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1. — Zabtı sabık hulâsası 373 
2. — Âzayi Kiram muamelâtı 377,385 
1. — Ertuğrul mebusları Mustafa Ke

mal, Halil ve Necip Beylere izin verilmesi 377 
2. — Matbuat Müdüriyeti Umumiyesi 

hesabatını tetkik edecek Heyetin intihabı 385, 
388,390 

3. — Lâyihalar 376,403 
1. — Evkafın iki aylık Muvakkat Büt

çesi (1337 senesine ait) hakkında kanun 
lâyihası 376 

2. — Müdafaai Milliye Müsteşarlığı ve 
Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti ve 
sair makamatı işgal eden zevatın makam 
maaşlarına dair kanun lâyihası 376 

4. — Teklifler 376,377,378 
1. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, 

Nizamnamei Dahilînin 39 ncu maddesinin 
tadiline dair teklifi kanunisi (2/274) 376 

2. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, 
Ereğli Kömür Havzasındaki ameleye ait 
işlerin muhakeme ve diğer işlere takdimi
ne dair teklifi kanunisi (2/269 M.) 377 

3. — Siird Mebusu Salih Efendinin, Is
lâhı medarisi ilmiye hakkında teklifi ka
nunisi (2/270) 377 

4. — Karahisarı Şarki Mebusu Mustafa 
Beyin, Büyük Millet Meclisi Azasının tah
kikat ve mııhakematı hakkında teklifi ka-
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nunisi (2/271) 377:378 

5. — Muş Mebusu Mahmut Sait Beyin, 
16 Mayıs 1335 tarihinden itibaren şehit 
olan zâbitan ailelerine bir derece ma
fevk maaşı tahsisi hakkında teklifi kanu
nisi (2/272) 378 

6. — Muş Mebusu Mahmut "Sait Beyin, 
şüheda aileleri menfaatine bir piyango ter
tibine dair teklifi kanunisi (2/273) 378 

5. — Tezkereler 387 
1. — İstiklâl mahkemelerinin tekrar ha

li faaliyete icraı hakkındaki meselenin tehiri 
müzakeresine dair icra Vekilleri Riyaseti 
tezkeresi 387:388 

6. — Takrirler 378,379,380 
1. — Kastamonu Mebusu Dr. Suat Be

yin, kazaatı sâyüamel hakkındaki teklifi 
kanunisinin encümenlerden celbiyle ruz-
nameye alınmasına dair takriri 378 

2. — Malatya Mebusu Feyzi Efendinin, 
ikinci inönü muharebesinde yaralanan ku
mandanlardan Halit ve Kemal Beylerin bi
rer derece terfi ettirilmelerine dair takriri 379:380 

3. — Cebelibereket Mebusu Rasim Beyin, 
Cepheden henüz gelen Bursa Mebusu Ope
ratör Emin Beyin ihtisasatmı Meclise bil
dirmesine dair takriri 380 

4. — Kayseri Mebusu Rifat Beyin, 
Yunan mezaliminin memleketimizdeki eç-
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nebilere gösterilmesine ve resimlerinin alı
narak neşredilmesine dair takriri 382:384 

5. — Bolu Mebusu Dr. Fuat Beyle arka
daşlarının, Meclisten seçilecek bir heyet 
marifetiyle Yunan mezaliminin tesbit etti
rilerek Avrupa efkârı umumiyesine bildiril
mesine dair takriri 383:384 

6. — Karesi Mebusu Hacim Muhittin 
Beyle refikinin, Cephe arkasında bir istik
lâl Mahkemesi bulundurulmasına dair tak
riri 384 

7. —. Sualler, istizahlar 377,378 
1. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, 

Ereğli Kömür Havzasındaki amele arasın
da vukua gelen kaza ve vefiyata dair ikti
sat ve Adliye vekâletlerinden sual takriri 377 

2. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, 
Kengırı Tuz Madenindeki amele arasında 
vukuagelen kaza ve vefiyata dair Dahili
ye, Adliye, Maliye ve iktisat Vekâletlerin
den sual takriri 377 

3. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, 
Ereğli Kömür Havzasındaki ormanların 
katiyat ve ruhsatiyelerine dair iktisat Ve
kâletinden sual takriri 377 

4. — Erzurum Mebusu Celâlettin Arif 
Beyle iki arkadaşının, Hariciye Vekâleti 
Vekili Muhtar Beyin beyanatının mehafili 
ecnebiyece suitefehhüme meydan verece
ğine dair Hariciye Vekâletiden istizah tak
riri 378 

8. — Muhtelif evrak 374 
1. — ikinci inönü Muzafferiyeti müna

sebetiyle Şeyh Sünûsi'den mevrut tebrik 
telgrafı 374 

2. — ikinci inönü Muzafferiyeti müna
sebetiyle muhtelif yerlerden gelen tebrik 
telgrafları 374 

3. — Londra'daki Sulh Konferansının 
Arap ve Kürtler hakkındaki propaganda
sının protesto edildiğine dair Elcezire Ha
reketi Vataniye Reisi Mirliva Hacim Paşa
dan alman mektup hakkında Elcezire Cep
hesi Kumandanı Nihat Paşanın telgrafı 374 

4. — Yunanlılarla teşriki mesai eden 
Abazalarm tel 'inine dair Düzce Abaza eşra
fından alman telgraf ! 375:376 

5. — inönü Muzafferiyeti münasebetiyle 
Bafralıların Orduya 4 bin kilo tütün hediye 
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ettiklerine dair On Beşinci Fırka Kuman
danlığının telgrafı' 376 

9. — Beyanat 380,388 
1. — Bursa Mebusu Operatör Emin Be

yin Cephede gördüklerine dair beyanatı 380:382 
2. — Ertuğrul Mebusu Mustafa Kemal 

Beyin, Bilecik ve havalisi halkına müstace-
len yardımda bulunulmasına dair beyanatı 
ve bu hususta cereyan eden müzakere 388:390 

10. — Mazbatalar 379,384,385 
1. — Trabzon Mebusu Recai Beyin, Or

du - Sivas tarikinin turuku umumiye meya-
nına ithaline dair takriri ve Nafıa Encü
meni mazbatası 379 

2. — Erzincan Mebusu Osman Fevzi 
Efendinin, Erzincan'da bir Darülhilâfe 
Medresesi açılması hakkında takriri ve Seri
ye Encümeni mazbatası 384:385 

3. — Palu namiyle bir liva teşkili hak
kında kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni 
mazbatası 385:387 

4. — Haneleri hedim ve tahrip olunan 
vilâyatı müstahlasa ahalisine emvali met-
rûkeden verilmiş olan haneler hakkında 
kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası 391:395 

11. — Müzakere edilen maddeler 390 
1. — Çorum Mebusu Dursun Beyin, Ma-

kamatı Resmiyeye takdim edilen mazruf
ların sansür edilmemesine dair takriri 390 

2. — izmit Mebusu Hamdi Namık Beyin, 
istanbul'dan gelen şüpheli eşhasın bir gar
nizon'da muhafaza ve Hükümetçe iaşe 
edilmelerine dair takriri 391 

3. — Askerî Tekaüt ve istifa Kanunu
nun 12 nci maddesinin tadiline dair kanun 
lâyihası ve Kavanini Maliye, Muvazenei Ma
liye ve Müdafaai Milliye Encümenleri maz
bataları ' 395:399 

4. — Arzı istiman eden şaki Halid'in af
fına dair kanun lâyihası ve Adliye Encüme
ni mazbatası 399:400 

5. — Şûrayı Devlet teşkili hakkında ka
nun lâyihaları ve Adliye ve Dahiliye en
cümenleri mazbataları 400 

6. — Zâbitanm vazife esnasında telef 
olan hayvanlarının tazmini hakkında ka— 
nun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encüme
ni mazbatası 400:403 
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BÎEÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 2 sonra 

BEİS — Birinci Reisvekili Hasan Fehmi B. 

KÂTİPLER : RAGIB B. (Kütahya), Mahmut Said B. (Muş) 

RElS — Ekseriyetimiz hâsıl oldu. Müzakereyi küşadediyorum. 
(Zaptı sabık hulâsası okundu). 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci celse. 

Adnan Beyefendinin tahtı riyasetlerinde sa
at iki on beşte bilinikat zabtı sabık hulâsası kı
raat ve tashihan kabul olundu, ihraz edilen 
muzafferiyeti ahireyi tebrik zımnında mülha
kattan mevrut telgrafların listesi tebliğ ve bu 
listenin zabta geçmesi tensip edildi. Erzurum 
Mebusu Nusret Efendinin, fırka ve kolordu ka
rargâhlarında birer müftü bulundurulmasına 
dair teklifi lâyiha encümenine, Hiyaneti vatani
ye ile mahkûm Söğütlü Foti ve rüfekası ile 
Feyzüllah hakkında Adliye Vekâletinden mev
rut evrak Adliye Encümenine, Karahisar Me
busu İsmail Şükrü Efendinin şüpheli eşhas hak
kındaki takriri tasviben Heyeti Vekileye, Kırşe
hir Mebusu Müfit Efendinin şühedanın ervahı
na mevlidi şerif kıraat ettirilmesine dair takriri 
Divanı Riyasete, Tunalı Hilmi Beyle rüfekası-
nın, Koçhisar'da inşa edilecek Hükümet konağı 
için muktazi kerestenin orman resminden istis
nasına dair teklifi Lâyiha Encümenine havale 
olundu. Grazianteblilere gönderilen hedayadan 
dolayı teşekkürü muhtevi telgraf kıraat edildi. 
Bilâhara Muş, Siird ve sair sancaklara tâyin 
edilmiş olan maarif müdürleri hakkında Maarif 
Vekâletinden vâki olan istizaha Maarif Vekili 
tarafından verilen izahat üzerine müzakerenin 
kifayetiyle Maarif Vekiline beyanı itimat edil
mesine dair Trabzon Mebusu Hasan Beyin tak
riri ekseriyeti azîme ile kabul ve teneffüs iein 
celse tatil olundu. 

İkinci celse 

Adnan Beyefendinin tahtı riyasetlerinde bil-

inakat Ankara hastanelerindeki mecruhin guzatı 
ziyarete giden heyetin neticei müşahedatiyle ga
zilerin teşekküratı tebliğ edildi. Mütaakiben ziy
net eşyasının men'i duhulü hakkındaki teklifi 
kanuninin müzakeresi ikmal ve bâzı mevaddınm 
tadili için verilen takrirlerle beraber Adliye ve İk
tisat encümenlerine havale olundu. İsmet Paşa 
Hazretlerinden mevrut teşekkür telgrafiyle Kâ
zım arabekir Paşa Hazretleri vasıtasiyle Şoşa'-
dan çekilen telgraf kıraat olundu,» Trabzon 
Mebusu Hamdi Beyin Hariciye Vekâletinden su
al takririne Hariciye Vekili Muhtar Bey tarafın
dan cevap ita ve Yunan mezalimiyle İngilizlerin 
harekâtı ahiresini protesto için hariciyeden çekilen 
telgraflar kıraat edildikten sonra Trabzon Mebu
su Ali Şükrü Beyin sualinin istizaha kalbine dair 
takriri kabul olunmıyarak Perşembe günü içtima 
edilmek üzere saat 6,5 da celseye nihayet verildi. 

7 Nisan 1337 
Reisvekili Kâtip Kâtip 

HasanFehmi Mahmut Sait M. Ragıp 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mü
talâa var mı? 

HACI AHMET HAMDİ B. (Muş)* — Maarif 
Vekili Hamdullah Suphi Bey istizaha cevap ver
meden müzakerenin kifayeti kabul edildiğinden 
zapta dercini rica ederim. 

REİS — Başka mütalâa var mı? (Kabul sa-
daları). Zaptı sabıkı kabul edenler, lütfen el 
kaldırsın. Zaptı sabık kabul edildi. 

HACI AHMET HAMDI B. (Muş) — Tas
hihan. 

REÎS — Beyefendi, söylediğiniz zapta geçti. 

— 3 7 3 -
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8. - ^ MUHTELİF EVRAK 

1. — İkinci İnönü Muzafferiyeti münasebe
tiyle Şeyh Sünusi'den mevrut tebrik telgrafı. 

REİS — Şeyh Sünusi Hazretlerinden mev
rut telgraf var. 

TEVFİK Ef. (Kengırı) — Aynen okunsun. 

Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa 
Hazretlerine 

Diyarı bekir'den : 
Allanın inayet ve Peygamberimiz Aleyhissa-

lâtüveselâm Hazretlerinin mededi ruhaniyet ve 
kahraman ordumuzun savlet ve şecaati ve azmü-
sebatı neticesi olarak İkinci inönü Muharebei 
şedidesinde faik ve muzaffer oldukları haberi 
meserretini kemali sürür ile aldım, Cenabı 
Hakka hamdü şükür ettim. Daha birçok muzaf-
feriyet ve muvaffakiyetlerini tebrik ed<er, 
umum Meclise ve kahraman ordunun kuman-
danlariyle ümera ve zâbitan ve efradına ferden -
ferda selâmımın tebliğiyle azmü sebat eyleme
lerinin ilâveten tebliğini rica ve temadii mu
vaffakiyetinize dua eylerim. 

Ahmedüşşerifi Sünusi 

REİS — Tensip buyurursanız icabeden ce
vabı Divanı Riyas'et versin (Hay hay sadaları). 

2. — İkinci İnönü Muzafferiyeti münasebe
tiyle muhtelif yerlerden gelen tebrik telgrafları. 

REİS — İnönü Muzafferiyetini tebriken 
vilâyetten mevrut telgraflar vardır. Hacı Bek-
taş Çelebisi ve Kırşehir Mebusu Cemaleddin 
Efendi Hazretlerinden, Hacı Bektaş Türbedarı 
Salih Niyazi Babadan,, Kalecik Kaymakalığm-
dan, Samsun Müdafaai Hukuk Cemiyetinden, 
Kastamonu Müdafaai Hukuk Cemiyetinden, Gi
resun Mutasarrıflığından, Zonguldak Encümen 
âzası Abdullah Efendiden, Merkez ordusu ku
mandanı Nureddin Paşadan, Eskişehir Mebusu 
Emin Beyden, Ayaş Müftülüğünden, Kütahya 
Müdafaai Hukuk Cemiyetinden. Gölpazarı Be
lediye Riyasetinden, Yozgad Belediye ve Mü
dafaai Hukuk Riyasetinden, Samsun Mutasarrıf
lığı ile eşrafından, Bafra'da On Beşinci Fırka 
Kumandanlığından, Çorum Belediye Riyasetin
den, Kengırı Mutasarrıflığından. 

Bunların okunmasını arzu ediyor musu
nuz? (Hayır hayır münasip cevaplar yazıl

sın sadaları) icabeden cevaplar Makamı Riya
setten yazılır. , 

3. — Londra'daki Sulh Konferansının Arap 
ve Kürtler hakkındaki propagandasının protesto 
edildiğine dair Elcezire Hareketi Vataniye Reisi 
Mirliva Hacim Paşadan alman mektup hakkında 
Elceçire Cephesi Kumandanı Nihat Posanın tel
grafı. 

REİS — Elcezire hareketi Vataniye Reisi 
Mirliva Hacim Paşanın Nihat Paşa vasıtasiyle 
mektubu vardır. 

Ankara'da Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
Celilesine 

Diyarıbekir : 
Hacim Paşa tarafından alınan mektup sure

ti aynen berveçhizir mazruftur. İstihbarat 368 
numarasiyledir. 

2 Minh Elcezire Cephesi Kumandanı 
Nihat 

Vesateti aliyelerince Ankara'da Büyük Mil
let Meclisi Riyasetine bu defa inikat eden Sulh 
Konferansında Memaliki Osmaniyedeki anasın 
islâmiyenin istiklâlini Avrupa Devletleri tale-
betmişler. Mezkûr devletlerin bu talepleri mil
letleri tahlis etmek maksadına mebni ise bugün 
mezkûr devletlerin tahtı idarelerinde daha mü
terakki bulunan Mısır ve Hindilerle, Fas, Tu
nus, Cezayir Müslimanlarını mahcur ve tahtı 
tazyika almaktan ise hür ve müstakil bıraklı-
ması lâzımdır. Beynelislâm hâkimiyet ve mah
kûmiyet yoktur, hattâ Osmanlı İdaresindeki hı-
rıstiyanlar da şimdiye kada hür ve hâkim ola
rak yaşamışlardır. Binaenaleyh Sulh Konferan
sının Memaliki Osmaniye'yi parçalamak maksa-
diyle dermeyan edip vasıta kullandığı Arap, 
Kürt anasırın istiklâli fikrini protesto eder 
ve anasırı islâmiyeyi daha ziyade ittihada da
vet ederim. Elcezire'deki ahalii islâmiye balâdaki 
efkâr ve n'evayayi haliselerinin makamata iblâ
ğına vesatet etmekliğimi musırran talebettikle-
rinden mezkûr protestonun icabeden mahallere 
ve münasip buyurulacak vesaitle neşri iblâğına 
delâlet buyurulmasmı istirham ile teyidi hürmet 
ve ihtiram eylerim. 

Elcezire Hareketi Vataniye Reisi 
Mirliva Hacim 
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4. •— Yunanlılarla te§riki mesai eden Abaza

'ların teVinine dair Düzce Abaza Eşrafından alı
nan telgraf. 

REİS — Yunanlılarla teşriki mesai eden 
Abazalarm tel'inine dair Düzce Abaza eşrafın
dan mevrut telgraf vardır: 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Asırlardan beri Kuranıâzimüşşanımızı yer

yüzünden kaldırmaya^ binayi islâmiyeti yıkma
ya, dört yüz milyon âlemi islâmiyetin hâmisi 
olan Osmanlılığı Haritai Cihandan silmek kas-
dmdaki düşmanlarımızın bu maksadı melanet
lerini Harbi Umumide ve Mütareke esnasında 
bilfiil ispat etmiş bugüne kadar dinimize, namu
sumuza, mukaddesatımıza hakkı hayatımıza 
kasdederek tarihin kaydettiği mezalim ve feca-
yii biz müslimanlar hakkında reva görmüş olan 
İngiltere ve hempalarına karşı din ve vatan uğ
runda silâhı mücahedeye sarılan Büyük Millet 
Meclisini bütün mevcudiyetimizle takdis "ederiz. 
Bu maksadı millî ve din uğrunda bugün 
bütün Müslümanlar ittihat ve ittifak ederken 
îzmir, Bursa, Adana, Ayintab, İzmit, İstanbul 
ve Edirne ve her tarafta böyle binlerce dindaş
larımız alçak Yunanlıların, hain Ermenilerin, 
İslâm ve insaniyet düşmanı İngiltere ve hem
palarının gaddar süngüleri altında parçala
nırken yüzlerle Müslüman kadın ve kızlarının 
cevheri namuslarına taarruz olunurken Beyti 
Muazzam ve Şebekei Resulûllah Ashabı kan ağ
larken mücerret menfaati hasiselerini dinin, va
tanın izmihilâlinde ariyan, namusu millî düşma
nı birtakım alçakların irtikâbettikleri hiyanet 
ve denaeti Abazahk ve Müslümanlık namına 
tel'in ederiz. Düzce hâdisei müevssif esinde din ve 
vatanla alâkadar olmadıklarını ispat eden bâzı 
pesfıtratlarm İzmit ve civarında din ve vatan 
düşmanlariyle tevhidi melanetlerini bu kere ha
ber alan ve 'asırlardan beri Osmanlılığına sa
dıkane hizmet etmiş ve vatanın öz evlâdı olan 
biz Abazalar bu namussuzları ve din hainlerini 
tel'in ederiz. Bu namussuzların Abazalıkla, 
Müslümanlıkla alâkaları yoktur. Bugün zerre 
kadar dini, imanı olan bir Müslüman bu gibi 
hiyanet ve denaeti irtikâbedemez. Hamiyetin öl
çüsü olan gayreti diniye ve hizmeti vataniyeden 
mahrum olarak düşmanın amaline hizmet eden
ler dünyanın en namussuz insanlarıdır. Bina
enaleyh Türkiye Büyük Millet Meclisi uğrunda 
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fedayı cana karar veren biz Düzce Abazaları 
Abazahk namı taşıyan bu gibi hainleri, alçak
ları tel'in ve Büyük Millet Meclisi uğrunda her 
türlü fedakârlığa amade olduğumuzu arz eyle-

' riz. 
Düzce 'nin Düzce 'nin 

Derdin Karyeli Bıçkı Karyeli 
Mehdi Şahin 

Düzce'de Düzce'nin 
Ebuzbekzade Sazlık Karyeli 

Rauf Hafız Murat 
Düzce'nin Düzce'nin 

Saz Karyesinden Derdin Karyeli 
Sait Ali 

Düzce'nin Darıbezi 
Karyesinden Çiço'nun mahdumu 

Hasabeyzade Arif Şahir 
Efti Hacısüleymanbey 

Çiçönk Karyesinden Karyeli 
Ulemadan Musa Ulemadan Hafız 

Düzce'nin Düzce'nin 
Kasbek Karyeli Muratbey Karyesinden 

Tahir Ahmet 
Bıçkıobur Karyeli Bıçkı Karyesi 

Arslan _ Mamikoğlu Kâmil 
.Düzce 'nin Nuhviranlı 

Efti Karyesinden Zekeriya Bey Mahdumu 
Hacı Duk Kâmil 

Nuhviranlı Kemaş Mahdumu 
Mustafa 

MÜFİT Ef. (Kırşehir) — Bu telgrafı Ali 
Kemal işitmeli. 

REİS — Zabıt aynen neşredilecektir. Tabiî 
İstanbul da haberdar olur. 

İSMAİL FAZIL Pş. (Yozgad) — Bunların 
yaptığı .fecayia karşı lâzıımgelen cezanın tertibi 
için bir kere de Heyeti Vekileye havale ediniz. 

EMİR Pş. (Sivas) — Bu Abazalar meselesi 
hakkında Etem Beyin ve Refet Paşanın bunlar 
hakkında birtakım muameleleri var, dağa çe
kilmeleri ve saireleri izaha muhtaçtır. Müsaa
de ederseniz biraz izahat vereyim. (Hacet yok 
sadaları). Yazıktır bu millete, çünkü yapanlar 
başkadır. 

REİS — Müzakere açmak istiyor musunuz? 
(Hayır sesleri). 

Heyeti Vekileye havalesi için bir teklif var, 
Heyeti Vekileye havalesi tensip buyuruluyor 
mu? (Muvafık sadaları). Heyeti Vekileye tev-

— 375 — 
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diini kabul buyuranlar ellerini kaldırsın. Hey
eti Vekileye tevdi edildi. 

,5, — İkinci İnönü Muzafferiyeti münasebe
tiyle Bafralıların orduya 4 bin kilo tütün hedi
ye ettiklerine dair On Beşinci Fırka Kuman
danlığının telgrafı 

RE IS — tnönü Muzıafferiyeti münasebetiyle 
Bafralıların orduya 4 bin kilo tütün hediye 
ettiklerine dair On Beşinci Fırka Kumandanlı
ğının telgrafı vardır. 

Ankara Büyük Millet Meclisi Hükümeti Reisi 
Mustafa Kamel Paşa Hazretlerine 

înönü Muaafferiyetini tesidettiklerini arz 
ettiğim Bafra ve Alaçam ahalisi derhal içtima 
ederek şeci ve kahraman kıtaatımıza bir hediye 
takdimine teşebbüs etmişler ve tütünden başka 
lâyık bir hediyeleri olmadığından o anda 4 bin 
kilo tütün cemetmişlerdir. Samsun Reji Fabri
kasında tütünün sigara halline ifrağ edilerek 
takdim kılınacağını arz eylerim. 

3 Minhu Fırka 15 Kumandanı 
Kaymakam 

Veysel 

REÎS — Bafra ve Alaçam ahalisine müna
sip bir teşekkürname yazalım. (Pekâlâ sesleri). 

SALÂHATTÎN B. (Mersin) — Müsaade bu
yurur musunuz? Bu fırka kumandanlığının bir 
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mercii vardır. Kolordu kumandanıdır. Ona yaz
madan niçin buraya yazıyor? 

YAHYA GALÎP B. (Kırşehir) — Her yerin 
mercii Büyük Millet Meclisli Reisidir. 

SALÂHATTÎN B. (Mersin) — Bunun mer
but olduğu ordu kumandanı vardır. Oraya gön
dermek daha muvafıktır. 

REÎS — Efendim, bu, bir hediyedir, Meclisi 
Âlinize tebliğden ibarettir. Maahaza askerîde sil-
silei meratibe riayet şart olduğundan Müdafaa! 
Milliye Vekâletine havale edelim. (Hayır, hayır 
sadaları). 

SALÂHATTÎN B. (Mersin) — Bu, Samsun 
Mutasarrıfının vazifesidir. On Beşinci' Fırka 
Kumandanlığına ait bir vazife değildir. Hükü
meti mahalliyenin işidir. Fırka kumandanı bu
nu bir eserî hulûs olmak üzere yazmış. Ordu 
inzibata memurdur. Metfeidne yazılmalıdır. Bu
nun doğrudan doğruya Heyeti Vekileye havale
si lâzımgelir. 

REÎS — Bunun Heyeti Vekileye tevdiini ar
zu buyuruyorlar. (Hayır sadaları). Kabul bu
yuranlar lütfen el kaldırsın... 

HÜSEYÎN AVNÎ B. (Erzurum) — Kuman
dan ahkâmı kanuniyeye riayetsizlik yapmıştır. 
Ahkâmı kanuniyeye riayet için her halde Hey
eti Vekileye havalesi lâzımdır. 

REÎS — Efendim, Heyeti Vekileye havale
sini kabul edenler el kaldırsın. Kabul edildi. 
Heyeti Vekil eve havale edildi. 

LÂYİHALAR 

1. — Evkafın iki aylık muvakkat Bütçesi 
(1337 senesine ait) hakkında kanun lâyihası 

REÎS — Evkaf idaresinin Heyeti Vekileden 
mevrut iki aylık muvakkat Bütçesini Muvaze
ne! Maliye Encümenine havale ediyoruz. 

4. — TEKLİFLER 

1. — Kütahya Mebımı Cemil Beyin, Nizam-
nameî Dahilînin 39 ncu maddesinin tadiline dair 
teklifi kanunisi (2/279) 

REÎS —• Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Ni
zamname! Dahilînin tadiline dair takririni Lâ
yiha Encümenine gönderiyoruz. Bu meselle ge
çen gün de mevzuubahis olmuş idi. Şubeler
den rica ederiz. Bir Nizamnamei Dahilî Encü
meni teşkil etsinler. 

2. —• Müdafaai Milliye Müsteşarlığı ve Er

kânı Harbiyei Umumiye Riyaseti ve sair maka
ma ti işgal eden zevatın makam mcboşlar^na dair 
kanun lâyihası 

REÎS — Müdafaai Milliye Müsteşarlığı ve 
Erkânı Harbiye Riyaseti ve sair makamatı iş
gal eden zevatın makamlarına ait farkı maaşın 
sureti tediyesine dair Heyeti Vekileden mevrut 
lâyiha! kanuniye var. Muvazenei Maliye ve Mü
dafaai Milliye Encümenlerine havale ediyoruz. 
(Pekâlâ sadaları). 
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' 2. — Bolu Mebusu Tundh Hilmi Beyin, 
Ereğli Kömür Havzasındaki ameleye ait işle
rin mahakimce diğer işlere takdimine dair tek
lifi kanunisi (2/269 M.) 

REÎS — Tunah Hilmi Beyin, Ereğli Kö
mür amelesinin mahkemelerce vâki olaeak mü-
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racaatlarmm teshil edilmesine dair takriri vaf. 
Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Reis Bey, be
nim teklifim, teklifi kanuni değildir, sualdir. İk-
tisat, Adliye ve Dahiliye vekâletlerinden. 

REİS — Hilmi Bey, onlar başkadır. Sekiz 
on tane takririniz var, okuyacağım. 

7. — SUALLER İSTİZAHLAR 

1. — Bolu Mebusu Tunah Hilmi Beyin, 
Ereğli Kömür Havzasındaki amele arasında 
vukua gelen kaza ve vefiyata dair İktisat ve Ada
liye vekâletlerinden sual takriri 

REÎS — Tunah Hilmi Beyin, Ereğli Kö
mür Havzasındaki amele arasında vukua gelen 
kaza ve vefiyata dair İktisat ve Adliye vekâlet
lerinden sual takriri var, onu da alelûsul vekâ
letlere havale ediyoruz. Geldiğinde cevabiyle 
birlikte okuyacağız. 

2. — Bolu Mebusu Tunah Hilmi Beyin, Ken-
gırı Tuz Madenindeki amele arasında vukua 
gelen kuza ve vefiyata dair Dahiliye, Adliye, 
ve Maliye ve İktisat vekâletlerinden sual takriri 

REÎS — Tunalı Hilmi Beyin Kengırı Tuz 
Madeninde amele arasında vukua gelen kaza ve 
vefiyat ve saiireye dair Dahiliye, Adliye, İkti
sat ve Maliye vekâletlerinden üçüncü bir sual 
takriri viar, bunu da vekâletlere tevdi ediyoruz. 

3. — Bolu Mebusu Turtalı Hilmi Beyin, 
Ereğli Kömzr Havzasındaki ormanların kati-

yat ve ruhsatiyelerine dair İktisat Vekâletinden 
sual takriri 

REİS — Tunah Hilmi Beyin, Ereğli Kö
mür Havzasındaki ormanların katiyat ve ruhsati
yesi hakkında İktisat Vekâletinden sual takriri 
var. Bu sual takrirlerinin hepsini ait oldukları 
vekâletlere havale ediyoruz. 

ZAMİR B. (Adana) — Zaton böyle bir mad-
dei kanuniye çıkmıştı. Meclisi Âlinize verilmişti. 
İktisat Vekâletine havale etmekte bir mâna yok
tur. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) - t Bu, maddei 
kanuniye değil, efendim, sual takriri. Gider, ceva
bı gelir. 

HACI TEVFİK Ef. (Kengırı) — Hilmi Be
yin böyle ehemmiyetsiz suallerle Meclis ve neza
retleri işgal etmemesini rica ederiz. 

3. — Siird Mebusu Salih Efendinin, Islâhı 
medarisi ilmiye hakkında teklifi kanunisi (2/270) 

REİS — Her bir vilâyette birer darülulûm 
medresesi küşadedilmesine dair Siird Mebusu 
Salih Efendinin teklifi kanunisini Lâyiha Encü
menine gönderiyoruz. 

2. — ÂZAYİ KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Ertuğrul mebusları Mustafa Kemal, Ha
lil ve Necip Beylere izin verilmesi. . 

REİS — Yunanilerin teeavüzatı ahireleri 
üzerine Ertuğrul Sancağı mebusları Mustafa Ke
mal, Halil ve Necip Bey arkadaşlarımız mezuni
yet talebettiler. Divanı Riyaset bir ay mezuni
yetlerini tensip etti, dairei intihabiyelerine git
mek için. (Hay hay sadaları). 

HASAN B. (Trabzon) — Hakkı mezuniyet
lerinden mahsup edilmek üzere midir? 

REİS — Efendim, alelûsul mezuniyet iste
diler. - Okunsun isterseniz - Divanı Riyaset de 
bir ay tensip etti. Birer ay mezuniyetlerini ten

sip edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 
Divan şu sırada mezuniyet vermediği halde ken
dilerinin mezuniyet için gösterdikleri mazereti 
muhik gördü, memleketleri şu sırada büyük feca-
yi geçirdiği için mezuniyetlerini kabul etti. Gö
rüyorum ki, Heyeti Celilenizde bir tereddüt var. 
(Hayır sadaları). Kabul edildi efendim. 

4. — Karahisarı Şarki Mebusu Mustafa Be
yin, Büyük Millet Meclisi azasının tahkikat ve 
muhakematı hakkında teklifi kanunisi (2/271) 

REİS — Büyük Millet Meclisi azasının tah
kikat ve muhakematı hakkında Karahisarı Şarki 
Mebusu Mustafa Bey bir kanun teklif ediyor. 
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Alelûsul Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 

Birinci Şubenin bâzı mesaili müzakere etmek 
için içtima etmesini şube reisi Makamı Riyaseti 
tavsit ederek rica ediyor. Bu hususta bir takrir 
de verdi. Rica ederiz arkadaş beylerden, ilân 
edildiği vakitte muntazaman şubelerde içtima 
edilsin ve işler rüyet edilsin. Şubeye mensup 
olan Âzayi Kiram tabiî yevmi içtimalarını tahta
ya yazarlar. O gün bulunmalarını rica ederiz. 

4. — Erzurum Mebusu Celâlettin Arif Beyle, 
iki arkadaşının Hariciye Vekaleti Vekili Muhtar 
Beyin beyanatının mehafili ecnebiyece suitefeh-
hüme meydan vereceğine dair Hariciye Vekâle
tinden istizah takriri 

REÎS — Erzurum Mebusu Celâlettin Arif 
Beyle Burdur Mebusu Veliyüddin Bey ve Trab
zon Mebusu Hamdi Beyin bir istizah takriri var. 

Riyaseti Celileye 
Hariciye Vekâleti Vekili Muhtar Beyefendi 

geçen celsede Yunan mezalimine dair vukubulan 
beyanatı esnasında Devletin sulhperverliği hak
kında mehafili ecnebiyece suitefehhümata mey-
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dan verecek bâzı şahsi ifadatta bulunmuştur. 
Müşarünileyhin şu tarzı hareketi gayrikabili tec
viz olduğundan kendisinden istizahı keyfiyet 
olunmasını teklif ederiz. 

7 Nisan 1337 
Erzurum Mebusu Burdur Mebusu Trabzon Mebusu 

Celâlettin Arif Veliyüddin Nebizade Hamdi 

(Pek muvafık sadaları). 
REÎS — İstizahı kabul buyuranlar lütfen el 

kaldırsın. İstizah kabul edildi. Efendim. Nizam
namemiz mucibince istizahı Hariciye Vekâletine 
tebliğ ederiz. İzahat vereceği günü tâyin eder. 
(Bugün sesleri). (Cumartesi günü sadaları). 

Efendim, müsaade buyurun! Tabiî kendile
rinin bir hakkı vardır. Fakat Meclis ruzname-
sine hâkimdir, kendisine tebliğ ettikten sonra 
cevabı teehhür ederse Meclis istizaha o gün ge
çebilir, Nizamname böyledir. Fakat bir kere 
kendisine tebliğ edeceğiz. Ve ne gün izah ede
ceksiniz diye soracağız, ondan cevap aldıktan 
sonra Meclisi Âli istediği gibi istizah yapar. (Mu
vafık sadaları). 

6. — TAKRİRLER 

1. — Kastamonu Mebusu Dr. Suat Beyin, 
kazaatı sayüamel hakkındaki teklifi kanunisi
nin encümenlerden celbiyle ruznameye alınması
na dair takriri 

REİS — Kastamonu Mebusu Dr. Suat Bey 
vermiş olduğu sâyüâmel kazaları hakkındaki tek
lifi kanunisi havale edilen encümenlerde üç ay 
zarfında h«nüz tetkikatı ikmal edilmediğinden 
dolayı alelûsul Nizamnamenin maddei mahsusa-
sma istinaden encümenlerden celbiyle Heyeti 
Umumiyede müzakeresini teklif ediyor, Nizamna
me musarrahtır. Maamafih takrir Heyeti Celile-
nize aittir. 

ZAMİR B. (Adana) — Anlamadım, bir de
ha okunsun. (Bir daha okundu) Efendim, bu İk
tisat Encümeninden geçmiştir ve Zannedersem 
Makamı Riyasete gönderilmiştir. 

REİS — O halde mesele kalmamıştır. Tabı ve 
tevzi ettiririz. 

5. — Muş Mebusu Mahmut Sait Beyin, 16 Ma
yıs 1335 tarihinden itibaren şehit olan zâbitan 
ailelerine bir derece mafevk maaşı tahsisi hakkın
da teklifi kanunisi (2/272) 

REİS — Muş Mebusu Mahmut Sait Beyin, iki 
kıta teklifi kanunisi var. 

6. — Muş Mebusu Mehmet Sait Beyin, şüheda-
aileleri menfaatine bir piyango tertibi hakkında 
teklifi kanunisi (2/273) 

REİS — Cephelerde ihrazı şehadet eden şü
hedanın evlât ve eytamının terfih ve ikdarma ait 
teklifi kanuni olduğu için her ikisini de alelûsul 
Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. Geldiğinde 
şayanı müzakere görürseniz Müdafaai Milliye Ve
kâletine tevdi ederiz. 
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10. — MAZBATALAR 

1. — Trabzon Mebusu Recai Beyin, Ordu -
Sivas tarikinin turuku umumiye meyanına itha
line dair takriri ve Nafia Encümeni mazbatası 

RE IS — Ordu - Sivas tarikinin turuku umu
miye meyanına ithaline dair Nafia Encümeninin 
mazbatası var. 

Ordu - Sivas Tarikinin Turuku Umumiye Me
yanına İthaline dair Kanun 

MADDE 1. — Ordu - Sivas tariki 1337 sene
sinden itibaren turuku umumiye meyanına it
hal edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanunun icrasına Nafia 
ve Maliye vekilleri memurdur. 

MADDE 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Sivas - Ordu yolunun Karadenizde en mü

him limanı olan Ordu'nun (Vona) Limanına 
müntehi olması ve Sivası sahile rapteden tarik
lerin en kısası bulunması dolayısiyle gerek tica-
reten ve gerek askerî noktai nazardan fevkalâ
de ehemmiyeti haizdir. 

Zara, Koyulhisar, Reşadiye, Mesudiye gibi 
Anadolu'nun en mahsuldar mahallerinin yegâ
ne mahreci olan Ordu iskelesine mahsulâtın su
huletle sevk edileceğinden iktisaden ehemmiyeti 
hiç bir suretle kabili inkâr değildir. Esasen 
Nafia Vekilinin encümenimize verdiği cevapta 
dahi turuku umumiye meyanına ithalini tensip 
buyurmuş olduklarından ve alelûmum turuku 
hususiyelerin hiç bir suretle halka nâfi olama
dıkları ve bu sistemin memleketimiz için muva
fık bir usul olamıyacağı nazarı itibara alınırsa 
mezkûr tarikin ehemmiyetine binaen 1337 sene
sinden itibaren turuku umumiye meyanına ithali 
encümenimizce dahi muvafık görüldüğünden be-
rayi tasvip Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

14 Nisan 1337 
Nafia En. Reisi Mazbata Muharriri Kâtip 

Yozgad Lâzistan 
İsmail Fazıl Osman 

Âza Âza Âza 
Saruhan Cebelibereket Karahisarı Şarki 

Mustafa Necati Rasim Mesut 
REİS — Efendim, Mütalâa var mı? (Muva

fık sesleri). 

HACI TEVFİK Ef. (Kengırı) — Bugün bi
ze en ziyade lâzım olan turuku askeriyedir. Ne
resi lâzım ise orası yapılsın. 

REİS — İki maddelik kısa bir lâyihai kanu
niye merbuttur. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahip) — Ruzna-
meye ithal etmek lâzımgelir. Muvazene Encü
meni sahip çımadı. 

REİS — Ruznameye ithalini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. (Muvazenei Maliyeye sesleri). 

MUSTÂFA B. (Karahisarı Şarki) — Muva
zenei Maliye Encümenine havalesi lâzımdır. 

REÎS — Muvazenei Maliye Encümenine ha
valesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edildi efendim. 

OSMAN B,. (Lâzistan) — Bunun Muvazenei 
Maliyece alâkası yoktur efendim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Para 
meselesi para. Her şeyden evvel para meselesini 
mevzuubahis ederler. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — ahali d* 
çalışır efendim, bu yol en mühim yoldur.. 

2. — Malatya Mebusu Feyzi Efendinin, İkin
ci İnönü Harbinde yaralanan kumandanlardan 
Halit ve Kemal Beylerin bir derece terfi ettiril-
melerine dair takriri. 

REİS — Malatya Mebusu Feyzi Efendinin 
bir takriri var efendim. Bu defa İnönü'nde ya
ralanan Halit ve Kemal Beylerin birer derece 
terfilerini teklif ediyor. Efendim, tensip buyu
rursanız bütün fedakârlar hakkındaki muame
leye ithal edilmek için Müdafaai Milliye Vekâ
letine havale edelim. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Müsaade ediniz. 
REİS — Müdafaai Milliye Vekâletine hava

lesini kabul edenler, lütfen el kaldırsın. 
FEYZİ Ef. — Hayır efendim, hayır niçin... 
VEHBİ Ef. (Konya) — Rica ederim; mü

saade buyurunuz, bir kelime söyliyeceğim. 
REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Usulü mü

zakere hakkında söyliyeceğim. Rica ederim bu 
mesele üzerinde müzakere açmıyalım. Müzakere 
açtığımız zamanda muhtelif âranm her iki cihet 
üzerinde aksi tesir hâsal etmesi meselesi vardır. 
Bunu, rica ederim efendim,, âra ile halledelim. 
Bu mesele bitsin. Söz söylenmesin. 
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VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim, benim ne 

söyliyeceğimi ne bildin?... Beyefendiler, bu dai
renin bir mercii vardır; Müdafaai Milliyedir. 
Müdafaai Milliyeye havale edilsin, Müdafaai 
Milliyenin vazifesine Meclis karışmasın. Mesele 
budur. (Doğru sadaları). 

REÎS — Takriri reye koyacağım. Bu takri
rin Müdafaai Milliyeye havalesini kabul eden
ler, lütfen el kaldırsın. Efendim, Müdafaai Mil
liye Vekâletine havale ediyoruz. 

1. — Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin, 
cephede gördüklerine dair beyanatı. 

t* 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Arkadaş
lar, ordumuzun kazandığı şu parlak zaferden 
dolayı cümlenizi tebrik ederim. Cümlenizin ga
zası mübarek olsun. Çünkü arkadaşlar, ordumu
zun anası da babası da sizsiniz. Orduyu siz do
ğurdunuz, siz büyütüyorsunuz. Onun bütün şan 
ve şerefi size racidir. Binaenaleyh onun kazan
mış olduğu gaza da ,size racidir. Tekrar ediyo
rum : Gazanız mübarek olsun!... 

Taarruz haberini alır almaz cepheye azimet 
etmek üzere Reisimiz Paşa Hazretlerinden müsa
ade-istihsal etmiştim. Hemen gidemedim, gecik
tim, yani tren bulamadığımdan dolayı gideme
dim. Ayın yirmi altıncı günü buradan ayrıldım. 
27 nci günü Eskişehir 'e muvasalat ettik, öğle 
üzeri idi, Eskişehir'e çıkar çıkmaz ilk kafilei 
mecruhinin geleceği haberini aldık ve derhal 
istasyona iner inmez vazifeye başladık. Mecruh
larımız bir taraftan trenle bir taraftan karadan 
arabalarla .sevk olunuyordu. Düşmanın yapmış 
olduğu fecayiden dolayı köylerini, evlerini, 
barklarım terkederek Eskişehir'e iltica eden 
pek çok ahalii müslime mevcut idi. Bundan do
layı Eskişehir'de büyük bir izdiham vardı. Bü
tün oteller1 lebalep dolmuş, evler kezalik dolmuş 
bir halde idi. Fakat mecruhinimiz için de lâzım-
gelen yerleri tedarik etmek mecburiyeti vardı. 
Bu izdihama rağmen ahalinin bir kısmını daha 
bir miktar sıkıştırarak bütün otelleri işgal ettik. 
Her ihtimale karşı hastanelerin yataklarını 
tevsi ettik ve mecruhlarımızı oralarda barındır
maya başladık. Tabiidir ki,, cepheden mütema
diyen yaralı geliyordu, onların ameliyatı yapıl
mak, yaraları sarılmak, iskân etmek bunlar pek 

. 1337 0 : 1 
3. — Cebelibereket Mebusu Rasim Beyin, cep

heden henüz gelen Bursa Mebusu Operatör Emin 
Beyin ihtisasatını Meclise bildirmesine dair tak
riri. 

Cebelibereket Mebusu Rasim Beyin,, bir tak
riri var ki, onda, Bursa Mebusu olup henüz 
cepheden gelen Operatör Emin Beyin ihtisasa
tmı Meclise arz etmesini teklif ediyor. (Hay 
hay sadaları). 

güç ş'eylerdir arkadaşlar. îki üç gün kadar sırf 
onların şevki, onların barındırılması, onların 
tevziiyle iştigal edildi. Bu maksadı temin için 
istasyon binası da işgal olundu. Trenle gelen 
mecruhin doğruca istasyona giriyor, orada Hilâ-
liahmer tarafından kendilerine sıcak bir çay, 
çorba içiriliyor, yaraları istasyon binasında sa
rılıyor, oradan yaraları hafif olan yaralılar An
kara'ya, Polatlı'ya, Sivrihisar 'a yani hat üze
rindeki hastanelere sevk olunuyorlar. Ağır olan
ları derhal ameliyat yapılmak üzere ameliyat
haneye sevk olunuyordu. Bu tedabiri yapmak 
için memlekette mevcut askerî ve mülki bütün 
etıbbayı topladığımız gibi Darülmuallimin, mu
allim ve talebesini dahi vazifeye davet ettik, 
Onlar ela bir hasta bakıcı sıfatiyle geldiler, ge 
celi gündüzlü bize yardım ettiler (Allah raz\ 
olsun sesleri). Sizi temin ederim ki, çok geceler 
tâbessabah gerek etibba,, gerek hasta bakıcılar 
meşgul olurdu ve yaralılarımız, gazilerimiz lâ
yık oldukları ihtimam ile tedavi olundu. Bütüı 
memleket ahalisi kezalik yardımımıza şitabet 
mistir. Kimisi yatak, kimisi yorgan, yastık ge 
tirmek suretiyle mecruhların bütün ihtiyacatmı 
temin ettiler. (Allah razi olsun sadaları). Yani 
Eskişehir ahalisinin, m'emurini askeriye ve mül
kiyesinin gösterdiği hamiyet her takdirin fev 
kındadır, yaralılarımızın gayet şen ve şatır biı 
vaziyette olduklarını da ilâveten arz edeyim 
arkadaşlar: İçlerinde en ağır yaralı olanlar bile 
yaralandıklarına müteessif ve biran evv'öl cep
heye dönmeye arzukeş. Hattâ pek çoklarını is
men de zatı âlilerine arz edebilirim; fakat çok 
olur. 

Gerek zabit, gerek neferlerden haleti nezide 
olarak Eskişehir'e kadar gelmiş olanlar vardı. 
Bunlardan bâzıları ölürken bile son sözü ve da-

9. — BEYANAT 
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ima tekrar ettiği söz olarak: Düşman seni tır
naklarımla yiyeceğim, melun düşman seni tır
naklarımla yiyeceğim diyorlardı. Melekâtı ak
liyesi kalmamış,, beyninden vurulmuş muhterem 
gazilerimizden bâzısının mırıldandığı; söyliye-
bildiği sözler daima bu gibi sözler idiler. (Sağ 
taraftan cepheye dair malûamt isteriz sadaları 
üzerine). 

Cepheye gelince : Tabiidir ki, bendeniz doğ
rudan doğruya cepheye gitmedim. Yalnız bir 
gece. karargâha misafir olarak gitmiştim. O da 
Eskişehir'deki vazifem hafifledikten sonra idi. 
Arkadaşlar, askerimiz gayet iyi bir harb yap
mıştır. Bununla bütün milletimiz iftihar ede
bilir ve iddia edebilirim ki, bu harb Çanakkale 
harbinden aşağı bir harb değildi, gerek asker 
itibariyle, gerek esliha itibariyle düşman hemen 
hemen iki misli kuvvette idi. Müthiş savletler 
yapıyor, askerimiz tabiî icabatı askeriyeden ola
rak birçok meddücezirler yapıyorlardı. Meselâ:' 
Bir yeri terkediyor. Tekrar onu süngü hücumiy-
le alıyor istirdat ediyor, öteki bir mukabil 
taarruz yapıyor. Çekiliyor, ilerliyor. Bunları söy
lemek kolaydır arkadaşlar, fakat yakından tet
kik pek güç şeylerdir. Tabii bunlara mukabele 
eden askerin manevra kabiliyetidir. İlerlemek 
gerilemek çok güç şeylerdir. Bunları askerimiz 
kemali şevkle ifa etmiştir. Bilhassa zâbitanımız 
fevkalâde fedakârlık göstermiştir. Ve bugün 
zâbitanımızm ekser yaralananları göğsünden ve 
karnından yaralanmıştır. Yani bu, tıbben de
mektir ki - aklen de böyledir - zâbitanımız ayak
ta olarak yaralanmışlardır. Yani siperlere şu
raya buraya koşarken vücutlarını setretmemiş-
lerdir. kurşuna mâruz kalmışlardır. 

Düşman hakkında da birkaç söz söyliyeyim: 
Ordumuz bu meddücezir esnasında pek yakın
dan düşmanın hunharlıklarına şahit olmuştur. 
Birkaç misal ile izah edeyim: Askerlerimiz Gün-
düzbeyli köyünü terkettikleri zaman Yunanlılar 
bir baskınla sabahleyin erkence köye giriyorlar. 
Askerimiz Oluklu 'ya çekiliyor. O esnada on iki 
nefer bir odada yatıyormuş. Zavallılar kaçama-
mış, Yunanlılar oraya girdiği zaman bu zavallı
ları uykuda iken yakalamışlar, on ikisini dahi 
ayni oda içerisinde şakaklarından ve gözlerin
den süngü sokmak suretiyle şehit etmişlerdir. 

YAHYA GALÎB B. (Kırş'ehir) — Allahın 
kahrü gazabına rastgelsinler. 

OPERATÖR EMİN B. (Devamla) — Kezalik 

Yunanlılar Gündüzbeyde 'birçok yaralıları
mızı - bittabi bunlar elinden, ayağından yara
lanmış kımıldayacak bir halde değil - evlerin 
duvarına dizmiş, yaylım ateş etmiş ve onları 
öldürmüştür. Kezalik înonü cihetlerinde birçok 
ağır yaralılarımızı süngülemek suretiyle şehit 
etmişlerdir. Düşman pek ziyade hunharlık gös
termiştir. Âlemi medeniyet bunların yaptığı ha
basetten, vahşetten utiansm. Biz ise Yunanlı
lardan aldığımız mecruh üserayı ihtimamı tâm 
ile tahtı tedaviye aldık. Yunanlıların yapmış 
olduğu bu şenaati protesto ediyorum. Esire, 
mecruha hiçbir şey yapmamak Lâhey Sulh Kon
feransı mukarreratmdan ve hattâ en iptidai ka-
vaidi insaniyeden iken Yunanlılar mecruhları
mızı ve esirlerimizi süngülemişlerdir. 

Efendiler, birkaç defadır yani harb oldukça 
malûmu âliniz cepheye gittim. En kanlı harb 
tabiî bu harb olmuştur ve bu da bir asker harbi 
olmuştur. Demek isterim ki; şimdiye kadar yap
tığımız harbler muntazam bir harb değildi. As
kerimiz mahlut bir halde idi. (Milis) kuvvetle
rimiz vardı, askerimiz yardı. Bu zafer ise or
dumuzun ilk muzafferiyeüdir ve malûmdur ki 
ordumuz bugün henüz cenin halindedir. Büyü
mektedir ve İnşallah büyüyecektir. Ve daha 
böyle pek çok zaferlere naiü alacaktır. (İnşal
lah sadaları). 

Mecruhlarımız hakkında muhtelif muhtelif 
şeyler işittiğim için arkadaşlarımın tereddüdü
nü izale etmek istiyorum. Esasen şimdiye kadar 
hiçbir şey- ketmetmedim. Hususi olarak arkadaş
larımla görüştüğüm zaman gerek ilk İnönü Har
binde, gerek Gediz Harbinde hepsini açık ola
rak arz etmiştim. Maahaza bir mahzur görmüyo
rum, size şimdi dahi her hakikati açık olarak 
arz edeceğim. Bu harbde elimizden geçen (2 600) 
mecruh vardır. Yani mecruhumuzun adedi 
(2 600) dür. Bunların iki1 bini gayet hafif ol
duğu için Ankara'ya sevk ettik. İnşallah bun
lar (5 - 10) gün sonra yine vazifeleri başına gi
deceklerdir. Diğer altı yüzün içinden bir sülü
sü kadar ağır yaralılar vardır ki bunların ka
milen ameliyatı yapılmıştır. Bu ağır yaralılar
dan ameliyatı yapılanlar içerisinde de İnşallah 
sülüsanı kurtulacaktır. Diğer sülüsanı da mu
tavassıt derecede, yanı ağır yaralı değildir. Bun
ların içerisinde belki ufak tefek bir arıza ile 
malûl olanlar kalabilir. Fakat bunların da nrik-
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t an haizi ehemmiyet -değildir. Şühedamızın mik
tarına gelince.... 

ZAMÎR B. (Adana) — Söylemedeniz daha iyi 
olur. 

OPERATÖR EMİN B. — Yok, ketmedecek 
bir şey yok, bunu da açık olarak arz edeceğim. 
Bunlar 7 - 8 yüz kadardır arkadaşlar. Bunu açık 
söylüyorum. Fakat aJİttarafmı da dinlemenizi 
rica ederim. Mazbut olan yeldi, sekiz yüzdür. 
Bendeniz bunu bine iblâğ ediyorum. Fakat 
buna mukabil arkadaşlar sîze, şu kürsüden ve 
hepinizi şahit • 'tutarak söylüyorum : Düşmanın 
lâakal (15) bin maktulü Vardır. (6) bin maktul 
sol cenahımızda, yani İnönü'nde, (5) bin mak
tulü Gündüzbey'de, yani sağ cenahımızda, di
ğer (5) bin maktulü - ki kılıçtan geçirililenler-
dir - Pazarcık ile İnegöl arasındadır. İnan-
mıyan arkadaşlarımız varsa rica ederiım, lütfen 
teşrif buyursunlar ve tadadetsînler. Bu, benim 
söylediğim lâakaldir. Bunların yirmi bine baliğ 
olması pek muhtemeldir. Bunların lâakal on beş 
bin mecruhu da vardır. Karşımıza gelen kuvvet 
(60 000) raddesindedir. Kendi esirlerinin de 
ifadesiyle sabittir ki 180 - 200 den ibaret olan 
bölük mevcutları dört fırkada yani Girit Fır
kasında, Adalar Fırkasında, Trikopi dedikleri 
Fırkada ve İzmir Fırkasında bölük mevcutları 
25 - 30 a inmiştir. Bu ne demektir? Onda 7 - 8 
ini zayi etmiştirler. Düşmanın yediği darbe pek 
büyüktür. Zaten askerlikte gaye orduyu ezme
mektir. Arkadaşlar; emin olabilirsiniz ki ordu
muz istemiş olsaydı Bursa'ya değil, Bandırma'-
ya kadar sarkabilirdi. Fakat kumandanlarımız 
orduyu yıpratmak, velev ki iki tane olsun faz
la zayiata uğratmak istemiyorlar. Onların-yap
tıkları bir müdafaa harbidir. Düşmanın, İnşal
lah bugünlerde Bursa Cephesinde olduğu gibü 
Afyon Karahisar Cephesinde de büyük bir inhi-
zamâ uğrıyacağma şahit olacağız arkadaşlar. 
İnşallah sadaları). 2 - 3 gün daha müsaade eder
seniz her şey bitmiş olacaktır. 

İSMAİL FAZIL Pş. (Yozgad) — Siz vazîfei 
tababeti ifa ettiğiniz gibi askerlik noktai na
zarından da beyanı mütalâa ettiniz! ve bir dok
tor bu kadar askerlik gavamızma vâkıf ola
maz, bundan dolayı sizi tebrik ederim. 

OPERATÖR EMİN B. (Devamla) — Estağ
furullah efendim. Heyeti Aliyeniz namına her va
kit cepheye gidip ifayı vazife ediyorum, Paşam; 
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biliyorsunuz ki mahdumu âliniz zamanında or
dunun hususatı sıhhiyesi hakkında teklif edi
len fahrî bir vazifeyi kabul etmiştim. Onun için 
ordunun bu harekâtından haberdar olmaMığım 
lâzımgeliyor ve bunlar tahkikatı resmîyeye he
men müstenit gibidir, itimat buyurmanızı tekrar 
rica eylerim. 

Aman efendim, müsaade buyurun bir şey da-, 
ha arz edeceğim : Şimendiferlerimizin bu harbde 
gösterdiği intizam ve fedakârlık da her takdirin 
fevkmdadır. Geçen sefer 20 - 22 saatte Eskişe
hir'e giden şimendiferler bu,def a 14 saatte git
miştir. Şu halde şimendiferlerimiz dahi pek gü
zel ifayı vazife etmektedir ve gittikçe tekemmül 
ediyor. Ona da medyunu şükranız. (Allah razı 
olsun sadaları). 

DURAK B. (Erzurum) — Dairei intihabi-
yemden 2 - 3 gün evvel avdet etmiştim. Şark 
hakkında Heyeti Aliyenize bâzı mühim malû
mat vereceğim. Fakat Heyeti Aliyenizden rica 
ediyorum. Bunun için bir celsei hafî mi akde
dersiniz, yoksa celsei aleniyede mi arz edeyim? 
(Hafî olsun sadaları). 

REİS — Bu meseleye ait mi? 
DURAK B. (Eı-zurum) — Hayır, 
REİS — O halde takrir verirsiniz. Kabul 

edilirse hafî yaparız. 
DURAK B. (Erzurum) — Şimdi karar altı

na alınmasını rica ederim efendim. 
REİS — Efendim, ilki takrir var. Birisi, 

Kayseri Mebusu Rifat Beyin, bir tanesi de Bolu 
Mebusu Fuat ve Saruhan Mebusu Necati ve Lâ-
zistan Mebusu Esat beylerin. 

4. — Kayseri Mebusu Rifat Beyin, Yunan 
mezaliminin memleketimizdeki ecnebilere göste
rilmesine ve resimlerinin alınarak neşredilmesi
ne dair takriri 

Riyaseti Celileye 
İkinci İnönü Meydan Harbine müsadif bu

lunan kur 'a ve kasabatta Yunanlıların her tür
lü ahkâmı düveliye ve itasaniyeye muhalif ola
rak irtikâp ve tatbik ettikleri mezalim ve feca-
yim, memleketimizde! bulunan ve kendilerine mü
racaat mümkün olan ecanibin davet ve ir&esini 
ve Meclisten müntehap heyetler; îzamiyle fotoğ
raflarının aldırılması ve bu baptaki' meşhudatı 
nâtık yazılacak eserin muhtelif lisanlara tercü-
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me ettirilerek neşir ve tevzi ettirilmesini 'arz ve 
teklif eylerim. 

Kayseri 
Rifat 

5. — Bolu Mebusu Doktor Fuat Beyle arka
daşlarının, Meclisten seçilecek bir heyet marife
tiyle Yunan mezaliminin tesbit ettirilerek Av
rupa efkârı umumiyesine bildirilmesine dair tak
riri 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Yunan Ordusunun ika ettiği mez&lîm ve şe

naatin derecesi izanı beşerin fevkmda olduğu 
meydanda olduğundan bunların tesbit ve tak
rir ettirilerek Avrupa efkârı umumiyesine mu
rahhaslarımızın arz etmesini elzem gördüğümüz
den Heyeti Umumiye karariyle Meclisten bir 
heyetin izamını teklif ve talebeyleri'z. 

Lâzistan Mebusu Saruhan Mebusu 
Esat Necati 

Bolu Mebusu 
Fuat 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Etendim, 
bir şey arz edeyim : Ordu bu meseleyi yapıyor 
efendim. Bendeniz karargâha gittiğim gün yal
nız Söğüt Cephesinde kırk tane muhtelif man
zara alınmıştır. Ordu ve Hükümet bu vazifeyi 
yapıyor zannederim. 

MUSTAFA NECATİ B. (Saruhan) — Yu
nan Ordusunun yaptığı mezalim hakikaten vkr 
danları ürpertecek derecede büyüktür. Avrupa 
namına hareket eden bu vahşi ordunun memle
ketimizde ika ettiği cinayat ve mezalimi bütün 
cihana göstermek bizim vazifemizdir. Kasaba
ları yakan, türbeleri yıkan, bu zalim ordu hak
kında tabiîdir ki cihanı ayaklandırmak ve aynı 
zamanda yapılan zulmün derecesini göstermek 
her halde lâzımdır. Mademki arkadaşlarımızdan 
Bilecik mebusları mevcuttur ve diğer mebuslar 
da gidecektir. Bu vazifeyi bunlara tevdi ede
lim. Meclis namına bu arkadaşlarımız orada ifa
yı vazife etsinler ve bunları tesbit etsinler. Ora
ya Meclisten mezun olarak gideceklerine Mec
listen muvazzaf olarak gitsinler ve bu vazifeyi 
muvazzaf olarak ifa etsinler. Milletimiz de 
gösterilen bu hareketten memnun olur ve ordu da 
kendisinin hareketine iştirakinden dolayı arzı 
teşekkür eder. Onun için bu arkadaşlarımızın 
vazifedar addedilmelerini teklif ederim. 
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CEMİL B. (Kütahya) — Efendim, bendeniz 

tesadüfen Dahiliye Vekâletinde bulunuyordum. 
Dahiliye Vekâleti cepheye memur gönderiyor, 
fotoğrafçılar gönderiyordu. Binaenaleyh tekrar 
bizden, yani rüfekayı muhteremeden arkadaş 
gönderilmesine lüzum yoktur. 

REFİK B. (Konya) — Maksat oradaki me
zalimin tesbitidir. 

CEMÎL B. (Kütahya) — Biz diyoruz ki, Yu
nanlıların vahşet ve mezalimini medeniyet naza
rında ispat için çalışalım. Âlemi medeniyette, 
bugün âlemi islâmla, bizimle mutabık kalan 
Rusya'dan başkasını gösteriniz de orada ispat 
edelim. Avrupa âlemi medeniyeti bugün yok
tur efendim. (Vardır sadaları). Yine tekrar 
ediyorum yoktur efendim. 

REİS — Efendim, bu meseleye dair Dahiliye 
Müsteşarı Refet Beyefendi arzı malûmat edecek
tir. 

DAHİLÎYE MÜSTEŞARI REFET B. — 
Efendim, Dahiliye Vekâleti bunu tamamiyle na
zarı dikkate almıştır. Heyeti Celilelerinin arzu
su yerine getirilecektir. Dahiliye Vekâleti bir 
heyeti tertibetti, lâzımgelen tahkikatı hazırladı. 
Heyet de hazırlanmak üzeredir, mümkün olursa 
bu heyet yarın hareket edecektir. Bu vazifeyi ifa 
edecektir. Mümkün olan vesaitle gidecektir 
efendim. 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Müsteşar 
Beyden bir sual soracağım. Bilecik ve havalisin
de bütün emakini resmiyenin yandığı, yıkıldığı 
ve ahalisinin kamilen açıkta kaldığını haber alı
yoruz. Fotoğraf almak filân bunlar iyi,fakat, ben
deniz soruyorum ki, açıkta kalan zulümdide ahaliye 
Dahiliye Vekâleti ne yapıyor? Ne yapmıştır? Ya
ralı olanlara Dahiliye Vekâleti ne yapıyor? Rica 
ederim. Buna dair malûmat veriniz. 

DAHİLİYE MÜSTEŞARI REFET B. — 
Efendim, bu meseleyi üç şekilde düşündük ve 
üç safhaya ayırdık evvel emirde açıkta kalan ve 
bugün medarı iaşeden mahrum kalan kısım var
dır ki, bunlar için Muhacirin Müdürü Umumisi 
hareket etmek üzeredir. Eskişehir Mutasarrıflı
ğına lâzımgelen tebligat yapılmıştır. Orada müm
kün olan vesaiti seria ile ilk çıkacak trenle un ve 
buğday gönderdik, ahaliye tevzi edilecektir. Ya
ni meselede bir defa açıkta kalan, iaşeden mah
rum olan halkın temini iaşesi meselesi vardır. 
Bunu müstakil olarak diğerlerinden ayırdık. 

Sonra Yunanlılar tarafından ika edilen me-
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zalim ve fecayi vardır ki, onların tesbiti için de I 
ayrıca bir heyet gidecektir. Sonra meselenin 
üçüncü safhası vardır ki, bu da vesaiti ziraatten 
sanatten mahrum kalan, meskensiz kalan ahali 
için yeniden köyler teşkil etmek ve harap olan 
kısmını imar etmek, erbabı ziraate sermaye teda
rik etmek, kendilerine tohumluk vermek, dlâtı zi
raiye temin etmek, hayvanat temin etmek mesele
leri vardır ki, bu da üçüncü bir safhadır. 
Bunu da ayrıca nazarı dikkate alacağız. 

ATIF B. (Bayazıt) — Muhacirin Müdüriye
tinden heyet gideceğini buyuruyorsunuz, ne 
miktar tahsisat veriyorsunuz? 

DAHİLÎYE MÜSTEŞARI REFET B. — 
Malûmu âliniz bir avans vardır. Şimdiki halde 
bu avanstan bu husus için tefrik edilen miktar
dan âzami bir kısmını sarf edeceğiz, tabiîdir ki, 
kifayet etmezse Heyeti Aliyenize geleceğiz. Ye
niden tahsisat istiyeceğiz. (İzahat kâfidir ses
leri). 

REİS — Okunan takrirler ki, bjr heyeti izam 
etmekten ibarettir. (Heyet izamına lüzum yok
tur sadaları). Reyi âlinize arz ediyorum. 

Dr. FUAT B. (Bolu) — Ayrıca heyet gide
cek değildir efendim. Zaten mebus arkadaşları
mız gidecektir. Onlar tavzif edilsin. (Hayır, 
Hükümet yapsın sesleri). Söğüt mebuslariyle be
raber gitsinler efendim. 

TEVFİK Ef. (Kengırı) — Tavzife lüzum 
yoktur. (Hükümet yapsın sadaları). 

REÎS — Efendim, okunan iki kıta takririn 
Heyeti Vekileye havalesini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. (Ret sadaları). Kabul edilmedi. 

HAMDİ NAMIK B. (izmit) — Efendim,' bir 
şey arz edeyim. 

REÎS — Bitmedi efendim. 
HAMDÎ NAMIK B. (îzmit) — Bununla alâ

kadar bir mesele hakkında bir söz söyliyeceğim. 
REÎS — Mademki bu mesele hakkında de

ğildir. Bu mesele bitsin de ondan sonra söyle
yiniz efendim. 

HAMDÎ NAMIK B. (îzmit) — Bu mesele ile 
alâkadardır, bu iş için kimse gitsin diyecek de
ğilim. 

REİS — Heyet gönderilmesini tensip eden
ler lütfen el. kaldırsın. (Hayır sadaları). O da 
kabul edilmedi. O halde takrirler nazarı muta-
lâaya alınmadı. (Evet, evet sadaları). 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Efendim, Da- | 
hiliye Vekâleti namına Müsteşar Refet Beye- | 
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fendi, Muhacirinin terfih ve iaşesini temin için 
oraya bir heyet göndereceklerini şimdi söyledi
ler Bu hakikaten şayanı teşekkür bir şeydir. 
Fakat bendeniz hayret ediyorum. Nasıl olmuş 
da bu heyet şimdiye kadar gitmemiştir? Zanne
diyorum ki, bu heyetin Ordunun orkasmda bu
lunması lâzım gelirdi.. Daima istikbal sigasiyle, 
şöyle yapacağız, böyle edeceğiz diyoruz. Bu da 
neden ileri geliyor? Dahiliye Vekâleti muvakkat 
Vekillerle böyle uzun bir müddet idare edilirse 
elbette bu neticeyi verir. Binaenaleyh, rica 
ederim, umuru dahiliyemizden, soracak, birçok 
müzepzep şeylerimiz vardır. Binaenaleyh, Da
hiliye Vekâletinin müşevveş bir halde kalmama
sı için bir an evvel bir Dahiliye Vekili intihap 
etmenizi istirham ederim. (Bravo sadaları), (İş
tirak ederiz sadaları). 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Böyle 
mühim bir zamanda Dahiliye Vekâleti gayet 
mühimdir. 

6'. — Karesi Mebusu Hacim Muhittin Beyle, 
refikinin, C ephe-arkasında bir İstiklâl Mahkeme
si bulundurulmasına dair takriri. 

REİS — Karesi Mebusu Hacim Muhittin Bey 
ve Necip Beyin İstiklâl mahkemelerinin cephe 
arkasında ve bilhassa bu defa Yunanlılar tara
fından çiğnenen cephe mahallerinde teşkili hak
kında bir takrirleri vardır. (Çok muvafık sada
ları). Zaten İstiklâl Mahkemeleri meselesi Ruz-
namemizin ikinci maddesini teşkil ediyor. Bu 
takriri o evrak ile birleştirip Heyeti Celilenizde o 
meseleyi müzakereye geçtiğimiz vakit okuyacağız. 

2. — Erzincan Mebusu Osman Fevzi Efendi
nin, Erzincan'da bir Darülhilâfe Medresesi açıl
ması hakkında takriri ve Seriye Encümeni maz
batası 

REİS — Erzincan Mebusu Osman Fevzi 
Efendinin Erzincan'da bir Darülhilâfe medrese
si teşkiline dair olan takriri Heyeti Celileniz 
tarafından Seriye Encümenine havale edilmişti. 
Seriye Encümeni evvel emirde Seriye Vekâleti
ne havalesini teklif ediyor. (Muvafık sadaları). 
Seriye Vekâletine havale ediyoruz efendim. 

Efendim, evrakı varide bitti. Ruznamei mü-
zakerata geçiyoruz. 

CEMİL B. (Kütahya) — Efendim, bendeni
zin mesken icarları hakkında bir teklifi kanunim 
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vardı. Teklif Adliye encümeninden geçmiş, . 
tetkikatı ikmal edilmiş, tabedilerek Meclise gel- ; 
miş ve bundan üç ay evvel Adliye Vekâletine git- i 
miş olduğu halde şimdiye değin müzakeresi icra 
edilememiştir. Bunun lütfen ve tercihan ruz
namei müzakerata ithalini teklif ediyorum. Bu 
yolda bir temenni takririm de vardır. Lütfen 
okunsun. 

REÎS — Efendim, ruzname mi tanzim ediyo
ruz? Müzakerata mı geçiyoruz? 

2. — Matbuat Müdüriyeti Umumiyesi hesaba-
tını tetkik edecek heyetin intihabı 

VEHBÎ. Ef. (Konya) — Efendim, cümlenin 
malûmudur, matbuat hesabına bakılmak üzere 
Meclisten üç âza intihap olunacaktı. Bu; defeat-
la ruznameye kondu. Her nedense teehhür edi
yor. Rica ederim bunu intihap ettirin. 

REÎS — Efendim, bu intihabı şimdi yapmak 
arzusunda bulunanlar.... (Şubeler yapsın ses
leri). 

REÎS — Efendim, zannederim evvelce; Hey
eti Umumiyeden intihabı takarrür etti idi. (Evet 
sadaları). Bunun için ikinci celse iptidasında 
intihap icrasını tensip buyuranlar lütfen elle
rini kaldırsın, ikinci celse iptidasında intihabı 
yapacağız. 

HAMDİ NAMIK B. (izmit) — Ruznameye 
geçmeden evvel bir şey arz edeyim efendim : 
Garnizon teşkilâtı hakkında bundan yirmi gün 
evvel vermiş olduğum takrir Heyeti Umumîye-
ce kabul edilmişti. Şimdi Dahiliye Vekâleti na
mına Müsteşar Beyefendi mevcut iken, istirham 
ediyorum, yirmi günden beri ruznamede duru
yor. Mesele memleketin âsayişiyle alâkadardır ; 
ve mühimdir. Bugün müzakere edilmesini istir- j 
hkm ediyorum. Çünkü Heyeti Celile aynı gün- j 
de müzakeresini kabul etmişti., I 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Efen- ] 
dim, Dahiliye Vekâleti münhaldir. Dahiliye Ve- j 
kili yok ki müsteşarı buraya gelsin. Biz Dahili- j 
ye Vekilinin vücuduna kail değiliz. Vekil ge- j 
lir, sonra böyle şeyler müzakere edilir. ! 

3. — Palu namiyle bir liva teşkili hakkında \ 
kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası \ 

REÎS — Ruznamei müzakeratımızm birinci I 
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numarası Palu Kazasının livaya tahviline dair 
teklifi kanunidir. Heyeti umumiyesi hakkında 
söz istiyen var mı? 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Efen
dim, Dahiliye Vekili yoktuk. Müzakere edilemez. 
(Doğru sadaları). Refet Paşa istifa etmiştir. 
Hangi usule tevfikan Heyeti Vekile bir vekili 
diğer vekâlete intihabediyor? 

REÎS — Palu'nun livaya tahvili hakkında
ki Encümen mazbatasını okutuyorum. 

HÜSEYÎN AVNl B. — Efendim, benim tek
lifim karara alınsın, mazbata okunamaz. 

BÎR MEBUS — Efendim, bir kere mazba
ta okunsun. Zaten Encümen reddetmiştir. (Gü
rültüler) . 

REÎS — Efendim, rica ederim bir kere maz
bata okunsun ondan sonra söz alır söylersiniz, 
kabul edersiniz veya reddedersiniz. Siz bilirsi
niz. 

Esblabı mucibe mazbatası 
Ehemmiyeti inzıbatiyesi malûm olan Dersim 

Sancağının teşkilâtı hazırası kıtai mezkûrede 
devamlı ve esaslı temini asayişe gayrikâfj. gö
rülmekte olduğundan kurayı merbutanm kes
reti hasebiyle ehemmiyeti derkâr olan Palu Ka
sabası merkez olmak üzere Ergani ve Osmaniye 
kazailariyle Genç Sancağının Çapakçur kazala
rından mürekkeben bir liva teşkili ve Dersim 
Sancağının Şark kısmını teşkil eden ve ahalisi
nin ahlâk tabayii itibariyle Garbi Dersim'den 
farklı olan Nazimiye ve Mazgirt kazalarının da 
bu livaya ilhakı münasip görülmüştür. Bu su
retle yeniden vücuda gelecek bir sancak ile bir 
kazaya mukabil iki sancak ile bir kaza lâğve
dilmiş olacağından teşkilâtı mezkûrenin bütçeye 
bir tesiri olmıyacıağı gibi havain mezkûrede 
daha esaslı bir liva vücude gelmiş bulunacaktır. 
Hozat Sancağı da Hozat, Çemişkezek, Pertek ve 
Ovacık kazalarından mürekkep kalacaktır. 

Palu Sancağının zirde muharrer olduğu veç
hile 1330 senesi iptidasında tahakkuk eden nü
fusu muharrire ve mukayyidesi (169 145) ten 
ibaret ise de livayı mezkûr dâhilinde yüzde on 
beş, yirmi raddesinde nüfus gayrimuharrer 
bulunduğundan liva nüfusu umumiyetinin iki 
vüz binden fazla olması memuldur. 
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1330 senesi iptidasında tahakkuk eden nüfu

su mukayyede : 
45 931 Palu Kazası 
83 010 Maden ve Osmaniye Kazası 
12 026 Çapakçur 
20 806 Mazgirt ve Çarsancak'tan alınacak 

alettahmin beş bin nüfus dâhil oldu
ğu halde 

7 372 Nazimiye 

169 140 

Lâyihai kanuniye suretidir1 

MADDE 1. — Ergani ve Genç sancakları 
lâğvolunarak merkezleri Palu Kasabası olmak 
üzere Palu, Ergani, Osmaniye, Nazimiye, Maz
girt ve Çapakçur kazalarından mürekkep Palu 
Sancağı teşkil olunmuştur. 

MADDE 2. — Çarsancak Kazası lâğvoluna
rak Munzur Nehrinin şarkında bulunan kura
sından mürekkeben Peri Nahiyesi bitteşkil 
Mazgirt Kazasına ilhak ediljniş ve nehiri mezkû
run garbında merkezi Pertek Kasabası olmak 
Eskürt ve Şovak nahiyelerinden mürekkep bu
lunmak üzere (Pertek) Kazası teşkil kılınmıştır. 

MADDE 3. — Pertek Kazası Dersim ve Çer
mik Kazası Siverek, Genç ve Kulp kazadan Muş 
sancak] arına ilhak olunmuştur. 

MADDE 4. —• Tarihi neşrinden itibaren me-
riyülicra oîan işbu kanunun icrayı ahkâmına 
Türkiye Büyük Millet Mecl'isi Dahiliye Vekâleti 
memurdur. 

27 Şubat 1337 

İcra Vekilleri Heyeti Rs. 
Müdafaai Milliye Vekili Şer'iye Vekili 

Fevzi Fehmi 
Adliye Vekâleti Vekili Dahiliye Vekili namına 

Mehmet Adnan 
Hariciye Vekâleti Vekili Maliye Vekili 

Ahmet'Muhtar Ferit 
Maarif Vekili Nafıa Vekili 
Hamdullah Suphi Ömer Lûtfi 

İktisat Vekâleti Vekili Sıhhiye Vekili 
Celâl Adnan 

Erkânı Hîarbiyei Umumiye 
Reisvekili 

Fevzi 
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Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Ergani ve Genç sancaklarının lâğviyle mer

kezi (Palu) Kasabası olmak ve Palu, Ergani, 
Osmaniye, Nazimiye, Mazgirt ve Çapakçur ka
zalarından mürekkep bulunmak üzere mücedde-
den bir Palu Livası teşkili hakkında Heyeti Veu 

kileden mevrut lâyihai kanuniye Encümeni
mizde duru dıraz tetkik ve mütalâa olundu. Pa
lu Kasabasının ayrıca bir liva olması gerçi şa
yanı temenni ve arzu olabiliyorsa da Dahiliye 
Vekâletinin bu teşkilâtı icra etmesi için istina-
dettiği Dersim Livası dahilindeki asayiş mesele*-
sinin bu tarzda teminine imkân olmadığı ve bu 
umniyeye vusul için jandarma kuvvetinin tezyi
di ve suveri sairede tedabîri lâzimei inzibatiye 
ittihazı ile kabil bulunduğu gibi Palu Livası
nla ilhak edilmek istenilen bir kıstaı kazaların. 
hali tuğyanda bulunduğu ziamanlarda yekdiğe
riyle olan münakalât ve muvasalatı kat eden (Mu
rat Nehri) nin öbür tarafına müsadif olduğu ve 
li'viayı mezkûre raptı arzu edilen Naizımiye ve 
Mazgirt ahaMsiyle Palu Kasabası sekenesi ara
sında öteden beri bürudet mevcut bulunduğu 
ve sırf Palu'da bir liva teşkil etmek için halkı 
Hükümete ısındırmak icabeden böyle bir anda 
(Ergani) ve Genç Sancaklarını bilâ sebep lâğ
vetmek suretiyle o havali ahalisini tebrit ve ren
cide etmekte muvafıkı hikmet ve siyaset olmı-
yacağı cihetle işbu teklifin Encümenimizce red
di tasvibedilmiş olmakla keyfiyet Heyeti Umu-
miyeye de arz olunur. 

13 Mart 1337 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Mazhar Müfit İzmit 
Hamdi 

Kâtip Âza 
Okunamadı Kayseri 

Atıf 
Âza Âza 
Van Karesi 

Haydar Hacim Muhittin 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Mazbata Mu
harriri sıfatiyie Encümen namına söyliyeceğim. 
Müslaade buyurur musunuz? 

REİS — Efendim, ilk söz Mazbata Muharri
rinin. 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — 
Efendim, Dahilîye Vekâleti, Palu Kazasına Maz-
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girt, Nazimiye, Osmaniye, Çapakçur kazalaıı-
nm raptı suretiyle mülhak bir Palu Livası teş
kilini tal'ebetmiştir. Bunu Dahiliye Encümenin
de birkaç defa müzakere ve tetkik ettik. Hâsıl 
ettiğimiz kanaat ve neticeye göre... 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Mukad
dema arz ettiğim veçhile bu müzakerenin tehi
ri icabeder, işte takrir de veriyoruz. 

HAMDI NAMIK B. (Devamla) — Vâsıl ol
duğumuz neticeye göre, gerçi Palu Kazasının 
mesahai sathiyesinin vüsati ve nüfusunun kes
reti itibariyle bir liva olması şayanı temenni ise 
de buraya rapt ve ilhak edilmek istenilen Na
zimiye ve Mazgirt kazalarının Murat Nehrinin 
öbür cihetine müsadif dlması ve Murat Nehrinin 
hali tuğyan ve feyezanda bulunduğu zaman
larda esasen Palu ile her türlü münasebat ve 
münakalâtı munkati olduğu cihetle bir defa bu 
kazlaiarın oraya verimesi imkânı yoktur. Ayrıca 
Palu ve Nazimiye ahalisi arasında öteden beri 
mevziî bir münaferet mevcuttur. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — öyle şeyden 
bahsolunmaz zannederim. 

HAMDÎ NAMIK B. (Devamla) — Müsaade 
buyurun. Onları buraya raptetmek bu burudeti 
daha ziyade teşdit etmek demektir. Sonra Os
maniye Kazası ve malûmu âliniz Ergani'nin Çer
mik Kazası vardır ki, evvelce Siverek'e rabıt ve 
ilhak olunmuştu, Osmaniye'yi de alırsak Ergani 
başlı başına bir liva kalıyor. 

Genc'e gelince : Malûmu âliniz orada on iki 
kadar aşiret vardır. Gerçi Genç Livası küçük 
bir kasaba ise de âşairin kesreti itibariyle bu 
kazayi ve Ergani 'yi lâğvetmek ve Palo'yu bun
ların yerine liva yapmak doğru değildir. Çün
kü Hükümet halkı kendisine ısındırmak istediği 
bilhassa öyle bir zaman yalnız Palo ahalisini 
memnun etmek için bunları oraya raptetmek 
doğru değildir. Ayni zamanda Dahiliye Vekâle
tinin bu livayı teşkil için istinadettiği yegâne 
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sebep asayiş meselesidir. Şimdi asayiş meselesi 
temin edilmek isteniyorsa oradaki jandarma 
kuvvetinin veyahut kuvvei askeriyesinin tezyidi 
mümkündür. Maalesef teşkilâta mülkiyemizin 
münasebetsizliklerine ebediyen merbut kalmak 
istiyoruz ve Palo merkez kalmak isteniliyorsa 
bunu Hükümet tabur merkezi yapar, hattâ alay 
merkezi yapar. Oradaki jandarma kuvvetini 
tezyideder ve asayişi temin eder. Binaenaleyh 
bu s'ebep bizim için bir sebebi hakiki teşkil ede-' 
memiştir ve Dahiliye Encümeni yani Encümeni 
Âliniz bunu reddetmiştir. Mamafih Heyeti Celi-
leniz hâkimdir. (Muvafıktır, müzakereye hacet 
yoktur sesleri). 

REİS — Efendim, ilk sözü Dahiliye Encü
meni namına Hamdi Bey söyledi. Mütaakiben 
sahibi teklif olan zevattan bir zata söz vermem 
iktiza eder. Ondan sonra sıra ile diğer zevat 
söz alırlar. 

Hüseyin Avni Beyin usulü müzakere hak
kında bir teklifi var. Evvelâ onu reyinize arz 
edeyim. Müzakerenin devamına Meclis Âliniz 
karar verdiği takdirde müzakereye devam ede
riz. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Dahiliye Vekâleti münhal olduğundan Palo 

Kazasının livaya tahvili hakkındaki kanun mü
zakeresinin tehirini teklif ederim. 

Erzurum Mebusu 
Hüseyin Avni 

REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Ekseriyetle kabul edildi. Müza
kereyi tehir ediyoruz. (Gürültüler, yeniden sa-
daları). 

Müsaade buyurun eğer şüphelenmiş arkadaşı
mız varsa ekseriyeti azîme vardır. Bir daha arz 
edeyim. (Hayır sesleri) Tehir edildi efendim. 
Dahiliye Vekili intihabedildikten sonra müzake
re edilecek. 

î. — îstıklâl mahkemelerinin tekrar hali fa
aliyete irem hakkındaki meselenin tehiri müza
keresine dair İcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi. 

REİS — Ruznm'emizin ikinci numarasını teş
kil eden istiklâl mahkemeleri azaları tarafından 
verilecek izahat. Fakat icra Vekilleri Heyeti Re
isi Fevzi Paşa Hazretlerinin bir tezkeresi var : 

5. — TEZKERELER 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Meclisi Âlinin 7 Nisan 1337 tarihli ruzname-
sinin baş tarafında istiklâl mahkemelerinin tek
rar hali faaliyete ircaı hakkında müzakere cere
yan edeceği anlaşılmış ise de ehemmiyetine bina
en bu meselenin müzakeresinde bizzat bulunmayı 
arzu ettiğimden ve yevmü mezkûrda Meclisi 
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Âlide bulunmağa da d*evam etmekte olan hare
kâtı askeriye ile iştigali âcizi mâni bulunduğun
dan meselei mezkûre müzakeresinin bir yevmü 
münasebe taliki arz ve rica olunur efendim. 

6 Nisan 1337 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi 

Müdafaai Milliye Vekili 
Fevzi 

1337 O : 2 
REİS — Tensip buyurursanız bunu âti ruz-

nameye bırakalım. (Muvafık sedaları). 

REFlK ŞEVKET B. (Saruhan) — Numarası 
mahfuz kalsın efendim. 

REİS — Ruznameden çıkarıyoruz. Paşa Haz
retlerinin teşriflerinde müzakere ederiz, on da
kika teneffüs. 

•«•» 

ÎKÎNCÎ GELSE 
Açılma saati : 4 sonra 

RElS — Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİPLER : Ragıb B. (Kütahya), Mahmut Sait B. (Muş) 

RElS — Celse küşadedildi. Evvelce Meclisi 
Âlinizin ittihaz "ettiği karar mucibince Matbuat 
ve İstihbarat Müdirieti Umumiyesinin 1336 se
nesindeki sarfiyatını tetkik etmek ve neticesini 
Meclisi Âliye arz eylemek üzere üç zattan mü
rekkep bir komisyonun Heyeti Âliyenizce inti
hap ve tefriki takarrür etmişti. Bugün de inti
habın icrası kararlaştı, intihaba başlıyoruz, inti-
habedilecek zevatın esamisini hazırlayınız. (Kaç 
kişi sesleri). 

REİS — Üç kişi. 

2. — Ertuğrul Mebusu Mustafa Beyin, Bile
cik ve havalisi halkına müstacelen yardımda bu
lunulmasına dair beyanatı ve bu hususta cereyan 
eden müzakere. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Reis 
Bey; müsaade buyurun müstacel maruzatım 
var. 

REİS — Buyurun. 
MUSTAFA KEMAL B. — Rica ederim din

leyiniz pek müstacel bir meseledir deminden 
beri mevzuu müzakere olan zavallı Bilecik, Boz-
öyük, ve Lefke ahalisi aç bilâç bir halde.. Ve 
yirmi bin kişi ölmeye mahkûmdur.. Hükümet 
memur göndereceğim, şöyle yapacağım, böyle 
yapacağım dediği halde hiçbir şeyi yapmıyor 
ve yapamamıştır... Zavallı ve aç kalan ahalinin 
infakmı teminen verilecek on bin lira için de 
vukubulan müracaatlere karşı Maliye Vekâleti 

bu parayı vermiyor... Ziraat Bankası verecek
miş dediler.. Ziraat Bankasına gittim; sabahtan 
b'eri alnımın teri kuramamıştır. Orada uğraşı
yorum; Ziraat Bankası da : Samsun'a on bin lira 
havale verirse bu işi yaparım diyor... Maliye 
Vekili de oradaki Maliye İdaresinden bu para 
verilmedikçe, ben burada veremiyeceğinı diyor. 
Rica ederim Heyeti Celileniz buna bir karar 
versin: Ziraat Bankası on bin lirayı Maliyeye 
devretsin ve Maliye de bu parayı biran evvel 
versin d'e zavallı halk da açlıktan kurtulsun...-
Zira mesele günden güne acıklı, saf haya giriyor; 
telgraflar var, gün geçtikçe açlıktan ölenler 
çoğalıyor... Tekrar rica ederim Heyeti Celileniz, 
Ziraat Bankasından on bin liranın Maliyeye 
karzan devrine dair bir karar ittihaz buyursun. 

TAHSİN B. (Aydın) — Bir takrir verin ki, 
reye konsun... 

MUSTAFA KEMAL B. — Takrir yazacak 
vakit yok; rica ederim lütfen bu bapta bir ka
rar veriniz. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL B. 
(Saruhan) — Maliye Vekâleti; Bilecik'le hava
lisi ahalisine muavenet olmak üzere Muhacirin 
Müdiriyetine on; bin lira vereceğini ve fakat nakit 
mevcudu olmadığından, dolayı veremediğini, 
Mustafa Kemal Beyle görüştükleri esnada ben
deniz de orada hazır idim. Sırf bir teshilât ol
mak üzere; Maliye Samsun'daki Ziraat Tütün 
Bankasına bir havale verdiği takdirde Ziraat 
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Bankasının bu parayı bilâbedel Maliyeye tesvi
ye edebileceğini kendilerine söyledim. Binaen
aleyh Ziraat Bankası bu vazifeyi görmeye ama
dedir... Muamelenin ikmali halinde yapılacak 
başka türlü bir muamele de yoktur ve Ziraat 
Bankası bu muameleye vazıyed etmiş ise; sırf 
bu muameleyi teshil etmek içindir... Maliye bu 
baptaki muamelesini ikmal ettiği takdirde Zi
raat Bankası bu işi yapacak, yani muavenet 
edecektir. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Zannede
rim ki, efendim, harbi mütaakıp sefalete mâruz 
kalan zavallıların ve dindaşlarımızın imdadına 
yetişmek kadar büyük bir vazife yoktur. Bu va
zifeden müstacel bir vazife, bir vazifei vicdani
ye olmadığını takdir eden bizler, bu hususta; 
usullerin ve eşkâlin önümüze yığdığı kuyuttan 
kurtulmalıyız. Onun için rica ederim Reis Bey, 
meseleyi uzatmıyalım ve İktisat Vekili Celâl 
Bey de demek istiyorlar ki, zannederim: Sam
sun'da paraya ihtiyacım var, Maliye oradan ba
na versin, ben buradan ona vereyim; diyor. Ma
liye Vekilinin de bu hususa karşı itiraz edecek 
kapısı yoktur. Maliye Vekâleti buradan on bin 
lirayı versin ve hattâ kabilse yirmi bin lira 
versin. Bendeniz Maliye Vekilinden sorarım ki : 
Bu parayı ne için Samsun'daki Ziraat Bankası
na veriyor ve burada neden mukabilini almıyor ? 

MALÎYE VEKÎLÎ FERÎT B. (istanbul) — 
Efendim, B,u mesele lüzumsuz yere dağdağaya 
sebebiyet verdi. Müsaade buyurursanız; bu pa
ranın derhal ve derakap tediye edilmemesi hak
kında tafsilât vermiyeceğim. Tafsilâta değer 
bir iş değil... Mesele; bir muamele meselesidir 
ve olabilir ki, Maliyenin parası olmadığı halde; 
Meselâ Samsun'da temin etmek üzere parası ol
madığı halde oraca icabeden muameleyi buraya 
tahvil etmek için zaman geçer. Halbuki bu Sam
sun'da verilmek üzere telgraf çekilmiştir; fakat 
arkadaşımız istiyor ki : Maliyenin verdiği emir 
üzerine ora Ziraat Bankası cevap beklemeden 
parayı versin... Bendeniz bunu kabul etmiyor 
değilim, Maalmemnuniye... Fakat Ziraat Ban
kası diyor ki : Hayır bu muhabere olsun ve ora
da teslim alındığına dair cevabı gelsin o zaman 
vereyim diyor. Kabahat bendenizde değil. Tel
graf çekildiği zaman, yani Maliye Vekâleti bu 
telgrafı çektikten sonra - Ziraat Bankasına on 
bin lira veriniz diye - eğer Ziraat Bankası bunu 
verirse - biz de derhal emrini göndeririz. 
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| TAHSİN B. (Aydın) — Vermezse ne olacak? 

MALÎYE VEKÎLÎ FERÎT B. — Vermezse; 
Ziraat Bankası bendenize merbut değildir. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Maliye 
Vekili Bey, zati âliniz emir verdiniz mi ? 

FERÎT B. — Evet. 
REFÎK ŞEVKET B. — Verileceğine emin 

misiniz ? 
FERÎT B. — Evet, 
REFÎK ŞEVKET B. — O halde îktisat Ve

kâleti bu işi yapsın. 
YAHYA GALÎP B. (Kırşehir) — Bankı Os-

mani bu paraları versin beyefendiler; rica ede
rim, milyonlarla lirası var... 

REÎS — Samsun'a havaleten... (Gürültüler). 
TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Mesele gayet 

acı ve mühimdir. (Gürültüler). 
REÎS — Müsaade buyurun efendim. 
OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Söz iste

miştim. Reis Bey; müsaade buyurun. Bu parayı 
versek de faydası yok ki, rica ederim, müsaade 
buyurun... Bu parayı, on bin lirayı versek ar
kadaşlar fayda yoktur. Biz on bin lira gönde
receğiz, fakat ahalinin eline beş bin liralık zahi
re geçecektir. Bizim yapacağımız en âcil şey: 
Zahireyi aynen göndermektir. Maliyenin olsun, 
ciheti askeriyenin olsun yollarda birçok yerler
de zahiresi vardır. Birkaç vagon; buğday yük
letip göndermek en müstacel ve mühim mesele
dir. 

MALÎYE VEKÎLÎ FERİT B. — Efendim, 
bizim, hattâ cepheye yakın yerlerde birçok zahi
remiz vardır. Bendeniz dedim ki : Size zahire 
vereyim, hepsini .... Biz istemeyiz dediler... Na
kit para isteriz dediler. Binaenaleyh, bunun 
5 bin lirasını zahire olarak alacaklar, on beş bin 
lirasını da; - teehhür etmemek üzere - mademki 
îktisat Vekili mesele şimdi bitiyor dediler. (Gü
rültüler). 

REİS — Efendim, mesele anlaşıldı. 
TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Mesele bit

medi daha arkadaşlar... Bu mesele en mühim 
ve en acı meseledir arkadaşlar. Bana kırk defa 
teklif ettirmeyin, ben bu paraların içerisinde 
beş sene yuvarlanmışımdır. Muhacirin dairesi 
bu işi yapamaz. îşte Maliye Vekilinin şimdiki 
sözü de bunu tamamen teyit etmektedir. Ben 
orada zahire vereyim diyorlar. Onlar da zahi-

I reyi reddediyorlar. 
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ABDULLAH Ef. (îzmit) — Değirmen ne

rede? 
TUNALI HÎLMÎ B. — Değirmen mi? Ka-

vururda yediririm. Bir kere bana bu suali irat 
edenler benim kadar tecrübekâr olsunlar. Ar
kadaşlar iddia ediyorum, tekrar ediyorum: Mu
hacirin dairesi bu işin içinden çıkamaz. Meclis
ten üç kişi gitsin. 

MUSTAFA/KEMAL B. (Ertuğrul) — Efen
dim, biz bu mesele ile böyle uğraştığımız halde 
içinden çıkamazsak taşra Hükümetleri bunu hiç 
yapamıyacak ve beceremiyecek ve ahali de bu 
muavenetten hiç müstefit olamıyacaktır. Rica 
ederim. Binaenaleyh, biz oraya gidiyoruz, üç 
arkadaş izin aldık. Bizi bu vazife ile de tavzif 
edin.. Biz gidip çalışalım; iaşelerini ve ilbasmı 
temin edelim... B,u mesele Meclis işidir. 

Bu zavallı adamlar, şimdiye kadar parasını 
verdi, evlâdını verdi. Şimdi de bunlara Meclis 
yardım etmezse kim muavenet edecek rica ede
rim? Meclis bu vazifeyi bizzat deruhde etsin. 
Yoksa bu işin içinden çıkılmaz. 

REİS — Efendim, İktisat Vekâletiyle Mali
ye Vekâleti; Meclisi Âlinizin muvacehesinde 
anlaştılar: Para veriliyor.. Para meselesi bitti.. 
Ve Meclisi Âlinizin muvacehesinde iki vekil an
laştı; Bugün Ziraat Bankasına parayı teslim 
edecek; Samsun'da verilmek üzere... O mesele 
bitti... 

Şimdi Meclisi Âliden bir heyet gönderilip 
gönderilmemek meselesi kaldı: Bunu reye arz 
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ettim, Birinci celsede kararınıza iktiran etti. 
Şimdi bugünkü müzakerede karara iktiran 
eden bir meseleyi; ikinci celsede tekrar reye 
vaz'etmeyi bendeniz muvafık görmüyorum. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Rica 
ederim. Bizzat, Meclisten bir heyet gönderelim. 
Meclis bu meseleye vazı yed etsin. 

CEMİL B. (Kütahya) — Meclisten gidecek 
ise Dahiliyeden gitmesin. 
- MUSTAFA KEMAL B. — Bu Dahiliyenin 

bakacağı iş değil... 
REİS — Efendim, intihaba başlıyoruz. Rey

lerinizi istimal buyurun... (Esami okunarak rey
ler sepete atıldı). 

REÎS — Efendim, arayı tasnif için kura çe
kiyoruz. 

« Hacı Şükrü Bey (Diyarbekir), Sıddik Bey 
(Çorum), Naim Efendi (tçel) Tasnifi araya ba
ktır'a memur oldular ». 

REÎS — Efendim, âra tasnif edilinceye ka
dar ruznamei müzakerata geçiyoruz. 

TUNALI HÎLMÎ B. — Reis Bey; mâruzâtım 
var: Muhacirin meselesi gayet mühimdir ve 
birinci celsede muhacirinden katiyen bahsedil
memiştir. îkinci celsede teklifimi tekrar ediyo
rum arkadaşlar; nazarı dikkate alınız.. Eğer 
Meclisten üç arkadaş bu iş için gitmezse milyon
larca zavallı kardeşlerimiz mahvolacak. Bu tarz
da, o milyonlarla yaralının yarasına merhem 
sürülemez. 

11. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Çorum Mebusu Dursun Beyin, Makama-
ü resmiyeye takdim edilen mazrufların sansür 
edilmemesine dair takriri 

REÎS — Çorum Mebusu Dursun Beyin san
sür hakkındaki takririni müzakere edeceğiz.. 
Dahiliye Vekilinin huzuriyle müzakereye karar 
verilmişti. (Dahiliye Vekili yok sesleri). 

REÎS — Dahiliye Vekilinin huzuriyle mü
zakeresine karar verildiği için ruznamemizde 
bulunduğu halde tehir edilmişti. Yine mi tehir 
buyuracaksınız? 

MÜFİT Ef. (Kırşehir) — Bu mesele hak
kında Dahiliye Vekâletinden gönderilmiş bir zat 
var mı? 

REÎS — öyle bir tezkere almadım. 

MÜFİT Ef. — Bugünkü ruznamede olduğu
nu Dahiliye Vekili bilmezse nasıl olur. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Dahiliye 
Vekili yok ki bilsin. 

HAMDI NAMIK B. (İzmit) — Bu teklifte 
iki mesele vardır. Malûmu âliniz bu meselenin 
Dahiliye Vekilinin huzuriyle müzakeresi icabedi-
yor. Bir vekil göndersinler, müzakere edelim. 

REİS — Dahiliye Vekâletinden kimse yok
tur. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Dahili
ye Vekili yok; vekilin vekili olmaz. Gayrikanu-
nidir; tanımıyoruz. (Şimdiye kadar nasıl olmuş 
sesleri). Olmaz. Ben kabul etmiyorum. Meclis de 
kabul edemez. 
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2. — İzmit Mebusu Hamdı Namık Beyin, is

tanbul'dan gelen §üpheli eşhasın bir garnizonda 
muhafaza ve Hükümetçe iaşe edilmelerine dair 
takiriri 

REÎS — Ruznamemizin dördüncü numarası
na geçiyoruz. 

izmit Mebusu Hamdi Beyin.... (Gürültüler). 
(Mesele ne oldu sesleri). 

REÎS — Tabiî bu meseleyi âti ruznamemize 
dâhildir. Tehir edilmiştir. Efendim, Cumartesi 
ruznamesinde aynen kalacaktır. Şimdilik, tehir 
ediyoruz. 

RElS — Hamdi Beyin garnizon teşkili hak
kındaki teklifinin müzakeresine geçiyoruz. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Efendim, bu 
teklifim evvelce Dahiliye Vekâletinin huzuriyle 
müzakere edilmek üzere tehir edilmişti. Halbu
ki bendenizin teklifim yalnız Dahiliye Vekilİ7ie 
değil, Hükümetin heyeti umumiyesine aittir. 
Bendeniz evvelce bu baptaki noktai nazarımı arz 
etmiştim. Fazla bir şey söyliyecek değilim. 

Yalnız şunu hatırlatmak istiyorum ki, bura
ya gelen ve Hükümetçe hüviyetleri ve maksat
ları muvafık görülmiyen ve İstanbul'a iade edi
len eşhasın, İstanbul'a iadeleri gayet muzırdır. 
Bunun için .... 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Usulü müza
kere hakkında söyliyeceğim. Bu meselenin Da
hiliye Vekilinin huzuriyle müzakeresi evvelce 
takarrür etmişti. Binaenaleyh, Dahiliye Veki
li buraya gelmedikçe bu mesele müzakere edile
mez. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Efendim,, 
bu mesele yalnız Dahiliye Vekâletine ait değil
dir, Hükümetin heyeti umumiyesine ait bir me
seledir. Yani bunların içinde zabit de vardır, 
maliye memuru da vardır, dahiliye memuru da 
vardır, efradı ahali de vardır. Binaenaleyh 
Hükümetin heyeti umumiyesine şâmil bir mese
ledir ve böyle mühim bir meselenin tehiri caiz 
değildir. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Reis Bey! 
eğer Meclisin kararı muteber ise, bu mesele an
cak Dahiliye Vekilinin huzuriyle müzakere edi
lebilir. 

REİS — Hamdi Bey, usulü müzakere hak
kında söyleyin. 

HAMDİ NAMIK B. — Pekâlâ... 
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Bu meseleyi Dahiliye Vekilinin huzuriyle 

müzakere etmek üzere tehir, gayet muzırdır. 
Çünkü her gün birçok adamlar iade ediliyor 

ve bendeniz diyorum ki: Bu mesele yalnız Dahi
liye Vekiline ait değildir, Heyeti Hükümete ait
tir. ve burada da Heyeti Vekileden birçok Ve
killer vardır ve onların huzuriyle müzakeresi 
kabildir. 

REİS — Efendim, müzakereye devam edecek
sek söz vereyim. (Hayır sesleri). 

Sahibi teklif Hamdi Bey, müzakerenin deva
mı hakkında idarei kelâm ediyor. Bu bapta bir 
karar lâzım... Bugün müzakereye devam edilme
sini arzu edenler ellerini kaldırsınlar. Kabul edil
medi, tehir edildi. 

HAMDİ NAMIK B. — Şu halde karar tebliğ 
edilsin, bir vekil göndersinler. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim, gerçi 
müzakere kapanmıştırr, fakat garnizon bir asker 
işidir. Dahiliye Vekilinin buna hiç bir ciheti ta
alluku yoktur. 

4. — Haneleri hedim ve tahrip olunan vil&ya-
tı müstahlâsa ahalisine emvali metrukeden veril
miş olan haneler hakkında kanun lâyihası ve Mu-
vazenei Maliye Encümeni mazbatası 

REİS — Efendim, ruznamenin beşinci nu
marasını teşkil eden Harbi Umumide haneleri 
hedmedilen ve tahrip olunan vilâyatı müstahlâsa 
Ahalisine emvali metrukeden verilmiş haneler 
hakkındaki kanım maddelerinin müzakeresine 
geçiyoruz. 

Haneleri tahrip olunan vilâyatı müstahlâsa 
ahalisine emvali metrukeden verilmiş olan 

haneler hakkında mevaddı kanuniye 

MADDE 1. — Haneleri hedim ve tahrip 
edilmiş olan memaliki müstahlâsa ahalisine em
vali metrukeden ita edilmiş olan haneler için 
bedeli icar aranılmıyacaktır. 

MADDE 2. — Mezkûr ahalinin aile itibariy
le nüfuslarına ve mevkii içtimailerine göre ika
met etmekte oldukları hanelerin kâfi ve müna
sip olduğu mecalisi idarece bittetkik anlaşıldığı 
takdirde miktarı nüfuslariyle mevkii içtimaile
rini ve oturdukları hanenin hali hazırını mübey-
yin tanzim ve merkeze irsal olunacak bir cet
vel üzerine alınacak mezuniyete istinaden mez-



İ : 17 7 .4 
kûr haneler içlerinde mukim olan ahaliye teffiz 
olunacaktır. 

MADDE 3. — Bu suretle oturdukları mahal
lere sahip olanların hedmedilmiş olan meskenle
ri arsasının Hükümet namına kayıtları tashih 
ettirilecektir. 

MADDE 4. — Muamelei teffiziye bilâhare. 
ve rüsum icra edilecektir. 

MADDE 5. — işbu kanunun icrasına Dahili
ye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

Büyük Millet Meclisi Reisi Umuru Seriye Vekili 
Mustafa Kemal Fehmi 

Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili Na. 
Fevzi Ahmet Muhtar 

Dahiliye Vekâleti V. 
Dr. Adnan 

Maarif Vekili 
Rıza Nur 

Nafia Vekili Na. 
Mahmut Celâl 

Sıhhiye Vekili 
Dr. Adnan 

(Muvafık sesleri). 

Hariciye Vekili 
Ahmet Muhtar 

Maliye Vekili 
Ferit 

İktisat Vekâleti V. 
Mahmut Celâl 

Erkânı Harbiyei U. Reisi 
îsmet 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Harbi Umumi esnasında haneleri hedim ve 

tahribedilmiş olan memaliki müstahlasa ahali
sinden ikamet ettikleri hanelerin bedeli icarı ve 
sureti teffizi hakkında Heyeti Vekilece tanzim 
olunan lâyihai kanuniye mündericatı encümeni-
mizce de kabul edilmiş olup vilâyatı müstahlasa 
meyanmda bulunmıyan ve fakat vilâyatı mez-
kûreye mücavir bulunmaları hasebiyle onlarla 
birlikte aynı suretle mutazarrır olan Sivas ve 
Diyarbakır Vilâyetleri, Maraş, Anteb livaları 
halkının da bu kanun ahkâmından istifadeleri
ni temin maksadiyle vilâyatı mezkûre esamisi
nin sarahaten zikri münasip görülmüş ve birin
ci madde o suretle tadil edilmiştir. Mevaddı 
saire aynen tasvip olunmuş ve kanunun tarihi 
neşrinden mer'i olmasına dair bir maddenin 
ilâvesi lâzımgelerek bunun beşinci ve kanunun 
sureti icrasına mütedair olan beşinci maddenin 
dahi altıncı madde olması muvafık görülerek 
o yolda tanzim olunan lâyihai kanuniye müs
veddesi leffen takdim kılınmış olmakla keyfiye-
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tin Heyeti Umumiyeye arzı tezekkür kılınmış
tır. 
Muvazenei Maliye En. Reisi Mazbata Muharriri 

Çorum Çorum 
Ferit Fuat 

Kâtip Âza Âza 
Mardin Maraş Muş 
Necip Tahsin Ahmet Hamdi 

Âza Âza 
Hakkâri Okunamadı 

Mazhar Müfit 

Lâyihai kanuniye müsveddesi 

MADDE 1. — Harbi Umumi esnasında hane
leri hedim Âe tahrip edilmiş olan Erzurum, Van, 
Bitlis, Mamuretülâziz, Diyarbekir ve. Sivas vilâ
yetleri Maraş ve Anteb livaları ahalisine em
vali metrûkeden ita edilmiş olan haneler için 
bedeli icar aranılmıyacaktır. 

MADDE 2. — Vilâyatı mezkûre ahalisinin 
aile itibariyle nüfuslarına ve mevkii içtimaile
rine nazaran ikamet etmekte oldukları hanelerin 
kâfi ve münasip olduğu mecalisi idarelerce bit-
tetkik anlaşıldığı takdirde mevkii içtimailerini 

' oturdukları hanenin hali hâzırını mübeyyin 
tanzim ve Maliye Vekâletine irsal olunacak cet
vel üzerine alınacak mezuniyetine istinaden 
mezkûr haneler içerisinde mukim bulunan aha
liye teffiz olunacaktır. 

MADDE 3. — Maddei sabıka ahkâmına tev
fikan oturdukları mahallere sahip edilenlerin 
hedmedilmiş olan meskenleri arsasının Hükü
met namına kayıtları tashih ettirilecektir. 

MADDE 4. — Muamelei teffiziye bilâharç ve 
rüsum ifa olunur. 

MADDE 5. — işbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 6. — işbu kanunun icrasına Dahili
ye ve Maliye Vekilleri memurdur. 
Muvazenei Maliye En. Reisi Mazbata Muharriri 

Çorum Çorum 
Ferit Fuat 

Kâtip Âza Âza 
Mardin Maraş Muş 
Necip Tahsin Ahmet Hamdi 

Aza 
Erzurum T "*''• 
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REİS — Efendim, heyeti umumiyesi! hakkın

da söz istiyen var mı? (Hayır sesleri). Madde
lere geçilmesini kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Efendim, heyeti umumiyesi hakkında 
söz alan yok, maddelere geçilmesine karar lâ
zımdır. Maddelere geçilmesini kabul etmiyenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Maddelere geçilmesi 
kabul edildi. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Müsaa
de buyurur musunuz efendim? Şimdi bu lâyihai 
kanuniye müsveddesi bir kâtibin yüksek makam
dan yalnız okunması ile kalıyor, rica ederim, 
arkadaşların çoğu yeni geldi. Elimizde matbu 
kanun yok; eğer bu mesele rüya gibi geçecek ise 
okunsun, elimizi kaldıralım, indirelim bitsin. 
Nitekim heyeti umumiyesi reye konuyor, kim
se el kaldırmıyor. Binaenaleyh bendeniz Heyeti 
Muhteremeden rica ederim, bir kanun üç beş 
ay evvel verilirse tabiî her kes kâğıt hamalı ola
cak değildir, kayboluyor. Gelen arkadaşlar al
mamışlar, alanlar da kaybetmişlerdir. Binaen
aleyh bendeniz şu dakikada kanunun tehiriyle 
mevkii müzakereye kJanulmamasını teklif ediyo
rum, tevzi olunsun, ondan sonra müzakere edil
sin. 

REİS — Efendim, encümenlerden Heyeti Ce-
lilenize tevdi edilen bilcümle lâvayihi kanuni-
yenin hiçbirisi tabı ve tevzi edilmedikçe Heyeti 
Celileye arz ve ruznameye ithal edilmiyor. Bu 
kanun da tabı ve tevzi edildi. Âziayı Kiramın 
lâyihai kanuniyeleri neztlerinde beraber bulun
durup bulundurmamaları meselesi tabiî bir hissi 
vazife meselesidir. Ben zannediyorum ki her ke
sin yedinde bu kanun mevcuttur. Yeni gelen ze
vat da, kalemde nüshaları vardır. Lütfen ora
dan getirtirler', birinci madde hakkında söz is
tiyen var mı? (Okunsun sesleri). 

MADDE 1. — Harbi Umumi esnasında hane
leri hedim ve tahribedilmiş dllan Erzurum, Van, 
Bitlis, Mamuretülâziz, Diyarbekir ve Sivas vilâ
yetleri, Maraş ve Ayîntab livaları ahalisine em
vali metrukeden ita edilmiş olan haneler için 
bedeli icar aranılmıyacaktır. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim, bu madde 
şimdi yalnız birkaç vilâyete inhisar ediyor. Be
nim söyliyeceğim söz, meselâ bu tarafta da istilâ 
olunan memleketlerimiz vardır. Eğer bunlara 
hürmet ve ikram olunacaksa hepsi bizim karde
şimiz, hepsi bizim evladımızdır, bunları da be
raber yapmalıdır. 
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SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — İnşal

lah onları da istirdadedersek o zaman düşünülür. 
VEHBİ Ef. (Devamla) — Fakat her halde 

beraber yapmalı, yalnız yapmak muvafık değil
dir. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim, 
Vehbi Efendi Hazretlerinin dermeyan buyur
dukları teklif gayet doğrudur. Biz yalnız Harbi 
Umumide değil, bilhassa mütarekeden sonra da
ha fazla müşkülâta, fedakârlıklara mâruz kal
dık, daha fazla zararlara katlandık. Zannede
rim ki Millî Mücahedemizde akıttığımız kanlar, 
verdiğimiz telefat, mâruz kaldığımız zararlar 
daha fazla ve daha kıymettardır. Maamafih harb 
bir âfet olmak itibariyle bunun umumisi, husu
sîsi yoktur, meydanda yalnız zarardide olan za-
rardide Müslümanlar var. Binaenaleyh şu ka
nunun şu veya bu vilâyete hasredilmiyerek bü
tün vilâyatı müstaMâsa ahalii Müslimesine teş
mil edilmesi derecei vücuptadır. Maddenin bu 
suretle tadilini bendeniz teklif ediyorum. (Doğ
rudur sesleri). 

MÜFİT Ef, (Kırşehir) — Bendeniz de Hoca 
Vehbi Efendi ile Basri Beyin fikirlerine iştirak 
ediyorum. Bu maddede, Harbi Umumide, kay
dını görüyorum M, bu kayda muarız bulunuyo
rum. Rica ederim, harb bitmemiştir. Gerek 
Harbi Umumide ve gerek bu bâdirei uzmada 
haneleri tahribedilmiş, hedmedilmiş, yakılmış ve 
kendileri sefil ve perişan bir halde bırakılmış 
ne kadar dindaşlarımız varsa hepsine teşmil 
edilmesi lâzımdır. (Doğru sesleri). Bugün bu
nun için bir kanun, yarın öbürüsü içîn yine ay
rı bir kanun yapmıyalım. Bunu bu suretle yap
mak üzere maddeyi tadil edelim. Bendeniz bu 
sureti teklif ediyorum. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Buna mad
dede tasrih edilmiyen vilâyet mebusları da bit
tabi taraftardırlar. (Tabiî sesleri). 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Efendiler, her 
milletin mensubolduğu Hükümet harb felâket
zedelerine, harikzede ve seylâpzedelerine desti 
muavenetini uzatır ve enzarı şefkatini tevcih 
eder. Bu, kavaidi insaniyedendir, milletlerin 
şiar ve şamndandır1. Harbi Umumî her tarafta 
ayrı ayrı tahribat yaptı. Fakat vilâyatı Şarki-
yede yaptığı tahribat tarihi âlemde görülme
miştir. 

MÜFİT Ef. (Kırşehir) — Şark ve Garp ayır
mayın! ; 
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YUSUF ZlYA B. (Devamla) — Maddede 

tasrih edilen vlâyetler baştan başa harabezara 
döndü, tufan; su ile dünyayı yıktı, bu, ateş ve 
kan ile insanları boğdu. Bugün Bitlis'ten kal
kıp da Rusya hudutlarına kadar giden insanlar 
başlarını içeriye sokacak bir imarette, bir kulü
beye tesadüf etmezler, buraları bütün harabe-
z,ardır. İnsanları sefildir, yetimlerin avazeleri,-
analarm vaveylaları orada tanin endazdır. 
Bunlara bir mütareke akabinde her milletin 
uzattığı gibi desti muaveneti uzatacak, enzarı 
şefkatimizi tevcih edecektik. Fakat istanbul Hü
kümeti mütefessihası şahsiyatla uğraşmaktan ve 
milletin bakiyesinin de kalbine hançer sokmak
tan vakit bulup da felâketzedeleri düşünemedi, 
biz de şimdiye kadar - bunu bir şey olmak üzere 
söylemiyorum - vakit bulamadık, bugün bütün 
hanümanı mahvolan bir yetime verdiğimiz ik
ramiye, tevcih ettiğimiz enzarı merhkmet, yal
nız ondan bir bedeli icar alınmamasına dairdir, 
bunu diriğ edecek miyiz? Yalnız orada olmasın 

da her tarafa olsun, diye bunu tehir mi edece
ğiz? Bunlar dışarda kalıyorlar. Bu fena mev
simde âdeta inlerde barınıyorlar, bunları her 
halde rica ederim, tecil etmeyiniz, diğer bu kabîl 
muhtacin varsa ayrıca bir kanun halinde teklif 
edilmek üzere evvelâ bunu çıkarın, diğerleri de 
sonra çıkar. 

MÜFlT Ef. (Kırşehir) — Şark ve Garp 
ayırmıyalım. 

YUSUF ZÎYA B. (Devamla) — Şark, Garp 
ayırmıyorum efendim, bu teklifi çıkaralım, di
ğerleri de teklif edilsin, onu da çıkarırız. (Ha-
yıtf sesleri)*. Altı aydan beri teklif edilmiş, bu
nu tehir ederseniz altı ay daha ruznamede bek-
liyecek, bendeniz bunun müsaraaten çıkmasını 
teklif ediyorum. 

HASAN BASRl B. (Karesi) — Şark, Garp 
yoktur, bir Türkiye vardır. Binaenaleyh bir an 
evvel müzakere edilsin. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendim, 
meselede Şark, Garp meselesi yoktur. Malûmu 
âlileri felâket ilk defa Şark'a gelmişti. Bugün 
emrivaki oldu. Ne yapalım? Bu kanun orası 
için evvelce teklif edilmişti, kanun bu suretle 
çıkmıştır. Bunu umumileştiririz. Bu elimizde
dir, başka türlü telâkkiye lüzum yoktur. Bütün 
tahribata teşmilinde beis görmüyorum. (Müza
kere kâfi sadaları). 
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RE IS — Efendim, müzakereyi kâfi görenler 

lütfen ellerini kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. 
Birçok takrirler var, ekserisi harb, mutlak 

olsun, Harbi Umumiye münhasır kalmasın, di
yor. Bilûmum harbler dolayısiyle haneleri hed-
medilmîş olan ahaliye verilen hanelerden bedeli 
icar arlanılmasın, yolundadır. Bu takrirlerden 
iki tanesi de, bilûmum vilâyata teşmili, yani 
düşman istilâsına mâruz kalmıyan memleketle
re de teşmili hakkındadır, diğer iki takrir de isim 
tasrihi suretiyle falan falan memleketlerin de 
ithali yolundadır. Evvelâ umumi teklifi reyi âli
nize arz ediyorum ki bunların içinde de en ziya
de tadilâtı ihtiva eden Kırşehir Mebusu Müfit 
Efendinin takririni okutuyorum. 

Riyaseti CeliReye 
Harb dolayısiyle haneleri hedim ve tahribe^ 

dilmiş olan mahaller ahalisine emvali metruke-
den ita edilmiş olan haneler için bedeli icar ara-
nılmıyacaktır. 

Birinci maddenin berveçhibalâ tadilini tek
lif ederim. 

7 Nisan 1337 
Kırşehir Mebusu 

Müfit 

(Kabul sesleri). 
İSMET B. (Çorum) — Efendim,, hedim ve 

tahrip edilen hanelerin adedl'eriyle emvali met-
rukeden mevcut olan hanelerin arasında fark 
vardır. Bunun sureti tevziinde müşkülâta tesa
düf edilir. Bunu Muvaz'enei Maliye Encümenine 
iade 'ediniz, bu maddeyi hem şâmil, hem de ara
daki farkı tevzin edecek şekilde tanzim etsin
ler. 

RElS — Efendim, Müfit Efendinin takririni 
nazarı mütalâaya alanlar lütfen ellerini kaldır
sın. Takrir nazarı mütalâaya alındı. 

istilâ gören memleketlerle görmeyen memle
ketler arasında, takrirde sarahat olmadığından 
bu ciheti reyinize arz edeceğim. (Gürültüler). 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Harb 
dedikten sonra istilâ görmüş görmemiş hep 
birdir. 

MÜFlT Ef. (Kırşehir) — Efendim, bendeni
zin takririmdeki asıl maksat, harbde haneleri 

| hedim olunan, tahrip olunanlar diyorum ki, 
düşmanm girmediği yerlerde tahrip edilmek 
imkânı ve ihtimali' var mıdır? Rica ederim. 

I (Yoktur sesleri). 
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MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Efendi

ler, harb dolayısiyle vukubulan tahribat sırf 
istilâ olunan memleketlere mahsus değildir. 
istilâya karip olan memleketler ahalisi de mem
leketlerini terkettil'er. Evleri ve haneleri boş 
kaldı. Oralarda iğtişaş zuhur etti ve oraları tek
mil yandı, ahali bütün meydanda kaldı. Nitekim 
Karahisarı Şarki böyledir. Sırf istilâ şart de
ğildir. Onun için bu ciheti de nazarı dikkate 
almalıdır. 

HASAN B. (Trabzon) — Rica ederim bu 
kanunu Muvazenei Maliye Encümenine havale 
buyurun zira bundan bir şey anlaşıldığı yok.... 

REÎS — Efendim, bu kanunu muvazenei 
Maliye Encümeni istiyor, verelim mi? (Muva
fık sesleri). Müstaceliyet karariyle Muvazene 
Encümeninne tevdiini kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Müstaceliyet karariyle Muva
zene Encümenine tevdi edildi. Encümenden rica 
ederiz, bir iki gün zarfında versin. 

3. — Askerî Tekaüt ve îstifa Kanununun 12 
nci maddesinin tadiline dair kanun lâyihası ve 
Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye ve Müda-
faai Milliye encümenleri mazbataları. 

REÎS — Askerî Tekaüt ve îstifa Kanununun 
on ikinci maddesinin tadili hakkındaki teklifi 
kanuninin müzakeresine geçiyoruz. 

T. B. M. Meclisi Riyaseti 
Kalemi Mahsus Ankara 

Aded karar : 422 14 . 12 . 1336 
Kayıt : 5/3088 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celitesine 
Askerî Tekaüt ve îstifa Kanununun on ikin

ci maddesini tadilen kaleme alman ve Heyeti* 
Vekilenin 12 . 12 . 1336 tarihindeki Içtimamda 
kabul edilen lâyihai kanuniye'sureti musadda-
kası ile esbabı mucibe lâyihası rapten takdim 
kılınmakla iktizasının ifa ve neticesinin işar Du
yurulmasını rica ederim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
M. Kemal 

Askerî îstifa ve Tekaüt Kanununun on ikinci mad
desini tâdil eden maddei kanuniyenin esbabı 

mucibesi 

Askerî Tekaüt ve istifa Kanunnamesinin 12 
nci, maddesinde: Erkân, ümera, zâbitan ve ketebe 
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ve müstahdemini askeriyenin tekaüt maaşları
nın tahsis ve maaş muhassasatı asliyelerinin 
kat'î tarihi iradei seniyeden ve efradı askeriye
nin tabur ve hastane icmallerinden terkin kaydi 
tarihinden ve aile maaşları müteveffanın yevmü 
vefatının ertesi gününden itibaren tahsis ve 
ita kılınır, diye muharrer olmasına ve maddei 
mezkûre münderecatmdan müsteban olduğuna 
nazaran tarihi iradei seniye ile tarihi tebliğ ve 
kıtadan terhis edildiği müddet zarfında ciheti 
askeriyeden aldığı muhassasat ve kendisine tah
sis edilen tekaüt maaşı arasındaki farkm istir-; 
dadı anlaşılıyorsa da ancak jandarma evamir 
mecmuasının 15 Ağustos 1330 tarihli ve 54 nu
maralı nüshasında tekaütleri inha olunup da 
emirleri tebliğ olununcaya kadar vazifesinde 
istihdam olunanlara tekaütleri hakkındaki ira
dei seniyei mülükâne ile tebliğ tarihleri arasın
da güzeran eden müddet için tâyinat ve farkı 
maaş itası karargir olarak bilûmum orduyu 
hümayun kumandanlıklarına tebliğ kılındığı Mu
hasebat dairesinden yazılan 17 Temmuz 1336 ta
rihli ve 10636 - 3393 numaralı derkenarda der-
meyan ve keyfiyet olvakit kıtaata tebliğ kılın
dığı beyan olunmuş ve şimdiye kadar işbu emir 
hükmüne tevfikan ifayi muamele olunmakta 
bulunmuş ise de bermucibi 'emir, erkân, ümera 
ve zâbitan ve ketebe ve müstahdemini askeriye
den tekaüdü icra edilenlerden tarihi irade ile 
kıtadan terhis olunduğu tarihe kadar güzeran 
eden müddet için aldıkları maaş ve tâyinattan 
aidatı tekaüdiye tediye eylemelerinden dolayı 
bu müddetin de hizmeti askeriyelerine ilâvesiyle 
tekaütlerinin icrası müstehakkin tarafından ta
lep ve iddia olunmuş ve talebi vâki muvafıkı 
nefsilemir görülmüş olmakla buna ait olan ka
nunun tadilini mübeyyin kaleme alman maddei 
kanuniye lâyihası lef fen takdim kılınmıştır efen
dim. 

Lâyihai kanuniye sureti 

MADDE 1. — Askerî îstifa ve Tekaüt Kanu
nunun 12 nci maddesi berveçhi âti tadil olun
muştur. 

Erkân, ümera ve zâbitan ve ketebe ve müs
tahdemini askeriyeden tekaüdü icra edilenler
den tarihi tasdikmdan kıtadan terhis olunduğu 
tarihe kadar güzeran eden müddeti hizmeti as
keriyelerine ilâve olunarak tekaüt maaşları ana 
göre hesap ve ita olunur. 



MADDE 2. 
meriyülicradır. 
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İşbu kanun tarihi neşrinden 

MADDE 3. — işbu kanunun icrayi ahkâmına 
Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri memur
dur. 
Büyük Millet Meclisi Reisi Şer'iye Vekili 

Mustafa Kemal Fehmi 
Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili namına 

Fevzi Ahmet Muhtar 
Dahiliye Vekili namına Hariciye V. Vekili 

Adnan Ahmet Muhtar 
Maliye Vekili Maarif Vekili namına 

Ferit Ferit 
Nafıa Vekili İktisat Vekâleti Vekili 
ismail Fazıl Mahmut Celâl 

Sıhhiye Vekili Erkânı Harbiyei Umumiye 
Adnan Reisvekili 

Fevzi 

Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 

Askerî Tekaüt ve istifa Kanununun on ikinci 
maddesini tadilen erkân, ümera ve zâbitan ve 
ketebe ve müstahdemini askeriyeden tekaüdü 
icra edilenlerin tekaüt maaşlarının tarihi tasdi-
kmdan değil tarihi terhisinden itibaren itası 
hakkındaki Heyeti Vekilenin merbut teklifi ka
nunisi ledetteemmül muvafık görülmekle bermu-
cibi havale Müdafaai Milliye Encümenine hava
lesi tezekkür kılındı. 
Reis namına Mazbata Muharriri Kâtip 

Kırşehir Sinob Saruhan 
Yahya Gralib Mahmut Şevket Reşat 

Âza Âza Âza 
Ergani -Kütahya Yozgad 
Emin Bahri 

Muvaz'enei Maliye Encümeni mazbatası 

işbu lâyihai kanuniye müveddesi tetkik olun
du Askerî Tekaüt ve istifa Kanununun on ikinci 
maddesini tadilen Heyeti Vekilece kal'eme alınan 
lâyihai kanuniye müsveddesi Encümenimiz ce de 
muvafık görülmekle keyfiyetin Heyeti Umumi-
yeye arzı tezekkür kılındı. 

10 Şubat 1337 
Muvazenei Maliye 

Encümeni Reisi Mazbata muharriri 
Çorum Çorum 
Ferit Fuat 
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Kâtip 

Karahisarı Şarki 
Memduh 

Aza 
Ertuğrul 

Mustafa Kemal 

Askerî Tekaüt ve istifa Kanununun on ikinci 
maddesini tadilen Heyeti Vekileden mevrut ve 
4 Kânunusani 1337 tarihinde Kavanini Maliye 
ve Muvazenei Maliye ve Müdafaai Milliye 
Encümenlerine havale buyurulup mezkûr 
encümenlerin mazbatası ile 10 Şubat 
]337 tarihinde encümenimizi verilen lâyi
hai kanuniye 17 Şubat 1337 tarihinde inikat 
eden encümenimizde tetkik ve mütalâa olundu. 
Mezkûr lâyihai kanuniyenin kabulü encümeni-
mizce de muvafık görülmüş olmakla Heyeti 
Umumiyeye berayi arz Riyaseti Celileye takdim 
kılındı. 

18 Şubat 1337 
Müdafaai Milliye Encümeni 

Reisi muvakkati Mazbata Muharriri 
Trabzon Vazifede 
Recai 

Kâtip 
Âza Âza Âza 

Bayazıt Tokad Genç 
Dr. Refik Mustafa Ali Vasıf -

Âza . Âza Âza 
Siverek Mersin Diyarıbekir 

^bdülgani Yusuf Ziya Hacı Şükrü 
Âza Âza 

Ergani Erzurum 
Hakkı Salih 

RElS — Efendim, her iki encümen mazbata
sı da okundu. Biri Müdafaai Milliye diğeri Ma-

,liye encümenleri mazbatası, Sahibi teklif Tokad 
Mebusu Mustafa Beydir. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Hayır efendim, 
benim teklifim değil; Hükümetin teklifidir. 

REÎS — Efendim, heyeti umumiyesi hakkın
da söz istiyen var mı? 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Bu bir 
kanun değil ki, bu bir maddei muaddeledir. Ka
nunun Heyeti umumiyesi müzakere edilir, ya-
kabul, ya reddedilir. Fakat bir maddenin ya le
hinde veyahut aleyhinde söylenir. Heyeti umu
miyesi yoktur. 

CEMlL B. (Kütahya) — Efendim, malûmu 
âlinizdir ki, bu madde yalnız mütekaidini aske
riye hakkındadır. Fakat Mülkiye memurları da 

— 396 — 
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terhis olunduklarından itibaren kendilerine ma
aş tahsisine değin geçirdikleri müddetten istifa
de edemiyorlar, Binaenaleyh, Bendeniz mülkiye 
memurlarının da bundan istifadesini teklif edi
yorum. 

HASAN BASRl B. (Karesi) — Efendim, 
bunun matbuu da maalesef yok, fakat belki ve
rilmiştir. Söylenen sözlerden anlıyorum ki, as
kerî tekaütlerine verilecek tekaüdiye maaşatının 
tekaüt keyfiyetinin kendilerine tebliği zamanın
dan itibar edilmesi hakkındadır. Cemil Bey bu
nun mülkiye memurlarına da teşmilini talebedi-
yor. Efendiler: Bu askerî mütekaidini hakkın
daki teklif, eğer*Cemil Beyin teklifi kabul edilip» 
de teşmil edilecek olursa, hakikaten mülkiye me
murları için nâfidir ve memurların lehinde bir 
teklifi kanunidir. Fakat bu paraları, bu maa-
şatı veren milletin lehinde değildir. Tekaüt mu
amelesi merkezce icra edildiği tarihten itibaren 
eskiden nasıl yapılıyorsa yine o suretle yapılma
sı ve bu muamelenin devamı milletin lehindedir. 
Yoksa tebliğ tarihini geciktirmek veyahut daha 
evvel yapmak gibi birtakım iltimasçılar gayrika-
nuni ve gayrimuhik muamelât yapmak suretiyle 
Hazinei milleti daha ziyade mutazarrır ederler. 
Binaenaleyh, bendeniz bu maddenin reddini tek
lif ediyorum. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Madde 
okunsun, Reis Bey, rica ederim. 

REFlK ŞEVKET B. (Saruhan) — Bende
niz söyledim, fakat maddeden haberimiz yok. 
Efendim, rica ederim, madde okunsun. 

MADDE 1. — Askerî tekaüt ve istifa Kanu
nunun 12 nci maddesi berveçhi âti tadil olun
muştur : 

Erkân, ümera, zâbitan, ketebe ve müstahde
mini askeriyeden tekaüdü icra edilenlerden tarihi 
tasdikten kıta'dan terhis olunduğu tarihe kadar 
güzaran eden müddet hizmeti askeriyelerine ilâ
ve olunarak tekaüt maaşları ona göre hesap ve 
ita olunur. 

MADDE 2. — tşbu kanun tarihi neşrinden 
meriyülicradır. 

MADDE 3. — işbu kanunun icrayi ahkâmı
na Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri memur
dur. 

NECÎP B. (Ertuğrul) — Esbabı mucibe hak
kında izahat lâzım değil mi? 
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HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Bu en

cümenin Mazbata Muharriri kim ise bunu bir ke
re izah etsinler, ona göre fikir yürütelim, Sebe
bi hikmeti nedir) Bilmiyoruz. 

REÎS — Efendim, Müdafaai Milliye Encü
meni veya Muvazenei Maliye Encümeni bu kanun 
hakkında izahat vereceki mi? 

MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim, bu eski Muvazene Encümeninden çık
mıştır, şimdiki encümen buna yeni muttali olu
yor, Muvazene Encümeninin noktai nazarını an
lamak istiyorsanız encümene iade buyurun! 

MÜFİT Ef. (Kırşehir) — Bendeniz bura
dan söyliyeceğim, madam ki, encümen bundan 
ademimâlûmat beyan ediyor, Heyeti Muhtere-
menin de malûmatı yoktur. Muvazenei Maliye 
Encümenine iade edilsin. 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Efen
dim, o eski encümenler de içimizdendir. Rica 
ederim, malûmatı olan arkadaşlarımız gelir, 
burada söylerler. 

Derdesti müzakere 64 kanun vardır. Bun
ların hepsini eski encümenden yeni encümene 
devredersek hiçbir iş göremeyiz. Efendim, el-
velki encümende bulunmuş arkadaşımız kim 
ise çıksın, bize izahat versin. 

NECİP B. (Ertuğrul) — işte çıkmadığı için 
iade ediyoruz ya. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) — 
Geçen devrei içtimaiyedeki encümenlerden çı
kan kavanini tetkik eden elbette encümen reisleri 
ve mazbata muharrirleri vardır. Onların huzu-
riyle tetkik edilip çıkan ve mazbata zirinde im
zaları bulunan mazbata muharrirleri ve reisler 
Nizamnamei Dahilî mucibince bu mesaili müda
faa etmek vazifesi karşısında bulunuyorlar. Ye
ni encümenlere, yeni arkadaşlar intihap ve tef
rik edilmiş ve encümen mazbata muharrir ve re
isleri değişmiştir. Meselâ burada Kavanini Ma
liye Encümeninin de bir mazbatası vardır. Fa
kat ben kavanini Maliye Encümeni Mazbata Mu
harriri olmak sıfatiyle bunu müdafaa etmek mec
buriyetinde değilim. Çünkü orada tetkik edil
diği zaman yoktum, ve bilmiyorum ve bir ma
lûmatım da yoktur. Binaenaleyh, eskiden maz
bata zirinde mazbata muharriri vo encümen reisi 
sıfatiyle mazbatayı imza etmiş zevat kalksınlar, 
izahat versinler, mesele tenevvür etsin. 
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REÎS — Müdafaai Milliye Encümeni namına 

veyahut Kavanini Maliye Encümeni namına iza
hat verecek varsa ona söz vereyim. 

Mazbata zirinde isimleri bulunan zevat : 

Müdafaai Milliye Encümeni 
Reisi Muvakkati Mazbata Muharriri 

Trabzon Vazifede 
Recai 

Kâtip Âza Âza 
Bayazıt Tokad Genç 

Dr. Refik Mustafa Vâsıf 
Siverek Mersin Diyarbekir 

Abdülgani Yusuf Ziya Hacı Şükrü 
Ergani Erzurum 
Hakkı Salih 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahip) — Efendim, 
kanun lâyihasında imzaları olan kimler ise on
lar söylesin. 

REİS — Söz Basri Beyindir efendim. 
HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Efendiler, 

bunu evvelce esasen teklif etmiş olan encümen
lere tekrar iadesine zannederim ki, hacet yok
tur. Evvelce tekaüdü merkezce icra edildiği ta
rihten itibaren mütekait olan zat tekaüt maaşını 
alırdı. Bunda deniliyor ki : Bundan sonra böy
le olmıyacak, yani tekaüt muamelesi merkezden 
icra edildiği tarihten itibaren maaş verilmiye-
cek, fakat tekaüt edilen zata tebliğ edildiği ta
rihten itibaren verilecektir. Bu suretle aradan 
geçen medit zamanlara ait olan maaştan hiç te
kaüt edilmemiş gibi mütekait olan zevat istifade 
edecek ve beyhude maaş alacaklar. (Hayır ses
leri). Meselenin ruhu bundan ibaretir. Bina
en aleyh, bu kanunu kabul etmek Hazinei mil
letten daha fazla para çıkmasını istemek de
mektir. Ben bu kanunun reddini teklif ediyo
rum. 

ÎSMET B. (Çorum) _ Efendim, Bu kanun 
bir askerin tekaütlüğünün icrasına karar veril

diği tarihten itibaren alacağı maaşa dairdir. 
Bir maaşı aslî var, bir de tekaüt maaşı vardır. 
Tekaütlüğünün icrasına karar verildiği tarih
ten itibar edilecek olursa kendisine bu kararın 
tebliği tarihine kadar geçecek; müddet zarfında 
maaşı asli verilmemiş olacaktır. Tarihi tebli
ğinden itibaren muteber olacak ise o vakit tari
hi tebliğine kadar maaşı asli alacaktır. Bu me
murların yani mütekaidinin lehine bir tadildir. 
Yalnız bunda biraz müşevveşiyet vardır. îyice 
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tetkik edilmemiş. Mütekaidini askeriyenin bir 
kısmı vardır ki, tekaüde sevkı hakkında verilen 
emir tarihinden sonra maaş alır ve vazifeden 
menedilir, Vekâleten dahi ifayi vazife ettirilmez. 
Şu halde : Tarihi tebliğinden itibaren vazife ifa 
etmez ki, buna maaşı aslisini alsın denilsin. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Eder fen
dim. 

ÎSMET B. (Devamla) — Bâzı mütekaidini 
askeriye vardır ki, meselâ : Bugünkü h'arb ha
linde vazifesine nihayet verilir, fakat kendisine 
tebliği tehir edebilir. 

BlR MEBUS B. — Vazifeyi ifa etmez ki. . 
Bu iyice tetkik edilememiş. 

ÎSMET B. (Devamla) — Müsaade buyuru
nuz. Bir de bu esami mülkiye mütekaitleri ile 
askeriye mütekaitleri arasındaki farkı göster
mez. Yanı eğer mütekaidini askeriye bundan is
tifade eder dersek etmelidir. Mütekaidini mül
kiye de istifade etsin, denilebilir ve bumu nazarı 
dikkate alırsak esas birdir". Meselâ hükkâm; h,ük-
kâmm tekaüde sevkı kararlaştığı tarihten itibaren 
hükkâm ifayı vazife edemez. Vekâlet de tevdi 
edilmiyeeek olursa, kendisine tebliğ tarihine 
kadar vazife yoktur ki maa§ı asli alabilsin. Bu 
tenakuzu Hasan Fehmi Bey refedebilmek ve mü
tekaidini mülkiye ve askeriye hakkında ne yap
mak lâzım ise bu işi yapmak ve daha şâmil ola
rak bu maddeyi tanzim edebilmek için lâyihai 
kanuniyeyi Muvazenei Maliye Encümenine gön
dermelidir, şu teşevvüş de ortadan kalkmalıdır. 

SALÂHATTÎN B. (Mersin) — Efendim, 
Encümen mazbatası evvelce tanzim olunmuş, 
şüphesiz malûmatım olmadığı için bir şey söy
lememiştim. Onun için meselenin esasında yok
tum. Fakat şimdi okudum efendim, anlaşılıyor. 
Meseleyi şimdi Heyeti Aliyelerine arz edece
ğim : Kanunnamenin 12 nci maddesi şu veçhile 
muharrerdir : Erkân, ümera, zâbitan, ketebe ve 
müstahdemini askeriyenin tekaüt maaşlarısın 
tahsisi ve maaş ve muhassasatı asliyelerinin kat ' ı 
tarihi iradei saniyedendir. Ve efradı askeriyenin, 
tabur hastane icmallerinden terkini kaydı tari
hinden ve aile maaşları, müteveffanın yevmi 
vef.aıtnm ertesi gününden itibaren tahsis olu
nur, esas budur efendim. Heyeti Aliyelerine 
teklif olunan kanun bunu tadil ediyor, şu su
retle ki : Tarihi iradei seniycnin kendisine 
tebliği ve kıtadan ayrıldığı zamana kadar, yani 
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terhis edildiği zamana kadar bu adamın müs
tahdem olduğuna nazaran maaş aılmıya hakkı 
vardır. Bu hak zayi olmıasm, bu müddet ilâve 
olunsundan ibarettir. Bunun yalnız bu noktası 
muhtacı nazardır. Bâzı zevatın hizmetlerine lü
zum görülmez, nihayet verilir ve evrakı mua
meleye gider, iradeden çıkar, yahut alelûsul 
tasdik olunur. Kendisine tebliğ olununcaya ka
dar geçen müddette istihdam olunmadığı için 
onun alacağı fazla olabilir. Bir bu vardır. Di
ğer taraftan tekaütlük emri kıtaya tebliğ olu
nuncaya kadar istihdam olunanlar da var, bit
tabi bunların da o hakka mazhar olması lâzım-
gelir. Onun için bendeniz bunun yalnız ciheti 
askeriyeye şâmil olmasındaki hikmeti anlamıyo
rum. Bunun gerek ciheti askeriyece Ve gerek 
ciheti mülkiyece böyle olması için tekrar tetki
ki daha münasiptir iddiasındayım. Zannedersem 
Heyeti Aliye de böyle düşünür. Ortada bir 
hak vardır ve kabili inkâr değildir. Fakat bâzı
larında olur, bâzılarında olmıyabilir. Bunu ci
heti askeriye teklif etmiş, ciheti mülkiye için 
dahi Heyeti Aliye teklif edebilir. Binaenaleyh 
şayanı nazardır. 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Teka
üt olan, kendisi takibetsin. 

SALÂHATTÎN B. (Devamla) — Öyle yerler 
vardır ki altı ay, yedi ayda posta geliyor. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Efendim, nerede 
olsa takibeder. 

SALÂHATTÎN B. (Devamla) — Erzurum'
da tekaüt olan bir adam takibedebilir mi? Mer
kezden evrakı sekiz ayda gelmez. Onun için ta-
kibetmek mümkün değildir. Bu teehhürü muha
bereden dolayı mutazarrır d a n bir biçarenin ne 
kabahati var? Onun için tensip buyurursanız 
bunu Muvazeiei Maliye ve Müdafaai Milliye en
cümenleri bir kere daha askerî ve mülki için 
tenzim edip takdim etsin: (Müzakere kâfi ses
leri) . 

MÜFÎT Ef. (Kırşehir) — Efendim, bendeniz 
evvelce izahat verilmediğinden dolayı izahat 
verilmesi için Muvazenei Maliye Encümenine 
gönderilmesini istemiştim. Fakat Salahattin ve 
îsmet beyler bu mesele hakkında lâzımgelen iza
hatı verdiler. Bu kanunda nazarı dikkate alın
ması lâzımgelen iki nokta vardır : Birisi; habe
ri azlin kendisine vâsıl olduğu günden itibaren 
maaş alsın. İkincisi de; bir memlekette bir mese
le hakkında iki kanunun hükmü cereyan edebi-
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1 lir mi, edemez mi? Yani Mülkiye Tekaüt Kanu

nu başka surette, Askerî Tekaüt Kanunu baş
ka surette oluyor, bunu tevhidedelim. Hakika
ten milletin gerek askerî ve gerek mülkî istih
dam etmiş olduğu memurinin bir kanuna tâbi 
olmaları lâzımdır, bunların hepsini bir kanuna 
tâbi tutmak ve o suretle maaş vermek i'cabeder, 
adalet de bunu gösterir. Bu cihetin halli için 
kanunun Muvazenei Maliye Encümenine gitmesi
ni teklif ediyorum. 

HAŞÎM B. (Çorum) — Müfit Efendi Haz
retleri noktai nazarımı tamamiyle izah ettiler. 
Azil keyfiyeti; müvekkil vekili azlettiği zaman
dan itibaren muteber değildir. Ancak haber 
azil vekilinin sem'ine vâsıl olduğu zamandan iti
bar edilmiştir. Şûrayı Devletin bir kararı var
dır. Mülkiye memurlarından birisini her ne va
kit mercii azletmiş olursa, haberi azil o memu
ru mazul'ün sem'ine vâsıl oluncaya kadar tamam 

r maaş alır. Efendim, hakikati hal böyledir. Şimdi 
bir memur tekaüde sevkedildi. Tekaüt tarihi, hak
kındaki iradei seniye tarihi değil, tekaüt emri
nin kendisine tebliği tarihini nazarı itibara al
mak lâzımgelir. 

REÎS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el-
I lerini kaldırsınlar. Müzakere kâfi görüldü. 

Bir takrir var efendim. Lâyihai kanuniyenin 
t reddini teklif ediyor. Cereyan eden müzakerenin 

hulâsasında, kanun kabul edildiği takdirde mül
kiyeye de teşmil edilmek isteniliyor. Halbuki 
Mülkiye ve Askeriye Tekaüt kanunları ayrı ayrı 
olduğuna göre Heyeti Celileniz şayet mülkiyeye 
de teşmil etmek isterseniz bu lâyiha da çıkmaz. 
Çünkü bu yalnız Askerî Tekaüt Kanununa ait
tir ve bir maddesini tadil ediyor. Şimdi evvelâ 
maddelere geçilmesini reyi âlinize arz edeceğim. 
Maddelere geçilmediği takdirde Basri Beyin ret 
hakkındaki teklifi kabul edilmiş olur. Diğer bir 
teklif de Muvazenei Maliye Encümenine iade 
edilmesi yolundadır. Evvelâ Encümene iadesini 
reyi âlinize arz ediyorum. Muvazenei Maliye En
cümenine havalesini • kabul buyuranlar lütfen el-

I lerini kaldırsınlar, indiriniz beyler ellerinizi. 
Muvazenei Maliye Encümenine havale edilme
mesini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Muvazenei Maliye Encümenine iade edildi. 

4. — Arzı istiman eden şaki Halit'in af fırın 
dair kanun lâyihası ve Adliye îtncümeni mazba-

1 tası 
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REÎS — Şaki Halit ' in affı hakkındaki karar

name vardır. Meclisi Âliniz bu meseleyi Heyeti 
Vekilenin huzuriyle müzakeresine talik etmişti, 
Heyeti Vekileden kimse olmadığı için tabiî mü
zakeresine geçemiyoruz. 

Buznamenin sekizinci maddesi, vazife esna
sında hayvanı telef olan zâbitanın hayvan bede
linin tazmini hakkındaki lâyihai kanuniyedir. 
(Müdafaai Milliyeden kimse yok sesleri). 

5. — Şûrayı Devlet teşkili hakkında iki kıta 
kanun lâyihası ve Adliye ve Dahiliye encümenr 
leri mazbataları 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Efendim, me
murin muhakematma ait olan bir kanun aylar
dan beri burada duruyor. Bu ruznamede de dâ
hildir. Yüzlerce memur bugün açıkta sürün
mektedir. O kanunun şimdi müzakeresine geçil
mesini teklif ederim. 

MÜFÎT Ef. (Kırşehir) — Evet, memurine ait 
yüzlerce evrak teraküm etmiş kalmış. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Bu hususta 
bir takririm var, lütfen okunsun. 

6. — Zâbitanın vazife esnasında telef olan 
hayvanlarının tazmini hakkında kanun lâyihası 
ve Muvazenei Maliye encümeni mazbatası 

REtS — Efendim, hayvan tazminatı hakkın
daki lâyihai kanuniyeyi Müdafaai Milliye Encü
meni Mazbata Muharriri müdafaa edeceklerini 
söylüyorlar, müzakeresine geçiyoruz. 

Basri Beyin teklif ettikleri Memurin Muha-
kematı hakkındaki Kanun Encümenden çıkmış, 
tab ve tevzi edilmiş, Cumartesi ruznamemize it
hal ediyoruz. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efen
dim, bu da Hükümet tarafından teklif olunmuş 
bir kanundur, ve Hükümetin huzuriyle müzake
resi şarttır. Halbuki burada ne Heyeti Vekile 
var, ne de müsteşarlarnı gönderiyorlar, böyle 
mühim kanunlar kalıyor. 
SALÂHATTÎN B. (Mersin) — Efendim, me

sele gayet basit olduğu için Heyeti Aliyeyi zan
nederim lüzumu kadar tenvir edebilirim. Yalnız 
kabul edilip edilmemesi ve Heyeti Vekileden biri
sinin veya Müdafaai Milliye Vekilinin burada 
bulunması meselesi tabiî Heyeti Celilenin kararı
na mevdudur. Eîendim, esası mesele şudur : Ge
rek ordu ve gerek jandarma zâbitanınm, süvari 
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polis memuriyle, süvari tahsildarlarının vazife 
esnasında telef olan hayvanlarının tazmininden 
ibarettir. Evvelce vazife esnasında telef olan bir 
zabitin hayvanına orduda âzami üç bin kuruş 
para verilirdi. Eskiden bu para altın üzerine 
idi. îki binden üç bin kuruşa kadardı. Bugün
de iki bin veya üç bin kuruş verakai nakdiye ile 
bir zabitin telef olan hayvanı tazmin edilirse bu 
para ile bir koyun ve bir merkep bile alınamaz 
ve bu efendi hiçbir şey alamaz. Bugün cephede 
bulunan zâbitandan bir çokları yaralandı, şehit 
oldu. Telef olan hayvanları ise kendilerinin şah
si malıdır. Ordunun malı değildir, binaena
leyh, bir yüzbaşıya yirmi lira, bir binbaşıya otuz 
lira verirsek bu para ile yeniden birer at teda
rik edemezler ve vazifelerini de ifa edemezler. 
Eskiden mevcut 1330 senesinden evvel yapıl
mış olan bu kanun mucibince 20 ve 30 lira ol
mak üzere rayiç üzerinden altın para konmuştu. 
Bugün daha yüksek bir para koymak imkânı 
olmasın diye Heyeti Vekile yüz liradan fazla 
para verilemez diyor. Yüz lira da yirmi lira da 
yirmi lira altın paraya mukabildir ve bu telef 
olan hayvanatın tazmin esmanının sureti itası 
mazbutiyeti mükemmele altındadır ve şu veçhile
dir. Her hangi bir zabit ki, Devletçe resmen hay
van beslemeye, zâti hayvan beslemeye mecbur
dur, ve rütbesi muayyendir. Bu zabit efendi
nin zatî hayvanı olduğu sicilde kaydedildiği gi
bi damgası da vurdurulur. Bunun bütün eşkali 
mazbbuttur. Bu eşkâli mazbut olan hayvan hiz
met esnasında telef olursa, bir baytar muayene 
eder, raporunu verir ve usulen harbde telef oldu
ğu tahakkuk ederse ondan sonra bu efendiye taz
minat verilir. Binaenaleyh, zannediyorum ki, 

! bu kanunda uzun uzadıya münakaşa edilecek bir 
j şey görmüyorum. Çünkü o zaman atlı zâbitaıı 

ve ümera yaya vazife görecek, yani vazifesini gö-
I remiyecektir. (Tahsildarlar da var sesleri). Hü

kümetin teklifinde jandarma zâbitanma da de
nilmiştir. Zatî hayvan besliyecek olanlar mu
ayyendir. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahip) — Hangi 
rütbeye kadar zâbitan besliyebilir? 

SALÂHATTÎN B. — Yüzbaşı rütbesinden 
itibaren zâbitan ve ümera ata binmeye mecbur
dur. 

NEBÎL Ef. — ihtiyat zabitleri ve mülâzim-
ler 3'ok değil mi? 
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SALÂHATTÎN B. — Hayır yok. j 
HAŞÎM B. (Çorum) — Süvari jandarma ef

radı yok mu? 
SABAHATTİN B. — Evet efendim, vardır. 

Yalnız bu kanunda jandarma efradı yazılmamış
tır. Fakat ilâvesi lâzımdır ve ilâve edilebilir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Böyle 
bir tazmin esası vardır. Yalnız tazminin tezyidi 
teklif ediliyor. Tahsisat miktarı yüz lirayı teca
vüz edemez. Fakat meselâ polislere .... 

SALÂHATTtN B. (Mersin) — Bizim ciheti 
askeriye kanununda polis yoktur, ordu hakkında 
bildiğim budur. Maliye Encümeninin de tasdiki 
ilye yapılan mazbatada süvari tahsildarları ile 
süvari polis memurları tabiî hayvan yemi alıyor
lar ve bununla köylerde hizmet ediyorlar ve 
hayvanları hizmette iken telef olmuş ise tabiîdir 
ki bedelini alabilirler. 

FERİT B. (Çorum) — Maşlarında fark var 
se de bu onlar için yine çok ağırdır. Piyade 
tahsildarlarının maaşı 300 kuruştur. Süvari 
olanların ise yüz kuruş zammı vardır. 

NEBÎL Ef. — Fakat süvari tahsildarları köy
lerde para ile yemlerini tedarik etmezler ve on 
para vermezler, Nazarı dikkatinizi eelbederim. 

SABAHATTİN B. (Mersin) _ Hayvanı te
lef olanların yeniden hayvan temini için ala
cakları paranın miktarı yüz lirayı tecavüz et nü
ye vektir. 

NUSRET Ef. (Erzurum) — Efendim, bir 
sual sorabilir miyim1? Orduda kullanılacak atla
rın altıdan on iki yaşma kadar olması Nizamna-
mei Hizmeti Askeriyede mevcuttur. Binaena
leyh bu şerait ve evsafı haiz olan hayvanı bu
gün iki yüz liraya da vermezler. 

SALÂHATTÎN B. (Mersin) — O, başka 
mesele efendim. Hükümetin kararı mutedildir. 

Bendeniz bu bapta fazla idarei kelâm edemem. 
Zâbitan bu para ile bir iyi hayvan alamazsa da 
hie olmazsa kendisinden vereceği miktara yar
dımı olur. Heyeti Aliyeniz zannederim bunu 
kabul eder. 

REİS — Efendim, tadilâta mütaallik şeyler 
sonra söylenir, şimdi heyeti umumiyesi hakkın
da başka söz istiyen var mı? Ve söylenecek söz 
maddeye mütaallik olmasın. Heyeti umumiyesi-
ui müzakere ettikten sonra maddelere mütaallik 
tadilât hakkında söz söylersiniz. 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Telef 
olan hayvanatın tazmini hakkındaki evvelki ka-
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nunu bilmiyoruz. Onun münderecatına vâkıf 
değiliz. Fakat şurada okunan kâğıtlara naza
ran ifayi vazife esnasında telef olursa deniliyor. 
Malûmu âliniz telef birkaç türlü olabilir. Me
selâ eşkıya takibine gitmiş, düşmana karşı atıl
mış vurulmuş, bunun tazmini bir dereceye ka
dar muvafık olabilir. Fakat ahırında dururken 
hayvan sancılanmış, ölmüş, (Vazife esnasında 
sesleri). Bendenize kalırsa bir kere bu telef 
olan hayvanat sahibi zaten böyle bir hayvan 
beslemeye mecbburdur. Tazmin icabetmez. An
cak aharı tarafından itlaf edilirse onun tazmini 
lâzımgelir. Maamafih, bunun jandarmalara, 
tahsildarlara hüsnüsuretle tatbiki mümkün de
ğildir. Zaten bir jandarma eşkıya takibi için 
jandarma olur. Jandarma zabiti de eşkıya ta
kibi için jandarma zabiti olur. Hâsılı tahsildar
larla jandarma zâbitanı hakkında tazminat ita
sı doğru değildir. Ancak askerî için, atlar mu
harebe mevkiinde vurulursa tazmin edilsin. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Telef olan zabit at
larını millet tazmin etmelidir. Lâkin bir tahsil
darın bir atı ölmüş, bu kendiliğinden ölmez. 
Her halde tahsildar için hiç para vermek, doğ
ru değildir, fazladır. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Salâhat-
tin Bey, demin buyurdular k i : Askerin ifayı va
zife esnasında hayvanları ölür ise tazmini hak
kında bir kanun vardır. Bu kanunun tâyin et
tiği miktar 20 - 30 altın lira imiş, fakat şimdi 
bu kâfi gelmiyormuş, bu defa bunun yüz liraya 
iblâğı isteniyor. Şimdi bir de ihdas var, o da 
jandarma. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söyle
yin. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Şim
di efendim, bunun lüzumu olup olmama
sına dair bir mesele vardır. Tahsildar
lar ve gerekse jandarmalar, polisler bun
ların piyade ve süvarilerinde bir fark yok
tur. (Var sesleri). Yalnız yem bedeli ve-
riyorlarmış, bu vesile ile vazife uğrunda hay
vanları Ölenlerin, bunların paralarının tazmini 
doğrudur. Eğer fazla bir maaş veriliyorsa bu
nun için o zaman tabiîdir ki, külfet nimet mu
kabilidir. 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — O; atı
nı deruhde ederek tahsildar oluyor. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Yalnız 
Hükümetten böyle tahsildarlık için fazla tahsi-
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sat, fazla maaş veriliyorsa tabiî bunlara verilemez. 
Fazla tahsisat verilmiyorsa zaruri olarak alması 
lâzımdır. Çünkü o kendi hayvaniyle millte hiz
met ediyor. Yem bedeli veriliyor. Fakat hayvan 
ölürse tazmini zaruridir. Bu 'bafbda lâzımgelen 
izahatı alabilmek için, maatteessüf yine arz ede
ceğim, Hükümetten bir âza yok ki bizi tenvir et
sin. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Beyefendinin 
buyurdukları gibi her halde hu kanun Hükümet 
ile alâkadar memurların huzuriyle müzakere 
edilse iyi olur. Çünkü hir kere polis, tahsildar, 
jandarma süvarileri bu kanunda mevzuubahis-
tir. Her halde süvari ve piyade arasında fark 
vardır. Fakat yem bedeli mi, yoksa maaş mıdır? 
Bu salâhiyettar bir lisandan işitilirse kanunun 
sıhhati daha iyi olur. Onun için alâkadar ve
killerin huzuriyle kanunun müzakeresine karar 
verilmesini teklif eylerim. 

HÂŞÎM B. (Çorum) -> - Efendim, tahsildar
lar hakikaten eşkiyalar tarafından böyle taarru
za mâruz kalıp da atları telef olmuş, olmamış 
diye suitelâkki var. Halbuki efendiler, ben
deniz dünyayı diyeceğim adetâ, şu dahilde zu-

• hur eden hâdisei müessife yok mu? Yozgad'm 
bu Yozgad'daki Cabbaroğlu mu, Cabanoğlu mu? 
Allah belâsını versin. (Çapanoğlu sesleri). O 
Çapanoğlu dedikleri hain herif tecili ceza hak
kındaki karara mazhar olduktan sonra bir bu
çuk saatten evvel Çorum'a bir iki saat mesafe
deki köye geliyor. Gece tahsildarları ta yata
ğından kaldırıyor. Köyde tahsildarın yanında 
bulunan heybe dolusu altınları, evrakı nakdiye-
yi gasbediyor. Tahsildarı soyup soğana döndü
rüyor. Tahsildarın atını alıyor, tüfeğini alıyor, 
cephanesini alıyor. Jandarmayı da tehdit edi
yor, Onu da soyuyor. Oranın eşrafını da ta-
mamiyle soyup soğana çeviriyor, gidiyor. Tah
sildar çırılçıplak, ancak hayatını kurtararak Ço
rum'a geliyor. Şimdi efendiler, bu tahsildara 
getir parayı mı diyeceğiz? Yoksa ahaliden tah
sil etmiş olduğu bu parayı - Maliye Vekili bu
rada mı soruyorum - tekrar mı alacak? \(Sadede 
sesleri). Müsaade buyurun. Şimdi at meselesi
ne gelince; bu adamın ne kabahati var ki, al
tındaki at alınsın da bu tazmin edilmesin? Jan
darmaların, tahsildarların, paraları, atları alı
nırsa elbette Hükümet tazmin edecektir. Bu 
adam bu parayı nereden versin rica ederim? 
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SALÂHATTÎN (B. (Mersin) — Efendim, Ha

mi Beyefendi bir mütalâada bulundular: Hükü
metin huzuriyle bu meselenin daha çok tenvir 
edilmesi mümkündür, Dediler ki, bu pek doğru
dur. Bendeniz arzu buyurdukları nıkat hak
kında bildiğimi izah edeceğim. Jandarma, üme
ra, zâbitan ve efradının hizmet esnasındaki te
lef olan hayvanlarının sureti tazmini hakkında 
iki kanun vardır. Buna tevfikan erkâna dört 
bin, ümeraya üç bin, zâbitana iki bin, efrada 
beş yüz kuruş verilir. Bu para ile katiyen te
lef olan hayvanın yerine bir hayvan tedarik 
edilemez. Dahiliye Vekâleti de bu suretle hay
vanı telef olan jandarma efradının vazife gör
mediklerinden bahsederek bunu bir bedeli mâ
kule iblâğ etmek talebinde bulundular. Ciheti 
askeriyede de vaziyet aynıdır. Sonra efendi
lerin, yani at üzerinde iş gören efendilerin telef 
olan atları için eğer biz kendilerine bir bedeli 
müsait temin etmezsek ve kendi alamazsa biz 
bunlara bir at vermeye mecbur değil miyiz? O 
zaman orduda zabit, binbaşı, yüzbaşı ne yapa
cak? Miri hayvana binecek, miri hayvanı ise 
Hükümet 150 liraya alacak. Bugün 100 lira 
vereceksiniz, kendi alacak. Elbette bu kanun 
evlâ bittariktir. Hükümetin teklifi . her iki 
maksadı şâmil ve kâfildir. Binaenaleyh, kabu
lünü teklif ederim. 

HAKKI PIÂMİ B. (Sinob) — Malûmu âliniz 
kanunda polislerden ... 

SALÂHATTÎN B. — Anlıyorum efendim, 
Polis ve bir de tahsildar var. 

HAKKI H A M B. (Devamla) — Efendim, 
Bu kanunu iki parçaya tefrik ederek müzakere
si mümkün değildir. Her iki halde polis ve 
tahsildarlara ait olan hususat için Dahiliye ve 
Maliye Vekillerinin vücutları şarttır. Şüphesiz 
bu esas hakkında itiraz eden zaten bulunmaz. 
Fakat Hükümet tarafından gösterilen bu me
mura tazminat icabeder mi etmez mi? Kâffesi
ne tazminat verilecek mi, verilmiyecek mi? 
ve ne verilecektir? Bunu tâyin etmek için her 
halde Dahiliye ve Maliye Vekillerinin huzuru 
şarttır. Bundan dolayı heyeti umumiyesi hak
kında cereyan eden müzakerenin Dahiliye ve 
Maliye Vekillerinin huzuriyle icrasını bendeniz 
teklif ederim. 

SALÂHATTÎN B. (Mersin) — Heyeti Aliye-
nin takdir edeceği bir meselede bendeniz bir şey 

32 — 
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söyliyemem. Yalnız orduda ve jandarmada 
vaziyet budur. Süvari tahsildarlariyle süvari 
palisleri için ve her ikisi için hizmet yolunda 
telef olan hayvanlarını Hükümet tazmine mec
burdur ve böyle tazmin için verilen bedel de 
mutedildir ve bu yolda maaş olarak verilen şey; 
piyade olanlarda 100 - 170 kuruş bir şeydir. 
Eskiden hatırımda kaldığına göre yenisinin böy
le olacağını tahmin ediyorum. Mamafih Heyeti 
Oelile arzu ederse Vekillerin huzuriyle müzake
re edilir. 

MEBİL Ef. (Karahisarı Sahip) — Salâhat-
tin Bey efendi! Yalnız bir sual sormaklığıma 
müsaade buyurur musunuz? Kanunda tahsildar
lar da var, Hükümet zannedersem tahsildar usu
lünü lâğvediyor. Tahsildara da lüzum, yok; bu 
meseleyi anlamadık. 

SABAHATTİN B. — Bu mesele benim sa
lâhiyetimin haricidir. 

REİS — Söz alan zevat sözlerini söylediler. 
Şimdi heyeti umumiyesi hakkındaki müzakere
yi kâfi görüp maddelere geçilmesi var. Bir de 
kanunu Heyeti Yekilenin huzuriyle müzakere 

1337 C : 2 
etmek var, Şimdi heyeti umumiyesi hakkında 
müzakereydi kâfi görenler lütfen ellerini kaldır
sın. Müzakere kâfi görülmedi. Heyeti Yekile
nin huzuruna talikini kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. Talik edildi erendim. (Ekseriyet 
yok sesleri). 

HASAN BASRt B. (Kr.rcsi) — Beyhude ye
re izae ettiğimiz vakitlerin günahını kim çeke
cek? Heyeti Ye kile niçin burada bulunmuyor? 

REÎS — Matbuat ve istihbarat Müdüriyeti
nin 1336 senesi sarfiyatını tetkik edecek heyet 
hakkında icra edilen intihapta (191) zat reye 
iştirak etmiştir. Muamele tamamdır. (126) rey 
Salâhattin Bey (Mersin), (106) rey Ali Şükrü 
Bey (Trabzon), (100) rey Basri Bey (Karesi) 
almışlardır. Bu zevat ekseriyeti mutlaka ile 
Meclisi Âli tarafından intihap olunmuşlardır. 
Bu mesele bitmiştir. Buznamemizde nisabı mü
zakereden başka bir şey kalmadı. Hiç birini de 
maalesef çıkaramadık. Ekseriyet kalmadı. Cu
ma ertesi günü içtima etmek üzere celsesyi ta
til ediyorum. 

Kapanma saati : 5,30 sonra 

T. B. M. M. Matbaası 




