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BİRİNCİ CELSE 

Açılına Satatî : 2,40 Badczzcval 

REİS : Reisisani Celaletlin Arif Beyefendi! 

KÂTİPLER : Haydıar Bey (KüMıyia) Rasflm Bey (Sfflvas) 

.REÎSÎSANÎ — Müzakereyi kuşat ediıyotrum, efendim zaptı sabık okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

(Kâtip Haydar Bey tarafından zaptı sabık hulâ
sası okundu). 

Birimci Celse 
Birinci Reisvefcli Çelebi Hazretlerinim tahtı riya

setinde birindi celse saat üç buçukta iımikaıt ederek 
zaptı sabık hulâsası kıraat ve kabul ölündü. Harcı
rah Nizamnamesinin tadiline dair Muvazeneli Maıli-
ye Encümenimin mazbatası kıraat olunarak tadlilen 
ve ardiye resmimin on misline iblağına daijr îktlisat 
ve Muvazenei Maliye encümenlerinin mazbataları 
aynen ve müttefikaın kabul edildi. 

Garp Cephesi Kumandanı Ali Fuat Paşa Hazret
lerinin Yunanlılara karşı taarruzun başladığına ve 
ilik hareketim ınıetaıyici muvaffakiyetkâranesine dair 
telgrafnaımesi alkışlar arasımda kıraat ve ervahı şü
hedaya fatiha'laır ithaf ve mücahidini beyanı teşekkür 
©dilmesi hakkımdaki teklif kalbul edildi. İdama mah
kûm edilen bazı firarilerin Meclis namına affedildik
lerine daiir Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Ke
mal Paşa Hazretlerinden mevrut telgrafmamie kıraat 
ve kabul olunduktan sonra geçen içtimada verilp 
müzakeresi bu celseye talik edilmiş olan ve A'bdlül-
fcadiir Kemali Beyin Adliye müsteşariığındaki sui aıh-
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valinden dolayı tahkikat icra edilmemesi esbabının. 
Adlıiye Vekâletinden ve büründ sınıf mutasarrıflığa 
tayini sebebinin de Dahiliye Vekâletinden istizahı
na dair bulunan Mehmet Şükrü Beyin talerim, kıraat 
ve sahlilbi istizahın beyanat ve Adiliye Vekilli Beye
fendinin izahatından sonra müzakere bir müddet de
vam etmiş ve yirmi dakika teneffüs edilimieık üzer© 
celse itatil olunmuştur. 

İkinci Celse 
Birimci Reisvekıili Çelebi Efendi Haızrıetlerinıin tah

tı riyasetlerinde ikincil celse zevali saat beşte içtima 
etti. 

Kuvayi Seyyare Kumandanı Bthem Beyden liihraz 
edilen muzafferiyet ve iğtiınam edilen mühimmıaıt ve 
saireye dair vuru t eden telgraf şiddetli alkışlar ıara-
sında kıraat ve Meclis namına Etem Beye beyanı te
şekkür edilmesi hakkındaki teklif kabul edildi. Mü
teakiben müzakerata devam edilerek Abdülkadir Ke-
maüi ve Şükrü Beylerin yefcdiğertorilnıe atfeyledifcle-
ri mesailin her şubeden müntehıap birer azadan mü
rekkep bir Encümene liecliittetkik tevdiinie ve esas 
mesele hakkındaki izahatın kifayetiyle Adliye Vekâ
letine beyanı itimat edilmesine dair Gümüşanie Me
busu Hasan Fehmi ve refikinin takriri kıraat, Adli
ye Vekili Beyefendinin ve ilk fıkrası reyi işiarfr (ile ka
bul ve a'lkinci fıkrası da teklifi üzeriirne tayinli esıamii 
üle reye vaz ve tasnifi ara için celse beş dakika tatil 
edilmiştir. 

Üçüncü Celse 
Reisüsani Ceîâlettin Arif Beyefendi nlin tahtı riya

setlerinde üçüncü celse zevali altı buçukta inikat ede
rek reye iştirak eden yüz altmış dokuz zattan bir ade
mi itiimat ile iki müstenkife karşı yüz altmış altı ırey-
le Adliye Vekili Beyefendiye beyanı itimat edildiği 
alkışlar arasında Makamı Riyasetten tebliğ buyurul-
du. Müteakiben Dahiliye Vekili Beyefendinin izahat 

ve aynı zamanda 'Mfalarını muhtevi tezkereleri kı
raat ve bu bapta müzalkerat cereyan etti. Celse on 
dakıilka teneffüs edlilmiek üzere tatil edildi. 

Dördüncü Celse 
Rdsisaoi Ceîâlettin Arif Beyefendinin tahtı riya

setlerinde saat yedide içtima ve İstanbul'dan ıgeKen 
Kanığın Mebusu Behçet Bey Heyeti Vekile namına 
Makatnı Riyasetten Heyetli Umumiyeye takdim edil
di. Müteakiben müzakerata devam ve bu bapta veri
len takrirler kıraat edilmiş ise de vukua gelen gürül
tü üzerine devamı müzakere kabil olamadığından 
Reis cebeyi tatil eylemiştir. 

ReMsanıi Kâtip 
Ceîâlettin Arif Mehmet Şfükırü 

Kâıtüp 
Hayldar 

,REÎSİSANİ BEY — Zaptı sabık hakkında Söz 
söyleyen var mı? 

FUAT BEY (Çorum) — Ardiye rüsıumuınıun su-
ıreti kabuliü hakkımda İktisat ve Muıvaızenei Maliye 
encümenlerinin mazbatıası aynen kıaibul edlilKdTi dıiye 
yazılmış halibukli öyk> değildir. Ardiyeye gelecek ©ş-< 

yadan bir hafta mürurundan sonra Kaydi, Mıuvaızefnıei 
Malliye Encümeninde kıaibul edilımıişıtli. İktlisalt Emcü-
meniinkinde ise üç gün idi. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Hayır efendim, 
bendeniz İktisat Encümeni mazbata muhabiriyim. 
Bir haftayı bendemiz Malliye Vekiîii Beye teklif et
tim. o da kabul etti. Doğrusu odur. (Doğru doğru 
sadaları). 

KÂTİP HAYDAR BEY — Şu hailde zabat doğ
ru mu? efendim. (Doğru kabul sadaOları). 

REÎStSANİ BEY — Başka efendim, toalbuül edıetnı-
lıer lütfen elerini kaldırsınlar. (Elliler kalkar). Kabul 
olundu. 

2. — LÂYİHALAR 

1. — Muamelâtı ittihamiyenin ilgasına dair ka
nun lâyihası. 

REİS — Efendlim Heyeti Vekileden mevrut ev
rakı varideyi okuyacağız. 

(Muamelatı ittihamiyenin ilgasına dair Adliye 
VekMetinin tezkeresi okundu). 

Büyük Millet Meclisi CeilMesıine 
MuamıeDatı ittlhamiiyenin ilgasına dair umuru Ad-

ffliye Vekâletinden tanzim ve 29 Haziran 1336 tarih ve 
798 numaralı tezkerei alüyel erime rapten tevdi olunan 
kanun lâyihası ve esbabı mucibe mazbatası Heyetli 

Vekülıede lıedettezekkür tasvip edilerek barayti müza
kere Büyük M'iMet Medliısıi RJiyasetıiıne liırsalıi takarrür 
etmiş olmakla ifayi muktazasıını rica ederim. 

!26 . VII. 183(6 
Büyük Mliilet Meclisli Reliıslisaınlisli 

CölâlliBtıtin Arif 
REİSİSANİ BEY — Efendini Adllliye Encüme-

nline havale edelSm. 
(Tokat Mebusu Nazım Beyle müfekaısı taraflımdan 

verilen takrire dair Heyeti VekMıenlin cevabı kâtip 
Haydar Bey tarafından okundu.) 

— 73 
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7. — SUALLER CEVAPLAR 

1. — Tokat Mebusu Nazım Beyin, Zile Kazası 
hariki hakkında sual takririne Büyük Millet Meclisi 
Riyasetinin tahrirî cevabı. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celiiiliesiinıe 
Tokat Mebusu Nazımı Beyle rüfekaısıı tarafımdan 

Mecüıiıse takdim ve 25 Temmuz 133,6 tarih 62/356 nu
maralı tezkere! 'sıaımlilıariınıe iieffen tevdii otanıan takdim 
sunetli Heyetli Vekilede /mütalaa olumdu. Zie kasalba-
'sıntrt 4 Temmuz 1336 tarihinde kasten oturak edildiği 
hakkında Dahiliye Vekâleti ile Erkânı Harbiyei 
Umumliye Rliyasetince mahalJıinden on ibeş gün zar-
fıinda tahkikatı fâzime icrasiy'le izahatta bulıuınıuîiması 
takarrür etmiş olduğu maruzdur. 

Büyük Millet MıeollM Ridiıslisaınlisli 
.Oölıâılıettiın Arif 

2. — Trabzon Mebusu Hüsrev Beyin Sepa Konfe
ransı Reisi Mösyö M Uran tarafından verilen cevabî 
notada müstamel tabirattan dolayı Heyeti Vekilenin 
ne gibi teşebbüsatta bulunduğuna dair Hariciye Ve
kâletinden sual takriri ve Hariciye Vekâleti Vekili 
Muhtar Beyin şifahî cevabı. (1) 

REÎSÎSANÎ BEY — Simidi efendim Sepa Kon
feransı Reisi Mösyö Müllran tarafından veriJlen oevaı-
bî notada müstamel talbfirattan dolıaıyı Heyetli Veki-
lienün ne gibi bir teşebbüsafta bulunduğuna dalir Ha
riciye Vekâletinin şifahen bildirmesi hakkında Trab-
zon Mebusu Hüsrev Beyin takriri var. ıBıunıu Haridiı-
ye Vekâletime gönderelim. 

NAFÎ'Z BEY (Candk) — Şimdi ıtakriır istizah ha^ 
İlinde mi, yoksa sual halinde mi? 

REÎStSANt BFY — Bir sual takriri efendim. 
HÜSREV BEY (Trabzon) — Müsaade ederseniz 

maksadıımı anüatayıım: Antalya mutasaırrıflfliğınıdan 
Iburaya berayi malûmat gelen bir şeyii okudum. Efıen-
dlim ibu, Mösyö {Miliranın) îstanbu". Hükümetli tara
fımdan Avrupa'ya gönderilen heyeti murahhasaiya ver
diği aevabî notadır. Ben kendim nota mündereeaıtınii 
Şimdiye kadar gördüğüm siyasi tabirlerin hiç birline 
benzer görmedim. Gayet alçakça, gayet ımütiecaviza-
ne, son derece namussuzca yazıİ/mıştur. Vakııa bu hli-
tap , bu salltanatı müiüyeyi kuran AniadoÜıu Hüküme-
ıtli ite alâkadar değildir şüphesiz, fakat meselle Os-

(1) Hariciye Vekili Bekir Sami Bey bu tarihte 
Moskova'da bulunduğundan Muhtar Bey, Heyeti 
Vekile karariyle Hariciye Vekâleti Vekili bulunmak
tadır. 

ımanh miletüyle, Türk halkıyle alâkadandır. Onun için 
'bendeniz bunu gayet mühim addettim ve düşümdüm. 
Elbette benim gibi Heyeti Vekille de burnu gönmıüş ve 
Hariciye Vekâleti de dhemnıiyeltiınli takdir eltımliışıtlir. 
b!ir şey yapmıştır. Amma ihtimalM bumu Heyetli Ve
kile bize 'ait olmadığı için doğrudan doğruya bir no
ta ilıe yapmaz, bir propaganda ille lyapmııştıır. Fakat 
Iher hailde bir şey yapmıştur ve yapması lâzımıdır. 
Bunu okuyan duramaz efendim ve sualden ımaksaı-
dım, buraya tahta başına bir klimsıeyfi çekmek değiılı, 
buradan muhterem arkadaşlarımız haberdar oJlsıun, 
muhterem arkadaşlarımüın anlıamaliarını isiterlim, okuru
sun, Türkçesû de Fransızcası da okunsun, hıepSmıiz 
anlayalım. Milllıet de anlıasıın. Ne kadar namussuz 
hükümetliler karşısında bulunduğumuz anlıaşıılısın vıe 
bu irşat makamınla geçsin. Efkârı urnıuımiyeyi tamiau 

miylie ikaz edellim vte buna karşı da Hükümiöbimliz, 
matbuat şubemiz ne yapııyorsa onu da amllayalnım.. 
Maksadım bundan ibaret. (Doğru saıdalllan). 

MUHTAR BEY (ktanıbul) — (1) Sepa Konfe
ransı Reisi Fransa Başvekili Mösyö (IMıilıran) taırafını-
dan, İstanbul. Hükümeti tarafından Franısıaya göndıe-
ırliHen heyeti murahhasaya ıh'itaben •verilmiş oiîian no
tayı bendemiz ide gördüm. Filvaki Hüsrev Bey blira-
derimıizin izah ettiği veçhile gayet muhakklir elfaz iiılıe 
'yazılmış ve gayri varit birtakım müfteriyatı şalmliıli bu-
Jjunmıuştur. Ancak bu notada, Feriit Paşanın ilik ıdefa 
iParis'e gittiği vakit vukubulan müracaatına karşı, o 
vakit Fransız Başvekili bulunan Klıemaınısonunı 
verdiği mektuptan daha ırnuhakkirane 'yazıik-
mıamuştiır. Ancak Ankara'da miüteşekkıil bulıu-
ınan Büyük Milet Mıedllisi Hükümeti, henlüz ge
rek Düveli liltıiılıâfiive ve gerek mulhaırebe zamanında 
kendileriyle hali ittifakta bulunduğumuz Devletler ta
ralından resm'en taisıdik edilmemıiş 'bulunduğu cihetle 
bitltalbi ibu cevap bize hitap değildir. Binaenaleyh An
kara'da bulunan Büyük MİM Meclisi Hükümeti, res
men böyl'e bir nota aldığını tasdik ve itiraf edemez. 
Çünkü etmekle kendisinin ibu hakareti, münakaşayı 
kabul etmiş olduğunu itiraf eder. 

Halbuki ilk defa Müsyü K'laman'son'un tabiratı 
muhakkiraneyi havi olan notasına millet ısilâhiyle mu
kabele etmiştir. Binaenaleyh biz resmen böyle bir Şe
ye muhatap bulunmadığımız cihetle bittabi bunu va
rit addetmeyiz: ve bunun içlin de verilecek cevap yok
tur. Ancak olsa olsa, Hüsrev 'Beyin dediği gibi, pro
paganda tarikiyle buna gayri resmi bir cevap verile-
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bilir. Bu vazife de zannediyorum 'ki yeni teessüs et
miş olan Matbuat ve isitilhlbarat müdüriyeti umumi-
yesine ait 'bir vazifedir ve zannediyorum ki orası da 
bu işle iştigal etmek üzere 'bulunuyor. Hariciye Vekâ
letine teveccüh edecek bir sual yoktur. 

TEVFİK EFENDİ '(Kângın) — Acaba nedir o 
nota, mealini biz de dinleyemez miyiz? 

MUHTAR BEY (Devamla) — Matbuat ve istih
barat müdüriyetinde tercümesi var. Bendle fransızcası 
var, müsaade ederseniz okuyayım. 

Yalnız şurasını ilalve edeyim ki, bu nota bizim 
kendi itirafatımızla 'bizim kendimizi ilzam ediyor. Bi
zim dersem, bundan evvelki İstanbul Hükümetinin, ya
ni Konya valiliğinde 'bulunan Cemal Beyin (Hayır, 
Cemal değil, Artıin Cemal sadakrı), Yalhult Artin Ce
mal Beyin Dahiliye nezaretinde (bulunduğu zaman va
kti olan itiraJfatımı esas İttihaz ederek bununla ilzam 
ediyor. Meselâ; sekiz yüz 'bin ermeni katlettiniz diyor
lar. Rumlardan da iki yüz bin kişiyi tehcir ettiniz di
yorlar. İstanbullum ekseriyeti M'âmiyesi meşkûktür di
yorlar. Eğer siz bunu imza eder ve Ibu şeraiti Anadb-
luya kabul etltirmeyecek olursanız İstanbul'un Türk 
Here terki hakkında mukarreratımızı da belki tadil ede
riz, yani bunun üzerinden hâkimiyetinizi refedler ve 
sizi Anadoluya tardederiz diyor ve tamirle Trakya'nın 
ekseriyeti islâm olduğunun katiyen gayriVarit oldu
ğunu söylüyor .Hulâsa meali bundan ibaret. 

3. — Karcthisarı Şarki Mebusu Mustafa Beyle rü-
fekasının, şimdiye kadar Maliyece sarfiyatı vakıanın 
ne gibi usul ve kanuna tevfik edildiğine ve makamı 
vekâletle vilâyattan ne gibi rnasarifat yapddığına dair 
Maliye Vekâletinden sual takriri ve Maliye Vekili 
Ferit Beyin şifahi cevabı. 

REtSt SANI BEY — Şimdiye kadar Maliyece sar
fiyatı vakıa ne gibi usul ve kanuna tevfik edilmiş ve 
makamı vekâletten ve viiâyaıtltan ne gabi masarilfat ya
pıldığı hakkında Karahisarı Şarki Mebusu Mustafa 
Bey ve rüfek'asının takriri vardır. Bunu Maliye Vekâ
letine gönderelim. 

Arzu buyurulursa efendim, Maliye Vekili hazır
dır. Cevap versinler. 

MUSTAFA BEY (Karalhfisarı Şarki) — Takrir bir 
defa lütfen okun'sun ki, Heyet te işitsin? 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Ne hacet 
takrir okunmaya lüzum yok. (Okunsun 'sesleri). 

REİSİ SANI 'BEY — Efendim, sual takriri oku
nuyor. 

(Mustafa Beyin takriri okundu) : 
'Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Şifahi Sual Takriri 

Muvazenei Umumiye Kanun Lâyihası Meclisin 
küşadını takiben verileceği ve 'bir kanunu mahsus ile 
muayyen olmadıkça muvazene kanunu haricinde em
vali Devletten sarfiyat caiz olamayacağı Kanunu Esa
sinin 99 ve 100 ncü maddelerinde musarrah iken se
ne yarıyı bulduğu ve yevmiye milyonlarca kuruş sar
fiyat icra edildiği hailde Maliye Vekâleti -mıaddöteyni 
jnezkûreteyn ahkâmını keenlemyekûn addetmiş olma
lıdır ki, henüz öyle (bir muvazene kanunu tanzim ve 
ita etmemiş ve hiç olmazsa Meclisten muvakkat bir 
bütçe istihsaline dahi lüzum hissetmeyerek varidatı 
Devleti keyfemayeşa kabız ve sarfetmekte aylarca 
devam eylemiştir. Vakıa yeni teşekkül etmiş bir idare
de bulunduğumuz için muvazene kanununun kuşat 
meclisi müteakip itası ümkân haricinde olduğu der-
kâr ise de Heyeti Vekılenin teşekkülüne takaddüm 
eden 'Büyük Millet Meclisi heran münakit bulunduğu 
halde muvakkat bir bütçe ile olsun Meclisten mezuni
yet istihsal etmeksizin hilafı kanun sarfiyatta bulun
muş olması ve bazı rüfeka tarafından bütçenin biran 
evvel itası tafcarriri adide ile tebliğ ve temenni olundu
ğu halde henüz muıvazenei umumiye kanun lâyihaisı-
ni'n tanzim ve itasında ihmal ve terahi gösterilmesi el
bette müstelzimi mesuliyettir. Halbuki, Hükümetin va
ridatı masarifatı haziranın ancak nısfına tekabül ede
ceğinde şek olmadığı için halimizle münasip teşkilâtı 
cedide ve ciddiye icrasiyle memuriyetlerden ve maaş 
ve harcırah ve zamaimden, bir hayli tenkihat icra
sından başka muvazeneye bir çare yok iken Hükü
metin bidayeti teşekkülünde muvazene kanun lâyiha-
'sınrn 'ita oluinacağı zamana kadar güzar edecek olan 
uzun bir müddetteki fahiş masarifatın telâfisi gayri-
kabil bir ziyan olduğu ve Maliye Vekilinin mesuliyeti 
halinde bile yine 'Ziyan milletin sırtında yeni bir kam
bur zühure getireceği asla hesaba vaki karşısında bu
lundurmak istenilmiştir. Bu alhvaHi bikaydliye artık ni
hayet vermemek, emsalli gayrimeslbuk bir buhranı ma
lîye hazırlanmak demek okluğu zaninındayız. Binaena-
'teyh, Maliye Vekilinin tebeddülü elbette mesuliyeti re-
fedemeyeceğinden milletin milyonlarca badii ziyam 
olan ve Hükümetin bidayeti teşekkülünden beri bir 
hafta evveline kadar umuru maliyeyi dilediği gibi 
tedvir eden Hakkı Behiç Beyefendi hakkında Kanunu 
Esasinin 31 nci maddesi mucibince ayrıca şikâyet edii-
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mek üzere evvelemirde, şimdiye kadar Maliyece sar-
fiyaltı vakıa ne gi'hi usul ve kanuna tevfifc edilmiş ve 
Hakkı Behiç Beyin zamanı idaresinde maikamı vekâlet
ten ve vilâyetten ne miktar harcırah sarfiyatı vukıu-
bulmuş ve bir de varidatımızı ma!sarifatımıza 'haki
katen tekabül ettirebilecek ne gibi tedabir ittihaz edil-
mı'iş ve edilmekte bulunmuş olduğunun faaliyetimden 
üim'fcvar olduğumuz Maliye Vekili Cedidi Beyefendi
den sual buyurulmasını arz ve teklif eyleriz. 

Karahisarı Şarki 29 Temmuz 13316 
Mustafa! Karahisan ŞarkÜ 

Karahisarı Şark'İ AK Süruri 
Vasfi 

MALÎYE VHK'ILÎ FFJRIT BEY (tstanbul) — Efen
dilim, dün burada Dahiliye Vekili muhteremi arkadlaşı-
rnızın izahatı tahririyesi kıraat edildiği zaman elbet 
'dikkat bu'yurulmuştur. ıBu takririn, hulâsatan bir ceva
bını da ihtiva eyliyordu. Maamafih Dahiliye Vekili 
muhterem1} tarafından verilen izahata (İlâveten müsaa
de buyurursanız bendeniz ide Ibir iki şey arz e'deyim. 
Takrirdie, alelûmum Devlet varidatını ancak kanuna 
tevfikan cibayet eyleyeceği ıgibi ve yine masarifalt da, 
Kanunu esaside musarralh olduğu veçhile, bir kanunla 
ımısarralh 'olmadıkça icra edilemeyeceği söyleniyor ki, 
gayet doğrudur. Şüfihe yok, eğer 'memleketinizde ıs-
lahaltı maliye istiyoruz ve memleketimizde mütevazin 
bir bütçe istiyorsak, alelûmum sarfiyatımızın, millet 
Meclisince kabul edilmiş, Millet Meclisince tasdik 
edilmiş bir bütçeye nazaran vaki olması icabettiği gi
bi, yine kavanini esasiye icabı, milletten alınacak Ver
giler ve bilcümle tekâlifde dalhi yine kanun haricinde 
hiç 'bir muamele icrası caiz değildir. Fakat Istanbulun 
Düveli rnüttelife tarafından işgalini müteakip talhad-
düs eden vaziyet nazarı dikkate alınırsa bu 'hususu
nun tamamıîyle tatbikına o esmalarda imkân bulun
madığı ve 'bulunamayacağı tezahür eder : Filhakika Is
tanbulun işgalini müteakip elimizde 'bulunan akşam 
Memaliki Osmaniye, Anadolu ve bütün aksamı, adeta 
'baştan ayrılmış, baştan tecrit edilmiş bir göğde me
sabesinde kalmıştır. Bu hal ve vaziyette Ankara'dla te
sisi Hükümet arzusuna düşen, Ankara'dan tesisi Hü
kümet maksadını taklip eden Heyeti Hükümet, şüphe
siz Millet Meclisinin içtiTmaına kadar, umuru Devleti 
ne suretle 'olursa olsun tedvire medbur kalmıştır. Onun 
için bu mecburiyet; Devletin hayatı umulmiyesine sek
te vermemek ve Devletin hayatı umumiıyesini idame 
etmek arzusuna mübtenidir ki, Ibendend'zlin kanaatine 
göre, en meşru ıbir karardır, 

Binaenaleyh, istanbul o vakte kadar uimum Me
maliki Osmaniyenin başı mesabesinde ve merkezi ida

resi olduğu cihetle makamı saltanatın aramızda hay-
lûiet eden 'düşmanlar vasıtaJsiyle bizden .ayrılmış bu-
lunması neticesi 'olarak, derakap ne bir muvazeneli 
maliye Vüeuide getirmek ve ne de lâzımıgel'en kava
nini istihsal etmek imkânı bulunmamıştı. Arz ettiğim 
veçhile, Devlet makinesi yürütm'ek ve bunu inşallah 
yürünerek, ıslah ederek, takviye ederek, 'bütün rcıeta,-
libi millyemizi (tatmin etmek arzusunu takip eden 
Hükümet, o gün Maliyemiz hakkında mevcut kavani
ni ve marttan evvel İstanbul Hükümeti tarafından, 
istanbul Meclisi Meibusanı tarafından kabul edilmiş 
bulunan iki aylık muvakkat bütçenin tatbiki ahkâmı
nı vilâyata emretmiştir. 

'Filhakika şöyle bir tahrirata desteres oluyorum. 
Tahaddüs eden ahvali mıalûme dalavısliyle senei ma
liye için Miihsaılâtın imkânı bulunamamasından naışi -
çünkü istanbul merkezi ayrılmıştır ve havaleleri o 
vakte kadar istanbul vermekte idi - bir tedbiri .mu
vakkat olarak maaşatıo geçen seneye kıyasen ve maa-
şatın geçen sene zarfında ve masarifatın, senei mez-
kûre zarfında, verilen muhassast mecmuu' nazarı 'dik
kate alınarak, lüzumu sarfı Meclisli Alil Millinin inika
dından evvel memurini maliyeye tebliğ kılmıştı. Eli
mizde o zaman şüuhesfa mart ve mlsan bütçeleri mev
cut idi. Binaenaleyh, Ona nazaran seri ıbir surette ifa-. 
yi hizmet ve sarfiyat kabil bulunmakta idi. Maarna-
filh havalâtı o zaman Maliye nezareti kendisinle has
retmiş olduğu cihetten bu havalâtı evvelkilere kıyasen 
ifa etmek hususunda memurini maliyeye bu suretle 
tebligat icra edilmişti. Bu tebligat nisan nihayetine 
kadar devam etti. Yani burada gayet meşru hareket 
ittihaz edilmiş, yalnız havalâtı talhsisa imkân olmadı
ğından dolayı mahallerinin ihtiyacatına Ve evvelce va
ki olmuş sarfiyatına binaen bir sureti idare kabul 
edilmişti. Nisan nihayeti gelince şüphesiz nisan mu
vakkat bütçesinin zamanı da bitmiştir. Binaenaleyh 
yeni muvakkat bir bütçe talep etmek ve o suretle ha
reket etmek lâzım geliyordu. Maamafith bu müddet 
zarfında Maliye nezareti gerek vilâyattan ve gerek 
yeni teşekkül etmek üzere ve henüz esasları kurul
makta bulunan, muhterem Reisimizin dün 'buyurduk
ları gibi, bir vekil ile yalnız dört ayaklı bir masadan 
ibaret bu gibi teşkilâtla lüzumu olan rrasarifatı top
lamak ve devairin ne kadar masarilfa ihtiyaçları ola
cağını anlamak kabil olamamıştı. Binaenaleyh ma
yıs altı tarihle yine Maliye Vekâletinden şu tarzda 
bir tahrirat bilûmum vilâyata tamim ve tebliğ edildi. 
(Mart ve nisan maaşının geçen seneye kıyasen ve ta
hakkuk edecek rnasafiifatın geçen senede verilen tahsi-
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sat miktarını tecaivüz etmemesi nazarı dikkate alınarak 
hilâ havale tediyesi (mukaddema tebliğ kılınmıştı. Mayıs 
ve haziranda tahakkuk edecek maaşat ve masarifaitın 
da bu dairede tahakkuk ettikçe tediyesi lüzumu be
yan olunur). İşte gerek muntazam bir senelik bütçe 
tanzimi ve gerek istihsal edilemeyen hesalbat dolayı
sıyla bir muvakkat büitçe tanzim ve takdim edilmesi
nin ihtimali mevcut olmadığından dolayıdır ki, Mali
ye Vekâleti şu suretle idari bir tedbirle meselede de
vam etmeyi varidatı ci'bayet etmekle beralber sarfi
yatta devam etmeyi kaibul etmiş bulunuyor. Bendeniz 
tavsiyei âlinizle bu vazifei idareye tevkil edildiğim 
günden itibaren gerek vilâya'ttan ve gerek diğer de-
vairden lâzım gelen bütçelerin ve lâzım gelen malû
mattın celbedilip edilemeyeceğini tahkika başladım. 
Bu tahkikatın neticesinde bazı vilâyattan bazı malû
matın varit olduğu fakat pek uzak bulunan ve pos
talarımızın son zamanlardaki intizamsızlığı dolayısıy
la muhabere gayri kabil bulunan vilâyatımızdan... 

SIRRI BEY '(İzmit) — Para vermediğiniz için... 
MALİYE VEKİLİ FERİT 'BEY (Devamla) — 

Tamamiyle malûmat gelmediğini haiber aldım. Pos
tanın parasını tedarik etmek yine Posta İdaresinin 
vazifesi olmak gerek. Postanın «intizamsızlığıdır ki 
posta varidaitının tenakusuna sebep olmuştur. 

SIRRI BEY (İzmit) — Sonra 'konuşuruz. 
FERİT IBEY (Devamla) — Mamafih bendeniz 

her ne olursa olsun, Kanunu esasiye tevfikan bir büt
çe tanzim etmeden masarifatı ipka etmek ve varidatı 
cübayet etmek kalbil olmadığına kail olmadığından 
dolayı derakap bir muvakkat bütçe tanzimimi karar-
laştırdım ve ibundan dört ıgün evvel bir muvakkait 
bütçeyi Heyeti âiiyenize beş aylık olmak üzere tak
dim ettim. Çünkü beş aylık muvâkkat bütçe bundan 
evvel geçmiş üç ayın bu suretle sarfiyat Ve varidatım 
teşhir ve tahmin edeceği gibi bundan sonra devam 
edecek bulunan önümüzdeki ağustos ve eylül ayların
da da masarifatı idare etmek ve varidatını cibayet ey
lemek üzere bendeniz ruhsat ve mezuniyet verecek
tir. Muvakkait bütçe, Encümeni âlinizde derdesti tet
kik ve derdesti tezekkürdür. Muvakkat bütçe oradan 
çıktıktan sonra Heyeti âiiyenize gelecek ve Heyeti 
celilenizin tasvibi veçhile idarei umur edilecektir. 
Malûmuâliniz esasen bütçe hitama ermeden ve za
manı büsbüsün biterek, Kanunu esasiye münafi ol
mak üzere idarei umur edilmeden evvel tanzim edil
mek lâzım gelirdi. Maalesef bendeniz bunu yapa
mazdım. Çünkü elimde bir esas yoktu ki daha önüm
de 'bir zaman hana tayin etsin. O zaman müddetinde 

yeni muvakkait bütçe takdim edeyim. Binaenaleyh 
hizmete haşladığım gün iki şıkkın muvacehesinde 
idim. Ya alelûmum «idare umurunu tevkif etmek ve
yahut muamelâta devam etmek. Bendeniz düşündüm 
iki; Heyeti âl'iyenizee bütçenin bu esnada tasdik edile
memiş olması, maliyemizin birtakım esasata malik 
olamamasına istinat etmiş ve bu güne kadar maliye
miz hakkında bir ihtar veyahut maliyemiz hakkında 
bir mütalâa dermeyan etmemiş olmak hasebiyle He
yeti âliyeniz zımnen bu surette sarfiyatı kabul eyle
miştir. (Olmadı kaibul olmadı sadaları). 

Bendeniz evvelce arz etmiş olduğum veçhile iki 
şıkkın muvacehesinde idim. Birincisi; ben beş para 
tediyatta bulunmamak için her tarafa telgraflar çe
ker ve bu suretle bütün muamelâtı durdururdum. 

Tabii Heyeti âliyeniz buna muvafakat etmezdi. 
BİR MEBUS BEY — Selefi âlinizde o mecburiyet 

altında idi. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (Devamla) — 
İkincisi; muvakkat 'bütçeyi Heyeti âiiyenize takdim 
etmek için tabii hazırlanmak «mecburiyetinde idim.. 
Ve bunu da bir hafta evvel hazırlayıp Heyeti âiiye
nize takdim ettim. Yine bir hafta zarfında, kemafis-
sabık, selefimin takip ettiği usulü takip ile, Devletin 
umurunu durdurmamak ve en az bir müddette ki 
- bu ancak «bir haftada olabilir - Heydbi âiiyenize mu
vakkat bütçeyi takdim etmekti. Bendeniz ikinci şıkkı 
ihtiyar ederek, muvakkat bütçeyi takdim ettim. Şim
di muvakkat bütçeyi Heyeti âliyenizin encümenin-
dedir. O encümende bulunduğu müdde'tçe veyahut 
encümenden buraya geldiği zamandan itibaren her 
hangi dakika Heyeti âliyeniz Kanunu Esasiye tevfik 
hareketle bütün harekâtı maliyeyi tevkif etmeyi ben
denize emrederseniz derakap bendeniz icra öderdim. 
Etmediğiniz takdirde bu güne kadar devam ermiş ol
duğu veçhile, bu günlerde bütçeyi varidat ve sarfi
yatı, yine muvafakati âliyeniz altında olarak, tevdi 
ederdim. Başka türlü hareket etmekliğin imkânı yok
tur. 

TAHSİN BEY — Meclisin bîr kararı istihsal 
edildikten sonra tebligat imkânı vardır. Bir kere bu 
meclis 23 Nisanda teşekkül etti ve Vekilleri de inti
hap etti. Binaenaleyh nisanın hitamından evvel Mec
liste'bir karar... 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (Devamla) — 
Bendeniz mayısın altısında Maliye Vekâleti tarafın
dan vilâyata tamim edilen tahriratı Heyeti âiiyenize 
arz ettim. O zaman bendeniz mevcut değildim. Bina
enaleyh efendiler kanuni ve seri bir surette ifayı 
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muamele etmek, encümende mevcut bulunan muvak
kat bütçeyi süratle kabul ederek, bendenize tevdi 
etmekle kaimdir. Bunu tevdi etiğiniz andan itibaren 
»bütçeye göre icrayı sarfiyat ve varidattın hesabım ih
timali tahassul eder. 

Şimdi efendiler ikinci bir mesel yine sual buyu-
r uluyor. O da; 'bu müddet zarfında harcırahlar ne 
miktara 'baliğ olmuştur? Efendiler 2 mayıstan 27 tem
muza kadar olan harcırahlar miktarı - ki mazbut
tur - bunları çıkarttım, şu suretiyle bir neticeye deıs-
teres oldum ve bu müddet zarfında memurine 
73 993 lira 'harcırah verilmiş, 2 mayıstan 27 temmu
za 'kadar 73 993 lira,. Bunda efendim vilâyaıtta dahil
dir. 

HULUSİ BEY (Karahisarı Şarki) — Şarka giden
lerin on bin lira harcırahı var. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (Devamla) — 
Şimdi bunların içeri'sinde bir dört bin lira kadar tah
min ettiğimiz harcırah vardır ki bunlar mahallerinde 
bilhesap verilmiş ve elan daha hesabı Hazineye varit 
olmadığı cihetle miktarı gayri malûm bulunmuştur. 
Sonra harcırahın bir kısmı da Heyetiâliyeniz ağayı 
kiramının mahallerinden hareketi zamanında Mü
dafaai Hukuktan vesaireden alınmıştır ki bunların 
hesahatı da burada dahil değildir. Bu 73 993 lira, 
içerisinde, Müdafaai Milliyeye 33 145 lira, Dahiliye
ye 19 067 lira, Adliyeye 10 796 lira, Maliyeye 
3 163 lira, Sıhhiyeye 1' 102 lira, İktisada 2 304 lira, 
Hariciyeye 20 lira, Emniyeti Umumiyeye 590 lira, 
Jandarmaya '875 lira, Nafıaya 878 lira, Maarife 660 
lira ve Büyük Millet Meclisi için de 1 225 lira harcı
rah tediye edilmiştir. Efendim arz ettiğim veçhile, 
Müdafaai Hukuktan alınan harcırahlar bu hesap da
hilinde değildir. İşte efendiler harcırah hakkında da 
takdim edeceğim malûmat bundan ibarettir. Zanne
derim başka bir cihat sual buyurulmamıştı. 

HULUSİ BEY (Karalhisarısahip) — 10 bin hangi 
kısma dahil Beyim, Müdafaai Milliyeye mi dahil
dir? 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Ne tarafa ait 
olduğunu düşünmedim. Onu tahkik eder zatiâlinize 
malûmat veririm. Mayıs hesabiyle değil, bütün devair 
hesabiyle. Ya Müdafaai Milliye içerisinde olmak lâ-
zımgelir veyahut Dahiliye içerisinde olmak lâzımge-
lir. Çünkü Hariciyede görüyorsunuz ki bu yoktur, 

MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarki) — Anladık, 
maksadımız, zaten nazır beyden sual edişimiz, Ma
liye nâzın sabıkı hakkında yapacağımız teşelbbüse 
meibni idi. Şimdi anladık işin mahiyetini. Beyefendi
nin izahatı 'bize kâfi. 

BİRİNCİ REİSVEKİLİ ÇELEBİ EFENDİ — 
, Efendim Konya mebuslarının bir takriri var. 

ALİ SURURİ EFENDİ (Karahisarı Şarki) — 
Efendim müsaade buyurulursa bir noktayı sual ede
ceğim. Takrirde benim de imzam vardır. 

REİSİSANİ BEY — Bu sual takrirlerinde üç şa
hıs var ve bu da şaz olmak üzere kabul edildi. Nizam-
namei Dahili mucibince sualde bir imza bulunur. Ve 
o sual takriri de, esasen falan mesele şöyle midir, 
yahut böyle midir demekten ibarettir. Nizamnamei 
Dahiliyi açarsanız bulursunuz. Bu mesele hakkında 
sarahat vardır. Onun için bir daha rüfekadan istir
ham ederim, sual takrirleri bir imza ile olur. (Gürül
tüler) Sual 'bir imza ile, tek bir imza ile olur efendim. 
(Hayır efendim sesleri). Rica ederim (Gürültüler). 

MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarki) — O bir im^ 
I za ile de caizdir demektir. 

HULUSİ BEY (Karahisarısahip) — Yüz elli im-
I za ile de olur. 

REİS BEY — Sual efendim bir imza ile olur. Ve
kil Bey arzu ederse pekâlâ. 

BİR MEBUS — Ekseriyet olduktan sonra her 
şey olur. 

ALİ SURURİ EFENDİ (Karahisarı Şarki) — 
Ferit Beyefendi 'buyurdular ki; beş aylık bütçeyi 

I Meclise verdim. Şimdi bu muvakkat bütçede Mec-
I lisiâli tenkihat yapacak olursa, geçen üç aylık za-
I manda yapılan sarfiyat hakkında ne muamele yapı

lacaktır? Bu mühim bir meseledir! (Geçmiş ola, sa-
I daları)'. Âti temin olunabilir. Fakat üç aylık sarfiyat 

ne olur? 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Aldûmum 
bu gibi mesailde teamül, bir kere muntazam memle-

I ketlerde, ihtilâl olmayan yerlerde, bütçesiz sarfiyat 
hiç varit bile değildir. Olmaz hile. Meğerki ahval, bi
zim memleketimiz gibi, maalesef mu'htel buluna, 

I vaziyeti yeniden teşkil etmek lâzım gelirse o zaman 
I olabilir. Bunun haricinde, muntazam bir hükümette, 

bütçesiz masraf bir kere olmaz. Mamafih muvakkat 
bütçe usulü, hemen her memlekette, meclisler zaman 

I bulupta bütçeyi zamanında tanzim edemedikleri za-
I manda, âdeta bir teamül mahiyetinde her yerde olur. 
I Muvakkat bütçelerde ita edilmiş olan tahsisat sonra

dan tanzim edilen bütçede yeniden bir tenkihata tabi 
I tutulmaz. Bunun tenkihata talbi tutulmasının ihtimali 
I yoktur. Binaenaleyh muvakkat bültçeler hakkındaki 
I teamüle müsteniden deyebilirim ki; geçmiş sarfiyat 
I sarfediJjmiştir, tahakkuk etmiş ve sarfedillmiştir. Me-
) suliyetin nazıra iadesi imkânı yoktur. 
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BİR MEBUS BEY — Mesuliyet sırf nazıra aittir. 
ALİ SURURİ EFENDİ (Karahisarı Şarkî) — O 

halde Hakkı Behiç Bey aleyhinde hakkı şikâyetimiz 
bakidir efendim. 

REİSİSANİ BEY — Efendim muhavere olmasın 
rica ederim.; 

BİR MEBUS BEY — Hakkı kelâmımızı istimal 
ettirmiyorsunuz. 

REİSİSANİ BEY — Ben ettirmiyorum değil, Ni
zamnamei dalhili ettirmiyor . 

BİR MEBUS BEY — Nizamname noksan ne ya
palım. 

REİSİSANİ BEY — Yeniden ıbir Nizamnamei 
Dahili Encümeni teşkil edersiniz, yukarıdan aşağı 
tadil eder. Bendeniz de onu tatlbik ederim. Mevcut 
olan Nizamnamei dahili ahkâmını tatlbik etmek rnec-
ıburiyeti katiyesindeyim. İsterseniz bir takrir veriniz, 
bir teklifi kanuni veriniz, yeniden bir Nizamnamei 
dahili yapalım... Herkesin keyfine ve arzusuna göre 
Nizamnamei dalhili olamaz. 

1. — Trabzon Mebusu Hüsrev Beyin, İstanbul l 
da muhtacı muavenet olanlara yardım yapılması hak
kındaki teklifi kanunisi. (2/47) 

REİS — İstanbul'da muhtacı muavenet olanlara 
dair Hüsrev Beyin bir takriri var. Bunu lâyiha en
cümenine gönderiyoruz. 

2. — Saruhan Mebusu Mahmut Celâl Beyin, 
mebuslukla memurluğun, bazı müstesnalardan sarfı 
nazar, içtima etmemesi hakkında teklifi kanunisi. 
(2/48) 

REİS — Mebuslukla memurluğun birleşmemesi 
hakkında Saruhan Mebusu Mahmut Celâl Beyin tek
lifi kanunisi, bunu da lâyiha encümenine gönderi-
yorum< i 

Pr. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — O en
cümen toplanmaz efendim. Kanunu esası encüme- I 
nine... 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim. Nizam
namei dahilî diyor ki, bu suretle gelen teklifi kanu
niler evvelâ lâyiha encümenine gönderilir. Lüzum I 
ve ademi lüzumuna dair bir karar alır, ondan sonra 
ait olduğu encümene gider. Onun için biz lâyiha 
encümenine göndermek mecburiyetindeyiz. (Muva
fık sadaları). | 
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4. — Konya Mebusu Vehbi Efendiyle arkadaş
larının, Konya'da askere verilen ekmek numunesin
den bir parça takdim edildiğinden Müdafaai Milliye 
vekâletince bu hususta bir teşebbüs icra edilip edil
mediğinin sualine dair takriri. 

REİSİSANİ BEY — Konya'da askere verilen ek
mek numunesinden bir parça takdim edildiğinden 
Müdafaai Milliye vekâletince bu hususta bir teşeb
büs yapılıp yapılmadığına dair olan Konya mebus
larının sual takriri var. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Müdafaai Mil
liye vekilinden sorulup anlaşılabilir. 

VEHBİ EFENDİ (Konya) — Şu zahirenin bol
luğu zamanında askere verilen ekmeğin numuneleri 
buradadır. Heyeti kiram görsün de (Görelim sada
ları). Bakın ki ne oluyor? Ekmek buradadır, görü
nüz ekmeği. 

REİS — Efendim Müdafaai Milliye vekâletine 
gönderiyorum. Oradan gelir, o vakit ekmek numu
nesi de görülür ve tarafeyn cevap verir efendim. 

3. — Saruhan Mebusu Refik Şevket Beyin, Lâ
yiha encümeninin ilgasına ve Nizamnamei dahilinin 
bazı maddelerinin tadiline dair teklifi kanunisi. (2/49) 

REİS — Sonra efendim Refik Şevket Beyin bir 

takriri var. Lâyiha encümeninin ilgasına ve Nizam
namei dahilinin bazı noktalarının tadiline dair (Han
deler). O da Lâyiha encümenine gidecek (Gürültü
ler). Müsaade buyurunuz efendim, Nizamnamei da
hilide aynı esas vardır. Üç içtimaa gelmeyenler müs
tafi addedilir, yerine diğeri intihap edilir. 

BİR MEBUS — Kanunu esası encümenine git
sin efendim. 

BİR MEBUS — Başka gidecek yer yok, Lâyiha 
encümeni toplanmaz, vaki değil... 

4. — Burdur Mebusu İsmail Suphi Beyin, İstan
bul'dan çıkıp Meclise gelmeyen azaların ademi ka
bulü hakkındaki teklifi kanunisi. (2/50) 

REİS — Düne kadar İstanbul'dan çıkıp vazife
leri başına gelmemiş olan millet vekillerinin bade
ma ademi kabullerine dair Burdur Mebusu İsmail 
Suphi Beyin bir teklifi kanunisi var. Bu da Lâyiha 
encümenine gidiyor efendim. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Müstaceliyet 
karariyle efendim? 

REİS — Müstaceliyet kararını Meclis verir, Tek
lif te öyle midir bilmiyorum. 

3. — TEKLİFLER 
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Sahibi teklif müstaceliyete lüzum gösteriyor. (Mu
vafık sadaları). Müstaceliyeti kabul edenler ellerini 
kaldırsın. (Eller kalkar, kabul sadaları). 

MEHMET VEHBÎ BEY (Karesi) — Nizamna-
mei dahilde müstaceliyet için tahrirî teklif olmak 
lâzım gelir. (İsticale lüzum yok sesleri). 

REİS — Efendim kendileri diyorlar ki bu müs
taceliyet esas tahriridir. O suretle söylüyor. 

BİR MEBUS BEY — Her şey müstacel diyor
sunuz Beyefendi, müstacel olmayanları nasıl ayıra
caklar? Bu hususta isticale hiç lüzum yok. 

1. — Liva encümeni daimî azasından Kütahya 
mebusluğuna intihap edilmiş olan Cemil Bey hak
kında ne muamele icra edileceğine dair Dahiliye ve
kâleti tezkeresi. 

CEMİL BEY (Kütahya) — Ona karşı benim 
bir takririm var efendim. Encümen azası yalnız ben 
değilim, burada yüz tane memur var. Asker var. 
Muallim var. Sırf benim hakkımda nasıl olur? Tet
kik edilen bir ihbara müstenit midir, yoksa nedir? 

REİSİSANİ BEY — Efendim okuyunuz tezke
reyi* 

(Kâtip Haydar Bey tarafından Kütahya Mebusu 
Cemil Bey hakkındaki Dahiliye vekâletinin tezkere
si okundu) : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celildsine 
Büyük Millet Meclisi azalığına tayin olunan liva 

encümeni daimî azasından Cemil Efendinin encüme-

1. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, memur iken 
mebus intihap edilen zevatın tahsisatlarına dair tak
riri. 

KÂTİP HAYDAR BEY — Efendim, bu da Ce
mil Beyin cevabı. 

REİS — Efendim, müsaade buyurunuz da okun
sun. (Gürültüler). 

Riyaseti Celileye 
Bu günkü ruznamede encümen azasından oldu

ğum cihetle mulhassasatım hakkında ne muamele 
yapılacağına dair Dahiliye vekâleti celilesinin bir is
tizanını gördüm. Bundan ekdem herhangi bir me
mur veya reis veya azayi müntehabenin iki yerden 
maaş ve tahsisat alamaması esasatı sureti katiyede 
Meclisi Alice kararkir olmuşıken hiç bir memur 

5. — Saruhan Mebusu Refik Şevket Beyle refi
kinin, Düveli it Hafiye tarafından ne fi ve tebit edi
lenlerin ailelerine maaş itasına dair teklifi kanunisi. 
(2/51) 

REİS — Düveli itilâfiye tarafından nefi ve te
bit edilenlerin ailelerine verilecek tahsisat hakkında 
Refik Şevket Beyle refikinin takriri, keza Lâyiha 
encümenine (Hay hay sadalar). 

Kütahya Mebusu Cemil Beyin liva encümeni dai
mî azasında bulunması hasebiyle hakkında ne mua
mele icra edileceğinin Kütahya mutasarrıflığının tez
keresi. 

ni livaca mezun addile muhassasatının tesviyesi ka-
rargir olarak şimdiye kadar tesviye edilmiş ise de 
mumaileyhin bu kere Ankara'ya azimet edeceğinden 
bahsiyle badema muhassasatı hakkında ne veçhile 
muamele ifası lâzımgeleceği Kütahya mütesarrıflı-
ğından işar olunuyor. 28 Haziran 1336 ve 15 Tem
muz 1336 tarihli ve 1092 ve 1211 - 1277 numaralı 
tezkerelerle arz olunduğu üzere Büyük Millet Mec
lisi azalığına intihap ve izam olunmuş bu ve emsali 
memurin ve aza hakkında bir karar ittihaz buyu-
rulmuşsa tebliğine emir ve müsaade buyurulmasını 
rica eylerim efendim. 

Dahiliye Vekili 
Hakkı Behiç 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Tezkere 
eski encümene havale edilsin. 

reis ve aza ve muallim tasavvur edemem ki, Mec
listen aldığı mebusluk muhassasatmdan başka me
muriyeti asliyesinden veya encümen azalığından 
maaş ve muıhassasat ahzine tenezzül etsin. Ve Me-
busini muhtereme meyanında bir hayli encümen 
azaları mevcut iken bunda Vekâleti celilece sırf şa
hıs tecellî ettirilmesi acaba neden münbaistir? Bi
naenaleyh, Meclisi Âlinin küşadına müsadif olan 
23 Nisan 1336 tarihinden itibaren alınmış herhangi 
'bir maaş muhassasat ve ücuratın sırf bana münha
sır değil umumdan istirdadı ve tahsisatlarından tev
kifi tabiidir. 

Bunun için Ankara vilâyet merkezince ne gibi 
muamele icra edilmiş ise ona tevfikan ben ve be
nim gibi encümen azalarıyla bütün memurlar, as
kerler, belediye reisleri, müftüler, muallimler, kadı-

4. — TEZKERELER 

5. — TAKRİRLER 
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lar ve ücretli memurlar hakkında mülhakatça da o 
yolda muamele ifası lâzımgeleceğini arz ve o yolda 
cevap itasını teklif eylerim. 

2 Ağustos 1336 
(Bravo, bravo sadaları). 
RElSÎSANİ BEY — Cemil Bey buyurun. 
CEMİL BEY (Kütahya) — Yalnız bendeniz şu

na istinat ediyorum ki, Kütahya mutasarrıfı benim 
hakkımda yazmıştır. (Kürsüye, kürsüye sadaları). 

Bizim Kütahya'da üç tane maaşlı memur encü
men azasıdır. Birisi aslen memurdur. Yani memuru 
aslidir. Birisi de belediye reisidir. Fakat yalnız mü-
tesarrıfın bana hasran yazması acaba neden icabe-
diyor, neden münbaistir? Bunun kendisinden sorul
masını teklif ederim. 

Dr. SUAT BEY (Kastamonu) — Efendim, me
muriyette olup Meclisi Âli azalığına intihap olunan 
zevatın maaşlarının katile tahsisatlarıyla iktifa edil
mesi takarrür etmişti. Bu defa verilmiş olan takrirle 
bu eski karar teyit edilmiş olur. Yalnız bendeniz 
arzetmek isterim ki, bazı zevat 23 Nisanda burada 
bulundular. Bazıları bir ay sonra, bazıları iki ay 
sonra geldiler, hattâ henüz gelmekte bulunan arka
daşlarımız var. Bunların memuriyetleri, infikâkleri 
tarihinden itibaren mi, yoksa 23 Nisandan itibaren 
mi ittihaz edilecek? Bunu hangi tarihten itibaren .... 
(23 Nisandan itibaren. (Gürültüler). 

NAFlZ BEY (Canik) — Efendim, bu mesele ge
çen gün mevzubahis olmuştu ve denilmişti ki: hem 
mebusluktan tahsisat almak, hem de memuriyetten 
maaş almak caiz değildir. Bunu Heyeti Vekile tas
vip etmiş idi. Meclis de bunu zımnen kabul etmiş
tir. Esasen kavanini mevcudede bunu âmirdir. Ben
deniz de memur idim, Samsun müddeiumumisi idim. 
Oradan intihap edildim. Zannederim mayıs ayının 
28'inde oradan infikâk ettik, ve kıstalyevm suretiyle 
maaşımı aldım ve geldiğim vakit mercii aidine mü
racaat ederek yerime aharinin tayinini rica ettim. 
Sonra bu mesele Mecliste mevzubahis olmuştur. Şim
di burada takarrür edecek veyahut mercii aidince 
tatbik edilecek usul, 23 Nisandan sonra muayyen 
bir tarihtir. Çünkü meselâ: bizim intihabımız diğer 
zevatın intihabından sonra vukubulmuştu. Ben o za
man memuriyetimde ifayi vazife ettiğimden dolayı 
maaşımı aldım. Çünkü orada ifayi vazife ettik. Bi
naenaleyh, bendeniz teklif ediyorum ki, her memu
run mebusluğu tahakkuk ettiği tarihte maaşı kesilir, 
sonra tahsisata müstahak olur. 

EMtN BEY (Erzincan) — O halde tahsisatı kes
mek lâzım. 

NAFİZ BEY — (Devamla) — Usulü sabıkta. Bu 
veçhiledir. Efendim, Tahsisat senevidir. Katedilemez. 
Kanunu esasî mucibince Meclisin müddeti dört ay 
iken icabına göre temdit edildiği vakit, beş veyahut 
altı aya iblâğ edildiği vakit ayrıca tahsisat alınmaz. 
Tahsisat senevidir. Birkaç gün veya bir ay sonra 
gelen mevzubahs olmadığı gibi, bir kaç ay fazla ça
lışmak da fazla bir hak talebine sebep olamaz. 

Halbuki, arkadaşlardan bazıları mezun addedilerek 
hem memuriyetten maaş alıyor, hem buradan tahsi
sat, bu caiz değildir. Yalnız şimdi tahakuk edecek 
23 Nisan'dan değil, herkesin mebusluğu tahakuk etti
ğinden itibaren maaşlarının katedilmesi iktiza eder. 

İİSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Efendim, ben
deniz bir kelime söyliyeceğim. Yalnız bir şey hatır
latmak isterim. Şüphesiz takrir pek haklıdır. Me
muriyetle mebusluk ayni zamanda içtima edemez, ve 
maaşları da vardır. Öteden beri İstanbul böyledir. 
Bunu hatırlatıyorum., 

(Hayır sadaları), (Gürültüler). 
REİS — Efendim, sıra ile geliniz. 
(MAARİF V. DR. RİZA NUR BEY (Sinop) — 

Efendim, muallimler maaşlarını alabilecekler buyu
ruyorlar. Fakat bu mualimlerin vazifelerine devam
ları meşruttur. Devam etmeyenler yani Ankara'nın 
haricinde bulunanlar maşlarını nasıl alırlar? Tabiî 
alamazlar. Bunlar müstafidir, 

MUSTAFA LÛTFİ BEY (Siverek) — Eyyamı 
tatiliyede alırlar, 

DR. RIZA NUR BEY — Onu bilmem orası da 
ayrıca bir meseledir. Tetkik edilmek ve hal edilmek 
lâzım gelir., 

ıSonra bir şey arz edeyim, diğer bir nokta nazarı 
dikkatimi celbetti. Meselâ buyuruyorlar ki, Haziran 
tarihinde mebus olmuşlar. O vakte kadar memuriyet
leri maaşlarını alıyorlardı, buraya gelince bitemamen 
alacaklardır. Meselâ bendeniz böyleyim, bizde ayni 
(katagori) dahilinde bulunuyoruz. 

(Türkçe söyleyiniz sadaları). Bilenler vardır, efen
dim. O sınıftan demektir. Affedersiniz. Ben daha 
ziyade Türkçe olmak üzere söylemek isterdim. Ol
muyor, ne çare. Eski bir itiyat neticesidir. İnşaallah 
yakinde lisanımız gayet mükemmel bir hale gelir, bu 
gibi şeyler olmaz. 

Efendim, şimdi biz İstanbul'da idik. Geçen teş
rinisani mi idi, kânunuevvel mi idi? Şimdi hemen 
senesi oluyor. Düşününüz. Kaç aydır ifayi vazife 
ediyoruz. Muhassas olan para aynidir. Biz bir se-
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neye karıp bir müddettir çalışıyoruz. Ve ayni mu-
hassasata alıyoruz. Zaten onu almıştık, bitmişti. 
Efendim, şimdi Haziranda bir zat geliyor O zamana 
kadar bir memuriyette maaş alıyor ve ayni zamanda 
bitemamiha ayrıca tahsisatı da alıyor. (Handeler). Ben-
denizca ya onlardan kıstalyevm yapmalı, yahut bi
zimkilere başka bir şey vermeli. 

CEMİL BEY (Kütahya) — Efendim, sonradan 
gelen mebuslar, meselâ Haziran iptidasında ve daha 
sonra gelen mebuslar acaba noksan tahsisat alıyorlar 
mı? Meclisin küşadından evvel gelipte burada ay
larca bekleyenlere fazla tahsisat veriliyor mu imiş?.. 
Neden dolayı yirmi üç Nisan'dan itibaren kesilmesi 
icabeden maaşlar neden kesilmesin? Ben Nafiz Be
yin bu baptaki mütalaatını muvafık görmüyorum. 
Sonra muallimlere gelince; muallimler isterse burada 
Ankara'da bulunsunlar, Mebus oldukça muallimlik 
yapamazlar. Çünkü o yalnız Darülfünun ve mekâtibi 
âliye muallimlerine aittir. Sultaniler, idadiler, Darül-
mualliminler bundan müstesnadır. (Doğru sadaları). 
Binaenaleyh, Maliye Nazır Vekili Beyefendi izahat 
versin (Handeler). 

iMALİYE V, FERİT BEY (İstanbul) — Efen
dim gerek muallimler hakkında Cemil Beyin be
yan ettiği veçhile tefrik edilmek gerek muhassasat 
meselesi halledilmek için burada fazla izaai vakte 
lüzum yoktur. Zaten Kanunu Esasi Encümeni de 
lazımgelen mukerreratı ittihaz edecek ve kısaca arz 
edecektir. Binaenaleyh meselenin burada müzakere 
edilmemesini rica ederim ve kâfi görülmesini teklif 
ediyorum. 

l(Kâfi kâfi sadaları). 

ıREİSİSÂNİ BEY — Efendim bunu Kanunu 
Esasi Encümenine gönderelim. (Hay hay sadaları) 
evvelce de Meclisi Âlinin bu hususta ittihaz eylediği 
bir karar vardır. Mebuslukla memuriyetin ayni zatta 
içtima edemiyeceği esas idi. Daha doğrusu, memur 
iken mebus olan zevatın maaşlarının katı esası karar-
gir olmuştu. O da nazarı dikkate alınır ve bu Ka
nunu Esasi Encümenine havale edilir. 

ıBÎR MEBUS BEY — Fakat çıksada gelsede gör
sek. 

3. — TEKLİFLER (Devam) 

6. — Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin, İngilizler ta
rafından tevkif ve nefi edilen zevata muavenet hak
kında teklifi kanunisi. (2/52) 

REÎSİSÂNÎ BEY — Efendim mütarekeden son
ra İngilizler tarafından tevkif edilenler hakkında Elâ
ziz Mebusu Hüseyin Beyin teklifi var Lâyiha Encü
menine gönderelim. 

7. — Saruhan Mebusu Mustafa Necati Beyin, 
fedakârların sureti taltifi hakkında teklifi kanunisi. 
(2/54) 

REÎSİSÂNÎ BEY — §ark cephesindeki fedakâr
ların sureti taltifi hakkında Saruhan Mebusu Necati 
Beyin bir takriri Var onu da Lâyiha Encümenine 
gönderelim., 

7. — SUALLER, CEVAPLAR (Devamı) 

5. — Erzurum Mebusu Durak Beyle rüfekasının, 
Şark cephesindeki kuvvetlerimizin mütecavizlere karşı 
müdafaa etmemeleri esbabının bildirilmesine dair 
Erkâni Harbiyei Umumiye Riyasetiyle Müdafaai Mil
liye Vekâletinden sual takriri. 

REÎSİSÂNÎ BEY — Şark cephemizdeki kuvvet
lere tecavüz edenlere karşı Hükümetim bir karar itti
haz etmesine dair Durak Bey ve rüfekasının istizahı 
havi sual takriri var. 

HULUSÎ BEY (Karahisan Sahip) — Böyle şey
ler celsei hafiyede olur. 

REİSÎSÂNÎ BEY — Eğer arzu buyurulursa ilk 
önce Erkâni Harbiye ve Müdafaai Milliyeye gönde
relim de bunların tayin edecekleri esas üzerine celsei 
hafiyede yaparız veyahut aleni celsede müzakere olur. 

6. — Kângırı Mebusu Neşet Beyin, Kuvayi tedi-
biye Kumandanı Miralay Refet Bey tarafından idam 
edilen bazı eşhasa dair istizah takriri. 

REÎSİSÂNÎ BEY — Kuvayi tedibiye Kumandam 
Miralay Refet Bey tarafından bazı eşhasın idam edil
diği hakkında vekâletten istizah edilmesine dair Kân
gırı Mebusu Neşet Beyin takriri var takrir istizah 
şeklinde olduğu için bir kere okunsun. Meclisi Âli
niz isterse kabul eder, isterse kabul etmez. 
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NEŞET BEY (Kângırı) — Bir müddet tehir edi
yorum ve takriri geri alıyorum. 

2. — Trabzon Mebusu Hüsrev Beyin, Sepa Kon
feransı Reisi Mösyö Miiran tarafından verilen cevabi 
notada müstamel tabirattan dolayı Heyeti Vekilen'in 
ne gibi teşebbüsatta bulunulduğuna dair Hariciye 
Vekâletinden sual takriri ve Hariciye Vekâleti Vekili 
Muhtar Beyin şifahi cevabı. 

RBlStSÂNİ BEY — Efendim celseyi açıyorum. 
HÜSREV BEY (Trabzon) — Deminki celsede 

Muhtar Beyefendi Müsyö Mikan tarafından Osmanlı 
Heyeti murahhasasına tevdi edilen notanın Matbuat 
ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi tarafından na
zarı dikkate alındığım beyan buyurdular. Hamdul
lah Suphi Beyefendi bu babta izahat verseler. 

REİSİSÂNİ BEY — (Hamdullah Suphi Beye) 
notanın bir sureti varmış zatiâlinizde.. Meclisi Âli 
anlamak istiyor, lütfen izahat verirseniz... 

HAMDULLAH SUPHÎ BEY (Antalya) — [Mat
buat ve İstihbarat Müdürü Umumisi] İstanbul'daki 
Hükümet tarafından Heyeti murahhasa olarak Paris'e 
gönderilen zevata Miiran tarafından sulh konferansı 
namına verilmiş bir cevap vardır. Efendim bu ceva
bın bir sureti bir hafta kadar evvel buraya vasıl ol
muştu. Trabzon Mebusu Muhteremi Hüsrev Bey 
bu notanın metninde mevcut olan son derece muhak-
kir elfazdan duyduğu teessürü ifade ederek arzu et
mişler ki, bu notaya bir cevap verilip verilmediği an
laşılsın.. 

Arkadaşlar, bilmem bu noktayı tasriha lüzum var 
mı? İstanbul Hükümetinin almış olduğu bu cevabı 
resmî, şekil noktai nazarından bize ait bir şey değil
dir. İstanbul'dan bir heyet gitmiş ve cevap oraya 
verilmiştir. Fakat nakabili inkârdir ki, notanın asıl 
okları doğrudan doğruya milletimize tecvih edil-

REİSİSÂNİ BEY — Peki o halde takrir istirdat 
edilmiştir demektir. Teneffüs edilmek üzere celseyi 
on dakika tatil ediyorum. 

i mistir. Nota, asırlardan beri lisanı siyasette görül
memiş surette müzellil ve münhasıran garaz ve kin 

j ile doludur. Hiç bir vakit lisam resi bu kadar küstah 
J bir tecavüz şekli almamıştır. Zannediyorum ki, ilk 

yapılması icabeden şey, Hükümeti Milliye namına 
I buna bir cevap tertip etmek ve dışarıda neşretmekdir 
I ki, bendeniz bunu bulunduğum dairenin cümlei veza-

ifiden addediyorum. Birde kendi namımıza bir ce-
I vap hazırlarız ve taşrada neşrederiz. Muhterem ar-
I kadaşlarımdan, bu vesileden istifade ederek, bir hu-
I susta reylerini soracağım. Bendeniz yedi sekiz gün-
I den beri Matbuat Müdüriyetinde çalışıyorum, Hiç 
I şüphe yoktur ki bu dairenin vazifelerinden biri, ha-
I riçte memleketimizin manevi müdafaası için lâzım 

gelen vesaiti ve vesaiki hazırlamaktır. Meclisi Âliniz, 
I bendeniz seyahatte bulunduğum esnada bir bütçe 
I ihzar etmiş, ben bu müzakerata iştirak edemedim. O 

bütçe on beş bin liradan ibarettir. Haklarımızı mü-
I dafaa etmek için lâzım gelen propaganda vesaitini, 

her nevi telkin vesaitini, dahilde matbuata yardımı, 
I içerde ve dışarda istihbarat merkezlerini on beş bin 
I liranın içersine sıkıştırmağı, bilmiyorum Meclisi Âli 

nasıl müstacel bir günde karar altına almıştır? Yakın 
I bir günde bir müsaadenizi isteyeceğim. Bazı tasav

vurlarımızı, kendi aramızda tespit ettik, tasvibi âli-
I nize arz edeceğim. Bu uğradığımız hakaret şüphesiz 
j Meclisi Âliniz tarafından maiûm olduktan sonra, üze-
I rinde son derece giran bir tesir hâsıl edecektir. İlâve 
I etmeme müsaade ediniz. İşittiğimiz, memleketimize 
I tevcih edilen ve dünyanın Ibütün uifuklarından kopup 
j gelen koskoca bir küfür kasırgası arasında ibir küfür

den bir tek kelimeden İbaretti. Senelerden beridir ki 
bütün hiristiyanhk âlemi her taraiftan, her köşesinden, 

I her gün milletimize karşı, tarihimize, karşı, mukad-

İKİNCİ CELSE 

Açılma Saati : Badezzeval 4,30 

REİS — Rcisisâni Celâlettin Arif Beyefendi 

KÂTİP : Haydar Bey (Kütahya) 

SUALLER VE CEVAPLAR (Devamı) 
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deratımıza karşı ©n büyük 'bir gayiz ile dolu olan j 
küfrünü kasırgalar halinde yollamaktan hali kalmıyor. 
Fakat en derin teessürle yine itiraf etmeye mecbu
ruz ki değil şimdi, daha evvel ve daha evvel buna 
mukabil olmak üzere, memleketimiz biç bir şey yap
mamıştır. 

Avrupa'da memleketin müdafaaiı hukuku için te
sis edilmiş olan müessesat noktai nazarları, bir kaç is
tisnayı bir tarafa bırakınız, vazifeleri istanbul'dan al
dıkları yarım yamalak emirleri papağan gibi tekrar 
etmekten ibaret kalmıştır. 

Arkadaşlar! Almanya'nın şimalinde bir bahçe'de 
Afrika'nın zencileri geçerken Türkler diye gösterirler. 
(Münih'ten) geçerken benim Türk olduğumu öğrenen 
Ibiri, bunun imkânı yok, Türkler Moğol'dur. Renginiz 
sarı olmak lâzımdır senin gibi Türk olur mu? Demiş
ti. İsviçre'de oturan adamlarımızın birinin Türk ol
duğu anlaşılır anlaşılmaz ailenin çocukları feryat ve 
figan ile sofradan kaçarlar. Çocuklar Türkleri yam
yam biliyor. (Handeler). Amerika'da bir mektep ho
cası sıralar üzerinde oturan kırk, elli çocuk arasında 
Ibir Türk çocuğuna diyor ki: Oğlum memleketinizde 
ev yaparlar mı, mağaralarda, ağaç kovuklarında mı 
oturuyorsunuz? Dünya nazarında siyasi ihtiyaçları
mız noktai nazarından, Hükümete görecek göz işite
cek kulak vermek noktai nazarından değil, geniş bir 
istihbarat ve ihlbarat teşkilâtına lüzum vardır. Kendi 
aramızda itiraf edelim, Hükümetimiz hu günkü vazi
yette kördür ve sağırdır. I 

En yakında geçen şeylerden tamamiyle bihaberdir. 
Düşmanlarımız, bizim kendilerine karşı yaptığımızı 
en hurda tafsiliâtiyle, hemen dakikadan dakikaya haber 
alırken, biz kendi etrafımızda tertip edilen her cins 
suikasta karşı tamamiyle gafil bir vaziyette bulunuyo
ruz. Bize gelen haberler bazan bir ay gecikerek geli
yor. Onun için Meclisi Âli memleketin manevi mü
dafaasını istiyorsa, ordularını idare eden, Hükümetini 
idare eden, işleten zevatın hakikaten ışık altında çalış
masını temin için istihbarat ve matbuat noktai naza
rından geniş bir teşkilât esasını kalbul etmelidir. O 
zaman bu hakaretlere karşı müdafaanın esaslarını ha
zırlamış oluruz. (Pek muvafık sadaları). 

VASFİ BEY (Karahisarı Şarki) — Arzumuz öy
ledir. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Devamla) — Mü
saadeleriyle nota metnini okuyacağım, (Okudu): 

Sulh konferansı Reisi Müsyü Milran tarafından 
Osmanlı heyeti murahhasası riyasetine 'müttefikler na
mına tevdi kılınan cevapnamenin tercümesidir. j 
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Paris 17 Temmuz 1920 - Hükümeti Osmaniyenin 
dermeyan eylediği mütalaaıta konferansın verdiği ce
vap bu gün saat beşte Miralay Hanri vesatetiyle irsal 
edilmiştir. 

Sepa 16 Temmuz 1920 - Kendisinden imza ©dilmesi 
talep olunan muahede lâyihası hakkında Hükümeti 
Osmaniye tarafından dermeyan edilen mütalaatı Dü
veli Müttefika bir dikkati kâmile ile tetkik eylemişler
dir. Hükümeti Osmaniyenin, Harbi umumideki me
suliyetinin kendi müttofiklerininkinden daha az oldu
ğuna ve binaenaleyh daha hafif bir muameleye iddiayi 
hak edebileceğine sahip olduğu görülmektedir. Dü
veli müttefika bu iddiayı kalbul edemezler. Düveli 
mezkûre Türkiye'nin bütün milletlerin hürriyetine kar
ışı tertip olunan suikastın maksadı istipdatkârisi ©n zi
yade vuzuh ile tazahur eylediği bir sırada mezkûr 
suikasta bilihtiyar iştirak eylediği ve bu tarzda hare
ket etmekle Türkiye'nin yarım asırdan fazla bir müd
det esnasında kendisinin mücerrep dostları olmuş olan 
Düveli muazzamaya pek vazıh surette ihanet etmek 
oürmünü irtikâp etmiş olduğu fikrindedirler. 

Türkiye harbe hiç bir mazeret veya tahrik olmak
sızın dahil olmuştur. Düveli müttefika Devleti müşa-
rünileyhaya karşı hiç bir fikri hasmane beslememekte 
idiler. 

1914 Ağustos ayı esnasında Düveli müttefika ta
rafından Balbıâliye icra edilen bir tebligatta, Türkiye, 
harbin nihayetine kadar bitaraflığını muhafaza etmesi 
şartiyle, Düveli müttefikanın Mem'alİki Osmaniyenin 
tamamiyeti mülkiyesini temine muvafakat ettikleri 
bildirilmekte idi. 

HÜSREV BEY ((Trabzon) — Yalan vadolunmuş-
tur. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Cevaben) — Daima, 
asırlardan beri. 

Bu beyanata atfıehemmiyet etmemekle Türkiye 
harbe duhulü sebebinin bir endişei emniyet değil bel
ki ihtiras eseri olduğunu ispat etmiştir. 

Osmanlı heyeti murahhasası Türkiye'nin harbe mü
dahalesinin beşeriyet için müstelzim olduğu mesaip 
ve mazarratı lâyiki ile takdir etmiyor gibi .görünmek
tedir. Türkiye'nin mesuliyeti yalnız Düveli müttefika 
ordularının Osmanlı ordusunu mağlûp etmeleriyle 
alâkadar değildir. Düveli müttefikaya karşı bilâ sebep 
büyük bir münakalei bahriye tarikini kapamakla ve 
bu suretle bir cihetten Rusya ve Romanya ve diğer 
cihetten de onların müttefikini bahriyesi arasındaki 
münasebatını men eylemekle Türkiye, Harbi umumiyi 



î : 43 3 . 8 . 1336 C : 2 

lâakal iki sene daha temdit etmiş ve Düveli mü'ttefi-
kayı milyonlarca hayatı insaniye ve yüz milyarlarca 
para zayi etmeye sevketmiştir, 

BİR MEBUS 'BEY — Hakkını yapmıştır. 
MUSTAFA BEY (Tokat) — Demek mevcudiye

ti varmış yaşasın Türkiye., 
SOYSALLI İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — 

Erzurum'da ölenler karıncamı idi? 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Okumakta devam
la) — Hürriyet âlemi «pek vasi zararlar mukabilinde 
iade ve tesis eylemiş olanlara karşı Türkiye'nin med
yun olduğu tazminat, kendisinin hiç Ibir zaman tediye 
edemeyeceği miktarın pek ıfevkindedir. Düveli nuütte-
fika vazıhan görüyorlar ki: Diğer 'milletler üzerindeki 
Türk hakimiyetine sureti katiyede nihayet vermek za
manı gelmiştir. Harbi umumiden evvelki uzun seneler 
zarfında Babıâli ile Düveli muazzamanın münasebatı 
siyasiyeleri tarihi, vicdanı beşeriyeti harekete getiren 
ve isyan ettiren mezalime bir nihayet verebilmek için 
biiâ muvaffakiyet tekrar edilmiş silsiiei teşebbüsatın 
tarihinden başka bir şey değildir. Son yirmi sene zar
fında ermeniler, şimdiye kadar işitilmemiş derecede 
'barbarca şerait dahilinde katledildiler. Hükümeti Os-
maniyenin katli âmlar, tehcirler ve üserayi harbiyeye 
süi muameleler hususundaki muamelâtı sabıkasını 
pek ziyade geçmiştir. Mesaibi vakıa meyanında ola
rak 1914 senesinden beri Hükümeti Osmaniyenin mef-
ruz bir ihtilâl vesilei gayri varidesiyle kadın, erkek 
ve çocuk (800 000) ermeniyi katlettiği ve (200) bin 
Rum ile (200) bin ermeniyi ocaklarından tehcir et
tiği tahmin edilmektedir. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Van ihtilâli de 
yalan mı idi? (Devam devam sesleri). 

HAMDULLAH SUPHİ ©EY — Reis Bey mü
saade buyurulursa burada bir satirlik bir istitrat ya
pacağım, arkadaşlar bunun madde madde cevabını 
Hükümet verir. Yalnız burada bir şey hatırlatmak is
tiyorum. Meclisin teessüratı, ifadei nöktai nazarından 
zannediyorum ki onun ifadesi olacaktır. Mefruz bir 
ühtilâl diyecek kadar yalanda cesur olan bu adamlar, 
Boğos Nobar Paşanın bir vesikai resmiye halinde Pa
ris'e, Londra'ya, Roma'ya verdiği kâğıdı bütün mat
buat ile neşrettiler ve Bogos Nobar Paşanın, yani Er
meni heyeti murahhasasının reisi olan bu zatın ifade
since, bizim ile Ruslar arasında harp başladığı gün 
yüz elli Ermeni bize karşı Rusyayı takviye etmiştir. 
'Mefruz ihtilâl şeklinde bir vesikai resmiye makamına 
kaim oluyor. Düşünün yalan söylemekte ne kadar küs
tah bir cesarete maliktirler. 
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KADRİ BEY (Diyarbekir) — Onların da itirafatı 
var. 

, HAMDULLAH SUPHİ BEY ((Okumakta devam
la) — Hükümeti Osmaniye gayri Türk ırklara mensup 
tebaasını yağma, tecavüz her nevi cıürme karşı mu
hafaza etmek vazifesinde kusur etmekle kalmamış
tır. Delâili kesireye nazaran Hükümeti mezkûre hi
mayesine mecbur olduğu ahaliye karşı en vahşiyane 
tecavüzatı bizzat tertip ve idare etmek mesuliyetini 
deruhte eylemiştir. Esbabı ânifeye binaen Düveli miüt-
tefika, gayri Türk ırkların ekseriyet teşkil ettikleri ara
ziyi Türk boyunduruğundan talhlise azmetmişlerdir. 
Gayri Türk birçok ahaliyi Kanunu Osmaninin nüfuzu 
altında kalmaya icbar etmek ve muvafıkı hakkaniyet 
olacak ve nede Şarkı karipte âdilâne bir sulh tesis 
edebilecek bir mahiyette bulunacaktır. Düveli mütte-
fika, Trakya ve İzmir'i Türk tahakkümünden tefrik 
eden ahkâmı muahedede hiç bir güna tadilât icrasına 
muvafakat edemezler. 

SITKI BEY (Malatya) — Kuvvetimiz ettirecek in
şallah. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY {Okumakta devam
la) — Zira bu iki memlekette Türkler akalliyettedir. 
Ayni mütalaa* Türkiye ile Suriye arasında tayin olu
nan hattı hududa da kabili tatbiktir. Bu esbaba binaen 
Cemahiri Müttehide, Reisinin, muvafıkı hak ve ada
let olarak tayin edeceği hudutlar dahilinde serbest bir 
Ermenistan teşkiline mütedair ahkâmda tadilât icra 
edilemez. İzmir hakkındaki kararlar, mezkûr limanın 
Anadolu ile ticaret mübadelâtını talhdit edecek bir 
netice vermeyecektir. Bilâkis limanın serbestisi mua-
hedename ile temin edilmiş bulunduğundan ahalisi 
namuskâr bir Hükümetin tahtı idaresinde olarak... 
(Handeler). Mezkûr limanın - Hinterlanda - yani arka 
araziye bir mahreç olması hususunda pek ziyade men-
faattar bulunacaklardır. Mezkûr liman dahilin ihti-
yacatını her vakitten fazla müessir bir surette temin 
eyleyecektir. Bunun için tayin olunan usulü idare 
(Danzig) limanındakinin aynidir. 

Boğazların usulü idaresine gelince; Düveli müttefika, 
bir Türk Hükümeti tarafından mukadderatı medeniyeti 
karşı yeni bir ihanet vukuunu men için icabeden te-
dabiri ittihazdan kendilerini menedemezler. Binaen
aleyh, Boğazların serbestsini temin için ittihazını meş
ru gördükleri usulü idarenin kavaidi esasiyesini tedbil 
edemezler. Maamafih, Boğazlar komisyonunda Tür
kiye'nin de vekil bulundurması hakkında Osmanlı He
yeti murahhasası tarafından dermeyan olunan mlüta-
îaatı tamamen reddetmeyi de muvafık görmemektedir
ler. (Handeler). 
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OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Zekâtları 
kadar malları artsın. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Okumakta devam
la) — Düveli mezkûre sahil devletlerinden biri olmak 
sıfatiyle, Türkiye'ye, Bulgaristan'a olduğu gibi ve ay
ni şerait dahilinde mezkûr komisyona bir murahhas 
göndermesi sıfatını bahşetmeyi tahtı karara aılmışılar- j 
dır. Türkive lehindeki bu tadilât diğer bazı tadilât ile 
birlikte işbu cevapnamenin mellfufunda muharrerdir. , 

J 
Mesela, Türkiyeyi düveli müttef ikaya (1 600) ve ' 

daha fazla ton hacmindeki sefainini terke icbar eden 
maddeyi ilgaya imkân görmüşlerdir. I 

s 
Türkiye'de malî kontrol ihdasına dair bulunan 

ahkâmdan maksat, Devleti müşarünileyhayı vesayet 
altına vazetmek değildir. Ahkâmı mezkûrenin vazın-
dan m'aksat, pek başka olarak, mazide Türkiyeyi 
harap etmiş olan ihtikâr ve infisaha karşı himaye 
etmek (Berayi istihza - hay allah razi olsun? sesleri) 
ve emperyalist temayülânıtdan nihayet kurtulmuş bir 
Türk milletine müreffeh ve iyi idare edilir bir mil
let olabilmek (Handeler), fırsatını bahşetmektir. Ce-
vapnameye hitam verirken, Düveli müttefika, mua
hedenin Osmanlı Heyeti murahhasasınca ona atfo-
lunan mahiyeti haiz bulunmadığını kayit ve işaret 
eylemeği lüzumlu addederler. 

SOYSALLI İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) —. 
Karagöz mantığı. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (Devamla) — 
Filvaki muahedename Osmanlı Hükümetlerinin o 
kadar zalimane ve fena bir surette, idare etmiş ol
dukları araziyi hâkimiyeti osmaniyeden nezetmekte-
dir. Fakat muahedename Türkiyeyi vâsi ve mün-
bit araziye malik bir Devleti milliye halinde idame 
eylemektedir. Ahkâmı mevcude meyanından hiç bi
ri, Türk milletini usulü şahikasını ıslah eylediği 
takdirde, onu müreffeh bir millet olmaktan mene-
decek bir mahiyette değildir. (Handeler). Muahe
dename İstanbulda, Türklerin ekseriyet teşkil et
mekte olmaları daii şüphe olmasına rağmen, şehri 
mezkûrun Türkiyeye payitaht olarak idamesine ka
dar varmıştır. Düveli müttefika bu kararı ittihaz ey
lerken Türklerin mazide nüfuzu Hükümetlerini 
suiistimal etmelerinden mütevellit büyük tereddüt

lere düşmekten kendilerini menedememişlerdir. 
Hükümeti Osmaniye sulhu imzadan istinkâf eyledi
ği, Anadolu üzerindeki nüfuzunu iadeye ve mua
hede ahkâmının temini tatbikına iktidarını ispat 
edemediği takdirde kararı mezkûrun muvafıkı ih
tiyat ve tedbir olduğunun mucibi iştibah olması 
Düveli müttefika nazarında tezahür eyleyecektir. 
Bu takdirde Düveli müttefika - esasen muahede na
mede münderiç ahkâma tevfikan - ahkâmı mezkû-
reyi tadil etmek ve bu defa Türkleri sureti katiye-
de Avrupadan ihraç etmek vazifeleri karşısında 
bulunabileceklerdir. Düveli müttefika işbu cevap-
name ile Türkiyeye ahkâmı muahedeyeikabul ey
lediğini (Af buyurunuz bir parça tercüme bozuk
tur) ve imza etmek niyetinde bulunduğunu sureti 
katiyede bildirmesi için on günlük bir mühlet veril
diğini tebliğ, mühleti mezkûre 27 temmuz gecesi 
yarısında hitama erecektir. (Biraz daha temdit et
mişlerdir, şimdi efendim) Şayet muahedename irae 
olunan şerait dahilinde imza edilmeyecek olursa 
Düveli müttefika ahvale muvafık addedecekleri te-
dabiri ittihaz eyleyeceklerdir. İhtiramatı faikamın 
kabulünü rica ederim. 

İmza 
Milran 

RİFAT BEY (Tokat) — Karagözün işine dön
dü (Handeler). 

HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ MUHTAR 
BEY (İstanbul) — Bundan evvelki celsede Heyeti 
aliyenize arzetmiş olduğum veçhile şimdi kıraat 
olunan nota, İstanbul Hükümeti tarafından Fransa-
ya gönderilmiş olan ve Ferit Paşanın riyaseti al
tında bulunan heyete tevdi edilmiş bulunduğu ci
hetle buna Ankara Hükümeti Milliyesi tarafından 
bir cevap itasına tasaddi etmek, o heyeti murahha-
sanın, bu Hükümetin Heyeti murahhasası olduğunu 
zımnen kabul demek olacağı cihetle katiyen gayri-
caizdir. Binaenaleyh, Heyeti aliyenizden, Hükümet 
tarafından bir cevap verilmesinin tahtı karara alın
masını rica ederim. Yalnız şimdi bu notada mevzu
bahis olan fıkraların ve nukatın her birisi ayrı ayrı 
mevzuu bahis edilmek şartile ve gazete makalesi su-
retile buna lâzım olan cevabı ret verilmek iktiza 
eder ve zannediyorum ki, menafi i milliyeye en mu
vafık olan cihet de budur. (Doğru, doğru sadaları). 
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2, — LÂYIHALAR 

2.! — Erkân, ümera, zabıtan ve mensubini as
keriyeye zam icrasına dair kanun lâyihası. 

• i 6. — MAZBATALAR 

/. — Erkân, ümera, zabitan ve mensubini as
keriyeye zam icrasına dair kanun lâyihası ve Ka-
vanini Maliye encümeni mazbatası. 

RElSt SANÎ BEY — Efendim, ruznamemize 
geçiyoruz. Erkân ve ümera ve mensubini askeriyeye 
zam icrası hakkında Müdafaai Milliye vekâletinin 
teklifi üzerine Heyeti vekilece müştereken kabul 
olunmasına dair Kavanini Maliye encümeninin maz
batası okunacak. 

(Kâtip Haydar Bey, mazbatayı okumak istediği 
esnada). 

NEBÎL EFENDİ (Karamsarı Sahip) — Reis Be
yefendi, evrakı varidede midir? 

RElSt SANt BEY — Ruznamededir. (Evvelki 
ruznameden müdevverdir sesleri). 

MALİYE VEKtLt FERtT BEY (istanbul) — 
efendim, bu meselede bir yanlışlık olmuştur. Mü

dafaai Milliye vekâleti bunu Heyeti Vekilede mü
zakere etmeden buraya göndermiş ve makamı riya
sete takdim etmiş. Heyeti Vekile bunu tezekkür et
memiş. Kalem dairesinde bir zühul olmuş. Doğru
dan doğruya Meclisi âlinize gelmiştir. Binaenaleyh, 
Heyeti Vekileye iadesini istirham ederim (Muvafık 
sadaları) 

RElSlSANt BEY — O halde efendim, Hükü
met bunu talep ediyor. Mazbatanın okunmasına 
lüzum görüyormusunuz efendim? (Okumağa lüzum 
yoktur, Heyeti vekileye gitsin sesleri). 

RElS (Devamla) — Mazbatanın okunması ta
raftarı olanlar ellerini kaldırsın. (Yok, yok sesleri). 

Peki efendim, o halde Heyeti Vekileye gönderil-
sin. 

8, — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
7. — Malatya mebusu Lûtfi Beyle arkadaşları

nın, vilâyatı şarkiye muhacirlerine muavenet edil
mesi hakkındaki takririle Muhacirin müdüriyeti 
umumiyesinin Sıhhiye vekâletine raptına dair iki kı
ta kanun lâyihası ve Dahiliye ve Sıhhiye encümen
leri mazbataları. 

RElSlSANt BEY — Efendim, Muhacirin müdiri-
yeti hakkında Heyeti Vekilinin teklifi kanunisi, bu 
zannederim geçenki celsede müzakere edilmiş ve 

bir neticeye iktiran etmemiş onun içpı yeniden ruz-
nameye ithal edilmiştir. 

VEHBÎ EFENDİ (Konya) — Efendim, o gün 
burada bir yanlışlık oldu. Dahiliye encümeninin 
lâyihai kanuniyesi reye konup kabul, ademi kabulü, 
tefhim olunduktan sonra hilâfına verilen takrir re
ye kondu. Sonra, bu onu tazammun eder dendi. 
Halbuki maddei kanuniye burada reye konmadı. 
(Kondu sadaları). 

Konmadı efendim. Meskûtün anh kaldı. (De
vam sesleri, müzakere sesleri). 

REÎSİSANÎ BEY — Maddei kanuniyeyi reye kur
sak müzakere istemez. Müsaade buyurulur mu efen
dim? Vehbi Efendinin verdiği izahata göre o günü 
okunan, teklifi kanuninin Heyeti umumıiyesinin red
dine ait olan bir teklif imiş ve tabiî ret teklifi, esas 
itibarile, en evvel reye vazedilecek bir tekliftir ve 
o teklif reye vazedilmiştir. (Anlaşılmadı sadaları). 

VEHBİ BEY (Karesi) — Ret demek, tadili red
dediyor ki, aslının ipkası demektir. Halbuki, aslının 
hilâfında olan takrir reye konmadı. Takrire ret tak
riri demek, Dahiliye encümeninin tadilini reddedi
yor. Hükümetin teklifini kabul ediyor, ipka demek
tir. Dahiliye encümeninin teklifi, aslî tadildir. Aslî 
tadil teklifini evvelâ,reye koymak lâzımdır. 

VEHBt EFENDİ (Konya) — Hasılı maddei ka-
nuniıyenin reye konmasını teklif ediyorum. 

REtSlSANl BEY — Müzakere için ruznameye 
konmuştur. Şimdi efendim Dahiliye encümeninin 
teklifi... 

TEVFlK RÜŞTÜ BEY — Takrir var efendim. 
RElSlSANt BEY — Mevcut olan takriri bir 

kerre okuyalım. 
KÂTlP HAYDAR BEY — Efendim takrir 

maddelerin tadiline dairdir. 
Birinci maddenin tadiline dair mesele henüz re

ye konmadı. Diğer takrirler tadil teklifidir. Efen
dim Heyetli umumiyedekiı takrir Refik Şevket Be
yindir. 

BlR MEBUS BEY — Mesele henüz tavazzuh 
etmemiştir. 

REÎSÎSANÎ BEY — Kanunun heyeti umumiye-
si hakkında bir takrir vardır. 
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KÂTİP HAYDAR BEY — Efendim Refik 
Şevket Beyin takririni okuyacağım. Bu takrir he
yeti umumiyesinin reddi hakkındadır. 

(Takrir kâtip Haydar Bey tarafından okundu): 
Takrir sureti 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Heyeti icraiyenin sureti teşekkülüne dair olan 

ve sülüsanı ekseriyet ile tasdikımıza iktiran edeiı 
kanunda (Sıhhiye ve muaveneti içtimaiye) vekâleti-

. nin vazifesini (Muhacirin müdüriyeti umumiyesi) ni 
de ithal etmiştik. Daha iki ay evvel bir Kanunu 
esasi mahiyetinde kabul edilen bir kanunun bu gün 
tebdili katiyen doğru değildir. Onun için Heyeti Ve-
kilemn teklifi, zaten kabul edilmiş bir kanuna ait 
olmakla ve bittabi Dahiliye encümeninin de müta-
leası bu sebeble gayri varit bulunmakla her iki tek
lifin reddile Muaveneti içtimaiye tarafından idare
sini teklif ederim. 

31 Temmuz sene 1336 
Saruhan mebusu 

Refik Şevket 
Dr. TEVFlK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Sıh

hiyeye Muaveneti içtimaiyenin raptedilmesi, mut
laka Muhacirin müdüriyetinin de reptedilmesinin 
ayni değildir. Binaenaleyh bu ciheti tefrik etmeliyiz. 
Filhakika muhacirinin iskânı ve onların terfihi ah
vali bir Muaveneti içtimaiye meselesidir. Fakat 
geçen günkü müzakeratta ve söz söyleyenlerin de 
ekseriyet ifadesinden anlaşıldığı üzere, Muhacirin 
müdüriyeti umumiyesinin olduğu gibi muhafazası
na taraftar olan pek az adam vardır. 

REIStSANÎ BEY — O vakit kabul edilmiş mi, 
edilmemiş mi? Heyeti umumiyeden bahsediniz. 

Dr. TEVFÎK RÜŞTÜ BEY (Devamla) — 
Binaenaleyh asıl heyeti umumiyesine girmeden evvel 
şunu söylemek isterim ki; Muhacirin müdüriyeti 
umumiyesinin Sıhhiye vekâletine raptı, Muhacirin 
müdüriyeti umumiyesinin aynen kabulü demek de
ğildir. Bu meseleyi tefrik etmeliyiz ve bizim de ta
lebimiz Muhacirin müdüriyeti umumiyesinin kendi
sinden beklenen vazifesini istikmal etmesi ve bu 
vazifenin istilzam ettiği teşkilâtın yapılmasıdır. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Efendim 2 Mayıs tarihinde vukubulan dokuzuncu 
içtknada, Heyeti vekile hakkındaki kanun kabul 
edilmişti. O kanunun birinci maddesi şöyle: (Se
riye, Evkaf, iktisat, Ziraat, Maarif, Orman, Mali
ye, Nafia, Dahiliye, Erkâni harbiyei umumiye lilâa-
hiri...) 

Binaenaleyh Dahiliye merbut olan muhacirin me
selesi Muvazenei içtimaiye tabiri altında Sıhhiyeye 
verilmiş değildir. Ve 'böyle 'bir şey yoktur. (Doğru 
doğru sesleri). Bu ötedenberi Dahiliyeye merbut 
olan bir dairedir. înfikâki ise bir kararla, bir ka^ 
ınumla olabilir.; Böyle karar yoktur ve şifaham da 
böyle !bir şey geçmemiştir. Zabıtlar meydandadır. 
Yoktur öyle bir şey... 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Zabıtlar 
tetkik olunsun. 

İHAMIİT BEY (Trabzon) — Efendim Muaveneti 
/içtimaiye namiyle bir vekâlet tesisi hiç bir vakit 
Muhacirin idaresinin dahi ihtiva edeceğini tazammün 
etmez. 

Çünkü Muavenet içtimaiye frenkçeden tercüme 
edilmiş bir tabirdir. O müessesatı hayriyeye taallûk 
efder̂  Muhacirle hiç alâkadar değildir, 

JBHSÎM ATALAY BEY (Kütahya) — Bizde Av
rupalılara medeni bir millet olarak görünmek hissi 
uyandığından beri, yani tanzimatı hayriyeye teşeb
büs ederek, Ikendi milli müessesel'erimizi yiıktığımız-
dain itibaren, bir takım teşkilât vücuda getirdik ve 
bir de onun temadisi demek olan Muhacirin teşki
lâtımı meydana getirdik. 'Bu da diğer Hükümet mü
esseseleri gibi hiç bir şey yapamadı. Zaten yapıla
mazdı. 

TSPEBİL EFEINDİ (Karahisarı Sahip) — O kara
rı 'kanunide sarahaten (Muaveneti içtimaiye) diye 
bir kayiit yoktur. O günkü zabtı getirir okuruz, ha
kikat meydana çılkar. Tahakkuk eder. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Muave
neti içtimaiye tabiri gayet umumî ve şümullü bir 
kelimedir. Halbuki bir da'irei müstakilenin bir dai
reden! bir nazare'tten fekki irtibatiyle diğer nezareite-
raptı bir maddei müstakillai kanuniye ile temin edi
lebilir. Eğer Muaveneti İçtimaiye tabirine bunu ilâ
ve edersek Adliye de dahildir. Adliye idarelerinim de 
lağvi lâzım diyeceğim. Çünkü Adliye de bir mua
veneti içtimaiyedir. IbJkakı halktır, tevzii adalettir. 
Bu da bir Muaveneti içtimaiyedir. Bilcümle eytamı 
eramil işleri de MuaVenletü içtimaiyedir. (Gürültüler) 
müsaade edin. Bütün muamelâttan gaiye saadeti be
şeri temindir. Muaveneti içtimaiyeyi ithal eylediği
miz takdirde 'bütün muamelâtı ilhak edelim. Bir 
Ikelirnıe ile Sıhhiye dairesine verelim geçelim, gide
lim. Binaenaleyh yalnız (Muaveneti içtimaiye) tabiri 
hiç bir vakit, Muhacirin dairesinin Muaveneti liçti-
mayeye raptını icap etmez, tazammün etmez. Bu 
iddiadayım^ 
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RElîSlSAıNt BEY — Geçen celsede Sıhhiye Veki
li Hey söylediler ve dahildir dediler. 

(HAKKI HAMİ DEY (Sinop) — Efendim, İcra 
VeMlerinim intihabı hakkımda yapılan bu kanunun 
münakaşasında rüfekayi kuramın kâffesi burada ol
saydılar zammederim encümen yekdiğerini mütenakıs 
'kararlar çrkmaz ve dünıden 'beri bu münakaşa böyle 
devam edip 'gitmezdi. !Bu rnevadı kanuniyenin müza
keresi esnasında burada bulunan Yusuf Kemal Bey, 
'Muaveneti içtimaiye hakkında uzun uzadıya muta-
leaıtta 'bulundular. Sonra Muaveneti içtimaiyeyi ni
çin ilâve ediyoruz, ne olacak? Dendiği zaman gel
diler, zabıtnamede mevcuttur. Muaveneti içtimaiyeyi 
(ilâve etmekten maksat, bir Muhacirin müdüriyeti 
var, maalesef bu şimdiye 'kadar memlekette hiç bir 
iş görememiştir. Muhacirin ve buna mümasil muh
tacı muavenet (kimseler memleket dahilinde perişan 
olmuştur. Esasen Sıhhiye nazaretinin vazifei e&asi-
yesinti tetkik edecek olursak yalnız hastagâne bak
mak değlt, ibu (suretle memleketlerinden dur ve meh-
cur kalmış kesaöım her türlü ihtiyaoatı maddiye ve 
maneviyeler'ini de nazarı teemmüle almaktır. Bu esa
sen Sıhhiye nezaretine 'aJt 'bir vazife liken her neden
se Dahiliye Vekâletine, öteden beri verilmiş, bir mü-
'dürdyete tevdi edilmiştir. Vazifei esasyesiyle pek de 
münasebettar olmayan bu mesele ile o daire pek 
alâkadar olamamış ve vazifesini yapamamıştır de
diler. ıBu hapta uzun uzadıya müzakere yaptıktan 
sonra «dMualvemeti içtimaiye» fıkrasının Sıhhiyeye 
ilavesini kabul etlti Ve 'bu kabulü itibariyle bende
miz zannediyorum ki; o tarihten itibaren Muhacirin 
müdüriyeti kaldırılmış da ıbu vezaifi Sıhhiye Vekâ
leti üzerine almış. Maatteessüf Sıhhiye Vekâletinin 
feu mesaili üzerine almadığı, dünden 'beri burada ce
reyan eden müzakereden anlaşılmıştır. Meclis bunu 
kabul etmiştir. Yani bu İtibarla Muhacirin müdü
riyeti vezaifi, Sıhhiye Vekâletine, Muaveneti içtimai
ye namı altımda verilmiştir. 

JjSMAtL SUPHİ BEY (Burdur) — Yeni bir ka
nuna lüzum yoktur, 

Dr. TEVFİK RÜŞTÜ 'BEY (Menteşe) — Bura
da bir sui tefehhüm hâsıl oldu. Hamit Beyefendi bi
raderimiz, iş Muaveneti 'içtimaiye meselesinde de
ğildir dediler. Muaveneti içtimaiye meselesi firenk-
çedir. İstanbul'da Müessesatı hayriye diye tabir olun
muştur, Halbuki daihla eyi tabiri Muaveneti içtimai
yedir. 'Muhacirini, geçen gün de arz ettiğim, üç kıs
ma ayırmışjtık. (Bir kısmı siyaseti hariciye itibariyle. 
Siyaseti Dahiliye icabı olarak celp ve iskân edilen 

muhadrindir. Filhakika Ibu iskânı muhacirin mua
veneti içtîmaiyede dahil değildir. Fakat bu gün mev
cut olan muhacirin ve evvelce de mevcut olari mu
hacirin meselesi; Devletimizin meşgul olacağı mesele 
hu değildir. 

ı(Sadet dahilinde ısadalar) Hayır İspat edeceğim. 
Sadet dahili olduğunu ispat edeceğim. (Devam de-
'vam sesleri) Rica ederim dinleyiniz. Sadet harici ise 
o zaman söyleyiniz. 'Binaenaleyh bu gün mevcut 
olan muhacirin, memleketimizin şurasına burasına 
saikai iktisat ile dağılmış, İş arayan ve iş bulamayan, 
terfihi lâzımegelen 'bir külttedir ki bu, tamamiyle 
muaveneti içtimaiye kelimesinde dahildir. Eğer Mec
lisi âlimiz muaveneti içtimaiyenin Sıhhiyeye raptını 
kabul etti ise, 'bu cins muhacirin umuriyle iştigal 
eden daire oraya raptedilmiş demektir. 

(Bravo doğru sesleri). 
OPERATÖR EMtN BEY (Bursa) — Efendim er 

geç ıbu muhacirin meselesi işi haiolumduktan sonra, 
yani bu muhacirin mevalarıma iade olumduktan son
ra tabiidir ki 'Muhacirin müdüriyeti umumiyesi lâğ-
völunacaktır. Eğer bumu muaveneti içtimaiye nezare
tine raptetrniyecek olursak ki - bir tahvili merciden 
ibarettir - Belki de Sıhhiye Vekâleti size teşekkür 
eder. İster raptedin, iister raptetmeyin (Handeler)... 

İRiEİSİSANİ BEY — Efendim söylleyeceğiniz söz 
bu takrir hakkında nudır? Süruri Efendi! 

AUİ SÜRURİ EFENDİ (Karahisârı Şarkî) — 
Berideniz bu takrir hakkında fazla münakaşa ettiği
mizi anlıiyorum. 'Bu takrirde deniliyor ki; mademki 
'Muaveneti içtimaiye namiyie bir velk&het kabul edil
miştir. 'Muhacirin müdüriyeti umumiyesi de bittabi! 
oraya tâbidir. Yani o tâbir ile kabul edilen kanun 
bunu tazammun etmiştir. Fakat efendiler, 'böyle 
fek ve tesisi irtibat için bir kanunu sarih ister. Öyle 
tazammum ile olmaz. Böyle sarih bir kamum da he
nüz yapılmamıştır. Alelhusus o kamum 'bu noktayı 
velev ki tazammun etmiş olsun. Efendim şimdi Mec-: 

isi âli bu kanunu tadil etmek salâhiyetini haiz de
ğil midir? Haizdir tabii. 'Binaenaleyh eğer o muave
neti içtimaiye tâbirimde bu merbutiyeti esasen mün-
'demiç 'görüyorsa, Meclisi âli Heyeti Vekileoin tek
lifimi kabul eder ve bu suretle keyfiyet kabul ve rnıer-
butiyet sarahate iktiran etmiş olur. Eğer kabul et
mezse 'diğerine rapteder, (işte hulâsa bu demek ki, 
bu takrir şayanı münakaşa değildir. (Kâfi kâfi ses
leri). Reye koyun. 

REtSİSANÎ 'BEY — Refik Şevket Beyin bir 
teklifi var. Her ikisini de reddetmek esasına dair bir 
teklifi var. Onu reye koyuyoruz. (Ret sesleri) Onu 
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bk de reye koyacağım. (Gürültüler) ne için bağın- I 
yorsunıuz? Eter (kalkar kabul edilip editaıiyeceği I 
ibeli dur. I 

MUSTAFA ©EY (Karahiisarı Şarkî) — Reye ko
yunuz efendim. I 

RECÜStSANt HEY — Kâtip Haydar Beye Mta-
<ben: Bir daha okuyun (Okumaya ilüzum yolk sesleri) 
(bir taraftan okuyun diyorlar bir taraftan da okuma- I 
yın diyorlar, reddediyorlar. (Anlaşılsın okunsun efen- I 
düim sadaları)^ I 

(Kâtip Haydar 'Bey (Kütahya) tarafından Refik 
Şevket Beyin takriri tekrar okundu).. I 

REİSÎSANİ 'BEY — Kabul edenler lütfen ele
rini kaldırsın. (Eter kallkar) Kabul edilmedi efen
dim. Şimdi efendim heyeti umumiyesi hakkında mü- I 
zalkere kâfi görüldü değil mi efendim? Şimdi maz- I 
ihataları okuyacağız. Zannedersem muahhar olan 
ıSıih'hiye Eıncümenıi mazbatasıdır. Evvelâ onu okuya- I 
cağız. (Buyurun okuyun ®adaları)< I 

KÂTİP HAYDAR BEY (Kütahya) — Sıhhiye 
[EJncümenli mazbatasını okuyorum efendim. 

Mazbata Sureti 
Büyülfc Milet MecM Riyaseti Celilesline 

Muhacirin Müdüriyeti umumiyesinin Dahiliye 
Vekâletinden lirtaıbatı fek olunarak Sıhhiye ve Mua-
'veneti içtimaiye Vekâletine raptı hakkında Heyeti 
Veklece kabul edilip Riyaseti Celilleden muhavvel I 
216 Mayıs sene 1336 ramazan sene 1338 tarihli mad-
dei münlferideli kanuniye lâyihası üzerine icra edilen 
müzakeratta gerek viilâyatı Şarkiye ve gerekse vilâ-
yaitı garbiye ahalisinden muhacir ve mülteci sıfatiy-
le 'bir çolk vatandaşlar muhiti millide kendileri mua
venete muhtaç bir hafe maruz bırakmış oldukların- j 
dan muhacirin idaresinin Muaveneti İçtimaiye Ve
kâletine raptı ıgayet talbiî olup iskân âşaıir meselesi 
irse sırf siyasî ve 'idarî fok mahiyeti haiz bulunduğun
dan bunun Dahiliye Vekâletine olan irtibatının mu
hafazası tensip edilmekle işbu mazbatamız tanzim 
kılındı, 

25 Temmuz 1336 
S. ve 1 iM Encümeni M. M. 

(Reis Bursa 
Dr. Suat Op, Dr. Elmin 

Kâtip 
Doktoit 

Fuat I 
RBÜSÎSAjNt BEY — Reye koyuyorum. (Ret, ret 

sesleri) Müsaade buyurun efendim, reddedersiniz. 
Fakat eler kalkar, anlaşılır. '(Kabul sesleri, reye ko- | 
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yun sesleri) Koyacağız efendim, fakat bırakmıyorsu
nuz, ret diyorsunuz (Gürültüler) ret, ret, veya kabul 
diye bağırıyorsunuz. Efendim bu Sıhhîye Encüme
ninim mazbatasını kalbul edenler 'lütfen ellerini kal-
dırsın^ (Ret edenler elerini kaldırsın sesleri) (Eller 
kallkar) Reddedilmiştir efendim. Şimdi efendim Da
hiliye Encümeninin teklifini okuyoruz. (Ret ve ka
bul sesleri) Doğru değil efendim, bu Meclisin inti
zamına halel geliyor efendim. İntizamı Meclis na
mına istirham ederim efendim, 

IMadde madde okunacak efendim. Okuyun efen
dim. 

REFİK ŞEVKET 'BEY (Saruhan) — Onun için 
madde madlde okunmadan heyeti umumiyesinin reye 
konulmasını teklif ederim. 

REİSİSANİ BEY — Efendim geçen günkü cel
sede bendeniz riyaset etmediğim için tamamen bıilimi-
yorunii Fakat kâtip beş diyor ki; bu Dahiliye En
cümeninin mazbatasının heyeti umumiyesi hakkında-
Iki müzakere kâfi görülmedi diyorlar. Onun kifayeti 
reye konuldu mu, konulmadı mı? (Konulmadı sada-
üarı) Kâtip bey de konulmadı diyor. Dahiliye Encü
meninin teklifi bir daha okunsun. Bunun hakkında
ki müzakerenin kifayetini reye koyalım. Bir kere 
mazbata okunsun efendim. 

(Kâtip Haydar Bey (Kütahya) tarafından Dahi
liye encümeni mazbatası okundu) : 

Suret 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Malatya Mebusu Lûtfi ve rüfekası beyler tara
fından muhacirinin terfihi ahvalile beraber memle
ketlerine sevk ve izamları ve şimdiye kadar bir fay
da temin etmemiş olan muhacirin müdüriyeti umu
miyesi teşkilâtının lâğvi hakkındaki takrir ile Muha
cirin müdüriyeti umumiyesinin Sıhhiye ve muave
neti içtimaiye vekâletine raptına mütedair teklifi ka
nuni Encümenimizce tetkik ve müzakere edildi. Lût
fi Bey ve rüfekasmın takririnde gösterildiği veçhile 
mesken ve mevalarından bin türlü felâketler netice
si uzaklaşarak aramıza iltica eden binlerce muhaci
rin ve mülteci felâket ve sefaleti müthişe içerisinde 
bunalmış ve Muhacirin müdüriyeti umumiyesi namı 
altında getirilmiş olan teşkilâtı hazıra maksadı te
şekkül ile mütenasip hidemata muvaffak olamadığı 
şimdiye kadar teakup eden tecarübü adidesiyle ta
hakkuk ve tezahür eylemiştir. 

Zamanımızda hiç şüphesiz en ehemmiyetle na
zarı dikkate alınması lâzım gelen mesailden biri bel
ki de en mühimmi muhacirinin iskân, iaşe ve terfi-
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hi hal ve hayatlarıdır. Bu emri mühimmin biran ev
vel nazarı dikkate alınarak hallini düşünen encüme
nimiz aynı zamanda vaziyeti maliyemizi de kemali 
dikkatle nazarı dikkatten dur tutmadığı için buhra
nı umumîi hazıradan ankarip hayırlısıyle kurtuldu
ğumuz anda diğer mesaili hayatiyemiz arasında mu
hacirin meselesinin de esaslı bir surette halledilece
ği zarurî bulunduğundan o mesut günleri idrâk edin
ceye kadar muhacirinin vaziyeti hazırai elimesini 
tahfif ve tehvin maksadıyla tedabiri âtiyenin tatbi
kine lüzum göstermiştir: Muhacirin müdüriyeti 
umumiyesi namı altında mevcut olan teşkilât bütçe
mizin ehemmiyetli bir kısmını belettiğinden memu
rin maaş ve muhassasatı olarak verilen ve miktarı 
binlerce liralara baliğ olan paranın muhacirinin is
kân, iaşe sevk masrafına karşılık tutularak Müdüri
yeti umumiyenin lağvi ve bu vezaifin belediyelere 
devriyle umur ve muamelâtı sureti mahsusada ta
yin olunacak bir muhasip vasıtasiyle idare ettirilme
si ve bu teşkilâtın lağvinden tasarruf edilecek me-
baliği azimenin envai mahrumiyet içinde inleyen 
muhacirinin iaşesiyle bunlar içinden memleketlerine 
avdet etmek isteyipte muaveneti maliyede bulunu -
lamaması yüzünden mütemadi sefalet içinde yaşa
yanlara itası lâzım ve zarurî görülmüştür. 

Bu takdire göre Sıhhiye Muaveneti içtimaiye ve
kâletinden vaki olan teklifi kanuninin mahalli tat
biki olmayacağından encümenimizce reddolunarak 
muhacirine ait umur ve muamelâtın mahallî beledi
ye heyetlerine terki tensip olunmuştur. 

Müdüriyeti umumiyenin lağvi muhacirinin çek
mekte olduğu envai mahrumiyet ve iztırabata der
hal nihayet verecek bir tetbir olmadığı encümeni
mizce kabul edilen bir hakikat olmakla beraber ha
li hazırın idamesinde de marülarz bir faide görme
miştir. Şimdiye kadar olduğu veçhile bizde Muha
cirin teşkilâtı dolgun maaşlarla lüzumsuz memuri
yetler ihdasına münhasır kalmış ve bir çok tasav-
vurat ve mütaleatla teşkil kılınarak seneden seneye 
memurin kadrosu tezyit edilen Müdüriyeti umumi
ye maksadı teğkilatiyle mütenasip olmak üzere faa
liyetini maalesef müsmir bir şekle ifrağ edemeyerek 
hemen hemen vazifesini ekmeğin kıyyesi altmış ku
ruşa çıktığı vakitlerde bile beher nüfusa altmışar 
paradan ibaret tevziata hasreylemiştir. Çok yazık
tır ki bu tevziatta da bir bir işidildiği üzere bir çok 
suiistimalât meydan almış ve defi cu için millet ve 
Hükümetten imdat ve muavenet bekleyen betbaht 
kardaşlarımız ne şiarı islâmiyete ve ne de hissiyatı 

hakikiyyei insaniyeye asla muvafık olmayan bir hal 
ve felâket ve sefalette kalmış ve yüz binlercesi te
lef olmuştur. 

Muhaceret ve muhacirin meselesi bizde bitahsis 
vaziyeti hazıramız dolayısiyle cidden ve her şeye 
tercihan düşünülecek bir şekil almıştır. Herhangi bir 
felâket neticesi memleketi terkederek bayrağımız al
tına sığınanlar hakkında hakiki bir istatistik tutul-
saydı, erkamın ifade edeceği o hakayikı müellime 
cümlemizin gözlerini karartır, dimağını ezerdi. Hu
lâsa bu en büyük derdi içtimaimizin katî ve esaslı 
bir surette halline kadar halk işinin yine kendileri
ne terki hakikatin kabulüne gidildiği şu zamanlarda 
hiç bir zatın teşkilâtı haziranın ipkasına taraftar 
olamayacağına da encümence ümit var bulunuldu
ğundan Heyeti Umumiye kararı dairesinde Muave
neti içtimaiye encümenince de tetkik edilmek üzere 
esbabı maruzaya binaen ihzar edilen mevadı kanu
niye berayi tetkik Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

REİSİSANİ BEY — Dahiliye encümenin oku
nan mazbatasını kabul buyuranlar lütfen ellerini 
kaldırsınlar. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Müzake
renin kifayetine karar verildi. 

REİS — (Eller kalkar). Kabul edildi. 
REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Müzake

renin kifayeti karargir oldu mu efendim? 
İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Efendim bu 

babta söz söyleyecektim bu nasıl olur efendim? 
REİSİSANİ BEY — Kabul edildi efendim. Mad

delere geçiyoruz. 
(Kâtip Haydar Bey (Kütahya) tarafından birinci 

madde okundu) : 

Madde 1. — Muhacirin müdüriyeti umumiyesi 
mülgadır. 

REİSİSANİ BEY — Bu madde hakkında söz 
söyleyen var mı efendim? 

MUSTAFA TAKİ EFENDİ (Sivas) — (Muha
cirin dairesi mülgadır) deniyor. Halbuki herhalde 
Muhacirin idaresi lâzım. Bunu Muaveneti içtimaiye 
vekâletinden fekkettik. Pekala, Dahiliyede kalsın. 
Fakat bu müstakil bir idare kalmadıkça (gürültü
ler) ölüme malhkûm olan bu muhacirin zaten hali 
sefalette, esasen ölüme mahkûm muhacirin bir an 
evvel ölecektir, yazıktır. Dahiliye vekâleti buna ba-
kamaz, insaf edelim. 

BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Sıhhiye de 
bakamaz. 

91 — 



I : 43 3 . 8 . 

MUSTAFA TAKİ EFENDİ (Devamla) — Sıh- T 
hiye de bakamaz. Sıhhiye baksın demiyorum. Fakat | 
eski muhacirin dairesi gibi resmî defterler üzerinde 
kalmamalı, iş görmelidir. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Biçareleri be
lediye eline verdiler (gürültüler) belediyeler hain 
olur. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisari Sahip) — 
Efendim Muhacirin müdüriyeti umumiyesinin lağvi; 
hiç şüphesiz bunda bir isabet var. Bendenizce Mu
hacirin müdüriyeti umumiyesi şimdiye kadar mu
hacirlerin rızkından çalarak biçareleri aç ve sefil 
bırakmıştır. (Gürültüler). 

REİSİSANİ BEY — Rica ederim, sözünüzü is
tirdat ediniz. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Bu her 
yerde suiistimalâta uğradılmıştır. Hatta muhacirine 
muhtas.... 

REİSİSANİ BEY — Rica ederim Şükrü Bey 
tashih ediniz. (Gürültüler). 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Bunu 
kimse inkâr edemez. Suiistimalâta uğradılmıştır efen
dim. Sonra muhacirine o devair değil, en ziyade ma
halli bir surette bakılmıştır. Bu sene Karahisarda 
bendeniz şahidim. Muhacirin dairesi bakmadı. Aha
li ve belediyeler bakdı. Kendilerine elbise, buğday 
ve kömür tedarik etti. Bu sene muhacirini ölmekten 
ahali kurtardı. Binaenaleyh her yerde az çok muha
cirine yardım eden ahali olmuştur. Bunu ahaliye bı
rakmak daha doğrudur. Eğer bir vazife suretinde 
bırakırsak daha çok muvafık olacaktır. Bendenizce 
Muhacirin dairesinin lâğvi ile belediyelere verilmesi 
çok muvafıktır. Belediyeler hakkında bir kanun en
cümenlerde derdesti tetkiktir. Belediyelere bir de 
şahsiyeti maneviye verecek olursak daha çok muva
fık olacaktır. 

REİSİSANİ BEY — Birinci madde hakkında 
söz söyleyecek var mı efendim? Bunun için bir ta
dil teklifi yoktur. O halde maddeyi reye koyuyo
rum efendim. 

NECATİ BEY (Erzurum) — Muhacirin dairesi 
denince öyle zannediyorum ki bu gün şuradan bu
radan gelmiş olan muhacirler göze görünüyor ve 
onların ahvaline bakarak bu dairenin bir işe yara
madığını ve yaramayacağını ve hikmeti vucüdu ol
madığını ona göre anlıyoruz ve böyle hükmediyo- < 
ruz. Halbuki muhacirin müdüriyeti umumiyesinin 
maksadı teşekkülü nazarı dikkate alınırsa, bu mem
lekette en ziyade nazarı dikkate alınacak ve tevsi 
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için ıslahat yapılacak bir dairedir. Memleketin kıs
mı azamında köyler beşer onar hane olarak ayrıl
mıştır. Bu vaziyet böyle kaldıkça ne mektep açabi
lirsiniz. Çünkü mektep açabilmek için köyler biraz 
büyük olmalı ki mektep yaşayabilsin. Ne yol, ne 
nahiye ve ne sıhhiye teşkilâtı yaparsınız. Yapama-
yınca da bu memleket daima sefil gider. Onun için 
memleket baştan başa tetkik edilsin, bütün bu esa-
sat toplansın, iktisadî yollar üzerinde bu memleket 
de biraz hayata doğru yürüsün. Muhacirin müdüri
yeti daha yeni teşekkül etmişdi ki Harbi umumî 
başladı. 

Düşman orduları her taraftan memleketimize 
girdi, akın akın mülteciler geldi. Bittabi bunların 
hayatı mevzubahis idi. Alelacele bunların hakkında 
bir şey düşünülmemiş ve proje yapılmamış olduğun
dan vezaifi esasiye bir tarafa bırakılarak bunlarla 
iştigal edildi. Bu gibi mesail - ki mesaili içtimaiye 
meyanmdadır - bu gibi mesaili hayatiye karşısında 
memleketimizde henüz Muaveneti içtimaiyenin ismi 
bile işidilmemiş, tabii bu büyük vazaif karşısında 
memleket sendeledi ve onun da memurları sendele
di. Bunları hakikaten terfih edemedi. Yanlış yollar 
tuttuk, müessese fena değildir. Muhacirin müdüri
yeti umumiyesi fena değildir. Pekâlâ. Fakat bu 
memleket böyle gidemez. Mektep açınız, üç haneli 
bir köyde nasıl mektep, nasıl yol yaparsınız rica 
ederim? 

BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Necati 
Bey Muhacirin idaresinin hali hazır teşkilâtı itiba
riyle ipkasını muvafık buldu. Bendeniz buna cevap 
vereceğim. Hem de gayet kısa olarak cevap verece
ğim, memleketin teşkilâtını ilmî bir surette teşkil 
edelim, tensik edelim diye bir kaç daire buna çalış
tılar. Bakın nasıl çalışıldı? Dahiliye nezareti İdarei 
umumiyei vilâyat kalemi (332) de Anadolunun bir 
haritasını neşrediyoruz. Dışarda duvarda asılı. İlmî 
surette çalıçacak idi. Yalnız İçel'de beş yerde hata 
etti. Başka hataları saymayacağım. Muhacirin ida
resi de ilmî çalışalım dedi, ne yaptı? Eteklerle pa
ralar sarfetti. İki kitap neşretti. Onlar da Almanca -
dan tercüme edildi. Bundan sonra da yapılacak bu
dur. Allah aşkına bu etek etek dökülen paralar ça
rıksız halkın dişinden tırnağından kazandığı para
lardır, memurun eline bir baston veriyoruz, önüne 
bir masa koyuyoruz. İşi akşama kadar bir iki kâğıt 
havalesinden ibaret kalıyor. Ağlayan anaları ancaik 
sen ve ben düşüneceğiz. (Alkışlar). Belediyelere bı
rakalım, halk kendi baksın, kendi işini kendi gör
sün. 
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ıREFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Belediye- 1 
lerde eşraf... 

BESİM ATALAY BEY (Devamla) — Tensik ede
lim. 

SOLDAN BÎR MEBUS — Evvelâ onu tensik 
etmelim 

ıREÎSİSÂNİ BEY — Bu maddeyi reye koyuyo
rum, kabul edenler ellerini kaldırsınlar. (Eller kal
kar)., Madde aynen kabul edildi efendim. I 

ıKâtip Haydar Bey tarafından ikinci madde okun
du): 

Madde 2. — Muhacirin muhassasatı ihtiyaç nis- I 
petinde mahallî belediyelerine tevzi olunacaktır. 

REİSİSÂNİ BEY — Rica ederim efendiler, ikin
ci madde okunuyor. 

KÂTÎP HAYDAR BEY — Dahiliye Encümeni 
ikinci maddeyi yanlış bir şekilde vermiştir. Ve mat
baada yanlış olarak tabetmiştir. Binaenaleyh Encü
men mazbata muharriri bu yanlışlığı tashih ediyor. I 
Encümenin tanzim etmiş olduğu maddeyi okuyaca
ğım. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim, 
mazbatanın aslında nasıldı? Bakalım Encümen itiraz 
ediyor mu? 

(KÂTİP HAYDAR BEY (Kütahya) — Mazbata 
dahilinde ikinci maddeye ait bir şey yok. 

REİSlSÂNİ BEY — İkinci maddeyi mazbatada, 
muhacirin idaresi ihtiyaç nispetinde mahallî belediye
lere tevdi olunacaktır. I 

İSMAİL SUBHİ BEY (Burdur) — Yenisine iti
bar yoktur, aslına itibar vardır, 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, geeçnde arz 
ettim. Bendeniz mazbata muharriri değilim ve hattâ 
bu mazbatada imzam yoktur. Fakat encümende bu- I 
lundum. Arkadaşlardan buna taraftar olanlardan 
biri benim, bunu müdafaa edin dediler. Nizamna
mede buna müsaiddir. Encümen her hangi zati ten
sip ederse o zat müdafaa eder. Binaenaleyh, bende
niz de müdafaa edeceğim. Şimdi asıl mesele, Encü- I 
men her zaman tadil teklif edebilir. Nizamname sa
rihtir. Mazbata nasıl yazılmıştır. Diye suale de ha- I 
cet yoktur., Encümende müzakere edildikten sonra 
maddeler tespit ve tanzim edilirken bir madde unu
tulmuştur, O maddeyi tespit ettik. O madde de I 
şudur (Muhacirin ve mültecilere ait muamelât, rü-
esayi memurini mülkiyenin nazareti tahtında, beledi-
lerce ifa edilecektir), 

BİR MEBUS BEY — Daha doğrusu işte. 
.VEHBİ BEY (Karasi) (Devamla) — Ondan baş

ka bir şey yok, bitti. I 
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Kâtip Haydar Bey (Kütahya) tarafından ikinci 
madde okundu): 

iMadde 2. — Muhacirin ve mültecilere ait muame
lât, rüesayi memurini mülkiyenin nazareti tahtında, 
belediyelerce ifa edilir. 

,DR, TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — İkin
ci madde hakkında Dahiliye mazbatası gayet güzel 
iki esas kurmuştur. Bendeniz o iki sas ile bu mad
deyi tamamen zıt görüyorum. Birinci esas, muha
cirlerin macerayi elimini gayet süzeşli bir ifade ile 
beyan etti. Binaenaleyh onu bir dakika tehir caiz 
değil. O halde onunla hemen meşgul olmalıyız. Hal
buki diyordu ki, biraz tehir etmeli, işte bu kabili te
lif değildir. İkincisi halk işidir diyordu. Halka tev
di edelim diyordu. O itibarla da istihraç ettikleri 
netice kabili telif değildir. Çünkü belediyeler halkın 
mümessili hakikisi değildir. Halkın işini halk yapar 
(gürültüler) bağırın zararı yok. Gürültü yapmakla 
hakikat örtülemez. 

Bugünkü belediyeler halkın mümessili değildir ve 
bugünkü şekli ile iddia ederim ki; yüz elli kuruş 
vergi vermeyen adamlar orada yoktur. Hakikat gü
rültü ile kapatılmaz. Yüz elli kuruş vergi vermeyen-
lar orada yoktur. Ve diyoruz ki; halkın işini halka 
verelim. Bunu başka memleketlerde yapmış. Ora
larda halk, mütahâp heyetler yapmış, bunlara Muave
neti içtimaiye heyetleri denilmiş, halk intihap etmiş 
ve halk vazifesine iştirak ettirilmiş ve halka vazifesi 
tevdi edilince o vazifesini daha iyi yapmıştır. Rica 
ederim. Ortaya bir müessese atıyoruz, halkın vaza-
ifini oraya yükletiyoruz ve sonra onu yine valilerin 
inhisarına veriyoruz ve sonra da kendi kendimize bir 
teselli veriyoruz. Halka doğru gittik zannediyoruz. 
Hayır efendiler, kendimizi aldatıyoruz. Binaenaleyh 
halkın işini halka verelim, halkın içinde Muaveneti 
İçtimaiye Teşkilâtı yapalım. Muhacirinin bir tarih 
suzeşnaki vardır. Onun hakkında ne kadar söylense 
azdır. Onun için bir dakika tehir etmiyelim, işe 
ehemmiyet verelim. 

REİSİSÂNİ BEY — Müzakere bitsin de sonra 
efendim, zatiâlinizin teklifi hiç bir şeye ait de
ğildir. Maddeye ait olan bir tekliftir, okunacak ve 
göreceksiniz. 

IOSMAN FEVZİ EFENDİ (Erzincan) — Beledi
ye heyetleri memleketin mümessili değildir buyurulu-
yor. Halbuki bizim müntehiplerimiz belediye heyet
leridir, şu halde bizi intihap eden belediye heyetle
ridir, biz de mi memleketin mümessili olamıyoruz? 

NECATİ BEY (Erzurum) — Belediyelerin leh ve 
aleyhinde bir şey söylemiyeceğim. Yalnız işler rü-
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esayi memurini mülkiyenin nazaret ve riyaseti altın
da şöyle görülsün böyle görülsün deniliyor.; Bunun 
hakkında söz söyleyeceğim. Bundan evvel de yine o 
rüesayi memurini mülkiyenin nezareti altında şundan 
bunda mürekkep Muhacirin komisyonları vardı ve 
onlar da kırk seneden beri bu memlekette muhacirin 
umuriyle iştigal ediyordu. Gelen muhacirin yüzde 
sekseni öldü sonra ancak ne suretle iskân edildiklerini 
gördük. Sonra o paraların ne suretle sarfedildiğini 
onunla alâkadar olanlar pekâlâ bilir. Bey yüz lira 
ile yapılmış in nevinden bir kaç ev olduğu halde 
yine binlerce lira gösteriliyordu. Ben bunu bir irtica 
telâkki ediyorum, (Bunlar katiyen Hükümet namına 
yapılmamıştır sadaları).: 

DR, MAZHAR BEY (Aydın) — İş belediyelere 
tevdi edildi. Kabul edildi değil mi efendim? 

(İSMAİL SUPHt BEY (Burdur) — İkinci mad
de henüz kabul edilmedi. 

DR, MAZHAR BEY (Aydın) — (Devamla) — 
Vakıa belediyelerin leh ve aleyhinde uzun ve kısa 
sözler söylendi. Katî olmamakla beraber ahalisinin 
mümessilleri demektir- Hemen hemen bizim gibi, 
bizde tamamen bütün milleti temsil edemiyoruz. Ma
alesef artık ceblerimizde taşıdığımız tatlı tatlı hayal
ler, gizli gizli söylediğimiz inkilâbatı idariye hakika
ten lazımsa saklamayalım, açıktan açığa konuşalım 
ve artık meydana dökelim ve belediyelere bugün ve
relim. Vermek suretiyle halkçı Hükümete taraftar 
olduğumuzu göstermek ve bunu ihsas etmiş olmakla 
iyi hareket edeceğiz, Zamanın, asrın fikrini taşıdığı
mızı göstermiş olacağız. Fakat belediyelere vermiş 
olmakla yine bir ikinci şeyi düşünmek mecburiyetin
de kalacağız. Biliyorsunuz ki, belediyelerin şimdiki 
teşkilâtı kasabalar dahilinde, yalnız kendi kasabaları 
dahilinde zinüfüzdurlar, Kasabalar haricinde nüfuz 
ve tesirleri yoktur. Bu itibarla bütün kuraya dağıl
mış olan muhacirin üzerinde vazifelerini tamamiyle 
ifa ve belki şevklerini tamamiyle temin edemiyecek-
lerdir. (Gürültüler). Bu itibarla rüesayi memurini 
mülkiyenin vazifesi, yalnız nezaretten ibaret kalaca
ğına, nazaran belediye memurları bütün etrafta ta-
mam'iyle tesirlerini yapamıyacaklardır. (Bravo en 
can alınacak nokta sesleri) ve edemeyeceklerdir. Bu 
pek tabiî ve pek katidir. Binaenaleyh bunu beledi
yelere vermek suretiyle olan vaziyeti, bu hareketi 
temsil etmekle beraber, bunu kabul ederken hemen 
bunu belediyeler ifa ve ahaliyi ancak temsil eden 
ve halkçılık Hükümetinin en kavi nüvesini teşkil 
eden teşkilâtı hakkında hemen müstacel bir karar 
verilmesini teklif ederim. 

DR, TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Şimdi 
olur,.,.; 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Efendim Dahi
liye Encümeni mazbatasının ikinci maddesinin müza
keresi esnasında rüfekayi kiramdan Dr. Mazhar Bey 
ve diğer bir arkadaşımız, belediye halkı temsil eder 
mi? Biz milleti temsil eder miyiz? Tarzında iki 
tarzı beyanatta bulundular. Bunun üzerine bu hu
susta maruzatta bulunduktan sonra, belediyeye ve
rilip verilmemesi hakkındaki kanaatimi söyliyeceğim. 
Bir defa efendim, belediye şekli hazirî itibariyle, ha
kikaten milleti tamamen temsil etmiyor desek bir 
dereceye kadar haklıyız. Fakat belediye azaları gibi 
biz de milleti temsil edemiyoruz demek, bunda rü
fekayi kiram bir parça hata etmişlerdir zannındayım. 
Çünkü bizi intihap edenler meyanında belediye, mü-
dafaai hukuk ve meclisi idare azalan dahil olmakla 
beraber İstanbul'a giden mebusanı kiramı intihap 
eden müntehibi saniler de dahildir. 

Biz milleti bihakkin düşündüklerinin pek çok fev
kinde olmak üzere temsil ediyoruz, İhtimal ki bu 
meyanda müntehibi sanilerden iştirak etmeyenler ola
bilirler., Bu, İstanbul intihabatında da vakıadır. Bu 
noktadan bu sözlerin tashihi lâzımdır. Sonra beledi
yelere gelince; kimse inkâr edemez ki, biz de şimdiye 
kadar teşekkül eden komisyon ve idareler, gerek mec
lisi idare ve gerek meclisi belediye olsun, buraya 
birisi aza olmak istediği zaman yek nazarda şu ha
tıra geliyor; hepsi için deyemem.. Müstesnaları da 
vardır. Orada bulunmak, falan Bey meclisi idare 
azasıdır, falan ağa meclisi belediye azasıdır demek, 
oralarda yer işgal etmek bir şeref verir gibi bir te
lâkki.,, Filhakika bir şereftir. Maatteessüf o şerefe 
lâyık olacak derecede belediyelerin mevcudiyetini pek 
az, pek nadir olarak görüyoruz. Bunun esbabı mu-
cibesi de emri intihaptaki hatadır ve böyle bir bele
diye kanunu hazırı mevcut iken bundan başka bir 
şey yapılamaz. 

(Binaenaleyh hakikaten bunu belediyelere vermek 
halka doğru gitmektir. Halka doğru gitmek olan 
şu işte millet eline aldığı zaman şu işi bihakkın yapa
bildiğini, millet rüştünü ispat ettiğini bütün cihana 
bildirmek için bütün hukukunu istimal edebilecek bir 
hale, bir şekle koymalı, Yani bütün millet işini gö
rebilecek kimseleri, vazifelerini yapacak eşhası iş 
başına getirmek icabeder. Bu kanunu yaparken, 
Mazhar Beyin dediği gibi, Dahiliye Encümeninde 
bulunan belediyeye ait lâyihanın biran evvel Meclise 
tevdii, bunu da seri bir surette encümenden istirham 
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«deriz. Belki bundan bir buçuk ay evvel gönderilmiş 
bir takrir var. Maatteessüf o, şimdiye kadar, gelme
miştir. 

(Eğer o gelmiş olsaydı, bunu seve seve ve bilâ iti
raz belediyelere tevdi etmiş olacaktık. 

ıREİSİSÂNİ BEY — Efendim, bu ikinci madde
nin müzakeresinin kifayetine dair takrir var. (Kâfi 
•sesleri)̂  

ıVEHBİ EFENDİ (Konya) — Efendim, bazı rüfe-
kayi kiram belediye heyetini pek küçük görüyorlar. 

Fakat. şimdiye kadar/ diyebilirim ki; muhacirin dai
resi muhacirini iskân için yer ararsa belediyeye mü
racaat ediyor. Araba ararsa belediyeye müracaat 
ediyor, ekmek meselesinde belediyeye seğirdiyor. Mu
hacirin dairesi, ayrı bir muhacirin dairesi milyon
larca para aldığı halde o işi yine belediye görüyordu. 
Hep memleketimizde bunu biliyoruz. Bununla bera
ber, şimdi efendinin dediği gibi, hariçten şeref 
için oraya gelen bir adam olsa dahi, her halde az çok 
memlekette tanınmış bir nasiye olur. Hariçten gelme, 
memlekette bir hanesi ve bir dikili aşağı olmayan bir 
efendiyi... (Gürültüler) 

REİSİ SANİ BEY — Müsaade buyurun... (Devam 
devam sesleri) (Gürültüler) 

VEHBİ EFENDİ (Devamla) (Operatör Emin 
Beye hitaben). — Nedir efendim derdin senin?.. Bu
raya gel söyle... (Gürültüler)... (Devam sesleri) Be
lediye heyeti her halde memleketçe az çok tanınmış 
simalardan mürekkeptir. O simaların yapacağı işleri 
dışarıdan gelen efendi yapamaz. Otuz bin lirayı Kon
ya'da çaldı gitti bir efendi... Belediye heyeti, hiç ol
mazsa beş, sekiz kişi birbirinden utanır. Bunun için 
belediyeye terketmek bu meseleyi pek münasiptir, pek 
muvafıktır. Rica ederim münakaşayı uzatmayalım. 

REİSİ SANI BEY — Efendim müzakerenin ki
fayeti hakkında bir takrir var. (Kâfi sesleri) Kabul 
edenler ellerini kaldırsınlar... (Eller kalkar) Pek iyi 
müzakere kâfi görüldü efendim. 

Tadil teklifleri var ikinci madde hakkında. (Men
teşe Mebusu Dr. Tevfik Rüştü Beyin tadil takriri kâ
tip Haydar Bey (Kütahya) tarafından okundu) : 

ı(Canik Mebusu Nafiz Beyin ikinci maddenin ta
dili hakkındaki takriri okundu) : 

Makamı Riyaseti Celüeye 
İkinci maddedeki (Memurini mülkiyenin nezareti) 

ibaresinden sonra bir (ve emri) kelimesinin ilavesini 
teklif ederim. 

Canik Mebusu 
Ahmet Nafiz 

(Ret sesleri...) 
NAFİZ ıBEY (Canik) — Müsaade buyurun izah 

edeceğim takririmi. 
Efendim, malumu âliniz muhacirin dairesi para 

sarfedecek- bir dairedir. Burada (Memurini mülkiye 
nezareti tahtında rüyet edilir) deyince, amiri ita kim 
olacağı hakkında kanunda bir sarahat yoktur. Yani 
belediye .reisleri mi emri ita edecek, kaymakamlar, 
valiler, mutasarrıflar mı verecek? Burası meskûtu 
anhtir. Binaenaleyh takririmde arz etmiş olduğum 
veçhile (Rüesayi memurinin nezareti ve emri tahtın
da verilir) denirse, amiri ita o zaman memurini mül
kiye olur. Tasrih edilmek icabeder. 

NEBİL EFENDİ (Karahisarı Sahip) — Bu zat 
muhacirin idaresinde kimler amiri itadır diyor. 

REİSİ SANİ BEY — Efendim, bu takriri kabul 
edenler, yani (ve emri) kelimesinin ilavesini kabul 
edenler ellerini kaldırsınlar. (Eller kalkar) Kabul edil
medi. O halde ikinci madde tekrar okunuyor. (Encü
menin ikinci maddesi tekrar okundu.) 

Madde 2. — Muhacirine ait muamelat, rüesayi 
memurini mülkiyenin nezareti tahtında belediyelerce 
ifa edilir. 

REİSİ SANİ BEY — Bu maddeyi kabul edenler 
ellerini kaldırsınlar. (Eller kalkar) Kabul edildi efen
dim. 

REİSİ SANİ BEY — Vehbi Bey (Karesi'ye) hi
taben : Sizin ikinci maddeniz ortadan kalkıyor. Üçün
cü madde olacak. 

(Kâtip Haydar Bey (Kütahya) tarafından üçüncü 
madde okundu) : 

Madde 3. — Muhacirin ve mültecilere ait umur 
muamelat mahalli belediyelerine devrolunacak ve 
muamelatı hesabiyesini ifa etmek üzere belediyeler 
nezdinde ayrıca bir muhasebe memuru bulundurula
caktır. 

REİSİ SANİ BEY — Bu madde hakkında söz 
söylemek isteyen var mı? 

SESLER — İzah etsinler anlaşılmadı. 
VEHBİ BEY (Karesi) — Olunacaktır, olmaz efen

dim. Olunur demeli. 
RİBİSİ SANİ BEY — İzah eder misiniz efendim? 

Mazbata Muharriri. 

VEHBİ iBEY (Karesi) — Neresini izah edeceğim 
efendim. Bendeniz; zannediyorum ki maddenin yazı
lışı kâfi derecede vazıhtır. Vuzuhu kâfiyi havidir. 
(Muhacirin muhassasatı ihtiyaç nispetinde mahalli be
lediyelerine tevzi edilir) Her tarafta ne kadar muha
cir olduğu, nerelerde mülteci bulunduğu Dahiliye Ne-
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zaretince malumdur. Değilse sorulur, öğrenilir. İda
relere ihtiyaç nispetinde tahsisat'verilir. Nitekim di
ğer devairde tahsisat aldığı zaman inşaat ve tamirat 
ve saire gibi gözünü yumup ta serpecek değildir. Her 
taraftan soracağı suallere alacağı cevaba'göre bunu da 
yapacaktır. (Tevdi mi tevzi mi, sesleri) 

Efendim, merkeze olacak tevziattır, merkezden ya
pılacak tevziatı gösterir. Bu madde tevzi ve tevdi edi
lecektir; olabilir... 

MALÎYE VEKİLİ' FERİT BEY (İstanbul) — 
Efendim, bendeniz Encümenin bu tarzda vaki olan 
tadilat müzakeresinde bulunmadım. Binaenaleyh bu 
meselenin vazıh bir.surette Encümen tarafından izah 
edilmesini ve hatta kanuna da dercedilmesini lüzum
lu görüyorum. Şimdi- bunun içinde para var. Bir mu-
hassasat ita buyurursunuz. Bir buçuk milyon lira... 

!Bunu biz de Dahiliye bütçesine koyuyorduk. Şim
diye kadar İskân aşair ve muhacirin müdüriyeti ora
ya merbut olduğundan, bunun mahalli sarfını, lazım 
gelen tevziatı Dahiliye Vekâleti yapıyor. Dahiliye Ve
kâleti bize mahalli sarflarinı bildiriyörsa, bütçesine 
muvafık olduğu takdirde, biz de Tazim olduğu ma
hallere havalesini veriyorduk. Birinci derecede amiri 
ita Dahiliye Vekâleti oluyordu. Dahiliye Vekilinin 
tevziatı üzerine de memurini mülfcr^e^bunları sarf-
ediyordu. Bu işi ilga ediyorsunuz. Binaenaleyh 
bendeniz anlamak isterim. ParahangT bütçeye kona
cak? Bir bu;•••birinci* derecede amiri ita. kim olacak, 
bunu kim tevzi edecek? Belediyelere tevzi edildikten 
sonra, deminki müzakereden anladım ki, memurini 
mülkiyenin amiri ita olmasını kabul buyuruyorsu
nuz. Acaba orada bulunacak muhasebe memuru mu 
olacak? Yoksa belediye reisi mi olacak? Bu, Maliye 
tarafından mı tayin edilecek, muhasebeden mi, yoksa 
belediyeden mi tayin edilecek? Daha buraları tayin 
edilmemiştir. 

SIRRI BEY (izmit) - Daha o maddeye gelme
dik. 

MALİYE VEKİLİ^FERİT BEY (Devamla) — 
Bunların bir silsilei idareye gibi icrası gayrikabil olur. 
Bu noktai nazardan Encümeni Âlinizin noktai naza
rını celbederirri, bu hususatı kanunda sarahaten izah 
etmelidir. 

REİSİ SANİ BEY — Encümeni namına izahat 
verir misiniz? 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, tahsisatın ne 
suretle tevzi olunacağını Maliye Vekili Beyefendi 
Hazretleri soruyorlar. Bütçede masarifi gayri melhu
za tertibi vardır, Bunun ne suretle tevzi olunduğunu 

lütfen Maliye Vekili Beyefendi izah buyursunlar. Mül
hakata ne suretle tevzi edilir? 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — 
İcabettikçe. 

VEHBİ BEY (Karesi) (Devamla) — Demek ki 
icabettiğini nereden anlayacağız? O halde vilayetin 
göstereceği ihtiyacatını gösterecek ve nitekim her gün, 
her saat, her an gösterip durmaktadır. 

Demek ki vilayat esasen iştigal edecek demek...-
Efendim, memurini mülkiye (Gürültüler) rica ede
rim efendim mütalaa ile halledilmez bu mesele... Me
murini mülkiyenin nezareti altında deyince mesele 
halledilmiştir. Bugüne kadar esasen bunu yine muha
bere edenler, valiler, mutasarrıflar idi, memurini mül
kiye idi ve valiler, mutasarrıflar bunu yine tevzi eder
ler. Şimdiye kadar bu işi nasıl temin ediyorlarsa bun
dan sonra da yine öylece temin ederler. Binaenaleyh 
ihtiyacat bu suretle takdim edilir ve tevziat yapılır ve 
bu Dahiliye Nezaretinin İdarei Umumiyei Vilayat kıs
mının bugünkü şeklidir. Yarın alacağı şekli bilmiyo
ruz. O kısım bunu pekâlâ temin edebilir. Dahiliye 
tahsisatla elbette iştigal edecektir ve niçin burada; 
rüesayi memurini mülkiyenin nezareti altında ola
caktır diye niçin diyoruz? Amiri ita ciheti, geçende 
arz etmiştim ki tabii memurini mülkiyenin emriyle 
olacaktır ve amiri ita şimdi nasıl memurini mülkiye 
ise, bundan sonra da yine o olacaktır. Bu, belediye 
emri altına girmesi değildir. Çünkü belediye bu işi ile
ride teşekkül edecek muhacirin idarelerine niyabeten 
tasarruf suretiyle bu noktai nazardan ifa etmiş olu
yor ve Dahiliye Encümeni mazbatası okunurken dik
katle dinlemiş olan zevat takdir ederler ki bu teşkila
tın lağvı, faydasız olmasındandır. Fakat bugün bazt 
arkadaşların telakkisi gibi, bu gidiş irtica değildir. 
Yarın daha iyi, daha mükemmel bir teşkilat meyda
na getirmek İçin bu teşkilat lağvedilmiştir. 

DR. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Encü
men namına Vehbi Beyin izahatından sarahaten an
ladığıma göre pek muvakkat bir iş yapılıyor ve halka 
doğru prensibi namı altında valilere tevdii umur edi
liyor. Hiç olmazsa bu muhaciri umurunu - K.İ ehem
miyetini hepimiz az çok söyleyerek teslim ettik - ve 
bilhassa Dahiliye Encümeni suzeşli ifadesiyle tasvir 
etti. (Tekrar Encümene iade edelim. Rica ederim baş
tan savmıyalım. Encümene iade edelim ve adam akıl
lı tetkik ve tedvin edilsin ve buraya o kisvede gelsin. 
Günahtır. Bu muhacirler yine valilerin eline kalacakv 
tahsisatı vilayete verilecek, bu paralar bilmem kaç 
bin işi olan belediyelere verilecek, zavallı muhacirin. 
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inim, inim inleyecek. Onun günahı bizdedir arkadaş
lar... 

HAKKİ HAMİ BEY (Sinop) — Efendim, ben
denizin arz edeceğim şey, Tevfik Rüştü Beyin maru
zatına müşabihtir. Bizi bugün bu işi en ziyade bele
diyelere tevdie sevkeden sebep, halkçılık ruhudur. 
Tevfik Rüştü Beyin buyurduğu gibi halkçılık. Dahi
liyeden fekki irtibatını düşünürken yine oraya dönü
yor, yine valilere, mutasarrıflara vererek yine Dahi
liyeye veriyoruz. Sırasiyle ona gidiyoruz. Bendenizin 
evvelce, Meclisi Âlinin (Muaveneti İçtimaiye) diye 
Sıhhiyeye bir fıkra ilave etmiştir diye hatırı âlinize arz 
etmek istediğim meselenin sebebi de bu idi. Eğer 
Muaveneti İçtimaiye mevcut olduğu kabul edilmiş ol
saydı, amiri ita orası olurdu. Halkçılığa daha ziyade 
yaklaşmış olurdu. Eğer amiri ita, bir muaveneti iç
timaiye var, evvelce verilen karar mucibince, sebat 
edilecek olursa onun hükmü kalmamıştır. Kaldırmak 
lazımdır. Onu belediyelere verdiğimiz gibi belediye
ler bu vazifeyi ifa eder. Sıhhiye Nezareti de evVelce 
kendisine tevdi edilmiş olan bir vazifeye iştirak: etmek 
suretiyle halka doğru gidilmiş olur zannederim. 

SOYSALLI İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — 
Efendim, şimdi bir karar ittihaz buyurdunuz. İşi be
lediyelere tevdi ettiniz. Aradan on dakika geçmedi, 
pek calibi nazardır ki belediyeye para vermiyoruz ve 
bilakis urganla belediyeyi 'bağlıyorsunuz. Demek ki 
belediyeleriniz kâfi derecede halkı temsil edemiyor. 
Kâfi derecede icra kabiliyetini haiz değil, sizin zih
niyetinizde de bir şüphe var. Sonra Maliye Nazırı 
Beyefendinin buyurdukları pek doğru şeylerdir. Biz 
öyle oluversin, yapıversin diyoruz, bu, para mese
lesidir. Para nasıl sarfedilir? Her şeyden evvel onu 
tetkik lazımdır. Karar verdiniz, aleyhinde söyle
mem. Söylesem de beni derhal susdurursunuz. Bi
naenaleyh olsa olsa kanunu iade lâzım gelir ki ne 
yapılacaksa yapılsın, ötesi berisine çevrilsin. 

REİSİSANİ BEY — Meselenin kifayetine dair 
takrirler var efendim (kâfi sesleri) müzakereyi kâfi 

görenler ellerini kaldırsınlar. (Eller kalkar) kâfi gö
rüldü. 

Şimdi efendim iki takrir var. Biri Saruhan Me
busu Necati, Diğeri Menteşe Mebusu Tevfik Rüştü 
Beyler tarafından ayrı ayrı verilmiş. 

(Saruhan mebusu Necati Beyin takriri okundu) 
Meclis Riyaseti Celilesine 

Maliye vekâleti huzuriyle encümende tekrar tet
kiki ve müzakerenin kâfi görülmesini teklif eylerim. 

Saruhan mebusu 
Necati 

(Tevfik Rüştü Beyin takriri okundu) 
Riyaseti Celileye 

Muhacirin meselesinin ehemmiyeti mahsusasına 
mebni bu baptaki kanunun etrafiyle tetvini zım
nında tekrar encümene iadesini teklif ederim. 

Menteşe mebusu 
Doktor 

Tevfik Rüştü 

REİSİSANİ BEY — Kanunun tekrar encümene 
iadesini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar 
Maliye vekili bulunmak şartiyle sesleri) Maliye 
vekili bulunmak şartiyle Encümene iadesini kabul 
edenler... (Eller kalkar). Kabul olundu efendim. 

Efendim gayet mühim bir mesele var onu da bi
tirelim! de... 

Tayini merci ve nakli dava hakkında bir lâyihai 
kanuniye var efendim... 

HULUSİ BEY (Karahisarı Sahip) — Ruzname-
deki ikinci maddeye geçildi mi? Hakkı Behiç Bey 
hakkında. 

REİSİSANİ BEY — Bunu bitirelim de... Adliye 
vekâletinin tayini merci ve nakli davaya dair bir 
şey var. (Ekseriyet yok sesleri). 

Beş dakika teneffüs. 
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ÜÇÜNCÜ CELSE 

Açılına saatli : Datlezzeıval 6.00 

REİS — Refei Saınii Ceüâfettlsn Aıüf Beyefendi 

KÂTİPLER : Haydar Bey (Kii tabya), Cevdet Bey (Kütahya) 

REİSİSANİ BEY — Efendim yoklama icra 
edilecek. Talep buyuruluyor. 

(Kâtip Cevdet Bey okur) : 
Hafız İbrahim Efendi (İsparta) Mezun, ibrahim 

Bey Adana namevcut, Ahmet Mazhar Bey Üskü
dar namevcut, 

SIRRI BEY (İzmit) — Ekseriyet var efendim. 
Her halde netice böyle çıkacaktır. 

REİSİSANİ BEY — Talep ediliyor, bizde yok
lamayı icra ediyoruz. 

KÂTlP (Devamla) — Etem B. Muğla (Namev
cut), İbrahim Ef. (Namevcut), Hafız İbrahim Ef. 
Isparta (Namevcut), İbrahim B. Adana (Namevcut), 
İbrahim Ef. Mardin (Namevcut), İbrahim Şev
ki B. Lâzistan (Namevcut), İbrahim Ef. Aydın 
(Mevcut), Ahmet Ef. Ertuğrul (Mezun), Ahmet Ef. 
Muş (Namevcut), Ahmet Ef. Yozgat (Mevcut), 
Edip Ef. Batum (Namevcut), Esat Ef. Urfa (Na
mevcut), Esat B. Lâzistan (Mevcut), Esat Ef. Mar
din (Namevcut), Emin B. Erzincan (Mevcut), İsmail 
Remzi B. İsparta (Mevcut), İsmail Safa B. Mer
sin (Mezun), İsmail Fazıl Paşa Yozgat (Namevcut), 
Dr. Eşref B. Adana (Namevcut), İsmail Suphi B. 
Burdur (Mevcut), Emin B. Eskişehir (Mevcut), Dr. 
Emin B. Bursa (Mevcut), Enver B. İzmir (Namev
cut), Eyyup Sabri B. Eskişehir (Namevcut), Besim 
Atalay B. Kütahya (Mevcut). Arslan B. Maraş (Me
zun), Emin Ef. Aydın (Mevcut), Haci Bedriı Ef. Ma
latya (Namevcut), Besim B. Kastamonu (Namevcut), 
Behçet B. Kângırı (Namevcut), Bekir B. Kırşehir 
(Mezun), Bekir Sami B. Tokat (Mezun), Bozan B. 
Urfa (Mevcut), Bahri B. Yozgat (Mezun), Tevfik B. 
Adana (Namevcut). Paşa Yakup Hamdi B. Maraş 
(Mezun), Tahsin B. Aydın (Mevcut), Tahsin B. 
Elâziz (Namevcut), Tevfik B. Erzincan (Hasta), Sa
bit Ef. Kayseri (Cephede), Tevfik B. Van (Gelme
miştir), Tevfik B. Dersim (Gelmemiştir), Tahsin B. 
Maraş (Mezun), Tevfik Rüştü B. Menteşe (Mevcut), 
Tevfik Ef. Kângırı (Mevcut), Şeyh Servet Ef. Bur
sa (Mezun), Cami B. Aydın (Mevcut), Cafer Tay
yar B. Edirne (Mezun), Celâl B. Saruhan (Mevcut), 

Cemil B. Kütahya (Namevcut), Cevdet B. Kırşehir 
(Mevcut), Celâl B. Genç (Mezun), Cevad B. Bolu 
(Mezun), Hüsnü B. Bitlis (Namevcut), Hilmi B. 
Ankara (Namevcut), Hüseyin Hüsnü Ef. Üsküdar 
(Mevcut), Hasip B. Maraş (Mevcut), Hafız Hamdi 
Ef. Biga (Namevcut), Hüseyin B. Elâziz (Namev
cut), Hasan Fehmi B. Gümüşane (Namevcut), Hü
seyin Ef. Denizli (Mezun), Hasan Ef. Mardin (Na
mevcut), Hasan B. Van (Namevcut), Hasan Tahsin 
B. Antalya (Namevcut), Hüseyin B. Erzincan 
(Namevcut), Hüsnü Ef. İsparta (Mevcut), Hüseyin 
Avni B. Erzurum (Namevcut), Hakkı B. Van (Mev
cut), Hakkı B. Ergani (Namevcut), Hakkı Paşa Niğ
de (Mezun), Hakkı Behiç B. Denizli (Hasta), Hakkı 
Hami B. Sinop (Mevcut), Hilmi B. Bolu (Namev
cut), Hamdullah Suphi Antalya (Dairelerinde), 
Hamdi B. Amasya (Mezun), Hamdi B. Tokat (Na
mevcut), Hamdi Ef. Diyarbekir (Namevcut), Ham
di B. Trabzon (Namevcut), Haydar B. Kütahya 
(Mevcut), Haydar B. Van (Mezun), Hamit B. Biga 
(Mezun), Hamdi Namık B. İzmit (Cephede), Hasan 
Fehmi B. Bursa (Namevcut), Hüseyin Hüsnü B. 
Mersin (Namevcut), Hasan Fehmi B. Canik (Mev
cut), Hamdi B. Canik (Mevcut), Hüsrev B. Trabzon 
(Namevcut), Hüsrev Sami B. Eskişehir (Namevcut), 
Hulusi B. Karahisarı sahip (Mevcut), Hulusi B. 
Konya (Namevcut), Halil B. Ertuğrul (Mevcut), 
Halil İbrahim Ef. İzmit (Namevcut), Halil Hilmi 
Ef. Karahisarı Sahip (Mevcut), Halil Hulki Ef. Siirt 
(Namevcut), Hayali B. Urfa (Mevcut), Hayri B. 
Sivas (Mezun), Derviş B. Bitlis (Namevcut), Der
viş B. Mardin (Namevcut), Zihni B., Erzurum (Na
mevcut), Reşat B. Saruhan (Namevcut), Refet Ef. 
Maraş (Namevcut), Rasih Ef. Antalya (Cephede). 
Rasim B. Elâziz (Mevcut), Riagıp B. Kütahya 
(Mevcut), Ricai B. Trabzon (Mevcut), Rüstem B. 
Olti (Namevcut), Resul B. Bitlis (Mevcut), Rüştü 
B. Kastamonu (Mevcut), Reşit B. İzmir (Namev
cut), Rüştü B. Maraş (Mezun), Riza B. Kırşehir 
(Mezun), Riza B. Gümüşhane (Namevcut), Rıza B. 
Yozgat (Namevcut), Rıza Vamık B. (Mevcut), Rifat 
Ef. Konya (Mevcut), Rifat Ef. Tokat (Namevcut), 
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Dr. Refik B. Bayazıt (Cephede), Refik Şevket B. 
Saruhan (Mevcut), Remzi Ef. Kayseri (Mevcut), 
Ramiz B. Dersim (Gelmedi), Ragıp B. Ayıntap (Na
mevcut), Sadullah B. Bitlis (Mevcut), Sait B. Kân
gın (Mevcut) Hacı Süleyman Ef. İzmir (Namevcut), 
Süleyman Sırrı B. Yozgat (Mevcut), Süleyman Su di 
B. Bayazıt (Mevcut), Şakir B. Ankara (Namevcut), 
Şerif B. Sinop (Namevcut), Şükrü B. Bolu (Na
mevcut), Şükrü Ef. Karahisarı Sahip (Cephede), 
Şemsettin Ef. Ankara (Mevcut), Şevki B. İçel (Me
zun), Şevket B. Bayazıt (Mevcut), Şevket B. Sinop 
(Namevcut), Şevket B. Burdur (Mezun), Şahin Ef. 
Ayıntap (Mevcut), Şükrü B. Canik (Mevcut), Saip 
B. Urfa (Namevcut), Sadık B. Aydın (Namevcut), 
Sabri B. Kastamonu (Mevcut), Salih Ef. Erzurum 
(Namevcut), Sıtkı B. Malatya Sidik B. Çorum (Na
mevcut), Salih Ef. Siirt (Mevcut), Salih Ef. Ergani 
(Namevcut), Sabri Ef. Trabzon (Namevcut) Ziya 
B. Bitlis (Namevcut), Ziya B. Sivas (Namevcut), 
Ziya B. Kângın (Mevcut), Ziya Hurşit B. Lâzistan 
(Hasta), Zamir B. Adana (Mevcut), Hacı Tahir Ef. 
İsparta (Mevcut), Tahir Ef. Kângın (Mevcut), Du
rak B. Erzurum (Mevcut), Dursun B. Çorum (Mev
cut), Tahir B. Adapazarı (Namevcut), Osman Nuri 
B. Bursa (Namevcut), Ata B. Niğde (Mezun), Ali 
Haydar B. Genç (Namevcut), Arif B. Konya (Na
mevcut), Arif B. Bitlis (Namevcut), Dr. Asım B. 
Amasya (Mezun), Asım B. Erzurum (Mevcut), Atıf 
B. Bayazıt (Mevcut), Atıf B. Kayseri (Hasta), Ab-
dülgani B. (Mevcut), Abdülgani Ef. Muş (Namev
cut), Abdülkadir Kemali B. Kastamonu (Mevcut), 
Abdullah Ef. Adana (Hasta), Abdullah Ef. Bolu 
(Mezun), Abdullah Ef. (Sinop), (Namevcut), Osman 
Nuri Ef. Erzincan (Namevcut), Dr. Adnan B. istan
bul (Namevcut), îzzet B. Tokat (Namevcut), Ali 
B. Amasya (Mevcut), Ali Vefa B. Antalya (Mev
cut), Ömer Mümtaz B. Ankara (Namevcut), Ali Sü-
ruri Ef. Karahisarı Şarkî (Mevcut), Ömer Lûtfi B. 
Saruhan (Mevcut), Abdülgafur Ef. Karesi (Mevcut), 
Avni B. Saruhan (Namevcut), Ali Vasıf B. Genç 
(Mevcut), Osman Kadri B. Muş (Mevcut), Ömer 
Vehbi Ef. Konya (Mevcut), Hafız Abdullah Ef. 
izmit (Mevcut), Ali Şükrü B. Trabzon (Mevcut), 
Ömer Lûtfi B. Amasya (Cephede), Atıf Ef. Ankara 
(Mevcut), Abdurrahman B. Ayıntap (Mevcut), Ab
dülgani Ef. Siverek (Namevcut), Ali Ulvi B. Burdur 

(Mevcut), Faik B. Trabzon (Mevcut), Fahrettin B. 
Burdur (Namevcut), Ferit B. Çorum (Hasta), Mi
ralay Fahrettin B. Mersin (Namevcut), Dr. Fuat B. 
Bolu (Namevcut), Şeyh Fevzi Ef. Erzincan (Na
mevcut), Fevzi Paşa Kozan (Cephede), Feyyaz Ali 
B. Yozgat (Mevcut), Fuat B. Çorum (Namevcut), 
Feyzi Ef. Mala/tya (Mezun), Fevzi Ef. Batum (Mev
cut), Feyzi B. Elâziz (Namevcut), Fikri B. Genç 
(Namevcut), Fuat B. İzmir (Namevcut), Fikri Faik 
B. Genç (Namevcut), Rasim B. Muş (Gelmemiş), 
Kadri Ahmet B. Diyarbekir (Namevcut), Kılınç Ali 
B. Ayıntap (Mezun), Garip Ağa Malatya (Mezun) 
Kadri B. Siirt (Mevcut), Kâzım B. Karesi (Gelme
miş), kâmil Ef. Van (Namevcut), Kâzım Hüsnü B. 
Konya (Mevcut), Lûtfi B. Malatya (Mevcut), Meh
met Akif B. Burdur (Namevcut) Muhtar B. İstan
bul (Mevcut), Mustafa Sabri Ef. Siirt (Mevcut), 
Mehmet Ef. Eskişehir (Namevcut), Mehmet Ef. 
Adana (Mevcut), Muhittin B. Mamuretilâziz (Me
zun), Mustafa B. Mamuretilâziz (Mevcut), Mehmet 
Ef. Biga (Mevcut), Hacı Mehmet B. Bayazıt (Na
mevcut), Mehmet B. Gümüşhane (Mevcut), Meh
met Hulusi Ef. Yozgat (Mevcut), Mehmet Şükrü B. 
Karahisarı Sahip (Mevcut), Mehmet Nadir B. İs
parta (Namevcut), Vasfi Ef. Karahisarı Şarkî (Mev
cut), Mahmut B. Ergani (Namevcut), Ragıp B. 
Amasya (Mevcut), Mahmut Esat B. İzmir (Namev
cut), Sait B. Muş (Namevcut), Muhtar B. Mersin 
(Namevcut), Murat B. Kastamonu (Mevcut), Mesut 
B. Karahisarı Şarki (Mevcut), Müştak B. Kângın 
(Mevcut), Dr. Mustafa B. izmir (Mezun), Mustafa 
B. Antalya (Namevcut), Hacı Mustafa Ef. Ankara 
(Mevcut), Mustafa B. Denizli (Mezun), Mustafa B. 
Diyarbekir (Namevcut), Mustafa B. Karahisarı Şar
kî (Mevcut), Mustafa B. Gümüşhane (Mevcut), Mus
tafa Taki Ef. Sivas (Mevcut), Mustafa Necati B. 
Saruhan (Mevcut), Mustafa Ef. Niğde (Namevcut), 
Mustafa Hilmi Ef. Niğde (Mevcut), Mustafa Feh
mi Ef. Bursa (Namevcut), Hacı Mustafa Kâmil Ef. 
Urfa (Namevcut), Mustafa Kemal B. Ertuğrul (Na
mevcut), Mustafa Vasfi Ef. Tokat (Namevcut), Dr. 
Mazhar B. Aydın (Namevcut), Muhtar Müfit B. 
Hakkâri (Namevcut), Şeyh Masum Ef. Van (Namev
cut), Müfit Ef. Kırşehir (Mevcut), Memduh B. Er
gani (Namevcut), Memduh B. Karahisarı Şarkî 
(Mevcut), Musa Kâzım Ef. Konya (Mevcut), Mus-

— 99 — 



İ : 43 3 . 

tafa B. Dersim (Namevcut), Mehmet Sırrı Ef. Sive
rek (Hasıta), Mustafa Ef. Siverek (Mevcut), Mitat 
B. Mardin (Namevcut), Mustafa Zeki B. Dersim 
(Namevcut), Mustafa B. Kozan (Namevcut), Mus
tafa Hulusi Ef. Karahisarı Sahip (Mevcut), Naci 
B. Elâziz (Mevcut), Nazım B. Tokat (Namevcut), 
Necati B. Erzurum (Mevcut), 

Nebil Ef. Karahisarı Sahip (Mevcut), Necati B. 
Bursa (Namevcut), Necati B. Lâziztan (Namevcut), 
Necip B. Denizli (Namevcut), Necip B. Ertuğrul 
(Mevcut), Necip B. Mardin (Mevcut), Nüzhet B. Er
gani (Mezun), Neşet B. Kângırı (Mevcut), Naim 
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i Ef. tçel (Namevcut), Nuri B. Bolu (Namevcut), 
Vehbi B. Niğde (Mevcut), Necmettin B. Siirt (Mev
cut), Nuri B. Siirt (Mevcut), Nafiz B. Canik (Mev
cut), Veli B. Burdur (Gelmemiştir), Hasım B. Ço
rum (Mezun), Vehbi Ef. Bitlis (Gelmemiştir), Vehbi 
B. Karesi (Mevcut), Vehbi Ef. Konya (Mevcut), Ha
cim Muhittin B. Karesi (Namevcut), Yasin B. Ayın-
tap (Mezun), Yusuf B. Denizli (Mevcut), Yunus 
Nadi B. îzmiır (Namevcut), Yasin B. Olti (Namev
cut). 

REÎSÎSANt BEY — Efendim ekseriyetimiz ol
madığından celseyi cumartesi gününe talik ediyo
rum. 
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