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BİRİNCİ CELSE 

Açılına Saati : Badezzeva} 2.30 

REİS : Reisisani Cefâ ferttin Afif Beyefendi 

KÂTİPLER : Feyyaz Âli Bey (Yozgat), Rasim Bey (Sivas) 

REİSÎSANf — Efendim, zaptı sabık okunacak. (Kâtip Feyyaz Bey tarafından okundu). 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Reisiısani Celâlattin Arif Beyefendlinin ıtalhltı ıliya-
setlerinde bininci celse zevali saat üçte inikat ©M. 
Zaptı sabık kıraat ve aynen kabul olundu. İdi mıiılCü-
min ıtabriki zımnında mahalli muhtelifeden mevrut 
ıtebnik telgraflarına Divanı Riyasetçe cevap (itası »ta
ka rnür ettli. 

Lüzumsuz teşkilat icra edillmamasline ve bu teşki
lâta tevfikan maaş ve harcırah verememesine ve mu
amelâtı mezkûreriin Heyeti Vekilıeden sual edilmesi
ne dalir izmit Mebusu Sırrı Beyte rufekasınjn tekinini 
Heyetli Veklile Riyasetine istanbul civarımda dcrayi 
hareket eden müfrezelere dair Burdur Mebusu Sup
hi Beyin takriri Brkâni Harbiye! Umumiye Riyaseti
ne Muvazene! hususiye bütçetenini-n maihaMlattine irsali 
«dilip edilmediğimin istifsarım havi Kütahya Meıbu-
su Gemili Beyin taknM Dahiılliye Vekâletine havalie 
olundu. 

Tetkiki Hasabat Encümeni teşkili hakkında Kara-
hisar Mebusu Mustafa 'Beyle rüfekasımn takriri üze
rimden bar şubeden birer zatın initiihabiyilıe encümenin 
teşkülli Kuzumu Makamı Riyasetten tebliğ buyuru'lb 
du. Bursanın işgailli münasebetiyle mucibi mıesuüıiıyelt 
haGli görülen'lsr olıup olmadığıma daiır Bursa Mebusu 
Emin Beyin takriri Müdafaıali MiMiIliye Vekâletine ve 
istihbarat açkı Antalya'ya bir bayat izaımına teşebbüs 
edüllip edilmediğinin istifsarma havi Kütahya Mebu
su Ragıp Beylıe rüfekasmın takrkli Hariciye Vekâleti
ne haıvaîe edildi. 

Bazı kel'imatı ihtarantiyan.'in kailemlierdm uzak-
laştırıHmıalarına kaırar verilip voritoediğiniin Heyetli 
Vekleden sualime dair Bolu Mebusu Hülmfi Beyimi 
takriri ret ve İstanbul'dan geflian bir çok kimseler hak
kında ittihazı icap eden tedabine ait Çorum Mebusu 
Haşim Beyin teklifi kanunisi Lâyiha Encümenine ha

vale ve Adana Mebusu Zamk Beyin tetkiki mezabit 
encümeninden mıevrut mazba/tai intiihabiyesi kıraat 
ve tasdik ve intihabatta hukukunun ziyaa uğratmış 
okluğuna dair sabık izmit mutasarrıfı AM İSuat Beyin 
Arzuhali İstida Encümenine havale ve Bolu inıtliha-
batmda Yusuf Paşanın ihrazı ekseriyet etmiş oi'lmat-
sına nazaran mazbatanın Ansaine dair birinci şubenin 
mazbatası kıraat ve kabul edildi Müteakiben Muha
cirin Müdüriyeti hakkında Sıhhiye ve Dahi'liye encü-
menieni tarafından tanzim »edilen mazbaltalllar maziba-1 

ta muharradıerdnıin talebi üzenine beraıyi ıtalb müzakeH 
resinin celsei âtîyeye 'taî/iki kabul ve Gümrük resmü-
mıin beş mıisiline iblâğına dair Heyeti Vekıüle tarafından 
(tanzim ve müstaceliyet kajrariyfe Ikjtfeat Encümenine 
havaiîle edilmiş olan tekl/ifi kanuni üzerime encümısn-
C3 tanzim kılınan lâyiha! kanuniye kanaat ve ıtayini 
esami Iıe reye kanuüaırak iştirak edem 179 azadan se
kiz nedde karşı 171 rey ile kabul edilîldüği Makamı 
Riyasetten tebliğ ve berayi teneffüs celse on daklika 
'tatil öd ildi. 

Ekseriyet öîlmaidığı cihetle ikinci celse /inikat ede
memiş ve tayini esami için yapılan yoklamada na
mevcut 'görülanlenin esamisinin kıstelyevm İcrası içlin 
İdareye ve aynı zamanda neşredilmek üzene nratlbua-
ta gönderileceği ve içtimain cumartesi gününle taJlik 
olunduğu Reisisadi ©eyefenldi tarafından azayi mev-
cudeye tebliğ buyuruüımusjtur. 

Reisisand »Kâtlip 
.Celâîetüin Arif Feyyaz Âli 

İKâtip 
Haydar 

RBİSİSANt — Zaıbıt hakkında söz asıteyen var mı? 
(Kabul sesten). Kabul edenter lütfen elleriM kaldır
sın... (Biter kalkar). Kabul edildi efendim. 

— 3 - -
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RAM MUAMELÂTI 2. — AZAYÎ Kî\ 

1. — İstanbul'dan gelmiş olan Kayseri Mebusu 
Rıfat ve Ahmet beylerle İçel Mebusu Ali Efendinin 
Meclise takdimi. 

REÎSfSANÎ — Efendlim, İstanbul; Mebusu aırka* 
daşlıammızdan Kayseri mebusta! Rlifat ve Ataıet 
beyleri© tçel Mebusu Alili Efendi gdlmıişllerdir. Heyetli 

1. — Memaliki müstevliye ahalisi ile mehcurin-
den 1336 senesinden itibaren emlâk ve arazi ve te-
mettüat vergisiyle küsuru mutazammm ahzi için 6 Ma
yıs 1335 tarihli Kararname ahkâmının tadiline dair 
kanun lâyihası. 

(Heyeti Vekifeniin atfideki tezkeresi okundu) : 
Büyük Milat Meclisi Riyasetti Celitesliınıe 

ıMıemlalıiki (müstevliye a'hailıisü ille mecburinden 
1336 senesinden iiltlibaren ©miliâk ve amazi ve (fcemıeltltıüaıt 
vergisiyle küsuru munzammanm ahzi için 6 Mayıs 
1335 tarihlli Kararmamıe ahkâmını taıdülen luraurıui 
Malliye Vekâletimden kalıeme aflanıp 24 Temmuz 1336 
'tarih ve 3499 numaralı tezkereli aSiyelıerıirae lef fen 
tevdi okunan üç maddeden İbaret kanun lâyihası ve 
esbabı mucibe mazbatası Heyeti Vıekilade Jledelimü-
ıtaılaa tasvip ve m'erbuıt kararname 'sureti mıusaidda-
kası birilikte benaıyi müzakere Büyük Mlilet Möcülisii 
Riyasetime (irsali takarrür «ıtmiiş olmakla lifiayi mıuk-
tazasını rica ederim. 

,Büyük MiMıel Meclfefi Reiısliısanıiısii 
iOelâlıefctiın Arif 

REÎStSANÎ BEY — Bunu Kavaniiai MaÜliye ve 
Muvazeneli Maliye Bncümıanlkııe gönıderefllim «dteğtifl ma 
efendim? (Doğru .sesferi). 

2. — 1 Mayıs 1336 tarihinden 1 Eylül 1336 tari
hine kadar varidatı umumiyei Devletin cibayetine 
mahsus beş aylık muvakkat Bütçe kanunu lâyihası. 

(Heyeti Vekilıenıkı diğer tezkeresü okundu) : 

Büyük Miîltet Meclisli Riyaisıeti GeHitesin© 
1 Mayıs 1336 tarihlimden Eyl|ül 1336 gayesin© ka

dar 'hüdema'tı umumliyei Devletin ifasına ve sulhunu 
ımezkûre zarfında varidatı umumıiydi D'evüıetıin cilba-
yetlinıe miaih sus olmak üzere umuru Maliye Vekâlıe-
Itimden tanzim ve 31 Temmuz 1336 tarih ve 3S2j7 
mumaralıı tezkereli âliiıyeterjinıe naptaın (tevdii oduınian beş 
aylak muvakkat Bülfcçe Kanomu ve esbabı mucibe tmıaz-
bajfcaısı Heyeti Vekilede 'lödeit'tezıekkür tasvip vs bera« 

Vekille mumaileyhimi Meclisli Âlliıye takdim iiüıe fcesbfi 
fahreyter. 

HÜSEYİN BEY (BJâziz) — Bu 'takdim kabulü 
mutazammın mıdur, yalımız ıtafcdiım mtidir? 

REÎStSANÎ BEY — Bu bapta M<ecisli ÂMizto 
Heyötii Vekilıeye vermiş olduğu saüıalhliyöti tekrar tet
kik edarsıeımiz bu sualle haicat kallmiaz. 

yi ımlüzakere Büyük Mfflıet Meclisi Riyasetine ıkısaüli 
takarrür etmiş ofaıaklia ifiayi muktaizasmı rica ıride-
riım. 

Büyük Mıilılfet M'ecisli Rettısisamiısii 
OeOjâılıettiın Arif 

RBİSfSANİ BEY — Muvazemai Mailiye Emoüıme-
riinıe. 

3. — Aşar mültezimlerinden edayi deyn edenle
rin emlâki merhune ve mütefevvizeierinin iadesine 
dair kanun lâyihası. 

(Heyeti Vekifen'im âşaır miülitezimılıerirtin ©dayıi deyn 
etmıelıeri hakkımdaki 'tezkeresi okumıdu) : 

.Büyük Milat Meclüsi Riyaseti Oellıeısiine 
Âşiar mülltezioıllerimden edayi deyn edıanflıarin em

lâki merhume ve miütefevvizelıeriıniiın liadesıime dair 
umuru Maliliye Vekâletinden Itamzim ve 25. Temmuz 
1336 ıtarlib ve 3669 numaralı tıazkerai âliryeflierlkııe raıp-
ten tevdi olunan kanun lâyihası ve esbabı muıoibe 
mazbatası Heyetli Vekiliede 'lıddettezekkür tasvip ödli-
lerek beraıyi müzakere Büyük Millet Meclisli Riiyaisötli>-' 
me ünsalü tfekarrür etmliş ol/maklıa ifayı mukUazasım ri
ca ederim. 

Büyük Mi'iet Medlisli Röistisamisli 
/Oalâliettin Arif 

REİSİSANİ BEY — Kavaminli Malliye ve Muva-
zemeii Maliye Eneümıanıinıe gömderdfon. 

4. — Kuvayi milliyenin umumiyetle Müdafaai 
Milliye Teşkilatına raptı ve iaşelerinin ciheti askeri
yece temininin derdest bulunması cihetiyle Müdafaai 
Hukuk cemiyetlerine verilmekte olan ianatın, badema 
mal sandıklarınca ahzi hakkında kanun lâyihası. 

(Kâtip Feyyaz Âl Bey Kuvayi ıMıifüye hakkında 
Umuru Maliye Vekâletinden tanzim olunan îâyiilhaıyı 
okudu) : 

.Suret 
Büyük Milfet Mecfei Riyaisıetli CallMiasine 

Kuıvayfi Miliyenıin umıum'iyelt!l.e Müıdıafaaii MlilFli-
ıye Töşfcfflaıtıma raptı ve iaşelıarliınikı de cihetli aısk'erliye-

3. — LAYİHALAR 
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ae temini derdest bullonduğu cihetle Mıiidıafaai Hu
kuk cemiyetlerime verilmekte olan iamatım Ibademıa 
imal sandıklarınca ahzii hakkında Umuru Maliliye Ve
kâletimden tanziim ve 26 Temmuz 1.336 ıtarilh ve 3587 
numaralı tezkerei aliyelerkıe rapten tevdii olunmam ka-< 
mun lâyihası ve esbabı mucibe mazbatası Heyeti Ve
kilede lıadet'tezekkiür tasvip edlierek ıberayfi müzake
re Büyük Mü'Hıet Meclisli Riyasetine irtsaMi takaııulür 
eümiş olmakla ifayi muktazasını rica ederim. 

Büyük Millet Meclisli Retiısusamiısi 
Cöliâlıett'in Arif 

RlEÎSÎSANÎ BEY —•Ait olduğu 'emcümiene. {Hay, 
hay «adaları). (1) 

TAHSİN BEY (Aydın) — Mümkün ise müsta
celiyet karariiylıe havale edliMn. 

REÎSİSANt ıBEY — M'ecfllisJi Adli kabul1 buyoru-
yorsa. Kabul buyuranlar Hü'tfen ölıllarM kiafldırsflm. <EIı-
ler kalkar). Peki efemdim, müstaceliyet kararöyiie. 

5. — Ahzı asker şuabatına memur zabıtanın har
cırahlarına dair kanun lâyihası. 

(KJâıtip Feyyaz Bey. mıntakala/rjın devir ve teftiş 
muamielesıiyle meşgul olanlarım marcııraıbJarı, Ihakkım!-
daki tezkereyi okudu) : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Mıntıkalarını devir ve teftiş vazifesiyle mükellef 

bukmıan ahzı asker şuabatına memur zabıtanın devir 
ve teftişlerimden dolayı verilmekte olan iharcıralh 
hakkımda Müdafaai Milliye Vekâleti Celilesi üe Ma
liye Vekâleti Âliyesıi tarafından müştereken tanziim 
ve 28 Temmuz 1336 tarih ve 3704 numaralı tezkere! 
aliyelerine raptam tevdi olunan kanun lâyihası ve 
eslba'bı mucibe mazbatası Heyeti Vekilede ledettezek-
kür tasvüp edilerek 'berayi müzakere Büyük Millet 
Meclisi Riyasetine 'irsali tekarrür etmiş olmakla ifa
yi rmüktazasımı rica ederimi. 

Büyük Mile't Meclisi Reisi Saniisi 
Celâfettin Arif 

(I) Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye en
cümenlerine havale edilmiştir. 

2. — AZAYI KİRAM 
ıREltS — 'Malatya Mebusu Reşit Ağanın mazba-

tali iniDilhalbiıyesi okunacak. (Okundu) :, 

Suret 

IJedettetkik Malatya flivaisınca ihrazı ekseriyet 
eden zevattım Lûtfi ve Sıtkı Beyler evvelbe vüruıt 
ederde Meclise kabul buyurülmuş ve Tahsin Beyin 

. 1336 C : 1 
SIRRI BEY (izmit) — Burada iki vekâletten bi

risimle Mıüdafaad Milliye Vekâleti Celilesi, diğerine 
Maliye Vekâleti aliyesi deniliyor. Acaiba ıbuınun far
kı valr midir?, 

(REÎStSAlNÎ ıBEY — Kalem efendilerinin ha-
tasıldır, düklkatsizlilk eseridir. 'Bunu da ait olduğu en
cümene gönderelim değil mi efendim? (Bvet sesle
ri). [1) 

6. — Bu seferberlik müddetine münhasır olmak 
üzere hidematı filiye, ihtiyat ve müstahfaza efradın-* 
dan bedeli naktî ahzine dair kanun lâyihası. 

(Kâtip Feyyaz lÂlli Bey tarafından, midemaitı fili
ye erlbalMyle ihıtüyat ve taüsltalhfazların bedeli nak-
tiileri, hakkımdaki takrir okundu) : 

Suirelt) 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Ceffles'ime 

iBu seferberlik müddetime münhasur olmak üzere 
(hidematı filiye ve ühitiiyat ve mülsıtahfaza efradından 
(bedel maktî afazi hakkında umuru Maliye Vekâle
tinden tanziim 29 Temmuz 1336 tariih ve 3781 mu-
ımarau tezkerei aliyeye rapten tevdi olunan kanun lâ-
yiilhası ve esibaıbı mucilbe mazlbatası Heyeti vekilede 
ledettezeiklklür (tasvip edilerek Iberayi müzakere Bü
yük Millet MleoliM Riyasetine iirsali takarrür etmiş 
olmakla ifayi muktezasını rica ederim. 

'Büyük M'iMet MeclM Reisi Saniisi 
Celâiettin Arif 

^Müstaceliyet karaniyle olsun sesleri) [2] 
(REtStSANt «BEY — Müstaceliyet kararını ika-

'bul edenler ellerini kaldırsın... '(Eller kalkar) Müsta-
ceffiydt karairfiyle.j 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruham) — Kâtip Be
yin biraz sesM çıkarmasını rica ederim, işi)tmiyo>-
ruz. 

REÎSÎSANİ BEY — Efendim okunan bedeli 
makltî 'hakkında (bir kanundur. Bazı rüfeika müstace-
lıiyet kararımı talep ediyorlar. Zatı âlinizin sualine 
rmaıruz kaldığım içim ekseriyeti anlayamadım. Bir 
dalha reye ikbyacağım, Müstaceliyeti kabul edenler 
ellerini kaMırsın..., (Eler kalkar) Kaibul edildi, 

[2] Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye en-
cümenlerine havale olunmuştur. 

MUAMELÂTI (Devam) 
vefat etmiş olduğu ve Hacı Bedir ive Reşit Ağaların 
igerçii 'Mlfa ettikleri mazbatalarıma şerh verilmiş ise 

[1] Kavanini Maliye Encümenine havale ediU 
mistir. 

2. — Malatya Mebusu Raşit Ağanın intihap maz
batasına dair beşinci şube mazbatası* 
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de, Mfia etmedikleri ve resmen vaki olan davet ve 
Itekılüf üzerine Reşit Ağa buraya 'M igün eMvel vürud 
ettiği ve Dedir Ağanın dahi mahallinden hareket et-
Itiği anlaşılmıştır. Şu halde ibeş zattan üçü, yanıi Sıtkı 
ve Lûtfi (Beylerle Hacı Karip Ağa evvelce gelerek 
iMeclsçe kabul buyurmuş Ve Reşit ve Hacı Bedir 
Ağaların istifaları vaki olmadığı tahakkuk etmiş ol
masına Ve arttık madununda bulunan Vekkas Efen
dinin iıstüdalsıı üzerîne muamele icrasına mahal bu
lunmadığı cihetle vürud eden bu elyevm mevcut 'bu
lunan Reşit Ağanın azahğının kabulü karargir oldu. 

28 Temmuz 1336 
iBeşinci Sulbe Röiisi Kâtip 

Hamit Süleyman 
Aza Aza 

Atıf Mustafa Şükrü 
Aza Aza 

Okunamadı Necip 
^Kabıf sadata), 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Mazba
tada istifaları dercediliiıyar. Aynıi zamanda kendileri 
dle geliyor. Acalba bunda yanlışlık mı var? 

RElSÜSANt HEY — Müsaade buyurulursa arz 
edeyim: Meclisi Âlinüz, ötöelden beri söylenilen istifa 
esasını kabul etmedi ıMledM Aliniz her bir müsta
fiden kendi Ümzasiyle Ibir istifaname talep etti. Bu 
kararı Ibunllara bildirdi. Onun üzerine bu zatlar da 
geMiler., 

HİLMİ EFENDÎ (Niğde) — Malûmu âlileri ol
duğu üzere geçenk'i müzakere esnasında Garip Ağa
dan evvel ibrazı ekseriyet eden üçünün istifasına 
ımebni, yedinci derecede 'İhrazı ekseriyet eden Garip 
Ağanın mıazbatası kabul ediİmlişıtii. Diğerlerinin isti
fa etmiş olduğu o mazbatadan anlaşılmış olmakla 
listifaları kalbui edilenlerin buraya gelmeleri olamaya
cağını arz ©derim. (Doğru sesleri) 

NAFİZ BEY (Çanak) — Efendim, arkadaşüiarımıız 
daıiröi initilhaibiyeleriinde (mebusluk hakkını ihraz et-
Itülkten sonra imzaları tahtında bir istida ile istifa 
Ötmeyince ibu istifa şayanı kalbui değildir. Bittabi 
'Meclisi Aid bir karar verecektir^ Yalnız mazbatala
rın zirâide 'bunların istifa ettiklerine dair bir meşru
hat vaırldır. Tabiî Ibu da bir makamı resmiden söy-
ütenmişjtia"., 

Malûmu âliniz kanunu esaside hilafı hakikat be
yanatta bulunanların, gerek sureti resmiye ve gerek-
ıse. sureti hususiiyede olsun, yani bir muamelei res-
miyeyi tağyir edecek derecede hilafı hakikat beya-
naalt bulunanıla'nn harekâtı mucibi mesuliyettir, bi

naenaleyh burada, Meclisi Alide müzakere edilecek 
ıbir şey yoksa, yalnız Adliye Vekilinin nazarı dik-
katinti celbederüm. O mazbatanın ziline hilafı ha
kikat meşruhatta bulunanlar hakkında tahkikat ve 
takibatı kanuniye yapılması lâzımdır. 

İREÎSİSANİ IBEY — Efendim zannederini me
sele (tavazzuh etti. ©aşka söz isteyen var mı? (Yok 
sesleri). 

ıPekâUâ, encümenin mazbatasını, yani şubenin 
mazbatasını, Reşit Ağanın mebusluğunun kabulünü 
Meclisi Aliye arz ediyorum. 

Kalbui edenler lütfen ellerini kaldırsın... (Eller 
'kalkar) Kabul edildi'. 

3. — İstanbul Mebusu Neşet, Karesi Mebusu 
Vehbi, Muş Mebusu Sait, Abdülgani, Hacı Ahmet, 
Riza ve Kasım Beylerin intihap mazbatalarına dair 
üçüncü şube mazbatası. 

RlElSlSANIÎ BEY — Efendim diğer mezalbıt var
dır, Üsküdar Mebusu Neşet ve Karesi Mebusu Veh
bi IBeyler ve saire hakkında fokundu) :; 

IBu kere Üsküdar livası namına 'intihap kılınan 
(gerek mutasarrıf vekil esbakı Neşet ve Karesi livası 
namına Çatalca mutasarrıfı sabıkı Vehbi ve Muş 
livası namına mahkeme Reisi Sait Beylerle Abdül-
ganıi, Hacı Ahmet, Riza ve Kasımı Efendilerin maz
bataları şubemizde biıttetkik usulüne muvafık olduğu 
've mebusluklarına mâni bir kayda tesadüf edileme
diği cihetle moameiieyhimin mebusluklarının kabu
lü hususunun Heyeti Umumiyeye arzı zımnında Ri
yasetti Ceffleye takdim olunur. 

29 Temmuz 1336 
Üçüncü Sulbe Reisi Kâtip 

izmir Mebusu Çorum 
Yunus Nadi Sıddık 

jREİliSİiSANİ BEY — Bu ismü okunan zevatın 
mebusluklarını kalbui edenler eterini kaldırsın.,. (El
ler kalkar) Kabul edildi., 

4. — Karesi Mebusu Vehbi ve Basri Beylerle, 
Abdülgafur Efendiye izin verilmesine dair Divanı 
Riyaset kararı. 

RE;IStSANl BEY — Efendini Divanı Riyasetten 
muhavvel bazı evrak vardır. Onlar da malûmu âli
niz mezuniyette aittir. 

Karesi Mebuslarından Vehbi, Abdülgafur ve 
Basri Beyler hakkında (Evrak okundu) : 

Cephede elyevm vazifei Vataniyesini ifa ile meş-
ıgul bulunan şimal mıntalkası heyeti merkeziyesi ih 
teşriki mesai etmek ve memleketimizin dsitihlâlsına 
daha yakından çalışmak üzere ilk vasıta ile ve bir 

6 — 
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müddeti muvakkate için Ankara'dan harekete lü
zumu âdil gördüğümüzden şimdilik birer ay mezu
niyetti verilmesine karar itasını istirham ederiz. 

28 Temmuz 1336 
(Karesi Karesi 

Mehmet Vehbi Abdülgafur 
Karesi 

H. Baısri 

RBÎSİSANİ BEY — Efendim müsaade buyu-
(ruilursa Divanı Riyaset mezuniyeti tasvip karariyle 
Heyeti Umutmiyeye sevkedüyor. (Kabul kabul sesle
ri). Kalbuî edenler lütfen ellerini kaldırsın... (Eller 
(kalkar) Karesi mebuslarının 'birer ay mezuniyeti ka
lbuî edildi. 

5. — İçel Mebusu Naim Efendi ile Şevki Beyin 
izin talebine dair takrirleri. 

REİSÎSANİ ©EY — İçel mebuslarından Naıim 
ve Şevki Beylerin mezuniyetleri hakkındaki takrir 
var (okundu)., 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti GeHesine 
Bizler diğer rüfekamızla 'beralber Meclisi Âlİi 

Millimin külşadından 'beri gerek bayram ve gerek mü-
naisebati saire dblayısiyle hiç (bir tarafa gitmeyip va-
züfei mevkutenizi 'iifa etmeğe çalışıyoruz. İstanbul 
Mebusu olan diğer refikimiz Ali Efendinin de bir 
haftaya kadar geleceğine dair telgrafını aldık. Bi
naenaleyh sancağımız namına altı mebus bulunuyo
ruz demektir. Dairei intihalbiyemiz ki İçel sancağı 
salh'i! Balhrisefidde Kıbrıs adasiylie Mersin cephesi 
arasında (bulunur. Sancak merkeziyle kazalarında 
anasırı IhırMyaniyenıin mevcudiyeti hasebiyle vatan 
düşmanlarımız en ücra iklöşeHerim'ize varıncaya kadar 
ikaı nifak ve fesadda ' bulunuyorlar. Hüİdanegerde 
sadedi! olan ahalirnizin ezhanını tesmim edebilme
leri ihtimali kavisi nazarı teemmüle alındığından mil-
letirnıiz arasında hem ciddî 'bir irşadatta bulunmak ve 
bu vesile 'ile evlât ve ayalimizin medan maişetini 
teşkil eden haisait ve sair umuru zatiyelerimizü de 
gözden geçirmek ve bu veçhile rüifekamıızla müna
vebe suretiyle gidip gelerek Meclisi Aliii Millinin de 
elkseıriyeltiıni muhafaza ve temin etmek üzere dairei 
dmtihalbiyemizin buudiyet ve vesaiti nakliyenin müş
külâtını dahi nazarı irtiıbare alarak ikirnâze iki mah 
müddetle mezuniyet itasına Büyük Mıiie/t Meclisi 
âlisine© mlülsaade ıbuyurutaasını istirham eyleriz ol-
feapfta.. y 

7 Temmuz 1336 
İçel Mebuslarından İçel 

Setviki Na'im 

REitSİSSANİ BEY — Kalbuî edenler lütfen elle-
ıM kaldırsın. (Biler kalkar). 

NBBİL EFENDİ — Cepheye tayin olunanların 
hepsi böyle. 

REİSİ SANI BEY — Kabul edlildü efendim. 
6. — Eskişehir Mebusu Halil İbrahim Efendi

nin izninin temdidine dair Eskişehir mutasarrıflığı ile 
Eskişehir Miidafacü Hukuk cemiyeti reisliğinden mev
rut telgraflar. 

REİSİ SANİ BEY — Eskişehir mutasarrıfı Fatin 
Beyden gelen telgraf var. (Okundu). 

ISuret 
Büyük Millet 'Meclisi Riyasetine 

(26 . VII . 1336 
Müdaifaai Hukuk Cemiyeti tarafından bamazbajta 

arz olunduğu veçhile Mebus Halil' İbrahim Efendi
nin bir mü'ddet daha 'burada kalimasına ihtiyaç hâsıl 
olduğundan mezuniyetinin temdidinle müsaade buyu-
rlmasmın icabı maslaha'ttao bulunduğunu arz eyle
rim efendim. 

Mutasarrıf 
Fatin 

(Bizzat mıüracaait etsin sesleri.) 
CAMİ BEY (Aydın) — Fatin Bey resen mli ya

zıyor? 
REİSİ SANİ ©EY — (Evet efendim. 
OPERATÖR EMİN BEY — Ne hak ile? 
R E M SANİ BEY — (Eskişehir Müdafaa! hukuk 

cemiyetinden de telgraf var. 
Büyük Millet Meclisi Reisi Muhteremi 

Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine 
Şu sıra heyeti merkeziyeye pek çok vezafifi va

taniye terettüp etmekte olduğu cihetle burada hlide-
mafo mühamımeî milliye âe iştigal etmek üzere Bü
yük Millet Melisi azasından reisimiz Halil İbrahim 
Efendinin Meclisi müşarüniîeyhaca mezun addedilnıe-
s'i esbabının temini istirhamı hürmetlerimize terdlif 
olunur efendim hazretleri. 1'8 Temmuz U336 
Eskişehir Müdâf aai Hukuk 
Cemiyeti Reisi Vekili Aza 

Ali U1Vİ Hail 
Az# Aza 
Kerim Arif 
Aza( Aza 

Bahaltltirt AlbdÜrrahman 
Azal Aza 

Süleymari Hüseyin 
BİR MEBUS — Zaten kendisi Müdafaai Hukuk 

Reisidir. (Gürültüler). - Dahiliye Vekâletine havale 
olunsun sesleri - (Gürültüler)* 

7 — 
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RÜŞTÜ 'BEY — Hepimizin merMeketimize fbirer 
himmetimiz toirer sâyim'iz oüabiilr. Öyle ise bepilmiz 
gidelim; Böyle ülurisa 'herkes mezun gider. Cephe olur
sa başka, cephede olana bir şey demliyoruz efendim. 

RBİSİ SAINÎ IBBY — EfewdÜm ne Ibuyuruyorsu1-
nuz? Divanı Riyaset bunun hakkında (bir karar itti--
haz etmemiş, doğruca Heyeti Umulmiyeye sevkeylemiş. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. (Biler 'kalkar). 
(Kabul edilmedli. 

7. — izmit Mebusu Fuat Beyin izninin temdidine 
dair Divanı Riyaset kararı. 

R E M SAM BEY — Efendim, Umum Kovayı Te-
dilbiye (Kumandanı Btem Beyden gelen telgrafı okuıtu-
yoruım* 

Ankarada Meclisi Kebir Riyaseti Celitesine 
Meclisi Kebir azasından beralyi teşkilât bir hafta 

mezuniyetle Adapazarı ve 'havalisine gönderilen Fualt 
Beyin vazifesi müddeti mezuniyeti daihi'lindb ifa edifle-
meyeceğindeta lütfen temdidi müddetle müsaadei âli
lerinin lüzumu maruzdur efenldinı. 

21 - 367 
Eteni 

Umum (Kuvayii Tedlilbiye 
'Kumandam 

REM 'SANİ BEY — Divan da, orada hizmetli 
tmeslbuk olmak üzere, Fuat iBey ankakjlaşımızın mezu
niyetini münasip gördü ve evrakını Meclisi âlimize tak
dim ediyor. Eğer kalbul IbuyurulurSa? '(Ne kadar bes
ileri). »Bir ay, kalbul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
(Eler kalkar). Kabul edildi efendim. 

8. — Denizli Mebusu Yusuf ve Mustafa Beylerin, 
mezuniyetlerinin temdidine dair telgrafları. 

l(Ta!va)stan Denizli Mebusu Yûsuf ve Mustafa ©ey
lerden gelen telgraf okunur) : 

Mustafa Kemal 'Paşa Hazretlerine 
C : Ailece mazereti möşrualmıza mebni Tavasta 

bulunmaktayız. Mezumyettimılzin 'Büyük 'Millet Mec
lisince temdit ve tebliğ buyuru'lmasını istirham eyle
riz. 

Tavasta Denıizîi 
Mebusu Mebus 
Yusuf ıMustafa 

TAHSÎN BEY (Aydın) — Evvelce bir ay mezuni
yet aldı. 'Bu mükerrerdir öf endim. 

R E M SANt BEY — Evvelce Meclisi âliniz ka
'bul etmişti., 

NEBtL SANt IBBY — Kalbul edenler... Ellerini 
kaldırsın. (Eller kalkar). Kabul edildi. 

9. — Sivas Mebusu Ziya Beyin, mezuniyet talebine 
dair telgrafı. 

R E M SANİ BEY — Sivas Mebusu Ziyaettüh Be
yin takriri var. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Bu 'defa Sıvastan aldığılm bir teilgrafnamede ka

yınpederimin vefatı bildirilmesine ve bikes kalan ey
tamın hukukunun temin ve umurunun tesviyesi için 
acilen Sıvasa azSmet'ilm talep olunmasına binaen iki ay 
mezunfiyet itası esbabının istikmalini arz ve istirham 
eylerim. 

'28 Temmuz 13136 
Sivas Mebusu 

Ziyaettiu 
REM SANt BEY — Kalbul edenler lütfen ellerini 

kaldırsın. (Eller kalkar). Kalbul edilmedi efendim. 
BİR MEBUS — Hiç oUmazsa bir ay verilsin. 
REM SANİ BEY — 'Bir ay kalbul buyurulüyor 

mu? Kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eler kalkar). 
Kalbul edildi. 

SUALLER, İSTİZAHLAR VE 
İCEVAPLAR 

/. — Karahisarı Şarki Mebusu Mustafa Beyin, 
Alucra kaymakamının bigayrihakktn isten el çektiril
mesi esbabına dair Dahiliye Vekâletinden şifahi sual 
takriri. 

REM SANİ BEY — Efendim, rüfekanın takrirleri 
var, Karahisarı Şarki jVfebusu Mustafa Beyin Alucra 
kaymaka'mının ilşten el çektirilmesi hakkımdaki takriri 
var, şifahen Dahiliye Vekâletimden sual ediyor. (Ret, 
ret sadaları). (Sual takrirleri redd'olunmaz havale edi
lir sesleri.) 

Dahiliye Vekâletine havale ediyoruz efendim, 

2. — Karahisarı Sahip Mebusu Mehmet Şükrü Be
yin, Bekir Sami, Hacim Muhittin ve Âşir Beylerin in-
fisatlerine ve şimdiye kadar bir divanı harbe tevdi edil
memeleri esbabına dair Dahiliye Vekâletiyle Erkânı 
Harbiyei Umumiye riyasetinden 'istizah takriri. 

RBtSt SANt BEY — (Bekir Sami ve Hacim Mu
hittin Beyler hakkında, Karalhisarı Sahip Mebusu Şük
rü Beyin bu yolda istizah takriri var. Eğer Meclisi 
âliniz kabul buyurursa Ihavale edelim. (Kabul edeni-' 
ler lütfen ellerini kaldırsın.) 

MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarki) — İstizah 
takrirleri eski nizamname mucibince müzakere eldile-
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cek geçende tabedilip tevzii edilen nizamnameye bazı 
maddeler konimuş. Onlar zaten kanun hainde dleP1-
fdir. Müsvedde haindedir. Bskli nizamname mucibince 
ise 'bu takrirler okunacaktır. Ondan sonra heyetin re
yine konacaktır, Takrir Okunsun, ondan sonra reye 
konsun. 

Dr. TEVFİtK RİÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Esba
bı mucibe tnakul ise kalbıi edeceğiz, aksi takdirde red
dedeceğiz. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Hattı hare
ketimizi Nizamnairnei DalhiDiye raptettiğimizden dola
yı .Mizah takrMerinlin leh ve aleyhine grişifaeksizkı 
'Söz söylenebilir. îşte yüz onı yedindi madde, (Takrir 
okunsun! sesleri). <Takrir okunur). 

Büyük Milet Meclİs'i Riyaseti Celilbsıine 
Taksirat ve (idaresizlikleri sebebiyle hepimiizön yü-

rdklerinü yakan Bursa ive Alaşehrin sukutuna ve bir 
Çok mal, can ve namusun hedrediltaesine ve Yunanlı
larını hunhar payi tecavüzleri altında kalmasına, bâis 
oldukları katiyetle 'Söylenen Bursa kumandam Bekir 
Sami ve vaflM Hacim Muhittin 'Beylerle Alaşehir cep
hesi kumanlanı Âşlir ©eylerin 'bu gün infisallerini öğ
renmekle zevattı mumaileyhim hakkında soyîenen söz
ler resmen teyit olunuyor demektir. 

Bunların taksirat Ve idaresMkleri nedir ve ne için 
şimdiye kadar bir divana tevdi edilmedi? Esbabının 
Dahiliye ve Erkânı Harbiye! Umumiye Riyaseti Ve
kâletlerinden istizah eylerim. 

27 Temtouz 1İ33J6 
(Karahısan Sahip 
Mehmet Şükrü 

REFİK ŞEVKET BEY (Sardhan) — Her sual ve 
istizah ki mahalline masruiftur, faide verir, İstical ba-
zan failde Vermez. Acı safhasını gördüğümüz mıuhare-
be netayicinin mesullerini arıyoruz. Hakkı isUfizalhınuzı 
inkâr edemeyiz. Fakat bu harbi henüz bitmiş telâkki 
ederek seyyiesini iki üç şahsa hasretmek ve ayrı bir 
vaziyet ihdas etmek doğru değildir. Binaenaleyh ben
deniz bu İstizah takririnin, zalmanı itibariyle, biraz 
daha tehir olunmasını Heyeti Umumiyeden temenni 
ederim. Zira, mesuller, üç beş değildir. Bu suretle zan
nederini ki daha faideli olacaktır. {Gürültüler.) 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Öfendİm, Osmanlı 
Hükümetinin şimdiye kadar vezajfini deruhde etmiş 
olan Vükelâyi Devletin harekâtını şöyle takip edecek 
olursak, şimdiye kadar hiçbir ferdin mesul edldSğini 
göremeyeceğiz kanaatindeyim. Bendeniz zamanımızda 
buna tesadüf etmediğim gibi, mütaka ve tetebbüat ile 
de, fenalık yapmış bir ferdin hiçbir suretle mesuÜiyet 

gördüğünü görmedim. Bunun esbabına gelince : Ne 
vakittenberi, otuz sene mi, yüz sene mi, üç yüz sene mi, 
ta bidayetten beri böyledir. Neden vakti değil? Vaziyet 
müsait değildir, hole duralım, rica ederim. Osmanlı 
tarihini açınız, bu millet yedi yüz senedir hangi gün 
sükûnetle vakit geçirmiştir. Herhangi bir harpte, bir 
çok fenalıklar yapanlar, ikinci bir harpten bilistifade 
mazlharı affoliuyor. Bu memlekette katiyen şimdiye 
kadar bir şahıs deruhde ettiği bir vazifeyi hüsnü su
retle ifa dtmerniştir. Bu gün ıben fenalık yaparsam ka
pımın önüne aşılmalıyım. (Alkışlar). 

Bu zaman müsaüfc değiıidir dememelidir. Yarın da
ha gayri rnüsalit zamana düşmeyeceğilmiz ne malûm? 
Rica ederim, Harbi umumiye biz giriştiğiniz zaman 
askerlikten firar edenlere vatanperver dediler. Rica 
ederim, bunlar vatanperver mi idi? Değildi Bazı me
suliyet erbabının fikri husul bulduğundan affedildi. 
Emin olunuz biz vaktiyle tecziye etmez, vaktiyle 
herkesin layık olduğu cezayı vermezsek mazide gö
rülen felaketlerin aynını iktitaf etmekten başka bir 
şey yapmayız. (Bravo sadaları) 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Efendim, bendeniz istizah hakkında beyanatta bu
lunmayacağım. Yalnız bir noktayı Heyeti Aliyenin 
nazarı dikkatlerine koymak isterim. Malumu âliniz-
dir ki, geçenki celsei hafiyelerde vukubulan istizah
larda Erkânıharbiyei umumiye reisi bu kürsüde, pek 
haşinane bir surette, erkânıharbiye vazifesini yap
mıştır, dedi. (Gürültüler), (Devam sesleri) Vazifele
rini yapmayanların mesul edilmek zamanının geldi
ğini söylüyorum, şimdi tam zamanıdır. Vazifesini 
görmeyenlerin mesul edileceği vait olunmuştu. Biz 
o mesuliyeti görmek istiyoruz. (Bravo sadaları) 

REİSİSANİ BEY — Efendim bu istizahı kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Ka 
bul edildi efendim. Şükrü Beyin bir istizah takriri 
daha vardur. 

FERİT BEY — İstizah gününü tayin etmediniz. 
REİSİSANİ BEY — Bir hafta sonraki celsemize 

talik ediyoruz. 
3. — Karahisarı Sahip Mebusu Mehmet Şükrü 

Beyin, Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemali Be
yin Siirt Mutasarrıflığına tayin edilmesi ve Adliye 
Müsteşarlığı esnasındaki yolsuzluğundan dolayı hak 
kında tahkikat ve takibatta bulunulmaması sebebine 
dair Adliye ve Dahiliye Vekâletlerinden istizah tak-* 
riri. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
İçinde bulunduğumuz şu müşkül ve nazik za

manda bizi maksadı meşrumuza isal edecek yegâne 
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tarik, yeminimiz veçhile makamı hilafet ve saltana
tın, vatan ve milletin istiklal ve istihlasından başka 
bir gaye takip etmemek olduğuna şüphe yoktur. Hal
buki üç aydır Adliye Vekâleti Müsteşarlığında bulu
nan Abdülkadir Beyin haksız ve usulsüz terfileri, ve-
zaifi memuriyetinde suiistimal eylemesi ve nüfuzu 
memuriyetini menafii hususiyesi uğrunda sarf eyle
mesi gibi ahvali meslek erbabını ve ahaliyi cidden 
müteessir ederek halkın Meclisimize karşı olan em
niyet ve itimadını kesretmektedir. Şu halin devamı 
gayri caiz olduğu alâkadarane 'bildirildiği ve icabı 
icra edileceği vait edildiği halde mumaileyh Abdül
kadir Beyin mesuliyetinin birinci sınıf mutasarrıflı
ğa tayin edilerek bin sekiz yüz lira harcırah veril
mek suretiyle Siirt'e gönderilmesiyle tecelli etmesi 
cidden pek elimdir. Gerek halk arasında ve gerek 
arkadaşlar beyninde husule getirdiği teessür ve tees
süf itibariyle bu halin devamı maazallah memleketi 
içinden yıkacağı cihetle gayri caizdir. Binaenaleyh 
bu 'hali sükût ile geçiştirmek hem yeminimize mu
halif ve hem de vatanımıza karşı hıyanet olacağına 
kail ve kani bulunduğumuzdan dolayı Siirt'e birinci 
sınıf maaşla mutasarrıf tayin edilmesi esbabının Da
hiliye Vekâletinden ve sui ahvalinden dolayı takibat
ta bulunulmamasmın Adliye Vekâletinden istizahını 
teklif ederim. 

27 Temmuz 1336 
Karahisarısahip 
Mehmet Şükrü 

MUSTAFA NECATİ BEY (Saruhan) — Efen
diler, aleyhine takrir verilen bir arkadaşımız mebus 
olması itibariyle bizim haiz olduğumuz hukuku haiz
dir. 'Mumaileyh için lalettayin haksız muamele yap
mıştır, suiistimal yapmıştır demek doğru değildir. 
Malumu alileridir ki, Kanunu Esaside mesuliyet an
cak nazırlara teveccüh eder. Yani bizim bugünkü 
şeklimize göre vekiller mesuliyeti deruhde etmişler
dir. Binaenaleyh sorulması lazım gelen şeyi doğru
dan doğruya mensup olduğu vekâletten sormak ica-
beder. Laalettayin ve bilakaydüşart şu suretle filan 
şahsı tecziye ediniz 'demek, o arkadaşımızın halak-
sızlığım ilan etmek demektir ki, bu da doğrudan 
doğruya bir cürüm isnat etmektir. Bu hem bizim, 
hem de Meclisin şahsiyeti maneviyesini kesreden Sa
niyen, Dahiliye Vekâleti Siirt t e vaziyeti mühim gör
müş ve oraya bu arkadaşımızı tayin etmiş ve kendi
sine harcırah vermiş, ona harcırah vermek memleket 
için fenalıktır demek doğru değildir. Ona kanun mu

cibince harcırah verilecektir. Binaenaleyh bu takrir 
garazkârane yazılmıştır. {Gürültüler, ayak patırdıla-
rı) Ayaklarınızı vurmaktan ne çıkar? Orta yerde ken
disine dün itimat ettiğimiz ve 109 rey ile vekil in
tihap ettiğimiz zatı buradan bugün bila sebep mesul 
etmek istiyoruz. (Gürültüler) Ne gürültü ediyorsu
nuz? Haklı iseniz burada söylersiniz. Rica ederim 
bunun igibi arkadaşımızın şahsına, haysiyetine, hu
kukuna taallûk edecek mesaili bilakaydüşart ortaya 
atmak muvafık değildir. Yarın her birimiz için de 
ortaya bir çok sözler çıkacak ve bunlar için ayrı ayrı 
istizah yapmak medburiyetinde kalacağız. İstizah 
takrirlerini laalettayin yazmak ve muayyen bir şeyi 
tayin etmeden böyle tahkiratta bulunmak muvafıkı 
insaf mıdır? Bendeniz diyorum ki; mademki bir 
kanun ve bir Meclisi Mebusan nizamnamesi vardır. 
(Binaenaleyh bu gibi meseleleri mesul olan nazırlar
dan sual edelim. Şu ve şu zevat hakkında bazı müla
haza mevcuttur, suiistimali vardır deriz ve mesul ve
killer de gelirler, cevap verirler. Binaenaleyh laalet
tayin filan adam şöyle böyle işler yapmıştır diye me
sul etmeyi münasip bulamıyorum. Bunun için bu 
takririn reddölunmasını teklif ederim. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Muhterem 
arkadaşlar! Bendeniz bu takriri haiz olduğu madde 
itibariyle ve bir mebusun kullanmasını haiz olduğu 
istizahın şekli itibariyle tetkik etmeyeceğim. Yalnız 
dördüncü ayı geçirmeye başlayan Meclisimizin bu
gün gayrimemul bir vaziyete sahne olması ile tees
sürümü arz edeceğim. Münhasıran milletimizin di
mağını, hamiyetini, ahlakını bu kürsü mualladan ilan 
ve müdafaa etmek vazifesiyle mükellef olan bizler, 
bilmeliyiz ki, hareketimizin tarihi bir kıymeti var
dır. Henüz dördüncü ayın bidayetinde, hiç birimiz 
arzu etmezdik ki, bir mebus arkadaşa bu kürsüden 
suiistimalat isnat edecek kadar insafsızlık gösterilsin. 
Binaenaleyh 'bendeniz istizah meselesini bir hakkı 
tabii tanımakla beraber bu istizahın şekli icrasındaki 
vaziyet gayriahlâkiyeyi arz eder ve bunun reddini 
teklif ederim. (Alkışlar) 

REtSİSANİ BEY — Abdülkadir Kemali Bey söz 
söyleyecek misiniz?j 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Efendim, mütalaatımı neticeye talik ediyorum. 

'MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Efendim, tayini madde ile arz edecek olursam bir 
çok maddeleri tasrih edeceğim. İstizah kabul edildik-
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ten sonra bu maddeleri bu kürsüden söyleyeceğim. 
Yalnız Refik Şevket Bey biraderimizin insafsızlaşma 
tabir ettiği söze bir şey jle mukabele edeceğim. Evet 
efendim çok insafsızcadır. Çünkü dava vekili olmak 
bir dairei resmiyede bir vazife deruıhde etmek, sonra 
kendilerine mensup olan zatı on beş yirmi gün zar
fında, sekiz derece terfi ettirmek (Alkışlar) insafsız
lık olmuyor da biz bu vazifei teşriiyemizi yaptığımız 
için insafsız oluyoruz. Bendeniz bu vazifemi yap
makla insafsızlık yapmadım efendim. 

•MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarki) — İşte me
busların »hem memur ve hem mebus olması bu gibi 
mehaziri daidir. Bundan mütenebbih olunuz da bade
ma yapmayınız efendiler. 

SOYSALLI İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — 
Efendiler, Meclisi alinizin, kendi azası dahi daıhil ol
duğu halde, herkesi mesul etmek hakkı gayri kabili 
inkârdır ve kanunla müeyyittir, fakat cinayetle itham 
edilen bir şahsa bile kanun, son söz onundur diyor 
ve hâkim bile onu katiyen tahkir edemiyor. Mah
kûm eder, tahkir edemez. Binaenaleyh Meclisi aliniz 
gibi milletin son gayei ümidi olan ve en son mümes
sili ümidi olan şu Meclisimizin nezih olması lazımdır 
ve hattı hareketiniz daima nezih olmalıdır. Bu, tabii 
vazifede tegafül değil, vazifeye bihakkın sarılmak 
ve temsil etmekle beraber, ihmal edilemez bir şeydir. 
Binaenaleyh birisini mesul ederken, istimal edilecek 
elfazın nezih olması katiyen lazımdır. Görülüyor ki, 
Meclisi aliniz bu milletin 'hasaili icabı olduğu üzere, 
hafif şeyleri kabul etmez. Rencide oluyor. Bundan 
böyle istizahlarda tabiratı cemile ve nezihe kullan
mak vazifemizdir. Çünkü nihayet istizah edilen zat, 
aramızda arkadaşımızdır. Bu binanın bir taşını dü
şürmek ibu millete karşı günahkârlık olur. Binaena
leyh hiç olmazsa bundan sonraki kirli çamaşırları 
meydana çıkarmasınlar ve daima mesuliyeti arzu 
ederken kendileri fena yola düşmesinler ve daima 
gayenin ulviyetini takdir etsinler. Bu, maksada mü-
nafi bir şey değildir. Çünkü biz rencide olduğumuz 
gi'bi halk da rencide olur, kuvvetimiz azalır. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Efendim bende
niz isterdim ki, Meclisin böyle üçüncü ayında, bir 
arkadaşımız aleyhinde bir takrir değil, hatta bir söz 
söylenmemesin; isterdim. Ne çare ki, bu takrir bu
rada verildi, 'bu takrir üzerinde hakikaten hepimiz 
müteessir olduk ve müteessir olmamak elimizden 
gelmez. Ancak takrir Şükrü Bey biraderimize söyle
nilen (bir ısiöz vardır ki, ben çekemedim. Esbabı da 
gayri ahlaki bir sözdür. Bu Meclise girmemeli idi. 
Şükrü Bey gibi nezdimizde muhterem olan diğer bir 
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arkadaşımız hakkında eğer garaz olarak söz söylen
diği görülüyorsa ve 'bu taayyün ederse bu Heyeti 
muhtereme, Şükrü Bey hakkında yapılması lazım ge
len tedibatı yapacaktır ve çekinmeyecektir. Binaena
leyh Abdülkadir Kemali Bey aleyhinde isnat edilen 
fiil madem ki, bir şayia halini almıştır ve madem ki 
bugün resmen aleni (bir celsede söylenmiştir, Abdül
kadir Kemali Bey Meclisi alinizde alnını açar ve bu 
Meclisin içinde böyle birtakım ahlaksızlığı olmadı
ğını ispat ederek kendisinin nesiyei pakini gösterir. 
Ancak benim istirham ettiğim bir nokta vardır ki; 
bugün Heyeti İcraiye Vekilleri olan zevatı muhtere
me böyle sık sık istizahlara çekilirse zannedersem 
siyaseten yapacağı işlerde biraz gevşeklik gösterecek
tir. Bendeniz istirham ediyorum ki, bundan sonra 
vukulbulmasın. Birinin iftirası görülürse o da böyle 
nezih bir Meclisin içerisinde cezasını çeksin. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Fazla söz söylemeyeceğim. Üç buçuk aylık mesai
min neticesi tecelli edecektir. 'Müfit Efendinin mesa
im hakkındaki fikri ne ise dermeyan ettiği teklif ne
ticesinde bittabi tecelli edecektir. 

Ben üç buçuk ay namuskârane hizmet ettim. İs
tizaha cevap vermek hakkı Vekili mesulündür. En 
ufak bir noktadan dolayı da alnım açık olduğunu 
ispata amadeyim. Aksi takdirde namussuzluğu kabul 
edeceğim. 

REİSİSANİ — İstizahnameyi reye koyuyorum. 
Kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Kabul 
edildi. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY — Kabul edil
mezse zaten ben kabul edeceğim. 

REİSİSANİ BEY — Pazartesi günü ruznamesine 
koyuyoruz. 

4. — Canik Mebusu Nafiz Beyle kırk beş arkada
şının; mebusuna ait mektupların sansür edilmesi hak
kında Müdafaai Milliye ve Dahiliye Vekâletlerinden 
istizah takriri. 

REİSİ SANt BEY — Mabusan© ait mektupların 
sansür edilmesi hakkında Samsun Mebusu Nafiz 
Beyle kırk beş refikinin bir takriri vardır. (Takrir 
okunur). 

'Makamı Riyaseti Celileye 
iBüyük Millet Meclisi azayi kiramı namına posta

nelere tevdi kılınan mekâtilbin sansürce muayene edil
memesi Meclisi Âli mukarreratı muk'tezasından iken 
rüfekayi rmtfıteremenin hemen cümlesinin mektupla
rı açılmak suretiyle sansür edilmekte olduğu görül
mektedir. Şu hal mükarreratı Meclisin infaz edime-
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diği kanaatini verdiğinden hususu mezkûrun Müda- j 
faai Müiiye ve Dahiliye vekâletlerinden müstaceliyet- I 
le istizahını teklif eyleriz. I 

28 Temmuz 1306 

'REM SÂNÎ ©iBY — Müdafaai Milliye ve Da
hiliye Vekâletinden istizah edilmesine dair hu takrire I 
ne buyurursunuz (Kabul kabul sesleri). I 

HAKKI HAM t BEY (Sinop) — Dundan fevveM 
meselede Müfit Biey biraderimizin buyurdukları gibi I 
Heyeti Vekileden sık, sık istizaıhatta 'bulunmak pek I 
doğru 'bir keyfiyet değilsede fakat ihmali caiz olma
yan bazı hususat için de Heyeti Vekileyi de meşgul I 
letoeyeli'm diye göz yummak, herhalde Heyeti Veki- I 
leyi takrirlerle işgal etmekten daha iyi değildir. I 

Bu takrire Nafiz Bey ve rüıfekasiyle beraber ben- I 
deniz de vazı imzal eyledim. Biz bir kanun yaptık, I 
Hiyaneti vataniye kanunu, onda dedik ki; Meclisin 
meşruiyetine isyanı mutâzammın harekatta bulunan- I 
lara hani vatan denilir, I 

Meclisin şu kararı ne için nazarı itibara alınma
mış? 'Bundan bir ay evvel ittihaz edilmiş bir karar 
neden her yere tebliğ edilmemiş, neden o gün Mec- I 
ilişi Âlinin Ibu kararı kalbul etmekle, beraber telgrafla I 
hemen her tarafa "tebliğini söylediği halde mektup- I 
lar halâ sansür ediliyor? I 

Buna bir türlü akili ©rdiremiyoruz. Lütfen Müda- I 
faai Milliye ve Dahiliye vekâletleri bizi tenvir etsinler. 
Eğer 'tebliğ edildiği halde halâ sansür muamelesine 
devam ediliyorsa mesulü kim ise yapanlar hakkında 
bir şey yapılmalıdır. Bu noktai nazardan (takriri ver- I 
dik efendim. I 

NAFÎZ BEY (Camik) — Azayi kiramın mektup
larının sansüre tabi olmaması hakkında Meclisi Âli
nin kararı var. Melûmu âlileridir ki; Meclisi Âlinin 
kararı, kanun mahiyetindedir. Bu gün rüfekayı kiram
dan hiç birisi inkâr dtmez zannederim. Hepsinin ce
binde yirmi otuz tane yırtılmış mektup zarfları mev
cuttur. Binaenaleyh Meclisi Âlinin tanzim ettiği bir 
kanuna icra VeMlerinin memurları riayet etmemek- I 
tedir. Bugün bu milletlin en büyük kuvvei teşriiye ve 
icraiyesi şu Metlisi Âlidir. eKndilerine ait kararı in- I 
faz etmemek Meclisi Âliye hakarettir. Meclisi Âli I 
azayı kirarnını tahkirdir. Binaenaleyh takrir gayet ye- I 
rindedir ve bunu müstaceliyetle havale etmelidir. I 

R E M SANI BEY — Heyeti Vekile Meclisi Âli 
azalarına hakaret etmez, rica ©derim. Bu sözünüzü 
tashih ediniz, | 
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NAFİZ BEY (Canik) — Bu gibi harekât Meclisi 
Âli azayi kiramına tahkir mahiyetini haizdir, şahsiyeti 
maneviyesine tahkir mahiyetini haizdir. Yoksa tah
kir edilmiş değildir^ 

REM SANI BEY — Efendim istizah kalbul bu-
'yurulluyor mu? Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın (Eller kalkar). Kabul edildi efendim. Yalnız ma
lûmu âliniz Müdafaai Milliye Vekili burada olmayıp 
cephededir. Tabiî kendisinin cevap vermesi lâzımdır. 

Bunu artık bizzat kendisinin tayin etmesi lâzımdır. 
5. — Çorum Mebusu Dursun Beyle refikinin, Ço

rum idadi müdüriyetine tayin edilen Hasan Beyle 
Maarif Müsteşarlığına tayin olunan Kâzım Nami 
Beye dair sual takriri ve Maarif Vekili Dr. Riza Nur 
Beyin şifahi cevabı. 

REM SANI BEY — Efendini Dursun Beyin 
Maarif hakkında bir sual takriri vardır. (Okunur).. 

Riyaseti Celileye 
Her meslekte kıdeme, memşee dikkat etmek, istih-

kaksız kimseleri, tayinle erbabı mesleğin inkisarı ümi
dini mucip olmamak lâzimeden iken Maarif Vekâ
letinden berveçhi ati iki maddemin tenvirini sual ey
lerim. 

1. —• Çorum idadi müdüriyetine Mecitözü kay
makamlığından mazül Hasan Bey namında bir zat 
tayin edilmiştir. Bu suretle muallimini müstahdöme-
nin hakkı müktesepleri ihlâl edilmiş/tir. 

'2. — Maarif Müsteşarlığına zabitlikten mütekait 
'Kâzım Nami namında bir zat getirilmiştir. Ondan 
daha ehliyetli ve Maarife mensup kimseler niçin tayin 
edilmemiştir? 

29 Temmuz 1336 
Tokat Mebusu Çorum Mebusu 
Mehmet iRifat Dursun 

REİS ÎSANÎ BEY — Bu takriri gören Maarif Ve
kili Bey hemen o suale cevap vermek istiyorlar. 

MAARÎF VEKİLİ DR. RIZA NUR BEY (Sinop) 
— Efendim, Ibu meseleyi arz edeyim. Mebus efendi 
bir mukaddeme ile söze başlamışlar. Diyorlar ki; her 
meslekte kıdeme, menşe© riayet edilmemesi erbabı 
meslekin inkisarını mucip olmaktadır. Bendeniz ip
tida şunu söylerim ki; şimdiye kadar bundan hariç 
hiç bir şey yapılmanııiştır. Yapılan şeyler tamamiyle 
meslek ve kıdem nazarı dikkate alınarak ehline veril
miştir. Menşee dikkat edildiği gibi mesleke de hür
met edilmiştir. Gelelim maddelere; şimdi maddeleri arz 
edeyim: İptida bu zat soruyor ki; Çorum idadisi müdü
riyetine kaymakamlıktan mazul bir kimseyi tayin ederek 
kabahat işlenmiştir. Efendim, hakikaten bendeniz Ço-
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rum idadisi müdürlüğüne Mecitözü kaymakamlığından ı 
infisal etmiş bir zatı tayin ettim. Sual sahibinin değil 
infisal etmiş bir zatı tayin ettim. Sual sahibinin dediği 
gibi zatın menışeine dikkat edilmemiş değildir. O di
yor ki; muallim olmayan Ibir adamı getirmiş muallim
liğe koymuştur. Halbuki katiyen böyle değildir. Bu 
adam Mektebi mülkiyeden mezundur. Rumeli'de, lş-
kodrada muallimlik yapmıştır. Bir defa şunu düşü
nünüz, Ibu zat .bir mektebi âliden mezundur. Eskiden 
bir usud vardı, Mektebi mülkiyeden mezunolanlar vi- j 
lâyetlerde vali maiyetlerinde istihdam olunurlardı. 
©unların mekteplerde muallimlik etmeleri şarttır. İşte 
bu zait da muallimlik etmiştir. (Kâfi, kâfi sadaları). 
Rica ederim pek çok şey arz edeceğim. Bu gibileri I 
Dahiliye Vekâletinden kapıyoruz. Bu zat tarihte mü
tehassıs ve malûmatlı bir zattır. Biliyoruz ki muallim 
kadroları boştur ve çok noksandır ve Dursun Efendi 
de pek iyi bilirler. Viodanlariyle tasdik ederler ki, pek 
çok mehiller vardır, bunlar dururken bir mektebi âli- I 
den mezun bir adımı nasıl almayalım? Muallimlerin I 
hepsi Darülmualliminden mi yetişmiştir? Muallim
lerin çoğu meslekten yetişmiş değildir. Pek çok ze
vat Darülfünunun ve mekâtibi âliyenin müteaddit şu- I 
belerinden alınmıştır. Böyle zevatı ben bulursam ben I 
kaparım. Nitekim bu zatı ben tayin ettiğim gibi Da- I 
biliye Vekâleti de iktidarına binaen kaymakamlığa I 
tayin etmiştir. ıKeşke o zat kaymakamlığı istemesede 
ben tayin etsem ve sonra deniyor ki, diğer bir memu
riyetten Maarife geçiliyor. I 

Efendim, size bir liste göstereyim. Misaller lâyü- I 
attir. Falkat bir kaç tanesini söyleyeyim. Bir memu- I 
riyebten muallimliğe, bir muallimlikten memuriyete I 
geçen çoktur. Meselâ Kastamonu'da hendese mual- I 
limi Tevfik Bey vardır ki, muallimlikten mühendisdi- I 
ğe ve 'mühendislikten muallimliğe bir kaç defa girmiş I 
çıkmış ve tarih, coğrafya muallimliğinde bulunmuş I 
bir zat da: Orduda, ceza reisliğinde ve hâkimlikte bu- I 
•lunmuştur. Ne kadar söyleyeyim size, Harbiye mek- I 
tebinden çıkmış ne kadar muallimler vardır. I 

Binbaşı, kaymakam bunlar tekaüt edilmişler. Fa- I 
kat muktedirdirler. Edebiyatta ve başka şeyde ihti- I 
sasları vardır. Bunlar birer memlekette oturur iken I 
talip olmuşlar. Mekâtibi âliye mezunu oldukları için I 
kabul edilmişlerdir. !Ben 'bunları neden kabul etme- I 
yeyim? Bunlar olmaz şeyler değildir. Bu sual mi rica I 
ederim? Bir şeyde 'şüphe hâsıl ederse gelir vekâletten I 
sorar. Aldığı cevap mukni olmazsa lolvaikit sual so- I 
rulur. Halbuki bunu yapmadılar. Hem bu zat, Dursun I 
Efendi maiyetim memurlarındandır. Bu zat bana ev- | 

velce gelmeli idi. Kendisini Ankara Maarif Müdiriyeti 
Vekâletine tayin etmiştim. Ayni zamanda Ankara 
Sultanisinde de muallimdir. Gelip bana hiç bir şey 
sual etmedi. Evvelce gelse de bana suâl etse olmaz 
mı idi? Sonra, bir şey arz edeceğim: Bu bir meselei 
hukukiyedir. Bir âmir memuru tarafından suale ma
ruz kalıyor. Efendiler sizden rica ediyorum bu me
selei hukukiyeyi şimdi hallediniz. (Gürültüler). Bunu 
ben maarif müdürü tayin ettim. '(Gürültüler). Bu me
selei hukukiyeyi hallediniz. Yoksa bizim ifayi vazi
fe etmekliğimiz kabil değildir. Ben bir memur tarafın
dan isticvap kabul edemem. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Mebus memur olamaz. 

MAARİF VEKİLİ DR. RİZA NUR BEY (De
vamla) — Bu meseleyi hallediniz. .Bu bir meselei hu
kukiyedir. 

'MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarkî) — Onu Ka
nunu esası halletmiştir. Siz yaptınız. (Gürültüler). 

MAARİF VEKİLİ DR. RİZA NUR BEY 
(Devamla) — Şimdi efendim, demek bu mesele gös
teriyor ki memuriyetle mebusluk tearuz hâsıl ediyor. 
İşin içinden çıkılmaz bir mesele şeklini alıyor. Bunu 
rica ederim, acilen hallediniz. 

Şimdi ikinci maddeye geçiyorum: Takrirde Maa
rif müsteşarlığına zabitlikten mütekait Kâzim Nami 
namında bir zat getirilmiştir deniyor. Deminden bu
rada mıevzubahs oldu. Bu Meclisi Âli bir edep ve ne
zaket yeridir. Burada bir memuriyete tayin edilmiş 
bir efendinin isminin yanına (Bey) veya (Efendi) ke
limesinin ilâvesine bile tenezzül edilmiyor. (Hata 
yapmıştır sesleri). Hataen yapmıştır veya kazaen yap
mıştır. Bu bana tarizdir. Fakat öyle telâkki ediyorum 
'ki bu zat kasten yapmıştır. Mesele Ibir defa burada 
şimdi efendim... 

'DR. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Bu zat 
maariften anlamış olsaydı Kâzim Nami Bey namını 
işitmiş olurdu. 

MAARİF VEKİLİ DR. RİZA NUR BEY (De
vamla) — Şimdi efendim, bu mebus efendinin gaflet 
ve hatasına bakınız ki Maarif müsteşarı diyor. Efen
diler, ben bir kadro tertip ettim. Maarifin merkez teş
kilâtı Heyeti Vekileye takdim ettiğim gibi, bütçesini 
kilâtı Heyeti Vekileye takdim ettim gibi, bütçesini 
Maliye Vekâletine verdim. Oradan getirtebilirsiniz, 
görebilirsiniz. Ben ne kalemi mahsus bıraktım, ne 
müsteşar bıraktım. Müsteşar yoktur. Belki İstanbul' 
'daki (20!?;) kadar kfesısdan mıüeşekklil oltan maarif heyeti' 
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merkeziyesinin yerine üç heyeti fenniyeden mürekkep 
ve yirmi kişiden ibaret bir -heyet tenkil ettim. Bu günler
de yirmi bir 'kişinin de altısını tayin etmedim. On baş ki
şi ile idare ediyorum. SabaMeyim uykumu terkediyorum. 
Rica ediyorum, ne alıyoruz? Neden bu kadar (hücu
ma maruz kalıyorum? Bu müsteşarlığı 'kim çıkarıyor? 
Sabahleyin uykumu terkediyorum. Uzak yerden geli
yorum. Müsteşarlığı da, kalemi mahsus müdürlüğü
nü de her şeyi ben yapıyorum. 

İSMET 'BEY — (Çorum) — Kâzım Nami Beyin 
faziletini söyleyiniz. O zaman bize kanaat gelir. 

MAARİF VEKİLİ DOKTOR RİZA NUR BEY 
(Devamla) — Siz bunlara tahammül edemiyor musu
nuz, ne için tahammülsüz bulunuyorsunuz? 

İSMET BEY (Çorum) — Bendeniz faziletini anla
mak istiyorum. Mumaileyhin faziletinden bahsediniz 
diyorum* 

MAARİF VEKİLİ DOKTOR RİZA NUR BEY 
(Devamla) — Müsteşar meselesi böyle efendim. Bir 
de deniyor ki, Kâzım Nami Bey meslekten yetişme
miş, mütekait bir zabittir. Efendiler, Kâzım Nami 
Bey istanbulda muallimliklerde bulunmuş; İzmitite, 
şurada, burada maarif müdürlükleri yapmış bir zattır. 
Zannederim içerinizde herkes bilir, iktidarlr bir zat
tır. Matbuatta bu kadar seneler yuvarlanmıştır. Fikir
li, değerli, lisanı ecnebiye aşina bir zattır. Ben bu
nu bulduğum zaman mal bulmuş mağribi gibi aldım. 
ne yapalım. (Alkışlar). Bir kötülüğünü görmedim. 
Görürsem derhal azlederim. Bunu müsteşar tayin 
etmediğim gibi kendisinin de müsteşarlık yaptığı 
yoktur. Sonra, bazı fikirler dermeyan olunuyor. Hep
sinin esbabı şahsiyesi vardır. Onları da burada açık
tan açığa söyliyeceğim. Diyorlar ki, Rıza Nur Bey 
güya bu adamın elinde esirdir. Vallahi bana bir şey 
yaptıramaz, kani olmadığım bir şeyi dünyada yapa
mam. (Allki'şlar). 

DURSUN ©EY (Çorum) — Meclisi Âliniz hu
zurunda okunan takrirde iki madde vardı. [Birisi; 
mesleke riayet edilmediğine ve terfiatın teselsüle ri
ayet edilerek yapılmadığına alt iki delilden ibarettir. 
Malûmu âlinizdir ki maarif meslekini, hususile mual
limlik meslekini bir meslek haline getirmedikçe bir 
muallimde derecesine, derecei hizmetine, menşeine 
ve sinini hizmetine göre bir ümidi terakki mevcut 
olmadıkça o sahibi meslekten katiyen bir hizmet bek-

I lenmemelidir. 
IBİR MEBUS — Bunlar malûm şeylerdir. 
DURSUN BEY (Devamla) — Bunların meçhul 

I olanları da vardır, 
IBİR MEBUS — Bu iki madde hakkındaki sua-

I linizi izah edimz, 
DURSUN (BEY (Devamla) — Bu iki maddeyi 

I anlatıyorum, ©ir saattenberi onu dinliyorsunuz da ne 
için beni dinlemiyorsunuz? Bu gün mesleki maarifte 

I bulunan muallim efendilerin kısmı küllisi ötedenberi 
mesleklerinden müteneffirdirler. 

Bunu böyle katî olarak kaydediniz. Çünkü maarif 
I mesleki, ötedenberi mesalilki sairede ne kadar terak

ki edememiş, çıkarılmış, tekaüt edilmiş ve cayi ka-
I bul bulamamış kimseler varsa onlara açık tutuluyor. 
I 'Mekâ'tip muallimlikleri onlara açıktır. Bu meslek 
I intizam halini almazsa, gerek mekâtibi ibtidaiyemiz-

den ve gerek mekâtibi taliyemizden katiyen bir ümi
di terakki beklemeyiniz. Bendeniz bu hususu tenvir 

I için iki misal gösterdim. Biri ıMecid'özü Kaymakam-
I lığından infisal eden bir zatin üç 'gün zarfında Ço

rum İdadisi Müdürlüğüne naklidir. 
TEVFİK RÜŞTÜ BEY — Bu sualdir. İstizah 

değildir. (Gürültüler, mesele taayyün etsin, devam ses
leri). 

I DURSUN BEY (Devamla) — Çorum idadisinde 
I olduğu gibi, diğer idadilerde de, Darülmuallimini 

âliyeden neşet etmiş, Sekiz on senedenberi sekiz yüz 
kuruş maaşla muallimlik edenler vardır. Hakkı terfi 
bunlarındır. Bunları aramalı, Bunların gönlünü taltif 
etmelidir. Kaymakam Hasan Bey vaktiyle İşkodra-
da vali maiyetinde iken İşkodra idadisinde muallim
likte bulunmuş, vali maiyetindeki hizmetini bitirmiş, 
Mülkiye kaymakamlığına nakletmiş. Şimdiye kadar 
mülkiye kaymakamlığında geziyor. Muallimlik ile alâ
kasını o zamandanberi katetmiş. 'Binaenaleyh, Nazır-
Beyefendinin sualime karşı verdiği cevap katiyen 
kâfi. değildir. (Kâfi sesleri). 

BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Söz iste
rim» 

REÎStlSANİ BEY — Nizamnamei dahilî mucibin
ce söz söylemek yalnız takrir sahibinin hakkıdır. 

DURSUN BEY — İkinci meseleye gelince, Kâ
zım Nami Bey müsteşar değilmiş de ne imiş? 

MAARİF VEKİLİ RİZA NUR BEY — Müsaa-
l de buyurun, cevap vereceğim. Kâzım Nami Bey Ted-
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rkatı taliye müdürüdür. Yani ikinci tedrisat müdiri 
tayin ettim. Öğrensinler. Maiyetimde olduğu halde 

öğrenememişler. 
MUSTAFA VASFİ BEY (Tokat) — O da me

bustur. Maiyet olmaz, Bu gün ben askerim demek 
ki, Harbiye Vekili isterse bana emredecek. 

/. — Antep Mebusu Abdürrahman Lâmi Efen
dinin, Şûrayı evkaf teşkiline dair teklifi kanunisi 
(2/42) 

REİSİSANİ BEY — Efendim, Şûrayı Evkaf 'teşki
line dair Antep Mebusu Abdürrahman Efendinin 
bir teklifi vardır, Lâyiha encümenine gönderiyoruz. 

2. — Saruhan Mebusu Refik Şevket Beyin, Mu
hacir memurine yardım edilmesine dair teklifi kanu
nisi (2/43) 

REİSİSANİ BEY — Saruhan Mebusu Refik 
Şevket Beyin, muhacir memurlara yardım edilmesine 
dair lâyihai (kanunisi var, bunu da Lâyiha encüme
nine gönderelim. 

3. — Kütahya Mebusu Centil Beyin, bilûmum 
harcırahlardan yüzde otuzunun katına dair teklifi 
kanunisi (2 / 44) 

REİSİSANİ BEY — Harcırah kanununun kesbi 
(katiyet etmesine dair Kütahya Mebusu Cemil Beyin 
teklifini de Lâyiha encümenine gönderelim. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Müstaceliyet karariyle 
gitsin. Her gün binlerce liralar gidiyor. Bendeniz 
•müstaceliyet talep ediyorum. Bu harcırah meselesi 
bir kaç yüz bin liraya baliğ oldu. Bu masraflar bizi 
iflâsa sürüklüyor. Rica ederim bunlar niçin Meclise 
gelmiyor? 

REİSİSANİ BEY — Jandarma veriniz, arkadaş
ları kolundan tutup getireyim. Rica ederim, biz bura
da hasbetenlillâh vazifemizi görüyoruz. Bu kadar ta-
rizata maruz kalmıyalım, 

BİR MEBUS — Reisbeyefendi, müsaade buyuru-
lur mu? Harcırah hakkında iki Takırtı ile cevap vere
yim. Encümen namına arzedeceğim. Harcırah karar
namesi müstaceliyet karariyle Muvazenei Maliye En
cümenine gönderildi. Encümen bununla meşgul olu
yor., 

Tabiî madde esaslı bir meseledir. Yirmi dört 
saatte tetkikatı ikmal edilemez. Tetkik için sarf 
maddesi kalmıştır. Bu da bir iki güne kadar biter. 

REİSİSANİ BEY — Rica ederim muhavere olma

sın Eğer konuşacak isek Meclisi tatil edelim ve istedi

ğimiz kadar konuşalım. Siz daima sözü kesersiniz ri

ca ederim. M'üzakereyi kesmeyiniz. Dursun Bey 

vazgeçtiler. Mesele bitmiştir. 

UÎFLER 

BÎR MEBUS — O halde bu kanun neticesine 
kadar harcırahlar tehir edilsin. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Harcırah ka
nunu; arkadaşımızın beyanatı veçhile, Encümende tet
kik edilmektedir. Tetkik edilecek son maddeleri kal
mıştır. Encümen lâzımgelen faaliyeti göstermekte
dir. Bundan dolayı alenen beyanı teşekkürat eylerim. 

Cemil Beyin teklifi kanunisi zannederim mahal
linde bir teklif demektir. Bunu eğer ötedenberi teamül 
olduğu veçhile Lâyiha Encümenine gönderecek olur
sak belki mesele teahhür eder. Bir teklifin Lâyiha 
encümenine gönderilmesi meselenin lâyikiyle vazıh 
olmamasından dolayı bir 'kere Encümence bakılarak 
ondan sonra Meclise gelmesini temin etmek maksadı
na mebnidir. Halbuki, bu mesele bütün mebusanca 
gayet vazıhtır. Harcırahlar gayet çoktur. Bendeniz 
teklif ediyorum. Bu, Lâyiha encümenine gideceğine 
Harcırah encümenine gitsin ve o Encümen diğer 
maddelere tercihan tetkik etsin. Eğer bu suretle ta
dilini kabul ederek çıkaracak olursa'k hakikaten Hazi-
nei maliyeye büyük hizmet etmiş oluruz, 

TAHSİN BEY (Aydın) — Müstaceliyet karariy
le, havalesini rica ederim. 

.BİR MEBUS — Encümen de bu noktai nazara 
iştirak ediyor. 

REİSİSANİ BEY — Pekâlâ; kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsınlar. (Eller kalkar). Pekâlâ Maliye 
encümenine [1]. 

4. — Kütahya Mebusu Ragıp Beyin, Nizamna-
mei dahilinin ikinci faslına bir zeyil yapılmasına dair 
teklifi kanunisi (2/45) 

REİSİSANİ BEY — Nizamnamei dahiliye ait 
Kütahya Mebusu Ragıp Beyin bir ta'kriri var, Bunu 
da Lâyiha encümenine gönderelim. 

BİR MEBUS — ıBu da müstaceliyet karariyle ol
sun. Encümenler toplanamıyor ve onlar topl anmayın -

| ca da işler çıkmıyor. 

4. — TB 
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REİSİSANİ BEY — Müstaceliyet kararını kabul I 
ediyor musunuz? Teklifi kanunidir. Müstaceliyet I 
kararın kabul ederler? Ellerini 'kaldırsınlar. Müsta
celiyet karariyle kabul edilmedi efendim. 

5. — Siverek Mebusu Mustafa Lûtfi Beyin, mu
hasebe! hususiyettin lâğvine dair evvelce verdiği tek
lifi kanuniye bir madde ilâvesi hakkında teklifi ka
nunisi (2146) I 

10. — İstanbul Meclisi Mebusanı azasından iken 
mevküfen İngilizler tarafından Maltaya gönderilmiş 
olan Sivas Mebusu Rauf, Kara Vasıf, Edirne Me
busu Şeref, Faik, İstanbul Mebusu Numan, İzmir 
Mebusu Tahsin, Diyarbekir Mebusu Feyzi, Zülfü 
ve Gelibolu Mebusu Celâl Nuri, Karahisarı Sahip 
Mebusu Ali Beylerle İsparta Mebusu Cemal Paşa
nın Büyük Millet Meclisi azası addolunmalarına ve 
kendilerine tahsisat verilmesine dair Divanı Riyaset 
kararı. 

KÂTİP HAYDAR BEY — Efendim İngilizler 
tarafından mevkufen Maltaya gönderilen mebusini 
kiram hakkındaki Divanı Riyaset kararını okuyaca
ğım. (Okundu). 

İstanbul Meclisi Mabusanı azası olup da mevku
fen Maltaya gönderilen atide isimleri muharrer ze
vatın Divanı Riyaset kararına müsteniden Heyeti 
Umumiyeye yapılacak teklifin kabulüne muallâk ol
mak üzere Büyük Millet Meclisi azası addedilmele
ri ve İstanbul'dan gelerek Büyük Millet Meclisi aza-
lığına iltihak eden mebusanı kiram gibi tahsisat al
maları muvafıik görülmüştür. 

Büyük Millet Meclisi 
Reisisanisı 

Celâlettin Arif 
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| REİSİSANİ BEY — Muhasöbei hususiyenin lâğ
vine dair bir maddenin ilâvesi hakkında Siverek Me-

Efen'dim, Müdafaai Milliye encümeninin bir 
mazbatası var. Onu okuyacağız. (Teneffüsten son-

I ra sadalan). Pekâlâ bir çeyrek teneffüs edelim. 
busu Lûtfi Efendinin teklifi 'kanunisi 'de Lâyiha en
cümenine gönderelim. 

(1) Teklif, Kavanini Maliye ve Muvazenei Ma
liye encümenlerine havale edilmiştir. 

Maltada mevkuf olan mebusanın isimleri : 
Sivas Mebusu Rauf Bey 
Sivas Mebusu Kara Vasıf Bey 
Edirne Mebusu Şeref Bey 
Edirne Mebusu Faik Bey 
İstanbul Mebusu Numan Efendi 
Mersin Mebusu Cemal Paşa 
İzmir Mebusu Tahsin Bey 
Diyarbekir Mebusu Feyzi Bey 
Diyarbekir Mebusu Zülfü Bey. 
TEVFİK EFENDİ (Kangırı) — Çok doğru ve 

muvafık. Hatta tahsisat değil, millet fazlasıyla onlar 
hakkında fedakârlık etmelidir. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim, 
Bu gün makamı âlinize verdiğimiz bir kanun vardır. 
Onda yalnız mebuslar değil, onlar gibi hakikaten 
memleketin şerefli mevkiini ihraz eden zevatın aile
leri de düşünülmüştür. Bu gün ise vesile tahaddüs 
ettiğinden her ikisinin birleştirilmesini rica ederim 
efendim. 

SAĞDAN BİR MEBUS BEY — Mümkün ise 
her ikisi de olsun. 

TEVFİK EFENDİ (Kangırı) — Her halde şu 
takrir kabul edilmeli, ondan sonra da ailesi sefalet 
içinde bulunanlar var, onlar nazarı dikkate alınsın. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Şeyhülislâm 
Hayri Bey, (Kürsüye sadalan). 

tKİNCİ CELSE 
Saat : 5 Badezzeval 

REİS : Birtnd Reis Vekili Abdul halim Çelebi Efendi Hazretleri 
KÂTİPLER : Feyyaz Âli Bey (Yogat), Rasinı Bey (Sivas) 

BİRİNCİ REİS VEKİLİ — Celseyi kuşat ediyorum. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI (Devamı) 
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(Kâtip Haydar Bey Maltada mevkuf olan me
busların esamisini tekrar okudu). (Muvafık sadala-
n), 

MUSTAFA NECATİ BEY (Saruhan) — Mecli
si • Ayan azaları da var, ilâvesi lâzımdır. Celâl Nuri 
Bey de var. 

SOLDAN BlR HOCA EFENDİ — Cemal Pa
şa İsparta mebusudur. Mersin mebusu değildir. 

MERKEZDEN BÎR MEBUS BEY — Celâl Nu
ri Bey var; Tahsin Bey var. 

CELÂLETTİN ARİF BEY — Celâl Nuri Bey. 
Divam Riyasetçe unutulmuştur efendim. İlâvesini ri
ca ederim. 

KANGIRI MEBUSU TEVFİK EFENDİ — 
Bunlara Meclisi Kebir millî selâmlar ithaf eder. 

BİRİNCİ REİS VEKİLİ BEY — Bu bapta söz 
söyleyecekler varsa buyursunlar. 

ŞÜKRÜ BEY — Ali Bey de yok efendim, Ka-
rahisar mebusu (O İstanbul'da sadaları). 

ŞÜKRÜ BEY — Maltada, İstanbul'da olması 
şart mı?. 

MAHMUT CELÂL BEY (Saruhan) — Görülü
yor ki Meclis bu teklifi memnuniyetle kabul etmiş
tir ve hakikaten kabul edilmeye de şayandır. Ancak 
Meclise arzolunan esami meyanında bir çdk mebus 
arkadaşlarımızın ve Ayan azalarının, ezcümle Çü-
rüksulu gibi zevatın unutulduğu anlaşılıyor. Bunun 
bir encümene havalesi zaruridir. Tetkikat icrası için. 
Aynı zamanda mademki tahsisata taallûk ediyor, 
Nizamnamei dahilimiz mucibince, encümene havale 
edilerek muamelesinin ikmali zaruridir. Evvelemirde 
lâzımgelen encümene havalesini teklif ediyorum. 

CELÂLETTİN ARİF BEY (Erzurum) — Efen
dim, bendeniz zannediyorum ki ayandan ve fedakâ-
ranı milletten olan zevata her türlü teshilâtı göster
mek ve Meclisi Âlinizin takdiratını bildirmek Mec
lisi Aliniz için bir vecibedir. Fakat yalnız Divam Ri
yasetiniz, İstanbul'daki mebuslardan olup da Mal-
taya gönderilen ve tevkif edilenlerin listesini yap
mıştı ve aradan epey zaman geçmiş idi ve o zaman
ki tevkifat esnasında, ben orada bulunmadığım için, 
zannediyorum ki iki isim unutmuşuz. Onlar da Ce
lâl Nuri Beyle Ali Beydir. Bunlar, bahusus Ali Bey 
Yunan istilâsı zamanında gayet büyük fedakârlık 
göstermiş ve Ayvalık cephesinde ilk hattı müdafaayi 
tesis etmiştir. İsminin bu listeye geçmesini arzeder 
ve Meclisi Alinizin de kabul edeceğini ümit ederim. 
Mebusandan unutulmuş başka isim olmayacaktır. 
Bunları Meclisi Aliniz kabul buyurur. Bir encüme

ne havalesine zannederim lüzumu yoktur. Şayet di
ğer isimler gelirse onlar için de ayrıca teklifte bulu
nuruz. 

TEVFİK EFENDİ (Kanığın) — Teklife hacet 
yok. Emsali gibi muamele oilunur. Meclisi Âliniz fe-
dakâranı millet için ayrıca bir şey yapmak isterse 
encümene havale edebilir. Fakat mebusanın encü
mene havale edilmesine lüzum görmüyorum. (Ayan 
için sadaları). 

MUSTAFA NECATİ BEY (Saruhan) — Bu bir 
meselei hukukiyedir. Malûmu âliniz takrirde doğru
dan doğruya Meclisi Âli azası sıfatıyla tahsisat ve
rilmesi bildiriliyor. Meclisi Ayan azasından Seyit 
Bey, Çürüksulu Mahmut Paşa gibi hakikaten mem
lekete hizmet etmiş zevat vardır. Bunlar da Büyük 
Millet Meclisi azasından addolunamaz mı? Herhal
de bu teklifin doğrudan doğruya Kanunu esasî en
cümenine giderek orada uzun uzadıya tetkik edilme
si icabeder. Lâalettayin her şahsı Büyük Millet Mec
lisi azası olarak kabul edecek olursak azamız çoğa
lacak, ekseriyeti bulamayacağız. Bunlar ayrı ayrı bi
rer mesele teşkü eder. Binaenaleyh böyle mühim bir 
meselenin encümende tetkiki icabeder. Onun için 
herhalde bir encümene havalesi suretiyle, hem me
busanın, hem de fedakârlık eden Meclisi Ayan aza
sının esamisinin de ilâvesini teklif ederim. 

HAKKI HAMI BEY (Sinop) — Müsaade bu
yurur musunuz efendim? Bir defa Necati Bey, Mec
lisi Ayanda bulunan zevattan M°altaya gönderilenle
rin de Meclisi Âli azasından addedilip edilmeyeceği 
meselesini söylüyor. Bir defa Meclisi Ayanda bulu
nan zevatın hiç birisi Meclisi Âliden addolunamaz. 
Ancak bizim onlara yapacağımız şey, aynı maksat 
uğrunda hapis ve tağrip edildiklerinden dolayı mu
avenet etmektir ki bittabi o da ayrı bir meseledir. 
Onu ayrıca düşünürüz. Bu teklif edilen şey, mebus 
olmak üzere bizim gibi ifayi vazife için gidip tevkif 
veya tağrip edilmeleri dolayısıyla Meclise iltihak ede
meyenlerdir ki tabiî bunlar Meclis azayı asliyesin-
dendir. Bunları kabul edelim mi, etmeyelim mi gibi 
bir sual ile bir encümene havalesine lüzum' yoktur. 
Hükümet Maltaya sevkedildiklerini mevsukan haber 
aldığı Meclisi Mebusan azayı kiramının isimlerini 
Meclise arz eder. Esasen tevkif veya sevkedilenler 
Meclisin azasıdır ve bittabi esbabı rnânia haylûle-
tiyle Meclise gelememeleri dolayısıyla, diğerleri gibi, 
onlara veya ailelerinden kime tahsisat verilmek ica-
bederse, esas olarak kabul ederiz gider. Bunu encü
mene göndermeye lüzum yok ve ayan meselesi ayrı-
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ca bir meseledir. Onun için teklif olursa ayrıca tet
kik edilir. (Reye reye sadaları). 

BİRİNCİ REİS VEKİLİ BEY — Reye konma
sını arzu edenler lütfen ellerini kaldırsın. (Eller kal
kar). Kabul edildi. 

HACI TEVFİK EFENDİ (Kangırı) — Aynen 
ka'bul edildi. (Anlamadık sesleri). 

KÂTİP HAYDAR BEY — Efendim Reis Be
yefendi diyorlar ki; Heyeti Vekile tarafından bir tek
lif vardır. O teklifi kabul edenler ellerini kaldırsın. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Nizamnamei da
hilî mucibince müstaceliyet kararıyla encümene gi-

1. — Antalya Mebusu Rasih Efendinin, Cephe
ye giden kuvvetlerden azamî istifade edilmesine dair 
takriri ve Müdafaai Milliye encümeni mazbatası. 

KÂTİP HAYDAR BEY — Efendim ayrıca bir 
encümen teşkili muvafık olamayacağı hakkında Mü
dafaai Milliye encümeninin Antalya mebusu Rasih 
Efendinin 13 Temmuz 1336 tarihli takririne ait maz-
batasıdır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
13 Temmuz 1336 tarihli Antalya Mebusu Rasih 

efendi imzalı encümene havale edilen takrir mütalaa 
olundu. Esas itibariyle Müdafaai Milliye vekâleti ve
zaifi umumiyei askeriyeyi deruhte etmiş ve eşhası 
mesule tahtı idaresinde olmak üzere vezaifi umu-
miyeyi tedlvir etmekte bulunmuş olduğundan ayrıca 
bir müdafaai vatan encümeni teşkili münasip görül
memiştir. 

Kumandanın tanzim ve idaresi Erkânı Harbiyei 
Umumiyeye ait bir vazife olduğundan ayrıca geri 
teşkilâtı sevkiyat işleri silah ve cephane tedariki için 
bu gün elde mevcut teşkilât varken diğer bir encü
men ile bunu tedvir etmek, vezaifi teşviş etmek de
mektir ki; bu da işlerin süratle devamına mâni ola
cağından teşkilâtı mevcude dahilinde tedviri umur 
münasip görülmüştür, 

(Kaimi sadaları). 

SOLDAN BİR MEBUS BEY. — Böylece reye 
konulması arzu buyuruiursa... 

MUSTAFA NECATİ BEY (Saruhan) — Maz
bata muharririyim izahat vereyim (Hayır isteme
yiz sadaları). 

BİRİNCİ REİS V. BEY — O halde kabul eden
ler ellerini kaldırsın (Eller kalkar) Kabul edildi. 

derse yirmi dört saat zarfında çıkar gelir. (Hayır ha
yır sadaları). 

İSMET BEY (Çorum) — Reis Beyefendi müsaa
de ıbuyurunuz kısa bir şey arzedeceğim bunları me
zun addetmek bir tahsisat meselesidir. Bu nizamna-
mei dahilî mucibince Divanı Riyasete aittir. Divanı 
Riyaset bunları Büyük Millet Meclisi azası addedi
yor. Ve bunlara tahsisat veriyor. Bu kabul edildik
ten sonra tahsisat verilecektir. {Doğrudur sadaları). 

BİRİNCİ REİS VEKİLİ BEY — O halde bu 
fikri kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller kalkar). 
Kabul edildi, 

2 — Sivas mebusu Mustafa Taki Efendinin 
enbiyai izama karşı fazahatı lisaniyede bulunanlar 
hakkında teklifi kanunisi ve Adliye encümeni 
mazbatası (2/18) 

KÂTİP HAYDAR BEY — Efendim Sivas me
busu Taki Efendinin 19 mayıs ıtarihli enbiyai izam 
hakkındaki teklifi kanunisi üzerine Adliye encüme
ninin mazbatası var. 

Sivas mebusu Mustafa Taki Efendi tarafından 
muta ve encümenimize muhavvel 19 mayıs 1336 
tarihli teklifi kanunî ile, kanunu cezanın elli be
şinci maddei kaimesinin (Enbiyai izam aleyhimüs-
selâm - hazaratma karşı kavlen ve tahriren fazahata 
içtisarı sabit olanlar muvakkaten küreğe konulurlar. 
Bu cürmün tahkikat ve muhakemesi hafiyen ve 
mevkufen icra ve şahitleri tezkiye olunur.) suretin
de (tadili talep edilmekte olmasına binaen teklifi 
vaki encümende mevkii müzakereye vazolundu. Tek
lifi mezkûr mahiyeti itibarile maddei kaimeden 
muharrer (Alenen) tabirinin ilgasile yerine (Kavlen 
veya tahriren tabirinin ikamesi) (Şuhudun tezkiyesi 
muhakemenin mevkufen ve hafiyen icrasını) (Ceza
nın teşhıidi) keyfiyetlerinden ibaret olmak üzere 
beş kısımdır. (Alenen) kelimesinin ihtiva ettiği 
mânada kabul ve tahrir dahil olduğu ve aleniyetin 
iki, üç kişi huzurile de husulünü menedecek bir ta
kayyüt mevcut için alenen tabirinin ilgası muvafık 
görülmemiştir. Tezkiyei şuhudun bilhassa hukuku 
umumiye namına muhallefen istimamdan sonra bir 
kaidei kanuniyesi olmıyacağı muhakemenin mev
kufen icrasına mâni bir cihet bulunmayıp zaten 
bu hususa hükkâmın her vakit salâhiyetdar bulun
duğu muhakemenin hafiyen icrası ise usulü muha-
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kemede muharrer olduğu veçhile mesele şayet ha-
caleti mucup mevaddan bulunduğu takdirde esasen 
heyeti hakime canibinden ifasına mesağ bulunduğu 
cihetle kuyudatı mezkûrenin ilâvesine lüzum görül
memiştir. Teşdidi ceza cihetine gelince; haddi za
tında bir seneden üç seneye kadar hapis gibi azim 
bir cezayi ihtiva eden mezkûr maddenin teşdidi 
ceza edilerek tadilini icabedecek esbabın mevcudi
yetine kanaat hasıl olamadığından bu husustaki 
teklifin de reddile maddei mezkûrenin aynen ip
kasına karar verildi. 

NEBlL E. (Karahisarı Sahip) — Ruznamei mü
zakerede dahil değildir. 

KÂTİP HAYDAR BEY — Efendim işte ruz-
nâmemiz Mustafa Taki Efendinin teklifi kanunisi 
diyor. Bunu biz cebimizden çıkarmadık. (Muvafık 
muvafık takrir okunsun sadaları). 

MUSTAFA TAKÎ EFENDİ (Sivas) — Verilen 
teklifi kanunî tekrar okunsun. 

NEBÎL EFENDİ (Karahisarı Sahip) — Ruzna
mei müzakereye geçmek lâzım. 

MUSTAFA TAKİ EFENDİ (Sivas) — Ne 
suretle teklif edilmiş? malûm değildir. 

KÂTİP HAYDAR BEY — Takrirler okunmaz 
encümenin mazbatası okunur. 

MUSTAFA TAKİ E. (Sivas) — Teklif aynen 
okunsun efendim. 

(Kâtip Haydar Bey Sivas mebusu Mustafa Taki 
Efendinin takririni okudu) : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Kanunu cezanın elli beşinci maddei kaimesi

nin birinci fıkrası şöyledir : (Enbiyai izam hazaratı-
na karşı alenen fazahatı lisaniyeyi içtisarı sabit 
olanlar bir seneden üç seneye kadar hapis olunur.) 
Malûmu âliteıti ki .bu fıkrai Jcanunıiye devııi 
meşrutiyette kanunu cezaya vazolunmuştur. Ondan 
evvel muamele şöyle idi: mufassal bir emri samiye 
tevfikan bir cürüm isnat olunan Şahıs hemen tev
kif olunur ve tahkikat ve muhakemesi sureti hafi
yede ve şuhudun tahlif ve tezkiyeleriyle icra ve 
ikmal olunduktan sonra bilâ hüküm evrakı Babıâli'
ye takdim olunur. Babıâlice bitetkik cürüm sabit 
görülürse o şahıs muvakkaıt veya müebbet kürek 
veya kalebendlik cezaları ile mücazat ve nadiren 
idam dahi olunmak üzere irade ve emri tebliğ olu
nur idi, bendeniz bu fıkrai kanuniyede (Alenen 
kaydını) zait görüyorum. Zaten hafiyen tefevvüh 
olunan bu fazahat sabit dahi olmaz. Fıkranın aşa
ğısında (içtisarı sabit olanlar) denildiğine göre 

(Alenen) tabiri zait kalıyor. Maamafih (Alenen) 
kaydile hükkâm meyanında cürmün bir çok eşhas 
huzurunda kainin meşrut olacağına zahip olanlar 
da bulunuyor. Halbuki iki üç şahidi adlin huzurun
da tefevvüh olunmak veya mücrimin hattı desti ve 
imza ve mühüriyle de sabit olmak mümkündür. Ve 
mucibi ceza olmalıdır. Binaenaleyh (Alenen) lâfzı
nın kaldırılarak (kavlen veya tahriren) lâfızlarının 
vazı icabeder. Kezalik bu fıkrai kanuniyede cürüm 
ile ceza arasında nisbeti âdile yoktur. Çünkü evvelâ 
enbiyai zişan aleyhimüsselâm hazaratı bütün âlem
lere rahmet, saadet, medeniyet, fazilet getirdikleri 
müminlerce de münkirlerce de müsellem müttefe-
kun aleyhtir, böyle mümtaz ve kutsi zevata bütün 
insanlar, bütün âlem medyunu şükrandır. Bunlara 
karşı fazahat pek büyük küfranı nimettir. 

Saniyen: bir şahsa karşı ika olunan cürümler 
vardır ki idama kadar mücazaıt olunur. Bu cürüm 
ise bir şahsa, bir cemiyetin bir milletin hukuku 
umumiyesine değil milyonlarca efradı millete, bü
tün âlemi islâma ve diğer enbiyai izam dahi mu
harrer olduğuna göre kâffei nevi beşere ait ve cüm
lesini rencide eden bir hiyanettir. Böyle bir cürmün 
cünha derecesine tenzili ve tahkikat ve muhakeme
sinin gayri mevkuf olarak icra olunabilmesi lâyik 
değildir. 

Binaenaleyh bu fıkrai kanuniyenin berveçhi-
âti tadilini teklif ediyorum (Enbiyai izam aleyhi
müsselâm hazaratına karşı kavlen veya tahriren fa-
zahata içtisarı sabit olanlar muvakkaten küreğe 
konulurlar. Bu cürmün tahkikat ve muhakemesi ha
fiyen ve mevkufen icra ve şahitleri tezkiye olunur.) 

Sivas mebusu 
Mustafa Taki 

KÂTİP HAYDAR BEY — Bu teklifi kanuniye 
karşı şimdi okuduğum mazbata.. 

MAHMUT CELÂL BEY (Saruhan) — Bu gün
kü ruznamemize dahilmidir? 

KÂTİP HAYDAR BEY — Dahildir. 
MAHMUT CELÂL BEY (Saruhan) — Haniya 

tevzi edilmedi. Rica ederiz Meclis ruznamesine hâ
kimdir. 

Makamı Riyaset bunu temin etsin. 
KÂTİP HAYDAR BEY — Ruznamenin o kıs

mını okudu : 
(Enbiyai izam hazaratına karşı alenen fazahatı 

lisaniyede bulunanlara dair kanunu cezanın madde
sinin tadiline müteallik Sivas mebusu Mustafa Taki 
Efendinin teklifi ile Adliye encümeni mazbatası 
Tab ettirilmiştir.) , 
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BÎR MEBUS BEY — Kimsenin haberi yok. 
Riyasete ait olan evraka yazılmakla ruznameyi ilân 
etmemek lâzım gelmez. Hangimizin haberi var? Ora
ya yazılmış konmuş Riyaset kürsüsüne. Bizce ruz-
name malûm değildir. 

BİR MEBUS BEY — Efendim Riyaset namına 
burada (tahtayı göstererek) ilân edilmiş ruzname 
var. Bu da beş maddeden ibaret. Beş maddenin 
yanında böyle bir şey yok. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Reis Beye
fendi bu evrakı varideye ithal edilemez. Bu ayrıca 
mühim bir kanundur. Binaenaleyh ayrıca zikredil
mek lâzımdır. Vakıa evrakı varide yegân yegân 
tahtaya yazılmıyor. Fakat bu mühimdir. Onun için 
evrakı varide meyanma dahil edilemez. Tehirini 
teklif ederim. Pazartesi ruznamesine ithal edilmek 

üzere tabını teklif ediyorum. 
OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Tabına lü

zum yok. Pazartesi ruznamesine ilâve olunur. 
BİRİNCİ REİS VEKİLİ BEY — Pazartesi gü

nüne tab ve tevziini kabul ediyormusunuz? 
(Anlamadık sadaları). 
KÂTİP HAYDAR BEY — Başka bir içtimaa 

tehirini teklif ediyorlar, kabul ediyor musunuz? (Ka
bul kabul sadaları). 

BİRİNCİ REİS VEKİLİ BEY — Tabını kabul 
edenler ellerini kaldırsın (eller kalkar). Ekseriyet 
var efendim. 

MUSTAFA CELÂL BEY (Saruhan) — Tekrar 
karar istihsaline lüzum yoktur. Nizamname sarih
tir. 

3. — Ardiye resminin on misline iblâğına da
ir kanun lâyihası ve İktisat encümeni mazbatası 

KÂTİP HAYDAR BEY — Efendim, Ardiye 
rüsumunun on misle iblâğına dair Encümenin maz
batasını okuyorum. 

BİR MEBUS BEY — Tab olunanları okuyunuz. 
KÂTİP HAYDAR BEY — Tab olunanlar maz

batalarıdır efendim. Ardiye rüsumunun on misline. 
iblâğına dair olan mazbatayı okuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Esbabı mucibe 

Gümrüklere gelip anbarlara vaz olunan ti
caret eşyasının sahipleri mallarını ucuzca muhafaza 
etmek için ardiye rüsumunun harice nisbetle ehven 
olduğu resmi gümrük anbarlarında mallarını bıraka
rak tulü müddet müracaat etmemekte olduklarına 
ve esasen ihtiyaca kâfi olmayan gümrük ambarla

rının dolup taşmasından katı nazar eşyanın bir kıs
mı açıkta kalarak gerek tesiratı havaiye ile ve gerek 
suveri saire ile zayiat ve neticedeşikâyat vukua gel
mesine nazaran pek dun bir miktarda bulunan ardiye 
resmi hazırının on misline iblâğı hakkındaki Maliye 
vekâletinin talebine müstenit Heyeti Vekilenin işbu 
lâyihai kanuniyesi müstaceliyet kararile Encümence 
tezekkür ve esas itibariyle kabul olunmuş isede 
«maddei kanuniye» de mevzubahs iki gün az ve 
gümrüklerimizdeki muamelâtın bataeti cereyanına 
nazaran gayri kâfi görülmüş olmakla bu müddet 
bir haftaya iblâğ kılınmıştır. 

MADDE 1 — Eşyai ticariyenin ambara tesli
mi yünü dahil olmak üzere bir hafta viirudundan 
sonra geçecek günler için elyevm gümrüklerce istifa 
edilmekte olan ardiye resmi on misli olarak istifa 
olunur. 

MADDE 2 — Bu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. Ve icrasına Maliye vekâleti memurdur. 

26 Temmuz 1336 
MALİYE VEKİLİ FERİD BEY — Müsaade 

buyurur musunuz efendim, Bendeniz Hükümet namı
na iki günün bir haftaya temdit edilmesini teklif edi
yorum. (Reye reye sadaları). 

Mesele halledilmiştir. (Reye kâfidir sadaları). 
EMİN BEY (Erzincan) — Reis Beyefendi usu

lü müzakere hakkında söz isterim. Tezyidi varidat 
ve tezyidi masrafa müteallik olan tekmil lâyihai 
kanuniyelerde evvela Muvazeneli Maliye Encümeni
nin reyine müracaat edilmesi lazım gelir. Bu kanun 
ise Muvazenei Maliye Encümenine gitmemiştir. Bi
naenaleyh Muvazenei Maliye Encümenine gitmesi 
lazımgelir. 

BİRİNCİ REİS VEKİLİ BEY — Nasıl efendim 
kaıbul ediyor musunuz? Muvazenei Maliye Encüme
nine havalesine taraftar olanlar ellerini kaldırsın 

MEHMET VEHBİ BEY (Karesi) — Reye hacet 
yok. Reis Bey; Nizamname jbu hususta sarihtir. Sek
sen üçüncü maddenin dördüncü fıkrasında; varidat 
ve masarif atı Devletin tezyit ve tenkisini intaç ede
cek her türlü kanun teklifleri Muvazenei Maliye En
cümenine gider. Bu, reye konsa da gider konmasa da 
gider. Her halde Muvazenei Maliye Encümenine gi
der. 

BİRİNCİ REİS VEKİLİ BEY — O halde Mu
vazenei Maliye Encümenine gidecek. 

BİR MEBUS BEY — Müstaceliyet karariyle 
efendim, muvazenei maliyeye gidecektir, 
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8. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Malatya Mebusu Lûtfi Beyle arkadaşlarının, 
vilâyatı Şarkiye muhacirlerine muavenet edilmesi 
hakkındaki takriri ile muhacirin müdüriyeti umumi-
yesinin Sthhiye Vekâletine raptma dair iki kıta kanun 
layihası ve Dahiliye ve Sıhhiye Encümenleri mazba
taları. 

KÂTİP HAYDAR BEY — Efendim muhacirin 
müdüriyeti hakkında Dahiliye Encümeninin mazba
tasını okuyacağım. (Okudu) 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Malatya Mebusu LûUfi ve rüfekası Beyler tara

fından muharicinin terfihi ahvaline beraber memle
ketlerine sevk ve izamları ve şimdiye kadar bir fay
da temin etmemiş olan Muhacirin Müdüriyeti Umu-
miyesi teşkilatının lağvı hakkındaki takrirle Muha
cirin Müdüriyeti Umumiyesinin Sıhhiye ve Muave
neti İçtimaiye Vekâletine raptına mütedair teklifi 
kanuni Encümenimizce tetkik ve müzakere edildi. 
Lûtfi Bey ve rüfekasının takririnde gösterildiği veç
hile mesken ve mevalarından, hin türlü felaketler ne
ticesi uzaklaşarak aramıza iltica eden binlerce mu
hacirin ve mülteci felaket ve sefaleti müthişe içerisin
de ibunalmış ve Muhacirin Müdüriyeti Umumiyesi 
namı altında vücuda getirilmiş olan teşkilatı hazıra 
maksadı teşekkülüyle mütenasip hidemata muvaffak 
olamadığı şimdiye kadar teakup eden tecarülbü adi-
desiyle tahakkuk ve tezahür etmiştir. Zamanımızın 
hiç şüphesiz en ehemmiyetle nazarı dikkate alınması 
lazım gelen mesailden biri ve belki de en mühimmi 
muhacirinin iskân, iaşe ve terfihi hal ve hayatlarıdır. 
Bu emri mühimmin 'biran evvel nazarı dikkate alına
rak hallini düşünen Encümenimiz, aynı zamanda va
ziyeti maliyemizi de kemali dikkatle nazarı dikkatten 
dur tutmadığı için buhranı umumii hazırdan ankarip 
hayırlısı ile kurtulduğumuz anda diğer mesaili haya-
tiyemiz arasında muhacirin meselesinin de esaslı bir 
surette hal edileceği zaruri bulunduğundan o mesut 
günleri idrak edinceye kadar muharicinin vaziyeti 
hazırai elimesini tahfif ve tehvin maksadiyle tedabiri 
atiyenin tatbikiae lüzum göstermiştir. Muhacirin 
Müdüriyeti Umumiyesi namı altında mevcut olan 
teşkilat bütçemizin ehemmiyetli ıbir kısmını bel etti
ğinden memurin maaş ve muhaşsesatı olarak verilen 
ve miktarı 'binlerce liralara 'baliğ olan paranın mu
hacirin iskân ve iaşe ve sevk masarifine karşılık tu
tularak Müdüriyeti umumiyenin lağvı ve hu vezaifin 
'belediyelere devriyle umur ve muamelatın sureti 

mahsusada tayin olunacak bir muhasip vasıtasiyle 
idare ettirilmesi ve ıbu teşkilatın lağvından tasarruf 
edilecek mebaliği azimenin envai mahrumiyet içinde 
inleyen muhacirinin iaşesiyle bunlar içinden memle
ketlerine avdet etmek isteyip de muaveneti maliyede 
bulunulamaması yüzünden mütemadi sefalet içinde 
yaşayanlara itası lazım ve zaruri görülmüştür. Bu 
takrire göre Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâ
letinden vaki olan teklifi kanuninin mahalli tatbiki 
olamayacağından Encümenimizce, ret olunarak mu
hacirine ait umur ve muamelatın mahalli belediyeler 
heyetlerine terki tensip olunmuştur. 

Müdüriyeti umumiyenin lağvı muhacirinin çek
mekte olduğu envai mahrumiyet ve istirahata derhal 
nihayet verecek bir tedbir olmadığı Encümenimizce 
kabul edilen bir hakikat olmakla beraber hali hazırın 
idamesinde de marülarz bir fayda görmemiştir. Şim
diye kadar olduğu veçhile bizde muhacirin teşkilatı 
dolgun maaşlarla lüzumsuz memuriyetler ihdasına 
münhasır kalmış ve /bir çok tasavvurat ve mütalaat-
la teşkil kılınarak seneden seneye memurin kadrosu 
tezyit edilen müdüriyeti umumiye maksadı teşkila-
tiyle mütenasip olmak üzere faaliyetini maalesef 
müsmir 'bir şekle ifrağ edemeyerek hemen hemen va
zifesini ekmeğin kıyyesi altı kuruşa çıktığı vakitlerde 
bile beher nüfusa altmışar paradan ibaret tevziata 
hasreylemiştir. Çdk yazıktır ki, bu tevziatta da yer 
yer iştildiği üzere bir çok suiistimalat meydan almış 
ve deficu için millet ve Hükümetten imdat ve mua
venet bekleyen bedbaht kardeşlerimiz ne şiarı islami-
yete ve ne de hayatı hakikiyei insaniyeye asla mu
vafık olmayan bir hah felaket ve sefalette kalmış ve 
yüz binlercesi telef olmuştur. Muhaceret ve muhaci
rin meselesi bizde betahsis vaziyeti hazıramız dolayı-
siyle cidden ve her şeye tercihan düşünülecek bir şe
kil almıştır. Her hangi ıbir felaket neticesi memle
keti terk ederek hayrağımız altına sığınanlar hakkın
da hakiki fcir istatistik tutulsa idi erkarnıh ifade ede
ceği o hitabei müellime cümlemizin gözlerini karar
tır dimağını ezerdi. Hülasa bu en büyük derdi iç
timaimizin kati ve esaslı bir surette halline kadar 
halk işinin yine kendilerine terki hususunun kabulü
ne gidildiği şu zamanlarda hiç bir zatın teşkilatı ha
zırının ipkasına taraftar olamayacağına Encümence 
ümitvar bulunulduğundan Heyeti Umumiye kararı 
dairesinde Muaveneti İçtimaiye 'Encümenince de tet
kik edilmek üzere esbabı marazaya binaen ihzar edi-
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len mevadı kanuniye berâyı tetkik heyeti umumiye-
ye arz olunur., 

KÂTİP HAYDAR BEY — Efendim, Dahiliye 
Encümeni Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Encüme
nine gönderiyor. Şimdi Sıhhiye ve Muaveneti içtima
iye Encümeninin mazbatasını okuyacağım. (Okudu) 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Muhacirin Müdüriyeti Umumiyesinin Dahiliye 

Vekâletinden irtibatı fekkolunarafc Sıhhiye ve Mua
veneti içtimaiye Vekâletine raptı hakkında Heyeti 
Vekilece kaibul edilip Riyaseti Celileden muhavvel 
26 Mayıs 1336 ve 6 Ramazan 1338 tarihli maddei 
münferidei kanuniye layihası üzerine icra edilen mü-
zakeratta gerek vilayatı şarkiye ve gerekse vilayatı 
garbiye ahalisinden muhacir ve mülteci sıfatiyle bir 
çok vatandaşlar muhiti millide kendilerini muavene
te muhtaç bir hale maruz bırakmış olduklarından 
muhacirin idaresinin Muaveneti içtimaiye Vekâleti
ne raptı gayet talbii olup iskânı aşair meselesi ise 
sırf siyasi ve idari bir mahiyeti haiz bulunduğundan 
bunun Dahiliye Vekâletine olan irtibatının muhafa
zası tensip edilmekle işbu mazbatamız tanzim kılın
dı, 

Qı5 Temmuz 1336 

BİRİNCİ REtS VEKİLİ BEY — Bunun heyeti 
umumiyesi hakkında söz söyleyecek var mıdır efen
dim? 

Dr. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Arka
daşlar, sözlerime iptida ufak 'bir istitrat ile başlamak 
meüburiyetindeyirn. Mevzubahs olan muhaceret me
selesi mazlum milletimizin hayatı küzeştesinde çok 
eski zamanlardan 'beri mevzubahs olagelmiş, fakat 
buna rağmen hiç bir vakit esaslı tedabire tevessül 
edilmeyerek hep muvakkat çarelerle geçiştirilmiş, hep 
sıkıştıkça acil ve muvakkat tedbirlere müracaat edil
miş ve nihayet bugüne kadar bu halde devam et
miş, en feci ve en elim bir cerihamızdır. Bu yüzden 
tabii Dahiliye Encümeninin dediği gibi harap ve tü
rap olan yerlerimizi ve nüfusumuzu adetlerin şeha-
deti beligasiyle göstermek kabil olsa idi bila müba
lağa iddia edebilirim ki, bugünkü mevcut Türkiye 
kadar 'bir Türkiye'yi gömmüş 'bulunduğumuza kani 
olurduk. İşte 'bu kadar mühim 'bir kanun. Henüz ka
nunun tetkikine, mütalaasına vakit bulmadan 'bugün 
elimizde bulunuyor. Biliyorsunuz ki, burada bizim 
kitaplarımız yok, notlarımız yok, Meclisimizin esas
lı bir kütüphanesi maatteessüf henüz teşekkül etme
miş. Hiç olmazsa maihzuratı zihniyemizden esaslı 
bir surette istifadeye vakit bulabilseydik, sözlerimi 
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daha muntazam bir surette huzurunuzda arz etmek 
fırsatına muvaffak olurdum. Şimdi ise gelişi güzel 
söylemek zaruretindeyim. Hicret, islamın tarihinde 
bir mukaddemei feyiz ve kudret, Türkiye tarihinde 
ise maalesef en cangüdaz hatrat ile dolu ve büyük 
ve pek büyük bir safhai fecayi olmuştur. Bunun se
bebi ise bu meselenin hiç bir zaman esaslı bir su
rette tetkik ve tetebbu edilememesinden ileri gelmiş
tir. Muhacirin meselesi, Meclisi Alinizin pek güzel 
kullandığı bir tabir ile, muaveneti içtimaiye mesele
sinin en mühim rüknüdür. Yalnız Muhacirin Müdü
riyeti Umumiyesinin iskânı aşaire ait hidematı bahsi 
ise o bütün bütün başka bir meseledir. Onun için bu 
iskânı aşaire ait mütalaatımı biraz tehir etmek, ma
ruzatımın sonuna bırakmak mecburiyetindeyim. Mu
haceret meseleiini bence iki noktai nazara göre tetkik 
etmek lazımdır. Biri, düşman idaresinde kalan din
daşlarımızı taihlis ve bu münasebetle muhtaç olduğu
muz memleketimizde nüfusumuzu teksir ve teksif 
için kasden davet edilen hicret ve iskânı muhacirin
dir. Diğeri, kendiliklerinden, düşman işgalinde kalan 
yurtlarında oturmayarak, livayı millimizin altına ilti
ca eden ve burada saikai tasarruf ve iktisatla yurdu
muzun şurasına burasına dağılan muhacirlerdir. Ha-
disatı ahire üzerine zuhura gelen mültecileri, yani 
memleketleri muvakkat işgal altında olup da, pek 
yakında istirdat edildikleri zaman yurtlarına avdet 
etmek üzere gelenleri bu.kadrodan, bu sınıftan ayır-
detmek icabeder. Bugün mevzubahis olan muhacirin 
meselesi birinci şekle göre değildir. Yani bizim mem
leketin her hangi bir noktasında nüfusumuzu teksif 
için kasden hicret yaptırmıyoruz, yaptırıldığı zaman
lar da oldu. O da maatteessüf iyi tatbik edilmediği 
için pek acı hatıratla tarihe intikal etti. Bu mesele 
siyasiyatı dahiliye itibariyle pek mühim bir mesele 
idi. Onu yapan medeni memleketler daha başka bir 
tarzda hareket etmişler, daha başka şekilde tatbik et
mişlerdir. (Pozen) e gittiğim zaman orada Almanlar 
Alman olmayan bu yerleri Almanlarla teksif etmek 
için (Kolonizasyon) yaptıklarını gördüm. Almanları 
başka yerlerden oraya hicret ettiriyorlar, oraya gön
deriyorlar ve yerleştiriyorlardı. 

BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Türkçe 
söyleyiniz. 

Dr. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Mu
haceret demek, muhacirin, 

BESİM ATALAY BEY — Biz Türküz onu an
lamayız. 

Dr. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Her 
Türk gibi ben de Türküm. Rica ederim, başkasının 
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milliyetine tariz etmeye kimsenin îıakkı yoktur. Her
kes de ancak 'benim kadar Türktür. Daha fazla 
değildir. Maruzatımı böyle en mühim meselede diğer 
mesaili müteferria ile tağlik etmeyiniz. 

TEVFÎK EFENDİ (Kângın) — Öyle ufak keli
melerde taassup istemeyiz, 

ıBBSİM ATALAY BEY — Efendim, maksadım 
tariz değildir. Türk diline hürmet edilmesini istiyo
rum. 

iDR. TEVFİK RÜŞTY BEY (Devamla) — Şim
di efendim, benim orada gördüğüm iskânı muhacirin 
başka türlü yapılıyordu. Hükümet şirketler tesis et
miş, çiftlikler almış ve bu hususa bütün bütün başka 
bir cereyanla muvaffak olmuştu. Bu hususta uzun 
söz söyliyecek değilim, çünkü bugün mevzubahs 
olan muhacirin meselesi bu değildir. Asıl mevzubahs 
olan muhaciret meselesi, memleketimizin her tara
fında, biraz evvel arz ettiğim gibi, saikai iktisat ile 
şuraya buraya dağılmış, birçok senelerden beri bir 
cezir ve meddi daimî yapan muhacirin kütleleridir ki, 
bunlar, tamamiyle memleketimiz dahilinde iş yap
mağa muktedir ve fakat iş bulamayan muhtacin sı
nıfında dahildir. Bu itibarla bu sınıfa dahil olan 
yerli muhacirlerin pek farkı yoktur. Bir kadro de
mektir, Şimdi bu meseleyi tetkik ederken arz etmek 
istiyorum ki, müddeti henüz bir sümün asra yakin 
olan ve fakat hadisatı itibariyle asırlara taş çıkaran 
şu (13) senelik meşrutiyetimizde hicretlerin ve iskânı 
muhacirinin pek elim tecrübeleri sebketti. Hilafı 
maksut, hilafı memul demiyorum, yanlış tatbik olu
nan bu tecrübelerin neticeleri baştan aşağı birer ma-
cerayi hunin oldu. Şimdi o neticelerden içtinap etme
meliyiz. O hataları tekrar etmemeliyiz, 

ıSAĞDAN BİR MEBUS BEY — Bunları hep 
biliyoruz, başkası varsa söyleyiniz. 

DR. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Te
şekkür ederim, maksada geliyorum. Bendenizce me
sele bu suretle tespit ve tahdit edildikten sonra bunu 
umumî bir muaveneti içtimaiye meselesi olarak ele 
alıyorum ve doğrudan doğruya, Dahiliye Encüme
ninin dediği gibi, bir halk meselesi telâkki ediyorum. 
Bu asla Hükümet, işi değildir. 

Hükümetin muaveneti olmamalıdır demiyorum, 
bilâkis. Fakat Doğrudan doğruya Hükümet işi de
ğildir diyorum. Her ne vakit başka memleketlerde 
Hükümet başlı başına muhacirin meselesiyle uğramış 
ise muvaffak olmamıştır. Fakat halk meselesi demek 
de bunu başımızdan atmak ve işi belediyelere terk et
mek yahut bu kadar canlı bir meseleyi âtideki gün

lere talik etmek demek değildir. Asıl arz etmek iste
diğim nokta budur. Bu itibarla bendeniz ne Dahi
liye Encümeninin ne de Sıhhiye Encümeninin noktai 
nazarına iştirak edioyrum, Bu meseleyi halletmek 
için Hükümet ancak muavenet edebilir. Asıl vazife 
şehirlerde mahalle halkının intihabiyle yapılacak sa-
lâhiyettar heyetlere aittir. Bu iş, azayi tabiiyesi 
oradaki memurini Sıhhiye ve memuruni nafia ve me
murini ziraiyeden olmak şartiyle, müntehibi muave
neti içtimaiye heyetlerine bırakılmalıdır. Merkezde 
yalnız bir idare heyeti bulunmalı ve o heyetleri çalış
tırmalıdır. Bir de heyeti teftişiye bulunmalı, heyeti 
teftişiye deyince maksadımı teşrih edeyim. Maliye 
müfettişleri gibi yalnız sual sorucu değil, Düyunu 
umumiyede olduğu gibi, sorucu ve öğretici müfettiş
ler bu noktai nazara göre bendeniz, mevzubahs olan 
kanunun şu suretle tadilini teklif eylerim: 

\Madde 1. — Muhacirin Müdüriyeti umumiye-
sinin deruhte ettiği hidematın iskâm aşairden gay
risi Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletine nakil 
ve raptedilmiştir, [Hidematın diyorum. Muhacirin 
Müdüriyeti Umumiyesi mevzubahs değildir. Onun 
hakkında daha fazla söz söylemeğe hacet yok, her
kesi görüyorum ki, bu hususta kanidir. Muhacirin 
Müdüriyeti Umumiyesi kendisinden beklenilen hiz
meti yapamamaktadır.] 

Madde 2. — Muaveneti içtimaiye mefhumunda 
dahil olan hidematı saire ile birlikte hüsnü tedvir 
edilmek üzere merkezde bir daire ile teftiş ve talim 
ile muvazzaf bir heyeti teftişiyeden ibaret olmak 
üzere Muaveneti İçtimaiye Müdüriyeti teşkil edilmiş
tir. 

BİR MEBUS — Teşkilât istemeyiz. 
•DR. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Ha

yır teşkilât yapmıyorum. Daha iyisi ve teşkilâtsızı 
varsa efendi yol göstersin. Eğer bu işler kendi ken
dine olursa ben söylemiyeyim vaz geçeyim. 

Madde 3. — Elviyede memurini nafia ve sıhhiye 
ve ziraiye azayi tabiiyeden olmak ve mahalle ahalisi 
tarafından intihap edilmek üzere muaveneti içtimaiye 
heyetleri teşkil olunmuştur. 

Madde 4, — Bir liva dahilindeki Maliye vekâ
letine merbut olan çiftlikât ve arazii emiriye muave
neti içtimaiye heyeti emrine verilmiştir. 

Böyle bir teşkilât yaparsak ve bu işi halka bıra
kırsak ve boş kalan arazii emiriye ve çiftlikâtı orada 
çalışacaklara tevzi edersek her halde daha ziyade 
muvaffak olacağımıza kaniim ve bu meselenin tehi
rine de taraftar değilim. Maruzatım bundan iba
rettir. 
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VEHBÎ BEY (Karesi) — Efendim bendeniz ne 
hicret tarihinden ne de muhacirinin iskân edileceğin
den ve ne de nasıl yapılacağından bahsedecek deği
lim, Memleketimizin, vatanımızın inşaallah tasar
ruf senedini tecdit ederiz. Ondan sonra memleketin 
neresinde iskân edilmek lâzımdır, nerelerde iskân et
tirmek ihtiyacı vardır, hangi muhacirleri getirmeli
dir, ne şerait dahilinde ve ne vakit gelmeli? Hülâsa te
ferruatını o vakit tetkik ederiz inşaallah. Biz asıl 
bugün meydanda bulunan ölünün nasıl teçhiz ve tek
fin edileceğini düşünüyoruz. Ortada bu kadar sefil 
muhacirler var ve bu kadar mülteciler var, Bu mül
tecilerin âlâm ve ızdıralbına nasıl çarasaz ola
bileceğiz? Beş aylık bütçede, Maliye Vekili Beyefen
dinin teklif ettikleri beş aylık bütçede muhacirin 
idaresi tahsisatı olmak üzere (1 466 000) lira mukay
yettir. Bunda hiç şüphe yok ki, bu bir milyondan 
fazlası memurin maaşatıdır. (Yanlış sadalar) Bina
enaleyh her yerde herkes dairesi intihabiyesinde bili
yor ki, muhacirin idaresi memurlarından fayda gö
rülmemiştir. Onlardan şimdi görülecek faydayı bele
diyeler maa ziyade temin ve ifa ederler ve zaten her 
yerde belediyeler bu hizmeti deruhte etmiş ve ifa 
etmektedir. Binaenaleyh bütçemizin zaruret içinde 
bulunduğu bir sırada lüzumsuz yere sarfiyattan ise 
bunu daha ziyade kendilerine acıyacak halka terk et
meği ve bunu tasarruf edip kendilerine sarf etmeği 
düşündük. Onun için bu idarenin ilgasını teklif edi
yoruz. Esas maksat budur. Ve zannediyorum ki, 
bu suretle mülteciler ve muhacirler için belki yarın 
belki daha vasi teşkilat kabul etmek zarureti karşı
sında kalırız. Fakat bugün için bu suretle muhacir
lerin mültecilerin dertlerine biraz çaresaz olmuş olu
ruz zannederim* 

ıSIRRI BEY (îzmit) — Bendeniz muhacirin me
selesi hakkında kendi meşhudatıma müstenit bazı 
mütaleat dermeyan edeceğim ki, o da Dahiliye En
cümeninin noktai nazarını teyitten ibaret bulunacak
tır. Mecburiyeti elime üzerine muhacirler ve mülte
ciler memleketin iç taraflarına gelmeğe başladıkları 
zaman Hükümet gayet feci menazır karşısında kaldı
ğı için alelacele bazı tedabir ittihazına lüzum gördü 
ve o mecburiyetle bir çok teşkilât vücuda getirdi. 
Teşkilâtı içinde memurların bazısı huduttan içeriye 
kadar menzil teşkilâtını vücuda getirdiler. Oralara 
sıcak çorba yetiştirmek ile ve bazı edviye tedarikiyle 
meşgul oldular. Memurinin diğer bir kısmı da ka
sabaya dahil olan muhacirleri boş buldukları evlere 
sureti mütenasibede taksim ve onları iskân etmekle 

ve bir kısmı iskân olunduktan sonra onları iaşe et
mekle meşgul idi. Şimdiki halde bidayeten yollarda, 
menzil teşkilâtında istihdam olunan memurin ile, 
kasabaya dahil olduktan sonra onları iskân ile mü
kellef olan memurlar elan bakidir. 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Bir kısmını da unut
tunuz ki muhacirin tahsisatım yemekle meşguldür. 

ISIRRI BEY (İzmit) — (Devamla) — Teşekkür 
ederim. Efendim şimdiki halde bu gibi hidematı ifa 
için daha evvel ihdas olunan memuriyetlerde bulu
nan zevat, güya elan o hizmetleri ifa ediyorlarmış 
gibi maaş alıyorlar. Halbuki muhacirler artık temer
küz etmişler ve muktazi olan mahallerde yerleşmiş
lerdir. Artık onların bir mahalden diğer bir mahalle 
nakli mekân etmelerine imkân yoktur ve mutasavver 
değildir. Bunlar olsa olsa kendi meskeni aslilerine 
rücu edebilirler. Onun da zamanı gelip gelmediğini 
bilmiyorum. O, Hükümetin bileceği bir şey. Artık 
meskenlerinde oturmuşlardır, ve yalnız kendileri Hü
kümetten para alarak temini maişet ediyorlar. Bida
yeten menzil teşkilâtında istihdam olunan memurin 
ile onları iskân ile meşgul olan diğer memurine ar
tık lüzum yoktur. Teşkilâtın o kısmına ait olan saf
halar ihtiyaç zümresinden zail oldu demektir. On
ların istihdamına ihtiyaç kalmamıştır. Şimdiki halde 
Hükümetin yaptığı hizmet, ay başlarında muhacirine 
bir kaç kuruş vermekten ibaret kalmıştır. Hükümet 
bu parayı vermekten çekinmiyor. Eskiden bir çok 
mütenevvi hizmet ifa eden memurin kadrosuna bu
gün hiçte lüzum yoktur ve görülmüyor. Bu para tev
zii meselesini böyle muntazam bir teşkilâta yaptır
maktan ise, bunları daha yakından tetkika mukte
dir olan belediye heyetlerine verelim, para tevzi et
mek maksadını onlar daha iyi temin eder. 

OPERATÖR EMİN BEY — Acaba daha iyi ted
vir eedeceklerine kanimisiniz? 

SIRRI BEY (İzmit) — (Devamla) — Şu itibarla 
bidayeten muhacirlerin esnayi rahda ihtiyaçlarını iza
le etmek ve onları iskân etmek için yapılan teşkilâta 
lüzum yoktur. Mademki bu iş belediye heyetlerine 
tevdi ediliyor. Bunlara artık lüzum kalmamıştır. Bi
naenaleyh bugün yalnız muhacirlere karşı ifa edil
mekte olan para vermek vazifesi mademki belediye 
heyetlerine tevcih olunuyor, onlar onunla mükellef 
kılınıyor, O halde asıl itibariyle muhacirin teşkilâ
tına ihtiyaç kalmamıştır. Maksat temin olunduktan 
sonra bu lüzumsuz olan teşkilâtın refine herkes taraf
tardır ve bundan ,daha bedihî bir mesele olamaz. 
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.MUSTAFA NECATİ BEY (Saruhan) — Şu 
kabili inkâr değildir ki, muhacirin meselesi bu mem
leketin en feci bir meselesidir. Bunu düşünmek her 
halde elzemdir. Maamafih evvelâ muhacirlerin mese
lesinde tetkik edilecek nokta tayin edilmelidir. 

(SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Evvelâ 
bendeniz söz aldım, Haydar Beyde kaydı var. 

ıMUSTAFA NECATİ BEY (Saruhan) — Muha
cirine mahsus bir Muhacirin Müdüriyeti, vardır. Bu 
Muhacirin Müdüriyeti, hangi muhacirlerin, hangi 
nevi kıtalarda, hangi şerait tahtında, ne gibi şerait 
dahilinde, yani her muhacirin kendi mizacına göre 
oturacağı mahalli tayin eder. Halbuki biz memleke
timizde bugün muhacirlerin gerek kabiliyet ve gerek 
şeraiti hayatiyelerini tayin edecek vesait olmadığı 
gibi bunları nakledecek vesaitte yoktur. Binaenaleyh 
Muhacirin Müdüriyeti umumiyesinin ilmi şekli 
bizde düşünülmemiştir. Şimdiye kadar, Muhacirin 
Müdüriıyatinlin teşekkülünden "beni bu şekil görüln 
menüştlk. Muhacirin mlüdüniıydtli beş aylık tahsisat 
olarak aldığı bir buçuk ımiyon llira ile elyevm mev
cut oton muhabirine ne gibi muavenette bulunacak-' 
tır? Müdüriyeti urnıumiyesiınliın yahuıt Muaveneti İç
timaiye Vekâletinin, bize muhacirin, adedimin ne ka
dar olduğunu, bu para lile ne gibi Mır muavenette bu
lunabileceğini izah etmesi lâzömltr. 

Aynı zamanda Muhaoklin Müdüriyetinin rae-
murinline sarf edeceği para miktarı ne dereceyi bu-
üacakitıır, bu para ile rae güibi fevait dıde edilecektir? 
Bunların Muavenetti İçıtimaiye Vekâleti izah etsin. 
Ondan sonra lâzım gelıen ıtetkikatta bulunuruz ve 
şimdiden bu kanunun, Dahiliyemin teklifi veçhile mi, 
yoksa Muaveneti Içtfimaiyenıin tekllifi veçhile mi hal-
İedlümesi lâzım geleceğini, elde böyle muayyen vesa-
!iıt oJmıadan tayin etmek doğru değildir. Muhacirin 
müdüriyetini idare edecek olan Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekâletinin bu hususta izahat vermesiini 
talep ederim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Muhaci
rin müdüriyetti umumiyesinin lağvinin iltizam ediil-
rrtesi, şimdiye kadar yapılan teşkilattan bar faide gö
rülmemesinden ileni geliyor. Binanenaİeyh, bunun' 
için Meclisimize iki teklif vaki oluyor. Birlisi; Dahi
liye Encümeninin, diğeri; Heyeti Vekilenindir. Heye
tti Vekile muhacirin teşkilatının Sıhhiye ve Muave
neti İçitimaıiye Vekâletine raptını talep ediyor. 

Dahiliye Encümenine gelince, bu da teşkiaıtı 51-' 
ga İle bu işi mahalli belediyelerine bırakıyor. Malû-
muâlliınüz evvelice teşkilâtı vilâyet, liva ve kaza iti-
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baıntyÎB yapılmıştır. Kaza teşkilûltında yalnız bir kâj 

tip bulundurulur. Muhacirine alt bilûmum muame
lat kaymakamlar tarafından ıtedvir edilir. Bendieniiz 
de idare memuru olduğum halde bir kâtiplle biniler-' 
ce muhacirini iaşe ve iskân etmişimdir. Bİnaenaljeyh, 
kaza demek livanın bir numunesi demekjtiir. 'Bu va
zife sırf belediyelere tevcih edilirse o zaten mahallli 
vazifesini ifadan âcizdir, bu işi hiç yapamaz (Bravo 
sadalaın) bunun için bunu sırf belediyelere tevdii et
mek doğru değildir. fişte bendeniz bu müıtailaaya meb-
ni Encümenin teklifini tadil eder bir kaç madde ha'-
zınlıyorum. 

Madde 1. — İskânı muhacirin (müdüriyeti umu-< 
miyesi berveçhiâti tadil edillmişıtiir, 

Madde 2. — Muhacirin ve mültecilere aliıt umur 
ve muamelât her liva ve kazalarda en büyük mülki" 
ye memurunun tahtı riyasetinde olmak üzere mahal-
3li mal veya nüfus memurlariyl/e memleket veya bele
diye tabibi ve «meclisi idare ve bel/ediıye azalarından) 
mürekkep bir komisyonu mahsusa devroliunacakıtır. 
(Eski kanun budur sesleri). 

Müsaade buyurunuz. Yalınız muamelâtı hesabiye 
ve tahririyeyi ifa eitmek ve komisyonun azayi tafolii-
yasiniden maıduıt olmak üzere bir kâtip bullundura'-' 
çaktır. Kazalarda bulunan bu kâtibi lliva ve vilâyet
lerde de bulundurmak kâfidir. Binaenalıeyh, muame-
dıe bu suretle tedvir edilir ve idare memurları vazifeyi 
fiiilen deruhte ederlerse muhacirin iskân ve daşe umu-' 
ru hüsnü ddare edilir ve matlup da budur efendim. 

MUSTAFA TAKİ EFENDİ (Sivas) — Muha
cirimin terfihi bizce 'en büyük bir meselledir. Hatta 
öylıe büyük ki, onları bizim kadar rahat ettlirmediik-' 
çe kendi evlerimizde atumarnaliiyız, Onun içlin bun
dan masraf kıskanmuyaHırn bunun için masrafı çok 
görmemeli idarei mahsusa bulunmasını çok görmen 
meli. Zalten biz Muaveneti İçtimaiye Vekâlıatiinli teşkili 
ettik. Eğer Muaveneti İçtimaiye Vekâleti bu unuhaM 
cininin sefaletine bir çare bulmayacakça, bu, vazife
sinden değilise o hailde lağvedeŞm. 

Çünkü bundan başka işi yoktur. Memlleketiımlizin 
nüfusunun yansı muhacirdir. Onun (için bu pek bü
yük bir meseledir. Bonedeniz böyle belediyelere tev-
dffini pek nakıs bir muamele görürüm. Belediyeler 
kendi vazifelerini İdareden acizdir. Hatta sokakların 
(halli 'büyük bir şahittir. 

OPERATÖR EMİN BEY — Hatta nefsi Anka^ 
ra bile büyük bir şahittir. 

IMUSTAFA TAKİ EFENDİ (Devamla) — O 
başka bahis. Belediye nasa/l bakabilir? Eğer munaci-
rin idaresü iyi idare edemiyorsa. Buna da biz şahİKlz. 



t : 41 31 i 7 , 1336 C : 2 

Her . memleketlim muhacirine bakılatmıyor. Halbuki 
memurları var, bütçeleri var. Bakıilaımıyor. 'Bumu 
lis3a.li etmeliyiz. Bunun felahı çaresi ne ise bakmalı
yız. İMuhaoiran ii'daırai umuım'iyesiİ herhalde lâzımıdır 
lamma nereye merbut olmalıdır? Tabii Muaveneti İç
timaiye Vekâletine raptediılımıesa lâzıımıdır. Çünkü biz. 
o vekâleti teşkil ettik. Onun içim benıdeniiz, (ne bellle-
ıdiye mje de suverisaire ile oraya, buraya raptı taraftarı 
değilim. Muhacirin idarei umumiyesli hulıunımalıı ve 
Muaveneti İçtimaiye Vekâletine mıerbuıt ofaalıı ve 
yenliden tensikat, ıslâhat yapmalı, bu muhaıdrimta 
terfihi çaresini temim etmıelıidir. 

SIHHİYE VEKİLİ DR. ADNAN BEY — Efen
dim, biliyorsunuz ki, muhacirin müdüriyeti. umumi-
yesi ıdliyıe bir müdüriyet mevcuttur. İstanbul'daki D » 
hülüye nezaretine böyle Mir teşkilat mevcuttu. Borada 
da ayni surette Dahiliiye Vekâletine merbut olmak 
üzere biiır aşairi müdlüriiyet'i umuımlyesi olmak lâzım 
geiıir. Çünkü biz buraya gelip bir Hükümet teşkil eder-' 
ken bunların hiç binisini bozmadık, yalınız İjcra Vekii» 
•İtani Kanununum esmayı müzakeresıimlde sıhhiye ve mu-
aıvenetfi içtimaiye diiye ayrıca biır vekâlet ihdas edi'iiır-
fcen zjanmederlim ki, muhacirin İdarelerliınlin de Sıhhi-
'ye Vekâletine raptma dair müzakere cereyan et
ti, yaJtmız karara biir maddei kanuıniiyeye raipdeıdii'lime-
ımiş olduğu için, Heyeti Vekile, MuhaclMin Müdüri-1 

yeti Umumıiyesİmli, iskândan aşairdem ayırarak Sıhhi» 
iye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletine raptıma dalir 
Ibfir maddei kanunüye teklif etti. Yani burada Muha
cirin Müdüsniıyetü Umumdıyesinan tendik ve ıslıahı ve
ya üyü hizmet edip edemediği mevzuulbahis değildir. 
Buradaki meselle yadınız bar vekâletten düğer vekâle
te maki ve tayin merciden ibarettir. (Gürültüler) Ri
ca ©derim müsaade buyurunuz, sözümü kesmeyliınliz, 
ısizde söylersiniz. 

Dahiliye Encümenıi bu vesile ile Muhaaiıılin Mtü-i 
düdyatli Umumiyesıinıin lâğviine ve belediyelere terki
me dair karar vermiş ve tbiır ide lâyihaü kanuniye tek» 
lüf ettirmiş. Simidi okundu. Mazbata mühanrüırii beye
fendi izahat verdiler, Bendemiz şu kürsüde 'MuhıaıCi-
rlin Müdüriyeti Umumüyesıiniin yaptığı şeyleri ımıüda!-
faa edecek vaziyette değiMım ve bunu 'da bektamezsİH 
miz ve müdafaa içim de çıkmadım. Yalnız Muhacirini 
Müdüriyeti Umıumiiyesıi lâzım mı değil mi? Mesıellesü 
mevzuubahs ölıuyor. Buna dalir bir İM maruzatta bu
lunacağım, Malûmuâlaniiz muhacirin mıeselieısii bMımı 
içim pek eskiden mevcuttur. Tarihin'i arkadaşlarım
dan Ibazıüarı pek âlâ biliir. Evvelce muhacirin komUis-
yonları diye başlıanmış Ibir şey vardı, sonra bu harbi 

ahir esmasında Muhacirim Müdüriyeti Umorniıyesıt 
sekiline inkılâp eıttli ve cüdden fazla ve lüzumsuz, bü-f 
yük ibir teşkilat hallini aldı. Bunu hiç limkâr etmiiyoıruz, 
edecek değiliz. Demin aırkaldaşlıarımdan 'birisi, muha
cirin kalmadığı halde idare memurları varmış bu-
yuffldıuilaır. Bu kabildir, mümkündür, fakat ıbiz bunu 
henüz tensik edip, ıslah edip o suretle getirmedik., 
Arz ettiğimiz; yalınız nakli merciden ibarettir. Nakili 
merdi vuku bulduktan sonra, yahut daha evvel bunu 
tensik ve ıslah etmek elbette bizim vaızifemlizdlir. 

Slilmdi efendim muhacirim müdüriyeti çok şey 
yapmak istedi. îltmî usulleıii tatbik etmek ve çalışmak 
istedi. Pek üyü biliyorum, Çünkü istanbul'da temasımı̂  
dan dolayı ben de bir taraftan muhadırllik ettim.. Hi-> 
lalı Ahmet Kâtibi Umumlljiği dolayıs'iylle pek uğraş-> 
tim. 'Bendenizin bu 'işle meşgul olduğunu biülimler ve 
Muhacinin Müdüriyeti eskiden çok imli çalışmak! 
fotedi. Fakat haklikaten büyük muvaffakiyetlı&r ıgös-
(teremedli. Çok mıasıraf etti olmadı., BüyÜik şıeyler ya-
pılmıadı. Bunları o daire namıma İtiraf ediyorum. 

Faraza iaşe usulleri, encümenim mazbatasında daı 
var. Ekmeğin kıyyesii aültmış kuruşa oJlduığu (bir m-> 
imanda altmış para yevmiye verdilıer. Şiiımıdli 3 kuruş' 
veriiyorlaır. 3 kuruş da yetmiyor. Bunu da ıslllaih etmek 
taraftarıyız. Amma nasıl olur? Bir çok para ıgüdli'yior 
diyecekskııiz, bir çok yerlerde bdgayrlihıakkın ıbirtakım 
adamlar; bir çok para alıyorlar. Gayet garip bir mli-
sal söyliyeyim : 

Bir yerden ne kaldar muhadir var diye soraiırnuş-i 
!tu, 2 bin muhacir var diye cevap verdlillıer ve biır s©-1 

neden beri de bunlara yevmiye veriiljmıiyor deldiJer. 
Demek kii bu adamlar bir sıeneden berii maıaış alımııyor, 
ve yaşıyor. Halbuki biziim iaşe olarak verdliğimiz pa
ra omları yaşatmak içindir. Öldürmek içim değil. De
mek kli onlar ölüyor. O 'halde o 'adamHar ne yapıyor-
ter? Çalışıyorsa para kazanıyorsa yaşııyorsa (pek çok-' 
lan 'öldü efendim saldalıarı) müsaade buyurum. Öldü 
demiyorum. Vaktiyle pek çokları öldü. Onu ben de 
bilüyorum. Böyle defterlere yazılmış, iaşe edilecek, 
yevmiye alacak bir takım adamlar var. Bunlarım hep-
sürii çıkarltmıalı ve bunlar çıkartıldıkitam sonra dıiımd-
ze kallıan paralar bihakkın muhtaç oSaınılaıra, yanü ça-
'îışamııyacak olanlıara,, iş bulmıyacak adamlara verit-. 
melüdir̂  

.Bunlara iş bulımak bu müdüriiyetin vazifesi oJma-
ılıdır. Fakat o vakit 3 kuruş vermemelidir. Hakk'iyle 
geçindirecek para vermeliidir. Bu gibi ıslahat, ıtansakat 
hiç şüphesiz yapılmalıdır. ıSonra denildi kli; bütçede 
beış aylık için (1,5) milyon l/ira yalhut 'bir müîyon 400 
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bin lüıra, konulmuş, konulan miktar beş aylık degii, 
bir seneliktir. Beş aylığı 640 ibin lira ediyor. Yamii ay
da (1.22) bin liradır. Sonra ne (miktar memurine sarf-
olunuyor? Bunu da Mımemiz faydadan halü ıdieği-
dür. Kenedeniz bunun hesabını yapturdum. Bendeniz 
Dahliiıye Vekâleti ınaimıma çafoşıyorum. Yani Dahüi-
ye Nezaretinden henüz fek lödiilımedüğlimli ve ıbSzikn 
Sıhhiye Vekâletine raptddi'lmediği için beraıber çalı
şıyoruz. Beraberce çalıştığımız esmada çıkardığımız 
neticeye göre, memurine ancak bu miiktaınn (15)'te 
birisi düşlüyor. Yüzde altısından biraz fazdadır. Son
ra bütün arkadaşlarlla görüştüğüm ve sorduğum za
man aldığım oevap lyüzdıe atadan ekslik, memurin ma
aşı, masrafı, en aısıgaıriiıdir. Bununla beraber bendemiz 
bunu da çok gördüm. Çünkü bir çak yedierde l&ğve-
«üflieoek muhacirin idareleri vardır. Bunları lağvetmek 
taraftarıyım.: 

Hakikaten bu, Sıhhiye ve Muaveneti tçtümaILye 
Vekâletine raptedilecek olursa belki ben bir çok (yer
lerde sıhhiye memurlarını da bu işte kuşanabilirim. 
Sıhhiye müdürlerinden, doktorlardan vesatireden ss-
Itifade ederim ve bu" liste kuşanabilirim. Yalınız büs
bütün bu teşkilatı lağvedelim, ortadan fcaljdınalliim ve 
belediyelere devredelim meselesi doğru değildir. Ma-
lumiuâMniizdir kli, belediyeler yalnız o şehrin işiyle meş
gul oilımaya mecburdur. HaHbukii muhacir ve mülteci
ler öyle değildir. Biz onları harp söbefoıiylie veyahut 
herhangi bir sebepte olursa olsum buraya getiırmlişiz, 
şimdi bdediyenin üzerine bunu da yükteterek (sen 
bunu da yapacaksın) demek doğru değildir. Öylle 
zamnetdiıyorum ki, her tarafta vaizifesünli laıyiMyle ifa 
edemeyeni bdediydere bir de bu vazife yüklıötilliırsıe 
zannıddiyorum kli yapamıyacakJıaırdi'r. 

.Soinra, diğer bir noktai nazar daha var; senede 
bir buçuk milyon masraf olacak, fifotiımal bu k/a
dar para vermliyeceksinliz. Bütçe müzakeıresli esna-1 

sında belki indSıreceksıiniz. Bu, tahrnSndlir. Bia-
yorsunıuz ne süoiMtımız var, ne kuyudatımız. Ya
ni kudreti samadaniye 'ile bunları keş/fedemeyiz. (Belki 
bunlarda tahminen yapimış şeylerdir. Her ne İse 
bir milyon lira da etse bir milyon lirayı yalnız bir 
muhasibi mesul eline tevdi etmek nazariyesi bilmem 
kabul edilir mi? Sonra dtomin arz ettiğim memurin 
masarifinde harcırahlarda dahidir, 

Bu muhacirin idaresi ne yapıyor? ne yapacaklar? 
Sevkiyat meselesi var, iskân meselesi var, iaşe mese
lesi var. Sonra bunlara ziraat alâtı da alacaktı eski 
istanbul Muhacirin müdüriyeti uımumlyesi ziraat alâtı 
da verecek, çift hayvanatı da alacaktı. Bu gibi şeyler 

— 27 

eyi Ve güzel şeyler. Ben de bu kürside, sizin huzu
runuzda çıkıpta bunların hepsim gelecek sene yapaca
ğız diye vadetmeyi istemem. HayalperVerlÜkten hoş
lanmadığım için bunlardan mümkün olanı yapacağız. 
Paramızın yetiştiği derecede sevkıyat yapacağız, asa
yişimizin müsait olduğu derecesini yapacağız. İskân: 
elimize para geçtikçe, kendilerine mesken yapabildi
ğimiz yerlere sevk edeceğiz. Meskensiz yerlere gön
dermeyeceğiz. Çünkü meskensiz yerlere gönderilen 
mülteciler burada buldukları! refahı orada bulamaya
caklardır ve orada açlıktan daha muztarip olacaklar» 
dır. Sonra arz ettiğim gilbi; iaşemin Ibu üç kuruş gibi 
gülünç bir miktarı elbette biraz daha tezyit edecek 
bir teşkilat lazımdır. Teşkilatın içinde en mühim rük
nü teftişat teşkil edecek kimler ne kadar para alıyor, 
muhacir nerede aç kalıyor, niçin sövk olunmuyor? 
Bu cihetlerin hepsi bir teşkilat içinde bağlıdır. Fakat 
'bu, eski teşkilat gibi addedilmesin, mümkün mertebe 
tertklîs edilecek; Müdüriyeti umumiyesİ yok, sıhhiye 
müdürü yok, isikân müdürü yok. Ayrı ayrı, uzun uza-
dı'ya teşkilat yapmak taralftarı değilim. Bu suretle Mu
hacirin müdüriyeti umümiyesi istemiyoruz. Velhasıl 
efendim arz edeceğim bir de şudur 'ki; eskiden AşaSr 
ve muhacirin müdüriyeti bir idi. Şimdi aşair meselegâı-
de Hükümetin fikri yine Dahiliyede bırakmaktır ve 
bu pek tabiidir. Aşairin idaresi siyasi bir meseledir. 
Aşiretlerin 'İskânı umur ve hususunun 'Mualveneti iç
timaiye ile bir alâkası yok. Bu Dahiliyede bir kaüem 
halinde, yahut bir şuibe hailinde idare edilerek muha
faza edilir. Velhasıl efendim lağvetmek kolaydır, in
şa ve bina etmek biraz güç olduğu idin, Medisi âdini
zin biraz da ıbu meseleyi tetkik etmesini rica ederim. 

REİS ÇELEBİ EFENDİ — Efendim mü^ereiiin 
kifayetine dair takrirler var, "kalbur ibuyurulur mu? 
(Kâfi kâfi sedaları.) 

VEHBİ BEY ^Karasi) — Encümen namına söz 
söyleyeceğim, muhacirinin iskân ve nakli için Muha
cirin müdüriyeti umumiyetine 'lüzum yoktur deme
dim. Fakat bu teşkilattan şimdi JstÜfade edilmiyor ve 
edilemez, istikbalde mükemmel bir teşkilata ShtfiiyaÇ 
vardır. Bu gün için yapılacak foidematı 'belediyeler ifa 
edebilir ve buna sarfediîecek paradan muhadirin ve 
mülteciler istifade eder, bu noktai nazardan müdafaa 
ettim. Belediyeler hakkında hepimiz tekrar ediyoruz. 
Vazifesini ifa ediyor. Netekim bizü intihaip edip bura
ya gönderiyor. Şimdi (belediyeler hakkında yakında 
Dahiliye Encümeninden Huzuru âlinize gelecek bir 
teklif vardır. Eğer teklif kabul edülecek olursa beflê  
diyeler her hizmeti yapar. Belediyelerin hakkı veril-



t : 41 31 , 7 . 1336 C : 2 

mddükçe bittabi belediyeler if âyi hizmet ödemez. Ken
dilerine hak verilen hususta nasıl hizmet ettikleri göz-
önündedir. Hepimiz bunun timsali imeşhasıyız. Sonra 
belediye köylerdeki muhacirleri nasıl iaşe edecek de-
riiliyor. Zaten köylerdekiler kasa/balarda iaşe ediliyor 
ve para belediyelerde 'belediye azaisırtdan ve eşrafından 
teşekkül eden komisyonlar va'sıtasüyle tevzi ediliyor, 
ayaklarına para gitmiyor. Esasen 'belediyeler 'bu vazi
feyi ifa etmekte devam ediyor. Bu iş 'bir muhasibi rne^ 
ışulîe görülecek deniliyor. Bir muhasibi mesulle gö
rülmeyecek, belediye heyeti vasıtasiyle görülecek. Mu
hasibi mdsul yalnız kasadar vazifesini görecek, onun 
defterini tutacaktır. O 'vazifeyi ifa edecek belediye he
yetinin kontrolü ve memurini mülkiyenin nezareti al
tında cereyan edecektir. İkinci madde olarak teklif ede
ceğimiz bir madde vardır. Muhabirin ve mültecilere 
alit 'bilumum muamelât rüesayi memurini mülkiyenin 
mesuliyet ve nezareti altında 'belediyelerce ifa edile
cektir* 

Dr. AON AN 'BEY — 'Belediyelerde âmiri ita kim 
olacaktır? 

VEHBİ »EY (Kara'si) — Âmiri ita mülkiye me
muru olacaktır. Şimdi nasıl 'ki memurini mülkiyedir, 
muhacirin memurları âmiri ita olamaz. 'Sonra efendim 
ikinci ıbir mesele daha çıkacak hasınıza. Aşa'ir müdü
riyeti gibi bir teşkilatın masrafından kaçarken, mev
cut ile İdare etmeye çalışırken, 'ikinci bir teşkilata ma
ruz kalacağız. 

BİR MEBUS 'BEY — Ötdderiberİ a'şairin namı 
vardır. Teşkilâttı yoktur. 

VEHBÎ BEY (Deva'mla) — Sonra muaveneti iç
timaiye ve Sıhhiye Vekâleti teşkilâtını 'buraya getirir
ken Hükümet Sıhhiye İdaresine lazım gelen memur
ları lilave ederek getirkise (bütçede (onu kalbul ederiz. Fa
kat (böyle zararı olduğu gibi kabul 'edip devretmek doğ
ru bir mesele değildir. 

OPERATÖR ElMflN BEY '(Bursa) — Efendim, 
bendeniz Encümen namına Ibir kaç söz 'söylemek isti
yorum1. 

Adnan Beydfendinlin bütün mütalaasına Encümen 
namına iştirak ediyoruz. Yalnız belediyelerin bu işi 
başarıp başaramayacağına dalir Ibir iki 'söz söylemek 
isteriim. Balkan harbini müteakip hemen bütün muha
cirler BurŞaya dolmuştu. O esnada belediye heyetleri 
muhacirin işlerine bakıyordu. Husuis'i bir komisyon, 
evet 1(329 senesi nihayetinidb <k> Muhacirini müdüriyeti 
umurniyesi teşkilâtı yapıldı. O teşkilât meyanında aza» 

lıkla bendenizde bulunuyordum. 0 zafrniatı Sıhhiye 
müdürü idim. Hesabatı Ibu komisyondan devir aldık, 
tetkik ettik. Bitfirmisiniz efendiler, o komisyona tevdi 
olunan gerek para, 'gerek malzeme eşyanın yüzde sek
sen beşi suiistimale uğratılmış. O komisyonun masa
larında, çekmeeelerinde torbaılar dolusu mühür bul
duk. Defterlerinde tetkikat yaptık. Pek çok >suiİstima-
lât yapılmış. Hiç kimseye para 'Verilmemiş. İşte o tor
balar dolusu mühürler basılmış, basılmış, suiistÜlmal 
edilmiş. Binaenaleyh, bu -gün Ibu işi belediyelere tevdi 
edecek olursak, şekli baziriyle, bu işi 'belediyeler kati
yen göremez. Esasen belediye teşkilâtı hazıra'sı zama
nımızda muvafıkı usul, yani zamanımızla münasip iblir 
şekilde değildir. Belediye azaları hemen veraset usu
lüne tâlbi bir ısurette belediye azahğını işgal ediyor ve 
ekserisi kendi menfaatine olarak bazı içtlmalarda bu
lunmuyor. Bunun da Bürsa'da bir müddet belediye 
reisliği yaptığım sıraîda edindiğim töük'ir üzerine arz 
ediyorum. Haftada bir defa içtima oluyor. O içtimada 
belediye azası gelmiyor. Efendiler, içtimaa ne zaman 
gelir bilir misiniz? Meselâ bir ihale yapılacak, bir 
yol tamir edilecek veyahut başka bir şey mubayaa olu
nacak, kendilerine taallûku var mı? o zaman gelir. 
Ne için gelir? Efendim. Bunu Mustafa Efendiye ihale 
edelim diye. Mustafa Efendi de aza Ahmet Efendi
nin adamı. Ona bir gün demirciliğe ait, ahşap işine 
ait bir şey oldu mu, mutlaka keresteci esnafından olan 
bir belediye azasına ihale ederler. 'Bu, kaidbi tabiiye
dir efendiler. Yani bu günkü belediye teşkilâtı iyi de
ğildir. Muhacirin idaresini de onlara verecek olursak, 
onların ellerine pek iyi bir lokma tevdi etmiş olaca
ğız. Binaenaleyh, bu kabili tatbik değildir. Halkçılığa 
doğru gidelim, falan edelim diyoruz. Hiç birisini yap
tığımız yoktur. Onların teşkilâtı hazımlarını 'değiştir
meliyiz. Hiç olmazsa beledlı'ye teşkilâtını düzeltelim1. 
Değiştirelim, reyiâm usuliyle bir İntihap yapalım. On
lar taazzuv etsin. O zaman belki muhacirin işlerine 
bakabilirler. (Müzakereyi kâiflt görüyoruz sadaları), 
(Sözlerimiz var efendim sadaları). 

BİR MEBUS — Takrir reye konmadı. 
LÛTEİ BEY (Malatya) — Söyleyeceğim efendim, 

(Kâfi sadaları, devam Sadaları), (Söyle, söyle sadaları). 

Efendim, takrir sahibi benim takririm hakkında iza
hat vermemişim. Esasen ruhu mesele hakkında bir 
şey söylenmemiş, beyhude şeyler. 

REİS — Takriri reye koyalım. '(Kâfi değil sada« 
lan). 
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REFİK ŞEVKET >BEY ı(Saruhan) — Reis Bey, I 
usulü müzakere hakkında söyleyeceğim. 

LÛTFİ BEY (Malatya) — Söz 'verdiniz de geMim. 
REFİK ŞEVKET BEY '(Saruhan) — Müzakeratın 

kifayetine dair bir takrir verilse bile kâJfi olmadığına 
dair bir mebus mütalaa dermeyan edilebilir. Binaena
leyh, Lûtfi 'Beye hiç olmazsa müzakerenin ademi ki
fayetine dalir söz verilsin. (Gürültüler), '(Müzakere kâ
fi değil sadaları)., 

LÛTFİ BEY (Malatya) — Şimdi efendim, muha
cirinin bir 'kısmı meVayi aslilerine gitoek istiyorsa, esa
sen cereyan eden meselenin müzakeresi ruhu esasiye 
temas etmedir. Bizim bu takriri vermekten maksadı-
mız muhacirinden bir kı's'mı... (Gürültüler). Silsile! ke
lâmımı 'ihlâl etmeyiniz, neticeyi ikmal edeyim, ondan 
sonra ne derseniz deyiniz. Muhacirimden bir kıs
mı mdvayi asililerine gitaek işitiyorlardı. Bunlara cü
zi, külü bir muavenet edilmek için bu adamlar Hükü
mete müracaat ediyorlar, biz burada bir iş tutamıyo
ruz, perişan oluyoruz. Hükümetin verdiği yevmiye bi
zi idareye kâfi gelmiyor. iBinaenaleyh mevayi aslileri
mizde hali kalıyor. Orada kalan emlâk ve arazimiz 
muattaldır. 'Bizi emlâk ve arazimize 'gönderiniz, ken
dimize oralarda bir kulübe yapalım. Kazma İle kü
rek ile, ne 'bulursak onun ile ekin ekelim. Senei âtiye 
için kendimizi idare ötmeye başlayalım. Yoksa bu se- | 
fal'et ilte nihayete kadar mahlvolup gideceğiz diyorlardı. 
(Doğru sesleri). Biz de İbir esas arz etimek üzere bun
dan iki buçuk ay evvel bu takriri verdik. Vakti zama- j 
riıyle bu adamları mevkilerine sevkedelüm, mümkün I 
olduğu kadar Hükümetin muavenetiyle az çok kendi
lerini lidare edebilecek, az çok kendisine bir kümes 
yapabileceği ümidiyle olanları gönderelim. Bu suretle 
Hükümdün 'hem 'yükü tahalffüf eiderdi, hem oralarda 
az, çok bir senelik husule gelirdi ve ondan sonra gide- | 
cek komşularına da gelecek sene onlar muavenet ede
bilirlerdi. iBu emel ile biz 'bu takriri yaddık, şimdiye 
kadar bu takrir süründü, sürümdü. Şimdi geldi, şim
di güya biz, 'hayır efendim, mulhacirin idaresi beledi
ye olsun, müdüriyet!! umumiye Olsun, şöyle böyle 
olsun... Maksat bu değil. Gaye ne olursa olsun, mu
hacirin bahar mevsiminde eğer bir az göndermiş ol
saydık, hiç olmazsa onlar biraz baharlık ekin eker
lerdi. Hem ektikleri ekinlerden kendi zahirelerini te
min ederlerdi, nem de Hükümetin üzerunden bir yük 
kaldırmış olurdu. Buna karşı biz muhacirin idaresin
den bahsettik. 

'Bu muhacirin idairestine verilen paralar zaiddir. 
Fuzulidir. IBeyhude veriliyor. Zira Hazineden bir 
Ibbıtâb ile ahmıacafc parayı muhacirine tevziden liba- j 
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rettir, Hükümet dadrei idamesinde bu parayı tevzi ede
cek emin memusrliaır bulunuyorsa o Hükümet m&-
ımırlannı temellinden koğmahi Doğrusu böyle. Bu
na 3-4 'kişiden mürekkep mutemet bir encümen bir 
heyet tayin olunur. Muhacirine verilecek yevmiye
ler bir araya gelirse, zaten esamisi muayyen, herke
se tevzi olunur. Herkese yeden beyet teslim olunur. 
Bihakkı hüda bu muhacirin idareleri bu parayı alı
yorlardı. Türlü türlü hilelerle, vesilelerle bir çok 
suiistimalâta uğratıyorlardı. Fakat mahallî memuri
ni daimesinin nezareti altında böyle bir şey olursa 
buna da mahal kalmaz. Maahaza bizim fikrimiz ve 
maksadımız bu değildir. Biz diyoruz ki; bu muhaci
rin idaresini lağvedersek buradan tasarruf edilecek 
parayı bir senelik yevmiyesinin üzerine ilave ettiği
miz zaman hiç olmazsa şu gidecek adamlara gide
cekleri mahallerde az çok kendilerine kümes yapa
cak kadar ve az çok tohumluk zahiresini tedarik 
edecek bir muavenette bulunabiliriz. Bu olmadı ve 
hâlâ da biz bu gayeyi takip etmezsek ne o yerler 
şenlenir ne de o ahali bu muhacir etten, bu sefaletten 
kurtulur. Sefaleti hayatiye ile hepsini mahvetmeye 
mahkûm ediyoruz. Mesele budur. 

Bunun için heyetinizden rica edeceğim bir şey 
varsa o da, az semahatkâr davranalım. Bunların tah
sisatının üzerine bir az daha ilave edelim. (Bütçe 
müzakeresinde sadaları). Şimdi söylemekle günaha 
girmiş olmuyorum. Muhacirine, mahallerine, sevke-
dilecek ve mahallerinde kendilerine mehmaemken 
hayvanatı ziraiye ve bir parça tohumluk tedarik edi
lecek kadar bir muavenet edersek bunları bu sefa
letten kurtarırız. Ancak bunun umumuna Hüküme
tin bütçesi kâfi değildir. Hepsi bir senede olmaz. 
Bir kısmını baharda, bir kısmını güz mevsiminde 
sevkedecek olursak, bir sene sonra zaten o sefalet
ten onlar da kurtulur. Maksat budur. 

REİS ÇELEBİ EFENDİ HAZRETLERİ — Mü
zakereyi kâfi görüyor musunuz? (Kâfi, kâfi sada
ları). 

(Ellerinizi kaldırınız). 

BİR MEBUS — Ne oldu efendim? Kimse işit
medi. 

REİSİ EVVEL VEKİLİ — Tekrar reye koyu
yorum, müzakereyi kâfi görüyor musunuz? Görü
yorsanız ellerinizi kaldırınız efendim. (Eller kalkar). 
Ekseriyet var efendim. 

BİR MEBUS — Böyle bir derdi içtimaiyi kapa
tıp gidiyoruz. 
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(Haydar (Kütahya) tarafından, Elâziz Mebusu 
Hüseyin Bey tarafından müzakerenin kifayetine dair 
verilen takrir okundu.) : 

Riyaseti Celileye 
Müzakerenin kifayeti ve muhacirin idarelerinin 

lağviyle bu vazifenin Maliye memurları tarafından 
ifası için zİrde muharrer maddei kanuniyeyi ıteklif 
eylerim. 

Elâziz Mebusu 
Hüseyin 

Madde 1. — Muhacirin müdüriyeti umumiye-
siyle muhacirin idareleri mülgadır. Bunlara ait vazi
fe maliye memurları tarafından ifa olunacaktır. 

Madde 2. — Vilayet, liva, kaza memurini ma
liyesi meyanında yalnız birer muhacirin memuru 
bulunacaktır. Bunların vazifesi muhacirinin mikta-
riyle iaşelerine ait masrafı tespit etmektir. 

Madde 3. — İşbu Kanunun icrasına Maliye Ve
kâleti memurdur. 

(Ret, ret sadaları). 

İSMET BEY (Çorum) — Usulü müzakereye ait 
söyleyeceğim. Maddelere ait tadilnameler maddele
rin müzakeresinden sonra okunur. Şimdi okunamaz. 
Maddelerin müzakeresine geçilecektir. 

KÂTİP HAYDAR BEY — Efendim, heyeti 
umumiyesi hakkında bir takrir var. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Aliyesine 
Heyeti İcraiyenin sureti teşekkülüne dair olan ve 

sülüsan ekseriyetle tasdikimize iktiran eden kanunda 
(Sıhhiye ve muaveneti içtimaiye) vekâletinin vazifesi
ne (Muhacirin müdüriyeti umumiyesi) ni de ithal et
miş idik. Daha iki ay evvel bir kanunu esasî mahi-

1. — Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Ce
miyetinin badema alacağı şekil hakkında Heyeti Ve-
kilece ittihaz edilen mukarrerata dair Büyük Millet 
Meclisi Riyaseti tezkeresi.-

ADLİYE VEKİLİ CELÂLEDDİN ARİF BEY 
— Efendim, müsaade buyurulur mu? Bendeniz bu 
mesele hakkında söz söylemeyeceğim, fakat yalnız 
Reis Beyefendi emrediyorsa bu günlerde ittihaz edi
len bir kararı berayi malûmat Meclisi Âlinize arz 
edeceğim* 

Sureti Karar 
Madde 1. — Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hu-

fkuk Cemiyeti heyeti merkeziye ve heyeti idareleri, 
mahallin en büyük mülkiye memurlarının tahtı em-

yetinde kabul edilen bir kanunun bu gün tebdili ka
tiyen doğru değildir. Onun için Heyeti Vekilenin tek
lifi zaten kabul edilmiş bir kanuna teması olmakla 
ve 'bittabi Dahiliye encümeninin mütalaası bu sebep
le gayri varit bulunmakla her iki teklifin reddiyle 
muaveneti içtimaiye tarafından idaresini teklif eyle
rim efendim. 

31 Temmuz 1336 
Saruhan Mebusu 

Refik Şevket 
HULUSİ BEY (Karahisarı Sahip) — Öyle değil, 

bu tabir ile değil. (Ret, ret, reye sadaları). 
BİR MEBUS — Evvelâ muaveneti içtimaiyenin 

teşkilâtı belli olsun, 
BİR MEBUS — İmza kimindir? 
HAYDAR BEY — Refik Şevket Beyindir. (Re

ye, reye sadaları). 
REİS ÇELEBİ EFENDİ — Şimdi, Refik Şevket 

Beyin takririni reye koyuyorum. 
BİR MEBUS — Reye konan teklifler işitilmi

yor. 
(Haydar Bey, Refik Şevket Beyin takririni tekrar 

okudu). 
REFİK ŞEVKET BEY — İzahat vereyim mi? 
ENVER BEY (İzmir) — Hayır izahat istemez 

efendim. (Reye konsun sadaları). 
REİS ÇELEBİ EFENDİ — Kabul edenler elleri

ni kaldırsın. (Eller kalkar). Ekseriyet var. (Kabul, 
kabul sadaları), (Ekseriyet yok sadaları). 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Eğer bunu ka
bul edersek Kanunu esasiden bir fıkra tayyedilmiş 
olur. (Gürültüler), (Kabul edildi sadaları). Teşkilâta 
ait efendim. 

rindedir. Mezkûr heyetlerin Müdafaai vatan emrin
deki muavenetleri ve bu hususta cari muameleleri 
behemehal Reisi Hükümetin malûmatı tahtında bu
lunacaktır. Hükümet rüesası ile Müdafaai Hukuk he
yetlerinin yekdiğerine karşı vaziyetleri vahdeti Hü
kümeti behemehal tarsin ve izhar edecek tarzda ola
caktır. 

Madde 2. —, Mahallin asayişi jandarmaya kuv
vetiz zahir olarak mahalli rüesası memurini mülki
yesinin emir ve tensik ve Müdafaai hukuk cemiyet
lerinin himmet ve muavenetiyle vücuda getirilmiş ve 
getirilmekte olan kuvayi milliye namı tahtındaki 
kuvvei müsellaha mutlaka mahallî jandarma ku
mandanının bilâkaydü şart emrine tevdi olunacak-. 

5. — TEZKERELER 
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tır. Bu hususun temininden dolayı rüesayi memurini 
mülkiye ve askeriye mesuldürler. 

Madde 3. — Mahallin icabı olarak doğrudan 
doğruya bir vazifei askeriye ifa etmek yahut ordu
yu takviye eylemek üzere kezalik Müdafaai hukuk 
cemiyetlerinin himmet ve muavenetleriyle teşkil edil
miş ve edilmekte bulunan gönüllü müfrezeler behe
mehal mıntıkasında bulundukları en büyük askeri 
kumandanının emir ve tensibiyle teşekkül edecek ve 
mezkûr kumandanlığın emir ve tensip edeceği askerî 
makamın Kuvayi milliye namı tahtında tahtı emrine 
girecektir, ikinci ve üçüncü maddelerde zikrolunan 
kuvayi müselleha gönüllü müfrezelerinin iaşelerinin 
temini ve idamei mevcudiyetleri için icabeden ma-
sarifat jandarma veyahut Müdafaai Milliye vekâle
tince temin olunur. Bu hususa ahalinin Müdafaai 
hukuk heyetleri vasıtasıyla vukubulacak muaveneti 
füesayi memurini mülkiye delaletiyle mazbut ve Mü
dafaai Milliye vekâletince malûm bulunmak şarttır. 

Madde 4. — Müdafaai hukuk heyetleri, idarei 
Hükümete müdahale etmekten ve kendi emirlerinde 
Ikuvayi musallana bulundurmaktan bilâkaydüşart ve 
katiyen memnudur. 

Bu hususun tetkikine muhalif emir ve ahvalin 
menine vaziyette müşkülâta tesadüf ettiği takdirde 
derhal mafevk mercie arzı keyfiyete rüesayi memu
rini mülkiye ve askeriye mecburdur. 

Madde 5. — Balâdaki Heyeti Vekile mükarre-
ratı Dahiliye ve Müdafaai Milliye vekillerince ehem
miyetle takip edilecektir. 

Madde 6. — Heyeti Vekilenin, işbu mukarreratı 
bilcümle tcra Vekillerine, 'bilcümle rüesayi memu
rini mülkiye ve cephe ve kolordu kumandanlıklarına 
ve Müdafaai hukuk heyeti merkeziye ve idarelerine 
Büyük Millet Meclisi Riyasetince tebliğ olunmuştur. 

Aslına mutabıktır. 
1 Temmuz 1336 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 

CELÂLETTİN ARİF BEY (Devamla) — İlâve
ten şurasını arz edeyim ki, vekâleti senaverice bir 
karar ittihaz edildi ve onu da bütün müddeiumumi
lere, jandarmalara tebliğ ettim. Jandarma veyahut 
askerî emri tahtında bulunmayan ne kadar müsel-
lâh adam bulursanız onlar hakkında takibatı kanu
niye icra ediniz. (Çok teşekkür ederiz sadaları). 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Hiç olmazsa 
bunu duvara talik edelim. Mühim maddelerini biz 
de anlayalım. 
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CELÂLETTİN ARİF BEY — Efendim, müsaa
de buyurulursa tabı ve tevzi edilsin. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Heyeti Vekile bu gün en mühim bir vazifeyi ifa et
miş ve memleketin en mühim derdine çaresaz olmuş 
oluyorlar. 

Biliyoruz ki, hepimiz muhtelif yerlerden haber
ler ve mektuplar alıyoruz. Bu anarşi hali artık ta
hammül edilemeyecek bir hale gelmiştir. Pek ziyade 
korkuyorduk, memleket içinden yıkılacaktı. Binae
naleyh bu hale, bu fenalığa çaresiz olduğundan do
layı bendeniz kendi namıma çok teşekkürler ederim. 
Yalnız bir şey var ki, bunun şiddetle takibi lâzım
dır. 

Onun için zafiyet gösterilmemesi lâzımdır. Bunu 
da rica ederim, zafiyet göstermeyerek bunun ahkâ
mını icraya azim olsunlar. 

CELÂLETTİN ARİF BEY — Azım olmaya idi
ler böyle bir karar ittihaz etmezlerdi. 

KÂTİP HAYDAR BEY — Efendim Refik Şev
ket Beyin takririnin kabulü ve Dahiliye encümeni 
mazbatasının reddi üzerine teklif edilen maddeyi 
okuyacağım. Şimdi Hükümet tarafından teklif edi
len lâyihayı okuyorum : 

VEHBİ BEY (Karasi) — Esasen reye konurken 
Nizamnamei dahilî mucibince en mühimmi hangisi 
ise, en büyük tadil teklifi ne ise o reye konur. Bu 
nizamnameyi ya kaibul edip tatbik etmeli veyahut 
da paçavra gibi ikide birde yırtmamalı. Binaenaleyh 
evvelâ Dahiliye encümeninin teklifi reye konacaktı. 
(Red red sadaları). 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Evvelâ o 
teklif reddedilmeli. Bendenizin teklifim reye konul
du. Kabul olunduğu için Heyeti İcraiyenin teklifi 
gibi bendeniz bu kanunun da mevkii müzakereye 
konmasına taraftar değilim. 

(Reddedilmedi haberimiz yok) sadaları. 
MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisar Sahip) — 

Dahiliye encümeninin teklifi reye konsun efendim. 
HAYDAR BEY — Dahiliye encümeninin tekli

fi reddedildi. (Hayır hayır sadaları). 
(Haberimiz yok reddedildi sadaları). 

LÛTFİ BEY (Malatya) — Dahiliye encümeni
nin veyahut Refik Şevket Beyin takririni okuyunuz. 

KADRİ BEY (Diyarbekir) — Reis Beyefendi 
kimdir? Tanıyamadık. Makamı Riyaseti kim işgal 
ediyor? Her zaman kâtip tarafından ihtara maruz 
kalıyoruz. Allah aşkına vazife ifa edilsin. (Gürültü
ler), 
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REİS ÇELEBİ EFENDİ — Vazife ifa edilmiyor 
mu efendim? 

BlR MEBUS — Üç adamın reyiyle reddolunur. 
Hiç birimizin haberi yok. 

REtS ÇELEBİ EFENDİ — Beyefendi mesele 
kapandı. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Reis Beyefen
di; bendenizin bir kararım vardı. (Sesler: Reis Be
yefendi ekseriyet yok). 

REİS ÇELEBİ EFENDİ — Efendim Hüküme
tin teklifini reye koyuyorum. (Gürültüler: Bir daha 
reye koyunuz sesleri). 

BİR MEBUS — Efendim sohbet ediliyor. 
DİĞER MEBUS — Efendim sohbet etmiyoruz, 

arkadaşlarımdan kaç kişi işitti? Rica ederim (Du
yulmadı efendim sadaları). (İsterseniz bir daha reye 
koyunuz sadaları). 

VEHBİ EFENDİ (Konya — Efendim müsaade 
buyurun, ortada bir mesele var (Gürültüler). 

(Müzakere bitti sadaları). Müzakere ettiğimiz 
yok. Şu vaki olan gürültüye karşı bir iki söz söyle
yeceğim. 

Efendim, ortada bir kanun lâyihası var. Muha
cirinin refah ve saadetine ait bir çok söz söylendi. 
Bunu kabul etmedik kimse yok. Yalnız bir mesele 
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varki: Dahiliye encümeninin, belediye baksın deme
si mi kabul olunacak, yoksa Sıhhiye ve muaveneti 
içtimaiye mi; mesele buradadır. 

MUHTAR BEY (Dersaadet) — Efendim bu me
sele kabul olundu. 

VEHBİ EFENDİ (Devamla) — Ben de burada
yım. Olunmadı. Öyle gürültü olmaz. Sıhhiye ve mu
aveneti içtimaiye dairelerimi baksın. Bu mu kabul 
olunacak? Şimdi ben diyorum ki sıhhiye daireleri 
teşkilâtını bitirmemiştir. 

Bu gün kazalarda doktor yoktur. Teşkilâtım bi
tirmeyen bir Sıhhiye vekâletine muhacirin müdüri
yeti nasıl raptedilir? 

İnsaf edelim. Eğer muhacirinin refahını düşüne
cek isek belediyelere tevdi etmek daha muvafıktır. 

Bu hususta kendimizi aldatmayalım. (Gürültüler 
patırtılar). İsterseniz tahtayı koparınız, ben buraya 
bir söz söylemeye geldim. 

MUHTAR BEY (İstanbul) — Müzakerenin ki
fayetine karar verildi. (Karar verilmedi sesleri). Ka
rar verildikten sonra söylemek olamaz. (Gürültü
ler). 

REİS — Pazartesi içtima edilmek üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

6,30 da içtimaa nihayet verilmiştir. 
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