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1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Azayı kiram muamelâtı 
1. — İstanbul Mebusu Selâhattin Be

yin yerine intihâbolunan Hacı Arif Beyin 
intihap mazbatasının tasdikine dair üçün
cü şube mazbatası 

3. — Teklifler 34:39 
1. —' Kozan Mebusu Doktor Fikret 

Beyin, her vilâyet merkezinde bir hastane 
tesisi lüzumuna dair kanun teklifi (2/316) 34:35 

2. — Erzurum Mebusu Salih Efendi
nin mahkûmlardan bâzılarının müddeti ba
kiye! cezaiyelerinin affı hakkında kanun 
teklifi (2/318) 35 

3. — Bayezit Mebusu Süleyman Sudi 
Beyin, mebusların kendi livalarında vazifei 
tahkiki icra edebilmelerine dair kanun tek
lifi (2/317) 39 

4. — Takrirler 35:38 
1. — Kângırı Mebusu Neşet Beyin, 

Konya hâdisei isyaniyesîni idare edenle
rin Ankara İstiklâl. Mahkemesince muha
keme edilmelerine dair takriri 35:37 

Sayfa 
2. — Erzincan Mebusu Hüseyin Be

yin, Pülümür kazası memurinin mütera
kim maaşatmm itasına dair takriri 38:39 

3. — Muş Mebusu Osman Kadri ve 
Mahmud Said Beylerin, Sasun kazası teş
kilâtı mülkiyesinin tadiline dair takriri 39 

4. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı 
Beyin, mesken icarları hakkındaki kanun 
teklifinin ruzriameye alınmasına dair tak
riri 39 

5. — Erzurum Mebusu Salih Efendi
nin, muhacirlerin askerlik hizmetlerine 
dair takriri 41:48 

5. — Sualler 39 
1. — İzmit Mebusu Hamdi Namık Be

yin, Yunan mezalimine dair Heyeti Veki-
leden sual takriri 39 

6. — Mazbatalar 37,39 
1. — Trabzon Mebusu Ali Şükrü Be

yin, memurinin usulü muhakemesi hak
kında kanun teklifi ve Lâyiha Eneümeni 
mazbatası (2/299) 37:38 

2. — Erzurum Mebusu Durak Beyle ar-
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7. — Müzakere edilen maddeler 41 
1. — Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyle 

arkadaşlarının, muhacir ve mültecilerin 
askerliklerine dair kanun teklifi (2/125 
mükerrer) ve Erzurum Mebusu Salih Efen
dinin, muhacirlerin askerlik hizmetlerine 
dair takriri ve Müdafaai Milliye Encümeni 

j mazbatası 41:48 
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kadaşlarmın, muhacirlerin bir an evvel 
yurtlarına şevklerine dair takriri ve Muva-
zenei Maliye Encümeni mazbatası 39:40,41,49, i 

50:51 I 
3. — Karahisarı Sahip Mebusu Mehmet 

Şükrü Beyin askerlerin esbabı firarını 
izale için icrası lâzımgelen tedabire dair 
kanun teklifi ve Millî Müdafaa Encümeni 
mazbatası (2/92) 48:49 

REÎS — Efendim ekseriyet hasıl oldu. Cel
seyi küşadediyorum. Müsaade buyurun zaptı 
sabık okunacak. 

(Zaptı sabık hulâsası Kâtip Ragıp Bey tara
fından okundu) 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 

Adnan Beyefendinin tahtı riyasetlerinde bil-
inikat zaptı sabık hulâsası kıraatle tashihan ka
bul olundu. Operatör Emin Beyin Beypazarın-
daki maden sularına mütaallik takriri Sıhhiye 
ve İktisat Vekâletlerine ve Ankara'da bir sanayi 
müzesi küşadma dair takriri İktisat Vekâleti
ne tevdi kılındı. Hiyaneti vataniye ile mahkûm 
değirmenci Nureddin, Erzurumlu Mehmet Hoca 
ve Osep haklarındaki Adliye Encümeni mazbata
ları bilmüzakere kabul olundu. Ayintab Mebusu 
Yasin Beyin Osep hakkındaki hükümlerinden 
dolayı Bünyan Mahkemesi heyeti hakkındaki ta
kibat icra edilmesine dair takriri Adliye Vekâ
letine havale edildi. Bilâhara yerli kumaş iktisası 
hakkındaki kanunun müzakeresine geçilerek ikin
ci madde tashihen kabul ve teneffüs için celse ta
til olundu. 

İkinci Celse 
Adnan Beyefendinin tahtı riyasetlerinde bil-

içtima âzayi kiramdan bâzı zevatın mezuniyet
leri hakkındaki Divanı Riyaset kararı kabul edil
di. Yerli kumaş iktisası mecburiyeti hakkındaki 
kanunun üçüncü maddesi nyüzakere edilerek 4 
ve 5 nei maddelerle birlikte ceza ciheti yeniden 
tetkik edilmek üzere müstaceliyetle İktisat ve Ad
liye encümenlerine havale olundu. Badehu mülteci 
ve muhacirlerin askerlikleri hakkındaki Bitlis 
Mebusu Yusuf Ziya Beyin teklifinin müzakere
sine geçilmiş ise de Müdafaai Milliye Vekili Fev
zi Paşa Hazretlerinin huzuriyle müzakeresi ten
sip ve tehir olunaırak Cumartesi günü içtima 
edilmek üzere saat 6 da celseye nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip Kâtip 
Faik Mahmud Said M. Ragıp 

REİS — Zaptı sabık hakkında söz istiyen 
var mı efendim? Zaptı sabık hulâsası kabul olun
du efendim. 

3. — TEKLİFLER 

1. — Kozan Mebusu Doktor Fikret Beyin her 
vilâyet merkezinde bir hastane tesisi lüzumuna 
dair kanun teklifi (2/316) 

— 84 — 
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REÎS — Efendim, evrakı varide meyanm-

ra Doktor Fikret Beyin her vilâyet merkezinde 
bir hastane küşadma dair teklifi kanunisi var
dır. Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. 

2. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, 
mahkûminden bâzılarının bakıyei müddeti ceza-
iyelerinin. affı hakkında kanun teklifi (2/318) 

REÎS — Erzurum Mebusu Salih Efendinin 
affı umumi ilânına mütaallik takriri vardır. 
Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. 

4. — TAKRİRLER 

1. — Kângırı Mebusu Neşet Beyin, Konya 
hâdisei isyaniyesini idare edenlerin Ankara 
İstiklal Mahkemesince muhakeme edilmelerine 
dair takriri. 

REÎS — Efendim, Kângırı Mebusu Neşet Be
yin Konya isyanı müşevviklerinin Ankara İstik
lâl Mahkemesinde muhakeme edilmelerine dair 
bir takriri var, okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Konya tarihini lekeliyen hâdisei isyaniyenirj 

başlıca âmillerinden bulunan ve ilk isyan üzerine 
idama mahkûm edilmişler iken mazhar oldukları 
affı, memleketi kana boyıyan son isyanı ikaa 
vesile ittihaz etmek suretiyle redaeti ahlâkıye-
lerini ispat eylemiş olan ve hükümeti milliye-
mizin şayanı takdir takibatı neticesinde elde 
edildikleri gazetelerin neşriyatından anlaşılan 
ve hâdise sırasında vazifei vilâyeti deruhde ve 
kıyamı idare «eden Mustafa Remzi ve biraderi 
Hilmi ve Kalfa zade Sabit ile Çumralı zade Kâ
milin icra kılınacak muhakemelerinde yalnız 
tebeyyün edecek fiil ve hareketlerine göre tâyi
ni cezaları değil belki senelerden beri Konya'
nın saf muhitinde iş'al edilmekte olan nairei 
fitne ve fesadın bütün teşkilâtı ve meşum isya
nın 'hal ve istikbal için ibret âmiz bir surette 
tecelli edeceğine şüphe olmıyan elîm tarihinin 
de kayıt ve tesbiti matlup ve müstelzem olup 
bunun mahallî Bidayet mahkemesince temin 
edilmesi imkânsızlığından başka tarihî muha
kemenin oraca ifası daii mahzur bulunduğu ci
hetle merkumun Ankara istiklâl Mahkemesine 
tevdiini teklif ederim. 20 Haziran 1337 | 

Kângırı Mebusu 
Neşet I 

— 35 
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REÎS — Nasıl kabul ediliyor mu efendim? 

(İzahat versin sesleri) 
HAKKI HAMI B. (Sinob) — Efendim tak

rirde ismi okunan Mehmed Hilmi ve rüfekası 
hakikaten öteden beri Konya'da her hangi bir 
muhalefet ve bir uygunsuz ahvale cüret eder 
bir zümre tahassul ederse mutlaka bunların içe
risinde bulunuyorlar. Bittabi bunların maksa
dı iştiraklerinin ne olduğunu anlamak ayrı bir 
keyfiyettir. Ve bunların son hâdisede en zi
yade âmil olanlar meyanmda bulunan kimse
lerden bulunduğunda tereddüde mahal yoktur. 
Mamafih bunlar indelmuhakeme tezahür ede
cektir. Fakat bunlar vakanın amillerindendir. 
Mahallî mahkemesi lâyık olduğu derecede tah
kikat icra edemez. Ve bu yüzden; bunların 
orada muhakemesi doğru değildir, Ankara'ya 
nakletmek icabeder, demek doğru değildir. 
Eğer mahallî mahkemesi bu vazifeyi ifaya muk
tedir değilse, demek ki orada bir mahkeme 
mevcut değildir. Nasıl oluyor da şimdiye ka
dar yüz binlerce insanları mahkûmeden o mah
kemelerin hükmünü Meclisi Âli burada tasdik 
edip dururken şimdi mahkeme bu işi ifaya 
muktedir değildir deniyor, bu mahkeme nâ 
ehil demektir. Eğer böyle ise Adliye Vekili 
onları tebdil etsin. Yok diğer bir mahzur 
varsa bittabi o mahzurun dermeyanı ancak 
mahallî hükümetine aittir. Yani bunların ora-
rada muhakemelerin icrası bâzı mehaziri daî 
ise mahallî hükümeti bittabi teşebbüsatı lâ-
zimeyi icra eder ve onları diğer bir mahalle 
naklettirir. Yok daha katî ve seri tahkikat 
icrasiyle hüküm itasını icabettirir bir vaziyet
te ise ve bir mahkemeye sevkı icabediyorsa za
ten istiklâl Mahkemesi mevcut idi. istiklâl 
Mahkemesi tekrar iade edilir. Yoksa bu tak
rirde zikredildiği gibi bunları buraya nakle
decek olursak bunların cürümlerini ispat et
mek için şüphesiz birçok şuhut istim a etmek 
lâzımdır. Bütün Konya halkını buraya mı da
vet edeceğiz? 

YÂSlN B. (Gazianteb) — Şimendifer var
dır, efendim. 

HAKKI HÂMÎ B. (Devamla) — Efendim, 
zatıâlinize soruyorum; şimendifer vardır diye 
birçok şahidi buraya getireceksiniz. Bunlar 
burada on beş, yirmi gün meşgul olacaklar. 
Bunların işi yok mudur? (Gürültüler) Ben
deniz nakli mucip bir sebep göremiyorum. 
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Nakli ieabettirir mahallî hükümeti eğer bir ; 
şey zikir ve beyan etmiş ise ,ki bittabi Adliye j 
Vekâletinin• haberi vardır, o ciheti izah eder- ! 
ler. Bu meselenin hattızatmda Meclisle mü- i 
nasebeti yoktur. Adliye Vekâleti icabeden 
muameleyi yapar. Çünkü bu mesele Adliye Ve
kâletiyle mahallî hükümetine ait bir mesele
dir. Onun için Meclisçe bu takririn reddi 
lâzımdır. Şayet böyle bir şey varsa Adliye 
Vekili bittabi vazifesini kendisi daha iyi bi
lir ve vazifesi dairesinde hareket etmesi için 
Adliye Vekiline tebliğe bile lüzum görmüyo- ı 
ruın. Binaenaleyh takririn reddi lâzımdır. 

HASİB B. (Maraş) — Bendeniz 14 Ma
yısta bir takrir takdim etmiştim, bu takrir j 
dolayısiyle bundan bahsetmek istiyorum, j 
Merizfon'da bir Pontos teşkilâtı vardır ve bun- i 
dan dolayı üç yüz kadar mevkuf vardır. Her 
halde bunların buraya nakledilmesini teklif j 
etmiştim. O mesele zannederim bundan daha 
mühimdir. "Rica ederim o takririm okunsun. 

REÎS — Lütfen bir takrirle izah buyurunuz i 
efendim. 

HASİB B. (Maraş) — 14 Mayısta takrir 
verdim. 

REİS — O eskimiştir efendini, yeniden ve- j 
riniz. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Takrir reddoluna-
caksa söylemiyeceğim. Olunmıyacaksa reddine j 
dair söz söyliyeceğim. 

Efendim,. Hakkı Hami Beyin fikrine tama
men iştirak ederim. Şu takrirde esasmisi zik-
rolunan zevatın bir kısmına hüküm verilmiştir. 
(Zevat değildir, hocam sesleri) Bir kısmı yeni I 
derdest olunmuştur. Her hâdisenin mahallin
de tetkiki ve mahallinde muhakemesi her hal-
de'maslahata muvafıktır. Oraca muhakemele
rinin icrasında bir malhzur yoktur. Bunu der
dest eden vali bey, polis müdürü ve sairedir. 
öyle bir derdest ettiler ki, beyefendiler kavga 
yok, müsademe yok, telâş yok, bir kimseyi ız
rar yok, öyle bir muvaffakiyet ki, hakikaten 
teşekkür olunur. Bunlar çekirge tutar gibi hiç 
sessizce tutulmuştur. Rica ederim bunları ge
tiren Hükümettir. Biz gtirmedik, takdir etme- j 
liyiz, bir şakiyi senelerce birkaç kazanın zap- ! 
tiyeleri dolaşıp köylülerin keçisini, tavuğunu I 
tüketip hâlâ derdest etmediklerini biliyoruz. 
(Handeler) Şu halde efendiler Hükümet şu ! 
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adamları sessiz, sadasız derdest etti. Daha ne 
isteriz? Muhakemelerini orada yaptırmayıp bu
raya nakledecek olursak yüzlerce şahidin bu
raya gelmesi lâzımdır. Hakkı Hami Be3d.11 de
diği gibi; yüzlerce halkın b u n ^ a gelmesi doğ
ru mudur efendiler? Onların çifti, çubuğu, işi 
yok mu ? Ve gelip gittiğinde onlar masrafa 
muhtaç değil inidir? Burada meccaneıı yatacak 
mıdır, trenle meccaneıı gelip gidecek midir? Ri
ca ederim bu muvafık değildir; takririn reddi
ni teklif ederim. 

TUNALl İLİMİ U. (Bolu) - - Reis Bey mese
le basittir. Reye koyunuz. 

MAHMUD SAİD B. (Muş) — Bendeniz re
fiki muhterem Neşet Beyefendinin bu baptaki 
hamiyeti vataniyelerini hürmetle yâd ederim. 
Fakat takrirleri nakli dâvayı mucip esbabı ka-
nuniyeyi muhtevi değildir. Malûmuâlileri İs
tiklâl Mahkemesinin dairei salâhiyeti tahdit ve 
takyidedilmiş idi. Elyevm Ankara'da mevcut 
ulan bir numaralı İstiklâl Mahkemesini dairei 
salâhiyeti mahdut ve mukayyettir. Teklif doğ
rudan doğruya kanuni bir şekilde dermeyan 
edilir. Ve Ankara İstiklâl Mahkemesinin dairei 
salâh"ryeti tevsi edilirse nakil imkânı bulunur. 
Yoksa muvakkaten vazifelerine ııihaj-et veril
miş ve tatil edilmiş olan İstiklâl Mahakimine 
ait mevad ve evrakı deavi mahallî mahakimi ni
zamiyesine tevdi olunmuştur. Binaenaleyh tak
rir temenni mahİ3retindedir. Adlij'e Vekâletine 
tevdii müımsiptir. Ayrıca müzakereye ve ittiha
zı karara mahal yoktur. 

ALİ SÜRURÎ Ef. (Karahisari Şarki) — 
Efendim bu bir meselei hukukiyedir. Kaza za
man ve mekânla tahsis eder. Ahkâmı haziranı 12 
icabı, bahsolunan meselenin rüyeti Konya mah
kemesine aittir. Bir meselenin bir mahkemeden 
diğerine nakli, esbabı kanunij'e bulunursa nakli 
dâva tarikiyle olur. Esbabı kanuniye yok ise, o 
salâhiyeti bir diğerine ita etmek bir kanun me
selesidir, yani hukuku hükümdaridendir. Onun 
için bu bir karar ile çıkamaz. Heyeti Celilenizin 
bir maddei kanuniye ile tesbit etmesi lâzımdır. 
Bu suretle katiyen olamaz; (Gürültüler) (Müza
kere kâfidir sesleri.) 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Adliye Ve. 
kilini de dinliydim. 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el 
kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü efendim. 

http://Be3d.11
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Takririn muhteviyatını kabul edenler lütfen 

el kaldırsın... 
Takririn reddini kabul edenler lütfen el kal

dırsın. Reddedildi (Gürültüler) 
YASlN B. (Gazianteb) — Reis Bey mesele 

anlaşılmadı efendim. 

6. — MAZBATALAR 
1. — Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin, Me

murinin usulü muhakemesi hakkında kanun tek
lifi ve, Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REÎS — Dinliydim efendim rica ederim. Ali 
Şükrü Beyin Memurin muhakematı hakkındaki 
teklifinin reddine dair Lâyiha Encümeni mazba
tası okunuyor. 

Lâyiha Encümeni mazbatası 
Memurin haklarında mensuboldukları devair 

ve rüesa taraflarından tahkikat icra olunduktan 
sonra mecalisi idare encümenlerince verilecek 
lüzumu muhakeme kararı üzerine o memurlar 
derhal tahtı muhakemeye alınarak hak ve itira
zından mahrum edilmesi ve Memurin Muhake-
mat Kanununun ona göre tadili lüzumuna dair 
Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin Encümenimi
ze muhavvel teklifi kanunisi bittetkik şayanı 
müzakere görülmiyerek reddedildi. 
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Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Lâzistan Yozgad 

Esad Süleyman Sırrı 
Kâtip 

Ertuğrul 
Neci'b 

REÎS — Efendim, Lâyiha Encümeni mazba
tasını kabul edenler lütfen el kaldırsın. 

BÎR MEIBÜS ©EY _ Teklif ne imiş? O tek
lif okunsun. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celil esine 
Memurin muhakematma aidolan âtideki tek

lifi kanuni lâyihasının müstaceliyet karariyle 
müzakere ve kabulünü teklif ederim. 

MADDE 1. — Memurin haklarında nıensub-
olduğu dairece tahkikatı iptidaiye icra kılın
dıktan sonra mecalisi idare veyahut devair mü-
diranı tarafından ittihaz olunacak lüzumu mu
hakeme karariyle mahkemeye tevdi olunur. 
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MADDE 2. — Lüzumu muhakeme kararına 

karşı itiraz caiz değildir. 

MADDE 3. — »Mecalisi idareden verilecek 
mahkeme kararlarının mercii tetkiki devair 
müdiranmdan mürekkep bir encümendir. 

MADDE 4. — Bu kanunun icrasına Heyeti 
Vekile memurdur. 

MADDE 5. — Bu kanun tarihi neşrinden 
itibaren mer'idir. 

Trabzon Mebusu 
Ali Şükrü 

• s 

SÜLEYMAN SIRRI 'B. (Yozgad) — Encü
men namına Mazbata 'Muharriri sıfatiyle izahat 
vereyim, 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim, ben
deniz hukuk müntesibininden değilim. Bu kanun 
lâyihasını vermekteki maksadım biliyorsunuz 
ki, burada Şûrayı Devlet teşkilâtı için müzake
re cereyan etmişti. Bu teşkilât bütçemize 'bü
yük bir bâr olacağından reddi için çok uğraş
tık, neticede buna muvaffak olduk. Fakat öte
den beri işten elçektirilmiş muhakemesinin ic
rası lâzımgelen birçok, memurin vardır ki mağ
dur bir halde kalıyorlar. iBunlar için tabiî bir 
mercii muhakeme bulmak lâzınııgeliyordu. İBu-
nun için bizim teklifimiz encümene havale olun
muştu. Yani memurin için bir kanun yapmak 
üzere encümene havale olunmuştur. Fakat uzun 
müddet encümende kalmıştır. Şûrayı Devlet 
teşkilâtına mâni olmak üzere en ziyade uğraşan
lardan olduğumdan teberri için bunu yazdım. 
Binaenaleyh memurin muhakematı için şimdiye 
kadar bir şey yapılmamıştır. Eğer Lâyiha Encü
meni bunu nazarı itibara almazsa zannederim ki 
doğru bir iş görmüş olmaz. Fakat şekil benim 
vermiş olduğum şekilde olmaz. Her halde sene
lerden beri mağdur kalan memurların muhake-
matınm icrası için bir mahal lâzımdır, yani on
lar için bir merci zaruridir. Zamanı gelmiş ve geç
miştir. Lâyiha Encümeninin doğrudan doğruya 
reddini kabul edemiyorum. Bu doğru değildir. 
Başka bir şey yapsınlar. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Ali 
Şükrü Beyin teklifinde, malûmuâliniz bir me
murun yolsuz harekâtından dolayı mecii tahkikat 
icra eder, bu tahkikatı meclisi idareye tevdi eder. 
Meclisi idare encümeni bu kararı verir deniyor. 
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Âli Şükrü. Bey, memur bu karara itiraz etme- I 
sin, doğrudan doğruya tahtı muhakemeye alın-

1 sın diyor. Yani memurun hakkı itirazını ıskat 
ediyor. Encümen bu teklifi reddediyor. 

MAZHAE MÜFlD B. (Hakkâri) — Reis 
Beyefendi, Dahiliye Encümeni namına müsaade 
eder misiniz? (Gürültüler) Bendeniz zannediyo
rum ki söylemek için söz yalnız Reis Beyden 
alınır. Bundan sonra hepinize müsaadeniz için 
müracaat ederim efendim. 

Şükrü Beyefendinin buyurdukları doğrudur. 
Hakikaten birçok memurlar vardır; Şûrayi Dev
letin teşkil edilmemesi yüzünden bunlar mağdur 
oluyorlar. Geçen gün.Mecliste bu hususa daiı 
söz açılmış idi. Heyeti âliyelerinin Şûrayi Devi ı,t 
hakkındaki takriri üzerine Adliye Encümeni 
bizce iyi bir şekil kabul etmişti. O şekli havi ka
rarı geçen gün burada arz ettiğim veçhile Dahi
liye Encümenine vermiştir. Ve Dahiliye Encü
meni de bunu yarın müzakere edip intacedecek-
tir. Binaenaleyh Şûrayı Devlet meselesi olup I 
biter. Eğer muvafık görürseniz yarm biz onu 
halledip Divanı Riyasete takdim edeceğiz. Şu hal
de Şûrayı Devlet meselesi hallolunur, başka me
sele kalmaz. (Doğru ve muvafık sesleri), 

ŞEVKET B. (Sinob) — Efendim, Ali Şükrü 
Beyin teklifleri iki ciheti ihtiva ediyor. Birisi 
memurin hakkındaki tahkikat ve diğeri de tahki- j 
kattan sonra Şûrayı Devlet meselesidir. O me- I 
sele de Mazhar Müfid Beyin buyurdukları veç
hile Adliye Encümenince halledilmiş, Dahi
liye Encümenine havale edilmiştir. Geçende 
de arkadaşlarımızdan birisi bir takrir vermiş
lerdi. Ciheti Adliye tahkikatı icra olunsun diye. 
Meclisi Âlice kabul edilmiş olan takrir de Adliye i 
Encümenine tevdi edilmişti ve bugün derdesti 
müzakeredir. O halde bu takrir. Adliye Encüme
nine havale edilirse iş biter. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, bendeniz de 
bunun aynını söyliyecektim. 

REİS — Şu halde efendim, takrir hakkında 
iki teklif vardır. Birisi Dahiliye Ereümenine 
havale etmek, diğeri de lâyiha Encümeninin tek
lifi veçhile reddetmektir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Memu
rinin hakkı itirazına müdahale edilemez. Malû-
muâliniz bu, kanunla tâyin edilemez. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Zannediyorum 
ki, Lâyiha Encümeni gönderilen lâyihai kanuni- j 
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yenin şayanı müzakere olup olmadığına dair 
madde üzerinde beyanı mütalâa eder. Memuri
nin hakkı olup olmıyacağı Adliye Encümenine 
ait bir meseledir. Binaenaleyh Lâyiha Encümeni 
zannederim madde üzerinde oynıyamaz, 

REİS — Şimdi efendim, bu takriri,... 
MAHMUD SAÎD B. (Muş) — Reis Ben* a en

di, bendeniz tehir teklifinde bulunacağan Mü
saade ederseniz bu mesele hakkında izahat v<-n-

''ceğim. 
Şükrü Beyefendinin teklifleri memurini hü

kümetin bir cihetten lehinde diğer cihetten aley
hinde bir mahiyeti tazammun eder. Evvel emirde 
maznunun tahkikatı evveliyesinin icrasını mü-
taakıp... 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Teki'fi n,i mü
zakere ediyoruz efendim! 

MAHMUD SAÎD B. (Devamla) — Efendim, 
tehirinin esbabı mucibesini arz ediyorum. Turku 
kanuniyeye tevessül edilerek zan ve şüphe, şek 
ve şaibesinin ref 'edilmesi ihtimaline karşı re 'sen 
mahkemeye tevdi suretiyle teşhir en muhakame-
sini istilzam ediyor. Binnetice aynı zamanda 
Şûrayı Devlet teşkilâtının mefkudiyeti, mâdu-
miyeti dolayısiyle memurinin de kezalik tahtı 
şüphede mütemadiyen kalarak senelerce inleme
sini mucibolur. Beyefendi; fevkalâde hüsnüni
yetle şu mağduriyetin ref'i için şu suretle bir 
teklif dermeyan buyurdular. Dahiliye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep bir şûra teşkili hak
kındaki teklif mevzuubahis ve derdesti müzakere 
olduğu cihetle bu teklifin de tehirini teklif edi
yorum. (Gürültüler) 

ŞEVKET B. (Sinob) — Bendeniz demin arz 
ettim. Bu mesele de Adliye Encümenindeki tek
lifle tevhiden müzakere edilmek üzere bunun da 
Adliye Encümenine verilmesini talebederim. Lâ
yiha Encümeninin reddine karar verdiği bir lâ
yihai kanuniye Heyeti Umumiyenin talebettiği 
bir encümene havale edileceğine göre bunun Da
hiliye Encümenine havale edilmesini teklif ede
rim. (Gürültüler). 

REÎS — Bunun Dahiliye Encümenine hava
lesini kabul edenler... (Gürültüler, Adliye Encü
menine, sesleri) Adliye ve Dahiliye Encümenle
rine havale edilmiştir. 

2. — Erzincan Mebusu Hüseyin Beyin Pülü
mür kazası memurininin müterakim maaşatıntn 
itasına dair takriri. 

- 3 8 — 



t : 42 25.6.1337 C : İ 
REİS — Efendim, Erzincan Mebusu Hüseyin 

Beyin memurin maaşatına dair bir takriri var. 
Geçen de yine aynı suretle Erzincan Mebusu 
Beyler tarafından bir takrir verilmiş ve Dahili
ye Vekâletine havale olunmuştu. Bunu da Ma
liye Vekâletine havale edelim. 

Maliye Vekâletine gönderiyoruz. 
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Bey

efendi, bu mesele pek mühimdir. Takrir bir okun
sun. 

REÎS — Müzakere açmıyalım, efendim. 
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Açıl

sın, efendim. 

5. — SUALLER 

1. — İzmit Mebusu Hamdı Namık Beyin, Yu
nan mezalimine dair Heyeti Vekileden sual tak
riri. 

REÎS — İzmit Mebusu Hamdi Namık Beyin 
bu sual takririni Heyeti Vekile Riyasetine hava
le ediyoruz. 

3. — Mu§ Mebusu Osman Kadri ve Mahmud 
Said Beylerin Sosun kazası teşkilâtı mülkiyesinin 
tadiline dair takriri. 

RE IS — Bunu da Heyeti Vekile Riyasetine 
gönderiyoruz. 

4. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
mesken icarları hakkındaki kanun teklifinin ruz-
nameye alınmasına dair takriri. 

REÎS — Efendim, Süleyman Sırrı Beyin 
Sükna hakkındaki teklifi kanunisi geçen seneden 
beri duruyor. Onun Ruznameye vaz'ı hakkında 
bir takrir veriyor. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bu ka
nun, bundan sekiz ay evvel ruznameye konmuş
tu. Aylarca ruznamede bekledi. Malûmâliniz 
bunun nüslıai matbuası azanın elindedir. Mesken 
hakkındaki buhran malûmâlinizdir. Binaena
leyh bu ruznamede müzakeresini talebediyorum. 
Zaten kanun müstaceldir. 

NEŞET NÂZIM B. (Kângırı) — Efendim 
Meclis o lâyilıai kanuniyeyi Adliye Encümenine 
göndermişti. Ve Adliye Encümenine geleli daha 
iki ay olmuştu. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis 
Beyefendi, Adliye Encümeninden çıkmıştır. Be
yin haberi yok. Mazbata matbudur. 

NEŞET NÂZIM B. (Kângırı) — Tekrar He
yeti Umumiyeden Adliye Encümenine havale 
edilmişti. 

Riyaseti Celüeye 
Mesken icarı hakkında geçen sene bir kanun 

lâyihası takdim etmiş idim. Meclisi Âli bunun 
müstacelen müzakere ve intacı için encümeni ai
dine havale buyurdu. Eneümenlerce de icabı ic
ra olunarak ruznameye alınarak matbu nüshası 
da azayı kirama tevzi edildiği halde el'an müza
kere edilmediğinden lâyilıai mezkûrenin müsta
celen müzakeresiyle iktisabı kanuniyet etmesi için 
tekrar ruznameye ithalini teklif ve arz eylerim. 
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Yozgad Mebusu 
Süleyman Sırrı 

REÎS 
ederiz. 

Adliye Encümeninden tacilini rica 

3. — Bay azıt Mebusu Süleyman Sudi Beyin, 
mebusların kendi livalarında vazifei tahkiki icra 
edebilmelerine dair kanun teklifi (2/317) 

REÎS — Bayazıt Mebusu Süleyman Sudi 
Beyin Büyük Millet Meclisi âzalarının mezun bu
lundukları mahallerde kendilerine vâki olacak şi-
kâyatı tahkik eylemelerine dair teklifi kanunisini 
Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. 

HAMDÎ B. (îzmit) — Reis Beyefendi, sual 
takriri vardır. 

REİS — Efendim, Nizamname mucibince 
Heyeti Vekileye gönderiyoruz. 

2. — Erzurum Mebusu Durak Beyle arka
daşlarının muhacirlerin biran evvel yurtlarına 
şevklerine dair takriri ve Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası. 

REİS — Muhacirin için Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası var. 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Erzurum Mebusu Durak Beyle rüfekası ta

rafından verilip encümenimize havale buyurulan 
takrirleri mütalâa olundu. (1) Muhacirin bütçe
sinin muhacirinin sevk ve tedavi tahsisatından 
mahsubu icra olunmak üzere avans olarak yüz 
elli bin liranın itası hakkında tanzim kılman 

(1) Takrir 40 ncı İçtima zaptındadır, 

- 39 — 
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iki maddelik kanun lâyihası Heyeti Umumiyeye 
arz ve takdim kılındı. 
Muhacirlerin şevkleri için muktazi yüz elli bin 

liranın avans olarak itasına dair Kanun 
1. — Senei haliye muhacirin bütçesinin iaşe 

ve sevk ve tedavi tahsisatından mahsubu icra 
edilmek üzere avans olarak yüz elli bin liranın 
sarfına mezuniyet verilmiştir. 

2. — işbu kanunun icrasına Maliye ve Mua
veneti İçtimaiye Vekâleti memurdur. 
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Muvazenei Maliye En
cümeni Reisi Namına 

Saruhan Mebusu 
Mustafa Necati 

Kâtip Âza 
Mardin Yozgad 
Necib Ahmed 
Âza Âza 

Ko^an Kastamonu 
Dr. Fikret Suad 

Âza Âza 
Niğde Mersin 
Hakkı Salâhaddin 
Âza Âza 
içel Erzurum 
Ali Mehmed Salih 
Âza Âza 

Kırşehir . Sivas 
Sadık Rasim 

Mazbata Muharriri 
Mustafa Necati 

Âza 
Antalya 
Tahsin 

Âza 
İsparta 
Hüsnü 

Âza 
Bayezit 

Atıf 
Âza 

Trabzon 
Celâleddin 

Âza 
Yozgad 

Feyyaz Âli 

RElS — Efendim, nizamname mucibince bu
nun ruznameye ithaliyle müzakeresi icabeder. 
Kabul buyuruluyorsa ruznameye alalım. (Gürül
tüler) Rica ederim Riyasetin vazifesini teshil 
ediniz. (Müstaceliyet kararı var sesleri) Efendim 
müstaceliyet; Meclise gelir gelmez okumak de
mek değildir. Bir müzakere ile çıkmak demektir. 

Şimdi efendim kabul buyuruluyorsa ruzna
meye ithal ederek müzakeresini yapalım. (Hay 
hay sesleri) Şu halde Pazartesi ruznamesine it
hal ederiz. (Hayır sesleri) 
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Şimdi ruznameye ithali ile müzakeresini ka

bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
di efendim. Bugünkü ruznameye ithal edilmiş
tir. 

EMlN B. (Eskişehir) — Müzakereye lüzum 
yoktur. Reye koyunuz. (Gürültüler) 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Efendim 
müzakereye ne lüzum var? Bilâmüzakere kabu
lünü istiyorum. 

DURAK B. (Erzurum) — Bu hususta uzun 
boylu söz söylemiyeceğim. Efendiler, ufak bir 
mesele ile meseleyi arz eedceğim. Geçen gün de 
söyledim. (Gürültüler) Bunun bir an evvel önü
nü almak için bu tahsisatı kabul etmek lâzım
dır. Bunun için size bir şey arz edeceğim. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Kısa söy
leyiniz rica ederim. 

DURAK B. (Devamla) — Bugün Ayaş'tan.. 
(Gürültüler) Rica ederim müsaade ediniz. Uzun 
zaman bu mesele için bu kürsüyü işgal etmiş ol
sam yine azdır. Bir cürüm işlemiş olmam efen
diler (devam, devam sesleri) insan ile uğraşı
yoruz. Bugün Ayaş'tan on hane muhaciri buraya 
Ayaş Kaymakamı göndermiştir. Onları buraya 
gönderen adam söylüyor ki ; bunları Ankara'ya 
teslim et, ilmühaberini al. Getir. Arabacı gelmiş, 
kime teslim edeceğini bilmiyor şaşırmış, bana 
teslim etmeye geliyor. (Gürültüler) yalan söyle
miyorum. Heyeti Gelilenizden iki üç kişi gider. 
şurada kendilerini görür. Bütün yağan yağmur, 
dolu her şey onların üzerine yağıyor. Binaena
leyh canlarını muhafaza edecek kulübeleri bile 
yoktur. Mesele taşmıştır, rica ederim bilâmüna-
kaşa kabul edelim. Bitirelim efendiler. (Reye 
sesleri, gürültüler, patırtılar) 

RElS — O halde Muvazenei Maliye Encü
meninin mazbatasını kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini tâyini esami ile reye ko
yacağız, reylerinizi istimal buyurun. Reyler tas
nif edilinceye kadar celseyi tatil ediyorum. 



IKINGÎ CELSE 
Açılma saati : 

REÎS — İkinci Reisvekili Faik Beyefendi 
KÂTİPLER : Ragıb Bey (Kütahya), Feyyaz Ali Bey (Yozgad) 

REİS — Efendim muhacirinin şevkleri için 
muktazi yüz elli bin liranın avans olarak itasına 
dair Kanunun reye vaz'ı için geçen celsede ek
seriyet hâsıl olamamıştı. Tekrar sepetler gezdi
rilecek, reylerinizi istimal buyurunuz. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 
1. — İstanbul Mebusu merhum Selâhattin Be

yin yerine intihabolunan Hacı Arif Beyin inti
hap mazbatasının tasdikine dair Üçüncü Şube 
mazbatası 

REİS — Efendim tasnif icra edilinceye ka
dar Üçüncü Şubeden çıkmış bir intihap mazba
tası vardır. Onu okuyalım. Lütfen dinleyiniz. 
Üsküdar Mebusu müteveffa Salâhattin Bey ar
kadaşımızın yerine intihabolunan Hacı Arif 
Efendinin mazbatai intihabiyesidir. 

MUSTAFA B. (Dersim) — Kimdir bu adam, 
nere mebusudur? 

REÎS — Merhum Üsküdar Mebusu Selâhat
tin Beyin yerine Hacı Arif Efendinin intihabı 
hakkında mazbatadır. 

Üçüncü Şube mazbatası 
İşbu mazbata şubece bittetkik muvafıkı usul 

olduğu tasdik edilmiş olmakla berayi tasdik He
yeti Umumiyeye arz edilmek üzere Huzuru Alii 
Riyasetpenahiye takdim olunur. 

Üçüncü Şube Reisi Kâtip 
Avni Feyyaz Âli 

RElS — Hacı Arif Efendinin mebusluğunu 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ekseriyetle ka
bul olunmuştur. 

7. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyle arka
daşlarının, muhacir ve mültecilerin askerlikleri
ne dair kanun teklifi ve MİM Müdafaa Encü
meni mazbatası (2/125 mükerrer) 

REÎS — Efendim, müsaade buyurunuz, din
liydim. Muhacir ve mültecilerin askerliklerine 
dair Müdafaai Milliye Encümeninin bir mazba
tası vardır. Müdafaai Milliye Vekili Fevzi Paşa 
hazretleri de buradadır. Onun müzakeresine bağ
lıyacağız : 

Heyeti Umumiyeye 
Seyyar bir halde ve henüz bir tarafa iskân 

edilmemiş bulunan mülteci ve muhacirinin as
kerliklerinin iskândan altı ay sonraya tecili lü
zumuna dair Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Bey ta
rafından verilip Lâyiha Encümenince şayanı 
müzakere olduğu kaydiyle Heyeti Umumiyece 
encümenimize muhavvel teklifi kanuni Müda
faai Milliye "Vekâletinden celbolunan memuru 
mahsus huzuriyle tetkik edildi. Esasen mülteci
lerin askere eelbedilmemeleri ve muhacirinin 
tevakkuf ve iskânlarından üç ay sonra hizmete 
davetleri mukarreratı kanuniyeden olup halen 
vekâleti müşarünileyhaya vâki olan şikâyet üze
rine üç ay daha tecilleri takarrür ettiği anla
şılmış ve başkaca bir muamele ifasına lüzum 
görülmemiş olmakla Heyeti Umumiyeye arz 
edilmek üzere işbu mazbata takdim kılındı. 

8 Kânunusani 1387 
Müdafaai Milliye Encümeni Reisi 

Bolu 
Yusuf îzzet 

Mazbata Muharriri Kâtip 
Münhal Bayezid 

Refik 

4. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin mu
hacirlerin askerlik hizmetlerine dair takriri 

REÎS — Erzurum Mebusu Salih Efendinin 
de bir takriri vardır. Okunaeak. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Vilâyatı Şarkiyemizin kısmen olsun boş ka

lan arazisi her şeyden evvel insana ve işliyebile-
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eek ellere muhtaç kaldığından Harbi Umumfde I 
istilâ beliyyesiyle Anadolu dâhiline dağılmış 
olan ve bu havalide mesken, arazi edinememiş 
bulunan Van, Bitlis, Erzurum ahalisini dâhilde 
iskân etmek doğru olmamakla beraber bunları 
kablel iskân bu havalide hali müsaferette ve hali 
perişaniyette dolaştıkları halde sevk etmek ve 
yine doğru bir hareket olmadığından vilâyatı 
Şarkiye mültecilerinin müreffehen vatanı aslile
rine şevkiyle muameleyi askeriyelerinin memle
ketlerine vürudundan' altı mah sonraya talikini I 
ve burada kablel iskân hilafı kanun askere sevk I 
edilmiş olanların da hemen terhislerinin tahtı 
karara alınmasını ve Rumeli'den kezalik istilâ 
dolayısiyle gelmiş ve henüz hakiki iskân görmi-
yerek ahval hasebiyle derbeder bir surette şura
da, burada dolaştırılmakta olanların iskânları 
neticesine değin aynı muameleye tâbi tutulma
larını katî bir karara raptiyle Müdafaai Milliye 
Vekâletine tefhimini teklif ve istirham eylerim. I 

Büyük Millet Meclisinde 
Erzurum Âzasından 

Mehmet Salih 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Reis Beyefendi 
bendeniz takririmi izah etmek için söz isterim. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim, muhaci
rin denince Balkan Harbi de giriyor. Ondan bu 
tarafı da giriyor. Halbuki Balkan Harbinde 
muhacir olup ve Hükümet onlara arazi ve saire 
gösterdiği halde oraya gitmeyip medreselerden, 
bâzı Hükümetin yerleştirmiş olduğu yerlerden I 
çıkmamak suretiyle zenginlenmek, at ve araba I 
sahibi olmak istiyen ve daha sair hususatta yerli 
ahaliden daha müreffehen geçinen birçok mu- I 
hacirler vardır. j 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Hani öyle olsa ne i 
kadar iyidir. I 

VEHBÎ Ef. (Devamla) — Müsaade buyu
run, şimdi muhacirler tecil olunacak deyince 
bir kere böyle sekiz on senedir yerleşmiş, yer
li haline geçmiş, belki de lehulhamd derim, yer
li ahaliye tefevvuk etmiş birçok muhacirin var
dır. I 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozıgad) — Biz esa
sen onları muradetmiyoruz. I 

VEHBÎ Ef. (Devamla) — Tecili bunlara ta
mim etmek doğru değildir. Bundan sonra or- I 
duya alınmış olanları bu gün ordudan terhis 
etmek ordunun kuvvei mânevisini kıracağı gibi | 
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kuvvetini de tenkis edeceğine katiyen şüphe yok
tur. Bu da caiz değildir. Rica ederim müslüman-
lık müşterek, memleket müşterek, menfaat, ma
zarrat müşterek, musalehe mudarebe müşterek... 

SALlH Ef. (Erzurum) — Arazi ve emlâk de 
müşterek mil 

VEHBÎ Ef. (Devamla) — Müsaade buyurun, 
müşterek efendim. Rica ederim muhacirleri 
memleketlerine sevk edelim. Ne ile? Para ile. 
Kim veriyor? Sonra muhacirlerin (Gürültüler) 
efendi inkâr etmiyoruz. Rica ederiz, onlara acı
maz değiliz. Elimizden geldiği kadar onlara 
muavenet üzerimize farzdır. Fakat askere git
sin şu havza dahili parayı versin, §u havza da
hili muhacirler tecil olunsun, muharebe devam 
etsin. Yine bu havza dahili.. (Bravo sesleri, gü
rültüler) 

YUSUF İZZET Pş. (Bolu) — Arkadaşlar, 
bendeniz evvelâ mülteci ve muhacir kanu
nundaki tâbirler nedir? Buna dair bir izahat 
vermek istiyorum. Memleket dâhilinde felâket
zede olan vatandaşlarımız hakkında yapılmakta 
olan muamelei askeriye hakkında tahkikat icra 
ettim. Bunun hakkında da arzı malûmat edece
ğim. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — En
cümen namına mı Paşa Hazretleri? 

YUSUF İZZET PŞ. (Devamla) — Evet en
cümen namına söylüyorum. 

Bu huzuru âlinizde okunmuş olan Müdafaai 
Milliye Encümeni mazbatasında iki tâbir kulla
nılıyor. Biri mülteci, biri muhacirdir. 

Bu senenin Martında encümenimizin içtima-
mda mülteci ve muhacir tâbirleri medlulleri ay
rılmıştır. Memuru mahsusun dediği veçhile 
mülteci tâbiri malûmuâliniz öteden beri siyasi 
bir mahiyette olarak talâkki ediliyor. Yani 
memleket haricinden dâhili memlekete gelen
ler hariçten memleketin atıfetine iltica eden
ler hakkındadır. Yani bu tâbir bir vatandaş 
hakkında değildir. Bir vatandaş bir vilâyet
ten diğer vilâyete gitmekle mülteci olamaz. O; 
her yerde vatandaştır. Binaenaleyh encümeni
mizin mazbatasında mevcudolan mülteciler 
hizmeti askeriyeye alınmaz, tâbiri bundan do
layıdır. Bu mülteciler en ziyade siyasi bir 
mahiyette memleketimize gelmişlerdir. Bun
lar tabiîdir ki, hizmeti askeriyeden muaftır. 
Tabiî Hükümet bunu tesbit edecektir. Ve ona 
göre muamele yapacaktır. 
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Muhacirlere gelince, mükellefiyeti askeriye i 

hakkında olacak muamele sabittir. Muhacir 
demek memleket haricinden ya mensuboldu-
ğu hükümetin müsaadesiyle terki tâbiiyet ede
rek bize gelir veyahut bize esasen hicret eder, 
istida eder. Bizim tâbiiyetimizi kabul eder. 
Mükellefiyeti Askeriye Kanununda muhacir 
böyledir. Ve kanun bu gibiler hakkındadır. 
Vilâyetimizin bir yerinden diğer yerine giden 
muhacir değildir. O gibiler her yerde mem
leketin kavanini umumiyesine tâbidir. Haricî 
olan mükellefiyeti askeriye budur. 

Şimdi efendim Mükellefiyeti Askeriye Ka
nununda bu suretle muhacir sıf atiyle memlekete 
gelenler hakkında kayıt vardır. Memleket dâhilin
de bir vilâyetten diğer vilâyete hali harb 
dolayısiyle nakletmiş olanlar hakkında hiçbir 
kayıt yoktur. (Gürültüler) size kanunu izah 
ediyorum. Kendi mütalâatım, değildir. Bu mu- | 
hacirler hakkında mükellefiyeti askeriyece i 
mevcudolan kayıt evvelce altı sene idi. Son- j 
ra Harbi Umumi dolayısiyle ihtiyacat pek ziyade j 
çoğaldığından bunlar için bilâhara üç ay mü- | 
saade verilmiştir, iskân ve ikamet şart olma- j 
mıştır. îskân ve ikamet şartını maalesef en-

- cümenimiz itiraf ederki, memuru mahsus faz- 1 
la olarak söylemiştir, tskân ve iaşe, kanunda j 
yoktur. i 

BÎR MEBUS B. — Bu üç ay kanun hük- j 
mümüdür, yoksa emir midir? | 

YUSUF İZZET PŞ. (Devamla) — 23 Mart I 
1331 tarihli Kanun mucibincedir. | 

SALİH Ef. (Erzurum) — Muvakkat ka î 
nundur paşa hazretleri. 

YUSUR İZZET Pş. (Devamla) — Ar- | 
kadaşlar, halbuki bugün bu verilen takririn 
esasen ruhu memleket dâhilinde düşman isti- ı 
lasiyle hicret etmiş olanlar hakkındadır. Bir 
taraftan diğer tarafa nakletmiş olan vatan
daşlarımız için demin dahi arz ettiğim gibi 
Mükellefiyeti Askeriye Kanununda hiçbir 
sarahat yoktur ve şu sebepten ileri gelmiş 
olacaktır ki; bir insan her ne suretle girerse 
girsin memleketin kavaninine tâbidir. Memle
ketin umum kanunu meyanında Mükellefiyeti 
Askeriye Kanununa da tâbidir. Mükellefiyeti ı 
askeriye malûmuâliniz herkese şâmildir. Be
deli nakdî gibi, muinsiz gibi şeyler yoktur. 
Yalnız müsellâh ve gayrimüsellâh diye iki ne- I 
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vi hizmetler vardır. Binaenaleyh mükellefiyet 
umumidir. Her ne vaziyette olursa olsun insan 
bir hicret dolayısiyle bir vilâyetten diğer vi
lâyete gitmiş- bulunmakla ve bir hâdisei har-
biyede bir vilâyetten diğer vilâyete gitmekle 
kendi vatanına karşı hizmeti asla sekteye uğ-
rıyamaz. 

Ve kanunda istisna yoktur. Fakat buna mu
kabil tabiîdir ki, bu vatandaşlarımızın vaziyeti 
gayet elimdir. Uğradıkları sefalet acıklıdır. Bu
nu biran evvel temin keyfiyeti şüphesiz ki, Mü
dafaa! Milliyeden ziyade hükümete ve ma
hallî belediyelere ve daha doğrusu millî mua
venet cemiyetlerine terettübeden bir vazifei va1-
taniyedir. Bununla beraber 'Müdafaa! Milliye 
Vekâleti kendisine kanunun vermediği bir salâ
hiyet olmakla beraber yine vatandaşlarına karşı 
kendi âlâmmı tahfif etmek ve aynı zamanda mü-
dafaai memleketi sekteye uğratmamak şartiyle 
insani bir muamele yapmıştır. Yani bidayette 
ilk müracaat Şarki - Anadolu ahalisi için oldu
ğundan evvelâ onlara, badehu Adana ve havali
sine ve badehu izmit ve Bursa, ve saire m intaka -
sına şâmil olmak üzere onları bir müddet tecil 
etmiştir. Ve bunu da ancak kendi vatandaşları
na karşı insanî bir his ile yapmıştır. Yoksa ka
nun o salâhiyeti vermemiştir. Binaenaleyh bu 
vatandaşlarımızı bu garip ve felâketzede arka-
daşlaTimızı hizmeti askeriyeye almak lâzım oldu
ğu gibi kendilerinin de hizmeti askeriyeye koş
maları icabatı vataniyedendir. (Ailesine kim ba
kacaktır? sesleri) 

Demin arz ettiğim gibi bir vatandaş bir vilâ
yetten diğer .vilâyete gitmekle bir şey olamaz. 
Kendi vatanı dâhilinde demektir.. Her yerde hü
kümet vardır. Her yerde vatandaş vardır. Her 
fert hükümetinin, vatandaşının her türlü- mua
venetlerine müstahak ve lâyıktır. Müdafaa! Mil
liye Vekâleti bunu kendisi tabiî yapamaz. Onun 
yapmış olduğu şey insani bir vazifedir. Onu da 
beleganmabelâğ yapmıştır. Bendeniz sabahleyin 
gittim, ayrıca tahkikat yaptım. Bunu icabeder-
se size tarihleriyle ispat ederim. Binaenaleyh 
encümen namına bendenizde aynı hanaat hâsıl 
oldu. Müdafaai Milliye Vekâleti evvelâ Şarki -
Anadolu ahalisi hakkında ve badehu Adana ve 
havalisi hakkında ve sonra da Anadolu'nun kıs
mı Garbisi ahalisi hakkında lâzımgelen müsaa-
datı vermiştir. Ve bu müsaadat 8 Ağustosa ka
dar bakidir. Eğer bu zamana yani Ağustos'un 
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sekizine kadar Hükümet parayı verir ve bunları j 
sevk ederse bunlar memleketlerine müreffelıen 
varırlar ve ondan sonra da hizmeti askeriyeleri
ni bulundukları mahalde ifa ederler... . 

Muhacirlere verilecek para meselesine gelin
ce : (Hayır efendim sesleri) Ne mültecidir, ne I 
muhacirdir diyorsunuz, öyle ise bu para. veril- j 
meşin. 

BÎR MEBUS BEY — Bu parayı da verme
meliyiz. j 

YUSUF İZZET Pş. (Devamla) — Bende 
nizin de arz ettiğim budur. Muhacir bu nam al
tında şey edilmiştir. Muhacir tâbiri kanuni bir 
tâbir değildir. Fakat Müdafaai Milliye Vekâleti j 
bu gribi vatandaşlarımız hakkında 8 Ağustos'ta j 
müddeti hitam bulacak bir tecil müddeti vermiş
tir. Yalnız Anadolu'nun aksamı 03arbiyesinde 
ve Adana'da dâhile çekilmiş olan vatandaşlarımız 
hakkında da keza Müdafaai Milliye Vekâletinin 
üç aylık mühleti vardır. Bu müddetin hitamın- I 
dan sonra tabiîdir si, bunlar hizmeti vataniyc-
lerini ifa edeceklerdir. Ve esas itibariyle vatan- I 
perverlik noktai nazarından muhakeme edilecek I 
olursa bu vatandaşlarımızın dâhile çekilmesi 
müdafaai memleket için nafidir. 

Ve onlar Müdafaai Milliyenin son kuvvet
lerine iştirak etmek üzere dâhile çekilmişlerdir 
diye telâkki edilmelidir. Bu müddetin 'hitamın- I 
da yine saflara girecek ve müdafaai vatana iş
tirak edeceklerdir. Bendenizin encümen namına 
mâruzâtım budur. 

HAMDİ NAMIK B.' (izmit) — Efendim, dai-
rei intihabiyeme dair birçok acıklı telgraflar 
alıyorum. Bundan bir sene evvelki muhacirleri 
Müdafaai Milliye Vekâleti altı ay müddetle te
cil etmiştir. Bu şayanı şükrandır. Fakat anlıya-
madığımız yalnız bir nokta vardır. Bundan 'bir 
sene evvel memleketleri duçarı istilâ olan, mu
hacir olsun, mülteci olsun, yalnız »bunlar bu ıal- 1 
ti aydan istifade edebiliyorlar. Halbuki son de
fa Adapazarı'ndan Hendek'e muhaceret eden va
tandaşlarımıza verilen müsaade iki aydır. Bu 
•adamlar Adapazarı'ndan firar etmiş Hendek'e 
'gelmişlerdir. Şimdi geç geldiklerinden dolayı 
yalnız iki ay istifade ediyorlar. Halbuki bunla
rın arkadaşları altı ay istifade ediyorlar. Bu 
adamlar şimdi yalnız ailelerini yerleştirecekler 
ve onların esbabı maişetlerini düşünecekler bir 
çare bulacaklar. Bunlar müdafaai vatandan çe
kinmiyorlar. Yalnız bendeniz Müdafaai Milliye j 
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Vekili Paşa Hazretlerinden bunların da diğer 
emsali gibi altı ay istifade etmelerini istirham 
ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad.) — Hariç
ten gelmemiş ya, zaten memleket dâhilinde 
imiş... 

ESAD Ef. (Aydın) — Muhterem arkadaş
lar, bir çiçek bile bir saksıdan diğer saksıya di
kilecek olursa ve olduğu yerden (kaldıracak ve 
ayıracak olursak üç dört gün. boynu bükük ka
lır. Biçare muhacirin dahi vatan düşmanlarının 
zulmünden kurtulmuş, pek mütenevvi mahaller
de sefil ve perişan yaşarken bunların bir de 'as
kere alınmasında ben isabet göremiyorum. Hat
tâ bu meyanda almış olduğum muhtelif telgraf' 
l an Paşa Hazretlerine takdim etmiştim. Bize son 
aldığım telgrafı okuyuvereyim : 

«Düşman işgali altında bulunan sevgili Ay
dınımızda çocuklarımızın akraba ve taallûka-
tını Yunanlılar şehidetmiş, namus ve hayatımı
zı muhafaza etmek üzere her 'birerlerimiz sekiz 
on nüfusa baliğ efradı ailemizle birer mahalle 
hicret ettik. Çadır altında, hayvan damlarında 
pek müşkülâtla idarei taayyüşe çalışmakta iken 
'hizmetiyle müftehir bulunduğumuz hizmeti mu-
kaddesei askeriyeye hu kere davet edilmekte 
isek de ancak şevkimiz halinde salifülfarz iskân 
edilmemiş ve çırılçıplak ve ailelerimiz sefil ve 
perişan bir surette kalacaklarından lütfen şim
dilik şevkimizin tecili., ve saire..» 

Çine'de muhacirin namına 
Ahmedoğlu Hamid Alioğlu Cemal 

Mehmed Osman 
Benim de arz etmek istediğim şey budur, 

arkadaşlar.. 
BİR MEBUS BEY — İntikam atmak iste

mezler mi? Kurtulacak onların servetidir. 
ESAD Ef. (Devamla) — Muhacirlik ateş

ten gömlek demektir. (Gürültüler) Vakti saa
detteki muhacirin hakkındaki muameleyi dü
şünelim. 

EMİN B. (Eskişehir) — Efendim, bende
nizde evvelâ tetkik olunacak mesele bütün yü-
kü sırtında taşıyan Hoca Vehbi Efendinin bu
yurduğu gibi birkaç vilâyet ahalisinin.. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bir de zatıâliieri-
niıı.... 

EMİN B. (Devamla) — Acaba mülteci ile 
muhacir arasındaki farkları.. (Gürültüler) 
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SALİH Ef. (Erzurum) — Rica ederim, sözü

nüzü düşünerek söyleyiniz... 
VEHBİ Ef. (Konya) — Rica ederim, Emin 

Bey devanı ediniz, unlara ne oluyor? (Gürültü
ler, devam devam sesleri) 

SALİH Ef. (Erzurum) — Hocam, sana da j 
taallûk eden vakalar söyliyeceğim : ' j 

EMİN B. (Devamla) — Müsaade buyurunuz 
efendim, yalnız meselede bir şey var. Şimdiye j 
kadar Müdafaai Milliye Vekâletinin vermiş ol- > 
duğu mühletten yalnız silâh altına almmıyan ; 
mülteci ve muhacirlerin Eylül nihayetine kadar | 
istifade etmeleri, tecil olmaları lâzımdır ki, bu, j 
memleketin hasat noktai nazarından ve kışlık ! 
zahire tedariki noktai nazarından lâzımdır. j 

SALİH Ef. •(Erzurum) — Onlar size çalış- ' ' 
mak için gelmemişlerdir. 

EMİN B. (Devamla) — Esasen şimdi şu an 
için mültecilerin sevkı gayet muzirdir. Evvel i 
emirde mahallinin, maişetini tazyik eder, sani- J 
yen burada her birerleri harmancı olmuştur. 
(Gürültüler) Burada mahallî hasadına gayet 
büyük tesiri vardır. Burada üç vilâyet bunu çe- ! 
kemez.. Hakikaten takdir ederim. Vi laya ti Şar
kiye mebusları milletin bihakkin vekilleridir. 
Lâkin haklıyı haksızı düşünmelidir. (Şiddetli 
gürültüler) Tefrik etmelidirler. Hakikaten dü
şününüz beyefendiler, burada üç dört vilâyet... 

BİR MEBUS BEY — Hangi üç vilâyet,. 
EMİN B. (Devamla) — Muhacirini besli-

yen bu iki üç vilâyet ahalisine askerliği de büs
bütün hasredersek ne olacak? Onun öte yanı ne 
olur efendiler; çeke çeke çekmiyecek olacaktır. 

DURAK B. (Erzurum) — Efendiler, üç. dört 
celsedir bu derdimiz tazeloııdikçe tazeleniyor, 
yine aynı yaranın merhemine bakıyoruz. Mü
dafaai Milliye Encümeni namına izahat veren 
Yusuf İzzet Paşa Hazretleri muhacir ile mülte
ciyi ayırdı. Mültecilere siyasi bir renk vermek 
istedi. (İlmîdir, sesleri) Bendeniz ilmîsini pek 
anlamam, bu kadar ilmî düşünecek kudretim yok
tur. 

Şimdi efendiler mülteciler ve muhacirler hak
kındaki muameleyi tabiî ayıracağız. Acaba mül
teci ne demektir, bendenizin aklımın yettiği ka
dar söylüyorum. Affedersiniz sizlere hitap et
miyorum. Muhacir demek, bir yerden hicret edip 
diğer bir yere giden demektir. Mülteci ise bir 
yerden diğer bir yere iltica eden demektir. Zan- i 
pederim bunun Türkeesi budur. Bunun başka ' 
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suretle ilerisi gerisi veya mânayi lûgavisi varsa 
bendeniz bilmiyorum, bunlardan malûmatım yok. 

Şimdi efendim muhacirler bir yerden hicret 
edip de bir yere geldikleri zaman kendilerine altı 
sene müsaade ediliyordu. Bundaki esbap nedir? 
İçyüzünü arıyalım. Bunlar tabiî bir esbap üze
rine memleketlerinden kalkıp gelmişler. Yani mu
hacir olmuşlar; yurtları yok, yuvaları yok ve 
hiçbir şeyleri yoktur. Hiç şüphesiz Hükümet bun
lara bakamıyacak olursa isyan edeceklerdir. Ta
biî esbabı mücbire vardır. Bunlar memleketleri
ne gidemiyecekleri için Hükümet bunları müna
sip bir yerde iskân ediyor ve altı sene kadar 
askerlikten tecil ediyor ki kendilerini biraz top
lamak suretiyle vazifelerini ifa etsinler. 

Mültecilere gelince: Mültecilerle muhacirler 
arasındaki mânayi bilmiyorum. Nasıl böyle altı 
seneyi bunlara şümulleııdiririz de bunlardan bu 
müddeti esirgeriz? Mülteciler de düşmanın kur
şunundan, şerrinden namussuzluğundan kaçınış, 
gelmiş buraya iltica, etmişlerdir ve Hükümeti
nin ve milletinin sinesine sığınmış kimselerdir. 
Etendiler, o mülteciler hakkında acaba o esba
bı mania ve mücbire zail olmuş mu ki, bunun 
hakkında yeni bir kanun, yeni bir karar ittihaz 
edeceğiz.' Acaba kabahat bunlarda mıdır ki, bun
lardan asker alıyoruz ve diyoruz ki; bunlar 
hakkında kanun teklif edeceğiz. Bunlar niçin 
gitmiyorlar? Sebep nedir? İşte, bunun sebebi
ni araştırmalıyız. Eğer bunlar kendiliklerinden 
gidecek olurlarsa yiyecek (»İvmeği, götürecek ökü
zü ve ineği yoktur. 

EMİN B. (Eskişehir) — Şubata bırakalım, 
o zaman gitsinler. 

DURAK B. (Devamla) — Emin Beyefendi 
rica ederim, mülteciler, demin söylediğiniz gi
bi, buraya senin harmanını dövmek ve keseni 
doldurmak için gelmemiştir. 

BİR MEBUS BEY — Tecavüz etme! 
DURAK B. (Devamla) — Asla tecavüz et

miyorum. Efendiler, rica ederim sükût edin, zi
ra bu mesele pek mühimdir. (Şiddetli gürültü
ler) 

BİR MEBUS BEY — Buradaki vatandaşla
rımız Garp hudutlarını muhafaza etmek için 
çarpışıyorlar, onlar da bizim ile beraber ölecek
lerdir. 

DURAK B. (Devamla) — Efendim, hep be
raber ölüyoruz, ayrı gayrımız yoktur. 



HACI TEVFÎK B. (Kângırı) — Takmayı
nız, efendiler. 

DURAK B. (Devamla) — Bunu siz çıkarı
yorsunuz. 

Şimdi size bir şey diyeceğim. Müdafaai Mil
liye Vekili Paşa Hazretleri buradadır. Erzu
rum mültecileri bugün memleketleri yok iken, 
köyü yok iken, hiçbir şeyleri yok iken eli, ayağı 
tutanlar buradan çıkmış gitmiş, Şark'da me-
hip bir ordu vücuda getirmişlerdir ki; bunlar 
koca Ermenistan'ın altını üstüne getirmiş ve 
vazifelerim bihakkin yapmışlardır. Efendiler, o 
mülteciler... (Gürültüler) 

REİS — Rica ederim, bırakın söylesin. 
HACI BEKÎR Ef. (Konya) — Burada Şark -

Garp yoktur, bütün muhacirleri buralar ahalisi 
kucaklamışlardır. 

DURAK B. (Devamla) — Teşekkür ederiz, 
bir şey dediğimiz yok. Evet hepsini kucakla
mışlardır. 

REÎS — Efendim rica ederim muhavereye 
lüzum yok (devam sesleri) 

DURAK B. (Devamla) — Efendim, kimse 
bana tecavüz edemez. Çıksın gelsin kürsüye ce
vap versin, ben tecavüz kabul etmem. Herkesin 
hakkına hürmet ederim. 

EMÎN B. (Eskişehir) — Tecavüz ediyorsu
nuz ! 

DURAK B. (Devamla) — Etağfürullah rica 
ederim, hiç kimseye tecavüz yoktur. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) — 
Kendine gel, hakka tecavüz ediyorsun ? 

DURAK B. (Devamla) — Rica ederim te
cavüz varsa çıkarsınız kürsüde söylersiniz, ce
vap veririm. (Esas hakkında söyleyiniz sesleri) 
esas hakkında söylüyorum. 

Reis Bey, müzakereyi ihlâl ediyorlar (Ni-
zamnamei Dahilîyi tatbik ediniz, Salih Efen
diye sesleri) 

Efendiler geçen sene Büyük Millet Meclisi 
toplandığı zaman ondan altı ay sonra işte Mü-
•dafaayi Milliye Vekili Paşa Hazretleri burada
dır. O cephede (1300) tevellütlülere varıncaya 
kadar askere alınmıştır. Buralarda (1300) tevel
lüttüler askere alınmış mıdır? (Seksen beşe ka
dar alındı sesleri) (Gürültüler) Bu taarruz de
ğil, hakikati söylüyorum, durunuz efendim ri
ca ederim, Harbi Umumiyi demiyorum. (Gürül
tüler) sözün neticesini dinleyiniz rica ederim, 
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neticeyi dinlemeden gürültü etmeyiniz. Demek 
istiyorum ki, netice itibariyle mülteciler mem
leketlerine döndükleri tarihten itibaren vazifei 
vataniyesini seve seve candan, gönülden ifa eder
ler. Fakat burada perişandırlar, mağdurdurlar. 
Bunlar burada vazifelerini ifa edemiyecekl erdir. 

HAŞÎM B. (Çorum) — öyle söyle efendi. 
DURAK B. (Devamla) — Ne diyoruz efen

dim? Dinlemiyorsunuz ki. (1300) tevellüdüne 
kadar alındı. Bunun esbabı ne idi? Bunlar mem
leketlerine gittiler, yerleştiler, karşılarında düş
man gördüler, düşmana göğüslerini gerdiler, tü
feklerini aldılar, mukabele ettiler. Fakat bura
da bu vaziyette iken yapamazlar. Ayrı gayrı 
yok efendiler, hep biriz. Siz yok, biz yok, Ana
dolu hep birdir. Çıkarmayın böyle şeyleri (Yok
tur sesleri) ne siz bizsiz yaşıyabilirsiniz ve ne
de biz sizsiz yapabiliriz. Rica ederim, Büyük 
Millet Meclisinde bu sözleri ağıza almak günah
tır, efendiler, (Yoktur sesleri) efendim Heyeti 
Umumiyenizden rica ediyorum, bu zavallılar 
için bu esbabı mania, esbabı mücbire ne ise bu 
zail olduktan sonra hepimiz müttefikiz, hepsi 
gitsin, hepsi vatanın uğrunda Ölsün, hepimiz öle
lim. Fakat esbabı mücbire vardır. Bunlar ken
dileri gitmeni demiyorlar. Hükümet bâzı esbab 
dolayısiyle bunları gönderemiyor. Hükümetten 
ve bütün arkadaşlarımızdan rica ederiz, ne gibi 
vesait varsa bunu bir saat evvel yapsın bunları 
memleketlerine göndersin. Memleket bunlardan 
istifade etsin. Ordu da istifade etsin, biz de kur
tulalım. Mesele budur. 

M Ü D A F A A ! M Î L L Î Y E V E K Î L Î F E V Z Î P A 
Ş A (Kozan) — Efendim, muhacirlerin askerlik 
meselesi oldukça tenevvür etti. Biz burada mem
leketimizi müdafaa etmek için toplandık. Ordu
larımız nerede iyi bir silâh varsa nerede istidat
lı adam varsa onunla takviye olunacaktır. Düş
manı memleketten atacağız, burada Şark - Garp 
yoktur. Herkes namusun en ulvî mânasiyle vazi
fesini ifa ediyor. Ancak ihtiyaç vardır, muha
cirleri göndermek istiyoruz. Bunların ailelerinin 
âzami ihtiyaçlarını temin için kanunun göster
diği üç ay müddete üç ay ilâve ederek altı aya 
iblâğ ettik. Bu altı ay Ağustosta bitiyor. Ağus
tostan sonra memleketine gidecek olanlar mem
leketlerine gidecekler, burada kalacaklar da ta
biî askere alınmak lâzımdır. Çünkü orduyu tak
viye ve tanzim etmek lâzımdır. Mutlaka düşma
na taarruz edip atmak lâzımdır. (Alkışlar) 
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SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Mazba

tayı reye koyunuz. (Kâfi sesleri) 
RElS — Müzakerenin kifayetine dair takrir

ler vardır. 
VEHBİ B. (Karesi) — Reis Bey bir şey so

racağım. (Kâfidir, sesleri) 
HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Müzakerenin 

kâfi olmadığına dair bir şey söyliyeceğim. (Kâfi, 
sesleri) 

REİS — Müzakerenin kifayeti hakkında tak
rir vardır. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Yeniden sual takriri 
mi vereceğiz? 

HAKKI HAMI B. (Sinob) — Vazifenizi ifa 
etmiyorsunuz. Nizamen hakkımızı istimal ettir
miyorsunuz. Beyendiğinizi yapacaksanız o suret
le yapınız da biz de o suretle hareket edelim. 

REİS — Rey vermezseniz tekrar müzakere 
açarız. Müzakerenin kifayetine dair takrirleri 
okuyacağız. 

HASAN BASRI B. (Karesi) — Ayrıca mı 
vakit ızaa edeceğiz Reis Bey? 

REİS — Efendim, müzakerenin devamını ar
zu ediyorsanız reye koymayacağım. (Etmiyoruz, 
müzakere kâfidir, sesleri) 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Reis 
Bey meselenin leh ve aleyhinde söz söylenmiyor. 

REİS —- Müzakerenin kifayeti hakkındaki 
takriri okumak mecburiyetindeyim. Sual takrir
leri sonra okunacak, efendim. 

HAYDAR B. (Kütahya) — Reis Bey! Bir 
mebus müzakerenin ademikifayetini iddia ede
cek olursa Nizamnamei Dahilî mucibince müza
kerenin ademi kifayetini ispat etmek için kürsü
ye çıkması lâzımdır. Binaenaleyh Hakkı Hami 
Bey müzakerenin ademikifayetini iddia ediyor. 
Bu iddiayı ispat için söz söylemesi lâzımdır. 
efendim. 

REÎS — Takriri okuyacağını, efendim. 

Riyaseti Celileye 
Müdafaai vatana iştirak vecibei diniye, vazi-

fei mübecceledir. Bu bapta ihtilâf yoktur. Yal
nız mültecilerin mesken ve nıevalarına sevk ve 
iadelerinden altı ay sonra hizmeti askeriyeye da
vetleri hakkında Mükellefiyeti Askeriye Kanunu
na zeyleıı Vukubulan teklifi kanuni muvafıktır. 

Esasen sarfı muktakzi tahsisatın avans ola
rak itası takarrür etmiştir. Binaenaleyh mesele 
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muvazzahtır. Müzakere kâfidir, kanun aynen re
ye vaz'ı ile kabulünü teklif eylerim. 

Muş 
Mahınud Said 

REİS — Hakkı Hami Bey, buyurun. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Şimdi efen
dim, paşa hazretleri buyurdular ki üç ay müsa
ade varken biz bunu altı aya iblâğ ettik. Bu altı 
ay da hulul ediyor, binaenaleyh biz vazifemizi 
yaptık. Şu halde sevk edeceğiz, buyurdular. Fa
kat paşa hazretlerine sorarım, bu altı ayın hu
lulü bilâmazeret mi yoksa mazereten midir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Başka şey hakkında söz söylemeye hakkınız yok
tur. 

HAKKI HAMİ B. (Devamla) — Şimdi efen
dim, müzakere kâfi değildir demek için söz söy
lemek lâzımdır. Yoksa müzakere kâfi ise bendeniz 
söylenıiyeyim. Bendeniz diyorum ki; bugün cep
hede istihdam edilen muhacirinin hakikaten ter
hisi doğru değildir. Sonra eli silâh tutan kimse
lere de, en ziyade bu millete vazife tevaccüh et
tiği bir zamanda, siz bu memlekette istediğiniz 
gibi dolaşın demek, bu da doğru değildir. Rica 
ederim cepheye sevk etmek demek; orada kesif 
bir kitle teşkil etmek, demek değildir. Oraya sevk 
edeceğiniz her hangi bir ferdi her türlü düşünce
den azade bir vaziyette vazifei vataniye ifa edin 
diye göndermelidir. (Gürültüler) Ailesi sokakta 
ve medrese köşelerinde bulunan bir kimseyi 
gönderirseniz doğru değildir. Vazifesini ifa 
edemez. (Devam, sesleri) Rica ederim müzakere 
kâfi değildir. Bunu daha tamik edelim demek 
için birtakım esbap dernıeyan etmek icabeder. 

x\TAFİZ B. (üanik) — Memleket müdafaa 
edilecek, öyle yatmak yok. 

HAKKI HAMİ B. (Devamla) — Hükümet 
bunları me'valarma iadeyi deruhte eder. Bunları 
me'valarma müreffehen iade eder. Bunu yapar. 
Adalet bunu icabeder. Efendim. Sonra eli silâh 
tutarını da silâh altına alır. Bundan gayri yapı
lacak şey zulümdür, efendiler. 

REİS —- Başka söz istiyen var mıdır. Efen
diler? (Takriri reye koyunuz, sesleri). Efendim 
müzakerenin kifayeti hakkındaki takrire dair söz 
istiyen var mı, efendiler? (Yok sesleri) efendim 
takriri tekrar okutacağım, dinleyiniz (Takrir. 
tekrar okundu), 
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İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (KaraMsarı Sahib) — 

Yalnız kifayeti doğrudan doğruya reye koyu
nuz. Diğerini ondan sonra korsunuz. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetini 
kabul edenler, lütfen el kaldırsın. Müzakerenin 
kifayeti ekseriyetle kabul olundu. 

(Aksini reye koyunuz, sesleri). Aksi reye kon
maz, öyle şey yok... 

Şimdi efendim, Müdafaai Milliye Eneümeni 
mazbatasını da reye koyuyorum. Reis Bey bir 
takrir verdik lütfen okutturunuz, sadaları) 

Mu§ Mebusu Abdülgani Beyin takriri: 

Riyaseti Celileye 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatasında 

mültecilerin askere celbedilmemeleri ve muhacir
lerin iskânı katiden üç ay' sonra askere celbedil-
meleri mukarreratı kanuniyeden olduğu) beyan 
edildiğine nazaran böyle bir karar mevcut bu
lunduğu halde Müdafaai Milliye Vekâletince 
mülteci ve muhacirlerin iskânı kati olmadığı 
halde ne sebeple silâh altına davet edildiklerinin 
ve mülteci Harbi Umumi esnasında ihdas edil
miş bir kelime olup harb dolayısiyle memleket
leri istilâya mâruz kalan ve bu sebeple dâhile 
iltica eden Vilâyatı Şarkiye ahalisine ıtlak edil
mekte olduğundan memaliki ecnebiyeden hicret 
itibariyle iskânı katiye tâbi olan muhacirlerden 
memleketleri istilâya mâruz kalmış ve mütaaddit 
defalar sahneyi harbolmuş bulunması itibariyle 
pek farklı olması lâzımgelen mültecilerinki emri 
tevcih ve tavsifinde Müdafaai Milliye Encüme
ninin takdim ve tehir suretiyle yanlış mâna ver
diğine kaaniim dahi memleketlerine iade ve is
kânları temin edildikten sonra tahtı silâha celbe-
dilmelerinin Müdafaai Milliye Vekâletince temin 
edilmesini teklif eylerim. 

Muş 
Abdülgani 

(Ret sesleri). 

REİS — Takriri kabul edenler, lütfen elle
rini kaldırsın. Kabul edilmedi. 

Efendim, Müdafaai Milliye Encümeninin maz
batasını reye koyuyorum. (Müdafaai Milliye En
cümeni mazbatası tekrar okundu). 

REİS — Mazbatayı kabul edenler, lütfen elle
rini kaldırsın. Ekseriyeti azîme ile kabul edil
miştir, efendim. 

HİLMİ B. (Bolu) — Muhacirlere verilecek 
avans kanunu neticesi ne oldu Reis Bey? 
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3. — KaraMsarı SaJıib Mebusu Mehmed Şükrü 

Beyin askerlerin esbabı firarını izale için icrası 
lâzımgelen tedabire dair kanun teklifi ve Müda
faai Milliye Encümeni mazbatası (2/92) 

REİS — Zâbitan ve efradın münasebatına 
dair Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası var 
okunacak. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Yunan ordusu gibi kıymeti harbiyesi olmı-

yan palikarya güruhu karşısında firar eden as
kerlerimizin esbabı firarı taharri edildiği zaman 
birçok şeyler meydanda zâbitanm efrada suimua-
melede, ırza ve namusa karşı tecavüzatı lısaniye-
de bulunması ve efrat ile teşriki hayat ederek bir 
kazandan yemek yememesi gibi ahvalin de mev-
cudolduğuna şüphe yoktu>\ Bu halin izalesi için 
berveçhi âti mevaddı kanuniyenin kabulünü tek
lif eylerim: 

Madde 1. — Zâbitan efradı askeriye ile 
teşriki hayat ederek bir kazandan yemek yemeye 
ve efrada peder ve kardeş muamelesi yapmaya 
mecburdur. 

Madde 2. — Birinci maddenin hilâfında ha
reketleri sabit olan zâbitan silki askerîden tard-
edilir. 

Madde 3. — İşbu cürmün icrayı muhakemesi 
İstiklâl Mahakimine aittir. 

Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren mer'idir. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Büyük Millet Meclisi, Müdafaai Milliye Vekâ
leti memurdur. 

13 Eylül 1336 
Karahisarı Sahib Mebusu 

Mehmed Şükrü 

Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 
Karahisar Mebusu Şükrü Beyin zâbitanın 

tarzı maişeti ve efrat hakkındaki muamelâta 
dair beş maddelik teklifi kanunisi ve esbabı mu
cibe mazbatası encümenimizce mütalâa ve tezek
kür olundu. 

Büyük Millet Meclisi ordusunun inkişaf ve-
terakkisi bidayetlerine müsadif bir zamanda 
olan teklifi mezkûrdaki esbabı mucibe ordumu
zun ananevi esasatiyle kabulü telif görülmemek
tedir. Türk ordusunda; düveli Garbiye ordıüa-

vMt 4 £ •*»*< 
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rında olduğu gibi unvan ve servetin bir mevkii 
bulunmadığı cihetle sanatı askeriyeyi tahsil eden 
her fert zabitlik şerefine nail olmaktadır. Ordu 
da neferle zabitin münasebeti şeriatı garrayı Ah-
mediyenin ulûlemre itaat düsturu münifine ba
ba ile oğul arasındaki muhabbet ve hürmeti mü-
tekabileye müstenit bulunmaktadır. Tarihi har
bi askerîmiz bu kutsi itaat, hürmet ve muhab
betin şehametkâr misalleriyle doludur. Zâbita-
nımızın, cihan tarihi askerisinin kahramanlıkla
rını tebcil eylediği mübarek efradımızın kârisi 
namusu iffeti olmakla mütemayiz iken bu heye
ti muhteremeyi kendi evlâtları ve kardeşleri 
olan silâhendezana karşı tecavüzatı lisaniyede 
bulunmakla itham etmek ve bilhassa bu faciayı 
ithamın men'i için kanunu mahsus tanzimini ta-
lebeylemek Büyük Millet Meclisinin şiar ve şe
refiyle kabilitelif olamıyacak bir kadir nâşinas-
lık telâkki edilmektedir. 

Her cemiyette olduğu gibi hasbel beşer şu 
veya bu zabitin efradına sui muamele göstermesi 
ve mütecavizane lisan kullanması hiçbir suretle 
muhterem zâbitanımızm heyeti mübeecelei umu-
miyesi ile elbette alâkadar olamaz. Esasen na
diren bu gibi harekâtı nâlâyıka ve gayrikanu-
niye vukuu takdirinde mafevk makamat bu gi
bi eşhas hakkında, salâhiyetleri dairesinde ka
nunu şediden tatbikte tereddüt etmezler. Zâbi-
tanla efradın hayatları, beraber ölüme koşmak 
ve bir siperde şehit olmak gibi en kutsi bir müşa
reketle yekdiğerine merbut bulunduğundan, bu 
rabıtai mâneviyei âliyeyi teşyid için madde 
vaz'ı kabiliyeti tatbikiyeden mahrum ve bilhassa 
ananevi inzibati haleldar edebilecek olan teda-
birin ittihazı lüzumsuz görülmüştür. Binaena
leyh teklifi mezkûrun reddi müttefikan karargir 
olmakla Heyeti Umumiyeye arz edilmek üzer 
Makamı Celili Riyasete takdim kılınır. 

19 Kânunusani 1337 
Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Bolu Trabzon 
Yusuf İzzet Hüsrev 

Kâtip Âza Âza 
Bayezid Genç Eskişehir 

Dr. Refik Ali Vâsıf Eyüb Sabri 
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! Âza Âza Âza 
i 

Ergani Tokad Erzurum 
Hakkı Mustafa Salih 

REİS — (Encümene hitaben) izah edecek 
var mı? 

BİR MEBUS BEY — İzahtan müstağnidir 
efendim. 

YUSUF İZZET Pş. (Bolu) — İzahat is
terlerse veririm. Aleyhinde söyliyen olursa Ge-
vap veririm. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) —Sahibi teklif 
burada değil. 

REİS — Müzakere edilen sahibi teklifin tak
riri değil, encümenin mazbatasıdır. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Encümen maz
batası ; fakat esas bir tekliftir. Binaenaleyh sa
hibi yok iken müzakere edilemez. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim, hakikaten 
neferin zâbitana hürmeti kadar, zabitin de ne
fere hürmet etmesi lâzımdır. 

Bunda şüphe yok. Fakat her sınıfta olduğu 
gibi tabiî birçok ahlâkı hamide sahibi zabitleri
miz var, babalarından ziyade neferata şefkat 
ve merhamet ediyor. Arada bâzı ahlâksızlar da 
bulunur. Binaenaleyh bunu ıslah için Mecliste 
bir karar ve saireye hacet yoktur. Mesele Mü
dafaai Milliye Vekâletinin nazarı dikkatini celb-
etmekten ibarettir. Müdafaai Milliye Vekâleti 
tamim yapsın. Lâzımgelen şeyi zaten yapıyor
lar. Binaenaleyh mesele yoktur. (Doğru sesleri) 

REİS — Efendim, Müdafaa Milliye Encü
meni mazbatasını kabul edenler lütfen el kal
dırsın. (Kabul sadaları) Kabul edilmiştir. 

Muhacirinin şevkleri için muktazi yüz elli 
bin liranın avans olarak itasına dair kanun bir 
rey muhalife karşı 193 reyle kabul edilmiştir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Acaba o reyi 
muhalifi öğrenebilir miyiz ? 

REİS — Ruznamemizde bir şey kalmamıştır. 
Pazartesi günü Hükümet, siyaseti hariciye 

ve dahiliyesi hakkında bir celsei hafiyede izahat 
verecektir. 

Pazartesi günü içtima etmek üzere celseyi ta
til ediyorum. 
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Muhacirinin şevkleri için yüz elli bin liranın avans olarak itası hakkındaki Kanunu 

(Kabul edenlerin esamisi) 

Ali Ulvi B. (Burdur), Âsim B. (Erzurum), 
Necati B. (Erzurum), Hakkı Hami B. (Sinob), 
Hacı Talıir Ef. (İsparta), Hüseyin Avni B. 
(Erzurum), Rıza Vamık B. (Sinob), Hacı Sü
leyman Ef. (İzmir), Vefa B. (Antalya), Edib 
Ef. (Batum), Naci B. (Elâziz), Eefik Şevket 
B. (Saruhan), İbrahim B. (Mardin), Ali Şük
rü B. (Trabzon), Emin Ef. (Aydın), Şeyh Ah-
med Fevzi Ef. (Erzincan), Dr. Fuad B. (Bo
lu), Hüsrev Sami B. (Eskişehir), Süleyman 
B. (Canik), Memduh B. (Karahisarı Şarki), 
Ziyaeddin B. (Mersin), Mustafa Fehmi Ef. 
(Bursa), İbrahim Süreyya B. (Saruhan), Hay
dar Lûtfi B. (İçel), Ziya B. (Kângırı), Ahmed 
Nuri Ef. (Batum), Neşet B. (İstanbul), Ali 
Saib B. (Urfa), Süleyman Sırrı B. (Yozgad), 
Nebizade Hamdi B. (Trabzon), Hamdi B. (Er-
tuğrul), Mustafa Hilmi Ef. (Niğde), Dr. Rı
za Nur B. (Sinob), Hacim Muhiddin B. (Karesi), 
Şeref B. (Edirne). Necati B. (Bursa), Hamdi 
B. (Canik), Reşid Ağa (Malatya), Süleyman 
Sudi B. (Bayezid), Eyüp Sabri B. (Eskişehir), 
Cevdet B. (Kütahya), Durak B. (Erzurum), 
Arif B. (Bitlis), Haşim B. (Çorum), Hüseyin 
Hüsnü B. (İstanbul), Hacı Hayali Ef. (Urfa), 
Ahmed Ferid B. (İstanbul), Feyyaz Âli B. (Yoz
gad), Abdullah Azmi Ef. (Eskişehir), Hasan 
B. (Trabzon), Neeib B. (Mardin), Mehmed Şük
rü B. (Gümüşhane), Nebil Ef. (Karahisarı Sa
hib), Mehmed Salih Ef. (Erzurum), .Rasim B. 
(Elâziz), Mustafa B. (Antalya), Ali Rıza Ef. 
(Batum), Enver B. (İzmir), Osman Kadri B. 
(Muş), Operatör Emin B. (Bursa), Refet Ef. 
(Maraş), Faik B. (Edirne), Mehmed Sırrı B. 
(Siverek), Fevzi B. (Elâziz), Tunalı Hilmi B. 
(Bolu), Abdullah Ef. (Bolu), Abdurrahman 
Lârni Ef. (Gazianteb), Muhiddin B. (Elâziz), 
Rasih Ef. (Antalya), İbrahim Cevdet B. (Ka
resi), Avni B. (Saruhan), İhsan B. (Cebelibe
reket), Mazhar Müfid B. (Hakkâri), Yahya 
Galib B. (Kırşehir), Resul B. (Bitlis), Hasib 
B. (Maraş), Hamdi Namık B. (İzmit), Midhat 
B. (Mardin), Hakkı B. (Van), Tahsin B. (Ma
raş), Zamir B. (Adana), Ahmed Muhtar B. (İs

tanbul), Hacı Veli Ef. (Eskişehir), Şakir B. 
(Ankara), Neşet B. (Kângırı), Refet B. (Kay
seri), Halil Hulki Ef. (Siird), Celâl B. (Genq), 
Abdülkadir Kemali B. (Kastamonu), İsmail 
Şükrü Ef. (Karahisarı Sahib), Nafiz B. (Canik), 
Ömer Mümtaz B. (Ankara), Hüseyin Avni B. 
(Kozan), Hacı Atıf Ef. (Ankara), Mustafa Hu
lusi Ef. (Karahisarı Sahib), Dr. Mustafa B. 
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