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BİRtNOt CELSE 

Açılma SaalÖ : Badezzevat 3 

REİS Î Refefanui Cdâtetön Arif Beyefendi 

KÂTİP : Haydar Bey <Kiîtah> a> 

REİStSANİ BEY — Efendim, celseyi açıyorum. Zaptı sabflc okunacak 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

(Kâtip Haydar Bey zaptı sabık hulâsasını okur) : 

Birinci Celse 

Reisisani Celaleftrn Arif Beyefendinin tahtı riya
setlerinde badezzeval saat Üçte içtima etti. Zaptı sa
bık hulâsası kıraat ve aynen kabul edildi. Encümen
lerin bir an evvel işlerine başlayabilmeleri için dör
düncü şubenin biliçtima intihabat icra etmeleri Ma
kamı Riyasetten tebliğ buyuruldu. Sivas Mebusu Zi
ya Beyin İstifasını mübeyyin telgraf okunarak ka
bul, Kozan intihabatı hakkında 'Kitfkya Kuvayi Mil
liye Kumandanlığının telgrafiyle Bolu intihabatı ne-
tayicinden bahis Dahiliye Vekâletinin tezkeresi kıraat 
edilerek ait oMuğu şubelere havale edildi. Sivas me
buslarından Hayri ve Denizli Mebusu Mustafa ve 
Siverek Mebusu Rauf Beylerle Muş azalarının tem
didi mezuniyetleri kabul edildi. Damad Ferit'in za

manı Hükümetinde Dersaadet Divanı Harbi örfisine* 
verilen hükümlerin keenlemyekûn addı hakkında Elâ-
ziz Mebusu Hüseyin Beyin ve İrşat Encümenince 
kabul edilecek beyannamelerin neşir ve tamimine ve 
gayeye muhalif efal ve harekâtta bulunanlara ve adul 
heyeti teşkiline dair Menteşe Mebusu Tevfİfc Rüştü 
Beyle, refikinin ve müdafaai memlekete dair Saru-
han Mebusu Reşit Beyle üüfekastnın. ve Matbuat ve 
İstihbarat Müdürü Umumisinin Meclîsten intihabına 
dair Saruhan Mebusu Necati Beyin ve teşkilâtı devair 
ve tayini memurine ait Karesi mebuslarının ve muha-
isebci hususîyelerin lağvına vesaireye dair Siverek Me
busu Mustafa .Beyin -ye nahiv* müdür .ve azalarının 
ahalîi mahallîye tarafından İntihabına, dair Elam Me
busu Hüseyin Beyin teklifi kanunileri Lâyiha En
cümenine ve Muhacirin Müdüriyeti Umumiyesinin 
DaJhiliye Vekâletinden fekki irtîbatiyle Stöbiye Ve-
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•kâletme raptaua dair Heyeti Vekilenin teklifi kanuni
si- Dahiliye ve SAhİye Encümenlerine havale edildi. 
Mültecilerin tedarik ettikleri vesaiti nakliyenin elle
rinden alınması esbabının Müdafaai MiUiye Vekâle
tinden şifahen sual talebini havi Erzurum Mebusu Sü
leyman Necati Beyle rüfefcasmın takriri müstaceliyet
le Müdafaa! Milliye Vekâletine ve Malatya- intihaba-
tı hakkında Vafckas Ferit Beyin istidası İstida Encü
menine havale edilerek on dakika teneffüs edilmek 
üzere celseye nihayet verildi. 

İkinci Celse 

- Retelsani Celâlettin Arif Beyefendinin tahtı riyaset
lerinde ikinci celse zevali saat -döitfte-'-ittikat etti: Bu 
kere İstanbul'dan vürut eden -üç" zat Heyeti Icraiye 
namına Makamı Riyasetten Heyeti Umumiyeye tak
dim olundu. Tetkiki ' Mezabat Encümeninden mevrut 
Maraş Möbusu Hasîp' Beyin maibatai intfenbiyesi 

•kıraat ve tasdik edildi. Muallim ve Muallkneler Ce> 
trtiyetinin mevlûdu şerif istimaına daveti mutazam-
mın tezkeresi kıraat edildi. Jandarmanın ciheti mül-

/. ı— İstanbul Meclisinden geimis Oİan frangın 
Mebusu Tevfik Efendinin Meclise takdimi. 

REÎSfflSANt BEY — İstanbul'dan gelen rüfefca-
imadan Kangırı Mebusu Tevfik Efendiyi Heyeti Ve
kile Meclisi Alinize takdim ile kespi fahreyler. (Te-
şekkür ederiz sadatarı) 

2, — İsparta Mebusu Nadir Beyin, hakkındaki is-
nadatın bir heyet tarafından Jahkik ^dilmesine dair 
takriri 

REtStSANt BEY —, Efendim, ruznaınemize geç-
-ınezden evvel bir mesele var, -Şahsi bir mesele oldu
ğu için,mevzubahis etmek mecburiyetindeyiz. Ispar-

.fa Mebusu Mehmet Nadir Efendinin hır takriri var. 

<K8ltip Haydar Bey takriri okur) : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celüeaine 

Memleketim olan -İsparta'ya civar -Nazilli^cephe
sine şevki İcabeden efradı askeriyeyi tealin maksadiy-
le mücerret silâh ve cephane mubayaa etmek üzere 
Ispurta Mudafaai Hukuk Cemiyetinin kararı ve mu-, 
tasarttfılivanın inzimamı reyiyle Ahtalya'ya gitmiş 
ve hini hareketi acizanemde keyfiyetten Makamı Çe
liklerini telgrafla haberdar etmiştim. Acizanelerinin 

kiyeye iadei irtibatına dair tâymai kanuniyenin he
men müzakeresine mübaşeret edilmesi hakkında sek
sen İmzalı bir takrir varsa da Dahiliye Vekilinin ra
hatsızlığı hasebiyle bulunamamağından dolayı mü
zakeresi mümkün olamayacağı Makamı Riyasetten 
beyan ve müteakiben cumartesi gününe ait ruzname-
ye vazı takarrür etti. Makamı Riyaset Encümenlerin 
hemen bitiçtima intihatbatı icra ve işe mübaşeret et
melerini hir kere daha rica ve perşembe günü encü
menlerde çalışılmak üzere cumartesi günü aynı saatte 
içtima edileceği ve ruznamede jandarma lâyihai ka-
numyesiyle azanın harcırah ve tahsisatlarına ait En
cümeni Fevkalâde mazlbatası bulunduğunu tebliğ etti 
ve zevali saat dört buçukta celseye nihayet verildi. 

Reisisani Kâtfc Kâtip 
Cetâlettin Arif 'Mehmet Raeim Haydar 

RJBÎSÎİSANİ HEY — Zaptı sabık hakkında söz 
söyleyecek var mı? 

SESLER — Muvafik, muvafık. 
RıBfSİSANt BEY — Kabul edenler lütfen elleri

ni kaldıran. (Eller kalkar) Kabul edildi efendim. 

vatanı mukaddesimizin muhafazasına masruf olan şu 
memuriyetime bazı husanta tarafından başka bir şe
kil verilerek altmış senelik pak nasfyeme leke sür
mek istenildiği haber alınmakla keyfiyeti tahkik için 
Karahisar'da Kolordu Kumandanlığına resmen mü
racaat ettiğim gibi işbu takriri kemteranemle de Ma
kamı Oelilelerine arzı meseleye medbur oldum. İsna-
datı vakıanın kadîm bir husumet mahsulü olduğunu 
İspata hazırım. Lütfen bu husus için azası bulundu
ğum Büyük Millet Meclisi azayı kıranımdan, bitaraf 
zevattan mürekkep bir heyeti tahkikiye tayini husu
suna müsaadei celilei cenabı riyasetpenahüerirci talep 
ve teklif ederim ferman. 

24 Temmuz 1336 

İsparta Mebusu 
Mehmet Nadir 

RJEtStSANİ BEY — Makamı Riyasete arkadaşı
mız 'Mehmet Nadir Efendi hakkında bir telgraf vu
ru* etti, telgrafın mahiyeti gayet vahim olduğu için 
bittabi bunu şimdi Meclisi Alinize söylemekte ma
zurum Fakat bunun üzerine Makamı Riyaset hemen 
ait olduğu mahallere, keyfiyetin tahkikiyle neticesinin 
inhası suretinde tebligatta bulundu ve zannederim ki 
Müdafaa'î Milliye Vekâletine de telgraflar gelmiştir. 
Arkadaşımız büyük bir töhmet altında buUmdurulu-

2 — AZAYI KİRAM MUAMELATI 
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yor. Onun için Kanunu Esasinin 48 nci maddesi var- \ 
dır ki müsaade ederseniz okuyayım : 

Kırk Sekizinci Madde — Meclisi Umumi azasın
dan birinin hiyanet ve Kanunu Esasiyi nakz ve ilga
ya tasaddi ve irtikâp töhmetlerinden biriyle müttehem 
olduğuna, mensup olduğu heyet azayı mevcudesinin : 

sülusanı ekseriyeti mutlakasiyle karar verilir veya
hut kanunen hapis ve nefyi mucip bir ceza ile mah
kûm olur ise azahfc sıfatı zail olur ve bu fiilin muha.\ 
kemesiyte mücazatı tak olduğu mahkeme tarafından 
rüyet ve hükmolunur, 

REİSİSANI BEY — Fakat Kanunu Esasi böyie 
ıbir mesele hakkında tahkikat yapılmasını meskût bı
rakıyor, Ancak vükelâya ait olan bir kısmı vardır, 
Orada deniyor ki; 31 nci madde : Mebusan azasın
dan biri veyahut bk kaçı heyeti mebusanın dahili 
daire! vazifesi olan ahvalden dolayı Vükelâyı Dev
letten bir zat hakkında mesuliyeti mucip şikâyet be
yan ettiği halde evvelâ heyeti mebusanın Nizamnamei 
Dahilisi mucibince bu misillû mevaddın heyete hava
lesi lâzım gelip gelmeyeceği müzakereye memur olan 
şulbede tetkik olunmak üzere şikâyeti müşir heyeti 
mehusan reisine verilecek takrir reis tarafından niha
yet üç gün zarfında o şubeye gönderilir ve bu şube 
tarafından tahkikatı lâzime icra ve iştrkâ olunan zat 
tarafından izahatı kâfiye İstihsal olunduktan sonra şi
kâyetin sayam müzakere olduğuna dair ekseriyetle 
tertip olunacak kararname heyeti mebusanda kıraat 
olunarak ve ledeliktiza şikâyet olunan zat. davet ile 
bizzat veya bilvasita vereceği izahat istima kılınarak, 
azayı mevcudenin sülüsam ekseriyeti mutlakasiyle ka
bul olunur tee muhakeme talebini müşir mazbatası 
makamı sadarete takdim ile ledetarz müteallik ola
cak, iradei seniye üzerine keyfiyet Divanı Aliye havale 
olunur. 

REİStSANl BEY — Şimdi müsaade buyurunuz. 
Eğer Meclisi Aliniz arzu ederse, kendileri de bu bap-
*a muvafakat ederse, beş şubeden birini kura ile çe
keriz. Gerek Riyasete gelmiş olan evrak, gerek Mü

dafaa* Milliye ve Dahiliye Vekâletlerine gelmiş olan 
evrak, kendilerinin huzuriyle tetkik edilir ve hakla
rında takibatı 'lâzime olup olmayacağım şube karar
laştırdıktan sonra Meclisi Âlinize arz eder ve Mec
lisi Âliniz de lâzım gelen kararı ittihaz buyurursu
nuz. (Muvafık, muvafık sadaları) Kabul buyuruyor 
musunuz? 

HAŞİM BEY (Çorum) — 31 nci maddede vüke
lâ sınıfına dahil olanlar için bir komisyon teşkiline 
dair sarahat var mı, yoksa kura ile mi olacak? (Gü
rültüler) 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim, çı
karmış olduğumuz Hıyaneti Vataniye Kanununu tet
kik ederken .memur, mebus, asker, ayan tefrik etme
dik. Kanunu Esasinin mevcut maddelerini kendi ru
humuzdan doğan ihtiyaca göre biz kendimiz tadil et
tik. Bendeniz öyle zannediyorum ki, kendisine isnat 
olunan bir fiilin tahkikine kanun mucibince ancak 
zabrtai adliye memurları memurdur. Mebusluk sıfatı 
yoktur. (Kanunu Esaside yok sesleri) 

TÜNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Bey arkadaşımı
zın hakkı vardır. Şu kadar ki buranın yapacağı şey 
her yerde tecelli edecek. Binaenaleyh şube tahkikatı 
iptidaiyesini yapar, neticesini bildirir, Meclis de tas
dik veya ret ile icabını icra eden yere havai» eder. 
(Pek doğru sesleri) 

HAŞİM BEY (Çorum) — Reis Bey bu zat kim
dir? Buraya kabul edilmemiş. Hakkında tahkikat ya
pılmamış. 

REtSİSANt BEY — Yapıldı efendim. 
HAŞİM BEY (Çorum) — Mademki karar veril

miş. (Gürültüler) 
REİStSANl BEY — Şimdi efendim, şubeye ha

valesini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. (Eller 
kalkar) Ekseriyetle kabul edildi. Bu halde efendim bir 
şubeyi kura ile çekeceğiz. (Kura keşide edildi) 

REİSÜSANİ BEY — İkinci Şubeye havale olun
muştur. 

«. — SUALLER VE CEVAPLAR 

1, — Erzurum Mebusu Necati Beyin mültecile
rin tedarik ettikleri vesaiti nakliyenin etlerinden alın
ması esbabına dair sualine Müdafaai Milliye Vekili 
Fevzi Paşanın şifahi cevabı. 

REİStSANl BEY — Efendim, Müdafaai Milliye 
Vekili Paşa Hazretleri burada bulunuyorlar. Kendi
lerinden muhacirinden alınan vesaiti nakliye hakkın

da lâzım gelen malûmat soruhnuştu. Cevabını buyu
racaklar. 

MÜDAFAAİ MİLLÎYE VEKİLİ FEVZİ PAŞA 
(Kozan) — Efendim, muhterem arkadaşlarımızdan Er
zurum Mebusu Necati Bey ve rüfekasının bir takriri 
vardır. Deniyor ki : 
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«Vüâyatı müstaîbl&sanın esnayı harpte ifa eylediği 
hidematı vatariiye ve milliye ve uğradığı mesaibin aza
met ve dehşeti cümlece müsellemdir. Bu suretle vata
nımızın her köşesine dağılmış olan vilâyatı fmistah-
tasaya mensup mültecilerin Jkdarları ve memleketleri
ne şevkleri Hükümetin uhdesine mütehatftim vezaif-
ten bulunduğu ve ahvali hazıra dolayısiyle bu vazi
fenin ifa edilemediği bedihidir. Buna rağmen yegâ
ne medarı maişetleri olmak üzere bazı mürtecilerin 
tedarik eylemiş oldukları vesaiti nakliyenin bu kere 
tedariki vesaiti nakliye komisyonlarınca alınmak iste-
itildiği istihbar edildi.» 

Bunun esbabı sual ediliyor. Malûmu âlinizdir ki, 
Tedariki Vesaiti Nakliye Kanunnamesi mucibince 
(her sene hazirandan itibaren üç ay zarfında her ahzı 
asker dairesindeki vesaiki nakliye miktarı kayıt ve tes
pit olunur ve ieabettigi takdirde ehli servet olanlardan 
başlamak üzere yukarıdan aşağıya doğru hayvanat sı-
rasiyl* alınır. En son sura muhtacı muavenet ve fa
kir olanlara gelir. Bu son vaka üzerine vesaiti nak
liyeye İhtiyaç görülmüş ve kumandanlarca bir miktar 
hayvanatın celbi için emir verilmiştir. Bu alınan hay-
vanat miktarı, miktarı umıtmmftı cüzî bir kısmı ol
duğundan, ehli servet olanlardan alınması lâzım gelir. 
Halbuki burada yegâne medarı maişetleri olan vesa
iti nakliyeden bafasolunuyor ki, eldeki kavanine naza
ran bunların alınmaması lâzım gelir. Şayet böyle bir 
şey olmuş ise usulsüzlük var demektir. Bu usulsüzlü
ğün meni için bir şikâyet olması lâzım gelir. Bendeniz 
tahkik ettim. Bizim MUdafaai Milliye Alhzı Asker 
Dairesinden tetkik ettim. Böyle bir şikâyet evrakı he
nüz yoktur, demek alınmamıştır, takririn ifadesinde 
de (Alınmak istenildiği) deniliyor ki, burada alınma
dığı ifiram edilmek isteniyor. Yalnız bir nokta var 
efendiler, bu baptaki kanuna tevfikan bilumum vesa
itin miktarı kay* ve tespit olunur. Gerek mültecilerin 
elindeki mîfetar ve gerek ahalinin yedmdeki miktar, 
gerek ehli servetten olsun, gerek fakir ohun iptida
dan nihayete kadar cümlesittin kaydolunması lâzım 
gelir. Fakat kaydolunan hayvanatın alınması icabet-
enez. İhtimalkİ kaydohınduğundan şüphe edilerek alın
dığı zehabına düşülmüş, böyle bir hayvan alınmış ve
ya alınmak istenilmiş he bunu tasrih etmek lâzım ge-
Er. İkinci bir şey de varsa efendim, henüz tahrir mua
melesi neticdemneraiftir. Kayıt muamelesi haziranda 
Ibaştar. Ağustos nihayetinde neticelenir. Bu sene bazı 
mahallerde geç başlamıştır. Çünkü Eskişehir'de, hat
ta burada kayıt muamelesine başlanıldığı sırada muh

terem refMerimizden bazıları; bu, büyük heyecanı 
mucip oluyor, büyük bir seferberlik yapılacağına da
ir ahaliye yanlış bir fikir geliyor, bazı mütsitierde 
bundan istifade ediyorlar, bu kayıt muamelesini bi
raz tehir edin, dediler. Biz de o sırada emir verdik, 
bu kayıt muamelesini az müddette İkmal ederek aha
liyi heyecana getirmeyintiz dedik. O sırada bazı yer
lerde fesaıt zuhur etmiş olduğundan biraz teenni He 
yapınız ve üç, dört ay zarfında bu muameleyi biti
recek tarzda tehir ediniz demiştik. Şu son zamanlarda 
tabiî muamele henüz bitmediğinden muamelenin tesri! 
için emir verdik. İhtimal ki emir ahzı asker kalemle
rine© tamim olunmuş ve hayvanat her taraftan top
lanarak damga ve kayıt muamelesi yapılmaya başla-

' mlmtgur. Burada; ahali arasında yeniden hayvanat top
lanacaktır gibi bir fildir hâsıl olmuştur. Herhalde hay
vanat toplanmayacaktır ve buna da lüzum olmadığını 
evvelce arz etmiştim. Yalnız bir nokta kalıyor. Filha
kika mülteciler ve muhacirler bir çok zahmet ve müş
külât çekmişlerdir. Yine arkadaşlarımızdan birisi, 
şark cephesinde hayvanat pek ziyade azalmış oldu
ğundan bunların en son obnak üzere alınma» lâzım 
geldiğini beyan ettiler. Bu, doğru bir fikirdir. Bende
nizde bu hususta aihai asker şubelerinin nazarı dikka
tini ceîbettim. Zaten kavanin de, fukaranın ezilmeme
si lâzım geür diyor. Bu ndktaî nazar üzerine ahzi as
ker devairinin noktai nazarını cefbetttim. BÜha&sa fu
karanın medarı maişeti olan hayvanata! alınmama
sını emrettim ve bunların en sona bırakılmasını zi
kir ve beyan ettim. (Teşekkür ederiz, k&fi sadaJarı). 
Maruzatım bundan İbarettir. 

NECATİ BEY (Erzurum) — Paşa Hazretlerinin 
izahatı meseleyi tenvir etti. Mademki, bu gibi me
darı maişeti elindeki vesaiti nakliyeye münhasır olan 
muhacir ve mültecilerin hayvanatının en sonraya bıra
kılması için emir verilmiştir ve mülteciler esnayi harp
te pek çok fedakârlık yaptıklarından dolayı onlara 
en son müsaadeyi vermek lazımgeldiği hakkında me
murini aidesinin nazarı dikkati celbedilmistir, mesele 
kısmen temin edilmiş demektir. Çünkü malûmu âli
nizdir ki, esnayi harpte memleketin her tarafı ümit 
edilen derecenin fevkinde pek çok fedakârlık yapmış
tır. Fakat vilâyatı müstalhtasa ahalisi bütün varmı 
vermek suretiyle cidale iştirak etmiştir. Bugün vatan
daşlarından fazla muavenet beklemeye kendilerini 
haklı görüyorlar. Bendenizin maruzatım bundan iba
ret idi. Mesela yalnız Erzurum vilayeti yüz yirmi bin 
vesaiti nakliye hayvanı vermiştir ki, bu, yalnız mu
kayyet olanlardır. Gayri mukayyet olanlar da pek 

— 379 — 



i t i 3» UM . 7 . 1336 C : 1 

: şoktur. Bizıba kadar Maır» yogunu^vesmek saretfyle 
<!?ataıura;ımüdafaa; etmiş; ve~talM h*rp dolayısiyle Au-

-cfsyaî-jtojayaımuıtafatelnuçiolaö bitarfamıMuünden; 
.^şurada» Jıuıadam tedarik ettiğı-îW*baıını*;atın*islıısak 
* buj.JşüfibeBİZ'ona teterar büyük bir sefalete ilka de-

mek'volur ki; -böyle- bir-.imlaıdigttijStabsAMeelîsi >Âli-
-. niZivaiHükümet nazara.dlkkate-alın'Bmuoktai nazar-
üidaiüj)umt:aj3a;'.meabuı. kalmıştım; Bu-:fedatâriik do-
;layreiyla.toırrtan«idden Meclisi Âtinizin attfetine layık-

fUriarriHükinnet zaten bu eifaeti-tensip etmiştir. Yal
anız ınazaadildtati-OTÖjetmekleiktifa edilmesin, çün-
-ı4ttt*emirieff^mBiaeli€ısuretto -telâkki v« -.tefsir: .olunur. 
^iBfflmsaraıbifsucBttatamim'edibin. 

"TtiBİSfeSM "BEY —* Me«le kapanmıştır efen-
dİnfrBvraJa varideyi-tetkik »defim. 

... 2. —Kaaesi mebuslarının^ hicret eden memurlar 
.hakkında.Heyeti Vekile Riyasetinden suali. •• 

: i K£fc*S*N*"BEY —'-Memâlîki memeden- hic--
-Ttfte mttztar kalarr memurlar hakkında- he yapıMığı-
• nm Heyeti- V^er i en istifsarını havi Karesi: mebus-

-itwmm tbir (akrİri^asdıri'Bunu Heyeti Vekile Riyase-
•1ine;'gârrierBİİm.^Mıwaif&s»daları) 

3. — Kastamonu Mebusu Dr. Suat Beyin, maden' 
kömürlerinin ihracat rüsumuna dair İktisat Vekâle
tinden suali. 

KBEâSlSANttBEY—* Efendim, ktatir -madenle-
:Tiniır(jtıracatri rüsumu -hakkında' ne' yapıhiığmın Iky 
tisai Vekâletiatea sualme.dair Suat'Beyinbir.takrirf 
var. Bunu iktisat Vekâletinetgöndendim. 

".*ÖMER LÛ?FFt-BEY {Amasya) — Bu/husotta bîr: 
r4uuıun; layiham raidir, ewek©.:takdim«etnıiştirD, ;Eo-
'CürasjıdeAulumuyoK tütfid^eı!*detbfiran*»wweJ çıksa...; 

" RBtStSANt BEY — İstirham ©deriz. Onu bira» 
*ewd çtkarsınlar. 

4. —T CanîkMebusu Hamdı Beyin, posta ve telgraf: 
-. ımuhaberatının- esbabı ~tsahhürüne- dair Haitiliye Ve-1 

< kale tinden suali. > 
. RBlSİSANİ BEY — Posta ve.telgraf .muhabera-' 

tının teahhüründen dolayı Canik Mebusu Hamdiî 
Beyin Dahiliye Vekâletinden sualine -dair birtakririj 
vardır..Bunu Dahiliye Vekâletine gönderelim. 

5. —r Canîk Mebusu Nafit Beyin, İstanbul ve ec
nebi gazeteetrinin İthedinm sebebi meni hakkında Da
hiliye Vekâletinden suali, 

>• RıEtS&SANl BEY — İstanbul ve memaliki ecnebi
ye-gazetelerinin, celbi ve-şimdiye kadar esbabı meni 
hakkında Canîk -Mebusu Nafiz Beyin bir takriri var
dır. Bunu da Dahiliye Vekâletine gönderiyoruz. 

6. —n Karahisarı Sahip Mebusu Mehmet Şükrü 
Beyin, memurinin azil ve nasbi hakkındaki defterin 
gönderilmemesi esbabına dair Heyeti Vekileden suali. 

RBİSİSANÎ BEY — Memurinin azil ve tayinine 
dair defterin gönderilmesine dair Karahisar Mebusu 
Şükrü Beyin sual takriri var. Onu de Heyeti Vekileye 
havale.eğiyoruz. 

7.—f İzmit* Mebusu Hamdt- Namık Bey m, İstan
bul'dan firar edip gelen-memurların hal ve İktiâarla-
rtyla mütenasip bir vazifeye tayinlerine ve şimdiye 
<kadar • ihmal edilmeleri:• sebebinim Heyeti Vekileden 
sualine.-dair takriri. 

ıREİSfSANt BEY — İstanbul'dan firar eden me
murların vazifeye tayin edilmelerine dair izmit Me
busu Hamdi Beyin takriri vardır. (Ret sadalan) (Şid
detli gürültüler) 

Efendim, bu takririn Heyeti İcraiyeye gönderil-
•mesini kabul edenler lütfen ellerini kâldırsinlar."~^El-
ler kalkmaz) Reddedildi efendim. 

SALİH ETENDİ (Erzurum)••— Birçok muhterem 
arkadaşlarımız oradaki büyük memuriyeöerini bıra
karak size geliyorlar." Bu nasıl" reddolunuyor? Anla
mıyorum. (Gürültüler) 

REtSfcSANÎ 1BEY — •Mesele kapanmıştır 'afen-
dimv 

8. — Tokat Mebusa Nazım- Beyin, Zile- kasabası 
hârlkt fıakkindd'Heyeti Vek^eden'<xiiali, 

•'• RBfSİSÂNr-BEY — Zile. kasabasının katfenrih-
•rak 9diktigme;idBİr,^T<<tat'rthW)mu^hEa«nn>^eyin4üık-
rmrâ>Heyetİ> fcrağrcye gönderelim. 

lîREBÜfct-aEY.CIûoııya)—* ©»vaplar i. geo-kaltyor 
'efOTdim. 

tvRBİStSANUBEY —Heyeti. lVakaeyi*.de .mazur 
[ttgttnndMİnİz^Otada<ta.tbwada da iş-varefendİm^He-
(yetiv V ^ l e >ıUizurnunda-hepsinin-cevabını'geiip veri
yor,- Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretleri de ken
dilerine'İki gün evvel gönderilen.sualin cevabını şim
di, gelip verdiler. 

2. —AZAYI KİRAM MUAMELATI 
£.-—*Mıtf'Mebusu OsmaH Kadri-Beyin, İstanbul 

da~ mevkuf bulunan "M«f Mebusu ityas Sami Efen
dinin tahliyesi esbabının istimaline dair takriri. 

^ R^İSİBL\Nİ-BEY-^ilstaöbulMa m*«İcuf bulunan 
Hacı 'Uya» Efendinin, tahliyesi. 48baibının». İstikmaÜne 

lidair Muş;- Mebusu Û8man.Kadri<Beyifl.<bko takriridir. 
Müsaade buyurursanız buna dair izahat vereyim. 
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Muş Mebusu Hacı Uyas Efendi esas itibariyle 
Meclisi Mebusanda aza Mi. İstanbul'da Ferit Paşa 
Hükümeti tarafından tevkif - edilmişti. Bunu orada 
İken kurtarmak için elden geldiği kadar.çalıştık. Ni
hayet tahliye ettirdik. Bu defa Muş livasından da 
Büyük Millet Meclisi azdığına intihap edildi. Maz
batası da geldi. Ve tasdik olundu. Kendisi elan İs
tanbul'da mevkuftur. Bu zatın tahliyesi için (1 500) 
liralık, kefaleti nakdiye istiyorlar. Muş Mebusu Os
man Kadri Bey; diyor ki, kendisinin tahsisatı senevk 
yesini vererek bunu oradan kurtaralım. Bunun ile 
tahlİsî nefis etsin ve buraya gelsin. (Muvafık sadalan) 

©tR MEBUS — EAibı mevkufiyeti iıe imiş? 
REÎSİSANl BEY — Taklil ve tehcir meselesi. 

Çok kıymetli bir arkadaşımızdır. Arzu ederseniz tak
riri okuyalım. 

1. — Bayazit Mebusu Süleyman Sudi Bey ve 
refikinin, harcırahların tenkisi hakkında teklifi (2138) 

REÎStSANl BEY — Harcırahların tenkisi hakkın
da Bayazıt Mebusu ile rüfekasınm bir teklifi vardır. 
Bunu Layiha Encümenine gönderelim, zaten-HflEfcümet -
te bunu nazarı dikkate almış, bir lajita3;kaauaiye ka-ı 
leme alındı ve o da zannederim ki, bugüeiü .cebeye;.;: 

1. — Diyarbekir Mebusu Kadri Beyle, rufeka
sının, harcırah tediyatında müsavata riayet edeme
diğine dair takriri ve Malatya Mebusu Lâtfi Beyle; > 
rüfekasınm, harcırahlartyla bakiyei tahsisatlarını ala
madıklarına dair takriri ve Encümeni fevkalâde maz
batası. 

RfiîSlSANl BEY — Şimdi efendim, azanın har
cırahlarının tesviyesine dair Encümeni fevkalâde ta-, 
rafından ittihaz olunan, kararname geliyor, müsaade 
buyurursanız bu isin müzakeresini celsei hafiyeye bı
rakmıştık, neticesi de hafi celsede bltirilsin. Zanne
derim daha makul olur. 

SESLER — Aleni olsun, millet de duysun. 
TUNALI HİLMİ BEY •— Efendim usulen 

celsei hafiye aktedilir. Orada icabına karar verilir. 
Eğer alenî ciheti veya hafi ciheti tercih edilecekse 
ona görenaareket edilir. Burada ona dair münakaşa 
edUemez. 

TUNALI. HTDMİ BEY (Bolu) —Bfendim.bir 
kererbu kadar jjazik olan bir: mesele şimdi celsei ale-
n İyede beyan ediliyor. Nasıl olur da alert bir cebede., f 
zikredilir anlamıyorum. Eğer istanbul'un kulağmı 
dört .açtırmak ise o başka.: 

ÖMER LÛTFI BEY (Amasya) r - Bumesele için 
Divana Riyaset tezekkür edip bir karar versüı. , 

REtSİSANt BEY — Divanı Riyasette mevzufeaâıs 
oldu. Divanı- Riyaset bunu Heyeti :Uraumiyeyetak-
dim ediyor. 

ÖMER LÜTFl BEY (Amasya) — Zabıtlanmız 
İstanbul'da okunuyor, istanbul'da adamcağıza yardım 
edelim derken sıkıştırmayalım. 

REtSİSANÎ BEY — Pekâlâ, Dîvanı Riyasete bü 
ıbapta salâhiyet veriyorsanız ve kabul ediyorsanız lüt
fen ellerinizi kaldırınız. (Eller kaîkar) LÛtfi Beyin 
teklifi kabul edildi efendim. 

yetişmediyse gelecek celseye yetişecektir. Her halde 
bunu Layiha Encümenine havale edelim. 

2. — Bayazıt Mebusu Süleyman Sudi Bey ve re~ 
fikmwt-Bayazıtin müstakil liva haline ifrağına dair 
teklifi. (2141) 
.' RsEtStSANİ BEY — Bayazıt livasının müstakil 
IJva tıaüne-'ffrağtJhaîdanda bir teklif var, bunu da 
göfidordİBü-ı. 

REFlK ŞEVKET BEY — Efendim mesele iki
dir. Biri harcırah meselesi yani mebusanın buraya 
kadar geknesi için harcırahın tesviyesi keyfiyeti di
ğeri de tahsisat meselesi idi. Bu iki meseleyi Encü
meni mahsusta ayrı, uyrı-hallettik, (Oürültüler) 

SESLER — Bu mesele celsei hafiyede görüşülür, 
iRBÎSİSANt BEY — Müsaade buyurun efendim, 

esasa girmiyorlar. - Celsenin hafi veya aleni olması 
hakkında • Encümen namma söz söylüyorlar. 

RİBFIK -. ŞBViKİET BEY (Devamla) — Efendim, 
mebus arkftdaşlammn heyeti umumiye». fedakârlığa 
numune olacak derecede bir madde kabul etmişler
dir.' Binaenaleyh, Meclisi hafi celselerin verdiği, isti
bat. altında ̂ bırakmaktan ise azami fedakârlığımızı 
mİHet de görmelidir. Binaenaleyte bendeniz esasının 
hafi olmasına taraıftanmrFatkat ;neticesi< celsei aletti 
ye de.imüzakere edilmelidir. Yaılİ müzakerenin Jieli' 
cesî aleni oiıaahduı-! Encümen namma. söytüyocum 
efendim. 

4. — TEKLİFLER 

5. — MAZBATALAR 
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NAFÎZ BEY (Samsun) — Bu meselenin bende
niz celsei hafiye veya aleniyette müzakere edilmesi 
taraftarı değiHm. Hangisinde olursa olsun esas bu me
sele Meclisi Umumide müzakere edilmiş ve hatta 
celsei hafiyede müzakeresi takarrür etmişti. Şimdi aynı 
meselenin celsei aleniyede müzakeresi doğru değildir. 
Usulü müzakereye münafMir. Bİnaenaleyfa bunu celsei 
hafiyede olmasını teklif ediyorum. 

REİSİSANt BEY — Celsei hafiyeyi arzu edenler 
lütfen ellerini kaldırsınlar. (Eller kalkar) Celsei ha
fiye kabul edildi efendim. 

2. — İzmit Mebusu Hamdi Namık Beyin, jan
darmanın ciheti mülkiyeye verilmesi hakkında takriri 
ve Dahiliye Encümeni mazbatası. 

RBtSÎSANÎ BEY — Efendim müsaade buyurun 
bugünkü ruznamemizde bir de jandarmanın ciheti 

mülkiyeye iadei irtibatına dair Dahiliye Encümeninin 
bir mazbatası vardır. Bu mazbatada teklif edilen ka
nun Dahiliye Vekili Beyefendi tarafından tetkik edil
miş ve Heyeti Vekileye arz edilmiş, idi Heyeti Vekile 
meyan in da malumu âliniz bu mesele ile alâkadar olan 
Müdafaai Milliye ve Maliye Vekâleti vardır. Müdafaai 
Milliye ve Maliye vekillerinin tetkik etmesi de lazım
dır. Diğer taraftan da Paşa Hazretlerinin rahatsızlığı 
dölayısiyle, Heyette bulunamaması crhetiyle iadei afi
yet edinceye kadar Heyeti Vekile bunun tehirini talep 
ediyor. Kalbul edenler lütfen ellerini kaldırsın. (Eller 

kalkar) K^bul edildi efendim. 

On dakika teneffüs etmek üzere celseyi tatil edi
yorum, 

(İkinci ve üçüncü celseler hafidir.) 

DÖRDÜNCÜ CELSE 

Açılma Saati ; $«30 : Badezzeval 

REİS : Rcfcisani CcBk-ttin Arif Beyefendi 

KATİP : Haydar Bey (Ktttabya) 

REtSföANÎ »EY — Efendim, celseyi açıyorum. 

3. —LAYİHALAR 

/ . — Harcırah Kararnamesinin tadili hakkında 
kanun layihası. 

RJBlStSANİ BEY — Heyeti kraîyeden Meclisi 
Alinize gönderilmiş birtakım evrak var, birisinde : 

(Ahvali hazıra nazarı dikkate alınarak memurine 
verilecek harcırah miktarının tayinine dair Umuru 
Maliye Vekâletinden tanzhn ve 22 Temmuz 1336 ta
rihli tezkerei âliyelerine rapten tevdi olunan layiha! 
kanuniye Heyeti Vekilece ledelmütalaa tasvip buyu-
rularak berayi müzakere Büyük Millet Meclisi Riya
seti Celilesine lef fen takdim kılınmış olmakla ifayı 
mıiktezasını rica ederim) deniliyor: Bunu Kavanini 
Maliye Encümenine havale edelim efendim. (Hay, hay 
sesleri). (Muyazenei Maliye Encümenine de gitsin sa-
dalan) 

Hayır efendim, evvela Kavanini Maliyeye gider, 
usul Öyledir. 

MEHMET VEHBİ BEY (Karesi) — Bu mesele 
bütçeye taalluk eder. Hem Kavanini Maliyeye ve 
hem de Muvazenei Maliye Encümenine gitmelidir. 
Bu, Muvazenei Maliyeden geçmedikçe olmaz. Onun 
için birlikte olarak havale buyuruhırsa, Kavanini Ma-
leyeden doğruca oraya gider. 

2. — Gümrük resminin beş misline iblağına dair 
Kanun Layihası. 

RBÎSÎSANt BEY — Gümrük resmi hakkında Ma
liye Vekâletinin tezkeresi var : 

(Gümrüklerimizde istifayi resme esas olarak tat
bik edilmekte olan tarifede münderiç gümrük resmi, 
evrakı nakdiye ve altın akçe farkı dolayısiyle, ihtiya-
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çatı maliyemizi temm ödemeyecek derecede dûn bu
lunduğundan tezyidi hakkında Umuru Maliye Vekâ
letince tanzim ve 22 Temmuz 1336 tarihti tezkere! 
âliyelerine rapten teVdİ olunan kanun layihası Heyeti 
Vekilece tasvip Duyurularak berayi müzakere Büyük 
Millet Meclisi Riyaseti Celilesİne leffen takdim kılın
mış olmakla İfayi muktazasını rica ederim. 

24.7.1336 

RBİSİSANt BEY — Bunu da Kavanini Maliye
ye gönderiyorum. (Müstaceliyetle sadalan) 

Müstaceliyet arzu buyuruluyor mu efendim? (Hay, 
hay sadalan) 

ZİYA HURŞİD BEY (Lâzistan) — Reis Beyefen
di, Rüsumat Encümeni var efendim. 

MALİYE VEKİLİ PERİD BEY (İstanbul) — 
Efendim, eğer Rüsumat Encümeni müteşekkil İse bu 
meseleler varidatın tezyidine ait meselelerdir. Onun 
için eğer bu Encümen inikat etmiş ise Encümene ha
vale buyuruteun, eğer inikat etmemişse, bilhassa İstir-
İham ederim, yine yarm saat onda odaların birisinde 
azayı kiram içtima etsinler. Derakab müzakereye 
başlasınlar. Kısa. bîr kanundur. Fakat birçok varidatı 
tazammun eder bir kanundur. Onun için vakit ge
çirmeyelim. (Çok doğru sesleri) 

NEBtL EFENDİ (Karahisarı Sahip) — Bundan 
başka da okturuva rüsumu alınacak mı, alınmaya
cak mı? 

REÎSİSANt BEY — O başka efendim. Rüsumat 
Encümeni yok galiba efendim. (Yok sadalan) Ka
vanini Maliye Encümeni var. 

MEHMET VEHBİ BEY (Karesi) — Ticaret En-
cümeniyle Rüsumat Encümeni birdir efendim; fakat 
henüz teşekkül etmedi. 

MALİYE VEKİLİ FERİD BEY (İstanbul) — 
Üç encümene birden havale ederseniz çok iş olur. 
İsminin ehemmiyeti yok. Bunu lütfen bir encümene 
havale buyurunuz. Azayi müntahabe toplansınlar, 
yarın içtima buyursunlar. Eğer henüz azası intihap 
edilmiş de büroları teayyün etmemişse onlar yine ya
rın erkenden toplanıp kendi bürolarını tayin ve me
seleyi müzakere ederler. Bir kere Kavanini Maliye 
Encümeninden geçmek İcalbeder. 0 Encümen İşini bi
tirir bitirmez Muvazeneİ Maliye Encümenine gider 
ve süratle çikar. 

ŞÜKRÜ BEY — Kavanini Maliye ve İktisat En
cümenine. (Gürültüler, hepsi bir sadalan) 

ŞÜKRÜ BEY — Hayır, ayrıdır. 
•MUSTAFA BEY (Karahrsan Şarki) — Kavanin 

layihalarının bir şubeye havalesi de olabilir. 
FERİD BEY — Hayır, hayır. 
ÎSMAÎL SUBHİ BEY (Burdur) — Nizamnameİ 

dahilide iktisadiye yazılıdır efendim. 
REÎSİSANt BEY — O halde bunu da İktisat En-

cümeriine havale edelim. 

i(Aynı encümene sadalan) 
REİSÎSANÎ BEY — Pekâlâ efendim, bunu da İk

tisat Encümenine havale edelim. 

4. — Asarın teslise raptı hakkında kanun layihası. 
REtSİŞANt BEY — Keza efendim r 
fSenei haliye asarının nakden ihale edilemeyen 

mahalleri bedeli teslise raptiyle kefaleti müteselsile 
ile kura ahalisine zimmet kaydı ve bedeli mezkûrun 
hesabında üç yüz yirmi dokuz ve üç yüz otuz sene-
lerjyle üç yüz otuz beş senesi bedelat İhalesi nazarı 
dikkate alınmış, sinini mezkûrede bazı mahallerde 
aşarı aynen ihale ve emaneten İdare edilmiş ve bu 
üç seneye ait fiyatı vasati tayin olunarak İşbu miktar 
senei haîiye temmuzu rayici vasatisinden dûn oldu
ğu surette her iki fiyat arasındaki fark nispeti bedeli 
tahminin umumuna zam suretiyle eylül ve teşrinisani 
gayesinde iki taksitte tahsil edilmesi hakkında Umu
ru Maliye Vekâletince tanzim ve 22 Temmuz 1336 
tarihinde tezkere! âliyelerine rapten tevdi olunan la-
yîhaıi kanuniye Heyeti Vekilece ledeltezekkür tasvip 
'buyurularak berayi müzakere Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesİne leffen takdim kılınmış olmakla 
ifayi muktazasını rica ederim) diye yazılıyor ve bunu 
da efendim Kavanini Maliye Encümenine havale ede
lim. 

S. — Ardiye resminin on misline iblağına dair 
kanun layihası. 

REtSİŞANt BEY — Efendim, bir tezkere daha 
var : 

(Ardiye resminin on misline iblağı hakkında Umu
ru Maliye Vekâletinin 22 Temmuz 1336 tarih ve nu
maralı tezkere! âliyelerine rapten tevdi olunan kanun 
layihası Heyeti Vekilece letiehnütalaa kabul edilerek 
berayi müzakere-Büyük MİHet Meclisi Riyaseti Ce
lilesİne leffen takdim kılınmış olmakla ifayı müklaza-
sını rica ederim) deniliyor. 
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ALÎ ULVİ BEY (Surdur) — Müstaceliyet kara
rıyla efendim. 

REtStSANl BEY — Demek ki bu da müstace
liyet kararıyla, O haMe efendim, hepsinin müstace
liyetle müzakeresi kalbul buyumluyor, {Evet, evet 
sesleri) Efendim, müsaade buyurunuz, ruznamemiz-
de iştigal edecek mevaddımız mefkuddur. Onun için 

encümenlerden tekrar rica ederim, birçok iş yığıl
mıştır. Onun için efendim, encümenler içtima etsin
ler. Onları da lütfen çıkarsınlar. 

Efendim, celseyi çarşamba gününe talik ediyo
rum. 

(Saat yedide içtimaa nihayet veriMİ.) 
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