Encüme
nine havale edilir. .(Gürültüler, muvafık sada-
ları) 

SALÎH Ef. (Erzurum) —• Encümeni sıhhi
nin raporuna, ne muamele yapacaksınız? 

REİS — Efendim, tetkik olunacak bir şey
dir. Heyeti umumiyede alelacele tetkik edilmez. 
Alelusul encümene havale edilir. 

7. — SUAILER, CEVAPLAR 

1. — Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin, 
Ankara Belediyesi intihabatına dair sual tahri
rine Dahiliye Vekâleti Vekili Dr. Adnan Beyin 
tahriri cevabı: 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Oelilesine 
Belediye intihabatının reyiâm usuliyle icra

sına dair Meclisi Âlinin yaptığı kanunu Ankara 
Belediyesi tanımaktan istinkâf ediyor. Yaban
cılara rey verdirmemek hususunda belediye he
yeti hazirasmm ittihaz eylediği karara, karşı 
Dahiliye Vekâletince ne gibi tedbir ittihaz edil-
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i diğinin müstacelen Dahiliye Vekâletinden su

alini teklif eylerim. 16 Şubat 1337 
Bursa Mebusu 

Operatör Emin 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Oelilesine 
18 . II . 1337 tarih ve 279-2425 numaralı 

tezkerei devletleri arizai cevabiyesidir. 
Ankara Belediye intihabatı hakkında Bursa 

Mebusu Operatör Emin Bey tarafından verilen 
sual takririne yazılan cevap leffen takdim k* 
lınmış olmakla arzı tazimat eylerim ef endim * 

14 Şubat 1337 
Dahiliye Vekili namına 

Sıhhiye Vekili 
Dr. Adnan 

Belediye Kanununun intihabata mütaalİik 
olan on sekizinci maddesi mucibince müntehap 
ve miıntehip olmak için kasabada mütemekkin 
ve muayyen miktarda vergi ile mükellef bulun
mak kuyut ve şeraiti esasiyeden idi. Halbuki bu 
kayıt ile memleketin vergi ile mükellef bulunmı-
yaa biı takjm münevveranı intihap etmek ve in
tihap olunmak hakkından mahrum bulunmakta 
olduğu cihetle hukuku medeniye ve siyasiyesini 
istimalden mahrum bırakılan ve belediyece vü

cutlarından istifade edilememesinden dolayı mem
leket için mazarratı külliyeyi müstelzim olan mü-
nevverani memleketin de intihabata iştirak ettiril
mesi maksadiyle Büyük Millet Meclisince tanzim 
ve tasdik kılınan 2 Teşrinievvel 1336 tarihli mad-
dei kanuniye ile vergi kaydı ilga edilmiş olmasın
dan şimdiye kadar gayrimantıki olarak devam 
eden intihabata nihayet verilmiş olmakla beraber 
mezkûr on sekizinci ve on dokuzuncu maddeler 
ahkâmı tamamiyle baki olduğundan emri intiha
batta ancak vergi kaydı nazarı itibara almmıya-
rak ahkâmı sairei kanuniyeılin tatbiki mecburi ve 
zaruri olduğu müstağnii izahtır. Gerçi bâzı vilâ-
yat ile elviyei müstakilleden varit olan istilâmat 
ve şikâyatta memurin ile muhacirin vesair ya
bancıların da intihabata iştiraklerine cevabı ka
nunî olmadığı dermeyan olunmakta bulunmuş 
ise de maruzatı anife dairesinde belediye intiha
batı nda on sekizinci maddeden yalnız vergi kaydı 
ilga olunarak ahkâmı sairesi mabihüttatbik ol
duğu cihetle yabancıların emri intihabata işti
raklerine müsaade edilmemekte bulunmuş ve esa
sen kablettadil sırf memleket ahalisine yani orada 
doğup büyümüş ve ahalii mahalliye sıfatiyle 
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memleketin nüfusunda mukayyet ve mütemekkin 
bulunmuş kimselere ait olan intihabat hakkının 
vergi kaydının ilgası dolayısiyle memlekette hiç. 
bir suretle alâkası bulunmıyan yabancılara tekmili 
için kanunda ne sarahat ve ne de ahiren Meclisi 
Âlilerince tasdik olunan maddei kanuniyede iza
hat mevcut olmadığına ve yerli olmıyam veyahut 
yerli gibi nüfusta mukayyet ve memleketle alâkası 
bulunmıyan kimselerin belediye intihabatma 
iştirak ettirildiğine dair hiç bir memleket kanu
nunda cevaz ve mesağ olmadığı cihetle mezkûr 
iki maddedeki fıkarat ahkâmının da-tadiline ka
dar ahkâmı kanuniyenin tamamii tatbiKmdan 
başka çare olmadığı cihetle gerek merkez ve ge
rek mülhakat intihabatımn tafsilâtı mephusa dai
resinde icrasına fevkalâde dikkat ve ihtimam 
edilmekte bulunmuş olduğu.. 

OEPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Bende
niz verilen izahatı kâfi görüyorum. 

TUNALT HÎLMI B. (Bolu) — Bendeniz bîr 
iki noktaya cevap vermek istiyorum. 

RE t S — Oturunuz. Bitti. Sual sahibi kâfi 
gördü, oturunuz. 

Tl)NALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim! 
memleketin, milletin haysiyetine mütealliktir. Ya
bancı denemez. 

RElS — Söyleyecekseniz başka takrir verirsi
niz. O zam an söylersiniz ef enedim! Nizamnamei 
dahili böyle. Yabancı tâbiri kanunidir. 

TUN ALI HlLMl B. (Bolu) — Hayır. 

3. — LÂYİHALAR 

1. — İcrayı Tababet Kanununa müzeyyel 
kanun lâyihası 

RElS — lerayi Tababet hakkındaki Kanuna 
tezyil edilecek mevaddm gönderildiğine dair He
yeti Vekilenin tezkeresi var. (Sıhhiye Encüme
nine sadaları). Sıhhiye Encümenine havale edi
yoruz. 

2. — Menteşe Mebusu Hanım Hayati Beyin 
vefat ettiğine dair Menteşe Mutasarrıflığının tel
grafı 

REÎS — Menteşe Mebusu Hamza Hayati Be
yin ahiren Menteşe'de vefat ettiği telgrafla Mu
tasarrıf tarafından bildiriliyor. (Allah rahmet 
etsin sadaları). Bâzı meealiste adettir, böyle bir 

1337 C : 1 • 
arkadaşın vefatından dolayı iki dakika teneffüs 
edilmek lâzımdır. (Ruhuna fatiha okundu). 

HAMDİ NAMIK B. (izmit) — Reis Bey! 
ailesine de beyanı tâziyet edilsin. 

2. — İtalya'da bulunan Mubayaa Heyeti hak
kında Meclisçe bir karar ittihaz olunmasına dair 
Nafıa Vekâleti tezkeresi. 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
İtalya'dan mubayaa edilecek şimendifer mal

zemesinin murakabesi vazifesiyle selefi âcizi 
zamanında izam edilen Saruhan Mebusu Süreyya 
ve Kozan Mebusu Doktor Mustafa Beylerin izamı 
Büyük Millet Meclisince şayanı muahaze görül
müş olmakla beraber vekâlete geldiğim zamandan) 
evvel mumayiileyhüman harcırahlarını alarak 
italya'ya da hareket etmiş bulunduklarından 
geriye davet edilmeleri mümkün olamamış oldu
ğundan ve İtalya'da kendilerine haber isaliyle 
iadeleri halinde de azimet ve avdet harcırahlarını 
nasıl olsa almış olmalarından dolayı anacak birkaç 
yüz liradan ibaret yevmiyeleri tasarruf edilmiş 
ve halbuki bunların avdetleri halinde iki kişiden 
ibaret heyeti fenniyeye murakıp olmak üzere di
ğer bir zatın izamına da lüzum görüleceği tabiî 
bulunmuş olacağından avdetlerine dair telgraf 
yazılmakta tereddüt edilmiştir. Binaenaleyh 
Meclisi Âliye keyfiyetin arziyle bu bapta Meclis 
kararının istihsal buyurulması mütevakkıfı reyi 
devletleri olduğu maruzdur efendim. 

Umuru Nafıa Vekili 
Ömer Lûtfi 

REİS — Nafıa Vekili Bey burada yokturlar. 
Hastadırlar. Onun için arzu buyurursanız başka 
bir güne tehir edelim (Muvafık sadaları). 

MÜFİT Ef. (Kırşehir) — Vekil Beyin huzu-
riyle müzakere edilmek daha muvafıktır. 

3. — Tokad Mebusu Rifat Beyin, Yeskencik 
ve Kirkorus kariyeleri hakkındaki takririne İcra 
Vekilleri Riyasetinden mevrut cevabi tezkere 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Zabıt Kalemi ifadesiyle mevrut 2 .1 .1337 ta

rih 98G - 1919 numaralı tezkerei samileri cevabı
dır. Tokad merkez kazasına tâbi Yeskencik ve 
Kirkorus nam Ermeni kariyeleriyle emsali met
ruk emlâk ve arazinin hiç arazisi olmıyan erbabı 
ihtiyaca tevzii lüzumuna dair Tokad Mebusu Ri
fat Bey tarafından ita kılman tezkere ile Lâyiha 
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Encümeninin mazbatası suretleri İcra Vekilleri 
Heyetinin 18 .1 .1337 tarihindeki içtimamda kı-
raet ve icrayi muktezası zımnında Maliye Ve
kâletine tevdi kılınmış idi. Bu kere vekâleti mü-
şarünileylıadan mevrut 23 Şubat 1337 tarih ve 
Emlâki Emiriye Müdüriyeti 69/18916 numaralı 
cevabi tezkerede emvali metrukeden; sahip ve va
risleri henüz zuhur etmiyenlerle mahluliyeti te-
beyyin edenler hakkında zaten ahkâm ve kavaidi 
mevzua dairesinde it'ayi muamele ile ciheti Ma
liyece idare ve takip edilmekte olup mal memur
larına olveçhile tebligatı muktaziye ifa kılındığı 
gibi mevzuubahis olan Tokad merkezine merbut 
iki kariyenin hüsnü idareleriyle menafii Hazine
nin temini hususunda Tokad Muhasebeciliğine 
şediden tebligat icra kılınmış ve bu bapta yapı
lacak başka bir muamele görülememiş olduğu bil
dirilmekle arzı keyfiyet eylerim efendim. 

îcravekilleri Heyeti Reisi 
Müdafaai Milliye Vekili 

Fevzi 

BEİS — Sual takriri değil efendim. Yalnız 
Heyeti Aliyeniz havale etmiş, o da cevap veriyor. 
(Kâfi sadaları). 

RİFAT B. (Tokad) — Efendim bir nokta 
var. Onu arzedeceğim. 

REİS — Onu bir takrir verir anlatırsınız. 
Sual takriri değil. Heyeti Vekileyc havale edil
miş. Heyeti Vekile cevap vermiş. 

6. — TAKRİRLER 

1. — Çorum Mebusu Hâşim Beyin, mıntaka-
larından avdet eden istiklâl mahkemeleri âza
larının neticei icraatları hakkında izahat verme
lerine dair takriri 

Riyaseti Celileye 
Mıntıkalarından avdet eden istiklâl mahke

meleri heyeti muhteremesinin zamanı memuriyet
lerindeki icratlarmı berveçhi âti Heyeti Umumi-
yeya arzetmelerini teklif eylerim. 

12. I I I . 1337 
Çorum Mebusu 

Hâşim 

1. — Ceraimi siyasiye eshabmdan idam olu
nanlar; 

2. — Ceraimi siyasiye eshabmdan müebbet 
veya muvakkat cezalarla mahkûm olanlar; 
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3. — Ceraimi âdiye eshabmdan tecziye edi

lenler; 
4. — Maznun olup da mahkemelerin ilgası 

sebebiyle henüz hükme iktiran edemeyüp evrak
ları ait olduğu mahkemelere tevdi kılınanlar; 

5. — Ceraimi siyasiyeden maznun olup da 
idamları lâzımgeldiği halde izaai evkafla mü
samaha veya iğmazıayn edilmesi yüzünden mil
lete ihanet edenler. 

REİS — Bu bir tekliftir. Arkadaşlarımızdan 
birisi istiklâl mahkemelerinin icraatına dair iza
hat isliyorlar. Eğer bu izahatı Heyeti Umumiye 
kabul buyurursa bir gün tâyin ederiz. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Esasen 
bu yolda verilmiş karar var efendim. İstiklâl 
mahkemeleri neticei mesailerini Heyeti Aliyeye 
arzedeceklerdi. 

REİS — O halde efendim, bir gün tâyin ede
riz. İlk içtimada yahut Cumartesi içtimamda. 

BlR MEBUS B. — Birer cetvel göndersin
ler. 

REİS — Arzedeceğim efendim. Birer cetvel 
gönderirler. O cetvellerin vürudunda burada is-
tersentz şifahen izahat verirler, isterseniz tah
rirî izahat gönderirler. 

MUSTFA B. (Tokad) —Sivas Mahkemesin
de mühim bir mesele var. Her halde izahat veril
mesi lâzımdır. 

MUSA KÂZIM,Ef. (Konya) # — Onlar şimdi
ye kadar ifayi vazife etmişlerdir. Bunlara şu 
veya bu şekilde ifayi vazife ettiniz, hata etti
niz, savap ettiniz diyecek değiliz. Tabiî netice
yi anlatacaklar, bir cetvel verirler kâfidir. 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
Zaten İstiklâl mahkemelerinden on beş günde 
bir mesai ve mukarreratı havi cetvel gönderili
yordu. O gönderilen cetvel heyeti umumiyede 
okunursa şu suale cevap verilmiş olur zannede
rim. 

HÂŞİM B. (Çorum) ,— Bendeniz dairei inti-
habiyeme mezunen gideceğimden bir gün evvel 
karşınızdaki ruznamei müzakerat leA^hasma bir 
şey yazmıştım. Müsaade buyurursanız taciz 
edeceğim. Orada demiştim ki, muhterem arka
daşlar cümlenizi Canabı Hakka emanet bıraka
rak gidiyorum. Inşaallah avdetimde cümlenizi 

i sağ ve salim görürüm ve Cenabı Hak o mesut 
' dakikaları idrak ettirir diye yazmıştım. Elham

dülillah cümlenizi sağ ve salim gördüm. (Alkış-

— 98' — 
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lar). Teşekkür ederim.... Yalnız bendenizi dü
şündüren bir mesele var ki... 

RElS — Efendim, takrire dair söyleyiniz. 
HÂŞÎM B. (Devamla) — Takrire dair tabiî. 

Samsun'dan avdet buyuran istiklâl Mahkemesi 
heyeti Çorum'a uğramışlardı. Bendeniz de re-
faketlerinde olarak geldim. (Safa geldin sada-
ları). Şimdi bir mesele var efendim; öyle anlıyo
rum ki : İstiklâl mahkemeleri idamı icabedenle-
ri teehhüre uğratmış; idamları lâzımgelen haini 
vatan birçoklarını teehhüre uğratmış, idam et
memişler. (Gürültüler). Niçin idamı lâzımgelen 
kimseler kalmış? (Sadet harici «adaları). 

REÎS — Takrirdeki maksadınızı izah ede
ceksiniz. 

HÂŞlM B. — öyle değil.. (Sadet harici ses
leri, devam sadaları). Evrak İstiklâl mahke
mesine verilmiş, teehhüre uğramış, ordu kuman
danlığına verilmiş, tebdil edilmiş. Ciheti adliye
ye tevdi edilmiş. İşittiğime göre - tabiî kimse
nin namusuna tecavüz gibi bir şey telâkki Du
yurulmasın - rüşvet, ubudiyet henüz kalkma
mıştır. Evet % 8 i namussuzdur dersem müba
lâğa etmemiş olurum. (Kim sadaları) Gerek 
memurini adliye, gerek memurini askeriye... İs
pat edeceğim. Neden evraklar oraya (gidiyor? Ni
çin İstiklâl mahkemeleri vazifelerini kısmen ifa 
etmemiş? Bendeniz diyorum ki... 

REİS — Takrirdeki maksadınızı izah edin. 
HÂŞİM B. —• Madem ki, İstiklâl mahkeme

leri lâğvedilmiş, (llğa yok sadaları). Bu evrak
lar burada tahtı tetkika alınsın. 

ABDÜLKADİR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— İlga edilmemiştir. Kim ilga etmiş? 

HÂŞİM B. — Bunlara dair karar var. Ben
deniz diyorum ki : bâzılarının gayrikanuni idam 
olunduğunu söylediler. Bir de kanunen idam 
edilmesi lâzım gelirken idam edilmemiş olanlar 
da var. 

ABDÜLKADİR KEMALÎ B. — Onu yapan 
kimdir ? 

HÂŞİM B. — Nedir şimdiye kadar yaptıkla
rı muamele? Bu tetkik edilsin. 

ABDÜLKADİR KEMALÎ B. — [Hâşim Be
ye hitaben] Zati âliniz İstiklâl mahkemelerin
den mi bahsediyorsunuz, mehakimden mi bahse
diyorsunuz, İstiklâl mehakiminden bahsediyor
sanız bunlar vazifelerini tamamiyle yaptıkları
na kanidirler ve iktiza eden cevabı - buna siz 
mecbur addettiğiniz halde-alın açıklığı ile ver-
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meye hazırdırlar. Eğer adliyeyi, ciheti askeri-

| yeyi murat ediyorsanız onu da tasrih edin. 
Zabta geçsin. 

| HÂŞİM B. — Bendeniz diyorum ki: Cebbar-
I zade Halit Bey idamı lâzımgelirken niçin idam 
I edilmedi. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Muhte
rem arkadaşlar! Heyeti muhteremenizin maz-

I harı itimadı olarak salâhiyeti gayrinamütena-
hiye ile İstiklâl mahkemesine âza olarak gönde-

I rilen arkadaşlarınızdan "birisi de bendenizim. 
Sizden alınan itimada müsteniden beş ay mm-
takada çalışan arkadaşlarınız gibi bendeniz de 
size*alelmüfredat hesap vermeyi en mühim bir 
vazifei vicdaniye ve vazifei esasiye telâkki ede
rim. Binaenaleyh, sizden rica edeceğim birşey 
vardır. Aradan zaman geçmeksizin bizden he
sap aramak hususunda vazifei âlinizi mümkün 
olduğu kadar çabuk istimal buyurmanızdır 
efendim! İzahat verelim. Arkadaşlardan pek-
çoklariyle görüştüm. Aldıkları malûmat yal
nız mesmuattan ibaret kalıyor. Halbuki bütün 
yaptıklarımız Büyük Millet Meclisinin namma-
dır. Bütün şeref ona aittir. Binaenaleyh şere
fin, saadetin ve bütün muvaffakiyetin istinadet-
diği şey erkam ile sabit olursa ve bunlar zabıt
larımıza geçerse bizim gördüğümüz işler kıyme
ti tarihiyeyi iktisap eder. Onun için geç kalın
masın. Bunları bizden çabuk isteyiniz. (Doğru 
sadaları). 

ABDÜLKADİR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Efendim; Hâşim Bey tarafından verilen tak
rir üzerine inzimam eden izahatı meseleyi biraz 
karıştırdı. Hâşim Bey adliyenin veyahut cihe
ti askeriyenin fenalığından bahsedebilir. İstik
lâl Mahkemesinden bahsedebilir. Lâkin kendi
lerinden açıkça sormak ve zapta geçirmek isti
yorum ki, söylediği namussuzlukları, münase
betsizlikleri yapan İstiklâl mahkemeleri midir? 
yoksa devairi adliye veya askeriye midir? Bu
nun tasrihini rica ediyorum. 

HÂŞİM B. (Çorum) — Bendeniz İstiklâl 
mahkemeleri aleyhinde-suizanm icabedecek bir
şey söylemedim. 

ABDÜLKADİR KEMALÎ B. — Şu halde 
İstiklâl mahkemeleri Refik Şevket Bey birade
rimizin söylediği gibi en ufak teferruata varın
caya- kadar, namı âlinize ifayi vazife eden ar
kadaşlarınız en ufak hesabı vermeye hazırdır. 
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Buna mecbur etmediğiniz halde bunu vermeye I 
hazırdır efendim. 

HÂŞİM B . — Pekâlâ... 
MÜFÎT Ef. (Kırşehir) — Çorum Mebusu 

HAşim Bey arkadaşımızın vermiş olduğu bu takri
rin müzakeresi başka safhaya girdi. Hâşim Bey 
biraderimiz takririni izah etmek üzere bu kür
süye geldiği zaman aldığı alkışlardan mağrur 
olarak galiba kendisini gaybetti. (Bravo saba
ları, handeler). Memurini adliyenin yüzde se
kizinin irtikâp ve irtişasından da bahsetmek su
retiyle bir hatada bulundu. Memurinin irtikâp 
ve irtişa etmemesi bizce zaten asıldır. Emniyet, 
beraeti zimmet asıldır. Binaenaleyh, Hâşim 
Efendinin bu sözünün bendeniz zabta geçmeme
sini istemekle beraber Büyük Millet Meclisi na
mına İstiklâl mahkemesinde ifayi vazife eden 
arkadaşlarımızın da kendi zamanı memuriyet
lerinde verdikleri hükme, devrettikleri evraka 
dair bir cetvelin de Meclise gelmesiyle ıttıla hâ
sıl ederek bu meseleye nihayet verilmesini tek-. 
lif ederim. 

REÎS — Şimdi İstiklâl mahkemelerinin neticei 
icraatlarına dair cetvellerin, raporların tanzimi 
için arkadaşlarımızdan rica edeceğiz. Zaten 
gönderilenleri de vardır. Gönderilmiyenlerin de 
ikmalini rica edeceğim. Mesele bundan ibaret
tir. 

REFİK ŞEVKET B. — Reis Bey ! Hâşim Bey 
sözünü geri alıyor. 

REÎS — O halde mesele yoktur. 

2. — Erzurum Mebusu Salih Efendi ile arka- I 
d&şınm Keçiörende ciheti askeriyece işgal edil
miş olan bağlar hakkında Müdafaai Milliye Ve
kâletinden mal takriri 

REÎS — Efendim, Erzurum Mebusu Salih 
Efendinin Müdafaai Milliye Vekâletinden sual 
takriri vardır, Bağlar hakkında ... 

MÜFÎT Ef. (Kırşehri) — İzdivaç kanunu 
sahibi. 

REİS — Bir imza daha var, okuyamıyorum. 

Riyaseti Celileye 
Ankara'da mesken buhranının âzami bir de

receye vâsıl olarak halk meskensizlikten dolayı 
fevkalmemûl ve fevkalâde izdiham içinde yaşa
dığı halde Ankara'daki Keçiören ve sair meva-
kideki bağlardan otuz dört tanesinin işgali as- I 
kerî^ altına alındığı teyiden, rivayet olunmakta- I 
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dır. Topçu Talimgahı ittihaz edlmek üzere mül
hakatta daha müsait mevkiler mevcut olduğun
dan işbu teşebbüsün vâki olup olmadığının Mü
dafaai Milliye Vekâletinden sualini teklif ederiz. 

Sivas Mebusu Erzurum Mebusu 
Rasim Salih 

REÎS — Efendim! Müdafaai Milliyeye«havale 
ediyoruz. 

2. — Saruhan Mebusu Avni Beyin, Meclis içti
ma salonunun tevsi edilmesine dair takriri 

REÎS ,— Saruhan Mebusu Avni Beyin bir 
takriri var. 

Riyaseti Celileye 
İçtima salonumuz mebusanı kiramı istiab 

etmiyor. Şimdilik samiine mahsus alt katın azayı 
Meclise ilâveten tahsisini ve samiin için yal
nız üst katın ipkası hususunun teemmülünü tek
lif eylerim. 

Saruhan 
Avni 

REÎS — Zaten bu iş ile Divanı Riyaset meş
guldür. Onun için bunu da Divanı Riyasete gön
derelim. 

3. — Çorum Mebusu Dursun Beyin, makama
tı resmiyeye takdim edilen mazruflann sansür 
edilmemesine dair takriri. 

REÎS — Çorum Mebusu Tursun Beyin bir 
takrir vardır: 

Riyaseti Celileye 
Efrad ve erbabı mesalih tarafından makamatı 

resmiyeye takdim edilecek mazruf mâruzâtın 
sansür edlmemesi birçok fevaidi eâmi olduğun
dan ve bu suretle birçok hakayik ve şikâyatı mü-
hikkaya destres olacağından keyfiyetin nazarı 
dikkata alınmak üzere makamatı aidesine tebli
ğini teklif eylerim. 

Çorum Mebusu 
Tursun 

(İzahat versin sadaları). 
DURSUN B. (Çorum) — Efendim! mülha

kattan makamatı resmiyeye gerek telgrafla, ge
rek mazrufen gönderilecek şikâyat ve bâzı ihba-
ratı mühimme mutlaka mahallinde sansür edili
yor, gönderiliyor ve bu sansüre tâbi olduğu için 
Hükümet kendisi için ıttılaı lâzım olan pek çok 
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şeylere vâkıf olamıyor. Binaenaleyh hem Hükü
metin menfaati noktai nazarından, hem de aha
linin şikâyatı nıuhikkasının makamatı resmiyeye 
gelibte Hükümet, mülhakatta ne oluyor, ne biti
yor, ne gibi umumi ve şahsi mezalim oluyor! Bu
na muttali olması için mazrufen gelecek şeyle
rin katiyen sansüre tâbi edilmemesi gayet muhik, 
gayet lâzımıdır. Bendeniz dairei intihabiyemcle aha
linin hep bundan şikâyet ettiklerini gördüm. Ge
rek merkezde ve gerek mülhakatta birçok vuku
at olduğu halde kimse yazamıyor. Faraza kaza
nan birsinde kaymakamıd'an veyahut diğerinden 
birisi şikâyette bulunacak ve o, mutasarrıflığa 
veyahut Ankara'da devairi merkeziyeden birine 
bir şikâyetname gönderiyor. O şikâyetname mut
laka kaymakama1 gidiyor. Kaymakam da okuyor. 
Bunun için verilen şeyler gelmiyor. Herkes de 
cesaret edip şikâyet edemiyor. Birçok mezalim 
ika ediliyor, birçok hukuk zayi oluyor. Onun 
için rica ederim, nazarı dikkatinizi celbederim, 
tek bize gelecek mektuplar sansür edilmesin. 

ZAMÎR B. (Adana) — Esasen sansür yoktur. 
DURSUN B. (Devamla) — Var efendim, ri

ca ederim, her yerde sansür var. (Her yerde var 
sadaları). 

MUSTAFA B. (Tokad) — Halkın işini an
lamadıktan sonra ne olacak bu? 

REÎS — Efendim böyle takrirler alelusul 
şimdiye kadar Heyeti Vekileye ihtar ve tavsiye 
altında havale olunuyordu. 

DURSUN B. — Her halde bir karar altına 
alınsın. 

REÎS — Müsaade buyurunuz efendim, soyle-
yim.. Bu takrire dair müzakere cereyan etmek lâzım 
geliyorsa Heyeti Umumiyeye arzolunur. Ruzna-
meye alınır, Ovakit müzakere edilir. Şimdi efen
dim iki şık vardır. Bir ruznameye alınır; müza
kere edilir; bir karar şeklinde tebliğ edilir. 
Bir de doğrudan doğruya Heyeti Vekileye.... 
(Hayır, hayır sadaları) efendim! hayırdemeyin! 
daha reye koymadım. Rica ederim! mümkün ol
duğu kadar intizama riayet edelim. İşleri daha 
çabuk bitiririz. Bu meselenin ruznameye konup 
müzakere edilmesini kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. Ruznameye aldık, celsei âtiyede 
müzakere ederiz. 

4. — Diyarbekir Mebusu Kadri Ahmet Be
yin, Diyarbekir -Ergani şosesinin tamir ettiril
mesine dair takriri. 
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REÎS — Efendim Diyarbekir Mebusu Kadri 

Beyin bir takriri var: 

Riyaseti Celileye 
Ergani ile Diyarbekir arasındaki otuz kilo

metrelik şose her vasıtai nakliye ile müruru 
men edecek bir halde harab olmuştur. 1336 se
nesi bütçesinin müzakeresi sırasında Nafia Ve
kâletinden vâki olacak suale karşı bu sene na
zarı dikkate alacağını beyan etmekle ilk baharda 
mezkûr şosenin zateri mevcut olan çakıllarının 
ferşi suretiyle tecdit ve tamirini teklif ederim. 

12 . III . 1337 
Diyarbekir 

Kadri 

REÎS — Efendim takriri Nafia Vekâletine 
havale ediyoruz. (Muvafık sadaları). 

5. — Diyarbekir Mebusu Kadri Ahmet Beyin. 
Müoahedei milliyenin ikinci senesi hatıran ol
mak üzere madenî meskukât.darb ettirilmesine 
dair takriri. 

REÎS — Yine Diyarbekir mebusu Kadri 
Ahmet Beyin bir takriri var: 

Riyaseti Celileye 
îstiklâl dâvasına müstenit Müeahedei müli

yenin ikinci senesini Bihamdülillâhi Taalâ muvaf
fakiyetle idrâk ediyoruz. Bu münasebetle muh
telif maadinden Heyeti Vekilece tensib edilecek 
miktar madenî meskukâtın darbiyle hatırai celilei 
mesudenin pişigâhı enzarı millete vaz'mı teklif 
ederim. 

13 . III . 1337 
Diyarbekir 

Kadri 

REÎS — Bu takriri de aidiyeti cihetiyle Ma
liye Vekâletine havale ediyoruz. Tasviben değil, 
nazarı dikkate alınmıştır. Heyeti Vekilenin mü
talâasını soruyoruz. 

4. — TEKLÎFmt 

i. — Karahisan Şarki Mebusu Mustafa Be
yin, her nevi kavaninin kabulü katisinin tâyini 
esami ile reye vaz't hakkında teklifi kanunisi 
(2/246) 

REÎS — Efendim! Karahisan Şarki Mebusu 
Mustafa Beyin bir takriri var. Efendim her nevi 
kavaninin kabulü katisinde tayini esami ile reye 

— 101 — 



î : 7 14. S 
vaz edilmesine dair bir maddei kanuniye teklif 
ediyor. Nizamnamei Dahiliye-taalluk eder. Bina
enaleyh Nizamnamei Dahili Encümeni teşekkül 
etmelidir ve bu takriri de oraya havale ederiz 
efendim. Şubelerce intihab edelim. 

FEYYAZ ÂLÎ B. (Yozgad) — Lâyiha En
cümenine gitsin. 

REİS — Lâyha Encümenine gitmez. Doğru
dan doğruya Nizamnamei Dahiliye taalluk edi
yor. Şubelerden Nizamnamei Dahili Encümeni 
intihab olunsun. (Muvafık sadaları). 

2. — Karahisan Şarki Mebusu Mustafa Be
yin, Meclis Riyaset ve Riyaset Vekaletleriyle 
İcra Vekilliğinin bir zat uhdesinde içtima etme
mesi hakkında teklifi kanunisi (2/245) 

REÎS — Karahisan Şarki Mebusu Mustafa 
Beyin bir takriri var efendim. Bir tefsir mad
desi teklif ediyorlar. Tefsir Kabul, edilmediği 
takdirde bir zeyil ilâ-vesini teklif ediyorlar. 
(Okunsun sadaları). 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Büyük Millet Meclisi Riyasetiyle Heyeti îöra 

Vekâletlerinden birisinin bir zat uhdesine içti
mai mehaziri adideyi dâi bulunduğu bittecrübe 
nümayan olduğundan meşrutiyetle idare olunan 
bütün memaliki mütemeddinede tecviz edilmemiş 
olan bu içtimai riyaset ve vekâlet meselesi Büyük 
Millet Meclisinin dahi nazarı dikkatini celbede-
rek bir mah mukaddem tasdik olunan Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun dokuzuncu maddesinde Ri
yaseti Celileleri îcra Vekâleti Riyasetinden ayrıl
dığı malûmu Devletleridir. Büyük Millet Mecli
sini ve dolayısiyle bütün milleti temsil etmek ve 
icrayı vazife eylemek noktasından Riyaseti Ce-
lileriyle Vekâleti Devletleri meyanmda bir fark 
olmayıp (Elvekili kelasîl) kaidei umumiyesine 
ve maddei mebhusü anhan-ın ahkâmı münifesine 
tevfikan zikrolunan ademi içtimain Vekâleti Ce-
lilei Riyasetpenahilerini haiz olan Riyaseti sani
ye ve Riyaset vekâletlerine teşmili zaruri ve 
maddei maruzanm Heyeti Umumiyeee bu suretle 
tefsiri bir emri tabiîdir itikadmdayım. Bu tefsir 
heyeti muhteremece şayanı kabul görülmediği 
takdirde mezkûr dokuzuncu maddeye zeyil olmak 
üzere maddei âtiyenin tasdik ve kabulünü arz ve 
teklif eylerim. 5 Mart 1337 

Karahisan Şarki Mebusu 
Mustafa 

1337 C : 1 
Teşkilâtı Esâsiye Kanunuıım» . . . . md mad

desine zeyildir. i 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaset yept 

Riyaset vekâletleri ile Kuvvei icraiye Vekâleti 
bir zat uhdesinde içtima edemez. 

5 'Mart 1337 
Karahisan Şarki Mebusu 

Mustafa 

REİS — Efendim, bu takrirde Mustafa Bey 
bir tefsir istiyorlar. Diyorlar ki, Reisi evvel ve 
Reisi aaniler icra vekâletlerinden birisisini uhde
sinde bulundurmasın. Bu tefsiri kabul buyurur
sanız.. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Encümeni 
Mahsusa havale edilsin. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Usulen 
Lâyiha Encümenine gitmesi lâzımdır, Çünkü hit 
teklifi kanunidir. 

MUSTAFA B. (Karahisan Şarki) — Reis 
Bey teklifimin Lâyiha Encümenine havalesi 14-
zımgelir. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Efendim, takrir 
iki şıkkı havi. Bunlardan birisi tefsir, birisi de 
yeniden bir maddei kanuniye ilâvesi. Maddei 
kanuniye teklifleri asıl olduğu cihetle bir kere 

; Lâyiha Encümenine havale edilsin. Nazarı itibara 
alınırsa alınır, alınmazsa alınmaz. Lâyiha Encü
menine gönderelim efendim. 

HASAN BASRt B. (Karesi) — Encümeni 
mahsus teşekkül etmiştir. Binaenaleyh oraya ha
valesi lâzımdır. Lâyiha Encümenine gitmez. En
cümeni Mahsusa gider. 

MUSTAFA B. (Karahisan Şarki) — Efen
dim, tefsir talebediyorum. (Gürültüler). 

REİS — Efendim, müsaade buyurun, bu bir 
lâyihadır. Bir lâyihai kanuniyenin her halde 
Lâyiha Encümenine gitmesi lâzımdır. Tefsir 
meselesini de mevzuubahis ediyor. Eğer tefsir 
kabul edilirse kanuna o vakit lüzum kalmıyor. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhaıı). — Tefsir; 
mevcut bir mefhumu kanuninin sureti sarihada 
anlattırılması demektir. Zaten teklif eden zat 
evvelemirde bu meselenin tefsirini istiyor, ba
dehu kabul edilmezse kanunu teklif ediyor. Bu 
teklif eğer Lâyiha Encümenine giderse, şe|di 
kanuni alırsa teklif eden zatın teklifinin lâğv 
edilmesi lâzım. Niçin bir arkadaşın teklifi lâğv 
olunsun? Onun için evvelâ tefsir meselösi hal-
lolunsun. o olmazsa ikinci teklifi kabul olunsun. 
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*£ÜF$Î> M. (Kırşehir) — Reis Bey Bende-

niâe; C&Hap ve*3Meri için bem de cevap verece
ğimi ©k* töferir tecdit ile blSwak olursa onu za
ten nazarı itibara almamak lâzımgelir. 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) —Neden? 
MÜFİD Ef. (Devamla) — Ya katı tefsirini 

isbemeü veya yemd«n tadilim istemeli. Bendeniz 
Mafetala Bey arkadaşımızın hukukunu sıyaneten 
teklMi kanuninin nazarı itibara alınarak Lâyiha 
Encümenine gitmesini istedim. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) — 
Efendim, Refik Şevket Bey arkadaşımızın bu
yurduğu gibi, sahibi takrir evvelemirde tefsirini 
istiyor. Tefsir hakkında Meclisi Âlinizin bir ka
rar ittihaz etmesi lâzımdır. Tefsir şayet kabul 
edilmiyecek olursa ikinci şık olarak bir maddei 
kanuniye teklif ediyor. Binaenaleyh zaten Mec
lisi Âliniz kabul etmiştir ki, - Teşkilâtı Esasiye 
Kanununda - riyasetlerle icra vekillikleri birleş-
miyeeektir ve bunun mehaziri adidesi bittecrübe 
sabit olmuş ve ondan dolayı bu esas kabul edil
miştir. Büyük Millet Meclisi Reisi, icra Vekil
leri Heyeti Riyasetinde bulunmakla mahzur ne 
ise, reisi saninin de orada bulunması aynı mah
zuru haizdir. Hükümetin noktai nazarına dair Mec

listen birşey çıkarmak lâzımgeldiği zaman orada İc
ra Vekili bulunan Reisi sani Beyefendi Hazretleri 
kürsüi hitabete çıkarak kendi nazarına >göre me
seleyi yürütmek istiyor, Makamı Riyasetin hiç 
şüphesiz arayı tasnif ve tâyin etmekte büyük bir 
hakkı vardır. Sonra biz kabul etmek hususunda 
emrivaki karşısında bulunuyoruz. Bu sebeple 
ve bu suretledir ki, biz İcra Riyasetiyle Meclis 
Riyasetini hiç şüphesiz ayırımsızdır. Diğer riya
setlerin de bittabi ayrılması lâzımdır. Zaten o 
kanunun ruhunda bu mevcuttur. Binaenaleyh 
bu şeyin, Mustafa Bey arkadaşımız, tefsir sure
tiyle ifade edilmesini istiyor ki, bunun ifade 
edilmesi zaruridir. Çünkü bu kanunun ruhudur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Meclis 
Reisinin îcra Vekilleri Heyetinin de Reisi tabiisi 
olduğu unutulmasın. 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Efen
dim, bendenizin söyliyeceğim de Şükrü Beyin 
söylediğinin aynıdır, evvelemirde bu maddenin 
reisi saniye, reisvekillerine de şümulü olduğunu 
Heyeti Muhtereme tasdik ederse bir daha teklife 
hacet kalmaz. Binaenaleyh öylece muamele olur, 
güder. 
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TUNALI HlLMÎ B. (Bolu) — Efendim, 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun nâzımı, mürettibi 
Encümeni Mahsustur. O Encümeni Mahsus bu
gün mevcuttur, binaenaleyh bu teklifin bu En
cümene havalesini isterim ve o Encümene hava
lesi elzem ve lâbüttür. 

REİS — Efendim, müzakerenin tarzı değişti. 
Mustafa Bey teklifi kanunisinden vaz geçiyor. 
Âdeta bir tefsirdir diyor; binaenaleyh bu tefsir 
meselesini burada mı müzakere edeceksiniz? Yok
sa Encümene mi vereceksiniz? (Encümeni Mah
susa sadaları). 

MUSTAFA B. (Karahisari Şarki) — Doğrusu 
Encümeni Mahsusa gitmesi daha muvafık olsa 
gerek. 

REÎS — Encümeni Mahsusa gönderildi. 

4. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm Erganüi 
Musaoğlu Casım'ın evrakı hükmiyesinin gönde
rildiğine dair Ergani Müddei Umumiliğinden 
mevrut tezkere. 

REÎS — Efendim, müsaade 'buyurursanız 
Erganimadeni Livasında Hiyaneti Vataniye Ka
nuniyle muhakemesi icra olunmuş olan Musaoğ
lu Casım'm evrakı hükmiyesi gelmiş; onu Ad
liye Encümenine havale edeceğiz. Yalnız şayanı 
dikkat bir şey var. Doğrudan doğruya müddei 
umumi buraya gönderiyor. Adliye Vekâleti va-
sıtasiyle gelmemiştir. (Zararı yok sesleri). 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Vasıtai muhaberedir esasen. 

3. — Diyarbekir Mebusu Hacı Şükrü Beyin 
hakkındaki tahkikatın tesrii intacı temennisine 
dair takriri. 

REÎS — Efendim, Diyarbekir Mebusu Hacı 
Şükrü Beyin bir takriri var. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Meclis Âli karariyle Dördüncü Şubeye tevdi 

edilen hakkımdaki evrakı tahkikiye sene niha
yeti dolayısiyle ikmal edilememiştir. Nizamna-
mei Dahilî mucibince badelkur'a şubelerden bi
rine tevdi ile fevkalâde mühim olan ve arkadaş
lardan birisinin şeref ve haysiyetine taallûk 
eden bu meselenin mütaaddit defalar verdiğim 
takrirlerle talep eylediğim üzere tesrii intacına 
karar itasını rica ederim. 12 Mart 1337 

Diyarbekir Mebusu 
Hacı Şükrü 
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BEİS — Kur 'a çekeceğiz. Bittabi ona göre 

bir şubeye vereceğiz. (Çekildi) birinci şubeye 
isabet etti; 

8. — MAZBATALAR 

i. — Yazıcı efrat ve küçük zabıtanın iaşesi 
hakkındaki kanun lâyihası ve Kavanini Maiiye, 
Müdafaai Milliye ve Muvazenei MaUye Encü
menleri mazbataları. 

REİS — Efendim, ruznamei müzakerata ge
çiyoruz. Küçük zabitan ve efrada verilecek be-
delât hakkında bir lâyihai kanuniye var: Müda. 
fai Milliye Vekili Paşa Hazretleri de burada 
hazırdırlar. Maliye Vekili Beyefendi de zaten 
buradadır. (Lâyiha Encümenine sadaları). 

, Efendim müzakere edeceğiz. 
HÜSEYİN AVNİ- B. (Erzurum) — Reis 

Bey, Encümene gitmek lâzımdır. 
ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 

— Ruznamede yok Reis Bey. 
REİS — Efendim, Encümenlere gitmiş, git

memiş olsa müzakere edeceğiz denir mi? Rica 
ederim, hattâ basılmış, tevzi de edilmiştir. Mü
saade buyurursanız okuyalım. Hem Hükümetin 
teklifi var; hem de Kavanini Maliye Encümeni
nin. Bu kanun lâyihası basılmış ve dağılmıştır. 
efendim, encümenlerin mazbatalarını okuyacağız. 

30 . 1 . 1337 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Kıtaatı nizamiye bulunmıyan mahallerde ef
rat ile küçük zabitana bir aylık taymat istihkakı 
olarak altı yüz kuruş itası hakkında İcra Vekil
leri Heyetinin 27 . 1 . 1337 tarihindeki içtima-
mda kabul edilen ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Riyaseti Celilesinin tasdikına iktiran eyliyen 
lâyihai kanuniye sureti musaddakası ve esbabı 
mucibe lâyihası rapten takdim kılınmakla ikti
zasının ifa ve neticesinin işar buyurulmasuıı 
rica ederim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
ve Müdafaai Milliye Vekili 

Fevzi 

Esbabı mucibe 
Kıtaatı nizamiye bulunmıyan ve vaz'ı kazan 

imkânı hâsıl olmıyan mahaller ile ahziasker şua-
batı tarafından celp ve cemi edilecek efrat ve 
küçük zabitanın bir aylık taymat istihkakları 
olarak fiyatı hazıraya göre maktuan 600 kuruş 

yevmiye itası tensip edilmiş olduğundan ifayi 
muktazası zımnında tanzim kılınan mevaddı 
kanuniye lef fen takdim kılınmış olmakla olbapta. 

Lâyihai kanuniye suretidir 

MADDE 1. — Kıtaatı nizamiye bulunmıyan 
ve vaz'i kazan imkânı hâsıl olmıyan mahallerde 
küçük zabitanla efradın bir aylık tayınat istih
kakı olarak mahallî rayici nazarı itibara alın
mak suretiyle maktuan altı yüz kuruşu tecavüz 
etmemek üzere tahsisat ita olunur. 

MADDE 2. — Ahziasker şuabatı tarafından 
celp ve cemi edilip civar kıtaata sevkedilecek 
olanlar ile berayi tebdilhava veya berayı memu
riyet izam ve iade kılman ve silâh altından ter
his edilen silâhendazana kıta şeklinde iaşe edi
lemediği veya kumanya verilemediği surette ra
yici hazıra göre yevmiye yirmi kuruş ile şehrî 
altı yüz kuruşu tecavüz etmemek üzeçe tahsisat 
verilir. 

MADDE 3. 
muteberdir. 

İşbu kanun tarihi neşrinden 

MADDE 4. — İşbu kanunun icrayi ahkâmı
na Müdafaai Milliye ve Maliye vekilleri me
murdur. 

İcra Vekilleri Heyeti 
Reis Vekili Seriye Vekili 

Ferit Fehmi 
Müdafaai Milliye Vekili 

namına Adliye Vekili 
Ömer Lûtfi Celâlettin Arif 

Dahiliye Vekili namına Hariciye Vekâleti Ve'kili 
Adnan Ahmet Muhtar 

Maliye Vekili Marif Vekili 
Ferit Hamdullah Suphi 

Nafıa Vekili • İktis-at Vekâleti Vekili 
Ömer Lûtfi Mahmut Celâl 

Erkânı Harbiyei Umumiye 
Sıhhiye Vekili Reis Vekili 

Adnan Teftişte 

Riyesat Celileye 
Kıtaatı nizamiye bulunmıyan mahallerde 

kazandan yemek suretiyle temini iaşeleri imkâ
nı hâsıl olamıyan efrat ve küçük zabitana bir 
aylık tayın istihkakı olarak maktuan altışar 
yüz kuruş itası teklifini havi Müdafaai Milli
ye Vekâleti Celilesinin merbut esbabı mucibe 
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sureti tetkik olundukta teklifi mezkûr berveç-
hi âti tadil olunmuştur. 

3 Kânunuevvel 1336 
Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Vehbi 
Kâtip 

Cemil Halil 

MADDE 1. — Kıtaatı nizamiye bulunmıyan 
mahallerde kazandan yemek suretiyle temini 
iaşeleri imkânı hâsıl olamıyan efrat ve küçük za
bıtana şehrî maktuan beşer yüz kuruş verilir. 

MADDE 2. —- Iştou kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Müda-
faai Milliye ve Maliye vekâletleri memurdur. 

Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 

4 Temmuz 1336 tarihli, Müdafaai Milliye 
Encümenine havale olunup Kavanini Maliye 
Encümeninde zıyaa uğradığı Makamı Riyase
tin 4 . X . 1336 tarih ve 379-901 numaralı tezke
resinden anlaşılan Müdafaai Milliye Vekâleti
nin kıtaatı nizamiye bulunmıyan mahallerde 
efrat ve küçük zâbitanın tayın bedeli hakkın
daki lâyihai kanuniyesi ve esbabı mucibe lâyi
hası vekâleti müşarünileyhadan tekrar celbö-
lunmuş ve 18.1.1337 de içtima eden encüme
nimizde tekrar mütalâa ve tezekkür edilmiştir. 
Filhakika zamanımızdaki pahalılıkta 3 Mart 
1332 tarihli kanun mucibince verilen yüz on 
kuruş efradın iaşesine asla kâfi gelemez. Zu-
afa ve sevkiyâtm bu yüzden duçarı perişani ol
dukları şüphesizdir. Yalnız Levazımatı umu-
miyece muhtelif mmtakalar fiyatları birleşti
rilerek vasati !bir fiyat tesibitiyle nef'i Hazine
nin neferin hakkına tercihinden başka birşey ola
mıyan sureti halli muvafıkı adalet görülme
mektedir. Maksat vaz'ı kazan olamıyan ma
hallerdeki efradın karnını doyurmak ve sıh
hatlerini muhafaza etmek olduğuna nazaran 
iaşe fiyatlarının takarrür ettiği kolordu mın-
takalafmdaki bedelin kanunen esas ittihaz kı
lınması fakat kolordu kumandanlarının ^endi 
mıntakaları dahilindeki mevakiin farkı fiyatına 
göre bu iaşeyi tanzim eylemesi muvafıkı müta
lâa olmaktadır. Bundan maada üçüncü madde
nin zikrine hiçbir lüzumu kanuni görülememek-
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te ve tadil için bir zaman muteber kasıt ve tah
sisi muvafıkı mütalâa olunmamaktadır. 

Esbabı marazaya mebni encümenimiz ka
nunu mezkûrun berveçhi âti surette tadilen ka
bulünü teklif ile Muvazenei Maliye Encümeni
ne havalesi mâarızında Makamı Riyasete tak
dim kılınır* 

Lâyihai kanuniye 

1. — Kıtaatı nizamiye bulunmıyan mahal
lerde kazandan yemek suretiyle temini iaşele
ri imkânı hâsıl olamıyan efrat ve küçük zâbita-
na bir aylık tayınat istihkakı olarak mensup 
oldukları kolordu mmtakası rayiç vasatisi üze
rinden tediyat yapılır. 

2. — Ahzı asker şuaibatı tarafından celp ve 
cemedilip civar kıtaata sevkedilecek olan ve 
kezalik berayi tebdilhava veya berayi memu
riyet izam ve iade kılman ve silâh altından ter
his edilen silâhendazana kıta şeklinde iaşe edile
mediği veya güzergâhta kıtai nizamiye bulun
madığı veya kumanya verilemediği surette da
hi bulundukları kolordu mmtakası rayiç va
satisi üzerinden yevmiye ita kılınır. 

3. — İşbu kanun tarihi neşrinden muteber
dir. 

4. — İşbu kanunun icrayi ahkâmına Müda
faai Milliye ve Maliye vekilleri memurdur. 
8 Cemazmlevvel 1339 ve 18 Kânunusani 1337 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Yusuf İzzet Hüsrev 
Kâtip 

Bayazıt Muş Erzurum 
Dr. Refik Salâhattin Salih 

Genç Eskişehir Tokad 
Ali Vasıf Eyüib Sabri Mustafa 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Kıtaatı nizamiye bulunmıyan mahallerde 

kazandan yemek suretiyle temini iaşeleri imkâ
nı hâsıl olamıyan efrat ve küçük zâbitan ile 
ahzi asker şuaibatı tarafından celp ve cemedi
lip civar kıtaata sevkedilecek olanlarla berayi 
tebdilihava ve berayi memuriyet izam ve iade 
kılman ve silâh altından terhis edilen silâhen
dazana verilecek yevmiye ve tahsisat hakkın
da Heyeti Vekilece tanzim olunan lâyihai ka-
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nuniye müsveddesi aynen kabul edilmiş olmak- j 
la keyfiyetin berayi müzakere Heyeti Umuıni-
yeye arzı tezekkür kılınmıştır. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Ferit Fuat 
Kâtip Âza Hakkâri 

Memduh Necdet Mustafa Kemal Mazhar Müfit 

REÎS — Heyeti umumiyesinin müzakeresine 
başlamazdan evvel Müdafaai Milliye Vekili 
Paşa Hazretleri izahat verecekler. 

MÜDAFAAI MÎLLÎYE VEKÎLÎ FEVZÎ P§. 
(Kozan) — Efendim, bu teklifi kanuni bundan 
5 - 6 ay evvel teklif ve arzolunmuştu. Bu mese
lede* gerek zuafanm yollarda pek az para ile 
sevfcolunmasmdan, gerek efradı cedidenin iyi 
beslenememelerinden dolayı birçok şikâyetler 
oldu. Filhakika; şimdiye kadar eldeki mevcut 
kanun mucibince bir nefer için iaşe masrafı | 
(110) kuruş veriliyor k i : Bir güne takriben üç 
buçuk kuruş kadar düşüyor. Tabiidir ki üç bu
çuk kuruştan fazla para vermeye eldeki kanun 
müsait olmadığı için şimdiye kadar böyle ve
riliyordu. Bugün bir neferin bütün ordu dahi
lindeki vasati iaşe masrafı şehrî altı yüz kuru
şa baliğ oluyor. Bu altı yüz kuruşu geçmemek 
hususu nazarı dikkate alınarak her kolordu da
iresinde ne kadar fiyat verilmesi takdir oluna
rak, gerek zuafanın ve gerek tebdilhava efra
dının sevkında ve gerekse efradı cedidenin sev
kında böyle verilecek olursa yolda efrat daha 
güzel iaşe olunacaktır ve sıkıntı çekmiyecektir. 

Bundan başka efrat esnayi şevkte; niza
miye kıtaatı, ve menzil no'ktaları bulunan ma
hallerde sıcak yemek yiyecekleri için bu para 
verilmiyecektir. Fakat her yerde sıcak yemek 
verilmek imkânı yoktur. Binaenaleyh yalnız 
oralara hasru kasrolunacağı için suiistimaller 
de olmıyacaktır. Bu cihetle bu kanun efradın 
sevkında büyük bir suhulet göstereceği için ka
bulünü rica ederim. (Para nerden verilecek 
sadaları). Sevkolunduğu mahallerden verile
cektir. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendim, 
bendeniz bir nokta arzedeceğim. Şimdiye ka
dar jandarmadan şikâyet ediyoruz. Bilmem ki 
bu jandarmadan şikâyet ettiğimizden dolayı 
haklı mıyız? Çünkü jandarmayı doyuracak ka
dar para vermiyoruz. Paşa Hazretlerinin be- I 
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yanatlarmdaıı anlıyorum ki, bir asker mahiye 
altı liraya maloluyor. Fakat ;kaza;n hesabı baş
kadır, fert hesabı başkadır. Zannediyorum ki, 
bunda zühul oluyor. Yarın askerlerimizi de bir 
yere memuren gönderdiğimizde 600 kuruş veri
lecektir. Bu 600 kuruşla insanın yaşamak im
kânı yoktur. Şuranın veya buranın rayici bel
desi üzerinden hesap edilerek buna bir had tâ
yin edilmesi de gayricaizdir. Bu gayrimahdut 
olarak kabul edilmeli. Çünkü ekmek, yemek, 
yemeklik, vakıa toptan kazanda 600 kuruş ola
bilir, fakat ferden yevmiye on kuruş, on beş 
kuruş vermekle iaşeye katiyen imkân yoktur. 
Jandarmalar gibi sonra askerlerden de şikâyet 
vâki olur. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Ben .efendim bir ci
heti sual edeceğim. Hakikaten şimdiye kadar 
sevkolunan neferata verilen yavmiye hiçbir şey 
değildi. Onları çok sefil bir halde yollarda ve 
sairede görüyorduk. Hepimiz biliyoruz ki, asker
lik âdeta o nefer için bir zül gibi görünüyor. 
Bu da ayıp idi, Şimdi bu iyi, yalnız kazan kay-
namıyanlar için yapılıyor; fakat kazan kaynı-
yan yerlerdeki zâbitan maiyetinde bulunan bir
çok neferat ne olacak? Bu kanunun Hükmü 
bu neferata şâmil midir? Yoksa bu neferat da 
kazandan yiyecek midir? Orada kazan kaynıyor, 
kazan kaynadığı yerde kazandan yerse o nefe
rin tayını her halde biraz daha ehven olacak
tır. Fakat efendinin yanında hizmetçi olan nefer 
tabiî o efendinin yanında yiyip içiyor. O gibi 
neferler hakkında ne gibi muamele olacak? Ben 
buna cevap istiyorum. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim, 
bendeniz bu kanunun, teşkilâtı mükemmel, ka
zanları kaynıyan yerler için değil, belki, pek az 
mevcudu bulunan ve kazan kaynatmak imkânı 
olmıyan yerlerde ve efradı cedidenin celp ve 
cemi zamanlarında muvakkaten merkezde birkaç 
gün kaldığı zamanlar veyahut efradı mezüne 
veya tebdilheva efraduSm bir mahalden diğer 
bir mahle sevkını temin, bir mahalden diğer 
mahle sevkindaki sefalete nihayet vermek için 
tanzim edilmiş, vacibülkabul bir kanun olduğunu 
zannediyorum. Çünkü bizde efradı cedide şube
lere .müracaat ediyor, ya tirenin! müsait olma
ması veyahut vakit ve zamaniyle şubece kayıt 
edilmemesi cihetiyle, daha bâzı esbap dolayısiyle 
sevkı teehhür eden efrat bir kıtaya mal olmadığın
dan ne yevmiye ve ne de kazandan yemek yiye-
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miyor. Bünİ teh pek çoklarının parası olmadığı 
cfhetİe sokak köşelerinde kalıyorlar. Hattâ içle
rinde bir hana misafir olabilecek bir parası 
mevcut olmıyan neferler dahi bulunmak ihtimali 
va¥dir. Bu efradı askeriyenin ya memlekete isâli; 
yafeut muntazam bir kıtaya iltihakı zamanına 
kadar erMâ geçecek günlerdeki sefaletlere niha
yet verilmesi için tanzim edilmiş bir kanun öl-
dü|^ndan bunun kabulünü teklif ediyorum. 

MÜDAFAİ MÎLLÎYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ SALÂHADDÎN B. (Mer
sin) — Efendim! Mevzuubahis olan mesele; 
münferit sevkolunan askerlerin yollarda sefa
letten vikayesi meselesidir. Bunun için en iyi 
esas, bizim eski idarei askeriye maddesinde ka
bul edfreh esastır. Ö da; her beldenin rayici bel
desi ne ise, o rayici belde üzerinden efradın yev
miyesini vermektir. Meselâ:"Aziziye'den Sivas'a 
bil* nefer sevkoİuhuyor. Aziziye'deki rayici belde 
ne ise o kaza rayici üzerinden yevmiye verildiği 
için o kaza dahilindeki hareketlerinde bu adam
ların karnı doyabilir. 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
—• Bunları kim tâyin eder. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Mahalleri 
belediyeleri efendim. Belediyelerce rayici belde 
muayyendir. 

Kezalik Samsun tarafından asker sevkolu^ 
nmyor. Sahiller de pahalılık ziyadedir. Bittabi 
orada ona göre yevmiye verilir. Binaenaleyh 
bir kolordu mıntakâsı dâhilinde, meselâ esası 
olarak biz vasati bir iaşe kabul etsek bununla 
yapılacak sevkıyat dahi doğru olmaz. Çünkü 
Samsun'la Aziziye'nin, yahut Amasya ile To-
kâd'm fiyatlarını birleştirilerek yapılan bu va
sati yevmiye o kolorduda .muteber olsun dersek, 
kezalik yine sahiller üzerinden yapılan sevkiyat-
ta pahalı yerlerde askerin karnı o para ile 
dbyam&z. 

Binaenaleyh bunda bir esas kabul ettik. Bü
tün her türuku şâmil olarak sarfıı rayiç belde 
ürerinden kabul etmek de fevkalâde mütehav-
vil olur. O zaman belediyeler de öyle bir fiyat 
verirler ki, bütün bunlar masarifi askeriyeyi 
mütehâvvil bir halde bırakabilir. Onun için bir 
esas kabul etmek lâzım ki, her türlü mehaziri 
az çok tadil edebilsin. Zaten kıtaat besliyen 
ahzi askerler vardır. İaşelerinin fiyatlarını bilir. 
M&âyfhnmöltakalâr için fiyat vasatilerini tes-
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I bit ve o fiyatları tebİijğ etsin, ve yapılacak 

her türlü sevkiyatı askeriyede o fiyata göre 
verilsin. Bu suretle muayyen olur. 

Bâzı memleketler vardır ki, rayiçlerinde bü
yük bir tebeddül olamaz. Oralar için bir veya 
iki fiyat vasati kifayet edebilir, o nokta dahi
lindeki sevkiyatı askeriye için bâzı yerlerde 
vardır ki, fiyatları mütebettildir. Oralarda, o 
kol ordularda bir iki, üç fiyat, yani muayyen 
mmtakalarda verebilir ve bunu biz yapmıştık. 
Meselâ Amasya havalisinden Samsun-a vuku-
bulacak sevkiyat için bir fiyat vermiştik. Amas
ya'dan Cenup tarafına gidecekler için ayrı bil 
fiyat vermiştik, esarm gılasma ve derecesine göre 

J bittabi hayvan sevkıyatı da ayın surette öla-
r çaktır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bu ra
yiç sabit mi kalacak? 

SALÂHADDÎN B (Devamla) — Her sene 
rayice göre kol ordular iaşeler için para tâyin 
etmek hakma maliktir. Mmtakasmda kıtaat da 
bulundurursa o kıtaatı o paradan iaşe ediyor. 
Binaenaleyh her kolordu kendi mmtakası dahi
lindeki esara hâkimdir. Askerini iaşe ettiği gibi 
asker bulunmadığı yerlerde de sevkedeceği ef
radın iaşesine kifayet edecek miktarı mahallerin
den alacağı malûmata göre tâyin ve tesbit çder. 

Hulâsa etmek lâzımgelirse: îki noktai na
zar karşısında bulunabilirsiniz. Biri; her mem
leketin kendi rayici üzerinden asker sevkedil-
mesi keyfiyetidir. İkincisi; her noktai askeriye
de o mm takanın rayici mahallisini nazarı dik
kate alarak icabına göre bir veya iki fiyatı va
sati tâyin ederek sevketmesidir. Bendeniz ikin
cisini daha ziyade mazbut görüyorum. Askerin 
nefi için de çok muvafıktır. Hazine için de bir 
maızbutiyet temin eder. Çünkü o hesapları kont-

J rol edecek onlardır. Binaenaleyh Müdafai Mil
liye Encümeninin bu noktai nazarla yapılan 
teklifinin aynen kabul edilmesini teklif ederim. 
Paşa Hazretleri de bu teklife taraftardırlar. 
Çünkü Hükümetin kabul ettiği fiyat, mümkün 
mertebe elinde umumi bir hesap bulunmak ve 
ona göre bütçe yapmak için (600) kuruş demiş
lerdir. Halbuki, öyle yerler vardır ki, bu para 
ile efrat sevkolunamaz, mutazarrır olurlar. Ço
cukların karınları doyamaz. Onun için müdafai 
Milliye Encümeninin teklifini kabul etmenizi 

I riea ediyorum. Tabiatiyle efradın menfaatine 
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muvafık olan bu teklifi Paşa Hazretleri de kabul 
buyururlar. 

MÜDAFAAİ MÎLLÎYE VEKÎLÎ FEVZÎ 
PAŞA — Kabul ediyorum. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Bir sual soracağım. 
Bendeniz di,yorum ki, kazan kayııamıyan yer
de bu para verilecek. Fakat bir \erde bir ka
zan kaynıyor, birçok zâbitan var, o zâbitan 
maiyetinde bulunan neferat ne olacak? Onlara 
da para verilecek mi? Onlara da tay mat mı ve
receksiniz? 

SALÂHADDİN B. (Mersin) -- Hayır, ha
yır. Kazan kaynıyan yerlerde efrada bu para 
verilemez. Yani bu, bâzı hizmetkâranm, şunun 
bunun cebine harçlık olmak için tâyin olunma-
mıştır, kanun okunduğu zaman anlaşılır. 

ÎSMAÎL FAZIL PAŞA (Yozgad) — Meselâ 
(Dikmen) bağlarında bulunan bir zabitin bir
kaç tane neferi var. Binaenaleyh o neferler her 
gün kalkıp gelerek Sarıkışla'da mensup olduğu 
kıtada öğle ve akşam yemeğini gelip yiyecek mi? 
(aynen alır sadaları) Aynen nasıl alır, hangi 
torbaya korda götürebilir? 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Bu mesele ' 
bendenizce idarei askeriyeye taallûk ediyor. 
Kanunun hükmünden hariçtir. Müsaade buyu-
rulursa bunu burada arzetmiyeceğim. Kazan 
kaynıyan yerde efradı askeriyeye yevmiye ve-
rilmiyecektir. Esbabı mücbirei askeriye üzerine 
ise onun çaresine bakılır. Yok mücerret zabiti
nin rahatı için orada bulunuyorsa onu zabiti 
halleder. 

ÎSMAÎL FAZIL PAŞA (Yozgad) — O za
bitin hatırı için mevzuubahs olamaz. 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Efendim! 
Geçenlerde bilmünasebe arzetmiştim. Harb 
meydanında kurşun karşısında vefiyatımız 
yüzde bire baliğ olmuyor. Halbuki, sevkiyat ef
radı meyanmda vefiyat yüzde beş, altı, yedi nis-
petindedir ve en çok vefiyat sevkiyat efradı 
arasındadır. O zaman yahut bugüne kadar efra
da yevmiye (3,5) kuruş veriliyordu. Bu neferler 
sevkolundukları kıtaya vasıl oluncaya kadar 
envai sefalete maruz kalıyorlar. Binaenaleyh; 
bu kanunu refiklerimin arzu ettiği gibi kabul 
etmemiz zaruridir ve bununla en büyük bir iş 
yapmış olacağız. Fakat Avni Beyin izah ettiği 
gibi yirmi kuruş kâfi değil. Eğer iyi bir iş yap
mak istiyorsak Müdafaai Milliye Encümeninin | 
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teklif ettiği gibi kolordu mmtakalarmdaki rayici 
mahalliye, daha doğrusu kolordu mmtakaların-
daki rayice göre bir para verilecek. Olabilir ki: 
On beş kuruşla iktifa edilebilir, f,akat bâzı yerler
de 30 kuruş kâfi gelmiyecektir. Askerlerimizi 
ölümden, hastalıktan kurtarmak istersek, cephede 
onlara iyi hizmet ettirmek istersek her halde on
lara âzami birşey verelim. Çünkü en çok vefiyat, 
en çok hastalık sevkiyat efradmdadır. Arzedece-
ğim bundan ibarettir. 

CELÂLEDDİN ARİF B. (Erzurum) — 
Efendim bendeniz de Müdafaai Milliye Encümeni 
Mazbata Muharriri Beyefendinin efkârına tama-
nıiyle iştirak ederim. Fakat; bir cihet vardır ki 
zannediyorum o cihet kanunda nazarı itibare alın
mamıştır. Askerlerin sevkolunurken ne halde bu
lunduklarını görüyoruz. Çıplak olarak buraya 
geliyorlar. Fakat; gelirken karda, soğukta, kışta 
bu adamlar hakikaten dehşetli azap ve İstırap çe
kiyorlar. Bunun reyülayn bendeniz şahidi ol
dum. Teşrinisani evasıtmda (Kop) dağının ziıs-
vesinden geçerken 40 - 50 kadar sevkiyat askeri
nin, zavallıların, titrediklerini, donduklarını gör
düm, o suretle geçiyorlardı. Hallerine terahhum 
ettim, ve acımamak da elden gelmez. Onun için 
hiç olmazsa memaliki baridede bunların tes
hin edilebilmesi veyahut istirahat edebilmeleri 
için birtakım yerler yapılması lâzımgelir. Hiçol-
mazsa yürüyüp geldikten sonra orada bir saat, 
iki saat ısınır ve yoluna devam. eder. Yolda o ka
filenin muhafızı olan jandarmalara sordum. De
diler ki: yolda on beş tanesi firar etti. Düşündüm 
ben de asker olsam ben de firar ederdim. Çünkü 
üstünde yok, başında yok, ayağı çıplak, karda 
kışta, kıyamette, soğuk tahtessıfır (25 - 30) derece 
yapıyor, osuretle bunlar sevkediliyordu. Her 
halde Müdafaai Milliye Encümeninin bu ciheti de 
düşünüp maddeye birşey ilâvesini istirham ede
rim. 

MÜDAFAAİ MİLLÎYE VEKÎLİ FEVZİ 
PAŞA — Mühim yerlerde menzil teşkilâtı yapılı
yor efendim, her yerde yapacak olursak milyonlar 
sarfetmek lâzımgelir. Bunun için yalnız en mü
him yerlerde menzil teşkilâtını yapıyoruz. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Efendim! Ce
lâl edd in Arif Beyefendinin mütalâaları varittir. 
Filhakika bizde safahatı askeriyenin en güç dev
resi; efradı askeriyeyi köyünde kulağından tuttu
ğumuz zamandan itibaren kıtaya getirinceye ka
dar geçen devredir. Bu müddet aartında asker 
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her türlü mihen ve meşaka maruzdur. Ken
disini okşayacak okadar lûtuflu bir el, okadar ih-
timr.mh kıta eli yoktur. Binaenaleyh asıl bu dev
redeki efradın idaresi gayet müşküldür. Kalble-
rini tefrih edecek ve ümit ile dolduracak bir şekle 
ifrağ etmek lâzımdır. Zaten bizim de aradığımız ve 
tekemmül ettirmek istediğimiz nokta bu noktadır. 
Yalnız burada birşey vardır. Han ücreti itasına 
kanun müsaittir. Efradı askeriyenin sevkiyatında 
yollarCa, büyük caddeler üzerindeki sevkiyatta 
hanlardı: iskân için lâzım olan para veriliyor, bu, 
kanunda vardır, han bulunmıyan yerlerde de 
bittabi kürlerde ve sairede millet kendi evladına 
lâzımgeleıı şefkati yapıyor. 

Başka çare yoktur, bu, memleket meselesidir, 
vesait meselesidir. Bu olmadıkça buna katlan
mak zaruretindeyiz. İkinci bir mesele: Biz bu 
sevkıyat meselesinde daha büyük ve pek çok şey
leri Paşa Hazretlerinden istirham ettik. 1338 se-
n,esi için yeni bir teklif talep.ediyoruz. Bu tek
lifte de, efradı askeriyeyi mümkün mertebe kendi 
mensup bulundukları livalarında celbetmek, ee-
metmek orada Millî ve askerî terbiyeyi vermek, 
mümkünse iksa etmek ve ondan sonra sevkoluna-
cakları kıtalarda müetemi bir hale getirmek... An
cak bu, bugün yapılacak şey değildir. Çünkü bu
na göre hazırlık lâzımdır. Binaenaleyh bunun, In-
şaallah ahvali harbiye başka türlü mania tevlit 
etmezse senei âtiye için düşünülmesini bilhassa is
tirham ettik. înşaallah bu cihet de daha ziyade te
kemmüle mazhar olacaktır. Şimdilik başka çare 
yoktur. Her şeyden evvel memleket meselesi var. 
Hepimiz aynı yollar üzerinde yürüyoruz. Askeri
mizi de orada bırakırız. Biz böyle kaldıkça asker
lerde kalır ve bunun parasını da idarei askeriye 
verir. Sonra büyük caddeler üzerindeki sevkiyatı 
askeriye için bu suretle sıcak yemek yedirmek 
cihetini de temin edeceklerdir. 

ABDÜLKADlR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— yalnız kulağından tuttuğunuzdan bahsettiniz. 
Lütfen onu tashih buyurunuz. 

SALAHADDİN B. (Mersin) — Kolundan 
tuttuğumuz efendim. 

RAGIP B. (Kütahya) — Efendim! kendileri 
zabittirler. Ümerâyi askeriyedendir. Askerleri 
evlât telâkki ettiler; bir baba tabii evlâdının kula
ğından tutabilir. 

SALAHADDİN B. (Mersin) — Evet efen
dim evlât nazariyle gördüğüm için söyledim. 
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HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Vehbi 

Efendi hazretlerinin buyurdukları gibi müte
ferrik bütün efrada bu paranın verilmesi belki 
mahzurludur. Onun için tasrih buyurulsun, 

SALAHADDİN B. (Devamla) — Kanunun 
mevadinin müzakeresinde. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan.) — Efendim! 
kanunun heyeti umumiyesi aleyhinde bulunan 
hiç bir arkadaş yok. Binaenaleyh maddelere ge
çelim. 

REİS — Efendim! heyeti umumiyesi hakkın
daki müzakereyi kâfi görenler lütfen ellerini kal
dırsın : (Kâfi sadaları). Heyeti umumiyesi hakkın
da müzakere kâfi görüldü. Şimdi Müdafaai Mil
liye Encümenimin teklifi var efendim! o teklifi 
Heyeti Celileniz de kabul ediyor, Heyeti Vekile de 
kabul ediyor. Onun için tensip buyusanız evvel 
emirde okunsun, o kabul edilirse diğerleri bittabi 
sakı1 olur. 

ABDÜLKADlR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Encümeninki midir Reis Bey? 

REİS — Evet Müdafaai Milliye Encümeninin 
teklifidir. 

MADDE 1. — Kıtâtı nizamiye bulunmıyan 
mahallerde kazandan yemek suretiyle temini iaşe
leri imkânı hâsıl olamıyan efrat ve küçük zâbi-
tana bir aylık tayinat istihkakı olarak mensup 
oldukları kolordu mmtakası rayici vasatisi üze
rinden tedîyat yapılır. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? 
HASAN BASRİ B. (Karesi) — Bir aylık 

tahakkuk ettikten sonra mi; evvel mi? 
ABDÜLKADlR KEMALİ B. (Kastamonu) 

— Tabii evvel efendim evvel. 
MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ FEVZİ 

Pş. — Evvel, evvel; iaşe berveçhi peşin verilir 
efendim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim 
bu madde biraz muğlak; 3, 5, 15 gün bir asker 
bir yere memur edilebilir. Ayda (600) kuruş 
üzerinden yevmiye verilir diye tasrih edilirse 
daha muvafık olur efendim. Aylık hesabiyle de
ğil. Her ne olursa olsun, aylık değil, yevmiye 
olmalı. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Şimdi 
efendim, mensup oldukları kolordu deniliyor. 
Kolordular ya seyyar bulunur yahut ahzıasker 
heyetleri gibi sabit bulunur. Hiç bir şubenin 

! efradı muayyen bir kolorduya mensup değildir. 
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Lüzum görülecek kolorduya sevkolunur. Mesela ! 
Sinob'da bir kazanın, bir şubenin askeri, Garp 
cephesine tertip edilirde aynı liva dahilindeki ef
radın bir kısmı veyahut diğer bir şubenin efradı 
Cenup cephesine tertip olunabilir. Nizami
ye kolorduları sabit değildir, buradakiler sabit
tir. Onun için bendeniz buradaki kolordu 
meselesinin, kolordu ahzıasker heyetleri gibi 
sabit ve münhasıran ahzıasker şuabatı efrat ile 
meşgul olan kısımlara şâmil olduğunu zannedi
yorum. Şayet öyle kabul edersek bu da gayrika-
bili tatbiktir. Kolordu ahzi asker heyetlerinin 
mıntakası o kadar vâsi ki, - meselâ: Kastamonu '-
nun 14 ncü Fırka Kalemi Riyaseti Ankara'da bu
lunan Kolordu ahzi asker heyetine merbuttur. 
Ankara'daki rayiç, hiçbir vakit Kastamonu rayi
cine uymaz. Halbuki kalem riyasetleri mütaad-
dit şuabatı ihtiva etmek dolayısiyle ve mümkün, 
olabildiği kadar rayiçle mütenasip olacağı cihet
le bendenizce burada kolordu mıntakaları dene
ceğine, kalem mıntakası denilmesi daha münasip 
olur. 

Sonra aylık tâbiri doğru değildir. Bir de, 
mutlaka peşin demeye lüzum yoktur. Yevmiye
yi esas ittihaz edelim. 5 - 10 gün karavana yemi-
yen bir askerin karavanası temin edilmediği tak
dirde derakap 11 günlük yevmiyesi verilir ve 
ertesi gün sıcak yemek verilebilir. Mutlaka ay
lık şeklinde verirsek kendimizi mecburiyet tah
tına sokmuş oluruz. Onun için bendeniz oradaki 
aylık tâbirinin iltibasa meydan verilmemek için 
kaldırılması taraftarıyım. 

MAZBATA MUHARRİRİ SALÂHATTİN 
B. (Mersin) — Şimdi efendim, Refik Şevket Be
yefendinin mütalâaları bir noktai nazardan gay
ri varittir. Memleket kolordu mıntakalarına1 tak
sim olunmuştur. Kolordular seyyar olarak istimal 
olunur. Fakat mıntakaları sabit ve muayyendir, 
ve o mmtakalarda bulunan ahzi asker daireleri 
kolordulara merbuttur. Kolordunun idaresi vardır. 
Kolordu Mıntakası dahilindeki fiyatları cem' ile 
tâyin, eden ve kalemlere tevdi eden o idaredir. 
fiyatı o bilir. Kolordu ahzi asker heyetlerinin 
bir levazımı, yani levazım heyetleri yoktur. Bi
naenaleyh, kolordunun, fiyatları için merci yi
ne levazım idaresidir. Onun için biz kolorduyu 
zikretmemiz, onun bir cüzü tamı idari olmasın
dandır. Ahzi askerlerde idare heyetleri kalma
mıştır. Bu noktai nazarla (mensup oldukları kol-
ord mıntakası) tâbirini koyduk. Sonra rayici 
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vasatisi üzerinden tediyat yapılır tâbiri; yevmi
ye verilir tâbirine münkalip olsun diyorlar. 
Pek muvafıktır, biz de onu kabul ederiz Mak
sat yevmiye verilmekten ibarettir. Çünkü yemek 
vermeye imkân bulamadık 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Efendim, 
bendeniz birşey arzetmek istiyorum. Paşa Haz
retleri buyuruyorlar ki, bir nefer meselâ 10 gün
lük bir yola sevkedilecekse bunun 10 günlük 
yevmiyesi bilhesap defaten verilecektir. Pekâlâ, 
fakat şayet gideceği yere hastalık gibi diğer es
babı mania ddlayısiyle, 10 gün zarfında gideme
diği takdirde ne olacak? Bendeniz tesadüf ettim. 
evveleede bilmünasebe arzetmiştim. Bilecikten 
sevkedilen bir nefer izmit livası dâhiline girdi
ği zaman hastalanıyor ve ahzi asker şubesine 
müracaat ediyor. Para veremiyorlar. Çünkü 
diyorlar ki, bu nefer Bilecik ahzi asker şube
sine mensuptur. Biz onun için kendi sandığı
mızdan bu nefere para veremeyiz. Bu hususta 
ne düşünüyorlarsa lütfen izah etmelerini rica 
ediyorum. 

SALÂHATTİN B. (Mersin) — Şimdi efen
dim ! esnanı askeriyenin oraya veya buraya men
sup olması keyfiyeti, oradaki kalem yahut ahzi 
asker şube reisinin bir içtihadı hususisinden 
ibarettir ki, sırf bir hatadır. Efradı askeriyeye 
verilen iaşe bedeli ki yevmiye paradır. İaşesi 
için verilecek bir paradır. Her hangi bir se
beple veya hasta olur kalırsa ona bakarlar. Hat
tâ ciheti askeriyeden hiçbir merci bulunmıyan 
bir yerdg asker hastlansa o mahallin muhtarı 
bakar. Usulen bakmaya mecburdur. Belediye
ler de keza her hangi bir hastamız bırakılmışsa 
ona bakmıya mecburdur. 

HAMDİ NAMIK B. (izmit) — Ben de demek 
istiyorum ki, Beyefendi, şubeler .şikâyet ediyor
lar ve çok yerde tesadüf ettim. Yani bunu te
min edecek, bu mahzuru refedecek birşey dü
şünmek ve bu kanuna ilâve etmek lâzım. 

SALÂHATTİN B. (Mersin) — Efendim, 
Idarei Askeriye Kanunu mucibince zaten her 
mevkiin kumandanı orada vâki olacak her nevi 
hâdisatm mesuliyetini deruhde ederek iş gör
mekle mükelleftir. Bu meselede vukubülan. ha
talardan ahalinin ve askerin mutazarrır olduğu
nu nazarı dikkate alarak Vekil Paşa Hazretleri 
tamimen tebliğ buyururlar ve bunun hilâfında 
hareket edenler tecziye ölün urlar. Bu mesele 
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idaridir, kanuni değildir. Rendeniz, o fikirde
yim. 

(Müzakere kâfi sesleri). 
RElS — Efendim, bu madde hakkında baş

ka söz alan yok. Müzakere kâfi görüldü. Tadil-
nameleri okuyacağız. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Birinci maddenin (Küçük zâbitana yevmiye 

verilir ilâh) suretinde tadilini teklif ederim. 
Erzurum Mebusu 

Hüseyin Avni. 

Riyaseti Celileye 
Madde 1. — (Kolordu) tâbirinin ilgasiyle ye

rine (Kalem riyaseti) denilmesini; 
Madde 2. — (Bir aylık tâyinat istihkakı ola

rak) fıkrasının tayyıni; 
Madde 3. — (Tediyat yapılır) yerine (Yev

miye verilir) fıkrasının konulmasını teklif ede
rim. 

Saruhan Mebusu 
Refik Şevket 

REİS — Efendim, Erzurum Mebusu Hüse
yin Avni Beyin tadil takririni reye koyacağım. 
(Yevmiye istihkak verilir) suretinde tadilini tek
lif ediyor. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Salıib) — Üç fıkra
dır. Efendim üç fıkrayı muhtevidir. Birer bi
rer birer reye koyunuz. 

REİS — Bir fıkradır efendim. Bendeniz 
okuyorum. 

Birinci maddenin (Küçük zâbitana efrat gi
bi yevmiye verilir) suretinde tadilini teklif ede
rim diyor, yani küçük zâbitana bir aylık tâyi
nat istihkakı yerine değil mi efendim? Avni Bey? 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Evet. 
Evet Efendim. 

REİS —• (Efrat ve küçük zâbitana bir aylık 
tâyinat istihkakı) cümlesi yerine (Yevmiye istih-
hak) verilir tâbirinin konulmasını, teklif ediyor ve 
encümen de muvafakat ediyor. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — (Yevmiye 
istihkak verilir) tâbiri yanlıştır. (Yevmiye veri
lir) olmalıdır. 

REİS — Encümen de kabul ediyor, bu suret
le tadilini kabul ediyor musunuz efendim? (Ka
bul, kabul sesleri). (Kabul edildi). 

Sonra ikinci takrirde üç madde var. Birin
cisi, kolordu tâbirinin ilgası, kalem riyaseti tâ-
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birinin, konulması teklif ediliyor. Bunu kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. (Kabul olunmadı;; 

İkincisi : (Bir aylık tâyinat istihkakı) cüm
lesinin tayyını teklif ediyorlar. Kabul ediyor-
musunuz? Zaten tayyedildi. 

Üçüncüsü : (Tediyat yapılır) yerine. (Yevmi
ye verilir) densin diyor. O da kabul edildi. Şim
di maddeyi tekrar okuyacağız. 

Salâhattin Rey! buyurunuz efendim, söz si
zindir. 

SALÂHATTİN B. (Mersin) — (O kolordu 
mmtakasmda) diyor. Bunun yanına (Kolordu 
veya ahzi asker heyeti) tâbirini ilâve edelim. 
bâzan zaruret var. * 

REİS — Kolordu yanma bir (ahzi asker he
yeti) konulmasını kabul ediyor musunuz? 

SALÂHATTİN B. — (Ahzi asker heyetinin 
ilâvesini... (Ordu, ordu sesleri). 

REİS — Ordu yoktur. Ordu merkezi zaten 
yoktur. Efendim; (Gürültüler). 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Rica ede
rim efendim. Kelimatı kanuniyeyi suiistimal 
etmiyelim. Kolordudan evvel ordu kelimesi var
dır. 

REİS — Konulmadı efendim. 
REFİK ŞEVKET B. — Niçin konulmadı 

efendim? 
REİS — Ordu yok. 
SALÂHATTİN B. (Mersin) — Ordu kelime

sini koyduk efendim. 
REFİK ŞEVKET B. — Ordunun rayici va

satisi var mı? Ordunun mıntakası var mı? 
SALÂHADDİN B. — Müsaade buyurun 

vardır. Levazımı merkez ordusu levazımı ol
muştur. Ordu olan yerde fiyatı tâyin edecek 
olan ordu levazımıdır. Ordu olan yerde ordu 
levazımı, kolordu olan yerde kolordu levazımı 
idare eder. Memleketimiz bu teşkilâta inkilâp 
etmeden evvel tekmil kolordular merkez leva
zımından idare ediliyordu. Bâzı lüzum üzerine 

- kolordular, ordu olmuştur. Efendim ordu olan 
yerde ordu levazımı ve kolordu olan yerde de 
kolordu levazımı kâfidir. Bunların levazımı 
vardır. Fakat ahziaskerin levazımı yoktur. Bi
naenaleyh onu yazıyoruz. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Reis Bey 
müsaade buyurur musunuz? Rayici tâyin et
mek meselesinde ordu veya kolordunun leva
zım heyetleri ayrıdır. O mmtakada bulunan 

İ l i 



î : 7 14 .3 . 
rayicin tâyini umumiyetle belediyelere ve mec
lisi idarelere aittir efendim. 

SALÂHADDÎN B. — Hesabat kime gelir 
Beyefendi? 

REFÎK ŞEVKET B. — Müsaade buyurun 
efendim; merkez kolordusunun zannederim, ye
di Veya altı' livası vardır. Altı yedi livanın ra
yici aslisi münferit olarak yalnız Amasya .'ya-
mı aittir? Rayici asliyi tâyin münferiden ve 
tek olarak Amasya'da bulunan orduyann ait
tir? 

SALÂHADDÎN B. — Beyefendi; kıtaatı as
keriyenin ve şubelerin efrat sevkından ve saire-
sinden dolayı aldıkları tahsisat ordudandır. 

Aldıkları tahsisat ordunun tahsisatından 
verilir. Doğrudur ve bunun üzerine yaptıkları 
masarif at icmallerinde bulunur. Binaenaleyh 
bu hesabatı tâyin eden ordu ve ordunun leva
zımıdır; merci odur. Emri o verir ve emri ya
pan odur; o teftiş eder. Başka bir şey yok-
tur (doğru, doğru sesleri) 

REÎS — Şimdi efendim ! Tadilen maddeyi 
okuyacağız. 

MADDE 1. —• Kıtaatı nizamiye bulunmıyan 
mahallerde kazandan yemek suretiyle temini 
iaşeleri imkânı hâsıl olamıyan efrat ve küçük 
zabıtana mensup oldukları ordu veya kolordu 
mmtakası rayici vasatisi üzerinden istihkak 
verili ı\ 

REÎS — Müsaade buyurun efendim, (istih
kak) kelimesine lüzum olmadığına karar veril
di bu suretle (yevmiye verilir) denildi. Mad
deyi bu suretle kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ahziasker şuabatı tarafın
dan celp ve cemedilip civar kıtaata sevkedile-
cek olan ve kezalik berayı tebdilihava veya be-
rayı memuriyet izam ve iade kılman ve silâh 
altından terhis edilen silâh endazana kıta şek
linde iaşe edilemediği veya güzergâhta kıtai 
nizamiye bulunmadığı veya kumanya verileme-
;diği surette dahi bulundukları kolordu mın.ta-
kas'i''rayici vasatisi üzerinden yevmiye ita kı-

M SALÂHADDÎN B. (Mersiu) — Burada da 
ordu veya kolordu denilmeli. 
• ' İREİfe — sftz'^istiyen varmı? 
< tSMAÎL 'MMlL^AŞA (Yozgad) — (Civar) 
keliTO^sitie^lüzum füktıır. (Kıtaata seykolunan) 
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denirse zannederim kâfidir. 

REÎS — (Civar) kelimesinin kalkması mu
vafık mı efendimi (Muvafık sesleri) O halde 
civar kelimesinin kalkmasını arzu edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 

HASAN BASRÎ B. (Karası) — (Kumanya) 
kelimesi türkçe değil. . 

SALÂHADDÎN B. — (Kumanya) askerî bir 
tâbirdir. (Ne demektir sesleri) Türkçesi azık
tır. (O halde kumanya azık olarak kabul edil
meli sesleri) 

REÎS — Müsaade buyurun Salâhaddin Bey! 
Kumanyayı azık olarak kabul ediyor musunuz? 

SALÂHADDÎN B. — Evet azık olarak tas
hihine encümen muvafakat eder. 

REÎS — Efendim encümen (kumanya) yeri
ne (azık) kelimesini kabul ediyor. Kabul edi
yor musunuz? (Hay, hay sesleri) Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. Maddeyi 
tekrar okuyalım. 

MADDE 2. —• Ahziasker şuabatı tarafından 
celp ve cemedilip kıtaata sevkedilecek olan ve 
kezalik berayi tebdilihava veya berayi memu
riyet izam ve iade kılman ve silâh altından 
terhis edilen silâh endazanm kıta şeklinde iaşe 
edilemediği veya güzergâhta kıtai nizamiye bu
lunmadığı veya azık verilemediği surette dahi 
bulundukları ordu veya kolordu mmtakası ra
yici vasatisi üzerinden yevmiye ita kılınır. 

REÎS —•• Müsaade buyurun maddeyi reyi 
âlinize koyacağım. Maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Madde kabul edildi. 

Riyaseti Celileye 
Kanunun müstaceliyetle müzakere ve kabu

lünü teklif ederim. 
Saruhan Mebusu 

Refik Şevket 

REÎS — Şevket Bey bu kanunun müstaceli
yetle kabulünü, teklif ederim diyor. (Kabul ses
leri) 

MALÎYE VEKÎLÎ FERÎT B. — Tâyini esa
mi ile reye koyunuz. 

REÎS — Tabiî efendim. 

MADDE o. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir: 

REÎS ~ Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabu! edildi. 
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MADDE 4. — îşbu kanunun icrayı ahkâmı

na Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri me
murdur. 

REİS — Bu maddeyi kabul edenler lütfen 

el kaldırsın. Kabul edildi. Heyeti umumiyesi ta
bii efendim tâyini esami ile reye konacaktır. 
On dakika teneffüs edelim. 

t>o<t 

Î K I N C Î C E L S E 
Açılma saati : 4,20 sonra 

REİS — Reisi Sani Vekili Dr. Adnan Beyefendi 

KÂTİPLER : Ziya Hurşit B. (Lâzistan), Atıf B. (Kayseri) 

REİS — Celseyi acıyorum. Efendim, küçük 
zâbitan ve efrada verilecek tayınat bedel âtı 
hakkındaki lâyihai kanuniye (1) redde muka
bil (136) rey ile kabul edilmiştir, Ötekiler re
ye iştirak etmemişlerdir. 

2. — Seferberlik ve Cephe Zammı Kanunu
nun tefsirine dair Büyük Millet Meclisi Riya
seti tezkeresi ve Müdafaai Milliye ve Muvaze-
nei Maliye encümenleri mazbataları 

REİS — Şimdi efendim; Erkânı Hanbiyei 
Umumiye Karargâhının cephe zammından isti
fade edip etmiyeceğine dair tefsiri mutazammm 
lâyihai kanuniye var, onun müzakeresine geçi
yoruz. 

8927/1345 
Suret 

Heyeti Vekile Riyaseti Celilesine 
Merbuten takdimi huzuru samileri kılınan 

evrakın mütalâasından müsteban buyurulacağı 
veçhile Erkânı Harbiyei Umumi Karargâhında 
bulunan ümera ve zâbitana seferberlik ve cep
he zammı olarak iki bin beşer yüz kuruşun ita
sı Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinin muh
tırası üzerine ita emrine raptedilmiş/tir. Bu 
baptaki 25 Teşrinievvel 1336 tarihli Kanunun 
üçüncü maddesinde sunufu muhtelife kıta atı 
düşman veya müsellâh eşkıya karşısında battı 
harbe dâhil olduğu veya hattı harb ihtiyatı ola
rak bulundukları zaman cepheye ait kıtaattan 
addolunacağı ve kıtaatın cepiheye dâhil olduğu 
veya cepheden harice alındığı isim ve numa-
ralariyle Erkânı Harbiyei Umumiyeden tebliğ 

olunacağı ve geri hidemata memur karargâh
lar ve teşkilâtlar cepheye dâhil ohmamıyacağı 
muharrer bulunmaktadır. Binaenaleyh metni 
kanuna nazaran geri hidemata memur karar
gâhlar cephe zammından istifade edemedikleri 
halde ileri hidemata ait vezaif gördüğü beyan 
olunan. Erkânı Harbiyei Umumiye Karargâhı 
ümera ve zâbitanmm zahiren işbu zamdan isti
fadeleri lâzım gibi görünmekte ise de Büyük 
Millet Meclisi Âlisinin işbu kanunu tanzimde 
ta'kip eylediği fikri esasiye göre Ankara'da 
bulunan Erkânı Harbiye Karargâhına bu su
retle maaş itası ruh ve maksadı kanuna muga
yir addedilmekte olduğundan bu cihetin He
yeti Celilelerince bilmüzakere tahtı karara al
dırılmasına ve icabederse mezkûr maddei ka-
nuniyenin ona göre tadiline müsaadei celilei 
riyasetpenahil erinin sezavar buyurulması ma
ruzdur. 18 Teşrinisani 1336 

Maliye Vekili 
Ferit 

28 . X I . 1336 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Erkânı Harbiyei Umumiye Karargâhında 

müstahdem ümera ve zâ'bitanın cephe zamları . 
hakkında Maliye Vekâletinin 28 Teşrinisani 
1336 tarih ve 8927-1345 numaralı tezkeresiyle 
merbutatı Heyeti Vekilenin 28 . X I . 1336 tari
hindeki içtimamda kıraet olunarak mumailey
hime cephe zammı itası esası Erkânı Harbiye i 
Umumiye Karargâhının vakit vakit cephelere 
azimeti vâki ve zaruri olmasına mebni pek tabiî 
ve muvafık görülmüş ise de. meselenin Sefer-

113-^ 
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berlik ve Cephe Zamaimi Kanununun tefsirine 
taallûk ettiği anlaşılmasına binaen bu bapta 
bir karar ittihaz ve tebliğine müsaade buyu-
ruknası ricasiyle evrakı müteferria takımiyle 
ve mephus tezkere sureti rapten takdim kılın
mıştır efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 

Riyaseti Celileye 
Erkânı Harbiyei Umumiye Karargâhında 

müstahdem zabıtanın cephe zamları hakkında 
Seferberlik ve Cephe Zamaimi Kanununun tefsi
rine dair encümenimize havale buyurulan ev
rak mütalâa olundu. Kavanini Maliye Encüme
ninde Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi de ha
zır oldukları halde cereyan eden müzakere ne
ticesinde cepheye ait bilûmum karargâhlar ile 
cephe gerisindeki karargâhların cephe zam
mından istifade edemiyeceği hakkında tanzim 
olunan lâyiha! kanuniyede sarahat mevcut ve 
encümenimizin işbu kanunun tanziminde takip 
ettiği fikir ve esas bu merkezde olduğundan 
Erkânı Harbiyei Umumiye Reisinin teklifi veç
hile eneümenimizce de cepheye ait Erkânı Har
biye ve kolordu ve fırka karargâhları ile cephe 
gerisinde bulunan karargâhlara cephe zammı 
veril em iyeceği taibiî bulunmakla Heyeti Umu-
miyeye takdim kılınır efendim. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Hacı Şükrü Mazhar Müfit 
Kâtip 
Mezun 

Riyaseti Celileye 
Erkânı Harbiyei Umumiye Karargâhında 

müstahdem ümera ve zabıtanın cephe zamları 
hakkında Seferberlik Cephe ve Zamaimi Kanu
nunun tefsirine dair Heyeti Vekile Riyaseti
nin 28 Teşrinisani 1336 tarihli tezkeresi ve mel-
f uf atı Eneümenimizce de mütalâa ve tetkik 
olundu. Bu bapta Müdafaai Milliye Encümenin
ce dermeyan edilen nokta! nazara encümenimiz 
de tamamen iştirak etmiş olmakla Heyeti Um il
miyeye tevdi ve takdim olunur. 

Reis Mazbata Muharriri 
Mazhar Müfit Rasim 

Kâtip 
Memduh Necdet 
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REÎS — Efendim, Müdafaai Milliye Encü

meni namına söz istiyen var mı? (Hayır sesleri). 
Muvazenei Maliye Encümeninden söz istiyen 
var mı? 

HASAN B. (Trabzon) (Muvazenei Maliye 
Encümeni Mazbata Muharriri) —• Efendim, cep
he zammı hakkında, Kadro Encümeninin nok-
tainazariyle Muvazenei Maliye Encümeni nok
tainazarı arasında tam bir tevafuk vardır. Ta-

I karrür eden şekil üzere tasarruf icra edilme
si bizce de muvafıktır. (Muvafık sesleri). 

MALÎYE VEKİLİ FERÎT B. — Efendim, 
. cephe zammı hakkında tanzim edilerek Heyeti 
Celileniz tarafından çıkarılan kanunda ihtimal 
dikkatsizlik eseriyle bir şey olmuştur, bir tâ
bir geçmiştir. Bu tâbir ile kanun, yalnız geri 
hidematma ait karargâhların cephe zammı almı-
yacak suretinde çıkmıştır. Bu esasa müsteniden 
Erkânı Harbiyei Umumiyenin burada bulunan 
kısmı da cephe zammı bordrolarını hazırlamış 

| bize göndermiş, bunun üzerine bendeniz tered-
! d üt ederek verdirtmedim. Yani o günden iti-
l baren Erkânı Harbiyei Umumiye Karargâhı 

ileri hidemata ait olmasına rağmen o kanun 
üzerine cephe zammı almamıştır. Bendeniz bil
hassa şu noktayı Heyeti Celilenize arzediyorum : 
Bâzı noktalar, meselâ Eskişehir almıştır. Çün
kü onların bizimle muamelesi olmuyor, bura
nın ise oluyor. Onun için orası cephe zammını 
almıştır. Şimdi onlar aldı diye bu tarihe kadar yani 
tefsir tarihine kadar buradakilerine de vere
cek miyiz, vermiyecek miyiz? (Hayır hayır 
sesleri). Şimdi efendim, müsaade buyurun. 
Tanzim buyurulan ve bugün elde bulunan ka
nan, Müdaf ala! Milliye Velkili Paşa Hazretlerinin 
tezkeresinde beyan edildiği veçhile umumuna 
cephe zammı verilmesini istilzam ediyor. Ka
nun böyle, ama iyi yapılmış, kötü yapılmış, 
başka mesele... ıBilirsiniz ki bu kanun; zamanı 
tanziminde iki madde imiş. Fakat ; o zaman 
bilmem hangi encümen, zannedersem Müdafaai 
Milliye Encümeniyle, Muvazenei Maliye Encü
meni, iki maddeyi bir madde yapmışlar ve ge
ri hidemattaki karargâhlar almıyacak, demişler. 
Binaenaleyh; ileri hidemat alacak, bu mukar
rerdir. Şimdi bu, tefsiren tadil ediliyor. Fakat 
bu tefsir yapılıncaya kadar mahallerinde veril
mişleri var. Burada bendeniz vermedim ve tev-

I kif ettim. Şimdi bendeniz tefsirini istiyerek 
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buraya gönderdim. Binaenaleyh; bu meselenin 
halli lâzımdır. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim, lâyiha! ka-
nuniyeyi kaJbul ederiz. Maliye Vekili Beyefen
dinin buyurduğu istirdat, ademi istirdat me
selesi başka, o; ikinci bir meseledir. Onu son
ra hallederiz. Hele bir kere maddei kanuniyeyi 
kabul edelim. 

MALÎYE VBKÎLÎ FERİT B. — Efendim, 
bendeniz 18 Teşrinisanide yazmıştım. Verilme
mesi lâzımgeldiği hakkında itiraz ederek ve 
vermiyerek tefsirini istemiştim. Efendim, bâ
zı cepheler bugüne kadar almışlardır. Çünkü 
kanun müsaittir. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Efen
dim, bir memleketin ordusu, o memleketin gö
ren gözü, tutan eli, yürüyen ayağı ise, onun 
mütefekkir dimağı da Erkânı Harbiyesidir. Bir 
ordu k i : Erkânı Harbiyeden mahrumdur ve Er
kânı Harbiyesi memnun edilmez ve diğer ı*' 
•samdan ayrılırsa, dimağla uzuv arasında bir
takım ayrılıklar tevellüt etmiş demektir ki 
menzul ve mefluç insandan başka bir şey değil
dir. 

Efendiler, bir dimağı ne kadar mesut eder
sek, bir dimağı ne kadar rahat bırakırsak şüp
hesiz ki el ve ayak o suretle rahat edebilecektir. 
İnsanın efal ve harekâtı dimağından gelen 
emirlere tâbi olduğu gibi, orduların da efal 
ve harekâtını tanzim ve idare ve sevk ve ter
t ip; Erkânı Harbiyei Umumiye Dairesinden 
gelecek emirler üzerinedir. Eğer Erkânı Har
biyei Umumiye Dairesi ordudan ayrılacak olur
sa muvafıkı mâdelet bir iş görülmüş olmaz zan
nederim. Cephe karşısında asker ve zabitan 
nasıl memnun edilirse, burada da hidem>tı va-
taniyesini ifa eden ve belki onlardan daha faz
la meşgul olan Erkânı Harbiyei Umumiye Dai
resinin de bu zammı alması mııvaf'' Air zannede
rim. 

MÜFÎT Ef. (Kırşehir) — Besim Atalay Bey 
biraderimizin tâbirleri, teşbihle, i hakikaten be
liğ ve bizim gözbebeklerimiz olan Erkânı Har-
biyemiz milletin bütün parasiyle, bütün der
diyle belki bizden daha müteellim olduklarına 
göre, bizden ziyade fedakârlığı ihtiyar ede
ceklerine katiyen bendeniz şüphe etmem. Bu 
suretle; Müdafaai Milliye Encümeninin yapmış 
olduğu mazbatayı kabul etmek kadar doğru ve 
muvafık bir şey olamaz. Ancak Ferit Beyefen-
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di Hazretlerinin söylemiş oldukları meseleye 
cevap vereceğim. Teşrinisanide verdikleri tef
siri kanuni meselesi mademki buyurduğu gibi 
kendilerine bir şüphe ve tereddüt vermiş imiş, 
bu tereddüt ve şüphenin izalesine kadar hiçbir 
tarafta sarfiyat yapılmaması lâzımgeleceğini 
tamim etmişler mi, etmemişler mi? 

MALÎYE VEKİLİ FERİT B. — Efendim, 
kanun vardır. O kanunun sarahatine karşı ben
deniz tefsir talep ediyorum. 

MÜFİT Ef. (Devamla) — Kendileri şimdi 
bu kürsüde buyurdular ki: o kanundaki şüphe
ye binaen bâzı yerlerde tediyat ettirmedim. Bi
naenaleyh tediyat mucibi mesuliyet değil midir? 
Fikrimce mucibi mesuliyettir. (Bravo sesleri). 
Binaenaleyh meseleyi halledelim. Mademki orta
da tefsiri mucip olan bir kanun var. Alınmış 
paraları da bu kanunun tefsirini kabulden son-
~~ münasip bir suretle istirdat etmek suretiyle 
meseleye nihayet verelim. 

MALÎYE VEKÎLÎ FERÎD B. — Efendim! 
Maliye Vekiliniz burada encümeninizin zühulen 
yapmış olduğu bir hatayı tashih etmek üzere 
Heyeti Celilenize arzetmek kabahatini üzerine al
mıştır. Başka yaptığı birşey yoktur. Heyeti Celi-
leniz tekmil cephelere, hattâ burada bulunan 
Erkânı Harbiyei Umumiye karargâhına da bu 
cephe zammı almak hakkını vermiştir. Kanun 
gayet sarihtir. Fakat bir kanun vardır, bir de 
vâzıı kanunun o meselede takip ettiği gaye var
dır. Bendeniz öyle zannettim ki: vâzıı kanun bu
lunan heyeti celileniz bu cephe zammını verdiği 
zaman fazla bir sarfiyata müncer olmamasını 
talep etmiş ve cephe zammından istifade edecek 
kıtaatı, yalnız cephede bulunan kıtaata hasret
mek arzu ve emelini izhar etmiştir. îşte bu arzu 
ve emeli hissettiğimden dolayıdır ki : karargâh
ların burada vize muamelesine tâbi olan kısmını 
bu suretle tehir etmek lüzumunu hissettim. Diğer 
cepheler vize muamelesine tâbi değildir. Diğer 
cephelerdeki sarfiyat, Müdafaai Milliyenin He
yeti Celileniz tarafından verilen tahsisatının sar-
fedilmesi suretiyle icra edilmektedir. Binaen
aleyh o kanunu tamamiyle muattal bırakacak 
surette her tarafa emir vermek Müdafaai Milli
ye Vekâletinin hukukuna tecavüz mahiyetinde
dir. Bendeniz bunu yapmadım. Fakat Heyeti Ce
lilenize ta on sekiz teşrinievvel tarihinde bunu 
arzettim ve dedim ki: encümeniniz ihtimal ki 
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bu kanunun tanziminde zühul yapmıştır ve ih
timal bu tashih edilecektir ve ihtimal ki kanunun 
ruh ve mânası tebdil edilecektir, Heyeti Celileniz-
ce ne suretle icra edilmek lâzınıgelirse yapılsın. 

Şimdiye kadar bâzı karargâhlar cephe zammı 
almışlardır. Cephe zammını Heyeti Celileniz is
tirdada karar verebilir. Fakat bendenizin kana
atimce böyle karar doğru değildir. Heyeti Ce-
lilenizin vukubulan tefsiri tarihine kadar bun
ların ita edilmesi daha muvafıkı adalettir ve 
usule de daha ziyade muvafıktır. Fakat bende
niz eğer bu suretle vâki olan tefsir meselesini 
Heyeti Celilenize arzetmekle bir kabahat etmiş 
isem o da Heyeti Celilenizin adaletine mevdudur. 

İHSAN B, (Cebelibereket) — Efendiler! Her 
cephede müdafaai vatanla meşgul olan, orduları 
zafere doğru sevk eden, hüsnü suretle istimal 
eden, ordunun başı makamında olan buradaki 
Karargâhı Umumidir. Ordu denildiği zaman; bu 
Karargâhı Umumiden, düşmanın gözüne süngü
sünü tevcih etmiş olan neferlere kadar bir vü
cut, bir varlık tahmil edilir, iştigal ve mesai 
cihetiyle, şüphesiz refiki muhteremim Besim 
Atalay Beyin buyurdukları gibi, ordu içerisinde 
en çok çalışan, en çok ter döken, en çok dima
ğından nur sarf eden Karargâhı Umumidir. Bun
lar yalnız bu tarzda çalışmazlar, icabında cephe
nin ahvalini tetkik için vazife tefrik ederler. 
İçlerinden arkadaşlarını cephelere göndererek şu 
suretle vazifelerini fiilî bir surette dahi ifa eder
ler. Şu halde muharib orduya cephe zammı ve
rilmesi mevzuubahis olunca, parprensip ve ka
ide itibariyle Karargâhı Umumiyi istisna etmek 
kadar mantıksızlık tasavvur olunamaz. Mevzuu
bahis olunan mesele fedakârlık meselesidir. Ka
rargâhı Umumiyi bu cephe zammından istisna 
etmekte hiçbir mantık tasavvur olunmadığı için
dir ki Maliye Vekili muhtereminin kanunu tef
sire kalkışması ve bâzı mahallere para vermesi 
bu mantıksızlığın cümlesi dâhilindendir. Mesele 
kaide meselesi değildir. Fedakârlık meselesidir. 
Eğer Heyeti Celileniz burada vesaitini ve yiyecek
lerini daha ucuz bulabilirlerse şu suretle, her 
zaman olduğu gibi, bu karargâhı Umumiden, bu 
Erkânı Harbiyeden kendi haklarında fedakâr
lıklarını talep etmeliyiz. Müzayakai maliyemiz 
var diyor isek bundan dolayı takdir etmeliyiz ve 
yalnız kendileri, fedakarlık hususunda bu para
yı bizden istememeli, fakat kaide itibariyle hak 
onlarındır. Ben hiçbir vekilin, bilhassa Maliye 

. 1337 C : 2 
Vekilinin; bunların haklarını kesmesini ve bu 
kanunu tefsire kalkışması gibi kendisine mahsus 
olan bir kelimeden iki mâna çıkarmasını sureti 
katiyede muvafık görmüyorum. 

MALÎYE VEKİLİ FERÎD B. (Devamla) 
— Tefsiri ben yapmadım, sizden istiyorum. 

İHSAN B. (Devamla) — Tefsiri istemeniz, 
tereddüdünüz nedendir Beyefendi1? 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Hatırımda kaldığına göre bu kanun burada 
müzakere edilirken cephede bulunan askerlere 
beşer lira, geri hidematta bulunanlara ikişer 
lira verilmesine karar verilmişti. Kanunun tâbi-
ratı hatırımda kaldığına göre şöyle idi: İleri ve 
geri hidematta bulunanlara verilecektir. İleri 
hidematta bulunanlara deyince biz neyi kasdedi-
yoruz? Cephede bulunan, doğrudan doğruya 
düşmanla çarpışan kıtaat. Geri hidematından da 
anladığımız: Müdafaai Milliye Vekâleti, Erkâni 
Harbiyei Umumiye Riyaseti, menzil teşkilâtı, 
merkez kumandanlıkları ve saire... Bizim anladı
ğımız budur. 

Maliye Vekili Beyefendi de; zennediyorum 
ki kendileri de burada itiraf etmişlerdir., Erkânı 
Harbiyei Umumiye Riyasetine de verileceğine 
dair sarahat olsaydı, Maliye Vekilini mesul etmek 
lâzımgelirdi. Çünkü o sarahat karşısında tefsire 
hacet kalmazdı. Madde sarih değildir. Böyle 
ileri, geri hidematı denmekle sarahati iğlâk edil
miştir. İleri hidematı hangileridir? Maliye Vekili 
bunun tâyin ve tefsirini istemiştir ki pek doğ
ru yapmıştır. 

Binaenaleyh bizim tâyin edeceğimiz şey, ileri, 
geri hidematı hangileridir? Eğer ileri ve geri 
hidematmı şu ve bu diye tâyin ve tesbit edecek 
olursak Maliye Vekâleti cephe zammını ona gö
re verecektir. Eğer biz yalnız Erkânı Harbiyei 
Umumiye Karargâhını tâyin ve tefrik edecek 
olursak o vakit orduyu teçhiz etmek, ordunun 
kabiliyet ve kudretini artırmak hususunda sarfı 
mesai eden Müdafaai Milliye Vekâleti memurin 
ve zâbitanma da vermek lâzımgelir. Onları ayır
mak icabeder. O vakit Erkânı Harbiyei Umumi
ye Riyaseti Karargâhı zâbitanı cephe zammı alır 
ve aynı yerde çalışan ve orduyu sevk ve idare 
hususunda onun malzemesini teminle mükellef 
olan müdafaai Milliye zâbitan ve memurini al
mazsa haksızlık ve adaletsizlik olur. Binaenaleyh 
maddenin Muvazenei Maliye Encümeninin tek
lifi veçhile olmasını talep ve teklif ediyorum. 
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MALÎYE VEÇÎLÎ FERÎD B. — Efendim! 

Şükrü Beyefendinin buyurdukları veçhile mesele 
esasen bir adaletsizlik şeklinde tecelli ediyor. 
Filhakika Erkânı Harbiyei Umumiye de hizmet 
ifa ediyor. Fakat aynı derecede ve aynı kudrette 
birtakım zâbitanımız da bir iki kilometre öte-
tarâfta, Müdafaai Milliye Vekâletinde aynı hiz
meti ifa ediyorlar. Binaenaleyh; cephe zammı 
tasavvur edildiği zaman - pekiyi hatırlıyorum -
Heyeti Oel ileniz doğrudan doğruya, cephede, mü
sademeye iştirak eden kıtaatı kaydetmiştir. 

-(Doğru, doğru sesleri). 
Ve hattâ müsaade buyurunuz: Bu kanaat 

umumen câri bir kanaat olduğundan dolayıdır ki: 
Bu sefer Bütçe Encümeni ve Müdafaai Milliye 
Encümeni bu husustaki tatbikatı tâdil etmek 
lüzumunu hissetmiş ve Müdafaai Milliye Vekili 
Paşa Hazretlerinin muvafakatiyle, bunu alayla
ra kadar hasrederek, alayların arkasına bunu 
teşmil etmemek lüzumunu kabul etmiştir, ve bu 

* yolda Heyeti Celilenize tadilât gelecektir. Muva-
zenei Maliye Encümeni ile Kadro Encümeni 
arasında vâki olan müzakerat neticesinde bu tarz 
takarrür eylemiştir. Demekki efkârı umumiyeyi 
ve askerimizi teşvik etmek üzere cephede iştigal 
eden, cepheyi kapamakla meşgul bulunan alay
lara veya o derecede bulunan kıtaata hasrını ka
bul etmiştir. Bu hususta vaki olan tetkikatım üze
rine gerek Erkânı Harbiyei Umumiye Eeisiyle 
ve gerek Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazret
leriyle ve encümenle vâki olan müzakerat netice
sinde ve arzetmiş olduğum veçhile iki maddeyi 
bir madde haline kalbetmek dolayısiyle vâki 
olan bir zühulden bu mesele meydana çıkmıştır. 
Binaenaleyh; zannediyorum ki, mesele, Meclisi 
Âlinin bunu tahdidi merkezindedir. 

thsan Beyefendi refikimiz bu meseleden do
layı, bendenize ihtimal vazifesizlik isnat etmek 
arzusunda bulunuyorlar. Fakat; zannederim ki. 
bendenizin bu husustaki hata ve savabı mı Hey
eti aliyenizin şimdi vereceği karar ve reyi tes-
bit edecektir. Bendeniz Maliye Vekili olarak 
ve hattâ diğer vekillerden ziyade, Heyeti Celi-
lenizin bir vekili olmak itibariyle, bütçenin 
murakıbıyım ve öyle zannediyorum ki, bugüne 
kadar Heyeti Celilenizden gördüğüm muameleye 
istinaden söylüyorum. Tasarruf hususunda ya
pacağım muamelelerin hiçbirisi Heyeti Celilenîz 
tarafından reddedilmiyecek ve tasvip edilecek
tir. Eğer varidat istediğim zamanlarda, veyahut 
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masrafa mütaallik metalipte bulunduğum sıra
larda bunları söylemiş olsalardı, îhsan Beyefen
di, zannederim suhuletle hak kazanmış olurlardı. 
Fakat; hiç zannetmiyorum. Bu meselede yayan 
kalacaklardır. (Handeler) Çünkü Heyeti Celi-
leniz masrafa mütaallik bir şey kabul etmez. 

ÎHSAN B. (Cebelibereket) — Meclis, rüşvet 
kelâmı kabul etmez.. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim, 
seferberlik zammı ve cephe zammı namiyle 
iki zammın kabul * edilmesi; cephe zammının 
umum efradı askeriyeye ve bütün ümera ve 
mensubini askeriyeye ait olmayıp; cephede ve 
hali müsademede bulunan ve cepheyi takviye 
eden kıtaatı askeriyeye mahsus olduğunu göste
rir. Yani vâzıı kanunun cephe zammından mak
sadı, doğrudan doğruya cephede bulunan ve 
cephede düşmanla hali temasta ve onu takviye 
etmek üzere harbe meheyya kıtaata hasredilme-
sidir. 

AVNÎ B. (Saruhan) — Erkânı harbiye her 
cephede bulunmaya mecburdur. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Erkânı har
biye, cephede bulunur, bulunmaz. Bu başka.. 
cephe denince, düşmanın karşısında bulunandır; 
kelimenin mânayi sarihi da budur. Evet ordu
nun' tamamen ikdarı lâzımgeliyorsa, ordu muh
teremdir. Ve bir küldür ve bu küllün birini di
ğerine takdimen terketmek imkânı yoktur ve 
hepsi tamamen hali seferi beride ifayı vazife eder 
ve hattâ şubelere bile vermek lâzımgelir. Fakat; 
bütün teşkilâtı askeriyeye ye ümerayı 
askeriyeye bu . cephe zammını teşmile 
bütçemiz müsait olmadığındandır ki, yal
nız cephede bulunan ve düşmanla müsademe 
eden kıtaatı askeriyeye cephe zammı namiyle 
bir zam kabul etmiye Maclisi Âliniz mecbur ol
muş ve bu suretle kabul edilmiştir. Yalnız şim
diye kadar bir kısmına verilmemek lâzım iken; 
verilmiş ve bir kısmına verilmemiş... 

Maliye Vekili Muhteremi, bu suretle, bir me. 
sele ihdas ettiler. Kendi umuru maliyesini mesa
ili maliye noktasından tanzim edebilmek için, 
tefsir zamanına kadar, Erkânı Harbiyei Umu-
miyeye cephe zammı vermemişler ve şimdi ve
rilecek mi; verilmiyecek mi diye, haklı olarak 
soruyorlar. 

Sonra verilen paralar istirdat edilecek mi, 
edilmiyecek mi? Bu da ayrı bir mesele.. Bende-
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nize kalırsa, bir kaidei kanuniye vardır ve bu I 
teklif, doğrudan doğruya kanuni tadil değildir. 
tereddüt edilen nukatm tefsiri isteniliyor. Tef
sir; bir hükmü müsbıt değildir ve bir hükmü 
yeniden ispat etmez. Esasen mevcut'bulunan ve 
vâzn kanunun maksudu olan bir hükmü tefsir 
ve izhardır. Şu halde; bu kanun vazedilirken; 
Erkânı Harbiyei Umumiye ve geri kıtaatta dâ
hil olmıyan efrat, zaten mezkûr idi. Yani hatâ-
yası varmış ve şimdi bu hatâyayı tefsir sure
tiyle hükmü izhar ediyoruz. Hüküm, ta kanunun 
neşri tarihinden itibaren mer'i olduğunu tas
diktir. Eğer bu tefsir ise, şu halde bu tefsir 
tereddüdündendir ve verilen paraların istirdadı 
lâzımgelir. Fakat; bu da bir zaruret dolayısiyle 
verilmiştir ve sarfedilmiştir ve verilen paraların 
ümera ve zâbitam askeriye ile efrattan istirdadı 
pek müşküldür ve suitefsiri de muhtemeldir. 
Binaenaleyh bu kanunda bir zarureti kanuni 
olarak cephe zammı kabul edilmiştir ve verilen 
paralar istirdat edilmemelidir. Ancak bu para-

' lardan tevkif edilen kısmı varsa verilmemesi 
lâzımgelir. 

MALÎYE VEKİLİ FERÎD B. — O haksız
lık olur. 

MUSA KÂZIM Ef. -=- Haksızlık olmaz. 
REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine 

dair bir takrir var. (Hayır sesleri)' (Kâfi değil 
sadaları). 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Efen
dim, bendeniz o zaman Müdafaai Milliye Encü
meni mazbata muharriri idim. Mesele şöyle geç
miştir: 

Kavanini Maliye Encümeninde bu cephe zam
mı müzakere edilirken; o zaman Erkânı Harbi
yei Umumiye Reisi bulunan İsmet Paşa Haz
retleri esnayi müzakerede hazır bulunmuşlar ve I 
orada tanzim edilen lâyihai kanuniyeye kendi 
hattı destiyle «Cephe ve cephe gerisi karargâh
ları bu zamdan müstefit olamaz» cümlesini ilâve 
buyurmuşlardır. Bu hata nereden neşet etti? 
Bu hata benden neşet etti. 

NECİP B , (Ertuğrul) — Tazmin lâzım. 
MAZHAR MÜFİD B. — Fakat bu hatayı 

• Heyeti Umumiye de kabul etti. Hepimiz tazmin 
ederiz... Sonra Müdafaai Milliye Encümenine 
bu lâyihai kanuniye geldiği zaman - tabiri âmi-
yanesiyle - benim, gibi bir başıbozuk; Müdafaai 
Milliye Encümeninde mazbata muharriri olursa 
tabiî cephe gerisi veyahut cephe karargâhı ne- j 

1337 C : 2 
dir bilmez ve bunları müsavi farzetmekte ma
zurdur. Biz bunu okuduk; de'dik ki: Cephe ka
rargâhı; bir de cephe gerisi karargâhı... Tabiî 
cepheyi, muharebe karşısı farzettik.. Bir de 
cephenin gerisi olur mu dedik? Bu birdir ve 
bunu galiba Kavanini Maliye Encümeni müker
rer yazmış dedik; (Handeler) doğrusu budur. 
Cephe mükerrer yazılmış, cephe karargâhı, cep
he gerisi karargâhı; işte cephe denince hepsi 
birdir dedik ve mamafih arkadaşım da zabit idi 
ona da güvendik.. (Handeler) o zabit arkadaşla 
bunu kaleme alırken; bunlar bir midir Dedik... 
birdir, birdir dedi ve ona inandık, bu suretle 
kanunu tanzim ettik.. Bu kanunun Heyeti Âli-
yenize takdim ve o suretle müzakeresinden ve 
kabulünden sonra; İsmet Paşa Hazretleri bende
nizi gördüler, dediler ki: Yahu ne yaptınız? 
Ben size cephe ve cephe gerisi karargâhlarının 
almamasını teklif ettim ve Kavanini Maliye En
cümeni de o suretle kabul etmişti dedi. Biz de 
kendisine itiraf ettik, cephe gerisi ayrı mıdır 
dedik? Ayrıdır dediler... Kanun da bu suretle 
kabul edildi gitti. 

Şimdi gelelim; İhsan Beyefendi buyuruyor
lar ki : Erkânı Harbiyei Umumiye, ordunun di
mağıdır.. Amenna... Hepimiz de biliriz ki, Er
kânı Harbiyei Umumiye, ordunun dimağıdır ve 
ordunun nâzımıdır; fakat o dimağın dimağı olan 
İsmet Paşa acaba; ne için bu cephe karargâhına 
ve Erkânı Harbiyei Umum iyeye zam vermek is
temedi. 

Demek ki, bunun da bir sebebi var ve ben
deniz bunu kendisinden sordum, paşa o zaman 
beyidi. Beyefendi dedim: Niçin eepheye ait olan 
karargâhlar bu zammı almasın?. Dediler ki: Ordu 
arasında bu karargâh meseleleri kılükali mucip 
olagelmektedir.. Binaenaleyh yine karargâhlar
da, falanca zabit almış; şu almamış denir. Ordu 
arasındaki bu suitefehhümü izale etmek istiyo
rum. Binaenaleyh cephe olsun, cephe gerisi ol
sun, karargâhlara zam verilmesine taraftar de
ğilim buyurdular. Şu tafsilâttan sonra artık su
sacağım. Çünkü elbette o dimağın, o nâznn olan 
heyetin başı olan zatın sözü bence daha mute
berdi ve tabiî onun bir bildiği vardı ve daha iyi 
bilirdi ve onun için kabul etmemiştir. Şu halde 
cephe ve cephe gerisi olsun, karargâhlara zam 
yok artık... 

İSMAİL FAZIL PAŞA (Yozgad) — Cephe 
değil, cephe ve cephe gerisi karargâhları... 
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MAZHAR MÜFÎD B. — öğrendik artık I 

paşam... (Handeler)... 
Cephe ve cephe gerisi karargâhları namiyle 

iki karargâh varmış. 
MUSTAFA B. (Tokad) — Alaylar da alıyor. 
MAZHAR MÜFİT B. — Kanunda bunlar 

var, fıkraya kadar.. Gerek cepheye ait olsun ve 
gerek cephe gerisinde bulunan karargâhlara zam 
yok iken, arzettiğim esbap dolayısiyle ve mev
cut kanuna nazaran cepheye ait karargâhların 
alması lâzımgeliyor... Fakat ne bilirsiniz ki bu 
kanunun ruhu; ve türkçesi: düşmana karşı kur
şun atanlara verilecek... Yaptığımız kanun bu
dur... Binaenaleyh gerek Muvazeneî Maliye En
cümeni ve gerek Müdafaai Milliye Encümeninin 
kararı veçhile ve İsmet Paşa Hazretlerinin Kava-
nini Maliye Encümenindeki izahat ve hattı desti 
ile olan şerhi veçhile ve bendenize vukubulan 
ihtarı dolayısiyle bunun verilmemesi lâzımgelir. 

Şimdi ikinci bir mesele kalıyor. Verilen pa
ranın geri alınması lâzımgelir mi gelmez mi? Bu
nu hukukşinas arkadaşlarımız daha iyi halle
derler. 

REFİK B. (Konya) — İstirdat lâzımgelmez. 
MAZHAR MÜFİT B. (Devamla) — Onu 

hukukçu arkadaşlarımız daha iyi bilirler. Yalnız 
bildiğim birşey varsa, o kanunda diyoruz ki: Cep
he karargâhları bu zamdan 'müstefit olacaklardır. 
Şuhalde cephe karargâhı alır diyorlar ve bugüne • 
kadar bu kanuna tevfikan bu parayı almışlar.. 
Biz de şimdi tefsir ediyoruz. Neden bu yeni tefsir 
kanunun makabline ve müsaade olunan zamana 
ait olsun? Bunu ben anlamıyorum. Hukuk şinas-
lar halletsinler. Madamki bir kanun vardı ve o 
kanun mucibince cephe karargâhları bu parayı 
aldı. Şuhalde hata bizim.. Fakat kanun bugün • 
tefsir ediliyor. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı sahip) — 
Tefsir tarihinden muteberdir. 

MAZHAR MÜFİT B. — Madamki bugün 
tefsir vâki oluyor; tefsir tarihinden itibaren bu
nu kesebiliriz... 

MÜFİT Ef. (Kırşehir) — Almıyanlara da, 
verilmiyen para verilir mi? Verilmez mi? Ma
damki bu kanun mucibince şimdiye kadar para 
alanlar istifade etmişler, diğerlerinin de bugüne 
kadar istifadesi lâzımgelir. 

MAZHAR MÜFİT %. — Buna Heyeti Vekî- | 
lede Maliye Vekili olduğum zaman cevap veri
rim!... Şimdi Maliye Vekiline sorun!., i 
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HASAN B. (Trabzon) — Evvelce de arzet

tiğim gibi, 1337 senesi için bu husustaki kanundan 
ma vuzia lehinde istifade etmek üzere Muvazene i 
Maliye Encümeni ile Müdafaai Milliye Encümeni 
arasında bir tevafuk husule gelmiştir. Maliye Ve 
kili Muhterem Beyefendi, Erkânı HarbiyeiUmu-
miyenin zamaimini tahakkuk ettirdiği zaman bun 
dan şüphe ederek ve verilmesi lâzımgelmiyen bi;* 
masrafa kaani olarak bu parayı tutmuşlar.. Müfit 
Efendinin; acaba taşralarda vukubulan tediyat 
için neden tevkif emri veremediğiniz sualine de, 
kanun sarihtir ve kanunen sarih olan bir masrafı 
durduramazdım ve bu, bugünkü tefsir ile, tefsire 
lüzum görülmesiyle sabittir. Ve cephe gerisi hi-
dematı, bunlar mesaili askeriyedendir. Ve her
kes bunu takdir edemez... Buyurdular. 

Maliye Vekili Muhtereminin bu tenakuzunu 
kaydettikten sonra şunu arzetmek isterim ki: 
Eğer biz bu kanunu tefsir mahiyetinde çıkaracak 
olursfk; tefsirin makabline şümulü olmak itiba
riyle, evvelce verilmiş olanların istirdadı lâzım
gelir. Halbuki bu haksız bir muameledir. Ben
denizin noktaî nazarıma göre bu bir maddei mu
addele şeklinde kabul, edilmelidir ki, istirdat ci
hetine gidilmeye Jkapu açılmasın. Zaten bu para
nın bir kısmı doğrudan doğruya cephede karar
gâhlarda bulunan efrada verilmiştir, o efrattan 

•da istirdat etmenin imkânı fiilisi yoktur. Binaen
aleyh bunun maddei' muaddele şeklinde kabulünü 
teklif ediyorum. 

MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — Efen
dim! Bu cephe zammı hakkındaki maddei kanuni-
yenin tefsiratmdan bahsedilmekte olduğu için bir 
iki noktai ı^zar arzetmek istiyorum. Üçüncü mad
denin dâhilinde deniliyor ki, (Düşman veya mü-
sellâh eşkıya karşısında hattı harbe dâhil olduğu 
veya hattı harbe ihtiyatı olarak bulundukları za
man cepheye ait kıtaat addolunur.) Hattı harbin 
ne demek olduğunu bütün rüfeka bilir. Binaen
aleyh bir defa nazarımızı ve hayalimizi memleketi 
müdafaa etmekte olan hattı harblerimize atfede 
lim. Garpte hattı ' harblerimiz vardır. Karade^ 
nizden başlar Akdenize kadar devam eder. Doğru
dan doğruya düşmana karşı silâhını tevcih etmiş 
olan avcı hatlarından başlayınız, asker olanlar te
ferruatı pekiyi bilirler, onların istinatlarından -
ki birer takımdan ibarettir - sonra ihtiyatlar; ta
burlardan, alaylardan itibaren bunlar o hattı 
harbin ihtiyatlarını teşkil eder. Bittabi Karade-
nizden Akdenize kadar imtidat eden bu uzun cep-
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henin her tarafına yetişebilecek olan ihtiyatlar 
daha merkezî ve daha geride bulunur. 

Hattı harbimizin imtidadını takip edelim. 
Mersin - Tarsus - Adana - Ayıntab... Böyle Cenup 
cephesi gider. Ta Musul karşısına kadar... Ve ora
dan da Şarka teveccüh eder. Demek ki, memleketi
mizin bütün hudutları bugün için hattı harbler-
den ibarettir. 

Binaenaleyh bu hattı harbleri idare eden bü
yük, küçük karargâhlar, ait oldukları cepheyi 
idare edecek kadar usulen geride bulunur. Bu 
itibarla bütün bu hatları idare eden Karargâhı 
Umuminlin de tabiîdir ki: Her hangi bir hattı 
harbe yapışık olarak bulunması lâzımgelmez ve 
caiz değildir. Onun da heyeti umumiyeyi idare 
edebilecek kadar merkezî bîr vaziyette bulun
ması lâzımdır. Şimdi bu hattı harbin ihtiyatla
rını nazarı itibara alınız, icabında yetiştirilmesi 
lâzımgelecek umumi ihtiyatlar nerede bulunur? 
Sivas'ta bulunur, Ankara'da bulunur, memleke
tin merkezinde bulunur, ohalde cepheye ait kıtaat 
denildiği zaman; bütün bu hattı harblerde dâhil 
olan kıtaat ile icbmda hareket edecek olan kıta
attır. Buna nazaran cepheye ait kıtaat ve cepheye 
alt karargâhlar bittabi neferden, takımdan ta 
ordu Karargâhı Umumiyesine kadar gelir ki: O da 
Erkânı Harbiyei Umumiye dairesfrdir. Erkânı 
HarBiyei Umumiye dairesi vakti hazarda* iştigal 
eden bir daire hükmünde değildir. Daima seyyar 
olmaya mahkûm bir karargâhı umumiye mahi
yetindedir.. Yine o madde okunacak olursa hattı 
harbe dâhil olmayanlar kimlerdir? Karargâhlar 
kimlerdir? Teşkilâtlar kimlerdir? Buna dair 
sarahati kâfiye vardır. Bakınız, geri hidemata 
memur kıtaat bunların- kadrolarına ithal edilir 
veya bir cephe ve kolordu ihtiyatı olarak âmir
lerine verilir. Meselâ doğruran doğruya An
kara'nın mahallî inzibatı için bir kumandanlık 
teşkil edilmiştir. Ankara Kumandanlığı bunun 
vazifesi burada çalışmaktır ve cepheye gitmekten 
uzaktır. Binaenaleyh bunları tefrik etmek kolay
dır. Bu esasa göre Karargâhı Umumiyeden başlı-
yarak tâ süngüsünü düşmana tevcih etmiş -olan 
efrada kadar cephe zammı vermek lâzımdır. Ar
kadaşlarımızdan birisi buyurdular ki: Bu kanunu 
Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi îsmet Paşa yap
mıştır, kendileri Erkânı Harbiyei Umnmiyenin 
bundan istisna edilmesi taraftarıdır. Bundan be
nim de malûmatım vardır. Hakikaten İsmet Paşa 
Karargâhı Umuminin bundan istisna edilmesi ta-
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raftan idi. Hattâ ordu karargâhlarının, hattâ 
kolordu karargâhlarının, hattâ fırka karargâh
larının bundan istisna edilmesi taraftarı idî. 
ffaye; bizim burada tefsir etmek istediğimiz gibi, 
bu cepheye aittir, bu cepheye ait değildir, tarzın
da olursa doğru bir noktai nazar değildir. îsmet 
Paşanın ve İsmet Paşa ile bu noktada hemfikir 
olan rüfekaıım düşündüğü şey; bugün memleke
tin, milletin paraya ihtiyacı vardır. Bu parayı ne
reden kesmek mümkünse oradan kesmek lâzımdır. 
Binaenaleyh Karargâhı Umumiyi teşkil eden zâbi-
tana cephe zammı vermezsek onlar mutazarrır ol-
mıyaeaklar gibi anlaşılıyor tarzında mütalâat ve 
mülâhazat nazarı dikkate alınırsa hakikaten bu 
karargâhlar için cephe zammı ita etmemek muva
fıktır. Fakat; bu. muharip kıtadır veya gayrim u-
harip kıtadır noktasından tutarsanız; bütün dün
yaya karşı ilân ettiğimiz harbi idame eden bir 
karargâhı umumiye gayrimuharipsin demek, bü
tün ordumuzun gayrimuhaıip olduğunu kabul 
etmek demektir ki bunu bendeniz kendi şahsıma 
katiy; n reddederim. Cerhe zammını vermemeli. 
Fakat, bizim Erkânı Harbiyei Umumiye Karar
gâhı muhariptir. 

REÎS — Müzakerenin kifayetine dair bir tak
rir var. Müzakereyi kâfi görenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüştür. 

Efendim ! Muvazenei Maliye Encümeni na
mına Hasan Beyin bir teklifi vardır, bu tefsir 
maddei. muaddele şeklinde olsun diyor. Bu tek
lifi. kabul edenler lütfen.. (Anlayamadık sesleri) 
efendim! bu cephe zammı hakkındaki tefsiri bir 
maddei muaddele şeklinde kabul edelim diye 
bir teklif var. Bunu kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. O hal
de bunu encümene vermek lâzımdır ki maddei 
muaddele şeklinde tanzim etsin. (Hay hay ses
leri) O halde Muvazenei. Maliye Encümenine 
veriyoruz. (Müstacelen sesleri) 

S. — Canik Mebusu Nafiz Beyin, Asaf Bey 
ailesine maaş tahsisine dair teklifi kanunisi ve 
Muvamnei Maliye Encümeni mazbatası (2/157) 

"REİS — Bozkır Kaymakamı Demir Asaf 
Beyin ailesine maaş tahsisi hakkındaki lâyihai 
kanuniyenin müzakeresine geçiyoruz. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Konya hâdisei. isyaniyosinde vezifesi uğrun

da şehit, olan Bozkır Kaymakamı Demir Asaf 
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Beyin terkettiği G-üneri ve Günseri nammdaki 
iki çocuğu ile zevcesi Samiye Hanıma maaş 
tahsisi hakkında berveçhizir lâyihai kanuniye-
yi heyeti umumiyeye arz ve teklif ejderim. 

Canik Mebusu 
Ahmet Nafiz 

Lâyihai Kanuniye 

MADDE 1. — Konya hâdisesi isyaniyesin
de vazifesi uğrunda şehit olan olan Bozkır 
Kaymakamı Demir Asaf Beyin zevcesi Samiye 
hanımla iki çocuğuna mumaileyhin tarihi şaha
detinden itibaren hidematı vataniye tertibin
den bin beş yüz kuruş/ maaş tahsis edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanunun icrayi ahkâ
mına Maliye Vekili memurdur. 

Riyaseti Celileye 
Konya hâdisei isyaniyesinde vazife uğrunda 

şehit olan Bozkır Kaymakamı Demir Asaf Be
yin iki çocuğu ile bir zevcesine hidematı vata
niye tertibinden bin beş yüz kuruş maaş tahsi
sine dair Canik Mebusu Nafiz Bey tarafından 
verilen teklifi kanuni ile Lâyiha Encümeni maz
batam encümenimizce mütalâa ve tetkik olun
du, bu kabîl vazife uğrunda şehit olan zevat 
ailelerinin tehvini ihtiyacı tabiî görülmekte ise 
de bu ana kadar emsali hakkında tatbik edil
diği veçhile bin kuruş itası encümeninizce mü
nasip görülmüş olmakla berveçhizir tanzim kı
lman şekli muaddel heyeti umumiyeye arz ve 
takdim olunur. 25 Kânunuevvel 1336 

Muvazenei Maliye 
Encümen Reisi Mazbata Muharriri 
Mazhar Müfit Mehmet Rasim 

Kâtip Âza Âza 
Memduh Necdet Ertuğrul 

Mustafa Kemal 
Âza 

Hasan Sabri 

MADDE 1. —• Konya hâdisei isyaniyesinde 
vazifesi, uğrunda şehit olan Bozkır Kaymakamı 
Demir Asaf Beyin zevcesi Samiye Hanımla iki 
çocuğuna mumaileyhin tarihi şahadetinden iti
baren hidematı vataniye tertibinden bin kuruş 
maaş tahsis c-Jllmiştir. 

MADDE 2. — îşbu kanunun icrayı ahkâ
mına Maliye Vekili memurdur. 

25 Kânunuevvel 1336 
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(Bilâ müzakere kabul sesleri) 
REÎS — Bilâ müzakere kabul edenler lüt

fen ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 
ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 

— Azdır. Reis Bey. 
REİS — Heyeti umumiyesi tâyini esami ile 

reye konacak efendim! Lütfen reylerinizi isti
mal buyurun. 

i. — Düşman istilâsından kurtulan mahal-. 
lerde eshabınm firarına mebni sahipsiz kalan 
emvali menkule ve mezruat hakkında kanun lâ
yihası ve Kavanini Maliye Encümeni mazbatası: 

REİS — Memaliki müstahlasadan firar ve
ya gaybubet edenlerin emlâkine ait lâyihai ka-
nııniyenin müzakeresine geçiyoruz. Heyeti Vekile-
nin ve encümenlerin teklifleri var. Hepsi de 
okunacak: 

4 . IX . 1336 
Düşman istilâsından kurtarılan mahallerde 

eshabınm firar ve gaybubetine mebni sahipsiz 
kalmış olan emvali menkule ile mezruat hakkın
da Umuru Maliye Vekâleti Celilesince tanzim 
ve 2 Eylül 1336 tarih ve 39/62 numaralı tez
kere ile tevdi olunan kanun lâyihası ve esbabı 
mucibe mazbatası Heyeti Vekilece 22 Ağustos 
1336 tarihindeki içtimaında tasvip edilmiş ol
makla heyeti umumiyeye^ arzına delâlet buyu-
rulmasım rica ederim. 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
M. Kemal 

Esbabı mucibe lâyihası 

Düşman istilâsından kurtulan mahallerde 
gerek saikai havf ile firar eden gerek esbabı 
saireden terki mevki ve tagayyüp etmiş olan
ların terk ettikleri menkul ve gayrimenkul em
val ile mezruatm şunun bunun tarafından fu
zuli idare ve tasarruf edildiği ve bâzı mahal
lerde bunlara Kuvayı' Milliye kumandanlarınca 
vaz'iyet olunarak hasılat ve varidatın Kuvayi 
Milliyenin iaşesine karşılık ittihaz edilmekte 
olduğu muhaberatı cariyeden anlaşılmaktadır. 
Bu sureti muamelenin menafii hususiyeye ha
dim ve suiistimalâtı müeddi olduğu derkâr 
olup esasen bu kabîl sahipsiz emval ve metru-
kâtın Hükümetçe idare edilerek varidat ve ha
sılatının mal sandıklarınca ahzü ve cibayeti 
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muktazi olmasına göre bu hususun bir nıaddei 
kanuniye ile tesbitine lüzum görülmüş ve fakat 
bu gibi emval eshabmdan me'valarma avdet 
edenlerin emval ve eşyasına tesahup etmesi pek 
tabiî olduğundan gaybubeti esnasında emvali
nin idare ve muhafazası için ihtiyar edilmiş 
olan masarifat badettevkif üst tarafının kendi
lerine iadesi tensip olunmuştur. 

Metruk emvali menkule ve gayrimenkule ile 
mezruat hakkında mevaddı kanuniye 

MADDE 1. — Düşman istilâsından kurtulan 
mahallerde eshabınm firar ve gaybubetine meb-
ni sahipsiz kalmış olan emvali menkule Hükü
meti mahalliyece usulü dairesinde bilmüzayede 
furuht ve emvali gayrimenkuleleriyle mezruat-
ları idare edilerek hasılatı vakıa mal sandıkla
rına tevdi olunacaktır. 

MADDE 2. — Bu kabîl menkul ve. gayri
menkul emval ile mezruat sahiplerinin yurtla
rına avdeti takdirinde emvalleri iade ve emvali 
mephuse ve mezruatm idare ve muhafazası için 
sarf ve ihtiyar edilmiş olan bilûmum masari
fat hasılatı vakıadan tevkif edilerek üst tara
fı da mal sandıklarınca kendilerine iade olu-
nacaktıı1. 

MADDE 3. —• Sahipsiz emval ve metrukât 
ve mezruata fuzuli tesahup ile idare edenler 
Hükümetçe menolunur ve Kanunu Cezanın on 
ikinci faslının mevaddı mahsusasma tevfikan 
tecziyeleri için haklarında takibatı kanuniye 
ifa olunur. 

MADDE 4. — tşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 5. — işbu kanunun icrayı ahkâmı
na Maliye, Dahiliye, Adliye Vekilleri memur
dur. * 

Büyük Millet Meclisi Eeisi Umuru Şer 'iye Vekili 
"Mustafa Kemal t Fehmi 

Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili namına 
Fevzi Ahmet Muhtar 

Dahiliye Vekâleti Vekili Hariciye Vekâleti Vekili 
Adnan Ahmet Muhtar 

Maliye Vekili Maarif Vekili namına 
Ferit Mahmut Celâl 

Nafia Vekili İktisat Vekili 
İsmail Fazıl Mahmut Celâl 
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Sıhhiye Vekili Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi 

Dr. Adnan 

Memaliki müstahlasadan firar veya gaybu
bet eyliyen ahalinin emvali menkule veya gayri-
menkulleri hakkındaki Heyeti Vekilenin teklifi 
kanunisi berveçhi âti tadil edilmiştir. 

MADDE 1. — Düşman istilâsından kurtu
lan mahallerde eshabmın firar veya gaybubetine 
mebni sahipsiz kalmış olan emvali menkule ile 
hane harabeleri imar edilmek şartiyle Hüküme
ti mahalliyece bilmüzayede füruht ve emvali 
gayrimenkulei saire ile mezruatı idare edilerek 
hasılatı mal sandıklarına tevdi olunacaktır. 

MADDE 2. — Bu kabîl gayrimenkul emval 
ile Hazineye mevdu mezruat ve emvali menku
le bedelleri eshabınm yurtlarına avdetinde Ha
zinece yapılan her türlü masarif badettenzil 
üst tarafı sahiplerine usulü dairesinde iade edi
lip. 

MADDE 3. —• Sahipsiz emval ile metrukât 
ve mezruata fuzuli müdahale edenler idareten 
menolunuı*. 

MADDE 4. —• işbu kanunun hükmü her yer
de istilânın tarihi zevalinden muteberdir. 

MADDE 5. — tşbu kanunun icrasına Mali
ye, Dahiliye ve Adliye Vekilleri memurdur. 

4 . 1 . 1337 
Kavanini Maliye 

Encümen Reisi namına Mazbata Muharriri 
Yahya Galip Konya'da 

Kâtip namına 
Halil 

HASAN BASRl B. (Karesi) — Encümen 
biraz izahat versin. 

REÎS — Efendim! Kanunun heyeti umumi-
yesi hakkında söz istiyen var mı1? 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim ! Ben bu 
kanundan maksat ne olduğunu anlıyamadım. 
Meselâ istilâ gören mahallerde sahibi olmıyan 
emvali menkule satılacak ve arazi Hükümet ta
rafından muhafaza olunacak, sahibi gelirse 
Hükümet onu sahibine verecek, sahibi gelmiye-
cek olursa beytülmale kalacak, kanunun hülâ
sasından anladığım bu... Fakat istilâ edilen 
memleketlerden diğer memleketlere hicret eden 
adamlaı* hep ölmüş de beytülmal bunların malı-
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nı mı satıyor? Yoksa orada sahibi olduğu hal
de mi satıyor? Zeydin malını amrin satması? 
Bu seran ve kanunen caiz değildir. Binaenaleyh 
zayi olabilecak olan menkulâtı, çürüyecek ve 
kokacak olan şeyleri ziyadan vikaye için Hükümet 
satıp bedelini muhafaza edebilir, fakat; zayi ol-
mıyacak şeyleri nasıl satar? Meselâ birisinin bağı 
var, tarlası var, bunları nasıl satar? Binaenaleyh; 
bu kanun bir sureti salimeye ifrağ edilmeli, bu 
yolda kanun kabul edilmez. Çünkü; kabul olu
nur bir kanun değildir. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Efendiler; 
Bu kanun zannederim ki, itiraza mahal >olmıyacak 
derecede pek lâzım bir kanundur. Bu kanunun 
ruh ve mânasını, memleketlerini düşman istilâsı 
altında bırakmak bedbahtlığına uğrıyan, bizim gi
bi muhacir mebuslar daha iyi tanır. Efendiler, 
memaliki meşguledeki islâm emval ve emlâkine 
karşı; ötedenberi içimizde, biulunan ve bizim nan* 
ve nimetimizle perverde olan vatandaş dediğimiz 
adamlar tarafından yapılmadık tecavüzler bıra
kılmamıştır. Ara sıra pek müşkülâtla aldığımız 
haberler bize gösteriyor ki, memaliki meşgule dâ
hilinde icra edilen mezalim ve teaddiyata had ve 
payaıı yoktur. Bunların birçok misallerini bu
rada diğer bir vesile ile arzötmek istiyorum ve 
şimdi izahını zait görüyorum. Maamafih efen
diler, biz bu kanunu kabul etmiş olmakla, mema
liki müstahlasadan firar veya gaybubet edenle
rin malım büsbütün imha etmiş olmuyoruz. 
Ulüvvü cenabımız muktazası olacak ki; emvali 
menkulelerini satarak bedellerini beytülmale tes
lim ve emvali gayrimenkulelerini, arazilerini de 
muhafaza etmek istiyoruz. Bu, müslümanlarm 
ulüvvü cenabını gösterir bir kanundur. Eğer 
bunlardan firar veya gaybubet edenler tam mâ-
nasiyle müslüman adaletine muvafık bir sada
kat gösterirlerse elbette müslümanlar da yine fii
len ulüvvü cenabını onlar hakkında, ifa edecek ve 
gösterecektir. Biz bu kanunu kabul etmekle, on
ların mallarını ziyadan kurtarmış oluruz. Bina
enaleyh, bu kanunun derhal kabulünü Heyeti 
Celilenizden istirham ederim. 

MAÎLYE VEKÎLÎ FERİT B. (İstanbul) — 
Efendim; Heyeti Celilenize takdim edilen lâyi-
hai kanuniye ikidir. Biri "Heyeti Vekile'tarafın-, 
dan takdim olunan, bir tanesi de, encümeni âli
niz tarafından tanzim kılman kanundur. Heyeti 
Vekile tarafından takdim edilende yalnız emvali 
menkulenin fürühtundan bahsediliyor. , emvali 
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gayrimenkule füruht edilecek değil, idare edi
lecek suretindedir. Encümeni âliniz bâzı müta-

! İâat üzerine, harap hanelerin istimlâk edilmek 
\ suretiyle füruhtuna müsaade ediyor. B(u husus

ta Kavanini Maliye Encümeni reisi muhteremi 
Yahya Galip Beyefendi izahatta bulunacaktır. 

Vehbi Efendi Hazretleri emvali gayrimenku-
leyi nasıl satıyorsunuz diyorlar. Bu, teklifte yok
tur, mezruatı muhafaza edilecek, mahsulâtı 
alınacak, idare edilecek, emvali menkulesi var ise 
tabiatiyle muhafaza imkânı olmadığından füruht 
edilecek ve emvali gayrimenkuleleri idare edile
cektir, Fakat encümen bu kanunu başka suretle 
tadil-etmiş, tadile ait tabiî tafsilât irat buyurur
lar. Heyeti Aliyeniz hangisini kabul ederse o 
suretle tatbikatı yapılır. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
dim; bunun böyle istilâ görmüş, ahalisi çekilmiş 
araziye inhisarı doğru olmamakla beraber bizim 
bir hukuku tasarrufiyemiz vardır, Malûmu âlile
ridir ki, bir insan doğrudan doğruya hakkını ta
sarruf veya istimal eder ve yahut edemez. Ede
mez vaziyette de işte bu -gibi esbabı mazeret var, 
kendisi bulunmadığı zaman velayeti âmmesi iti
bariyle Hükümet onun emvaline vazıulyeddir ve 
zaten muhafaza etmesi kavanini umumiyemiz ica-
batmdandır. Şimdi Vehbi Ef indi Hazretlerinin bu
yurdukları gibi bir adam berhayat iken hüke-
met ve bahusus Maliye buna vaziyed edecek, sa
tacak, alacak, muhafaza edecek. Ben buna hiç 
inanmam. Ya kendisi yapar veyhut vekili var
dır, ölmüşse vârisi vardır ve bunları tamamen ka-. 
vanini umumiyemiz mütekeffildir, kendisi ber
hayat ise idare eder veyahut vekili eder. Edeme
diği takdirde ölmüş ise esasen vârisleri vardır. 
Bunların haricinde ise beytülmal vardır, bunla
ra lüzum yoktur. O zaman beytülmal vaziyed eder. 
Böyle bir kanuna lüzum yoktur. Bizim buna 
dair ahkâmı umumiyemiz vardır. Kavanini 
umumiyemiz bunu mütekeffildir ve yalnız istilâ 
gören demek doğru değildir. Bu, umumidir ve 
bunun hususi bir kanuna raptını bendeniz lü
zumsuz addediyorum. 

NUSRET Ef. (Erzurum) — Efendiler! ben-
denizce teklif olunan bu kanunun ne kıymeti il
miyesi ve ne de kıymeti ameliyesi vardır. Geçen 
1331 senesi yani Harbi Umuminin ikinci senesi
nin evasıtma doğru malûmu âlileri, bize bir has
talık arız olmuştu ve güya (Yuhribûne büyute-
hüm bi eydihim ve eydil mü 'minine fa 'tebirû ya 
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ülilabsar) ayeti kendi haklarında nazil olmuş 
gibi tahribi bilâd ve kasabat hastalığına tu
tulmuş birçok insanlar Harbi Umumi esnasında 
o güzel kasabalarımızı tahrip ediyorlardı. Ken
disi şimdi Malta'da ve hürriyeti şahsiyesine ma
lik olmadığından dolayı şahsından bahsetmiye-
ceğim. Üçüncü Ordu Kumandan,] da Erzurum'da 
çarşıları, caddeleri ve bütün mahallâtı taıhrip edi
yordu. Bütün müslümanlarm gerek memlûk 
ve gerek mevkuf hanelerini, dükkânlarını, birta
kım mağazaları, eevamii ve mesacidi hâk ile yek
san ediyordu. Erzurum'a teşrif edenleriniz gö
recekler ki, Erzurum (Tüdmür) .harabelerine 
çevrilmiştir ve güya ilerde imar edeceğiz baha
nesiyle birçok günahlar irtikâp ediliyordu. .Er
zurum istilâsından sonra istihlâs esnasında, yani 
1332 senesi evailinde, ermeniler Erzurum hava
lisinde yapmadık fecayi bırakmadılar, bakiye ka
lan mahallâtı da onlar ihrak ettiler ve 15 bin in
sanı kılıçtan geçirdiler. Şimdi şu birinci madde
de deniyor ki: (Memaliki müstahlasadan firar ve
ya gaybubet eden)... bununla kimler murat olu
nuyor? 

Memaliki müstahlasadan firar ve gaybubet 
eden, yani ermeniler ... Onlar bize silâh bedest 
olarak mukabele ediyor, ve bizimle harb ediyor
lardı. Erzurum'dan harb ede ede çekilerek, Sa
rıkamış'ta büyük bir meydan muharebesi yaptı
lar ve ordunun önünde münhezimen firar ettiler. 
Bunlar ne suretle firar ettiler? Bunlar bize is
yan ettiler, âsi olan bir adamın, arazisi ve em
lâki olabilir mi? isyan etti, çekildi gitti. Bırak
mış oldukları haneler, dükkânlar velhasıl her ne 
kalmış ise beytülmale aittir. Firar-veya gaybu
bet eden ahalinin emvali menkule veya gayri-
menkuleleri hakkındaki Heyeti Vekilenin tekli
fi, düşman istilâsından kurtulan mahallerde fi
rar dolayısiyle sahipsiz kalmış olanlar hakkın
dadır. Bunların sahibi ise beytülmali müslimin
dir. Sonra (düşman istilâsından kurtulan ma
hallerde ashabının firar veya gaybubetine meb-
ni sahipsiz kalmış olan emvali menkule ile hane 
harabeleri imar edilmek şartiyle Hükümeti ma-
halliyece bilmüzayede füruht ...) deniliyor. 
Bilmüzayede füruht değil. (Bilâhare memaliki 
îslâmiyeye iltica edip de yurtlarına avdet eden
lere verilmek şartiyle) madde böyle tadil edil
melidir. 

(... ve emvali gayrimenkulei saire ile mez-
ruat idare edilerek hasılatı mal sandıklarına 
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; tevdi olunacaktır) deniyor. Evet arazi mesele

si, çünkü arazi vâsidir. Nüfusu kalmamıştır. 
ve- Hükümet onları satabilir. Binaenaleyh; emvali 

I gayrimenkuleyi septi defter etmeli, oradaki 
Müslümanlara vermelidir, adalet de bunu iktiza 
eder. 

İkinci maddede: (Bu kabil gayrimenkul em
val ile Hazineye mevdu mezruat ve emvali men
kule bedelleri ashabının yurtlarına avdetinde 
Hazinece yapılan ilâh..) deniyor. Hayır bunlar 

i yurtlarına avdet edemezler, Ermenistan'a ilti
hak etmişlerdir. Bu kâffei emval, gerek men-

l kul ve gerek gayrimenkul beytülmale aittir, 
beytülmal tasarruf eder ve keyfemayeşa isterse 
satar; isterse onları idare eder. İsterse hususi 
heyetler, komisyonlar vasıtasiyle idare ettirir. 
isterse Müslümanlara verir, bu; bundan iba
rettir. Bu maddelerin kıymeti ilmiyesi ve ame
liyesi yoktur. (Âlkışlr). 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Efendim, 
şimdi Hoca Nusret Efendi Hazretleri istilâ edil
miş olan mahallerden dûrü diraz bahsettiler. 
Bendeniz de inşaallah şimdiden sonra istihlâs 
edeceğimiz araziye ait bâzı şeyler arzedeceğim: 

Meselâ: Rumeli'de Yunanlılar, Sırplar, Bul
garlar, takip ettikleri usul ile; hicret edenle
rin malını, mülkünü ve her şeyini gasbetmiş-

I 1 erdir. Onlara tamamen vazıyed etmişlerdir 
ve bu hususta bir kanun neşrederek onları ta-

I ıııamen perişan bir halde bırakmışlardır. Bu-
I mı hepimiz işitiyoruz. İşgal olunan mahallerde 

Yunanlıların yapmadıkları zulüm kalmamıştır. 
I İnşallah bunları istirdat ettiğimiz zaman tabi-
I atiyle o zulmü yapanlar oralarda kalmayıp gi

deceklerdir. Binaenaleyh bunlardan böyle ma-
I İmi bırakıp da kaçacaklar hakkında bu kanun. 

pek güzel kabili tatbiktir. Bendenizin arzetmek 
I istediğim bir nokta var: Müslümanlardan zarar 
I görenlere bunların emvalinden telâfi edilmeli

dir. Bu kanuna böyle bir maddenin ilâvesini 
I teklif ediyorum ve maksadı âcizanem budur. 

. YAHYA OALİP B.' (Kırşehir) — Efendim, 
I Hükümet böyle'bir kanun teklif etmiş, encümen 

de ona göre tadil etmiş, Meclise takdim edi
yor.' Hoca Efendi Hazretlerinin beyanatı pek 
doğrudur. Fakat zaman zamana uymuyor. Ma
lûmu âliniz, böylelerin değil kendi evmali men
kule ve gayrimenkulesini, onları aldıktan baş-

I ka Müslümanların da tekmil malını aldığını 
1 gördük. Kendi emvali menkule ve gayrimen-
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'kulesini de aldıktan sonra fazla olarak Müs
lümanların ne kadar malı varsa elinden almış
lardı ve bunların nazarı millette ihanetleri ta
ayyün etmişti. Hattâ o derece ileri gittiler ki 
Müslüman olanları bile tanassur etti ve hakla
rımda ahkâmı seriye icra edilmedi. Onun için 
bugün böyle bir kanunu Heyeti Celideniz muva
fık görür ve dersiniz k i : Memaliki müstevliye-
den ahiren elimize geçen memalikten firar 
eden bu adamların emvali menkule ve gayri-
menkulesi Hükümet tarafından müsadere edi
lir. Pekâlâ; bu suretle bir tadilât yaparsınız. 
Fakat Hükümet bunun ikisinin ortasını bul
muş, bir kanun teklif etmiş, bugün böyledir. 
Fakat ; yarın nasıl olacağını nasıl kestirebiliriz ? 
Bunların emvali menkule ve gayrimenkulesi 
Hükümet namına idare edilmişti, sonra bir 
erzel- Hükümet geldi, o kanunu hiç de tanıma
dı. Ermeniler Hazinenin malını aldıktan sonra, 
İslamların ne kadar malları varsa iki şahit ile 
onu da aldı. Bu acıyı gözümüzle gördük. Şu 
hale nazaran hangi ciheti daha muvafık ise 
onu kestirip 'bir anda işi sağlam kazığa bağla
mak Meclisinize ait bir keyfiyettir. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Hoca Nus-
ret Efendi Hazretleri küf fara ait olan... (Ekse
riyet yok sesleri). 

REİS — Vardır efendim. 
HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Küffara ait 

olan bir âyetikerimenin tavsif ettiği bir hale 
geldiğimizi kemali esefle söylediler ki bu, çok 
doğrudur. Çünkü Müslümanlar memleketleri
ni tahrip değil, imar ederler. Sonra bir ordu 
kumandanının yaptığı fenalıktan da bahis bu-
yurdtflar. Bu da ihtimal doğrudur. Bunlar 
efendiler, gayrikanuni yapılan birtakım yol
suzluklardan ibarettir. Bu kanunla mezalim 
arasm'da zannederim ki hiçbir münasebet yok
tur. 

Hoca Efendi Hazretlerinin verdikleri hük
me göre, isyan etmek suretiyle memaliki müs-
tahlasadan firar veya gaybubet edenlerin men
kul veya gayrimenkul emval ve emlâkinin ta
mamen Hazinei Celileye ve daha doğrusu Bey
tülmale ait olması merkezindedir. Bunlar ta
mamen Beytülmale verilmelidir, buyurdular. 
Eğer içlerinde avdet edenler olursa o vakit, 
avdet edenlerin de zararının telâfi edilmiyece-
ğini Iburada söylediler. Efendiler, firar veya 
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gaybubet edenlerin emvali tamamen Beytül
male ait olmak lâzımdır. Fakat bu lüzum hak
kında bugün henüz gayei milliyemize tama-
miyle vâsıl olmadığımıza nazaran buna dair 
bir kanun tedvini doğru değildir. Tedvin ve 
tesibit edilen şu madde bu zamana göre gayet 
muvafık bir maddedir. Biz meşgul memleket
lerimizi inşallah tamamiyle istirdada muvaffak 
olur ve ondan sonra icabedeeek ahvale göre lâ-
zımgelen kanunları çıkarabiliriz. Halihazırda 
Ibütün emval ve emlâkin bugün Beytülmale ai
diyetine dair bir kanun neşri menafii îslâmi-
yemize muvafık değildir. Çünkü henüz gayemi
ze tamamiyle vâsıl olamamışızdır ve bu bizim 
fiiliyat itibariyle aleyhimize fena neticeler tev
lit edebilir. Hattâ bâzı zevat bu şekilde bir ka
nunun tanzimi bile doğru değildir kanaatinde 
bulunuyorlar. Efendiler, bilmiyorum, belki his
simle hareket ediyorum. Fakat bu kanunun 
tedvini bugün zaruri ve lâzımdır. Düşman elin
de bulunan memleketlerde, bilhassa Yunanlı
lar o kadar fecayi ve şenayi yapıyorlar ki, bun
lara yürekler dayanamaz. Yapılan bu fecayi 
ve şenayiin saikleri de öteden beri koynumuz
da büyüttüğümüz yılanlardır. Mukabelebilmi-
sil ise meşrudur. Fakat, biz efendiler, fecayi ve 
şenayi yapmak istemiyoruz. Onların menkul 
mallarını bilmüzayede satıp bedellerini malsan-
dığma yatırmak, gayrimenkul emlâk ve arazi
sini de idare etmek istiyoruz. Rica ederim, bun
dan büyük ulüvvücenab mutasavver midir? 

Efendiler, dairei intihabiyemizde münevver 
namına Yunanlılar ne buldularsa bunları ta
mamen nefyettiler, tevkif ettiler, hattâ içle
rinden bâzılarını da canavarca şehit ettiler. 

Efendiler, Yunan zabitleri bıraktığımız ev
lere cebren yerleştiler ve mefruşatı da Türklere 
temin ettirdiler. Balıkesir'de Müslümanların 
galeyanı neticesinde bir hâdise çıktığını haber 
aldım. Cebren evlere giriyorlar. Ailelerin ha-
rimine giriyorlar. Cebren ikamet ve beytutet et
mek istiyorlar, bundan dolayı bir hâdise çıkı
yor. Erdek Kazası Rumları Yunanlılara istinat 
ederek Erdek'te bulunan îslâm eşrafının ağız
larına değnekten gem yapmak suretiyle bun
ları, hâşâ, rükû tavrında sokaklarda dolaştır-
mışlardır. Ve ağızlarında çomak olduğu halde 
hâşa minelhuzur, ulumalarını teklif etmişler ve 
fakat bağırırken ağızlarından bu çomaklarını 
düşürürlerse cezalarının idam olacağını söyle-
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mislerdir. O zavallı Müslümanları değnekler 
altında bu suretle öldürmüşlerdir. 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Yunan 
medeniyeti (!) 

HASAN BASRÎ B. (Devamla) — Ve Sonra 
ki, Yenigün Gazetesinde gördüğünüz., Balıke
sir'de Behice isminde bir îslâm kadınını ceb
ren tanassur ettirmişler ve Yunan kumandanı 
muavinine istifraş ettirmişlerdir. Rica ederim, 
biz bu gibi mezalim ve f ecayia şahit olup durur
ken hâlâ haddinden çok fazla olarak merhamet 
göstermek zannederim mezellettir. Fakat biz 
gene Müslümanlığın ulüvvücenabını göstermek 
suretiyle onların menkul mallarını satıp bedel
lerini Beytülmale vermek ve gayrimenkul mal
larını da hüsnüidare etmek istiyoruz ve cihan 
bu adalet, bu ulüvvücenabı görsün. 

Efendiler, rica ederim, hattâ bu şekilde bile 
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bir kanunun tedvini lâzım değildir, diyenler 
bile kabul etsin. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
dim, usulü müzakereye dair bir şey arzedece-
ğim. Efendim, ıbu kanun umumi ve mutlak ola
rak umum tebaai Osmaniyeye ait bir kanun
dur. Bunda müslim ve gayrimüslim dâhildir, 
cereyanı müzakere değişmiştir. Bu, fevkalâde 
ehemmiyeti haizdir. Adliye mesailine de şümu
lü vardır. Mümkün ise teklif ediyorum, Adli
ye ve Seriye Encümenine gitsin. 

REİS — Adliye ve Seriye Encümenine ha
valesini kabul ediyor musunuz? (Kabul sesle
ri). Adliye ve Seriye encümenlerine havalesi 
kabul edildi. 

Perşembe günü saat ikide içtima etmek üze
re celseyi tatil ediyorum. 

Saat 6 sonrada celse tatil edildi 

•••»y.. t>»<i 

T. B. M, M. Bastmevi 


