
D E V R B : I O İ L * : 7 İ Ç T İ M A : 1 

em m 

-«.«-

Yüz otuzuncu il 
6-1-1337 Pcrşeiftte 

mmmm 

Sayfa 
1. — Zaptı sabık hulâsası 191 
2. — Âzayi kiram muamelâtı 192 
1. — Azayi kiramdan bazılarına mezu

niyet verilmesi hakkında Divanı Biyaget -
karan 192 

2. — Niğde Mebusu Mustafa Efendinin 
vefatına dair Dahiliye Vekâleti tezkeresi 192 

3. — Gümüşane Mebusu Veysel Rıza 
Beyin mutasarrıflığı tercih ettiğine dair 
Dahiliye Vekâleti tezkeresi 192 

3. — Lâyihalar 192 
1. — Îdarei kura ve nevahi hakkında 

kanun lâyihası 192 
2. — îdarei kura ve nevahi kanununun 

berayi tecrübe bir kaç livada tathikma dair 
kanun lâyihası 192, 

4. — TflikJifter 198 
1.— Bursa Mebusu Operatör Emin Be

yin, ziynet eşyasından ithalât resmi alın
ması hakkmda teklifi kanunisi (2/199) 198 

2. — Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, 
Keskin kazası teşkilâtı mülkiyesi hakkında 
teklifi kanunisi (2/198 M.) 198 

3. — Yozgad Mebusu Feyyaz Ali Bey 
ve refiklerinin, Yozgad sancağı teşkilâtı 
mülkiyesi hakkında teklifi kanunisi (2/198)198 

5. — Tatoirter 201 
1. — Genç Mebusu Celâl Beyle rüfeka-

sının, muhtacini "Eürraa ayrılan (300) bin 
liradan: Lâzistan, Muş ve Genç livalarına 
da hisse tefrik edilmesine dair takriri 

6. — Sualler, cevaplar 
1. — Mersin Mebusu Yusuf Ziya Beyin, 

muhtacini zürraa tahsis edilen (300) bin 

201 
198 

Sayfa 
liranın nerelere tahsis edildiğine dair suali 
ve İktisat Vekâleti Vekili Mahmut Celâl 
Beyin şifahi cevabı 198:199,200:201 

fl* ^^--s-^onya Mebusu Kâzım Hüsnü Be
yin, Bursa Sanayi mektebinden Konya'ya 
nakledilmiş olan talebenin tahsisatına dair 
suali ve iktisat Vekâleti Vekili Mahmut 
Celâl Beyin şifahi cevabı 200 

3. — Erzurum Mebusu Salih Efendi
nin, Yenişehir'de hayvanatı gasbedilen 
köylülere çift hayvanatı verilip verilme
diğine ve Kağızman memlehasına dair su
ali ve İktisat Vekâleti Vekili Mahmut Ce
lâl Beyin şifahi cevabı 200 

4. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, 
odun angaryaeılığı hakkmda suali ve İk
tisat Vekâleti Vekili Mahmut Celâl Beyin 
şifahi cevabı • 200 

7. — Mazbatalar 192 
1. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, 

aşarın teslisinde vukuagelen kâr ve zarar 
hakkında teklifi kanunisi ve Lâyiha Encü
meni mazbatası (2/188) 192:193 

2. — İzmit Mebusu Hamdi Namık Be
yin, Darülmuallimin ve Darülmuallimat 
maaşatının muvazenei umumiyeden itası
na dair teklifi kanunisi ve'Lâyiha Encü
meni mazbatası (2/179 M.) 193 .194 

3. — Eskişehir Mebusu Eyüp Sabri 
Beyin, Bozöyük^ün kazaya tahviliyle Es- ' 
kişehir'e raptı hakkında teklifi kanunisi 
ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/175 M.) 194 

4. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Be
yin, Teşkilâtı Esasiyenin adli, malî ve sa-



Sayfa 
ir kısımlarının ihzarı için komisyonlar teş
kiline dair teklifi kanunisi ve Lâyiha En
cümeni mazbatası (2/187 M.) 194:196 

5. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı * 
Beyin, Darende kazasının müstakil -liva 
haline ifrağına dair kanun teklifi ve-Lâyi
ha Encümeni mazbatası (2/175) 196 

6. — Erzurum Mebusu Salih Efendi
nin, seyrisefer nizamnamesinin tadili, hak
kında teklifi kanunisi ve Lâyiha Encüme
ni mazbatası (2/189) 196 . 

7. — Yozgad Mebusu Rıza Bey ve re
fikinin, Usat tarafından şehit edilen Ka-
ramağara nahiyesi müdürü Tevfik Efendi 
ile Mehmet Onbaşı ailelerine maaş tahsisi 
hakkında kanun teklifi ve Lâyiha Encüme
ni mazbatası (2/181) 196 

8. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, 
vilâyat bütçelerinin tanziminde varidatın 
nısfının esas ittihazına dair teklifi kanu- '\ 
nişi ve Lâyiha Encümeni mazbatası ı 
(2/188 M.) 196 | 

Sayfa 
9. — Tokad Mebusu Rifat Beyin, ara-

zii metrukenin arazisi olmayan köylülere 
verilmesine dair teklifi kanunisi ve Lâyiha 
Encümeni mazbatası (2/159) 196 

10. — Istanubul Mebusu Neşet Beyin, 
Damat Ferit Hükümeti tarafından idam 
edilen Tevfik Bey ailesine maaş tahsisi 
hakkında teklifi kanunisi ve Lâyiha En
cümeni mazbatası (2/180)' 196:197 

11. — Hakkâri Mebusu Mazhar Müfit 
Beyle rüfekasının, Nafıa Vekâletinin İkti
sat Vekâletine raptı hakkında teklifi ka
nunisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/190) 197:198 

8. — İkinci defa reye konan maddeler 201 
1. — Konya teşkilâtı mülkiyesi hakkın

daki kanun lâyihası 201:205 
9. — Müzakere edilen maddeler 205 
1. — Muş Mebusu Mahmut Sait Beyle 

rüfekasının, idam cezalarının Meclisçe tet-
kikma dair teklifi kanunisi ve Lâyiha En
cümeni mazbatası (2/186) 205:211 



' BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 1,30 sonra 

REİS — Beisisani Celâleddin Arif Beyefendi 

KATtPLEB : Feyyaz Âli B. (Yozgad) Cevdet B. (Kütahya) 

REİS — Ekseriyetimiz hâsal oldu celseyi açı
yorum. Zaptı sabık hulâsası okunacak. 
[Kâtip Feyyaz Âli Bey zaptı sabık hulâsasını 

okudu] 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 
Celâlettin Arif Beyefendinin tahtı riyaset

lerinde zevali saat biri kırk geçe bilinikat zaptı 
sabık hulâsası kıraet edilerek tashihen kabul 
olundu. Linyit kömür ocaklarına müteallik 
teklifi kanuni müstaceliyet karariyle Muvazenei 
Maliye Encümenine, tasvip karariyle Lâyiha 
Encümeninden mevrut Kayseri Mebusu Atıf 
Beyin Usulü Muhakematı Seriye nizamnamesi
nin tadiline dair teklifi Adliye Encümenine ve 
mumaileyhin Niğde livasına merbut Yahyalı 
nahiyesinin Develi kazasına raptı hakkındaki 
teklifi Dahiliye Encümenine, Kırşehir Mebusu 
Sadık Beyin, Sulh Hâkimleri Kanununun ta
dili hakkındaki teklifi Adliye Encümenine, Siird 
Mebusu Salih Efendinin, emirber neferleri hak
kındaki teklifi Müdafaai Milliye Encümenine 
havale ve Cemil Beyin, Devletşah isminde bir 
kaza teşkili" hakkındaki teklifiyle Erzincan Me
busu Osman Fevzi Efendi ve rüfekasmm, mas-
lup Abdullah Efendi ailesine maaş tahsisine dair 
teklifiyle aşar mültezimlerinin askerlikten te
cilleri hakkındaki teklif reddolundu. İstiklâl 
Mahkemelerinin dereeei salâhiyetlerine müteal
lik Adliye Encümeni mazbatasının tab ve ruz-
nameye ithali karargir oldu. Kâzım Karabekir 
Paşa ile Kastamonu İstiklâl Mahkemesinden mev
rut telgraf ve Birinci Şubeden Encümenlere in
tihap edilen âza hakkındaki mazbata kıraet ve 
şaki Halit hakkındaki af kararnamesinin reddi
ne dair Adliye Encümeni mazbatasının Dahili
ye Vekilinin huzuriyle müzakeresi için tehirine 
karar verilip bütçe müzakeresine geçildi. Kare
si Mebusu Vehbi Beyin, Meclisçe teşkil edilecek 
Encümenlerde kadroların tesbit edilmesine dair 
olan teklifi on beş günde bitirilmek şartiyle ka
bul ve teneffüs için celse tatil edildi. 

ikinci celse 
Calâlettin Arif Beyefendinin tahtı riyaset

lerinde zevali saat üçü yirmi beş geçe inikat ede

rek Eskişehir Mebusu Abdullah Azmi Efendi
nin iki ay mezuniyetini temdit ve muhtelif ma
hallerden mevrut tebrik telgrafnamelerine cevap 
itası tensip ve bütçe müzakeresine devam oluna
rak perşembe günü içtima edilmek üzere saat 
beşte celseye nihayet verilmiştir. 

Aynen kabul olundu. 
Reisi Sani Kâtip ^ Kâtip 

Celâlettin Arif Fayyaz Âli Cevdet 

REİS — Zaptı sabık hakkında söz istiyen 
var mı efendim? 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, dün bu 
karar tebliğ edildi. Şubelerden hiç birisinde 
toplanma emare ve alâmeti yok. * 

REİS — Müsaade buyurunuz. Zaptı sabıkı 
kabul edelim ondan sonra, zaptı sabıkı kabul 
edenler el kaldırsın. Zaptı sabık hulâsası aynen 
kabul edilmiştir. Buyurunuz Vehbi Bey. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendini, bu on beş 
günde bitecek. Maliye Vekili Beyefendi de bütçe
yi bizim on beş günde yapacağımız kadroya talik 
edeceğini işrab buyurdular. Bizim bu kadrolarla 
onun alâkası yoktur. Hükümet, yine bütçesini tan

zim ve takdim etsin. Kadrolar Encümenlerde yapı
lır ve Muvazenei Maliye Encümenine tevdi edilir. 
Orada Hükümetten gelecek bütçe ile kadrolar 
tesbit edilerek Heyeti Âliyenize arzolunur. Fa
kat şubelerden intihap meselesine gelince, Encü
meni Mahsus için vesair encümenler için inti
hap yapılmasına karar verildi. Hiç bir Encüme 
nin beşten ziyade âzası bir yere gelip toplanmak 
ihtimali yok. Tahtaya yazınız, yalvarmız, her 
ne suretle yaparsanız yapmız, encümen teşkil 
etmek ve şubelerden intihap olunmak imkânını 
göremezsiniz. Binaenaleyh bendenizin bir şekil 
hatırıma geldi. Yarın cuma olmak münasebe
tiyle tatildir. Meclis cumadan sonra heyeti umu-
miyesi hasbihal suretiyle burada toplanır ve 
bütün arkadaşlar aramızda görüşe görüşe bu 
encümenleri intihap edebilirsek, bu encümenler 
işlerini görürler. Tasvip buyurulursa bendeniz 
bunu istirham ediyorum. 

. • SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, böyle hususi encümen yapmaktansa her en
cümen mensup olduğu vekâletin kadrosunu tan
zim etse daha iyi değil midir? (Hayır olmaz 
sesleri). 

— 191 
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ftEİS — Efendim, Vehbi Beyin şu teklifini 

kabul ediyor musunuz? (Muvafık muvafık ses
leri) . Kabul edenler lütfen el kaldırşm. Kabul 
edildi. Pekâlâ efendim, yarın cumaâ«ji' son^a Oiu-
susi bir surette içtima edilerek encümenlfr rjjnti-
hap ve tefrik edilecektir. 

2. - ÂZAYÎ KtRABİ mÂMELAÜL 
1. — Âzayi kiramdan bazılarına mezuniyet 

itası hakkında Divanı Riyaset karan 
gEÎS — Efendim, Divanı Eiyasetten mezu-

niyfffer hakkmclâ bâzı talepler vardır: 
v'n t iU \ "" 'Divânı îlivitset iararc 

^Esamisi münârref, zevatın Mmleri hizasında 
gösİferîİen mezuniyetleri kânunusani İ3W7 tarl-
4mıde f';munaki/t Divanı Siyasetçe tasvip edilmiş 
olmakla Heyeti femümiyeriin hazarı tasvibine 
arzolunur. 

Î$M$> — Birer birer reyi âlinize arzedece-
ğim:'İsparta Mebusu Nâdir Bey bir ay:izin is
tiyor. Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Ka
bul edildi. Canik Mebusu Süleyman Bey tçmdi-
den bir mah istiyor. Kabul buyuranlar tlûtjien 
el kaldırsın; kabul edilmiştir. Aydın Mebusu 
•ÎDraih Bey ;temdiden iki mah istiyor. Kabul bu
yuranlar lütfen.:'-.4 kaldırsın, kabul huyurulçlu. 
Kf^ehir Mebusu Müfid Efendi bir bnçufc mah 
istiyor. Kabul buyuranlar el ;kaldırsın, bu da 
fcalbul edUâi. Erzincan Mebusu Ahmet Fevzi 
Efendi- ti^îmah talep. ediyor. IKabul edenler lût-
ffehel kaldırsın. > Kabul edilmiştir, izmir Mebusu 
^aef Süleyman -Efendi tenidiöen bir ay #aha 
•föl%©r. Kabul ıbuyxtranlar . i%tfen ej t^Mîrs^n, 
kâimi ediMi.. Karahisarı sahîb MJebuşu Ömer 
:®feMi .şubat nihayetine kadar me^njy etinin 
terndSiini talep ediyor. Kabul, buyuranlar lütfen 
el fcaldırsııh, s kabul edildi. Mardin Mebusu Tah
sin'.Bey, ikinci devrei içtimaiye bidayetine fea^ar 
mezuniyet ̂ istiyor. Tasvip buyuranlar lütfen el 
kaMirsm. Tasvip edilmiştir, hepsi kabul edildi 
ttemektir. 

ş . - 34x^14149 
t.. — lÂarei kııra ve nevdhi hakkında kanun 

.REİS —-: Evrakı varideden idarei kura ye 
nevahi teşkilâtı hakkında Heyeti Vekileden mev
rut •; ilâyihâi kanuniyeyi Dahiliye Encümenine 
gönderiyoruz. 
frf lfUSTA^A..Ş. (Karahisan şarkî) — Beis 
Bey, tbi* defa fokünsa. 

»İBBtS T— Uzundur Encümenden geldikten 
sonra okuruz. 

rj^ifpcr0e'Mr %aç Mvad&'iât%ifywq âoM'T^M^m 

RElŞ — Keza Idarei kura ve nevahi teşki-
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I lâtınm berayi tecrübe bir kaç livada tatbikına da-

ir Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye 
var. Bunu da keza Dahiliye Encümenine havale 

\\ elîyoıtüC ' • 
OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Müstace

liyet karariyle. 
; RjE|S —-.Müstaceliyet kararını Hükümet is

temiyor. Eğer Heyeti Celileniz arzu buyuru-
| yorsa". 
I VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, encümen-
I den biz müstaeelen çıkarırsak Heyeti Celile o va

kit isterse müzakere etsin. 
REİS — Pekâlâ. 
2..— Niğde Mebusu Mustafa Efendinin ve

fatına dair 'Dâhiliye Vekâleti tezkeresi. 
RE IS — Niğde Mebusu Mustafa Efendinin 

vefatına dair Dahiliye Vekâletinin tezkeresi oku
nacak. 

Pfiyük ^Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
,vNiğ^e ,^|pbuşu Mustafa .Efendinin vefat ey-

l§İ3tİŞ fpİffttfu mutasarrıflıktan bildirilmiştir 
I /efendim. -

(Allah rahmet eylesin, ailesine taziyetname 
yazılsın seşlferi). 

RIÎIŞ — Peki şfenfiim yazıişm. 
3. — Gümüşane Mebusu Veysel Biza Beyin, 

mutasarrıflığı tercih'ettiğine dâir Dahiliye Ve
kâleti tezkeresi. 

,$$IS — Gümüşane Mebusu Veysel Beyin, 
mutasarrıflığa .t£yin kılındığına dair Dahiliye 
Vekâleti tezkeresi var: 

Şüyük Millet Meçlisi Riyaseti Celilesine 
$ '. XİI . 1330 târih ve 1896 adetli tezkerei 

riyasetpenahileri arizei cevabiyesidir. Gümüşa
ne m^t'aşar'rıfİığına Veysel Riza Beyin, 23 Teş
rinievvel 1336 tarihinde tâyin edildiği arzolunur % 
yendim. 

Dahiliye Vekâleti Vekili 
Dr. Adnan 

RASİM B. (Şivaş) -^Efendim, Mustafa Be
yin ailesine" İtjeeîîs namına taziyet yazılsın. 

B E I S —- Tazüaç^k /efendim. Veysel Beyin de 
jneınuriyeti kabul ettiği İçin defterden ismini 
.̂ ay ;̂ejdecegız. 

1. — Kütahya Mebusu Gemil Beyin, aşarın 
teslisinde vukua-geUn kâr ve zarar hakkında tek-
Wfi ' tiahunisi ver~Lâyiha' Encümeni mazbatası 
(2/188) "'•' "•' ' " 

RE IS — Kütahya Mebusu Cemil Beyin aşar 
lıak^indaki teklifinin' M^uvazehei Maliyeye hava
lesine dair Râyiha Eacomehi mazbatası okunacak: 

— 1B2 — 
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Siyaseti (Möeye 

jPefclis usulü üe ve kefaleti müteselsile ile 
"kura -aptâlisîne iimm.et kay^ltşpan aş^nn ne-
Üeei eibayetinde hâsfl olacak zararın beyfieîaÜâli 

^pp-iy^ş. ^ujyıku J&z jn^n temin eridiği 
» . y j ı ^ p a p j : ^emgtüi ye kirjn 4a ibir iki 

j^egşfğze {m^el j^Jmiy.ej^k ^e$şşin aşan 
^peijn^eı^evzjl J ^ m u n a dair çfcojbaJby»Me
busu Cemil Beyin Encümenimize muhavvel tek
lifi kanunisi mütalâa ve tetkik .pjunçhı. Teslis 
usulü ile alarm sureti idaresi demek üç senelik 
M/Şİi ;!şar bilhâsap abâlii knıspt nakden zim-

JJ%<$ feftKÖe4»teî^ <iemek pidu#»«daa kâr ve za-
m? Jıer î rdifiL s|^tojna .aittir. Teklif i mezkûrda 
^ermey^p »eülen « a t a r ise bu sureti idamede 
âe#il,ö&§ak smnn aynisratiyie &ay halkı namına 
M ^ i - # k 4 l î s y e yarji dfiMeejiğin<|en ieabi ©ra
fa j l a ı t g g g y g ^ o l u n m ^ ü ^ binkü*e de J f e a -
,i enei J^liye ğncümenine lüzjımii havalesi tezek
kür kılınmıştır. 

Kajml buyı^luy£r mu efendim? 
Kabul edenler lütfen en kaldırsın. Müvazenei 
Maliye «nçümenine havale ölündü. 

j%qı^lm^c$lfy,}n ve ^m^m^ym<^t ^ffç^0mm 

ÎÖSÎS — Ankara Dârülmusüimiri ve Bâ-
rülmtialiimat toaaşatinm Müvazeni Umumiyedeh 
itasi haklfeKİaki teMifjn recine dair €İâyiha :Bn-
cümeni mazbatası okunficak. 

I^ase^i Oelileye 
AnkaımsBarülnuıailirain ve MuaUimatmaaş ve 

masarifinin itovazenei. ümumiyed/en lüzumu tes
viyesine dair ;îzmit Mebusu Harami Beyin eneü-
menimize muhavvel 20 irânunuevarel 1336 tarihli 
teklifi kanunisi mütalâa ve ieahı^müaakere olun
du. .Darölmaailimin ve MüalBjnaöh maaş ve 
majşaffltfiıak idârei üusu&iye varida£md&n tesvi
yesi kanujıu mahsus ^kâmından cömasaaa Ye 
^ex taraf ta da»eyni mezkûreteyn iihtiyaeatınpi va-
aâdatı meafcftB l̂en tesviye ve teran ve varidatı 
ki&yet et»iyen yellerde dfthi -MuıaseRei Umö-
miyeee idArei &f t^ iy«te ı»«a;Yjn#t edikaefete 
ilmlunmagMak binaen Ankftra Paçül^usllimin ve 
Müailimatt hakkında jişfeai övftam#e ofemıya-
eâğın^an »tökl^i mez&û^un. red ve Heyeti Umu-
ıniyöye aseaııa karar v e a ^ . 
^LayihaUn. ®etei Na. MM. Kâtib 

'Mehm^t-Şörif ¥ö2gâ# - €e»ril fiailil 
Eferm 

ç&vğşğğt,. r|d 8$&& bftpf İteW sesleni) 
>MAi^S® V. :B1^ÖD fi. ^- E^esdım malûmu 

âtfetiz tolûtarölmuiâliıaiii vaktiyle idaı̂ ei ;b^usi-
ye ̂ bütçesinin. daBhçmdan tamanıiyle tatil v€ mO. 

i. €>nu müteak^ zannederim Mşarif Ye-

*âtetf btınn ihyaya ^eşetbüs etm5$ v e ^ ^ u n e 
kadar da bir tayftan bbrç â^ajatak ve'rairiei 
nıaslahat e<Uleret,fa güde kadar ^etöîteÖ^İ. Wi-
liayeft ^ttşyöti Tektte filâyatâ muavenet "aslın
dan otoaılk; ûmxe şubat gaye^e^a|^4^çüflatın 
İdanie^nıî Jafiti ka^*ra aldı vre îâzım ^Jen jnu-
ayê net yap!u(iı. 

^fett Mİ^ıyetme katter şimdi mesele feîtaüdbş-
tir. gelecek «eçte idartsi fcusuşiye iç^â kaboaİ feı-
yıırtda«â^: te^Milta göre nevahi ve v^y^tın.ifla-
resine ta^edakairttl buyıtrâînrşa ö tatula jjıe^âle 
bilmiş ,Qİur. 

SIBR1 B. CToz^ad) — Jfcejs 
ye^il Beyjn buyufâûklan .gibi Bjr 

tekUf ya^, ^epek. . . 
SEfe —• jlize .sez vermedim. Tahsin Beyindir 

söz. f 

TAJiSİN B. (Aydm) — mendim Rarüte»-
alliaıiu 'meseldi Meclisi âlinize yüz 4eia olmak 
âjse>e ışç^yer ;ye ;hiçJ?ir yaMt bir sureti halle üc-
tiî?W e^aa^ar. iWaMmu âliniz kabul edilen şim
diki vâjteat t^îiMttı Aeabîiıca her har MVŞBÖI 

»mijş̂ ak;n olmalına ve hig bir Hvanm e^i vflâyet 
devairice Kiiiav^ne,t imkânı olojaıaftsına'binaen 
artık .y^yejfliffiuı bir Bs.rüİBiualljmİB.-id^re ^eöne-
İerişye iiŞkân kalınâmjştır. Bunun i f n Maarif 
Vekâleti bu yaiyeye gebnez<ten evvel ?biunu der
piş edecek Jbu .Dar^muaİlimin hakkjnda bîr W a r 
vermiş ve bunun her halde doğaldan doğruya 
umumî bütçeden tesviye edilmesi İpıtiyaçı karşı
sında bulunmuş. Tahkikatıma göre «îyevm işgal 
altında büİürimıyan vilâyatta on dört Barü&ra-
allimin inevcuttur. Ye bunların <!a tahkikatıma 
^>re talîebesi ^900) nefe«îen ibarettir./Malûmu 
aBhfe (0$ mek«e%e inkısam eden (0Ofr) tâleteâeta. 
her mektebe isabet eden (50 - W) talebe ifîn '^ir 
Daıllimnallimin idare etmek doğru değildir. ,Düri-
yada en zengm bulunan ve maaf ifi Tıer yerden 
ziyade müterakki bulunan Amerika'da bile (5t) -
60) talebe için bir BarüJmuaUwBi,Mare edîlmez. 
Bu bize mahsus bir israftır. Darülmüalîimin ta
lebeleri mâdbmki leylidir ve mektepten idare 
oluşuyorlar. Bıaalaiı mebanisi müsait çAm yvr-
lerden uç dö*t mektebe hasrederek, taJ#beterjn 
yerleştirilmesi suretiyte kadrolardan pek büyük 
bir istifade ve tasarruf husule gelecektir. Bu 
tasarruf feriki dripde. altmış yetmiş bulur. 

J&ŞÎS —-Tahsin Bey müsaade buyurun. Biz 
Aftkarş Da^r^afflmîhi meselesMen b^hsediyo-
xvk- M^^O^İ j^r^hnuslHminleri Sıevzuu Tjabfe 
eâiyöraufluz, 

T^BSföE £. <Ûş5famlft) — B^? ayni halde
dir. Jİ ler âzayi M^m- bu»u o%\lem% istemezlere 
vaz geçelim. (Gürültüler)ı .gajan^ej^m .meselemin 
ruha bu noktaya 4^mas ediyor. Tuz defa uıefkii 
mü^k^reye Ĵ ft̂ iV^n bu meseîeriijı çarer halli 
budur. Meclisi Âlîniz bunun için ÜJelti yüfc defa 
mfia^ejîe^B pişmiş ve lılc bir jp#İ£e varoemiş-
tir. Binaenaleyh MİiiBri£ \"^ftktii^gn ;ktköııa» 

— W3 
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ederiz, bunu nazarı dikkate alarak ve mevcut 
on d.ört Darülmualâmin içinde gerek müdürler 
ve gerek muallimler mcyanmda... 

REİS — Tekrar sadede davet ediyorum Tah
sin Bey, Ankara Darülmuallımininden bahsediniz. 

TAHSİN B. (Davamla) — Ve Ankara Da-
rülmualliminin diğer melueblerle birleştirilerek 
Ebniyesi müsait olan bir yerde toplamak şartiyle 
kadrosu yapılsın ve Meclise takdim edilsin ve 
Meclis de o suretle Muvazenei Umumiyeyi kabul 
etsin. Bendeniz bunu teklif ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen-. 
dim şimdiki okunan teklifte Ankara Darülmu-
allimin masarif at ve maaşatı Muvazeni Umumi-
yeden tesviye edilsin* deniliyor. Lâyiha Encümeni 
(Darülmuallimin ve Muallimatın masarifatı ida-
rei hususiyeden tesviye edilir, istisnai olarak 
Ankara'nın Muvazenei- Umumiyeden tesviyesi 
doğru değildir) diyor ve reddediyor. Yalnız bu 
Darülmuallimin ve MurJlimat maaşatmm şubat 
nihayetine kadar Mo\azenei Umumiyeden tesvi
yesi için bir teklif cardır. Şimdi gelecek, okuna
cak. Maliye Vekili Bey de böyle buyurdular. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim lüzumsuz 
bir müazekere cereyan ediyor. Onu arzedecektim 
bendeniz, Maliye Vekili Bey de izah ettiler. Ay
rıca idarei hususiyei vilâyat kanunu gelecek* 
o zaman herkes.fikrini dermeyan eder. 

RElS —Pek âlâ: Bozüyük nahiyesinin kaza
ya tahvili hakkmdn... 

SÜLEYMA*N SIRRI B. (Yozgad) — Reis 
Beyefendi şu teklifi reye vazetmediniz. 

REÎS — Darülmuallimin hakkındaki Lâyiha 
Encümeninin şu teklifini reyinize arzediyorum. 
(Kabul, ret sesleri). Kabul edenler el kaldırsın. 
Lâyiha Encümeninin teklifi'kabul edildi. 

3. — Eskişehir Mtlusu Eyüb Subri Bey ve 
rüfekasmin, Bvzüyülc'ûn kazaya tahviliyle Eski-
şehre raptı hakkında teklifi kanunisi ve Lâyiha 
Encümeni mazbatası (2/U5 M.) 

REÎS — Efendim Bozüyük nahiyesinin kaza
ya tahvili hakkındaki teklif var. Lâyiha Encü
meninin, Dahiliye Encümenine havale edilmesi
ne dair olan mazbatA-a okunacak. 

Lâyiha Encümeni mazbatası 

Eskişehre kurbiyet ye münasebeti bulunan 
Bozüyük nahiyesinin kazaya tahvili ve înönü 
nahiyesinin de oraya raptı hakkmda Eskişehir 
Mebusu Eyüb Sabrı Beyin takriri encümenimizce 
şayanı müzakere görülmekle Dahiliye Encüme : 
nine havalesi zımnında makamı celili riyasete 
takdimi tezekkür kılındı. 
Lâyiha En. Reisi Na. M. M. Kâtib 

Mehmet Şerif Süleyman Sırrı . Cemil Halil 

REÎS — Kabul edenler el kaldırsın. Kabul 
edilmedi. Reddedildi efendim. 

4. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, Teş
kilâtı Esasiyenin adli, malî vesair kısımlarının 
ihzarı için komisyonlar teşkiline dair teklifi ka
nunisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/187 M.) 

REÎS — Teşkilâtı Esasiye kavânini feriyesi-
nin biran evvel yapılması için şimdiden muktazi 
encümenlerin teşkili hakkındaki teklif in muvafık 
olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası var. 

Lâyiha Encümeni mazbatası 

Teşkilâtı Esasiye kanununun yalnız kısmı 
esasisi ve idarisinin tedviniyle iktifa edilmiyerek 
buna müteferri bilcümle kavanin ve nizamatı 
sairenin de biran evvel ihzarı zımnında lâzım gelen 
mutahassıs encümenlerin şimdiden teşkili lüzu
muna dair Tunalı Hilmi Beyin takriri encümeni
mizce şayanı kabul ve müzakere görülmekle ifayı 
muktazası zımnında Heyeti Umumiyeye arz ve 
takdimi tezekkür kılındı. 
Lâyiha En. Reisi Na. M. M. Kâtib 

Mehmet Şerif Süleyman Sırrı Cemil Halil 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Efendim ev
velce her şubeden üçer zât intihab edilmek su
retiyle bir Encümeni Mahsus teşkil edilmişti. 
O Encümeni mahsus Teşkilâtı Esasiye ve idariye 
kanun lâyihasını çıkardı, müzakere ediliyor. 
Bittabi yakında bitecektir. Yalnız esbabı mu
cibe mazbatasının bir fıkrasında «Bu teşkilâtı 
esasiye ve idariyeye müteallik kavaninin peyder
pey tanzim ve Meclise takdim edileceği» zikre
diliyordu. Encümeni Mahsustan bu vadin inca-
zmı isteyelim, zannediyorum ki, Encümeni 
Mahsusda toplanıp ihrazı ekseriyet edemiyor
lar. Her halde bütün encümenlerin dimağı 
olan Encümeni Mahsusun dirilmesinin çaresi
ne bakalım. Çünkü Encümeni' Mahsus bugün 
yok gibi görünüyor. Binaenaleyh bu encümeni 
faaliyete sevkedelim. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı sahip) — 
Malûmu âlileridir ki, Hükümetin halkçılık pro
gramı şeklinde Meclisi âlinize tevdi etmiş ol
duğu programın tetkiki Encümeni Mahsusa 
havale edilmişti. Encümeni Mahsusda bende
niz de bulunuyordum. Bu encümen her gün mun
tazaman ve mütemadiyen sabahları içtima et
mek üzere yirmi gün zarfında tetkjkatmı ikmal 
ederek belki iki ayı mütecaviz zamandanberi 
programı Heyeti Âliyenize tevdi etmiştir, iki 
aydır Heyeti Umumiyede bulunan lâyihai kanu
niye henüz Meclisi Âlinizden çıkamamıştır ve bir 
çok arızalara uğramıştır. Bunun için yevmü 
mahsus tâyin edildiği halde maalesef o günlerde 
başka işlerle iştigal edilmiştir, öyle gözükü
yor ki,en ziyade halkın işine yarayacak, halkı 
mukadderatına hâkim kılacak, halka kudret 
verecek olan o Teşkilâtı Esasiye Kanununa Mec
lisi Âliniz biraz lâkayıt kalıyor. Encümeni Mah
sus bir çok maddeleri encümene almıştır. Diğer 
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mevaddı ki, - en mühimmi idare faslıdır - henüz 
idare faslının bir maddesi kabul edilmiş, diğer 
mevat müzakere edilememiştir. Heyeti Âliyeniz-
den encümene iadesi lâzımgelen diğer nıkat da en
cümene iade edilmeli ve Meclisi âlinizin nok-
tai nazarı taayyün etmeli ki, Encümeni Mahsus 
onları bir esasa raptedebilsin ve Meclisi Âlini
zin noktai nazarını da nazarı dikkatten dur-
tutmıyarak yeni bir lâyiha ile çıkabilsin. He
nüz bu yapılmamıştır ki, Encümeni Mahsusun 
ataletinden bahsolunuyor. Evet Encümeni Mah
sus aynı zamanda diğer şuabata taalluk eden 
lavayihi kanuniyenin de peyderpey tanzim ve 
ondan sonra Heyeti Âliyenize sevkını vadetmişti. 
Fakat vadetmiş olduğu lâyihanın henüz sekiz 
maddesi bile kabul edilmemiştir. Meclisi âli
niz; halkı bilfiil mukadderatına hâkim, iradesine 
sahip kılmak istiyorsa, bütün şuabatı umuru 
Devlette takip edilecek istikametleri göstermek 
istiyorsa - ki bu lâzımdır - Eğer bu istikamet
leri göstermiyecek olursak Devletin nereye git
tiğini bilmiyoruz demektir ve bilmeyi de arzu 
etmiyoruz demektir. Gideceği yolları halka bil
dirmesi lâzımdır. Bunun için, Devletin nereye 
gittiğini bildirmek için kaptanın iraei tarik et
mesi lâzımdır. Bunun için Meclisin lâzımgelen 
hututu çizmesi lâzımgelir. Bunda da iki tarik 
vardır. Ya Encümeni Mahsus vadettiği bu işi 
yapar. Veyahut her encümen ki, Meclisi âlinizin 
intihap ettiği mütehassisinden mürekkeptir, 
Meselâ Adliye Encümeni Adliyede takip edil
mesi lâzımgelen istikametleri gösterir bir lâyiha 
verir. Müdafaai Milliye Encümeni orduda lâzım
gelen istikametleri gösterir, Maliye, Maliyede 
takip edilmesi lâzımgelen istikametleri göste
rir. Bu gibi her encümen projelerini verirler. 
Onlar bir kere burada tetkik edilir. Meclisi 
âlinizin noktai nazarı da anlaşıldıktan sonra 
Encümeni Mahsusta tetkik edilir. Matlup olan 
şey Meclisin faaliyete gelmesidir, Encümeni Mah
susun değil. Meclisi Âlinizin Teşkilâtı Esa
siye kanunu çıkarması lâzımdır. (Doğru ses
leri). Efendim siz daha eskisini çıkarmadınız ki, 
yenisini yapalım, 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Efendim En
cümeni Mahsus hali faaliyette midir? Mevhum-
mudur? Esas budur. Maatteessüf mevhum bir 
hale gelmiştir. Faaliyetinin mahsulü olarak or
taya koyduğu lâyiha ise sarf, nahiv ve mantık 
hatalarından maada sefir demek olan «Mümessil» 
unvanını kullanmış ve «Tam muhtariyet» gibi 
ibareleri kullanmak hatayi siyasisinde bile 
bulunmuştur. Bundan maada maddelerin terti
binde bir çok hataları vardır ve bu yüzden 
Meclisin kiymettar vakitleri zayi olmuştur. Ben
denizin teklifim, ihtisas erbabından müteşekkil 
hususi encümenler teşkil edilmesi esasına müs
tenittir. Yani Adliyede şu arkadaşın katiyetle 
ihtisası varsa hususi Adliye Encümenine âza 

intihap edilmelidir. Sonra beyin teklifi veç
hile alelade encümenlere bu işleri havale eder
sek katiyen işin içinden çıkılamaz ve bahusus 
encümenlerde ihtimal ki, ihtisas sahibi olmı-
yarak intihap edilmiş arkadaş vardır. Mese
lenin ehemmiyetine binaen her şubei Hükümet 
için bir Encümeni mahsus teşkil edilmeli ve o en
cümeni mahsusun şimdiden hututu esasiyeyi 
çizerek idare kanunu gibi birer lâyihai kanu
niye hazırlamalıdırlar. Onlar da peyderpey mü
zakereye konulur. Şükrü Beyin dediği gibi 
Encümeni Mahsus bütün şuabatı Hükümeti de-
ruhde ederse zannımca kendisini pek büyük dâhi 
addetmiş olur. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim bugün En
cümeni Mahsus yoktur. Ve Encümeni Mahsus 
mazbatasmde da kendisinin böyle mevat tek
lif edeceğine dair bir fıkra yoktur, en son 
fıkrası idare kısmına ait kavanini mahsusa 
peyderpey Hükümet tarafından getirilecek ve 
onlar da Eneümeni Mahsus tarafından tetkik 
edilerek Heyeti Celilenize takdim edilecektir. 

Kendilerinin tabii yüksek bir payede oldukla
rını itiraf ettiğimiz Hilmi Beyefendi encümenin 
her şeyi deruhde etmesini istemiyorlar. Evvelce 
hükümetin halkçılığa dair getirmiş olduğu me
vat Heyeti Celilenizde okunduktan sonra Heyeti 
Celileniz Encümeni Mahsusu intihap ve bilâhare 
de azalarını tezyit etmiştir eğer o kifayet ve ka
biliyeti Hilmi Bey Encümeni mahsusta görmü
yorlarsa o da Heyeti Celilenizin hatasıdır. 
(Kendi riyasetini istiyor sesleri). Heyeti Celile
niz yanlış intihap etmiştir. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Hilmi Bey 
de fena bir şey söylemedi. 

VEHBÎ B. — Efendim j bendeniz anladığı
mı soyuyorum. Zatı âliniz de çıkarsınız buradan 
tashih buyurursunuz. Binaenaleyh Encümeni 
Mahsus her meseleyi kendi tedvin edip getirecek 
değil; Hükümetin devairi aidesini tanzim edecek 
ve getirecektir, Encümeni Mahsus da tetkik ede
cektir. Heyeti Celileniz de encümeni bunun için 
intihap etmiştir. Encümene şubelerden yeniden 
âza intihap edilmektedir. Hilmi Bey de on
ların araşma girer ve Encümeni Mahsus kendi
lerinden istifade eder. 

Heyeti Celileniz lüzum görmüşse bendeniz 
maaeliftihar ve maalmemnuniye kendi hesabıma 
Encümeni mahsustan istifa ediyorum. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Balu) — Müsaade bu-
yurulur mu? Efendim eğer Encümeni Mah
sus erbabı ihtisastan olsaydı arzettiğim bu ha
talar katiyen husule gelmezdi. Adliye Encüme
nine Şükrü Bey girebilirler. Fakat beni kal-
dırıpta Ziraat Encümenine intihap etmek hata
nın en büyüğüdür. Ve hiç bir şeyde ihtisasım 
yoktur. Onu da itiraf ediyorum. 

REÎS — Şimdi efendim, ohalde Lâyiha En-
cümesinin bu mazbatası... 

— 195 — 
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T E H B t B. (Kaısesi) — Heyeti Vekileye ha-

va^e ;oluBSttn,,IIeyeti Yeisle verecektir. Bu esas... 
R E İ S ' — Elemdim; Heyeti Vekileye havale-

sİKİîkabul b^Tsmıdar lütfen eînkaldırsın. Kabul 
edildi 

5, •— Yozg&d Miky.su Süleyman Sırrı Beyin, 
D {trende kazasının ^üstakü Uva haline ifrağına' 
dair JçcifiiunJeklifive İLayiha Encümeni mazbatası 

REİS-— Efedim; Darende kazasının müstâ^ 
kil ; livâv haline< ifrağ* hakkında . (Ret, ret ses
i m ) ((Mraitute*). 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bende-
nizift yörçaaaaış olduğum bu teklif şimdiye kadar 
He^^V'ek&eye* gidecekti. Müsaade- buyurunnaz; 
Hepsinden* dzemdir. l^ataz bendeniz1 buftun 
d0ğ*ud^n doğruya -Heyeti7 Umttmiyenıflft kabu-
lütedes?< evvel* Heyeti Vekileyeij gitmesini teklife 
ediyo*ti£tt. 

RB;ÎS — Ohaide Heyeti Veküeye lıavale-
sisi kabul ediyor musunuz?' (Hayır seslesi). Peki 
reddedildi. 

6-.> •.— ^Erzurum MebusuSalih Efendinin* sey-
risûfermi^amMomesinm iadühhakkında teklifi kar 
nvmmmenlM!yiJmMnc%mmi' mazbaitmı (&/189) 

I— .Efendim; .seyahat nizamnamesinin 
t a j i ^ ^ ^ k î n d a k i teİdifm^nuvafık olduğuna dair 
Lâyiha. Encümeninin mazbatası- vardır. Okun
ması VŞEZU buyurulur mu? Yoksa Dahiliye En-
menine mi gitsin ? (Muvafık sesleri): 

O halde efendim Dahiliye Encümenine git
mesini kabul edenler lütfen - el - kaldırsınlar: Da
hiliye Encümenine havale edildi. 

7.,—Yoz@qd Mebusu RızaM-ey ve refikinin, 
V sat, tarafmdan,. şehit, edilen Karamağara nahi
yesi .müâhrü • Tbvfik Efendi ile Mejımet Onbaşı, 
aiUUrine.maaş' tahsisi hakkında teklifi kanunisi 
ve Lâyiha Enenmeni mazbatası (2/181) 

Rjjjîî^— Şehit" -edilen nahiye müdürü -T'evfik = 
ile •Jandarma' Mehmet 'in ailesine maaş- tahsisine • 
ait?Lâyiha. Encümeni mazbatasıjsvar.- (Muvaz-enei '•• 
MAliîf e^En«ümeni»e - sesleri). Muvazene! Maliye 
Encümenine havalesini kabul? buyuranlar lütfen 
el»ikaMffism.: Onhalde -nazarı dikkate alınmadı 
eferadfet Okunaeakfcır: 

Lâyiha- Enenmeni- mazbatası 

«Usafc tara&ndan şehit edilen Akdağmadeni 
kamaşma smerbut ^Karamağara .nahiyesi, müdürü 
Teyflk^Efendi • ve Jandarma .Mehmet Onbaşının 
aile^ve yetimlerine-hidematı vataniyeden maaş-
tah,sİ3İ lüzumuna dair \ Yozgad Mebusu t Rıza 
Efendinin Encümenimize .muhavvelteklifi ka
nunisi, mütalâa qlundu. Teklifi mezkur îifaraş 
Mebusu Tahsin Beyin Küçümenimize mevrut 

22 Kânunuevvel 13&6 tarih vö? (185) numaralı 
mazbata 41e Heyeti Veküejte havalesi; lüzumu ar-
zedilen teklifin aynı olmakla ifayı muktazası 
zımnında Makamı Celili Riyasetle takdimi tezek
kür kılınd. 
Lâyiha i En. Rs. M. M; Kâtip 
Mehmet Şerif Yozgad Cemil Halil 

Süleyman Sırrı 

(Ret sesleri) 
TtfİSTALI HİLMf B. (Bolu)' — Efendim, ya-

zifei vataniye başkadır, hidematı vataniye baş
kadır. Geçen gün de ulu senitlerimizden Nu»-
ret Beyin maaşı hakkında arzettiğım veçhile, 
katiyen kazara şehit olanlara hidematı vatani
ye tertibinden maaş tahsis olunamaz. 

ATA B. (Niğde) — Heyeti Vekileye havale 
olunsun. 

REİS — Efendim, Heyeti Vekileye havalesi
ni * kabul buyuranlar lütfen el kaîdirsm. Kabul 
olunmadı efendim. 

8. — Kütahya Mebusu' Cemil Beyin, vilâyat 
bütçelerinin tânziminde varidatın nisfinın esas 
titİhktöma dâir teklifi kanunisi ve Lâyih/a Encü
meni •mazbatası (2/188 M.) 

REİS — Tedrisatı iptidaiye Kanununun -15 
nei maddesinin tatbikına dair teklifin Dahiliye 
ve- Maarif Vekâletlerine havalesi hakkındaki tek
lifi kanuniye dair Lâyiha Encümeni mazbatası 
vardır. Okunmasına lüzum görülüyor mu efen
dim ? ; Havalesi taraftarı olanlar lûifen el kal
dırsın. Havale olundu efendim. 

9.— Tokad Mebusu Bifat1 Beyin, arazm 
metrukenin arazisi- olmayan köylüleH• verilmesi
ne dair teklifi' kanunisi ve Lâyiha' Encümeni 
mazbatası (2/159) 

REÎS — Arazii metrukenin sureti tevzii 
hakkındaki teklifin Heyeti Vekileye havalesine 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası vardır. Efen
dim Heyeti Vekileye * havalesini kabul buyuran
lar lütfen el kaldırsın. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) 
— Okunsun efendim, ne için gidiyor? 

R E Î S —• Bundan evvel okunsun dediniz, el
lerinizi kaldırdınız. Rica edebim efendim Heyeti 
Vekileye havalesini kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Pek güzel, kabul olundu. 

10. — tstünbul Mİbusu Neşet Beyin, Dtitriat 
Ferit Hükümeti •tardfındanHdd,m>> ediUn- Tevfik-
Bey ailesine 'motif tahsisi hakkında teklif'ilettim-
nişi ve Lâyiha'Encümeni mazbatası (2/180.) 

REÎS — Masjup,Üsküdarlı teyfik Bey,ailesi
ne maaş tahsisi, hakkındaki teklif in 'Heyeti" Ve-

: kileye havalesine dair Lâyiha Encümeni mazba
tası yardir. (Ret sesleri)'. 

Heyeti Vekileye havalesini kâbüt" edenler lût-
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fen el kaldırsın. (Ret sesleri). Kabul olunmadı 
efendim. 

11. •— Hakkâri Mebusu Mazhar Müfit Beyle 
rüfehasının, Nafıa Vekâletinin İktisat Vekâleti
ne raptı hakkında teklifi kanunisi ve Lâyiha En
cümeni mazbatası (2/190) 

REÎS — Nafıa Vekâletinin bir müdiriyete 
ka"!bi hakkındaki teklifin reddine dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası var. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Bütçenin fevkalâde açık olduğu bir za

manda memur teşkilâtından başka bir mahiyet
te olmayan Nafıa Vekâletinin lâğviyle İktisat 
Vekletine merbut müdiriyete tahvilini teklif 
ederiz. 

MADDE 1. — Nafıa Vekâleti İktisat Vekâ
letine merbut müdiriyeti umumiye şekline ifrağ 
edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanunun icrasına Büyük 
Millet Meclisi memurdur: 

27 Kânunuevvel 1336 
Hakkâri Erzurum Diyarbekir 

Mazhar Müfit Hüseyin Avni Hacı Şükrü 
Lâzistan Kayseri Erzurum 

Ziya Hurşit Atıf Asım 
Genç Karahisan Şarki 

Ali Vasıf Mustafa 
Canik Muş Sürd 

Ahmet Nafiz Rıza Salih 
Ertuğrul Muş İsparta 

Mustafa Kemal Hacı Ahmet Remzi 
Konya Lâzistan Erzurum 

Ömer Vehbi Abidin İsmail 
Bitlis Genç Hakkâri 

Hasan Hüsnü Dr. Ali Haydar Tufan 
Bitlis Genç Ergani 

Derviş Fikri . . . 
Aydın Karesi Ertuğrul 
Esat Kâzım Ahmet Hamdi 

Niğde Muş Konya 
Mehmet Vehbi Mahmut Sait Vehbi 

Karesi İstanbul Üsküdar 
H. Basri Salâhattin Okunamadı 

Riyaseti Celileye 
Nafıa Vekâleti teşkilâtının ilgasiyle İktisat 

Vekâletine merbut müdiriyete tahvili lüzumuna 
dair Lâzistan Mebusu Ziya Hurşit Bey ve rü-
fekasının Encümenimize muhavvel teklifi kanu
nisi mütalâa ve tetkik olundu. Devletçe öteden-
beri kabul ve idame ve umuru nafıayı tedvir 
eden zatın, Vükelâ Meclisine ithal edilmiş olan 
bir idarei mühimmenin ilgası muvafık olamıya-
cağı ve yeniden Nafıa Vekili intihabiyle de ekse
riyeti ârayi Meclisin hu fikre taraftar olduğu 
anlaşılmakla teklifi mezkûr Encümenimizce şa

yanı müzakere görülmiyerek reddedilmiştir. 
Lâyiha En. Rs. N. M. M. Kâtip 

Sinob Yozgad Kütahya 
Mehmet Şerif Süleyman Sı rn Cemil Halil 

İKTİSAT VEKÂLETİ VEKİLİ MAHMUT 
CELÂL B. -— Müsaade ederseniz buradan ar-
zedeyim. İktisat Vekâleti dört mühim şubeye 
ayrılmıştır. Bir de memleketin yollarına, liman
larına, rıhtımlarına ait hususatı deruhte ederse 
bu işin uhdesinden gelemez. Bunu arzetmek isti
yorum. 

REİS — Vehbi Efendi buyurun. 
VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim, memle

kette Nafıa Vekâleti var mı; ben onu bilmiyorum. 
Nafıadan birinci maksat yollar yapılmak ise 
Meşrutiyetin birinci gününden bu âna kadar bir 
kürek toprak atılmamıştır. 

REFİK B. (Konya) — Müsaade buyurulur 
mu? Usulü müzakere hakkında söyliyeceğim. 
Lâyiha Encümeni teklif edilen bu meseleyi şa
yanı müzakere olmadığı karariyle Heyeti Umu-
miyeye arzediyor. Binaenaleyh teşkilâtı mahsu
sa encümenine gitmesi lâzımdır. (Devam sesleri). 

VEHBİ.Ef. (Devamla) — Şu halde bir iş
ten maksat ne ise hüküm ona göre olacaktır. 

REİS — Bu müzakere Lâyiha Encümeni
nin mazbatası üzerine de, reddi muvafık mıdır 
veya değil midir? 

VEHBÎ Ef. (Devamla) — Nafıadan maksat 
yoldur. Şimdiki hale nazaran Nafıa yok de
mektir. Gelelim şu meseleye. Nafıa Vekâletinin 
müdiriyete kalbinde yalnız Nafıa Vekilinin adı 
Nafıa müdürü olupta o livalarda, vilâyatta, 
şurada, burada sürülerle mühendis beyler hâlâ 
Nafıa Vekâletinin maiyetinde para alıpta keyif
lerine bakacaklarsa... 

ÖMER LÛTFİ B. (Amasya) — Hayvan sü
rüsü değil, onları tanıyalım. (Devam sesleri). 

VEHBİ Ef. (Devamla) — Hayır, insan sü
rüsü de deriz. Efendiler, insan kalabalığı. Bu
na bir diyecek yok ya? Efendiler insan topu. 
Buna bir diyecek yok ya? Efendiler insan alay
ları. Buna bir diyecek yok ya? Her daireden 
beş on mühendis, bunlar bir alay para alıyor
lar. Meccanen para alıyorlar. Bunu inkâr edi
yor musunuz? Bunlar bir kürek toprak attı
rıyor, bir köprüye bir taş koyuyor mu? 

BİR MEBUS B. — Koyduğu taş ta mahvol
du. 

VEHBİ Ef. (Devamla) — Peki böyle oldu
ğu halde eğer yalnız vekâlet isminin müdiriye
te kalbiyle o insan alayları hâlâ maaş alacaksa 
bu müdiriyet tâbirinin bir mânası yoktur. Ve
kâleti küçültmekle yalnız vilâyet maiyetinde tek 
bir mühendis kalmak üzere kadro da küçültüle-
cekse bunu müdiriyete kalbetmek pek doğrudur. 
Yok eğer o teşkilât öyle duracak ise orada öyle 
kalacakta yalnız ismine müdiriyet diyeeeksek 
ben kendi hesabıma buna razı değilim, varsın 
bir Vekil fazla bulunsun. 
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ÖAĞbÂN'&İR İ1EBÜS — % kmise fazı 
değildir. 

'fÜNALI HİLMİ B. (Bolu) — Bu , teklifte 
bulunan arkadaşa teşekkür ederim. Mümkün 
olabildiği. kadar vekâletleri, daireleri 'azaltmak, 
şube,ve sair makamları azaltmak ve binaenaleyh. 
en ruhlu .olnıak üzere muameleleri azaltmak, ne
ticeleri çoğaltmak ve feyiz ve bereketi tezyit 
etmektir. Efendim bendenizarkadaşımızla; yâl
nız bir noktada ayrılıyorum. Henüz şimdi teklif 
hakkım mahfuz .olmak üzere sureti katiyede tek
lif etmiyorum. Bendeniz selâmeti umumîye ün-
vaniyle bir vekâlet düşünmüştüm. O da esasen 
bahriye ve berriye... 

REİS — Ayrıca bir teklif ir o. 
TUNÂLI HİLMİ B. (DMtilla) — Efendim, 

Nâfıa Vekâleti katiyen MüÖMyeti Umumiyeye 
'iMvif ediİmeliolir. Hulâsa eferidilef! Ef&idi 
'Hazretlerinin ' buyurduğu gibi, memurların çok
luğuna katiyen muarız değilim,5 elverir ki,' o me
murlara iş gprdürÜlşün,.1 Fakat ' Müdiriyeti Umu
miyeye kâİBedilirse iki' kâfimiz" olâ&k, birincisi 
vekâlet maaşı, vekâlet "dâiresinin m!âaşı, kalemi 
mahsusu' var vesâifösi var, 'saydırmayın, ' kısa 
söyleVeyim. Efendim, bilhassa en büyük kârımız 
muamelât itibariyle olacak bir kerre vekâlet da
iresi ortadan kalkarsa o daireye hiâhsus'olan mu-
'aırieleler tamâmiyle zail olmuş olacaktır. Bina-

\ enaleyh zavallı köylü şehire gidip "Vekil Beye 
istidasını vermek, onun kalemi mahpusu vesaifesi
ni şûrasını burasını dolaşmak gibi bir takım 
vakit sarf etmek gibi zar arlarından kurtulacak. 
Bundan dolayıdır ki, katiyen bunun Müdiriyeti 
Umumiyeye kalbine taraftarım. 

; SIRRI B. (İzmit) — Elimizdeki teklif in ma
hiyeti elbette cümlenizce malûm olmuştur. Yalnız 
Nafia Vekâletinin değil, bütün Vekâletlerin âde
ta bir senelik sayü gayretlerinin ... 

BİR MEBUS B. — Hayaliniz gibi (Handeler). 
SIRRI B. (Devamla) — Mahiyetini;gösterir 

elimizde bir lbütçe vari; Biz'bu bütçeyi; tetkik1 et
mek suretiyle istediğimiz şekle göre her\hânği bir 
vekâletin kadrosunu * küçültmek veya büsbütün 
tadil etmek veya'başka bir1 şekle ifrağ' etmek sa
lâhiyetimiz ^anilindedir. Biuâenialeyh Heyeti Ce-
İile muvafakat ederse Nafıa Vekâletinin Müdi
riyeti Umumiyeye kalbi veya ipkasına dair mü
zakereyi'bütçenin müzakeresine talik ederiz. (Mu
vafık sesleri), 

'JtE'tŞ — Efendim, Sırrı Beyin teklifini ka-; 
bul ediyor müsüııuz'? Kabul edenler lütfen el 
'k'âldii'sıh. O hâlde bu mesele Nafıa Vekâletinin 
bütçesinin müzakeresine talik"? edilmiştir. O taki^ 
soyle'rsihiz. Sözünüz mahfuzdur. 

'MUSTAFÂ B. (Tökad).— Ben hepsinin ta, 
raftarıyım/Ne lüzum var? Biz harp edeceğiz. Bu4 
rada Vekâlet Vekâlet Vekâlet... 

• _iüfa 

4. — TEKLÎPIİER 

1. — Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin, 
ziynet'' eşyasından İthalât resmi alınması hakkın
da teklifi kanunîsi (2/199) 

REİS — Lüks eşyadan gümrük alınmasına 
dair Operatör Emin Beyin teklifi var. Bunu Lâ
yiha" Elicüniehin e gönderelim. 

-RAGİB B. (Kütahya) — L ü k s eşyasından 
gümrük alınmasına dair verilmiş bir lâyİhai ka
nuniye vardır. Uzun müddetten beri Muvvazenei 
Maliye Encümeninde bulunuyor. Lütfen Muva-
zenei Maliye Encümeni bunu biran evvel Heyeti 
Umumiyeye sevkederse Heyeti Umumiyece bu
nun müzakeresinde Emin Beyin bu teklif i de na
zarı itibare alınır. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) —Tevhi t 
olunsun. 'Müsaade buyurursanız. 

REİS—Mutazene i Maliye Encümeninde 
tevhidini kabul edenler lütfen el kaldırsın' kabul 
edildi. 

2. — Kırşehir Mebusu Sâdık -Beyim, Keskin 
kazası tdsküât mülkiyesi hakkında teklifi kanunisi 
(2/198)' 

REİS —- Keskin kazası teşkilâtı mülkiyesi 
hakkında' Kırşehir Mebusu Sadık Beyin bir tek
lifi vardır, Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. 

3. —: Yö&gâd Mebusu Feyyaz Âli Bey ve refik
lerinin,'Yozgad sancaği 'teşkilâtı mülkiyesi hak
kında teklif i kanunuisi (2/198) 

REİS — Yozgad sancağı teşkilâtı mülkiyesi 
hakkında Yozgad Mebusu Feyyaz, Riza ve Bah
ri" Beylerin tekliflörî vardır. Bunu da Lâyiha 
Encümenine gönderiyoruz. 

6. — SÜÂtLER, CEVÂPLAR 

1. — Mersin Mebusu Yusuf Ziya Beyim, muh-
tminizürraa tahsis edihn 300 bin liranın nerelere 
tahsis "edildiğinle dair suali ve İktisat Vekâleti 
Vekili Mahmut Celâl Beyin şifahî cevabı 

İfâjîS —Muhtâcini zürra için alınan paranın 
nerelere • tahsis k-ilmdığı hakkında bir takrir 
vari Mftlftmu âlinizf muhtâcini zürraa para tev
zii meselesi evvelce mevzuubahis olmuştu. Onu 
rüfekadan bir zat sordu, nerelere sarf olunacak
tır İ'Nenelere1 tevzi olunacaktırdiye İktisat Ve
kili "Muhteremi buradadırlar,'lâzıihgelen esvabı 
verirler. 

'İKTİSAT VEKÂLETİ VEKİLİ MAHMUD 
CEL'ÂLi B. —- Bu MeclisMzin sarfına mezuniyet 
veVdigî'200 bin liranın sureti tevzii hakkında 
kabul iettiğîmiz usulün evvelemirde birisini ar-
zedeyim. Birinci derecede harp ve isyan mın-
takâsını ; riâz'ârı dikkate âldık, ikinci derecede 
istilâ, seylâp ve* saire suretiyle mahsulâtı afetze
de "olan1 mahalleri nazarı itibara aldık Ve üçün-



cji'.'d$£$$şde, muhtapinj. nazarı, dikkate aldık. 
Bu. itibaria, tevzi ettiğimiz liste şudur: Bir mil
yon. kuşuş Y0zgadj bir, mEŷ or̂  kur:u§ Erz^uja, 
500 bin kuruş, Erzincan, 500, bin kuruş, J&lŞİ, 
bir milyon yedi yüz bin kuruş, Milli aşiretine 
ve mezruatı yanan kura ahalisine, bir milyon 
Kütahya'ya ki, bu istilâ gö^en iki kazasına ait
tir. Diğerlerinin ihtiyacı yoktur. (7) milyon Er-
tuğrul livasına ki, bu memlekette geçenlerde 
Yunanilerin yaptığı mezalim uzun boykı me.v-
zuubahfe ofenuş ve umumumuzun teessürünü mu
cip oimuştu, Yunanilerin yaptığı tahribatı te
lâfi için verilen par.adır. Bunun da üç yüz bin 
kuruşu vekildi. Menteşe livasına 5,00 bin kuruş, 
Aydsn'a. W), bin kuruş, Hakkâri'ye dört yüz 
bin, Kasan'a bir milyon kujçuş, Vaj^'a |0G: bj$ 
kuraş^Bayazıt'a 5,00 bin kuruş, (rötr^es.'e 500 bin 
kuruş, Demirci'ye ki, bunlar Aydın ve Sarakan 
livalarının iki kazasıdır ve yakında Yunaniler-
de$ istirdat edilmiştir. Oralarda fakrü zaruret 
mahsûstur. 500 bin kuruş Bitlis için, 50 bin ku
ruş Sivas, 100 bin kuruş İsparta, 500 bin kuruş 
Denizli, 300 bin kuruş İzmit, 500 bin kuruş 
Tekel. 50 bin kuruş Kayseri, 2$Q bin ]j:uru§ Ka-
ralıisarı Sahip, 200 bin kuruş Silifke, $ŞQ bin 
Samsun, (500 bin Ankara, Ş00 bin fenya için 
tevziat yapılmıştır. Daha dokuz milyon dört yüz 
elli bin kuruş vardır. Bunun için de hali harp
te bulunan düşmanla çarpışan Adana, Urfa, ]$a-
ra§, Ayintap liyalariyle muhaberedeyiz. Oradan 
alacağımız cevaba göre tevzi edeceğiz. 

HASAM BASBt B. (Karesi) — Bilhassa Ma-
raş şayanı ehemmiyetir. 

TEVFİK B. (Dersim) — Mamuretülâziz yok 
mu Beyefendal 

ABDÜÎfcBAHMAN LÂMİ Ef. (Ayintap) — A-
yintap, Ürfa -nazarı itibara alınmâmıtşr. Anka
ra alınmış. Bu livalar bir senedenberi sahnei 
harp olmuştur. Burada ne ziraat kalmış, ne de 
aİâtı ziraiye. Ankara'ya ne oldu? Diğer yerlere 
vermiyorsunuz. Ankara'ya tevzi ediyorsunuz. 

HACI AHMET B. (Muş) — Bu harpte en 
ziyade mutazarrır olan Muş'tur. 

, YAHY4 .ÖAI4BB. (Kırşehir ) — Huruf u 
heca.tertibiyle yapılmışta-

İKTİSAT VEKÂLETİ VEK&l MAHMUT 
CELÂL B. ( Saruhan ) —- EfendÛer; geçişsin 
lufe|en%ftbul ettiği üç yüz bin liça ̂ taJışisat.' jbti-
y^catı umumiyeye .nispetle hiçtir, $ ç nıilypn lira 
dahi olsa memleketin bugünkü ihraca t ın ı ; t#* 
min ve .tesviye edemez ve bu yaknıda Meclisi
nizde ,kabul edilmişti. Bunu, doğrudan f dçğçuya 
İktisat Vekâleti, ezberden yapmadı ya, tabii Mec
lisin maiûçıat ve müsaadesini .istihsal ettikten 
sonra ..... Aüzediyprumki, bu .mahalleden. İıe;n^ 
lâzımgelen cevaplar gelmemiştir ve tekit edil
miştir. Bu itibarla ^ teehhür etmiştir. Şunu da 
arzedeyim ,ki, Ayintap, • Urfa,, Mar.aş, Adana ve 
Mersin 'den talebi havi müracaat vuku bulma-
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mış4pu lj^isat Velsâleti dpğr.udan doğruya 
kendilerinden sormuştur efendini. Zatı âliniz 
bendenize müracaat edipte talebi havi bir takrir 
verejdiniz; daha iyi olurdu. Ben oranın ihtiya
cını yek, nazaride.'takdir etmişim ve orada buhı-

,nan memurinden sormuşum. Bunu Heyeti Celd-
lenize de aşzedâyoram; Eğer nisyan etmiş ol
saydım, lfemali hararetle sorabilirdiniz. Mec-

; lisi Âliniz tahsisatı kabul ettikten sonra tevzi 
edilmiştir. (X zamana kadar mahallerinden vâki 
olan tetlnkajt neticesinde . . . 

HÂ-01 ÂE^ET B.; (Muş) — Tevzi de Mec
lisin kabulüne iktiran ethieli^ir. 

İKTİSÂT-V. V.'MAHMUT CELÂL B, (De
vamla).— Ayrıca bir takrir ile müracaat eder
siniz. Şimdi sorulan sual budur. 

KÜSTEM B. (Oltu) — Efendim Oltu liva
sını okumadı. Orası çok felâkete mâruz kalmıştır. 

MUSTAFA B. (Karahisarışarki) — Karahi-
sarışarki 4 e keza. .'••..•• 

İKTİSAT VEKÂLETİ VEKİLİ MAHMUT 
CELÂL B..—- Müsaade ederseniz memleketin her 
noktası muhtaçtır. O ihtiyacı havi bir,liste ile 
buzurupuza geleyim. Tahsisat veriniz. Her tara
fa tevzi edeyim. Buna müsaade ederseniz o vakit 
hepimizin vazifesi kolaylaşır. 

M4ZH.M MÜFÎD B. (Hakkâri) — Celâl 
Beyefendi, müsaade buyurursanız bendeniz de 
bir sual. soracağım. 

SlEjŞ — Bu bir sual takriridir. Diğer kim
selerin SQZ söylemeğe, salâhiyetleri yoktur- Ken
dileri kabul buyururlarsa cevap verilir. 

İKTİSAT VEKÂLETİ VEKİLİ MAHMUT 
CELÂL B. — ?ek âjâ efendim. \ 

İ ^ H A £ İWF#) B. (Hakkâri) - , Muş'un 
ismi ,o]^nmAclı. Muş'a tahsis edilmedi mi yblçsa? 
Bunu öğrenmek isterim. 

ÎİL^HMÜ^CİLÂL B. (Devamla) — Muş 
için bir şey yok efendim. 

HACI AHMET B. (Muş) — Muş için takrir 
var. Bir buçuk ay evvel bunu istirham etmiştik. 

MAHMUT CELÂL B. (Devamla) — Muş için 
ne yajcit verilmiştir? 

HAÇI AfHİ^ET B . — Zannederim teşrinisa
ninin on ijşişi olacak. 

JZA^tR B • (Adana) — Malûmu ihsanınız 
bugün ^dana on ̂ aydanberi çarpışmaktadır. Pek 
çok köyler yanmıştır. Her halde onlara mümkün 
mertebe muavenet yapsanız daha iyi olur. 

jjl. .PipLÂL.B. (Devamla) — Af-buyurunuz 
tekr^r^an^yıorum. Adana'dan hır taleb vâki 
olnıa^JŞ1 halde pran?n duçar okluğu felâketi tak
dir! ederek kendilerine ihtiyacınızın miktarını 
bildirin|z. dedfm. Buncan başka,bir şey varsa onu 
söyleyiniz. . 

HÜSEYİN HÜSNÜ (İsparta) — Allah razı 
olsun. 

^[AH^UT OŞLÂL B. — Muş için verilen 
takriri tetkik edeceğim. 
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REİS — Efendim Divanı Riyasetin bir kararı 

var okunacaktır: 

2. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, 
Bursa Sanayi mektebinden Konya'ya nakl&dümiş 
olan talebenin tahsisatına dair suali ve İktisat 
Vekâleti Yekili Majımut Celâl Beyin şifahi cevabı. 

tKTİSAT VEKÂLETİ VEKÎLÎ MAHMUT 
CELÂL B. — Müsaade buyurunuz efendim, 
ikinci bir sual takriri daha var. Bursa Sanayi 
mektebi talebesinden Konya'ya nakil olunan ta
lebelerin tahsisatının şimdiye kadar verilmediği 
Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Bey tarafından 
sual olunuyor. 

REİS — Sahibi sual burada bulunmadığı 
için ... 

MAHMUT CELÂL B. — Fazla bir şey 
söyliyecek değilim. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Ben bu takriri 
deruhde ediyorum. 

RE IS — Sual sahibine aittir. Hiç kimse der
uhde edemez. 

İKTİSAT VEKÂLETİ VEKÎLl MAHMUT 
CELÂL B. — Sanayi mektepleri malumu âliniz 
idarei hususiyelere aittir. iktisat Vekâletiyle olan 
derecei münasebetleri tanzim edilememiştir ve 
bu mesele istanbul'dan bu âna kadar sürüklenip 
geliyor, yakında Heyeti Celilenizle bu hususta 
ayrıca görüşeceğiz. Yalnız Bursa'nın istilâsi es
nasında Bursa'dan ayrılan bu gençler Konya'ya 
misafireten yerleştirilmişlerdir. Bunların tah
sisatı olmadığından dolayı vali Dahiliye ve Mali
yeden tahsisat istemiştir. Muvazenei Umumiye-
den bunlara tahsisat yapabilmek imkânı olmadı
ğından İktisat Vekâleti bunu üzerine almıştır. 
21 Teşrinisani 1336 tarihinde bir lâyihai kanu
niye tanzim ederek üç bin lira istenmiştir. Bu En-
cümeninizdedir. Rica ederim hep beraber çalışıp 
bunu çıkaralım . 

VEHBÎ B (Karesi) — Para hakkında söyliye-
ceğim, müsaade buyurunuz. Bu para muavenet 
faslında para kalmışsa verilir. Kanun teklifine 
hacet yoktur. Çocuklar sokakta kalmasın. Bu
nun için kanuna lüzumu yoktur. Maliye Vekili 
Bey söylesinler, öyle değil mi? Eğer Maliye Vekili, 
muavenet faslından verilmek imkân varsa biran 
evel sefaletlere nihayet verebilir. 

MEMDUH B. (Karahisarı Şarkî) — Zaten 
Zaten kanun onun için Encümende duruyor. 
Zati âlilerinden sorulacaktır, izahat verirsiniz. 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. — Efendim, 
Vehbi Beyefendinin buyurdukları veçhile vilâye
te muavenet faslından tediyesini talep buyurur
larsa heyeti karariyle yapılır. Yalnız Encümen 
tesri etsin, Bu kanunu çıkarsm. 

VEHBİ B .(Karesi) —-Muavenet faslında pa
ra olmadıkça Encümen ayrıca bir kanun tanzim 
edemez 

3. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, Ye
nişehir'de hayavanatı gasbedilen köylülere çift 
hayvanatı verilib verilmediğine ve Kağızman 
memlehasına dair suali ve İktisat Vekâleti Vekili 
Mahmut Celâl Beyin şifahî cevabı 

İKTİSAT VEKÂLETİ VEKlLl MAHMUT 
CELÂL B. — Üçüncü bir sual takriri daha var. 
Erzurum Mebusu Salih Efendi biraderimizin, Er-
tuğrul livasına ne miktar tahsisat verildiğini ve 
şimdiye kadar niçin geciktiğini soruyorlar. Şimdi 
okuduğum listede gördünüz ki, oraya yetmiş bin 

lira verilmiş. 
Sonra bu defa istirdat edilen Kağızman 'da tuz 

•madenlerinin ne suretle idare edildiğini de soru
yorlar ki, bu tuz madenleri Düyunu Umumiyeye 
aittir. Vekâletimizin bununla bir münasebeti 

yoktur. 

4. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, odun an-
garyacılığı hakkında suali ve İktisat Vekâleti Ve
kili Mahmut Celâl Beyin şifahi cevabı 

İKTİSAT VEKÂLETİ VEKÎLt MAHMUT 
CELÂL B .— Dördüncüsü Kütahya Mebusu Ce
mil Bey tarafından soruluyor. Kendilerinin tak
ririni kemali dikkatle okudum. Takrirlerindeki 
ruhu mesele, vukua gelen odun katiyatmda halkın 
angarya suretiyle istihdamıdır. Geçenlerde bu 
odun meselesinden dolayı diğer bir arkadaşımız 
izmit Mebusu Hamdi Beyefendi de iktisat Vekâ
letinden bir sual sormuşlardı. Sualleri de odun 
mesailine müteallik idi. iktisat Vekâleti bu hu
susta üstüne düşen vazifeyi yapmıştır. Eğer Kü
tahya Mebusu arkadaşımızın sual takrirlerinden 
maksat bu angaryadan başka olarak iktisat Ve
kâletinin ifası lâzımgelen vazifesindeki noksanın
dan ibaret ise lütfen izah etsinler. Kendilerine ce
vap vereyim. Bendeniz angarya hakkındaki su
alle doğrudan doğruya alâkadar değilim. 

CEMÎL B . (Kütahya) — Bu köylere ilân edil
melidir ve köylere denilmelidir ki, sizden angar
ya odun isterlerse vermeyiniz, böylece tamim edil
melidir. 

YUSUF ZIYA B. (Mersin) — Vekâlete muh-
tacini zürraaa 300 bin lira tevzii hakkındaki sual 
takririni bendeniz verdim, ilk sözüm vardır, 
müsaade ederseniz . 

Efendim geçenlerde İktisat Vekâleti tarafın
dan harp, istilâ, seylâp gören yerlerle muhacirine 
tevzi edilmek üzere 300 bin lira tahsisat istenmiş
tir. Bu Encümende tetkik edildi ve Ruznameye it
hal olunmuştur. Fakat son iki aylık muvakkat büt
çenin esnayi itasında iktisat Vekâleti namına be
yanı mütalâa buyuran Nafia Vekili Bey tarafın
dan bu üç yüz. bin liranın bütçeye ilâvesi rica 
edilmişti ve Heyeti Umumiyede müzakere et
miş olduğu için bu hususta müzakere edilemedi. 
Onun için bendeniz bu meblâğın muhtacini fuka-

I raya gayri kâfi bulunduğuna kani olarak böyle 
i bir sual iradına mecbur kalmıştım, iktisat Ve-
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kili Beyefendi buyurdular ki, memleketin, zürra-
m muhtaç bulunduğu meblâğ hakkında her taraf
la muhabereye giriştim ve bunu takip ediyo
rum. Alacağım malûmat üzerine tekrar Heyeti 
Umumiyeden tahsisat istiyeceğim. Zaten esas mak-
sad da bu idi. Binaenaleyh, bendeniz istirham 
ederim, İktisat Vekâleti bu muhaberatını tesri et
sin ve çift zamanı, zeriyat zamanı geçmeden ev
vel muhtacini zürraa lâzımgelen muavenet yapıl
sın. Sualden maksadım budur efendim . 

ÎKTÎSAT VEKALETİ VEKİLİ MAHMUT 
CELÂL B. — Efendim zürraa muavenet, tohum 
vermek o tohumu verirken hüsnü istimal edebil
mek ve zürraa hayvan mubayaa etmek ve zür-
raı bu suretle müstefit etmek şüphesiz efendiler 
iyi şeylerdir ve bu bapta yapacağımız işlerin en 
hayırlılarındandır. Biz yeniden hakikî ihtiyacı 
- ki pek çoktur - tahakkuk ettirip Meclisinize 
müracaat etmezden evvel Meclisinizin ne miktar
da bu hususta para tefrik edebileceğini bilsem 
vazifemi daha kuvvetle yaparım. Bu 300 bin 
liradan fazla olarak yeniden bir tahsisat veri-
bilecek midir? Yeniden bu ihtiyacı bendeniz 
tetkik edeyim. 

YUSUF ZİYA B. (Mersin) — Eğer ihtiyacı 
hakikî varsa vermek mecburiyetindeyiz. 

5. — TAKRİRLER 

1. —. Genç Mebusu Celâl Beyle rüfekasınm, 
muhtacini zürraa ayrılan 300 bin liradan Lâzis
tan, Muş ve Genç livalarına da hisse tefrik edil
mesine dair takriri 

REİS — Efendim bu hususta takrir vardır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Muhtacini zürraa tevzi edilmek üzere Mec

lisi Âlice tahsis edilmiş olan üç yüz bin liradan 
Harbi Umumide fevkalâde mutazarrır ve pe
rişan bulunan vilâyatı şarkiye mey anında Er
zurum, Erzincan, Van, Hakkâri vilâyet ve li
valarına tevziat icra ve hattâ menatıkı harbiye 
haricinde kalan mahallere de mebaliği münase-
be ita edilmiş olmasına rağmen bu meyanda 
mağduriyet ve harabiyet ve sefaleti umuma mü
reccah ve faik olan Lâzistan ve Muş ve Genç 
livalarına hisse tefrik edilmemiş olması muva
fık olamıyacağından bu hususta nazarı dikkati 
celbeder ve biranevvel muktazasmın ifası zım
nında İktisat Vekâletine tevdi ve havale Duyu
rulmasını temenni eyleriz efendim. 

Genç Genç Lâzistan 
Celâl Fikri" Ziya Hurşit 

REİS — Kabul buyuruluyor mu! Efendim 
bunun İktisat Vekâletine havalesini kabul bu
yuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi 
efendim. 

8. — ÎKÎNCİ DEFA REYE KONAN MADDELER 

1. — Konya teşkilâtı mülkiyesi hakkındaki 
kanun lâyihası 

REİS — (Kâtibe hitaben) okuyun. Konya 
teşkilâtı mülkiyesi hakkındaki Divanı Riyaset 
kararını okutuyorum: 

Divanı Riyaset karan 
Konya teşkilâtı mülkiyesi hakkındaki kanu

nun talep üzerine tâyini esami ile reye vazedi
lerek âra istihsal edildikten sonra tadattaki 
yanlış üzerine âra Divanı Riyasetçe yeniden 
tadat edilmiş, elli dört redde karşı elli beş rey 
kabul cihetinde bulunmuş ve mebusun ismiyle 
dairei intihabiyesi muharrer olmayan üç beyaz 
kâğıt üzerine yalnız iki ret ve bir kabul keli
mesi yazılı varakalar da reylerden madut olma
dığı cihetle bunlar âra haricinde bırakılmıştır. 
Defter üzerine reyi işari istihsali hakkında ve
rilen takrir ise âra istihsal edildikten sonra 
verildiğine ve aynı imzalarla tâyini esami tek
lifi dahi daha evvel teklif edilerek tatbik olun
duğuna ve hususiyle on beş imzayı ihtiva etme
diğine binaen kanunu mezkûr elli beş rey ile 
kabul edildiğinden zaptın o suretle tashihi ve 
keyfiyetin berayi malûmat Heyeti Umumiyeye 
de tebliği lâzımgelir. 

• HASAN BASRİ B. (Karesi) — Reye işti
rak edenlerin adedi nedir, yazılı mı? (Elli beş-

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Yine 
okunsun. (Gürültüler). 

REİS — Efendim, Hakkâri Mebusu Mazhar 
Müfit Beyin bir takriri var. 

VEHBİ B. (Karesi) — Bu Divan kararını 
Heyeti Celile kabul ediyor mu efendim? 

REİS — Müsaade buyurun arzedeyim. Me
sele bir maruzattan ibarettir. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) 
— Meclisin söz söylemeğe hakkı yok mudur? 
Hakkı yoksa zaten Meclis yok demektir. 

REİS — Bir yanlışlığın tamir ve tashihin
den ibarettir efendim. Meclisi Âlinize arzı ma
lûmat ediyor, Divanı Riyaset. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) 
— Bizim de bir takririmiz vardır. Burada bu
lunmayan arkadaşların da reyleri atılırken gör
müş ve akabinde bir takrir yermiştim. Binaen
aleyh reye fesat karışmıştır. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Muamele 
herhalde tam değildir. Muhtacı tashihtir... 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Konya 
teşkilâtı mülkiyesi hakkındaki kanun reyi âli
nize arzedildiği zaman âra istihsal olundu. Di
van Kâtipleri Beyler kırmızılarla beyazlan ta
dat ettiler. (54) redde karşı (57) rey ile kanu
nun kabul edildiği Makamı Riyasetten tefhinr 
edildi. 
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HÜSEYİN"HÜSNÜ Ef. (fcsparta) — M s a a -

de buyurun öyle değil, (55) redde karşı kabul 
edildi. ' • 

HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Efendim, 
müsaade buyurunuz arzedeyim. öyle değil. Ahi
ren malûmu âliniz tâyini esami ile verilen rey
ler zapta aynen geçmek için yazılırken görül
dü ki, üç pusla üstünde puslaları istimal eden 
zevatın ismi ve dâirei intihabiyesi yoktur. Re
yi aleni ve tâyini esami olduğu için Nizamname 
mucibince o puslayı istimal eden zatın ismi ile 
dâirei İntihabiyesinin yazılı olması, yani o pus
layı tanır bir mebus olması lâzımdır ki, o rey 
olabilsin ve reyden mndut olsun. Nizamname
miz pek sarih ve açıktır. Onu mütaâkıp yine 
Divanı Riyasetten tebliğ edildi ki, bir yanlış
lık olduğu anlaşılıyor. Divan Heyete aynen gön
deriyor. Puslalâr orada tadat edilerek netice 
Heyeti Celileye tebliğ edilecektir. Heyeti Geli-
lenize netice arzolünuncaya kadar da kanunu 
icra için Heyeti Vekileye tefhim etmiyoruz. 
Puslalâr birer birer mevcut olan kâğıt üzerine 
yazildı. Arzettiğim üç reyi hariç bıraktik. Bun
lar Nizamname mucibince reyden addedilmedi. 
Eğer tadatta Divan Kâtipleri birer birer bak
mağa vakit bulmuş olsalardı bittabi o gün ora
da bu üç puslayı müstenkif vaziyetinde bırakır
lardı. Şimdi tefhim edilen netice daha ö vakit 
54 ile 55 şeklinde arzedildi. Fakat o gün dik
kat edilmediği için Divanı Riyasete rey pusla
ları tevdi olundu. Mevcut olan aranın neticesi 
54, 55 tir ve arzettiğim gibi üçü de müstenkif 
mahiyetindedir. Çünkü sahibi yoktur. Şimdi 
olsa olsa defter okunur. Eğer bîr zat derse k i : 
Benim istimal edilen reyden haberim'yoktur. 
Rey benim değildir, yahut ret verdim, kabul 
görüleni, o vakit vaziyet değişir. Zaten nasıl ol
sa zapta geçecek. Âzayi kiramın zabıt üzerinde 
tasarruf atı f ikriyede bulunmak halikıdır. Fakat 
verilen puslaları Divân Kâtipleri tadat etmiş
lerdir. Tadada arzedilen üç pusla reyden ma-
düt 'olduğu görülemediği için tabii kabul ve retle-
re ilâve edilmemiş olduğundan netice bu suret
le tecelli etmiş. Şimdi behdeıiizce yapılacak mu
amele tamamdır. Fakat zapta geçmesin. Çünkü 
o vakit zapta geçmiştir. Berayi malûmat mutta
li ölürsünüz. Eğer âzayi kiramdan, kabul eden
lerden reyi bulunanlardan biri benim değildir 
derse Vaziyet değişir. Başka şekil yoktur. Yal
nız şü ciheti ilâve .etmek isterim ki; Karahisar 
Mebusu Şükrü Beyle rüfekasinm ön beş imzalı 
tayini esami takriri verilmişti. O takrir üzeri
ne tâyini esami ile reyinize vazetmiştim ve ne
tice tefhim edileceği esnada üç imzalı bir.'tak
rirle defter üzerine reyi işari teklif edildi ki, 
bittabi âra istihsal olunduktan sonra bu hu
susta evvelce teklif edilen şeklin gayri, vâki 
olan bir teklif tatbik olunamazdı. Çünkü rey
ler alınmıştı ye defter üzerine reyi işari istih
sal takriri 15 imzalı olması lâzımgelirdi. 150 im

zalı dahi olsaydı, mademki tâyini esami için 15 
imzalı takrir verilmişti, onun hükmü, icra edildi. 
İkincisi mevkii tatbika konamazdı. Vaziyet bun
dan ibarettir. Yalnız: berayi malûmat defter 
okunur, kabul ve reddenleri dinlersiniz. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Hasan Be
yefendi, bu mesele burada müzakere ve reye ik
tiran1 edeli bir hayli zaman olduğu halde Divan
ca şimdiye kadar tehir olunmasının sebebini an-
lıvamadık. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşine) — Basri 
Bey, Heyeti Umumiye hergün içtima ettiği için 
Divanı Riyaset içtima edecek zaman bulmadı 
ve o günden bugüne kadar Divan içtima etmedi 
ki bu meseleyi çıkarmış olsun. 

HA-SAN BASRİ B. •— Sonra ârayi mevcude 
buyurdunuz. Bu üç rey, ile beraber 112 olmasına 
rağmen ekseriyet lâakal 56 olması lâzımdır. Üç 
reyi harice atmak doğru değildir. Binaenaleyh 
mademki meselede tereddüt vardır, bu tereddüt 
zail olamamıştır, yeniden ve derhal tâyini esami 
ile reye vazedilmesi lâzımdır. (Gürültüler). (Ha
yır sesleri). 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Yanlış 
hesap Bağdat ' tan döner. (Gürültüler). (Hayır 
sesleri). 

REFİK B. (Konya) — Eğer öyle ise meni 
müskirat kanununu da yeniden reye koyalım. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Efendim 
müzakere kâfidir. Allah aşkına! 

ÖASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Puslalâr 
kabul cihetinde olmadığı gibi, ret cihetinde de 
değildir. Aynen duruyor evrak, isim yok, dâirei 
intihabiye yok, kimin olduğu meçhul. Yani pus
lalâr tamam değildir. 

HALİL İBRAHİM B. (Antalya) — Mademki 
zaptı sabık hulâsası^ tefhim ediliyor, bir defa 
bu reyler okunsun. Âzayi kiramın hepsi burada. 
Kabul edenlerin, reddedenlerin isimleri okunur. 
Mesele zannederim kolayca halledilir. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Meclis tekrar 
arasını istimal etmelidir. 

&EÎFÎK B. (Konya) — Defterin okunması 
teklifine bir şey demiyorum. Ancak divanın 
mâruzâtına ve divan namına beyanı mütâlâa 
eden Hasan Beyin izahatına nazaran meselenin 
nizamnamemiz mucibince müzakereye tahammü
lü yoktur ki, müzakere edilsin. 

(REİS Bey reye koyunuz sesleri). ' 
REİS — İsimler okunuyor. Yalnız dikkat bu

yurunuz ki Meclisi Âlinin kabul ettiği anlaşıl
sın. Dinliydim efendim. (Gürültüler). Müsaa
de buyurun efendim. Bu, Meclisi Âlinize ait bir 
haysiyet meselesidir. Bu verilmiş bir karardır. 
Karardan nükûl doğru olamaz. Onu da nazari 
dikkati âlinize arzediyorum. Bir def a okunsun, 
ondan sonra (Gürültüler). 

HASAN BASRİ B. ( Karesi ) — Mademki 
tereddüt yoktur, bu niçin okunuyor? Mademki 
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tereddüt vardır. Binaenaleyh Meclisin tekrar 
arasını istihsal etmek lâzımdır. (Doğru sesleri). 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) —Efendim 
tereddüt için okunmasın. Arzettiğim gibi eğer 
matbaamızın kifayeti olsa idi bugünün zaptı ta
bedilip yarın tevzi edilirdi. Bu berayi malûmat 
okunuyor. Âzayi kiramdan eğer kabul veya 
retler üzerinde bilvasıta istimal edilen reyler 
varsa bugün, yarın her zaman hakkı itirazını 
istimal edebilir. Bu muamele yirmi gün sonra 
çıkacak olan zabıttan yirmi gün evvel malûmat 
almaktan ibarettir. Eğer arzu buyurursanız o-
kunmâsm. l i s teyi talik edelim. Arzu edenler 
itirazını i Divanı Riyasete bildirsin. 

Müsaade buyurunuz. Şunu da Heyeti Celile-
nize arzedeyim ki : Meni müskirat kanununda 
da-aynı yanlışlık olmuştur ve reyler yetmiş bire 
yetmiş bir olrak kalmıştır. Yani reye sahabet 
edecek ismi ve dairei intihabiyesi mevcut bulu
nanlar yetmiş birdir ve yine nizamnamemiz mu
cibince o. gün mevkii riyasette bulunan zatm re
yi, kanunu kabul .cihetinde olduğu için nizam
name mucibince muamele tamamdır. Yalnız 
zabıt üzerinde 72 reye karşı 73 reyle kabul o-
lu,nmu§ i denmiş olduğundan yetmiş bire karşı 
yetmiş ikidir diye tashih olunacak., Çünkü te-
savii âra vukuunda nizamname mucibince ma
kamı riyasetin reyi iki addolunur. Binaenaleyh 
kanun kabul olunmuştur yolunda tashihat 
yapilmıştır, Bu meseleyi misal olarak arzediyo-
rnm. Bu mesele ise (54) e karşı 55 ile kabul 
olunmuştur. Yani nizamnamenin Makamı Riya
sete vermiş olduğu salâhiyeti istimale de lüzum 
yok..Eğer arzu buyurursanız ekseriyete bağlıdır. 
Okunmaktan maksat malûmattır. Arzu ederse
niz okunur, arzu etmezseniz okunmaz. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) — 
Efendim reyfr iştirak eden zevatın adedi 114 dür. 
Beyanlarına göre. İki puslanın isimleri belli de
ğildir. (112) zatın yarısı 56 eder. Sonra .nısfın
dan bir fazla olmak lâzımgelir. 57 olması lâzım. 
•Hâlbuki ekseriyet yoktur. Yani kabul tarafının 
reye iştirak eden zevatın nısfından bir-fazlası 
olmak lâzımgelir. Biz o reylere keenlemyekün 
gibi bakamayız. Çünkü reye iştirak • etmişler
dir. Hamdullah Suphi Bey meselesinde de aynı 
şey vâki olmuştur. Bendeniz meselenin nazarı 
itibara alınmamasını teklif ettiğim halde Mec
lisi'Âliniz kabul etmedi. Onlar da adedi müret-
tebe ; dâhildir dediler. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — ö y l e ise 
men'i müskiratı yeniden reye vazedelim (Gürül
tüler). 

M E m f E T ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) — 
O başka'nieseledir. Şimdiki halde yapılacak mu
amele "efendiler, Divanı Riyasetin dediği değil
dir.^ Meselede ekseriyet yoktur. Yeniden reye 
vazı lâzımgelir. 

: HASAN FEHMİ B. ( Gümüşane ) — Reyden 
addedilmiyen püslaları farzı muhal olarak rey

den addettiğimiz takdirde Şükrü-Beyin kavilleri 
mucibince iki ret işaretinden birisi kabul işareti 
olur. O.halde 54 ret 56 ya çıkıyor. O zaman 
reyler müsavi oluyor. İzah ettiğim veçhile, 
bunlar reyden madut değildir. Farzı muhal 
olarak reyden addetsek bile nizamnamemiz pek 
sarihtir. Men'i müskirat kanununda olduğu 
gibi, bunda dahi o gün Makamı Riyasette ben 
idim. Ârzuyi umumî herhangi tarafa ise yine ni
zamname mucibince böyle olması lâzımgelir. (Gü
rültüler) . 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) — 
Nısfından bir ; fazlası olmak lâzımgelir. Bunu 
tatbika lüzum,( yoktur. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Meclisi 
Âliniz eğer sahibi olmıyan ve bilinmiyen püsla
ları reyden addederek kabul ederse gayet sakat 
bir yola gitmiş olur. -Rey puslalarmda hangi 
zatm olduğunu ismi ve dairei intihabiye-
siyle- tâyin edecektir ki rey olsun. Başka suret
le rey olmasına imkân yoktur. Efendiler, yoksa 
kâğıt ;parç.asiyle sandıklar dolar. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim,^ arkadaşla
rın çoklarının üzerinde belki kırmızı rey püs
laları bulunmaz. Onun yerine, beyaz kâğıt üze
rine ret yazıkr. < Fakat ismini : tasrih etmek 
icabeder. İsmini yazmayınca reyi keenlemyekün-
dür.ı Fakat, adedi aradan tenkis edilmez.. Müs
tenkif sayılır. Binaenaleyh reylerden üç tanesi 
kabul yeya^uet tarafına geçirilmez,. Lakin ekse
riyetten .teaajps ve tenzil edilmez; Burada Mecli
sin mevcudu 112 kişidir. Bunu da t a p ı dışarı 
çıkaramazsınız. Binaenaleyh 112 rey vardır. 
Bunıfn elli beşle ekseriyeti yoktur ve koca bir 
teşkilâttır. Bütçeye, milyonlara mal olacaktır. 
Meclis eğer kabul edileceğinden,emin ise niçin 
korkuyor reye tekrar koymadan? Redcfoluna
caksa neden zorlanıyor? (Doğru sesleri). Yeni 
müzakere açmıyalım.efendim. ı 

HALİD;İBRAHİM-B; ,(Antalya) — Efendim 
bendeniz o zaman da Konya teşkilâtı mülkiye
sinin aleyhinde. idim> Çünkü, bir defa VehM E-
fendinin,buyurdukları gibi mademki ekseriyet 
yoktur.ve bu,zaptı sabık hulâsasıdır. Meclis bu
nun hakkında beyanı fikir eder ve bunu-ne su
retle isterse halledebilir. İster kabul eder, ister 
etmez. Kabul edümiyeeeğinden korkuluyorsa 
tekrar reye konmaktan ne .çekimliyor ? Biz de 
şu zamanda hepimiz biliyoruz ki, bütçe müzake
resinde, tasarruf a riayet edelim diye söyleniyo
ruz. Üç tane liva.teşkilâtı yapılıyor. Bunu ne
reden tasarruf edeceğiz? Binaenaleyh Konya 
teşkilâtı mülkiyesinin yeniden reye vazını teklif 
ederim veyahut da âra neticesi esasen kabul edil
memiştir. Mademki reye iştirak edilmiştir. Şu 
âra noktai nazarından esasen kabul edilmemiş
tir. Reddini teklif ederim. 

VEHBÎ)Ef. (Konya) — Efendim müsaade 
buyurun^ Söylemek istemiyordum. Fakat ken-
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dimce bir mecburiyet hâsıl oldu. Şöyle k i : Bu 
Mecliste daha mühim müzakere mevzuları mev
cut iken saatlerimiz geçiyor. Uğraşmış olduğu
muz mesele de, yeniden reye koymakla eski reyi 
kabul etmemek beynindeki münakaşatı anla
mıyorum. Madamki, Meclisçe bir terettüt var
dır, Meclisçe bir şüphe hâsıl oldu, bunu bir 
daha reye koymakta ne mahzur ve ne müşkülât 
var ki, meseleyi bu kadar uzatıyoruz? Rica 
ederim yeniden reye konsun, mesele meydana çı
kar (Bravo sesleri). 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Efendim, 
bendeniz Muvazenei Maliye Encümeni namına 
maruzatta bulunacağım. Dün mufassalan arze-
dildiği veçhile bütçemizde dört buçuk, beş mil
yon lira, açık vardır. Bilirsiniz ki, bu Konya 
teşkilâtının yalnız maaşatı 90 bin liradır. Büt
çeye girmemiştir. Bu yeni kabul ediliyor. Bunu 
yanlız encümen, namına arza mecburum ki, 90 
bin lira bütçenin üzerine zammetmek lâzımgelir.. 
(Müzakere kâfidir sesleri, gürültüler). 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Milletin mu
kadderatına Meclis hâkimdir. 

Riyaseti Celileye 
Konya teşkilâtının neticesini gösteren rey

lerin miktarı Divanca da layıkiyle tâyin ettiri-
lemediği için bu meselenin yeniden tâyini esa
mi ile reye vazmı teklif ederiz. 

Karesi Karesi 
Abdulgafur Basri 

NAFİZ B. (Canik) — Buna Divanı Riyaset 
de karışmaz. 

MUSTAFA VASFÎ B. (Tokad) — Demek ki, 
bunlar dolablı işler. 

Riyaseti Celileye 
Reye iştirak eden âzanm adedi 112 dir. 

Ekseriyet elli yedi olmak lâzımgelir iken kabul 
edenlerin adedi 56 dır. Binaenaleyh ekseriyet 
yoktur, yeniden reye vazmı teklif eylerim. 

Karahisar 
Mehmet Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Konya teşkilâtı hakkındaki teklifin reye va

zmı teklif ederim. 
İsparta 

Hüseyin Hüsnü 
Riyaseti Celileye 

Meni müskürat Kanununun sureti kabuliyle 
Konya teşkilâtı hakkındaki kanun aynı mahi
yette görüldüğünden Konya Teşkilâtı kanunu 
reye konacak ise Meni müskürat Kanununun da
hi birlikte reye vazmı teklif eylerim. 

Bursa 
Operatör Emin 

(Gürültüler)... (Ret onun müzakeresine geçil
mez sesleri). (Gürültüler). 

REÎS — Kabul edip etmemek elinizdedir, ne 
bağırıyorsunuz efendim? 

Şimdi birer, birer reyi âlinize arzedeceğim. 
Karesi Mebusları Basri ve Abdulgafur Beylerin 
takririni kabul buyuranlar ellerini kaldırsın. Ka
bul edildi. (Alkışlar). 

Dr. ABİDİN B. (Lâzistan) — Bravo Meclise!. 
RAGIB B. (Kütahya) — Bunu Meclis bir 

prensip olarak kabul ediyor mu, etmiyor mu? 
Lütfen, onu da reye koyunuz. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı sahip) — 
Zaten Meclisin kabul ettiği şey prensiptir. 
(Operatör Emin Beyin takriri yeniden okundu). 
yeniden okundu). 

REİS — Bunu kabul ediyor musunuz? (Alâ
kası yoktur sesleri, gürültüler). 

Kabul edenler ellerini kaldırsın, kabul edil
medi... 

Efendim, reylerinizi veriniz bakalım. Esamiyi 
okutarak yoklama yaptıracağım (Kabul seslesi). 
Meclisi âlinize bir şey arzedeceğim. Meclisi Âli
niz de bir daha böyle tâyini esami ile mesele mev-
zuubahis olduğu vakit Meclisin haysiyetini vika
ye zımnında bundan sonra reyi yoklama ile yap
tıracağım. (Kabul sesleri, gürültüler, teşekkür 
ederiz bravo sesleri). Kabul veya ret diye bağı
racaksınız efendim. (Kâğıt atacağız sesleri) Ni-
zamnamei Dahili ahkâmından bahsediyorum. Esa
mi okunur. Sonra kabul veya ret denir. Usul böy
ledir. Böylece başlıyacağız... 

Sadettin B. (Menteşe) kabul, Kasım B. (Muş) 
kabul, Mahmud Sait B. (Muş) kabul, Mustafa 
Hilmi Ef. (Niğde) ret, Ata B. (Niğde) müsten
kif, Süleyman Sırrı B. (Yozgad) ret, Ah-
med Ef. (Yozgad) ret, Mehmet Hulusi Ef. 
(Yozgad) ret, Hakkı Pş. (Niğde) ret, 
Rüstem B. (Oltu) ret, Yasin B. (Oltu) ret, 
Mazhar Müfid B. (Hakkâri) ret, Dr. Adnan B. 
(İstanbul) kabul, Muhtar B. (İstanbul) kabul, 
Ahmet Ferid B. (İstanbul) kabul, Hamdi B. 
(Amasya) ret, Ömer Lûtfi B. (Amasya) kabul, 
Tahsin B. (Aydın) ret, Esat Ef. (Aydın) kabul, 
Halil İbrahim Ef. (İzmit) ret, Sırrı B. (İzmit) 
ret, Osman Fevzi Ef. (Erzincan) ret, Asım B. 
(Erzurum) ret, Salih Ef. (Erzurum) kabul, 
Nüsret Ef. (Erzurum) ret, Celâleddin Arif B. 
(Erzurum) müstenkif, Mustafa Kemal B. (Er-
tuğrul) kabul, Necip B. (Ertuğrul) ret, Hamdi 
B. (Ergani) kabul, Nüzhet B. (Ergani) ret, 
Mahmud Esat B. (İzmir) kabul, Yunus Nadi B. 
(İzmir) kabul, İsmail Remzi B. (İsparta) ret, 
Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta) ret, Mehmet Nâ
dir B. (İsparta) ret, Emin B. (Eskişehir) ret, 
Eyyüp Sabri B. (Eskişehir) kabul, Halil İb
rahim B. (Eskişehir) ret, Zamir B. (Adana) 
kabul, Halil İbrahim B. (Antalya) ret, Şakir 
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B. (Ankara) ret, Hacı Mustafâ E l (Ankara) 
ret, Atıf E l (Ankara) ret, Ömer Mümtaz B. 
(Ankara) ret, Sami B. (îeel) ret, Hacı Ali E l 
(îçel) ret, Ali Haydar B. (îçel) kabul; Meh
met Ef. (Adana) ret, Ali Rıza E l j (Bstom) 
Müstenkif, Mehmet Emin B. (Ergani) ret, Rüş
tü B. (Ergani) ret, Zekâi B. (Adana) kabul, 
Devriş B. (Bitlis) ret, Emin B.j (Buşsa) kabul, 
Muhiddin Baha B. (Bursa) kabul, Mustafa Feh
mi E l (Bursa) kabul, Ali Ulvi B. (Burdur) 
ret, Akif B. (Burdur) ret, Dr. Fuad B. (Bolu) 
kabul, Nuri B. (Bolu) kabul, Yusuf İzzet Pş. 
(Bolu) kabul, Tunalı Hilmi £. (Bolu) kabul, 

Mehmet B .(Biga) müstenkif, Rifat B. (To
kad) kabul, Mustafa B. (Tokad) ret, Nâzım B. 
(Tokad) ret, Nafiz B. (Canik) ret, Rasim B. (Ce
belibereket) kabul; Diyap Ağa (Dersim) kabul, 
Hacı Şükrü B. (Diyarbekir) ret, Mustafa B. (Di-
yarbekir) ret, Salih Ef. (Sürt) ret, Hakkı Hami 
B. (Sinob) ret, Şerif B .(Sinob) ret, Rasim B. 
(Sivas) kabul, Ziya B .(Sivas) ret, Mustafa Ltfi 
B. (Siverek) ret, Ömer Lûtfi B, (Saruhan) kabul, 
Avni B .(Saruhan kabul, Celâl B .(Saruhan) ka
bul, Hüsrev B. (Trabzon) kabul, Mehmet Şük
rü B. (Karahisan Sahib) ret, Mustafa Hulusi 
Ef. (Karahisarc Sahib) ret, Mustafa Be. (Karahi
san Şarkî) ret Memduh B .(Karahisan şarkî) 

kabul, Yehbi B. (Karesi) ret, Abdülgafur Ef. 
(Karesi) ret, Hasan Basri B. (Karesi) ret, 
Hüseyin B. (Kozan) kabul, Refik B. (Konya) 
kabul, Ömer Vehbi E l (Konya) ret, Mehmet 
Vehbi E l (Konya) ret, Yahya Galib B. (Kır
şehir) kabul, Sadık B .(Kırşehir) kabul, Atıf B. 
(Kayseri) kabul, Osman B. (Kayseri) kabul, 
Ahmet Hilmi B. (Kayseri) kabul, Rifat 
B. (Kayseri) kabul, Ruşen B. (Gümü-
şane) kabul. Ali Vâsıf B. (Genç) ret, 
Ali Haydar B. (Genç) ret, Fikri B. (Genç) 
ret, Sait B. (Kengırı), müstenkif, Tevfik .-Ef. 
(Kengın) ret, Behçet B. (Kengırı) ret. Cevdet 
B . (Kütahya) ret, Ragıb B. (Kütahya) kabul, 
Esat B. (Iıâzistan) kabul, Ziya Hurşit B .(Lâzis-
tan) ret, Abidin B. (Lâzistan) ret, Salâhattin 
B. (Mersin) ret, Hasan B. (Van) ret,Abdülha-
lim Çelebi E l (Konya) ret, İsmail Fazıl Pş. 
(Yozgad) kabul. 

REÎS —-Başka ismi okunmayan var mı? (Yok 
sesleri). Pek âlâ neticei arayı arzediyorum. Re
ye iştirak eden zevatın adedi 129, 73 ret, 49 ka
bul, 7 müstenkif, kanun reddedilmiştir. 

REFİK B. (Konya) — Bu kabilden olan ka
nunlar da şimdiden sonra birer birer mevkii mü
zakereye konulaeaktn. 

REÎS — Bir çeyrek teneffüs. ; " 

«M«M 

İKİNCİ CELSE 
Açılma saati : 4 sonra 

REÎS — Reisi Sani Öelâledddn Arif Beyefendi Hazretleri 
KATİPLER: Feyyaz ÂU B. (Yozgad), Cevdet B. (Kütahya). 

«*•» 

REÎS — Efendim ekseriyet hâsıl oldu. Cel
seyi acıyorum. Efendim, Genç Mebusu Alî Vâsıf 
Beyle ön beş refikinin bir takriri var. Bunda de
niyor kî, geçende Hariciye Vekili Beyefendi beya
natta bulunmuştur ve mabadininde eelsei hafi
yede müzakere edilmesini söylenişlerdi. Onun de
vamını istiyorlar. Fakat Reis Paşa; Hazretleri 
kendileri de bu müzakerede bulunmak arzu edi
yorlar. Lâkin hasta imişler. Onun için Cumarte
sine kabul ederseniz o vakit yaparız. (Muvafık 
sadalan). (înşaallah iyi olur sadalan). 

9. — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 
1» — Muş Mebusu Mahmut Sait Beyle rüfeka-

sıntn, İdam cezalarının Meclisçe tetkiktna dair 
teklifi kanunisi ve Lâyiha Eneûmenimazbatası 
(2/186) 

REÎS — Efendim, diğer bir kanun daha var, 
Meclisi:-i3i bunun her şeye tercihan müzakeresini 
kabul etmişti, O da; böeumle mehakimden sâdır 
olacak idam mukarreratıaın Büyük Millet Mec
lisince kabul ve tasdiki esası idi. Eğer arzu 
buyuruluyorsa bütçe müzakeresine başlamazdan 
evvel bitirelim. Kabul buyyurankr lütfen el kal
dırsın. (Kabul, kabul sadalan)* Kabul edilmiş
tir. 

NAFÎA VEKÎLÎ B. — Efendim bir küçük 
kanun daha vardı. 

REÎS —Efendim, tabı ve tevzi olunmuştur. 
Heyeti umumiyesi hakkında söz söyliyecekler 
varsa buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
Celilesine 

Mdıâkimi âdiye ve fevkalâdeden isdar kılman 
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ve nakabili tamir ve telâfi olan idam mukarrera-
tının bilâtasdik ve resen infazı tecviz ve; ihmal ola-
namıyacak bir keyfiyeti mühimmedir, BTâfemtü 
idamın kısası mutazammın emri şer/i olması,; ku-
lûbu nasa havf ve haşyet ilka etmesi, teskini 
heyecanı ve emniyet ve selâmeti mülk ve milleti 
intaç eylemesi itibariyle istihsanen memduhi-
hiyet ve makbuliyeti aşikâr olmakla^erafcer me-
hakimi nizamiyece bir takım kuyut ve şurut, ve 
merasimi kanuniye mevcut ve cari olmasına rağ
men temyizen mukarreratı mezkûrenin kısmı ka-
lili tasdik edilmekte bulunmuştur. İlâveten iera-
yi idam emri Ulülemre mütevakkıf ve hukuku 
Padişahideıı mâdut bulunduğundan Madamı 
Muallâyi Hilâfet ve saltanatı tahliş maksadına 
matuf en müteşekkil Büyük Millet Meclisince bu 
bapta icrayi tetkikatla tasdik vücup ve zarureti
ni hâvi bir kıta maddei kanuniye tertip ve leffe
dilmiş olduğundan kabulünü Heyeti CeÜlei muh-
teremeye arz ve teklif eyleriz. 

25 Kânuhuevel 1336 
Muş Caaik 

Mahmut Sait Ahmet İsfafiz 
Siird Kırşehir » 

Mustafa Sabri âadık 
MADDE 1. — Bilcümle mehakim<lenvsadir 

olan cezayi idamı mutazammm mukarreratın Bü
yük Millet Meclisince badettasdik mahallerinde 
infazına bilûmum kuvayi müselleha ve'Ifayti mtt- -
sellehai Devlet memurdur. Mukarreratı mezkûre 
tasdik edilmediği takdirde Meclisçe ittihaz edile
cek karara tevfiki muamele olunur. 

MADDE 2. — îşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — Işbıi kanunun fott&ttlâ Myük 
Millet Meclisi memurdur. 

Lâyiha Encümeni mazbatası 
Numara : 154. 
Bilcümle meîrakimden sâdır <oiati. idam Gayr

larının Meclisi Âlice baldettetkik infazı hıztotoıa 
dair Muş Mebsü Mahmut 8mt Bey ye râiekası-
nın Encümenimize muhavvel 25 kâhunaevvel 1386 
tarihli lâyihai k&suniyesi mfitâlâa ve tetkik olun
du. Cinayet mahkemelerinden sâdır olan idam ka
rarlan mehakimin derece! mihaiyekrî olaa* Mah-
kemei Temyizce tetkik olunduktan sonra ledelârz 
sâdır - olacak iradei seniye mucibince -krfazi lâbut 
olmasına ve ahvali hâzıra ck^a^Tstyie istihsali 
iradeye imkân olmayan şu zamanda Meclisi Âli
nin tasdik ve iradesi iradei seaiye makamına ka
im ve Hiyaneti Vataniye kanuniyle MjeeUs bu 
hakkını teyit etmiş - bulunmasına binaen bil
cümle mehakimden ve âlelhusus divâ1»! harpler
den sâdır olacak idam* mustelzem. mukarreratın 
fimabait Büyük Milfet MeclişİHee' tetkik 
ve tasdik olunduktan sonra infazı muvafıkı adil 

ve hakkaniyet olacağı cihetle Encümenimizce 
şayaaıı kabul görülen teklifi mezkûrun müsta-
eelen müzakeresi; zımnında Heyeti Celüemn 
arayi şaibesine arzı tezekkür kılaadiı 

27 Mntanuevvel 1336 
ÎLâydhaJ En, Be. M. M. Kâtip 

Sinob Yozgad Kütahya 
Mehmet Şerif S&İeyman Sırrı (Demil Halil 

HÜSEYÎN AVNÎ B. (Erzurum) -~ Efen
dim, bendeniz bu teklifi kabul etmekle beraber 
biraz daha teşmil etmek istiyorum. Böyle idam 
kararları doğrudan doğruya iradei seniyeye ta
allûk etlikten sonra icra edilirdi. Büyük Mil
let Meclisi aynı zamanda hukuku Padişahiyi 
haiz bulunması dblayısiyle bu salâhiyeti bütün 
muamelâtta istimal etmesini teklif ederek 
şu surette teklifte bulunuyorum: «ti'adei se-
iiiyei öeıiabî padiişahi sâdır oiaea'k mesail Mec
lisi âliye arz ve iradei milliyenin istihsaliyle 
ibra ölünür» mefaâındadrr. Bunu kabul bu-
ynr€üğünu2f takdimde bu da aynen kabul edil
miş olur efendim. (Muvafık sadaları). 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertttğrul) — İstik
lâlmahkemelerinin verdiği nttfeumler buraya 
dâhil olacak mı? 

HÜSEYİN" AVNÎ B. (Devamla) — Yalnız 
bir şey arzedeyim. İstiklâl mahkemeleri hak
kında tabii bir kanunumuz var. Kendim şahsan 
aleyhinde olmakla beraber bir de onun tadili 
için teklifim vardır. Bu hususta Meclisi Âli ne 
isterse öyle yapar. 

•îtefia B. (Canik) — Efendim, Hükümet ye
ni teessüs ettiğinden dolayı henüz kendisine bir 
şeklj. muayyen vermemiştir. Tarzı idaremiz, 
şeklî idfcflfeaMze na^a^aö Hükümetin unvanını 
tâyin etmediğimiz-gibi ne olduğu da muayyen de
ğildir. 

Yani bu Hükümet meşruti bir Hükümet mi
dir? İmparatorluk mudur, kırallık mıdır? Ne 
suretle idare edilir? Muayyen olan şekiller 
dâhilinde her hangi usule muvafık olduğunu biz 
bile henüz tâyin edememişsizdir. Bu meşkûki-
yet ilerisinde sayam nazar olan bir nokta daha 
yardır ki, o da Meclisi Âlinin icra Vekillerine 
ait olan yezaifiyle kendisine taalluk eden ve-
zfiifi neden ibarettir? Bunu da henüz sureti ka-
ftiyede tâyin, edememişizdir. İcra Vekilleri za
manı zaman Meclisi Âli Huzurunda Hükümetin 
tamamen Meclisi Âliden ibaret buluaıÂıgunu ve 
kendilerinin de Meclisi Âli namına ieraya 
vekil olduklarını burada söylemektedirler. Bunu 
tekrar etmekle beraber eski sistemdeki Osman
lı Meşrutiyet Hükümetinin kabinesine, yani 
Heyeti Vükelâsına Kanunu Esasi nracibinee tev
di edilmiş büûmum vezaifin zerresinden sarfı 
nazar etmemelerdir. Yani Heyeti Hmaımiyesini 
kendilerine maletmâşler ve sıkı sıkı buna yapışa 
mışlardır. 
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Sonra Meclisin icra vezaifi hususunda bizim 

köbıll ^ett^îimiz bir kanun mucibine^ (Bilûmum 
muamelâtı ieraiye Meclifie aittir.) denildiği hal
de Meclisin vezaifine (Biz sizin vekiliai^ii^ di-
}̂ 6P4k' ona da el uzatmışlardır. Şa halde Meclisi 
JîlMi ^«albtıl -dairi teşü kuv^rtiniıı ajandan 
başka 4% Jbir şekil vemahiyeti }mâ değÖdir; 
Şuâ^e^sa^ratubendemz diyoruBûki: îîâ ̂ & teşrd 
salahiyetini hsaşfe diyelim veyabut bu kuyyeti 
itetiaap ettifctıen sorira ier» vazifesini tamamen 
H#dinîet» terkedyetim veyahut5 iera 'kuvvetini 
haiz isek bu vazifeyi de alalım, tabiri asniyatte 
ile davul* bMm boynumuzda, çomak onların 
eîtede<teas^t (Bravo sadâlan ^alkışlar), Ben
deniz şu künşfüSen kendi namıma "ilân etışek 
İs^yeçwn M, îfeta ^dşillertetm benini namıma 
y«^1ş§#tt-Meeîis namına yaytfkîârı şeyierdfen 
- Onun i ^ | ^ y | e benîm hisseni var - hiejblr 
v^şk^iarln nazarında bir zem* mesuliyet Msbul 
etmem. ÇJÜBMvben kendi saiâîhyetimi onlara 
tevdi etmem, ben bunu şajışım najaötaj^alnıl 
etpeitt. ^mi(S; efer iera ^vâzıfSS Möefe-: Mkım 
i&e o valSt Hjeyeti kefele M MeeMstfr vüfeı-
Işul&n muj^reratı aneâ^in^^^n^tû^dûr. Bu 
Meeİis haricinde İıie bir şeye karar veremez. Bu, 
budur. Sf^r bu tasdik edilntezse, a rk t iğ im 
gitii, taataibaen tendiler! ifa etsinler, ©iz de 
teşrii İcprveiani'haiz olalım ve başKalür^eye ka
rışmayalım ve mesuliyetler de onlara ait ol-
sjıın. ğinj^i bu hususta uzun uzatma teĵ HTer-
vardır. Eski Kanunu Esaside ^uvaji umumi-
yenin her birerlerine ayrı ayrı verilen sa
lâhiyetler nedir? Bu salâMyetlerin ^Mâü̂ M Mec
lisi Âliye intikal etmek - lâzımifelir? Bunun 
hânında teMiHer vardır. Bu »Encümeni Mah
sus ma^atasının 9 neu 10 ncu maddele* 
riyle ^M&Om olduğu iğin onunla beraber mü
zakere edıMn. İsterseniz ayraca müzâ%ere edil-
sfcı. (Hüseyin Avni Bey ora^a temas etmediği 
için bendeniz buradan bahse m e 0 r oldum. 

^mâî ;yalnız lîa? mesele varâsp ki,-idam me-
selefadk*. M^ümu âönîz hernan^i bir cürüm 
d#lfcyısiy§e her han^ bir şâhıs ha%kffiâaki idam 
Wömıüti»n infazı iradei seniyeye iktiran et
mek lâzımgelîr. Ser devlette b r e d i r , her dev
lette Ju-usul kabul edilmiştir. Bunuihmalede-
cejs olürsat telafisi gayrikablfr hata ve zarar 
' vSkı ıplur. îdam edilen şahsın İrâyatmı iade 
eöşnjeyiz. Şğer bu hata ise pteolstekonuşalım. 
Eyt^Femirde i m hususu ^eTdtur ecMint ve 
tâİtıta: karara alalım, ondan soşara da ®acümeni 
M^hşuş mazbatalarının dokuzuncu ve onuncu 
maddeleri ;tau^kea*e edilirken yekilledn saKfc-
în^etrye v ^ ^ M sureti katiyed^ tefrik edelim. 
0 yakit biz jde m esu1|iyetlerimizi jadlajalım, lle-
yefî ]l%kue.de mesul^yetl^ini iMasın. 

Yine :bıi kabilden olarak rij$je. tevcihi ' jpa*. 
dolaba aittir." ÎPafeat Heyeti YelŞle tfu hnşusta 
d^.zanTû^erynbize h ^ tft^njJtoı^İaf. Ferik
lik rfitbesi verir, hiznn Şiç haberimiz olmaz. 

Heyeti Tekile kendisi tevzi eder. Sonra efendim 
•yapar, bümem nele*' yapar. Binaenaleyh 

şu nofetai soyuyorum ki: İcra 
ve teş*i kUwetifii-haöe öl&n ^u Meclisi Âli, teş-
rid^n^maa^auşâmdiyeiadar han^i vezaiflemeş^ 
g ü v^fe t t» l^ î<^uş twf t F«m vazife! teşrii-
yenin haricinde icraya^ aft han^ bir mesele şu 
Medfefe ^tev^i ed&ni^M Burayr lütfen izah bu-

^îtoNî^Eiî « t o f t ^ (fiolu) — Efendim; Te
sanüt Gurubunda bu mevzuubalıis olmuş ve bir 
encümeni mahsus tenkil edilmişti. O encümen 
âzala** - a rkaç la r bîr mazbata tanzim etmiş-
lerdir ı% uaönederim encümenlerden birine ha
vale edilmiş •btflttatfyor. berede ise biran evvel 
Heyeti ^örutaiyeyete^di etsinler. 

MUSA KAZIM El'(Konya) — Muvazenei 
l»3(g^nifctıpita*jşn4an ^i^üme*in veaaifiyle Mec
lisin vezaifinia tefriki bir emri zaruridir. Fa
kat buna rbid^yeten imkân bulunamamağına ve 
Möcüsin lyd^^ti tevekkülünde ahval ve zama
nın icaj?atf .ftjarak bir takım zaruretlerle müsta-
celen t^afckül. etmiş olduğuna nazaran gayri 
tabii bs«a fe«wit. ,ve uauî tahtında cereyan et
miş ve batta, mebuslukla memuriyetin içtimai da 
teeyiz ft^unnmş ikejn ahirden bu eşkâlin tevlit 
ettiği mazajTatkr nazarı itibare alınarak yavaş 
y^a^frhap tâ pssçe doğru rücua başlanmıştır. 
Fakit bazjı ahval, cardır ki, henüz zail olma
mdır . Meseli, hukuku' padişfthi cümlesinden 
olan,ahval zaü olmadığı cihetle bunun Meclise 
terjşi saKuri hükmünü almıştır, Rüfekamızdan 
baüan,tftrafm^an Heclisin ve Heyeti Vekilenin 
tahditi, vezaifi .vç^a. .tâyini vezaifi hakkında bir 
takım tefeliler v^ıadır. Encümende derdersti 
müzakeredir .buyurulnyor, Bu; tabiatiyle ya-
pılacafc bir meseledir. Fakat uzaması ihtimali 
vardır. 

BCalbuki, bu^ün şu kanunun hatta bir saat, 
bir daiüca feile tehire mjişadesi" yoktur zannede
rim . Çün^ü Meclisi Âlinizin esası teşekkülün 
den bjrjgj, Mftcjjs icrai ve teşrii mesail ile 
miiktflei^r 4eniUypr. Gerçi icrasının hududu 
pek vasi ise $e .hayatı ifna eden ve hiç bir su
retle tel$ğşi ^kâ îl olmayan idam cezası gibi 
ağır cezaların infazının doğrudan doğruya bir 
mahkemeeye . tevdii; ne kadar hüsnüniyetle 
yapılıyorsa yaRiJsm ve ne suretle teşkil edilirse 
edilsin, âzası birden beşe veya ona iblağ edil
sin ve ne mahkemesi unyaniyle yadedilirse edil
sin, bir mahkemeye verilmesi doğrusu pek 
azim bir tehlikedir. Üç kişinin hatasından 
koca bir mitietî temsil eden heyeti muhtere-
menizin mesuliyeti caiz değildir. Binaenaleyh 
idam hükümlerini alelrllkk Meclisi Âliniz 
kablelinffez tetkik etmeli, tasdik etmeli ve Mec
lisi Âlinin tasdîkından evvel, her ne sebep ve 
suretle olursa Wün, icra edilen idam hükümle
rinden dolayı fail ve müsebbipleri de tecziye 
edilmelidir. (Aynı cezayi görmelidir sadalarî), 
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Yalnız filhakika gayri kabili telâfi olmakla 

idam cezası ne kadar ağır ise, erbabı namusun 
vâki ve gayri vâki, bilhassa iftira olursa daha 
müessirdir, cinayet derecesinde tecziye edilme
si de hafif bir şey değildir. Sonra müebbet kü
rek var. Eğer Meclisi Âliniz yalnız idam cezaları
nın lüzumu-tasdikına karar verir de kürek cezala
rına dokunmıyaeak 'olursa, müebbet kürek ceza
sı da bence bu idamdan daha müessirdir. îdam 
gelir geçer bir şeydir. Onun için cünha derece
sinde olanlara salâhiyet vermek, cinayet dere
cesinde olan, üç seneden fazla kürek cezasiyle 
mahkûm edilen mahkûminin de hükümlerinin 
Meclisi Âliden tasdiki suretiyle şu maddenin 
tadilini teklif ederim. Çünkü yalnız idam temi-' 
ni maksada kâfi değildir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bendeniz 
bu mühim meseleyi Meclisin hemen kabul ede
ceğini ümit ediyorum. Çünkü Meclis mutlak 
olarak salâhiyettardır. Yani Meclis yeniden 
bir hak istemiyor. Teklifim; yeniden bir hak 
talen ettnok için bir teklifi kanuni şeklinde de
ğildir, bu hakkı istimal etmenizi teklif ediyorum. 
Çünkü biz bu hakkı Heyeti Vekileye bırakma
dık ki şimdi onlardan istirdat edelim. Bu, kendi 
hukuku tabiiyemizdendir. Çünkü her mesuliyet 
bizim üzerimizdedir. Demin Nafiz Bey birade
rimiz söylerken bir çok şeyleri şerbetti. Fakat 
ben ona lüzum görmemiştim. Malûmu âlileridir 
ki bir vilâyette isyan çıkıyor. Bir vali mesul 
oluyor, kime karşı? Bizim tarafımızdan intihap 
olunmuş mudur? Fakat mesuliyeti kime aittir? 
Binaenaleyh her memurun yaptığı şeyden mesul 
olan Meclisin, onun intihabında da reyini isti
mal etmesi bence lâzımdır. Padişahımız mu
kaddes ye gayri mesuldür. Fakat biz mesulüz 
Çünkü; bir yere ilânı harp ediliyor. Bizim habe
rimiz yok. Biz vekillerimize tâbi değil, vekiller 
bize tâbidir. Bizden istihsali rey edip onu icra 
ederler. Yoksa bizim reyimiz hilâfında, arzu
muz hilâfında hayır olarak yaptıkları bir işi ben 
şer telâkki ederim. Biz şu muameleden dolayı 
Heyeti: Vekileyi mukayyet kılarsak, o vakit 
o takyit dairesinde hareket ederler. Yoksa 
hakkımızı istirdat için ben müzekereye lüzum 
görmüyorum. Bu, hakkımızdır, hakkı tabiimiz-
dir. Bunu istimal ederiz. Bu bir teklifi kanu
ni değildir ki, diğer lâyihalar arasına girsin. 
Iskat ettiğimiz bir hak değil ki, isitrdat ede
lim. Ilica ederim. Esasen toplandığımız vakit 
karar -altına aldık, biz hukuku hükümraniyi 
haiziz.; Biz mutlak olarak memleketi idare 
ediyoruz. Vekillerimiz mukayyettir. Onlar da 
bizim arzumuz hilâfında hareket edemezler. 
Ederlerse tabii re'sen, şahsan mesul olurlar, 
Biliyorsunuz ki, ilânı harp edildi. Sorulmadı, 
tekâlifi harbiye alındı, haberiniz yok, sulh o-
lurken, pek sonra haber aldınız, tşte bu gibi 
muamelâttan biz mesul olmak dolayısiyle evvel 

beevvel bu gibi.şeyler iradei milliyeye taalllûk 
eder. Ondan sonra vekiller icra eyler. 

HARİCÎYE VEKÂLETİ VEKİLt MUHTAR 
B. (İstanbul) — Hüseyin Avni Bey ilânı harp
ten bahsetti. Geçenlerde defaatla bunu arzet-
miştim.. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hüküme
ti tarafında hiç kimseye şimdiye kadar ilânı 
harp edilmemiştir ve bunu resmen soyuyorum. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Tekzip 
ederim, Ermenilere ilânı harp edilmiştir (Ha
yır sadaları). 

HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ MUHTAR 
B. «— Efendim rica ederim, şeklini tarif ede
yim, Ermeniler tecavüz etmişlerdir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bende
nizin bu hususta bir malûmatım olmadığından 
tabiidir ki öyle telâkki ederim, söylerim. 

HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ MUHTAR 
B. — Hükümet de bildiğini resmen söylemeğe 
mecburdur. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Hukuku 
padişahiye ait olan hususatı Heyeti Vekile malû-

mtımız olmadan yapamaz. Yaparsa mesuldür. 
HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ MUHTAR 

B. — O; bir prensip meselesidiri. Hükümet Er- . 
meni meselesinde katiyen ilânı harp etmemiştir. 
Tecavüzü menetmiştir. Bunu Heyeti âliye hu
zurunda uzun uzadıya izah etmiştim. Binaena
leyh tekrar etmeği vecibeden addederim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Tecavüzü 
menetmek de ilânı harptir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Tekli
fi kanuninin birinci maddesinde (Bilcümle me-
hakimden sâdır olan idamı mutazammm ceza
ların Büyük Millet Meclisince badettasdik ma
hallerinde infazına bilûmum kuvayi müsellâha 
ve gayri müsellâhai devlet memurdur.) deniyor. 
Bendeniz bu maddeyi biraz tefsiren . . . . [Heye
ti umumiye hakkında söyle, maddelere geçilme
di sadaları]. Bu lâzım ve elzem bir kanundur. 
Bendeniz heyeti umumiyesini kabul ile beraber 
bazı hususata ait mütalâamı arzediyorum. Son-

. ra Nafiz Bey «Heyeti Vekile ile Meclisin salâ
hiyetinden bahsettiler. Biz hem icrai ve hem 
teşriî bir meclisiz. Binaenaleyh icrai vazifemiz
den haberimiz olmuyor, bunu Heyeti Vekile na-
mdmdza yaptığı halde malûmat vermiyor, iradei 
seniyeye iktiran etmesi lâzımgelen muamelât her 
halde Meclisin iradesine iktiran eder» dediler. 
Bunun için bendeniz Meclisin ikinci içtimamda-
ki ikinci zabıt veridesinin 34 ncü sahifesnden 
şu fıkrayı okuyorum, lütfen dinleyiniz. Reis Pa
şa Hazretlerinin ifadesi: «Meclisi Âliniz mura
kıp ve müdekkik mahiyetinde bir Meclisi Me-
busan değildir. Binaenaleyh yalnız teşri ve 
tetkik ile vazifedar olarak mesul bir mevkiden 
mukadderatı milliyeyi nezaret altında bulundu
racak değil, bilfiil onunla iştigal edecektir. 
Nnitekim ahvali fevkalâde içinde bütün millet
ler bu prensipleri terkederek ya kuvvei1 teşrii-
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yeyi tatil edip icra heyetlerine fazla salâhiyetler 
bahşederler veyahut bütün milletin ârayi umu-
miyesine müracaatla ittihazı mukarrerat eyler
ler. Biz ittifakı cumhura her kuvvetten ziyade 
salâhiyet bahşeden islâmiyet esasatmı nazarı 
dikkate alarak Meclisi Âlinizi kâffei umuru 
millette doğrudan doğruya vazıülyed tanımak 
taraftarıyız. 

Bu umdei esasiye kabul edildikten sonra dai
ma Meclisi Âlinizin heyeti umumiyesi teferruatı 
umura kadar fiilen tetkik ve müzakere imkânı
nı bulamıyacağından Heyeti muhteremenizden 
tefrik ve tevkil edilecek âzanm Hükümet teş
kilâtı hazırasına nazaran icabeden taksimi me
sai esasma göre memur edilmesi ve her birinin 
ayrı ayrı ve cümlesinin müştereken heyeti umu
miye huzurunda mesul olması temini maksada 
kâfidir. Bu halde^ Meclisi Âlinize riyaset ede
cek zatın Meclisi Âlinizi temsil etmesi itibariyle 
tevdii umur edilen âzayi muhteremeden mürek
kep heyete de riyaset etmesi ve Meelisi Âliniz 
namına vazı imzaya ve tasdiki mukarrerata 
salâhiyettar olması ve icraya ait mesailde diğer 
âzayi muhtereme gibi heyeti umumiye nezdınde 
tamamen mesul olması zaruridir.» 

Bu mesele defaatla mevzuubahis oldu. Reis 
Paşanın zaptın şu sahifesinde münderiç olan ifa
delerini mademki ittifakı âra ile kabul ettiniz, 
binaenaleyh bu selâhiyeti Heyeti Vekileye ver
diniz. Eğer Heyeti Vekileden bu salâhiyeti istir
dat etmek istiyorsanız o başka . . . Değil ise bu; 
caridir dediler. Heyet de buna alkışlarla mu
kabele yaptı. 

Sonra ilânı harp meselesine gelince Harici
ye Vekili Beyefendi buradabunu izah ettiler. 
«Brest Litovsk Muahedesi düveli itilâfiye ta
rafından ilga edilmiştir. Binaenaleyh hali harp 
avdet etmiş, biz resmen ilânı harp etmedik. De
vam eden, Ermenilerin tecavüzü, mezalimi üze
rine müdafaa ettik» dediler ki, ilânı harp yok
tur. I 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim uzun söy-
lemiyeceğim. Bu lâyihai kanuniyenin vakti çok
tan geçti. Binaenaleyh biran evvel kabul ediniz. 
Eğer cinayet ve müebbet kürek cezaları da 
ilâve olunacaksa bu, hüküm ile olur. Saatlerle 
bununla uğraşmakta mâna yoktur. Fakat Os
man Beyin İlgında yalnız ufak bir kazada (291) 
kişi asmış olduğundan mesulsünüz efendiler. 
Bundan her biriniz mesulsünüz. Bugün bunu 
kimden soracağız? Bunda hepiniz de mesulsünüz. 
Madamki, bugün geldi. Bunu tasdik edelim geç
sin gitsin. Uzun uzadıya söz söylemekte mâna 
yok. . . . 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahip) — 
Mevzuu müzakere olan idam hükümlerinin taskikı 
Meclisi Âlinizin hakkıdır ve elimizde mev
cut bulunan Kanunu Esasinin muktaziyatı böyle 
olduğu gibi Meclisin kabul ettiği prensiplerin iea-
batı da budur. Fakat Meclisi Âliniz kabul et- i 

! tiği prensiplerin kendisine bahşettiği salâhiyet
leri istimal edememiştir. Bundan dolayı mesul 
olacak ve muahaze edilecek ve tarihin huzu
runda mesu lolacak^ mileltin huzurunda da me-
su lolacak Meclisi Âlinizdir. Çünkü bu salâhi
yeti vermek istemeyen kimse yoktur. Geçenler-

| de yine mevzuu bahis olduğu üzere bu salâhiyet 
[ tamamen Meclisi Âlinize bahşedilmiştir. Siz 

istimal etmiyorsunuz. (Bu Meclis âzasmdansmız 
I sadaları). Ben de beraber olduğum halde ede

miyoruz. Tabii ben de Bu Meclis âzasından 
ayrı bir Meclisin âzası değilim ya... 

Bittabi mesul biziz. Yani bunu vermeyen 
yoktu. Biz bunu istimal ettiğimiz gün, istimal 
etmeği bildiğimiz gün her şey Meçlisi Âlinize 
intikal edecektir. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Bir nokta hak
kında söz söyliyeceğim. Bir ihmal vardır. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Bunun
la beraber bunu istitratan söylüyorum. Esas 
maksada rücu ediyorum. İstiklâl mahkemeleri 
yaptık. Bunu, zamanın ihtiyacı, memleketin da
hilinde vukubulan hâdisat tevlit etti ve bu za
ruret karşısında Meclisi Âliniz ve ben de buna 
taraftar idim. Kabul edildi. Bu İstiklâl me-
hâkimi bugüne kadar bir tatbikat, bir tecrübe 
yaptı. Acaba memlekete nâfi bir iş görmüş 
müdür? Mesaisi müsbet midir? menfi midir? Ri
ca ederim, sorarım, hanginiz bu hususta tetkik 
katta bulundunuz ve hanginizin bir malûmatı 
var. Binaenaleyh ben diyorum ki; kendi kana-
tım ve kendi tetkikatıma göre; İstiklâl mehaki-
minin bu memleket üzerinde ve bugünkü hal 
içkide yapmış olduğu hidemat nafi olmuştur. 
Fakat bundan sonra korkarım menfi bir mesa
iye doğru gitmesin. Çünki bu gibi mahkemeler 
devam ettikçe menfi neticeler vermesi melhuz-
tur. Sonra İstiklâl mehakiminin memleket üze
rinde ittihaz etmiş olduğu kararların memleket 
üzerinde ne gibi bir tesir yaptığını, müspet 
veya menfi bir netice yapıb yapmadığını da 
mahallerinden yalnız İstiklâl mehakiminin bu
lundukları mahallerden ve livalardan sormak 
ve bunlar üzerinde bir tetkikat yaptıktan sonra 
onun hakkmda bir karar vermek lâzımdır. 
Tetkika müstenit olmalıdır yani. (Lâğvetmeli 
sesleri) müsaade buyurun efendim.' O salâhi
yeti İstiklâl mehakimine verirken bunu nazarı 
itibara alarak verdiniz. Çünkü sürat aradınız. 
Sürat noktasından onu tecviz ettiniz. Bendeniz 
Alınmasın demiyorum. Fakat İstiklâl mehakimi
nin mahkûm etmediği - Hoca Vehbi Efendi 
Hazretlerinin de buyurdukları gibi - hiç bir 
mahkemenin mahkûm etmediği binlerce insan 
asılmıştır. Bunun mesulü sizsiniz (Siz de 
dâhilsiniz sesleri) evet biziz, biz ve siz, ben de 
dâhilim. 

Osman Bey Ilgın'da bilâ muhakeme getirmiş 
koyun gibi insanları bugazlamıştır. Bunun hak-
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kında ne yaptık? çağırıldı, ne oldu .bu adam? yine 
bir, fırka kumandanı oldu, Binaenaleyh bu' gibi 
şahsî,... (Yözgad'dan bahsetmiyorsunuz sâdalarr) 
müsaade buyurun. Binaenaleyh bu gibi şahsî 
şeylerde.... 

SÂLÎH Ef. (Erzurum) — Rica ederim din
leyiniz* Şükrü Bey rica ederimf bir askerî hare
kât ürerine yapıldığın tize katiyen temin etmiş
lerdir. Meclis namına yapılmamıştır. Asker na
mına varılmıştır. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum )— Şu hal^ 
de millet kuzu gibi kesüsin, 

MEHMET Ş Ü Ö t t B. (Devamla) — Her 
türlü harekât neticesinde bilirsiniz ki orada vu-
kübülto isyanların teskini için serian bir divanı 
Harbi -örfi teşkil edilir, divanı harbi örfi mükör-

- reratiyle her şey infaz edilir. Hattâ o divariı 
harfei 'örfilerin kararı bile ordu, kolordu nezdin-
deki Müşaviri adliler tarafından tetkik edile
rek y-spılır, bu böyle yapılmamıştır» Harekâtı 
askeriye vardır, fakat harekâtı askeriyenin ilti
zam ettiği bir divanı harbi örfi lâzımdır ve 
opunjmukarreratı bir ordu ve kolordu müşavî-
rinin «tetkikinden geçmesi lâzımdır. Bu yoktur. 

MUSTAFA B. (Karahisari şarki) — Ozaman 
söyiemşdiniz. 

îSALlH E. (Erzurum) — Efendiler her va
kit söylüyorum. ;Fakat siz: salâhiyetinizi istimal 
etmiyorsunuz yoksa ben her vakit söylüyorum 
o v«Mt ste «öyledim. Her vakit,söylüyorum. 

MOISTAFA B. (Karahisarışarki) — Ö za-
m-aa-söşîlçyip te bir maddei kanuniyeye dercedil-
se olmaz mıydı! 

MİİHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarısahib.) — 
Memleketin her tarafında vukubulan bu gibi 
hâl&fem önüne esaslı bir surette geçmek için zaten 
kanun yapmağa hacet yoktur, kanun vardır ve 
idam kararları tasdik etmek Meclisimizin cüm-
lei salâhiyetindendir. Bunu kabul edecek.olur
sak kanuna hacet yoktur. -Karar veririz, Heyeti 
VeMtjeye teklif ederiz. Hiç bir yerde, hiç bir 
kimse bizim tasdikımıza iktiran etmeden asıimı-
yaeaktır dşriz, 

ADLİYE Y; CELÂLETTÎN ARÎF Bf̂  (.Er-
suram) — Efendim müsaade buyurulursa bu 
hufa^ hakkında, bazı mâruzâtta bulunacağım. 
Bendeniz zannediyorum ki ejğer bu maddei kamu-
niyeti olduğu gibi kabul edecek olursak idam 
cezasını kaldırmış olacağız. Bunu kabul-etmek
ten işe doğrudan doğruya bir .maddei kanuniye 
teklif edelim «idam cezası mülgadır* .diyelim 
(Nasıl olur sadaları). - -

YAHYA GALÎBB.—Nekadar isafeşt eder
siniz. 

DELÂLETTİN ARÎF B. — Efendim müsa
ade buyurunuzda arzfcdeyim. 

Belki bendeniz aldamyorum. Fakat zannedi
yorum ki iki yüz, üç yüz azadan mürekkeb olan 
bir ıfreelisten idam karan pek güçlükle alınır. 
Çüıaskü herkes o dakikaya rgeldiği zaman kalbine 

. 1337 C : 2 
müracaat eder. Adam benden olmasın da başka
sından olsun der. 

(O kanun buradan çîktı sadaları) müsaade bu
yurunuz. Ekseriyet itibariyle arzediyorum ve 
sonra bizim daimî surette tabiatımızda merhamet 
her şeye ğâlibdir. Onun için zannediyorum ki 
böyle idam kararlarını Meclisi Âliye doğrudan 
doğruya arzettîğimiz zamanlarda bunun neticesi, 
idam cezaları mülgadır neticesine varır. Şimdi 
efendim esas itibariyle... 

MUSTAFA B; (Karahisarışarki) -^ Hiç te 
olmaz. 

ADLÎYE V. CELÂLETTÎN ARÎF B. — 
Müsaade buyurunuz efendim. Esas itiba
riyle Konya'da, şurada burada vukua se
len bir çok idamlardan vesaireden bah
settiler. Tabiidir ki hepimiz buna mütees
siriz, müteessifiz. Çünkü bugün biz tamamiyie 
bir şeye kaniiz ki, artık bir birimizin arasında 
akıtacak kan mevcut değildir. Bizim bir :kanı-
mız varsa onu ancak düşman karşısında akıtaca
ğız. Bundan başka da hiç bir şeyi kabul etmeyiz. 
Lâkin memleketin menafii âliyesi mevzuu ,bahis 
olduğu zamanda tabiidir ki icra memuriyetinde 
bulunan vekiliniz her halde kendisine tefviz et
miş olduğunuz salâhiyeti icra ve istimal etmek 
mecburiyetindedir. 

Şükrü Beyefendi buyurdular ki divanı harh-
ler karar vermeden asılıyor. Zannederim kanun 
cezayi askerinin 62 nci maddesi olacak, öyle der-
hatır ediyorum. Onda der ki (bir yerde ihtilâl vu
kuunda oraya sevk olunan kuvvei askeriye bütün 
icraatını yapar ve ihtilâli bastırmağa memurdur). 
Bu- suretle kanunu cezayi askerî de sarahat vardır. 

.MteMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarısahib) — 
Hükmü divanı harbler verir. 

ADLÎYE V. CELÂLETTÎN ARÎF B. — Ta
bii Divanı harplere Kanunu Cezayi Askerî bu 
salâhiyeti tamamiyie bahsetmiştir ve zannediyo
rum ki, orada (Tastik lâzım sadaları). Tas-
tik yok. Sonra İstiklâl mahkemelerini Meclisi 
Âliniz kabul etti ve kendilerine büyük.salâhiyeti 
siâler: tevdi buyurdunuz değil,mi efendim? öva
kit o madde yapılırken, idam kararlarının Mec
lisi âli tarafından tasdik buyurulması esasını da 
Meçlisi Âli vazedebilirdi, etmemiş, demek onu 
lüzum gömmemiş. (Hata etmiş sadaları) O baş
ka. Nükûl edebilirsiniz. Şimdi o suretle icrayi 
ahkâm ediliyor. 

Binaenaleyh bunun için müsaade buyurulur-
sabu meseleyi alelacele; hatta bugün Meclisten 
sonra Heyeti Vekile içtima »etsin ve cumartesi 
günkü celsesinde Reisiniz Paşa Hazretleri de bu
lunduğu halde müzakere edelim ve ovâkte ka
dar da Meclisi Âlinize bir şekil tâyin edelim ve o 
şekU cumartesi günkü ilk müzakeremizhe müda
faa ve müzakere ederiz.,Eğer Meclisi ÂJinizce 
tasvip edilirse fenimelmatlup. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Bugün yapılmış, 
yarın yapılmış, acelesi yoktur. 
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NAFIA VEKÎLÎ ÖMER LÜTFÎ B. (Amas

ya) — Tebir edilecekse müzakeresine vakit 
sarfetmiyelim. 

REÎS — Söz alan Emin Bey, Mustafa ŞUanal 
Bey, Hakkı Hami Bey, Vasfi Bey .̂. Müsaade bu-
yurulursa evvelâ Adliye Vekâleti namına vâki 
olan teklifi ki; cumartesine kadar Heyeti Vekile-
ce bu mesele tâyin edilerek neticesinin arzı 
teklif ediliyor. Bunu reyinize'arzedeceğim. Ka
bul edilmediği takdirde müzakeremize devam 
edeceğiz. Efendim Adliye Vekili Celâleddin Arif 
Beyefendinin teklifi veçhile Cumartesi günü tek
rar ruznamemize almak üzere bugün Heyeti Ve-
kileye tevdiini arzu buyuranlar lütfen el kaldır
sın. (Kabul, kabul sadalan). Efendim ekseriyetle 
kabul edildi. 

Efendim ruznamemizde birinci maddeyi teşkil 
eden ve heyeti umumiyesi hakkında müzakeresi 
natamam kalan bütçenin heyeti umumiyesinin 

müzakeresine geçiyoruz. Müzakerenin ikmaline... 
(Saat on buçuktur sadalan). Söz Hacı Bekir 
Efendinmdîr. 

EMİR Pş. (Sivas) — Bütçe müzakere edile
mez bundan sonra. 

NAFIA VEKÎLÎ ÖMER LÛTFÎ B. — Müs
taceliyet kararı kabul edilmiş, elde gayet küçük 
bir kanun vardır. Bu kanun daima geri kalıyor. 
Bütçe müzakeresi şimdi yapılamaz. Müsaadenizle 
hiç olmazsa bunu çıkaralım. 

REÎS — Efendim vaktin dar olması münase
betiyle bütçenin müzakeresini tehir ediyoruz. 
Ruznamemizde mevcut ufak bir iş var. Müsaade
nizle çıkaralım. Şimendiferler seyri hareketleri 
hakkında bir kanundur. (Vakit daraldı sadalan). 
Cumartesi günü bermutat içtima edilmek üzere 
celseyi tatil ediyorum.. 

Kapanma saati: 4,30 zevalden sonra 



T. B. M. M» Matbam 


