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1. — ZAPTI İ 

Birinci Celse 
Reisisâni Celâlettin Arif Beyefendinin tahtı Ri

yasetlerinde birinci celse zevali saat üçte inikat etti. 
Zaptı sabık kıraat ve aynen kabul oundu. Musula 
bir vali izamı hakkında Diyarbekir Mebusu Kadri 
Bey tarafından verilen takrire Dahiliye Vekâleti ce-
lilesinin ve istanbul civarında icrayi hareket eden 
müfrezelere dair Burdur Mebusu Suphi Bey tara
fından verilen takrire Erkânı Harbiyei Umumiye Ri
yaseti celilesinin ve vilâyat ve elviyei müstakille Mu
vazenei hususiye bütçeleri hakkında Kütahya Mebu
su Cemil Beyin takririne Dahiliye Vekâleti Celilesi
nin tezkerei cevabiyeleri kıraat edildi. Azalığa inti-
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BIK HÜLÂSASI 

hap ve izam kılınan memurinin mezun veya müstafi 
addedilip edilmiyeceklerine dair Riyaseti celilenin 
tezkeresi Divanı Riyasete havale olundu. Şark cep
hesinde icrayi hareket eden Ermeni ve Gürcülere 
karşı ordumuzun icrayi hareket etmemesi esbabının 
sualine dair Erzurum mebusları tarafından verilen 
takrir üzerine Heyeti Vekile namına Reis Paşa 
Hazretleri tarafından izahat ita buuyruldu. Müte
akiben bu kere de İstanbul'dan vürut eden mebus 
iki zat Heyeti Vekile namına Makamı Riyasetten 
Heyeti Umumiyeye takdim edilerek 10 dakika tenef
füs edilmek üzere celse tatil edildi. 

— « *mm • — 

BİRİNCİ CELSE 

Açılma Saati : 2,30 Badezzeval 

REİS — Mustafa Kemal Paşa Hazretleri 

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

REİS PAŞA — Celseyi açıyorum efendiim. Zap ti sabık hülâsası okunacak. 

(Feyyaz Âli Bey zaptı sabık hülâsasını okudu). 

— 234 — 



t : 49 15 . 8 . 1336 C : 1 

ikinci Celse 
Reisisâni Celâlettin Arif Beyefendinin tahtı Ri

yasetlerinde ikinci celse zevali saat beş buçukta ini
kat etti. Sulhun İstanbul Hükümeti tarafından 
imzalanması münasebetiyle hakikati halin bir beyan
name ile neşri hakkında verilen takrirler kıraat ve 
kabul olundu. Düzce hâdisatı hakkında cereyan 
eden müzakerat, verilen takrir üzerine kâfi görüldü. 
Bursa'nın sükutu ile alâkadar zevat hakkında Kara-
hisarı Sahip Mebusu Şükrü Bey tarafından verilen 
istizah takriri üzerine Erkâni Harbiyei Umumiye Re
isi İsmet Beyefendi tarafından verilen izahatı ve 
cereyan eden müzakeratı müteakip kıraat edilen 
takrirler meyanında Heyeti Vekilece tercih edilen 
ve izahatın bilâ kaydü şart kâfi görülerek ruzna-
meye geçilmesini teklif eyleyen Trabzon Mebusu 
Hüsrev Beyle rüfekasının takriri reye vazedilerek 
kabul ve 10 dakika istirahat etmek üzere celse tatil 
edildi. 

Ekseriyet olmadığından üçüncü celse inikat ede-
lemiş ve Pazar günü ezanî saat sekizde içtima edi

leceği Makamı Riyasetten tebliğ buyurulmuştur. 
Aynen kabul edilmiştir, 

Reis Kâtip 
M. Kemal Mehmet Rasim 

Kâtip 
Feyyaz Âli 

REİS PAŞA — Zabıt hakkında mütalaa derme-
yan edecek var mı? 

MUSTAFA NECATİ BEY (Saruhan) — «İstan
bul Hükümeti» tabiri var. O tabirin değiştirilmesi 
lâzımdır. Çünkü biz resmen böyle bir Hükümet 
tanımıyoruz. Bu tabir değiştirilsin efendim veyahut 
diğer bir şey denilsin, bizim tstanbul Hükümetini 
tanıdığımız yoktur. Millet bile böyle bir Hükümeti 
tanımıyor. 

ÇELEBİ EFENDİ HAZRETLERİ (Konya) — 
Fakat halife orada oturduğu için tanımağa mecbu
ruz. 

BÎR MEBUS BEY — Ferit Paşa Hükümeti den
sin. 

REİS PAŞA — O halde esas olarak bunun tadi
lini kabul buyuranlar ellerini kaldırsın. Binaen
aleyh efendim aynen kalmıştır. Zabıt hakkında 
başka mütalea dermeyan etmek isteyen var mı efen
dim? O halde kabul edenler lütfen ellerini kadir
sin. 

ALI SÜRURl EFENDİ (Karahisarışarkî) — Dün 
Hilmi Beyefendi beyanatta bulunurken bendenizin 
istidatsızlığımdan bahis ile şahsıma tariz etmişlerdi. 
Bendeniz müdafaa için söz istedimse de müzakerenin 
kifayetine dair verilen karar üzerine söz, söyliyeme-
dim. Binaenaleyh kendileri sözlerini geri almazlar
sa bendeniz de hakkımdır. Tabiî müdafaa edece
ğim. 

REİS PAŞA — Zapta geçsin mi veya geçmesin 
mi buyuruyorsunuz? 

ALI SÜRURt EFENDİ (Karahisarışarkî) — 
Tabiî efendim zapta geçecek. 

ıBlR MEBUS BEY — Dünkü zabıtta böyle bir 
şey yoktu. 

RElS PAŞA — Müsaade buyurunuz efendim. 
Bizce mevzubahs olan bu zabıttır. Bu zaptı kabul 
buyuranlar ellerini kaldırsın. Kabul olunmuştur 
efendim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Şimdi efendim 
müzakereye başlamadan evvel arz edeyim. 

BlR MEBUS BEY — Mesele kapandı efendim, 
müzakerenin kifayetine dair takrir verildi ve kabul 
edildi. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Ağlamak de-
recesinde müteessir oldukça katiyen emin olunuz 
beyler, ben Hoca Efendi Hazretlerine de dün dedim 
ki: Bir adamda yüzünde meziyet bulunması icabe-
derse ve bende doksan dokuz mevcut olmayıp bir 
mevcut olsa, meselâ şu propagandacılıkta benim is
tidadım vardır. Benim buna dair bir zevkim vardır. 
Binaenaleyh bu vazifeyi yaparım demiş olmam ile bu 
hususta kendimi methetmiş olmam. Eğer diğer arka
daşımda bir nakise varsa kendisi bu nakiseyi bilmek
le beraber ifa edemiiyeoeğji hir vaziifeyii deruhte et
mişse onu da ikaz etmek benim vazifemdir demiştim. 
Niçin müteessirim biliyor musunuz? Dün burada bir 
kaç söz geçti. Zavallı İstanbul, Koca Fatih istan
bul'u bombardıman ederken istanbul'u bu Osmanlı
lara kazandırmağa uğraşırken... 

BÎR MEBUS — Aşağısını söylemediniz. 
TUNALI HtLMl BEY (Devamla) — O Aya-

sofyalarda papazlar bilmem ne davasında bulunuyor
lardı. Bu, rica ederim, haysiyet meselesi değildir. 
Hoca Efendi af buyurunuz, istirham ederim gönlüm
den başka bir şey geçmemiştir. (Bravo ve alkışlar). 

ALI SÜRURt EFENDİ (Karahisarışarkî) — 
O halde efendim bendenizce de mesele kapanmış de
mektir. 
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2. — AZAYÎ KİRAM MUEMELÂTI 

/. Kütahya Mebusu Seyfi Efendinin mezuni
yet talebine dair takriri. 

REİS PAŞA — Mezuniyet talebine dair bazı rü-
fekanın mütalebatı var. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Merbut rapor mündericatından anlaşıldığı üzere 

hasta ve muhtacı tedavi ve istirahat olduğumdan bir 
buçuk ay müddetle mezuniyet itasını, istirham eyle
rim. 

7 Ağustos 1336 
Kütahya Mebusu 

Şeyh Seyfi 
REİS PAŞA — Kabul ediyor musunuz efendim? 

Kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın, kabul 
edildi efendim ̂  

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Efendim 
bendeniz biliyorum zaten hastadır. 

2. — Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi Efendi
nin, mezuniyet talebine dair takriri. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
'tydeyinde. makamı daiyanemde bulunmak erkânı 

tarikatı celilemiz mukteziyatından bulunduğundan ve 
erkânımızın icrası her halde vücudu daiyaneme mü
tevakkıf bulunduğundan on beş gün mezuniyet itasını 
talep ederim. 

15 Ağustos 1336 
Kaimmekamı Hazreti Mevlâna 

Mola Hünkâr 
Büyük Millet Meclisi 
Birinci Reis Vekili 

Eddaî 
Abdülhalim Çelebi 

REİS PAŞA — Kabul buyuranlar lütfen ellerini 
kaldırsın, kabul edildi efendim. 

3. — Ertuğrul Mebusu Mustafa Kemal Beyin, 
mezuniyet talebine dair takriri. 

Büyük Milldt Meclisi Riyaseti Celilesine 
Mahdumun tahtı tedavide hasta bulunduğu ci

hetle bir hafta mezuniyet ita buyurulması müster-
hamdır. 

13 - 7 - 1336 
Ertuğrul Mebusu 
Mustafa Kemal 

KÂTİP BEY — Kendisi gelmiş zaten... 
REİS PAŞA — Mezuniyeti vaktiyle istemiş efen

dim. Fakat bu mezuniyetinin verilmesi lâzımdır ki, 
tecavüz addedilmesin. Arzu buyuranlar lütfen elle
rini kaldırsınlar, kabul edildi efendim. 

4. — İzmir Mebusu Dr. Mustafa Beyin, mezuniyet 
talebine dair takriri. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Yunanilerin mezalimine maruz kalan izmir'deki 

ailemi getirmek üzere Antalya'ya ancak on üç günde 
gelebildiğimden ve bu iş ile meşgul olduğumdan lüt
fen mezuniyetimin hitamından itibaren üç hafta tem
didini istirham eylerim efendim olbapta. 

12 Temmuz 1336 
İzmir Mebusu 

Dr. Mustafa Şevket 

REİS PAŞA — Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın, kabul edildi efendim. 

5. — Denizli Mebusu Mazlum Baba Efendinin, 
mezuniyetinin temdit edilmesine dair takriri. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Ahvali hazıra ve mazereti meşruam dolayısiyle 

mezuniyetimin bayram ertesine kadar temdidine mü
saade buuyrulması ve keyfiyetin dailerine tebliği 
ehemmiyetle rica ve istirham olunur. 

3 - 8 - 1336 
Denizli Mebusu 

Hacı Hüseyin Mazlum Baba 
(Gelsin gelsin sadaları). 
REİS PAŞA — Efendim bunu kabul edenler lüt

fen ellerini kaldırsın. O halde kabul olundu efen
dim. 

6. — Tokat Mebusu Hamdi Beyin mezuniyetine 
dair Divanı Riyaset kararı. 

REİS PAŞA — Hamdi Beyin mezuniyet evrakı 
var. Kendisi orada kalmıştır. Mezun addedilmek 
üzere bunu Divanı Riyaset gönderiyor. 

Divan kararı : 
Merbut vesaika nazaran tecavüzü meşru mazere-

tindendir. 
15 Ağustos sene 1336 

REİS PAŞA — Bunu kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın (Olmaz sadaları). 

REİS PAŞA — Kabul edildi efendim. 

7. — Biga Mebusu Hami t ve Hamdi Beylerin 
mezuniyet talebine dair takrirleri 

Huzuru Riyaseti Celileye 
Dairei intihabiyemiz olan Biga livasının düşman 

işgaline maruz kalmasından naşi orada mahsur kalıp 
infikâkirnizden beri hayat ve mematlarından malû
matlar olamadığımız efradı ailemizin tahkiki afiyetle 
imkânı elbini temin etmek üzere yirmi gün mezuniyet 
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ita buyurulmasının Heyeti Celileye arzını istirham 
eyleriz. 

9 Ağustos 1336 
Biga Biga 

Hamit Hamdi 
REİS PAŞA — Kabul edenler lütfen ellerini kal

dırsınlar. Kabul edildi efendim. 
8. — Menteşe Mebusu Sadettin Beyin, mezuniye

tinin temdidi talebine dair takriri. 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Etibba tarafından gösterilen lüzum üzerine müp
telâ ve elyevm muztarip olduğum romatizmanın 
tedavisi için civar kaplıcalarına gitmek mecburiyeti 
hâsıl olduğundan mezuniyetimin bir mah daha tem
didi , hususuna müsaadeli celilelert müsterhamdır. 

4 - VIII - 1336 
Menteşe 

Sadettin 

BİR MEBUS BEY — Raporu var mı? 
DİĞER BÎR MEBUS BEY — Sağlam bir adam

dı, uydurmadır, olmaz. 
-FEYZİ EFENDİ (Malatya) — Fennen müspet 

ise. 
REİS PAŞA — Raporu olduğu söyleniyor. Fakat 

raporu gelmemiştir. Hattâ rahatsızlığından müte-
sarrıf Müştak Bey bile bahsediyor. 

FERİT BEY (Çorum) — Romatizmadan az çok 
hepimiz müteessiriz (Muvafık sadalan). 

ıREİS PAŞA — Talep ettiği mezuniyeti kabul bu
yuranlar ellerini kaldırsın. Kabul edildi efendim. 

9. — Erzurum Mebusu Celâle 11 in Arif Beyin, 
mezuniyet talebine dair takriri. 

Riyaseti Celileye 
Meclisin küşadından ve Heyeti Vekilenin teşek* 

külünden beri ifayi vazife uğrunda ibraz eylediğim 
mesai âcizlerini bitap bıraktı. Taabı dimağî neticesi 
olarak duçar olduğum daimî baş ağrısiyle on gün
dür müztaribim ıztırabatımm , teskini için istirahati 
fikriyeye ihtiyacım vardır. Hem lüzumu derkâr 
olan istirahati temin hem de çoktan beri görmediğim 
dairei intihabiyemi teftiş eylemek ve aksarı tarik ile 
gidip gelebilmek için iki ay mezuniyet ita buyurul-
masını istirham eylerim efendim. 

15 Ağustos 1336 
Büyük Millet Meclisi Reisisânisi 

Celâlettin Arif 
REİS PAŞA — Celâlettin Arif Beyefendi bu 

müracaatta bulunmadan evvel cidden bu hastalığı 
tebeyyün etmişti. Bizde kendilerine çok rica ettik 
ve hâsü ettiğimiz kanaate göre de biraz istirahat bu
yururlarsa daha ciddî bir surette vazifelerine devam 
buyuracaklardır. Binaenaleyh, bu husus Divanı 
Riyasetçe de tasvip edilmiştir. (Muvafık sadalan). 

Reye koyuyorum efendim, Celâlettin Arif Beye
fendinin iki ay mezuniyetini kabul buyuranlar elle
rini kaldırsınlar. (Kabul olunmuştur efendim), 

5. — MAZBATALAR 

1. — Ereğli ve Zonguldak Havzalarından ihraç 
olunacak maden kömürlerinden alınacak ihracat res
mi hakkında kanun lâyihası ve Kavanini Maliye ve 
Muvazenei Maliye encümenleri mazbataları. (1) 

REİS PAŞA — Efendim, Ereğli, Zonguldak kö
mür madenlerinden alınacak resim hakkında Heyeti 
Vekilenin teklifi ve encümenlerin mazbatası vardır. 

'Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
IMaden kömürlerinden alınacak ihracat resmi hak

kında Hükümetçe teklif olunan mevadı kanuniye müs
taceliyet karariyle Encümenimize havale buyurulmuş 
olduğundan tetkik olundu. 

Heyeti Vekilenin esbabı mucibe lâyihasında mün-
deriç esas şayanı kabul görülmüş olduğu cihetle lâ-
yihai kanuniyenin ihtiva ettiği mevat kalbul edilmiş 
ve yalnız esbabı âhirei iktisadiye hasebiyle kömür 

(7) 5 numaralı matbua zaptın sonuna merbut
tur. 

fiyatlarında bir temevvücü daiminin hüküm süreceği 
tabiî rve bunun karştsında Hükümetin sabit bir mik
tarla mukayyet bulunmasının mahzuru malisi bedihi 
olduğundan fiyatların tereffü ve tedennisine göre iş
bu ihracat rüsumunun yüzde elliye kadar tezyit ve 
tenkis edilebilmesine dair Heyeti Vekileye bir salâhi
yet verilmesi münasip görülerek maddeye o suretle 
bir fıkra ilâvesiyle lâyiha tadilen ve müstaceliyet ka
rarı mucibince tanzim edilerek Heyeti Umumiyeye 
takdim olundu. 14 Ağustos 1336 
iKavanini Maliye E. İR. M. M. 

Gümüşhane Erzurum 
Hasan Fehmi Necati 

'Kâtip Aza 
Biga Konya 

Hamit Arif 
Aza Aza 

Karağın Cemil Halil 
Tahir 
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Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
IMaden 'kömürlerinden alınacak ihracat resmi hak

kında Kavanini Maliye Encümenince tadil edilmiş 
olan î bu lâyihai kanuniye Encümenimizce de bittet-
kik tadilâtı va'kıa muvafık görülmüş olmakla Heyeti 
Umumiyeye takdim olundu. 

14 Ağustos 1336 
Muvazenei (Maliye E. 'R. M. M. 

Çorum Fuat 
Ferit 

Kâtip Aza 
Erzincan Mehmet 
Mehmet 

Aza Aza 
Mardin Mardin 

Necip İbrahim 
Aza 

Kozan 
Mustafa Lütfi 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — 
Efendim, Heyeti Âliyenke takdim ettiğimiz bu lâyi
hai kanuniye ile, maden kömürü ihracatı üzerine, kö
mürün cinsine göre, üç liradan iki liraya kadar bir 
ihracat resmi vazetmek istemiştik. Ereğli ve Zongul
dak havzai fahmiyesindeki ihracatın miktarı bugün 
yevmi 1 500 tona baliğ oluyor. Vaktiyle harpten ev
velki miktarı bunun fevkinde bir dereceye kadar ba
liğ olmakta idiyse de aibJvali harbiyenin icra ettiği 
tesirat ve mütarekeyi müteakip kömür üzerine vazedi
len kuyudat, bunun elyevm 1 500 ton derecesinde ol
masını tevlit etmiştir. Binaenaleyh, 1 500 ton üzerin
den, yevmi ihracatı birbiri üzerine iki buçuk hesap 
ederseik deme'k yevmi 3 - 4 bin lira raddesinde bir 
ihracat resmi kazanmak istiyoruz. Malûmu âliniz 
maden kömürü meselesi bugüne kadar ihracat res
mine tabi bulunmamakta idi. Bilhassa İstanbul ihtiya-
catım temin ettiğinden dolayı şüphesiz ihracat res
mi vazı da tasavvur edilememişti. Fakat bugün is
tanbul'un düveli itilâfiyenin tahtı tazyikında bulun
ması ve bu kömürlerin dolayısiyie, lehimize değil, 
aleyhimize istimal edilmesi, bizi böyle bir ihracat res
mi vazına medbur etmiştir. Bundan, hem düşmanla
rımızın istifade etmekte olduğu (bir membaı kurut
mak ve aynı zamanda Hazinei maliyenin muhtaç 
bulunduğu mebaliğden bir kısmını tedarik etmek he
defini takip etmekteyiz. Malûmu âliniz bu maden 
kömürleri az bir resme talbi olmak üzere idamei ha
yat etmekte idi. Bu maden kömürleri, ashabı imti
yaza ita edilmiş fermanlarla Veyahut maadin nizam

namesi mucibince bu yolda çalışacak olanlara ruh
satnamelerle verilerek işletilen ocaklar halindedir. Bu 
ocakların teşkil ettikleri sahanın, her madenin vüsa
tine göre, (10) bin arşın murabbaından (10) kuruş 
bir ardiye resmi, bir de ihraç edilen kömürün hâsı
latı gayri safiyesinden, maden nizamnamesinin tayin 
ettiği veçhile, yüzde birden beşe kadar, fermanlarda 
muayyen bulunduğu miktarda bir ihraç resmî, maa
din resmi istifa edilmekte idi. Muahharan 1327 ta
rihinde oralarda en ziyade icrayı faaliyet eden Fran
sız şirketiyle Osmanlı Hükümeti arasında takarrür 
eden bir mukaveleye göre, hissei temettü namiyle Hü
kümete, ihraç edilen kömürün beher tonasından (100) 
para miktarı bir resim vermek tekarrür etmiş idi. Bun
dan beş on gün evveline gelinceye kadar ancak bu 
beher on bin arşın muralbbamdan ardiye resmi ve 
bir de ihraç edilen kömürün beher tonilâtosundan 
(100) para bir resim alınmakta idi. Şüphesiz ki, bu 
resim fevkalâde azdı. Bu resim az olduğundan kö
mür oradan ihraç edildikten sonra İstanbul'a nakle
dildiği zaman pek çok para ettiğinden dolayı bu 
arada inhisar vazı düşünülmüş ve bu inhisardan bil-
faassa düveli itilâf iye istifade etmekte bulunmuştu. 
İtilâfçılar İstanbul'a geldikleri vakit kömürün ehem
miyeti âzimesini idrak etmişler ve derakap kömürü 
kendi emirlerine koymak için bir kaç komisyon yap
mışlardır. Bu komisyonlardan birisi Düveli Itilâfiye 
'Komisyonu namiyle Fransız, ingiliz ve İtalyanlar
dan mürekkep bir komisyon, ikincisi Osmanlı Komis
yonu denilen bir komisyondur ki, bu komisyon is
tanbul'da Bahriye, Maliye, Nafıa ve Ticaret nazır
larından ibaret bir komisyon idî. 

Üçüncüsü dahi, mahallinde bir komisyon idi ki 
ümerayı bahriyeden bir zatın idaresinde olmak üze
re, mahallî maden müdüriyetinden ve memurini mül
kiye reisinden ve bir takım bahriye zabitanından iba
ret idi. Osmanlı Komisyonunun ve mahallî komisyo
nun bir ehemmiyeti yoktu. Bü'tün iş Düveli Itilâfiye 
Komisyonunda idi. Düveli Itilâfiye Komisyonu kömü
rü istediği gibi ahz ve sarfetmekte idi. İstediklerine 
vesika veriyorlar. Tabiî o vesikalar dolayısiyie, ge
rek Düveli Mütelife Komisyonunda bulunan aza
lar ve diğer 'İstanbul'daki İtilâf memurları bu su
retle müstefit oluyorlardı. Bu suretle kömür bir in
hisar tahtında istenilen adama veriliyor ve onların 
madunundaki gerek Osmanlı Komisyonu ve gerek di
ğer komisyonlar İtilâf Komisyonunun emirlerini ifa 
eden bir muavin mahiyetinde kalıyordu. Resim ol
mak üzere arz etmiş olduğum veçhile beher tona
sından 100 para almıyor. Bundan sonra bu korniş-
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yonların masarifi zaruriyesine mukabil olmak üze
re beher tona da (15) kuruş resim de Düveli îtilâfi-
ye Komisyonu tarafından vazedilmiş bulunuyor. Kö
mürün iskeleden gemiye tahmil edileceği mahalle ge
linceye kadar vereceği rüsumat, arz ettiğim gibi, be
her tona da bu (10) kuruş (100) para ve (15) kuruş 
resimden maada bir de (25) kuruş nakliye ücreti ilâ
ve ediliyordu. Çünkü bunlar bir (kamyonla) nakledi
liyordu ve nihayet Zonguldak'ta Ereğli şirketine ait 
bulunan o liman resmine ait olmak üzere, yine ev
velce tekarrür etmiş bir fiyat olarak, beher ton üze
rinden 25 kuruş alınıyor. Vaziyet bu halde idi. Dü
şündük ki inhisarı refetmek ve kömürün bugünkü 
serbestisini temin etmek suretiyle, orada bugün kö
müre takdir edilmiş fiyatı daha yükseltmek ve ra
kiplerin oraya müracaatı dolayısiyle hadis olacak 
bu farkı fiyattan Hükümet menfaatine olmak üzere 
istifade etmek imkânı mevcut idi. Bu ciheti düşün
dük. İBeher ton üzerinden ihracat resmi olmak üzere 
yıkanmış yani temiz cinsinden beher tondan üç lira 
ve yıkanmamış cinsinden beher tondan iki lira re
sim koyduk ve böylece bir teklifte bulunduk. Filha
kika bundan 5 - 10 gün evvel hissel temettü namiyle 
alınan o 100 parayı tktisat Vekâleti gayet az gördü
ğünden dolayı, maden nizamnamesinin ellinci madde
sinin verdiği salâhiyete binaen (100) de birden (100) 
beşe kadar ihraç resmi almak salâhiyetini haiz bu
lunduğundan dolayı bunu yüzde beşe iblağ ve bu
gün refiki muhteremimden aldığım malûmata göre 
mahallin bu resim yüzde beşten olmak üzere istihsal 
edilmekte bulunmaktadır. Binaenaleyh bizim vazet
mek istediğimiz resim, hiçbir suretle maadin ihracın
da alınan resme taallûk eder bir resim değildir. O 
resmi bir kere maadin nizamnamesi takyit etmiştir. 
Saniyen o resmi biz daha ziyade tezyit etmeyi muva
fık görmedik. Çünkü memleketimiz dahilinde idare
miz dahilinde bulunan vilâyetlerde bu kömürden is
tifade edilirse onun daha fazla bir resim itasına 
lüzum görmedik. Yani idaremiz tahtında bulunan 
mahallerde sarfedilen kömürleri kemafissabık yalnız 
yüzde beş bir resme tabi tutmakla iktifa ettik. Fa
kat bizim tahtı emrimizde bulunan araziden çıka
rak başka memleketlere gönderilen kömürler için ve
yahut aksamı Memali'ki Osmaniyeden meşgul bulu
nan mahallere giden kısım için böyle bir ihraç res
mi vazetmeyi muvafık bulduk. Heyeti Vekilenin Mec
lisi Alinize takdim ettiği lâyihaıl kanuniye, şu suretle 
yıkanmış cinsinden üç, yıkanmamış cinsinden iki lira 
resmi maktu alınmasını kabul ediyorduk. Halbu
ki encümen bu vaziyeti bize daha ziyade muvafık 

bir surette ıslah ettiler. Bu cihetten bilhassa gerek 
Kavanini Maliye Encümenine, gerek Muvazenei Ma
liye Encümenine, Heyeti Vekile namına, arzı şük
ran ederim. Encümen filhakika düşündü, tki ve üç 
lira miktarında tayin edilen resim, bizim kanaatimiz
ce, hiçbir zaman çok değildir. Kömürün ihraç edil
diği mahreçlerdeki fiyatları bazan çok, bazan az 
-olabilir, bu ihtimal mevcuttur. Binaenaleyh encü
menler bir kayıt ilâvesiyle, Heyeti Vekileye bir sa
lâhiyet bahşettiler ve dediler ki : îşbu kabul edilen 
resim Heyeti Vekile karariyle yüzde elliye kadar 
tezyit veya tenkis edildbilir. Binaenaleyh eğer Heyeti 
Aliyeniz, encümenin teklif ettiği ve Heyeti Vekile
nin maatteşekkür kabul ettiği şu kaydı kabul buyu
racak olursanız, biz, kömürün mahrecinde bulunan 
gümrük fiyatlarını daima tetkik ederek o fiyata gö
re ihracatımızın tenezzül etmemesini ve bu surette 
gerek oradaki amelenin müstefit olmasını ve gerek 
Hazinei Devletin zarar görmemesi esasını takip ve 
tetkik ederek, verilen salâhiyetlere göre, bu üç ve 
iki lirayı yüzde elliye kadar terfi veya yüzde elliye 
kadar tenzil etmek salâhiyetine malik olacağız. Biz 
lâyihayı arz ettiğimiz zamanda bendeniz aynı şeyi 
düşünmüştüm. Bu; Heyeti Vekileye filhakika istimadı 
tammınız bulunduğu zattianlarda, hüsnü tatbikından 
emin bulunduğunuz zamanlarda verilecek salâhiyet
tir. Fakat bendeniz bunu Heyeti Âliyenize arz etme
ye cesaret edememiş idim. Maamafih gördüm ki en
cümenler gayet vatanpervarane hareket ederek ve bil
hassa iktisadi mesaili nazarı dikkatte bulundurarak ve 
bu gibi ihracat resimlerinin muhtelif memleketlerde 
mahreçlere gelebilecek aynı emtianın fiyatlarının te-
'beddül etmesini nazarı dikkate alarak Hükümete 
'böyle bir salâhiyet verilmesini, böyle aîestikî bir su
rette resmin vazına muvafakat etmeyi daha lüzum
lu görmüştür. Binaenaleyh Heyeti Âliyenize Heyeti 
Vekile tarafından takdim edilen mevada, yalnız böyle 
bir kayit ilâvesiyle encümen ve Heyeti Vekile mut-
tefikan bu kanunu Heyeti âliyenize takdim etmiştir, 
Büyük ricamız, bu kanunun müstacelen müzakere 
edilerek bize tevdi edilmesidir. Çünkü, evvelce de 
arzettiğim veçhile, buradan günde üç, dört bin lira 
derecesinde bir varidat hâsıl olacaktır. Bendenizin 
günde (200) bin lira varidata ihtiyacım vardır. Şu 
üç dört bin lira miktarında ve belki de beş bin lira 
miktarında elimize geçecek olan şu miktar, bu iki 
yüz bin liranın yüzde iki buçuğunu temin edecek
tir ki bendenizce bu azim nimet, azim teşekkürle 
kabul edilecek bir şeydir. Binaenaleyh Heyeti âliye-

— 239 — 
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nizden Heyeti Vekile namına sürati müzakeresiyle 
bu kanunun kabulünü rica ediyorum. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Müsaa
de buyurur musunuz efendim? Zaten kanun müsta
celiyet karariyle tevdi edilmiştir. Müstaceliyetten 
bahsedilmeğe lüzum yoktur. 

Dr. SUAT BEY (Kastamonu) — Efendim, bu 
gün müzakeresi mevzubahs olan bu kanun Mema-
likiı Osmaniyede Ereğli ve Zonguldakta mevcut olan 
madenlere taallûk ediyor. Filhakika Ferit Beyefen
dinin tafsil ettikleri gibi, harpten evvel buradan 
günde sekiz, dokuz bin ton kömür çıkardı. Fakat 
bu miktar Harbi umumMe pek ziyade azaldı. Ame
lenin bulunmamasından dolayı azalan bu miktar 
mütarekeden sonra, Hükümetin îstanbula kömür 
celbetmesi gayretiyle, bu gün bir miktar tezayüt etti. 
Bu gün yevmiye bin beş yüz ton derecesine varıyor 
ki Harbi umumiden daha azdır. Bu hususta Hükü
metin, mevcut resmi tezyit ederek, dar zamanda 
Devlete mühim bir varidat menbaı bulmuş olmasın-
dan dolayı göstermiş olduğu teyakkuzu takdir et
memek mümkün değildir. Hakikaten bu pek yerine 
sarfedilmiş bir gayrettir. Çünkü bu madenler esasen 
o havalide mevcut bulunan ve tamamen yerlilerin 
tahtı temellükünde bulunan araziden meydana çık
tığı halde muhtelif suretlerle ve çok şayanı dikkat 

rbir takım vesaite tevessül etmekle bu gün tabiiyeti 
Osmaniyeyi haiz olmayan ecnebi şirketlerine geçti
ği gibi bir kısmı da müşareket suretile tebai Osma
niye elinde olan menafi de, hariçteki yabancı ellere 
geçmiştir. Bilhassa bu madenlerde alnının teriyle 
emeklerini sarfeden ve harpten evvelki miktarı aza
mî on bin kadar olan amelenin emeklerinden tahas-
sül etmiş olan bu servet, tabiiyeti Osmaniyeyi haiz 
olmayanların cebine dökülmektedir. Şimdiye kadar 
Devlet varidat membaı bulmakla beraber, dahilen 
pek ziyakie daralmış olan rüsumu tezyit etmek sure
tiyle menabi aradığı halde pek az buluyordu. Şim
di bu suretle geniş bir sahada, istediği miktarda 
varidatı bulması şayanı dikkattir. Bilhassa kayit ve 
tesbit etmek istediğim nokta, mevaddı kanuniye da
hilinde, amelenin şeraiti hayatiye ve sıhhiyesini 
ıslah edecek derecede bir ufak kaydın bulunması
dır. Bendeniz orada memur bulundum üç 
yüz otuz senesinde, üç, dört hafta zarfında, kuyular 
dahilinde ve haricinde bulunan amelenin hayatını 
yakından tetkik etmeğe fırsatıyap olmuşumdur. Ora
ya amele celbetmek demek, maden ocaklarında şir
ketlerin ücretle istihdam ettikleri ve değnekçi denilen 

bir takım eşhasın, civar köylere giderek, gafil köy
lüleri işsiz zamanlarında pek basit şeylerle ikna 
ederek ocaklara sevketmesi demektir. Burada en zi
yade mevzubahs olması lâzımgelen keyfiyet evvelâ, 
ocak dahilindeki amelenin şeraiti hayatiyeleri ile 
ocak haricindeki amelenin şeraiti hayatiyelerMir. 
Avrupada esasen kendi hakkına sahip olan amele
ler yekdiğeriyle tesanüt göstererek, birbirinin hak
kını vikaye yolunda bir takım sendikalar teşkil 
ederek ve sermayedarların tazyikinden kurtularak, 
kendi şeraiti sıhhiye ve hayatiyelerini cebren kabul 
ettirdikleri için crada amele hayatı bir kısım ta-
bakai halk için bâisi refah ve saadettir. Halbuki 
bizde oraya sevkedilmiş olan amele böyle kendi 
aralarından doğmuş tesanütten mahrum oldukları 
için sermayedarların adamı olan bir takım eşhasın 
bazicei hevesi olmaktan başka bir şey elde edemezler. 
Şu suretle efendiler, Avrupada amele hayatının en 
ziyade istinat ettiği esasattan birisi, tazminatı kazai-
ye mânasına olan (eksidan dötravay) denilen bir ta
kım şeraiti kanuniye altında temin edilmiştir. 
Yani bir amelenin bir ocakta başına bir kaza gel
diği zaman, yani başına bir ocak yıkıldığı zaman 
ocak yıkılarak orada bir çok zevat sıhhatlerini ve 
hayatlarını kaybettikleri zaman, o amelenin yüzün
den ve gayretinden pek çok saadet ye servet kazan
mış olan sahibi sermayeler onlara büyük bir taz
minat vermekle mükelleftir ve amele orada en 
ufak bir kazaya uğradığı zaman o sermayedarlar, 
o amelenin sıhhatini en muvafık bir surette tazmin 
ve tatmin etmekle mükelleftirler. Onlar için hususi 
bir teşkilât bulundurmağa mecburdurlar. Böyle de 
olmaksızın, amele alelade ocağa girip işledikten 
sonra, amelenin şeraiti sıhhiyesini ikmal etmeğe 
onlar memurdurlar. Meselâ amelenin banyoları 
vardır. Meskenleri şeraiti sıhhiye dairesinde yapıl
mıştır. Ocağa giren çıkan ameleler hususî banyolar 
alırlar. Şeraiti sıhhiyesi, yemekleri, içmekleri bile 
takavvüt altındadır. 

KADRİ AHMET BEY (Diyarbekir) — İdarei 
umumiyeye taallûk eder Reis Beyefendi. 

Dr. SUAT BEY (Devamla) — Arzedeceğim 
efendim. Bu suretle amele hayatı orada şeraiti mu
ayyene dahilinde cereyan eder. Bizde maatteessüf 
böyle olmaz. Zonguldakta sermayedarlar, amelenin 
yiyeceğine, içeceğine katiyen alâka göstermezler. 
Sonra maden kuyularırida bir takım kazalar vukubu-
lur. Onlara katiyen alâka göstermezler. Alelade bir 
kaza Vukuibulduğu vakitte bir mahkeme heyeti gider 
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ve orada vukubulan vakada suikast olup olmadığını 
arar. \ 

Eğer bir ocak kendi kendine yıkılsa, niçin kendi 
kendine yıkılmış diye aramaz. Bir suikast olarak bom
ba ile atılmış mı diye arar. Tabiî ki kendi kendine 
yıkılmış olan ocakta, orada hayatını feda etmiş olan 
amelenin pek çok 'hukuku geçmiştir. Sermayedar 
olan kimse onu tazmine mecburdur. Bendeniz arzu 
ederim ki, bu mevaddı kanuniye mevzubahs olduğu 
zaman, onun içerisinde, amelenin hayatı sıhhiyesine 
ait olarak hiç olmazsa ufak bir madde bulunsun. Bu
nu tatmin edecek tarzda bir madde ilâvesini teklif 
ederim. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Traibzon) — Efendim bir ke
re kanunun esasına muarız değilim. Yalnız alınan 
resmin çok olduğunu zannediyorum. Bir defa kömü- ı 
rün ihracı bir çok masrafa mütevakkıf, sonra kömü- ı 
rün Zonguldak'tan İstanbul'a nakli, kış ve yaz itiba
riyle, asgarî beher ton başına sekiz lira ve azamî on 
üç liradır. Bunları yekdiğerine zammedecek olursak 
zannederim ki İstanbul'da bu kömürü diğer kömürler 
yanında pek yüksek yapmış oluruz. 

»HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim 
Ali Şükrü Bey kardeşimizin mütalâatı maddenin ta
diline taallûk ediyor. Bunun hakkında söz söyleyecek 
olan rüfeka maddelerin müzakeresine geçtiğimiz za
man söz söylesinler ki maddelere ait olan tadilâtı din
leyelim ve bu suretle de iş çabuk yürür. 

RiBİS PAŞA — Müzakereyi kâfi görenler ellerini 
kaldırsın. (Kâfi görüldü) 

Maddelere geçilmek taraftarı olanlar ellerini kal
dırsın. Peki efendim kabul edildi. Maddelere geçe
lim. 

ŞERİF BEY (Sinop) — Efendim, ocaklar iki tane 
değildir. «Kozlu ve Kilimli» namiyle daha bir çok 
ocaklar vardır. Bu, buna mı ait yoksa diğerlerine de 
şümulü var mı? 

REİS PAŞA — Müsaade buyurunuz. Beyanatınız 
heyeti umumiyeye mi aittir, yoksa birinci maddeye I 
mi aittir? I 

ŞERİF BEY (Sinop) — Birinci maddeye aittir. 
REİS PAŞA — O halde müsaade buyurunuz efen- I 

dim birinci madde okunsun, ondan sonra size söz ve- I 
ririm. I 

TUNALI HİUMİ BEY (Bolu) — Serlevhaya dair 
söz söyleyeceğim efendim birinci maddede Ereğli, I 
Zonguldak... (Gürültüler), (Serlevha için söyleyecek I 
sadaları) I 

Serlevha için çıktım Paşa Hazretleri, efendim, ser- I 
levhada (maden kömürleri) tabiri kullanılmış, halbuki | 

birinci maddede (Ereğli - Zonguldak) tabiri kullanılı
yor. Binaenaleyh serlevhada (Ereğli, Zonguldak) tabiri 
kullanılmak iktiza eder. Maamafih müsaade buyurur
sanız bir çırpıda iki noktayı elden çıkaralım. (Hande
ler) «Ereğli, Zonguldak havzai fahmiyesi» demek yan
lıştır. Zira esasen minelkadim Ereğli, bütün o havza
ya unvan olmuştur. Binaenaleyh yalnız Ereğli havzai 
fahmiyesi denmesi kâfidir. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — 
Müsaade buyurur musunuz efendim? Kanunun baş 
tarafına vazedilen şey, başkitabet tarafından tabedil
mek üzere bu kanunun baş tarafına derakap kon
muş bir serlevhadan ibarettir. Esasen bendenizin ka
naati şah'siyem, serlevha müzakere edilmez. Çünkü 
serlevhayı başka memleketlerde kanuna koymazlar 
bile. Kanun çıktıktan sonra, diğer kanunlardan tefrik 
etmek üzere Hükümet tarafından bir numara konur. 
Çünkü serlevha hiçbir ermi tazammun etmez. Serlev
hada ne denilirse denilsin, esasen çıkan kanun urau-
men muta olmak lâzım gelir. 

(Buna bir numara konulur. (Doğru sadaları) 
TUNALI HİLMİ BEY (Bolu).— Katiyen doğru 

değildir. 
MALİYE VEKİLİ (Devamla) — Eğer bizde çı

kan kanunlara bir numara koymak usulü takip edilse 
zannederim daha muvafık olur. Yani serlevha mese
lesi uzun uzadıya Heyeti Âliyenizi işgal edecek bir 

.şey değildir. 
ıREİS PAŞA — Müsaade buyurursanız birinci 

maddeyi okuyalım. 
Madne 1. — Ereğli ve Zonguldak havzai fahmiye-

sinden çıkarılan kömürlerin füruht ve şevki hakkında 
mevzu kuyut refedilmiştir. 

REİS PAŞA — Şerif Beyefendi söz istemiştiniz. 
ŞERİF BEY (Sinop) — Efendim bendeniz iki şey 

söyleyeceğim; bu mesele iki ocağa hasrolunmuş. Hal
buki oralarda beş altı tane ocak vardır. (Ocak değil, 
havza sadaları) Ereğli ve Zonguldak kumpanyaya... 

REİS PAŞA — Efendim anlaşıldı ki daha çok 
söyleyeceksiniz, buraya teşrif buyurun, işitilmiyor. 

ŞERİF BEY (Sinop) — Zonguldak bir kumpan
yaya aittir. Ereğli ayrıca kömür çıkarır. Kozlu, Ki
limli ayrıca Devlete mensup ocaklardır. Onlardan Ter-
sanei âmire istifade eder. Anın için 'bunları tefrik 
etmek icabeder. Yahut umuma teşmil etmelidir. Bir 
noktaya cemetmelidir. Böyle müzakere edilirse daha 
istifadeli olur. Yoksa bir yere hasr ile bir şey istifade 
edemeyiz. Bendenizin söyleyeceğim bundan ibarettir. 

DR. SÖAT BEY (Kastamonu) — Efendim kö
mür çıkan yerler Bartın'ın Amasra'sından Ereğli'nin 
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'(Alaplı) ya kadar devanı eder. Sahil üzerinde takri
ben yüz kilometre, dahilen otuz kilometre ki; üç 
bin kilometre murabbaı bir yer işgal eder, Ereğli, 
Zonguldak ve Devrek kazaları ve Bartın'ın bazı ak
samı dalhildır. Binaenaleyh bu maddei kanuniyede 
Hükümetin te'küf ettiği şey gayet doğrudur. Bunun 
heyeti mecmuası dahildir. Müteaddit ocakların kâffesü 
bu havzaya dahildir. Tashiha hacet yoktur efendim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim, sıra
yı takip etmiş olmak için çıkıyorum. Deminki tekli
fimi tekrar ediyorum. Zonguldak kelimesi katiyen 'zait
tir. Ereğli deyince her şey anlalşılır. (Hayır sadalan). 
Arkadaşımızın dediği gibi. (Alaylıdan) Sinop hafvza-
ısın'a kadar olan bu havzaya, Ereğli Halvzai fahmiyesi 
denilir. Binaenaleyh bu hususta bir takririm vardjır. 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY '(Trabzon) — Efendim, birinci 
madddde ufak bir noktaya nazarı dikkatinizi celbet-
mek isterim. «'Ereğli ve Zonguldak Havzai falhmiyesin-
dfen çıkarılan kömürlerin sevk ve nakli hakkında mev
zu kuyut ref edilmiştir.;» Bu kuyudu bililyorsunuz ki 
tabii biz koymadık ve hatta istanbul Hükümeti de 
koymamıştır. Binaenaleyh 'bunu teşrih edelim, bunu 
beynelmilel komisyon koymuştur. Vaktiyle bizce kanı-. 
muş kuyut değildir. Evvelce (haksız olarak konmuş 
olan şu kuyudun röfedlildiği anlaşılsın. 

'BİR MEBUS BEY— Bir kayıt koyalım. 
(BİR MEBUS BEY — Bir kayıt konulmaz, yalnız 

zapta geçsin. 
ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 

Kanun maddelerinde ta'fsilat verilemez, zapta geçer kâ
fidir. 

REİS PAŞA — Efendim, başka söz söyleyen ar-
kadaişımız yoktur, Müzakere kafidir. Biribci madde 
hakkında yalnız Hilmi ^ y i n bir taikriri vardır. 

(Takrir okundu) : 
Birinci maddedeki (Zonguldak) m hazfini teklif 

ederim. 
15 Ağustos 1336 

Bbiü: 
Tunalı Hilmi 

REİS PA$A — Bu takriri reye koyuyorum. Kalbul 
edenler ellerini kaldırsın. (Kalbul olunmadı). 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Yalnız kabul et
meyen arkadaşlar bilsinler ki evvelce Ereğli Halvzai 
f ahrniyesi namiyle bir kanun çıkmıştır. 

•REİS PAŞA — O halde efendini maddeyi reye ko
yuyorum, kalbul edenler ellerini kaldırsın. Kalbul 
edildi. 

Madde 2. — Maden kömürlerinin yıkanmış çinisi
nin beher tonasından iskeleden hini ihracında muayyen 
olan rüsumu nisbiyeden mâada maktuan üç lira ve 
yıkanmamış cinsinden iki lira ihracat resmi alınacak
tır. Kömür fiyatlarının tereffü veya tedennisi halinde 
işbu rüsum Heyeti Vekile karariyle yüzde elliye kadar 
tezyit veya tenkis olunabilir. 

MUSTAFA NECATİ BEY (Saruhan) — İki şık
kı ihtiva ediyor. İki şık itibariyle müzakere edilen... 

HACI TEVFİK EFENDİ (Kânigırı) — Efendim, 
maden kömürlerinin harice hini ihracında yıkanmış 
ve yıkanmamış cinsini tefrik etmek. 

ABDÜLHALİM ÇELEBİ EFENDİ (Konya) — 
Ezan bittikten sonra devam ediniz. 

TEVFİK EFENDİ (Kângırı) — Peki efendim te
şekkür ederim. 

'Efendim, maden kömürlerinin harice hini İhracın
da yıkanmış ve yıkanmamış cinsini, sonra rüsumun 
tenkis ve tezyidini cemetmek için, maden kömürlerinin 
harice hini ihracında rüsumu nisbiyeden maada fia-
tın onda biri resim olarak alınacaktır denilirse, şu ku
yudu zaideye hacet kalmaz zannederim. Bunun için bir 
takrir verdim. Sözü uzatmayalım. 

SIRRI BEY (İzmit) — Paşa Hazretleri söz istiyo
rum. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim, bu alı
nan resini evvelce çoktur demiştim. Bunun çokluğu 
ihraç ücretinin fazlalığına zammedilecek ve buna; da 
sevk ve nakil ücretinin fazlalığı inzimam edecek olur
sa zannederim İstanbul'da bunu satmak biraz zor olur. 
Müsaade buyurun, maksat eğer çıkan kömürü Zongul
dak'ta bırakmak ise o başka mesele, fakat her halde 
çıkan kömürden bizim de istifade ermekliğimiz için 
gidip satılması lâzımdır. Bu itibarla şu harcı çok gö
rüyorum. Sonra bu maden ocaklarının işlememesi İn
gilizlerce matlup ve mültezemdir. Hepiniz biliyorsu
nuz ki İngilizler, bilhassa kömür sayesinde Frahisızla-
rı >ve İtalyanları aivucunda tutuyor. Hatta biz İstan
bul'da iken, Fransızların teşvikiyle, Hükümet tarafın
dan Meclisi Mdbusana bir l'âyihai kanuniye 'verilmişti, 
bu lâyiha* kanuniye ile Hükümet amelei mükellefe 
(kullanmak istiyordu. Fransızlar amelei mükellefe kul
landırıp ihracatı tezyit etmek istiyordu. Halbuki İn
gilizlerin beynelmilel komisyonu sureti katiyede amıe-
lenin tezyidine mani olmuştur. Çünk'ü kömürün çok 
çıkarılmasına İngilizler taralfltar değildi. Bendenizin 
maruzaitımın hulâsası şudur ki: Biz buradan istifade 
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eldelİm. Fakat çok istifade edelim diye ocakları kör-. 
letmiyelim. Eğer bu resim çok olacak olursa tngiiz-
ler veyahut o komisyon 'başka bir suretle muamele 
yapabilir ve hatta gelir, pek kolaylıkla ocakları tahrip 
eder. Çünkü bu İngilizlerin canına minnettir ve bu 
suretle de müttefikleri olan Fransızlar ve İtalyanların 
daima kendi eline bakmalarını 'daha ziyade temin et
miş 'olur. Hepiniz bitliyorsunuz ik'i İngilizler kömür 
rüsutaunu, dalayısiyle diğerlerimi daima tehdit ediyor. 
Onun için 'bendeniz, herhalde (biraz makul bir miktar
da olsun, diğerleri bu tarzda bir harekete seVkedlilme-
sin diyorum. Şayet teklifi acizanem kabul edilmeyip 
de bunda ısrar eidilecek olursa, bu havzanın müdafaa
sı için muhafazası lâzımıgelen tedabir ittihaz edilsin. 
Bir de, .«kömür fiyatlarının tereffü veya tenezzülü ha
linde işbu resim Heyeti Vekilenin karariyle yüzde elli
ye kadar tenkis veya yüzde elliye kadar tezyit edilir» 
deniyor, 

Bu doğru 'olabilir. Fakat bunu zannederim ki He
yeti Vekile buraya bildirir ve burası bir karar verir. 
Bu, paraya ait bir meseledir. 

MALİYİE VEKİLİ FERİT BEY — O halde ikin
ci kanun ne oluyor? 

Dr. 'SUAT BEY ((Kastamonu) — Efendim Düve
li itilâf iyenin... 

'REİS PAŞA — Affedersiniz, zatıâlimizden evvel 
Söz isteyen var. 

SIRRI BEY (İzmit) — Bu madlde hakkında söy
leyeceğim sözlerin bir kısmı mühimmini Şükrü Be
yefendi söylediler. Bendeniz rüsumun miktarı ve nis-
ıbeti hakkında beyanı mütalaa edecek değilim. Ancak 
bumdan hassaten mutazarrır olan düşmanlarımızın 
şevki teessürle şurada, burada bir hareket icra etmesi 
ve ondan dolayı bize askeri ve siyasi mahzurlar tev
lit edip etmemesi meselesini Heyeti CeMei Vekilenin 
nazarı dikkate alıp almadığını soruyorum. 

SOYSALLI İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — 
Efendim, bilâkis bendeniz alınan resmin gayrikâfi ol
duğu kanaatindeyim. Çünkü bu gün' maden kömürü 
arz üzerinde satılmamak tehlikesine asla maruz değil
dir. Şarki bahri sefitte, bilhassa Ereğli havzai madleni-
yesinden başka hiç bir havzai madeniye yoktur. Eğer 
burası meselâ îtalyanın eline geçebilseydi, belki buna 
mukabil Sicilya adasını verirdi. O kadar kıymeti var
dır. Binaenaleyh bu maden her zaman sablır. Evvelce 
piyasa yirmi sekiz, otuz lira idi. Şimdi nedir bilmiyo
rum. 

MALÎYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — 35 
ira. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Devamla) — Belki otuz beş 
liradır. Binaenaleyh otuz beş lira artsa, bile verirler. 
Bu gün İtalya Hükümeti, Fransa Hükümeti, Alman
ya'dan, İngiltere'den milyonlarca ton kömür istiyor
lar ve parayı tıkır tıkır altın olarak peşinen veriyor
lar. Fakat İngiltere vermiyor, hepsi dileniyor. Binaena
leyh elimizde kömürümüz olsa her zaman (satarız. 
Kimse paraya bakmaz. Binaenaleyh bu resim katiyen 
fazla değildir. Yalnız Şükrü Bey bir şey buyurdular; 
İngilizler gelip tahrip edebilir, dediler. Burada b!ir nok
tayı cevap olarak nazarı dikkatlerine arz ederim. O 
da meselenin Fransız ve İtalyan menafiine teaüûku-
dur. Biliyorsunuz ki Ereğli kömür madenlerinde en 
büyük hisse bir Fransız şirketinindir. Sonra ahiren 
bize imza ettirilmek istenilen sulh mıuahedenamesi üze
rinde İtalya İçin bir hak tanınmıştır. İtalya daima ci
hanın her tarafında kömür ve petrol arayan bir Hü
kümettir. Kömüre pek muhtaçtır. Gerek İtalya, gerek 
Fransa bütün kuvvetleriyle bu nüktayi müdafaa ede
ceklerdir ve Ereğli madenlerine ih'ştirmeyecekîerdir. 
Yalnız resmin fazlalığından dolayı İngiltere'nin bu
raya gelip de bir şey yapması ihtimali yoktur. Esasen 
resim konduğundan dolayı değil, fakat Fransa ve İn
giltere isterlerse gelebilirler. Ona diyeceğim yoktur. 
Böyle bir ihtimal vardır diye düşünülürse hiç arttır-
mamak lâzımdır ki; bu mesele dıe katiyen mevzubahis 
olamaz. Binaeneîeyh ben resmin tezyidini, yani ma
denin yıkanmış cinslerinden beher ton başına beş li
ra ve yıkanmamış cinsinden beher ton başına üç ira 
alınmasını teklif ediyor ve takririmi takdim ediyo
rum. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — 
Efendim arkadaşlarımızdan Kângırı Mebusu muhte
remi resmin bu suretle maktu olması yerine nisbi ol
masını teklif ettiler. Teklif buyurdukları yüzde dokuz 
ve on njsbetindeki miktara, bizim teklif ettiğimiz mak
tu resüm de muadildir. 'Nisbi olup olmamasını tabi biz 
de düşündük. Nisbi olmasında bir ,kere kıymetin her 
gün mütehavvil olması, sonra orada bu kıymetlerin 
her gün takdiri için muhtelif yerlerde birtakım ko
misyonlar bulundurmak lâzım gelecektir ki bunda, 
nihayet mal sahipleriyle müşterilerin Hükümeti tağlit 
etmeye uğraşmaları gibi birtakım suüstimalât ihtimali 
bizi maktu bir vergi vazetmeye şevketti. Bunun için 
nisbi koymadık, maktu köydük ve zaten rüsumumuz
da kabul ettiğimiz esas da bunun üzerindedir. Siklet 
üzerinden verilecek şey maktu olmak lâzımgelir. Bu
rada belki bir parça haksızlık olmak, bir kaç kuruş 
fazla eksik alınmak gibi mahzurlar varidi hatır ise de 
diğer birtakım möhazirin yanında bu, nazarı dikkate 
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almayacak derecede ehemmiyetsizdir. Binaenaleyh 
maktu koyduk. Çok mu koyduk, yoksa az mı koyduk? 
iki arkadaşımızın yekdiğerini nakzedecek ifadatına 
glöre 'bendeniz zannediyorum ki, biz mutedil bir re
islim kabul etmişiz ve biz bu miktarı şüphesiz yalnız 
fcertd'i mütalaamıza göre tayin etmedik. Orada Dev
letin bir maidbn müdürü vardır. Bu meselelerin içeri
sinde yuğrulmuş memurini maliye ve mülkiyemiz mev
cuttur. Orikrdan malûmat talep etmek için uğraştık. 
Hatta itiraf ederim ki; bir hafta kadar bu.kanunun 
Heyeti âliyenİze takdimini tehir eden mesele, muha
beratın müşkilâtı doîayısiyle anlayamayışımız o'îdu. 
Binaenaleyh doğruca yolu açtırdık ve aldığımız ma
lûmat üzerine bunu koyduk. Binaenaleyh mahajlli me
murları bu miktarın münasip olduğunu kabul etmekte 
bizümle müttefiktir. Heyeti âliyenizi temin ederim fci 
Ibu miktar mutedil ve muvafıktır. Meselenin yalnız 
siyaisi cihetleri kalıyor. 

Bendeniz siyasi cihetlerinden bahsetmeye lüzum 
görmemiştim. Yoksa hu meselenin biraz siyasete taal
lûk eder cihetleri yok değldir. İngilizlerin ocakları 
tahrip eltmefc hakkındaki şeyleri memleketimizin her 
noktasını, kuvayi hayatiyetimizin her membaını vur
mak, kırmak, körletmek isteyen bu milletin ihtimal 
ki ocaklarımızı da mahv ve harap etmek arzusunda 
bulunması ihtimali mevcuttur. Nasıl ki diğer kuvayi 
hayatiyemizi bunların şerrinden, bunların taarruzun
dan muhafaza etmeye uğraşıyoruz. Şüphesiz burada
ki menafiimizi de o suretle muhafaza ve müdafaa et
mek vazifemizdir. Bu tehlike mevcuttur diye, böyle 
bir resim koymaktan içtinap etmek zannederim ki 
doğru bir şey değildir. Suphi Bey biraderimizin mü-
talaatına bendeniz de iştirak ediyorum. Zannederim 
'ki İngilizlerin burada amik bir surette tahribat icra et
melerine, bilhassa Fransız ve İtalyanlar müsaade et
meyeceklerdir. İtalyanlar bugün pek kuvvetli göz di
kiyorlar. Fakat her halde Fransızların bazı hususatta 
rıoktai nazarlarını İngilizler muhafaza mecburiyetinde 
bulunuyorlar ve Fransızlar bu meseleye pek ziyade 
ehemmiyet atfetmiş oldukları cihetle böyle, hiçbir se
bebe müstenit olmaksızın yalnız resim vazedilmiştir 
diyerek, İngiliz zırhlılarının gelip burada tahribata te
şebbüs etmelerini bendeniz mutasavver addetmiyorum. 
Fransızlar ve İtalyanlar şimdiden faal bir surette ora
da çalışamıyorlar. 

Çalışmaları bizce matlup ve mültezimdir ve hat
ta çok temenni ederdim ki buradaki kömür maden
lerinden dolayı İtalyanlarla bir münasebet tesis ede
lim. Fakat şimdilik İtalyanlar bu havzada büyük bir 
faaliyet göstermemektedirler. 

TUNALI HtLMİ BEY (Bolu) — İnşallah yalnız 
Osmanlılar çalışacak. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (Devamla) — 
Kalıyor Fransızlar; acaba Fransızların bu hususta bir 
itirazları olacak mıdır? Olmayacak mıdır? Şüphesiz 
itirazları olacaktır. Çünkü kendilerinin daha ucuz bir 
surette bir kömür tedarik edip de sarfetmek yedi kud
retlerinde bulundukça buna bifkaç liranın vazı sure
tiyle, mümanaat etmek değilse bile, her halde bifkaç 
para daha fazlaya kendilerine bunu mal etmek işleri
ne ve arzularına muvafık olmayacaktır. Fakat acaba 
bu itirazların, bizim kömür ocaklarımızın işlememe
sini temin edecek bir dereceye kadar ileri götürecekler 
midir? Bendeniz bunu da zannetmiyorum. Bir kere 
önümüzde bir tecrübe mevcuttur. İktisat Vekâleti -
Maadin Nizamnamesine tevfikan - yükseltmiş ve bu
na orada bulunan Fransız kuvveti tarafından ve diğer 
şirketler tarafından bir itiraz varit olmamış ve tahsil 
edilmekte bulunmuştur. İkincisi efendiler; biz bu me
seleyi burada bulunan amele meselesiyle gayet hayati 
bir surette merbut addediyor ve elimizdt bir kuvvet 
olduğuna da kani bulunuyoruz. O da efendiler, orada 
bulunan amelenin askerliklerinin tecil edilip edilme
mesi meselesidir. Ciheti askeriyeden, Müdaafai Mil
liye Vekâleti tarafından burada bulunan askerlik ya
şında bulunan amelenin silah altına alınması meselesi 
mevzübahs olduğu zaman, orada mevcut bulunan 
Fransız kıta kumandanlığı vasıtasiyle, bunların ke-
mafissabık tecil edilmesinden, gerek şirket için gerek 
memleketin istihsalatı için fevait mevcut bulunduğu 
binaenaleyh bu cihete öteden beri riayet edildiği veç
hile riayet edilmesi meselesi teklif edildi. Mahalli Hü
kümet tarafından Heyeti Vekileye, Hükümete arz edi
len bu teklif üzerine onlar tarafından bu tarzda vaki 
olan itirazatı keenlemyekün addettiğimizi ve böyle 
bir şey bizce mevcut olmadığını haber verdik. Tabii 
mukabeleten aldığımız cevapta, onların bunu bir iti
raz mukabilinde serdetmediklerini ve bunu bir meselei 
dahiliye addettikleri cevabı geldi. Bununla beraber 
biz tutup bugün elan daha orada bulunan ve Mü-
dafaai Milliye tarafından askerlikleri tecil edilmesi 
kabul edilmeyerek silah altına celbedilmek emrini 
alan askerleri celbetmedik. Şimdi bu kanunu göndere
ceğiz. Bu kanuna itiraz vaki olursa askerliği tecil et
meyeceğiz, yok bu kanuna itiraz vaki olmazsa, eğer 
bu kanun orada bilâitiraz kabul ve tatbik edilecek 
olursa o zaman tecil edeceğiz ve zannederim ki eli
mizde bulunan bu kuvvetle biz meseleyi tatbike muk
tedir olacağız. (Müzakere kâfi sesleri) 
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TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Ferit Beyefendi 
Hazretlerinden bir istirhamda bulunacağım. Soma 
ocakları için ne düşünüyorlar, niçin onu müstesna 
bırakmışlar? 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Soma ocak
ları Hükümetin malıdır. Doğrudan doğruya vaziyet 
ederiz. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Bendeniz İsmail 
Suphi Beyin fiyat hakkındaki izahatına bir şey ilave 
etmeyeceğim. Kömür, evet kömürün talibi çoktur. 
Hakikaten buyurdukları gibi Şarki bahrisefit havza
sında kömür yoktur, bu kömüre İtalyanlar taliptir. 
Fakat İtalyanların aynı derecede buğdaya da ihtiyacı 
vardır. Zannederim ki Antalya'daki buğdaylar kısmen 
duruyor. Çünkü fiyat, nakliye itibariyle İtalyanların 
alamayacağı ve hariçten gelen buğdayla rekabet ede
meyecek derecede olduğu için bizim buğdayımız alı
namıyor. Bugün zannederim ki buğdayları Antalya 
tarikile sevketmek ihtimali yoktur. Çünkü nakliyenin 
buğday fiyatına yapmış olduğu zam hasebiyle cihanın 
başka tarafından gelen diğer buğdaylarla rekabet ede
miyor. Binaenaleyh kömür de bu şekli alırsa satılma
ması ihtimali vardır. Binaenaleyh bendenizin maruza
tım; satılsın ve istifade edilsinden ibaretti. 

Sonra meselenin ciheti siyasiyesinden bahsederken 
Vekil Beyefendi bir şey söylediler. O da fevkalâde 
nazarı dikkati caliptir. Bu havzada, bu civarda bu
lunan askerlerin tecili meselesi. Bu şayi olacak olur
sa oraya birçok efrat gidecektir. Halbuki demin Suat 
Bey biraderimizin söylediği veçhile orası bizim hal-, 
kımız için makteldir, hem de doğrudan doğruya bizim 
halkımız için. O amele için madem ki bu tarzda bir 
şey yapılacaktır ve zaten evvelce arz etmiştim ki, bu 
mesele İstanbul'da da müzakere ediliyordu. Her hal
de bir amele nizamnamesi yapılsın, buna merbut ola
rak, buraya gelsin. Bakınız burada yoktur. Vekil 
Beyefendi bizim silâh altına celbetmek istediğimiz 
askerleri tecil ve bunlar burada amele olarak kullanı
lıyor buyuruyorlar. Her halde bunları öldürmek is
temeyiz. Hakikaten onların şeraiti hayatiyesi onları 
öldürecek bir şekildedir. Onları düzeltmek lazımdır. 
Zannederim buna ilaveten bir amele nizamnamesi ka
leme almaları lazımdır. 

REİS PAŞA — Efendim, takrirler okunacaktır. 

Makamı Riyasete 
Müzakerenin kifayetini teklif eyleriz. 

Erzincan Kütahya 
Emin Ragıp 

REİS PAŞA — Müzakereyi kâfi görenler ellerini 
kaldırsın... Kabul olunmuştur efendim. 

Riyaseti Celileye 
İkinci Madde — Maden kömürlerinin harice hini 

ihracında rüsumu nisbiyeden maada fiyatının onda 
biri resim olarak alınacaktır. Şeklinde tadilini teklif 
eylerim. 

Kanığın 
Tevfik 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin berveçhiati tadilini teklif ederim : 
Madde 2. — Maktuan beş lira ve yıkan

mamış cinsinden üç lira ihracat resmi alınacaktır... 
İlâh. 

Burdur Mebusu 
İsmail Suphi 

REİS PAŞA — Birinci takriri reye koyuyorum. 
(Ret sadaları) Kabul olunmadı efendim. İkinci tak
riri reye koyuyorum. Kabul edilmedi efendim. 

Maddenin aslını reye koyuyorum. Kabul edenler 
ellerini kaldırsınlar... Kabul olunmuştur efendim. 

İkinci madde aynen kabul olunmuştur. Üçüncü 
maddeye geçiyoruz. 

Madde 3. — Komisyon namına beher ton kömür
den istifa edilmekte olan on beş kuruş badema ahze-
dilmeyecek ve şimdiye kadar alınmış olan mebaliğin 
hesabı Zonguldak muhasebesince rüyet edilerek ba-
kiyei mevcut mal sandığına devrolunacaktır. 

FERİT BEY (Çorum) — Pek tabiidir efendim, 
reye koyunuz. 

REİS PAŞA — O halde reye koyuyorum. Kabul 
edenler ellerini kaldırsın... Kabul olunmuştur efen
dim. j 

Efendim üçüncü maddeden sonra bir teklif var
dır. Buna dair mütalaat ta serdedilmişti efendim. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Maden kömüründen alınacak ihracat resmi hak

kındaki mevaddı kanuniyeye maddei atiyenin ilavesi
ni teklif ederim. 

Madde : Havzai fahmiyelerden kömür ihraç etti
ren tüccar madenlerinde çalışan amelenin ahvali sıh
hiyelerine itinaya mecburdur. Bu hususu tahtı' temine 
almak için Sıhhiye Vekâleti tarafından müfettiş bir 
tabip tayin olunacaktır. 

Menteşe Mebusu 
Dr. Tevfik Rüştü 
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(Rüsum Kanununa giremez sadaları) 
ABDÜLKADÎR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 

Bu kanunla münasebeti yoktur. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Bu kanun 
müzakere edilirken Dr. Suat Bey biraderimizin amele
lerin terfih ve ikdarı hakkındaki beyanatı âliyelerine 
bendeniz kemali samimiyetle iştirak ederim, fakat 
malumu âlileridir ki; biz bir ihracat kanunu müza
kere ediyoruz ve madenlerimiz yalnız Zonguldak ve 
Ereğli kömür madenlerinden ibaret değildir. Maden 
amelesinin terfih ve ikdarı ve ahvali sıhhiyelerinin 
tanzimi için esaslı bir amele kanunu tanzimi lazımdır. 
Bunu da temenni ederim ki, bu arzuyu en evvel ihzar 
eden Dr. Suat ve Rüştü Beyler projesini ihzar etsin
ler de Meclisi Âliye bir gün evvel versinler. Kanunun 
heyeti umumiyesi hakkında Maliye Vekili Beyefendi
nin beyanatı âliyelerini Heyeti Celileleri kâfi gördü
ğünden bendeniz burada arzı mütalaada bulunmadım. 
Yalnız görüyorum ki Encümenin ilave ettiği ikinci 
fıkra bir iki refikimizin belki... (O geçti sadaları) Ta
bii madde kabul edilmiştir. Heyeti umumiyesi de 
reye konacak. O mesele de tenevvür etsin diye arz 
ediyorum. Encümen bu fıkrayı vazetmekte bir lüzum 
ve zaruret gördü. Malumu âliniz kanunlar her gün 
için tebeddül etmez, fiyatlar ise her gün tahavvül ede
bilir. Bugün ikinci maddenin birinci fıkrasında vazedi
len rüsum, beş lira, sekiz lira denmedi de iki lira dendi 
veyahut daha az söylendi. Bu bir hesap neticesidir. 
Bir ton kömür kaç kuruş masraf ile ortaya geliyor, 
bunun ticareti nedir? Fiyatı nedir? Bunlar hesap' edi
lerek, şu resme mütehammildir diye bu miktar tayin 
edildi. Bugün İstanbul'da kömürün fiyatı yirmi sekiz 
ilâ otuz, Ereğli ve Zonguldak'ta on dokuz ilâ yirmi 
lira arasında. Bu miktar yarın elliye çıkarsa iki 
lira mı alacağız? Veyahut yarın on iki liraya iner
se o vakit bu kanunu tadil etmek mecburiyetinde 
kalacağız ki ...(Gürültüler) Bu mecburiyet her zaman 
için varit olmasın ve piyasa tahavvül ettikçe bir ka
nun vazına lüzum kalmasın. (Gürültüler) 

DR. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Ar
kadaşlar, filhakika bu kanun doğrudan doğruya ma
den kömürü rüsumuna aittir. Sırf Ereğli ve Zongul
dak maden kömürleri hakkında alelacele tertip edil
miş, Devletimizin istifade eylemesini temin için yapıl
mış bir kanundur. Fakat rica ederim arkadaşlar, Dev
letimizin üç bin lira kazanması için müstacelen bu 
maddeyi kabul ediyoruz da günde üç beş yüz vatan
daşımız ve kardaşımızın ölmemesi için niçin bu mad
deyi kabul etmiyoruz? Bu hususta esaslı bir kanun 

yapmak aylara muhtaçtır. Nasıl ki maden kömürleri 
hakkında bir kanun yapmak uzun bir zamana muh
taçtır. Esasen bendeniz de bu muvakkat kanuna mu
vakkat bir madde ilavesini teklif ediyorum. 

(Bu olmaz sadaları) 
DR. SUAT BEY (Kastamonu) — Efendim, bu 

kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz söylerken, 
oradaki amelenin ahvali sıhhiyesini arz etmiştim. Bu
nun yapılabilmesi mümkün olduğunu zannediyorum. 
Ferit Beyefendinin buyurdukları veçhile oradaki ame
lenin şeraiti hayatiyesini itmam etmek üzere ihraç 
resmine tonilatodan alınan rüsumata ilave edilecek 
bazı zımmiyat hakkında istişarelerde bulunduk. Onu' 
rapor suretinde İstanbul'da tespit ettik. Fakat şeraiti 
harbiye bunun tatbikine müsait olmadı. Şimdi bu 
maddeler tamamen kabul olundu. Dördüncü madde 
de «işbu kanun tarihi neşrinden itibaren meriyülicra-
dır» deniyor. Bu dördüncü maddenin yerine bende
nizin bir madde arz ediyorum ve diyorum ki, kabul 
edilmiş olan bu üç lira veyahut iki liraya yirmi kuruş 
f ahin iye resmi zammedilsin ve ocaklardan alınmış 
olan bu para ocaklarda çalışan zavallı vatandaşların 
şeraiti sıhhiyesini orada düzeltmeye sarfedilsin. Me
sela doktorlar istihdam edilsin ve bu suretle şeraiti 
sıhhiyesi itmam edilsin. (Doğru, doğru sadaları) 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL BEY 
(Sarühan) — Bu kanunun müzâkeresi münasebetiyle 
Meclisimiz gayet hassas bir noktaya parmağını koy
du. Amele hayatı hakikaten memleketimizde nazarı 
dikkate alınacak bir haldedir. Her sınıf ameleyi dü
şünmek zamanı gelmiştir ve bu Ereğli - Zonguldak 
havzai fahmiyesindeki amelenin ekserisi ve hemen 
hepsi Müslümandır. Beş bin kadar amele istihdam 
olunuyor. Bunların bir kısmı civar ahalisinden olup 
münavebe ile çalışıyor. Mesela ayın on beş gününde 
de kendisine ait olan işlerle iştigal ediyorlar .Biliyor
sunuz ki burada teessüs etmiş ecnebi şirketler var
dır. Bu ecnebi şirketler içinde Osmanlı sermayesi 
hemen yok denecek kadar azdır. Bu şirketlerden 
Ereğli namını taşıyan Ereğli şirketinin muntazam bir 
amele hastanesi mevcuttur. Diğer bir şirketin de yal
nız bir amele tabibi vardır. Biz bunu kâfi görmüyo
ruz. Her halde bu vaziyette bulunan beş bin kişinin 
hayatını düşünmek lazımdır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Hastaneler ne
rede? 

MAHMUT CELÂL BEY (Devamla) — Aldığımız 
notta öyle diyor. Ereğli şirketi osmaniyesinin munta
zam bir amele hastanesi vardır. Telgrafla aldığımız 
malumat diğer şirketlerde de... 

I 
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DR. SUAT BEY — Fransızlar tarafından yapıl
mıştır. 

MAHMUT CELÂL DEY (Devamla) — Evet 
efendim, ecnebi şirketler tarafından yapılmıştır. Fa
kat söylüyorum ki, amele için yapılmıştır. Maahaza 
bunun için düşünmeye vakit bulmadan alelıtlak bir 
karar verilmekten ise müsaade buyurunuz, İktisat Ve
kâleti ile Muaveneti içtimaiye Vekâleti, sırf amele
nin hayatını tanzim ve ıslah için bir layihai kanuniye 
kaleme alsm ve Meclisinize taksim etsinler. (Şiddetli 
alkışlar) 

İSMAİL SUBHl BEY (Burdur) — Bendeniz dai
ma kısa söylerim, iki söz söyleyeceğim, müsaadeniz
le. Efendim, sona kalan dona kalır derler, bir darbı 
mesele vardır. Amelenin hayatı meselesi gayet mü
himdir. Bizde uzun uzun büyük amele merkezleri 
yok. Yalnız bir amele merkezi var ki, o da Ereğli 
Havzai fahmiyesidir. Bunun hakkında yapacağınız 
kanun Meclisin pek mühim ve mufassal mesaili ara
sında çok uzar gider. Burada bir madde ilave buyu
rursanız münasip olur. Bendeniz de Suat Beyin fik
rine iştirak ediyorum. Böyle 20 kuruş, bir taraftan 
birike dursun, kabul buyurun, öbür taraftan Maadin 
Nezareti, Muaveneti içtimaiye Nezareti bu işle meş
gul olsun ve bu hususta ayrıca bir kanun yapsın. 
Çünkü gayet mühim bir meseledir. Mesela : Mütare
keden sonra ingilizler oradaki amelemizi kandırma
ya çalıştılar, amelemizin bir kısmı var, bir taraftan 
kalkıp kardif ocaklarında çalışmak üzere ingiltere'ye 
gidiyor. Bu ameleyi terfih ederseniz oradaki Türk 
kendi memlekeitinde kalır ve çalışır. Amele işi gayet 
mühimdir. Amele olmadıkça maden ocağı iki para 
etmez. Bir tane amele merkezimiz var. Onu da şim
diden bu suretle düşünmüş olursunuz. Kazanmak için 
böyle bir kanunu Meclisimizden geçiriyoruz, ameleyi 
de kazanalım. 

DR. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Gayet 
kısa söyleyeceğim : Müsaade buyurursanız, İktisat Ve
kili Beyin vaadine pek çok teşekkür ederiz. Fakat o 
teessüs edinceye kadar nasıl ki, muvakaten üç bin lira 
kazanmak için böyle bir kanun kabul ediyoruz, yine 
birçok amelenin sıhhatini kazanmak için o maddei 
muvakkateyi buraya ithal edelim. 

•MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Refikim pek
âlâ beyan buyurdular ki, amele meselesi, mevzubahs 
olan ihracat meselesiyle katiyyen alâkası olmayan ve 
başlıbaşına düşünülecek olan bir meseledir. Yine rü-
feka buyurdular ki, bu hususta ariz ve amik bir ka
nunda yapmak az bir zamanda mümkün değildir. Peki 

o halde kim ne diyor? Bizim bir maddeyi veyahut iki 
maddeyi ayrıca müstacelen kabul etmekliğimize hiç
bir mümanaat eden yoktur. Kabul edilecek ve teklif 
edilecek madde bu suretle vazedilebilir. Yalnız aynı 
zamanda şimdi vazetmek istediğimiz resme diğer bir 
resim vazedilerek onun da ameleye tahsis edilmesini 
teklif ediyorlar. Efendiler, kabul ettiğimiz usulü mali 
mucibince tayini mahal suretiyle itayı tahsisat kabil 
değildir. Devletin bütçesi bir tanedir, oraya giren pa
raların hepsi bir yere girer ve filan yere filan para 
tahsis edilsin diye bir usul kabul edilemez. Binaen
aleyh bendeniz bu şimdiki resme bir şeyin ilavesine 
lüzum görmüyorum. Eğer ameleye bu tarzda bir yar
dım yapmak icap ederse, ya mahallinde ameleyi işle
ten şirketlerin menfaatinden veyahut şirketlerle bera
ber amelenin de bütçesinden veyahut her ikisinden 
maada Hükümet tarafından vaki olacak bir muavenet
ten, bir teberrüdan cemedilecek sermaye ile vücuda 
getirilir. Bunlardan herhangisini kabul edeceksek onu 
kabul ederiz. Eğer Hükümet tarafından bu hususta 
bir muavenet kabul buyuracak olursanız - ki, o da 
ayrı bir kanun ile tasrih edilmek lazımdır - Onu da 
maalmemnuniye bendeniz kabul ederim. Binaenaleyh 
resme ayrıca bir şey ilave ederek, onu da filan yere 
tahsis etmek bu doğru bir şey değildir. Efendim her 
halde tahsisat için ayrı bir maddei kanuniye lazımdır. 
(Doğru sadaları) 

REİS PAŞA — Bir arkadaşımız bu müzakerenin 
kifayeti teklifinde bulunuyor. (Kâfi sadaları) Müza
kere kâfi görüldü. Takrirleri okuyoruz efendim. 

Riyaseti Celileye 
Ma'den kömürleri hakkındaki mevaddı kanuniye-

ye atideki maddenin dördüncü madde olarak ilave 
edilmesini teklif ederim. 

15 Ağustos 1336 
Kastamonu Mebusu 

Dr. Suat 

Madde 4. — Beher tonilatodan alınacak resme 
maktuan yirmi kuruş (Sıhhiye resmi) ilave edilmiştir. 
işbu resim amelenin şeraiti sıhhiyelerini ıslaha sarfolu-
nur. (Ret, ret (saldalan) 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Zonguldak ve Ereğli kömür ocaklarından tahsil 

edilecek dördüncü maddedeki rüsumdan yüzde üçü 
mezkûr ocaklarda çalışan amelenin terfihi esbabına 
Muaveneti içtimaiye Vekâleti delâletile sarfoluna-
caktır 

Aydın 
Mazhar 
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Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Maden kömürlerinden alınacak ihracat resmi hak

kındaki mevaddı kanuniyeye maddei atiyenin ilavesini 
teklif ederim. 

Madde — Havzai fahmiyelerden kömür ihraç et
tiren tüccar madenlerinde çalışan amelenin ahvali sıh
hiyelerine itinaya mecburdur. Bu hususu tahtı temine 
almak için Sıhhiye Vekâleti tarafından müfettiş bir 
tabip tayin olunacaktır. 

Menteşe Mebusu 
Dr., T. Rüştü 

REİS PAŞA — Tevfik Rüştü Beyin teklifini reye 
koyuyorum. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim tekliflerin mev
zularının ayrı olduğunu sahibi takrirler itiraf ettiler, 
şu halde bunlar başlıbaşına teklifi kanunidirler. Bi
naenaleyh reddetmekten ziyade Layiha Encümenine 
gitsin ve orada tetkik edilsin. 

DR. TEVFİK RÜŞTÜ BEY — Müzakerenin ki
fayeti kabul edildi, reye koyun Paşa Hazretleri. 

REİS PAŞA — Tevfik Rüştü Beyin takririni ka
bul edenler ellerini kaldırsın.. 

'(Ret sadaları) kabul edilmedi. Yani bu maddenin 
kanuna ilave edilmesi kabul edilmedi. 

Kastamonu Mebusu Dr. Suat Beyin dördüncü 
madde olarak verdiği takriri kabul edenler ellerini kal
dırsın... (Ret sadaları) Kabul edilmemiştir efendim. 

Mazhar Beyin takririni kabul edenler ellerini kal
dırsın. 

DR. MAZHAR BEY (Aydın) — Bendenizin tak
ririm rüsuma zam suretile değildir. Hükümetin tahsil 
edeceği rüsumdan yüzde 3'ünü amelenin terfihi es
babına sarfına dairdir ve bu suretle Muaveneti İçti
maiye (Gürültüler) yani Maliye Nazırı Beyefendinin 
noktai nazarına muvafık zannederim. 

REİS PAŞA — Bu takriri reye koyuyorum. Ka
bul edenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmedi efen
dim. 

• om 

FERİT BEY (Çorum) — ismet Bey biraderimizin 
bir teklifi vardır. Bu takririn Layiha Encümenine git
mesi lazımdır. Çünkü bunlar esas itibarile nazarı dik
kate alınacak bir meseledir. 

DR. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Madde 
bu esasta Layiha Encümenine gidecek bir madde de
ğildir. Çünkü Layiha Encümenine gidebilmek için 
başka bir tarzda olması lazımdı ve sırf bu kanuna 
tabiydi, fakat her nasılsa amelenin hayati meselesinin 
bir müddet daha tehirini tasvip ettiler. 

Madde 4. — İşjbu kanun tarihi neşrin'den itibaren 
meriülierakiır. 

REİS PAŞA — Kalbul edenler ellerini kaldırsın : 
Kabul olunmuştur efendim. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Mü-
dalfaai MU iye, İktisat ve Maliye Vekilleri memurdur. 

RBİ'S PAŞA — Kaıbul edenler ellerini kaldırsın : 
Kalbul olunmuştur efendim. 

ALİ SÜRURİ EFENDİ (Karamsarı Şarki) — 
Paşa hazretleri! üçüncü maddede pek ufak bir li
san hatası vardır. (Balkiyei mövcu'de) olacak yerde (Ba-
kiyei mevcut deniliyor beşinci madde de memurdur
lar demek kaideten daha muvafık olur. (Matbaa ha
tasıdır sadaları), 

HİLMİ BEY (Bolu) — Öyle de olur efendim. 
REİS PAŞA — Matbaa hatalı vardır. Bunu tas--

ıhüh ediyoruz. Efendim heyeti umumiyesini.. 
HASAN FFJHMÎ BEY (Gümüşhane) — Müs

taceliyet kararları hukuku teşriiyenin bir kısmını ter-
ketmek demektir ki, bu kanun encümene havale edli-
liriken müstaceliyet karariyle gitti i'dli. Bunun ikinci 
defa heyeti UmUm'iyesi ya reddedilir yalhut kabul edi
lir. 

REİS PAŞA — Efendim tayini esami ile reye ko
nur. (Ret, net sadaları) 

Reyler tasnif edilmek üzere celseye yarım saat 
fasıla verildi. 
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İKİNCİ ICELSE 

Açılma Saati : 6,30 Badelzeval 

REtS : Mustafa KfcmiaJ iPaşa Hazretleri 

KÂTİP : ıFeytyiaz Âli IBey {Yozgat), Rîisim Bey (Sıvals) 

R'BtS PAŞA — Efendim celseyi açıyorum. 
Yüz elli iki rey veren vardır. Sekizi reddetmiştir. 

Kanun yüz 'kırk dört reyle kabul eklilmiştir efendim. 
MUSTAFA BEY (Karâhisarı Şarki) — Dört yüz 

kişi var mı? 
REÎS PAŞA — Yüz elli iki zat mevcuttur efen

dim, 

2. — Saruhan Mebusu Mahmut Celâlettin Beyin, 
memurlukla mebusluğun, bazı müstesnalardan sarfı
nazar, içtima etmemesi hakkında teklifi kanunisi ve 
Lâyiha Encümeni mazbatası (2/48) 

REfS PAŞA — Efendim ruznamenin diğer mad
delerine geçiyoruz. Lâyiha encümeni mazbata'sı oku
nacaktır :' 

İcra vekâletleri valilik, kumandanlık sefaret ve su
reti malbsusada diğer mühim ve muvakkat vezai'f müs
tesna olmak üzere mebusluk ve memuriyetin şahsı va-
hidde içtimai caiz olamayacağından istisna edilenler
den maada uhdelerinde sıfalteyni cemetmiş olanlara 
birisini tercih diğerinin reddi teklif edilmesi lüzumuna 
dair Saruhan Mebusu Cölâl Beyin Heyeti Umumiye-
den muhavvel, 31 Temmuz 1336 tarihli lâyahai kanu-
niyesi encümenimizce tetkik edildi. Mebuslukla me
muriyetin bir şahısta içtima etmesindeki mezahir te-
carübi vakia ile sabit ölüp teklifi vaki hakikaten şa
yanı kabul görülmekle icabı müstacelen ifa ve Heyeti 
Umumîyeye arz edilmek üzere Kanunu Esasi Encü
menine lüzumu 'havalesi tezekkür 'kılındı. 

'10 Ağustos 1336 

ALÎ SÜRÜRİ EFENDÎ (Karâhisarı Şarki) — Bu
na hacet kalmadı. 

REFİK BEY (Konya) — Hukuku 'Esasiye Encü
menince böyle bir mazlbata (hazırlanmıştır, o zaman 
onun müzakeresinde nazarı dikkate alınır. 

HACİM BEY (Karesi) — Müzakerededir. 
REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Hazırlanmış 

ve tevzi olunmuştur, İş yalnız ruznameye dahil olma
sındadır. 

REİS PAŞA — Hukuku Esasiye Encümeni maz-
batasiyle beraber müzaikere edilsin öyle mi? Kabul 

ediliyor mu? (Hay bay sadaları). Kabul edenler elleri
ni kaldırsınlar, peki efendim kabul edildi. 

HAM'DÎ BEY (Canik) — Kanunu Esasi Encümeni 
zaten mazbatasını yazmıştır. 

3. — Saruhan Mebusu Refik Şevket Beyin, Lâyiha 
Encümeninin ilgasına ve Nizamnamei dahilinin bazı 
maddelerinin tadiline dair teklifi ^kanunisi ve Lâyiha 
Encümeni mazbatası. (2/49) 

(Lâyiha Encümeninin diğer mazbatası okundu) : 
No. : 19 
Vazifesi evet yahut hayırdan ibaret olan Lâyiha 

Encümeninin ilgasiyle mezkûr encümene taalûk eden 
vezaifin diğer encümenler tarafından ifası lüzumuna 
dair Samban Mebusu Refik Şevket Beyin Heyeti 
ümumiyeden muhavval tekİfi kanunisi encümen'imiz-
cede mütalaa ve tetkik edildi. Filhakika Meclis mua
melâtında Meclisi mebusan nizamnamei dahilisi ah
kâmının kabul ve tatbikini kararlaştırdığı sırada kabi
li tatbik, olmayan ve muhtacı tadil görülen bazı me-
vaddının da tayyı ve tadilini tesbit etmiş olmasına 
binaen teklifi mezkûr şayanı kayıt ve kabuldür. An
cak sahibi takririn de itirafı veçhile mademki Mec
lisimiz bir Meclisi mebusan değildir. Deruhde ettiği 
vezaifte bihakkın istical ve iltizamı sürat etmesi lâ
zımdır ve matlûp olan sürat ve isticali temin için de 
yalnız vazifesini bihakkın ifa ettiğine kanaati yirmi 
dört saat evvel gelmiş üç dört evraktan maada elde 
mevcut ve müterakim bir iş olmadığı ile sabit olan 
bir encümenin ilgası talebi kâfi olmayıp diğer on beş 
encümenden daha bir kısmının hazfile muamelâtın 
sık sık ve süratle içtima edecek bir kaç encümene tah
sisi maslâhaten daha muvafıktır. Binaenaleyh Lâyiha 
Encümeni lüzumlu lüzumsuz her teklife evet deyüpte 
liçtihaden muvafık ve musıiıp görmediği hususata ha
yır deyebilmek salâhiyetini haiz değilse lağvı hakkın
daki teklifin isabeti sabit olacağından ifayi muktaza-
sı zımnında Heyeti Umumiyeye takdimi tezekkür kı
lındı. 

ılO Ağustos B36 
MUSTAFA BEY (Karâhisarı Şarki) — Söz isti

yorum efendim. 

L 
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REİS PAŞA — Buyurun..< 
MUSTAFA BEY (KafaJhisarı Şarki) — Bendeniz 

iptida işi başka türlü anladım. Mademki lağvolunma-
'sına dairdir. Bendeniz bidayeti kıraatında zannettim 
ki, encümen kabul edecek, yani Lâyiha; Encümeni 
lâğvolunsun diyor zannettim. Sonradan anlaşıldı ki 
ipkasını talep ediyorlar. Maamafİh 'hakikaten ipkaisı 
elzemdir. Çünkü bir iş Heyette kıraat olunuyor. Nazarı 
mütalaaya alınacak mı alınmayacak mı deniliyor. Bu
na karar vermek için el kaldırılmıyor. Ne kaldar mü
him olursa olsun dikkat olunmadı mı rast geliyorda 
hiç öl kaldıran olmuyor. O iş boşuna geçip gidiyor. 
Halbuki Lâyiha Encümenine havale edilirse güzelce 
tetkik edilir. Binaenaleyh bu, Meclise büyük bir hiz
mettir. Haliyle ipkaisı taraftarıyım. 

'(Doğru, doğru sesleri). (Reye reye sadaları). 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim tek
lif sahibi bendenizim Lâyiha Encümeni, evvelâ Ni-
zamnamei dahilide, hali sükûnetin vermiş olduğu asu
de zamanlarda yapılacak kavanin için makbul olmak 
üzere teşkil ddilmiştir. Halbuki bizler... Heyeti leralye 
'bu gün bir mesele karşisında bulunuyor, hemen bir 
teklifi kanuni yapıyor. (Gürültüler), içtima edip üçün
cü günü kanun kabul ediliyor. Fakat meselâ şimdi 
fevkalâde vaziyetimizde; hali sükûnetin icap ettiği ka
nunlarla amel etmenin kabil olmadığını görüyoruz. 
Nitekim her gün yeni yeni tadilât yapılıyor. Şimdi lâ
yiha encümeninden bir mazbata geliyor. Bunun le
hinde, aleyhinde bir çok söz söyleniyor. Bir çok laf
lar oluyor. Ya kalbul ediyoruz veya reddediyoruz. Hal
buki herhangi bir teklifi kanuni, ait olduğu encüme
ne gittikten sonra kalbul veya reddi mevzubahis olsa 
tabiatiyle daha iyi olacak. Bizim teklifimizle Heyeti 
İcraiyenin teklifi arasında fark görmeye bugünkü va
ziyetimiz münafidir. Nizamnamei dahili mucibince 
Heyeti îcraiyenin göndermiş olduğu tekllifat doğru
dan doğruya ai't olduğu encümene gidiyorda yine He
yeti İcraiyeden olan bizlerin teklifimiz niçin Lâyiha 
encümenine gidiyor? Eski zihniyette, eski vaziyette bir 
Heyeti İcraiye, bir Parlamento olmadığı mevzubahis 
olup durmakta bulunduğundan biz de vaziyeti husu-
'siyemize muvafık olarak yeni bir usul icat ve ihdas et
mek mecburiyetini hissediyoruz. Nitekim Lâyiha en
cümeni diyor ki, bu zaruret doğrudur. Fakat yalnız 
Lâyiha encümeni için değildir. Misal olarak KaVanini 
Maliye Encümeni ile Muvazene i Maliye Encümeniinin 
birleşmesinin taraftarıyım. Bir işin oradan oraya ak-
farlanmasının aleyhin deyim. Binaenaleyh vakit kazan
mak için ve Lâyiha Encümenindeki arkadaşların bü-

I tün mesaisini redde, ziyaa duçar etmemek için, bilhas-
I sa encümenden çıktıktan sonra ayrı ayrı teklif at a mey-
I dan kalmamak üzere, bendeniz her teklifi kanuninin ait 
*) olduğu encümene gönderilmesi fikrindeyim. Nitekim 
I o verdiğim teklif de bir kaç madd'e daha söylemiştim. 

Onlar nazarı dikkate alınmamış fakat evvelâ bu Lâyi-
I Iha Encümeni kalkmalıdır. Zaten efendim eski zihni-
I yette bulunan Hükümetler daima Meclisin müddetini 
I tenkis, kendilerini Meclisin tenkidatından kurtarmak 
i için engelli şeyler .çıkarmak istemiyorlar. Lâyiha En-
I cümeninin ne kadar çok evrakı bulunduğunu İstanbul' 
I daki arkadaşlar bilirler. Hepsi öyle yığın halinde kal-
I mış gitmiştir. Her gün okunan teklifi kanuniler, Lâyi-

ıhai kanuniyeler encümenine gidiyor. Onların da ar-
I tık vüsu ve iktidarı yetmiyor. Binaenaleyh Lâyiha En-
I cümeni kalkmalı, her teklif ait olduğu encümene git

meli (müzakere kâfi sesleri). 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — İstanbul'da Lâ-
I yilha encümenindeydim. Toplanırdık, nazarı dikkate 
I alınsın alınmasın kararını 'verirdik. O işi elden çikarır-
I dik. Falkat bir lâyiha veya bir maddei kanuniye Mec

lise gelir, Divanı Riyasete gider, oradan havale olu
nur. Şuradan buradan geçer, birtakım vakitler olur 

I yine bizden dolaşır gider. Dört buçuk ay evvel arka-
I daşlar yine bu arkadaşınız bunun lâğvedilmesini teklif 
I etmişti. Ben her zaman ve her memuriyet imde kırtasi

yeciliğin dehşetli düşmanı olmuştum. Böyle iken, bu 
I Meclisli Mıebusanda kendime vazu kanun süsünü ve

rirken yine kırtasiyeciliğe devam etmekle bilmem ne 
kadar mebusluk vazifesin© 'ebemmiyet Verilmiş olur? 

MUSA KÂZIM EFENDİ .(Konya) — Efendim 
Lâyiha Encümeni, teklifi kanunilerden ehemmiyetli 

I ve mülk ve millete ınafi olmayanları tetkik ile na-
I zarı itibara alınması lâzım gelip gelmediğini bir maz-
I bata ile Heyeti umumıiıyeye arz ve aıilt olduğu encü-
I mene gönderirdi. Gerçi bu Heyeti umumiyece doğ-
I rodan doğruya bilinmez değil, falkat ilkten okunan 

teklifi 'kanuninin nazarı itibara alınıp alınmaması, 
bütün huzzan kliramm derhal anlaması, kabil olima-

I dığından kendi içlerinden bir heyete verilerek bunun 
I nazarı dikkate alınıp alınmaması ve gayri naf i olan

ları temyiz edilirdi. Blnaenalieyh Eski Meclisi me-
I busanla 'bu Meclıislin bu meseleyi nazarı itibara alıp 
I aDmaması ciheti hiçbir zaman bu Mecliste mukaye-
I s*eye değer bir şey değildir. Filhakika - teşrii mua-
I mefe lâzımdır. Encümen nekadar az olursa olsun 
I vazife yine görülmüş olur. lâzım ki bir veya iki ve-
I yalhut müteaddit olan encümenlere devam eden ar-
I kadaşların vakit ve zamaniyle vazifelerine devam 
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ederek o vazifeyi ıgörmeleri ve tesri edilmenin lüzum 
ve vücubu, dairesi dahilinde 'ifa etmeleri şarttır. Lâ
yiha Encümenimin mevcut bulunması hiçbir suretle 
bunu işkâl etmez. Bilâkis daiha ziyade tadil eder. 

TÜNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Yalnız vakit
leri öldürür, 

'MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) (Devamla) — 
Öldürmez. Bundan başka, bir (kanunun vazmda o ka
dar istical edilmez. Bir ıkanun vazedilirken herhalde 
durudiraz müzakere, amile mütalaa ve münakaşa et
mek lâzımdır, o kanunun mevaddı, kabiliyeti tatbi-
kiyesi milletin mizacına, ananatma muvafık olup ol
madığı herhalde münakaşa, tetkik tahkik edilmelidir, 
Gayri kabili tatbik, birebirini mütenakıs maddeler en
cümeni de yorar, erbabı mesalilhi de izaç eder, mil
letti de, 'bütün muamelâtı da adeta çığrından çıkarır, 
delâlette birakır. Binaenaleyh Lâyiha Encümeni kal
malı. Teşrii muamele edilsin. Bir gün içinde gelir 
gider. Bunda bir şey yoktur. 

IMÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Encümen namı
na söyleyeceğim Paşa Hazretleri; efendim sahibi tak
rir Refik Şevket Bey biraderimizin göstermiş olduğu 
geçen günkü müzakerede encümenimizce iki müte
nakıs itiraz karşısında kalındı. Bir zati âli diyordu 
ki: Esbabı mucibe serdetmemiş ve esbabı mucibe 
serdetmeyerek göndermiş olduğu bu noktaıi nazarı 
biz kabul etmeyiz. Diğer ibir refikamızda diyordu 
ki; bu kadar erbabı mucibe serdime hak ve salâhi
yeti yoktur. Binaenaleyh böyle uzun şeyleri ait ol
dukları encümenler düşünür ve yazar buyuruyor-
lardı. 

Şimdi bu iki mütenakıs mesele karşısında kalın
dığı için biz Heyeti muhterernenin nazarı tasvibine 
arz ettik, bıraktık. Fakat Refik Şevket Bey birade
rimize demek isteyeceğim ki, bendeniz 'hayatı meş
rutiyete İlk girdiğimiz günden itibaren İstanbul'da 
içtîıma eden mebusanın durudiraz müzakere ederek 
ve düşürterek yapmış olduğu Nizamnamei Dahiliyi 
bu Heyeti muhtereme kendisine 'bir Nizamnamei 
dahili olmak itibariyle kabulüne henüz sekiız, on gün 
evvel karar verdiği esnada Lâyiha Encümeninin lü
zumundan 'bahsetmeyi acaba nazarı ittfbara almıyor-
mu idi? Şimdi o vakit birtakım neticeler dolayısiyle 
nazarı dikkate alınarak kabul edilen bu Nizamnameî 
dahilinin malddei mahsusasının kabulü karargir ol
duktan ve bu Heyeti muhtereme tarafından mesele 
halkdunduktan üç gün sonra dönüp de tamam olan 
şeyin nakzına sayetmesi muteber olamaz (gürültü
ler) (tadil, tadil sesleri) ve binaenaleyh bunun bakası 
lâzım gelir. 

REİS PAŞA — Efendim müzakerenin kifayetine 
dair Karasi Mebusu Hacim Beyin takriri var. 

(HASAN FEHMiİ BEY (Gürnüşane) — Müsaa
de buyurun mesele çok mühimdir. Söyleyelim (kâfi, 
kâfi sesleri)., 

REİS PAŞA — Kâfi görüldü efendim. 
'(Kâtip Feyyaz Âli Bey (Yozgat) tarafından Di-

yarbekir Mebusu Hacı Şükrü Beyin takriri okundu): 
Riyaseti Celileye 

'Müzakerenin kifayetiyle Lâyiha Encümeninin Mğ-
vini teklif ederimji 

15 Ağustos 1336 
'Diyarbekir Mebusu 

Hacı Şükrü 
ıRBİS PAŞA — Sıra ile reye koyacağım. Hacı 

Şükrü Beyin takririni reye koyuyorum. Lâyiha En
cümeninin lâğvini kaibul buyuranlar ellerini kaldır
sın, kabul olunmamıştır efendim. 

Zaten diğer takrir de aynidir. Refik Şevket Be
yin de takriri aynidir. Ancak Lâyiha Encümeninin 
yapmış olduğu mazbatada ikinci bir fıkra da mev
cuttur ki müsaade buyurursanız bunu nazarı dikkate 
alalım. Diyorlar ki on !beş encümeni taksim ederek 
'birkaç encümene ifrağ edelim. Bunu kabul edenler 
elerini: kaldırsın., 

'MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Encümen bu tek
lifini geri alıyor.) 

4. — Kütahya Mebusu Ragip Beyin, Nizamna
mei dahilinin 2 nci faslına bir zeyil yapılmasına dair 
teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası. (2/45) 

(Lâyiha Encümeni mazbatasını okudu) : 
Numara : 18' 

Encümenlerin muntazaman ve mütemadiyen 
liçtitoıaatını temin için Kütahya Mebusu Ragıp Bey 
tarafından 28 Temmuz 1336 tarihli takrirle teklif ve 
Heyeti Umurriiydden tevdi kılınan beş maddelik lâ-
yihai kanuniye encümenizde mütalaa ve tetkik edil
di. 'Milletin yegâne istinatgahı hayat ve istikbali olan 
icraî ve teşriî sıfatı haiz bulunan Meclisi Âlinin na
zarı milletteki mevcudiyeti; kendisinden ümit ve in
tizar olunan hidematın biran evvel sahai fiil ve şu-
huda isaliyle teeyyüt edecek ve bu da Heyeti umu
miyet Meclisin bir mihveri harekâtı ve faaliyeti me
sabesinde bulunan ve maalesef şimdiye kadar kud-
•siyeti vazife ve ehemmiyeti maslahatın istilzam ettiği 
sürat dairesinde çalışıldığı kanaatini izhar ve iddia
ya icti'sar edemeyecekleri derkâr olan encümenlerin 
nazarı mültalaa ve tetkiklerine arz edilmiş ve edile
cek levayih ve evrakın bilâ ifatei vakit ikmali mua-

— 251 — 
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ırnele'lerİ ve 'Meclise iade edilmeleriyle kabildir. Bi
nâenaleyh encümenlerde görülen ve hepimizce ara 
sıra bâisi şikâyet olmaktan hali kalmayan ademi de
vam ve intizama yegâne çaresaz olmaik üzere encü-
menimizce !de şayanı kayiit ve kabul görülen lâyiha i 
mefkurenin müstacelen müzâkere ve iribaşı zımnın
da Heyeti Umuımiyeye arzı tezekkür kılındı.: 

iq Ağustos 1336 
İSMET 'BEY (Çorum) — Müsaade huyurulüyor 

mu? 'Eifenldlim usulü müzâkereye taallûk edecektir. 
Kısmen, encümenlerin faaliyetini temin etmek için 
Nizamnalmei dahilide bu madde vardır. Buna da 
•Meclisin Reisi memurdur. Tekrar höyle bir lâyiha 
yapmak, Nizamnamei dahiliyi yeniden tadıil demek
tir. Ejğer nazarı dikkate alınacak olursa nizamname
de, lâğvedilecek, tanzim edilecek, terkin edilecek ci-
ihetler vardır,] Doğrudan doğruya ret veya kabul me
selesi1 yapılmasın.j 

Dr. TEVFİİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Lâyi
ha Encümemiıne havale edilsin. 

REİS PAŞA — Müsaade buyurursanız efendim 
ivakltiyle Kütahya Mebusu tarafından vu'kubulmuş 

olan 'bu töklıif zannediyorum ki encümene ha
vale edilmiş ve encümen mazbatasiyle Meclisi Âli
nize tekrar gelmiştir., 

İSMET BEY (Çorum) — Hangi encümendir efen
dim? Mzaimmamei dahilinin kabulünden sonra mıdır, 
evveli midir? 

MÜFİT EPBNDÎ (Kırşehir) — Efendim bu da 
Lâyiha OElncüknenine havale 'edilmişti. Orada bunu 
tetkik ettik. Refikimizin göstermiş olduğu bazı mad
deler, encümenlerin faaliyete igelmesi (için bazı esbap 
göstermiş, vakıa îsîmet 'Beyefendinin buyurdukları 
igübi, Nizamnamei dâhilide 'bir maldde var. Her en
cümene üç deta gelmeyen arkadaşımız müstafi ad
dolunur, yerine diğeri intihap edilir diye gösterili
yor. Şimdi yerine intihap olunan o diğer zat da gel
mezse; 'bu bir devrli teselsülü kabul ©dip gidiyor. 
IBundan başka bir sarahat olmadığından bu madde
lerin nazarı itibara alınmasını Heyeti Umumiyeye 
arz ettik, icâbederse Kanunu esası encümenine ha
vale buyurulur. Orada tetkik edilir. 

Dr. TElVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Mev
cut madde tatbik edilmiş mi? 

'MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarkî) — Gelımıi-
yen© ceza verilecek.... Bekliyoruz. Ceza 'tayin edilsin. 

(Kâtip Feyyaz Âli Bey (Yozgat) Kütahya Me
busu Ralgıp Beyin takririni okudu) : 

Bülyük Milfat Meclisi Riyaseti Celilesine 
Memleketin dörlt taraftan haricî düşmanlarla mu

hat olduğu ve da'hilen pek müthiş buhranı idarî için
de kıvrandığı şu zamanda milMıin yegâne ümitgâhı 
iBüyük Millet Mıeclisi ilken maalesef Meclisin vazi
fesini lâyliikiyle ifa 'ödemediği cümlemize© malûm
dur. Bu hallin devamını tecviz ve istilzam edecek içi
mizde bir fert lolmadığı şüphesiz olmakla beraber 
Ihemen hepimiz yekdiğerimize bilhassa encümenlere 
ademi deivamımızla müşıteiki (bulunmaktayız. Halbu
ki Meclisin vazifesi 'hem teşri ve hem de icraî olma
sına göre encümenlerin muntazaman ve mütemadi
yen hali içjtimada (bulunması zaruridir. 

'Binaenaleyh müsellem olan devamsızlığın izale-
siyle encümen içtimalarıni'n temini ve şu sureltle Mec
listen millet ve memleketin ümit ve intizar ettiği fay
danın istihsali için mevaddı atiyen/in kabulünü talep 
ve teklif ederim.ı 

İBüyük Millet Meclisince de kabul edilen Mec
lisi Mebusan Niızamnamei dâhilisinin İkinci faslına 
zeyil olmak üzere mevaddı kanuniye : 

1. — 'Büyük Millet Meclisi azaları Meclisin iç-
timaaltı umumiyesinin gayri zamanlarda muntazaman 
ve yevmiye altı saatten ekal olmamak üzere mensup 
oldukları encümenlere devam edeceklerdir, 

!2. — Bllâmezuniyet ve mazeret encümende bu
lunmayan veyahut yevmiye dört saatten dun bulu
nan azanın tahsisatından saat hesabiyle kıstelyevm 
yapılacaktır. (HİLMİ BEY (Bolu) — Allah razı ol
sun). İcra vazifesini deruhde 'edenler mazur addolu
nur. 

3. — Üç defa kıstelyevm icra edilen aza Nizam
namenin on üçüncü faslına tevfikan ihtar muamelesi 
de görür. 

4. — Encümenlerde her gün yoklama muamelesi 
Reis tarafından icra olunur.. 

5. — Nizamnamei dahilinin on yedinci maddesi 
mülgadır. 

28 Temmuz 1336 
Kütahya Mebusu 

Ragıp 

REİS PAŞA , — Efendim müsaade buyu
rursanız, encümenlerin sürati lâzimeyi göstermesi 
için kabul edilmiş Nizamnamei dahilide madd'ei mah
susa var. Bazı rüfekanın trnütalaatından 'bunun 
'kâfi gelmekte olduğunu anlamıştım. Binaenaleyh 
müsaade buyurursanız doğrudan doğruya reye ko-
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yalım, eğer bu kâfi ise tekrar bunun üzerine yine 
müzakere ile vakit geçirmeyelim. (Kâfidir sesleri) 

Dr. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Yalnız 
tatbik edilsin. 

ıREİS PAŞA — Müsaadenizle reye koyuyorum. 
Nizamnamei dahilideki maddeyi tadil ve tağyir eden 
bu yeni teklifi ka'bul edenler ellerini kaldırsın. Red-
dolundu efendim. 

MUSTAFA BEY (Karahisanşarki) — Evvelce 
kanunlar tatbik edilir sonra.., 

5. — Karesi Mebusu Hasan Basri Bey ve rüfeka
sının, teşkilatı Hükümete ve tayini memurine dair 
teklifi kanunisi ve Layiha Encümeni mazbatası. (2/33) 

(Layiha Encümeninin diğer mazbatası okundu) 
Teşkilatı idariye ve devairi hazırai devlette as

rın icabatına göre inkılaibat icrası lüzumuna dair 
Karesi Mebusu Vehbi Bey ve rüfekasının dört mad
delik layihai kanuniye teklifini havi ve Heyeti Umu-
miyeden muhavvel 17 Temmuz 1336 tarihli takriri 
Encümenimizce mütalaa ve tetkik olundu. Filhakika 
Harbi Umumilen sonra efkâr ve alhvali umumiyei 
alemde birtakım teceddüt ve inkılabat başgösterdiği 
sırada sarfiyatı her gün bir nispeti mütezâyide ve 
mütevaliye ile tezayüt ve varidatı dahi aynı nispette 
tenakus etmekte bulunan Hükümetimizin kırtasiyeci
lik usul ve teşkilatı hazırai idariye ile idamesi bitta
bi muvafık olamayacağından sefinei idarei Devlet
te bir tereddüt ve inkılap icraisı lüzumu sabit ise de 
istidadın husul ve bilutfuhülkerim vatanı mukadde
simizin istiklali tamamının istihsalinden sonra na
zarı dikkate alınması daha muvafık gibi görülen iş
bu teklifin reddiyle Heyeti Umumiyeye arzı tezek
kür kılındı. 

il 5 Ağustos 1336 

REİS PAŞA — Müsaade buyurursanız, teşkilatı 
idariyede inkılabat icrasına dair Vehbi Beyin ver
miş olduğu takrir ki, Layiha Encümeninin 'bu maz
batası ona dairdir. Münderecatına derhatır için arzu 
ederseniz takrir bir defa okunsun. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Efendim Vehbi 
Beyin bu meseledeki asıl teklifinde buyuruluyor ki, 
badema irihjlal edecek memuriyetlere memur tayin 
olunmasın, fakat rüesa bundan müstesna olsun. Biz 

düşündük, memuriyetlere memur tayin etmeyecek 
olursak çarhı Devleti kim döndürecek? Rüesa bun
dan müstesna olsun dedikleri halde rüesa kim olu
yor? Vakıa bu teşkilatı esasiye atiyen kabul edilecek 
ise de şimdilik nazarı itibara alınacak bir takrir de
ğildir. Reddi lazımgelir dedik. Heyeti Umumiyeye 
arz ettik. (Teklif okunsun sesleri) 

(Karesi Mebusu Vehbi Beyle rüfekasının teklifi 
okundu) 

Riyaseti Celileye 
^Devlet ve milletimizin geçirmekte olduğu buhra

nın ve felaketlerin başlıca sebeplerinden birisi de 
idari ve saire teşkilatımızın gayri muntazam ve gayri 
münsecem olmasıdır. Bilhassa harbi umumiden ve 
mütarekeden sonra husule gelen cereyanı umumii ef
kârdan ve inkılabatı idariyece bizim bigâne kalma
mız imkânı mevcut değildir. En feci ve en dilşiken 
tecavüzat ve taaddiyata maruz kalan vatanımızın ye
gâne çarei halâsı sefinei milletin makinesinde göste
rilecek teceddüdat ve inkılap idi. Ankara'da meyda
na getirilen Hükümeti milliyenin' ilk vazifesi de bu 
olmak icaibederdi. Varidat bütçesi her gün tahtelsıfır 
terakki eden bir milletin hâlâ kâğıt Hükümeti vazi
yetinde kalması zararı mahftan başka bir şey değil
dir. Binaenaleyh mevaddı atiyenin kabulünü selâme
ti vatan namına arz ve teklif eylerim. 

1. Hükümeti milliye İstanbul teşkilatını takip ve 
taklit etmez. 

2. Taşralarda inhiiaJ eden memuriyetlere me
mur tayin edilmez. (Rüesa bundan müstesnadır) 

3. Şekli atii idariyi tayin için Büyük Millet Mec
lisince bir encümen teşkil olunmuştur. 

4. (İşbu kanunun icrasına İcra Heyeti memur
dur. 

17 Temmuz 1336 
Karesi Karesi 
H. Basri Abdülgafur 

Karesi 
Mehmet Vehbi 

REİS PAŞA — Müzakereyi kâfi görüyorsanız re
ye koyuyorum. Kabul edenler ellerini kaldırsın... Ka
bul olunmamıştır efendim. 
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4. — TEZKERELER 

1. — Memur iken Mebus intihap edilmiş olan ze
vatın yerlerine diğerlerinin tayin olunup olunmaya
cağına dair Dahiliye Vekâleti tezkeresi. 

9 . VIII . 1336 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Esasen memur iken Büyük Millet Meclisine aza 
olarak gitmiş zevatın yerlerine diğerlerinin tayin olu
nup, olunmayacağı Sivas vilayetinden de istifsar olu
nuyor. Vilayatın müracaatı mütevelliyesine nihayet 
verilmek üzere bu bapta evvel ve «ahir vaki müra
caatın cevabının teşriine müsaade buyurulmasını ri
ca ederim. 

Dahiliye Vekâleti Vekili 
Dr. Adnan 

ALt SÜRURt EFENDİ (Karahisarışarki) — O 
layihanın müzakeresinde nazarı itibara alınır. 

(MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Bendeniz öyle hatırlıyorum ki, Meclisi Âliniz, me
mur iken mebus olanların memuriyetinin devam et
meyerek yerlerine diğerlerinin tayin ve maaşlarının 
katı lüzumuna karar vermişti. Bundan evvelki cel
sede. (Hayır, hayır sesleri) 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Müsaa
de buyurun efendim. Bendeniz hatırlıyorum, böyle 

bir karar verilmişti. Memur iken mebus olanların 
devamı memuriyeti caiz olmadığına ve yerlerine 
başkalarının tayinine karar verilmişti. Hatta Celalet-
tin Arif Beyefendi bu kürsüde demişti ki; hâkim 
olup da mebus olanların yerine başka hâkimler tayin 
edilmiştir. Bendeniz iyice biliyorum, böyle bir ka
rar vardır ve tebliğ edilmiştir zannederim. Fakat 
hangi içtimadadır, hatırlayamıyorum. 

REİS PAŞA — Müsaade buyurursanız böyle bir 
kararın mevcut olup olmadığını anlayalım. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Müsaade buyurunuz 
efendim. Dünkü celsede bu mesele mevzubahis ol
muştu ve Divanı Riyasete havale edildi ve Divanı 
Riyaset bu kararı bulup bunun cevabını verecekti. 

TEVFİK EFENDİ (Kângırı) — İntihap kanunu 
tadil olunmadı ise orada İntihap kanununda vardır. 

Dr. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Paşa 
Hazretleri bu bir emri taabiidir, hem kanuni, hem 
müteamildir. 

REİS PAŞA — Bir iki dakika müsaade buyuru
nuz. Heyeti aliyenizin verdiği kararı getirecekler, o 
gelinceye kadar müsaade buyurursanız devam ede
lim. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELATI (Devam) 

10. — Ankara Müftüsü Rıfat Efendinin müftü
lükle mebusluğun uhdesinde cem etmesine müsaade 
olunmasına dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti tez
keresi. 

REİS PAŞA — Ankara Mebusu Müftü Rifat 
Efendi hakkında tezkere var, okunacaktır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Ankara : 24 . VII . 1336 

Ankara Merkez Müftüsü Rifat Efendinin Büyük 
Millet Meclisi azasından olmasına ve müftülükle 
azalığın bir zat uhdesinde cemi caiz olamayacağı ol-
baptaki mukarrerat ahkâmından bulunmuş, halbuki 
mumaileyhin merkezde bulunması hasebiyle vazife! 
itfayı bihakkın ifa eylemekte olduğu anlaşıldığından 
bahisle Umuru Seriye Vekâletinin 21 Temmuz 1336 
tarih ve 318 numaralı tezkerei aliyeleri Heyeti Veki-
lece ledettasvip Meclise arzı tekarrür etmiş olmakla 
ifayı muktezasını rica ederim. 

Büyük Millet Meclisi 
Reisisanisi 

Celâlettin Arif 

REFİK BEY (Konya) — Hukuku esasiye encü
meni tarafından tanzim edilen kanunu müzakereye 
talik edelim. 

REİS PAŞA — Zannediyorum efendim bu me
sele evvelki mesele ile alakadardır. (Aynı sesleri) 
Bundan evvelki meseleyi halledersek bu mesele ken
diliğinden halledilmiş olur. Celâlettin Arif Beyefen
di bu hususta malumat verirler.; 

NEBİL EFENDİ (Kara/hisarı Sahip) — Madem 
ki Heyeti Vekile şu takrir ve müzekkere ile memuri
yet ile mebusluğun cemi caiz olamayacağına karar 
vermiş. Şu halde uzun uzadıya djğer kararı konuş
mak caiz değildir. 

HAŞİM BEY (Çorum) — Arzu ettiklerini kabul, 
arzu ettiklerini hizmette bırakacaklar. 

CELÂLETTİN ARİF BEY (Erzurum) — Efen
dim, malumuâliniz bu mesele hakkında Kanunu Esa
si Encümeninde evvelce cereyan etmiş olan bir esas 
vardır. O esas mucibince deniyordu ki, gerek me
murlardan intihap edilmiş olan mebuslar, gerek He
yeti Vekile tarafından mebus iken memur olarak ta-
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yin edilen zevatın uhdesinde ikisi de içtima eder. 
Beşartı an ki : Meclisi Âli, bunun hakkında bir karar 
ittihaz buyursun. Bu evvelce tekarrür etmiş bir mese
le idi. Şimdi Heyeti Vekile de Ankara Merkez Müf
tüsü Rifat Efendinin iki vazifeyi uhdesinde muhafa
za etmesini kabul ediyor ve arz ediyor. Meclisi Âli
niz de kabul buyurduğu takdirde iki vazifeyi uhde
sinde cemeder ve kabul eylemediği takdirde edemez, 
bu şahsidir efendim. Şahsi olarak Meclisi Âliniz bu 
esası kabul etmişti. Şahıslar hakkında bu karar itti
haz buyurulacak idi. Heyeti Vekile o karara müste-
nidendir ki, Heyeti aliyenize arz ediyor. Heyeti Ve-
kilenin istinadı burada tekarrür etmiş olan bir esas 
üzerine müstenit bulunuyor ve şimdi de Rifat Efen
diyi arz ediyor. Eğer Meclisi Âliniz tasvip buyurur-
sa hem mebus, hem müftü kalabilir. Meclisi Âliniz 
bu hususta muhtardır. Hangisini isterlerse kabul 
ederler. (Gürültüler) 

FERİT BEY (Çorum) — Efendim, Celâlettin 
Arif Beyefendinin buyurdukları pek doğrudur. Ev
velce Meclisi Âlinizin verdiği kararda; mebuslukla 

2. — Beş seneye mahkûm Şarkışla kazasının 
Mezraa köyünden Hasanoğlu Mehmet'in maluliyeti
ne binaen bakiyei müddetinin affine dair Adliye Ve
kâleti tezkeresi. 

Ankara : 8 - VIII - 1336 

Katil maddesinden dolayı beş sene hapse mah
kûm ve dört seneden beri mahpus bulunup Balkan 
Harbinde iki ayağı kesilmek suretiyle malûl oldu
ğundan bakiyei müddetinin affı istirhamını havi Şar
kışla kazasının Mezraa karyesinden Hasanoğlu Meh
met tarafından vaki olan müracaat ve vilâyetin 
11 Temmuz 1336 tarih ve 121164/75 numaralı tah
riratına leffen Vekâleti celilelerine tevdi olunan maz
bata rapor suretleriyle evrakı müteferriası ve Vekâ
leti celilelerinin bu baptaki derkenarı Heyeti Veki-
lede ledelmütalaa katil maddesinden beş seneye mah
kûm Hasanoğlu Mehmet'in maluliyet hasebiyle ba-

C : 2 

memurluğun içtimai hakkında Heyeti Vekilenin bi
ze göstereceği zevat için münferiden karar ittihaz 
edecektik. Bunda şüphe yok ve Heyeti Vekile de şu 
karara istinaden bu teklifi yapmıştır. 

Ancak bilahara Meclisin vaziyeti hakkında Hu
kuku Esasiye Encümeni uzun uzadıya teemmül et
tikten sonra elimize tevdi ettikleri şu mesele var
dır. Bunu da şu meselenin müzakeresine talik edelim. 
(Doğru, doğru sesleri) Esas kabul edildikten sonra 
hepsi yapılabilir ve o vakit hiç bir şey değildir. (Doğ
ru sesleri) 

(Müzakere kâfi sesleri) 
REİS PAŞA — Müzakereyi kâfi görenler lütfen 

ellerini kaldırsınlar, kâfi görüldü efendim. 
Vuku'bulan teklif, bunun tehiridir. Tehiri muva

fık görenler lütfen ellerini kaldırsın. Tehir olundu 
efendim. 

MUSTAFA BEY (Karahisarı Sahip) — îşde 
yoktur, yoktur. 

REtS PAŞA — Efendim, o iki madde tehir edil
miştir. 

kiyei müddetinin affının Büyük Millet Meclisine ar
zı 3 Ağustos 1336 tarihinde tekarrür etmiş ve key
fiyet Dahiliye Vekâleti celilesine tebliğ kılınmış ol
makla Vekâleti celilerince de ifayı muktazasını rica 
ederim. 

Büyük Millet Meclisi Reisisanisi 
Celâlettin Arif 

(Muvafıktır sesleri). 
ALÎ SÜRURİ EFENDİ (Karahisarışarkî) — Ad

liye encümenine gitsin, emsali vardır. 

REİS PAŞA — Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın, kabul edilmiştir efendim. 

Müsaade buyurun efendim. Suitefehhüm olma
sın, affını kabul buyuranlar, demiştim. (Evet, evet 
affını ıka'bul ediyoruz sesleri). 

HAŞİM BEY (Çorum) — Kabul edilen aftır de
ğil mi Paşa Hazretleri? 

4. — TEZKERELER (Devam) 

. 1336 

255 — 



1 : 49 15 . 8 . 1336 C : 2 

3. — TEKLİFLER 

/ . — Bolu Mebusu Dr. Fuat Beyin, frenginin 
men ve tahdidi sirayetine dair teklifi kanunisi. (2/65) 

RElS PAŞA — Efendim, frenginin men ve tah
didi sirayeti hakkında Bolu Mebusu Fuat Beyin bir 
teklifi kanunisi var. Sıhhiye encümenine havale ede
lim. (Lâyihaya sesleri). 

Lâyiha encümenine havale olunmuştur. 
2. — Kastamonu Mebusu Abdiilkadir Kemali 

Beyin, İstanbul'da bigayri hakkın idama âlet olan
lar hakkında salâhiyeti imhaiye itasına dair teklifi 
kanunisi. (2/66) 

REtS PAŞA — Abdiilkadir Kemali Beyin de bir 
takriri vardır onu da Lâyiha encümenine havale edi-

2. — AZAYI KİRAM 

/ / . — İkinci Reis Vekili Cemalettin Efendinin 
mezun addiyle yerine diğer bir zatın intihap olun
masına dair Ankara Mebusu Şemsettin Efendinin 
takriri. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Reis ve Reisisanilerin vezaifi icraiye ile meşgul 

olmaları ve birinci Reis Vekilinin de bazan mezun 
ve hasta bulunması vazifei Riyasetin bihakkın ifası
na mâni olmakta bulunduğundan elyevm kesbi ifa-
kat etmediği anlaşılan ikinci Reis Vekili Kırşehir 
Mebusu Cemalettin Efendi Hazretlerinin mebusluk
tan mezun addiyle ikinci Reis Vekili intihabını tek
lif eylerim. 

2 Ağustos 1336 
Ankara Mebusu 

Şemsettin 
CELÂLETTİN ARİF BEY (Erzurum) — Efen

dim, Şemsettin Efendinin bu teklifine bendeniz zan
nediyorum ki bir dereceye kadar isabet ve hakkı 
vardır. Malûmu âlileridir ki Riyaseti ulâda bulunan 
zat aynı zamanda Heyeti İcraiye Reisidir. Riyaseti 
saniyede bulunan bendeniz hem icrada bulunuyo-

4. — Karahisarı Şarkı Mebusu Mustafa Beyin, 
Müdafaai Milliye için her şahsın emvali menkule-
sinden öşrünün alınmasına dair teklifi kanunisi. 
(2/67) 

REİS PAŞA — Mustafa Beyin bir teklifi kanu
nisi vardır onu da Lâyiha encümenine havale ediyo
rum, 

yoruz. 
REFİK ŞEVKET BEY — Ne hakkında? 
KÂTİP FEYYAZ ÂLİ BEY — Salâhiyeti im

haiye hakkında... 
3. — Saruhan Mebusu Reşit Beyle rüfekasının 

I İstanbul'da birtakım vatandaşların haksız olarak ida
mına hükmeden Divanı harp ve mahkeme azasiyle 
müstantik vesair müstahdeminin imhası için vatan
daşlara salâhiyet verilmesine dair teklifi. (2/66) mü
kerrer. 

REİS PAŞA — Saruhan Mebusu Reşit Beyle rü
fekasının takriri de Lâyiha encümenine havale edil
miştir. 

MUAMELÂTI (Devanı) 

I rum, hem de Mecliste riyaset ediyorum. Çelebi Efen
di Hazretleri de bazan mezun bulunuyorlar ve her
halde bütün vezaifi de uhdelerine tahmil doğru ola
mayacaktır. Diğer Çelebi Efendi Hazretleri ise dai
mî surette mezundur. O halde Meclisi âlinize bir 
Reisi evvel ve sani vakili intihabındaki maksat fevt 
olmuş olur. 

İkinci Reis Vekili Çelebi Efendi Hazretleri dai
ma mezun, eğer kendilerini müstafi telâkki etmek is
temiyorsanız, zannederim ekseriyet o merkezdedir, o 
halde bendenizin avdetime kadar hiç olmazsa bir ve-

I kil intihap buyurulmasını... (Bu muvafük sesleri). 

REİS PAŞA — Efendim, müsaade buyurursanız 
hulâsa edeyim. Beyefendi hazretlerinin iki ay mezu
niyet müddeti esnasında riyaseti saniye vazifesini ifa 
etmek üzere bir Reis Vekili ile ikinci reis vekilliği 
vekâletine birer zat intihap edilmesini esas itibariyle 
kabul edenler ellerini kaldırsınlar kabul edilmiştir. 
Yalnız bu intihabı tensip buyurursanız yarınki cel
sede yapalım. (Yarın sesleri). O halde yarınki celse-

j de intihap edilmek üzere talik ediyoruz. 

Reis ve Reisisanilerin vazaifi icraiye ile, 

Efendim, yarın öğleden sonra zevali saat iki bu
çukta içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

(Saat yedi buçuk sonrada celseye nihayet v e ı * 
di). 

3. — TEKLİFLER (Devam) 
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Ereğli ve Zonguldak kömür madenlerinden 

Emin Ef. (Aydın), Feyyaz Âli B. (Yozgat), Tev-
fik B. (Erzincan), Nuri B, (Bolu), Mustafa B. (Gü
müşhane), Ramiz B. (Dersim), Ali Sururi B. (Kara-
hisar), Esat B. (Lâzistan), Şarkî Hacı Hayalî B. (Ur-
fa), Hilmi B. (Bolu), Ferit B. (İstanbul), Mustafa 
Zeki B. (Dersim), Refet Ef. (Maraş), Mehmet B. 
(Gümüşhane), Mustafa Kemal B. (Ertuğrul), Naci 
B. (Elâziz), Hacı Mehmet B. (Bayazıt), Süleyman 
Sudi B. (Bayazıt), Şükrü B. (Canik), Haçı Şükrü 
B. (Diyarbekir), Mehmet Akif B. (Burdur), Şevket 
B. (Bayazıt), Arif B. (Konya), Nebil Ef. {Karahisarı 
Sahip), Vehbi Ef. (Konya), Necmettin B. (Siirt), En
ver B. (İzmir), Necip B. (Mardin), Hamit B. (Trab
zon), Mustafa Necati B. (Saruhan), Dr. Abidin B. 
(Lâzistan), Hacı Tahir Ef. (İsparta), Feyzi B. (Elâ
ziz), Kâzım Hüsnü B. (Konya), Rasim B. (Sivas), 
Hamdi B. (Diyarbekir), Osman B. (Kayseri), Cemil 
B. (Kütahya), Hasan Ef. (Denizli), Rifat Ef. (Kon
ya), Rıza B. (Yozgat), Mahmut Celâl B. (Saruhan), 
Muhittin Baha B. (Bursa), Fevzi Ef. (Batum), Rifat 
B. (Tokat), Hüseyin B. (Elâziz), Yasin B. (Ayıntap), 
Salâhattin B. (Üsküdar), Mustafa B. (Niğde), Ferit 
B. (Çorum), Mustafa Lûtfi B. (Siverek), Musa Kâ
zım Ef. (Konya), Ömer Lûtfi B. (Saruhan), Kılıç 
Ali B. (Ayıntap), İsmail Suphi B. (Burdur), Rifat Ef. 
(Menteşe), Hakkı Hami B. (Sinop), Lûtfi B. (Malat
ya). Fevzi Paşa (Kozan), İbrahim Süreyya B. (Sa
ruhan), Recaî B. (Trabzon), Hamdi B. (Canik), Sü
leyman Sırrı B. (Yozgat), Remzi Ef. (Kayseri), Ah
met Ef. (Aydın), İbrahim B. (Mardin), Ali Vefa B. 
(Antalya), Şahin Ef. (Ayıntap), Abdülkadir Kemali 
B. (Kastamonu), Rıza Vamık B. (Sinop), Rüştü B. 
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