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Münderecat 

1. — Zaptı sabıjk hulâsası 

2. — Sualler ve cevaplar 

Sayfa 
699 

699,704 

1. — Siverek Mebusu Kadri Beyin, Se
lanik ve Kos'ova vilâyetleri aksamından 
olup Bulgaristan'da kalmış olan memleket
ler ahalisinin emvali metruke ve sairesi 
hakkında Hariciye Vekâletinden sual tak
riri (6/97) 699 

2. — Denizli1 Mebusu Yusuf Beyin, Ku-
vayi Milliyenin ilk mücahitlerinde'n Yörük 
Ali Efenin dayısı Molla Hasan'ın yolda 
kimin tarafından katledildiğine dair Dahi
liye Vekâletinden sual talkriri (̂ ^̂ ^ 699 

3. • — Aksaray Mebusu B'esim Atalay 
Beyin, İzmir - Afyon Demiryolları Kum
panyasına dair Nafıa Vekâletinden sual 
takriri (6/99) 699 

4. — Eskişehir Mebusu Arif Beyin mu'h-
tacîni zürraa tohumluk ve yemeklik olarak 
tahsis edilen ikiyüz bin liranın 'tevziatına 
dair Maliye Vekâletinden sual takriri 
(6/97) 699:70O 

Sayfa 
5. — Antalya Mebusu Basili Efendi ile 

Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; 
Çorum Müftüsünün kargaların itlaf edil
mesi hakkındaki fetvasına 'dair sualine 
Şer'iye Vekili Mustafa Fevzi Efendinin 
şifahi cevabı (6/67) 704:707 

3. — Evrakı varide 700 

Teklifler 700 

1. — Bozok Mdbusu Ahmed Hamdi 
Beyin, kanunu cfezanm bâzı metvaddmda 
mevcut osmantr şekli Hükümetine ait ve 
saltanatı şahsiyeye .mütaallik tâbiratm 
ıslah ve tadiline dair teklifi kanunisi 
(2/246) 700 

2. — Bozok Mebusu Ahmed Hamdi 
Beyin, Men'i Müskirat Kanununun iki ve 
üçüncü maddelerinin tadiline dair teklifi 
kanunisi (2/247) 700 

3. — Bize Mebusu Ekrem Beyin, Tür
kiye Cumhuriyeti dâhilinde bulunan bi
lûmum mebanii resmiye ve milliye üzerin
deki 'tuğra ve medhiyelerin (kaldırılarak 
yerine Cumhuriyet kelimesi ile Cumhuri-
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Sayf» 

yetin tarihi kaıbulünüıî hakket'tirilmesine 
dair teklifi kanunisi (2/245) 700 

4. — Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Be
yin, 1330 - 1334 senelerine ait tekâlifi har
biye -mazbatalarının ashabının veya irae 
edecekleri eşhasın vergi ve saire zimmeti 
emiriyelerlne mahsubedilmeslıne dair teklifi 
kanunisi (2/248) 700 

5. — Bayezid Mebusu Süleyman Sudi 
Beyin, Karaköy kazası merkezinde Re
isicumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Haz--
retleri namına bir idadi mektebi tesis 
ve küşadma dair teklifi kanunisi (6/249) 700 

Mazbatalar 700 
1. — Cebren Fili şeni maddesinden 

mahkûm Amasyalı Abdulkerim'iın iadeyi 
hukuku memnuasma dair (3/189) numara
lı Başvekâletten mevrut tezkere ve Adlive 
Encümeni mazbatası. 700:701 

2. — izmir ve havalesinin işgal müd
deti zarfında kavanini mevzuai Devlet 
dairesinde ifa kılınmış olan emvali * gay
rimenkulken temlik ve tasarrufuma mü-
t<oda:r muamelâtın mutobor. addi hakkın
da (1/78) numaralı Heyeti Vekileden 
mevrut lâyihai kanuniye ve ayrıca bir ka
nun vaz'na mahal olmadığına dair Ad
liye Encümeni mazbatası. 701:702 

3. — Kuvayı Milliye mensuıbîni hakkın
da ittihaz edilen mukarreratm Urfa halkı
na da teşmiline dair Urfa Mebusu Şeyh 
Saffet Efendinin (4/118) numaralı takri
ri ve bu hususta tâyini muameleye mahal 
olmadığına dair Adliye Encümeni mazba
tası. 702 

Tabirler 702,723 
1. — istanbul Mebusu Ali Rıza Be

yin. ruznamenln 15 nci maddesini teşkil 
eden memurini mülkiyenin tekaüdüne dair 
olan kanun ile Askerî Tekaüt ve istifa 
Kanununda muharrer cüzdan 'bedelâtının 

Sayfa 
tadili hakkındaki kanun lâyihasının ımüs-
tacelen ve tercihan bugün müzakeresine 
dair takriri. 702:703 

2. — Zonguldak Mebusu Halil Beyin, 
Ankara Darjlmuallimliğine merimi tatbi
kat mektebi vaziyetinin ıslahı temenıniya-
tına dair takriri (4/117) 703 

3. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin, 
memlekette külliyetli miktarda pamuk 
zerriyatı yaptırılması temenniyatına dair 
takriri (4/1.18) 703 

4. — Bozok Mebusu Ahmed Hamdi Be
yin, birinci devrei intihabıyeye ait zıabıt 
cerideler'nden mücellet birer takımın 
Azayı Kirama itası hakkında bir karar 
verilmesine dair takriri (4/147) 703:704 
< 5. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin, 

Teşkilâtı esasiye hakkında takriri (4/146) 704 
6. — Bayezid Mebusu Süleyman Sudi 

Beyin, istiklâl muharebelerinden 'malûl 
olan ümere ve zabıtana verilecek ikrami--
yeye dair kanunun birinci madde'sine «Bu 
misullû muharebatta istikrarı hayat eden
ler» diye bir kayıt konulmasına dair tak
riri (4/145) • 723:727,727:728' 

4. — Müzakere edilen mevad 707 
1. — Menteşe Mebusu Esat Efendinin, 

Millî Mücahede de malûl düşenlere mükâfatı 
nakdiye itasına dair (2/200) ve Müdafaai 
M İlli ve Encümeninin, mâlûlini gpzatın t.p-*. 
fihi hakkında (2/142) numaralı teklifi 
kanunivelerine mütaallik Müdafaai Milli
ye ve Muvazenei Maliye encümenleri maz
bataları. 707:723 

2. — Hizmcıtıi fiiliyei askeriyenin tenkisi 
müddetine aidolmak üzere Mükellefiyeti 
Askeriye Kanunu muvakkatinin beşinci 
maddesinin tadiline dair (2/398) numa
ralı lâyihai kanuniye- ve Müdafaa ve Mu
vazenei Maliye encümenleri mazbataları 728: 

745 

— 690 — 
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BİRİNCİ CELSE 

Bcâ'i müzakerat; saati: 1,42 

REİS-— Birinci Rsisvekili Sabri Boyafendi 

KÂTİPLER : Ragıb Bey (Zonguldak), Hakkı Bey (Van) 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Celseyi açıyorum, zaptı sabık hu
lâsası okunacak: 

Birinci Celse 
Birinci Reisvekili Sabri Beyin tahtı Riya

setinde biliçtima zaptı sabık hulâsası kıraat ve 
aynen kabul olundu. Evrakı varide aidoldukları 
mahallere bilhavale Maliye bütçesinde açılmış 
olan «Ziraat Bankasının İstanbul avansına te-
diyat» faslına iki milyon lira tahsisat vaz'ına 
dair lâyihanın tercihan müzakeresi kabul olun
du. 

Memurin Muhakemat Encümeni âzalığmdan 
istifa eden Sinob Mebusu Hasan Fehmi Efendi
nin yerine Dersim Mebusu Feridun Fikri Bey 
intihabedildi. Muhtacîni zürraa tevzi edilen 
tohumluk hakkında iktisat Vekilinden vukubu-
lan istizaha mumaileyhin verdiği cevap kâfi 
görülerek ruznameyi müzakerata geçildi. Ev
rakı varide meyanmda olup tercihan müzakere
si karar gir olan (Ziraat Bankasının istanbul 
avansına tediyat) faslına iki milyon lira tahsi
sat vaz'ına dair kanun lâyihası ledelmüzakere 
aynen kabul edilerek teneffüs için celse tatil 
olundu. 

İkinci Celse 
Sabri Beyin Riyasetleriyle küşadedilerek 

Millî Mücahedede malûl düşenlere mükâfatı 
nakdîye itasına dair teklif vukubulan talep 
üzerine Muvazene Encümenine iade edildi. 

1. — Siverek Mebusu Kadri Beyin Selanik 
ve Kosova vilâyetleri aksamından olup Bulgaris
tan'da kalmış olan memleketler ahalisinin emvali 
metruke ve sairesi hakkında Hariciye Vekâletin
den sual takriri (6/97) 

2. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin, Kuvayı 
Milliyenin ilk mücahitlerinden Yörük Ali Efe'-

Ticareti Berriye Kanununun faslı şalisinin 
üçüncü maddesine müzeyyel lâyiha bilmüzake-

re kabul edildi.. Mükellefiyeti Askeriye Kanu
nu Muvakkatinin beşinci ve yüz onsekizinci 
maddelerinin tadiline dair lâyihaların müzake
resi Müdafaai Milliye Vekilinin huzuruna talik 
ve fotihlâk Resmi hakkındaki Kanunun tefsiri
ne dair Maliye ve İktisat encümenlerinin maz
batası, İktisat Encümeninin talebi üzerine te
hir edildi. Mütaakiben diğer tefsir mazbatala
rının müzakeresine başlandı. Mücadcloi Milliye-
ye iştirak etmiyenler hakkındaki 25 Eylül 1339 
tarihli Kanunun üçüncü maddesinin tefsirine 
ve keza Millî Mücadeleye iştirak etmiyen zâ-
bitan hakkındaki Kanunun dördüncü maddesi
nin tefbirine dair Müdafaai Milliye encümenleri 
mazbataları müzakere ve kabul olundu. Denye 
mukabil Hazine namına tefavvuz olunan emlâk 
hakkında Kavanini Maliye Encümeni mazbata
sı madde suretinde tesbit edilmek üzere encü
mene biliade Pazartesi günü içtima edilmek üze
re Celseye nihayet verildi. 

Reis Kâtip 
Sabri Zonguldak 

Ragıb 

Kâtip 
Van 

Hakkı 

nin dayısı Molla Hasanhn yolda kimin tarafın
dan katledildiği hakkında Dahiliye Vekâletinden 
sual takriri (6/100) 

3. — Aksaray Mebusu Besim Atalay Beyin 
İzmir - Afyon Demiryolu Kumpanyasına dair 
Nafia Vekâletinden sual takriri (7>/99) 

4. — Eskişehir Mebusu Mehmed Arif Beyin 
muhtacîni zürraa tohumluk ve yemeklik olarak 

Sualler 

— 699 — 
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tahsis kılınmış olan ikiyüz bin liranın tevziatına 

dair Maliye Vekâletinden sual takriri (6/98) 

REİS — Efendim zaptı sabık hulâsası hak
kında bir mütalâa dermayen buyurmak istiycn 
var mı? (Hayır sesleri) zaptı sabık hulâsası 
kabul olundu. Evrakı varideyi arz ediyorum. 

3. — EVRAKI VARİDE 

Teklifler 
1. — Bozok Mebusu Ahmed Hamdi Beyin, 

Kanunu Cezanın bâzı mevaddında mevcut Os
manlı şekli Hükümetine ait ve saltanatı şahsiye-
ye mütaallik tâbirat ve fıkaratm İslah ve tadi
line dair teklifi kanunisi (2/246) (Lâyiha En
cümenine) 

AHMED HAMDI B. (Bozok) — Efendim 
elyevm Cumhuriyet mahakimimizde mabihüt-
tatbik olan Kanunu Cezanın yüz küsur mevad-
dımn metinde «Saltanatı Saniyenin şeklini ve 
usulü veraseti tebdil ve tağyir edenler ve Zatı 
Şahaneye hakaret edenler» gibi birtakım tâbi
rat ve cezalar mevcuttur ki, bunların mahaki
mimizde mabihüttatbik olan ve her gün binler-

.ce defa okunan kanunlarımızda elyevm mevcut 
bulunması katiyen tecviz edilir, müsamaha olu
nur ahvalden olmadığına kanaat ettiğimden do
layı birinci maddeden yüz küsuruncu maddeye 
kadar bu tâbiratm ıslâhı ve maddelerin tadili 
için teklif ettiğim bu kanunu pek müstacel gö
rüyorum. Onun için bunun encümenlerde müs-
tacelen müzakeresi ile Heyeti Çeliklerine tev-
diinin kabul buyurulmasmı istirham ediyorum. 

REİS — Efendim Ahmed Hamdi Bey tek
lifi kanunilerinin müstacelen müzakeresini is
tirham ediyorlar. Bu hususu Lâyiha Encüme
ninden geldikten sonra kararlaştırırız. 

2. — Boeok Mebusu Ahmed Hamdi Beyin, 
31 eni Müskirat Kanununun iki ve üçüncü mad
delerinin tadiline dair teklifi kanuisi (2/247) 
(Lâyiha Encümenine) 

3. — Rize Mebusu Ekrem Beyin Türkiye Cum
huriyeti dâhilinde bulunan bilûmum mebanii 
resmiye ve milliye üzerindeki tuğra ve medhi-
yelerin kaldırılarak yerine Cumhuriyet kelime
siyle Cumhuriyetin tarihi kabulünün hakketti-
rümesine dair teklifi kanunisi.. (2/245) (Lâyiha 
Encümenine) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Mahiyeti 
itibariyle geçen içtimada reddedilen takrirden 
farkı nedir? 

REİS — Lâyihai kanuniye şeklindedir. 

4. — Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Beyin, 
1330 ilâ 1334 senelerine ait tekâlifi harbiye maz
batalarının ashabının veya irae edecekleri eşha
sın vergi ve sair zimmeti emiriyelerine mahsube-
dilmesine dair teklifi kanunisi (2/248) (Lâyiha 
Encümenine) 

5. — Bayezid Mebusu Sudi Beyin, Karaköse 
kazası merkezinde Reisicumhur Gazi Mustafa Ke
mal Paşa Hazretleri namına bir idadi metkebi te
sis ve küşadına dair teklifi kanunisi (2/249) (Lâ
yiha Encümenine) 

Mazbatalar 

1. — Cebren fiilişenî maddesinden mahkûm 
Amasyalı Abdülkerim'in iadei hukuku memnuası-
na dair (3/189) numaralı Başvekâletten mevrut 
tezkere ve Adliye Encümeni jnazbatası 

Riyaseti Celileye 
Amasya'nın Bayezidpaşa mahallesinden Ka-

sımoğlu Seyid Ahmed zevcesi Sürüre'ye cebren 
fiili şeni maddesinden dolayı Amasya İstinaf 
Mahkemesinden vicahen sâdır olan 23 Ağustos 
1320 tarih ve 320/6 numaralı hüküm ile üç sene 
müddetle küreğe mahkûm mahallei mezkûreden 
Arif Efendi mahdumu Abdülkerim'in iadei hu
kuku memnuasma mütedair ve Heyeti Umumi-
yeden encümenimize muhavvel Başvekâletin tez
keresi okundu. 

Evrakı lededtetkik usulüne mutabık ve usu
lü muhakematı cezaiyeniri faslı mahsusu ahkâmı
na muvafık olduğundan iadei hukuku memnuası
nın münasip bulunduğunun Heyeti Umumiyeye 
arzına karar verildi. 

Adliye Encümeni 
namına 

Kastamonu 
Mahir 

Kâtip 
. Bozok 

Ahmed Hamdi 

Reisi 
Mazbata Muharriri 

Dersim 
Feridun Fikri 

Âza 
Çorum 

Mehmed Münir 

— 700 
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Aza 
Bayezid 
Şefik 

Âza 
Mersin 
Besim 

Âza Âza 
Kırşehir Konya 
Ali Rıza Mustafa Feyzi 

REİS — Efendim, Adliye Encümeninin maz
batasını reyi âlinize arz ediyorum. 

Dr. MUSTAFA B (Çorum) — Efendim 
bendeniz işitmedim. Encümen izahat versin. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Bunu iza
ha hacet yok. (Reye sesleri) 

REİS — Efendim mazabtayı reyi âlinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Aksi reyde bulunanlar el kaldırsın... Adliye En
cümeninin mazbatası kabul edilmiştir. İstirham 
ederim efendim arkadaşlarımızdan bâzıları işite
miyoruz diye şikâyet ediyorlar. Lütfen sükût ede
rek dinleyiniz. 

2. — İzmir ve havalisinin işgali müddeti zar
fında Kavanini mevzuai Devlet dairesinde ifa 
kılınmış olan emvali gayrimenkulenin temellük 
ve tasarrufuna mütedav muamelâtın muteber ad-
di hakkında (1/78) numaralı Heyeti Vekileden 
mevrut lâyihai kanuniye ve ayrıca bir kanun 
vaz'ına mahal ohnadığma dair Adliye Encümeni 
mazabtası 

Riyaseti Celileye 

İzmir ve havalisinin işgal müddeti zarfında 
kavanini mevzuai Devlet dairesinde ifa kılınmış 
olan emvali gayrimenkulenin temellük ve tasar
rufuna mütedair muamelâtın muteber addi hak
kında Heyeti Vekileden mebrut lâyihai kanuni
ye Umuru Tasarrufiye Müdürü Cemal Bey ha
zır olduğu halde müzaekre edildi. Yunan işgali 
âdiyen bir işgali askerî olup hâkimiyete zerre ka
dar müesir olamıyarak Devletimizce mansup me
murinin sıfat ve salâhiyeti icra iyeleri ve kazaya 
mümasil muamelâtı idariyeye ehliyetleri ve olbap-
taki muamelâtın Devletin kavanini mevcude ve 
meriyesine tevfikan cereyan eylemiş olduğu âza-
dei tereddüdolmakla devairi sairede olduğu gibi 
umuru tasarrufiye idarelerinin dahi icra eylemiş 
oldukları muamelât sahih ve muteber bulunduğu 
cihetle ayrıca bir kanun vazina mahal olmadığı 

müt tef ikan karargir olmakla Heyeti Umumiyeye 
arz olunur. 
Adliye Encümeni Reisi 

namına Mazbata Muharriri 
Kastamonu Dersim 

Mahir Feridun Fikri 
Kâtip Âza 

Bozok Bayezid 
Ahmed Haindi Şefik 

Âza Âza 
Corum Mersin 

Mehmed Münir Besim 
Âza 

Ankara 
İhsan 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Adliye Encümeni iza
hat versin Reis Bey. 

VEHBİ B. (Karesi) — Reis Beyefendi İz
mir'de bütün memurlarımızı Yunanlılar kaldır
mıştı. Memurlarımız kalmamıştı. Rica ederim 
bu mazbata tabedilsin. Hükümetin teklifi nedir 
ve bu teklif hangi esas üzerinedir? Bilelim. Onun 
için bu teklif ve mazabtanm esbabı mucibesi ta
bedilsin, ondan sonra müzakere edelim. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim, 
malûmuâliniz Heyeti Vekile «İzmir ve havalisi
nin işgal müddeti zarfında kavanini mevzuai 
Devlet- dairesinde ifa kılınmış olan emvali gayri
menkulenin temellük ve tasarrufuna mütedair 
muamelât muteberdir.» diyerek bir kanun teklif 
ediyor. Encümenimiz bunu tetkik ediyor. Hükü
metimiz tarafından mansup bulunan, Devletçe 
mansup bulunan... 

Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Hangi Hükü
met tarafından? 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) - - Bundan 
evvel meşru olan. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Meşru 
tanıdığımız devre de vardır. 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Bundan 
evvel Türkiye'nin meşru olan. hükümeti tarafın
dan 16 Mart 1336 tarihinden evvel icra kılınan 
muamelâtın mer'i ve muteber olduğunu kabul 
buyıırmuşsunuzdur ve milletçe kabul edilmiştir. 
16 Mart 1336 tarihinden mukaddem ki Hükümet 
tarafından, devlet tarafından, cümlenizin mü
messili odan devlet tarafından nadbedilmiş bulu
nan mjemuirînin kavanini mevzuai Devlet dairesin
de yapmış oldukları muamelâtın muteber bulun
ması hukuku düvelin bir kaidei külliyesidir. 

— 701 
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ALİ RIZA B. (İstanbul) — izmir valisi kam

bur İzzet'in yaptığı muameîâtda mı kanunidir? 
FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) —• İzmir va

lisi kambur İzzet'in muamelesi mevzuuahis değil
dir. Mevzuubahsoîan ve bizim nazarı itibara ala
cağımız vaziyet, muamelâtı nâsm tâbi tutulacağı 
meseledir. Mesele Ferid Paşa veyahut şu, bu, de
ğildir. 16 Mart 1336 tarihinden evvelki bilûmum 
muamelâtı devletin muteber olması kaidei külli
yedir. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Reis Bey usul 
hakkında söz istiyorum. 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Bu ka
idei külliye ihlâl edildiği takdirde, muamelâtı 
Hükümot muhtel olacağı cihetle ve muamelâtı 
naşı da bir esasa irca kabil olmıyacağmdan He
yeti Celilenizce bir esas ka,bul edilmiştir. Bu esa-
ısa ve hukuku düvelin kaideyi külliyesine binaen 
İzmir'de hâkimiyetimiz mevcuttur. Ehil olan dev
let memurları tarafından yapılan muamele kava-
nini mevzuai devlete mutabık olduğu takdirde 
muteber olması da bir lâzımei hukukiye bulundu
ğundan ortcümenimiz bu babta bir maddei kanu-
niyei cedide vaz'ma lüzum görmemiştir. 

REİS — Efendim Vehbi Beyefendi mazba
tanın ta.b'ı ile ruznameye alınmasını teîOif edi
yorlar. -Söz istiyenlere nazaran bu mazbatanın 
mikaık.erie edileceği görülüyor. Heyeti Muhtereme 
tensip bujaıru^sa, ruznameye alınmasını reye 
vazederim. (Huznameye, sesleri) Efendim maz
batanın ruznameye ithalini kabul buvuranlar 
lütfen el kaldırsın. Ruznameye alındı efendim. 

3. — Kovayı Milliye mensubîni hakkında 
ittihaz edilen mukarreratın Vrfa halkına da teş
miline dair Vrfa" Mebusu Şeyh Saffet Efendi
nin, (4/118) numaralı takriri ve bu hususta tâ
yini muameleye mahal olmadığına dair Adliye 
Encümeni mazbatası. 

Riyaseti Celileye 

5 . 1 . 1340 

Kuvayı Milliye mensubîni hakkında ittihaz 
©dilen mukarreratın Urfa halkına da teşmiline 
dair Dahiliye Encümeninden mahavvel, Urfa Me
busu Şeyh Saffet Efendinin takriri encümenimiz-
C3 ledettezekkür; ahiren Kuvayı Milliye efrat ve 
mensubîni hakkında Meclisi Âlice kabıil Duyuru
lan 372 numara ve 19 Teşrinisani 1339 tarihli 

Kanunun bilûmum Kuvayı Milliye mensubînine 
şâmil olduğu nazarı dikkate alınarak bu husus
ta tâyini muameleye mahal olmadığının Heyeti 
Umumiyeye arzına karar verildi. 

Adliye Encümeni Reisi 
Namına 

Kastamonu 
Mahir 
Kâtip 
Bozok 

Ahmed Hamdi 

Âza 
Bayezid 
Şefik 

Mazbata Muharriri 
Dersim 

Feridun Fikri 
Âza 

Çorum 
Mehmed Münir 

Âza-
Mersin 

Ahmet Besim 
Âza 

Ankara 
İhsan 

REİS — Adliye Encümeni mazfotasını re
yi âlinize arz ediyorum. Kaıbul edenler lütfen 
el kaldırsın. Aksi reyde bulunan lütfen el kal
dırsın. Kabul olundu efendim. 

Takrirler 

1. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, ruz-
nam°nin 15 nci maddesini teşkil eden memurini 
mVkiyeMn tekaüdüne dair olan kanun ile Aske
rî Tekaüt ve İstifa Kanununda muharrer cüz
dan bedelâtının tadili hakkındaki kanun lâyiha
sının m'istacelen ve tercihan bugün müzakeresi
ne dair takriri. 

REİS — Arz ediyorum efendim. (Hayır ses
leri) Müsaade ediniz efendimi, takriri okuyalım 
sonra beyânı mütalâa edersiniz. 

Riyaseti Celileye 

Bilûmum maşaatı zatiye ashabına ita edile
cek cüzdanların mevcudu kalmadığından bir 
müddetten beri tediyatın muhtelif şekillerde ve 
âdi seneler mukabilinde ifa edilmesine ve bu
nun ise intizam muameleyi ihlâl ve Hazineyi 
mükerrer tediyat ile ızrar etmesi ihtimaline 
mebni gıTayıesâr dolayısiyle cüzdanların masa
rifi tabı ve imali tezayadetmiş olmasından işbu 
cüzdanların mukabilinde maaşatı zatiye asha
bından alınacak bedelâtın tezyidine lüzum gö
rülmüş ve 11 Ağustos 1325 tarihli Memurini 
mülkiyenin tekaüdüne dair Kanun ile iaynı ta-
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rihli Askerî Tekaüt ve istifa Kanununun cüz
dan bedelatı hakkındaki fıkaratını muaddil ve 
ruznamemizln yirnıiıikinci numarasına ithal edil
miş olan lâyi'hai kanuniyenln Hazinenin her 
türlü zarardan vikayesi ve maaş tediyatma mü
tedair 'muamelâtım tanzimi içim müstaceliyet ka
rarı ile ve tercihan bugün müzakeresini arz ve 
teklif ederim. 

İstanbul 
Ali Rıza 

ALÎ RIZA B. (îsta-bul) — Bu öyle basit 
bir mesele delildir efendim. Evvelce mütekaidin 
ile eytam ve eramilin maaşatı.. Bir cüzdanla ve 
o cüzdana merbut şuhara munkasera birtakım 
kuponlar üzerine tediye edilirdi. Halbuki bu 
kuponlar 16 Marttan sonra Hükümetimizce tab-
edilmediği için doğrudan doğruya senedatı 
âdi ve i1 e tedlyata mecbur kalınmakladır. Bu
günkü ta kib ettiğimiz bu usul müsellel ve iki 
defa tediyatı mucip ve Hazinenin zararını müs-
telzimdir. Bundan dolayı Maliye Vekâleti bu ci
heti nazarı dikkate almış ve bu kuponlar da 
tabettirmiştir. Fakat bunlar için gerek mülkî 
gerek askerî kanunlarında bir bedel vardır. 
Bu kuponları o bedel ile vermeve şimdi »imkân 
yoktu. Bunun için de üç maddelik 'bir kanun 
yapılmıştır. Bu kanun bu bedeli tâyin eden bir 
kanundur. Bunu şimdi kabul edecek olursak 
1340 senei maliyesi iptidasından itibaren bu 
kuponlara nazaran tediyat yapılacaktır ki bu. 
Hazinenin msnfaatlne ve muamelâtın hüsnü 
tedvirine mütedairdir. Bundan dolayı şimdi 
müzakeresini rica ediyorum. 

Dr. MUSTAFA B. (Corum) — Burada iki 
talep vardır. Bunlardan birisi, müstacel ruzna-
meye ithal edilmesi; diğer ikincisi de her şeye 
tercihan müzakeresidir. Rica ederim. Bunlar 
ayrı ayrı reye konulsun. Müstacel ruznameye 
alınsın. Fakat tercihan bugün müzakere oluna
maz 

ALÎ RTZA B. (İstanbul) — Efendim bu yir
mi, yirmibeş gün evvel tabedilmiş ve Âzavı * 
Muhteremeye tevzi olmmuştur. Ruznamede de 
vardır. Tercihan müzakeresi gayet tabıiîdir. 

REÎS — Efendim evvelâ müstacelen müza
keresi cihetini reyi âlinize vaz'edeceğim. Sonra 
da tercih cihetini. 

Efendim. Ali Rıza Beyin takririnde beyan 
edildiği vecih üzere bu cüzdanlara aidolup ruz-

1340 C : 1 

namenizde dâhil olan lâyİhai kanuniycinin müs
tacelen müzakeresini kabul buyuranlar lütfen 
ellerini kaldırsın. Aksi reyde bulunanlar lütfen 
ellerini-kaldırsın. Müstacelen müzakeresi kabul 
olundu. 

Efendim şimdi tercihan müzakeresi cihetini 
reyi âlinize vazedeceğim efendim. Tercihan 
müzakeresini kabul buyuranlar lütfen ellerini 
kaldırsın. Aksi reyde bulunanlar lütfen ellerini 
kaldırsın. Tercihan müzakeresi kabul olunmadı 
efendim. Müstacel ruznamemize aldık efen
dim. 

2. — Zonguldak Mebusu Halil Beyin Anka
ra Darülmuallimînine merbut Tatbikat Mekte
bi vaziyetinin ıslahı temenniyatına dair takriri. 
(4/117) 

REÎS — Başvekâlete tevdi" ediyoruz efen
dim. 

S. — Dmizli Mebusu Yusuf Beyin, memle
kette külliyetli miktarda pamuk zeriyatı yaptı
rılması temenniyatına dair takriri (4/118) 

REÎS — Keza Başvekâlete tevdi ediyoruz 
efendim. 

i. — Bozok Mebusu Ahmed Ilamii Beyin; 
birinci devret intıhabiyeye a't zabıt ceridelerin
den m'leellet birer takımın azayı kirama itası 
hakkınia bir karar verilmesine dair takriri. 
(d/147) 

REÎS — Okuyoruz. 
6 . 1 . 1340 

Riyaseti Cellleye 

Birinci Büyük Millet Meclisi metameti, sayı, 
muvaffakiyeti itibariyle milletin tarihine altın 
kalemle yazılmış bir Meclisi Âli olmasına bina
en mesai ve müzakeratı hâvi zabıt ceridelerinin 
pek kıymettar ve pek şanlı bir tai'ihi hâki ol
duğu tafsilden müstağnidir. Mamafih Birinci 
Meclisin müzakeratına kesbi vukuf etmek ekser 
mesailde Meclisi Âlinin müzakeratını tesbil ve 
Azayı Kiramı tenvir eyliyeceği dahi bedihidir. 
Binaenaleyh seleften halefe büyük bir hâtıra 
ve yadigâr ve bâzı meselede molıaz olmak üaere 
Birinci Devreye ait zabıt ceridelerinden birer 
takımın geçen devrede bulunmıyan yeni azalara 
(Birinci Devreden İkinci Devre âzası.... Be-
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ye hâtıra) ibaresi mahkûm mücellet olarak ita
sının tahtı karara alınmasını arz ve teklif* ey
lerim. 

Bozok Mebusu 
Ahmed Haımdi 

REÎS — Tensip ibuyurursanız ıbu takriri Di
vanı Riyasete verelim efendim. (Tasviben ses
leri) 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Mücellet verilmesi 'hiçbir vakiıt ımurvafık değil
dir. Cilt masarifi Azayı Kirama aittir. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Mücellet 
kelimesini kaldıralım Reis'Bey. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Eski azaya verilmemiş
tir ki yenilere nereden verilecektir? (Hepsine 
de verilsin sesleri) Reis Bey söz istiyorum. 

R E Î S — Buyurunuz efendim. 
VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, bu çok şa

yanı 'temenni bir şey. Fakat amelî cihetini de bir 
kere gözümüzün önüne ıgetirelim. Bunun hepsi 
yirmidıokuz cilttir. Eski azaya yirmi cilde ka
dar tevzii edilmişti. Mütebaki dokuz cildi eski 
arkadaşlardan kimse almamıştır. Bundan son
ra ımatbaanın yaumasiyle 'beraber yanmıştır. 
Binaenaleyh eski dokuz cilt tabedildikten sonra, 
eski mebusların hakkıdır, alaoalktır. Ondan son
ra da yirmidokuz cilt tekrar tabedilecektir. Ri
ca ederim, ruznameye aidolan şeyleri yeıtişti-rmi-
yen matbaanız bunu nasıl yapacak? Binlerce 
lira verip ide millete böyle bir -zamanda masraf 
ettirmek günahtır. 

BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Karar 
veriniz de iki sene sonra alırız. 
' AHMED HAMDÎ B. (Bozok) —. Efendim, 
bendeniz birinci devreye aidolan müzafceratın 
millet için pek şanlı ve kıymetli 'bir tarihi hâki 
olduğuna kaaniim. Heyeti Oelileniz de buma 
kaanidir. O zaibıtlarm ibir hâtıra, bir yadigâr 
olmak üzere elde bulunması, pek: .mühim ve pek 
lâzımdır. Matbaa .müstahdemini yetiştiremez di
ye engiel ibırakmak ve (gûşei nisyana atıp da 
terk etmek muvafık değildir. Rica ederim ka
bul edin, taibedilsin, tevzi edilsin, bu şanlı hâ
tıralar elimizde bulunsun. 

VEHBİ B. (Karesi) — Bunların birer nüs
hasını vaktiyle her kazaya 'gönderdiler, çıkan
lar da gönderiliyor ve gönderilecek. Bunun ye
niden 29 .cildini tabettireceğimize elifba tabet
tirelim, köylere gönderelim daha iyi olur. (Bra
vo sesleri) 

ZEKÎ B. (Gümüşane) — Arkadaşlar bulgun 
tabedilecek yirmidokuz cilt indelhesap millete 
beş, altı bin, belki on bin liraya imal olacaktır. 
Bunun için milletin kesesinden on bin lira v-er-
meik doğru mudur? Arzu eden arkadaşlarcimız 
parasını 'versin alsın. Yalnız ıbenim istirhamım. 
bugün çıkan zaibıt cerideleri fazla neşrolunsun, 
devairi resmiyeden maada kütüphanelerde, ga
zete müvezzilerinden ve sair müessesatta ser
best serhest satılması temin edilsin. Çıkmış olan
larda bizim için hir şey yoktur. Omların ihti
va ettikleri kanunlar vardır. Arzu eden para
sını versin alsın. İstirham ediyorum fazla neş
rolunsun, birçok yerlere g ider i l s in , satılsın ve 
halk da alsın, istifade etsin 

ESAD Ef. (Menteşe) — Çok hizmet edelim 
de çok nüsha neşredelim. 

REÎS — Efendim bu takriri reyi âlinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerıini kal
dırsın. Aksi reyde bulunanlar da lütfen elleri
ni kaldırsın. Kabul olunmadı efendim. 

5. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin, Teşkilâ
tı Esasiye Kanunu hakkında takriri 

T. B. M. M. Riyaseti Celüesine 

Teşkilâtı Esasiye Kanunu Meclisi Âliden 
Kanunu Esasi Encümenine bir hayli zaman ev
vel havale edildiği halde elyevm müzakere, edi
lerek intacedilmemiştiır. Devletimizin teşkilât 
esasına mütaallik olan 'böyle mühim bir kanu
nun bilâ netice encümende kalarak Meclisi Âli
ye sevk edilmemesi doğru bir keyfiyet olamıya-
cağı kanaatinde bulunduğumdan encümeni 
mezkûra biran evvel müzakere edilerek Meclisi 
Âliye sevk: edilmesi esbabının temin buyurul-
masmı teklif eylerim. 7 Kânunusâni 1340 

Denizli 
Yusuf 

TUNALI HİLMÎ B. (Zonguldak) — Her 
şeyden evvel Köy Kanunu mühimdir. 

REİS — Efendim tensip buyurulursa bu 
takriri Kanunu Esasi Encümenine verelim. Tet
kik etsin, sionra ruznameye dâhil ederiz. 

Suallere verilecek cevaplar var. 
Sualler,cevaplar (Devam) 

5. — Antalya Mebusu Rasih Efendi ile 
Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, Çorum 
Müftüsünün kargaların itlaf edilmemesi hak
kındaki fetvasına dair Şer'iye Vekili Mustafa 
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Fevzi Efendinin şifahi cevabı. (6/67) 
KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Ergani ma

denlerinin vaziyetinin tâyini hakkında İktisat 
Vekâletinden sual takririm vardı. Şimdiye ka
dar nazarı dikkate alınmadı, cevap veıriimedi. 
Nizamname 'sarihtir, müddeti geçmiştir. Biran 
evvel cevap verilmesini rica ederim. 

REİS — Peki efendim yazarız. 
SÜLEYMAN ıSUDİ B. (Bayezid) — Reis 

Bey Maliye Vekâletinden bir sualim vardı, 
cevap verilmedi, lütfen onu da takip buyurur 
musunuz?. 

REİS — Peki efendim, onu da yazarız. 
Hilmi Beyin sual .'takririni okuyoruz efen

dim. 
T. B. M. M. Riyasetine 

Dünkü gün (Yenigün) de (Karga fetvası) 
unvanı altında şu fıkrayı okudum :. 

Çorum vilâyeti dâhilinde ziraate nı'üzir kar
gaların itlafına mütaallik 'tedabûrin tatbiki 
temenniyatını müşir Ziraat Memurluğundan 
Mutasarrıflığa verilen müzakkere üzerine ma
hallî meclisi umumu vilâyetiırce ittihaz edilen 
karar sureti berveehi âti neşrediyoruz: 

Kargaların itlafı hususunun tamim edilmi-
yeceği Müftülükten alman fetvada müderiç bu
lunması ve bu bahane ile herkesin şehir dâhilin
de silâh atması gibi mahzuru inzibati vâridol-
ması hasebiyle meclisi umumi! livaca 'bu bapta
ki talep ve teklifim tervicedilememiş olduğu 
heyan olunur. 'Soruyorum : Şer'iye Vekâletin-
ce bu hapta ne deniliyor? Şifahen cevap veril
mesini teklif ederim. 

Zonguldak 
Tıtnalı Hilmi 

REİS — Mustafa Fevzi Efendi Hazretleri 
'buyurunuz efendim. 

ŞER'İYE VEKİLİ MUSTAFA FSVZİ Ef. 
(Samban) — Muhterem refikim Tunalı Hilmi 
Beyefendinin irat buyurdukları bu sualde hak
ları var. Bu bapta icra eylediğim tetkikatm 
neticesini müsaadenizle arz edeyim. 

Efendim Çorum'da birçok kargalar hâsıl ol
muş.ve bunlar tohumları itlafa başlamışlar. 
Çorum Ziraat Müdürü meclisi vilâyete bir mü
zekkere vermiş demiş ki : «Efendiler memleke
timizde kargalar pek çoğaldı, yağmurlar az ya
ğıyor. Kargalar toprakların arasından tohum
ları topluyorlar. Bu memleketimizin ziraati için 

bir felâkettir, meclisi vilâyetiniz bunların itla
fı esbabını istikmal etsin» Ziraat Müdürünün 
bu takriri meclisi vilâyette uzun uzun müzake
relere zemin teşjkil etmiş. Neticede meclisi vilâ
yet bir karar, vermiş ve bu hususta Müftü Efen
dinin de mütalâasını alalım demiş. (Meclisi ida
re mi sesleri) meclisi umumii vilâyet efendim. 
(Gürültüler) Rica ederim, müsaade buyurun!.. 
Bunun üzerine Müftü Efendiden tahriren .mü
talâa takbedilmiş, Müftü meclisi vilâyete tah
rirî bir mütalâaname vermiş.. Mütalâanameyi 
tetkik ettim. Müftü Efendi bu mütalânamesin-
de muhtidir. Mütalâaname katiyen doğru de
ğildir. Fakat meclisi vilâyet maalesef bu ha
talı mütalâanameyi esas ittihaz ederek kargala
rın ademi itlafına karar vermiş. (Handeler) 

MUSTAFA B. (Çorum) — Heyeti Vekile-
den sorunuz. Oraya 'kimleri intibalbetmiştir ? 
(Gürültüler) 

MUSTAFA FEVZİ Ef. (Devamla) — Mecli
si vilâyet ittihaz ettiği kararda yalnız Müftü
nün mütalânamesini esas ittihaz etmemiş, ken
disi de birtakım mütalâa dermeyan etmiş... 
('Meclisi idare mi sesleri) meclisi umumii vilâ
yet demiş ki : Kargalar itlaf edecek olursak 
'birtakım silâhlar atılacak; bu silâhların atılma
sı birtakım mahazir tevlidedeıbilir. Bir taraf
tan da Müftü Efendi bunların itlafı gayricaiz-
dir diyor; Bunu da nazarı dikkate almış, güya 
bu caheca silâh atılmasının mahzuru da! olma
sını da düşünmüş ve kargaların âdemiitlâfına 
karar vermiş ve bu kararı tamim etmiş. Bu su
retle Ziraat Müdürünün bibakkin vâki olan ta
lebini de reddetmiş. Bendenizin meclisi vilâyet
le bittabi doğrudan doğruya irtibatım yok. 
Onun için Müftü Efendi hakkında tahkikat 
yaptım. Meclisi vilâyete göndermiş olduğu mü
talâanameyi celp ve tetkik ettim. Serapa hata 
•olduğunu anlıyarak Müftü Efendiyi azlettim. 
('Bravo sesleri, alkışlar) (Allah razı olsun ses
leri) ve yerine ehil bir «atın intibahı için... 

HAFIZ İBRAHİM Ef. (İsparta) — Müftü 
Efendinin azli doğru 'olmamıştır, Vekil Bey! 
(Çok doğru, çok doğru sesleri) 

BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Vazife
sini yapmış. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Büyük Millet 
Meclisinin, Şer'iye Vekilinin kararı pek musip-
tir. 
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SERİYE VEKİLİ MUSTAFA FEVZİ Ef. 
(Devamla) — Müftü Efendiyi azletmekte hak
lıyım. Müta'lâanamesini tetkik ettim. Müsaade 
"buyurursanız arz edeyim. Müftünün azlinde 
haklıyım. (Çok doğru, teşekkür ederiz sesleri) 
Mütalâanamesinde birtakım nükulü fıkhiyye 
dercediyor. O nükulü fıkhiyye kendi mütalâa
sının sarahaten aleyhindedir. (Bravo sesleri, 
cahil imiş sesleri) Efendiler! Bu gibi nevakıs-
tan ahkâmı şer'iyemizi tenzih ederim. Böyle 
•Hey olmaz. (Alkışlar) Hattâ makamı üftaya ta
allûk ediyor diye doğrudan doğruya idareden 
imletmedim. Mütalâanameyi heyeti üftaya gön
derdim. Heyeti üfta bu mütalâaname serapa 
şer'i şerife mugayirdir dediler. (Yaşasın ses
leri) Ve bunu bütün müftü efendilere tamim 
edeceğim. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Nurun 
âlâ nur. 

ŞER'İ YE VEKİLİ MUSTAFA FEVZİ Ef. 
(Devamla) — Müftüler, gerek efrada karşı olan 
üftalarmda ve gerek Hükümete karşı bir lüzum 
üzerine mütalâa beyan ederlerse kemali dikkat 

' ve itina ile mütalâa beyan etsinler. Böyle nak
li bastına tevafuk etmiyen mütalâanameler ve
rilemez efendim. Onun için Müftü Efendi az
ledilmiştir. (Alkışlar) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Bina
enaleyh kargalara müjde.. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Arka
daşlar cidden müteessifim... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Karga
lar ömrüne dua edecek. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Şer'iye 
Vekili Etendi Hazretlerinin bütün ruhunu nur
lara gark eden mütalâatı esnasında dinî müca-
hedata, fakahetperverane hitabeleri esnasın
da... (Türkçe söyle sesleri) Bir arkadaşımız 
Müftü Efendinin bigayrihakkin azledildiğinden 
bahsetmiştir.v Evet, teessüf ederim ki Nizamna-
mei Dahilîmiz o arkadaşımıza burada söz söyle
mek hakkını vermiştir. Efendiler, ben bu tak
riri vermezdim. Gider, Cumhuriyet Hükümeti
ne bir sütunu nurani kabilinden şeref veren 
Şer'iye Vekilimize hakikati arz eder ve icabının 
icrasını isterdim. Fakat arkadaşlar bütün müs-
lümanlığım isyan etti. Bu takriri yazdım. (Ya

şa sesleri) «kentüm hayre ümmetin ahrecetân-
nasp» ((.TÜrlütüler) (Yanlış okuyor sesleri) 

ES AD Ef. (Menteşe) — Elinin hamuriyle 
erkek işine karışma!.. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Arka
daşlar o mübarek günden beri bu Ümmeti Mu
hammedi kurtarmış olan bir kısım İslâm varsa 
bilhassa ulemayı kiram kısmıdır. Maatteessüf 
gayet kısa keseceğim. Bir Hadisi Şerifin te
celli etmesi devri gelmiş gibi madreselerimize 
bir inhitat arız oldu. «Inneallahe lâyuklidul il
me intizaan minennâsi velâkin yuklidul ilme 
yuklidul ulama Hattâ izalem yetrüke âliraen 
ittehazennâsie rüesahücuhhalen fes'elû fe'ttû 
bigayriilim feddalû ve eddalû» (çok yanlış ses
leri, mânası sesleri) mânasını soranlara bundan 
iktibas eyleyip yirmi beş sene evvel yazmış ol
duğum hutbeyi yüzlerine çarparak cevap veri
rim. İşte arkadaşlar! Şer'iye Vekilinin üssüle-
sasa mütaallik olan azil keyfiyeti evvelemirde 
bu Hadisi Şerifte mündemicolan neticenin icra
sına tamamiyle hizmet etmekten ibarettir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Sadet mi 
bunlar!. . 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Arka
daşlar Çorum Vilâyeti encümeniyle, Meclisi 
Umumisiyle... 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Karga
lar ne oldu Hilmi Bey? Bunu söyle. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Meclisi 
umumisiyle Müftü Efendinin kafaları birleşmiş, 
zihniyetleri birleşmiş; tencere yuvarlanmış, ka
pağını bulmuş. (Handeler) Tekrar tekrar te
şekküre hattâ ölünceye kadar mecbur kaldığımı 
bileceğim Şer'iye Vekili Muhteremi Hazretleri
nin bu icraatına karşı Dahiliye Vekil Beyefen
di acaba ne buyuruyorlar? Hayır arkadaşlar 
Halk Cumhuriyetinin halefine hitabediyorum, 
soruyorum. «İnneallahe lâyufayyiru yekumu 
hattâ yuğayyiru ve amma bienfüsihim» (Han
deler) Bu bir! İkincisi Halk Cumhuhiyetinin 
halk Hükümetine soruyorum: «İnnallahe ye'-
müruküm entüeddülenanatı ilâ ehliha» İnti
hapta ehlini neden Çorum halkı iritihabetme-
miştir? Evet arkadaşlar meclisi umumi erkânı 
halkm intihabatı ile vücuda gelmiştir. Müftü 
ulemayı beldenin intihabiyle vücuda gelmiştir. 
Soruyorum o ulemaya, soruyorum o halka, müf-
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tüyü neden Allah'ın bu emirlerine muvafık bir 
surette, neden Cumhuriyete muvafık olarak in-
tihabetmemişlerdir? Arkadaşlar! Kürsüden in

meden evvel Çorum Meclisi Umumisine soru
yorum; halk vaktiyle intihabatta yanılmıştır. 
İstifa ediyorlar mı, etmiyorlar mı? (Handeler) 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

REİS — Efendim ruznamemize devam ediyo
ruz. Orta Tedrisat muallimleri hakkındaki Ka
nun encümenden gelmediğinden istirham ederiz. 
Tacil etsinler. 

1. — Menteşe Mebusu Esad Efendinin, Millî 
Mücahedede malûl düşenlere mükâfatı nakdiye 
itasına dair 2/200 ve Müdafaai Milliye Encüme
ninin mâlûlîni guzatın terfihi hakkında 2/142 
numaralı teklifi kanunilerine mütaallik Müdafaai 
Miliye ve Muvazenei Maliye encümenleri maz
bataları 

REİS — İstiklâl Muharebatı esnasında malûl 
düşenlere mükâfatı nakdiye itasına dair teklif 
Muvazenei Maliyeden gelmiştir; okunacak : 

Riyaseti Celileye 

İstiklâl Muharebatı esnasında malûl kalan er
kân, ümera ve zâbitan ile küçük zâbitan ve efra
da verilecek mükâfatı nakdiyeye dair Müdafaai 
Milliye Encümenince tadilen .tanzim olunan lâ-
yihai kanuniye müzakere ve tetkik olundu. 

İstiklâl Muharebatı malûl gazilerine verilecek 
mükâfatı nakdiyeye karşılık olmak üzere 1339 se
nesi Muhaâsasatı Zatiye bütçesine faslı mahsus 
olarak ilâvesi evvelce encümenimizce kabul edi
len (158 950) liranın Müdafaai Milliye Encüme
nince ahiren (60 050) lira daha ilâvesiyle 
219 000 liraya iblâğ edildiği görülmüşütr. İstik
lâl Muharebatmda malûl kalan zâbitan ve efrat, 
lâyihai kanuniyeye merbut cetvelde isimleri mu
harrer 1 181 gaziden ibaret olmayıp âtiyen bu 
vaziyette muhtacı mnavenet birçok mâlûlîn zu
hur edebileceği gibi bu meyanda harbi mezkûrda 
ihrazı şahadet etmiş ve elyevm efradı ailesi kül
liyen sefil ve perişan kalmış ve binaenaleyh aynı 
surette muavenete lâyik şüheda aileleri de bulu
nabileceğinden şimdilik 1 181 gaziye tevziini arz 
eylediğimiz mezkûr 158 950 liranın merbut cet
vel mucibince tevzi edilmek üzere 201 801 liraya 

iblâğı takakrür ederek tadilen tanzim kılman lâ
yihai kanuniye Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

7 Kânunusani 1340 
Muvazenei Maliye 

Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Saruhan Mebusu Gazianteb 

Reşad — 
Kâtip Âza 

Konya Mersin 
Fuad Niyazi 
Âza # Âza 

Konya Sivas 
Kâzım Hüsnü Rahmi 

Âza Âza 
Gazianteb Trabzon 

Ahmed Remzi • Şefik 
Âza Âza 

İsparta İzmir 
Mükerrem Mehmed Şükrü 

Âza 
Karesi 

Ali Şuuri 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Allah razı 
olsun Muvazenei Maliye Encümeninden! 

REİS — Efendim mazbata hakkında mü
talâa dermeyan buyurmak istiyen var mı? 

HALİD Pş. (Ardahan) — Aziz arkadaş
larım geçen defa bu kanun Meclise gel
diği vakit söz alacaktım, fakat Heyeti 
Umumiye bu kanunu Muvazenei Maliye En
cümenine gönderdiği için söz alamadım. O 
vakit sötyliyemediğim sözümü şimdi arz et
mek istiyorum. Şarkta Erzurum Kongresi ol
duğu vakitte ben Üçüncü Kafkas Fırkası 
Kumandanı idim. Bir vazife aldım; Trab
zon'a gönderildim. Vazifem, Trabzon'u işgal 
etmek üzere gelecek kuvvetlere mümanaat 
etmek ve onları çıkartmamak idi. O vazife
mi yaparken İngilizler beni taharri ve ta-
kibediyorlardı. O zaman bendenizin sahilde 
bulunmakhgımı Hükümet muvafık görmedi. 
Bsni Dokuzuncu Fırkpya nakletti. Benim 
yerime Dokuzuncu Fırka Kumandam gön-
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derildi. Ben emri aldığım vakitte Şark 
Cephesi Kumandanından aynı zamanda şöyle 
hir emir gelmişti. «Bayburt'un Garbinde on kilo
metre mesafedeki Hart ' ta bir hâdisei isya-
niye olmuştur. Git onu itfa et» Bunu bastır
mak üzere hareket ettiğim vakitte vakayı 
şöyle gördüm. Bir tabur maamakinalı tüfek 
Mehdi denilen şeyha esir olmuş, kaza kay
makamı üsera meyanma dâhil olmuş; Alay 
Kumandanı şehidolmuş, gelen fırka kuman
danı , kalem reisi, o da esir olmuş, sonra 
Sürmene'den gelen şeyhin müritleri her ta
rafta birtakım beyannamelerle halkı kendi 
mezheplerine davet etmiş bulunuyordu. Bu 
vaka üzerine, bu fecia üzerine Erzurum vi
lâyeti, islâm kanı dökülmesin için P>zu-
rum Kadısını Bayburt'a göndermişti, o da 
gider gitmez Mehdi denilen adam büsbütün 
şımardı. Kadıyı da hapsetti. Binaenaleyh şü
mullü bir kuvvet elde etmiş bulunuyordu. 
Çün'kü birçok levazımı vardı, çünkü maki-
nalı tüfekleri iğtinam etmişti. Çünkü bir 
taburu esir almıştı. Birçok silâhı ve cepha
nesi vardı. Bunun üzerine Rüşdü Paşa ile 
ben Bayburt'ta bulunuyorduk. Binaenaleyh bu 
adamın ' kafasının behemehal ezilmesinin 
mevcudiyeti Hükümet için elzem bulundu
ğuna kanaat ettik. Şark Sephesine teklif 
ettik. Şark Cephesi ise bu felâketi gayet 
güzel takdir ettiği ve hattâ asker sevk et
tiği için bizim teklifimizi kabul ettiler. Ve 
biz bunlar üzerine harelkâtı askeriye icra 
ettik ve harekete başladık. Ve yapılan ha
rekâtı askeriyede bunların etrafını sardık. 
Acilen yapılan bu hareketle bunlar bilâ aman -
muhasara edildi ve içlerinde esirlerimiz var
dı. Hattâ o esirler meyanmda Ergani Me
busu İhsan Beyin kardeşi Tahsin Efendi 
de bulunuyordu. Bunları öldürmemek ve 
aynı zamanda âsileri tenkil etmek için te-
dalbir ittihaz edildi ve âsiler tepelendi. Bln-
netice şeyh maktulîn meyanmda bulunuyor
du. Diğerleri esir olarak elimize geçti. Hiç
birisi kaçamadı. Şu kadar ki yakından ve 
uzaktan yapılan bu ihata vaziyeti içerisin
de dâhildeki kuvvetler vazifesinde muvaffak 
oldukları sırada Sürmene'nin Cenubunda Sal-
mankas hanları vardır. Ben orada bir ta
bur ikame etmiştim. Maksadım Hart'tan çık
maya muvaffak olan olursa mutlaka Sür-

mene'ye gideceklerdir. Çünkü müritleri ora
dadır. Maalesef otuz tane mürit Salman-
kas'ta bulunan bir taburumuzu kışın şid
detinden istifade ederek esir alıyor. Ben 
Harfini çevirerek oradakileri esir aldığım 
sırada arkamdan birtakım kuvvetler geli
yor, şeyhler geliyor dinliyor. O kuvvetin 
içerisinde bir tabur aslker olduğu söyleniyor. 
Onun üzerine bunların aleyhine hareket edil
di. Esir olan diğer tuburumuz da kurta
rıldı. Makinalı tüfekler alındı, esterler alındı 
şu kadar ki bu muharebede arkadaşlar Kâ-
nunisani ayında karlar üzerinde pek çok 
müşkülât çektik. încimat da verdik. Taarruz
lar icra edildi. Ciddî hareketler icra edildi. 
Ve bunlar her tarafları çevrildiği ve kaç
mak imkânı olmadığı için son kurşunu bize 
karşı sarf ettiler. Bunları istisal ettik. Fa
kat birçok mecruh ve şehit verdik efendiler. 
Birçok bacaklar, kollar kesildi.. Bir tabur 
kumandanı kalçasından vuruldu. Ve bunun 
da bacakları kesildi. Şimdi mâlûlîn mükâfatı 
naıkdiyesi için elimizde bir kanun vardır. Bu ka
nunun içerisinde bu mâlûlînin hiçbirisi yoktur. 
Halbufki din perdesi altında bu şenaati yapan 
adamlar arkadaşlarının şefaatiyle Birinci Bü
yük Millet Meclisini iğfal ettiler ve affolun

dular. Fakat bunları vuran, kesen, biçen, bön-
netice millet için bolunu, bacağını kaybeden 
zabit arkadaşlar takma kol ve bacakla kaldı
lar. Bunlar sefil bir vaziyette bulunuyorlar ve 
bu kanunun içinde buınlar dâhil değildirler. Arz 
ediyorum. Bunlar da bu deftere dâhil olacaklar
dır. Zaten bunu Müdafaai Milliye Vekili Kâ
zım Paşa Hazretlerine arz ettim. Kabul buyur
dular . Şimdi kendilerinden rica ediyoram,bun-
ların isimlerini biliyoruz. Bu isimler de diğer
leriyle 'beraber .alınmalı, bunlara da istiklâl 
Harbinde mecruh olan zâbitan misiilû muaraole 
icra edilmelidir. Bunu rica ediyorum.* 

FERİDUN FÎKRÎ B. (Dersin) — Neferat 
da dâhil. 

REİS — Müsaade buyursanız Muvazenei 
Maliye Encümeninin tanzim etmiş olduğu mad
deyi okuyayım. 

MÜDAFAAI MlLLlYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ARlF B. (Eskişehir) — 
Efendim Halici Paşa Hazretlerinin beyanatına 
karşı âcizlerinin mütalâası vardır. Onu arz et-
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mek istiyorum. Recep Bey bu hususta bir tek
lif yapmıştır. Malûmuâliniz'dir bu cetvelde ismi 
muharrer olmayıp sonradan çıkarsa bu malûl 
arkadaşların da isimleri Meclise arz edilecek 
ve bunlar için de tahsisatı munzamına alınarak 
bunlar da ithal edilecektir. Onlara da aynı 
derecede mükâfatı nakdiye verilecektir. Bu 
kaydı maddede ilâve etmişizdir. Efendim, mü
saade buyurun maddeyi 'okusunlar. Zaten Er
zurum kongresinden sonra olmuştur. 

REİS — Müsaade buyurunuz. Muvazenei 
Maliyeden Heyeti Celilenizin kararma muvafık 
tertibedilen maddeyi okuyalım. Yeniden ya
pılan muaddel maddedir. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Rica ederim 
yazalım efendim. 

REÎS — Peki efendim, yavaş okuruz, ya
zarsınız. -

1. — istiklâl muharebatmda mecruh olup 
mücerret mecruhiyet neticesi olarak malûl ka
lan merbut cetvelde esamisi muharrer erkân, 
ümera ve zâbitan ve memurin ve mensubini as
keriye ile ihtiyat zâbitanma ve küçük zâbitan 
ve efrada. 

ARÎF B. (Eskişehir) — Efendim evvelâ 
bizimkini okuyun. 

REİS — Efendim sizinki matbudur. 
ARİF B. (Eskişehir) — Fakat tadil edil

miş şekil var. 

REÎS — Fakat gelen şekil budur. Müsaade 
buyurun. Yazılsın. Ondan sonra itirazatınızı 
söylersiniz. 

«Berveçhi âti derece dâhilinde bir defaya 
mahsus olmak üzere mükâfatınakdiye verilir:» 

A) ( ... • Müdafaa! Milliye Encümeninin 
metni) erkân, ümera ve zâbitan ve mensubini 
askeriye ile, ihtiyat zâbitanma sekiz yüz, küçük 
zâbitan ile efrada dörtyüz lira. 

ARÎF B. (Eskişehir) — Müsaade buyurunuz 
efendim,Heyeti Celi!e bu yapılan şeyden hiçbir 
şey anlamayacaktır. Encümenin tadilen tanzim 
ve Riyasete takdir etmiş olduğu maddeyi 'oku
sunlar ve onun üzerinde müzakere edelim. Son
ra Muvazenei Maliye Encümeni onun üzerin
de tadilât varsa görürler. 

REİS — Son tadilât Muvazenei Maliyenin
dir. Okuyalım. Ondan sonra onu da okuyalım. 
Bir mesele yoktur. Birisinin evvel, diğerinin 

sonra okunmasından bir şey çıkmaz. 
B) (... Müdafaai Milliye Encümeninin 

metni) erkân, ümera ve memurin ve mensubini 
askeriye ile ihtiyat zâbitanma dörtyüz ve küçük 
zâbitan ve efrada ikiyüz lira verilir. 

C) Askerî Tekaüt ve İstifa Kanunun emraz 
cetvelinin beşinci, altıncı derecatı dâhilin
de bulunan mütebaki emrazdan mecruhiyet 
neticesi olarak malûl kalan erkân, ümera 
ve zâbitan ve memurin ve mensubîni aske
riye İle ihtiyat zâbitanma (200) küçük zâ
bitan ve efrada (100) lira verilir. 

Madde 2. — Bu husus için 1339.. senesi 
Muhassasatı Zatiye bütçesine (55 : A) namiyle 
açılacak faslı mahsusa (201 800) lira tahsisatı 
munzamma ilâve edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâ
mına Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri me
murdur. 

REÎS — Efendim Müdafaai Milliye En
cümeninin mazbatasını da okuyalım. 

MEHMED ARİF B. (Edkişehir) — Onu 
yazdırmak lâzımdır. 

VEHBİ B. (Karesi) — En son hangisi? 
MEHMED ARİF B. (Eskişehir) — Mü-

dafai Mili iyenin muaddel şekli bir defa okun
sun efendim. 

VEHBİ B. (Karesi) — En son şekil hangi 
encümene aittir? 

REİS — En son şekil Muvazenei Maliye 
Encümenin'indir. 

MEHMED ARİF B. (Eskişehir) — Mü
dafaai Milliye Encümeninin en son şeklini 
okusunlar. 

REİS — Peki efendim Müdafaai Milliye 
Encümeninin son muaddel sekli okunacak
tır, muaddel şekli arz ediyoruz : 

Şekli muaddel 

İstiklâl Muharobatı esnasında malûl kalan 
muvazzaf, mütekait, ihtiyat, milis, ve jandar
ma, erkân, ümera ve zâbdtan ve memurini 
askeriye ile küçük zâbitan ve efrada nakdî 

mükâfat itası hakkında kanun suretidir 

Madde 1. — İstiklâl Muharebatmda malûl 
kalan merbut (1) cetvelde esamisi muharrer 
muvazzaf, mütekait, ihtiyat, milis ve jandar-
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ma erkân, ümera ve zâbitan ve memurin ve 
mensubîni askeriye ile küçük zâbitan ve efrada 
berveçhi âti derece dâhilinde bir defaya 
mahsus olmak üzere mükâfatı nakdiye ve
rilir. Meakûr cetvelde ismi muharrer olma
yıp da vaziyeti bu kanunun ahkâmına mu
tabık olan mâlûlîn zuhur ederse isimleri 
Meclis 3 arz edilerek yeniden tahsisatı 
munzamma almak suretiyle ve derece
sine göre nisbette mükâfatı nakdiye verilir. 

A) İki gözü âmâ olan, iki ayağı veya iki 
fcolu olmıyan veya mâdum hükmünde bulunan 
veya tarafı ulvi ve süfliden birer tanesi aynı 
zamanda mâdum veya mâdum hükmünde olan, 
gayrikabili tedavi emrazı akliye ile malûl olan, 
muvazzaf mütekait ihtiyat milis ve jandarma, 
erkân, ümera ve zâbitan ve memurin ve men
subîni askeriyeye (Bin ikişer yüz) ve küçük zâ
bitan ile efrada (Dörderyüz) lira; 

B) Etraftan birisi mâdum veya mâdum hük
münde olan ve fekki süflinin mâdumiyeti, şerci 
gayritabiî, hasbulbevl veya selsülbevl ile muh
telit gayrikabili tedavi kilye veya mesane ilti
habı ve mesane tahribatı veya nasuru midevî, 
şiryani sezen borusu tanımaya mecburiyet hâsıl 
eden huzu'a sezen, mafsalı hırkafii fahzinin ilti-
sakı tâmmı, muavenete muhtaç emrazı asabiyei 
muhtelife ile malûl olan muvazzaf mütekait, ih
tiyat milis ve jandarma erkân, ümera ve zâbi
tan ve memurin ve mensubîini askeriyeye (altı
şar yüz), küçük zâbitan ile efrada (ikişer yüz) 
lira; 

C) Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun em
raz cetvelinin beşinci ve altıncı derecatı dâhilin
de bulunan mütebaki emrazdan malûl kalan 
muvazzaf; mütekait, ihtiyat, milis ve jandarma 
erkân, ümera ve zâbitan ve memurin ve mensu
bîni askeriyeye (üçer yüz) küçük zâbitan ve 
efrada (yüzer) lira. 

Madde 2. — Bu husus için 1339 senesi Mu-
hassasatı Zatiye Bütçesine (A/55) namiyle açı
lacak faslı mahsusa (ikiyüz ondokuz bin) lira 
tahsisatı munzamma ilâve edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Müdafaa! Milliye ve Maliye Vekilleri memur
dur. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Karahisarı Sahib Eskişehir 

Ali 
Kâtip 

Âza 
Gazianteb 
Kılıç Ali 

Mehmed Arif 
Âza 
Rize 
Rauf 

Âza 
Kastamonu 

Halid 

REİS — Efendim müsaade buyurursanız me
seleyi arz edeyim. Mâlûmuâliniz her iki encü
menin mazbataları arasında iki fark görülüyor. 
Birincisi tahsis kılman mükâfatı nakdiyelerin 
miktarı, diğeri de Muvazenei Maliye Encüme
nince «Milis» kaydının tayyedilmesinden ibaret
tir. Müdafaai Milliye Encümeninin teklifinde 
«Milis» kaydı vardır. Müdafaai Milliye Encü
meni, Muvazenei Maliye Encümeninin (400) 
lira teklifine mukabil, (600) lira teklif ediyor. 
Sonra yine (200) e mukabil (300) lira teklif 
ediyor ve bu suretle arada 18 bin lira bir fark 
görünüyor. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ARİF B. (Eskişehir) — 
Efendim bu kanun evvelce Meclisi Âlide müza
kere edilirken, bâzı arkadaşlarımız tadil teklifi 
yapmışlardır. Binaenaleyh bu lâyihayı tekrar 
encümenimize iade buyurdunuz. Biz de o tadil 
teklifleri üzerine yeniden bir şekli muaddel vü
cuda getirerek Meclisi Âlinize takdim etmiştik. 
Muvazenei Maliye Encümeni bu tadilleri kati
yen nazarı dikkate almamış, eskiden vücuda 
getirilen şekilleri aynen muhafaza etmiş, yalnız 
rakamları değiştirmiş. Onun için şimdiki şekil 
Meclisi Âlinin arzularına tamamiyle tevafuk 
edebilmek için behemehal Müdafaai Milliye En
cümeninin şekli muaddelini kabul etmek lâzım
dır. Onun için de muvazzaf, mütekait, ihtiyat, 
milis kayıtları mazbatada zikredilmiştir. Bu 
bir... İkincisi; «mücerret mecruhiyet neticesi» 
şeklini kaldırdık ki, bu suretle bacağı donmuş 
ayağı donmuşlar varsa, onlar da bu kanundan 
istifade etsin için... Binaenaleyh «Mücerret mec
ruhiyet neticesi» tâbiri metinden kaldırılmıştır. 
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Bunun yerine «istiklâl Muharebatmda malûl 
kalanlar...» kaydını koyduk. 

Üçüncüsü; Recep Bey teklif etmiş idi ki, bu
nu da lâyihadaki metnin sonuna ilâve ettik. 
«Mezkûr cetvelde ismi muharrer olmayıp da va
ziyeti, bu kanunun ahkâmına mutabık olan mâ-
lûlîn zuhur ederse, isimleri Meclise arz edilerek 
yeniden tahsisatı munzamma almak suretiyle 
derecesine göre, aynı nisbette mükâfatı nakdiye 
verilir» kaydını da kabul ettik. Yani kanun, tam 
arzuyu âlileri dairesinde tanzim edilmiştir. Mu-
vazenei Maliye Encümeni, bu kanunun şu şekli 
muaddelini nazarı itibara alacak ve yalnız bu
nun rakamlariyle uğranacaktı. Şimdi bizim yap
tığımız şekil gayet basittir. Aradaki farkı arz 
edeyim : Birinci derecede malûl olan zabıtana 
(1 200), küçük zâbitan ve efrada (400) lira ve
rilmesini teklif ediyoruz ve bunu da birçok ta
dil tekliflerini esas tutarak yapmıştık. Muvaze
ne! Maliye Encümeni bunları (800) ile (400) 
lira olarak tesbit etmiştir. Müdafaai Milliye En
cümeninin kabul ettiği miktar ise (1 200) ile 
(400) liradır. Aradaki fark budur. İkinci dere
cede malûl olanlara biz (600) lira ile (200) lira 
verilmesini teklif etmiştik. Muvazenei Maliye 
Encümeni bunu, (400) ve (300) lira olarak ka
bul etmiştir. Üçüncü derecede malûl olanlara 
(300) ve (100) lira verilmesini teklif etmiştik. 
Yani zâbitana (300), efrada (100) lira verilme
si şeklinde idi. Muvazenei Maliye Encümeni zâ
bitana (200), efrada (100) lira verilsin, demiş
tir. Aradaki fark budur. Fakat kanunun, arzu
yu âlilerine göre neşredilebilmesi için, muhak
kak muaddel şekli kabul etmek lâzımdır. Çünkü 
onun üzerinde birçok tadilât vardır, rakamlar-
daki fark da arz olundu. 

HALİD Pş. (Ardahan) — «Mücerret mecru-
hiyet neticesi olarak malûl kalan» tâbirinden 
incimad meselesini de anlıyacak mıyız? 

ARİF B. (Eskişehir) — Bizim Müdafaai Mil
liye Encümeninin mazbatasında ifade buyurmuş 
olduğunuz tâbir yoktur. «îstldâl Muharebatm
da malûl olan» deyince incimad neticesi olarak 
malûl kalanlar da dâhil oluyor. 

HALİD Pş. (Ardahan) — Anlaşılmıyor 
efendim, yeni incimad anlaşılmıyor. Bendenizin 
teklifimde incimad eden arkadaşlarımız da dâ
hildi. İncimad edenlerin de diğer malûller me-
yanında nazarı itibara alınması için mâruzâtta 

bulunmuştum. Sizin tâbirinizden bu mâna anla
şılmıyor. 

MEHMED ARİF B. (Eskişehir) — Efen
dim Müdafaai Milliye Encümeninin şekli muad
delinde, «İstiklâl Muharebatmda malûl kalan
lar» tâbiri vardır. «Mecruhiyet neticesi» tâbiri 
silinmiştir. Gerek mecruhiyet ve gerekse inci-
madı evvelce yekdiğerinden ayrı olarak mazba
taya dercetmiştik. 

ESAD Ef. (Menteşe) — O, daha doğru.. 
ARİF B. (Eskişehir) — Gerek mecruıhiyet. 

gerek incimad olsun, hepsi bunda dâhildi. 
SÜLEYMAN SUDİ B. (Bayezid) — Bu ka

nun, sırf feıtiMâl Muhanabatına iştirak eden
lere atatır. Halbuki ge?en günkü müzaıkerede. 
Harbi Umumide mecruh olanlara da şâmil ol
sun diyorduk. Onların ne günahı vardır .ki bun
lar meyanma dâhil edilmiyor1? 

ARİF B. (Dılkişehir) — Arz edeyim efen
dim. Bu bapta uzun uzadıya izahat verilmiş
tir. Hatta Müdafaai Milliye Veikili Paşa Haz
retleri de izahat vermişlerdir ki Haı'bi Umu
mide malûl kalan arkadaşlar için, 100 ilâ 150 
bin lira verilmiştir. Mükâfatı -nakdiye onların 
da hakkıdır. Ama suiistimal edilmiş; o ayrı 
bir meseledir, llerdıo tahkikat yp.pılaeak. Onla
rın hakkı da zahire çıkarılaealk ve haklanır. 
alacaklardır. 

SÜLEYMAN SUDİ B. (Bayezid) — Şimd' 
bunlarla tevhidedilse daha muvafık almaz mı? 

ARİF B. (Devamla) — Tevhidedilirse on
lara (150) lira fazla verilmiş olur. Müsavat 
olmaz efendim. 

SÜLEYMAN SUDİ B. (Bayezid) — Onla
rın henüz mükâfattı nakdiye verilmiyenleri var
dır. Verilenler istisna edilsin. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Müsaade 
buyurunuz. Bir sual soracağım. Metni madde
de ihtiyat; zabiti diye buyuruyorsunuz. Bunds 
ihtiyat küçük zâbitanmm dâhil olması lâzım-
gelir. Bilâhara bu, katiyen mucibi tereddüdo-
labilir. 

ARİF B. (Eskişehir) ,— Müsaade buyuru
nuz, bu katiyen vâridolamaz. Kanunun baş ta
rafı, muvazzaf, ihtiyat, milis, mütekait ve jan
darma erkân, ümera ve zâbitan ve memurin 
ve mensubîni askeriye ile küçük zâbitan ve ef
rat... tlâhir şeklindedir. Yani hepsi bunda 
münderiçtir. 
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FERİDUN FİKRİ B. (Dersim; — Bende
niz ihtiyat mülâzimlerinden bahsetmiyorum. 
İhtiyat zabit vekilleriyle ihtiyat zâıbiit namzet
lerinden bahsediyorum. İhtiyat zabit namzet
lerine ne muaıme'le yapılacaktır ? 

ARİF B. (Eskişehir) — Diğer zabit arka
daşlarına ne muamele yapılıyorsa, onlara da 
o muamele yapılacaktır. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Bu su
retle zapta geçsin. 

REİS — Efendim müsaade buyurulımsa, 
Süleyman Sırrı Bey jbir teklifte bulunuyor
lar. Evvelâ hangi mazıbatanm müzakere edile
ceği takarrür edecek olursa p zaman müzake
reye daha kuvvetli bir esas vücuda getirilmiş 
olur. Onun için evvelâ, Heyeti" Muhteremenizin, 
hangi şekil üzerinde müzakerenin icra edilece
ği hususunun teslbiti yolunda bir arzusu mev-
eudolduğu görünüyor. Bu şekilleri reyi âlini
ze arz edeceğim. 

ARİF B. (Eskişehir) — Müdafaai Milliye-
nin şeklini mi, yoksa Muvaız-enei Maliye En
cümeninin şeklini mi reye koyacaksınız? 

REİS -— Ayrıca Heyeti Muhterem eniz e o 
ciheti arz ederini. O halde efendim, bu lâyiha
nın müzakeresine esas olmak üzere evvelâ, Mu-
vazenei Maliye Encümeninin teklifi en sonra 
gelmek itibariyle kabul buyurulduğu takdirde. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim müsaade buyurur mu
sunuz? Müdafaai Milliye Eneümeniylc Mu
vazenei Maliye Encümenlerinin teklifleri ara
sında fark vardır. Muvazenei Maliye Encümeni 
geçen içtimada nazarı dikkate alnımı takrirleri 
nazarı dikkate allmamış idi. Meselâ isimleri bu 
defterde dâhil olmi'yan mâlûlîn için bi'lâhara 
Meclise gelip tahsisat taleıbedilmesi hakkındaki 
takriri Muvazenei Maliye Encümeni nazarı 
dikkate almamıştır. Demin Halid Paşa Hazret-

* İcrinin buyurduğu adamların hiçbirisi bu def
terde yoktur. Yani bu harbe milis namiyle dâ
hil olup malûl kalanların hiçbiriyinm ismi yok
tur. Bunları tedricî surette teabit edeceğiz. Bi
naenaleyh bunun nazarı dikkate sini ması lâzım
dır. Saniyen Muvazenei Maliye Encümeni ilik 
teklifte Müdafaai Milliye Encümeni ile müşte
reken bin beş yüz şu kadar diye tasrih edilmiş 
idi. Halbuki şimdi o miktarlardan nısıf de
rece geri gitmiştir. Geçen defa Meclisi Âlinin 
noktai nazarı bu değilldir. Verilen takrirlerde 

neferlere ufak, az tahsisatı olanlara biraz daha 
verilsin, onlara daha ziyade terfih edecek bir 
şey verilsin denilmişti. Yani nazarı dikkate alı
nan takrirler böyle idi. Halbuki şimdi Muvaze
nei Maliye Encümeni evvelce vermiş olduğu 
miktarları nısıf nısfa indirmiştir. Bunda büyük 
bir fark vardır. Meclisi Âlinin noktai nazarı
na göre yapılmış olan tadilât Müdafaai Mil
liye Encümeninin tadilâtıdır. Binaenaleyh 
eğer münasip görürseniz o esas üzerinde görü
şülsün ve bir karar verilsin. (Doğru sesleri) 
Bunda, her halde gayet mühim noktalar var
dır. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim Meclisi 
Âlice bir noktanın nazarı dikkatten beheme
hal dûr .tutulımamasını istirham edeceğim. 

Efendiler, burada mesaiyi tanzim için en-' 
cümenler teşeikkül etmiştir. Askerliğin müdde
tini, maluliyetin derecesini takdir edecek Mü
dafaai Milliye Encümenidir. Dahiliyeye ait bir 
vazifeyi de Dahiliye Encümeni takdir eder. Ce
zaların azlığını, çokluğunu Adliye Encümeni 
takdir eder. Parayı verebiliriz, veremeyiz, ve 
şu kadar verebiliriz. Bunu da takdir edecek 
€İan .Muvazenei Maliye Encümenidir. Onların 
arasındaki nisibetin takdiri müştereken halledi
lebilir bir meseledir. Binaenaleyh bendeniz gö
rüyorum ki Müdafaai Milliye Encümeni mec
ruhların mahiyeti hakkında milis ve nizamiye 
kıtaatı hakkında tesbit ettiği maddeleri Mu
vazenei Maliye Encümeni tayyelmiştir. Sonra 
meeruhiyeti dolayısiyle veya kar üzerinde in
cim attan dolayı Halid Paşa Hazretlerinin ber-
tafsil Heyeti Celilenize arz ettiği gibi veyahut 
bu millet uğruna kurşunla mecruh olup kang
ren olarak ayakları kesilen afradm ikisinin 
vaziyeti de birdir. İkisi de topal, ayaksız kal
mıştır; sen bu millet uğruna kurşundan yara
landın, öbiinünc de son de soğuk üzerinde üşü
müşsün, onun için sen açıktasın mı demek lâ
zım '? Binaenaleylh bunlar mânâsız olur. Ben
denizin asıl arz edeceğim nokta, herkes kendi 
salâhiyeti, ihtisası dâhilinde mütalâasını yü-
rütmeûi ve kalemini ona, göre oynaıtmalıdır. 
Diğer yerlere karışmamalıdır. Bu, salâhiyetini 
tecavüz olur. Heyeti umumiyede fert sıfatiyle, 
arkadaş sıfatiyle buraya gelir, burada müta
lâasını deraneyan eder. Meselâ ceza cihetiyle ad
liyeye gitmiş ise kanunun diğer kısımlarına do-
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kunmaya hakkı yüktür, Eğer dokunacak olur
sa burada, bu Mecliste mesaiyi tanzim etmenin 
ve iş yürütmenin imkân ve ihtimali kalmaz. 
Binaenaleyh netice itibariyle mahiyeti itiba
riyle .mecruhiye't aslolan Müdafaai Mil ll<y enin 

.tesbit ettiğidir. Miktar itibariyi:} âzami şunu 
verebilir, bütçemiz şudur, diyecek Muvazenei 
Maliye Encümenidir. 

REİS — Efendim şekiller hakkında müta-
. lâat mesmuu âliniz oldu. Şimdi müzakereye esas 
olacak hangi şekil olacağını reyi âlinize arz 
edeceğim. Evvelâ Muvazene! Maliyenin getirdi

ğ i şekli reyi âlinize arz ediyorum. Kabul eclen-
.ler lütfen el kaldırsın. (Anlaşılmadı sesleri) Şe
killer hakkında izahat verildi ve mütalâa der-
meyan ediliyor ki, alâkası itibariyle en ziyade 
şayanı müzakere olan Müdafaai Milliye Encü
meninin şeklidir. Bu itibarla. Muvazenei Maliye
nin şekli üzerinde mi, yoksa Müdafaai Milliye 
Encümeninin şekli üzerine mi müzakerenin ce
reyanı hususunun tesbiti cihetini reyi âlinize 
arz ediyorum. 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Muvazenei 
Maliye Encümeni izahat versin. 

TUN ALI -HİLMİ B. (Zonguldak) — Şekil 
itibariyle Müdafaai Milliye tarafı tercih edil
meli, miktar itibariyle Muvazenei Maliye Encü
meni ciheti tercih edilmelidir. 

REİS — Efendim inayet buyurunuz, reye 
koymuyorum. Evvelâ şekli arz edeceğim. Ta
biî şekil takarrür ettikten sonra müzakere ce
reyan eder. Bundan sonra miktarı da Heyeti 
Oelilenin reyine arz edeceğim. 

HALET B. (Erzurum) — Muvazenei Maliye 
Encümeni esbabı muhalefeti izah etmemiştir. 

REİS — Efendim mazbatayı okuduk. Mu
vazenei Maliyenin şeklini kabul buyuranlar lüt
fen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Mu
vazenei Maliyenin getirdiği şekli kabul etme
yip, Müdafaai Mllliyenin şeklini kabul buyu-. 
ranlar lütfen el kaldırsın. Müdafaai Mllliyenin 
şeklinin müzakeresi kabul edilmiştir efendim. 
Onun üzerinde müzakereye başlıyoruz. Para 
hakkındaki miktarları, ayrıca Muvazenei Mali
ye Encümeninin şekline göre müzakere oluna
caktır. 

Efendim şimdi birinci maddenin şökli hak
kında söz istiyen var mı? (Okunsun sesleri) 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Reis Be-
yefendi, ötekini nasıl yazdıksa bunu da öyle 
yazalım. 

REİS — Efendim yazacak olanlar lütfen 
dikkat buyursun, yazmak istiyen yazsın. Mü
dafaai Milliye Encümeninin kabul olunan şekli 
okunuyor : 

«İstiklâl muharebatı esnasında malûl kalan 
muvazzaf, mütekait, ihtiyat, milis ve jandarma, 
erkân, ümera ve zâbitan ve memurini askeriye 
ile küçük zabit ve efrada nakdî mükâfat itası 
hakkında kanun suretidir. (Bunu yazdırmaya 
lüzum yok sesleri) 

Madde 1. — İstiklâl Muharebatmda malûl 
kalan, (Merbut - A) cetvelinde esamisi muhar
rer muvazzaf, mütekait, ihtiyat, milis ve jan
darma, erkân, ümera ve zâbitan memurin ve 
mensubîni askeriye ile küçük zâbitan ve efra
da berveçhi âti derece dâhilinde, bir defaya 
mahsus olmak üzere mükâfatı nakdîye verilir. 

Mezkûr cetvelde ismi muharrer olmayıp da 
bu vaziyeti bu kanunun ahkâmına mutabık olan 
mâlûlîn zuhur ederse; isimleri Meclise arz edi
lerek yeniden tahsisatı munzamma almak sure
tiyle, derecesine göre aynı mabette mükâfatı 
nakdİ3re verilir. 

A — İki gözü âmâ olan, iki ayağı veya iki 
kolu olmıyan veya mâdum veya mâdum hük
münde bulunan veya tarafı ulvi veya süflisin
den birer tanesi aynı zamanda mâdum veya 
mâdum hükmünde olan... 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ İCAZIM Pş. 
(Karesi) — Efendim (A) fıkrasının matibuu 
•vardır. 

(Kâtip Ragıp Bey okumaya devamla) : 
... Gayrikabili tedavi emrazı akliye ile ma

lûl olan muvazzaf, mütekait ihtiyat, milis ve 
jandarma, erkân, ümera ve zâbitan ve memu
rin ve mensubîni askeriyeye (bin ikişer yüz) 
ve küçük zâbitan ile efrada (dörder yüz) lira; 

B — Etrafından birisi mâdum veya mâdum 
hükmünde olan ve fekki süflinin mâdumiyeti, 
şerci gayritabiî, habsülbul veya selsülıbevl ile 
muhtelit gayrikabili tedavii kilye veya mesane 
iltihabı ve mesane tahribatı veya nasuru mide-
vi şiryanı sezin borusu taşımaya mecburiyet 
hâsıl eden huzuru sezin, mafsalı harkafii fahzi-
nin iltisakı tammı, muavenete muhtaç emrazı 
asabiyei muhtelife ile malûl olan muvazzaf, mü-
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tekait, ihtiyat, milis ve jandarma erkân, üme
ra, ve zâbitan ve memurin ve mensubîni aske
riyeye (altışar yaz) ve küçük zâbitan ile efra
da (ikişer yüz) lira; 

G — Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun 
emraz cetvelinin beşinci ve altıncı deracatı dâ
hilinde bulunan mütebaki emrazdan malûl ka
lan muvazzaf, mütekait, ihtiyat, milis ve jan
darma erkân, ümera ve zâbitan ve memurin 
ve mensubîni askeriyeye (üçer yüz) küçük zâ
bitan ve efrada (yüzer) lira. 

REİS — Efendim, söz Ali Rıza Beyindir. 
(Yok sesleri) 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim ben bir şey 
soracağım? Burada (Milis) tâbiri vardır. Ge
renlerde bendeniz bir takrir takdim etmiştim. 

•Milli Hükümet teşekkül etmediği zamanlarda 
bu yolda şehidolanlar, malûl olanlar, kendi 
;g(in]ü ile gelenler hakkında ne muamele yapı
lacaktır? diye; o vakit Paşa Hazretleri bunun 
hakkında ahkâmı kanuniye yok buyurmuşlar
dı. Halbuki kavanini askeriye meyamnda milis 
kanunları var. Kuvayı Milliye kanunları yok. 
Yani Hükümet olmadığı zamanlarda elkayı 

jıefsile, hissi hamiyetle vatanı için çalışanlar 
hakkında ahkâmı kanuniye yok imiş. Şimdi bu
rada milis tâbiri kullanıldığına nazaran, Hükü
metin olmadığı zamanlarda bu yolda hareket 
edenler dâhil mi, değil mi? Hem Mazbata Mu
harririnden ve hem de Paşa Hazretlerinin lisa
nından ve kürsüden dinlemek itsiyorum. Milis 
tâbiri; Divanı Muhasebat, Ordu Dairesinde bu 
tabir, tefsire uğrıyarak kanunun hükmü vak
tiyle Hükümet tarafından kabul edilmiş ve 
mansup milis zâbitan ve efradına şâmildir; ken
diliklerinden teşekkül etmiş ve kendi kendileri
ne harekete gelmiş olanlara şâmil değildir di
yecek olursa olamaz. M'lis tâbirinde Kuvayı 
Milliyeeiler dâhil midir, değil midir? Hem Pa
şa Hazretlerinden ve hem de Mazbata Muharri
rinden soruyorum. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Efen
dim (O) fıkrası (Askerî Tekaüt ve İstifa Ka
nununun emraz cetvelinin dördüncü ve beşinci 
derecesinde bulunanlar) diyor; demeık ki, Aske
rî Tekaüt ve İstifa Kanununun emraz cetveli 
var ve onun da beşinci ve dördüncü ve altıncı 
mevaddmı gösteren derecat ve f:ıkarat mevcut
tur. Yani, (C) fıkrası metni dâhiline girebil
mek ve metni izah etmek için ve mâna anlaşıl

ması için şurada yazılmış olması lâzımdır. Bu
rada görmek isteriz. Meclisi Âlinin, bu kabîl 
hususatın eldeki lâyihalara yazılması için ka
rarları vardır. Tefsirlerde de aynı hatayı yapı
yoruz. Müfesseri anh olan şeyler gelmiyor. Şim
di burada dördüncü ve beşinci ve altıncı dere
cede demek için bir mefhum olmalıdır. Bunun 
yazılması lâzımdır ve yazılmalıdır. Bunun için 
yarın veyahut yarından sonra açılacak ilk cel
sede müzakere edilmek üzere bu kanunun tehi
rini teklif ediyorum. 

MÜDAFAA! MİLLİYE ENCÜMENİ MAZ-
BATA MUHARRİRİ ARİF B. (Eskişehir) — 
Efendim Süreyya Beyin teklifleri varit değil
dir. Bunun matbuunun altında bir (1) rakamı 
vardır. Bu, (1) rakamında diyor ki, mezkûr 
esas cetveli 76 ncı Zabıt Ceridesinin nihayetine 
ilâve olunmuştur. Lütfen Süreyya Bey açar
larsa orada göreceklerdir. Birinci derece, be
şinci derece, altıncı derece hepsi yazılmıştır. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Mesele 
yoktur o halde... 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim Vehbi Beyefendinin 
buyurdukları gibi milis zabiti denince; biz İs
tiklâl Muharebesinin mebdei addedilmiş 15 Ma
yısta, Yani İzmir'in işgalinden itibaren millî 
müfrezelere kumanda etmiş olan her zabiti, her 
efradı kasdediyoruz. Fakat ben öyle zannediyo
rum ki; bu milis kelimesini, Divani Muhase
batça mucibi tereddüdolmamak için, biraz da
ha tasrih etmek lâzımdır. Çünkü olmuştur. Mi
lis denince Hükümetçe mensubolması lâzımdır. 
Halbuki bunlar nasbedilmemiştir. Binaenaleyh 
bunlara para verilemez derler. Onun için biraz 
daha bunu izah etmek lâzımgeliyor; bunu milis 
efrada ve millî müfreze kumandanlarına teşmil 
edebilmek ve bu mükâfatı onlara da verebilmek 
için... 

RÜŞDÜ Pş. (Erzurum) — Efendim defter 
gelecek ve Meclisi Âliden geçeceği için bu mah
zur hatıra gelmez. 

SÜLEYMAN SUDI B. (Bayezid) — Paşa 
Hazretleri bir şey sual edeceğim. 

REİS — Rica ederim sormadan evvel isti
zan ediniz. 

SÜLEYMAN SUDİ B. (Devamla) — Bu, 
sırf maluliyete aittir. Şühedaya ve ailelerine 
ait bir şey yok mudur ? 
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MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM I 
Piş. (Karesi) — Efendim geçen celsede bertaf- I 
sil arz ettiğim veçhile şüheda için ve şüheda ev- I 
lâtları için ayrıca bir şey düşünüyoruz. Bu mâ- I 
ılûllere bir ikramiyedir efendim. I 

ıSÜLEYMAN SIRRI B. Boz ak) — Efendim 
Müdafaai Milliye Encümenince tanzim edilen I 
•bu maddede istiklâl Muharebatı esnasında ma
lûl olanlar yani merbut cetvelde isimleri mez
kûr olan mâlûlîne şu kanun mucibince ikrami- I 
ye verilecek, bir de isimleri şayet bu defterde I 
münderiç değil de sonradan hatıra gelenler 
olursa bunlar da Meclisi Âliye arz edilecek, 
munzam tahsisat istenecek. Bendenizce bu mad- I 
de maksadı tamamiyle temin etmiyor, bilhassa I 
Halid Paşa Hazretlerinin de tekliflerini temin 
etmiş olmuyor. Çünkü kanunda, «İstiklâl mu- I 
harebatmda malûl» kaydı vardır. Bundan son- I 
ra maluliyet iddia edenlerde yine İstiklâl mu-
harebatmda malûl olduklarını iddia etmiş ola- I 
oaklardır. Bendeniz İstiklâl muharebatı denin
ce karşısında ancatk Yunan, yani düşman bu
lunduğunu farz ediyor ve öyle zannediyorum. 
(Hayır hayır sesleri) Halbuki Paşa Hazretleri 
demin izah ettiler, dahilî isyanlar dolayısiyle 
yapılan harekâtı askeriye esnasında vücudu in- I 
cimad etmiş zâbitan ve efrat vardır, dediler. 
Bendeniz de bunu ihtiva etmek üzere madde- I 
nin ilk satırının şu şekilde tadilini teklif ediyo- I 
rum. «istiklâl muharebatmda ve dahilî isyanla
rı teskin için icra kılman harekât esnasında 
malûl olup ilâh...» 

REİS — Süleyman Sudi Bey. 
SÜLEYMAN SUDt B. (Bayezid) — Vazgeç

tim efendim. 
ESAD Ef. (Menteşe) — Efendim bu kanu

nu tanzim ederken Meclisi Âlinin böyle yük-
sünmelere rıza göstereceğini hiç zannetmezdim. I 
Mâlûlîni guzatın adedi geçen defa huzuru mer
hametinizde uzun uzadıya arz edildiği veçhile 
(birinci derecede malûl, zâbitandan yedi kişi, ef
rattan 33 kişidir. İkinci derecede, zâbitandan 
(57) ve efrattan 395 kişi idi. Kezalik üçüncü de
receden de otuz yedi zabit, dört yüz kırk efrat, 
bunların mecmuu da, (1067) efrat ve (114) kadar 
zabit olduğu halde arkadaşlarım bu kanunu 
tanzimden evvel bizi ağlatan bir manzarayı I 
Heyeti Âlinize arz edeyim. Böyle iki kollarını 
vatan ve milletin namusu uğrana feda etmiş I 
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olanlara acaba bin lira, iki bin lira verilmekte 
imsak edilmek caiz midir? Lozan'a, Stokholm'e 
Berlin'e gidecek olanlara biner, ikişer bin lira 
veriyoruz da, aziz vatanm uğruna kolunu, gö
zünü feda etmiş olanlara neden vermiyoruz ? Ne
den sekiz yüz lira da, altı yüz lira da kalsın, 
Hazinei milletin buna mı müsaadesi yok? Bü
tün millet, vatan vatan ve millet uğrunda alîl 
ve indûllahu celîl olan gazilerini ihya etmek 
istiyor. Arkadaşlar iymıanmıza müracaat edin 
de bu parayı onlara sadaka,verir gibi verme
yin. 

KÂZIM B. (Ergani) — Millet kâfi derece
de şefkat ibraz etmiştir. 

HALID Pş. (Ardahan) — Efendim beni de
minden mâruzâta sevk eden esbap, istiklâl mu
harebatmda mecruh olup (Mücerret mecruhi-
yet neticesi) cümlesi idi. Bundan yalnız Dev
let muharebesi mânasını ben de anlamıştım. 
Dahilî birçok vakalar vardır. Meselâ (Hart) 
vakası dahilî bir vakadır, dahilî bir isyandır. 
öyle bir vaka ki, arkadaşlar eğer vaktiyle biz 
bunu sarıp kırmasaydık Şark Cephesi dahi in-
hilâledecekti. Ve emin olunuz efendiler Erme
ni harekâtını yapamıyacaktık. Biz Ermeni ha
rekâtını yapamaymca Garp Cephesinde ne ola
bilir? Siz onu düşünür ve takdir edebilirsiniz. 
Benim buraya çıkmaktan maksadım budur. 
Necmeddin Beyle akorduz. (Süleyman Sırrı 
Bey sesleri) 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Muhterem arka
daşlar burada (A) fıkrasında İstiklâl muhare
batmda malûl kalan gazilere vermek istediği
niz para hakkında bir mesele var. Orada diyor 
ki : «Merbut cetvelde isimleri muharrer olma
yıp da vaziyeti bu kanunun ahkâmına mutabık 
mâlûlîn ilerde zuhur edecek olursa bunlara da 
lâzımgelen para verilmesi için Meclisi Âliden 
tahsisat alınsın» Çok rica ederim Heyeti Celile-
nizden, böyle hasbelbeşeriye mâlûlîni guzat 
unutulur, kalırsa ve burada günlerce, aylarca 
gerek Müdafaai Milliye ve gerek Hükümet ka
pılarında süründükten sonra Meclisi Âlinin 
mühim ve müstacel olan birtakım kavanin ile 
meşgul olduğu sırada meselâ bütçe meselesi 
müzakere edilirken böyle bir malûl gazi gelir 
de, «Efendi bu da çıkmıştır, devairi resmiyeden 
evrakı gelmiştir. Bunun biran evvel çıkarıl
ması ieabeder» derse ve bu son derece arzu 
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edildiği takdirde yine korkuyorum, aylarca sü
rünmesin, bu salâhiyeti doğrudan doğruya Mü-
•dafaai Milliye Vekâletine verelim. Mademki 
derecelere ayrılmış ve muayyen derecat üzerin
de tesbit edilmiştir. Bunun Meclisi Âliye gel
mesine ne lüzum vardır? Bendeniz bir ihtiyacı 
mübrem görmüyorum. Eğer teshilâtı lâzime ic
ra edilmek icabediyorsa bu suretle yapmalı. 
'Sonra, Esad Efendi biraderimiz ç;ok güzel teş
rih ettiler. Efendiler çok rica ediyorum, mâlû-
line vermiş olduğumuz paranın miktarı nedir. 
Bugün elimizdeki evrakı nakdiyenin kıymeti ye-
dibuçuk kuruştur. Bugün milletin namusu ve va
tanın müdafaası uğrunda kanlarını iysar eden 
evlâdı vatana âzami ne veriyoruz? Bin iki yüz li
radır. Efendiler. Acaba bu bin iki yüz lira ile 
kendisini idare edöbilir mi? Bunun adedi mü-
retteıbi nedir? Yüz on dörttür. Heyeti Celileniz-
den çok istirham ederim ki; bu husustaki atı
fet ve şefkat nazarilarını daha yüksekten daha 
ulvi bir surette tecelli ettirsinler ve lâzımıgelen 
miktarı bunlara versinler ve bu vatanın uğrun
da iysarı dem eçien malûl gazileri sevindiri
niz, efendiler. Yoksa verilen para hiçbir kıy
meti haiz değildir arkadaşlar. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) —-Başını
zı ağrıtmamak için iki kelime ile iktifa edece
ğim. Mesele kelime ve Türkçe meselesidir. Mu
vazene! Maliye Encümeni erkâna efrada mese-

> lâ 600 - 200 lira verilir demiş. Artık 1 500 kişi
nin içerisinde buradan çıkacak mânayı taksim 
edin durun efendiler. Binaenaleyh altışar yüz 
ikişer yüz denmek isterdi. Bu kadar güzel olan, 
bu kadar mükemmel olan lisanın böyle noksan ke
limelerle ihmaline karşı bilmem ki biz nasıl haz
medeceğiz? Arkadaşlar askerî mesailde en çok is
timal edilen bir kelime var. O da mensubîni as
keriye ve memurini askeriye... Bundan bende
niz bir şey anlamıyorum. Bâzı çıkardığımız ka
nunlar da şundan bundan muaftır. Şöyle ya
panlar şöyle olur, böyle olur denir. Buradaki 
mensubîn kelimesinden anlaşılacak çok mâna
da bu gibidir. Şimdi soruyorum, ben katırcıyım. 
Ben mütaahhidim cepheye erzak götürüyorum. 
Kar altında kalmışım, bacağım donmuş ve ke
silmiştir. Şimdi ben mensubini askeriyeden mi
yim, değil miyim? Bu iki yüz lirayı alacak mı
yım almıyaca'k mıyım? Buyurun. Kurnaz bir 
adam olduğum için ben bunu tefsir ettire etti-

re iki yüz lirayı alırım. Arkadaşlar, zait olan 
bu kelimenin tayymı teklif ederim. 

REİS — Feridun Fikri Bey? (Yoktur ses
leri) 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Efendim ben
deniz gönlünüzün istediği şey ile, bu kanunda 
ifade edilen şey arasında bir fark olduğunu 
zannediyorum ve onu arz etmek istiyorum. 

Bunlardan bir tanesi, demin şekil itibariyle 
mevzuubahsolmuştu ve kabul ettik. Bendenizce 
biraz şey etmiş olduk. Halbuki Muvazene! Ma
liye Encümeni şehitleri düşünmüştü. 

İkinci mesele, burada bizim arkadaşlardan 
bir kısmının teklifi üzerine mecruh olup mü
cerret mecrühiyet neticesi olarak.... (O kayıt 
kalktı sesleri) Müsaade buyurun bir kere ne 
diyeceğimi dinleyin. Bu kaydı kaldırmışlar. 
Gerçi yalnız basma bu kaydın bulunması doğ
ru değildir. Bu kaydı tevsi etmek lâzımdır. Fa
kat tevsi etmek meselesini encümen ıtlak üze
rine bırakmış değildir. Bir ile yüz arasındaki 
fark gibi bir faıık oklu. Meselâ maddei kanu-
niyede deniliyor ki : İstiklâl muhaberatı esna
sında malûl kalan... Şimdi bunun içerisinde ma
lûl kalanların heyeti Umumiyesi dâhildir. On
da malûl olmuş ise daha doğrusu fikrimi açık
ça söyliyeyim, esbap ve şeraiti askeriye olmı-
yan bir meseleden dolayı malûl olmuş ise buna 
da ıııı mükâfatı nakdiye vereceksiniz? Binaena
leyh buna daha vazıh bir ibare ister. 

ARİF B. (Eskişehir) — Harbde malûl olan
lar deniliyor efendim. 

Dr. MUSTAFA B. (Devamla) — Rica ede
rini, anlaşılmıyor. Ben öyle anlamadım. Doktor 
olduğum halde yine anlıyamıyorum. Bilmem 
başkaları nasıl anlar. Binaenaleyh bunu ifade 
edebilmek için diyelim ki : Hususiyeti askeri
yenin istilzam ettiği şerait neticesi malûl ka
lan... Çünkü bâzı rüfekanın dedikleri gibi don
ma vardır. Ondan gayrı hususiyeti askeriyeden 
meselâ Tifüs meselesi olur. Tifüs meselesinde 
•birtakım şerait vardır. Tabiî kendisini sakın
mak icabeder. Fakat askerlik öyle bir vaziyet
tedir ki, o gibi şeraiti hususiyeyi insan münfe
riden icra kudretinde dahi değildir. Binaena
leyh maazallah tifüsün neticesi her hangi bir 
tarafı kangren olur onu kesmek icabeder. O va
kit bu gibi âzası kesilmiş olanların da dâhil ol* 
ması icabeder. Meselâ arz ettiğim gibi evinde 
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mecruh oluyor, vazife basında değil, gerilerde 
her hangi yerde âdeta memurini mülkiye gibi 
vazife görüyor, bu adamın tesadüfen azasına 
bir şey olmuş kesilmiş, binaenaleyh iki tarafı 
tamamiyle ve sarahaten ayırmak lâzımdır. Ben
deniz bunun için maddeye bir kayıt konmasını 
teklif ediyorum. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Efendim bu bi
rinci madde hakkındaki fikirlerimi söyliyece-
ğim. Bu birinci maddeye milis tâbiri ilâve edil
diğine göre bendeniz esasen bunun birtakım tef
siri mucip bir vaziyet ihdas edeceğine kail de
ğilim. Çünkü biz bu efrat ve zabıtana para ve
receğimiz vakitte behemehal dâhili defter olnıı-
yanların ayrıca bir defteri yapılacak ve Meclisi 
Âlinin tasvibine arz edilecek ve onlar için ay
rıca bir tahsisat talebedileceğinden bundan 
dolayı milis tâbiri hiçbir zaman tefsiri mucip 
bir vaziyet ihdas etmiyeeektir. Çünkü fıkrai 
>ahiredeki Recep Beyin teklifidir. Yalnız arka
daşlardan birisi zannederim Zeki Bey olacak. 
Demişlerdi ki, bu doğrudan doğruya mâlûlînin 
.hukukunu temine kâfi değildir. Mâlûlin; Hükü
met kapılarında dolaşmaya mecbur kalacaktır. 
•Halbuki bu böyle olmıyacaktır. Müdafaai Mil
liye bu kanun ile bize tasdik ettirdiği defterin 
'haricinde kalan mâlûlîni bizzat kendisi tetkik 
edecek ve meydana çıkaracak ve defterini Mec
lise vereeeık ve tasdik ettirecek. Yani mâlûlînin 
[müracaatına ihtiyaç yoktur ve hattâ Halid Pa
şa Hazretlerinin dermeyan ettikleri mâlûlin 
haricinde malûl kalmamıştır. Çünkü bu defter 
uzun tetkik nötleesinde meydana getirilmiştir. 
Fakat her türlü ihtiyata riayeten Recep Beye
fendinin teklif ettikleri kaydın bu maddenin 
nihayetine ilâvesini faldeli görmekteyiz. Onun 
için Zeki Beyin dermeyan ettiği (Hükümet ka
pılarında dolaşması) meselesi varidi hatır bile 
.olamaz. İkincisi, efendim Halid Paşa Hazretle
rinin taklif ettikleri malûllerdir. 

ZEKİ B. (G-ümüşane) — Bütün muamele 
dolaşıyor. 

ALİ RIZA B. (Devamla) — Müsaade buyu
runuz. Ve hakikaten bu bidayette bendenizin 
nazarı dikkatimi celbetmişti. Bizce Mücadelei 
Milliyenin mebdeyi 15 Mayıs 1335 tarihi oldu
ğuna ve bu vakada otuz beş senesi nihayetinde 
hadis bulunduğuna göre doğrudan doğruya bu 
kanunun dairei şümulündedir. Yalnız bunlar 
dâhili defter edilmemiştir. Müdafaai Milliye Pa

şa Hazretleri bunları ikinci deftere kaydeder, 
tahsisatını talebe der. 

Sonra itimat meselesi vardır ki, Mustafa 
Beyin fikrine iştirak ediyorum. Ve doğru söy
lüyorlar. Çünkü İstiklâl muhareibatında mecruh 
olup, bilâhara meeruhiyet kaydını filhakika 
Müdafaai Milliye Encümeni kaldırmıştır. Kal
dırmış olmakla beraber bu mesele mucibi tefsir 
olabilir. Onun için Mustafa Beyin teklif ettiği 
şekil daha şâmil ve daha umumidir ve âtiyen 
mucibi tefsir olacak her türlü vaziyetten hariç
tir. Mustafa Beyin teklif ettiği fıkra «İstiklâl 
muharebatmda mecruh olup mücerret malûl ka
lan» fıkrası yerine ilâve edilmek lâzımdır. 

Üçüncü mesele efendim, para meselesi: Biz 
bu kanunu doğrudan doğruya mâlûlîni askeri
yeyi terfih etmek için yapıyoruz. Filhakika şim
dilik bunları mezun addetmekle hayatlarını te
min etmişizdir. Fakat bu malûline hali hazırda-
verilen maaşlar, bunların ekserisinin iki gözü 
kör, İKİ ayağı kesilmiş olduğuna göre hiçbir za
man kâfi değildir. Bundan dolayı biz bu adam
lara bu ikramiyeyi vermekle doğrudan doğru
ya birer ev alınız diyoruz. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Öküz alamaz öküz. 
ALİ RİZA B. (Devamla) — Nefer öküz 

olacak fakat zabit ev alacak..' 

RECEP B. (Kütahya) — Köyde dört yüz 
liraya ev alınır. 

ALİ RIZA B. (Devamla) — Bunun yolu bu
dur. Fakat her halde hayırlı bir yola sarf edecek
tir. Muvazenei Maliye Encümeni ise birinci de
recede olan malûllere verilecek binikiyüz lirayı, 
sekizyüz liraya indirmiştir. İkinci dereceden olan
lar için altıyüz lira olarak kabul edilen miktarı 
döıtyüzc indirmiştir. Ve üçüncü derece mâlûlî-
ne verilen üçyüz lira ki, ben buna da muarızım, 
bu da azdır. Bu hususta Müdafai Milliye muarız
dır. Halbuki Muvazenei Maliye bu miktarı dahi 
iki.yüz liraya indirmiştir. Biz malûllerimizi ter
fih edeceğiz gayesiyle hareket ediyoruz. Daha 
doğrusu bu memlekette fikri fedakâriyi yaşat
mak istiyorsak malûllere böyle bakılmaz efendi
ler:1, bu zihniyet bizim aleyhimizdedir. Ve maksa
dı temin etmez. Malûller namına yapılan bu 
muamelenin aleyhindeyim. Ben de müteessirim. 

E S AD Ef. (Menteşe) — Hep iştirak ederiz. 
RECEB B. (Kütahya) — Efendim İstiklâl 

Dâvasının hitamından sonra vücut bulan Mec-
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lisi Âli maddi, mânevi birçok hesaplarını tesviye 
etmek mecburiyetinde bulundu. Bugün de zan
nediyorum ki,- malûllerin hayatlarını temin et
mek için şu veya bu miktarda kendilerine para 
vermek şeyini tetkik ederken aynı silsilei mesai
sine devam ediyor. Yani aynı silsilei mesaisinde 
devam ederken ona temas eden diğer mühim bir 
hesabı daha tasfiye edecektir. Efendiler, bu 
dâvanın hesapları -meyanında milletin hayatını 
kurtarmak için yaptığı kavga esnasında parasız

lığının şevki ile milletten Tekâlifi Milliye namı 

altında birçok şeyler alınmıştır. Geçenlerde bir 
kanun yaptık. Alınmış olan bütün bu şeylerin be
delini, ya o malı vermiş olanların Hükümetten 
alacaklariyle takas etmeyi veyahut böyle alacağı 
yoksa nakden behemehal tesviye etmeyi tahtı ka
rara aldık. Efendiler çul aldık, çuval aldık, te
neke aldık, bunların hesaplarını tasfiye etmek 
için hepimiz uğraştık, tehalük gösterdik ve Mec
lisin içtimainin ikinci, ikibuçuğuncu ayında mil
letin, çuvalının tenekesinin hesabını tasfiye et
mek âlicenaplığını millete karşı gösterdik. Efen
diler Millet için, Devlet için ve vatan için gözle
rini vermiş, bacaklarını vermiş olan adamlara 
kargı verilecek bir parada hasis davranmak bi
zim şiarımıza yakışır mı efendiler? (Yakışmaz 
sesleri.) Gözünü vermiş ve müstakil, hayatta bu 
mübarek millet namına huzura tından feragat et
miş kahraman için onları hiç olmazsa sürünmek
ten vikaye edecek olan bir parayı vermekten bu 
Meclis ihraz eder mi? (Etmez sesleri.) Efendi
ler! Bu Meclis asil bir milleti temsil ediyor. Ve 
temsil ettiğiniz bütün asalet bu milletin ruhun-
dadır. Binaenaleyh ikiyüz lira gibi, beşyüz lira 
gibi hiçbir şey temin etmiyecek ve hiçbir şeye 
faydası olmıyacak olan bu kadar naelz parayı 
vermekle hiçbir vazifeyi ifa etmiş olmayız. Ay
nı zamanda ifasına mecbur olduğumuz mânevi 
vaizfenin de iyi telâkki edilmiyecek ve yüksek 
telâkki edilmiyecek olan bir hisle tahrif edilmesi
ne müsaade vermiş olanız. Onun için hiç olmazsa 
en az olarak bundan evvel encümenin getirip bi
ze verdiği teklifinde gösterilen miktarları zâbitan 
için; iki gözünü kaybetmiş, iki ayağını kaybet
miş zâbitan için hiç olmazsa (1 500) lira, efrat 
için (400) lira vermeliyiz. Aksi takdirde böyle 
bir kanunla bu kadar yüksek bir gaye takibet-
memizi iddia etmek vaziyetinde bulunanlayız. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ RE t-
Sİ REŞAD B. (Saruhan) — Arkadaşlar, Muva-
zenei Maliye Encümeni mâlülîni güzata verile
cek mükâfat için katiyen bir hisset göstermemiş
tir ve bir hasis düşünceye kapılmamıştır. Encü
meninizi bundan tenzih etmenizi rica ederim. 
Ancak Muvazenei Maliye Encümeni bir erkamı 
hududu dâhilinde yürümek mecburiyetindedir. 
Şunu da nazarı dikkati âlilerine arz etmek iste
rim ki, mâlûlîn, yalnız bu defterde muharrer 
olan (1 131) gaziden ibtret değildir. Bundan böy
le daha ne kadar çıkacağı muayyen değildir. Hü
kümet bunları tetkik etsin, tâyin etsin, alelesami 
bize versin. Encümen de ona göre vaziyeti tesbit 
etsin. 

RECEB B. (Kütahya) — O zamana kadar 
ne olacak Reşad Beyefendi? Aslını yaparız, son
ra peyderpey cetveller gelir. 

REŞAD B. (Devamla) — Efendiler, alelesa
mi bu husus üzerinde aynı muharebede, bu İs
tiklâl Harbinde millet ve memleket uğruna şehi-
dolmuş belki onbinlerce bu memleketin muhtaç 
evlâdı vardır. Bunlar da düşünülmelidir. Yi
yen bilmez. Doğrıyan bilir, derler. Biz vaziyeti 
nazarı dikkate almak mecburiyetindeyiz. Bundan 
sonra çıkacak olan mâlülîni düşünmeliyiz. Hü
kümet tetkik etsin, tâyin etsin, katî olarak mik
tarını bildirsin. Encümen ona göre hattı hareke
tini tâyin eder. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Yani (18) bin li
ra ile mi meseleyi halledeceğiz, Reşad Beyefen
di? Yüzbin lira olsaydı endişenize iştirak eder
dim. Fakat onsekiz bin liradır. 

REŞAD B. (Devamla) — Encümenin karar 
verdiği yekûnu arz ettim. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Bu parayı bula-
nııyorsak memurlardan yüzde bir keselim, bunla
ra verelim. 

RÜŞDÜ Pş. (Erzurum) — Efendim birinci 
derecede malûl olanlara binbeşyüz, ikinci dere
cede malûl olanlara bin lira, üçüncü derecede 
malûl olanlara beşyüz lira tesbit edilmişti. Heye
ti Celile bunun tenkisine taraftar olmadı. Bilhas
sa efrada verilen parayı az gördü. Ve bunun 
tezyidini teklif etti ve Heyeti Celile de esas iti-
barijde zâbitana ve efrada verilen paranın tezyi
dine temayül gösterdi. Hiçbir arkadaşımız bu 
paradan keselim demedi. Heyeti Celileniz bila
istisna mümkün olduğu kadar fazla verelim, gi-
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bi bir teklifte bulundular. Binaenaleyh ben §u 
suretle teklif ediyorum. Tasvibedersenlz birinci 
derecede malûl olanlara ikibin lira, ikinci derece
de malûl olanlara binbeşyüz lira verelim. Maa-
haza iki gözünü kör etmiş, iki ayağını, kolunu 
'kaybetmiş olan bir adama ne verirseniz azdır Bu
nunla da hayatını temin edemezsiniz. Fakat em
vali metrukeden birçok evler vardır. Malûl olan 
arkadaşların adedi mahduttur. Ev verelim ne
ferlere arazi verelim, tarla, çayır verelim. Bir 
eve girer ve bir öküz alır nüfuslarının adedine 
göre ve ilelebet dua eder ve bunu gören diğer
leri de böyle Millî Mücadelede seve seve fedakâr
lık gösterirler. Şimdi teklifim birinci dereceden 
malûl olanlara para ve ikinci derecedekilere ev 
verilsin ve neferata da birer parça arazi veril
sin. Yani parayı verdikten sonra bunları İmar 
Vekâletine tevdi edelim mübadeleye tâbi olan
lara nasıl birer arazi ve tarla veriyorsak bunla
ra da bir miktar ev ve tarla verelim. 

NECÎB B. (Mardin^ — Şehitolanlara ne ya
pacağız? 

ALİ RIZA B. (istanbul) — Gözünün önün
de kör, topal olanlar var. Bir kere onları düşün, 
ondan sonra şehitleri de düşüneceğiz, onların ev
lâtlarını da düşüneceğiz, o da bizim vazifemiz
dir. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim görülüyor ki, Muva-
zenei Maliye Encümeni bu tahsisatı, tefrik eder
ken daha bu mâlûlînin arkası gelecektir, metalip 
tevessü edecektir ve bunun için bir saha açılmış
tır, bütçeye büyük bir tesir yapacaktır mülâha-
zasiyle azaltmıştır. Halbuki harb esnasında ma
lûl olmuş bulunanlar hemen kamilen tesbit edil
mişlerdir. Bundan sonra çıkacak olanlar pek az 
ve mahdut miktardadır. Yani hastaneye yarala
narak gelmiş, orada kol yapılmış, tedavi edilmiş, 
çıkmış ve bugüne kadar hastanelerde tedavileri 
ikmal edilmemiş olanlar da pek azdır. Onlar vâsi 
'bir miktar ve yekûn teşkil etmez. Farz edelim 
'ki, vâsi bir yekûn teşkil etsin. Farz edelim ki, 
mevcudolan cetvelin bir misli daha çıksın efen
diler. İki gözünü kaybetmiş bir nefere, bir zabite; 
bir insana acımıyacak kim vardır? Rica ederim, 
millet bunu esirger mi? Ben görüyorum, sokak
tan iki gözünü kaybetmiş bir harb malûlü geçer
ken milletin hepsi gözünü yaşartarak ona bakı
yor. Buradaki arkadaşlarımız da aynı his ve 
merhametle bakıyor. Binaenaleyh bu parayı ne 

milet esirgiyor ve ne de Meclisi Âliniz esirgiyor. 
Farz edelim ki, yekûnu çoğa çıkmış, ne kadara 

, çıkacak? Bunun milyonluk bir bütçenin içinde 
neresi kabili tasarruf değildir? Her şeyden ta
sarruf yapılabilir. Binaenaleyh mucibi endişe 
bir şey değ-lldir ve temin ederim ki, pek çok çrk-
mıyacaktır. (Ve bir def a dır, sesleri.) Ve bir de
faya mahsus bir ikramiyedir. Arkadaşlarımızın 
buyurdukları gibi, hakikaten bunların hayatla
rını ayrıca terfih etmek de lâzımdır. Bunların 
hayatlarını temin etmek için bâzı esasa t koymak 
lâzımdır ve bunun için çalınıyoruz. Evet arazi 
vermek, çiftlik vermek ve bu suretle bunların ha
yatlarını daimî olarak temin etmek lâzımdır. Bu
nu da hazırlıyacağız. Bu bir defaya mahsus ol
mak üzere bir ikramiyedir. 

RECEB B. (Kütahya) — Efendim Reşad 
Beyefendi Encümen namına bir şey buyurdu
lar ve dediler ki : «Bu teklif geriye kalsın, mev
cudolan zâbitan ve efı'at miktarı Hükümetle 
biltemas tamamen ve hakikate mutabık olarak 
tesbit edilsin ve ondan sonra kesbi kanuniyet 
etsin.» Efendiler malûmuâliniz bu kanun, mev
kii tetkiktedir. Bugüne kadar yapılan tetki-
katın neticesi ve bugün Heyeti Celilenin mu-
vaeehesine gelen şekli ancak temin edebilmiştir. 
Bundan üç ay sonra da yine bu tetkikat yapıl
sa, .yine geriye kalsa bunun rüfekayı muhtere-
meden biri tarafından noksan olması ihtimali 
mevzuubahsedilebilir. Bu noksan ne vakit mer-
tebei kemale gelebilecektir ve bu kanun hangi 
gün tahakkuk edecektir? 

ALİ RIZA B. (istanbul) — Bir asır lâzım
dır. 

RECEB B. (Devamla) — Böyle hayatları 
mevzuubahsolan malûllerin ve gazilerin hayat
larını temin edecek olan bir kanunun böyle nâ-
mahdut günlere tehiri muvafık olmıyacağı fik
rindeyim. Bunun için Heyeti Cclileye derhal 
kanunun müzakeresine devam edip intacediL-
mesini teklif ederim. Bundan başka müzakere 
esnasında birinci maddeye bir fıkra clarak ilâ
vesi teklif edilen bir nokta vardır. Derhatır 
buyurursunuz, encümen maddenin nihayetine 
ilâve etmiştir. Arz etmiş idim ki, «Bu kanuna 
merbut olan cetvel mucibince ve aşağıda A, B, 
C fıkralarında gösterilen miktarlara nazaran 
ikramiye, mükâfatı nakdîye alacaklardan 
gayri aynı şeraite vaziyeti tetabuk edenler zu-
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hur eder de Hükümetten isterlerse aslında gös
terilen şerait dairesinde, bu mükâfat kendileri
ne tamamen verilir ve verilmek için Meclise 
yalnız isimleri arz edilerek tahsisatı munzama 
talebolunur.» fıkrası kabul edildiğine nazaran 
Muvazenei Maliye Encümeni tarafından ifade 
buyurulan mahzur hiçbir vakit varit değildir. 
Meselâ bundan birkaç ay sonra bu suretle mü
racaat edenler teraküm eder ve Hükümet tara
fından bu kanunda gösterilen asıl dairesinde, 
arz ettiğim şeraite tevfikan yeniden Meclisi Âli
ye arz edilir ve bu kanunda gösterilen şeyi ta-
biatiyle alır. Bundan altı, sekiz ay sonra mü
racaat edenlere aynı şeraite tevfikan, aynı mu
amele yapılır. Binaenaleyh nâmahdut bir za
mana bu kanunu tehir etmek katiyen doğru de
ğildir. Meclisi Âlinin merhametinden bahsedili
yor. Hakikaten milletimiz merhamet- gibi, şef
kat gibi mezayayı, âli evsafı, en mütekâsif ve 
en yüksek bir miktarda ruhunda cemetmiş, en 
yüksek bir millettir. Fakat düşünmeliyiz ki, 
efendiler gazilerimiz sizden merhamet dilenmi
yorlar. (Hâşâ sesleri) Bu memlekete karşı va
zifelerini bihakkin ifa etmişler ve bunun için 
canlarını vermek vaziyetine geçmişler; fakat 
canları, kendilerine, ömürlerinin sonuna kadar 
sürüklenmesi lâzımgelcn bir yük gibi kalmış ve 
fakat o canlarını yaşatmak için, idame için di
ğer cihaz ve azalarını tamamen feda etmiş va
ziyette kahramanlardır ve onlara bir haklarını 
verirken bizden merhamet istediklerini düşün -
miyelim, milletin ve bizim kendilerine karşı va
zifemizi ifaya mecbur olduğumuzu tahattur 
edelim. (Müzakere kâfi sc;.ileri.) 

MAZHAR MÜFİT) B. (Denizli) — Beyefen
diler, malûl gazi kardeşlerimiz hakkında Rıza 
Bey ve Receb Bey arkadaşlarınım sözlerine iş
tirak ederim. Fakat, hakikat olan bu beyanat 
ile bu kanun arasında bir istihza vardır. Diyor
lar ki, çuval parasına kadar verdik, teneke pa
rasına kadar verdik ve yine diyoruz ki, doğ
rusu budur bu adamlar, vatan için, millet için 
gözlerini kaybetmişler, buna mukabil diyoruz 
ki, 1 500 lira, 2 000 lira verelim. Yani bunu 
vermekle onların kaybettikleri şeyleri telâfi mi 
etmiş oluyorsunuz? 2 000 lira vermekle iki göz
den mahrum olan, iki koldan mahrum olan, 
iki ayaktan mahrum olan o malûle büyük bir 
himmet mi etmiş oluyorsunuz? 

ESAD Ef. (Menteşe) — Ya siz bine indiri
yorsunuz ya. 

MAZHAE MÜFİD B. (Devamla) — Hayır 
hocam, rica ederim, böyle eğlence kanun olur
sa böyle olur. Böyle terfih olmaz. 

RECEB B. (Kütahya) — Mazhar Müfid 
Bey. Eğlence kelimesini katiyen kullanamaz
sınız. Eğlence sözünü teklifime karşı katiyen 
kabul etmem, geri al... 

ESAD Ef. (Menteşe) — Kanuna karşı eğ
lence kelimesi kullanılamaz. 

RECEB B. (Kütahya) — Kanun eğlence de
ğildir, şiddetle reddederim. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Rica 
ederim efendim zatıâlinizi hürmetle dinledim. 
(Gürültüler) Mâlûlînin himayesi böyle olmaz. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Pekâlâ, yap ba
kalım. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Onu 
söyliyeceğim... Mâlûlîn böyle terfih olunamaz. 
(Gürültüler) (Sesler: söyle, nasıl olur?) 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Söyli-
y e e e ğim B ey efen di. 

RECEB B. (Kütahya) — Gösteriniz, nasıl 
olur? 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Mâlûlî
nin hizmetini kimse inkâr edemez. İnkâr eder
sek gözümüz kör olur. Fakat buna mukabil 
400 mü verelim, 300 mü verelim, 1 500 mü ve
relim, 2 000 mi verelim? Hayır efendiler. Bu 
bir şey temin etmez, bununla bir şey yapılmış 
olmaz... 

ESÂI) Ef. (Menteşe) — Yaptınız, malûlle
rin gözünü, kaşım çıkardınız. 

ALİ: RIZA B. (İstanbul) — Söyle bakalım, 
ne yapalım? 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Ne ya
pıyoruz, beyefendiler. Mâlûlînin hidomatmı in
kâr etmiyoruz. Kimse inkâr edemez. (Gürültü
ler) 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Bu yanlıştır. 
MAZHAE MÜFİD B. (Devamla) — Beye

fendi senin dâvanı tcyidedcccğim. 
ALİ RIZA B. (İstanbul) — O dâvayı cihan 

anlamıştır. 
MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Bu te

min etmez. 300 mü verelim, 500 mü verelim. 
Bununla olmaz. 

RECEB B. (Kütahya) — Mazbatada imza
nız var mı, bakacağım. 
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MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Benim 
de imzam vardır. Söylüyorum imzamı zahmet 

etmeyiniz. 
ALİ RIZA B. (İstanbul) — Ayağı kesikleri 

geçme, efendi. I 
MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Evet 

bu temin etmez. Bunun için bendeniz başka 
bir teklifte bulunacağım. Receb Beyefendi bi
raderim bana diyorlar ki senin burada imzan 
var. Birincisinde yoktur. İkincisinde vardır. 
(Gürültüler) 

REİS — Ali Rıza Bey, Mazhar Müfid Bey. 
Rica ederim, Heyeti Umumiyeye tevcihi hitap 
buyurunuz. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Rica 
ederim dinleyiniz. Mademki bu mâlûlînin terfih
leri matluptur, mademki bu mâlûlînin terfihle
ri farizai zimmettir. Bunun için bendeniz başka 
bir teklifte bulunacağım. (Gürültüler) 

KILIÇ ALİ B (Gazianteb) — Çıkar ağzın
dan şu baklayı. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Müsaa
de buyurun, Paşam. Neden kızıyorsunuz? Hepi
niz zamma taraftarsınız, bendeniz daha ziyade 
teklifte bulunacağım. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Söyle, 
Allah aşkına söyle. I 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Evet 
bu şekilde kanun olursa böyle olur. Çünkü be
nim kanaatim var ki bu kanunla mâlûlîni terfih 
etmiş olmıyacaksmız. 1 500 lira verdiniz, farz I 
edin, 2 000 verdiniz? Bu neyi temin eder, Allah I 
aşkına. Bu bir şey temin etmez. (Ne verelim I 
sesleri) Şimdi bir teklif arz edeceğim. (Söyle I 
sesleri) I 

RECEB B. (Kütahya) — Şu baklayı çıkar 
ağzından rica ederim merak ediyoruz. I 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Beye
fendiler şimdi ben diyorum ki diğer bir arkada- I 
şımızın burada temas ettiği gibi, iki gözü yok bir I 
adama iki bin lira vereceğiz. I 

ESAD Ef. (Menteşe) — Peki encümende I 
neye söylemedin? | 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — En
cümende bu kanuna göre fikrim budur. Fakat 
ben size yeniden bir şey teklif edeceğim. I 

BİR SES — Söyle yahu ne olacak? 
ESAD Ef. (Menteşe) — Encümende neye 

muhalif geldin? | 

I MAZHAR MÜFİD. B. (Devamla) — Beye
fendi ben Peygamber değilim. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Pekâlâ, mesele bit-
j ti. Şimdi sözünden döndü. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Benim 
teklifim, hidematı vatanjyeden bâzı adamlara 
maaş tahsis ediyorsunuz. Acaba bir muharebede 
iki kolunu kaybetmiş, iki ayağını kaybetmiş, iki 
gözünü kaybetmiş olan bir adamın hizmeti; hiz-

I meti vataniye değil midir? Böyle kaydıhayat 
şartiyle iki gözden mahrum olan bir adamın, bir 
iş yapamıyacağını nazarı dikkate alarak onu, ter
fih edecek ve müreffehen yaşatacak bir tarzda 
maaş tahsisine niçin gitmiyoruz arkadaşlar? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Bu faz
ladan ikramiyedir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Bende
nizin teklifimin biri budur. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Yapılıyor. 
MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Yapı

lıyor, yapılıyor? Ama Receb Beyin dediği gibi 
I «canları çıktıktan sonra yapılıyor» teklifimin 

birisi budur. Kanun yapılıyorsa bir an evvel ya
pılsın. Böyle bin lira vermekle bir şey olmaz. 
Böyle iş göremiyecek derecede sakat olan arka
daşlara, müreffehen yaşatacak maaş vermeliyiz. 

I - İkincisi : Hakikaten birçok arazimiz, emlâki-
I miz vardır. Yine bu malûllere meskûn oldukları 
I yerlerde, iskân edildikleri yerlerde her şeye ter-

cihan emlâk ve arazi verelim. 

EMİN B. (Tokat) — Şüheda da dâhil.... 
İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — İlkin bu

nu verelim. >>; 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Ister-
I seniz onları da dâhil edelim. Bunlar verildikten 
I sonra, bunları yaptıktan sonra bu parayı mükâ-
I fat olmak üzere mi vermek istiyorsunuz? Pek

âlâ... Fakat rica ederim, evvelâ bunları yapın 
ve deyin ki : İşte sana tarla, işte sana yaşıyacak 
kadar maaş, işte bu da senin hizmetine mukabil 

I mükâfat deyiniz ve hizmetin o kadar büyüktür 
ki size bunu mükâfat olarak veriyoruz deyiniz. 
Rica ederim efendim bugün bu parayı vereceğiz. 
Âlâ fakat arazi ve emlâk verilinceye kadar arz 
ettiğim veçhile maaş tahsis edilinceye kadar 
bu para heder olacaktır. Bu adam ne ile geçin
sin? Mademki mâlûlînin terfihi matluptur. Ve 
mademki arzu ediyorsunuz ve ben de o fikirdeyim. 

I Bir. nefere dört yüz lira ne yapacaktır? Bu para 
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hakikaten azdir. Bir adam dört yüz lira ile 
ne yapabilir? Binaenaleyh; arazi, hayvanat, 
mümkünse, ev ve geçinecek maaş verelim. Ve 
o zaman o mükâfatı, bizim dediğimiz derecede 
vermekte zannederim bir mahzur yoktur. 

RECEB B. (Kütahya) — Mazbatada böyle 
bir şart olmaksızın mutlak olarak razı olmuşsu
nuzdur. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Evet 
bu benim şahsi kanaatimdir. Öyledir. Mazbata 
öyledir. Fakat bendeniz diyorum ki bu dediğim 
şerait kabul edildikten sonra buna siz de memnun 
olursunuz. Mâlûlîn de razı olur. Dediğim gibi 
emlâk ve arazi verilsin. Maaş tahsis edilsin. Ve 
farz ediniz ki bin lira, bin beş yüz lira veril
sin. 

RECEB B. (Kütahya) — Kahve parası.... 
MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Bende

nizin fikrim budur. Eğer bu fikrimi kabul ede
cekseniz oturalım, burada bir lâyihai kanuniye 
haziiiıyarak takdim edelim. (Müzakere kâfi şa
da! arı) Zannederim şimdi anlaştık. 

REİS — Efendim bir takrir var arz edece
ğim. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Şimdi 
anlaştık değil mi ya? 

ALt RIZA B. (İstanbul) — Kanunu reddet
miştiniz Beyefendi. Mazbatanızda kanunu red
detmiştiniz. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Hangi 
kanunu? 

ALİ RIZA B. — Mazbatanızı okuyunuz. 
Mazbatanızda reddetmiştiniz. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Hangi 
kanunu efendim. (Muhavere edilmesin sesleri) 

REİS — Rica ederim efendim muhavere yap
mayınız. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Beye
fendiler bugünkü kanun reddedilmemiştir. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Orada mazbata -
nızda reddetmişsiniz. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Nerede 
Beyefendi? 

ALI RIZA B. (İstanbul) — Mazbatanızda 
reddediyorsunuz. 

REİS — Mazhar Müfid Bey rica ederim mu
havere yoktur. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — O maz
batada kanunu reddetmedik. 

REİS — Rica ederim efendim Nizamnameyi 
tatbik edeceğim. Muhavereden sizi menadiyorum. 
Sözünüz kâfidir. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Reis Bey söz 
veriniz. Beyefendiyi iskât edeceğim. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Mazba
ta, kanunu reddetmemiştir. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayeti hak
kında takrir var. Müzakerenin kifayetini reyi 
âlinize arz ediyorum. Müzakerenin kifayetini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Aksi reyde bu
lunanlar lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi gö
rülmüştür. Takrirleri arz ediyorum efendim. 

Riyaseti Celileye 
(İstiklâl Muharebatı esnasında) ibaresinden 

sonra berveçhi âti kaydın ilâvesini teklif eyle
rim : 

Mecruhiyet, incimad, tesemmümü hâd veya 
emrazı istilâiye neticesi olarak malûl kalan ilâh. 

Çorum 
Dr. Mustafa 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin başındaki (İstiklâl Muha

rebatı) yerine (İstiklâl Muharebatı ve dahilî is
yanlara) fıkrasının kabulünü teklif eylerim. 

Ardahan 
Halid 

Riyaseti Celileye 
(Mensubîn) kelimesinin tayymı teklif ede

rim. 
Zonguldak 

Tunalı Hilmi 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin berveçhi âti tadilini teklif 

eylerim. 

İstiklâl Muharebatmda (ve dahilî isyanları 
teskin için icra kılman harekâtı askeriye esnasın
da malûl olup) ilâh. 

Ardahan 
Halid 

Riyaseti Celileye 
Milis yerine millî kuvvetler tâbirinin vaz'mı 

teklif eyleriz. 

Karesi Menteşe 
Mehmed Vehbi Esad 
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Riyaseti Celileye 

Birgûna mecburiyeti askeriyesi olmadığı hal
de sırf arzuyu zatiyesiyle muharebata iştirak eden 
ve gerek zâibit gerekse silâh endaz sıfatiyle istih
dam edilen zevat, Askerî tekaüt ve istifa Kanu
nuna müzeyyel mevaddı kanuniyede (gönüllü) 
tabiriyle ifade edilmiştir. Binaenaleyh birinci 
maddedeki mil'is kelimesinin de (gönüllü) ye teb
dilini arz ve teklif ederim. 

İzmit 
İbrahim 

Takrirler (Devam) 
6. — Bayezid Mebusu Süleyman Südi Bey m, 

İstiklâl muharebelerinde malûl olan ümera ve za
bıtana verilecek ikramiyeye dair Kanunun birin
ci maddesine «Bu misillû muharebatta' istihkarı 
hayat edenler», diye bir kayıt konulmasına dair 
takriri (4/145) 

Riyaseti Celileye 
İstiklâl Muharebesinde malûl olan ümera ve 

zâbitanın temini maişetleri için verilecek ikra
miye Hükümeti Cuımhuriyenin şan ve adaletli
dendir. Bu misillû muharebede istihkarı hayatla 
şehidolanlarm yavrularına da münasip miktar
da ikramiye itası muktazayı merhamettendir. 
Birinci maddeye bu bapta bir kayıt ilâvesini arz 
ve teklif eylerim. 

Bayezid 
Süleyman Sudi 

Riyaseti Celileye 
(A) tertbinde malûl olan güzatı muhtereme-

ye bir defaya mahsus olmak üzere ümera ve za
bıtana ilki b'n, küçük zabit ve efrada beşer yüz 
lira verilmesini teklif eylerim. 

Gümüşana 
Zeki 

Riyaseti Celileye 
Zâbitana Efrada 

REİS — Zeki Bey iki takririniz var. 
ZEKİ B. (Gümüşane) — Birinoi takririm 

(A) tertibi hakkındadır. (A) tertibinde olan mâ-
lûlîni guzata ikişer bin lira verilmesine dairdir. 
İkine: takririmde (B) tertibinde olanlara bin iki
şer yüz, (C) tertibinde olanlara altışar yüz lira 
verilmesini teklif edilorum ki encümen üç yüz 
lira koymuştur. 

Riyaseti Celileye 
Muvasenoi Maliye Encümeni Müdafaai Mil-

live Encümeninin teklifine karşı 18 0Q0 liralık 
bir tasarruf temimi için birinci dereceden malûl 
zabıtanı Müdafaai Milliyenin teklif ettiği 1 200 
liravı 800 liraya ve iıkinci dereceden olanlara tek
lif edilen 600 lirayı 400 liraya ve üçüncü dere
ceden malûl olanlara teklif edilen 300 lirayı iki 
yüz liraya tenzil etmiştir. Mâlûlm için verilecek 
fazla onrakiz bin lira milletle istiksar edilecek 
bir miktar olmadığından Müdafaai Millivenin 
teklifi mucibince miktarların kabulünü teklif ey
lerim. 

İstanbul 
Ali Rıza 

Riyaseti Celileye 
Encümenlerin son tadilâtında mükâfat mik

tarları çok kısılmışti/r. Milletin halâsı için en kıy
mettar uzuvlarını veren ve bugün bu yüzden 
sürünmeye mahkûm olanların hayatlarını bir 
derece kadar olsun temin için âtideki miktarla
rın. tesviyesini ve birinci madde fıkralarına işbu 
erkaımın ilâveısiıni ve ikinci maddedeki yekûnun 
bnna göre hrı hesap vaz'mı teklif eylerim. 
Zâbitana Efrada 

1 500 400 (A) fıkrası nihayetine, 
1 000 200 (B) fıkrası nihayetine, 

600 100 (C) fıkrası nihayetine 
Kütahya 

Receb 
Riyaseti Celileye 

Elyevm müzakere olunan kanunla Heyeti Ce-
lilenin kabul edeceği mükâfat verilmekle beraber 
bencs bu kâfi gelemiyeceğinden kendilerine ihti-
yaeatmı temin edecek hizmeti vataniye tertibin
den maasat ile emlâk ve arazi itası hakkında Hü
kümetçe bir kanun ihzarını teklif ederim. 

Denizli 
Mazhar Müfid 

RECEB B. (Kütahya) — Reis Bey! Usul 
hakkında bir noktayı arz edeceğim. Müsaade bu-

1 200 400 (B) tertibinde bulunan mâ-
lûlini guzata 

600 200 (C) tertibinde bulunan mâ-
lûlini guzata 

Irae olunan erkam üzerine taltiflerini teklif 
eylerim. 

7 Kânunusani 1340 
Gümüşane 

Zeki 
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yurunuz efendim! O (A), (B), (C) fıkraları 
haşlamadan evvel maddenin başında fıkrai asli
ye vardır. Bunun hakkındaki tadiller ayrıca, fı-
karattaki miktarı mükâfata taallûk edenler ay
rıca reye konsun. Tensip buyurulursa böyle re
ye vaz' buyurunuz. Salâhiyeti devletiniz dahilin
dedir. Bendeniz arz ediyorum. 

REİS — Efendim, verilen takrirler başlıca 
dört kısma ayrılır. Birincisi: Doğrudan doğruya 
•gerek maddenin serlevhasının ve gerek diğer fık
ralarının tadiline aidolan kısımdır. 

İlkine'sı: Maddede mezkûr olan miktarların 
/tezyidi hakkındadır. 

Üçüncüsü: Müdafaai M ili iyeden gösterilen mik
tarın kabulünü ve Muvazene! Maliyenin teklifi
nin reddini mutaza.mmındır. 

Dördüncüsü: Maddenin ihtiva .etmediği, büsbü
tün ayrı bir tekliftir ki, şühedanın etfaline tah
sisat itasına aittir. 

Şimdi Recob Beyin Heyeti Âlinize arz ettiği 
veçhile maddenin birinci fıkrası hakkındaki tak
rirleri evvelâ okuyup reye vaz'edeceğim. Ondan 
sonra miktarlar hakkındaki takrirleri reyi âlini
ze arz edeceğim. Ardahan Halid Paşanın takririni 
okuyoruz efendim. 

(Ardahan Mebusu Halid Paşanın takriri tek
rar okundu.) 

ARÎF B. (Eskişehir) — Bunu encümen de 
kabul ediyor. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Encümen de ka
bul ediyor. 

REİS — Encümen de kabul ediyor. O halde 
bu şokli kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Ak
si reyde bulunanlar lütfen el kaldırsın. Bu su
rette şekil kabul olundu efendim. 

Yozgad Süleyman Sırrı Beyin de bu bapta 
tadili vardır. Artık onu reye koymaya lüzum 
yoktur. 

Efendim Çorum Mebusu Mustafa Beyin tak
riri birinci fıkrayı daha ziyade tevsi ediyor. 
Mustafa Beyin takririni okuyoruz. 

(Çorum Mebusu Mustafa Beyin takriri tek
rar okundu.) 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Gayet doğru! 
REİS — Efendim bu şekilde tashihi reyi âli

nize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Aksi reyde bulunan lütfen el kaldırsın. 
Bu şekilde kabul olundu efendim. 

Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Bey, «men-
subîn» kelimesinin tayymı teklif ediyor. Kabul 

edenler lütfen el kaldırsın. Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

Efendim şimdi milis kelimesinin tefsiri hak
kında. Kareni Vehbi Beyin ve Menteşe Esad Efen
dinin bir takriri vardır. 

(Karesi Mebusu Vehbi Bey ve refiki Mente
şe Mebusu Esad Efendinin takriri tekrar okun
du.) 

REİS — «Milis» kelimesi yerine, «Millî kuv
vetler» denmesini teklif ediyorlar. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Milis resmî bir 
tâbirdir ve kanunlarda münderiçtir. (Millî kuv
vetler) maksadı temin edemez.. (Gürültüler) 

REİS — Efendim yine aynı kelimenin «gö
nüllü» tabiriyle yazılmaısmı İzmit İbrahim Bey 
teklif ediyor. Evvelâ: Karesi Mehmed Vehbi Bey
le refikinin takririni reyi âlinize arz edeceğim. 
Çünkü ilk evvel o takrir verilmiştir. Bu takriri 
kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Aksi reyde 
bulunan, lütfen el kaldırsın. «Milis» tâbiratı ye
rine, «Millî kuvvetler» şeklinde yazılması kabul 
olundu. O halde efendim, (gönüllü) şekline dair 
olan takriri reye koymaya lüzum kalmadı. 

Şimdi efendim tezyit kısmına ait takrirleri 
reyi âlinize arz edeceğim: Bunlardan Zeki Beyin 
teklifi en yüksek şekli mutazammın olduğu için 
evvelâ Zcıki Beyin teklifini reye vaz'edeceğim. 
Zeki Bey diyor ki, «A» fıkrasındaki, yani Muva-
zenei Maliyenin, «800» teklifi iki bin ve «400» 
olarak teklif olunan miktarı da beş yüz olarak 
teklif ediyor. 

RÜŞDÜ Pş. (Erzurum) — Reis Bey, ayrı 
ayrı reye koyunuz. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Müsaade ederseniz 
izah edeyim. (Hacet yok, sesleri) 

REİS -— Sonra efendim, «B» fıkrasındaki 
«400» ü bin iki yüz ve «200» ü de dört yüz ola
rak ve «C» fıkrasındaki iki yüzü altı yür ve yü
zü de iki yüz olarak teklif ediyorlar. O halde 
efendim bu takriri... 

RÜŞDÜ Pş. (Erzurum) — Efendim madde 
madde reye vaz'olunmazsa ^nlaşılmıyacak. 

REİS — Efendim! Zaten nazarı itibara alın
mak üzere ara ediyorum. Hesabatmı encümen 
tanzim etsin. 

RECEB B. (Kütahya) — Reis Bey hesabat 
ikinci maddededir. Birinci madde kabul oluna
bilir. 
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Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Reis Bey 
madde encümenden geldi, encümenin teklifi red-
dolunuyor, bu teklif kabul edilirse nasıl encüme
ne gider? 

REİS — Efendim Muvazenei Maliyenin «A» 
fıkrasındaki «800» ü «2 000» olarak kabul eden
ler... 

BİR SES — Müdafaai Milliye Encümeni ne 
kadar göstermiştir? 

REİS — Efendim Muvazenei Maliye, «800» 
Müdafaai Milliye «1 200» Zeki Bey «2 000» 
olarak teklif 'ediyor. 

TAHSİN B. (Aydın) — Bendenizin de tak
ririm vardır. 

REtS — Kabul olunmazsa zatıâlinizin teklifi
ni reye Yaz'ederim. 

REŞAD B. (Samban) — Maliye Vekili ne 
diyor? 

ESAD Ef. (Menteşe) —Vicdanı umumi! Vic
danı pâkim söylüyor Reşad Bey! 

REtS — Efendim, «800» ü «2 000» olarak 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Hürmetle kabul 
ederiz. Yedi kişidir arkadaşlar! 

REİS — Efendim aksini reye arz ediyorum. 
Muvazenei Maliyenin «800» Müdafaai Milliyenin 
«1 200» olarak teklif ettiği bu paranın iki bine 
iblâğını kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmedi efendim. 

RECEB B. (Kütahya) — Ondan sonra ben
denizin teklifim gelecektir efendim. 

REİS — Aym fıkrayı bitirelim. Ondan son-
ıra ötekilerine geçeriz. O halde efendim Müdafaai 
Milliyenin, «1 200» olarak teklif ettiği meblâğın 
«1 500» e iblâğını Receb Bey teklif ediyor. Bu
nu kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. 

Efendim aksini reyi âlinize arz ediyorum. Ya
ni bin be;} yüze iblâğını kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul olunmadı efendim. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Allah yardım et
sin malûllere... 

ZEKt B. (Gümüşane) — Birer defter açalım 
da bari birer birer sadaka toplıyalım. 

REİS — Zeki Bey; «A» fıkrasındaki «400» ün 
«500» e iblâğını teklif ediyor. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ARİF B. (Eskişehir) — 
Müdafaai Milliyenin teklifini niçin reye koy- E 

muyorsunuz? 

— 72! 

İSMAİL CANBOLAT B. (İstanbul) — Muva
zenei Maliyenin teklifinden evvel Müdafaai Mil
liye Encümeninin teklifi reye vaz'olunmalıdır, 
Müdafaai Milliyenin, «1 200» teklifini reye koy
mak lâzımdır. 

REİS — Evvelâ daha yüksek olanları reye 
vaz'ediyorum. 

İSMAİL CANBOLAT B. (İstanbul) — On
lar kabul edilmedi. Bunları reye koymanızı rica 
ederim. 

REİS — Hayır efendim Müdafaai Milliye 
Encümeninin teklifini sonra arz edeceğim. Efen
dim Zeki Bey, «A» fıkrasındaki, «400» ün beş 
yüze iblâğını teklif ediyor. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul olunmadı. 

Efemdim Reeeb Bey de dört yüzü teklif et
mişti. Zeki Bey (B) fıkrasındaki Muvazenei Ma
liye Encümeninin dört yüzünsün. bin iki yüze... 

RECEB B. (Kütahya) — Efendim, (A) fık
rası b'itmedi Re";T Bey! 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Efendim rakam
lar arasında Muvazene temini için evvelâ (A) 
fıkrasını ikmal edelim. Sonra (B) fıkrasını reye 
koy maki iğimiz lâzımdır. (B) fıkrasındaki yük
sek bir rakam kabul edilirse çak çirkin olur. 

REİS — Şimdi efendim bir takrir vardır ki, 
Müdafaai Milliye Encümeni teklifinin tercihan 
reye konulması hakkındadır. Bu takrir Ali Rıza 
Bey tarafından verilmiştir. Diyor ki, (Maddeler 
arasında muvazene temini için evvelâ Müdafaai 
Milliye Encümeninin teklifini reye vaz'edin) Bu 
teklifi kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksi 
reyde bulunanlar lütfen el kaldırsın... Kabul 
edildi. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Maşallah Ali Ce
nan! Bey! Zabıt, seni kaydetsin. 

REİS — Efendim, (A) fıkrasına ait Müda
faai Milliye Encümeninin teklifini reye vaz'edi
yorum. Yani Muvazenei Maliyenin sekiz yüzüne 
karşı bin iki yüz, dört yüzüne karşı dört yüz 
sabittir. (A) fıkrasındaki bu teklif atı kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'edi
yorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Mü
dafaai Milliyenin (A) fıkrasındaki teklifi kabul 
olundu. Yani bin iki yüz ve dört yüz teklifleri. 

(B) fıkrasına geçiyorum. (B) fıkrasındaki 
Zeki Bey, Muvazenenin dört yüz, Müdafaai Mil
liyenin altı yüz olan teklifnin 1 200 olarak ka-
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bulünü teklif ediyorlar. 1 200 teklifini reyi âli
nize vazediyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul]. olunmadı efendim. 

RECEB B. (Kütahya) — Bendeniz takriri
min mabadından va^eetim. Cürkü teselsülü man
tıki bozuldu. Sıra ile Müdafaai Milliye Encüme
ninin teklifi reye konulmalıdır. 

REİS — Pekâlâ efendim. Zeki Bey, (B) fık
rasının ikincisi olan iki yüzün dört yüze iblâğı
nı teklif ediyor. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul etımiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
olunmadı 'efendim. 

O halde Müdafaai Milliye Encümeninin (B) 
fykraiTndpki teklifi aynen reyi âlinize vaz'ediyo-
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini 
reye vaz'ediyorum. Kaıbul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Müdafaai M Bilyenin. (B) fıkrasına 
•aide1 arı teklifi kabul olundu. 

' E Sendim Zrki Bey fC) fıkrasındaki iki yü
zlün altı yüze iblâğını teklif ediyor. Kaıbul buyu
ranlar lütfen el kaldırsın. Kabul etmiyenler lüt
fen ol kaldırsın. Ka.bul olunmadı efendim. 

ikincisi: Yüzün iki yüze iblâğını kabul buyu
ranlar lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyo-
rum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul olunmadı efendim. 

O halde Müdafaai Milliye Encümeninin (C) 
fıkrasına ait teklifini reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Aksini re
ye vaz'ediyorum. Kabul buyurmıyanlar lütfen el 
kaldırsın. Müdafaai Milliye Encümeninin (C) 
fıkrasına aidolan teklif kabul olundu efendim. 

Efendim şimdi bu teklifin haricinde bir tak
rir daha vardır ki o da, istihkarı hayat ederek 
rphidol anların yavrularına da münasip miktar 
ikramiye verilmesine dairdir. 

ALI RIZA B. (istanbul) — Bu ayrı bir ka
nun mevzuudur. 

REİS — Efendim nazarı mütalâaya alınıp 
Müdafaai Milliye Encümenine göndermek üzere 
reyi âlinize arz ediyorum. 

RECEB B. (Kütahya) — Ayrı bir teklifle 
gelmek üzere Müdafaai Milliye Encümenine gön
dermeli. 

REİS — Bu takririn Müdafaai Milliye ve 
Muvazenei Maliye encümenlerince icabedecek şe
kilde bir maddei kanuniye tanzim edilmek üzere 
havalesini reyi âlinize vaz'ediyorum. Nazarı mü

talâaya alanlar lütfen el kaldırsın. Aksi reydo 
bulunanlar lütfen el kaldırsın. Kabul olundu. 

TAHSİN B. (Aydın) — Bendenizin de bir 
takririm vardı. 

MAZHAR MÜFID B. (Denizli) — Bendeni
zin de bir takririni vardı. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Bu takriri na
zarı itibara alalım ki, o esas üzere havale olun
sun. 

(Mazhar Müfid Beyin takriri tekrar okun
du.) 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Teklifi 
kanunide bulunsun efendim. 

ALI RIZA B. (İstanbul) — Reis Bey söz 
istiyorum. 

REİS — Efendim deminki takrir iki encü
mende düşünülmek üzere nazarı itibara alın
mıştı. Tensip buyurursanız bunu da o şekilde 
encümene havale edelim. Bu takriri arz ettiğim 
sakilde nazarı mütalâaya alanlar lütfen el kal
dırsın. Nazarı mütalâaya almıy anlar lütfen el 
kaldırsın. Nazarı mütalâaya alinindi. 

RECEB B. (Kütahya) — Reis Beyefendi ka
nunun birinci maddesi muaddel şekilde tekrar 
okunsun. Heyeti Umunıiyesi reye vaz'edil sin. 

REİS — Pekâlâ efendim. Okuyalım : 

istiklâl Muharebatı esnasında malûl kalan mu
vazzaf, mütekait, ihtiyat, millî kuvvetler ve 

ve jandarma erkân, ümera, zabit an ve me
murin ve mensubum askeriye ile küçük 

zâbitan ve efrada nakdî mükâfat 
itası hakkında kanun 

Madde 1. — istiklâl Muharebatmda ve dahilî 
isyanlarda mecruhiyet, incimat, tesemmümü hâd 
veya emrazı istilâiye neticesi malûl kalan mer
but cetvelde [1] esamisi muharrer muvazzaf, 
mütekait, ihtiyat, millî kuvvetler ve jandarma 
erkân, ümera ve zâbitan ve memurin ve mensu-
bîni askeriye ille küçük zâbitan ve efrada ber-
veçhi âti derece dâhilinde bir defaya mahsus 
olmak üzere mükâfatı nakdiye verilir. 

Mezkûr cetvelde ismi muharrer olmayıp da 
vaziyeti bu kanunun ahkâmına mutabık olan 
mâlûlîn zuhur ederse isimleri Meclise arz edi
lerek yeniden tahsisatı munzamma almak su-

(1) İşbu cetvel 76 ncı içtimmn nihayetinde 
mündeviçtir. 
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retiyDe derecesine göre aynı nisbette mükâfatı 
nakdiye verilir. 

A) İki gözü âmâ olan veya iki ayağı veya 
iki kolu olmayan veya mâdum hükmünde bulu
nan veya tarafı ulvi ve süfliden birer tanesi 
aynı zamanda mâdum veya mâdum hükmünde 
olan, gayrikabili tedavi emrazı akliye ile malûl 
muvazzaf, mütekait, ihtiyat, millî kuvvetler ve 
jandarma erkânı ümera, zâbitan ve memurin ve 
mensubîni askeriyeye (Bin ikişer yüz) ve kü
çük zâbitan ile efrada (Dörder yüz) lira, 

B) Etraftan birisi mâdum veya mâdum 
hükmünde olan ve fekki süflinin mâdumiyeti, 
şerci gayritab'î, habsellbevl veya selsülbevl ile 
muhtelif gayrikabili tedavi kilye veya mesane 
iltihabı ve mesane tahribatı veya nasuru midevî, 
şiryana sezen borusu taşımaya mecburiyet hâsıl 
eden huzu'u sezen, mafsalı harkafii, fahzinin il-
tisakı tammı, muavenete muhtaç emrazı asabi-
yei muhtelife ile malûl olan muvazzaf, müte

kait, intiyat, millî kuvvetler ve jandarma er
kân, ümera, zâbitan ve memurin ve mensubîni 
askeriyeye (Altışar yüz) ve küçük zâbitan ile 
efrada (İkişer yüz) lira, 

C) Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun em
raz cetvelinin beşinci ve altıncı deracatı dâhi
linde bulunan mütebaki emrazdan malûl kalan 
muvazzaf, mütekait, ihtiyat, millî kuvvetler ve 
jandarma erkân, ümera, zâbitan ve memurin ve 
mensubîni askeriyeye (Üçer yüz) küçük zâ
bitan ve efrada (Yüzer) lira, 

REİS— Efendim birinci maddenin heyeti 
umumiyesini okuduk. Muaddel şekilde kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye arz edi
yorum. Kabul etmiycnler lütfen el) kaldırsın. 
Birinci madde muaddel şekilde kabul olundu. 

On dakika teneffüs etmek üzere Celseyi tatil 
ediyorum. 

Hitamı celse; saat : 4,13 

İKİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 4,30 

BEİS — Sabri Bey 

KÂTİPLER : Ragıb Bey (Zonguldak Hakkı Bey (Van) 

REİS — Efendim celseyi açıyorum. 
maddeyi okuyoruz : 

İkinci 

Madde 2. — Bu husus için 1339 senesi Mu-
hassatı Zatiye bütçesine (A/55) namiyle açıla
cak faslı mahsusa (ikiyüz ondokuz bin) lira 
tahsisatı munzamma ilâve edilmiştir. 

REİS — Efendim ikinci madde hakkında 
söz söylemek istiyen var. mı? (Hayır sesleri) 

Efendim birinci maddede tâbiratı fenniye arasın
da «ya» kelimesi vardır. Dr. Mustafa Bey bu «ya» 
kelimesinin kalkmasını istiyorlar. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Efendim «İki 
gözü âmâ olan veya iki ayağı veya iki kolu ol-
mıyan» vardır ki (ve) den sonra (ya) istemez. 

REİS — Yanlış fennî bir tâbir imiş, kaldırı
yoruz, «İki gözü âmâ olan ve iki ayağı» şeklin
de olacak. 

Efendim iki maddeyi reyi âlinize arz ediyo
rum. Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Ak
sini reye vaz'ediyorum. Kabul! etmiyenler lüt
fen el kaldırsın. İkinci madde aynen kabul 
<\li5rrjiştir efendim. 

Üçüncü maddeyi okuyoruz efendim : 
Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden iti

baren meriyülicradır. 
REİS — Efendim üçüncü maddeyi reyi âli

nize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Aksi reyde bulunanlar lütfen el kaldır
sın. Üçüncü madde kabul olundu efendim. 
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Dördüncü maddeyi okuyoruz efendim : 
Madde 4. — îşbu kanunun icrayı ahkâmına 

Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri me
murdur. 

REÎS — Efendim dördüncü maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Aksi reyde bulunan 
lütfen el kaldırsın. Dördüncü madde aynen ka
bili olundu efendim. 

Efendim kanun tahsisatı mutazammın 
olması itibariyle tâyini esami ile reyi âlini
ze arz ediyorum. Kabul buyuranlar beyaz, bu-
yurmıyanlar kırımızı rey vereceklerdir. (Âra 
istimal edildi). 

ZEKİ B. (Oümüşane) — Bir taraftan da 
müzakereye devam edelim efendim. 

REİS — Peki efendim. 

2. — Hizmeti fiiliyei askeriyenin tenkisi 
müddetine aidolmak üzere Mükellefiyeti askeri-
riye kanunu muvakkatinin beşinci maddesinin ta
diline dair 1/398 numaralı lâyihaî kanuniye ve 
Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye encü
menleri mazbataları. 

REİS — Efendim ruznaımemizin 2 nci mad
desi, Mükellefiyeti askeriye 'kanunu Muvakka
tinin beşinci maddesinin tadiline dair 1/398 
numaralı lâyiıhai .kanuniye ve Müdafaai Milliye 
ve Muvazene i maliye encümenleri mazbataları 
var okunacaktır. 

T. C. 
Başvekâlet' 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Aded : 6/488 

1 . 12 . 1339 

T. B, M. M. Riyaseti Celi'lesine 
Hizmieti fiiliyei askeriyenin tenkisi müd

detine aidolmak üzere Mükellefiyeti askeriye 
.'kanunu Muvakkatinin beşinci maddesinin ta
dili ha'kkında Müdafaai Milliye Vekâletince 
bittanzim îcra Vekilleri Heyetinin 29 .11.1339 
tarihli içıtimaında Meclisi Âliye arzı takarrür 
eden lâyihai kanuniye leffen takdim kılın
mıştır. Muktazasınm ifasına müsaadei Riyaset-
penahllerini istikham eylerim, efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Eslbalbı mucibe lâyihası 
Mükellefiyeti Askeriye Kanununun 122 nci 

maddesi icabmca hizmeti fiiliye erbabından 

Seferberlik ilâm tarihinden hali hazara avdet 
edinceye kadar bedeli nakdî kabul olmıyaca-
ğı vârestei tizkârdır halbuki; 

Mihelikerim -sulh aJkddlunmuş ve Karihen 
hali hazara rücuun ilâniyle mükellefiyetin mü-
isaadei kanuniye dairesinde bedeli nakdî itası
na teşeblbüs edecekleri tabiî bulunmuştur. An
cak mezikûr kanunun 118 nci maddesinde be
deli nakdî miktarı elli aded yüzlük Osmanlı 
altını olarak gösiterilmelktedir. Bu miktar ka
nunu mebıhusun hini neşrinde henüz evrakı 
nalkdiyenin m^vcudlolmaması ve olduikça bir 
kıymeti haiz bulunması hasebiyle o vakitler 
•bu müsaadei kanuniyeden ancak hal ve vakit
leri ve servetleri yolunda bulunanlar istifade 
edebilmekte ve bu muamelede kuvvei umumi
ye üzerinde hiss'olunur bir tesir hâsıl edeme
mekte idi. Halbuki : 

1330 senesinden beri devam edegelen sefer
berlik neticesi umum hükümetlerde olduğu 
bizde de evrakı nakdiye tabını icalbe'tıtirımiş 
ve bidayeten altınla müsavi kıymette olan işbu 
evrakı naikdiye kıymeti piyasada bilâhara pek 
iziyade duçarı tenezzül olmuş ve altın para ile 
aralarında alltı yedi misli bir faıik husule gel
miştir. Bu hale göre (miktarı muayyenei kanu
niye dairesinde bedeli nakdî kabulü ekseri
yetle mükellefinin hizmeti mecburelerini bede-
len ifa arzu ve hanesine dıüşamelk suretiyle 
kuvayı umumiye üzerinde azîm rahne
ler hâsıl ederek kadnolarm ikmali mevcudiye
tini imkânsız bırakmak gibi ehemrojyeiti gayri-
münker bir halin hudus ve vücudunun icabet-
tireceği derkârdır. 

Binaenaleyh bedeli nakdî keyfiyeti gayei 
kanuni veçhiile 'eslhaıbı yesardan olan bir kıs:m 
galil efrada münhasır kalarak arz olunan ma
lı azire meydan bırakmış olmamak üzere nıad-
dei marazasının tadiliyle miktarı bedelin üç 
yün Osmanlı altınına iblâğı muvafık görülmüş 
ve dört maddeyi havi kaleme alman maddei 
muaddele sureti takdim olduğundan bunun, 
halı nazariye avdetle derhal taıtlbikına ibtidar 
'ölunabilmeJk için meriyeti ahkâmına mürettep 
muamelel icaibiyesinin müstaceLon ifası nıâru-
'zında işbu esbabı mucibe lâyihası arz ve tak
dim olunur, 
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T. C. 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Md. 
Aded : 58 

Lâyihai kanuniye 

Madde 1. — Hizmeti fiiliyei asksriye müd
deti, piyade ve nakliye sınıfları için bir buçuk, 
topçu, süvari, havaiye, sanayi ve otomobil sı
nıfları için ki; jandarma, muzika ve kıtaatı 
fenniye için üç, bahriye için de dört sene olup 
tarihi duhulden bed'eyler. 

A) Hizmeti maksure şeraitini haiz olanlar 
işbu hizmeti fiiliyenin dokuz ayını silâh altın
da ve mütebakisini mezunen geçirirler. 

B) Maksure şeraitini haiz olmayıp da li
selerin beşinci sene tahsillerini ikmal etmiş 
olanlar veya bu derece hususi ve resmî tahsil 
gördüklerini Maarif Vekâlet ve müdüriyetlerin-
ce bilimtihan ispat ve tasdik ettirenler her altı 
ay için birer ay hesabiyle hizmeti fiiliyelerinin 
nihayetinden o kadar ay evvel mezun bırakılır
lar. 

C) Beşyüz lira bedeli nakdî verenler hiz
meti fiiliyelerinin dört ayını; 

D) Hizmeti askeriyeye celbolunanlardan 
«Pilot» şahadetnamesi kuvayı havaiyece tasdik 
edilip de orduda fiilen pilotluk vazifesinde is
tihdam ve askerî pilotluk tasdiknamesini ihraz 
ettikleri takdirde beş ayını; 

H) Kuvayı havaiyeye tefrik olunan ef
rattan Askerî Tayyare Mektebinde pilotluk şa
hadetnamesini alabilenlerin tahsil müddeti dâ
hil olarak oniki ayını silâh altında ve müteba
kisini mezunen imrar ederler. (Ancak «bir» fık
rasında beş ay zarfında tasdikname alamıyan-
lar yedinci ay nihayetinde dahi tasdikname al
maya muvaffak olamazlarsa pilotluktan ihraç 
ile iki seneden ibaret olan hizmeti fiiliyelerini 
kuvayı havaiyenin bir hidematmda ikmalen 
ifa ederler.) 

Madde 2. — Topçu, süvari, muzika,, jan
darma, sanayi, otomobil; havaiye ve bahriye 
sınıflarının balâdaki madde veçhile bir buçuk 
seneden fazla sebkedecek hizmetlerinin iki misli 
mükellefiyetlerinin sonundan tenzil edilir. 

29 . H . 1339 
Başvekil Şer'iye Vekili 

İsmet Mustafa Fevzi 

Müdafaai Milliye V. 
Kâzım 

Dahiliye Vekili 
Ferid 

Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 
Nafıa Vekili 

Ahmed Muhtar 
Sıh. ve Mua. İç. Vekili 

Bulunmadığı 
Mübadele, İmar 

Mustafa 

Adliye V. 
Seyid 

Hariciye Vekâleti V. 
İsmet 

Maarif V. V. 
Mustafa Necati 
İktisat Vekili 
Hasan Hüsnü 

Erkânı Harbiyei U. V 
Feyzi 

ve İskân Vekili 
Necati 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 
Müdafaai Milliye Encümeni 

Karar : 31/52 
Ankara 19 . 12 . 1339 

Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 

Esbabı mucibe 
Hizmeti fiiliyei askeriye müddetinin tenki

sine ve Mükellefiyeti Askeriye Kanununun 
beşinci maddesinin tadiline dair olup Heyeti 
Vekileniıı 29 . 11 . 1339 tarihli ictimamda ta
karrür ve Meclisi Âliye takdim ve Heyeti Umıı-
miyeden encümenimize tevdi buyurulan lâyihai 
kanuniye müzakere ve tetkik olundu. 

Mezkûr teklifte; hizmeti fiiliyei askeriyenin 
tenkisi esas itibariyle kabul edildiğine göre su-
nujfu muhtelifeye tatbik edilmek istenilen müd
detler arasındaki nisbetin pek âdilâne olmadı
ğı görülmüştür. Ordunun esas sınıfını teşkil 
eden piyadeler için bir buçuk sene kabul edil
diğine göre okur - yazar efrattan tefriki tabiî 
bulunan kıtaatı fenniye mensubun de dâhil ol
mak üzere piyade ve nakliyeden maada sunufıı 
muhtclifei saire için sureti umumiyede iki sene 
encümenimizce kâfi addedilmiştir. 

Umum Jandarma Kumandanlığının raporu 
esas tutularak jandarma için ikibuçuk sene mü
nasip görülmüştür. Ancak vazaifinin kesretine 
ve hidematmın tenevvüüne binaen bahriye için 
asgari dört sene kabul edilmiştir. Hizmeti mak
sure şeraitini haiz olup ordumuzun vakti se
ferde zâbitan boşluklarını dolduracak olan ih
tiyat zâbitanı için talim ve tedris müddeti ola
rak teklif edilmiş olan dokuz ay encümenimiz
ce gayrikâfi görülerek bu müddetin kemafissa-
bık bir seneye iblâğı tensip kılınmıştır. 
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Bedeli nakdî kabul edileceğine nazaran Mü

kellefiyeti Askeriye Kanununun eşraf ve ağni-
yaya imtiyaz bahşeden 73, 74, 75 nei maddeleri 
ahkâmının ilgası elzem addedilmiş ve bu bapta 
encümenimizee tadilen tanzim kılman lâyihai 
kanuniye berayı müzakere Heyeti Umumiyeye 
takdim kılınmıştır. 

Ancan (C) fıkrasındaki Mükellefiyeti As
keriye Vergisi Kanununun ilgasına dair olan 
cihet hakkında mütalâa alınmak üzere Muva-
zenei Maliye Encümenine de havalesi ilâvei 
mütalâat olunarak arz olunur efendim. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Raisi 

Karahisari Sahib 
Ali 

Kâtip 
Zonguldak 
Yusuf Ziya 

Âza 
Kastamonu 
Ali Rıza 

Âza 
Lâzistan 

Ahmed Fuad 

Mazbata Mdharriri 
Eskişehir 

Mehmed Arif 
Âza 

Kastamonu 
Halid 

Âza 
Gazianteb 
Kılıç Ali 

Âza 
Ertuğrul 

Rasim 
Âza 

İstanbul 
Ahmed Hamdi 

Müdafaai Milliye Encümenince teklif olunan 
• Kanun 

Madde 1. —• Hizmeti fiiliyei askeriye müd
deti : Piyade ve nakliye sınıfları için bir buçuk; 
topçu, süvari, havaiye, sanayi, otomobil ve kı
taatı fenniye ve muzika için iki, jandarma için 
ikibuçuk ve bahriye için dört sene olup tarihi 
duhulden bed'eyler. 

A) Hizmeti maksure şeraitini haiz olan
lar işbu hizmeti fiiliyenin bir senesini kemakân 
silâh altında ve mütebakisini mezunen geçi
rirler. 

B) Maksure şeraitini haiz olmayıp da lise
lerin beşinci sene tahsillerini ikmal etmiş olan
lar veya bu derece hususi ve resmî tahsil gör
düklerine dair tasdiknamelerini muayenei inti-
habiyede kur'a meclislerine ibraz edenler, her 
altı ay için birer ay hesabiyle hizmeti fiiliyc-
lcrinin nihayetinden o kadar ay mezun bırakı
lırlar. 

C) Beşyüz lira bedeli, nakdî verenler, hiz
meti fiiliyei erinin dört ayını silâh altında geçi
rirler. Piyadeden gayrı berrî, bahrî sınıfı muhte
life erbabından olup kıtasında bir senei taliıni-
ye devresini ikmal etmemiş olanlardan bedeli 
nakdî verenler ayrıca piyadede üç ay daha talim 
ve terbiye görmeye mecburdurlar. Mükellefiye
ti Askeriye Kanununun 73, 74, 75 nel maddeleri 
ve keza, 21 Temmuz 1337 tarihli Muafiyeti As
keriye Vergisi Kanunu mülgadır. 

D) Hizmeti askeriyeye celbolunanlardan pi
lot şahadetnamesini haiz olup da evvelce kuvayı 
havaiye müıtttişliğince tasdik ettirmiş olanlar, 
askerî tayyarecilikte bilfiil beş ay istihdam olun
duktan sonra askerî pilotluk şahadetnames'ni da
hi ihraaz etmiş olurlarsa terhis olunurlar. Şayet 
mezkûr beş ay hitamında ispatı ehliyet edememiş 
ise bakıyei müddeti filliyetlerini kuvayı havai-
yenin bir hidematında ikmal en ifa ederler. (E) 
fıkrasındaki askerî pilotluk şahadetnamesini ih
raz ile terhisi icabcdenlerden hizmeti maksure 
şeraitini haiz bulunanlar (A) fıkrasına tevfikan 
yedi ay daha hizmet su .vetiyle bir seneyi ikmal ve 
ehliyeti tasdik edilenler tayyare ihtiyat zabitli
ğine naklen terhis olunurlar. 

Madde 2. — Topçu, Süvari, Muzika, Jandar
ma, Sanayi, Otomobil, Havaiye ve Bahriye sınıf
larının bâlâdeki madde vehçile birbuçuk seneden 
"azla sebkedecek hizmetlerinin iki misli mükelle
fiyetlerinin sonundan tenzil edilir. 

Madde 3. — İşbu kanun ahkâmına Müdafaai 
Milliye Vekili memurdur. 

Muvaaonsi Maliye Encümeni mazbatamı 

Hizmeti fiiliyei askeriye müddetinin tenkisi
ne ve Mükellefiyeti Askeriye Kanununun beşin
ci maddesinin tadiline dair Müdafaai Milliye En
cümenince tadilen tanzim kılınıp (C) fıkrasın
daki Muafiyeti Askeriye Vergisi Kanununun il
gasına dair olan cihet hakkında mütalâa alınmak 
üzere encümenimize gönderilen lâyihai kanuniye 
müzakere ve tetkik olundu. İlgası teklif edilen 
21 Temmuz 1337 tarihli Muafiyeti Askeriye Ver
gisi Kanunu amali milliyenin husulüne kadar 
müsa'adei mahsusa olmak ü:ere mahiyeti muvak-
katede kabul ve neşredilmiş ve amali mezkûre 
lehülhamd husul bulmuş olmasına binaen esasen 
meriyetten sakıt bulunmuş olduğu cihetle kanu-
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nu mezkûrun .Igasma dair olan fıkrai mezkûre 
' kabul edilerek salifülarz lâyihai kanuniye tadi-

len berayı müzakere Heyeti Celileye takdim kı
lındı. 

27 Kânunuevvel 1339 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Saruhan İsparta 
Reşad Mükerrem 
Konya Konya 
Fuad Kâzım Hüsnü 
Âza Âza 

Trabzon Kângın 
Şefik M. Abdülhalik 
Âza Âza 

Sivas İzmir 
Rahmi Mehmed Şükrü 

Muvazenei Maliye Encümeninin tadili 

C) Bin lira bedeli nakdî verenler hizmeti 
fiiliyelerinin dört ayını silâh altında geçirirler... 
İlâh. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Efendim usu
lü müzakere hakkında söyliyeeeğim. Bu kanun 
doğrudan doğruya bedeli nakdî ile alâkadar
dır. Bedeli nakdî meselesi halledilmedikten 
sonra bu kanunu müzakere etmeye imkân yok
tur. Binaenaleyh evvelâ bedeli nakdîyi takdir 
etrıek, ondan sonra da hizmeti tâyin etmek lâ
zımdı;'. 

RÜŞDÜ Pş. (Erzurum) — Efendim evvelâ 
müddeti askeriye belli olmalı, bedeli nakdî on
dan sonra tr.yin edilebilir. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim evvelâ müddeti aske
riye belli olmalıdır. Ondan sonra, bu müddete 
göre no kadar bedeli nakdî kabul etmek lâzım
dır, bu tâyin edilebilsin. Binaenaleyh evvelâ 
müddeti askeriye tesbit olunmalıdır. Her hal
de kanunun müzake: esine devam olunmalıdır. 

REİS — Efendim Müdafaai Milliye Encüme
nince teklif olunan maddeleri okuyoruz. (Mü
dafaai Milliye Encümenince teklif edilen mc-
vaddı kanuniye tekrar olundu ) 

REİS —; Efendim heyeti umumiyesi hakkın
da söz Feridun Fikri Beyindir. 

RNCÜMEN MAZBATA MUHARRİRİ MEH
MED ARİF B. (Eskrehir) — Efendim encü
men namına söyliyeeeğim müsaade buyurunuz. 

REİS — Buyurunuz efendim. 
MAZBATA MUHARRİRİ ARİF B. (Eski

şehir) — Efendim bu teklif Heyeti Veki-
leden gelmiştir. Heyeti Vekil eden Heyeti Umu-
miyeye geldikten sonra encümenimize tevdi bu
yurdunuz. Hükümetin teklifi ile encümenimizin 
şimdiki maruzatı arasında bâzı farklar vardır. 
Bu farkı arz edeceğim. Evvelâ, Hükümetin tek
lifinde piyade ve nakliye sınıflarında birbuçuk 
Topçu, Süvari, Umuru Havaiye, Sanayi, Otomo
bilde, iki sene; Jandarma, Muzika, Kıtaatı Fen-
niyede 3 sene, Bahriye için de 4 sene vardır. 
Encümenimiz esas olarak birbuçuk sene hizmeti 
Piyadede kabul etmiş ve Kıtaatı Fenniye için 
teklif olunan müddeti çok görmüş ve binaena
leyh Hükümetin teklif ettiği 3 seneyi 2 sene ola
rak kabul etmiştir. Sonra, Hükümet Jandarma
yı üç sene teklif etmiştir. Jandarma Kumandanı 
ve saire ile görüşerek ve raporları tetkik ede
rek «Asgari neye tenzil etmek mümkündür1?» 
diye sorduk. «İkibuçuk sene» dediler. Biz de 
ona göre ikibuçuk sene yazdık ve kabul ettik. 
Sonra Bahriyeli arkadaşlarımızla ve dairele
riyle de görüştük. «Asgari olarak dört sene hiz
met etmek lâzımdır.» dediler. Binaenaleyh 
bunu da o suretle kabul ettik. Yani Müdafaai 
Milliye Encümeninin arz etmiş olduğu miktar; 
haddi asgaridir. Bunu daha aşağı indirmek im
kânını göremedik. En az olara'k kabul ettik. Ya
ni bizim teklifimiz, Hükümetin teklifinden daha 
azcadır. Yalnız bir nokta vardır. O da hizmeti 
maksure erbabı hakkındadır. Hizmeti maksu
re erbabı için Hükümet dokuz ay olarak kabul 
etmiş ve teklif etmişt'r. Halbuki, encümenimiz, 
bunu muvafık görmemiştir. Bir sene olarak ip
ka etmiştir. Sebebi: Hizmeti maksure erbabı 
- malûmuâliniz - ihtiyat zabiti olacaklar, kuman
da edecekler. Bunların her halde iyi olarak ye
tişmesi lâzımdır. Binaenaleyh encümenimiz bu
nu kemafissabık 12 ay olarak ipka etmiştir. Be
deli nakdî, Hükümetten beşyüz lira olarak gel
miştir. Biz de öyle kabul ettik. Muvazenei Mali
ye Encümeni bunu bin liraya çıkarmıştır. Eski
den gönüllü olarak askere alınmak vardı. Bun
lara birtakım imtiyazat veriliyordu. Mazbatamız
da beşinci sayfada da ince yazı ile yazılmıştır. 

1. Emlâk ve araziye mutasarrıf eşraf ve 
ayanı memleket veya iradeli memurini Devlet 
çocukları... diye birtakım imtiyazat bahşedilmiş
ti. Bu imtiyazatı kaldırdık, Oönüllü usulünü il* 
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ga ettik. Ordumuzda hepsi hizmet edecekler ve 
hizmetleri - arz ettiğim gibi - asgari müddet ola
rak kabul etti'k. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Bedeli 
nakdî ile verdiğiniz imtiyazatı unutuyor musu
nuz? 

ARİF B. (Devamla) — Bu muvakkat bir 
müddet içindir. Bu da memleketin iktisadi nok
tai nazarından eneümenimizce muvafık görül
müştür. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Zaten 
kanunun aslında vardır. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Efen
dim bir sual soracağım. Benim ne parlak talihim 
var ki, piyade oluyorum. Yahut ne bedbaht 
talihim vardır ki, süvari olmuyorum, da birbuçuk 
seneye mukabil dört sene hizmet görüyorum. Bu
nun hikmetini bana izah edebilir misiniz? 

ARİF B. (Devamla) — Evet Hilmi Beyefen
dinin sorukları suale, ikinci maddede cevap var
dır. 

Madde 2. — Topça, Süvari, Muzika, Jandar
ma, Sanayi, Otomobil, Havaiye ve Bahriye sınıf
larının bâlâdeki madde veçhile birbuçuk sene
den fazla scbkedecck hizmetlerinin iki misli mü
kellefiyetlerinin sonundan tenzil edilir. Yani bu 
suretle yapmış oldukları fazla hizmetleri telâfi 
edilecektir. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Sonuna 
doğru tecil edilecek. Fakat ben ondan evvel ölür
sem beni nasıl tecil edecekler? (Allah rahmet ey
lesin sesleri.) 

Dr. MUSTAFA B. (Corum) — Efendim en
cümeninizde muallimini dahi istisna etmiyorsu
nuz. Ordunun münevverana ihtiyacı vardır. Ben 
anlamıyorum, bir adam zengindir, ve tahsili var
dır. Onun da münevver olması icabeder. Bunu da 
mahrum ediyorsunuz ve zengin olduğu için mah
rum etmek istiyorsunuz. 

ARİF B. (Devamla) — O mesele ayrıdır. Be
deli nakdî meselesidir. Şimdi mevzuubahsolan 
mükellefiyeti askeriyedir. Askerlik müddetleri
dir. Bunu tesbit ettikten sonra bedeli nakdî me
selesini ayrıca müzakere ederiz. 

HALİL B. (Zonguldak) — Beyefendi, hiz
meti askeriyeyi tenkis ediyoruz. Buna taraftar 
olmıyan şüphesiz kimse yoktur. Ancak hizmeti 
askeriye tenkis olunurken efradın az zaman zar
fında yetiştirilmesi ve yetişmesi istihdaf ediliyor. 
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Memaliki mütemeddine ordularında her sınıf 
için küçük zabit mektepleri vücuda getirilmiş
tir. Küçük zabit kadroları tanzim ve ıslah edil
miştir. Binaenaleyh bendeniz düşünüyorum ki, bu 
memlekette hizmeti askeriye tenkis edilmeden ve 
buna teşebbüs edilmeden evvel memlekette kü
çük zabit mektepleri tesis etmek, mevcutları ıs
lah etmek ve hizmeti askeriyenin tenkisinden mü
tevellit zararı bu suretle telâfi etmek icabeder. 
Müdafaai Milliye Veklâeti bu noktadan bir te
şebbüste bulunmuş mudur? 

ARİF B. (Devamla) —• Evet, arz edeyim 
efendim. Halil Beyin buyurdukları gibi küçük 
zâbitanın ıslahına teşebbüs edilmiştir. Ve bunun 
için de bir kanun ihzar edilmiştir. Küçük zâbi
tanın mümkün mertebe orduda daimî olarak is
tihdamı kabul edilecektir. Ondan başka mınta-
ka usulü de kabul edilecektir. Malûmuâliniz, ev
velce Diyarbekirli bir askeri alıp ta Edirne'ye 
gönderilirdi, ditmek ve gelmek için uzun za
manlar sarf ederlerdi. Şimdi bu usulü kaldır
mak, mümkün mertebe mıntakavi bir tertip yap
mak şartiyle birbuçuk senede; eskiden yapılmak
ta olan iki sene hizmete tekabül edebilecektir. Ve 
küçük zâbitan meselesi nazarı dikkate alınmış
tır ve ıslah edilecektir. 

REİS — Buyurun, Feridun Fikri Bey. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim 
bendeniz bu kanunu bize getirmiş olduğundan 
dolayı Heyeti Hükümeti tebrik edeceğim. Filha
kika esnayı intihapta millete ilân ettiğiniz um
delerin beşincisi bu suretle sahai hakikate dâhil 
olmuş bulunuyor. Beşinci umdede hizmeti fiili-
yei askeriyenin müddeti tenkis olunacaktır den
mişti ve bu suretle Türk Milletinin asırlardan 
beri veyahut senelerden beri beklediği en mühim 
bir inkılâp, zaferden sonra tecelli etmiş oluyor. 
Binaenaleyh kanunun intişariyle memleket, istih
sal noktai nazarından, her türlü füyuzat noktai 
nazarından mühim bir adım atmış oluyor. Yal
nız bendeniz bu ikinci maddenin birinci fıkrası 
hakkında maruzatta bulunmıyacağım. Bu iş esa
sen daha ziyade ihtisasıma pek taallûk etmiyor. 
Mamafih heyeti umumiyesi muvafıktır, ve ordu
daki müşahedatım da bendenizi bunun muvafık 
olduğuna ikna etmiştir. Topçu sınıfının ve sa
ir sınıfı feımiyenin hizmeti askeriyelerinin pi
yade sınıfından fazla olması da zarureti aske
riye icabatmdandır. Tamamiyle varittir. Bina-
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enaleyh madde muvafıktır. Onun hakkında mâ- | 
ruzatta bulunmıyacağım. Yalnız Hükümete şu
nu arz edeceğim ki, umdelerde hizmeti fiiliyei 
askeriye müddeti tenkis olunacaktır, bundan baş
ka orduda okuyup yazma bilenlerin ve öğrenen
lerin hizmeti bir derece daha tenkis olunacaktır, 
kaidei mühimmei külliyesinin nazardan kaçmış 
olduğunu görüyorum. 

ARİF B. (Eskişehir) — Hayır, orada (B) 
fıkrasında sarahat vardır. Af buyurunuz izah 
etmeyi unuttum. (B) fıkrasında sarahat vardır. 
Her altı ay için birer ay hesabiyle hizmeti fiili-
yelerinin nihayetinden o kadar ay evvel mezun 
bırakılır kaydı vardır ki piyadeler üç ay; öteki
ler dörder ay evvel terhis olunacaktır ve müddeti 
hizmetlerinden tenkis edilmiş olacaktır. 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Birinci 
maruzatıma Mazbata Muharriri Beyefendi cevap 
vermiş oldular. İkinci maruzatım; Hükümetin 
lâyihasiyle Müdafaai Milliye Encümeni metni 
arasındaki farktır. Hükümet teklifinde (Hizme
ti maksure şeraitini haiz olanlar işbu hizmeti 
fiiliyenin dokuz ayını silâh altında, mütebakisini 
mezunen geçirirler) demektedir. Halbuki Mü
dafaai Milliye Encümeni Hizmeti maksure şe
raitini haiz olanlar, işbu hizmeti fiiliyenin bir 
senesini kemakân silâh altında ve mütebakisini 
mezunen geçirirler) demektedir. Hükümetin; 
bittabi Erkânı Harbiye Dairesinin de reyi ve 
mütalâasını alarak tanzim etmiş olduğu şu mad
denin bu fıkrasının istinadettiği hikmeti, delili 
sebebi cerhen Müdafaai Milliye Encümeninin ne 
gibi bir noktai nazar takibettiğini anlamak için 
encümenin mazbatasını okudum; orada (dokuz 
ay encümenimizce kâfi görülerek...) fıkrasını I 
gördüm. Muhterem Mazbata Muharriri Beye
fendi beyanatı âliyelerinde «iyi olarak yetişme
sini istiyoruz» buyurdular. Efendiler mademki 
orduda, hizmeti askeriyenin müddetini tenkis 
ediyoruz; bundan evvel hizmeti maksure erbabı
nın müddeti askeriyesi zaten bir sene idi, bina
enaleyh onların da bu kaidei külliyeden müste-
fidolmaları lâzımgelir. Acaba onların bu kaide
den müstefidolmamaları için esbabı kâfiye var-
mıdır? Bendeniz bizzat tecrübei hayatiyem ile 
arz ediyorum ki hizmeti maksure derecesini ikti-
sabetmiş, hizmeti maksure hukukundan müste-
fidolabilecek arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, bu 
evlâdı vatan ciddî bir gayret ile, ciddî bir ihti
mam ile dokuz ay zarfında pekâlâ yetişebilirler. 
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Dokuz ay zarfında bunların öğreneceği; okumak 
yazmak değildir. 'Kendileri zaten hizmeti mak
sureye tâbi olmak için yetişmişler, tahsil görmüş
lerdir. Şimdi mekteplerimizde her türlü tatbi
kat ve temrinatı riyaziyede bulunuyorlar. Bina
enaleyh piyade talimatnamesinin birinci kısmını 
ve topçu talimatnamesinin birinci kısmını kami
len hayatı tahsiliyelerinde öğreniyorlar. Ona 
mukabil diğer hususata gelince; diğer hususatta 
topçu ve piyade sınıfında olsun, talimi lâzımge-
len esasatı tamamiyle hazmederek orduya dâhil 
bulunuyorlar. Bu efendilere hizmeti maksure 
hukukunu vererek şerefli zabitlik silkine ithal 
etmekte hiçbir mahzur yoktur. Hizmeti maksu
reye dâhil olabilen kimlerdir? (O fert ki; az 
zaman zarfında zabit olabilmek için müktesebatı 
kâfiyede bulunmuş) Şimdi bu adam bir senede 
yetişmez demek doğru değildir. Çünkü seferber
likte ve Mücahedei Milliyede görüldü ki birçok 
evlâdı vatan az bir zaman zarfında evsafı mü-
meyyizeyi ve güzideyi haiz bulunduklarından al
tı ay sonra bölüklere kumanda edecek derecede 
yetiştirilmiştir. 

HALİL B. (Zonguldak) — Edemez, edemez, 
nazaridir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Müsaa
de buyurunuz efendim. Eder; nazari değil, et
miştir ve yetişmiştir. Edemez fikri bir kavli 
mücerrettir, etmiştir. Harbi Umumide ve Mü
cahedei Milliye saflarında bizzat bölük kuman
danlığı, tabur kumandanlığı etmiş, vatana ihti
sası dairesinde ve hattâ ihtisasın haddi âlâsında 
vazifesini ifa etmiş pek kıymetli ve şerefli evlâdı 
vatan mevcuttur. 

HALİL B. (Zonguldak) — Her vakit on 
sene devam edecek bir harbi umumi doğuralım. 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Rica 
ederim, sözümü kesmeyiniz. Bendeniz bir noktai 
nazarı dermeyan ediyorum. Öyle bir noktai na
zar ki; Erkânı Harbiye Dairesinin vesaitine mâ
lik olan Hükümet bu noktai nazarı dermeyan et
miştir. Binaenaleyh gerek piyade, gerek topçu, 
gerek süvari sınıfına mensubolsun, ihtiyat zabit
liği kadrosuna ithal edilecek bir efendiyi dokuz 
ay zarfında yetiştirmek pekâlâ mümkündür. Ama 
buna mukabil kendilerme - şu kanunla, memle
kete teşmil ettiği müsaadei mühimmeyi ve haki
katen bu tenzili - bütün kalbimle alkışlarım ve 
bugünkü celseyi milletimizin hayatı inkişafiye-
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sinde hakikaten mühim bir anı tarihi telâkki ede
rim. Çünkü memleketimizde hakikaten mühim 
bir adım atılmaktadır. Şimdi bu adım atılırken 
hiçbir sebebe müsttenidolmıyarak Hükümet ta
rafından teklif edilen müddetin Müdafaai Milli
ye Encümenince tenzilini anlamıyorum. Bende
niz kaaniim ki eğer Müdafaai Milliye Vekâleti 

, kâfi derecede teşkilât vücuda getirse dokuz ay 
zarfında pekâlâ, pek muktedir ve memlekete 
hakkiyle hizmet edebilecek ihtiyat zâbitanı ye
tiştirebilir. Binaenaleyh bütün evlâdı vatana 
bir müsaadei mühimmede bulunurken ve memle
ketin inkaşafı namına mühim bir adım atılırken 
bunda memleketin en yüksek tahsiline atılmış 
olan insanların istisna edilmesi, milletimizin ma
arife karşı fıtri rağbeti itibariyle doğru bir 
mütalâa olmaz. Efendiler memlekette erbabı 
irfanı teşci' etmek de lâzimedendir. İşte erbabı 
irfanın teşci' ve onlara karşı hürmet edildiğinin 
ve onlara karşı teshilâtı lâzimede bulunulduğu
nun ânı tecellisi şu dakikadır. Yoksa bir sureti 
mücerrette maarifin tamim ve tergip ve teş
viki mahiyetindeki mütalâatm ne faydası olabi
lir? Binaenaleyh bu hususu bendenizin noktai 
nazarım dairesinde tecelli ettirerek Müdafaai 
Milliye Encümeninin tanzim ettiği metnin red
diyle ona mukabil Hükümetin noktai nazarını 
yani dokuz ay zarfında bir ihtiyat zabiti yetiş
tirebileceğini takdir ederek o suretle kabul edin. 
Efendiler buyuracaksınız ki üç ay nedir? Efen
diler hayata adım atan bir gencin ilim ve irfan 
ile zihnini doldurduktan sonra yeni âleme çıkan 
bir gencin hayatında üç ayın azîm bir kıymeti 
vardır. Binaenaleyh o üç ayı kendisine bahşe
decek olursak milletin ona karşı göstermiş ol
duğu şu alâkaya göre onun da merbutiyeti, mer-
butiyeti değil memnuniyeti, hayata adım atar
ken göstereceği neşve o nisbette mütezayidolur. 
Binaenaleyh şu mesrudatımm Heyeti Celilenizce 
lütfen kabul buyurulmasmı ve bir sene müddetin 
dokuz aya tenzili hakkındaki takriri âcizanemin 
kabul buyurulmasmı istirham ederim. 

ŞEFİK B. (Bayezid) — Efendim müzakere, 
kanunun heyeti umumiyesi hakkında mı, yoksa 
madde hakkında mı? Bendeniz madde hakkında 
söyliyeceğim. 

BEİS —• Efendim müsaade buyurunuz bir 
takrir vardır onu arz edeceğim. 

Riyaseti Celileye 

Heyeti ıımumiyesi üzerindeki müzakere kâfi
dir. Maddelere geçilmesini teklif eylerim. 

Gümüşane 
Zeki 

REİS —• Efendim kanunun heyeti umumiye
si hakkındaki müzakere kâfi görülerek maddele
re geçilmesini kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Aksi reyde bulunanlar lütfen ellerini 
kaldırsın. Maddelere geçildi efendim. 

Mükellefiyeti askeriye Kanununun 5, 118 ve 
121 nci maddelerinin tadili hakkında Kanun 

Madde 1. — Hizmeti fiiliyei askeriye müd
deti : Piyade ve nakliye smfları için bir buçuk, 
topçu, süvari, havaiye, sanayi, otomobil ve 
kıtaatı fenniye ve muzika için iki, Jandarma için 
iki buçuk ve bahriye için dört sene olup tarihi 
duhulden bed' eder. 

A) Hizmeti maksure şeraitini haiz olanlar 
işbu hizmeti fiiliyenin bir senesini kemakân si
lâh altında ve mütebakisini mezunen geçirir
ler. 

B) Maksure şeraitini haiz olamayıp da lise
lerin beşinci sene tahsillerini ikmal etmiş olan
lar veya bu derece hususi ve resmî tahsil gör
düklerine dair tasdiknamelerini muayenei inti-
habiycde kur'a meclislerine ibraz edenler her 
altı ay için birer ay hesabiyle hizmeti fiiliyc-
lerinin nihayetinden o kadar ay evvel' mezun bı
rakılırlar. 

C) Beş yüz lira bedeli nakdî verenler hiz-
ınteti fiiliyelerinin dört ayını silâh altında ge
çirirler. Piyadeden gayrı be m , bahrî sunufu 
muhtellife 'erbabından olup kıtasında bir sonei 
talimiye devresini ikmal etmemiş olanlardan 
bedeli nakdî verenler ayrıca piyadede üç ay 
daha talim ve terihiye görmeye mecburdurlar. 
Mükellefiyeti aslkeriye Kanununun 73, 74, 75 
nci maddeleri ve keza 21 Temmuz 1337 tarihli 
Muafiyeti askeriye vergisi Kanunu mülgadır. 

D) Hizmeti askeriyeye celbolunanlardan 
pilot şahadetnamesini haiz olup da evvelce ku-
vayı havaiye müfettMiğinee tasdik ettirmiş 
olanlar askerî tayyarecilikte bilfiil beş ay is
tihdam olundullctan sonra asikerî pilotluk şaha
detnamesin dahi ihraz etmiş olurlarsa terhis 
olunurlar. Şayet mezkûr beş ay hitamında 
ispatı ehliyet edememiş ise bakıyei müddeti 
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fiiliyelerini kukayı havaiyonin bir hidematm-
da ikmalen ifa ederle;', (e) fıkrasında askerî 
pilotluk şahadetnamesini şahadetnamesini ih
raz ille terhisi icabcdenlerden hizmeti maksure 
şeraitini haiz bulunanlar (A) fıkrasına tev
fikan yedi ay daha hizmet suretiyle bir seneyi 
ikmal ve ehliyeti tasdik edilenler tayyare 
ihtiyat zabitliğine nailden terhis olunurlar. 

HALİL B. (Zonguldak) — Reis Beyefendi 
müsaaidc buyurunuz, usul halklkmda söyiiyece-
ğim. Birinci madde bedeli nakdîden bahsedi
yor. Binaenaleyh Bedeli Nakdî Kanununu bu
nunla tevhidedclim de beraber müzakere ede
lim. 

Dr. MUSTAFA B. (Corum) — Efendim 
bendeniz müddetler hakkında bir şey söylemek 
istemem. Çünlkü mütehassısları bir şeyler yaz
mıştır. Bilhassa nazarı dikkati celbeden (C) 
fıkrası vardır. (C) fıkrası beş yüz lira bedeli 
nakdî verenler şöyle olurmuş. Efendiler va
tanperverlik vatanperverliğin hizmeti hiçbir 
para mukaıbilinde .değiştirilemez. Bir memle
kette vatanperverlik hissini uyandırımak için 
böyle beş yüz lira ile sarf edilir ve bu, tekrar 
ikame edilemez. Binaenaleyh vatanperverlik 
hissini memle'ketimizde ikame etmek istiyorsak 
ve bu mealiyata bir kıymet vermek istiyorsak 
rica ederim, memleketimizde böyle bedeli nak
dî meselesinden katiyen babsetmiyelim. Ben 
Müdafaai Milliye Encümenine beyanı hayret 
ederim ve bunu maalesef kendilerinden soru
yorum: Her hangi bir adama sana binlerce 
lira vererek seni öldüreceğiz deseler ihtiyari 
olarak kabul eder mi? Acaba Müdafaai Milli
ye ki hizmetinin tebdili şokletmesine bile razı 
değil. Meselâ orduda hizmet edeceği yerde 
memlekette muallimlik etsin ve kendisine gelen 

• bilcümle efradı tenvir etsin diye muallimleri 
geri salıvenmejk istemiyen Müdafaai Milliye 
Encümeni para mukabilinde insanlar sarf edi
yor. Ne yapıyor efendiler? Oo'k istirham ede
rim, mesele en mühim bir meseledir. Binaena
leyh bu bedeli nakdî meselesinin katiyen aley
hinde bulunacağız ve bunu reddedeceğiz, sonra 
diyorlar iki güya bedeli nakdî meselesi bir me-
selei iktisadiye imiş. (Gürültüler). Müsaade 
buyurunuz; Anlatacağım, hem tüccar sıfatiyle 
anlatacağım. Dinleyiniz! Efendiler memleket
teki bütün sermayenin heyeti um ilmiyesinin bir 
memıbaı vardır. O da hayat ve faaliyettir, rica 
ederim, bütün insanların faaliyetini bir yere 
hasrediyorsunuz ve muallimler ve saireyi bıra
kıyorsunuz da sırf para verenleri bırakıyorsu
nuz. Nasıl oluyor da iktisadiyata hizmet etmiş 
oluyoruz? Buna aklım ermiyor. (Vatan borcu 
para ile ödenmez sesleri) Binaenaleyh çok rica 
ederim, eğer bedeli naikdî meselesini kalbul ede
cek olursak halkçılık ne demek olduğunu ben
denizin fikrimce anlıyamamışızdır. Halkçılık 
demelk, hayatı, kıymeti yalnız hayatla alâkadar 
olan servete esir etmek 'değildir. Efendiler çok 
rica ederim, bedeli nakdî meselesini katiyen 
kabul etmeyin (C) fıkrasını tayyedin. 

ŞEFİK B. (Bayezid) — Efendim birinci 
maddede süvariler haikkmda tâyin edilen iki 
sene için bâzı mâruzâtta bulunacağım. Malû-
muâlmizdir ki Harhi umumide Kafkas, Suri
ye, İrak cephelerinde düşman süvarisinin te
fevvuku adedisi harbi kendi lehlerine kazan
dırdı. Millî ordumuzun harekâtında süvarileri
mizin haddi matlupta bulunduğunda,n dolayı 
ihraz ettikleri zafer dahi malûmuâlinizdir. Bi
naenaleyh süvarilerimizin haddi matlupta bu
lundurulması elzem ve zaruridir. Ancalk süvari 
için tedarik edilen hayvanattan ziyade hayva
nata bakılması zarureti aşikârdır. Yine malû-
•muâ İmizdir ki Haı'bi Umumide arabasiyle, hay
vaniyle ordu h izime tine alınanların hiçbirisinin 
ne arabasında sakatlık, ne hayvanatında telefat 
olmadı. Bundaki maksat malûmdur. Çünkü 
kendi malı olduğu için fevkalâde itina eder, 
bakar. Bendeniz bir teklifte bulunacağım. Rey, 
Heyeti Celilenindir. Ciheti askeriyece kabul 
edilen evsaf ve şerait dairesinde at ve takı
nı iyi e süvari sınıfına dâhil olmak istiyen efra
dın yani süvarinin müddeti talimiyesinin bir 
seneye tenzilini arz edeceğim. Bu mâruzâtım 
Heyeti Celilece kabul olunacak olursa bir ke
re ordu büyük bir gaileden kurtulur. Miileti-
mizdeki süvarilik, cündilik ba^ka millet ile 
kabili kıyas değildir. Esasen süvaridirler. Bu
sene esaslı bir talim, o süvari için kifayet ede
cektir. Hayvanat ve takım da o efrat tarafın
dan getirilmiş olmak itibariyle gayet emin ve 
salim bir şekilde ve ordu istediği zamanda 
kuvvetli bir süvariye bu suretle malik olur 
Binaenaleyh bendeniz bir takrir arz ediyorum. 
Heyeti Celilenizin tasvibine bırakıyorum. 
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ŞEFİK B. (Bayezid) — Reis Beyefendi I 
usulü müzakere haikkında söyliyeceğim, mü
saade ediniz of endim. Maddenin fıkra, fıkra 
müzakeresi kabul buyuruldu. 

REİS — Efendim Heyeti Umumiyeye mad
denin fıkra fıkra müza'kercsi hakkında teklif 
vaki olmadı. Şefik Beyefendi maddenin fıkra 
fukra müzakeresini teklif ediyor. 

RÜŞDÜ Pş. (Erzurum) "— Birbirine mer
buttur bunlar nleselâ (B, C) aynı şeyeler. 

REİS — Müsaade ediniz efendim. Heyeti 
Celilenin reyine arz edeyim. Kabul edilirse o I 
suretle müzakereye devam ederiz. Efendim mad
denin fılkra fıkra müzakeresini kabul buyuran- I 
lar lütfen el kaldırsın... I 

ZEKİ B. (Cfümüşane) — Olamaz efendim | 
'hepsi birdir. | 

REİS — Aksi reyde bulunanlar lütfen el I 
kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. Şimdi «A» I 
fıkrası müzakere edilecektir. «A» fıkrası hak- I 
•kında söz istiyen zevatı tefrik edeceğim. | 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Efendim şiimdi 
birinci madde vardır. O madde üzerine söyli-
yeceğiz. (A) fıkrası (C) fıkrası. I 

REİS — Efendim müsaade buyurunuz (A) 
fıkrası hakkında! Maıdde hakkında değil. ^ I 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Encü
men yanlış tertibetmiştir. «Madde - 1» (A) I 
dememiştir. Binaenaleyh yanlıştır. I 

REİS — Halid Bey hangi fıkra hakkında j 
söy] iyeceksiniz ? I 

HALİD B. — (B) fıkrası hakkında. 
REİS — Tunalı Hilmi Bey. 
TUNALI HİLMİ B. — Baştan başa 
FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — (A) fık

rasının üstünde bir kısım vardım ki onun da i 
ayrıca müzakeresi lâzımdır. j 

REİS — Ekrem Bey 
EKREM B. (Rize) — İkinci madde hak- 1 

kmda 
REİS — Celâl Bey 
MAHMUD OELÂL B. (İzmir) — Bedeli 

nakdî aleyhinde, yani (C) fıkrası hakkında. 
REİS — Şefik Bey 
ŞEFİK B. (Bayezid) — (C) fıkrası hak-

ikmda efendim. 
REİS — Yusuf Akçura Bey 
YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — (C) fık

rası hakkında. 
REİS — Emin Bey. | 

EMİN B. (Eskişehir) — (C) fıkrası hak
kında. 

REİS — Tahir Bey 
TAHİR B. (Giresun) — (A, B) fıkraları 

hakkında 
REİS — Hasan Fehmi Efendi 
HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — (B) 

fıkrası hakkında beyefendi 
REİS — Şükrü Bey 
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — (C) fıkrası halkikında 
REİS — Süleyman Sırrı Bey 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozök) — Madde 

ve bir de «C» fıkrası hakkında. 
ZEKİ B. ('Gümüşane) — Muhterem arkadaş

lar elimizdeki iâyihai kanuniyenin birinci mad
desinde hizmeti fiiliyei askeriyeden bahsedildi
ği vakit piyade sınıflarını bir buçuk sene, top
çu, süvari, havai, otomoibilci, muzika sınıfla
rını da ikişer buçuk ve bahriyeyi de dört se
ne olarak kabul ediyoruz. Yalnız bunların sin 
mükellefiyetleri geldiği vakit acaba hangi şe
rait dâhilinde bunlar bu sınıfa tefrik edile
ceklerdir. Bu tefrik muamelesini ahzi asker ka-
'löiulerine mi vereceksiniz. Yoksa başka bir 
usul ile mi tefrik edeceğiz. Bunların teefriskin
de büyük müşkülât vardır. Bendeniz bunların 
sunufu muhtelif eye tevzi ve taksimlerinin 
kur'a usuliyle olmasını teklif ediyorum. Zira 
"bunu her hangi bir daireye verdiğimiz takdir
de suiistimalden pek ele kurtulamıyacağma 
kanaatim vardır. Dr. Mustafa Bey biraderimiz 
ıbuyurtlular ki askerliktee bedeli nakdî kalk
malıdır. Evet bendeniz de her vakit bu fikir
deyim. Bir ımemletketin eşraf ve ağniyasiıyle 
fakiri arasında kan borcu için bir fark yoktur. 
Eşref, ağniya para versin, fukara kanun versin 
diye müdevvenatı kanuniyemizde böyle bir şey 
yoktur. Bendeniz de bedeli nakdînin aleyhinde 
bulunuyorum. Yalnız bir şartla .maazallah bir 
harbin vukuu neticesinde bedeli nakdî ilga 
edilsin. Ben Ibuna taraftarım. Lâkin hali haza-
ride memleketimizin hayatı iktisadisi noktasın
dan bedeli nakdînin alınması lâzımdır ka
na at indeyim. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Vere
ceğiniz bu imtiyazın sonunu biliyor musunuz? 

ZEKİ B. (Devamla) — Zatıâlinizin de büt
çeden haberi var mı? Memleket hali sükûnette 
Ibıılunduğu müddetçe bundan bir iki milyon 
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lira istifade etmek istemiyecek hiçbir Hükü
met, hiçbir Maliye Vekili tasavvur ede
miyorum. Harb .olduğu vakit Hükümet ve 
Meclisi Âlinizin nazarı dikkate alacağı 
ıbir nokta vardır ki o da kan vergisini fukara
ya, zavallılara tahsis etmemektir. Herkes cep
hede memleiketin ve milletin selâmeti için ka
nını vermelidir. Bedeli nakdî kabul ettiğimiz 
takdirde, yalnız şurasını nazarı dikkatimi cel-
ıbetmiıştir ki İmparatorluk zamanında üç sene 
olan askerlik müddetinde bedeli nakdî veren 
zatın hizmeti fiiliyesi üç aydı. 

ARİF B. (Eskişehir) — Altı ay.. 
ZEKİ B. (Devamla) — Üç ay hizmet eder

di. Beyefendi, bendeniz iyi biliyorum. O hiz
meti ben de yaptım. Halbuki bugün bedeli nak
dî verenler dört ay hizmet edecektir. Bundaki 
tenakusu anlatmadım. O vakit üç sene askerlik 
ediyordu. Bugün bir buçuk sene askerlik ede
cektir. 

Üç sene için üç ay, bir buçuk sene için dört 
ay bundan .maksat nedir ? 

ARÎP B. (Eskişehir) — Bedeli nakdî Ka
nununu alınız, okuyunuz. Altı ay diye yazıyor. 
Tetkik buyurunuz, tetkik etmeden söylüyor
sunuz. 

ZEKİ B. (Devamla) — Bendeniz çak tet
kik ettim. Müdafaai Milliye Encümeninin ilk 
eıvvel vermiş olduğu mazbatasından bahsediyo
rum. Biz esas itibariyle dört ayı fazla gördü
ğümüz halde sonradan altı aya iblâğ edilmiştir. 
O halde Müdafaai Milliye Encümeni bir taraf-
raftan bedeli nakdînin kabulünü istiyor, bir 
taraftan da bedeli nakdî verenlerin altı ay 
hizmetini taleıbediyor. Müddeti askeriyeyi bir 
sene kabul ettiğimiz takdirde bedeli nakdî ve
recek bir kimse tasavvur edebilirmisiniz efen
diler? Çünkü bir senede üç ay mezuniyet var
dır. Bir seneden üç ay çıkacak olursa geride 
dokuz ay kalır İki bu müddet için de bin beş 
yüz, bin lira veyahut beş yüz lira bedeli nakdî 
verecek bir fert tasavvur etmiyorum. Müdafaai 
Milliye Encümeni bir taraftan bedeli nakdîyi 
kabul ediyor, diğer taraftan bunu müşkülâta 
ika etmiş oluyor. Sonra birinci maddede göste
rilen müddeti askeriyenin de bendeniz aleyhin-
deyim. Bugün birçolk efrat vardır ki Müdafaai 
Milliye bunların seneleri geldiği halde ademi 
lüzumlarına binaen askere almıyor. Halbuki 

beri taraftan bir buçuk sene askerlik yaptıra
cak olursa bu her sene sır asiyle gelecek ef
radın adedini lüzumundan fazla kabartacaktır. 
Bunun için askerliğin bir seneye inmesini rica 
ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efen
dim birinci madde ile fıkarat arasında belide
niz bir münasebet olmadığını zannediyorum. 
Meselâ hiızımeıti fiiliye! askeriye müddeti piya
de ve nakliye sınıfları için bir buçuk, topçu, 
havai, otomobilci, muzika, kıtaatı fenniye için 
iki, jandarma için iki buçuk, bahriye için dört 
sene olup tarihi duhulden bed'eder, denildik
ten sonra aşağıdaki fıkarat ile maddenin bir 
alâikası kalmıyor. Maddeye başlarken A, B, C, 
diye başlamak lâzıımgeliriken sureti kafiyede 
madde orada kesiliyor. Sonra bir «A» fıkrası 
çıkıyor. Keenne bu da ayrı bir madde şeklin
de yazılmış gibi gözüküyor. Bunun için encü
menden burnun izahını teklif ediyorum. 

İkincisi : Zeki Beyefendi biraderimiz bu 
nelktaya işaret ettiler. Efrat bu sunufu muh
telif eye ne suretle tefrik edilecektir1? Bunları 
aıhzi asker şubelerine terk etmek muvafık de
ğildir. Bir takrir veriyorum. Kur'a çekilmeli
dir. Kur'ada süvari olan bir nefer kabiliyeti 
bedemyesi müsait değilse piyadede kalır. Aksi 
takdirde süvariye geçer. Bu, böyle müphem 
geçilirse suiistimal olur. Nitekim emsali görül-
ımüştür. 

AHMED HAMDİ B. (Boızo.k) — Efendim 
Heyeti Oelaleniz intihalbolunup buraya gelirken 
'Halk Barkasının umdelerini kauııl ederek gel-
ımiştir. Buraya 'Omun tahakkuku için geldik. 
«Hizmeti fjiliyei askeriye tenkis edilecek, 
okuyup yazanlar ayrıca daha az bir müddete 
tabi kıianacaktır» diye tebligat yaptık. Şimdi 
burada umum sırasında okuyup yazanların müd
deti hiç tenkis edilmemişi, bu kabul ettiğimiz 
umdeye külliyen muhaliftir. Kabul ettiğimiz um
dede muharrer olduğu veçhile okuyup yazan
ların müddetinin ayrıca tenkisi icabeder. Oku
yup yazanları tefrik etmek icabeder. Bunu tek
lif ediyorum. 

ARİF B. (Eskişehir) — Efendim gerçi Be
deli Nakdî Kanununu müzakereye almadık. Fa
kat görüyorum ki bunun müzakeresi için Heyeti 
Celilenizde büyük bir arzu var. Binaenaleyh 
evvelâ bu noktaya cevap vereceğim. Yani Mus-
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tafa Beyefendiye. Efendiler! Şunu da arz ede
yim ki encümenin bedeli nakdî hakkında yap
mış okluğu lâyihai kanuniyenin esbabı muci-
besinde şöyle başlanmıştır : «Askerliğin bilais
tisna umum efradı millete teşmili lâzımcden ol
duğuna encümenimiz kail ise de esbabı müta-
addideye ve bilhassa iktisadi mülâhazaya bina
en ve birkaç sene için bedeli nakdî kabulünün 
büyük bir mahzur tevlidetmiyeceğine de encü
menimiz kaani olmuştur.» 

Efendiler encümen esbabı mucibesinc bu su
retle başlanmıştır. Mustafa Beyin buyurduğu 
gibi öyle çok hayret edilecek derecede değildir. 
Encümence düşünülmüştür. Sonra, bu teklif 
Hükümetçe vâki olmuştur. Hükümet de bu lü
zumu hissetmiştir. Memlekette hakikaten 
iktisadiyat noktai nazarından ve iktisadiyata 
teşvik noktai nazarından iktisat sahasında ser
best bırakmayı encümenimiz muvafık görmüş
tür ve bunu teklif etmiştir. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Zengin
lerimiz bütün zenginleşsin; fakirlerimiz askerlik 
yapsın. 

ARİF B. (Devamla) — Sonra Zeki Beyefendi 
buyurdular ki, bilhassa bedeli nakdi hakkında... 

TAHİR B. (Giresun) — «A» fıkrası müza
kere olunuyor, beyefendi bedeli nakdî hakkın
da söylüyorlar. 

REİS — Hayır efendim daha «A» fıkrasına 
gelmedik, madde fıkrasını müzakere ediyoruz. 
Dört sene hakkındaki fıkradayız. 

ARİF B. (Devamla) — Zeki Beyefendi, bu 
bedeli nakdî hakkında bilhassa müddeti mev-
zuubahsettiler. Halbuki kanunun 121 nci mad
desi «Altı ay badeli istihdam, hem sınıflarının 
ihtiyata nakli esnasında, bunlar da nısfı ihtiya
ta nakledilmek suretiyle ilâh...» bunlar da ihti
yata nakledileceklerdir. 

Efendiler! Zenginlik, fakirlik meselesine ge
lince : Zenginlerimizi çok tecrübe etmişizdir. 
Bunlara askerlik yaptırmak imkânını şimdiye 
kadar görememişizdir. (Gürültüler) Arz ede
yim efendim. Bir zengini hiçbir zaman götürüp 
cephede istihdam ©demezsiniz. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Niçin, 
kanun herkese şâmil değil mi? 

ARİF B. (Devamla) — Arz edeceğim efen
dim. Fıkrası geldiği zaman izahatta buluna
cağım ve sırası geldiği zaman vereceğim izahat

tan zenginleri cephede istihdam etmek imkânı 
olmadığına kaani olacaksınız. 

REİS — Rica ederim efendim. Fıkra hak
kında izahat veriniz. 

ARİF B. (Devamla) — Efendilerinin hep
sine cevap vermek lâzımdır. 

REİS —• Şimdi burada hepsi için sual açı
lırsa olamaz efendim. Heyeti Umumiye fıkra 
fıkra müzakeresini kabul etti ve madde fık
rasının müzakeresine devam ediyoruz. Diğer 
fıkralar gelince söz veririm ve izah buyurur
sunuz. 

ARİF B. (Devamla) — Birinci fıkra hak
kında kimse bir şey söylemiş değildir. Yalnız 
Süleyman Sırrı Bey buyurdular ki buraya 
«berveçhi âti şerait kaydını koyalım. Bu
nun için katiyen encümen muvafakat edemez. 
Çünkü» A, B, C, diye fıkralara ayırmıştır en
cümen. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Mad
de ile fıkarat aı-asmda alâka olmalı. 

RMİS —• Şükrü Bey sual soracaktınız. 
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim sualim 

«C» fıkrasına aittir. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Reis 

Bey benim de sualim «C» fıkrasına aittir. 
İşaret •buyurunuz. 

REİS — Efendim şimdi maddenin baş 
fıkrası hakkında başka söz istiyen yoktur. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Mad
denin heyeti umumiyesi hakkında söz isti
yorum Reis Bey. 

REİS — Heyeti umumiye hakkında söz 
veremem efendim; fıkralar hakkında isteyiniz. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Ha
yır efendim, fıkra fıkra her şeye itiraz ede
ceğim. 

REİS — O halde efendim her fıkrada söz 
istersnniz ve itirazlarınızı her fıkrada ayrı 
ayrı dermeyan edersiniz. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak — O 
halde birinci fıkra hakkında yazınız. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim hizmeti askeriye müd
deti hakkındaki lâyihai kanuniyenin birinci 
maddesi müzakere ediliyor. Bu maddede su-
nufu muhtelif ede bulunanların ne miktarlar
da hizmet edecekleri tesbit edilmiştir. Bu 
hizmet müddetleri, âriz ve amik tetkik olun-
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dufkfan ve bir neferin ne zamanda yetişebi
leceği hesabedildikten sonra tesbit ve tak
rir olunmuştur. Malûmuâliniz, piyade talim
leri topçu ve süvari gibi diğer sınıflarla 
bir değildir; kolaydır ve azdır. Onun için 
müddeti daha az konulmuştur. Diğerleri de 
bu nisbet ve dereceleri dairesinde çoğaltıl
mıştır. Fakat okuyup yazmak bilenle r daha 
az zamanda öğrenebilecekleri için her altı 
aya mukabil bir ay yani piyade üç ay, müddet 
daha fazlalaştıkça daha ziyade bu müddetten 
istifade ediyorlar. Bu, yanlız bizde değildir. 
Malûmunuzdur ki, bizde ta eskiden, impa
ratorluk zamanından beri müddeti askeri
yesi bitmiş de terhis olunmuş kimse yoktur. 
6 7 senelik silâh altında bulunurdu ve bu 
senelerden beri böyle gelmiş, böyle gitmiştir. 
Fakat bundan sonra böyle olmıyacakür. Ev
velce müddeti askeriye üç sene olduğu halde 
bile terhis etmemişlerdi. Biz bir buçuk se
neye indirildikten sonra, arz ettiğim gibi 
üç ay dahi okuyup yazmaktan dolayı ten
kis ediyoruz ve bu müddetin hitamında ta
mamen terhis edebileceğimize kaaniiz ve 
bu suretle vakti hazerde; vakti harbde si
lâhını hüsnü istimal edebilecek ve vatanı 
ilmî, fennî bir surette kurtarabilecek bir tarz
da askerler yetiştireceğimize kaani okluk. 
Di"; er devrelerdeki hizmeti askeriye mik
tarı nazarı dikkate alınmak icabederse onlar 
da aynı veçhiledir, Bendeniz buraya bir not 
aldım. Fransa'da, bir buçuk senedir, onu da 
yeni indirmişlerdir. Diğer sınıflar farklıdır, 
Yunanistan'da piyade iki sene, süvari üç 
sene, topçu üç senedir. Yani bizden fazla
dır. Romanya'da, i!ki sene piyade, üç sene 
süvari, üç sene topçudur,, Rusya'da piyadeyi 
bir buçuk seneye indirdiler. Süvari iki bu
çuk, topçu iki buçuk, tayyare dört buçuk. Yu
goslavya'da bir buçuk, Çekoslovakya'da iki 
senedir. Bulgaristan'da, iki seme piyade, üç sene 
topçu ve süvaridir. Lehistanda iki se
nedir. ingiltere'de harbden evvel gönüllü 
usulü vardı. Şimdi bakalım; ne suretle tes
bit edeceklerdir. Almanya'da iki senedir. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Zonguldak) — Di
ğerleri ? 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKÎLÎ KÂZIM 
Pş. (Devamla) —Arz ettim efendim. Görü

lüyor ki bizimki hepsinden dundur sınıf ve de
rece itibariyle de diğerlerinden bir fark gö 
zetilmiştir. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Zonguldak) — On
ları sormadım efendim. Almanya'dalki piya
deden gayrı diğer sınıfları sordum. 

BÎR MEBUS — Eh.. 
TUNALI HÎLMÎ B. (Zonguldak Kimdir 

o? Eh.. Diyen? Terbiyeni takın. 
REÎS — İstirham ederim. Sükût ed!miz 

Hilmi Bey. 
TUNALI HÎLMÎ B. (Devamla) — Bana 

eh... diyen sükût etsin. îhtar ediniz Reis 
Bey. 

REÎS — Rica ederim Sırrı Bey. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Söz 

almadan söylerse eh denir elbette. 
REÎS — Rica ediyorum efendimi. 

MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE VEKÎLÎ KÂZIM 
Pş. (Devamla) — Görülüyor ki diğer dev
letlerde de derece itibariyle bir fark gözetil-
miştir. Biz de bu farkı mecburi olarak ka
bul ettik. Çünkü bir bahriyeli bir senede 
yetişemez, malûm bir çok makina işleri var
dır. 

İhtisasa tâbidir, bütün mütehassıslardan 
tahkik ettik, dört seneden evvel yetişemez 
dediler bu tabiîdir. Bâzı arkadaşlar, birisi 
bir buçuk sene, diğeri dört sene askerlik ya
pacak... Bu, büyük farktır dediler. Evet 
efendim, bir farktır. Hem büyük bir fark
tır. Fakat o fark da görülecektir. Muharebe 
olduğu zaman en az talim gören yani bir 
buçuk sene talim gören sınıf cephede en 
ileri hattı teşkil edecektir. Harbin bütün 
sikleti en ziyade bunların üzerine yükle
necektir. Bunlar arasında siyyanen bir taksim 
olamaz. Herkes müsavi derecede silâh altında 
bulunsun dersek talim ve terbiye noksan kalır. 
En âdilânesi budur. Ve bütün medeni devletle
rin kabul ettiği bir usuldür. Kimse mağdur 
ohmyacaktır ve inşallah hüsnü tatbik edece
ğiz ve arkadaşlarımızın endişelerine, suiistima-
lât gibi şeylere de meydan bıkakmıyacaktır. 
Esasen diğer sınıflar şimdi de üç senedir. Pi
yade iki senedir; süvariler üç senedir. Her 
halde en mantıkîsi budur. 

ÎSMAÎL KEMAL B. (Çorum) — Efendim 
tefrik nasıl olacak? 
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MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM Pş. 
(Devamla) — Efendim tabiîdir ki tefrik kabi
liyeti bedeniyeye göre olfur. Alçak boylu bir 
adam süvariye verilmez. Denizden gözü kara
ran ve hiç deniz görmiyen de bahriyeye veril
mez. Her halde bu hususta muhit de gözeti
lecektir. Sahil halkı bahriye mürettebatına 
veriler. Diğerlerine de topçu şu kadar, piyade 
bu kadar diye mürettebat verilir ,bu mürettebat 
meyanmdan kabiliyeti bedeniyeleri nazarı iti-
ra aDınarak tefrik olunur. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Paşa 
Hazretleri bendeniz ilk evvelâ diğer devlet
lerde sunufu muhtelifenin kaçar sene hizmet 
ettiklerini soracaktım. İtalya'nmki ne kadardır. 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKÎL! KÂZIM PŞ. 
(Devamla) — îki senedir. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul») — Şimdi 
efendim gerek İtalya'da ve gerekse Romanya'
da ve bizden uzak olmakla beraber okur yazar 
olmak ve jimnastik yapmak itibariyle bizden 
yüksek olan Almanya'da ve Çekoslovakya'da 
piyadelik iki seneye tenzil olunmuştur. Malû-
muâlinizdir ki Harbi Umumiden evvel Fransa'
da iki sene, üç sene farkı üzerine uzunuzadıya 
münakaşat olmuştur ve iki senenin kifayet et-
miyeeeğine karar verilerek üç seneye yüksel
miştir. Şimdi vekâleti âliyeniz bizim vaziyeti
mizin yalnız ciheti iktisadiye ve içtimaiyesi-
ni nazarı itibara almıyarak fennî cihetten, askerî 
cihetten milletimizin seviyesi, iktidarı gözeti
lerek bu müddetleri memleketin müdafaası 
noktai nazarından kâfi görüyor mu? 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM Pş. 
(Devamla) — Efendim bizim milletimizin as
kerliğe. çok kabiliyeti, maaşşükran, vardır. Ger
çi Harbi Umumiden evvel birçok münakaişa-
lar olmuştu. Fakat biz muharebeler içerisinde 
tecrübeler yaptık ve bu tecrübeler neticesinde 
gördük ki birbuçuk senelik, hattâ onüç ondört 
aylık tallim neticesinde bir piyade neferini lâ-
yilu veçhile şey edebiliyoruz. Gerek Harbi 
Umumide, gerekse İstiklâl Muharebatmda bit-
tecrübe sabit oldu. Bilhassa depo taburlarına 
alıp verdiğimiz neferler kaç ayda çıktı ve on
lar kıtaatta kaç ayda yetişmiş oluyorlar. Bütün 
raporlar tetkik edilmiştir. Kendimiz de efra
dımızı gözümüzle gördük ve tetkik ettik ve 
bu müddetin kâfi olduğuna ve bizim beklediği
miz hizmeti yapabileceğine kaani olduk. Ayrı

ca efradın memleketleri dâhilinde, spor talim
leri ve sporculuk yapabilmeleri için teşvikât 
yapıyoruz. Meselâ genç dernekleri bunun için 
de bir lâyiha hazırlamaktayız. Binaenaleyh bu 
meseleyi bir kat daha takviye edecektir. Bu ka
naatimiz vardır. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Bende
nizin ihtisasım dâhilinde olmıyan bu şeyi sırf 
memleket endişesi neticesi olarak sordum. Paşa 
Hazretlerinin verdikleri izahat, bana hamdolsun 
kanaat ve istirahati kalb verdi. İlâveten buyu
ruyorlar ki buna munzam olarak birtakım der
nekler teşkil edilecektir ve bunlar işi teshil ede
cektir. Bendenizin temennim bunların bir an 
evvel mevkii tatbika konmasıdır. 

T AHİR B. (Girseun) — Paşa Hazretleri 
buyuruyorsunuz ki tabiî deniz görmiyen bir ne
fer bahriyeye gönderilmez. Kabiliyete göredir. 
Sizin fikrinize nazaran bütün sahil ahalisini bah
riyeli yaptıracaksınız ve dört sene askerlik yaptı
racaksınız bu doğru değildir. Bu müsavaatsızlık-
tır. Doğru olamaz. Bunu adaletle' nasıl telif 
edeceksiniz? Askerlik diğer ahaliye bir buçuk 
sene, sevahil ahalisine dört senedir. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Devamla) — Bütün sahil ahalisi o kadar 
bin kişidir ki onlar için bahriyemizde yer yok
tur. 

TAHİR B. (Giresun) — İzmir'i ne suretle 
tefrik edeceksiniz? 

MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Devamla) — İzmir sahili, İzmit sahili, An
talya sahili, Ada sahili, Trabzon sahili ve sair 
sevahil vardır. Şüphesiz bu sahiller hepsi mü
savi muamele görürler. 

TAHİR B. (Giresun) — Müsavi muamele 
görür. Fakat ne suretle tefrik edilecek. Bun
ları şimdiye kadar görmedik. 

MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Devamla) — Bütün memleketin sahil hal
kı aynı muameleyi görür. 

SÜLEYMAN SIRRI Ef, (Trabzon) — Bu 
maddeler hakkında düveli saire ile olan nisbet-
leri beyan buyurmuştunuz. Fakat bahriyede 
müddeti hizmetin ne olduğuna dair bir şey bu-
yurmadınız. Acaba düveli sairede bu nisbette 
hizmet ne kadardır. Bunu lûfetseniz de belki 
tenkisi bir dereceye kadar kabil olabilir. 

MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİL! KÂZIM 
Pş. (Devamla) — Bâzılarını arz ettim efendim. 
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Meselâ Rusya'da bahriye dört senedir. Piyade 
iki buçuk senedir. Topçu da iki buçuk senedir. 
Diğerleri de ona yakındır ve bu, bütün düveli 
mütemeddinenin kabul ettiği bir sistemdir ve 
biz de öyle yapıyoruz. 

SÜLEYMAN SIKRI Ef. (Trabzon) — Yani 
diğer devletler bahriye efradını ne nisbette kaç 
sene istihdam ediyorlar? Bunu arz ediyorum. 
Diğerlerini beyan buyurmuştunuz. Fakat bahri
ye için bir nisbet buyurulmadı. Ben arzu edi
yorum ki bunların da nisbetlerini görelim. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Devamla) — Efendim onların dört sene
den aşağı değildir. Romanya'nın, Yunanistan'ın, 
Rusya'nın dörder senedir. Yunanistan'ımı dört 
senedir. Hiçbirisinde dört seneden aşağı değil
dir. Bahriye mesleki gayet küçüktür. Fakat 
bunların hizmetlerinin hitamında bir seneye mu
kabil iki sene mahsubedilir. Bu madde hakkın
daki mâruzâtım budur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Ekseri
yet kalmadı. Saat bir buçuk, çamur çok, oto
mobilimiz yok. _ 

RÜŞDÜ Pş. (Erzurum)' — Efendim ben ilk 
defa usul hakkında söyliyeceğim. (C) fıkrasında 
bedeli nakdîden bahsediliyor. Beş yüz lira ve 
dört ay. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Daha 
oraya gelmedik. 

RÜŞDÜ Pş. (Devamla) — Bedeli nakdî ve
renler dört ay hizmet görecektir diyor. Bedeli 
nakdî beş yüz lira deniliyor. Halbuki Bedeli 
nakdî Kanununu daha müzakere etmedik. Bunu 
ayrıca müzakere etmek imkânı da yoktur. Bina
enaleyh bununla birleşsin bir kanun haline gel
sin. Başka suretle olamaz. (Muvafık sesleri) 
Birinci maddenin nihayetine ilâve edilsin. Bedeli 
nakdî beş yüz liradır. Ondan sonra müddetler 
yazılsın. 

REİS — Efendim Müdafaai Milliye Vekili 
Paşa Hazretleri o noktayı da tavzih buyurdular. 
Yani bu müddet meselesi kabul edilir. Ondan 
sonra bedeli nakdîye sıra gelir. Heyeti Muhte-
remeniz müzakereyi münasip gördü. Müzakere
ye başladık. 

RÜŞDÜ Pş. (Devamla) — Tevhidedilsin. 
Ondan sonra müzakere edelim, karar vermek lâ
zımdır. Arkadaşlar sınıfların müddetleri arasın
daki fark pek büyüktür. Daha şimdiden diğer 

sınıflarda bulunan askerler berriye naklediyorlar. 
Bahriyeli olan askerler piyadeye naklolunmaya 
başladılar. Ve nakledebiliyorlar. Söylenildiği 
gibi öyle doktorun muayenesiyle kabiliyeti be-
deniy esine göre tefrik edilirse icara atta çok müş
külâta uğranır. İmkân yoktur. Alızi askerde, 
sevkiyatta çok fenalıklar olur. Suiistimalâta 
uğrar. Herkes hizmeti askeriyesini bir an evvel 
bitirebilmek için piyade sınıfına geçmek istiye-
cektir. Binaenaleyh bunun önüne geçilemez. 
Müddeti asgariyi birleştirmek lâzımdır. Bina
enaleyh burada ayrılmıştır. Piyade bir buçuk, 
topçuya, süvariye iki denmiş. Bence her üçü de 
topçu, süvari, piyade de bir sene zarfında edvarı 
talimiyeyi ikmal eder. Her sınıf edvarı talimi-
yesini bir senede ikmal edebilir. Topçu da piya
dede de böyledir. . Bir sene bitti mi bütün talim 
devreleri biter. Bu, böyledir. Şimdi bir eski 
nazariye var; topçu daha fazla askerlikte bu
lunmak lâzımdır denir. Bu nazariye yanlıştır. 
Arkadaşlar topçuluk daha fennî bir selde girdi. 
Makinadır. Birçok kolaylıkları vardır. Fakat 
piyade daha müşküldür. Ben müddeti askeriye
min çoğunu topçuda geçirdim. Piyadede dahi 
bulundum. Piyadeliği topçuluktan daha güç 
gördüm. Bir yipade neferini yetiştimek topçu 
yetiştirmekten süvari yetiştirmekten daha müş
küldür. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Bahri
yeden bahsetmiyorsunuz. 

RÜŞDÜ Pş. (Devamla) — Yalnız bahriye 
için bir şey söylemiyeceğim. Çünkü bahriye ile 
temas etmedim. Bahriyede su'ubet belki daha 
fazla olabilir. Diğer kısımlarda müddeti askeri
yeyi birleştirmek mecburidir. Piyade, nakliye, 
süvari, otomobil; muzika, için ayrı bir şey koy
maya lüzum yoktur. Bir lüksten ibarettir. Hiz
meti askeriye; mümkün olduğu kadar birleşsin. 
Yalnız, bahriye için bir fark bırakabilirsiniz, 
yoksa bunun tatbikatında çok müşkülâta uğra
nır. 

REİS — Hilmi Bey buyurun. Fakat yalnız 
ibaştaki fıkra hakkında söyliyeceksiniz. Madde
nin fıkraları ayrı ayrı müzakere edileceğine 
dair Heyeti Celile karar vermiştir. 

TUNALI HİLMİ B. (Zoniguldak) — Efen
dim zaten baş yııkılınca onun temeli de yıkıl
mış olacaktır. İnşallah, Allah bu kanunu altını 
üstüne üstünü de altına getirir de Meclisten bu 
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halde çıkmaz. Arkadaşlar heyeti umumiyesd hak
kında söz söyliyen gencimiz beni öyle hayallere 
-gömdü ki ; kendimi bütün medeniyetin, salah 
ve selâmetin en koyu yerlerinde gördüm. Bun
dan yirmibeş sene evvel - âcizane programımı 
tabettirmiş bulunuyorum ve takdim edebili
rim - evet ben de yirmibeş sene evvel o genç 
gibi genç iken milletime iki seneyi vadetmiş 
bulunuyordum. Benim gencim beni hayallere 
gömerek birçok sözler söylerken ben de dünkü 
Hükümetin değil yine bugünkü Hükümetin ka
nununu göz önüne getirerek bir mukayese yap
tım. Piyade sınıfı bu 'kanunla lâğvedilecek ka
nun da iki senedir; bu kanunda birbuçuk se
ne... Altı ay için mi. Bütün bu hayaller... Soru
yorum arkadaşlar bu zavallı milletin bu yara
lı milletin, istirahate ebediyen istirafhate muh-
taeolan bu milletin (Gürültüler) arkadaşlar bu 
kanunla lâğvedilecek olan kanunda süvari, top
çu ve saire sınıf efradı memleketlerine, köyle
rine üç sene de gidiyorlar. Bu kanunla da iki 
sene de gidiyorlar demek oluyor ki, piyadeden 
altı ay fazla çalışacaklar. Geçen kanunda bah
riye sınıfı için yedi sene diyorlardı galiba. Bah
riye kısmı bu kanunda 4 senedir. Arkadaşlar 
demin bir arkadaşa da söylediğim veçhile bu 
ikidir. Berrî hele o kadar garibime gitti ki, ar
kadaşlarımızın bâzıları milletin tarihi bilmem 
ne zamanda; vaktiyle, General Montequ zama
nında Nizip vakasında Cuma gününün tasadü-
füne bıraktığı gibi şimdi de iş kur'aya bırakılı
yor. İki Hilmi'den biri bahtlı imiş süvariye geç
miş, şöyle böyle olan piyadede kalmış pek ça
lımlı olmadığı için kalmış. Fakat diğerine gel 
baba yiğit demişler, süvariye ayırmışlar. Fakat 
kocasını süvariye ayırıyorlar. Oğlan sen gel 
(bakalım Mehmetçik nerelisin? Efendim Kara
deniz uşağı, Akdeniz uşağı, oğlan gel beri. Bu 
dört sene için bu nedir bu? Arkadaşlar kur'aya 
gelelim. Kur'a çökiliyor. Biraz da ilmî düşüne
lim. Bana süvarilik çıkarsa! Ben süvariliği na
sıl yapabilirim. Piyade çıkarsa nasıl yapabili
rim. Şu halde arkadaşların teklifi ilmî değildir. 
Hele Şefik Bey biraderimizin kalkıp da burada; 
«atını getiren süvariden bir sene tenzil edilsin» 
sözü çok hayretimi muciboldu. Mamafih koca 
encümen bedeli nakdî gibi birtakım müddet 
fanklarmı intaceden imtiyazlar bahşederse var
sın Şfik Bey biraderimiz de bir atını getirecek 
olana bir senelik ömrünü feda etsin ne ehemmi

yeti var. Çünkü bu memlekette evvelâ hayvan, 
sonra toprak, sonra insan hattâ insan yavrusu; 
en sonra gelir. Şimdi arkadaşlar okuyup yazan
dan bahsolundu. 

BEİS — Aşağıda... 

TUNALI HİLMİ' B. (Devamla) — Ha aşa
ğıda mı? (Kanunu okumamışsın sesleri) kanu
nu; öyle bir karar verdiniz ki, Makamı Riya-
setde tasdik ederek öyle bir karar verildi ki, 
evet Reis Beyefendi Makamı Riyaset de tasdik 
ederek öyle bir karar verildi ki, işin içinden 
çıkabilirsen, çık... Mamafih birçok arkadaşlar 
•kaçamak yaptılar. Söyliyeceklerini söylediler. 
Arkadaşlar son maddeye göre aradaki fark ten
zilâtla müsavata kalbediliyor. Pekâlâ... Dört se
ne de bahriyede geçiyor... Tam memlekete gi
der «inna lillah ve inna ileyhi raciûn» ondan 
sonra tenzil ediyorsunuz. Müstahfız sınıfına bil
mem nereden istediğiniz kadar tenzil ediniz. Bu 
müsavatsızlığı izale etmek için acaba çare yok-
mudur? Askerî ihtiyaeat noktasından, birtakım 
zaruretler itibariyle Müdafaai Milliye Vekili 
Paşa Hazretleri, diğer encümen arkadaşları 
mütalâalarını serd ettiler. Bu zaruridir dediler. 
Arkadaşlar eğer bahriyede dört sene kalmak 
zaruri ise, piyadeyi de dört sene hizmette kul
lanacaksınız sebebi, tahlil ettiğime göre as
kerlik birbuçuk senedir. Altı ay kışlada, altı 
ayı jandarmada altı ayı kırbekçiliğinde geçer. 
(Bravo sesleri) Benim zavallı köylülerim tasav
vur ediniz ki, bugün kuru ekmek bulamıyor
lar. Nerede kaldı ki köy bekçilerine vadettik-
leri beş - on kile buğdayı bulup versinler. Eğer 
bahriye dört sene ise piyadede bulunan Meh
metçiği de dört sene hizmet eder. Birbuçuk se
nesi askerlikte birbuçuk senesi jandarmada, 
bir senesi de kazası vilâyeti dâhilinde kırbekçi
liğinde keçsin. Böyle olduğu halde hem kırda 
hem köyde kalır, hem askerlik öğrenmiş, ter
biye görmüş, köyün her türlü muhafazasına 
muktedir birtakım babayiğitler köylere kazan
dırılmış, zavallı köylülerimizin asayişi temin 
edilmiş olur. Ve bu suretle Hükümeti Cumhu-
riyenin müsavat prensibi, tutamağı tecelli eder. 
Arkadaşlar zaruret, zaruret denilir. Bilhassa 
bedeli nakdî meselesinde biraz söylenmek iste
dik, ve orada söyliyeceğim ne olursa olsun ida-
rei maslahatı gözeten arkadaşlara soruyorum, 
bu halkın bir kısmının Cumhuriyet esasatma 
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henüz seviyesi yükselmediği için ilân etmiye-
lim. Bu kimin hatırından geçebilir. Cumhuriyet 
esasatma mugayir olarak piyadeye 1,5 sene di
yorsunuz; bahriyeye zaruret dolayısiyle dört 
sene diyorsunuz. Kim bunu temin edebilir ki, 
bedeli nakdî meselesinde şu ve şundan dolayı 
şöyle olur da böyle olur diye... Arkadaşlar 
Cumhuriyetçi misiniz1? Müsavatı habikıyenin 
perestişkârı olunuz. Son sözüm olarak arka
daşlar bu kanun bu Meclisten, Cumhuriyet Mec
lisinden çıkacak kanun değildir. Reddini tale-
bederim. (Bravo sesleri, alkışlar) 

ALİ RIZA B. (Kastamonu) — Efendim va
zife arasında müsavat olursa nasıl olur? Top
rakla su arasında bavassı hiıkemiye ve kimye-
viyesi itibariyle f ank ne kadar azîm ise; bu iki 
nisibetin de yekdiğerinden farkı o kadar azim
dir. Birisi ıkırda yaşamak, birisi denizde yaşa
maktır. Berrî asıker yalnız harb zamanında, 
düşman 'karşısında harb eder. Bahrî asker de 
hanb zamanında düşmanla harb ettiği gibi sulh
ta da avarızı tabiîye ile, rüzgâr ve denizle harb 
eder. Binaenaleyh hem askerliği öğrenmek mec
buriyetindedir hem de bütün fununu askeriye
yi, alât ve edevatı askeriyenin sureti isti
malini öğrenmek mecburiyetindedir. Gerek hali 
hazarda ve gerekse hal: lıarbde hayatını, vücu
dunu muhafaza etmek için, fırtınalarda, rüzgâr
larda yolunu bulmak için birçok fennî, ilmî, şey
ler öğrenmek lazımgclir. Binaenaleyh bu hizmet
leri öyle kısa zamanda öğrenmek kabil değildir. 
Eskiden berriye de iki, üç sene hizmet kabul edil
diği vakit bahriyede beş sene kabul edilmişti. 
Daha evvel onbeş sene idi. Nihayet bu defa 
diğer hizmetlerden birer sene, altışar ay tenzil 
edildiği gibi bu sefer de bahriyeden bir sene ten
zil ediliyor, dört sene kalıyor. Eğer imkânı ol
saydı daha ziyade indirilirdi. Fakat hizmetin 
müsaadesi yoktur. Bir bahriye askeri bir piya
denin görmüş olduğu ayak talimini, takım, bölük, 
taburla yürüyüş talimlerini öğrenmek mecburi
yetindedir. Çünkü Donanma indelicap bir yeri 
işgal için sevk edildiği zaman berrî kıtaat gelin
ceye kadar o bahriye kıtaatı o mevkii muhafaza 
etmek mecburiyetindedir. . Orada istihkâmlar ve 
saire yaparak kıta halinde, tabur halinde yer
leşmek ve kendini muhafaza etmek mecburiyetin
dedir. Binaenaleyh bunlar için bir berriye as
kerinin bilmesi icabeden vazaifi de öğrenmesi lâ
zımdır. Ondan sonra gemicilik ilmi başlar. Son 

sistem bir sefinei harbiyeyi ziyaret etmiş olan 
arkadaşlarımız pekâlâ takdir ederler ki, bu ge
mi bir darülfünun gibidir. Bütün irfanı beşe
rin muhasala: fikriyesinin yaratmış olduğu bir
çok alât ve edevatı nazire ile mücehhezdir. Bun
ların yalnız istimalini öğrenmek senelere müte
vakkıftır. İngiltere'de, Amerika'da bahriye as

kerlerinin müddeti yokıur. Onaltı, onsekiz sene 
hizmet ederler. Bunları çocuk iken alırlar ve bun
lar onsekiz yaşma kadar hizmet ederler. Onsekiz 
yaşında donanmaya mal olurlar. Bu suretle onlar 
oniki sene, onaltı sene hizmet etmiş olurlar. Biz
de ise şimdiye kadar beş sene idi. Bahriye neferi, 
gerek askerliği ve gerek sefinei bahriyede alât 
ve edevatı fenniyeyi ancak dört seneden sonra 
öğrenmiş olur. Sonra bizim bahriye efradımız 
berriyede olduğu gibi böyle yüzbinlerce mevcudu 
olan alaylar, fırkalardan ibaret değildir. Bugün 
mevcudumuz (3 000) kişidir.. Yarın olsa olsa 
(5 000) olur. Veyahut (10 000) olur, yani mah
duttur. Binaenaleyh bu sınıfa geçirilecek olanlar 
da mahdudolacaktır. Bunlar ise ekseriya sahil 
ahalisinden olur. Yani gemicilikle melûf olanla
rı alırız ki, bunlar da seve seve gelirler. Ve dört 
seneyi de kimse istiksar etmez. Çünkü şimdiki 
beş seneyi istiksar etmiyorlar ve geliyorlar. Son
ra berriyede olduğu gibi bizim bahriye, seferber
lik ilâniyle efradını celbetmek mecburiyetinde 
değildir. Bizim bahriye efradımız yalnız gemide 
'bulundukları müddetçe harb olursa harb eder 
ve askerliği bitirdikten sonra biz artık onu do
nanmaya çağırmayız. Ve seferberliğin ilânını mü-
taakıp donanmanın efradını yeniden ihzar etme
yiz. Bir geminin, bir sefinei harbiyenin donanma
nın hali hazerisi, hali seferisi yoktur. Bir sefinei 
harbiye denize çıktığı vakit harb için ise doğru
dan doğruya çıkar. Yani hali hazeriden hali sefe
riye geçmesi iki, üç dakikadan ibarettir. Toplar 
tevzi edilir cephaneler alınır, herkes mevkiini 
alır, harb eder. 

SÜLEYMAN SIRRI Ef. (Trabzon) — Bu 
müddetin tenkisi kabil midir? 

ALİ RIZA B. (Devamla) — Bu müddetin 
tenkisi kabil değildir. Tenkisi kabil olsaydı bitta
bi yapardık. Biz bunu istiksar edilecek bir müd
det zannetmiyoruz. Farz edelim süvari olacak, 
piyade olacak. 

SÜLEYMAN SIRRI Ef. (Trabzon) — Bu 
garabetin ganimeti, nedir? Fazla hizmete karşı 
mükâfat verirsin. Şu suretle telâfi etmiş olur, 

__ 743 — 



i : 80 7 . 1 . 1340 C : 2 

ALİ RIZA B. (Devamla) — Efendim fazla 
hizmetin mühim bir kısmı hizmeti askeriyelerin
den tenzil ediliyor. Farz edelim ki, bahriyede 
ikibueuk sene fazla hizmet ediyor. Fakat buna 
mukabil ihtiyat müddetinden beş sene tenzil olu
nuyor. Mükâfatı odur. Bilmem başka bir sual 
soracak var mı? Varsa ona da mâruzâtta bulunu
rum. 

HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Efen
dim bendeniz sahil havalisinin mebusları bulu
nan zevatın nazarı dikkatlerini eelbederim. Meselâ 
vazifei vataniyesini ifa etmek için davet olunan bir 
efendi, bir evlât birbuçuk sene veyahut iki sene, 
sevahil ahalisinden olup bahriyeye giden dört 
sene. Refiki muhteremim Ali Rıza Bey buyur
dular ki; bunların görüp göreceği hizmeti aske-
riyei vataniye dört seneden ibarettir. (Öyle de
ğil sesleri.) Öyle ise tasrih edelim. Son maddesi 
birbuçuk seneden fazla sebk edecek hizmetlerinin 
mükellefiyetlerinden iki sene tenzil edilir, diyor. 
Rica ederim bugüne kadar seferberlik ilân olun
duğu zaman böyle bahriyeli imiş, topçu imiş, 
denilmiş midir? Bütün bahriye efradı sekiz sene 
askerlik yapmış, seferberlik zamanında saf fi harb-
lorde piyade efradı gibi harb etmiş ve şehidol-
muştur. (Doğru sesleri) Yani fiiliyatın şahade
ti bu merkezdedir. Binaenaleyh böyle, yani hem 
beş, yedi sene hizmet etmiş; yani yapıp, edecek, 
göreceğin hizmet bundan ibarettir diye kendisi
ne söz verilmişken yarın diğer efrat gibi sahili 
bahriyeden bilmem kaç kilometre ilerde hangi 
dağlarda tırmanarak orada muharebe etmiştir. 
Şunun hilâfına bir misal gösteremezsiniz. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Ahvali fevkalâdede 
daima böyledir. 

HASAN FEHMİ Ef. (Devamla) — Rica ede
rini eğer böyle ise, bendeniz diyorum ki, dört 
sene yaptırmak mecburiyeti varsa bahriye efra
dının bahriye askerliğinin seferberliği, hazarisi 
yoktur. İkisi birdir buyurdular. Eğer böyle ise 
o vakit bahriyede dört sene de, beş sene de as
kerlik yapabilir ve denir ki, bahriyede dört se
ne hizmet ifa eden efrat artık hizmeti askeriye
den muaftır. Böyle bh' madde koyabilir misiniz? 
(Hayır sesleri.) 

Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Müsavatsız
lık olur hoca efendi 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Ahvali umumiyede 
milletin heyeti umumiyesi askerdir. 

HASAN FEHMİ Et. (Devamla) — Öyle ise 
rica ediyorum ki, vatanın böyle daveti vukubul-
duğu zaman demek onu da çağıracağız. O halde 
adaleti gözetelim beyefendiler. Yani adaleti ne 
suretle mümkün ise temin edelim. Diğer dcvlet-
lerg ibi - mümkün ise - madem ki, bugün üebin 
kişiye ihtiyaç; vardır, o üçbine para da verebili
riz. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Hay hay iki sene-
neden fazlasına para verelim. 

ALİ RIZA B. (Kastamonu) — Bugün üç 
bin ise yarın beş bin olur. 

HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Bir bu
çuk, iki sene sonrası iein para kabul edelim 
eğer bu esası kabul ederseniz hem de icrayı ada
let buyurmuş olursunuz ve bunu Heyeti Âliye-
nizden bu sevahil ahalisi namına ve adalet namı
na istirham ediyorum. (Çok doğru sesleri, iştirak 
ederiz sedaları) 

REİS — Efc'endiım takrirleri var. 
MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 

Pş. (Karesi) — Müsaade buyurun efendim.. Gö
rüyorum ki arkadaşlar bu bahriye meselesini 
gözlerinde büyüttüler. Diyorlar ki seferber ol
dukları zaman zaten alınacaktır. 37 yaşında bir 
piyade neferi silâh altına alındığı zaman 37 ya
şında bir bahriye neferi silâh allına alınmıya-
cak o vakit o, kurtulacaktır. Herkes 40 yaşma 
kadar hizmeti askeriye dahilindedir. Fakat bah
riyeli 36 yaşında hizmeti askerive haricine çık
mış olacaktır. Bu kısım tevellihiüiere kadar yi
ne muamele görecek, yani umumi seferberlik 
olursa son dört senesi için müstesnadır. Buyu
ruyorsunuz ki gönüllü usulü. Efendim o dün
yanın hiçbir tarafında kalmamış bir şeydir. İn
giltere yapıyordu. Şimdi hizmeti mükeliefeyi 
yapıyor. Bu gayet tehlikeli bir şeydir. Bizim 
milletimiz askerlikten yılmaz. Askerlik hizmeti 
onlara şevk verir. Zaten bu milletin esası böyle 
yuğrulmuştur ve böyle kurulmuştur. Ve bizim 
teşebbüs ettiğimiz esasat, fennîdir ve bütün 
memleketlerde tatbik edilen bir usuldür. Sahil 
halkından diyorsunuz. Size arz edeyim. Sevahil 
halkından senede kaç- kişi alacaksınız. Meselâ bir. 
kişi alsak bunun kaçı nereye düşecek ve kaçı 
nereye düşecektir. 

HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Ma
demki o kadar azdır? O kadarı için mükâfat 
verelim Paşa Hazretleri. Adedinin bu kadar az 
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olduğuna göre bir buçuk seneden fazlası için , 
mükâfat verelim. : 

KÂZIM Pş. (Devamla) — Gönüllü usulünü j 
askerlik için ihdas edemeyiz. Herkes askerlik öğ- j 
remmeye mecburdur. Gönüllü usulü ihdasına 
meydan açamayız. 

HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Efen
dim arz edemedim. Bir buçuk sene hizmeti fiili-
yeyi yapıyor, bir çubuk seneden fazlası için edi
yorum. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Paşa Hazretleri 
berrî askerlikle bahrî askerlik arasında farkı 
azîm olduğunu deminki arkadaşımız bize izah 
ettiler. Çünkü bahriye askeri yalnız askerliğini 
ifa edecek değil, anasırı erbaamn bir kaç kıs- I 
mına karşı da kendisini müdafaa etmek mec
buriyeti vardır. Berrî asker bir buçuk sene 
hizmet ettiği halde bahrî asker de iki seneden 
sonra değil gönüllü olarak, fazla kalan müddet 
için her halde bunlara bir maaş vermek daha 
faydalı olur. I 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. — Efendim maaş usulü mevzun bahis değil
dir. Dünyanın her tarafında muhtelif meslekler- | 
le muhtelif sınıflar arasında fari: vardır. Ve I 
bunun mukabili yine hizmeti askeriye ile telâfi 
edilir. Maaş ile ve saire ile telâfi edilemez. Hiz
meti askeriyenin sonundan tenkis edilir ve 
onunla telâfi edilir. (Doğru sesleri) 36 ya
şma geldi mi askerlikten ^kurtulmuş olur. 
Topçuda biraz daha fazla hizmet edecek, 
süvaride daha fazla müddet hizmet edecek
tir. Şimdaı jandarma müddetini iki buçuk 
sene kabul ediyorsunuz. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Jandarma ra
hattır. O istediği yerde karnım doyurur. 

MÜDFAAt MÎLLÎYE VEKÎLÎ KÂZIM 
Pş. (Devamla) — Ona elbise falan bir şey 
veremiyeceksiniz. Onun da farkı vardır. 
Binaenaleyh yapılan hesap bütün esasat dü
şünülerek tesbit edilmiştir. 

TAHÎR B. (Giresun) — Paşa Hazretleri 
bahriyenin birtakım usulleri vardır. Bahri
yenin redifliği yoktu. Mademki şimdi bah- 1 

...... 

riyeye dört sene askerlik yaptıracaksınız, 
Bahriyenin yalnız ihtiyat sınıfı kalmak 
redifliği olmamalıdır. Sonunda hizmeti aske
riyesinden dört sene tenzil edilecektir, bu-
yuruluyor. Bu kâfi değildir. Evvelâ bu iki 
buçuk seneyi fazla yapıp da meçhul olan 
bir askerlik için bu müddet mütekabil olamaz. 

MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE VEKÎLÎ KÂZIM Pş. 
(Devamla) — Arz edeyim efendim. Bahriyeli hiz
meti fiiliyesi biittiikten sonra bahriye seferberliği 
olduğu zaman bunun ne kadarı lâzımdır. 
En ziyade bahriyelileri topçular almaz. Di
ğerlerini topçuya alırlar. 

TAHÎR B. (Giresun) — Paşa Hazretleri! 
Bu bahriyelileri alıp da berriyede hizmet et
tiriyorlar. . 

MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE VEKÎLÎ KÂZIM Pş. 
(Devamla) — Bu bahriyelileri lüzumuma binaen 

berriyeye alırlarsa o başka... 
TAHÎR B. (Giresun) — Harbi Umumide 

bahriyeliler alınarak berriyede istihdam ediL-
miştir. 

MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE VEKÎLÎ KÂZIM Pş. 
(Devamla) — Yanlış yapmışlardır. Bahriyede ye
tişen bir neferi berriyede istihdam etmek doğru 
değildir. Onu yine bahriyeye vermek lâ
zımdır. Seferberlikte her nefer hangi sınıfa 
dâhil ise o sınıf dâhilinde hizmet edecek
tir. Kaide böyledir. (Ekeriyet yok sesleri) 

REÎS — Efendim müzakereyi tatil edece
ğim. Fakat bundan evvel intacettiğiniz 
kanuna rey vermiyen arkadaşlar varsa lüt
fen versinler. Çünkü kanunun neticei arasını 
arz edeceğim. (Yok sesleri) O hailde mü
saade buyurun kâtip beyler tasnif etsinler. 
Efendim neticei arayı arz edeyim. Reyler 
tasnif edildi, Mâlûlîne , mükâfatı nakdiye ita
sına dair Kanunda reye iştirak eden zeva
tın adedi (138), (131) kabul, (7) müsten-
Ikiftir. Binaenaleyh muamele tamam değildir. 
Çarşamba günü saat bir buçukta içtima et
mek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 6,10 
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