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YÜZONDOKUZUNCU İNİKAT 

14 Teşrinievvel 1338 Cumartesi 

İKİNCİ CELSE 

Açılma Saati : 2.05 

REİS : Reisisâni Doktor Adnan Beyefendi 

KÂTİPLER : Atıf Bey (Kayseri), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Celse açıldı. 
Efendim, malûmu âliniz, Meclis bütçesinin geçen 

bir celsei hafiyesi esnasında bir mesele müzakere ve 
ikmal edilmiş ve bittabi celsei aleniyede reyi âlinize 
vaz'ı takarrür etmişti. Yalnız harcırah meselesi, yine 
Heyeti Umumiyenizin kararı ile Kanunu Esasi En
cümenine gönderilmişti. Kanunu Esasi Encümeni maz
batasını tanzim etmiş göndermiştir. Mazbata okuna

cak. Bunun müzakeresi için celsei hafiyye akdi lâzım
dır. Vakıa evvelce bu hususta karar verilmişti. Fa
kat arzu ederseniz buna dair bir karar daha verirsi
niz. Celsei hafiye akdini kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Celsei hafiye akdi kabul edilmiştir. Celse ha
fidir. 

Celsei hafiye zaptı sabık hulâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

YÜZ ON ALTINCI İÇTİMA 

BİRİNCİ CELSE 

10 Teşrinievvel 1338 Salı 
Reisisâni Adnan Beyefendinin tahtı riyasetlerinde 

bilinikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul 
olundu. Mudanya müzakerâtı hakkındaki muhaberat, 
Hariciye Vekili Bey tarafından kıraat olunarak müza
kereden sonra mezkûr konferansta Türkiye murahha
sı olarak bulunan İsmet Paşa Hazretlerine protokole 

vazı imza etmek salâhiyetinin verilmesi için Hükü
mete mezuniyet itası kabul olunarak celsei aleniyeye 
geçildi. 

Reis Kâtip Kâtip 
Dr. Adnan Van Kayseri 

Hakkı Atıf 

REİS — Zabıt hakkında söz isteyen var mı? (Ha
yır sadaları) 

Zaptı sabık kabul edilmiştir. 

MÜZAKERE OLUNAN MEVAD 

/ . — Muvazene i Umumiye Kanunu lâyihası 
A) BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BÜTÇESİ 
REİS — Efendim, Meclis Bütçesine ait Muvaze-

nei Maliye Encümeni mazbatasının müzakeresine baş
lıyoruz. 

Söz Ali Süruri Efendinin. Buyurun efendim. 
ALÎ SÜRURİ EFENDİ (Karahisarı Şarkî) — 

Efendim, olbaptaki takrirlerle beraber Kanunu Esasi 
Encümenine havale buyurulan bu mesele Encümende 
müzakere olundu. Malûmu âlileri olduğu üzere, ge
çen celsede azayı kirama kemafissabık 4 000 kuruş 
üzerinden harcırah itası hakkında verilen takrirler 
ekseriyetle reddolunmuştur. 

Encümene tevdi buyurulan takrirler üç şıkkı muh
tevidir. Müteaddit takrirler 10 000 kuruş üzerinden 
verilmesini teklif ediyor. Encümenimiz de bunu ha

kikaten varit.görmüştür. 4 0(30 kuruş üzerinden \c-
rilen harcırahlar, bilhassa vilâyatı şarkiye için kifa
yet etmediği müteaddit arkadaşlar tarafından bildiril
miştir. Bundan başka azayı kiramın şehrî aldıkları 
tahsisat miktarına göre 4 000 kuruş üzerinden harcı
rah verilmesinde asla bir sebep ve makuliyet tasav
vur edilmemiştir. Onun için nisabı müzakere kanu
nunun birinci maddesindeki 4 000 kuruş kelimesini, 
yalnız 10 000 kuruşa tahvil sureti ile bu esası kabul 
etmiştir. 

Ancak takrirlerden bir kısmı 10 000 kuruş üzerin
den harcırahın marttan itibaren itası hakkında idi. 
Encümen bunu muvafık görmemiştir. Malûmu âli
niz herhangi bir kanunun en seri bir surette mebdei 
tatbiki ancak tarihi neşri olabilir. Bir icap ve zaruret 
olmadıkça bu usulü tağyir ederek, marttan itibaren 
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harcırahlarının miktarını tatbika kalkışmak işe muva
fık düşmeyecek. Onun için bu kanunun da emsali 
misillu tarihi neşrinden itibaren mevkii tatbika ko
nulması için Encümenimiz muvafık görmüştür. 

Tevdi buyurulan takrirlerin içinde 25 imzalı bir 
takrir vardı. Bu takrirde deniliyor ki; B. M. M. aza
sına devrei intihabiyede bir defaya mahsus olmak 
üzere aile harcırahı verilsin. Yine o meyanda bulu
nan iki takrir de bu 25 imzalı takririn serian müza
keresi mealindedir. Encümenimiz bu bapta da icrayı 
müzakere etmiştir. Azayı kirama senede bir defa üç 
ay mezuniyet ve harcırah ita olunur. Fakat aileler 
için senede bir defa değil, ancak devrei intihabiye 
zarfında bir azimet ve bir avdet olmak ve bir defa
ya mahsus olmak üzere bu esası kabul etmiştir. Şu
rasını da nazarı dikkate almak lâzımdır, ki 4 - 5 gün 
evvel kabul olunan 2 000 000 liralık avans kanununa 
bir madde vazedilmişti. «Memura verilecek aile har
cırahları memura verilen harcırahın nısfını tecavüz 
etmez.» Bittabi azayı kiram için verilecek aile harcı
rahlarında da bu esas mer'i ve muteber tutulacaktır. 

25 imzalı takrirde münderiç bir fıkra, Encüme
nin nazarı dikkatini celbetmiş ve Heyeti Celilenize 
arzı tensip olunmuştur. O fıkrada diyor ki; verile
cek harcırahları aksar turuk üzerinden verilmesi em
ri tabiî ise de ahiren Divanı Riyaset, Ankara'dan dai-
rei intihabiyeye bir hattı müstakim farzederek bilhe-
sap kaç saata baliğ olursa onun üzerinden harcırah 
verilir diyor. 

Eğer bu doğru ise hakikaten calibi nazar ve hilafı 
usul telâkki etmiştir, Encümen. 

RIFAT BEY (Tokat) — Öyle, öyle... 

ALt SÜRURl EFENDİ (Devamla) — Malûmu 
âlileri olduğu üzere harcırah, elbette aksar turuk üze
rinden verilir. Fakat o aksar turuk kabili seyrü mü
rur olmak lâzım gelir. Yoksa hattı müstakim itibarı 
ile dağdan, tepeden hesap edilecek bir harcırah, el
bette muvafıkı kanun olmaz. Bilfarz buradan Kır-
şehrine verilecek harcırah, tabiîdir ki, Keskin tariki 
ile hesap edilerek verilir. Elbette şoseden verilir. Evet, 
Keskin taçiki ile verilmez de dağ ve tepelerin üzerin
den bir hattı müstakim hesap edilerek verilecek olur
sa, bunun imkânı yoktur. Şu halde yapılan tadilat iki 
kısımdır. 

Birincisi; azayı kirama bu kanunun tarihi neşrin
den itibaren 4 000 kuruş üzerinden değil, 10 000 ku
ruş üzerinden harcırah verilecek. 

İkincisi; yalnız bir defaya mahsus olmak ve bir' 
azimet ve bir avdet dahil edilmek üzere aile harcı-
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rahı verilecek. Ancak şunu ilâve edeyim ki, 4 000 ku
ruş üzerinden verilecek harcırah ile 10 000 kuruş 
üzerinden verilecek harcırah arasındaki fark nedir? 
Saat hesabı ile verilecek harcırahlardan % 20 far-
kediyor. Yani beşte bir farkediyor. Sonra seyahat 
yevmiyelerinde de farkediyor. 4 000 kuruş üzerinden 
verilecek harcırahlar için 160 kuruş seyahat yevmiye
si verilmekte iken şimdi 10 000 kuruş üzerinden veri
lecek harcırahlardan dolayı 4 lira seyahat yevmiyesi 
verilmek lâzım geliyor. 

NECİP BEY (Mardin) — 240 kuruş. 

ALİ SÜRURİ EFENDİ (Devamla) — Hayır efen
dim, tenzilât başkadır. Kanunu ahir mucibince tenzil 
olunacak CA- 40'lar başkadır. Bu hesap üzerinden ara
daki fark c/r 30 ile Sc 40 arasındadır. Yani şimdiye 
kadar 100 lira harcırah alan bir arkadaş bundan son
ra 130 ile 140 arasında bir harcırah alacaktır ve bu 
da istiksar olunacak bir mesele değildir. Binaenaleyh 
Encümen namına maddenin aynen kabulünü teklif ve 
rica ederim. 

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Reis Bey, 
usule dair söz söyleyeceğim. 

NEBİL EFENDİ (Karahisarı Sahip) — Şimdi 
efendim, mevzuu müzakere olan mesele bu kanunun 
tadilidir. Yani nisabı müzakere kanununun 7 nci 
maddesinin tadili mahiyetindedir. Bunun celsei hafi
yede müzakere edilmesi katiyyen doğru değildir. Cel
sei aleniyede müzakeresi lâzımdır. Bendeniz teklif edi
yorum. Celsei aleniyede müzakeresi lâzımdır. Bende
niz teklif ediyorum. Celsei aleniyede müzakere edil
sin. 

REİS — Malûmu âliniz, bu meselenin, Meclis 
bütçesinin, celsei hafiyede müzakeresi teklif edilmiş 
ve Meclisi Âli kabul etmiştir. 

NEBİL EFENDİ (Devamla) — Bu, bütçe mese
lesi değildir. Kanun tadili meselesidir. 

HACI AHMED EFENDİ (Muş) — Encümence 
tespit olunan kanunun «işbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir.» tarzındaki maddesi kabul edildiği takdir
de, acaba, azalar arasında tesavi hâsıl oluyor mu? 

ALt SÜRURİ EFENDİ (Karahisarı Şarkî) — Ne 
gibi tesavi efendim? 

HACI AHMET EFENDİ (Muş) — Şimdiye ka
dar dairei intihabiyelerine gitmiş olan azayı kiram 
4 000 kuruş üzerinden harcırah almıştır. Şimdiden 
sonra gidecekler ise 10 000 kuruş üzerinden alacak
lardır. Zaten maddede tahsisatı asliyenin 10 000 üze
rinden kabulü esasına müstenit olduğundan ve mahı 
marttan beri muteber olacağına göre, bunun da mart
tan muteber olması daha muvafık değil midir? 
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REİS — Zatı âlinizin buyurduğu tekliftir ve ta
dil teklifidir. Lütfen bir takrir veriniz reye koyalım. 

TUFAN BEY (Hakkâri) — Verüen takrirler için
de, zannederim ki, şu nokta da vardır. Harcırahta 
yalnız dairei intihabiye kaydını refetmek ve dairei in-
tihabiyeden maada bir yere gitmek sureti ile oraya 
kadar harcırahını alabilmek meselesi nazarı itibara 
alındı mı? 

ALİ SÜRURÎ EFENDİ (Karahisarı Şarkî) — 
Efendim, buyurduğunuz mealde bir takrir bendeniz 
bilmiyorum. Yani hatırlamıyorum. Böyle bir takrir 
yoktur. Fakat buyurduğunuz varittir. Ancak zanne
diyorum ki bu mesele maddenin şekil muaddeli ile 
alâkadar değildir. Buyurduğunuz nokta Nisabı Mü
zakere Kanununun diğer maddesinf tefsir suretinde 
tavazzuh edecek bir meseledir. Çünkü azayı kirama 
senede üç ay mezuniyet veriliyor ve dairei intihabi-
yesine azimet ve avdet müddeti de ayrıca zammolu-
nur diye muharrer olan madde şimdi tadili teklif olu
nan ve tadili lâzım gelen 7 nci madde değildir. Ha
kikaten o madde muhtacı tefsirdir. Eğer tefsire He
yeti Celile lüzum görürse, Kanunu Esasi Encümeni 
tefsir yapar. Fakat mevzuu müzakere olan mesele 
ile alâkadar değildir. 

REİS — Buyurun Ömer Lütfi Bey. 
ÖMER LÜTFİ BEY (Amasya) — Ben de aynı 

suali soracak idim. Tadil edilen bu maddede «alelıt
lak itası» deniliyor. Doğrudan doğruya dairei intiha -
biyelerine mi gideceklere, yoksa memuren gidecek 
olanlara mı verilecek meselesi, ki cidden tefsire muh
taçtır. Bunu da birlikte müzakere etsek muvafık 
olur. 

MEHMED VEHBİ EFENDİ (Konya) — Efen
dim, benim anladığıma göre Meclisi Âli yanlış bir 
yola gidiyor. Beyefendiler, müsaade buyurun tekrar 
ediyorum. Benim anladığıma göre Heyeti Celile yan
lış bir yol gidiyor. Madem ki fazla bir para var. 
O fazla parayı almak istiyorsak şehrî 200 lira alıyo
ruz. Bu harcırahı da 200 liradan yapmak lâzımdır. 
Eğer fazla paranız varsa aldığınız para üzerinden har
cırah alın. Yok eğer paramız yoksa ve bu parayı tah
sil ettiğimiz köylüleri, yetim ve şehit ailelerinden al
mış olduğumuzu düşünürsek ve harcanırken yürekle
rimiz sızlıyorsa bu kanunu tağyir ve tebdil etmek, 
emin olun günahtır. Nereden alıyoruz ve nereye ve
riyoruz ve nasıl taksim edeceğiz? 

EMİN BEY.(Ergani) — Zatı âliniz Konya'ya gi
derken harcırah almıyor musunuz? 

MEHMED VEHBİ EFENDİ (Devamla) — Eğer 
bihakkın aldığınız para üzerinden harcırah alacaksa

nız 200 lira üzerinden alınız. Niçin 100 liradan yapı
yorsunuz, sebebi ne?.. 

REİS — Zatı âliniz sual soramazsınız efendim. 
MEHMED VEHBİ EFENDİ (Devamla) — De

mek ki, paranın kısalığından 100 lira yapıyorsunuz. 
Öyle ise efendiler; rica ederim iyi düşünün. Parayı 

•verenleri, zavallı köylüleri, ayağındaki donu yırtık, 
ayağı yalın, başı açık, üzerinde yüz yerinde yaması 
olan kadınları düşünün. 

RIFAT BEY (Tokat) — Ne yapalım?.. 
VEHBİ EFENDİ (Devamla) — Ne yapacaksın... 
BİR MEBUS BEY — Öyle ya... 
REİS — Devam buyurunuz. 

VEHBİ EFENDİ (Devamla) — Bir kerre yüreği
miz sızlasın. Sözüm budur. Yanlıştır, günahtır, iyi dü
şünelim. 

NEBİL EFENDİ (Karahisarı Sahip) — Millete 
karşı hesap vermek istenilirse, celsei aleniye yapılsın. 

REİS — Söz vermedim. 

NEBİL EFENDİ (Devamla) — Celsei aleniyede 
söz isterim. 

REİS — Söz yazıyorum. 
YASİN BEY (Gaziantep) — Efendim, Encüme

nin yaptığı teklifte hakikaten bir millet mümessili 
sıfatı ile güzergâhtan bir millet mümessili olarak gidip 
gelebilmek için 100 lira üzerinden harcırah alınması 
doğrudur ve lâzımdır. Esasen Meclis azasından alı
nan vergi ve temettüler de 100 lira üzerinden almıyor. 
Hakikaten dediğim gibi, bir millet mümessili olarak 
memleketlerimize gidip gelebilmek için 100 lira üze
rinden çok değildir, muvafıktır. Ancak aile harcıra
hı biraz çirkin kaçacaktır. 

MUSTAFA BEY (Gümüşhane) — Neden çirkin 
kaçacak? 

YASİN BEY (Devamla) — Ben hemen hemen 
zannediyorum. Son devrei intihabiyemize gelmişiz-
dir. Biz üç senedir burada bulunuyoruz. Giderken 
% 40'ımızm değil, belki daha aşağılarımızın getirmiş 
olduğu aile için, Hoca Efendi Hazretlerinin buyur
duğu gibi, milletin şu son vaz'ı eliminde bir de aile 
harcırahı almak muvafık değildir. Netice 100 lira 
üzerinden harcırah almak muvafıktır. Aile harcırahı 
doğru değildir. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Hoca Efendi 
Hazretlerinin buyurdukları gibi, hakikaten tahsisat 
üzerinden hesap edilerek almak lâzım geliyorsa har
cırahı 200 lira üzerinden almak lâzım gelir. Fakat 
Meclisi Âli herhalde tahsisatı esas ittihaz ederek har
cırah alınmasını istemez ve istemesi de doğru ola-
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maz. Bendeniz verilen harcırahın muvafık olduğuna 
kani olanlardan birisiyim. Fakat rica ederim, bu har
cırahı veren zavallı halkın ne suretle kazanıp verdik
lerini gözönüne getirince... 

BİR MEBUS BEY — Amma lâf ha... 
HAKKI HAMÎ BEY (Devamla) — Onu bile al

maktan vazgeçmek istenir. 
MEHMET EMİN BEY (Ergani) — Tahsisatı 

mestureyi gözönüne getirin. 

HAKKI HAMİ BEY (Devamla) — Efendiler, 
bendeniz bu harcırah meselesi dolayısı ile Heyeti Ce-
lilenize kemali teessürle arzetmek isterim ki; Meclisi 
Âliniz kendisine ait olan gerek tahsisat, gerekse har
cırah meselesine müteallik meseleler için zabıtname
leri açarsak görürüz ki, Meclisi Âlide belki senede 
10 defa müzakere cereyan etmiştir. Bendeniz demiş
tim ki, eğer vermek lâzım ise 200 lira üzerinden veril
melidir. Yoksa, doğrusu 4 000 kuruş üzerinden olan 
kanundur. Malûmu âliniz Encümenin düşündüğü 100 
lira tahsisat değildir. Yani 200 lira yapıldığı zamana 
ait zabıtnameleri tetkik edecek olursanız doğrudan 
doğruya şehrî 200 lira üzerinden tahsisat alındığını 
görürüz. 

Geçen gün Hasan Beyefendinin buyurdukları gi
bi, mezun olan bir memura harcırah vermek kanunen 
caiz değil iken, müstesna olmak üzere Heyeti Celile-
ye verilmesinde bir hikmet var. O hikmete binaen az 
veya çok bir harcırah verilmesine Meclisi Âli kani 
oldu ve geçen sene 4 000 kuruş üzerinden harcırah 
verilmesini tensip etti. 

Bu sefer ki, bir defa kendi istemesi üzerine mem
leketine mezun giden arkadaşlar ve Meclisin müstemir 
bulunması itibarı ile herhalde mebusların bir defa ol
sun dairei intihabiyelerine giderek oradaki ahvale va
kıf olmak ve bittabi vazu kanun olan bu Meclisi 
Âlinin mahallinde icra edeceği tetkikat esasına istinat 
ederek, milletin arzusuna mutabık bir şekilde gidebil
mesi için mezunen gidecek azayı kirama harcırah ve
rilmesini Meclisi Âli bu esas üzerine kabul etmiştir. 
Binaenaleyh bendenizce verilen bu para çoktur bile... 
Ya verilmeseydi yine mezunen pekâlâ gidilecekti. 
Yani rica ederim, mezunen dairei intihabiyesine giden 
ve herhalde hususatı zatiyesi ile iştigal eden bir me
busa hiç verilmezse bunu niye verilmedi, bu benim 
hakkımdır diye ne suretle iddia edebilir? 

Sonra rüfekadan bazıları da buyurdular ki: dai
rei intihabiyesi mesafesi müsavi olmak üzere her ne
reye giderse gitsin verilmelidir. Hayır, bu da doğru 
değildir. Bu harcırahtan maksat, arzettiğim gibi, her

hangi bir arkadaşımız mezunen dairei intihabiyesine 
gittiğinde orada iyice tetkikatta bulunsun ve bir sene 
zarfında oradaki tahavvülata vakıf olsun diye Mec
lisi Âli bu karan vermiştir. Yoksa şurada, burada bir 
tenezzüh icra etsin diye bu kararı vermemiştir. Sırf 
oraya gittiği zaman, orada yapacağı bazı teşvikat ve 
tetkikat için bu harcırah verilmiştir. Onun için istir
ham ederim ki, evvelki madde pek doğrudur ve in
şallah maksat da husul bulmak üzeredir ve şu mü
him anda dairei intihabiyesine gidecek hiç bir kim
seyi tasavvur edemiyorum. 

Mesele bittikten sonra, bizden sonra gelecek Mec
lis isterse 4 000 üzerinden isterse 4 000 lira üzerin
den alsın. Biz şimdi mevcut esası bozmayalım. 

REİS — Efendim, Meclisi Âlinize ufak bir şey 
hatırlatmak isterim. Bu, geçen seferki müzakere es
nasında uzun boylu müzakere edilmiş ve bir takrir 
ile reye konmuştu. 

Buyurun Süruri Efendi söz sizindir. 
ALİ SÜRURİ EFENDİ (Karahisari §arkî) — 

Efendim, Encümen namına zaten maruzatta bulun
dum. Fazla tasdi etmek istemiyorum. Yalnız şahsım 
namına bir kaç söz söyleyeceğim. 

Vehbi Efendi Hazretleri buyurdular ki, bu para
yı alırken düşünmelidir ki, bu parayı verenler yetim
dir, fakirdir, falandır. Efendim, bu hususta kendileri 
ile beraberiz. Fakat bazı taraftan rivayet olunuyor, 
ki Vehbi Efendi Hazretleri dairei intihabiyelerini me
zunen teşrif buyurunca 10 000 kuruş üzerine harcı
rah almışlar. Bu, doğru mudur? Sonra 360 kuruş 
üzerinden yevmiye almışlar. Bu doğru mudur? Bunu 
soruyorum ve bunu o zaman niçin düşünmediler? 

MEHMET VEHBİ EFENDİ (Konya) — İkinciyi 
anlayamadım. 

ALİ SÜRURİ EFENDİ (Devamla) — 3 * veya 
300 kuruş üzerinden yevmiye verilmiş. 

MEHMET VEHBİ EFENDİ (Konya) — Kim 
vermiş, nerede?.. 

ALİ SÜRURİ EFENDİ (Devamla) — Efendim, 
memuren kim göndermiş ise o vermiş. 

Sonra arkadaşlardan bir tanesi buyurdular ki; aile 
harcırahı vermemeli. Niçin vermemeli efendiler? Bir 
devrei intihabiyede bir defaya mahsus olmak üzere 
aile harcırahı niçin verilmesin? Öyle ise bir maddei 
kanuniye yapalım. Mebuslar teehhül etmesin diye... 
(Handeler) Bu senede bir defa değil, devrei intihabi
yede bir defadır. Bunu çok görmek doğru değil. 

Sonra memurlar bu kadar harcırah alıyorlar. Mil
letin parasını iskat olunan yerlerden kurtaralım. Yoksa 
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millet, vekillerine İÜ 000 kuruş üzerinden harcırah 
vermiş. Bu; hiç bir şey değildir. Millet bunu kemali 
iftihar ve meserretle verir. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Efendim, 
bendeniz böyle tasavvur ediyorum. Dünyada en ziya
de ağır mesele kendisine taalluk eden mesaile ait ola
bilir. Bu, maatteessüf, ne yapalım, Meclise ait bir 
müzakeredir ve bunu Meclis ifa etmeye muztardır. 
Bendeniz şimdiye kadar ne bir harcırah aldım, ne de 
almak için çalışıyorum. Fakat bir hak var ve bu hak 
her zaman tecelli etmelidir. 

Sonra milletin fakir olduğu düşünülüyor. Bendeni
zin memuriyetim 33 sene devam etmiştir. 23 senesi • 
taşradadır. Bu müddet zarfında yalnız bir zata tesa
düf ettim ki aldığı harcırahı fazladır diye iade etmiş
tir. Diğerleri almışlardır. Efendim, harcırah demek, 
yolda sarfedilecek para demektir. Hangi arkadaşımıza 
fazla geliyorsa onu iade etmelidir. Buraya çıkıpta 
efendim, bunu 10 000 kuruş üzerinden vermek doğru 
değildir dememeli. Mesela buradan Karahisara gidile
cek, şimendifer bedava gidiyor. O vesikayı gösterin
ce şimendifer para almaz. O zat acaba almaz mı 
efendim? 

ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — Nasıl almaz 
efendim... 

YAHYA GALİP BEY (Devamla) — Harcırah 
vermemeli, yahut masarifi zaruriyeyi tediye etmeli
dir. Ben arkadaşlarımı her şeyden tenzih ederim. 
Evet, bugün B. M. M. Azası olan zevat hiç bir za
manda bu fakir milletin 10 parasını fazla olarak al
mak istemez. Bugün aldığı tahsisat kutlâyemuttur. 
Amma fazla gelenler varmış, iade etsin efendim. Onun 
hamiyetine kim karşı gelir? (Alkışlar) 

Meseleyi iyice müzakere etmek lâzımdır. Bugün 
5 OOOJturuş üzerinden, 3 000 kuruş üzerinden harcı
rah alıp idare edenler vardır. Fakat idare etmeyen de 
çoktur. Buraya gelenler hamiyyet namına koşmuş ve 
gelmişlerdir. Ekserisinin serveti yoktur. Memleketine 
gidiyor, oraya gitmekteki maksadı memleketini tetkik 
etmektir. Harcırah merkezden merkeze verilir. Mülha
kata gittiği vakitte zannetmem ki harcırah vermiş ol
sunlar ve alan da yoktur zannediyorum. (Hayır sa-
daları) Ben; Kırşehir Mebusuyum. Gideceğim, Kır-
şehrine, o vakit mülhakatı gezeceğim. Bana harcırah 
verir misiniz? Onu semadan bana melekler mi verir? 
Benim buradan aldığım tahsisat ancak beni geçindire
cek bir surettedir. Onun için kimsenin hamiyyetine 
dokunacak söz söylememelidir. Kime fazla geliyorsa 
o iade etmelidir. Umumiyet itibarı ile noksandır, bu 
da hakkı sarihtir. 
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Sonra buradaki 30ü - 350 kişiyi düşünmemeli, 
dışarıda 30 000 kişi harcırahını tamam alıyor. On
ları hiç hesaba katmıyorsunuz. Eğer hamiyyet yap
mak lâzım geliyorsa onları da düşünmek lâzım gelir. 
Onlardan tenzil etmek iktiza eder. Kim fazlalığı id
dia ediyor ise ve kendisininki fazla ise o iade etme
lidir. (Alkışlar, devam et sesleri) 

ABİDİN BEY (Lâzistan) — Şimdi arkadaşlar, 
yani bu para için buraya çıkıpta laf söylemekte biraz 
da insan muazzep oluyor. Fakat bendeniz gayet sa
mimî ve kalbi söyleyeceğim. Rica ederim, bana tariz 
etmeyin. 

Arkadaşlar, ben mesela kendimi koyuyorum. Dün
yada hiç bir evim yok, hiç bir çift ve çubuğum da 
yok. Evvelce askerdim, haneberduş idim. Yine öyle
yim. Sırf burada milletin verdiği tahsisat ile geçini
yorum. Fakat rica ederim, bir yere giderken ben ar
zu etmem ki üç kuruşa, beş kuruşa pazarlık ederek 
bir mebus bir yere gitsin. Doğrudan doğruya hem o 
efendi hazretlerinin dediği başı kabak gezen köylüyü 
de memnun etmek şartı ile bir parça da milletin ona 
göre fedakârlık etmesi taraftarıyım. Aile harcırahı
nın aleyhindeyim... Azizim, daha neler? Katiyyen aile 
harcırahının aleyhindeyim. Fakat şu harcırahın dürüst 
olmasına taraftarım ve bir de 4 000 kuruş azizim, yani 
ûla derecesinde olan bir memur derecesinde harcı
rahtır; hatta ondan da azdır. Artık elinsafu nısfüd-
din, o kadar. (Alkışlar) 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine dair 
takrirler var. Onu reyi âlinize vaz'edeceğim. Ondan 
sonra Vehbi Efendinin şahsına taalluk eden söz söy
lenmiştir. Söz vereceğim. Müzakerenin kifayetini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Müzakerenin kifa
yeti ekseriyeti azime ile kabul edildi. 

VEHBİ EFENDİ (Konya) _— Efendim, şahsıma 
karşı vaki olan taarruz hafi bir meseleden dolayı 
olsaydı tabiî şüphelenirdiniz. Tabiî bize Başkuman
danlığın emri ile verildi ve bizim için Başkumandan
lığın verdiği emir, zannederim, bu kürsüden okundu. 
O emirde 4 000 kuruştan harcırah alacaklardır diye 
sarahaten yazılıdır. 

Bu böyle yazılı olduğu halde ben 100 liradan 
harcırahı nasıl alırım? 

Ve bana o harcırahı kim verir? 
MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) — 

Kim verebilir? 
VEHBİ EFENDİ Devamla) — Ve kim verebilir? 

Ben yalnız gitmedim. Benimle beraber 5 - 6 arkadaş 
gitti. Acaba onlar kaç liradan harcırah aldı? Baş-
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kumandan Beyin verdiği emirde sarahatan yazılıdır, 
efendim. 4000 kuruştan alacaklardır ve o yolda 
vermişlerdir, bir. 

ikinci bir mesele efendiler, yevmiyeden bahsedildi. 
Ben kendi işim için gitmedim. Vakıa Konya hava
lesine gittim. Fakat Konya'da benim evim yoktur. 
Ailem buradadır. Şimdi emsalime verilen yevmiye 
140 kuruş mu bilmiyorum. Emsalime verilen yevmi
yeyi ben almam deyecek kadar babayeğitlik ben ken
dimde tasavvur etmiyorum. Arzedebildim mi efen
diler? Alnım açıktır. Elminnetülillâh efendiler. 

ALİ SÜRURİ EFENDİ (Karahisarı Şarkî) — 
O zamanı biraz düşünmeniz lâzımdı. 

VEHBİ EFENDİ (Konya) — Neyi düşünece
ğim. 

REİS — Bir tadil teklifi vardır okuyacağım. 

Riyaseti Celileye 
Nisabı müzakere kanununun maddei mahsusasın-

da zikrolunduğu üzere Mebusanı kiramin harcırah
ları, dairei intihabiye kaydı ile takyid ve ita kılın
mak muvafık olmadığından 7 nci maddenin tadili 
münasebeti ile (azayı kiram her nereye giderse git
sin harcırahları dairei intihabiyeleri harcırah mikta
rını tecavüz etmemek şartı ile ita kılınır) şeklinde 
tefsir ve tesbitini teklif eyleriz. 

Ergani Mersin 
M. Emin Safa 
Mardin El aziz 

Esad Rasim 
Genç Gümüşhane 
Celâl Mustafa 
Genç Bitlis 

Fikri Faik Vehbi 
Siirt Muş 

Haci Nuri Ahmed Hamdi 
Genç Hakkâri 

Mehmed Tufan 
Siird Siverek 

Mustafa Sabri Lütfi 
İsparta Antalya 

İsmail Remzi Ali Vefa 
Siirt İsparta 

Necmettin Mehmet Nadir 
Siirt 

Mustafa Sabri 

REİS — Efendim, esas mesele şudur. (Anlaşıl
madı sesleri) 

(Takrir tekrar okundu.) 
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REİS — Bunu reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmemiştir efen
dim. 

Efendim, maddeyi tekrar okuyoruz Reyi Âlinize 
vaz'edcceğim. (Tayini esamî sesleri) 

Esasen bu mesele masarifi müstelzim olduğundan 
tayini esamî ile reye vazedeceğim. 

Madde 1. — Nisabı müzakere kanununun 7 nci 
maddesi berveçhi atî tadil edilmiştir : 

B. M. M. azasına, senede bir defaya mahsus ol
mak üzere 10 000 kuruş üzerinden azimet ve avdet 
harcırahı verilir. Aile harcırahı bir devrei intihabı-
yede azimet ve avdet olarak ancak bir defaya mün
hasırdır. 

REİS — Efendini, maddeyi Reyi Âlinize vaz'edi
yorum. Kanunun heyeti umumiyesi de bir maddeden 
ibarettir. 

MEHMET VEHBİ EFENDİ (Konya) — Bu mad
dei muaddelenin tayini esami ile reye konulmasına 
dair takrir var. 

REİS — Arzu ederseniz, tayini esamî ile reye ko
yayım. Takriri âliniz bu maddenin tayini esami ile 
reye konması içindir. Fakat kanun esasen bir mad
deden ibarettir. Heyeti umumiyesini nasıl olsa ta
yini esamî ile reye koyacağım. Arzu ederseniz iki 
defa tayini esamî ile reye kovayım. (Havıe sesleri) 

Efendim, maddeyi kabul edenler lütfen e! kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

REİS — Efendim, buna dair bir tadil teklifi var
dır. Müsaade buyurursanız okuyalım. 

Riyaseti Celileye 
Nisabı müzakere kanunu, Kavanini esasiyeden ol

duğundan bunun için bir mebdei meriyet tedvini ica-
betmez. Aksi takdirde bu maddenin bütçeye müteallik 
bulunmasına ve Meclis Bütçesinin halen tasdik 
edilmeyip sarfiyatı vakıanın avans halinde icra edil
mesine nazaran, mutlaka sene iptidasından itibaren 
kabulü meriyeti zaruri olmakla beraber, bu kanunun 
saiki tedvini, r/c 20 lerin kat'ı için tahsisatı asliyenin 
şekli tesbiti hakkında M^cüsi Âlinin ittihaz ettiği 
karar bulunduğuna göre, mevzuu bahis olan mad
dei haziranın dahi şekli atide tadilini teklif eyleri/.. 

Muş Mardin 
Ahmet Hamdi Esad 

Mardin Muş 
Necip Abdülgani 

51 — 9 
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REİS — Efendim, tadili gördünüz. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmemiştir. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Efendim, bu kanun neşredilmiyecek mi? 

REİS — Edilecek. 

MEHMED ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Celse hafî ya.. 

REtS — Üçüncü maddeyi -okuyoruz. 
Madde 3. — İşbu kanun Büyük Millet Meclisi 

tarafından ifa olunur. 
REİS — Muş Mebusu Ahmet Hamdi Efendi de 

aynı teklifi şimdi getirdiler. Onun için reye koymağa 
hacet görmüyorum. Bu, tadildir. Yani gelecek se
neden itibaren istiyor. (Hayır olmaz sesleri) 

Bu tadili kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmemiştir. 

ABİDİN BEY (Lâzistan) — İlanihaye kazık ka
lacak değiliz ki burada. 

(Üçüncü madde tekrar okundu.) 
REİS — Efendim, üçüncü maddeyi Reyi Âlinize 

vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Bu kanunu şimdi bittabi celsei aleniyede müzakere 
edeceğiz. Fakat münakaşasını celsei hafiyede yap
tığımız için söz söylenilmiyecektir. 

ÖMER LÜTFİ BEY (Amasya) — Yani söz söy-
lemiyecek miyiz efendim? 

REİS — Hayır, söz söylemiyeceksiniz demek 
hakkım değildir. Fakat usul yapılmalıdır böyle. Söz 
isterseniz vermeğe mecburum. Fakat şimdiye kadar 
yaptığımız usul, celsei hafiyede mevzuu bahis olan 
mesele için celsei aleniyede söz söylenmez. Sizin 
bileceğiniz iştir. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) - Meclis büt
çesi alenî celsede müzakere edilemez. 

REİS — Müsaade buyurun efendiler. Bunu şim
di tayini esamî ile reyinize vaz'edeceğim. Şimdi ka
nunun heyeti umumiyesi hakkında lütfen reylerinizi 
izhar buyurunuz. (Reyler toplantı.) 

REİS — Reyini istimal etmiyen var mı? (Yok 
sesleri) 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Efendim tasnifi ârâ neticesini arzedeceğim. 169 

zat reye iştirak etmiştir. 70 red, 3 müstenkife karşı 
96 rey kabul. Binaenaleyh 96 reyle kabul edilmiş
tir. 

Şimdi celsei hafiyenin mevzuu bitmiştir. Bu ka
nun bittikten sonra Meclis bütçesi bir fasıldır. Onu 
müzakere edeceğiz. Bir faslı tayini esamî ile reye 
vaz'edeceğim. Ondan sonra başka ruznameye geçe
ceğiz. 

Efendim, celsei hafiyenin celsei âierıiyeye tahvi
lini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Celse 
alenî olmuştur, efendim. 
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Nisabı Müzakere Kanununun Sekizinci Maddesinin Tadili Hakkında Lâyilıai Kanuniyeye Verilen Reylerin 
Neticesi 

Mebus sayısı 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

337 
169 
96 
70 
3 

(Kanun kabui edildi.) 

[Kabul Edenler] 

ADANA 
Dr. Eşref B. 

ANTALYA 
Mustafa B. 
Tahsin B. 

ARDAHAN 
Osman Server B. 

AYDİN 
Tahsin B. 

BATUM 
Ahmet Fevzi B. 
Fdip B. 

BAYAZIT 
Atıf B. 
Hacı Mehmet Ef. 
Süleyman Sadi B. 

BİGA 
Ham i t B. 

BİTLİS 
Hüsnü B. 
Vehbi B: 
Yusuf Ziya B. 

BOLU 
Abdullah B. 
Şükrü B. 

BURDUR 
İsmail Suphi B. 

CANİK 
Şükrü B. 

ÇANKIRI 
Ziya B. 

DERSİM 
Abdullah Tevfik B. 

DİYARBAKIR 
Hamdi B. 

E LAZ İZ 
Hüsnü B. 
Naci B. 
Rasim B. 

ORGANİ 
Derviş B. 
Hüsnü B. 
İbrahim Hakkı B. 
Mehmet Emin B. 
Nüzhet B. 
Rüştü B. 

ERZİNCAN 
Emin B. 
Hüseyin B. 
Şeyh Hacı Fevzi Ef. 

ERZURUM 
Asım Vasfı B. 
İsmail B. 
MııUal'a Durak B. 

G A Z İ A N T E P 
Hal'ız Şahin B. 
Yasin B. 

GENÇ 
Celâl B. 
Dr. Ali Haydar B. 
Fikri Faik B. 
Hamdi B. 

GÜMÜŞHANE 
Mustafa B. 
Ruşen B. 

HAKKÂRİ 
Mazhar Müfit B. 
Tufan B. 

İSPARTA 
İ-.mail Rem/i B. 

Mehmet Mahir B. 
İÇEL 

Hacı Ali Sabri Ef. 
Naim Ef. 

KARAHİSARI ŞARKİ 
Ali Süruri B. 
Mustafa B. 

KARESİ 
Hacim Muhittin B. 

KASTAMONU 
Abdulkadir Kemali B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
A l im B. 

KIRŞEHİR 
Sadık B. 
Yahya Galip B. 

KONYA 
Refik B. 

MALATYA 
Hacı Bekir Ağa 
Hacı Karip Ağa 
Reşit Ağa 
Sıtkı B. 

M ARAŞ 
Hüseyin B. 
Şükrü B. 

MARDİN 
Derviş B. 
Esat B. 
İbrahim B. 
Mithat B. 
Necip B. 

MENTEŞE 
Ethem Fehmi B. 
Sadettin B. 

MUŞ 
Abdulgani B. 
Hacı Mehmet B. 
İI yas Sami B. 
Kasım B. 
Mahmut Sait B. 
Osman Kadri B. 

SİİRT 
Halil Hilmi B. 
Kadri B. 
Mustafa Sabri Ef. 
Necmettin B. 
Salih B. 

SİNOP 
Abdullah B. 
Mehmet Şevket B. 
Rıza Vâmık B 
Şerif B. 

SİVAS 
Emir Paşa 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Mehmet Sırrı B. 
Mustafa Lütfi B. 

TOK AD 
İzzet B. 
Rıfat B. 

• Po/.an B. 

Hakkı B. 

UR FA 

VAN 
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Reddedenler} 

AFYONKARAHİSAR 1 
Mehmet Şükrü B. 
Mustafa Hulusi Ef. 
Nebi! B. 
Şükrü Ef. 

ADANA 
Hacı Mustafa B. 
Mehmet Ef. 
Zamir B. 
Zekâ; B. 
Ali B. 

AMASYA 
Ömer Liltfi R. 

ANKARA 
Atıf B. 
Ömer Mum» az B. 
.*>ak ir B, 
Şemsettin Ef. 

BAYA7IT 
Dr. Refik B. 

BOLU 
Dr. Fuat B. 

(.'ANİK 
Emin B 
Süleyman B. 

CEBELİBEREKET 
Faik B. 
İhsan B, 

ÇANKIRI 
Sait B. 
Tevfik B. 

DENİZLİ 
Yusuf B. 

DİYARBAKIR 
Fevzi Ef. 

ERTUĞRUL 
Halil Ef. 
Mustafa Kemal B. 

ERZURUM 
•Nıısret B. 
Süleyman Necati B. 

ESKİŞEHİR 
Emin B. 
Eyüp Sabri B. 
Hacı Veli Ef. 

GAZİANTEP 
Ali Cenan i B. 

GENÇ 
| Ah Vasfi B. 
I İSPARTA 
| Hacı Tahir B. 

İÇEL 
Ali Riza Ef. 
Haydar Lûtfi B. 
Sami B. 

İSTANBUL 
Ahmet Mazhar B. 
Ali Rıza B. 
Dr. Adnan B. 
Hacı Arif B. 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Neşet B. 
Numan Usta 

KARAHİSAR! ŞARKİ 
Mehmet Vasfi B. 
Memduh Necati»B. 

KASTAMONU 
Besim B. 
Hulusi B. 

KAYSERİ 
Atıf B. 
Rifat B. 
Sabit B. 

KONYA 
Arif B. 
Mehmet Vehbi Ef. 
Rifat B. 

KOZAN 
Dr. Mustafa B. 
Fikret B._ 
Hüseyin B. 

KÜTAHYA 
Şeyh Seyti Ef. 

LÂ7İSTAN 
Abidin B. 
Ziya Hıırşit B. 

MERSİN 
İsmail Sa,::a B. 
Muhtar Fikri B. 

NİĞDE 
Ata B. I i 

.SAJRUHAN 
v ^ i n B. 

SİNOP 
Hakkı Hami B. 

1 R ABZON 
Kecai B 

YOZGAT 
Ahmet B. 
bahri B 
Fevvaz Âh B. 

ADANA 
Rillah Ef. 

[Müstenkifler] 

BOLU 
Nuri B. 

ERZFRU 
HLiseyin Av:-ı B. 


