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olundu. Demirci cephesi i'e Antep ahvali hakkında 
malumat itasına dair takrir kıraat ve tensip olundu. 
Ertugrul Mebusluğuna Hamdi Beyin intihap edildi
ğine dair Dahiliye Vekâleti celilesinin tezkeresi kıra
at ve ait olduğu şubeye ve hiyaneti vataniyeden mah
kûm Taşçı Todor hakkında evrak liecelüttetkik Ad
liye Encümenine ve şüpheli eşhas hakkında Heyeti 
Vekileden mersul maddei münferidei kanuniye layi
hası Layiha Encümenine havale olundu. Muhacirine 
ita edilen maaşat hakkında Resul Beyin takriri üze-

ı ' ı mil • <—im •>• 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma Saati : 2.25 Badezzeval 

REİS : Riyaseti Saniye Vekili Vehbi Efendi 
KÂTİPLER : Feyyaz ÂK Bey (Yozgat), Muhittin Baha Bey (Bursa) 

REİS — Efendim, ekseriyet hâsıl oldu, Meclisi açıyoruz. Zaptı sabık okunacak, dinleyelim. 

(Kâtip Muhittin Baha Bey (Bursa) zaptı sabık hulasasını okur) : 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 
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rine mevrut Dahiliye Vekâleti celilesinin tezkerei ce-
vabiyesi kıraat olundu. İydi milli tebrikini munta-
zammın Bitlis valisinin telgrafı kıraat ve Divana Ri
yasetçe cevap itası kabul edildi. Bir mah müddet 
mezuniyet itası hakkında İsparta mebusu Hüseyin 
Hüsnü Efendinin takriri kıraat edilmiş ve kabul edil
memiştir. Talimgahta bulunan harbiye efendilerine 
dörder yüz kuruş tahsisi hakkında Trabzon Mebusu 
Hüsrev iBeyin teklifi kanunisi müstaceliyetle Layiha 
Encümenine havale olunduktan sonra Makamı riya
seti ikinci reis vekâleti vekili Hasan Fehmi Beye 
bittevdi Reis Paşa Hazretleri kürsü hitabete teşrif 
ederek Demirci ve Antep cepheleri hakkında izaha
tı lazime ita buyurdular. Elem Bey ve kuvvetlerinin 
ve Antep ahalisinin gösterdikleri müessir hamiyet-
perveri defaatle alkışlanmış ve Etem Beye iadei afi
yeti temenniyatını havi telgraf keşidesi kabul edil
miştir. Muahharan Şark cephesi kumandanından ha
rekâtı harbiyeye dair mevrut telgraf kıraat ve on da
kika teneffüs edilmek üzere celse tatil edilmiştir. 

İkinci Celse 
Reis Mustafa Kemal Faşa Hazretlerinin tahtı ri

yasetlerinde saat dörtte ikinci celse inikat etti. Ka
nunu Esasi Encümenince tadil edilen dördüncü mad
denin şekli muaddeli k ınat edilerek bu bapta mü-
zakerat cereyan etti. Müzakerenin kifayetine dair 
verilen takrir kabul olunduktan sonra encümen mad-
dei muaddelesi reye konulmuş ve kabul edilmemiş
tir. Muahharan elli üçüncü içtimada kıraat edilip 
encümene tevdi edilen takrirlerin kıraatına başlanı
larak encümence kabul edilen Çorum Mebusu İsmet 
Beyle Heyeti Umumiyece nazarı dikkate alınması 
kabul edilen Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kema
li Beylerin takrirleri encümene tevdi edilmiş ve beş 
dakika istirahat emtek üzere celseye nihayet verilmiş
tir. 

Üçüncü Celse 
Reis Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin tahtı ri

yasetlerinde üçüncü celse saat 5.45'te inikat etti. Mü
tebaki takrirlerin kıraatına ve reye vazına devam edi
lerek Erzincan Mebusu Emin B. Konya Mebusları 
Rifat Bey, ve refiki, Konya Mebusu Musa Kâzım 
Bey, Urfa Mebusu Hayali Bey, Kângırı Mebusu ve 
rüfekası Beylerin, ve Burdur Mebusu Ali Ulvi Bey 
ve rüfekasının, Kastamonu Mebusu Dr. Suat Bey ve 
rüfekasının ve Urfa Mebusu Hayali Beyin diğer, ve 
Bayazıit Mebusu Süleyman Sudi Beyin takrirleri kıs
men encümence talep edilmek ve kısmen Heyeti 
Umumiyece tensip edilmek suretiyle nazarı dikkate 

alınmış ve encümene tevdi edilmiş ve beş dakika te
neffüs edilmek üzere celseye nihayet verilmiştir. 

Dördüncü Celse 
İkinci Reis Vekâleti Vekili Hasan Fehmi Beye

fendinin tahtı riyasetlerinde dördüncü celse zevali 
saat 6.30'da inikat etti. Malatya Mebusu Hacı Bedir 
ağa ile Ergani mebusları Mahmut ve Sırrı Beylerin 
şubeden mevrut mazalbıtı intihabiyeleri kıraat ve ka
bul olundu. Anadolu Demiryolu memurini maaşatı 
hakkındaki layihai kanuniyenin müzakeresine başla
nılarak birinci maddesi aynen ve ikinci maddesi ve
kâleten kelimesi vekillerin suretinde tashihan kabul 
edildi ve Heyeti Umumiyesi tayini esami ile reye 
vazolundu. Müteakiben Bağdat demiryolları maaşat 
ve masarifatı hakkında layihai kanuniyenin müzake
resine mübaşeret edilmiş v;j ancak ekseriyet kalma
dığından bugünkü ruzname tespit ve Pazar günü ay
nı saatte içtima edilmek üzere saat yedi buçukta cel
se tatil edildi. 

Reisisani Vekili Kâtip 
Fehmi Feyyaz Âli 

Kâtip 
Muhittin Baha 

REİS — Zabıt hakkında bir şey diyecek var mı 
efendim? 

SABRI BEY (Kastamonu) — Müsaade buyurur 
musunuz? Zabıtta, Adliye nezareti celilesi diye bir 
tabir kullanılıyor. Burası Meclisi Millidir ve elfazı 
tazimiye kullanmaya mecbur değildir. Kâtip efendi
ler Meclisin haysiyeti ile mütenasip kelimeler kullan
sınlar. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Takrirlerin kabu
lüyle nazarı itibara alınmesına dair bir iki kelime 
var, Reis Beyefendi Hazretleri! Abdülkadir Kemali 
Bey tarafından verilen takririn kabulüne ve bir de 
Çorum Mebusu İsmet Beyin verdiği takririn nazarı 
itibara alınmamasına denmiş. Çorum Mebusu İsmet 
Beyin takriri kabul olunmadı. Halbuki Abdülkadir 
Kemali Beyin takriri ekseriyetle kabul edildi. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Takrir 
hiç bir vakitte madde şekil ve mahiyetinde kabul 
edilemez. Nizamname pek sarihtir. Nazarı dikkat ve 
mütalaaya alınmak, müzakereye konulmak için reye 
vazedilir ve bu karar da nazarı mütalaaya alınmak 
üzere çıkar. Onu tespit etmek için bir encümeni mah
susa gider, öyle olmazsa takririn encümeni mahsu
suna verilmesinin bir mahiyeti kalmaz. Onun için 
takrir nazarı itibara alınmak üzere kabul edilmiştir 
ve o suretle encümene gitmiştir, 
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MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Nizamnamei da
hili maddelerini, Hasan Bey biraderimizin buyurdu
ğu gibi, encümenin nazarı itibara alıp almayacağım 
biz de anlarız. Takrir kabul edilir, encümene gider. 
Encümen maddeyi tespit eder. Nazarı itibara almak 
başka takririn kabulü başkadır. Çünkü maddede bir 
kaç fıkra var. Fıkrai ahirelerine temas eden nokta
lar, diğer takrirlerde nazarı itibara alınmıştır. Elimiz
de bulunan nizamnamede kalbul ya ademi kabulü 
ayrı ayrı gösteriyor. Şu takrir ekseriyeti azime ile 
kalbul edilmiştir denirse, madde halinde tespit edilip 
encümenden buraya gelecektir,, 

IHASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Müsaade 
buyurulur mu efendim? Müfit Efendinin beyanatını 
nazarı dikkate alırsak Nizamnamenin bir kaç mad
desini bu kararımızla tadil etmiş oluyoruz. Eğer bu 
kararımızı Nizamnamenin tadili şekil ve mahiyetin
de kabul edecek olursak bu, Heyeti celilenin bileceği 
bir meseledir. Yalnız mevcut olan Nizamnamede, ka
bul, yalnız takririn araya vazına matuftur. Nazarı 
dikkat ve mütalaaya tabiri, sırf takrirlere münhasır
dır. Eğer Nizamnamenin herhangi bir maddesinde, 
takririn katiyetle kabulünü irae edecek bir kelime 
bulurlarsa bendeniz de iştirak ederim. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Bendeniz Hasan 
Beye bir noktada itiraz ederim. Efendim Hazretleri 
maddenin reye konulmasına dair verilen takrirde 
böyle itiraz buyurdular. Hiç bir zaman olmaz. He
yeti umumiyesinde olur, dediler. Tayini esami teklifi 
herhangi bir şey için olursa kabul edilmesi Nizam
namei dahili alhkâmındandır. Bunun gibi diğer nok
taları da nazarı dikkate alacağız. Onu kabul etmi
yoruz, diyoruz ki; bunu Heyeti muhtereme kalbul et
ti. Bu, zabıtta tashih edilsin, diyoruz. Nazariyelerini 
yahut ciheti hukukiyesini düşünüyoruz. 

İSMET BEY (Çorum) — Reis Beyefendi, zabıt 
hakkında söyleyeceğim. Müfit Efendi Hazretleri bu
yurdular ki; İsmet Beyin takriri reddolunmuştu. Red-
dolunmadı. Takrir evvelce encümene gitmiş idi. En
cümen bu takriri nazarı itibara aldığından dolayı re
ye vazolunmadı. Bu suretle tashih edilsin. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Eğer tak
rir katiyetle kabul manasım tazamtoun etse ve Ni
zamname de bunu kalbul else, ondan sonra diğer tak
rirlerin okunmasına ve nazarı itibara alınmasına lü
zum kalır mı idi? Tayini esami meselesinin madde
lerde tatbik edilmemesini söylediler. Evet, söyledim. 
Kendilerine söylüyorum. Bendeniz kendilerine tekrar 
ediyorum ki; Nizamnamei dahili madde hakkında 

değil, kanunlar hakkındadır. Binaenaleyh o husus
taki tarzı telakkileri de yanLştır, 

REİS — Bu takrirlerin cümlesi encümene gitti. 
Bu müzakere encümenden geldikten sonra açılsın. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Hayır efendim. 
Zabıt tashih edilsin sonra... 

REİS — Müsaade buyurun, iki cereyan var. Bi
risi, «takrir kati surette kabul olundu», diğeri «na
zarı itibara alındı», sözleri, Bunlardan «nazarı itiba
ra, alındı» sözlerini kabul edenler el kaldırsın. (Gü
rültüler) 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Mü
saade buyurun Reis Bey. Malumu alileridir ki, ihti
lafta bir semerei hilaf aranır. Bir şey hakkında ihti
laf olundu mu semerei hiiafı ya şu veya bu olacak
tır. Kabulü ile encümene gitmesi, netice itibariyle, 
hep birdir. Takrir katiyen kabul edilmiş ve nazarı 
dikkate alınmış, netice itibariyle encümene gidecek, 
encümen onu tespit edecdk. Binaenaleyh katiyen ka
bul olundu, nazarı itibara alındı sözünün mahalli 
yoktur. Çünkü semerei hilaf yoktur. Semerei hilafı 
almayan bir şeyde ihtilaf etmek abestir. Rica ede
rim, encümene gitmiştir, bitmiştir bu mesele... 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Semerei hilaf He
yeti mühteremenin sözünden ibarettir. Heyeti muh
tereme kalbul etmiştir. Nazarı itibara alındı, deme
miştir. 

REİS — Rica ederim, birisi nazarı itibara alın
dı sözü, birisi de kati kabul olundu sözü... 

SESLER — Abdülkadir Kemali Beyin takriri ka
bul olundu. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim, bu 
meselede lehte ve aleyhte söylenenlerin hepsi 
de tuhaf bir şeydir ki, doğrudur. Yalnız bu 
müzakerenin tarzı cereyanındaki usulsüzlük şu 
ihtilâfa badi olmuştur : Bu kanun müzakere edilir
ken usulsüzlüğü tashih buyura idiniz. Barbar bağır
dım. 

HACI ŞÜKRÜ IBEY (Diyarbekir) — Barbar ba-
ğırmadınız. Berildeniz yanınızda oturuyordum. Usul
süz ısiözünüzü geri alınız. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Burada çıktım, 
söyledim. Bu kanun müzakere edilirken dördüncü 
madde okunduğu zaman itiraz etmediğimi ispat ede-
meZsem sözümü geri alırım. Sız oradan gürültü ede
mezsiniz, rica eldenim. 

TEVFİK EFENDİ (Karağın) — Tecavüze mana 
yok. Birbirinize tecavüz etmeyiniz. Güzel, güzel mü
zakere edelim. 
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ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Bir takrirle 
maddenin taıdili teklif edildiği zaman, ya o kabul edi
lir, yalhut nazarı itibara alınarak encümenlere gönde
rilir. Burada dördüncü madde okundu. Bilirsiniz ki 
dördüncü madde, encümenin tertip ettiği maddedir. 
Bu esnada bir çok tadil teklifi de verildi. Nizamna
me! dahilî mucibince evvelâ bu tadil teklifleri nazarı 
itibara alınırsa takrirler encümene havale edilir, fa
kat o gün bir yanlışlık yapıldı. Çünkü encümenin tek
lifi kabul olunmadı. Mazharı tasvip olmadığı için 
tadil tekliflerinin encümene gitmesi lâzımgelirdi. Ni
zamname böyle sarihtir. Takrirler Heyeti Umumiye
ttin nazarı tasvibine aırz edilmeden toptan encümene 
Verildi. Takrirler burada okundu. Fakat birer birer, 
bunu nazarı itibara alıyor musunuz? Diye sorulma
dan, toptan olarak encümene verildi. Öyle değil midir 
efendim? '(Evet sesleri). Ha demek ki yegân yegân 
Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz edilmeden, 
hepsi de topîu olarak verildi. Bu bir yanlışlık olabi
lir, 

ıSALÎH EFENDİ (Erzurum) — Fakat talep edil
di. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Hayır talep 
yoktur. İlk müzakereyi söylüyorum. Bunun üzerine 
encümen ikinci defa olarak, gerek kendisinin nazarı 
itibara alınmayan teklifi olan dördüncü maddeyi ve 
gerek kendisine toptan verilen takrirleri nazarı mü
talaaya aldı ve ikinci 'bir muaddel madde yaptı ve 
bu madde buraya geldi. Burada heyetin yapacağı şey 
o maddeyi ya red veya kabul idi. Heyet maddeyi red
detti ve ıo maddenin makamına kaim olmak üzere 
AbdÜkadir Kemali Bey ile rüfekasınm verdiği mad
deyi dördüncü madde olarak ekseriyeti azime (ile ka
bul etti (Hayır, hayır sesleri). Müsaade buyurun, bu
nun artık encümene gitmesine lüzum yok idi. Mesele 
budur. Yani ihtilâftaki maksat, İkinci müzakerenin 
şekli 'birinci müzakerede cereyan etmiş oka idi, Ha
san Bey biraderimizin söylediği pek doğru idi. Fakat 
birinci müzakere maalesef usulünde olmamıştır. Yan
lışlık olabilir. Onun için ikinci müzakere de bu şektil-
de yapılmıştır. Bu noktai nazarı müdafa eden arka-
daşumıız, birinci müzakere farziyle, yani ilk müzakere 
nazarı itibara alınmadığı için müdafaa ediyor. Sonra 
diğer arkadaşımız, İMüfift Efendi de, birinci müzake
reyi geçmiş ve ikinci müzakerede maddenin kati ola
rak kaibul olunmuş olduğunu söyledi. Maddenin kabul 
olunduğunda İsrar ediyor. Binaenaleyh birinci müza
kereyi nazarı itibara almakta Hasan Bey haklıdır. 
Fakat işin tarzı cereyanı itibariyle de Müfit Efendi1 

haklıdır. Binaenaleyh madde kaibul edilmiştir ve ya
pılacak mesele bundan ibarettir. Encümen mazbata 
muharriri Bey demişti ki; bunu kabul etmiş idiniz. 
Fakat bunu bir şekli kanuniye sokmak doğru mudur 
rica ederim? Bunu böyle söylemişti ve böyle olmuş
tu, Yapılacak mesele; Heyetin kabul edeceği mesele; 
bu takrirdeki ruhu baki kalmak üzere, takririn tarzı 
tahririni bir maddei kanuniye şekline koymaktan 
ibarettir zannederim. Başka türlü bir şey Heyete ka
bul ettirilemez, (Müzakere kâfi sadaları). 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane)' — Cevap 
vereceğim, uzatmayacağım. Ali Şükrü Bey biraderi
miz; birinci Ve ikinci müzakereden bahsettiler. Bili
yoruz ki bu kanun hakkında müstaceliyet kararı ta
vazzuh etmedi. Eğer müstaceliyet kararımız mevcut 
olsaydı, birinci müzakereyi müşekkel mahiyette telâkki 
ederdik. Birinci müzakerenin hitamı, kanunun biütün 
mevaddını bitirdikten sonra avdetle başlar. On defa 
encümene gitse gelse madde yine birinci müzakere-
sihdedıir. 

TEVFİK EFENDİ (Kângırı) — Birinci müzake
resinde reddolunan ikinci defa gelmez. Efendim red-
dolunmuş bir şey yoktur. Ortada kaibul edilmiş takrir
ler vardır. Bu itibarla mesele pek sarihtir efendim. 
Mesele şey meselesi değildir. Alınan takrir, ister ka
bul mahiyetinde olsun, isterse encümenden geMn, 
Heyeti Celile her şeye hâkimdir. Bunun için asabiyete 
lüzum yoktur. Yalnız muamelenin böyle usulsüz cere
yan etmesi encümeni göndermek ve burada tekrar 
müzakere açmak, söz söylemek vakit zayi etmek zait 
kalırdı, 

MUSTAFA LÜTFİ BEY (Siverek) — Bunu şökfli 
kanuniiye sokmak için siz istediniz. 

REİS — Efendim, mesele zaptı tashih meselesidir. 
Müzakere iki kelime üzerinde cereyan ediyor. (Na
zarı itibara alınmak) ile (kaibul)... Şu iki kelimeden 
şimdi «nazarı itibara alınması» suretiyle tashih olun
masını kabul edenler ellerini kaldırsın (Anlaşılmadı 
sesleri) (Gürültüler) Müsaade buyurun, (kabul) keli
mesi ile tashih olunmasını kabul edenler ellerini kal
dırsın (Gürültüler olmaz sadalar). 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Madde gelmeden re
ye konmaz. 

MUSTAFA NECATİ BEY (Saruhan) — Reis 
Bey; Nizamname'i dahilinin 48 nci maddesinde 
sarahat vardır. Nazarı itibara alınır diye nasıl 
reye konulur? 

REİS — Efendim, Münazaa iki kelime üzerinde 
cereyan ediyor, 
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MUSTAFA NECATİ BEY (Saruhan) — Nizam
namede sarahat vardır. 48 nci maddede dÜyor ki; na-' 
zarı itibara alınır. 

REİS — Zapftı za'bıkın (kaibul suretiyle tashihini 
kabul edenler ellerini kaldırsın. O suretle tashihi ka
bul olundu. Ruznamei müzakerata geçiyoruz. 

MUSTAFA NECATİ BEY (Saruhan) — Madde 
mi kaibul olunuyor? Rdis Bey anlamadık. 

REİS — Efendim. (Nazarı itibara)' kelimesiyle 
(kabul) kelimesi hakkında müzakere cereyan etti. Rü-
fekayi kiramdan bir kısmı .(kaibul) suretiyle tashihini, 
bir kısmı da (nazarı itibara) kelimesinin ipkasını talep 
ettiler. Biz, (nazarı itibara) ibaresinin ipkasını reye 

9 — MÜZAKERE 

1, — Anadolu hattı memurlarının mütedahil ma
aşlarının tesviyesi hakkında kanun lâyihası ve Nafüa, 
Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye encümenleri 
mazbatası. 

1. — Mebuslukla içtima edebilecek memuriyetlere 
ve mebusların tahsisatına dair Divanı Riyasetçe itti
haz edilen karar hakkında Büyük Millet Meclisi Ri
yaseti tezkeresi. 

REİS — Evrakı varideden mebuslukla memurluk 
hakkında Riyaseti Celilenin tezkeresiyle karar sureti 
var. 

Meclis Heyeti Umum'iyesine 
W . VIII . 1336 

Mebusluk ve memurluk mesele'süne ait olarak 15 
Ağustos 133'6 da münakit yedinci Divanı Riyasette 
verilen karar sureti bilumum vekillere tebMğ kılınmak 
üzere Heyeti Vekile Riyasetine yazılmıştır. Heyeti 
Umurn'iyeye arzı malûinaSt olunur. 

Büyük Millet 'Meclisi Reisi 
Kemal 

Karar sureti :< 
,'L Büyük Millet Meclisli azâlığına intihap olu--

nup'ta vazifeleri başında kalan ve ait oldukları vekâ-
leHüerce memur olarak yerlerinde çalışmaları kabul1 

edilen veyahut Meclîs azasından 'olup'ta Heyeti Veki-
lece memuren bir mahalle tayin ve izam olunan zevat 
vazifelerine devam ederek Meclis azalığı sıfatını mu-

koyduk. Kabul edilmedi. (Kaibul) suretiyle tashihini 
reye koyduk, ekseriyetle kabul olundu. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Madde aynen 
m/i kabul olundu, yoksa encümenden gidip gelmek 
tarikiyle mi kaibul olundu? 

YASİN BEY (Ayırttap) — Efendim, müsveddeler 
verilmezden evvel bendeniiz takrir verrn'işitim. O na
zarı dikkate alınmadığı gibi, söz istedim, o da veril
medi. Hakkı kelâmım vardır. Söyleyeceğim ve bunun 
kabulüne dair verdiğim takrir bir defa okunmalıdır. 

REİS — Reye vazolunduktan sonra takrir okun
maz efendim. Mesele bitti' artık... 

EDİLEN MADDELER 

REİS — Anadolu Şimendifer Memurlarının Tah-* 
sisatı Hakkındaki Kanunun müzakeresinde reye iş'arafc 
eden (149,) reddeden <6) kişidir. (6) redde karcı ta
yini elsami ile (143) reyle kanun kabul olundu... Ruz-
nameye geçiyoruz. 

hafaza ederler. Bunlar Heyeti Vekile tarafından 
Meclise takdim edilecektir. Ancak bu zevat hem Mec-< 
listen, hem de ifayi vazife ettikleri makamlardan ma
aş alamayıp ikisinden hangisinin tahsiisatı fazla ise 
yalnız onu alırlar. Evvelce memur iken Meclise azal 
olarak gelen ve aza bulunan zevat memuriyeti sabı
kalarından müstafa addolunurlar. Bunlar bittabii 
yalnız Meclis muhassasaltını alarak müstami addo
lundukları memuriyetten maaş alamazlar ve mahalli 
memuriyetlerinden intihap sebebiyle infikâkleri tari
hinden itibaren maaş almışlar ise bunlar istirdat olu
nur: Bu zevattan boş kalan makamlara diğerleri ta-< 
yin olunurlar. 

2. B. M. Meclisi azâlığına intihap olunan bilu
mum zevatın azalık mulhassesatı Meclise iltihak tari
hinden ifâbaren tasvip olunur. Geçen müddete ait 
tahsisatı tenzil olunur. 

REİS — Efendim, Divanı Riyaset bunu Heyete 
arzı malûmat olmak üzere yazıyor. Bunun 'için mü
zakere cereyanı nasıd oluyor? 

RÜŞTÜ BEY (Kastamonu) — Divanı Riyasetin 
verdiği şu karar aynen, mdbüsaridan birisi tarafından1 

verilen bir teklifi kanunî demektir. Binaenaleyh en 
evvel encümene gitmesi lâzımdır. 

5 — TEZKERELER 
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REİS — Divanı Rfyaşet namına Suat Bey söz I 
söyleyecektir. I 

Dr. SUAT BEY (Kastamonu) — Efendim kararın | 
eslbalbı evveliydsinıi arz edeyim. Müzakere edilmekte j 
olan kanun ile münasebetti vardır. Tehir edilsin. Efen- I 
dim azayi kiramdan 'bazıları takrirler ile buraya mü- I 
racaat etmişlerdi. (Memurluk ile melbusluk içtima I 
edecek mi, etmiyecek mi? Buna dair evvel ve âhir bir I 
çok takrirler verilmişti. Bunlar Divanı Riyasete gön- I 
derildi. Orada mevzubahis oldu. Divanı Riyaset kendi I 
mökitai nazarını tespit etti, yani azalıkla memurluk I 
'birleşemez, memur olduğu halde »buraya geimfis. olian I 
zevat, Heyeti kiramın karariyle memuriyetlerinden I 
infikâk ettikleri tarihten itibaren munfasıl addedili- I 
yorlar ve yerlerine ayrıca memurlar gönderiliyor. Bu I 
cihet evvelce takarrür etmişti. Bu yoldaki kararlar I 
Divanı Riyasete gelmişti. Evvelce Heyeti umumiye- I 
nin vermiş olduğu kararlan bir madde suretinde tes- I 
bit ederek, bunların icrasını Heyeti Vekileye arzet- I 
ineğe karar vermişti. Bunun buraya gelmesine lü- I 
zum yoktur, yeri değildir zannederim. Heyeti umu- I 
miyenin kararını Divanı Riyaset Heyeti Vekileye arz- I 
etti, yani Heyeti Vekile, kendi dairei vekâletlerinden I 
mebusluğa intihap edilmiş memurlar varsa onlar hak- I 
kında yapılacak muameleye Heyeti umumiyenin bu I 
kararını esas ittihaz etsin diye bu tezkere yazılmış- I 
tır. Bendeniz o yolda telâkki ediyorum, I 

1. — Tokat Mebusu Nâzım Beyin, Zile kasaba
sı hariki hakkındaki suali ve Dahiliye Vekâleti Ve
kili Dr. Adnan Beyin tahriri cevabu 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Zile kasabasının 4 Temmuzda kasten yakıldığı ve 

bu harikin gayet feci olduğu alınan haberlerden an-
laşrlıyor. Heyeti îcraiyenin bu bapta izahat verme
sini teklif eyleriz. 

Tokat Tokat 
Mustafa 'Rıfat 

Tokat 
Nâzım 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Aliyesine 
Zile harika hakkında talebi malûmatı mutazam-

mın Tokat Mebusu Nâzım Bey ve rüfekası tarafın
dan Meclise takdim olunan takririn lefile şeref va
rit olan 1 . 8 . 13136 tarih ve 3/5311 numaralı tezke-
rei âliyei riyasetpenahilerince cevaptır. Erkânı har-
biyei Umumiye Dairesile Mutasarrıiflıkça icra edi-

i 1336 C : 1 

I TEVFtK EFENDÎ (Kângırı) — Bazı müstesna-
I 1ar var efendim. Gerçi kanunen memuriyetle mebus-
I siyet içtima etmez. Amma bunda bu takım istisnalar 
I var. Her halde bu Heyetinize aittir. Çünkü karar 
I vermiştir. 

I REİS — Efendim bunun müzakereye konulma-, 
I SMU kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
I (Gürültüler), 

I HULÛS* EFENDİ (İKarahisarısahip) — Kanu-
I nu esasi maddesile mi müzakere edilmek üzere mü-
I zakere ediliyor? Sebebini anlayalım. 

AI İ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Bu karar sure-
I tidir. Bu kararın bir kısmı, Heyeti muhteremece ka-
I bul edilen esasata iptina ediyor ve bu vekillere ayrı-
I ayrı bildiriliyor. Bu doğrudur, bunun hakkında mü-
I zekere edilemez. Çünkü evvelce verdiğimiz bir ka-
I rar müstenittir. Bir cihet vardır ki, mebusların mu-
I hassasatı; intihap, yoksa iltihak tarihinden itibaren 
I midir? Şu fıkranın ayrıca Kanunu esasi encümeni-
I ne gitmesi icabeder. Diğerlerinin müzakeresine ma-
I hal yoktur. Yalnız bu kısım ayrılmalıdır. 

I iRlEİÜS — Son fıkranın Kanunu esasi encümeni
ne gidip oradan geldikten sonra müzakeresini ka
bul ediyor musunuz? (Hay, hay sadaları). Kabul 
olundu bitti efendim. 

ten tetkikat ve tahkikata nazaran 24->25 . 7 . 1336 sa
bahı Çapanoğlu Halit Beyin beş yüz kişi ile Zile ka
sabasına taarruz ederek akşam üzeri kasabaya gir
meğe muvaififak olduğu ve bilâhare kale civarındaki 
kuvayi askeriye ve milliye ile vukubulan müsademe
de münhezimen firar ederek bu esnada usatun kasa
baya ateş verdikleri ve usatm bir hile yapmaları ih
timaline binaen askerin ihtiyatlı hareket ederek kasa
baya biraz geç yetişmesi ve memlekette su bulun
maması ve rüzgârın şiddetle vezanı gibi sebepler 
maatteessüf bin dört yüz hane ve sekiz dükkân ve 
sekiz cami ve bir medrese ve altı mektep ve yirmi beş 
kahvehane ve altı gazino ile Hükümet, Düyunu 
umumiye, telgrafhane ve reji binalarının muhterik 
olduğu anlaşılmıştır. Efendim, 

•17 Ağustos 1336 
(Dahiliye Vekâleti Vekili 

Adnan 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Bu hiz

metlerine mükâifaten affedildiler, 

6. — SUALLER VE CEVAPLAR 
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RBÎS — ,Bu cevaıp kâfi görülüyor mu? 

SIRRI BEY (îîzmit) — Bir kere sual sahibinin 
burada bulunması icabeder. Bakalım bununla ikti
fa ediyor mu, etmiyor mu? 

>ALit ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Usulü müza
kere hakkında söyliyeoeğim. Zannederim verilen 
takrir ruznameye konurken sual sahibinin onu bil
mesi lâzıım'gelir. Sual sah'lbi burada olmadığından 
takririn geri alınmış addedilmesi lazraıgelir. 

'REİİS — Takrir sahibi burada olmadığından, 
Niziamname mucibince, takrir geri almıyor. Diğer 
müzakerata geçiyoruz. 

FEY2Î EFENDİ (Malatya) — Ruznameye koy
duğunuza dair verenin malûmatı yoksa.. 

İRIEİS — Bir gün evvel ruzname tespit olunuyor. 
Başka şeye geçiyoruz. 

2. — Diyarbekir Mebusu Kadri Ahmet Beyin, 
Jandarma Teşkilâtı Kanununun Meclise Sevkedil-
memesi esbabının sorulmasına dair Dahiliye Vekâ
letinden] sual takriri. 

Riyaseti Celileye 
Jandarma ıslahatı nazarı itibare alınarak nef-

siilemre muvafık teşkilât icra edilmedikçe muhafaza 
ve yeniden tanzim edilecek kanunların lâyikile tat
bik edilemiyeceği malûmdur. 'Binaenaleyh bir mah-
tan beri Dahiliye Vekâletinde tevkif edilmiş olan 
jandarma teşkilâtı lâyihasının tahliyei sebebine mâni 
esbabın vekâleti müşarünileyhadan sualini teklif 
ederim. 16 . ,8 , 113316 , 

Diyarbekir 
Kadri Ahmet 

RIFJS — Bir tezkere yazılmasını kabul ediyor 
musunuz? (Hay, hay sesleri). Tezkere yazılmasını 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul olundu 
efendim. Diğer meseleye geçiyoruz. 

7. — TAKRİRLER 

i., — Erzurum Mebusu Salih Ef. ile rüfekasmın, 
muhacirin tarafından verilen istidaların merbuten 
takdim edildiğine ve bu muhacirlerin memleketleri
ne şevkine dair takriri., 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Erzurum, Van, Bitlis Vilâyetleri mültecileri tara
fından Riyaseti Celileri namına verilip merbuten tak
dim kılınan dokuz kıta arzuhal bu mültecilerin ne 
derecelere kadar duçarı sefalet ve felâket oldukları
nı arza kâfidir. Binaenaleyh muhtelif istasyonlarda 
kemali perişani ile iMrarı hayat eden ve miktarı gün
den güne tenakus eyleyen bunların yalnız güzergâh
taki miktarı on bin nüfusa kariptir. Vakit ve za-
mranile mahallerine sevk ve iaşeleri temin edilmedi
ği takdirde ekserisinin mahv ve telef olacağına hiç 
şüphe kalmamıştır. Defaaıtla vaki olan müracaatları
mız halâ bir hüsnü neticeye müncer olmadı. Mem
leketin bu yüzden daha ziyade nüfus zayi etmesine 
mütehammil olmadığını beyana hacet yoktur. Vak-
tile vatan uğrunda her türlü fedakârlığı ibraz etmiş 
ve bu gün daykı maişetin ve meskensizliğin dlere-
kei tab fersasına duçar olmuş bulunan bu biçarele
rin tahlisi hayatı neye mütevakkıf ise müstacelen bir 
çare ittihazı esbabının istitomalini ve daireden daire
ye havale suretil© temadii sefaletlerine meydan ver-

dirilmemesini bu kere de kemali ehemmiyetle istir
ham eyleriz. 17 Ağustos 1336 

Diyarbekir 
Kadri Ahmet 

Bitlis 
Sadullah 
Erzurum 

Mehmet Salih 
Siirt 

Necmettin 
Kângırı 
Müştak 
Malatya 

LÛtfi 
Siirt 

Halil îbrabJioı 
Erzurum 
ismail 

2RİT BEY (Çorı 

Bitlis 
Resul 
Van 

Hakkı 
Siirt 
Nuri 
Siirt 

Okunamadı 
Erzurum 

Asım 
Siirt 

Mehmet Kadri 
Muş 

Osman 
Bayazıt 

Süleyman Sudu 

im) — îstida encümenine 
(İstida encümenine sesleri). 

TUNALI HİUMÎ BEY — Reis Bey söz istiyo
rum efendim. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Antalya) — Efen
dim geçende Meclisi Ali muhacirim meselesini mü
zakere etmiş. Bendeniz o müzakerede bulunama-
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dım. Alınan karar itibarile derin bir teessüre düş
tüm. Zannediyorum ki Meclisin bir çok azası da 
bendenizle beraber bu teessürde müşterektir. Muha
cirin meselesi icabetitiği ehemmiyeti azime ile nazarı 
dikkate alınmamış bir vaziyettedir. Bizim için mu
hacirin meselesi burada günlerimizi işgal eden ve 
netice itibarile mütsmer bir şeye müncer olmayan 
tyir çok münakaşata nazaran bin kere fazla tetkiki
mize lâyik bir meseledir. Muhterem arkadaşlarım 
takdir buyurulur ki; Anadoluda bu gün halen bir 
kısım halk mevcud Jse bunun mühim bir kısmı, gaip 
etfcniş olduğumuz topraklardan muhaceret etmiş olan 
kimselerden mürekkeptir. Bizde çocuklar yetişmiyor, 
çocuk telefatımız müthiş bir nisbettedir. 

Milletim'iz hakkında yapılan tetkikatın en müs-
bet neticesi şudur ki; eğer biz mevcut olanları ve 
şimdiden sonra yetişeceklerin muhafaza çarelerini 
temin etmezsek başka hiç bir meselenin ehemmiyeti 
kalmayacaktır. Osmanlı türk'leri zavale mahkûmdur. 
Çünkü müthiş bir tenakusu nüfusa tâbiyiz ve bütün 
gaybettiğimiz topraklardan mühacerat edenler elim 
bir sefalet içindedir. Türk muhaceretinin ehemmiye
tini hakiki bir surette anlamıyoruz. Sırf memleketin 
muhafazai bakası noktai nazarından muhacirin me
selesini, bir çok diğer meselelere tercihan, nazarı dik
kate almak ve buna en âcil bir tedbir aramak bizim 
için elzemdir. Payitahtın nüfusu hakkında az, çok 
şayanı dikkat tetkikatta bulunmuş olanların elde et
tikleri netice şudur ki; tstaribülda bir milyona ya-
kin müslüman nüfusun yüzde doksan beşi muhacir
lerden mürekkeptir. İstanbul bir uçurumdur. Aylar
dan, senelerden beri mütemadiyen kaybettiğimiz top
raklardan akıp gelen seyli muhaceret oraya dökülü
yor ve mütemadiyen mahvolur. Anadolunun her ta
rafında da muhacirler vardır. Bunlar bakmısızdiır. 
Hangi topraklarda otururlar, nasıl tağdi ederler, 
bunların işlerile kim meşguldür? Elimizde muayyen 
hiiç bir şeyi yoktur. Muhacirin dairesi, diğer mem
leketlerdeki mümasil idarelerle mukayese edildiği 
takdirde, kâfi birşeyi yapamamıştır. Bosna Hersek-
ten en yakınlara varıncaya kadar nazarı tetkike alı
nız, bu memleketler muhacirleri nereye gelmişler 
ve nereye yerleşmişlerdir, nekadar kalmışlardır? so
runuz hemen yüzde sekseni mahvolmuştur. Şimdi de 
sonra da varacağımız netice bundan ibarettir. Şimdi 
bir istida bize geliyor, on bin kişi haber geliyor ki; 
memleketlerine iade edileceklerdir. Bir aydan beri 
barındıkları yeri terketmişlerdir. Şimendifer güzer
gâhına dökülmüşler, bekliyorlar. Bakan yok, soran 
yok, arayan yok, orada sefil ve perişan, mahvolup 

gidiyorlar. Muhterem arkadaşlar! tekrar bahsi gel
diği vakit rica edeceğim. Bir defa daha bunu tetkik 
edelim. Bmin olabilirsiniz ki; muhacirin meselesi bi
zim için doğrudan doğruya bu anasırın kökünü tağ-
diye etmek meselesidir. Avrupa milletlerini, uzak 
memleketlerde kolonizasyon yapan, kendi unsurun
dan adamlar yollayarak teşkilât yapan milletleri alıp 
mukayese ediniz. Göreceksiniz ki; bizim bu nama 
sarfedilmiş küçük bir emeğimiz bile yoktur. Bütün 
yaptıklarımız yapıknası icabeden şeylere nazaran bir 
zerreden ibarettir. Şimdi Anadoluda bir muhacirin 
meselesi vardır. Çocukları hastalıktan evvel, ırk iti
bariyle bir inhitata doğru giden bu milleti kurtar
mak için, çocukların yetişmesinden daha evvel naza
rı dikkate alınması lâzım bir şey var. O da; mevcu
du kurtarmaktır. Zannediyorum derhatır edersiniz, 
harp esnasında idi. Harbiye Nezareti bazı mukarre-
rat ilân etmişti. Kadınları evlendirmek, çocuk yetiş
tirmek için. Halbuki doğru düşünce ile düşünmüş ol
saydı, yeni yetiştirilecek çocuklardan evvel memle
ketin ve Hükümetin ilk vazifesi, doğmuş ve yetişmiş 
olanları kurtarmaktan ibaretti, israf ile öldürmemek 
idi muhacirin meselesi bir kök meselesidir. Biz bugün 
muhacirin meselesini bir kök, bir ırkın bakası mese
lesi olmak üzere nazarı dikkate almalıyız ve bunu 
müstacel bir kararımızla Dahiliye Vekâletine havale 
etmeliyiz. On bin kardeşimizi kurtarmak için bütün 
vesaitini kullansın ve yerlerine göndersin. Çünkü bir 
taraftan harbin umumî olması, o bir taraftan açlık, 
bakımsızlık, sefalet, her tarafı sarmış olan yangın, ırkı 
çöktürürken bir de zavallı mültecilerimizi, muhacir
lerimizi şurada burada bırakmak, istikbalimize dair 
artık bir ümit saklamamak demektir. Onun için Mec
lisi Âlinize teklif ediyorum. Dahiliye Vekâletine müs
tacel bir kararla bu istidayı havale edelim. Onları al
sınlar ve memleketlerine göndersinler. (Şiddetli alkış
lar) 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Arkadaşlar, ge
çen gün yine böyle bir takrir vesilesiyle, beş on cüm
le ile zannedersem muhacir ve mülteciler hakkında 
söyleyebileceğimi söyledim. Kendimin muhacir ol-
maklığımı bir tarafa bırakalım. Bu mesele ile dört 
sene fiilen bendeniz de geze geze meşgul oldum. Ne
lerini görmedim. Hayvan leşleri arkasında koşan za
vallı kardeşlerimiz, miUetdaşlanmız, onları kapışırken 
birbiriyle kavgaya düşen biçare dindaşlarımız, hay
van fışkıları içerisinden arpa toplayan, süprüntüler 
arasından hatta murdar, murdar yiyecekler araştıran 
bu biçareleri bu gözler dört sene gördü. Ne yapabil
dim? Hiç... Muhacirin Müdüriyeti Umumiyesi ne ya-
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pabildi? Hiç... Yine istirham ediyorum. Şurada tah
taya yazdım : Vilâyatı şarkiye arkadaşlarımız toplan
sınlar. Bu âcizde bulunsun. Kendimiz hususî olarak 
dertleşerek bir çare bulalım, bir çare düşünelim, o ça
reyi Heyeti Umumiyeye arz edelim. 

Heyeti Umumiyece kestiriri ve katî bir hüküm ve 
netice elde edilsin dedim, toplanmadılar. (Hayır ses
leri) Evet toplanmadınız. Sonra da takrir veriliyor. 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Üç aydır bu kürsü
den bağırıyoruz. Fakat bir netice çıkmıyor. 

TUNALI HÎLMÎ BEY (Devamla) — Sonra takrir 
veriyorlar. Efendim şimdi teklifim; vilâyatı şarkiye 
mebuslarından - Resmî oldu efendim - beş ve bunla
rın gayri vilâyetlerin mebuslarından beş kişiden mü
rekkep olmak üzere hususî bir encümen teşekkül et
sin ve her encümen iki kişi intihap etsin bu encü
men otursun, düşünsün, geceli gündüzlü acilen bir şey 
düşünsün. Fikrimce bir kere Beyler; yevmiyeler, ma
aşlar katiyen kesilmelidir. Teklifim bundan ibarettir. 

REİS — Vazgeçtiniz mi Tevfik Rüştü Bey?. 

DR. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Efen
dim bu takrir münasebetiyle onu yazanlara teşekkür 
ederek yine söylüyorum ki; bu memlekette en çok 
mevzubahis olması lâzım gelen mesele, teksiri nüfus 
meselesidir. On senedenberi bir çok insanlar bununla 
iştigal etti. Fakat diyebilirim ki; hiç kimse ciddi bir su
rette iştigal etmedi. Hamdullah Suphi Beyin söyledi
ği gibi, teksiri nüfus meselesi, evvelemirde mevcut
ları muhafaza etmektir. Binaenaleyh ümit ederim ki; 
Meclisimiz her meseleden ziyade bu işe ehemmiyet ve
recek, lâyık olduğu ehemmiyetle telâkki edecektir. Mu
hacirin meselesi münasebetiyle arz etmiştim ki; bu 
meseleyi eski halinde idame edecek şekiller verdikçe 
veyahut onu tehir ve tavik ederek kâh belediye ve kâh 
valilere bıraktikça; bu kürsüye bir çok hatiplerimiz 
daha gelecek, aynı sefahati ve faciayı terennüm ede
cek, hepimiz ağlayacağız, sızlayacağız, fakat binneti-
ce ameli hiçbir şey yapmış olmayacağız. Bunu Dahi
liyeye havale etmekle, belediyeye vermekle mesele 
halledilmiş olmaz efendiler. Dahiliye Encümeninden 
rica edelim, muhacirin meselesini esaslı bir noktaya 
raptetsin. Dedikleri gibi, bu suzişli hale bir nihayet 
versin. Bu da halkın işidir. Bunu da halka verelim ve 
halkı vazifesiyle alâkadar edelim. Esaslı bir teşkilât 
yapalım. Yoksa her gün verilen takrirler ile mesele 
halledilmiş olmaz, 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim muha
cirin meselesinin ehemmiyeti malûm. Bu hususta bir 
şey söyleyecek değilim. Yalnız bir şey var efendim, 

| deniliyor ki : Hükümet bir çare bulsun ve zannede
rim ki; Hükümetin çare bulması temennisi devam edi
yor. Hükümet buna zannederim ki; çare bulamaz ve 
bulmamıştır. Gerçi bizim bildiğimiz şekilde Avrupa-

I da muhaciret pek olmamıştır ve yoktur. Fakat olsa bi
le onlarda bu şekilde olan muhacirine bütün muavenet 
halk tarafından yapılıyor. Mevzii teşkilât ile yapılır. 
Hükümet bunca meşgaleleri arasında, Hazinenin sıa-
sını da düşünerek, hakikaten bu kadar muazzam olan 

I meseleyi halledemez. Bunu halledebilmek için elimiz-
I de bir Muhacirin Kanunu vardı. Bunu bir daha tet

kik edelim, bu kanunu iyi tetkik edelim. Belediyeye 
I havalesine taraftarım. Bu benim kanaatimce musiptir. 

Yalnız, belediyelere mevzii birtakım cemiyetler iştirak 
I ettirelim, 

KADRİ BEY (Diyarbekir) — Ruznamede bugün 
buna dair bir kanun yok. Mesele istidanın havalesin-

I den ibarettir. 
ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Bunu arz edece

ğim. Sureti halli düşünmek, bu kanunun buraya gel
diği zamana aittir. Bunu doğrudan doğruya encüme
ne havale edelim. Vaktimizi geçirmeyelim. Çare bu
rada bulunmaz efendim. 

ÖMER LÛTFÎ BEY (Amasya) — Usulü müza-
I kere hakkında söyleyeceğim. 
I REİS — Bu hususta takrirler var, okuyayım : 
I , Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
I Muhacir ve mülteci ahvaline bir netice verilmek 
I üzere nısfı Şark vilâyetleri mebuslarından, nısfı diğer 

vilâyetler mebuslarından mürekkep on kişilik bir en-
I cümenin teşkilini teklif ederim. 

Bolu 
Tunah Hilmi 

I REtS — Bu takriri kabul edenler ellerini kaldır-
I sın. Kabul olunmadı efendim. 

ÖMER LÜTFİ BEY (Amasya) — Efendim, biz 
şekilde geziyoruz. Bilhassa hakikaten buradan muha-

I cirinin memleketlerine şevki hakkında söz söylemekle,; 
I bu sözü Dahiliye Nezaretine iblâğ etmekle, mesele 
I şekle ait kalırsa, doğru bir şey yapılmış olmaz. Bu-
I rası bir kanun yapar, yol gösterir. Yoksa, Meclisin 
I doğrudan doğruya icraya karışması, vazifesi değildir. 
I Birer, birer hatipler icra yapacak değildir. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
I Meclis emredebilir efendim. 
I ÖMER LÛTFÎ BEY (Devamla) — Şimdi muha-
I cirin idarelerinin lağvına karar verilmiş, belediye yap-
I sın, denmiş. Bendenize öyle geliyor ki 10 - 20 bin 
I muhacir vardır. Bu muhacirini sevketmek içiriş tıpkı 
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lirse, muhacirinin memleketlerine müreffehen sevkı 
esbabı istikmal edilmiş olur. O cemiyet halktan iane 
toplar, onları mahallerine müreffehen sevketmek es
babını bulur. Bunun müstacelen tetkik edilerek bir 
şekle ifrağ edilmesini daha muvafık görüyorum. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayesine dair 
bir takrir vardır. 

Riyaseti Celileye 
Muhacirin hakkındaki beyanat meseleyi lüzumu 

kadar tavzih eylemiştir. Müzakerenin kifayetiyle mez
kûr istida ile takririn Dahiliye Vekâletine havalesini 
teklif ederim. 

22 Ağustos 1336 
Kastamonu Mebusu 
Abdülkadir Kemali 

ciheti askeriyede olduğu gibi, teşkilât yapmak lâzım. 
Bizim her tarafa şimendiferimiz yoktur ki vagona 
bindirelim, hemen memleketlerine sevkedelim. En zi
yade sevkedebileceğimiz mahaller, Ankara, Ulukışla gi
bi istasyonlardır. Bunların oradan memleketlerine gi
dinceye kadar sevk ve iaşelerinin temin edilmesi lâzım
dır. Bu, fiilen yapılmadığı surette onlar sefalete ma
ruz kalırlar. Bendeniz bu kürsüden söylüyorum ki : 
Dahiliye işitsin ve yapsın. Muhacirinin yürüyemeyecek 
olan kısımları vardır; çocukları, kadınları vardır. Son
ra, taşınacak az ve çok eşyaları da vardır. Her ak
şam konak mahallerinde yemek, ekmek lâzımdır. Bu 
teşkilât bihakkın yapılmazsa muhacirin yolda telef 
olur. Bunu yapmak için vesayada bulunalım, tyi bir 
teşkilât yapsınlar, bu teşkilâtta çalışacak olan heyetler 
kararlaştırsın. Belediye midir, Hükümet midir? Kim 
ise kararlaştırsın ve bu teşkilât sayesinde memleketle
rine gitsinler ve kış gelmeden gidebilecekleri sevket-
sinler. Kış ortasında kalacaklar bir sene daha burada 
kalsınlar. 

BlR MEBUS — Oraya varınca ne yapacaklardır 
efendim? 

ÖMER LÛTFİ BEY (Devamla) — Efendim, o is
kân meselesidir. Ayrı bir meseledir. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Efendim, muhterem rüfekanın beyanatından iki nokta 
karşısında kaldığımızı görüyorum. Birisi; evvelce Mec
lisi Âlinizce müzakere edilmiş olan Muhacirin Ka
nunudur. Bittabi bunun mahalli müzakeresi, o ka
nun müzakereye vazedildiği zamandır. Onun hakkın
da söz söylemek istemem. Asıl mütalaatımı o zaman 
arz ederim. 

Şimdi muhacirinin memleketlerine şevki meselesi 
vardır. Asıl mesele budur. Bu, şüphesizdir ki Hükü
met meselesidir. Hükümetin bunları mahallerine sev-
ketmesi lâzımdır. Hükümet bugün bulunmuş olduğu 
şu müşkülât içinde bunu muvaffakiyetle yapabilir mi, 
yapamaz mı? Bendenizce yapacağına kani değilim. Ya-
pamayınca, bunları muvaffakiyetle yerlerine sevket
mek meselesi için bir şekil düşünmekliğimiz lâzım. 
Hiç şüphe yoktur ki hususî teşebbüsler, Hükümet te
şebbüslerinden daha semeredardır ve semeredar ol
muştur. Bunun bir, iki misali vardır. Hilâliahmer gi
bi, Donanma Cemiyeti gibi cemiyetler bizde kemali 
faaliyetle çalışmışlar; az, çok bir eseri hayat uyandır
mışlardır ve bir eser bırakmışlardır. Bunun için de 
muhacirleri mahallerine sevk için de bir cemiyet teş
kil edilir. Tabii bu cemiyetin teşkili için bu işlerle 
ihtisası olanlar çalışırlar. Böyle bir cemiyet teşkil edi-

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Muhacirlerin 
yarasına merhem bulundu. 

REÎS — Efendim, müzakerenin kifayesine dair şu 
takririn iki fıkrası vardır. Evvelâ kifayesini reye vaze
diyorum. (Gürültüler) Bir takrir daha var, o da oku
nacak : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Şurada, burada mevte mahkûm bırakılan Vilâyatı 

şarkiye muhacirinin iskân, sevk ve iaşelerini tetkik 
ve idare için Van, Bitlis, Erzurum mebuslarından 
ikişer zatın asgari bir harcırah verilmek şartiyle 
bu işte memur edilmelerini teklif ederim. 

21 Ağustos 1336 
'Bitlis 
Resul 

REİS — Kabul ediyor musunuz şu takriri? Ka
bul edenler ellerini kaldırsınlar. Kabul olunmadı. 

SALİH EFENDİ (Erzurum) — Müsaade buyu
runuz, bir şey söyliyeceğim. Beyefendiler; Erzurum, 
Van, Bitlis muhacirlerinin iki yüz bin kadarı size 
iltica etmiş, bunlar sokakta dileniyorlar. Bunlara 
on para vermiyorlar. Bunlardan on bin kadarı şimen
difer güzergâhında bulunuyorlar. İstasyonlara gelmiş 
ölüyorlar. Dahiliyeye gönderilmekle, şekil yapmakla 
iş bitmiş olmaz. Paşa ile cephelere giden arkadaşları
mız, onların istasyonda güneş altında bekleştiklerini 
görmüşlerdir. Onlara dedim ki: Gözünüz kör olsun. 
Eğer silâhlarınızı satmamış olsa idiniz, altı yüz silâ
hınız olsa idi köyleri vura vura gider idiniz. Erzu
rumlular namına buna sizden bir çare istirham edi
yorum. Eğer Anadolu yaşıyacaksa, (Van, Erzurum, 
Bitlis) in yaşaması şartsa - Erzurumlulardan, Vanlı
lardan başka, o soğuk memleketin muhitini onlar
dan başka idare edecek yoktur - kendi muhassasa-
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fanızdan bir şey lütfediniz istasyonda bekleyenleri, 
(hiç olmazsa onları gönderiniz. Para istiyor, tahsisat 
istiyoruz. Veriniz Beyefendiler, veriniz, ölüyorlar... 
Akşehirde ölen bir adamı kaldırmak için belediyeye 
müracaat ettim. Arkadaşlarım vardı, on para verme
diler. Nihayet hasıra sarıp kabre koydular. Bunların 
ırz ve namusu hakkında da bazı şeyler işittim. Bun
lara bir şey yapabilecek misiniz? 

BİR MEBUS BEY — Gitmiyorlar muhacirler. 
(Gürültüler). 

SALÎH EFENDİ (Erzurum) Devamla — Sizden 
istirham ediyorum. Köylerde, şurada, burada iki yüz 
bin muhacir vardır. Mustafa Kemal Paşa Hazret
leri de yirmi bin kadarını görmüşlerdir. Bunlar is
tasyonlarda açıkta sürünüyorlar. Bunlar on dört is
tida vermişlerdir ve istasyonda bekliyorlar. Akşehir 
ve Konya Ereğlisinden sorarsınız. 

TUNALI HÎLMl BEY (Bolu) — Bana sorarsa
nız üç seneden beri bekleşiyorlar. 

BÎR MEBUS BEY — Benim dairei intihabiyemde 
on beş bin hane vardır. 

YASIN BEY (Ayıntap) — Muhacirin hakkın
da söylenilen sözlerin hepsi şu zabıtnamede kala
caktır. Başka hiç bir şey yok. Bu işi yapacak Hükü
mettir. Dahiliye vekâletine gönderelim ve muhacirin 
şöyle perişandır, müstaceliyetle ne yapacaksınız, bun
lar hakkında ne gibi tedabir ittihaz edeceksiniz? diye 
soralım. Dahiliye vekâleti bize noktai nazarını bil
dirsin. Sonra münakaşa edelim. 

TUNALI HlLMÎ BEY (Bolu) — Dediğim gibi 
bir encümen yapalım. 

AinadöJu şimendifer nıaaşatı İmkkuıdaM kanunun 

Rasim B. (Sivas), Dursun B. (Çorum), Hüsrev 
B. (Eskişehir), Halil ibrahim B. (Antalya), Hasan 
Hüsnü Ef. (Üsküdar), Sami B. (içel), Ahmet Ferit 
B. (istanbul), Vehbi B. (Niğde), Mustafa Ef. (Niğde), 
Şâkir B. (Ankara), Osman Nuri B. (Bursa), Cevdet 
B. (Kırşehir), Rüştü B. (Maraş), Ayüp Sabri B. (Es
kişehir), Tunah Hilmi B. (Bolu), Tevfik B. (Erzin
can), Hacı Hayali B. (Urfa), Hacı Süleyman Ef. 
(izmir), Ali Rıza Ef. (Amasya), Rüştü B. (Kastamo
nu), Musa Kâzım Ef. (Konya), Nuri B. (Bolu), Ha
san Ef. (Denizli), Emin B. (Canik), Refet Ef. (Maraş), 
Halil ibrahim Ef. (Eskişehir), Hacı Bekir Ef. (Kon
ya), Şükrü B. (Canik), Refik Şevket B. (Saruhan), 
Halil Hulki Ef. (Siirt), Müştak B. (Kângırı), Mus-

REÎS — Dinleyelim efendim. Takrir tekrar 
I okunuyor. (Takrir tekrar okundu). 

Bunu kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul olun
madı efendim. 

Şu muhacirin hakkındaki müzakerenin kifayesine 
ve Dahiliyeye havalesine dair bir takrir var. Müza
kerenin kifayesini kabul edenler ellerini kaldırsın. 
Kabul olundu efendim. 

MUSTAFA TAKI EFENDİ (Sivas) — Müstace
liyet ile cevap verilmesi şartiyle. 

REÎS — Kararını beyan etmek suretiyle havale
sini münasip görenler ellerini kaldırsın. 

MUSTAFA TAKI EFENDİ — Bir cevap al
mak şartiyle gönderelim. 

REİS — Bunu göndermek zaten cevap istemektir. 
J Her şeyi sarahaten anlatmak mı lâzım? 

Dr. TEVFlK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Dahi
liye vekâleti muhacirin hakkındaki noktai nazarını 

I bize bildirmişti. Meclis onu reddetti. Bunu tekrar 
I oraya havale etmekle yeni bir şey yapılmış olmaz. 
I Meclis süratle bir encümeni mahsus yapsın, Yoksa 

havalelerle vakit geçirmek, teşkilât bitinceye kadar 
I muhacirine bekleyin, ölmeyiniz, ölmemeniz lâzımdır 

gibi mânâsız vaitli bir maddei kanuniye kabul etme
ğe benzer. 

I REtS — Takriri tekrar reye koyuyorum. Dahili-
I ye vekâletine müstacelen Meclisin arzusunu havale 

edip oradan cevap alınması lüzumunun tebliğini 
I nazarı itibare alanlar ellerini kaldırsın. Ekseriyetle 
I kabul olundu. Dahiliyeye havale olundu. Efendim 
I teneffüs etmek üzere beş dakika celseyi tatil ediyo-
I rum. 

kıalbuMinıe rey vercnJedn etsanüsü berveçlhti aititfiir 

i tafa Fehmi Ef. (Bursa), Sıtkı B. (Malatya), ibrahim 
B. (Mardin), Ragıp B. (Kütahya), Hacı Mehmet B. 
(Bayazıt), Rasih Ef. (Antalya), Hasan Hayri B. (Der
sim), Nuri B. (Siirt), Reşit Ağa (Malatya), Tevfik 
Rüştü B. (Menteşe), Ahmet Ef. (Batum), Tevfik 
Ef. (Kângırı), Hacı Şükrü B. (Diyarbekir), Ali Ulvi 
B. (Burdur), Mustafa Zeki B. (Dersim), Hacı Bedir 

I Ağa (Malatya), Abdullah Azmi Ef. (Eskişehir), Sırrı 
I B. (Ergani), Ali Süruri Ef. (Karahisarışarki), Ferit 
I B. (Çorum), Şeyh Fevzi Ef. (Erzincan), Hamdi Ef. 

(Genç), Refik B. (Konya), Necip Ef. (Mardin), Ziya 
B. (Bitlis), Basri B. (Karesi), Yasin Ef. (Ayintap), 

I Tahsin B. (Aydın), Mustafa B. (Gümüşane), Hamdi 
B. (Diyarbekir), Etem Fehmi B. (Menteşe), Ömer 
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Lûtfi B. (Karahisarısahip), Mustafa Taki Ef. (Sivas), 
ismail Remzi Ef. (İsparta), Mehmet Vasfi Ef. (Ka-
rahisarışarki), Ali Şükrü B. (Trabzon), Rifat Ef. 
(Menteşe), Arif B. (Bitlis), ismail Suphi B. (Bur
dur), Osman Kadri B. (Muş), Süleyman Sırrı B. 
(Yozgat), Mahmut B. (Ergani), Rifat Ef. (Konya), 
Kadri Ef. (Siirt), Naci B. (Elâziz), Mesut B. (Ka-
rahisarışarki), Atıf Ef. (Ankara), Dr. Suat B. (Kas
tamonu), Muhittin Baha B. (Bursa), Edip Ef. (Ba-
tom), Feyzi Ef. (Malatya), Hamdi B. (Tokat), Mus
tafa Sabri Ef. (Siirt), Hasan Hüsnü B. (Mersin), Kad
ri Ahmet B. (Diyarbekir), Ali Sabri Ef. (içel), Ha-
sip B. (Maraş), Hulusi B. (Kastamonu), Âlim Ef. 
(Kayseri), Müfit Ef. (Kırşehir), Sırrı B. (izmit), Meh
met Nadir B. (İsparta), Hakkı B. (Van), Ali Vefa 
B. (Antalya), Ahmet Ef. (Aydın), Yusuf izzet Paşa 
(Bolu), Hasan Fehmi B. (Gümüşane), Atıf B. (Ba-
yazıt), Salih Ef. (Erzurum), ismail B. (Erzurum), 
Hamdi B. (Canik), Ömer Lûtfi B. (Saruhan), Hüs
nü B. (Bitlis), Necmettin B. (Siirt), Ali Vasıf B. 
(Genç), Hulusi B. (Karahisarısahip), Mustafa Hilmi 
B. (Niğde), Kâzım Hüsnü B. (Konya), Rasim B. 
(Elâziz), Salih Ef. (Siirt), Fuat B. (Çorum). Ömer 
Lûtfi (Amasya), Fikri Ef. (Genç), Süleyman Sudi 
B. (Bayazıt), Lûtfi B. (Malatya), Ali Ef. (içel), Hakkı 
B. (Ergani), Esat B. (Lâzistan), Nafiz B. (Canik), 
Mehmet Şükrü B. (Karahisarısahip), Dr. Emin B. 
(Bursa), Hacı Tahir Ef. (İsparta), Dr. Fikret B. (Ko
zan), Dr. Fuat B. (Bolu), Memdüh B. (Karahisarı-
şarkî), Hamdi Namık B. (izmit), Abdülkadir Kema
li B. (Kastamonu), Mustafa Vasfi B. (Tokat), Fey
yaz Âli B. (Yozgat), Mehmet B. (Biga), Mehmet 
B. (Gümüşane), Vehbi B. (Bitlis), Feyzi B. (Elâziz), 
Mustafa Necati B. (Saruhan), Mustafa Lûtfi B. 
(Siverek), Mahmut Celâl B. (Saruhan), ibrahim Sü
reyya B. (Saruhan), Mehmet Şerif B. (Sinop), Emin 
Ef. (Aydın), Emin B. (Erzincan), Besim Atalay B. 
(Kütahya), Rifat B. (Tokat), Recai B. (Trabzon), 
Şükrü B. (Bolu), Halil B. (Ertuğrul). 

Reddedenlerin esamisi berveçhi âtidir : 
Halil Hilmi Ef. (Karahisarısahip), Ziya Hurşit 

B. (Lâzistan), Hamit B. (Trabzon), Süleyman B. (Ca
nik), Abdullah Ef. (Sinop), Ali Haydar B. (içel). 

Namevcut bulunanların esamisi berveçhi âtidir: 
Ahmet Mazhar B. (Üsküdar), ibrahim B. (Ka

resi), Hafız ibrahim Ef. (İsparta), ibrahim B. (Ada
na), ibrahim Şevket B. (Lâzistan), Ahmet B. (Er
tuğrul), Ahmet Ef. (Muş), Ahmet Ef. (Yozgat), Esat 
Ef. (Urfa), Esat B. (Mardin), ismail Hakkı B. (Mer
sin), ismail Fazıl Paşa (Yozgat), Dr. Eşref Bey 

(Adana), Emir Paşa (Sivas), Emin B. (Eskişehir), 
Enver B. (izmir), Arslan B. (Maraş), Ahmet Hilmi 
B. (Kayseri), Besim B. (Kastamonu), Bekir Ağa (Kır
şehir), Bekir Sami B. (Tokat), Bozan B. (Urfa), 
Bahri B. (Yozgat), Behçet B. (Kângıri), Paşa Yakup 
Hamdi B. (Maraş), Tahsin B. (Elâziz), Tevfik B. 
(Adana), Tevfik B. (Van), Tevfik B. (Dersim), Tah
sin B. (Maraş), Tahsin B. (izmir), Sabit Ef. (Kay
seri), Şeyh Servet Ef. (Bursa), Cami B. (Aydın), Ca
fer Tayyar B. (Edirne), Celâlettin Arif B. (Erzu
rum), Şeyh Cemalettin Çelebi Ef. (Kırşehir), Cemil 
B. (Kütahya), Cevdet B. (Kütahya), Celâl B. (Genç), 
Cevat B. (Bolu), Cemal Paşa (Mersin), Celâl Nuri 
B. (Gelibolu), Hilmi B. (Ankara), Hafız Hamdi 
Ef. (Biga), Hüseyin B. (Elâziz), Hasan B. (Mardin), 
Hasan B. (Van), Hasan Tahsin B. (Antalya), Hü
seyin B. (Erzincan), Hasan Hüsnü Ef. (İsparta), Hü
seyin Avni B. (Erzhrum), Hakkı Paşa (Niğde), Hak
kı Behiç B. (Denizli), Hakkı Hami B. (Sinop), Ham
dullah Suphi B. (Antalya), Hamdi B. (Amasya), Hay
dar B. (Kütahya), Haydar B. (Van), Hamit B. (Biga), 
Hasan Fehmi B. (Bursa), Hasan Fehmi B. (Canik), 
Hüsrev B. (Trabzon), Hulusi B. (Konya), Halil ib
rahim Ef. (Edremit), Hayri B. (Sivas), Hamdi Ef. 
(Genç) Derviş B. (Bitlis), Derviş B. (Mardin), Di-
yab Ağa (Dersim), Zihni B. (Erzurum), Zülfi B. (Di
yarbekir), Ali B. (Karahisarısahip), Reşat B. (Saru
han), Refet B. (izmir), Rüstem B. (Olti), Resul B. 
(Bitlis), Reşit B. (izmir), Reşit B. (Saruhan), Rıza 
B. (Kırşehir), Rıza B. (Gümüşane), Rıza B. (Muş), 
Dr. Rıza Nur B. (Sinop), Rıza Vamık B. (Sinop), 
Dr. Refik B. (Bayazıt), Remzi Ef. (Kayseri), Ramız 
B. (Dersim), Ragıp B. (Ayıntap), Rüstem B. (Anka
ra), Riza B. (Yozgat), Rifat B. (Kayseri), Rauf B. 
(Sivas), Sadettin B. (Menteşe), Sadullah B. (Bitlis), 
Sait B. (Kângıri), Seyfi Ef. (Kütahya), ismail Şük
rü Ef. (Karahisarısahip), Şemsettin Ef. (Ankara), 
Şevki B. (içel), Şevket B. (Bayazıt), Şevket B. (Si
nop), Şevket B. (Burdur), Şahin Ef. (Ayıntap), Şe
ref B. (Edirne), Saip B. (Urfa), Sadık B. (Aydın), 
Sabri B. (Kastamonu) Sıddık B. (Çorum), Miralay 
Salâhattin B. (Mersin), Salih Ef. (Ergani), Sabri B. 
(Trabzon), Ziya B. (Sivas), Ziya B. (Kângıri), Zamir 
B. (Adana), Tahir Ef. (Kângıri), Durak B. (Erzurum), 
Tahir B. (Adapazarı), Ata B. (Niğde), Ali Haydar B. 
(Genç), Dr. Abidin B. (Lâzistan), Abidin Ef. (Niğde), 
Arif B. (Konya), Dr. Asım B. (Amasya), Asım B. 
(Erzurum), Atıf B. (Kayseri), Akif Ef. (Batum), 
Abdülhalim Çelebi (Konya) Abdulgani B. (Muş), 
Abdullah B. (Adana), Abdullah Ef. (Bolu), Osman 
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B. (Lâzistan), Osman Ef. (Kayseri), Osman Fevzi 
Ef. (Erzincan), Dr. Adnan B. (İstanbul), İzzet B. 
(Tokat), İsmet B. (Edirne), Ali B. (Amasya), Ömer 
Mümtaz B. (Ankara), İsmet B. (Çorum), Hacı Ali 
B. (İçel), Ali Fuat Paşa (Ankara), Abdülgafur Ef. 
(Karesi), Avni B. (Saruhan), Ömer Vehbi Ef. (Kon
ya), Hafız Abdullah Ef. (İzmit), Abdurrahman Lâmi 
Ef. (Ayıritap), Abdülgani B. (Siverek), Faik B. (Trab
zon), Fahrettin B. (Burdur), Miralay Fahrettin B. 
(Mersin), Fevzi Paşa (Kozan), Fevzi Ef. (Batum), 
Fuat B. (İzmit), Fikri Faik B. (Genç), Faik B. 
(Edirne), Feyzi B. (Diyarbekir), Kasım Ef. (Muş), 
Mutasarrıf Kadri B. (Diyafbekir), Kılıç . Ali B. 
(Ayıntap), Garip Ef. (Malatya), Kara Vasıf B. 
(Sivas), Kâzım Karabekir Paşa (Edirne), Kâzım B. 
(Karesi), Kâmil Ef. (Van), Mehmet Akif B. (Bur
dur), Muhtar B. (İstanbul,), Mehmet Ef. (Eskişehir), 
(Mehmet Ef. (Adana), Muhittin B. (Elâziz), Mus-
+afa B. (Elâziz), Mehmet Hulusi Ef. (Yozgat). Ra-
gıp B. (Amasya), Mahmut Esat B. (İzmir), Mahmut 

Sait B. (Muş), Muhtar B. (Mersin), Murat B. (Kas
tamonu), Dr. Mustafa B. (İzmir), Mustafa B. (An
talya), Hacı Mustafa Ef. (Ankara), Mustafa B. 
(Denizli), Mustafa B. (Diyafbekir), Mustafa B. (Kara-
hisarışarki), Hacı Mustafa Kâmil B. (Urfa), Mustafa 
Kemal B. (Ertuğrul), Mustafa Kemal Paşa (Ankara), 
Mustafa Vasfi B. (Tokat), Dr. Mazhar B. (Aydın), 
Mazlhar Müfit B. (Hakkâri), Mazlum Baba Ef. (Denizli), 
Şeyh Masum Ef. (Van), Memduh B. (Ergani), Mus
tafa Ef. ((Dersim), Mehmet Sırrı B. (Siverek), 
Mustafa Ef. (Siverek), Mitat B. (Mardin), Dr. Mus
tafa B. Kozan), Nazım B. (Tokat), Nebil Ef. (Kara-
hisarısahip), Necati B. (Erzurum), Necati B. (Bursa), 
Necati Ef. (Lâzistan), Necip B. (Ertuğrul), Necip Ef. 
(Denizli), Nüzhet B. (Ergani), Neşet B. (Kângıri), 
Naim Ef. (İçel), Neşet B. (Üsküdar), Veli B. (Bur
dur), Vehbi B. (Karesi;, Vehbi Ef. (Konya), Hacim 
Muhittin B. (Karesi), Haşim B. (Çorum), Yusuf B. 
(Denizli), Yusuf Kemal B. (Kastamonu), Yunus Na-
di B. (İzmir), Yasin B. (Olti), 

» • • - < « 

İKİNCİ CELSE 

Açılma Saati : 4 Bajdezzetva] 

REİS : Reisi slani w W i V«Nb!i Efendi HazrelÜem 

KÂTİPLER : Muhittin Baha Bey (Bursa), Feyyaz Âli Bey (Yozgat) 

REİS — Efendim, müzakereye başlıyoruz. İki arkadaşımızın mazbatası var okunacak dinleyelim. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

İ. — Kozan mebusu Reşit Paşanın intihap maz
batasına dair beşinci şube mazbatası. 

İşbu mazbata! intihabiye bittetkik muvafık 
görülmüş ve mucibi talil bir gûna sebep mevcud 
bulunmamış olduğundan müşarünileyh Reşit Paşanın 
mebusluğunun kabulü tensip edilmiştir. Heyeti umu-
miyeye arz ve takdim olunur. 

22 Ağustüos 1336 
Beşinci Şube Reisi 

Ham i t 

(Hangi Reşit Paşanın, sadaları). 
KÂTİP MUHİTTİN BAHA BEY — Sivas va

lisi efendim. 

REİS — Reşit Paşanın mebusluğunu kabul eden
ler ellerini kaldırsın. Ekseriyetle Reşit Paşanın me
busluğu kabul edildi. 

2. — Kozan mebusu Hüseyin Beyin 
mazbatasına dair beşinci şube mazbatası. 

intihap 

işbu mazbata tetkik edilerek muvatıkı kanun 
olduğu anlaşılmış ve î5ir gûna şikâyet dahi sebket-
memiş olduğundan mumaileyh Hüseyin Efendinin 
mebusluğunun kabulü tensip olunarak Heyeti umumi-
yeye takdim kılındı. 

Beşinci Şube Reisi 
Ham it 
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REÎS — Kozan mebusu Hüseyin Efendinin me
busluğunu kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul 
olundu efendim. Bir de rapor vardır efendim arka
daşlarımızdan birisi mezuniyet istiyor. 

3. — Canik mebusu Nafiz Beyin, mezuniyet ta
lebine dair itakriri. 

Makamı Riyaseti Celileye 

Merbutan arz ve takdim kılınan etıbba raporu 
mündericatından anlaşılacağı veçhile nevresteni ve 
suihazımdan şiddetle muztarip ve zafı umumiye müb-
tela bulunduğundan berayi tedavi bermucibi iki mah-
mezuniyetime müsaade buyurulması hususunun He
yeti umumiyeye tevdi buyurulmasını istirham eyle
rim olbabda. 

21 Ağustos 1336 
Canik Mebusu 

Ahmet Nafiz 

Rapor Sureti 
Büyük Millet Meclisi Canik azası Nafiz Bey 

bir mahtan beri nevresteni ve suihazmdan tahtı te
davimizde ise de meşağili dimağiye tedaviyi tasip et
mekte ve zafiyeti umumiyesi de tezayüt etmekte 
olduğundan iki mah müddetle muhtacı tebdilhava 
olduğunu natık raporumuzdur. 

21 . VIII . 1336 
Aydın Azası Dr. Menteşe mebusu Dr. 

Mazhar Tevfik Rüştü 
KÂTÎP — Raporu verenlerin imzaları Menteşe 

mebusu Dr. Tevfik Rüştü, Aydın mebusu Dr. Maz
har Beyler. 

SAĞDAN BÎR MEBUS — Bu gün yarın Ka
nunu esasi kabul ediliyor. Mezuniyetine lüzum kal
mıyor. 

REÎS — Efendim reye müracaat ediyorum. Ar
kadaşımızın mezuniyetini kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Ekseriyetle kabul olundu efendim. 

Ruznamei müzakerata geçiyoruz efendim. 

4. — TEKLİFLER 

/. — Kütahya mebusu Cemil Beyin, Tavşanlı 
ve Eğrigöz nahiyelerinin kazaya tahvillerine dair tek
lifi kanunisi (2/75) 

KÂTİP — Tavşanlı ve Eğrigöz nahiyelerinin ka
za haline ifrağına dair Kütahya mebusu Cemil Be
yin teklifi^var. 

TUNALI HÎLMÎ BEY (Bolu) — Sahibi takri
re bir istirhamım var. Vakit geçmemesi için zanne
derim geriye alınacaktır Efendim bazı kazalarımız 
vafdır ki; zannederim nahiye olmağa lâyiktir. Fakat 
bazı nahiyelerimiz vardır, belki üç kaza olacaktır. 
Memleketi baştan başa esaslı bir teşkilâta tabi kı
lacağımız bir zamanda bu gibi işlerle meşgul olursak 
elbette beyhuda yere vakit zayi etmemiş oluruz. Bu, 
alelusul Lâyiha encümenine gidip. Lâyiha encüme
ni reddedilmesi veya kabul edilmesi gibi işlerle bey
hude yere uğraşır. Binaenaleyh sahibi takrir arkada
şımızdan istirham ederim ki geri alsın. 

REÎS — Efendim rica ederim. Bunu da Lâyiha 
encümenine gönderelim (Lâyiha encümenine sada-
ları) 

CEMİL BEY (Kütahya) — Efendim zaten bun
lar iradei seniyeye iktiran etmiş ve fakat geçen sene 
bütçeye konulmadığı için icabı icra kılınmamış 
bunların kazaya tahvili hem siyaseten ve hem de as
kerlik noktasından elzemdir. Binaenaleyh bunların 
Dahiliye encümenine müstaceliyetle havalesini tek
lif ederim. (Red sadaları). 

RıHJS — Efendim Lâyiha encümenine gitmesini 
arzu edenler ellerini kaldırsın. Lâyiha encümenine 
havale olundu. 

2. — Kütahya \Mebusu CemU Beyin, anasırı gay-
rimüslimenin de silah altına davet olunmast hakkın
da teklifi kanunisi. (2/75) 

'REİÎS — Anasırı gayriimüslimenin de silah altına 
davet olunması hakkında Kütahya Mebusu Cemil 
Beyin bir teklifi vardır. (Lâyiha encümenine sada
ları) Lâyiha encümenine havalesini kabul buyuruyor
sunuz değil mi efendim? Lâyiha encümenine hava
le olundu. 
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2. — AZAYt KİRAM MUAMELATI (Devam) 

4, — İzmir Mebusu Reşit Beyin vefat ettiğine 
dair biraderinden mevrud telgraf. 

Ankara B. M. M. Reisi Mustafa Kemal Paşa 
Hazretlerine 

Söke 
İzmir Mebusu Reşit Bey vefat etti. Hükümete 

terettüp eden vazifeyi, esnayi sekeraıtta, ah arkadaş-
larum Ankaradadır diye tahassür ve tahattur eyle
mesine binaen arz eylerim. 

Merhumun biraderi 
Asım 

(Allah Rahknet etsin sadaları). 
İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — **•«« Beye

fendi; Reşit Bey gayet kıymetli bir arkadaş anızdı ve 
cephede çalışıyordu. Meclisi milli namına ailesine 
beyanı taziyet olunmasını teklif ederim. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Beş daki
ka Meclisi tatil edelim. 

MUSTAFA BEY (Tokad) — Bakiyei tahsisatı
nın da ailesine gönderilmesi lâzımdır. 

/REİS — Efendim Meclis namına Riyaset tara
fından ailesine taziye yazılacaktır. 

ABDÜLKADtR KEMALİ BEY (Kastamonu) 
— Tahsisatının ailesine gönderilmesine dair bir tek
lif var efendim. 

REİS — Tahsisatının ailesine gönderilmesini ka
bul buyuruyor musunuz? Kabul olundu efendim. 

CEMİL BEY (Kütahya) — Reis Beyefendi bu
nun gibi bir daiba vardır. Burdur Mebusu Halil 
Efendi (O iştirak etmeden vefat etmiştir sadaları). 

MUSTAFA BEY (Rarahiisarışarki) — Hhen bir 
el kaldırmakla olmaz Reis Beyefendi. 

(REİS — Kabul olundu efendim. Mustafa Efendi 
söz yok artık. 

MUSTAFA BEY (Karahisarışarki) — Söz yok 
amma iş bitiyor. 

REİS — Ne yapayım? Kabul etmeyeydiniiz. 
Bağdad şimendiferleri maaşat ve muhiassasatı 

hakkındaki lâyihai kanuniyenin bakiyei müzafceratı 
var. 

KÂTİP — Daha başka şey var efendim. 

8. — MAZBATALAR 

/. — Canik Mebusu JJamdi \Beyin, meşgul ma
hallerden gelen ve muhasebei hususiyeden maaş 
alanlara, umumi bütçeden muavenet icrasına dair 
teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni Mazbatası. 
(2155) 

REİS — Efendim arada bir çıkıntı varmış ayıp 
değil ya ben görmemişim. Muallim maaşatı hakkın
da Lâyiha Encümeninin Mazbatası varmış. Onu da 
okuyalım. 

Riyaseti Celileye 
Bursa gibi memaliki meşğuleden gelen ve varidatı 

hususiyeden maaş alan memurin ve muallimin ma
aşlarının emsali umumiyeden itası lüzumuna dair 
Canik Mebusu Hamdi Beyin Heyeti umumiyeden 
mublaVvel 3 Ağustos 13316 tarihli takririne müzeyyel 
Lâyihai Kanuniyesi Encülmenimizce mütala ve tet
kik olundu, öteden beri varidatı hususiyei vilâyat-
tan tesviye edilegelmesi dolayısile muntazaman maaş 
ve zemaim alamryan ve bu yüzden duçarı zarureti 
fevkalâde olarak saikai yeisle tebdili mesleğe mecbur 
oldukları herbar meşhud basırai teessür olan erba
bı irfanın içinde bulundukları şu hali sefalette ib-
kaları elbette rehini madelet ve cevaz olamıyacağın-
dan inşallah kariben mahalli memuriyeti asliyelerine 

iadeleri iltifatı ilâhiyeden muntazır olan memurin 
ve müstahdemin mumaileyhimin temaddi mağduri
yetlerine mahal kalmamak üzere maaşlarının muva
zene! umumiyenm idarei hususiyeye muavenet fas
lından tesviyesi hakkındaki teklif mezkûr azadei 
red ve itiraz görülmekle encümenim izce de nazarı 
dikkate alınarak icrayi icabı zmınınida Makamı ce-
lili Riyasete takdimi tezekkür kılındı. 

m Ağustos 13(37 
Lâiyitta Encümeni Reisi 

Müfit 

(Muvazenei maliye Encümenine sadaları). 
(MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisansahip) — 

Muvazenei Maliye Encümemine gidecektir. Müza
kere olamaz. 

ıREİS -— Efendim Muvazenei Maliye Encümeni
ne gitmesini arzu buyuruyor musunuz? (Müstacelim 
yetle sadaları) kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul olundu. 

OPERATÖR EMifN BEY (Bursa) — Müstaceli
yete hacet yok. 

KÂTİP MUHİTTİN BEY (Bursa) — Aç kalı
yor muallimler. 
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9. — MÜZAKERE EDtLECI 

2„ — Bağdat demiryolu hattının maaşat ve masa- I 
rifatı için 96 bin liranın sarfı hakkında kanun lâyiha
sı ve Nafıa, Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye 
Encümenleri Mazbataları. 

iRBÎ'S — Efendim şimdi Bağdat şimendiferleri 
maaşat ve masariifat ve muhassasatı hakkındaki lâyi
ha! kanuniyenin bakiyei müzakeratı vardır. 

ıtSM'AltL FAZIL PAŞA — Müsaade buyurulur 
mu efendim? Bu Bağdat demiryollarının bir ay 23 
günlük maaş ve masarifatı müteferrikalarına muka
bil olmak üzere ve 11336 senesi bütçesinden mahsubu 
icra olunmak üzere doksan altı bin lira tahlsdsat is
temiştik ve bunun da esibabı muciîbesini ariz ve amik 
arzetmiştim. Eğer buna karşı bir itirazınız ve bir su
aliniz varsa cevap vermeğe hazırım. Binaenaleyh lüt
fen mevaddı kanuniyeyi kabul etmenizi istirham ede
rim. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
IBağdat demiryolu işletme idaresinin 7 temmuz 

13316 tarihinden Ağustos 1336 gayesine kadar maaşat 
ve masarifatı için doksan altı bin liranın sarfı hakkın
da Umuru Nafia Vekâletince tanzim kılınan Ka
nun Layihası ve esbabı mucibe mazbatası Heyeti Ve-
kilece ledettezekkür tasvip edilerek berayi müzakere | 
Büyük Millet Meclisi Riyasetine irsali takarrür etmiş I 
olmakla ifayi muktazasını rica ederim. I 

•Büyük Millet Meclisi 
İReisi Sanıs!i 

delâlettin Arif | 

RBÎS — Efendim şimdi Bağdat şimendiferleri 
müzakeresi hakkında Besim Atalay Bey ve Ali Şük
rü Bey söz istiyor. Başka isteyen varsa yazalım. 

REİS — Buyurun Şükrü- Bey. 
ıBİR MEBUS — Bu müddet zarfında hâsılat ne 

oluyor? 
BÎR M0BUS — Muvazenei Maliye Encümenine 

gitmiş mi?/ 

ALÎ ŞIÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim dün 
akşam bu kanun bir nöbze müzakere edilmişti. O 
aralık rüfekayi muhteremeden bir zat, yeni tayin 
olunan memurlara eski tarzda maaşat mı veriliyor? 
yoksa başka tarzda mı maaş veriliyor? buyurmuşlar
dı. Buna mukabil Müdürü Umumi olan Behiç Beye 
yüz lira verildiği ve bunun da maaşı asli olduğu, zam-
mile tabii epeyce bir miktara baliğ olduğu .söylenmiş
ti. Buna karşı da yine Fazıl Paşa Hazretleri buyurdu
lar ki: Maiyetinde bulunan bir Rum 250 lira maaş alı
yor. Binaenaleyh ona daha az maaş veremeyiz. Sonra | 
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;K MADDELER (Devam) 
buna mukabil bazıları, bu Rumun atılması için rica 
etmişti ve Paşa Hz. de Heyeti Muhtereme huzurun
da yerine müslüman memur bulursanız onu maal
memnuniye kovarım demişti. Bendenizin bu hususta 
bildiğim, yani tahkikatıtn, orada şimendiferlerin tami
ratına mahsus bir atalye vardır. Binaenaleyh burada, 
elyevm Müdafaai Milliye Vekâletinde bulunan ve 
başka bir yere tayin edilmiş bulunan bir zat var ve 
uzun müddet bahriye fabrikaları müdüriyetini ifa et
miştir. Bilirsiniz ki bahriyede zırhlıdan, toptan tutu
nuz en ufak alâtı nazike de yapılır, Bu kadar işi ifa 
eden bir zat her halde burada ufak bir müdüriyeti ifa 
edebilir ve bu da Binbaşı Saibri Bey namına bir zattır. 
İstirham ederim Paşa Hazretlerinden, bulduğum bu 
zatı tayin etsin ve maaşını o nispette tenzil etsin. 
Efendim bu dar zamanda az olsun masrafı keselim. 

İSMAİL FAZIL PASA (Nafia Vekili) — Efen
dim Şükrü Beyin dediği pek doğrudur. Fakat orada 
bir tek Yunanlı değildir. Orada o hat üzerinde gayri 
müslim olarak yirmi, otuz tane ecnebi vardır. Bunla
rı defaten kaldırmak, şimendiferi durdurmak demek
tir. Şimdi Atalyede Müdür Haraîambos ve saire var. 
Eğer onlara mukabil bu destgâhı durdurmıyacak kadar 
müslüman memurlarımız bulunduğu dakika hiç bir 
vakit şey etmiyelim.. (Bulduk efendim sesleri). Peki 
buldunuz efendim. Fakat şimdi yine maaş meselesin
de: Meselâ Sabri Beye ne maaş vereceğiz? Beş bin, 
altı bin kuruş vereceğiz. Behiç Beyin maaşını onun 
için indiremeyiz. Çünkü diğerleri de var. Hepsini tek
mil çıkarmalı ki böyle olsun (Eşhas üzerine müzakere 
olamaz sadaları). Müzakere müslahat üzerinedir. Eş
has üzerine olan müzakeremiz maksadı tenvir içindir. 
Binaenaleyh şimdi maaş tenzil edilmekle doğru ola
maz. Çünkü yalnız bir tane memurun değiştirilmesi 
ile ikincisinin maaşını tenzil etmek pek doğru bir şey 
değildir, çünkü şimendifelerin kendi varidatı var. Zan
netmeyiniz ki efendiler bizim vermiş olduğumuz şu 
para, yani 96 bin veyahut 145 bin lira bilâvaridat sar-
fedilmiş, olacaktır. Bunları çıkaracağız. Tamamile. 
Çükaraimazsak da hiç olmazsa yine sülüsanmı çıkara
cak, telâfi edecek bir varidatımız olacaktır. Nitekim 
Bursanm sukutundan evvel 13 milyon 330 bin ku
ruş, yani 134 bin lira varidatımız vardı. Bu Anadolu 
hattının nisan iptidasından 14 Temmuza kadar üç bu
çuk aylık 131 bin şu kadar lirası vardı ki bu, masra
fına ve maaşatına tamamile tekabül etmiştir. Bu vari
datın tenakus etmesinin sebebi sevkiyatm kapanma-
smdandır. Şimdi şimendifer yalnız sevkıyatı askeriye 
ile meşguldür. Ekseriyetle böyledir. Eşya nakiedemi-
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yor, mahreç yok ki dışarı çıksın. Onun için şirrudli va
ridat tenakus etemiştir. Binaenaleyh şimdi maaşatın 
tenzillile bir iş yapmamış olamayız. Maaşı tenzil etme
mek ve bunu olduğu gibi bırakmak lâzımdır. Bizim 
bunu varidatla telâfi edeceğimize eminim (Müzakere 
ıkaifi sadaları).. 

BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Efenldim 
tuhaftır. Alemde, bir takım eşya arasında bir çok 
müşabehet ve bir Çok münesebetler bulunur. Kelime
lerle, fertler arasında, şahıslar arasında, hani bizim 
eski tabir mucibince: Katı müşabehet ve yahşi muta
bakat vardır. Kelimeler de insanlar gibi doğar, yaşar, 
ölür. Seferberliğin son ikinci senesinde bir kelime doğ
du. Bilirmisiniz? Analfor. Bu kelime şüphesiz şimen
difer idarelerinden doğdu ve pek iyi biliyorum, Izmireî 
iKarahisar arasında işleyen şimendifer idare memur
ları, gardıfrenleri, hulâsa hepsi, hepsi bu kelimeyi 
pek iyi biliyorlardı. Kelime mantar gibi büyüdü. Yağ
lı leke gibi sirayet etti. Memleket de baştan ayağa 
kadar anaforcu oldu. Anafor adeta meşru bir şekil 
aldı. 

2. — Bolu Mebusu TunaZı Hilmi Beyin, Şimendi
fer idaresinde tatil gününün Pazardan Cumaya tah
viline dair takriri. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesıine 
Geçende cephelerden avdet yolunda iken Eskişe-

hirde Anadolu demiryolu kumpanyası fabrikasında-
k!i amelenin Cuma günü okunan bir mevlûdu şerife 
bile gidemediklerini öğrendim. Eldeki kanunun mü
zakeresi vesilesile tatil gününün Pazardan Cumaya 
tahlviîini teklif ederim. 22 Ağustos 13İ3Ö t 

ıfiolu 
, Tunalı Hilmi 

(Hay Allah razı olsun, çok doğrudur, çok muva
fık sadaları). 

ÎREİıS — Müsaade buyurun şimendifer amelesi 
hakkında bir teklif var. Elhamdülillah içimizde hİris-
tiyan yoktur. Teklifte her halde şer'e muvaifık bir tek
liftir. Kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. Ka
bul edildi efendim. 

BÎR MEİBUiS BEY — Reis Beyefendi maddeleri 
reye koyun. 

ÎRİEİÎS — Madldei Kanuniyeyi reye koyuyorum. 
TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim bir ' 

kere daha okunsun rica ederim. 

NİAFİA VEKİLİ İSMAİL FİAZIL PAŞA — Bu 
ne vakit, ne vakit? 

BESfM ATALAY BEY (Devaınla) — Seferber
likte. Ha şunu arzedeyim. Beş ay evvel Konyadan 
memleketime götürdüğüm yapağı ve deri üç ayda eli
me geldi. Anafor yüzünden, anaforunu vermedim gel
medi. Bu gün bunu ispata hazırım. Eğer bu kelime Pa
şa Hazretleri tarafından defnedilmiş ise, öldürülmüş 
ise yahut öldürülmesi için bir çare bulunmuşsa ne 
mutludur. 

İSMAİL FAZIL PAŞA — Cevap vereceğim. Ana
for meselesinden bahsettiniz. Anafor hakikaten mem
leketimizde mevcut idi. Biz şuraya yani şimendifere 
vaziyet edeli bir buçuk ay oldu. Eğer şu bir buçuk ay 
zarfında anafor meselesi deveran ediyor da ve bana 
da haber verildiği halde aldırmamışsam ve hakkından 
gelmemişsem, bu kürsüye bir daha çıkmam (Alkışlar). 
(Müzakere kâfi efendim sesleri). 

REİS — Efendim müzakerenin kifayeti hakkında 
bir takrir var. 

Bu takriri nazarı itibare alanlar ellerini kaldırsın
lar. Müzakere kâfi görüldü. 

(Madde bir kere daha okundu). 
MADDE 1. — Bağdat demiryolu idaresinin 7 

Temmuz 133'6 tarihinden Ağustos 133i6 gayesine ka
dar maaşat ve masarifatı için doksan altı bin lira tah
sis kılınmıştır. 

'MADDE 2. — İşbu kanunun icrasına Maliye ve 
NaJfia vekâletleri memurdur. 

«(Kabul, kabul sadaları,) 
,RBÎS — Tayini esamiye müracaat edeceğiz. 
FERİT BEY (Çorum) — Heyeti umumiyesi ta

yini esami ile olur. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim, (Ma
liye ve Naifia Vekilleri memurdurlar). (Handeler) 

ALİ SÜRURİ EFENDİ (Karahisarışarki) — Ma
liye ve Nafia Vekilleri memurdur. 

REİS — Efendim, kabul edenler beyaz, kabul et
meyenler kırmızı pusla verecekler. 

FÖRÎT BEY ı(Çorum) — Efendim, maddeyi reye 
koymadınız. 

RAStM BEY (Sivas) — Efendim, maddeyi reye 
koymadan nasıl olur? 

REÎS — Birinci maddeyi kabul edenler ellerini kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

7. — İTAKRtRLER (Devam) 
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İkinci maddeyi kabul edenler ellerini kaldıısm. 
Kabul olundu. Heyetti mecmuası tayini esami ite ola
cak. 

AİBİDÜL'KADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Ekseriyeti sülüsan şart. 

'RASİM BEY (Sivas) — Arayi tasnif için ayrıca 
arkadaş intihabıma lüzum yoktur. Onu kalpler ifa 
eder., 

ıRıEİJS — Şimdi Nizammalmıei dahilinden bahsede
ceksiniz değil mi? Nizaımnamei dahilide; ba kura ola
cak diyor. Sonra Reis Efendi neden böyle yaptı diye 
bağıracaksınız. Arayi tasnif böyledir. Ba kura olur. 

BİR MEBUS ,'BEY — Yoktur Reis Efendi. 

R'AStM BEY (Sivas) — Efendim Nizamnamei da
hilde sarahat var. Bermucıbi kanun bunları kâtipler 
yapacaktır. 

(Kural çekerek isimleri okur. Karahisarısalhip 
Mevlût Efendi (Ydk) Fevzi Efendi (ıBatum), Edip 
Efendi (Batum), (Ömer Lûtfi Bey (Karafaisarısahip) 
Naci Bey, (Elaziz). 

(BİR MEBUS BEY — Reis Efendi bermucibi ka
nun bunları kâtipler çekecekmiiş. 

3. — Erzurum Mebusu Salih' Efendinin, kurban 
bayramında kesilecek kurban bedelâttnm cephelere 
gönderilmesi hakkında takriri. 

REÎS — Efendim, müzakereye devam ediyoruz. 
Bir takrir var, onu okuyacağız, Erzurum Mebusu Sa
lih Efendinin takriri. 

Büyüik MMıet Meclisi Riyaseti Ceîilesine 
ı«IKurban bayramı gelir. Meclis azayi kiramından 

Jier biri hiç şüphesiz kurban kesmek vecibesini ifa 
edecektir. Cephelerde ifa yi vazife eden nurudide as
ker kardeşlerimizi böyle mukaddes bir vecibenin ifa
sı vesilesile tatyibe müsaraat edebiliriz. Evlerimizde 
keseceğimiz kurbanlarım her biri, cephenin bir tara
fında kesilmek üzere azadan her birinin vereceği 
onar liradan terekküp edecek paranın heyeti mecmua
sını icabeden cephe aksamına tevzi edilmek üzere Ri
yasete tevdi eylersek maksat hasüölur. Bu teklifimin 
azayi kiramdan hiç biri tarafından maruz muhale
fet olmayacağına kemalile emin olarak arz ve der-
meyan eylerim. Paranın suhulet cemini tem'inen ala
cağımız mumassasatlara mahsuben idarenin bilhesap 
bu parayı serian mahallerine gönderilmek üzere bir 
defa da emri Riyasete itasına karar itasını Heyeti 
umum iyeden talep ve rica eylerim. 22 Ağustos 1336 

Erzurum Mebusu 
Memet Salih! 

ı(Muvafi!k, muvafflc, ne ala sadaları), (Olmaz sa-
dalar), (Seriye Encümenine sadaları) 

HULUSİ BEY (Karahisarısahip) — Nasıl mu
vafık olur? Kesmeyeceğim. Kurbanla olmaz. 

(MUSTAFA BEY (Tokat) — Onlar lira az Yirmi
şer lira verelim. (Seriye Encümenine sadaları). 

REtS — Rica ederim muhavere etmeyelim. Rüife-
kadan bazıları takriri duymadık diyorlar. Bazıları da 
kâfirdir diyorlar. Bazıları hayır öyle şey olmaz diyor
lar. Bazıları biz tahsisat almadık, daha ne vereceğiz 
diyorlar. Rica ederiim bunu bir daha okuyalım. (Kâti
be hitaben), Oku bir daha! (Takrir bir daha okundu). 

(HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Eğer kurban kesmek 
lâzım geliyorsa burada da keseriz, orada da keseriz. 

RIEİS — Efendim, şu takriri reye koyuyorum. (Gü
rültüler) (Ret, Seriye Encümenine sadaları). 

FUAT BEY (Çorum) — Müsaade buyurunuz bu
rada mevcut olan Ulâmayi kiram Hazaratı da bilir
ler ki böyle kurban parasını bir tarafa gerek iane ve 
gerek hedaya suretile vermekle vücubu eda sakıt öl* 
maz. Yani kurban kesilmiş olmaz. Benim bildiğim 
böyledir. Çünkü maksat iraikai demdir. Eğer iane ve
receksek, yardım edeceksek, bayram hediyesi gönde-
receksek başka tertip yapalım, kurbanlık nami'le ol
masın bayram hediyesi namile olsun. 

A l i SURURÎ EFENDİ (Karahisarışarki) — Bra
vo Fuat Bey! sarıklılar sükût ediyor. Evet doğrudur, 
o vazife bize terettüp ederken onu Beyefendi söyle
di. 

iBİR MEBUS BEY — Bu mesele bir fetva mese
lesidir. Seriye Encümenine gitmekle de olmaz. 

RASiH EEENDit (Antalya) — Rica ederim bu 
takriri veren geri alsın. Bir de Meclis kurbanı, yani 
bir teklifi diniyi ortadan kaldırıyor diye ortaya bir 
soz dana attırmasın .(Çok doğru sadaları.) 

MEHMET SALİH EFENDİ (Erzurum) — Hepi
miz biliriz ki kurbanda irakai dem lâzımdır. Bu ira-
kai dem bilfiil de yapılır, bilvekâle de yapılır. Maa-
mafih biz kurban alır, oradaki arkadaşlarımıza kes-
tirirsek bu vaoibatı biz eda etmiş olur muyuz? Olmaz 
mıyız? Mesele böyledir. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Kurbanı kaldıralım 
da şeker parası yirmişer lira verelim. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Efendim, 
takriri veren arkadaşımız umumumuzun nihayet bir 
emri hayır yapmasını teklif ediyor. Ciheti şeriyesi ber
taraf, alelade bir emri hayır bile olsa umumumuzun 
muvalf akatı olmak lâzım gelir. Bundan akalliyet ek
seriyete tâbi olamaz. Gjörülüyor ki bir kısmınız bunu 
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arzu etmiyorsunuz. Onun için arzu edenler gider, he
yeti idareye onar, on beşer lira verirler vermeyen 
vermez. 

ÖMER LÛTFt BEY (Amasya) — Efendim, mü
saade buyurursanız bendeniz bir şey arzedeyta: Ba
zı zevat ordudaki askere bir muaveneti, bir hediyeyi 
düşünmüştür. Bunu bazı kolordu kumandanları da 
düşünmüşlerdir. Vilâyetlere tamim yapmışlar, demiş
lerdir ki: Kurbanı keşten halk kestikten sonra arzu 
ederlerse, yani vaziıfei şeriyeyi yaptıktan sonra, etini 
mahalleri ahzıasker şubesine teslim ederler ve onlar 
da ka'vurma yapsın göndersinler (!Alâ alâ sadaları) ar
kadaşımız da ayni şeyi yapmak için bize hatırlatıyor. 
Biz Müdafaai M illiyede yalnız kurban derişimi dü
şünmüştük. Biz; de bu suretle isteyecektik. Eğer azayi 
kiram da arzu buyururlarsa kestikleri koyunun çitleri
ni burada kavurma yaptırıp gönderirler. 

HÜSEYİN* BEY (Elâziz) — (Şiddetli gürültüler 
arasında kürsüye çıkar) Efendim, müsaade buyurun, 
beyefendiler (Gürültüler) bu halkkımdır Söyleyeceğim. 
Îşte ben on lira veriyorum (Gürültüler) indiremezsi-
niz, söyleyeceğim. Bu benim hakkımdır. (Şiddetli gü
rültüler ve patırdılar). Bendenizin reyim budur, hiç 
beyhude yere gürültü etmeyin, vereceğim. îşte on lira.. 
(Gürültüler) îşte bu ianedir, verdireceğim efendiler. 
Biz bayram hediyesi olmak üzere onar lira cepheye 
göndereceğiz, kim isterse göndersin. (Gürültüler, al
kışlar) on liradır, ehemmiyeti nedir? verin onar lira 
gitsin, hediyedir. 

Kurbanlık namile değil, Asker arkadaşlarımıza he
diye olmak üzere gönderilecektir. On lira. işte gönde
receğiz. 

HULUSİ BEY (Karahıisarısahip) — Sizden ders 
istemiyoruz. 

HACI TBVFİK EFENDİ (Kângıri) — Müsaade 
buyurun, Reis Efendi rica ederim, efendiler müsaade 
buyurun. Arkadaşlarımızın hiç birisi ordumuza, aske
rimize fedakârlıktan katiyen çekinmez. Şu gürültü 

2. — Memaliki müstevliye iahalîsile mehcurînden 
1336 senesinden itibaren emlâk ve arazi ve temettüat 
vergisile küsuru munzamanın ahzi için 6 Mayıs 1335 
tarihli kararname ahkâmının tadiline dair kanun lâ
yihası ve Kavanimi Maliye ve Muvazenei Maliye Maz
bataları (1) 

(1) İşbu lâyihanın tetemmüattndan olan Riyaset 
tezkeresile esbabı mucibe mazbatası şunlardır : 

samiince başka suretle telâkki olunur. Bunu tashih 
için buraya çıktım. Hediye vermemek için değil bu gü
rültü. Efendim Hazretlerinin zait farzectikleri sözünü 
dinlemek istemediklerindendir. Yoksa hepimiz bu fe
dakârlığı ifa ederiz. (Alkışlar). 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Müzakere 
kâfidir, 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) — Reis Beye
fendi söz istiyorum. Efendinin sözü zait olamaz, me-
busdur. Sözünü geri alsın. 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Sözünü geri alması 
lâzımdır. Benim sözüm zait olamaz. 

TEVFİK EFENDİ (Kârgiri) — Ben zait deme
dim, zait farzedildi dedim. 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Benim sözüm zait 
olursa demek ki umumun da zaittir. Umuma da şü
mulü vardır. Sözünü geri al. 

REİS — Şüküt ediniz. Rica ederim, müzakere kâ
fidir (Reye koyunuz sadaları) 

Şimendifer hakkındaki maddei kanuniye için veri
len reye 141 iştirak eden olmuş. On üç redde karşı 
1'28 rey ile kabul olunmuştur. 

ıNAFİA VBKİLÎ İSMAİL FAZIL PAŞA — Te
şekkür ederiz. 

REİS — Efendim memaliki müstevliye ahalisi ile 
mehcurin hakkında lâyih'ai Kanuniye okunacak (Ka
nun esasi müzakere olunacak sesleri) 

REMZİ EFENDİÎ (Kayseri) — Ruznamei müza
kere geri kalıyor. 

(REİS — Efendim bunlar gitsin birkere. 
BİR MEBUS BEY — Efendim ruzname de öyle, 

O, teroihan müzakere edilecekti. 
KÂTİP — Memaliki müstevliye ahalisile mehcu-

rinden.. (Gürültüler) (Anlayamıyoruz sadaları) 
ıRBİS — Rica ederim. Mustafa Efendi yerinize 

oturunuz efendim dinliyormusunuz dinlemezseniz ta
til edeceğim. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Memaliki müstevliye ahalisi ile mehcurinden 1336 

senesinden itibaren emlâk ve arazi ve temettüat ver
gisile küsur munzammanın ahzj için 6 Mayıs 1335 
tarihli kararname ahkamını tadilen Umuru maliye 
Vekâletinden kaleme alınıp 24 Temmuz 1336 tarihli 
ve 3499 numaralı tezkerei âliyelerine leffen tevdi olu
nan 3 maddeden ibaret kanun lâyihası ve esbabı mu
cibe mazbatası Heyeti Vekilede ledilmütalea* tasvip 

8. — MAZBATALAR <I>evattiı) 
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ve merbut kararname sureti musaddakası birlikte bera-
yi müzakere Büyük Millet Meclisi Riyasetine irsali 
takaarrur etmiş olmakla ifayi muktazasımı rica ede
rim. Büyük Millet Meclisi 

'Reisi Sani 
ıCelâlettin Arif 

Esbabı Mucibe Lâyihası 
Harbi Umumi esnasında ahar mahallere nakil ve 

tehcir edilen efrat ile esnayı tehcirde seddedilmiş olan 
müessesatı diniye ve ilmiye ve hayriyenin gerek tehcir
den evvelki ve gerek müddeti tehcire müsadif senele
re ait bicümle teklif Ve rüsumdan olan borçlafile 
düşman istilâsından tahlis olunan meheller ahalisinin 
gerek istilâya takaddüm eden ve gerek istilâ zama
nına tesadüf eyleyen senelere ait bilûmum tekâlifi 
emir iyeden müribais düyunu ile 335 ve 336 seneleri 
emlâk ve arazi vergilerile bunların küsuratı münza-
masının affedildiği 6 Mayıs 1335 tarihli kararname
de mezkûr olup-ancak tehcir ve istila, ve bundan ev
velki zamana ait tekâlifi umum'iyenin af ve terkini 
kaydine bir şey denilemez ise de istilâ gören mahal
ler ahalisinden senei haliyede ağnam ve âşarm tahsi
li suretile gani ve fakir cümleden işbu tekâlifin ara
nılması ve maada tekâlifi umumiyenin affi hususunda 
karar ittihazı hali hazırda emlâk ve araziden istifade 
eden ağniya ve harp zamanından beri temettüatı kül
liye iktitaf eden tüccar ve esnafın yani memlekette en 
ziyade fakir ve ahvali harbiye ve saireden müteessir 
olanlardan ağnam ve aşar vergisinin ahzi ve diğerleri
nin astisnası suretile muamele ifası caiz görülemedi
ğinden seferberlik esnasında ve istilâ zamanında tica
retine emlâk ve arazisine halel tari olmayan kimseler
den ve tehcirden avdet edipte emlâkine sahip ve mua
melâtı tüccariyesini sabıkı vedh'ile icra ve tedvir eden
lerin kezalik tekâlifi umumiyeden istisnası ve senei ha
liye için vergi alınmaması nefsülemre muvafık görüle
mediğinden Salifürzikir 6 Mayıs 1335 tarihli Ka
rarname ahkâmının: tadilen işbu lâyihai kanuniye-
nin tadiline mecburiyet hâsıl olmuştur. 

ı(İKâtip memaliki müstevliye ahalisi ile mehcurin 
balkkında'ki lâyihai kanuniyeyi okudu) : 

Teklifi Kanuni 
MADDE 1. — Memaliki müstevliye ahalisi ile 

mehcurinden bin üç yüz otuz altı senesi emlâk ve 
arazi ve temettüat vergisile küsuru munzamması is
tifa olunacaktır. 

'MADDE 2. — İstilâ ve tehcir zamanında vukua 
gelen tahribat, emlâkin hali hazır kıymetini nısfına 
tenzil eylediği takdirde bu kabil emlâk üzerinden teka
lifi mezküre istifa ediltniyecektir. 

'MADDE 3. — Derecei tahribat mahalleri meca-
lîsi belediye ve idaresi tarafından takdir, ve keyfiyet 
mazbataya raptolunacaktrr. 27 Temmuz 1336 
Büyük (Millet Meclisi Reisi Umuru Seriye V. 

Mustafa Kemal Fehmi 
Müdaıfai Milliye V. Adliye V. 

Fevzi Celâlettin Afif 
Dahiliye V. Hariciye V. N. 
Hakkı Behiç Mustafa Kemal 
Maliye V. Maarif V. 

Ferit Dr. Riza Nur 
Nafia V. Sıhhiye V. 

İsmail Fazıl Dr. Adnan 
Erkânı Harbiye Umumiye Reisi 

İsmet 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
Hicret ve tehcir dolayısiyle felekzede olan mahal

lerden bir kısım vergilerin senei haliye nihayetine ka
dar affini mübeyyin mukaddema neşrolunan kararna
menin tadili ile memaliki müstevliye ahalisi ve mehcu
rinden 1336 senesi emlâk ve arazi ve temettüat vergi
si ile küsur munzammasının istifası hakkında Heyeti 
Vekile tarafından tanzim ve teklif olunan lâyihai Ka
nuniye Encümenimizde tetkik edildi. 

Memaliki müstevliye ahalisinden ve mehcurinden 
temettüat ve akar vergilerinin ahzi muvafıkhal ve 
maslahat görülmüş ise de harap olan memleketlerde 
henüz ufak ufak yuvalar tessüs için çırpınan halkdan 
senei haliye için meskenlerden vergi ahzi ve iki sene
ye mahsus olarak vazedilmiş olan işbu muafiyetten 
alelekser şehir ve kasabalılar müstefit olduğu cihetle 
muharebe dolayısile yüzde doksanı zirağ edilemeyen 
araziden vergi alınması muvafık muaddeliyet görüle
mediğinden mesken ve arazi vergisi hakkındaki mua
fiyetin senei haliye nihayetine kadar devam ettiril
mesi takarrür ederek ve diğer maddelere vuzuh ver
mek için şekli tahrir tadil olunarak tanzim kılınan lâ
yihai kanuniye Heyeti Umumiyeye takdim kılındı. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi 

Gümüşan© 
(Hasan Fehmi 

Kâtip 
Biga 

Aza 
Kütahya 

10 Ağustos 1336 

M. Muharriri 
Erzurum 

Süleyman Necati 
Aza 

Çorum 
Sıddık 

Cemil Halü 
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Kavanini Maliye Encümeni Teklifi Kanunisi 
MADDE 1. — Memaliki müstevliye ahalisi ile 

mehcurinden temettüat ve akar vergilerile küsurat 
munzammal'arı bin üç yüz otuz altı senesi için istifa 
edilecektir. 

MADDE 2. — tstilâ ve tehçür zamanında musak-
ıkafatta vukua gelen tahribat halihazır kıymetini nıs
fına tenzil eylediği takdirde bu »kabil emlâk üzerinden 
vergi alınmayacaktır. Üçüncü madde mucibince lâ-
zimülifa muamele hitama erdidlmödikçe tahakkuka! 
ve tafhlsıifât icra edilemez. 

MADDE 3. — Dertecei tahribat mahalleri meca-
lisi belediye ve idaresi tarafından takdiri keyfiyet ve 
mazbataya raptolunacaktır. 

IMADDE 4 . - 6 Mayıs - 1335 tarihli kararname
nin işbu kanuna muhalif olan ahkâmı mefsuhtur. 

ıMADDE 5. — işbu kanun her mahalde tarih ve 
ilânından on beş gün sonra meriülicradır. 

ıMADDE 6. — işbu kanunun icrayi ahkâmına Ma
liye Vekili memurdur. 

Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Hasan Fehmi Süleyman Necati 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbaltası 
Memaliki müstevliye ahalisi ile mehcurinden 

1336 senesinden itibaren emlâk ve arazi ve temettüat 
vergisile küsuratı munzammanın ahzi için Umuru ma
liye vekâletinden kaleme alınıp Heyeti Vekile kararile 
tevdi olunan Lâyihali Kanuniye Encümenimize hava
le buyurulmakla tetkik ve mütalea olumdu. 

Mezkûr layihada mülnderiç memaliki müstevliye 
yerine maksada ve ruh kanuna daha ziyade muva
fık olacağı emniyesile müstahlısa tabirinin ikamesi 
tensip edilmiştlir. Kezalik mehcurin tabiri de daha 
vazih olmak üzere tehcirden avdet eden cümlesine 
kaybolunmuştur. Memaliki mezkûre ahalisinin -
(Kavariini maliye encümeni mazbatasında dahi der-
meyan olunduğu üzere - müsakkafat ve arazi vergi
sile mükellef - tutulmaları muvafılkı hak ve madelet 
olamıyacağından mezkûr vergiler hakkındaki mu
afiyetin ikemafiszaibık devamı zaruri görül
müş ve maddei kanuniye lâyihasının birin-' 
ci fıkrası bu noktai nazara binaen tanzim edil
miştir. Tehcirden avdet edenlerden dahi işbu vergi
lerin yani temettüat ve akar vergileriyle emlak ve ara
zi vergilerinin dahi küsurat mazba'talarıyla beraber is
tifası, bunların maduriyetlerini mucip olamayacağı ve 
Çünkü tehcirden avdet edenler hini infikaklerinde za

ten mevcut olan meskenlerini elde ederek onlardan 
elyevrn istifade etmekte bulundukları cihetle birinci 
maddenin fıkrai saniyesi bu yolda tertip ve tahrir 
olunmuştur, istila zamanında harap olan hanelerden 
ekserisinin daha henüz halk tarafından inşa edileme
miş olması hasebiyle bunların emlak vergisinden muaf 
olmaları tensip edilmiş olduğuna ve tehcirden avdet 
edenlerin ise hanelerinin kısmı azamı mevcut bulun
duğu cihetle bunların da tekalifi mezkûre ile mükel
lef tutulmaları esası kabul edilmiş bulunduğuna na
zaran artık ikinci madde ahkâmının tatbikine hacet 
kalmamış ve binaenaleyh maddei mezkûre tamamiyle 
tayyedilmiştir. 

Dördüncü ve beşinci ve altıncı maddeler aynen 
kabul ve fakat ikinci ve üçüncü maddelerin tayyı ha
sebiyle ikinci ve üçüncü ve dördüncü madde olmak 
üzere layihai kanuniyede tespit edilmiştir, izahatı ani-
feye nazaran Encümenimiz bu cihetleri Heyeti Umu-
miyeye arz etmeyi tensip etmiştir. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Ferit 
Kâtip 

Erzincan 
Emin 
Aza 

Çorum 
Sıddık 
Aza 

Kozan 
Mustafa Lûtfi 

Aza 
Elâziz 
Feyzi 

Mazbata Muharriri 
Fuat 

Aza 
Mardin 
İbrahim 

Aza 
Mehmet Rasim 

Aza 
Mardin 
Necip 
Aza 

Ayintap 
Kılıç Ali 

Muvazenei Maliye Encümeninin Teklifi Kanunisi 
MADDE '1. — Memaliki müstahlise ahalisinden te

mettüat ve akar vergileriyle küsuratı munzamları ve 
tehcirden avdet edenlerden dahi kezalik temettüat 
ve akar vergileriyle emlak ve arazi vergileri ve kü
suratı munzamması 1336 senesi bidayetinden itibaren 
kemafissabık istifaya devam edilecektir. 

MADDE 2. — 6 Mayıs 1335 tarihli (kararnamenin 
işbu kanuna muhalif olan ahkâmı mefsuhtur. 

MADDE 3. — Işjbu kanun her mahalde tarihi ila
nından on beş gün sonra meriyülicradır. 
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MADDE 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ma
liye Vekili memurdur. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Ferit 
Kâtip 

Erzincan 
Emin 
Aza 

Mehmet Rasim 

Aza 
Mardin 
İbrahim 

Mazbata Muharriri 
Fuat 

Aza 
Mardin 
Necip 
Aza 

Kozan 
Mustafa Lûtfi 

Aza 
Ayiritap 
Kılıç Ali 

Aza 
Elâziz 
Feyzi 

FERİT BEY (Çorum) — Maliye Vekili yoktur. 
Bunu nasıl müzakere edeceğiz?. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Biz varız. 
EMİN BEY (Erzincan) — Hükümetin teklifi ile 

Encümenin noktai nazarı bir değildir. Onun için her 
halde Maliye Vekilinin bulunması lazımdır. Binaen
aleyh bir telefonla gelebilir. 

REİS — Peki. Maliye Vekilinin gelmesine tehirini 
kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul edildi. 

Muhacirin Müdiriyeti hakkında Dahiliye Encü
meninin mazbatası.. (O da öyle sesleri) 

Asıl burada tadil için havale olunan bu madde idi. 
Evvelki madde zaten kabul olunmuştu. Bu madde 
hakkında söz söyleyecek varsa buyursun. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Lütfen diğer 
maddeler okunsun da, ona göre heyeti umumiyesi 
hakkında bir fikir edinelim. 

REİS — Müzakere olunacak maddeler okundu. 
Diğerleri müzakereye konulacağında okunur. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — İki dakika 
evvel dermeyan edilen mahzur şimdi yine mevcut. Ne 
Dahiliye Vekili, ne de Maliye Vekili var. 

REİS — Peki, onların gelmesine talikini arzu edi
yor musunuz? Maliye Nazırının, Dahiliye Nazırının 
gelmesine talikini kabul edenler ellerini kaldırsın... 
Kabul olundu. 

IBİR MEBUS BEY — Kanunu Esasi mazbatası 
okunsun. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Kanunu Esasi müzakeresi için lazımgelen ekseriyet 
yoktur. 

3. — LAYİHALAR 

1. — Dîvam Muhasebat Teşkilatı hakkında ka
nun layihası. 

REİS — Efendim, dinleyin. Divanı Muhasebat 
Teşkilatı hakkında layi'hai kanuniye... (Maliye Vekili 

yok sadaları) (Muvazenei Maliye Encümenine havale 
sadaları) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
olunacak. Arzu edenler ellerini kaldırsın... Kabul 
olundu. 

8. — MAZBATALAR (Devam) 

3. — Ahzı asker şuabatına memur zabıtanın har
cırahlarına dair kanun layihası ve Kavanini Maliye 
Encümeni mazbatası. 

REİS — Ahzı asker şuabatı teftişatı hakkında la-
yihai kanuniye... (Onu da Layiha Encümenine sa
daları) 

HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Efendim, ben
deniz evvelce ahzı asker şubelerinin lağvı hakkında 
bir teklifi kanunide bulunmuştum. Bunlar birbirine 
raptedilirse daha muvafık olur. 

NECATİ BEY — Müdafaai Milliyeye gelmemiştir. 
Çünkü Ahzı Asker Kanununu henüz müzakere edi
yoruz. Müdafaai Milliye Encümeni Mazbata Muhar

riri olmak sıfatıyla söylüyorum. 
Müdafaai Milliyeye... 

(Gürültüler) -Evet 

REİS — Efendim, geçende ahzı asker şubelerinin 
lağvı hakkında Hamdi Beyin bir teklifi vardı. Mü
dafaai Hukuk Encümenine gitmişti. (Hayır, Müdafaai 
Milliye Encümenine sadaları) Ne ise canım, encüme
ni aidine gitmişti. Encümeni aidinde bu da birleşsin, 
o suretle tetkik olunsun diye teklif olunuyor. Beraber 
müzakeresini kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 
edildi. 

4. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi, Beyin, Zongul
dak'ta askerlik muafiyeti hakkında teklifi kanunisi 
ve Müdafaai Milliye ve tktisat encümenleri mazba
taları. (2/13) 
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REİS — Zonguldak askerlik muafiyeti hakkında 
Umuru Sıhhiye ve Muaveneti Milliye encümenlerinin 
mazbataları var. (1) 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Yine aynı mese
le. (Vekilleri yok efendim sadaları) 

REİS — Vekillerin gelmesine talikini kabul eden
ler ellerini kaldırsın... Peki, talik olundu. 

•HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Reis Efendi, 
müsaade buyurur musunuz? Deminki layihai kanu
niye Encümene gitsin denildi. Fakat zannederim Mü-
dafaai Milliye onu ikmal etmiş, vermiştir. Binaenaleyh 
yarınki ruznameye dahil olsun. 

LÜTFİ: BEY — Usulü mozaiklere hakkında isöz ve
rir misiniz? 

REİS — Efendim, beş dakika teneffüs. 

Bağdat Denn'iryoiu Maiaişaıtı Balklkıaıidiakli Kanunun Kabulüne Rey Vemenfar 

iMustafa Bey (Gümüşhane), Atıf Bey (Bayazıt), 
Yasin Bey (Antep), Salih Efendi (Siirt), İsmail Bey 
(Erzurum), Abdülgani Bey (Siverek), Dr. Mazhar Bey 
(Aydın), Nafiz Bey (Canik), Rüştü Bey (Kastamonu), 
Memduh Bey (Karahisarışarki), Sıtkı Bey (Malatya), 
Asım Bey (Erzurum), Süleyman Bey (Canik), Cevdet 
Bey (Kütahya), Hasan Fehmi Bey (Canik), Rüştü 
Bey (Maraş), Mesut Bey (Kara'hisarışarki), Nuri Bey 
(Bolu), Ferit Bey (Çorum), Refet Efendi (Maraş), 
Basri Bey (Karesi), Ahmet Hamdı Efendi (Ertuğrul), 
Nuri Bey (Siirt), Besim Atalay Bey (Kütahya), Dr. 
Abidin Bey (Lazistan), Hacı Tahir Efendi (İsparta), 
Hüseyin Bey (Elâziz), Rıza Vamık Bey (Sinop), Ham-
di Bey (Diyarbekir), Muhittin Baha Bey (Bursa), 
Ömer Lûtfi Bey (Karahisarısahip), Operatör Emin 
Bey (Bursa), İzzet Bey (Tokat), Sırrı Bey (limit), is
mail Remzi Efendi (İsparta), Osman Kadri Bey (Muş), 
Fuat Bey (Çorum), Dr. Mustafa Bey (Kozan), Kılıç 
Ali Bey (Antep), Rasi'm Bey (Sivas), Feyyaz Ali Bey 
(Yozgat), Salih Efendi (Erzurum), Emin Efendi (Ay
dın), Esat Bey (Mardin), Hacı Mehmet Efendi (Ba
yazıt), Recai Bey (Trabzon), Hacı Bedir Ağa (Ma
latya), Ragıp Bey (Antep), Lûtfi Bey (Malatya), Fikri 
Bey (Genç), Hamdi Bey (Canik), Vehbi Bey (Bitlis), 
Reşit Ağa (Malatya), Halil Hulki Efendi (Siirt), Şeyh 
Fevzi Efendi (Erzincan), Mehmet Bey (Gümüşhane), 
Necmettin Bey (Siirt), Esat Bey (Lazistan), Süleyman 
Sırrı Bey (Yozgat), İsmet Bey (Çorum), Emin Bey 
(Erzincan), Tevfik Rüştü Bey (Menteşe), Hüseyin Bey 
(Kozan), Mustafa Bey (Karahisarışarki), Derviş Bey 
(Mardin), Mustafa Sabri Efendi (Siirt), Ragıp Bey 
(Kütahya), Atıf Efendi (Ankara), Kadri Bey (Siirt), 
Hasip Bey (Maraş), Sadullah Bey (Bitlis), Tevfik Bey 
(Erzincan), Hamdi Bey (Tokat), Refik Şevket Bey 
(Sanman), Naci Bey (Elâziz), Mustafa Taki Efendi 
(Sivas), Kadri «Mutasarrıf» Bey (Diyarbekir), Şükrü 

(1) Dosyasından anlaşıldığına göre mezkûr maz
batalar Müdafaai Milliye ve İktisat encümenlerine 
aittir. 

Bey (Canik), ismail Suphi Bey (Burdur), Şevket Bey 
(Sinop), Mustafa Efendi (Niğde), Tunalı Hilmi Bey 
(Bolu), Ziya Bey (Bitlis), Şerif Bey (Sinop), İbrahim 
Bey (Mardin), Rıfat Bey (Tokat), Ali Vasıf Bey (Genç), 
Mehmet Efendi (Eskişehir), Hüseyin Hüsnü Bey (Üs
küdar), Hacı Süleyman Efendi (İzmir), Müştak Bey 
(Kângırı), Mithat Bey (Mardin), Remzi Efendi (Kay
seri), Edip Efendi (Batum), Rasim Bey (Elâziz), Hacı 
Hayali Bey (Urfa), Neşet Bey (Kângırı), Hüsnü Bey 
(Bitlis), Mustafa Vasfi Bey (Tokat), Hakkı Bey (Van), 
Ali Vefa Bey (Antalya), Ömer Lûtfi Bey (Amasya), 
(Halil Bey ı(Ertuğrul), Süleyman Sudi Bey (Bayazıt), 
Dr. Suat Bey (Kastamonu), Hasan Fehmi Bey (Gü-
müşane), Necip B. (Mardin), Resul B. (Bitlis), Ali 
Şükrü B. (Trabzon), Necati B. (Bursa), Hamdi B. 
(Genç), Rasih Ef. (Antalya), Ali Ef. (İçel), Arif B. 
(Bitlis), Emin B. (Canik), Ali Süruri Ef. (Karahisarı-
şarkî), Dr. Fuat B. (Bolu), Kadri «Yüzbaşı» B. (Di
yarbekir), Hulusi B. '(Karahisarısahip), Sami B. (İçel), 
Memet Hulusi Ef. (Yozgat), Şükrü B. (Bolu), Musta
fa Ef. (Sinop) [1 ] , Ziya B. (Kangiri), Hamdı Namık 
B. (izmit), Memet B. (Biga), Abdülkadlr Kemali B. 
Kastamonu). 

Reddedenler : 
Mustafa Hilmi B. (Niğde), Ali Haydar B. (İçel), 

Mustafa Zeki B. (Dersim), Alim Ef. (Kayseri), Ha-
mit B. (Trabzon), Cemil B, (Kütahya), Memet Şük
rü B. (Karahisarısahip), Feyzi B. (Elâziz), Abdullah 
Ef. (Sinop), Hacı Şükrü B. (Diyarbekir), Hakkı Ha
mi B. (Sinop), Riza B. (Gümüşane), Rifat Ef. (Men
teşe). 

Namevcutlar : 
Ahmet Mazhar B. (Üsküdar), Etem Fehmi B. 

(Menteşe), İbrahim B. (Karesi), ibrahim Ef. (İsparta,) 
İbrahim B. (Adana), İbrahim Süreyya B. (Saruhan), 
İbrahim Şevki B. ı(Lâzistatı), Ahmet Ef. (Aydın), 
Ahmet Ef. (Muş), Ahmet Ef. (Yozgat), Esat Ef. (Ur
fa), ismail Safa İB, (Mersin), İsmail Fazıl Pş, (Yoz-

(1) Sinop'tan bu isimde mebus mevcut değildir. 
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gat), Dr. Eşref B. (Adana), Emir Pş. (Sivas), Emin 
B. (Eskişehir), Enver B. (tzmir), Eyüp Sabri B. (Es
kişehir), Ahmet Ferit B. (istanbul), Arslan B. (Ma
raş), Besim B. (Kastamonu), Bekir Ağa (Kırşehir), 
Bekir Sami B. (Tokat), Pozan fi. (Urfa), Bahri B. 
(Yozgat), Paşa Yakup Hamdı B. (Maraş), Tahsin B. 
(Aydın), Tahsin fi. (Elâziz), Tevfik B. (Adana), Tev
fik S. (Van), Tevfik B, (Dersim), Tahsin B. (Maraş), 
Sabit fi. (Kayseri), Şeyh Servet Ef. (Bursa), Cami B. 
(Aydın), Cafer Tayyar B. (Edirne), MaJhmut Celâl 
B. (Saruhan), Celâleddin Arif B. (Erzurum), Cemaled-
din Çelebi Ef. (Kırşehir), Cevdet B. (Kırşehir), Celâl 
B. (Genuç), Cevat B. (Bolu), Hüsrev B. (Trabzon), 
Hilmi B. (Ankara), Hafız Hamdi Ef. (Biga), Hasan 
Ef. (Denizli), Hasan Ef. (Mardin), Hasan fi. (Van), 

Hasan Tahsin fi. (Antalya), Hüseyin B. (Erzincan), 
Hasan Hüsnü Ef. (İsparta), Hüseyin Avni B. (Erzu
rum), Hakkı B. (Ergani), Hakkı Pş. (Niğde), Hakkı 
Bebiç fi. (Denizli), Hamdulah Suphi B. (Antalya), 
Hamdi B. (Amasya), Haydar B. (Kütahya), Haydar 
fi. (Van), Hamit B. (Biga), Hasan Hayri fi. (Dersim), 
Hasan Fehmi B. (Bursa), Hasan Hüsnü B. (Mersin), 
Hasan Fehmi B. (Canik), Hamdi B. (Canik), Hüs
rev B. (Trabzon), Hüsrev Sami B. (Eskişehir), Hulu
si 'B. (Kastamonu), Hulusi fi. (Konya), Halil ibrahim 
Ef. (izmit), Hayri fi. (Sivas), Halil ibrahim Ef. (Es
kişehir), Hamdi Ef. (Genç), Halil ibrahim B. (An
talya), Derviş B. (Bitlis), Diyab Ağa (Dersim), Zihni 
B. (Erzurum), Reşat B. (Saruhan), Refet fi. (izmir), 
Rüstem B, (Olti), Reşit B. (tzmir), Reşit B. (Saruhan), 
Riza B, (Kırşehir), Riza B, (Muş), Dr. Riza Nur fi. 
(Sinop), Rifat fi. (Tokat), Dr. Refiik B. (Bayazıt), 
Rifat fi. (Konya), Refik B. (Konya), Ramiz B. (Der
sim), Rüstem B. (Ankara), Sırrı B. (izmit), Sadettin 
B. (Menteşe), Sait Ef. (Kangiri), Seyfi Ef. (Kütahya), 
Şakir B, (Ankara), ismail Şükrü Ef. (Karahisarısa-
hip), Şemsettin Ef. (Ankara), Şevki B. (içel), Şevket 
B, (Bayazıft), Şahin Ef, (Burdur), Şevket B. (Burdur), 
Saip B. (Urfa), Sadık Ef. (Aydın), Sabri B. (Kasta
monu), Sıddık fi. (Çorum), Miralay Salâhattin B. 
(Mersin), Salih B. (Ergani), Sabri B. (Trabzon), Zi
ya B. (Sivas), Ziya Hurşit B. (Lazistan), Zamir B. 
Adana), Tahir Ef. (Kangiri), Durak B. (Erzurum), 
Dursun B, (Çorum), Tahir B. (Adapazarı), Osman 

j Nuri B. (Bursa), Ata B. (Niğde), Ali Haydar B. 
(Genç), Abidin Ef. (Niğde), Arif B. (Konya), Dr. 
Asım B. (Amasya), Atıf B. (Kayseri), Akif Ef. (Ba-
tum), Abdülhalim Çelebi Ef. (Konya), Abdülgani 
B. (Muş), Abdullah B. (Adana), Abdullah Ef. (Bolu), 
'Abdulla Azmi Ef. (Eskişehir), Osman B. (Lazistan), 
Osman Ef. (Kayseri), Osman Fevzi Ef. (Erzincan), 
Dr. Adnan fi. (istanbul), ismet B. (Edirne), Ali B. 
(Amasya), Ömer Mümtaz B. (Ankara), Hacı Ali Ef. 
(içel), Ali Riza Ef. (Amasya), Ali Fuat Pş. (Ankara), 
Ömer Lûtfi B. (Saruhan), Abdülgafur Ef. (Karesi), 
Avni fi. (Saruhan), Ömer Vehbi Ef. (Konya), Hafız 
Abdullah Ef. (izmit), Abdurralhman Lâmi Ef. (An-
tep), Ali Ulvi fi. (Burdur), Faik Ef. (Trabzon), Fah
rettin B. (Burdur), Miralay Fahrettin B. (Mersin), 
Fevzi Pş. (Kozan), Feyzi Ef, (Malatya), Fevzi Ef. 
CBatum), Fuat B. (izmit), Fikri Faik fi. (Genç), Ka
sım B. (Muş), Hacı Karip Ağa (Malatya), Kâzım Ka-
rabekir Pş. (Edirne), Kâzım B. (Karesi), Kâmil Ef. 
'(Van), Kâzım Hüsnü fi. (Konya), Memet Akif fi. 
(Burdur), Muhtar B. (istanbul), Memet Ef. (Adana), 
Muhittin B. (Mamuretülaziz), Memet Şükrü fi. (Ka-
rahisarısahip), Memet Nadir B. (İsparta), Memet 
Vesfi Ef. (Karahisarışarkî), Mahmut B. (Ergani), 
Ragıp B. (Amasya), Mahmut Esat B. (tzmir), Mah
mut Sait B. (Muş), Muhtar fi. (Mersin), Murat B. 
(Kastamonu), Dr. Mustafa B. (tzmir), Mustafa fi. 
(Antalya), Hacı Mustafa Ef. (Ankara), Mustafa B. 
(Denizli), Mustafa B. (Diyarbekir), Mustafa Necati 
B. (Saruhan), Mustafa Fehmi Ef. (Bursa), Hacı Mus
tafa Kâmil Ef. (Urfa), Mustafa Kemal B. (Ertuğ-
rul), Mustafa Kemal Pş. (Ankara), Mustafa Vasfi 
fi. (Tokad), Mazhar Müfit B. (Hakkâri), Mazlum 
Baba Ef. (Denizli), Şeyh Masum Ef. (Van), Müfit 
Ef. (Kırşehir), Memduh B. (Ergani), Musa Kâzım 
Ef, (Konya), Mustafa fi. (Dersim), Memet Sırrı Ef. 
(Siverek), Mustafa Lûtfi fi. (Siverek), Mithat B. 
(Mardin), Nâzım fi. (Tokad), Nebil Ef. (Karahisarısa-
hip), Necati B. (Erzurum), Necati Ef. (Lazistan), Ne
cip B. (Ertuğrul), Nüzhet B. (Ergani), Necip B. (De
nizli), Naim Ef. (İçel), Nuri B. (Siirt), Nafiz B. (Ca
nik), Veli B. (Burdur), Vehbi B. (Niğde), Vehbi Ef. 
(Konya), Vehbi B. (Karesi), Hacim Muhittin B. 
(Karesi), Hâşim B. (Çorum), Yusuf B. (Denizli), Yu
suf Kemal B. (Kastamonu), Yunus Nâdi B. (tzmir), 
Yasin B. (Olti), 
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ÜÇÜNCÜ CELSE 
Açıüma ısaadi: 5,45 Badezzeval 

REİS : Kefeli Sani Ydkİi Vehbi Efendi Hazretleri 
KÂTİP : Muhitin Baha B. (Bursa), Feyyaz Âli B. (Yozgad) 

REİS — Celseyi açıyoruz. 
Kanunu esasi encümeni mazbatasının bakiyei müzakeratt var. 

9. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER (Dervam) 

3. — Hukuku esasiye ve tahsisat hakkında Hu
kuku esasiye encümeninin teklifi kanunisi ve maz-
batasu 

KÂTİP MUHİTTİN BAHA BEY Dördüncü 
maddenin şekli muaddeli 

EMİN BEY (Erzincan) — Yavaş okuyun da ya
zalım; 

MADDE 4 Şekli muaddel — Heyeti Umumiye 
içtimainin hitamında yalnız Kanunu esasî tadilâtına 
salâhiyettar olmıyarak Heyeti umumiye mahiyetinde 
ifayi vazife etmek her dairei ihtihabiye azalarınca 
(kendi aralarında tefrik olunmak ve tefrikten mütehad-
dis ihtilâf at, Heyet tarafından halledilmek üzere... 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) — Heyet kim? 

iMUHİTTİN BAHA !BEY — Heyeti Umumiye 
olacak. 

Okumağa devamla : İki aza daimi Heyeti teşkil 
eder ve bu Heyet her sene tecdit olunur., Tefrik 
olunmayan azanın müzakerata iştirak ve itayi reye 
salâhiyeti bakidir. Ancak bu suretle biibltiyar devam 
edeceklerin ya Heyeti daime teşekkülünün akebinde 
veya mezunların mezuniyetlerinin hitamından itiba
ren on beş gün zarfında isimlerini kaydettirmeleri 
lâzımdır. Bu suretle kendilerini kaydettirmeyenler 
senei içtimaiye ihtidasına kadar mezun addolunurlar. 
Divanı riyasetle Heyeti Vekile azayi daimidendir. 
Daimi Heyet azasından biri, Heyete dahil olmayan 
dairei inltihabiyesi azasından her hangi birini kendi 
yerine ikame edebilir. 

lYedinci maddenin şekli muaddeli — Daimi He
yet azasına.., ı(Bu maddeyi sonra yazarız ve onun 
müzakeresine daha gelmedik sesleri). 

İMUHİTTİN BAHA BEY — Bu maddeye taal
lûku var. 
REİS — Bu maddeye tallûkundan dolayı bu mü

zakerede yazılmasını kabul ediyor musunuz? (Yazıl
sın, yazılsın sesleri). 

Yedinci maddenin şekli muaddeli — Daimî He
yet azasına bu azalığa tarihi intihabından senei içti
maiye nihayetine kadar şehrî yüz lira verilir. Bilihti-
yar daimi Heyete iştirak eden aza dahi devamı müdde-
tince tazminat alır. 

MUSTAFA BEY ı(Karahisarışarki) — İki katlı 
ekmek kadaifi oldu. Sonra bu zat gerek mezuniyeti 
tamamen gerek kısmen vesaire ile istimal ettikten 
sonra 'gelirse yine tazminat alacak mıdır? 
Tazminat alacak şeklindedir, (Hayır, hayır sesleri). 
Böyle değilse bunu tashih etmek lâzımdır. 

HÜSEYİN IBEY (Elaziz) — Anlayamadığın nok
ta burası mı? 

MUSTAFA BEY (Devamla) — İyi efendim an
lattınız, teşekkür ederim ve tasrih edildiğinden dolayı 
memnunum. 'Bendeniz böyle anlamıştım şüphesizdir 
ki; bu hepimizi memnun edecek bir şekildedir. Fakat 
rica ederim hiç bir sui tefsirata meydan vermeyelim, 
vicdanımıza müracaat edelim. Bizi memnun eden 
ıbir şekil hakikata tevafuk eder mi, ve müekkilimizi1 

memnun eder mi? Biz kazığı kendimize doğru yon
tarsak yarin arzedilecek umumî bütçe de nasıl tenki-
hat yapabiliriz?... Şimdiden kazığı kendimize doğru 
yontuyoruz. Bunun tevellüt edeceği kanaat biz gidin
ce, müekMlimiz; mebuslar kendi kendilerine kazığı 
yontuyorlar, mühim işleri ihmal ediyorlar ve bir de 
tahsisat ile meşgul oluyorlar derler ve haklıdırlar. 
(Alkışlar) rica ederim ve istirham ederim samimiyeti
me, safiyetime verin. Bunu daha evvelce de söyle-
mişjtim. Tahsisatla çok oynaimıyalım. Kabul edilen 
tahsisat az çok mutedil bir tahsisattır. Eğer dişimizi 
sıkacak olursak ve milletin fakir olduğunu düşüne
cek olursak bu para ile az çok geçinebiliriz ve geçine 
bileceğimize kaniim (İBravo sesleri). Binaenaleyh bu 
madde her ne şekilde kabul edilirse edilsin, mütaleam 
burada değil, tahsisat meselesindedir. Tahsisat mese
lesini bertaraf ettikten sonra efendim hakikaten, ah-
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vale muvafık bir şekil tanzim etmekliğimiz lâzımıdır. 
Takdir buyurursunuz ki, bir çoklarımızın dairei inti-
hafiyelerimiz de işleri vardır. Sonra işi olan gider. Ta
bii burada bu işleri tanzim edecek, müctemian bir he
yet kalması lâzımdır, şüphesiz her dairei iritihabiye, 
arkadaşları içinden iki kişi tefrik eder de, sen burada 
kalacaksın, memleketinin vazifesidir. Sen burada bu
nu göreceksin diye onlara itimat eder de, tabii mem
leketin itimat ettiği o mebus da; ben bu vazifeyi göre-
mem sen gör., derse., bunu demek çok çirkindir efen
diler. Elbette arkadaşları tarafından tefrik edilen ve 
burada kalacak olan arkadaşlar kalmalı ve nihayetine 
kadar bu vazifeyi yapmalıdır.. 

Sekizinci maddenin şekli muaddeli — Büyük Mil
let Meclisi azalığüile memuriyet içtima edemez. An
cak Büyük Millet Meclisince tahakkuk edecek lüzu
ma binaen sefirler ve valiler ve kumandanlar, 

HACI ŞÜKRÜ BEY — Kaç kumandan hangi 
kumandan?., ve müftiler ve müfettişi umumiler ile 
müdürü umumilerin nefislerinde bu iki sıfat içtima 
edebilir. 

REÎS — Efendim müsaade buyurun. Simidi, dör
düncü madidenin tadil'ine ait söz isteyenler yazıldı 
bitti. Daha isteyen varsa yazılsın. 

HACİ TEVFİK EFENDİ (Kângırı) — Bendeniz 
usulü müzakere hakkında söz söyliyeceğim, 

(REİS — Usulü müzakere hakkında Tevfik Efen
di. Söz söyliyecek. 

HACI TEVFDK EFENDİ (Kângırı) — Efendim 
dördüncü maddenin şekli muaddeli öyle bir madde 
olmuştur ki bunu bir kısmımız yazdı, bir kısmımız 
yazamadı. Hele ben gibi yazamıyanlar, şahsı âcizanem 
için söylüyorum. Maddenin dekaikini ihata edemedim 
maalesef.. Bu maddeyi müzakere için biraz düşünme
ğe mahal kalmalıdır. Bu madde, şekli muaddelile be
raber eğer bu gün tabolunursa yarın tevzi olunur. Da
ha muvafık olur. Varına talikini teklif ederim (Ha
yır, hayır sesleri). Ben ihata edemedim. 

TUNİALI HİUMİ BEY (Bolu) — Efendim bay
ramda da çalışırız. 

ıBİR MEBUS BEY — Gece de çalışıra. 
l(Güırültüler)., 
jRfEfiS — Efendini Hacı Tevffik Efendinin bir 

teklifi var (Dinledik, ret sesleri). Reye koyaca
ğım. Bu gece tabblunup yarm müzakere olunmasını* 
teklif ediyor. Bu teklifi kabul edenler ellerini kaldır
sınlar (Ekseriyetle kabul olunmadı). 

(MEHMET ŞÜKRÜ BEY (KaraMsarısalhip) — 
Efendim huzuru âlinizlde sözüme başlamazdan evvel 
bir noktayı hatırlatmak isterim. Geçen celselerin bi

rinde tahsisat meselesi üzerinde çok oynanmamasını 
ve evvelce kabul etmiş olduğumuz tahsisatı aynen ka
bul etmemizi söylemiştim. Bu noktayi söylersem, şim
di söyliyeceğim sözlerin samimi olduğunu tasdik eder
siniz. Çünkü sözümün sanıitai olduğunu ispat için bu
nu söylüyorum. Binaenaleyh şu teklif edilen şeklin 
heyeti umumiyesine dair söyliyeceğim. 

Bu şekil dünkü gün Heyeti umumiyece ekseriyetle 
nazarı itibare alınan takrirlere göre kabul edilmiş bir 
şekildir. Evet Meclisin müctemian ve müstemirren de
vamı esası kabul edildikten sonra böyle bir şekil ka
bul etmek esasa muhalif değildir. Yalnız hiç şüphe 
yoktur ki Kanunu esasi encümenini böyle bir madde 
tanzimine sevkeden, bizim tevlit etmiş olduğumuz za
rurettir. Bunu da tasdik buyurursunuz. Biz suveri 
muhtelife ile bir çok içtimalarda ve hususi hasbihal-
lerde, uzun bir müddet burada kalacağımızı bilmiyor
duk. Binaenaleyh Meclisin böyle müctemian ve bir 
sene devamı, bizim işlerimizi, dairei intihabiyemİzde-
ki işlerimizi geri koyuyor. Her halde buna bir müd
det tayin edilmesi şekli az çok ileri sürüldü. İleri sü
rülen bu şekil, Kanunu Esasi Encümenince nazarı dik
kate alınarak zaruretin tevlit ettiği bir şekil ihzar 
olunarak Heyeti âliyenize takdim edildi. O şekilde de
niliyordu ki.. Ben çok teessüf eyledim. Para mesele
sine.. Eğer para meselesini Kanunu Esasi Encüme
ni de benim evvelki noktai nazarım gibi kabul etme
miş olsa idi ve böyle tazminat meselesini ileri sür
memiş olsa idi, bu esas daha evvel kabul ve halledil
miş olacaktı. Para meselesinin ileri sürülmüş olma
sıdır ki, hissiyattan azade olarak hakikate mutabık ve 
ihtiyaca muvafık bir surette tanzime mâni olmuştur. 
Kemali samimiyetle bunu söylüyorum (Doğru, de
vam et sesleri). İstirham ederim, bütün rüfeka bunu 
tenkit edebilir. En mühim bir meseledir. 

iMUFITT EFENDİ — Biraz açık söyleyiniz Şükrü 
Bey. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Pek açık 
söylüyorum. Meslekim ve şiarım açık söylemektir. 
Hiç bir zaman kapalı söylemem. Hiç şüphe yoktur ki 
daha samimi, daha ciddiyetle tetkik edip iyi bir şe-< 
kilde, ihtiyaca ve hale mutabık bir şekilde çıkarabi
lirdik. Para meselesi girdiği için biraz ve hepimizi 
memnun edebilecek bir şekil ileri sürüldüğü için 
denildi ki: Burada intihap edilenlere bir tazminat ve
rilecek. Mezunen gitmek isteyenlere de harcırah verile
cek ve mezuniyeti istimalden sonra gelip iştirak etmek 
isteyenlere de tazminat verilecek. Şu şekil.. 
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MİUİSTAFA DEY (Tokat) — Öyle değil (Devam 
et dinliyelıim sesleri). 

(MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Müsaa
de buyurun bu böyledir. Dünıkü gün kabul edilen tak
rirlerin heyeti umumiyesi böyle idi. Benim anladığım 
bu idi. Eferidim üç şekli ihltüva ediyor.. Eğer anlıya-
madiğım bir nokta varsa tashih buyurursunuz. Bura
da kalanlara, arkadaşları arasımdan tefrik edilenlere 
tazminat namiyle yüzer lira verilecek. Arkadaşları 
tarafından tefrik edilmeyerek, yahut intihap 
ediimiyerek kendi ihtiyarlarile kalmak isteyenlere de 
biâ tazminat çalışacak. Değil mi efendim? Gidenle
re de mezuniyet ve harcırah verilecek. Bu da doğru 
mu efendim? 

(ATIF BİEY (Bayazıt) — Gidenler tahsisatlarını 
terketmek şartile.. 

(MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Hayır o 
suretle değil. Vazife yalnız para ile olmaz, milletin 
bize tevdi ettiği vazifeler vardır. Bizim arkadaşları
mız da bize o vazifeyi tevdi etmiştir. Burada intihap 
ve tefrik edilenlerin çalışması lâzımdır. Başka bir şey 
değildir. 

HAMDİ NAIMIK BEY (İzmit) — Hepsi kalsın 
öyle ise.. i 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Hepsi 
kalsın, daha iyi. Hepsi kalmadığından söylüyorum. 
Şurasını takdir buyurursunuz ki, demin de arzett'iğim 
veçhile; hepsinin kalmamasını tevlit eden mesele bi
zim zaruretimizdir. Haricin zarureti değildir. Arka
daşlarımızın zaruretidir. Bu maddenin. Kanunu Esa
si Encümeninin tanzim etmiş olduğu bu kanunun sai-
ki budur. Hiç başka bir şey değildir. Bu saik bizim ih
tiyacımızdan doğmuşitur. Binaenaleyh bizim •ihtiyacı
mızdan doğan bu kanunu; hissiyatımıza kapıla
rak, ndfsaniyetimize kapılarak, ben yine burada ka
lacağım demek doğru değildir. Yüz yirmi kişilik, yüz 
elli kişilik bir heyet arkadaşları ona o vazifeleri terket-
miştir. Diğerleri dairei intihabiyelerinde hem işleri-
le meşgul olabilir, hem de ellerinden geldiği kadar ça
lışabilir. Bir kısmı kalmıyaca'k olursa fenalık tevellüt 
eder. O zaman bir izzeti ndfis meselesi çıkar, intihap 
edilmiş, edilmemiş meselesi çıtkar. Bunları izzeti ne
fis sahipleri hazmedemez. Faikat böyle bir mesele ol-
mıyacak olursa 'kemali samimiyetle bunu düşünürüz 
ve kemali samimiyetle bunu halleder ve bir şekil vere
biliriz. Sonra hiç şüphesizdir ki efendiler, içinde bu-" 
lunduğumuz inkılâp yürüyor. Mademki inkılâp yürü
yor. İnkılâbın yürüdüğü bir anda, Kanunu Esasiye 
taallûk eden mesaili göremiyecek demek de doğru de

ğildir. Her an için böyle bir Kanunu Esasi tevellüt 
ettiği zaman, arkadaşlar, burada bir Kanunu Esasi 
meselesi tevellüt etti, sonra da buna rey verin demek 
doğru değildir. Mademki sizin arkadaşlarınız.. 

HULÛSt BFENDt (KaraJhisarı'sahip) — Hayır 
veremez. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY — Niçin efendim?.. 
ATIF BEY (Bayazıt) — Kabul edilmişti zaten, 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Kabul 
ediknişiti. Ben kendi nolktai nazarımı söylüyorum. İs
terseniz takdir buyurursunuz, isterseniz etmezsiniz 
(Devam devam sesleri). Şurasına emniyet ve itima
dım berkemaldir ki: Heyeti âliyeniz yeni bir tahsisat 
ve tazminat meselesi kabul etmiyecektir ve etmiyece-
ği kanaatindeyim ve temas ettiğim bir çok arkadaşlar 
bu kanaattedir. Bunun kabul edilmiyeceğini.. (Gürül
tüler.. Devam sesleri). Burada zengin fakir meselesi 
mevzubahs değildir. Mademki tabJsisat meselesi kabul 
edilmeyecektir, kabul edilecek şekli tespit ettikten son
ra, bu dördüncü madde çok esaslıdır. Bunun üzerin-
de ariz ve amik tetkikat yapmafclığımız ve hâdisata 
muvafık bir şekil vermekliğiımiz lâzımdır. Bendeniz 
Kanunu Esasi Encümeninin vermiş olduğu şekli hiç 
muvafık görmüyorum. Muvafık görürseniz rey ve
rirsiniz... 

Dr. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Ben
deniz usulü müzakere hakkında söyleyeceğim; arka
daşlar; bu gün bize encümenden muaddelen gelen 
maddei kanuniye, eski lâyihai kanuniyenin iki madde
sini ihtiva ediyor. Birisi; dördüncü maddedir ki bu
nu ariz ve amik, istediğimiz gibi görüşmek ve Mecli
sin ekseriyetinin istediği gibi halletmek ve rey ver
mek hakkımızdır. Ancak yedinci maddeye taallûk 
eden bir fıkrasını, böyle takdimen alâkası olmadığı 
halde, dördüncü maddeye ilâve edersek, hem müza-
keratta bir çok yanlışlıklar husule gelir, hem de mü-
vekkellerimize karşı pek hüsnü tesir etmiş olmayız. 
Hem de müteamel usule muhaliftir. İki fıkrayı ayı-. 
rahim.. Bu gün maddei asliyenin ihtiva ettiği esasatı 
görüşelim. Sonra yedinci maddedeki tahsisat mesele
sini konuşuruz. (Doğru doğru sadaları). 

ıNA'ZÎF BEY (Canik) — Usulü müzakere hak
kında söyleyeceğim: Kanunu Esasinin dördüncü mad
desinin müzakeratının kifayeti muhtelif suretlerde re
ye konuldu ve ekseriyetle kabul edildi. Ve Nizamna-
mei dahiliyede muhalif olarak bir kaç defa encümene 
gitti geldi. Eğer müzakerata yeniden kapı açılırsa bu 
meseleyi seksen senede bitiremeyiz. Müsaade buyuru-
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nuz, esas mesele yani dördüncü madde, ruhu kanun, 
Heyeti Umumiyece kabul edilmiştir. Yalnız bu; kanu
nen yazılmak yazılmak için encümene gönderilmiş ve 
encümen de bunu tespit etmiştir. Sabahlayın da hulâ-
sai müzakerat esnasırida bu müzakere tashihan kilü-
kale uğramıştır. Binaenaleyh şimdi yine bu mesele 
hakkında kilükale bendenizce lüzum yoktur. Ancalk 
ibaratra tepdili hakkında Heyeti Umumiyece bir tek
lifi vaki olursa bu cihet düşünülebilir. 

Yoksa bu madde tayyedilsin, tahsisat alınsın... 
gibi ruhu kanuna taallûk eden kısımlar hakkında 
şak şefe edilemez. Bunu teklif ediyorum, müzakere 
kâfidir. 

REFÎK ŞEVKET BEY (Sanman) — Madde gayet 
mufassaldır. Muhtelif fıkraları havidir. Muhtelif fık
raları hakkında, Heyeti umumiyesi hakkında müzake
re isabetsizliği intaç eder. Bendeniz bunun fıkra fıkra 
reye konulmasını teklif ederim (Gürültüler). 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim, ben
deniz usulü müzakere hakkında söz söyleyen rüfe-
kamın fikirlerine iştirak etmiyeceğim. Dün burada bir 
takrir okunmuş ve kabul edilmişti. Bu takrir encü
mene gitti, gitmemesi lâzım gelirdi, gitti ve tadilen 
bir madde geldi. Binaenaleyh önümüzde muaddel bir 
madde var. Mademki bunu kabul ediyoruz, bunun 
hakkında söz söylçrfîek lâzımdır, o halde bendeniz 
de söyleyeceğim (Gürültüler) Müsaade buyurun efen
dim, şimdi kanunun dördüncü maddesinin müzake
resinde bendeniz bir kaç defa söz almıştım ve bir 
sual sormuştum. Sualime cevap alamadım. Netice iti
bariyle gittim, bu kanunun esbabı vazını söylemiş
tim. Fikrim reddolundu. Şimdi görüyoruz ki: et
raftan gelip söylenen sözler, yine o noktaya matuf
tur. Arzedeyim; bendeniz geçen gün bir teklif yap
tım. Takrir şeklinde olmadığı için kabul edilmemişti. 
Bilâhara verilen bu takrir, bendenizin teklifimin ta-
mamiyle aynidir ve bir maddei kanuniye şekline 
girmiştir. Eğer bendenizin teklifim lâyikiyle anlaşıl
mış ve kabul edilmiş olsaydı, o vakit bu mevaddı 
kanuniyeyi yapmağa lüzum görülmezdi. O aralık 
müzakere esnasında demiştim ki: yapacağımız kanu
nun müzakeresi esnasında... Meclisin devamına taal
lûk eden bir kanun meselesinin haricindeki tesiratı-
nı düşünelim. Fakat bu gün görüyorum ki bu hal 
vardır. Buraya en yakın bir mahalden, Kângıriden 
gelen bir zatı muhteremin - Muhterem arkadaşları
mıza söylediği veçhiyle - Meclis, kendisinin tatili 
meselesini müzakere ediyor, demiştir. Arkadaşımız 
içimizdedir, en yakından geldi, daha buna mümasil 

haberler gelecektir. Rica ederim, dikkat edin, Simav-
j da, müslüman ve Türk olan bazılarının bize karşı 

Yunanlılarla müştereken hareket ettiklerini söylüyor
lardı. Eminim ki silâhını eline alıp bize karşı gelenler 
yaptığını, bilerek yapmıyor. Fakat aramızda maattees
süf mevcut olan hainlerin iğfalâtına kapılarak yapı
yorlar. Şimdi, geçen gün de söylemiştim ki; mukabil 
propaganda gayet ehemmiyeti haizdir, dikkat edelim 

I demiştim. Bu adamlar, emin olunuz ki memleketin 
her tarafına serpilmiştir ve bu adamlar, eğer süi tef
sire müsait bir şekil bırakırsak, istediklerini yapa-

ı çaktır. Rica ederim, mesele gayet mühimdir. (Sada-
de sesleri) Sadet harici değildir. Şimdi efendim biz 
bu kanunu yapmağa neden lüzum gördük? 

HACI TEVFlK Efendi (Kângıri) — Müsaade 
I buyurun. Bir Kângıri meselesi söylediniz, şahıs ve 

memleket taayyün etsin, Meclisin müzakeresi tatil 
olunur diye bir şey söylediniz. 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Orada öyle bi
risi söylemiş dedim... Şimdi Beyefendiler, Meclisimiz, 
ötedenberi verdiğimiz bir çok kararlar mucibince, 

j daimidir. Heyeti umumiyesiyle devam eder. Yalnız 
şunu düşünmedik ki; evvelce de arzetmiştim, yal
nız vaziyeti maliye itibariyle, heyeti umumiyesiyle 

i devamı pek te muvafık değildir, caiz değildir denil-
I misti. Arkadaşlarım para meselesini, hissiyat mese

lesi addediyorlar. Bir insanın karnı doymak mecbu-
ı riyetindedir. Denilmişti ki; bir sene bir mebusun 

burada devamına, bu para, yani almış olduğumuz 
tahsisat, bir sene bir mebusun idaresine kâfi değildir. 
Bir mebus yalnız şahsiyle kaim değil, bir aileden mü
rekkeptir. Bu itibarla ne ailesini, ne kendisini ge-

! çindirebilir. Efendiler soruyorum; yüz lira bir para, 
aile sahibi bir adamı, başka serveti yoksa, Ankarada 
geçindirebilir mi? (Gürültüler) Bunu bir hissiyat me
selesi yapmayın rica ederim. Bu itibarla Meclisin 
heyeti umumiyesiyle devamını temin için, bütün aza-

i nm burada kalması ve kâfi derecede para alması 
meselesi teslim olunduktan sonra denildi ki; Hazinei 

j maliyenin vaziyetini düşünelim, bu, pek te muvafık 
değildir. O halde bir encümen ayıralım. Buna bir 
şekli mahsus bulsun. Bu, para ayırmak değildir. 

J Yanlış anlaşılmasın ve bundaki maksat ta mebuslara 
para temin etmek değil, Hazineyi muhafazadır. Biz 
devama mecburuz ve o devamı temin için de Mec-

( lisin masarifi zaruriyesini de temin mecburiyetinde 
| idik. 
| REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Şükrü Bey-
I den de rica ederim, zatı âlinizden de rica ederim 
l dördüncü madde... 
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ALI ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Rica ederim 
esas budur (Devam sesleri) Şimdi bu itibarla Heyeti 
Umumiye vatanperverane bir fikirle, hem şu mecbu
riyetin icabı hasıl olsun, yani Meclis devam etsin ve 
hem Hazineye bar olmasın, buna bir çare bulunsun 
denildi, işte sonra teşekkül eden hukuku esasiye ve 
Kanunu esasî encümenlerinin halletmek mecburiye
tinde oldukları bu mesele, esas mesele ve buna mü-
ıteferri olan, mebuslukla memuriyet içtima eder mi? 
edemez mi?.. Bu mesele idi. Bu kanun şeklinde hiç 
bir şey yoktur. Kabul edilen taamülün haricinde hiç 
ıbir şey yoktur. Kalan azaya yüz lira tazminat ver
mekten başka bir vaziyet yoktur. 

Arkadaşlarımızın bir kısmı mezunen gidiyordu ve 
nitekim bu gün 160, 180 mezun arkadaşımız vardır. 
Sorarım size, bir defa mecburi bir şekilde bilintihap 
120 kişi bırakıyor ve ondan sonrasını ihtiyara bırak
mıyor mu? Şimdiye kadar mezuniyet ihtiyari değil 
mi idi rica ederim? Bir takım kilükali mucip olan 
böyle bir maddeyi niçin yaptık? Kanunu esasi ma
hiyetinde bulunmasını Meclisi âliniz namına redde
derim. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) — (Bıravo 
bravo). 

ALI ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Rica ederim, 
müsaade buyurun. Şimdi yapılacak mesele; geçende 
arz ettiğim veçhiyle, bunu bir idari kararla hallede
rek, yani evveldenberi devam etmiş bir şekil tespit 
edelim demiş ve arzetmiştim ki: burada Meclisin ek
seriyetle devam edebilmesi için bir nisabı ekseriyet 
teşkili mecburi olan intihapta (120) kişidir deniliyor. 
Binaenaleyh bunu kanun şeklinde tespite lüzum 
yoktur. Şu kanunun ruhunu muhafaza etmek şar-
tiyle, madamki yapılmıştır. Her daireden iki kişi ko
ruz ve geri kalanı da, nasılki şimdiye kadar mezun 
addettik, yine ederiz. Bu itibarla yine eski vaziyeti
mizle devam edecek olursak bu kanunun haricinde 
bir şey yapmış olmayız. Fakat burada kalacak olan 
azaya tazminat vermek de lâzımdır. Zaten böyle bir 
kanun yapmaktan maksadımız, burada kalan arka
daşlarımızın zaruretlerini temin etmektir. 

ALI ÜLVt BEY (Burdur) — Ya gidenler?.. 
ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Gidenler 

tabiatıyla tazminat alamaz, almasının imkânı 
yoktur. Diğer bir mecburiyet de bazı arkadaşlarımız 
diyordu ki; biz buraya bu kadar uzun bir zaman 
için gelmedik. Encümene havale etmekle... 

BÎR MEBUS BEY — Maksadınız maddeyi red
detmek midir? 

ALI ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Maksadım Heye
ti umumiyesinin bir kararı idari mahıiyetinde kabul edil
mesini rica edeceğim. (Geçti o sesleri). Yani bu mu-
karreratı Kanunu esasimize dercetmenin caiz olma
dığını soyuyorum. Zaten bu; hasılı tahsilden ibaret
tir. Yalnız şurada bazı şeyler, bazı meseleler var
dır ki, onları da söyliyeyim; Hilmi Bey sonra iti
raz etsin. Söylediğim katidir. Fakat bendenizin iza
hatımın kabul olunup olunmayacağını bilemem, 
kabul olunursa bir iki noktasına itiraz edeceğim. 
Bu Heyet her sene tamdid olunur, fıkrası mutlak
tır. Yani Heyeti umumiyenin tekrar senei âtiye ihti
dasından içtima edeceğine delâlet etmiyor. Rica ede
rim. Bunu izah etsinler. Bunu bir defa tasrih et
melidir. Evet yalnız bu noktaya kaydı itirazı olarak 
söylüyorum. 

MUSTAFA NECATI BEY (Saruhan) — Efen
diler; mesele bir Kanunu esasi meselesi olduğu için 
'biraz bu maddeyi hukuki ve kanuni müzakere etme 
lâzımdır (Bravo sesleri). Çünki hoştu... (Gürültü
ler) Efendiler, Büyük Millet Meclisi azalan; yekdi
ğerinin kardeşi ve yekdiğerine karşı kalblerinde sa
mimiyet taşıyan arkadaşlardır. Binaenaleyh ilk mad
denin başında, Kanunu esasi tadilatı salâhiyetini bı
rakmamak, emniyetsizliktir, ve ayni zamanda bu 
esas doğrudan doğruya vekâletin mahiyetine de teca
vüzdür. Çünkü bizim bu suretle olan vekâletimiz 
hiç bir vakit burada bulunmamızı kabul edemez. 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Bunu vekâlet kabul 
eder. 

MUSTAFA NECATI BEY (Devamla) — Bina
enaleyh Kanunu esasi tadilâtına salâhiyettar olma
mak, size emniyetimiz yok, belki değiştirirsiniz de
mektir. Halbuki nizamnamei dahilide bir defa müza
kere olunur, başka defa müzakere olunamaz den
miştir. Nizamnamei dahilide mevcut olan bu kayda 
göre, ikinci bir kayıt yapmak doğru olamaz. Sonra 
her dairei intihabiye azaları kendi aralarından tefrik 
olunmak ve tefrikten mütehaddis ihltilâfat Heyet ta
rafından halledilmek üzere iki aza daimi olarak 
kalır. Şu kayıt her halde doğru olamaz. Çünki 
her halde bir dairei intihabiyeden sekiz, bir dairei in-
tihalbiyeden beş, diğer bir dairei intihabiyeden üç, 
bazı devairi intihabiyeden bir aza vardır. Binaen
aleyh bu dairei intihabiye sekiz arkadaştan tefrik 
edecek, diğer arkadaşı tevkil edecek. Diğer dairei in
tihabiyeden intihap edilen iki veya bir aza olduğu 
için hiç kimseyi tevkil edemiyecek. Halbuki burada 
kalan vekil aza, Heyeti umumiyenin tayin edeceği 
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milletin vekilidir. Binaenaleyh bir dairei intihabiyenin 
onu tevkil etmesi doğru olamaz. Sonra efendiler; tef
rik olunmayan aza müzakerata iştirak ve itayi reye 
selâh'iyettardır. Bu Kanunu esasiye giremez. Çün
kü biz müstemirren bu Meclisin azasıyız ve her va
kit mebusluğumuzu iddia edebiliriz. Binaenaleyh hiç 
bir kimse, siz mebus değilsiniz diye itiraz edemez. 
Binaenaleyh Kanunu esasiye böyle bir kayıt koymak 
demek:, burada mevcut olmayan azaların mebusluğu 
ne olaibilir diye bir tereddüd vardır demektir. Bu 
maddeyi encümen tadil ederken şu okuyacağım fık
rayı her halde bir mecburiyetle yazmıştır zanne
diyorum. Çünki «Bilihtiyar devam edecekler» ibare
sinin akibinde, veya mezuniyetlerinin hitamından iti
baren on beş gün zarfında isimlerini kaydettirmeleri 
lâzımdır. Bu suretle kendilerini kaydettirmeyenler 
senei içtimaiye nihayetine kadar mezun addolunurlar. 
Şu kaydı encümen bir mecburiyet tahtında koymuş
tur. Tekrar buraya gelipte devam etmek manasızdır. 
Bunu temin etmek için encümen, bilhassa içtimaatın 
devamının intizamını temin etmek için, çünki her 
önüne gelen her gün gelirse nisabı ekseriyet anlaşıl-
mıyacaktır. 

Bir kanunun müzakeresinde şekil taayyüm ede-
miyecektir. Bunun için vazetmiştir. Halbuki bu kayıt 
doğru olamaz. Çünkü Millet Meclisi azaları daimidir 
ve her vakit itayi rey ederler. Divanı Riyasetle He
yeti Vekile azası daimidir kaydı da fazladır. Çünkü 
Divanı Riyaset bir sene müddetle intihap olunmuştur 
ve her vakit bir sene kalacaktır. Bu kaydı koymak ta 
fazladır. Saniyen : Şu şekilde bir maddeyi Kanunu 
Esasiye koymak demek, biz Kanunu Esasiyi yapmak
tan aciziz demektir. Çünkü her kanunun bir usul ve 
şekli vardır. Bu usule muhaliftir. Yekdiğerini müte
nakıs bir mecburiyetle yazılmıştır. Binaenaleyh bu 
maddeyi de Encümenin ilk teklifi şeklinde kabul et
mek, Encümenin ilk defa teklif ettiği şekilden başka 
bir şey yapmak da doğru değildir. Bendeniz de o şek
lin kabul edilmesini teklif eylerim. 

HALİL İBRAHİM BEY (Antalya) — Bendeniz 
bu maddenin müzakeresine ait söz söylemeden evvel 
Şükrü ve Necati Beylerin... (Kâfidir sesleri gürültü
ler) 

REİS — Müsaade buyurun dinleyelim. 
HALİL İBRAHİM BEY (Antalya) — (Devamla) 

— Şükrü ve Necati Beylerin teklifleri hakkında söz 
söylemek isterim. Evvela Şükrü Beyin en ziyade söy
lediği söz içinde ancak bir kelime vardır. O da mu-
hassasat meselesidir. Eğer hususi münasebetimiz ol

saydı ben Şükrü Beyle katı münasebet ederdim. Fa
kat muhassasat meselesi değildir. Efendiler buna bu 
kanunla cevap vermek isterim. Evvela biz muhassasa-
tı mı müzakere ediyoruz, yoksa burada kalıp kalma
mak meselesini mi? Muhassasat gelecek, ondan sonra 
onu müzakere ederiz. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Maatteessüf an
layamamışsınız. 

HALİL İBRAHİM BEY (Antalya) — Zatıâlinize 
değil Karahisarısahip Mebusu Şükrü Beye cevap ve
riyorum. Evvela burada ne suretle kalacağız mesele
si var. Ondan sonra muhassasat meselesine geçelim. 
Bendenizce muhassasat meselesi mevzubahs değildir. 
Çünkü o maddelere henüz gelmemişizdir. İkincisi şe
ye gelelim; Necati Bey dedi ki : Arkadaşlarımıza ade
mi itimat çıkar. Ben ademi itimat değil, bu bir iti
madı nefistir diyorum. Bunu itimadınefs telakki ede
rim. Gelelim şimdi maddeye; bir defa saiki madde 
nedir? Niçin dördüncü maddeyi koyuyoruz? Mecli
sin devamı inikadını temin için mi? Bu madde Mec
lisin devamı inikadını temin etmiyor. Niçin? Mesela 
herkes gideceğiz derse, o zaman o maddeyi koruz. 
O vakit iki aza kalmak mecburiyetinde kalacağız. 
kimse gideceğiz demiyor ki; (Diyen var sesleri gürül
tüler) Müsaade buyurun. Eğer devamı inikadı temin 
için, her dairei intihabiye azasının beşi de gideceğiz 
derlerse, bir defa iki kişi kabul edilmeli, peki kabul 
ettik. Eğer her dairei intihabiyeden beşi gidecek de
ğilse, o zaman bu münakaşa olur. Şimdi kanun mad
desine geçelim : Bu madde gayet güzel yazılmıştır. 
Fakat iyi değildir. Niçin güzeldir ve niçin iyi değil
dir? Heyeti Umumiyenin içtimaında yalnız maddenin 
birer, birer fıkrasına geçeyim. İyi yazılmıştır, fakat 
iyi değildir. Her güzel iyi değildir. Her iyi güzel de
ğildir. Mesela başınızı kazıtmak güzel değildir, fakat 
iyidir. Tuvalet yapmak güzeldir, fakat iyi değildir. He
yeti Umumiye intihabının müzakeresinde yalnız Ka
nunu Esasi tadilatında bir defa ruhumuzu okşuyor. 
Binaenaleyh bunu kabul edelim... Salahîyet'tar olma
yarak... Cümlesi bunu okşuyor. Bunun güzelliğini 
seyretmek istiyorum. Yani bu ruh okşuyor. Güzelliği
ni buradan seyrederim. Burada ihtilaftan bahsolundu. 
Tefrik olunmak, arada hiçbir fark yokken tefrik çı
kıyor. Tefrik olunmak... (Gürültüler) Müsaade buyu
run. Tefrikten mütehaddis ihtilafat Heyet tarafından 
halledilmek üzere deniyor. Ne gibi ihtilafat olabilir? 
Kalkmak ihtilaf atı mı, gitmek ihtilaf atı mı?.. (Her iki
si de sesleri) Gideceğiz diyenlerden korkmalıyız. Ka
lacağız diyenlerden korkulmaz. O; ihtilaf değildir., 
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Çünkü kalacağız diyor, bizce de matlup, Meclisin 
devamı inikadını temindir ve zaten burada ikiden faz
la kalmak isteyenleri de kabul ediyor. Hem ihtilaf 
var, hem tenakuz vardır ve hem de böyle ihtilaf çık
mamalıdır. Bunu tenkis etmeliyiz. Bu madde, ne der
seniz deyin, buradan çıkınca başka türlü söyleniyor. 
Kendi aramızda başka türlü söyleniyor. Düşünelim 
ki kötülük daha çabuk tezayüt eder. Îhtilafatı tezyit 
değil, tenkis etmeliyiz. Her hususta Meclis arasında 
tesanüdü kavi olmalıdır. Hatta selam vermekte bile 
yekdiğerimize karşı daha fazla riayetkar olmalıyız. 
Yani tesanüt fazla olmalıdır, 

Yani ihtilaf at yalnız gitmekte olur. ve o zaman 
biz yalnız gidecekler arasındaki îhtilafatı bertaraf ede
ceğiz. Bir de bir fıkra var; Heyeti daime, Heyeti 
muvakkate... Ben buna diyeceğim ki; herkes kendine 
göre bir isim veriyor. O isimleri burada saymak İs
temem. Heyeti daime diyor. Hepsi Büyük Millet Mec
lisi azaları olduğu halde sen nedensin? Heyeti daime-
denim. O daimidir, diğeri nedir? Sen hangisinden-
sin? İster istemez halimizle kalimizle bir ihtilaftan 
çikacak, hangisindensin dedikleri zaman, ben ne di
yeyim? O içtima ediyor, sen ne için geldin? derler
se... (Mezunum dersin sesleri) Mezuniyet başka efen
dim. Sonra ayrıca heyeti daime de başka bir şey ol
malıdır ki, Divanı Riyaset ve Heyeti Vekile heyeti 
daimeye konuyor. Halbuki bu heyet teşrii olduğu
na nazaran, onlara bu ismi vermek ihtiyacına saik 
nedir? Sonra tabii, şüphesiz, bizim bir kabahatimiz 
varsa tenkit ederiz. Bir usul gösteriyoruz değilmi ya? 
'Kendi fikrimi söyleyeceğim. Fikrimi söyleyebilirim ya. 
Müddeti adiyenin hitamında her dairei intihabiye-
den ki kişi kalmak şartiyle diğerleri mezundur ve 
istimali mezuniyette muhtardır. O dairei intihabiyenin 
kâffesi kalacak olurlarsa aralarındaki ihtilaf bence 
kura ile halledilebilir. Başka suretle değil. Siz de baş
ka türlü şey edebilirsiniz. O suretle halledersiniz. Bi
naenaleyh buna ait te bir takrir vereceğim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim gerek 
burada gerek dışarıda vukubulan hasbihaller veya 
müzakereler esnasında daima tekrar edilen (Soldan 
bir mebus bey — Beş dakikadan fazla söylemek yok) 
Evet daima tekrar edilen bir nokta var ki o da; Mec
lisin bu veçhile yeni bir şekle veya şekli ahara kon
ması, ezcümle para veya falan noktadan dolayıdır. 
Halbuki Meclis büyük bir tehlike karşrsındadır. O 
tehlike de, nisabı ekseriyetin yavaş yavaş sıfıra mün-
kalep olmasıdır. Bu noktaya Ali Şükrü Bey biraz do
kundu. 

BİR MEBUS BEY — Maddeyi kabul ettik. 
TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Maddeyi 

kabul ettik, öyle ise inelim, çıkalım dışarı efendim. 
Arkadaşlar üç yüz altmış beşe baliğ oluyor. Halbuki 
Meclis demin ekseriyeti yüz elli ile yaptı. Rica ede
rim efendim böyle söylemeyelim. 

BİR MEBUS BEY — Çok uzun söylemeyin. 
TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Efendim, 

bendeniz kısa söylüyorum. Geçen gün kızdırdılar da 
uzattım. (Devam, devam sesleri) Arkadaşlar varsa 
biri çıksın, çare, bu şekli kabul etmemektir desin. 

HULUSİ BEY (Karahisarısa'hip) — Nisap tayini. 
TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Nisap taay

yün edebilmek için mutlak surette bir esas kabul ede
ceğiz. O da, her bir daireden şu kadar kalacaktır di-
yeceğiz. Bir âdedi nisap yapacağız. Ondan sonra ek
seriyet var mı yok mu anlayacağız. Eğer buna da ha
yır derseniz, dünkü meseleye cevap verin. Falan ka
nunun müzakeresi ortaya konuluyor. Ekseriyet yok 
ki... Kabul olundu, olunmadı deniyor. Arkadaşlar, 
bu tehlikeli bir oyundur. Meclisin, hafazanallah, ma
nen sıfıra mürikalep, kanunen sıfıra müncer olması
na sebep olur. Binaenaleyh, biz yüz yirmi, yüz yirmi 
beş gibi böyle bir esas kabul etmek mecburiyetinde 
'bulunuyoruz. Hatta bendeniz buraya bu noktaya o 
kadar ehemmiyet vermişimdir ki, geçen gün o kanun 
aynen kabul olunduğu halde, beşinci madde olarak 
bir madde kaleme aldım. 

SAĞDAN BİR MEBUS BEY — Sırası geldi
ğinde. 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Sırası gel
di. Buna taalluku olduğu için, kabul edersiniz, etmez
siniz, o başka (Sadede sesleri) Sadettir bu. Bunun mü
zakeresini etmeyin o başka, 'beşinci madde (gürültü
ler) istifham ederim, dördüncü maddeye bir fıkra ila
ve edeceğim derim. Bana bir çevirme hareketi yap
tırmayın. Daimi heyet, her intihap dairesinden ikişer 
aza kalmak itibariyle, hâsıl olan adede göre, sülüsa-
nı ekseriyetle içtima eder ve bu heyetin nisabı ekse
riyeti de bu esasla taayyün eder. Şimdi arkadaşlar, 
rica ederim meseleyi ruh olmak itibariyle, sırf bu 
noktadan nazarı itibara alınız. Göreceğiz ki; bu aciz 
arkadaşınıza son derece hak vereceksiniz. Ben mad
denin diğer noktalarını karıştırmak cihetine gitmeye
cektim. Yalnız bir noktaya ilişmekten kendimi ala
mıyorum. Dairei intihabiye azası kendi aralarından 
intihap ederler. Geçen gün karşınızdan, bu kürsüden 
inerken bir sözüm vardı : Ben arkadaşlar yalnız Bo
lu Mebusu değilim. Ben milyonlarca - O gün kabul 
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ettiğiniz veçhile - Osmanlıların mebusuyum. Binaen
aleyh bu Heyeti Vekile intihap etmelidir ki (Bravo 
sesleri) rica ederim, başka manaya hamletmeyiniz. 
Bu gayetle düşünülecek ince noktadır. Şu halde istir
ham ederim. İyi teemmül buyurulsun. Bu nokta ka
tiyen buradan kaldırılmalı ve yine Heyeti Umumiye 
tarafından intihap olunmalıdır. 

ATİF BEY (Bayazıt) — Yeniden intihaba ihtiya
cınız var zannederim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Ben hazırım. 
Efendim arz ettiğim iki nokta gayet mühim ve 

esaslıdır. Diğerleri de esalı mühim olsa bile bence 
teferruat kabilinden kalıyor. Binaenaleyh başınızı ağ
rıtmak istemiyorum ve beşinci maddeyi de bırakıyo
rum. 

ÖMER LÛTFİ BEY (Amasya) — Efendim; bu 
kanun niçin Encümende kaleme alındı? Ben bunun 
esbabını bilmiyorum. Buraya gelince okundu, ben de 
esbabını araştırdım. Bilirsiniz ki, bütün arkadaşları
mın ekserisi memleketlerine gitmek ihtiyacını duydu
lar, fiilen de sabittir. Yarımız burada, biz 365 kişiyi, 
hatta son gelen bazı mebuslarla 380, 390'ı buluyor. 
Mebusanın bir kısmı irşat, mezuniyet, tebdilihava ve 
sıla suretiyle memleketlerine gittiler. Demek ki bu 
bir ihtiyaç ve ihtiyaçtan mütehassıldır. Meclisin de 
bir ekseriyete lüzumu var. 360, 380 mebus mutlaka 
190'la içtima edebilir ve daha mühim işlerde de sü-
lüsanı ekseriyetle toplanması Iazımgelir. Buna imkân 
kalmıyor ve her gün birkaç kişi gidiyor. Günün bi
rinde (120) kişi kalacağız. Ne müzakere yapacağız ne 
de encümenler teşekkül edebilecek. Sonra bu layiha
nın yapılmasını hakikaten doğru buldum. Para me
selesi onuncu derecede kalabilir. Çünkü bu zavallı 
millet şimdiye kadar verdiği gibi şimdiden sonra da 
verebilir. Bizce kanunun esası bu veçhile takarrür et
tikten sonra maddeye gelelim. 

Bu yazılan maddede; her sancaktan ikişer zat 
intihap olunacaktır ve sonra hariçten arzu edenler 
kalsın denildi. Zannederim ki efendiler hizmet arzu
ya ta'bi değil, hizmeti hepimiz arzu ediyorsak bu ka
nunu bırakalım, Meclisin 380 mevcudu varsın gelsin. 
Herkes yekdiğerine sarılsın, çalışalım. 

FERİT 'BEY (İstanbul) — En iyisi bu. 

ÖMER LÛTFİ ©EY (Devamla) — Mazereti olan 
arkadaşlarımız izin almasınlar, istifa etsinler. 360 ki
şiden yarısının mazur olmasını, doğrusu berideniz ka
bul, edemiyorum. Pek çok mazereti alanlar vardır. 
Fakat vazifesi dolayısiyle ayrılamıyorlar. Beraberce 
çalışalım. Mazereti olanlar bıraksınlar, gitsinler. Yer

lerine başkaları gelsin. Bu memleket bizim gibi daha 
on parti mebus çıkarabilir veyahut bu esası kabul 
ediyorsak 'başlamasın veyahuJt bu esası kalbul ed'iıp de 
muayyen zait kalacak denilirse, artık ihtiyara taaltiûk 
etmiyor. Kalbul etmiyelim. İhtiyara talik ederek Mec
lise girmek meselesi, yalnız bir nokta ile tefsir edile
bilir. Kendi itimat ettiğimiz adama itimat etmeyece
ğiz, kontrol edeceğiz demektir. O halde en ziyade iti
mat ettiklerimizi bırakalım. Emin olarak bıraikıp gi
delim. Hem intihap edin, hem kontrol edin... Otuz 
kırk gönüllü mebusun huzurunda 'ben kendi nefsime 
yapmam. Ya emniyet eder bırakırsınız, ya kendiniz 
kalırsınız, öbürlerini gönderirsiniz. Beyefendiler bir
birimizi murakabe edemeyiz. 

HULUSİ BEY (Karah'isartsahip) — Birbirini mu
rakabe edecek şeyler... 

ÖMER LÛTFİ BEY (Devamla)' — Rica ederim, 
ben bitireyim, sonra siz söylersiniz. Ayni salâhiyetle, 
Beyefendi, buradan gelin söyleyin. Bunu rica ederim. 
Söz kesme meselesini Meclisten kaldıralım. Müzake
renin usulü bozuluyor. Hepimiz ayni salâhiyetle ve 
aynı kudretle buraya gelmişiz. Birbirifnizi kontrola 
hakkımız yoktur. Kontrol heyeti mecmuasına ait'tir. 
Yoksa şahsan hiç birimiz kontrolcu değiliz. Hiç bi
rimiz gid'ip de yalnız başına Heyeti Vekileyi kontrol 
edemeyiz. Madem ki Meclisin Heyeti umumiyesi 
«120» zat intihap etmiştir veyahut intihap edecektir, 
Fakat hepsine emniyet efcmiyor değildir. Birisine daha 
ziyade, diğerine biraz itimat olabilir. Başında ayrıca 
adam bekletmek, nöbetçi dikilmek, böyle şey mevzu
bahis olmamalıdır. Çünkü kalan «120» kişinin haysi
yeti muhteld'ir. Sonra efendim, bu kalacak heyetin 
tahdidi salâhiyeti esasına gelince : Efendiler; biz Bü
yük Millet Meclisi isek, bırakacağımız heyet bu nam 
ve salâhiyette kalıyor. Bunun salâhiyetini sekiz ay 
tenkis ettmek, Meclisin hariçte ve dahilde olan nüfu
zunu ke'sreder. Nasıl olur? Heyet aynı salâhiyeti haiz 
ise şekli diğeri olan bir yüzü budur. Diğer yüzü «120» 
kîşidir ve aynı salâhiyeti muhafaza etmek lâzımdır. 
Demin Şükrü Beyin dediği gibi, sekiz ay zarfında' 
olabilir ki Kanunu esaside bazı tadilât yapmak mec
buriyetinde kalabiliriz. Dünya başka türlü dönüyor. 
Binaenaleyh biz üç aylık yoldan, Van'dan, Bitlis'ten, 
Musul'dan ve bir çok yerlerden arkadaşlarımızı ça
ğırmak için vakit bulabilecek miyiz? Binaenaleyh 
Meclis her sancaktan iki zat, ilk yazıldığı gibi, aynı 
salâhiyeti haiz olarak burada kalmalıdır. Arzu eden 
zevat kalabilir. Fakat keyfemdftefak, belli olmayan 
günlerde gelip de itayl rey etmeleri doğrusu muvafık 
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olmaz. Burada kalmayı arzu edenleri, aramızda ko
nuşuruz, çünkü kalmak isteyenler de vardır, onları 
bırakırız. Sonra tahsisat için şimdi söz söylemeyece-
ğiim. Sırası gelince maruzatımı arz ederim. Binaena

leyh son maruzatım şudur ki : İlk muaddel madde 
kabul edilsin. 

REİS — Beş dakika teneffüs edilmek üzere ceU 
şeyi tatil ediyorum. 

DÖRDÜNCÜ CELSE 
Açılma Saati : 7,30 badezzevai 

REİS — Mustafa Kemal Pş. Hazretleri 
KÂTİPLER (Muhittin Baha Bey (Bursa), Feyyaz AK Bey (Yozgat) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

SOYSALLI İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — 
Efendim bu dördüncü maddenin müzakeresi pek çok 
safhadan geçti ve itiraf etmeli ki Meclisin fikri pek 
ziyade temevvüç etti. Dün nihayet ekseriyeti azime 
ile bir takriri kalbul buyurdunuz. Her şeyden evvel 
arz edeyim ki, bendeniz, eğer işbu emri vaki ortada 
bulunmasa, Meclisin tasgirine katiyen taraftar deği
lim. Bunu dün de arz etmiştim. Fakat madem ki bir 
zaruret vardır. Biz hiç bir zaman «20O» den fazla 
adam toplayamadık, arkadaşlarımız gelemiyorlar. 
Meclisin yarın ekseriyetsizlik yüzünden bir infisah 
tehlikesine maruz 'kalmaması için böyle bir tedlbir el
zem görüldü. Bu; iki aydan beri Meclisin koridorla
rında, otelde (beride beynelahibba müzakereler cereyanı 
edip duran aziim bir fikir cereyanıdır. Biliyorsunuz, 
netice dün ekseriyeti azime ile bir takrir kabul edile
rek tespit edildi, bir şekil verildi. Bu günkü elinize ge
len tadil edilmiş maddede encümenin o takrirden, 
yüzîde doksan dokuz mülhem olarak yaptığı bir şey
dir. Bendeniz başka bir fark görmüyorum ve müza-
'kerenin devamını zart görüyorum. Dün kaJbul edilen 
şeyden bu gün riicu ediyor muyuz? Artık o kadar mü-
zakeratı medideden sonra bunu lütfen kaibul ederse
niz mesele büter. Beyhude uzatnaz. 

Dr. TEVFflK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Arka
daşlar; Bu, Kanunu esasî maddesidir. Kanunu esasi
mize 'taallûk eden bir maddeyi böyle alelacele kifa
yetle kabul etmek doğru değildir. Herkes mutaileatını 
söylemeli ve ekseriyet hâsıl olmalıdır. Şimdi şu mad
deyi aynen okursak dehşetli tenakuzlar görürüz. Her 
daireden iki aza kalıyor. Pekâlâ, bir de ihtiyarî aza 
kalıyor. Bu da pekâlâ, fakat aynı sakaf altında otu
ran bu mebusların birinin adına daimî, diğerinin 

adına gayri daimî diyecekler. Bu ne demek ve kimin 
hakkıdır? Hangimizin hakkıdır? Müntehiplerimizin 
arasında fark var mı? Bununla; bizim aramıza âdeta 
fark ve iftirak koyuyorlar. Hayır! Biz olduğumuz 
gibi kalırız, aynı namı taşırız. Aynı salâhiyeStli me
buslarız (Bravo sesleri). İkincisi; mevzubahis olan me
sele encümende de görüşülürken hazır bulunmuştum. 
Esibabı mueibesirii, yani encümeni bu noktaya sevk 
eden esba'bı mucibeyi tetkik ettim. Gördüm ki saik; 
nisabı ekseriyet ve tabsfeat meselesi idi. Tahsisat me
selesi şimdi mevzubahis olmadığından ona ait fikir
lerimi şimdi söylemeyeceğim. Bu maddemin hakikî 
sebelbi müvellidi nisabı ekseriyet'tir. Bu halde bir ni
sabı ekseriyet kabul ederiz ve ondan sonra Meclisimi
zi hali hazır ile idame ettiririz. Aramıza birtakım 
böyle farklar koymayız (Çok doğru sadaları.) Aynı 
zamanda «salâhiyettar olmayarak» gibi kelimelerle, 
şartlaria bir defa vekâlet olmaz (Alkışlar). Saniyen 
bu maddeyi kabul ettiğimiz gün, Heyeti umumiye 
'kelimesinden, nizamnamede musarrah olan Heyeti 
umumiye manası çıkar ki, bîr saat sonra, biz oldu
ğumuz gibi heyetimizle mevâddı esasiyeyi artık ko
nuşamayacağız demektir. Memleketin bu kadar buh
ranlı zamanlarında, Meclisimıizi, kendi hudut ve salâ
hiyetimizi kendi elimizle bağlamak, bu Meclise, böyle 
inkılâp meclisine yakışır mı? Meclfeimiz olduğu gibi 
devam edecek'tıir. Bu maddeye lüzum yoktur. Mevzu
bahis olan mesele, yalnız nisabı ekseriyettir. Nisabı 
ekseriyet bahsinde de, kendi kanaatime göre, her da-
irei intihabiyeden ikişer azadan noksan olmamak 
şartiyle - mevmuu «120» yapıyor - bundan noksan 
kalmaklığımıza müsaade etmemek şartiyle isteyen aza
ya mezuniyet verilir. İstemeyenler burada kalır. Bu 
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suretle hepimiz aynı rey, aynı ismi taşırız (Alkışlar) 
(Bravo sadaları ve kâfi sesleri). 

MUSA KAZIM EFENDİ (Konya) — Maddenin 
leh ve aleyhinde ve bilcümle fıkaratı hakkında lüzu
mumdan fazla söylendi. Ben madden'in hiç bir fıkrası 
hakkında hiç bir şey söylemeyeceğim. Ancak, mad
dede bir fıkra var, onda diyor ki : Divanı Riyasetle 
Heyeti Vekile daimî azadan madutfıur. Halbuki bazı 
livadan, bilhassa bizim liva'dan Divanı R'iyasette üç 
arkadaşımız var. Bu daimî Divanı Riyasetten hariç 
olarak, aynı livadan münteihap veya ba kura tefrik 
olunsun. Ne suretle olursa olsun, keza aralarında 
daha iki mebus intihap edilmek lâzım gelip gelmeye
ceği hakkında madde saMttir. Yani aynı 'livadan iki 
mebusun intihap edileceğini nakit değil ve intihap 
edilmemesi hakkında da bir sarahat yoktur. Bu, badii 
münakaşadır. İntihap edildiği takdirde, Divanı Ri
yasette üç, bilinti'hap da iki zat ki; diğer livalarla olan 
temsil noktasından, aynı liva'dan Mecliste beş mebu
sun bulunması iâzım gelecektir. Bu itibarla bir taraf
tan tenakuz görüyorum. Yani intihabın lâzım gelip 
gelmeyeceğinin maddede tasrihini teklif ediyorum. 
(Müzakere kâfi sesleri) 

REİS — Efendim, Çorum mebusunun takriri 
vardır. Müzakeremin kifayetine dairdir. Evvelâ müza
kerenin kifayetini reye koyacağım. Kâfi görenler el
lerini kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüştür efendim. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Şahsıma tecavüz edilen bir cihet vardı, burada maa
lesef onu reddedemddim. Tafsilât verecektim. Çünkü 
para meselesidir, dediler. 

REİS — Zatıâlinize karşı böyle bir şey var mı? 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Evet efendim, var idi geçen celsede. 

REİS — O zaman müdafaa edeydiniz. 
ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 

Bendeniz de sükût ediyorum efendim. 
REİS — Efendim, müsaade buyurulursa bir iza

hat vereyim. 
Tevfik Rüştü Bey mevzubahis olan bu mevaddj 

kanuniyenin esasen fe'ilüzum olduğunu ima etmişler
di ve belki de açıktan dermeyan eltmişlerdi ve bütün 
bu mevaddı kanuniyenin yalnız mülhim bir meseleden 
neşet ettiğini ifade buyurdular. O da bir nisabı ekse
riyet tayin ve tespit etmek. Binaenaleyh n'isafbı ekse
riyet tespit edilmek şartiyle heyeti umumiyesinin red
dini teklif etmişlerdi zannediyorum. Tensip buyurur-' 
sanız bunu reye koyacağım. Bu mevaddı kanuniyenin 
hepsinin reddini kalbul edenfler... 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim, evvelce ka
bul edilen bir madde var idi. İçtimain dört ay olma
sına ait. Bu madde de dahil mi? (Hepsi sesleri). 

REİS — Encümenin yapıp huzuru âFinize arz et
tiği mevaddı kanuniyenin birincisinden sonuncusuna 
kadar reddini ka'bui edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kanun heyeti umümiyesiyle reddolunmuş^ur efendim. 

(Alkışlar) 
Şimdi ikinci mesele kalıyor. Nisabı ekseriyet me

selesi. Bunu da düşünürsünüz, yüz mü olur, yoksa 
yüz elli mi? Diğer bir celsemizde bu adedi tayin ede
biliriz. Eğer bundan sonraki içtimaımızda nisabı ek
seriyet tayin edilmesini arzu ediyorsanız lütfen elleri
nizi kaldırınız. Ekseriyet vardır. Yarın aynı saatte 
içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

(Zevali Saat 7,45'te içtJmıaa nihayet verillmiiştir.) 
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