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böyle lüzumsuz bir teşkilât yaratmak bakmam
dan bizler için doğru olmayacaktı. Binaenaleyh,
sefer zamanma gelince; bunlarm vazifeleri ço
ğalacağı için bununla teşriki mesai edecek olan
askerlik şubesi reisi vardır.
Ondan sonra sefer zamanında, Devletin bü
tün teşkilâtı Millî Müdafaaya aid işlerin yürü
tülmesine hasrü tahsis edilecektir. Binaenaleyh
bir kaymakamın normal bir zamandaki işi ile
seferdeki faaliyeti nazarı dikkate alınırsa ve
komisyon reisinin de vali olduğu nazarı itibare
alınırsa şimdiden teşkilât kadroları yaratmağa
encümeniniz lüzum görmemiştir. Biz bu makam
ların kanunî vazifelerini ifa edeceklerine kani
bulunuyoruz. Bu mesele Muhtelit encümende de
arzettiğim gibi uzun uzadıya müzakere edildi.
Fakat şimdilik yapacakları bir iş olmadığı için
lüzumsuz memuriyetler ihdasından tevakki
ettik.
GALİB PEKEL (Tokad) — Eğer Millî Mü
dafaa vekâleti askerlik şubelerinin şimdiye ka
dar yaptıkları gibi, bundan sonra da vesaiti
nakliye işlerinin yoklamalarını, defter vesaire
tutmasını ve sonra bu kanunla konulan diğer
harp mükellefiyetleri işlerinin kayid ve muame
lelerinin yürüdülmesi işlerini; hulâsa büro işle
rini üstüne alıyorsa iş başkalaşır. Bundan son
ra bunları yapamıyacak denirse o zaman iş du
racaktır. İş arkadaşlarınım dediği gibi değildir.
Bütün vesaiti nakliye sahihleri muhtelif şekil
lerle gelib vesaiti nakliyelerinde husule gelen
tebeddülleri haber vermekle mükellef tutulmuş
lardır. Ancak bunları kime gelibde yaptıracak
lardır. Eğer bu güne kadar olduğu gibi askerlik
şubesinde yapılacaksa çok iyi. Olduğu gibi de
vam ede gitsin; Hususî bir teşkilât yapılsm de
miyorum. Ancak gerek encümende verilen iza
hat dan ve gerek Millî Müdafaa vekilinin iza
hatından anlaşıldığına göre artık askerlik şu
beleri bununla iştigal etmiyeceklerdir. Şu halde
kim meşgul olacak? Askerlik şubeleri yine meş
gul olacaksa mesele yok. (Kâfi, kâfi sesleri).
BAŞKAN — Başka mütalea yoktur.
GALİB PEKEL '(Tokad) — Millî Müdafaa
vekilinin cevab vermesini rica ediyorum.
MÎLLÎ MÜDAFAA V. Gl. NACÎ TINAZ
(Bursa) — Yardım ederiz, yazıcı veririz, bu su
retle yardım ederiz.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 9 — Millî Müdafaa mükellefiyet
leri Millî Müdafaa mükellefiyeti komisyonları
vasıtasile tatbik olunur.
Eğer bir mahalde Millî Müdafaa mükellefi
yeti komisyonu bulunmaz ve yahud bir mükel
lefiyetin acele tatbikma zaruret hâsıl olub da
usulü dairesinde komisyona müracaata imkân
bulunmazsa mükellefiyet doğrudan doğruya ci
heti askeriyece tatbik olunabilir.
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Her türlü teslimler askerî makamlarca tayin
olunacak tesellüm heyetlerine makbuz mukabi
linde yapılır. Bu Makbuzların ziri ayrıca Millî
Müdafaa mükellefiyeti komisyonları tarafmdan
tasdik olunarak alâkalıya verilir.
BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir.
MADDE 10 — Tesellüm heyetlerinin kurul
ma tarzı nizamname ile tesbit olunur.
Millî müdafaa mükellefiyeti komisyonları,
istenilen şeyi mevcud olan ve olmıyan mükellef
ahali üzerine tarh ve tevzi eder. Bu tevziin her
kese ayırtsız ve fakat mevcudlanna göre bir nisbet dahilinde yapılması lâzımdır.
Mükelleflerin gaybubeti halinde komisyonlar
bu gibilere aid hisselerin ne suretle istifası lâzım
geleceğini kararlaştırarak halin icab ettirdiği
bütün tedbirleri alır.
BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir.
Dördüncü fasıl
Millî müdafaa mükellefiyeti yolu ile iskân
ve konaklama
MADDE 11 — Tevakkuf veya yürüyüş halin
de bulunan askerî kıtalara mensub askerî şahıs
lar ve erler ve bunlara aid hayvan, eşya ve mal
zeme askerî binaların mevcud olmaması veya kâ
fi gelmemesi halinde evvelce yazım neticesinde
kabiliyeti tesbit edilmiş olan Devlete, hususî
idarelere, belediyelere, vakfa, cemaatlere, şirket
lere ve cemiyetlere aid bina, ahır ve mağazalara
ve ambarlara ihtiyaca göre sıra ile vazryed ve
bunlarm da kâfi gelmemesi halinde boş olanla
rından başlryarak ahaliye aid olanlara müracaat
edilerek oralarda ibate ve muhafaza edilirler. Bu
yerleşme ya sahihlerinin membalan göz önünde
tutularak iskân namı altmda veya bu şartlara
riayet edilmiyerek ihtiyaç nisbetinde ve yerleri
nin istiab kabiliyetleri derecesine ve fakat yine
içinde oturanlarm oturma hakları muhafaza edi
lerek konaklama tarzmda yapılır.
îskân ve konaklama bina sahihlerine, yatak,
kab kaçak vermek mecburiyetini tahmil etmez.
îskân edilen yerlerde su ve elektrik gibi
şeyler ücretli ise bunlarm ciheti askeriyece is
tihlâk edilen mikdan ödenir.
İhtiyaç görülen ambar, mağaza ve ahırlar
için de ayni suretle muamele olunur.
Tevakkuf halinde geçici müfrez kıtalar ve
münferid askerî şahıslar şehirlerde, kasabalar
da, köylerde ve münferid hanelerde hep bu
tarzda yerleştirilir.
Yukarıda yazılı hallerde bina sahiblerinin
iktisadî faaliyetleri ihlâl edilmez.
BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var

