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Sayfa 
4. — M A Z B A T A L A R 1442 

1. — Anadolu şimendifer idaresinin maaşat 

ve masarifatı müteferrikası için 145 bin liranın 

1336 senesi bütçesinden sarfı hakkında kanun 

lâyihası ve Nafia, Muvazenei maliye ve Ka-

vanini maliye encümenleri mazbataları 442:444 

Birinci Celse 
Reisi Sani Vekili Vehbi Efendi Hazretlerinin ri

yasetlerinde birinci celse zevali saat ikiyi yirmi beş 
geçe inikat etti. Zaptı sabık kıraat ve tashihan kabul 
olundu. İçtimai sabıkta tayini esami ile reye konulan 
Anadolu şimendiferleri maaşatı hakkındaki kanunun 
reye iştirak eden 149 zattan 6 redde karşı 143 reyle 
kabul edildiği Makamı riyasetten tebliğ olundu. Me
buslukla memurluk ve mebüsanım tahsisatı hakkında 
Divanı Riyaset kararını muhtevi Riyaseti celilenin 
tezkeresi kıraat edilerek tahsisat hakkında fıkranın 
Kanunu esasi encümenine tevdii takarrür etti. Zile 
hariki hakkında Tokat Mebusu Nazım Beyle refik
lerinin takriri üzerine Dahiliye Vekâleti celilesinin 
tezkeresi kıraat edildi., Jandarma kanununun Mecli
se sevkedilmesinin sebebinin sualine dair Diyarbekir 
Mebusu Kadri Ahmed Beyin takriri kıraat ve Da
hiliye Vekâletine tezkere tastiri takarrür etti. Muha
cirin tarafından verilen dokuz kıta istidanın merbu-
tan takdim edildiğine ve bunların memleketlerine 
şevkine dair Erzurum Mebusu Salih Beyle rüfekasının 
takriri kıraat ve bu baptaki müzakereden sonra ce
vap verilmek üzere Dahiliye Vekâletine irsali takar
rür etti. Ve on dakika teneffüs etmek üzere celse 
tatil edildi. 

Sayfa 
5. — M Ü Z A K E R E EDİLEN MAÎDDE^ 

JJER 449 
1. — Memaliki müstevliye ahalisi ile meb> 

curinden 1336 senesinden itibaren emlâk ve 
arazi ve temettüait yengisi ile kusuru munzam-
manın ahzı için 6 mayıs 1335 tarihli 'karar
name ahkâmının tadiline dair kanun lâyihası 
ve KaJvaniniı 'Maliye ive Muvazenei Maliye! 
Encümenleri mazbataları. 449:457 

• • • -

îkinci Celse 
Reisi Sani Vekili Vehbi Efendi Hazretlerinin 

riyasetlerinde ikinci celse zevali saat dörtte inikat 
etti. Kozandan muntahap Reşit Paşa ile Hüseyin 
Efendinin şubeden mevrut mazabıtı intihabıiyeleri 
kıraat ve kabul olundu. Cani'k Mebusu Nafiz Beyin 
mezuniyet hakkındaki takriri kıraat ve kabul olundu. 
'Bazı nahiyelerin kazaya tahvili hakkında Kütahya 
Mebusu Cevdet ve anasırı gayri müslimenin silâh al
tına daveti hakkında Kütahya Mebusu Cemil Beyle-
Tİn teklifi kanunileri Lâyiha encümenine havale edil
di. îzmir Mebusu Reşit Beyin vefatına dair birade
rinden mevrut telgraf kıraat ve ailesine Divanı Ri
yasetçe beyanı teessüratı mutazammın telgraf keşide
sine ve bakiyei muhassasatının ailesine itasına karar 
verildi. Memaliki rneşguleden gelen muallimine Mu
vazenei umumiyeden maaş itası hakkında Canik Me
busu Hamdi Beyin takririnin nazarı dikkate alınmağa 
şayan olduğuna dair Lâyiha encümeni mazbatası kı
raat ve müsteceliye'tle Muvazenei maliye encümenine 
havalesi kabul edildi. Bağdat demiryolları masarifatı 
hakkımdaki lâyihai kanuniyenin bakiyei müzaikeratına 
geçilerek birinci madde aynen ve ikinci madde ve
kâletleri kelimesi Vekilleri suretinde tashihan kabul 
edildi. Heyeti Umumiyesini tayini esami ile reye ko-

BÎRİNCÎ CELSE 

Açılma s a a t i : 2,30 badezzeval 

REİS : Riyaseti Saniye Vekili Vehbi Ef. Hazretleri 

KÂTİPLER i Refik Bey (Konya), Rasim Bey (Sivas) 

• — Ü • 

(Zaptı sabık kıraet olundu.) 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 
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nuldu. îdi athada kesilecek kurban bedelâtının cep
helerde kurban bayramında zebhedilmek üzere kur
ban tedariki için cephelere gönderilmesi hakkında 
Erzurum Mebusu Salih Beyin takriri kıraat olundu. 
Bağdat demiryolları Anadolu şimendiiferi tahsisatı 
hakkındaki lâyihai kanuniyenin reye iştirak eden 141 
zattan 13 redde karşı 128 reyle kabul edildiği Ma
kamı Riyasetten teibliğ olundu. Müteakiben ruznamede 
mevcut kanunların vekillerin huzurunda icra edilmek 
•üzere müzakereleri tehir ve beş dakika teneffüs edil
mek üzere celse tatil edildi. 

Üçüncü Celse 
(Reisi sand vekili Vehbi Efendi Hazretlerinin tahtı 

riyasetlerinde üçüncü celse zevalî saat beş kırk beşte 
inikat etti. Kanunu esasi encümeninin ikinci defa ta
dil edilen dördüncü maddesi kıraat ve cereyan eden 
müzakerattan sonra beş dakika teneffüs edilmek üze
re celse tatil edildi. 

Dördüncü Celse 
İReis 'Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin tahtı ri

yasetlerinde dördüncü celse saat yedi buçukta inikat 
etti. Bu bapta müzakerattan sonra nisabı ekseriyet 
tayin edilmek şartile kanunun heyeti umumiyesinin 
reddi hakkındaki Tevfik Rüştü Beyin teklifi reye 
konularak ekseriyeti azime ile kabul ve nisabı ekseri
yetin gelecek celsede tayini takarrür ederek pazartesi 
günü ayni saatte içtima edilmek üzere celseye nihayet 
verildi. 

Reis Kâtip 
Fehmi Refik 

Kâtip 
Feyyaz Âli 

REÎS — Efendim, zaptı sabık hakkında bir şey 
diyecek var mı? 

MUSTAFA BEY — (Karahisarı Şarki) — Reis 
Efendi, 

REİS — Buyurun Mustafa Efendi, söyleyin. 
MUSTAFA BEY — Dünkü celsede Kanunu esa

si müzakeresinde rüfekayi kiram tarafından evvelki 
ıgün bir çok takrirler verilmiştir., O meyanda bende
niz de bir takrir takdim etmiştim. Bu takririn hulâsası 
ikinci maddeden sonra... 

REİS — Zapta yazılmamış mı diyeceksin? 

MUSTAFA BEY (Devamla) — EVet. 
REİS — Yazılsın, 

MUSTAFA BEY — Dur bakalım! öyle kısacık, 
zapta yazılsın, olur mu? Okunmuyor, çünkü okunur
sa... (Handeler). Hiç söylem i yelim. (Kürsüye sadala-
rı). Ne ise artık kısa bırakayım. O takririmin, şu 
efendilerin tuttuğu zapta yazılmasını rica ederim. 

REİS — Okunsun mu? 

MUSTAFA BEY (Devamla) — Yok okunmasın. 
Söyletmiyorsunuz ki söyliyeyim! ya unutulmuş, ya 
mahsus bırakılmış. Kimin takriri okunmadı? Hepsi 
okundu. Benimki okunmadı. 

REİS — Mustafa Efendinin takriri de zapta ya
zılsın mı diyelim, maksadınız 'bu mu? 

MUSTAFA BEY — Hayır. Maksadım o değildir. 
Rüfekayi kiramın hepsinin takrirleri okundu. 

REİS — Reddolunan bir kanun için verilen tak
rirler tabiî... 

MUSTAFA BEY — Pek kısa söyliyeyim. Rüfe
kayi kiramın hepsinin takrirleri okundu. Benim tak
ririm okunmadı. Okunmadıktan sonra hiç olmazsa 
bu zapta aynen dercedilsin. Zabıt ceridesinde benim 
takririm de görülsün. 

REİS — Sözünüz bitti mi Mustafa Efendi? 

MUSTAFA BEY — ^ n i m takririm kaale alınmı
yor. Benim haysiyetim yok mu? iBen de milletin ve
kiliyim. Hiç mi haysiyetim yok? Kabul etmem. Ha
yır! dercedilecek zapta. 

İSMAİL FAZIL PAŞA (Yozgad) — Zabıtta 
Anadolu hattı denmiş, Bağdat demiryolu olacaktır. 

REİS — Pöki efendim, Bağdat demiryolları, diye 
tashih edildi. 

Efendim, şu tadil ile zabıt kabul ediliyor mu? Ka
bul edenler ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 

Evrakı varide meyanında bazı rüfekanın intihap 
mazbataları var. Onları okuyacağız. 
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2. — AZAYÎ KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Siird Mebusu Mustafa Sabri ve Satıh Efendiler
le Necmettin, Nuri ve Kadri Beylerin intihap maz
batalarına dair Mazbataları tetkik encümeni mazba
tası. 

'(Tetkiki mezabıt encümeninden gelen mazbata 
okundu): 

Mustafa Sabri Efendi, Necmettin Efendi, Hacı 
Nuri Efendi, Kadri Efendi, Salih Efendi. 

ilşbu beş kıta mezabıt encümenimizce müitalea kı
lındı. İntihabın kanunî bir surette vukubulduğu anla
şılmış olmakla mazbatalarda esamisi muharre beş 
zatın azalıklariının kabulü tensip olunarak Heyeti 
umumiyeye arzı karargir oldu. 

119 Ağustos 1336 

'(Azalıklan kabul sesleri). 
REİS — Kabul buyuranlar ellerini kaldırsın. 

Kabul olunmuştur. 
{Kabul, kabul sesleri). (Gürültüler). 
MUSTAFA LÜTFİ BEY (Siverek) — Reis Be

yefendi, müsaade ederseniz bu hususta söz isterim. 
HAŞİM BEY (Çorum) — Encümenin verdiği ka

rara ne söylenecek? 

MUSTAFA LÜTFİ BEY (Siverek) — Kanunen 
bu zatın mebus olması lâzım değildir. Bu hususta 
söz söyliyeceğim. Hakkı kelâmım vardır. 

REİS — Rica ederim, kabul ettiler, ne yapayım? 
(Gürültüler). 
REİS — Söz yok efendi. 
İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Reis Beyefen

di, arkadaşımız söz istedi, 
REİS — Rica ederim, oturun yerinize. 

MUSTAFA LÜTFİ BEY .(Siverek) — Söz istiyo
rum. SiVerek kadıı sabıkı Mustafa Sabri Efendi hak
kında benim maruzatım vardır. Onun için söz söyle
yecektim. Bu hakkımdır. 'Bu husustaki mesuliyeti 
maneviye benim üzerimden kalktı. 

REİS — Efendim, şu beş, zatın mebusluğu ka
bul olundu. Kırşehir intihabatmda kazanmış olan Sa
dık Bey hakkındaki evrak okunacak. 

MUSTAFA LÜTFİ BEY (Siverek) — Sabri 
Efendinin (mebusluğu kanunen caiz değildir. O mah
kûmdur, tahtı muhakemede bulunan bir adam mebus 
olamaz. Nizamnameyi tatbik ediniz. 

REİS — Rica ederim, yalnız siz değilsiniz. Söz
den menediyorum. 

MUSTAFA LÜTFİ BEY (Siverek) — Mesuliye
ti maneviye benim üzerimden kalksın diye söylüyo
rum. 

2. — Kırşehir mebuslarından Sadık Beyle Bekir 
Ağa hakkında Kırşehir mutasarrıflığından mevrut 
tezkerenin takdim olunduğuna dair Dahiliye Vekâleti 
tezkeresi. 

'Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
9 . VIII , 1336 tarihli ve 33/ 228 numaralı tez-

kerei Riyasetpenahilerine arizai cevabiyedir. 
Kırşehir intihabatına dair mahallince evvel ve 

âhir cereyan eden muamelât ve muhaberat hakkında 
mutasarrıflıktan cevaben gelen 14 Ağustos 1336 ta
rihli ve 8'8/9014 numaralı tahrirat sureti ile evrakı 
müteferria leffen ve iadeten takdim kılınmıştır efen
dim. 

11 Ağustos 1336 
Dahiliye Vekili 

Dr. Adnan 
(Kırşehir mutasarrıfının Umuru dahiliye Vekâ

letine yazdığı tahrirat okundu). 
IBüyük Millet Meclisi azalığı için Kırşehirinde icra 

kılınan intihap neticesinde sırasile Müfit Efendi Cev
det Bey ve Ceza reisi sabıkı Sadık Bey ve Hacı Bek
taşi Veli Çelebisi Cemalettin Efendi ve Hakkı Behiç 
'Beyin ihrazı ekseriyet ettiklerine dair mazbata tanzim 
ve irsal edilmiş iken muahharan Sadık Beyin istifa 
ettiğinden bahsile altıncı derecede haizi ekseriyet olan 
Bekir Ağanın gönderildiğinden bahisle bu bapta tah-
b'kaitı lâzıma bilicra neticesinin arz ve inhası şerefva-
rit olan 19 temmuz '1336 tarihli ve 1661/1781 numa
ralı tahriratı devletlerinde emrü izbar buyurulması 
üzerine yine kuyut ve evrakı muhabere ledettetkik 
filhakika istifa ve istifası gayri vaki ceza reisi sabıkı 
Sadık 'Beyin mezkûr azalığa intihap ve mazbatayı 
tanzim ve usulen harcırahı tesviye ve ita edilerek 
müttehii hareket iken Kırşehir müddeiumumiliğinden 
muıta 10 nisan 13316 tarihli tezkerede mumaileyh Sa
dık Beyin rüşvet ahzi ve hilafı kanun muamele ifası 
suretile vazifei memuriyetini suiistimal maddesinden 
dolayı tahtı muhakemeye alındığı ifade edilmesine 
mebni bu bapta olacak muamele mutasarrıflık Vekâ
letinden 10 nisan 1336 tarihli ve 14 numaralı şifre 
telgrafname ile Ankara vilâyeti âliyesinden istizan 
ve cevaben mevrut 11 nisan 133'6 tarihli şifre telgraf -
namede mumaileyhin tahtı muhakemeye alınması 
Meclisi fevkalâde azalığına mâni olacağından serian 
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yeniden intihap icrası işar buyurulmuş ve berveçhi 
işar intihap icrasına mübaşeret olunacağı sırada vilâ
yeti müşarünileyhadan tekrar varit olan 14 Nisan 1336 
tarihli ve 162 - 26038 numaralı telgraf namede Ceza 
reisi sabıkı Sadık Beyin yerine diğerinin intihabı 
vakti güzannı mucip olacağından yeniden intihap ic
rasından sarfınazarla madun derecede bulunanlar 
arasında Ankarada kura keşide edilerek Kocaağaza-
de Bekir Ağaya isa'bet ettiğinden bahisle mumailey-
himanın Meclisi fevkalâde azalığma tefrik ve izamı 
izbar kılınmış ve mumaileyh Bekir Ağanın da Anka-
raya müteveccihen hareket ettiği cevaben 15 nisan 
1336 tarihli ve 786 - 346 telgrafla yazıldığı anlaşıl
mış ve evrakı mürsele de leffen ve iadeten arz ve 
takdim kılınmış olmakla olbapta. 

4 Ağustos 1336 
(Kırşehir mutasarrıfı 

Ekrem 

REÎS — Efendim Müfit Efendi oralıdır, izahat 
versinler, anlaşılsın. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Efendim mem
leketime taallûk eder bir mesele olduğundan dolayı 
Heyeti muhteremenize bu hususta izahat vermek mec
buriyetindeyim. Hatta bu intihabatın orada icra edil
diği zaman bilfiil mutasarrıf vekili Esat Bey idi ki 
şimdi Lâzistan mebusudur. O zatı âli de buradadır. 
İntihap icra edildiği esnada bu Ceza reisi Sadık Bey 
denilen zat, kendisi irtikâp, irtişa meselesinden dolayı 
azledilerek, gazetelerle ilân edilmiş ve kendisi bu 
suretle işten el çektirilmiş, azledilmiş. Şimdi bunun 
bu suretle azledilmesi münasebetile bu zat intihapta 
ekseriyet kazandıktan sonra mutasarrıflık makamın
dan buraya istizan edilmiş, istizan üzerine böyle sui 
halinden, irtikâp ve irtişa ile tahtı muhakemeye alın
mış olan bir zatın Meclîsi fevkalâde azalığına inti
habı caiz olamaz cevabı verilerek hakkındaki mua
mele "böyle cereyan etmiş (Ne salâhiyetle? sesleri). 

Müsaade buyurunuz. Ben cereyanı vakayı arzedi-
yorum. Bu mesele üzerine Bekir Efendi mazbatasını 
alarak Meclis açıldığı zaman burada ispati vücut et
miş, mazbatası tetkik edilerek Heyeti Celilerince bu 
zatın azalığı kabul edilmiş ve hatta münakaşa ile... 
Münakaşasında denilmiştir ki; burada bu adam keen-
ne istifa etmiş te istifa ettiğinden dolayı... 

BİR MEBUS — Abdülkadir Kemali Bey Meclisi 
aldatmış. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Yerine filân zat 
geteıiştir diye burada bir şey vukubulmuş. Halbuki 
istifa etmiş. Bilmem bendeniz o celsede söz alarak 

söylemiştim. Dedim ki: 'Bu intihabatı icra ettiren ze
vat - ki Heyeti temsiliyedir - bu gün Meclisimizin 
Reisi âüsidir - Bu gün burada ispati vücut ediyor. 
Bu zatın hakkında kendileri cevap vermeleri lâzım-
gelirdi dedim. Mustafa Kemal Paşa Hz. burada iza
hat verdiler ve dediler ki; biz ekalliyette kalanı, Mec
lisin yevmi küşadım tayin ettiğimizden dolayı, biran 
evvel azayi kiramın ispati vücut dönesini teminen al
dık, kabul ettik. Şayet istifa gibi yahut vefat gibi bir 
hal olacak olursa bundan dolayı ekalliyette kalan 
alınır., İkinci intihabın yapılmasına imkân yoktur. 
Bundan dolayı biz bu usulü kabul ettik ve Heyeti 
muhteremelerince bu zatın azalığı kabul edildi. Bun
dan dolayı bu ana kadar da bu adam tahsisatını aldı. 
Keenne bu adam istifa etmiş gibi gösteriliyor ve ken
disi istifa etmeden istifa etmiş gibi iddia ediliyor. 
Halbuki bu adam ne istifa etmiştir, ne bir şey et
miştir. Sırf orada bulunan mutasarrıflığın, Sadık Be
yin sui hal ile iştiharından vukubulan istizana cevap
ta aldığı emir üzerine verilen bu mazbata, Meclisi 
Âlice tasdik edilmiştir. Bendeniz istemezdim ki bura
da çıkayım da bu zat hakkında söz söyliyeyim. Hatta 
bu zat o derece ileriye varmıştır ki şikâyatında diyor 
ki: Müfit Efendi de taktil ve tehcir meselesinden do
layı maznun idi. Onun azalığı kabul ediliyor da benim 
azalığım neden kabul edilmiyor? diye itiraz ediyor. 
Bizim bu gibi meselede beraatimiz tahakkuk etmiş
tir. Onda bu da yoktur. Binaenaleyh bu zatın azalığı 
için kıKikal edecek burada bir şey kalmamıştır. Mec
lisi Âlileri şu verdiğim izahat üzerine Bekir Efen
dinin azdığını kabul etmiştir. Mutasarrıf Esat 'Bey 
buradadır. Cevap versin. Çünkü orada muameleyi 
icra eden kendisidir. O zat tafsilâtını verir. Bendeni
zin arzettiğim mesele budur. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Heyeti muhteremelerine bu hususta hakiki bir izaihat 
vermek vicdanımın emrettiği bir şeydir ve bunu daha 
evvel bir takrirle Meclisi Âliye vermiştim. Fakat 
takrir; sual ve istizahı mutazammın olmadığından do
layıdır - ki o zaman Nizamnamei dahili de kabul edil
mişti - takririm iade edilmiştir. Mazbata, Tetkiki me-
zabıt encümenine geldiği zaman biz tetkik ettik (Ki
min? sadalan). Sadık Beyin ve Bekir Ağanm.. Ben
deniz o vakit encümenin mazbata muharriri bulu
nuyordum. O vakitki tetkikatımızda Sadık Beyin is
tifasına dair hiç bir kayıt yoktu ve hiç bir müra
caat da yoktu. Bir de Bekir Ağanın geldiği anlaşılır. 
Bu adam nasıl gelmiş diye hayret ettik. Anladık ki 
bu adam Sadık Beyin yerine gelmiş. Güya Sadık Bey 



t : 56 23 . 8 . 1336 C : 1 

istifa etmiş, yerine de Bekir Ağa gelmiş ki, Bekir Ağa 
kadar rey alan Avanus tabibi Sadık Bey de vardı. 
Hatırımda kaldığına göre arzediyorum. Zannedersem 
ikisi de yirmi altışar rey almıştı. Yani Sadık Bey 
de Bekir Ağa da aynı rey almışlardı. Bekir Ağanın-
kura ile gönderildiği de yok4 Yani Sadık Beyden dun 
derecede alanlar gelecekse, bunların ikisi 'beyninde 
kura çekilmek lâzım gelirdi ki bu da belli değildi. 
Biz dedik ki; Sadık Beyin mebusluğunu kabul etmek 
lâzımdır. Bekir Ağanın mebusluğu şayanı kabul de
ğildir. Evrak encümenden Heyeti Umumiyeye geldiği 
zaman bendeniz bu izahati verdim. Bu izahatım üze
rine Müfit Ef. Hz. nin Buyurdukları gibi; Mustafa 
Kemal Paşa Hz. bu hususta izahat versin dediler. 
Bu mesele dördüncü içtimadadır. Efendiler okuya
bilirsiniz. Mustafaa Kemal Paşa Hz. şöyle buyur
muşlardır, Vaktin darlığına binaen bazı yerlerde ye
niden intihap icrasını, bazı yerlerde de dununda bu
lunanların gönderilmesini emrettik. Sadık Beyin isti
fa edip etmediği bizim derecei tetkikimizde değildir. 
Çünkü biz o salâhiyeti valilere, mutasarrıflara verdik. 
întihabatın hüsnü cereyanından mesul onlar, vali 
ve mutasarrıflardır. Eğer Sadık Bey istifa etmemiş 
ise mesul olan onlardır. Çünkü mazbatayı veren on
lardır. 

İBÎR MEBUS BEY — tstifayi Meclis kabul eder. 
(MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Müsaade 

ediniz. O zamanlar bu adam istifa etmiş gibi kabul 
edilerek Bekir Ağanın mazbatası kabul edildi. Bu 
adam yazmış olduğu evrakında diyor ki; benim maz-
nuniyetimden dolayı, harcırahımı da aldığım halde, 
beni göndermediler. Demek ki Sadık Bey buraya gel
mek üzere harcırahını da almış, harcırahını da al
dığı halde buraya gelmek üzere iken vukubulan is
tilâm üzerine buradaki vali emir veriyor. Bilmem va
linin bu hususta ne dereceye kadar salâhiyeti var? 
Doğrudan doğruya diyor ki; maznun olan bu ada
mın gönderilmesi lâzımgelmez, yeniden intihap yapı
nız. Vali yeniden intihabat yapılmasını emrediyor ki 
hilafı salâhiyettir. Bu emri vermesi üzerine yeniden 
intihap yapılır ve Bekir Ağa gönderiliyor. Taibiidir 
ki maznunların mebusluğunun şayanı kabul olup ol
madığım tetkik etmek Meclisi Âlinin1 hakkıdır. Doğ
rudan doğruya ve münhasıran Sadık Bey yine istida
sında diyor ki: Benim maznuniyetim benim mebuslu
ğuma mâni ise 'Bekir Ağa da suiistimal maddesinden 
dolayı maznundur ve elyevm meclisi idarece muhake
mesine karar verilmiştir. Evrak da Kırşehirde bida
yet ceza malhkemesindedir Ve derdesti muhakemedir. 

Benimki mâni ise onunki de mânidir. Birisi maznu-
niyetinden dolayı kabul edilmiyor, ayni derecede 
maznun olan ve suiistimal maddesinden dolayı maz
nun olan bir adamın Meclisi idarece de lüzumu mu
hakemesine karar verilmiş, orası bu adama mazbata 
veriyor, o kabul ediliyor. Bunun da kabul edilme
mesi lâzımdı. 

MÜFİT EFENDİ .(Kırşehir) — Bir ihbarı resmi 
vukubulsaydı ona da verilmezdi. 

'MEMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Bir ihba
rı resmi değil, bu adamın muhakemesi, evrakı tarih 
numarasile mahkemede mukayyettir. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Rica ederim, irti
kâp ve irtişasından dolayı bir ihbar vukubulsaydı... 

İMEMET ŞÜKRÜ ©EY (Devamla) — Bekir ağa 
Mecidiyede aşar memuru imiş, aşar memuriyetinde sui-
istimalât yapmış ve bu suliİstimalâtından do
layı meclisi idarece lüzumu muhakeme kara-
rile mehakimi adliyeye verilmiş. Memurin mu-
hakematı hakkındaki usule tevfikan muhakemesi 
de derdesttir. Meselenin şekli böyledir. Binaenaleyh 
bir haksızlık yapılmıştır ve iğfal tarikile yapılmıştır. 
Bu haksızlığı tashih etmek Meclisi âlinin vazifesidir, 
Heyeti umumiyenin kararına mütevakkıftır. Sonra 
asıl mühim bir nokta vardır. Büyük bir kanunsuz
luk irtikâp edilmiştir. Bu kanunsuzluğu irtikâp ede
nin tahtı muhakemeye alınması ve tecziyesi lâzımdır. 
Kim olursa olsun bendeniz bunu talep ediyorum. 

(HACI TEVFtK EFENDİ (Kânıgırı) — Sadık Ef. 
istifa etmeden, yerine ekalliyette kalan bir zatın iza
mı, ekaliyette kalanlardan birini, meclisi idare azaları 
gibi - meclisi idare azalarının birisinin gaybubetin
de ekalliyette kalanlardan birinin onun yerine kaim 
olduğu gibi - diğer birinin yerine getirmek ve binne-
tice meclisi o dereceye indirmek, bunlar hepsi yolsuz 
olduğu halde her nasılsa Meclis bir emri vakii tas
dik etmiş ve bu, Meclisde kazıyei muhakeme haline 
gelmiş ve şimdi de bu emri vakii kabul etmeden baş
ka çare yoktur. Diyeceğim budur. 

RAİStH EFENDİ (Antalya) — Şimdi meselenin 
şekline göre; rüfekayi kiram ortada ya Sadık Beye 
karşı garaz var, yahut doğrudan doğruya Meclisin 
vazifesini orada bulunan mutasarrıf Beyle burada 
bulunan vali Bey kendi ellerine almış. Çünkü... 

»MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — O vakit Meclis 
yoktu, 

RAStH EFENDİ (Devamla) — İntihap icrasın
dan sonra mazbatalar Meclise göndedir, valiyle mu
tasarrıf arasında muhabere nasıl olur? {Meclis yok-
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tu sadaları) Meclis yoktu da intihap niçin yapıldı. 
BİR MEBUS 'BEY — Sonra toplandı Meclis. 
RASÎH EFENDİ (Devamla) — Heyeti temsili-

yenin vermiş olduğu emirde, Meclisi mebusan nizam
namesine tevfikan intihabat icrası diyor ki; böyle 
ekalliyette kalan kimse elinde 'bir mazbata ile doğru
dan doğruya bu Meclise gelemez. 

IBİR MEBUS BEY — Yeniden intihabat lâzım 
(RAStH EFENDİ ı(Devamla) — Öyle olması ica-

beder, fakat 'bazı yerler var ki onu nazarı itibara alma
mız icabeder. Paşa izahatında bu hususu tasrih etti. 
'Bu yerlerde, işgal ve saire dolayisile yeniden intiha
bat icrası mümkün olmayan yerler olabilir. Bunda 
ise ortada bir hak safaM dururken onun hakkını ip
tale çalışmak manasız bir şeydir. Doğrudan doğru
ya hakikat Meclisten ketmedilerek bir muamele ya
pılmıştır. Çünkü hatta bu adam hakkında mahkeme
den bir şey varmış. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Vazifeı memuriyet sui istimal edilmiş, açığı bu. 

IRASİH EFENDİ (Devamla) — Tahtı muhake
meye alınmış imiş. Yahut sui -halle müştebir imiş di
yerek, onu doğrudan doğruya, ne oradaki intihap 
heyetinin, ne de buradaki valinin ne de oradaki mu
tasarrıfın ıskat etmeğe hakkı yoktur. 

ME'MET ŞÜKRÜ BEY (Karahi sarı sahip) — 
İstifa etmiş gibi gösteriyorlar. 

IRASİH EFENDİ (Devamla) — İstifa etmiş diye 
göstermek, o ikinci bir defa tecavüzdür. Meclisin 
hukukuna karşı. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — İstifa etmiş keli
mesi yoktur, reddederim, 

RASİH EFENDİ (Devamla) — Binaenaleyh şu 
resmi evrak ile, Dahiliye nazaretinden gelmiş olan 
evrak ile, tebeyyün eden bir şekil var ki o da; mu
tasarrıflık ile valinin arasında bu hususî muhabere ol
ması ve bunun da her ikisinin mesuliyetini mucip ola
cak bir muamele bulunmasından onların bu hususta 
mesuliyetini ve İmkân varsa bu hak sahibinin hakkı
nın muhafazasını Meclisten talep ediyorum. 

ESAT 'BEY (Lâzistan) — 'Bana niçin söz vermi
yorsunuz? 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Arkadaşlarımız
dan Memet Şükrü !Bey burada mutalealarını derme-
yan ederlerken «bizi iğfal ettiler» demelerine karşı 
Müfit Efendinin bu sözü geri almalarını teklif ettik
lerini İşittim. 'Bittabi bendeniz bu mesele ilk defa 
burada münakaşa edildiği zaman burada Mecliste 
bulunmasaydım, esasını bilemiyeceğimden dolayı söz 

söylemeğe hakkım olmazdı. Fakat bendeniz de -
Antr parantez olarak söylüyorum - yani aflarına 
mağruren o vakit cereyan eden muameleyi bildiğim 
için, her kim tarafından yapılmış ise bilmiyorum, her 
halde Meclisi âlinizi iğfal etmişlerdir. (Bravo sadala
rı) Çünkü o vakit cereyan eden müzakere zabıtname
sini karıştırdığımız zaman görülecektir ki Sadık Efen
dinin istifa ettiği bildirilmiş. Hatta efendim itimat 
edilmiyorsa mutasarrıflıktan sorulur diye filân gibi 
bir takım müzakerat cereyan etmiştir. 

Paşa Hazretleri söyledi1 ve bu soz üzerine; madem 
ki istifa etmiştir, intihabat icrası ise şu sırada; bu ah
vali fevkalâde karşısında müsait değildir, ondan 
sonra gelen kimdir Bekir ağadır, Binaenaleyh onu 
kabul edelim denildi. Bendeniz arzu ve temenni ede
rim ki bu sözüm zabıtnamede, hakikatte Meclisi âli
nin iğfal edildiği meydana çıkmamak suretile, yan
lış olsun, bunu arz ve temenni ederim. Fakat maatte
essüf Meclisi âli, istifa etmiştir diye o vakit karar 
vermişti. Yoksa o vakit sui istimalât vesaire mevzu
bahis olmuş olsaydı eminim ki Meclisi âli her halde 
bunun hakkında tetkikat icra edecek, yoksa ceffel
kalem Bekir ağanın kabul veya öbürünün mebuslu
ğunun reddi gibi bir tarika sapmıyacaktı. Sırf istifa 
üzerine Bekir ağa kabul edildi. Demek oluyor ki 
burada doğrudan doğruya bir şahsın hukuku payimal 
edilmiştir. Meclisi âli ise bütün memleketin' menafii 
umumîyesini teemmül etmek vazıfesile mükellef iken 
bu zatın hukukunu aramaması bittabi pek doğru bir 
keyfiyet olamaz. Eğer Sadık 'Beyin müracaat ettiği 
tarzda şu keyfiyet vaki ise her halde bunun hakkı 
sarih bir surette - ki bu Meclise ait vazife idi - muha
faza edilmek lâizırngelir. Meclisi âlinin vazifesine te
cavüz etmek suretile bunun hakkına ve Meclisin hu
kukuna tecavüz eden zevat kimler ise bunlar hakkın
da takibat yapılması ve bu gibi ahvale tekrar meydan 
bırakmamak için sairlerine ibreti müessire olmak 
üzere cezayi sezaları neyse tatbik edilmelidir. '(Doğ
ru sadaları). 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair iki takrir 
var. 

SIRRI BEY (İzmit) — 'Bendeniz lehinde söyliye-
ceğim. Aleyhinde söylediler (Esat 'Bey söylesin sadala
rı) Mutasarrıftır. Esat 'Bey söylesin sadaları). 

REİS — Evvelâ Esat Bey söyleyecekler. 
TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Lütfen arkadaş 

Esat 'Beye söz versinler, çünkü orada bulunmuş Sırrı 
Bey Şükrü ıBey bendeniz size tekaddüm ediyorum. 
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ESAT BEY (Lazistan) — Efendiler, mesele be
nim zamanı vekâletime taalluk ettiği için bu, benim 
namusuma, şerefime taalluk eder 'bir meseledir. Öte
den beri takip ettiğim meslek, namuskârane ifayı va
zife etmektir. Gerek ahvali res'miyem, gerek ahvali 
hususiyem hiç bir yerde lekelenmemiştir ve hiç bir 
kuvvete serfüru etmemiş ve hiç 'bir kuvvete serfüru 
etmemek azminde bulunan bir adamım. Onun için 
bunu o suretle kabul edin ki, söyleyeceğim sözü o 
noktadan nazarı dikkate alınız. Kırşehir'de bulun
duğum esnada intihabat icrası için bir emir telakki 
ettim. Derhal mülhakata tebliğ ettim. Bir hafta zar
fında intihabatın arkasını aldım. Neticede isimleri 
görülen .Müfit Efendi, Hakkı Behiç Bey, Cevdet Bey, 
Çelebi Efendi bir de Sadık Bey namında biri - ki beş 
kişidir bunlar - rey kazandılar. Sonra bunların usulen 
mazbatalarını verdik ve sonra tesrii hareketlerine 
dair emir aldık ve bunu sureti resmiyede tebliğ et
tik. Sadık Efendiye de usulen teMiğat icra ettik. Har
cırahını aldı. Hareket edeceği bir zamanda Adliye 
müddeiumumisi tuttu bir tezkere getirdi. Tezkereyi 
okudum. Diyor ki: Meclisi fevkaladeye aza olan Sa
dık Bey süihali ile iştiharından ve irtikâbından dola
yı azliyle tahtı muhakemeye alınmasına dair Adliye 
nezaretinden bir tahrirat gelmiştir, filan diye malu
mat verdi. Tabiidir ki; bu zata bu hususta malumat 
verdim. Sizin hakkınıza böyle bir şey geliyor. İster
seniz gidiniz, isterseniz sorayım da ona göre hareket 
ediniz dedim. Sonra dedi ki: olabilir ki; ben giderim 
badehu yine İade ederler, benim namusuma taalluk 
eder bir şey olur. Haysiyetim mümkesir olur, en iyisi 
sorunuz dedi. Mesele böyledir. Sonra tuttum 'bende
niz mahrem yazdım. 

HAŞÎM BEY (Çorum) — Kendi rızasiyle... 

ESAT BEY (Devamla) — Halk duyup da bu hu
susta fazlaca dedikodu etmesinler diye mahrem yaz
dım. Bu adamın intihabda kazandığı ve kendisine 
mazbatası verildiği gibi harcırahı da verildi. Tam 
hareket edeceği bir zamanda Adliye müddeiumu
misi şöyle bir tezkere getirdi. Vilayet dedi ki: Bu hal 
bu zatın Meclis azalığında istihdamına mani olur. 
Meibus olamaz dedi. Yeniden intihabat icrası lazım
dır. {Kim dedi sesleri). O zaman makamı vilayette 
Yalhya Galip Bey vali vekili idi. Sonra bendeniz in
tihap icra etmedim, hiç bir muamele yapmadım. Son
ra ikinci bir telgraf aldım, diyorlar ki; intihap icrası 
vaktin ziyamı muciptir, mesele acildir, binaenaleyh 
ikinci akalliyette olanları şeyediniz. Bir defa da vi
layetten bir şifre alıyorum, diyorlar ki: Biz burada 

kura çektik, Bekir Ağaya isabet etti. (Kurayı kim çe
kiyor sesleri). 

HÂŞÎM BEY (Çorum) — Zati alinizde kura çek
tiklerine ait telgraf var mı? 

ESAT BEY (Devamlı) — Şifre oradadır. Bakınız 
efendim, müsaade buyurunuz, onun üzerine (Gürül
tüler) müsaade buyurunuz, meseleyi izah edeyim. 
Onun üzerine Bekir Efendi hatta o sırada orada yok
tu, merkezi vilayette idi Kendisine tebligat ifa ede
medim. Öyle kaldı. Sonra burada azalığı kabul edil
miş, istifa etmiş etmemiş, ıbenim bir haberim yok
tur. Sonra, Sadık Bey olamaz diye cevap aldığım za
man, sureti resmiyede kendisine tebliğ ettim. Vilayet 
böyle diyor dedim. Tuttu, ona karşı itiraz etti. İtira
za dair verdiği cevabı vilayete gönderdim. Kayden 
müs'bettir. Bu adam mani olamaz diye yazdı dedim. 
Bu, evrakta mevcuttur. Benim hangi noktada kusu
rum vardır? Hangi yerde iltizam etmişim? insanın 
namusu üzerine münakaşa olamaz. Yirmi beş sene
lik uzun bir hayaiti memuriyetimde ufacık bir leke 
yoktur. Teessüf ederim ki-, bendenizi eğer öyle tanır
sanız Meclisten şu dakikada katialaka ediyorum. 
(Size taalluku yoktur sadaları). 

HÂŞİM BEY (Çorum) — Sen pek mükemmel 
yaptın vazifeni. 

ESAT BEY (Devamla) — Hayatım namuskârane 
geçmiştir, 

REİS — Sırrı Bey söyleyecek misiniz? 
SIRRI BEY (izmit) — Mesele beyhude yere mü

nakaşa ediliyor. Arz edeceğim. Mebusanın suveri in
tihabını gösteren kanun namede sarahati mahsusa 
vardır ki... 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarfrekir) — O mebuslar 
içindir, mebus değildir. 

SIRRI BEY (Devamla) — Müsaade ediniz, bu 
meseleyi sizin anlayacağınız bir tarzda açık bir şekil
de izah edeceğim. Bu mesail hakkında itirazat, inti
hap olunan zatın anı kabulüne kadar meomudur. Ki
min bu hususta itirazı vaısa Meclisi mebusana yol
lar, tetkik encümeninde tetkik olunur. Orada verile
cek karar verilir. Leh ve aleyhinde söylenir ve Heyeti 
umumiyenin takdirine arz olunur. Orada kabul olu
nur veya reddolunur. Bu muameleden sonra vukubu-

I lacak itiraz keenlernyekündür. Kendisini şahsen mu-
' tazarrır gören adamlar mahkemeye müracaat eder

ler. (Şanta muallaktır sesleri) Kanunda sarahat var
dır. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
intihap yoktur ki. 
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'MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Müsaadeleriyle Sırrı Beye bir cevap vereceğim. Sırrı 
Beyefendinin buyurdukları şey Meclisi mebusan in
tihabına aittir ve Meclisimiz de o zaman söylediği
miz gibi... 

SIRRI BEY (İzmit) — Demek her halde bu doğ
rudur. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Müsaa
de buyurun, Meclis fevkaladedir denilmişti. Kanu
nu esasi yoktur denmiştir ve hatta bu sözleri Müfit 
Efendi Hazretleri söylemiştir. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Sözüm doğrudur. 
MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Şimdiye 

kadar vukuu melhuz olmayan hadisat vukübulmuş-
tur ve 'bu hususta Meclisi âli iğfal edilmiştir, istifa 
etti denilmiştir. Binaenaleyh o zamanlar onun mebus
luğunun kabul ve ademi ksbulü nasıl tetkik edi'lebi-
lirdi? Maamafih o zam-tı da bunlar söylenmişti ve 
intihabı ımezabit encümeni intihabını tetkik ettiğinde 
bunları ifade etmiştir ve bu zabıtta da muharrerdir. 
Meclis iğfal edilmiştir. Yoksa onun mebusluğunu ka
bul etmemiştir. Sonra... 

HÂŞİM BEY (Çorum) — Hayır efendim. İğfal 
edilmiş değil, kura çekilmiş. 

ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Sonra şimdiye ka
dar vakıf olmadığımız bir şeye daha vkaıf oluyo
ruz. Esat Beyefendinin beyanatı alilerinden anlaşılı
yor ki; burada kura çekiliyor, Bekir Ağaya isabet 
ediyor da Bekir Ağa gönderiliyor. Burada kura çekil
diği ne malum? Esasen her ikisinin birlikte çekilme
si lazımdır. Avanus tabibi ile Bekir Ağanın huzurun
da kura çekilmesi icabederdi. Yoksa burada vali Be
yin kura çekmesi icabetmtzdi. Yolsuzluk, usulsüzlük 
var. Bunun 'amamiyl'e reddi lazımdır. Reddini talep 
ediyorum. 

iREİS — Efendim zannedersem mesele tavazzuh 
etti. Müzakerenin kifayetine dair takrir var. Müza
kerenin kifayetini (Devanı, devam sesleri). 

YASİN BEY (Ayıntap) — Müsaade buyurunuz. 
Bekir Ağa hakkında gördüğüm bir hakikati, söyle
mek istiyorum. Bendeniz berayi vazife Yozgat'a gi
diyordum. Mecidiyeye uğradım. Bekir Ağa Mecidiye' 
de ambar memuru imiş ve orad,a bir çok suKstimalat 
yapmış, ©unu kahvelerden, jandarma kumandanın
dan, kaymakam Şemsettin Beyden işittim. O yerler
de ve orada temas ettiğim bütün halktan işittim ve 
bana kanaati tamme geldi ki; bu adam iyi bir mür-
tekiptir ve irtikâp etmiştir. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Bu gibi sözler 
söylenmez rica ederim. 

YASİN BEY (Devamla) — İşittiğim ve gördüğüm 
hakikati söylemekten beni kimse menedemez. Ben 
gördüğüm hakikati söyleyebilirim ve beni kimse me
nedemez. Mesele bir yerde dayanıyor. Bu Bekir Ağa 
tabii ambarda bir şeyler yaptı. Vali Yahya Galip yok 
mu? Size onu hatırlatmak isterim. İstitrat olarak şu
nu söyleyeceğim. Yozgat'ta iken Çapanlardan Celâl 
ve Edip Beylerin, Zile'de çıkan isyanın burada da 
çıkacağını ve bunların da mürettebleri, amilleri oldu
ğunu anladık. Vali Yahya Galip'e yazdık. Daha doğ
rusu onun amirine yazdiK. Amiri de yazdığımız istir
hamımızı kanaatle telakki etti ve Yahya Galip'e em
retti. Dedi ki: Bunları, bu Celali, bu Edibi buradan 
kaldır. Kaildırmazsan burada isyan çıkacaktır dedi. 
Yahya Galip Beyefendi bir telgraf yazıyorlar Yozgat 
mutasarrıfına. O kendisinin tahsil memurluğundan, 
muhasebecilikten, mutasarııflığa yükselttiği... (Sade
de sesleri) 

HÂŞİM BEY (Çorum) — Sadeddtir pekâlâ söy
lüyorlar. Yozgat'ı batıran bu Edip ve rüfekasıdır. 

YASİN BEY (Devamla) — Tahsil memurluğun
dan muhasebeciliğe, muhasebecilikten mutasarrıflığa 
terfi ettiğini o zevata yazıyor. (Gürültüler) Mesele 
ile alakası var efendim - y&zıyor ki bir telgrafta - Ce
lâl Beyin mahsus gözlerinden öperim. Kendileri için 
bir bağ tuttum. Lütfen buraya teşrif etsinler. Hal
buki Celâl Bey o sırada •teşkilatiyle meşguldü. Yani 
isyan teşkilatiyle meşguldü. İşte Yahya Galip Bey, 
Mecidiye ambarından, bilmem nereden cebini dol
durmuş bir adamı (Yozgat havalisinden yaptığı) bil
mem nesinden dolayı amvş, Bekir Ağayı veyanut Be
kir Ağa buraya gelmiş, Yahya Galip ile anlaşmış, si
ze Yahya Galibin bir mebusu olarak gelmiştir. 

BİR MEBUS BEY — Yahya Galip büyük adam
dır, büyük. 

'HÂŞİM BEY (Çorum) — Büyük adam olsaydı 
valiliği kabul etmezdi. 

Büyük Millet Mecisi Riyaseti Celilesine 
Sadık Bey hakkındaki müzakerenin kifayetiyle 

mumaileyhin mebusluğunun kabulünün reye konul
masını teklif ederim. 

24 Ağustos 1336 
İsparta Mebusu 

Hacı Tabir 
REİS — Şu takrirde iki fıkra var. Birisi müza

kerenin 'kifayetine dair, diğeri mebusluğun kabulü 
(Kimin mebusluğunun sadaları) Rica ederim. Sadık 
Beyin. Diğer şeyden katı nazar, yalnız müzakerenin 
kifayetini reye koyacağım. (Gürültüler) Hayır me
busluğu değil efendim. Evvela müzakerenin kifaye-
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tini reye koyuyorum. Şu hususta müzakerenin kifa
yetini fcalbul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edildi. Bitti efendim. Müsaade buyurun şimdi Sadık 
Beyin... 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Efendim, 
usulü müzakere hakkında söyleyeceğim. 

'Müzakerenin kifayetine karar verildikten sonra 
bir mebus söz söyleyebilir. Müsaade buyurur iseniz 
bendeniz o hakkı istimal edeceğim. (Hayır sadaları) 
Hakkımı istimal edeceğim, hakkımı istimal ediyorum. 
Bizim mevkii müzakereye koyduğumuz mesele, Sa
dık Beyin mebusluğu meselesidir. Bu müzakere es
nasında mebusluğu kabul edilmiş bir zatın aleyhinde 
söz söylüyoruz efendim. Bir mebusun mebusluk hak
kı ka'bul olunmadan evvsl her şey söylenebilir. (Bı-
rakmadüar sadaları), Mebusluk hakkı kabul olun
madan evvel mebusluk şerefini ihraza mani her şey 
söylenebilir. Buna mani bir şey yok {Mebus değil 
ki sadaları) Müsaade buyurun herhangi bir zat ki 
mebusluğu kabul edilmiştir. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Mebus intihap edilirse o vakit söylenir, 

REFÎK ŞEVKET BEY (Devamla) — Onu ara
mıza aldık demektir. Onun mebusluktan çıkması şe
raiti muayyen ve muharrerdir. Bu bu kadar sarihtir 
ki, inkâr olunamaz. Tabii kabul ettik, rey verdik ve 
ekseriyetle Bekir Ağa kabul edilmiştir. (Gürültüler) 

Bir mebus, 47 nci maddede muharrer esbap ol
madıkça katiyen mebusluktan ayrılamaz. Eğer son
radan ilave edilen esbap dolayısiyle mebusluğun kal
dırılması gibi bir usul ittihaz edersek zannetmem iki 
içimizde bu suretle itirazata maruz kalmaktan kur
tulacak kimse olabilsin... 

BÎR MEBUS — Peki Refik Bey bu kadar ittiha-
mat söyleniyor. 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz. Bir mebus hakkında ittihamat olursa 
mebus olarak hakkında tahkikat yapılır. Yoksa me
busluğu reddolunarak onan yerine başkası intihap 
olunamaz. Yalnız bir şey daha arz edeceğim. Hata 
ve sevap eğer Meclis bir yanlış karar vermiş ise, bu 
yanlış karar, bir merci resminin vermiş olduğu izaha
ta müstenittir. Bir karar bil merciin hilafı salahiyet 
ve kanun vermiş olduğu beyanata itimat mükellefi
yetinde bulunan Meclisi yanlış kanaata sevk eden 
o merciin her halde mesuliyeti lazım gelir. Onun hak
kında takibat yapılması gayet tabiidir. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Suat edilmek lazımgelir, 

REİS — Müsaade buyurun. Şimdi mesele, Sadık 
Bey mebus olmuş, intihap olmuş, mazbatasını almış, 
sonra ne olmuş olmuş kalmış. Sonra Bekir Ağa tayin 
olunmuş, yani evvelki kazandığı rey üzerine intihap 
olunmuş. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) -
Tayin çok güzel kelime... 

REİS — Bunun hiç birisi babamın oğlu, hemşire
min kocası değil. Rica ederim. Hatta her ikisini şah
sen tanımayız. Şimdi Sadık Bey diyor ki; benim hak
kımda haksızlık oldu, bu hak benimdir. Bekir Ağa 
da diyor ki; her ne oldu oldu, 'ben bu Meclise kabul 
olundum. Benim Mecliste kalmam lazımdır. 

HÂŞİM BEY (Çorum) — Yine Bekir Ağayı ka
bul edelim. 

REİS — Mesele bu değil mi efendim? Şimdi bun
ları ayrı ayrı reye koyuyorum. (Evvela Bekir Ağayı 
sadaları) (Gürültüler) 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim rica 
ederim, müsaade buyursunlar. 

REİS — Hilmi Bey söz yok., 
TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Muğlak bir 

şeye nasıl rey veririm? 
REİS — Bekir Ağanın, eski kabul olunduğu veç

hile... (Zaten kabul olunmuştur efendim sadaları) 
Resmen kabul olundu mu? (Resmen karar verilmiştir 
sesleri) Eski kabul olunduğu veçhile ipkasını arzu 
edenler ellerini kaldırsın. 

TUNALI HİLMİ BEY — Nasıl olabilir. 
ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Reye koyma

yın efendim. Burada Meclisin haysiyeti mevzubahis
tir. Rica ederim, reye koymayın. Bir şubeye verin, 
tahkikat yapalım. Meclis buna karar vermiştir. Ya
rın bunun aleyhinde bulunacağım, reye konamaz. 

REİS — Buraya yine geldi, tahkikat icra olun
muş da gelmiş. 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Rica ederim, 
azalardan birisi hakkında yapılan şey şubeye verilir. 
Bir şubeye havale olunur, şube kararını verir. 

REİS — Şubeden gaimiş Beyefendi. (Gürültüler) 
(Şubeden gelmemiştir sadaları) 

YASİN BEY (Ayıntap) — Bir tahkik şubesi la
zımdır. 

REİS — Müsaade »uyurunuz rica ederim. (Gü
rültüler) Divanı Riyasetten gelmiş, şubeden gelme
miş. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Şubeye havale 
ediniz. * 
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REİS — Divanı Riyasetten gelmiş, şubeye gitme
miş, bir şubeye gitmesi lazım. 

Lalettayin bir şubeye havalesini arzu ediyor mu
sunuz? (Evet sadaları) Hangi şubeye havale edelim? 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Kura çekiniz. 

REİS — Bir şubeye havalesini arzu edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul olundu. (Kura çekiniz, üçün
cü şubeye, beşinci şubeye sadaları). 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Hangi şuibeye? 

KÂTİP FEYYAZ ÂLÎ (BEY — Kura çekilerek 
dördüncü şubeye havale olundu. 

REİS — Kura dördüncü şubeye çıktı. Şimdi efen
dim Zonguldak'taki kömür ihracı hakkındaki Kasta
monu Melbusu Dr. Suat Beyin takririne İktisat Veki
linin cevabı var. 

3. — LAYİHALAR 

/. — Kibrit istihlak resminin tezyidi hakkında ka
nun layihası. 

2. — Sigara kâğıtları istihlak resminin tezyidi hak
kında kanun layihası. 

3. — Oyun kâğıtlarından alınmakta olan istihlak 
resminin tezyidi hakkında kanun layihası. 

MALÎYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — 
Efendim, evrakı varideyi lütuf buyurunuz okuyunuz 
da, encümenlere gidecek evrak var. Müsaade buyu-
rulursa okunsa. 

REİS — Sırasiyle, 
MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Efendim, 

yanlış .bu sıra. 
REİS — Efendim, evrak okunuyor dinleyelim. 
KÂTİP REFİK BEY — Kibrit ve sigara ve, 

oyun kâğıtları hakkındaki Umuru Maliye Vekilinin 
tezkeresi var. (Kavanini Maliye ve Muvazenei Mali
ye encümenlerine havalesi sadaları). 

REİS — Kavanini M^iıye ve Muvazenei Maliye 
encümenlerine gitmesini aızu edenler ellerini kaldır
sınlar. Kabul olundu. Havai e edildi. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Reis Beyefen
di; bir de Rüsumat Encümenine havalesi lazımgelir. 
Rüsumat encümeni vardır. Nizamnamei dahili sarih
tir. Bu da rüsumat cümlesinden maduttur. 

BMİN BEY (Erzincan) — Hiç de rüsumattan ma-
düt değildir. Rüsumata taalluku yoktur. Bandrol 
meselesidir. 

4. — Hazinei hassaya ait bulunan emlak ve arazi 
muamelatı tasarrufiyesine dair kanun layihası. 

KÂTİP REFİK BEY — Hazinei hassaya müdev-
ver emlak hakkındaki Umuru Maliye Vekilinin tez
keresiyle Heyeti Vekilenin kararı var. (Kavanini Ma
liye Encümenine sadaları). 

REİS — Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye 
encümenlerine, 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Efendim Mu
vazenei Maliyeye istemez. 

REİS — Kavanini Maliye Encümenine havale 
edildi, 

5. — Ugal dolayısiyle terki mevkie mecbur ka
lan memurin ve ailelerine harcırah itası hakkında ka
nun layihası. 

(Kâtip Refik Bey Düşman işgali dolayısiyle mu
hacir olan memurlar hakkındaki tezkereyi okur). 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Düşman işgali dolayısiyle terki mevkie mecbur 

olan memurin ailelerine harcırah itasına dair Umu
ru Maliye Vekâletinden tanzim kılınan kanun layi
hası ve esbabı mucibe mazîbatası Heyeti vekilece 
ledettezekkür tasvip olunarak berayı müzakere Bü
yük Millet Meclisi Riyasetine tevdii takarrür etmiş 
olmakla ifayı muktazasını rica ederim. 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 

REİS — Bu da öyle, Kavanini Maliye ve Mu
vazenei Maliye encümenlerine. 

6. — Posta ve telgrafhanelere ait nükudun Zi
raat bankalarınca bila ücret nakli hakkında kanun 
layihası. 

REİS — Posta ve telgrafhanelere ait nükudun 
Ziraat bankalarınca bila ücret nakli hakkında He
yeti vekilenin teklifi var. 

Bunu da Kavanini Msliye ve Muvazenei Mali
ye encümenlerine havale edelim. 

Rüfekayı kiramın mezuniyet takrirleri var. On
ları da okuyalım, 

FERİT BEY (Çorum) — Efendim nisabı ek
seriyet meselesi halledildikten sonra bu mesele mev-
zuubahis olursa daha muvafık olur. (Muvafık sa
daları.) 

EMİN «BEY (Erzincan) — En doğrusu odur 
efendim. 

HAŞÎM BEY (Çorum) — Nisabı ekseriyet hü
kümsüz kalır, beyhude uğraşmayın. 

— 441 — 



t : 56 23 , 8 . 1336 C : 1 

AZAYI KİRAM MUAMELATI (Devanı) 

3. — Niğde Mebusu Mustafa Beyin, mezuniyet 
talebine dair takriri. 

(Kâtip Refik Bey okumaya başlar). Niğde aza
sından Mustafa Beyin (Ret, ret sadaları) (Reye kon
sun sadaları). 

REİS — Okunsun efendim de, reye konsun. 
OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Nisabı 

ekseriyeti anlayalım. Ona göre izin verelim. 
Büyük Millet Meciisi Riyaseti Celilesine 

Bir müddetten beri nmbtela olduğum romatiz
ma ve kalp hastalığından dolayı 'bugünlerde fevka
lade muztaribim. Etibba üç ay memleketimde isti
rahat ve tedaviye muhtaç olduğumu tavsiye etmek
te olduğundan ve sıtkı maruzatım ledelicap rüfeka-
mızdan olan tabip beylerin muayeneleriyle de sa-
'bit olacağından üç ay müddetle terhisine müsaade 
buyurulmasını Heyeti celikden istirham eylerim ol-
bapta ferman. 

23 Ağustos 1336 
Büyük Millet Meclisi 

Niğde Azası 
Mustafa 

(Ret, ret, kabul sadaları) (Divanı Riyasete git
sin sesleri) 

FERİT BEY (İstanbul) — Divanı Riyasete git
sin. Nizamname mucibince böyledir. 

İSMET BEY (Çorum) — Mezuniyetler Divanı 
Riyasetçe tetkik olunur. Buraca kabul olunmadı. 
Demek reye konmadı. 

REİS — Reye koydum efendim. Kabul etme
diler. (Reye konulmadı sadaları) Ben burada reye 
koydum, kabul edilmedi. 

iDr. SUAT BEY (Kastamonu) — Şimdi böyle 
mezuniyet talebini havi müracaatlar Makamı Ri
yasete takdim edilir, Divanı Riyasetçe tezekkür edi
lir. Divanı Riyaset tetkik eder. Kabul ederse eder, 
etmezse etmez. Binaenaleyh bu gi'bi müracaatlar 
oraya olmalıdır. (Doğru doğru, oraya havalesi la
zım sadaları). 

REİS — O halde Divanı Riyasete gönderiyo

ruz. 

4. — MAZ1BATALAR 

1. — Anadolu Şimendifer İdaresinin maasat ve 
masarifatı müteferrikası için 145 bin liranın 1336 se
nesi bütçesinden sarfı hakkında kanun layihası ve Na
fıa, Muvazenei Maliye ve Kavanini Maliye encü
menleri mazbataları. 

REİS — Efendim, Anadolu Şimendiferleri hak
kında bîr şey var. 

NAFIA VEKİLİ İSMAİL FAZIL PAŞA (Yoz
gat) — Ruznamede bu mesele en nihayete konmuş. 
Halbuki Encümene verileli bir ay oldu. Her nasılsa 
Encümenden Encümene giderken bu kayboldu. Bi
naenaleyh nüshai saniyesini çıkartarak gönderdik. 
Onun için geri kaldı. Halbuki geri kalacak bir me
sele değildir. Malumuâliniz geçenlerde izahatı kâfiye 
vermiştim. Bu şimendiferlerin tahrikini ve bunların 
seyrü hareketinin intizamını temin etmek bize farzı 
ayındır. Zira müdafaai memleket noktai nazarından 
pek ehemmiyetli bir meseledir. Geçen gün Heyeti 
Âliyeniz Bağdat demiryollarının bir ay yirmi üç gün
lük maaş ve masarif atına ait olan elli bin lirayı ka
bul ettiniz. Şimdi Anadolu şimendiferi maaşat ve ma
sarifatı da yüz kırk beş bin liradır. 

SIRRI BEY (İzmit) — Bir şey değil. 
NAFIA VEKİLİ İSMAİL FAZIL PAŞA — Evet 

bir şey değildir Beyefendi. Çünkü varidatından bunu 
telafi edeceğiz. Havaya atılan 'bir para değildir. Şim
di bunu verirsek varidatından elbette bunun bir kıs
mını elde edeceğiz. Rica ederim, bir saat evvel bunu 
tasdik buyurunuz. Bu ağustos bittimi bunun hükmü 
kalmayacak. 

BİR MEBUS BEY — Encümene gitmiş mi? (Er 
cümenden çıkalı bir ay oldu) 

TAHSİN BEY (Aydın) — Niçin bunlar munta
zam bir surette umuma ait bir bütçe ile gelmiyor? 
Parça parça, ufak ufak geliyor. 

NAFIA VEKİLİ İSMAİL FAZIL PAŞA — Büt
çe tanzim edilip gelinceye kadar böyle bir şey yap
maya mecburuz. Bunlar avans gibi bir şey. Zaten 
1336 senesinin avans olarak verilmesi lazımdır. Ağus
tosun bitmesine bir şey kalmadı. Eğer bunu kabul et
mezsek sonra şimendiferlerimiz durur. (Hay hay, ka
bul sadaları) Onun için kabulünü tekrar istirham ey
lerim. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
7 Ağustos 133'6 

— 442 



İ : 56 23 . 8 . 1336 C : 1 

Anadolu Şimendifer İdaresinin 7 Temmuz 1336 
tarihinden Ağustos 1336 gayesine kadar maaşat ve 
masarifatı müteferrikası için yüz kırk beş bin liranın 
üç yüz otuz altı bütçesinden sarfı hakkında Umuru 
Nafıa Vekâletince tanzim kılınan kanun layihası ve 
esbabı mucibe mazbatası Heyeti Vekilede ledettezek-
kür tasvip edilerek berayi müzakere Büyük Millet 
Meclisi Riyasetine irsali takarrür etmiş olmakla ifayı 
mulktazasmı rica ederim. 

Büyük Millet Meclisi 
Reisi Sanisi 

Celâlettin Arif 

Anadolu Şimendifer İdaresinin 7 Ağustos 1336 Gaye
sine Kadar Maaşat ve Masarifatı Müteferrikası İçin 
Yüz Kırk Beş Bin Liranın Üç Yüz Otuz Altı Bütçe

sinden Sarfı Hakkında Kanun 

MADDE T. — Anadolu Şimendifer idaresinin 7 
Temmuz 1336 tarihinden Ağustos 1336 gayesine kadar 
maaşat Ve masarifatı müteferrikası için yüz kırk beş 
bin liranın üç yüz otuz altı senesi bütçesinden sarfına 
Maliye Vekâleti mezundur. 

'MAİDDE 2. — Işhu kanunun icrasına Maliye ve 
Nafıa Vekâletleri memurdur. 

Büyük Millet 'Meclisi 
Reisi Sanisi 

Celâlettin Arif 
Müdafaai Milliye Vekili 

Dahiliye Vekili 
Dr. Adnan 

Maliye Vekili 
Ferit 

Nafıa Vekili 
İsmail Fazıl 

Sıhhiye Vekili 
Dr. Adnan 

7 Ağustos 1336 

Umuru Seriye Vekili 
Fehmi 

Adliye Vekili 
Celâlettin Arif 
Hariciye Vekili 
Celâlettin Arif 
Maarif Vekili 
Dr. Rıza Nur 

İktisat Vekili N. 
Dr. Adnan 

Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisi 

İsmet 

Esbabı Mucibe Layihası 
Geçen sene düveli muhasama ile aktedilen müta

reke esnasında ashabı tarafından terkolunup İngiliz
ler tarafından işgal edilmiş bulunan Anadolu De
miryolu; bunların ahiren vaki firarı dolayısiyle sahip
siz kalmıştı. Halbuki memleketimizin müdafaası için 
nakliyatı askeriye ile münakalatı ticariyenin temini 
selametini zamin olan bu hattın muattal bir halde 
bırakılması caiz görülmeyerek Hükümetçe her suret

le idare ve işletmesi ve bu hususun Nafıa Vekâleti 
tarafından deruhde olunması 8 Temmuz 1336 tari
hinde Heyeti Vekilece tahtı karara alınmıştır. Binaen
aleyh hattın varidat ve masarifi umumiyesinin mül
hak bütçe şeklinde olarak Nafıa Vekâletince idaresi 
ve bilumum alat ve edevat ve malzemesinin Hazine 
namına teslimiyle varidat ve sarfiyatın menafii mil
let ve Hükümete muvafık bir surette tanzimi husu
suna teşebbüs olunmuştur. Mezkur atılın seyrüseferini 
temin edecek olan masarifi muk'taziye ve mübreme-
nin tediyesi hattın tanzim edeceği 1336 senesi bütçe
sine ta'bi ise de yakın bir zamanda Hükümet tarafın
dan vazı yed olunan işbu hattın işletme heyeti idare
siyle memurini sairesinin tayin ve teşkili bir hayli za
mana ihtiyaç massettirmiş olmasından elan 1336 se
nesi bütçesi ikmal olunamamıştır. Bunun tanzimiyle 
takdimine kadar hattın memurin maaşiyle mahrukat 
ve levazımatı sairesinin tediyesi nakliyat ve sevkıya
tının temini hususunda mertmtan takdim kılınan bir 
ay yirmi üç günlük muvakkat bütçesinin Meclisi Âli-
nizce tasdik buyurulmasını teklif eylerim. 
Nafıa Encümeni Mazbatası 

Anadolu Demiryolu İşletme Dairesinin maaşat ve 
masarifatı için talep edilen yüz kırk beş bin liranın 
sarfına mezuniyet itası hakkında Heyeti Icraiyece 
tanzim ve Heyeti Umumiyeden 7 Ağustos 1336 tari
hinde Encümenimize tevdi edilen layihai kanuniye ile 
esbabı mucibe mazbatası Nafıa Vekâleti Celilesi na
mına Encümenimizde hazır bulunan memuru mahsus 
huzuriyle tetkik edildi. 

Anadolu hattının bugünkü vaziyeti umumiyesi 
itibariyle haiz olduğu ehemmiyet müstağnii arz olup 
bilhassa sevkiyatı askeriye noktai nazarından ehem
miyeti derkâr bulunmuş olması ve Vekâleti Celilenin 
esbabı mucibe mazbatası dahi esbabi esasiyeyi ihtiva 
etmesi hasebiyle aynen kabulü Encümenimizce mu
vafık görülmüş olmakla Kavanini Maliye Encümenine 
tevdiine karar verildi. 

Nafıa Encümeni Reisi 
Kastamonu 

Rüştü 
Kâtip 
Aza 

Erzincan 
Mehmet Emin 

Aza 

11 Ağustos 1336 
Mazbata Muharriri 

Aza 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Anadolu Şimendifer İdaresinin 7 Temmuz 1336 
tarihinden Ağustos 1336 senesi gayesine kadar maaşat 
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ve masarif atı müteferrikası için yüz kırk beş bin lira
nın sarfına mezuniyet itasına dair Heyeti Vekilece 
tanzim olunan kararname muhteviyatı Encümenimiz-
ce de muvafık görülmüş olmakla keyfiyetin lieclittas-
dik Heyeti Umumiyeye arzı tezekkür kılındı. 

ıMuvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Ferit Fuat 

[Teklifi vaki tahsisat talebini muhtevi olduğundan 
Kavanini Maliye Encümenince bir muameleye tabi 
olmadığı cihetle Muvazenei Maliye Encümeninin ba-

REÎS — Efendim, celseyi açıyoruz. Anadolu şi
mendiferleri hakkında layihai kanuniye var. Onu mü
zakere edeceğiz. Layihai kanuniye bir kere okunsun. 

(Kâtip Refik Bey «Konya» tarafından layihai kanu-
niyenin birinci maddesi okundu) 

MADDE 1. — Anaıdbdu Şimendifer İdaresinin 7 
Temmuz 1336 tarihinden Ağustos 1336 gayesine ka
dar maaşat ve masarifatı müteferrikası için yüz kırk 
beş bin liranın üç yüz otuz altı senesi bütçesinden sar
fına Maliye Vekâleti memurdur. 

FERİT BEY (Çorum) — Reye koyunuz efendim. 
'REİS — Efendim, heyeti umumiyesi hakkında 

söz söyleyecek var mı? (Hayır, reye koyun sadalan) 
Kanunun birinci maddesini kabul edenler ellerini 

kaldırsın... (Tayini esami ile sesleri) 
FERİT BEY (Çorum) — Tayini esamiye lüzum 

yok. 
REİS — Birinci madde kabul olundu. 
(Kâtip Refik Bey «Konya» tarafından ikinci mad

de okundu) 
'MADDE 2. — İşbu kanunun icrasına Maliye ve 

Nafıa vekâletleri memurdur. 
(Okunurken : Vekâlet yerine vekiller sesleri) 
REİS — Bu maddeyi kabul edenler lütfen ellerini 

kaldırsın... Bu madde de kabul olundu. 
Heyeti mecmuası tayini esami ile reye konacaktır. 

Efendim, rey pusulaları bir taraftan toplansın, biz 

ladaki mazbatası mucibince Heyeti Umumiye arz ve 
takdim olunur. 

22 Ağustos 1336 
Kavanini Maliye 

Encümeni Reisi 
Gümüşhane 

Hasan Fehmi 
SESLER — Ekseriyet yok. 
NAFIA VEKİLİ FAZIL PAŞA — Ekseriyet var. 

(Yok sadalan) 
REİS — Efendim, on dakika teneffüs etmek üzere 

celseyi tatil ediyorum. 

fUAMELÂTI (Devam) 
4. — İsparta Mebusu Nadir Beyin, hakkındaki is-

nadatın bir heyet tarafından tahkik edilmesine dair 
takriri ve mahalline bir heyet izamı hakkında ikinci 
şube mazbatası. 

REİS — İsparta Mebusu Nadir Efendi hakkında 
'İkinci şubeden mevrut evrak okunacak... 

BMÎN BEY (Erzincan) — Muvakkat bütçenin za
manı geçiyor. 

REİS — Efendim, sırasiyle .müzakere edeceğiz. 
İkinci Şube Mazbatası 

Encümeni mahsus tarafından icra kılman tahkikat 
netüCesindte maihallin'de icra kılınmak üzere tahkikatın 
devamına karar verilmiş ve Necati, Süruri ve Rasim 
Beyler intihap olunmuşlardır. 

18 . VIH , 1336 

KÂTİP REFİK BEY (Konya) — Tahkikat encü
meninin ayrıca bir fezlekesi var ? 

İkiinei Şubd Riyaseti Celiksİne 
Şubece heyetimize havale edilen İsparta Mebusu 

Nadir Efendi hakkında icra kılınan tahkikat netice
sinde izharı hakikate medar olacak delâil ve emarat 
»elde 'edilemediği gibi mutasarrıfı liiva Talât Beyin be
yanatı şjifabiiyesi de meselenin taıriikmı mucip ola
cak bir mahiyette olduğu ve Burdur mutasarrıf ve ku-
mandanlığınca mesel© kesbi katiyet etmiş bir şekilde 

ÎKÎNCt CELSE 

Açılış Saati : 5.15 BadezzevaJ 

REİS — Reisisani Vekili Vehbi Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Refik B. (Konya), Feyyaz Âli B, (Yozgat) 

2. —AZAlYIKtRAM 
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gösterildiğinden hükmü katı itası için her halde taıĥ  
kikatın taıriikı icap etmekte ve Burdur, İsparta liva
larında mesele mühim bir telâkkiye maruz kaldığı an
laşılmakta olduğundan mahalline bir heyeti tahkikiye 
izamı münasip ıgörül'düğüne ekseriyetle karar veril
miştir. 

18 . VIII , 1336 
(Reye koyunuz seslen)'. 
HAMDİ NAMIK BEY (İzmir) — Efendim, arz-

edey'im. Şimdi geçen gün mesele Heyeti celilelerinee 
yanlış bir telâkkiye uğramıştı. Çünkü Mazbata mu
harriri Necati Bey mühtasaran şey ettiği için bende
niz yanîış anlamıştım. iBu mesele, Divanı Riyasetin 
bir tezkeresi ile ve Heyeti âl'iyelierinin 'bir kararı ile 
ikinci şubeye tahkikat için havale buyurulmuştu. 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
T e t t a t İçin... 

HAMDİ NAMIK BEY (Devamla) — Hayır, tah
kikat için haıvale olunmuştu. Halbuki bize tevdi edi
len evrak bir evrakı tahkikiye değil, bir evrakı tetkik 
kiyedir. Nadir EfendÜ ve rüfekasının ne masumiye
tine kail, ne mücrimiyetine kani olabildik. Binaena
leyh müzakere ettik, her halde teşkili kanaate gayri 
kâfi olan 'bu evrak ile bir karar vermek imkânı yoktu. 
Binaenaleyh encümenden reyi hafi ile intihap etliği
miz üç zatın -mahallinde icrayi tahkikatına karar ver
dik; (Heyeti umumîye itiraz etti, Heyeti sulbe intihap 
edemez denildi. Halbuki sulbe burada heyeti tahkikiye 
meyanıridadır. Bir mü'sitantik lüzum gördüğü zaman 
mahallinde tahkikata gider. Başkasını göndermez. 
İkinci sulbe yapacağı tahkikatla, yapacağı fezleke ile 
harekete mecbur mudur efendim? Binenaleyh şube
nin kendi azası meyanından intihap ettiği üç zatın 
mahalline izamı doğrudur. Bundaki maksat ne idi. 
Arz edeyim. İhtimal ki arkadaşımız masumdur. Fa
kat otuz yerde ken'disine fsnadatta bulunan eşhasın 
tecziye edilmesine, tahta mesuliyetle alınmasına karar 
verdik. Yoksa kendilerinden şüphe ettiğimiz için de
ğildir. Böyle isnatta bulunmuşsa o adamın mesul 
efdiîmesi lâzımgdi'r, değil mi efendini? Binaenaleyh 
itiraz götürür b'ir şey yoktur. 

MAİÜYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — 
Efendim Divanı Riyaset başkâ'tibince tanzim edilen 
ruznamede b'ir çok mevat manzum âliniz oîuyor. Ra
kamların sağdan yazılmaları hakkında meselâ bir şey 
(handeler)... Dava vekâletleri hakkında bir şey... Me-
kâtib'i askeriyede ordu lisanı hakkında bir teklif ve 
bunun gibi mühim meseleler var. Fakat efendim bun
lar buraya esas müzakere edilmek üzere vazedilmez. 

J Bunların esası encümenlerin birisinden çıkan her 
hangi bir teklifin mazbatası ile birlikte buraya gelîr. 

I Her encümenden çıkan şey geldiği gün esas müzak'e-
I re edilmek lâzımgelmez. Saniyen o zaman diğer le-

vayihi kanuriiyeyi müzakereye imkân kalmaz. Daima 
I görüyoruz, levayihi kanuniye en arkaya kalıyor, bir 
I mesele çıkıyor ve bunun üzerine celse doluyor. 
I Bunlar okunur, okunduktan sonra da İsparta me-
I busu beyefendinin! meselesi üç gün sonraki ruznameye 
I ithal edilir. 
I Müzakere edilecek mevat başkadır. Ruznameye 
I ithal edilmek üzere gelen mevat başkadır. Halbuki 
I bir esasını müzakere ediyoruz ve kanunları müzake-< 
I reye vaktimtiz olmuyor. Binaenaleyh bendeniz istir

ham ediyorum, müzakeresi dünden ruznameye İthal 
I edilmiş bir kanun vardır. Vergi ahzı hakkındadır. Bu 
I celsede müzakeresini istirham edebilirdim ve bahusus 
I ruznameye dahildir. Hayalü şarkiyedeki vilâyetleri-
I mizde malûmu âliniz varidat yoktur. Binaenaleyh 
I olmadığından dolayı bir çok aylardan beri maaş al-
I mayanlar vardır. Heyeti âliyenizden istirham ediyo-
I rum. Bunu müzakere edelim. 

BİR MEBUS BEY — Bu, hayata taallûk eden bîr 
I meseledir. 
I REİS — Bundan sonra o müzakere edilecektir. 

MUSTAFA NECATİ «BEY (Sanman) — Efen-
I dim Nad'ir Bey kardeşimizin istidası ve kendisinin1 

I müracaatı üzerine mesele şubemize havale edilmişti. 
I Nad)ir Bey müracaatında diyordu k'i : Bana böyle bir 
I isnat vukubuîmuştui:. Bu isnat tahkik edilsin, tetkik 
I edilsin. Ben beriyüzzimmeyim ve benim beraetim ta-
I hakkuk etsin. Bunun için şube tahkik etmek üzere bir 
I delile malik olamadı. Tabii mutasarrıf» livayi çağırdı. 
I Ondan icabeden tahkikatı yaptı. Ondan sonra Burdur 
I mutasarrıfı ve kumandanının telgraf ve mektuplarını 
I okuduk. Bunun üzerine tahkikatın tamikına karar 
I verdik. Tabiidir ki Nadir Efendi kardeşimiz, mebus 
I olmak ve şimdiye kadar da vazifei Devlette bulunmak 
I itibariyle kendisine isnat edilen vakanın faili olmadı-
I ğını muteriif olmaMa beraber, beriyüzzimme olduğunu 
I da iddia etmiştir. Binaenaleyh bunun meydana çıkma-
I sı için herhalde mahallinde tahkikat yapılmalıdır. Ya 
I Burdur kumandanının kanaati yanlıştır, yahut Nadir 
I Efendinin kanaati yanlıştır. Kendisimin de talebi, me-
I selenin tahkikidir. Eğer bize tevdi edilen şu varakai 
I istintakiye yarı yolda kalırsa mesele Nadir Efendinin 
I lehine neticelenmiş olmaz. Mesele mühimdir ve bizim 
I kanaatimiz tam değildir. Onun için tamiki tahkikata 
I lüzum vardır ve şube tamiki tahkikata 'karar vermiştir. 
I (Muvalfik sesleri... Reye reye sesleri). 
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SIRRI BEY (İzmit) — Bendeniz de ikinci şubede
nim ve maatteessüf Ibu müzakerede bulunamadım. 
Talbii kanaatimi Heyeti Umuımiyeye arz edeceğim: 
'Mahallinden gelen evrak kanaati katiyeyi müş'irdir. 
Diyorlar iki': öiyaneti vaıtaniye sabittir ve onu o su
retle tecziye ediniz, ve ondan dolayı tahtelhıfz gönde
riyorlar. 

Bir mebusun şu suretle bir mahkemeden sadır ol
muş bir ilamın ifadesi gibi, kati ifadesi gibi, hiyaneti 
valtanyesi saibiit olmak demek, ayni zamanda 'bir cürüm 
ika demektir. Eğer evrakı hazamda Nadir Efendinin 
ittilhamını mucip ulan delâil yok ise, bu kanaati izhar 
eden zevat (bize evvelemirde kanaatlerini ne suretle 
hâsıl ettilerse söylemeğe mecburdurlar. Mademki on
lar bu adam mücrimdir, haindir diyorlar. Sözleriyle 
kanaatlerini esbap ve delâile istinat ettiremiyoriar. 
Efendiler, 'siz sözünüzü nıukayesiz söylediniz. 'Size 
gelen kanaatti bizde de hâsıl edebilmek için delâil gös
termek 'mecburiyetindesiniz diyeceksiniz. Binaenaleyh 
evrakı hazıra bilcümle delâil ve emmarattan ve vicdana 
kanaat getirecek esasattan 'külliyen aridir. Bunun bizim 
tamika lüzum görmemiz, bir mebusun haysiyetiyle oy
namak demektir. Binaenaleyh evvelâ Burdur mutasarrı-
îmdan sormalıyız ki: Bu mebusa haini vatan demek için 
ne gibi delâile maliksiniz? (Şiddetli alkışlar), (Bravo ses
leri). 

HACI MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Efendi
ler Nadir Efendi meselesi, malûmu âlileri, iptida bi
zim şubeye geldi. (İkinci şubeye geldi. Müza
keresinde bulundum, kâğıtlar okundu. Arkadaş
lar dediler ki: (Burada bu kadar okumakla ol
maz, içerimizden (beş kişi intihap edelim de 
onlar tetkik etsinler dediler. Bu beş kişinin içinde dâi-
niz de vardım. Üç, beş gün tahkik ve tetkik ettik. İs
parta mutasarrıfını da çağırdık. Onu da tamamiyle 
dinledik. Sonra arkadaşlarımız sualler tertip etti. Na
dir Efendi de, ne kadar sualler varsa güzelce cevaplar 
verdi. (Kendimiz karar verdik 'ki: Şimdi şu evrakta bu
lunan tahkikatta Nadir Efendinin ittihamına delâlet 
eder ne delil, ne emare, bir şey mevcut değildir. Cürüm 
oradaki adamların bir tevehhümü... Bir tevehhüın bu. 
Ne için? Esbabı: Malûmu âlileri, meselenin esasını 
hepiniz biliyorsunuz. O zamanki Yunan taarruzunda 
fena birtakım firariler geliyor. 

BİR MEBUS 'BEY — Usulü müzakere hakkında 
söz söyleyeceğim. 

REİS — Usulü müzakere hakkında sonra söyler
siniz. (Gürültüler)... 

1336 C : 2 

»MUSTAFA BFENDÎ (Ankara) (Devamla) — O 
vakit de ahali galeyana geliyor. Heyecana geliyor, 
diyorlar ki; ne yapalım... Ne kadar kumandan varsa 
orada; şube reisleri, ahalisi, eşrafı uleması, hükemasıı 
içtima ediyorlar. Ne yapalım; ne yapalım... Biraz tü-
ferik tedarik edelim... Ya cepheye muavenat ederiz. 
Yahut da düşman gelecek olursa adam bulalım gön
derelim. Orada bu işe Nadir Efendiyi tensip ediyor
lar. Bu zatın eline bir vesika verip gönderiyorlar. Bu 
zat doğru Burdur'a gidiyor, Burdür'da Hacı Ahmet 
Efendinin evin'e misafir oluyor. Oradan otomobille 
Antalya'ya gidiyor. Asıl sebep olan nokta, başlıca te* 
Vehhüm edilen cihet, Antalya'dan Nadir Bf. avdet 
ederken, italyan murahhası (Kratnİ) denilen bir ada* 
mm da otomobili ile beraber gelmesidir. Nadir Ef. 
tüfenk almaya gidiyor, tabii 'kimden alınacak? ital
yanlardan. Başka kimse yok... Bu adamı müdafaa 
değil, zatıâliferi ile ne kadar bilişiyorsak onun ile de 
o kadar... Namusumuza, vicdanımıza havale olundu* 
Biz bunu tahkik ettik, tetkik ettik. Arkadaşlara dai-
niz, oraya gitmek lüzumu yoktur dedim. Arkadaşlar 
gitmeye karar verdiler. Ne için gitmeye lüzum yok? 
Zira, orada bir cürüm yok ki... 'Cürüm diye bir şey 
yok ki, o cürmü mahalline gidelim de tahkik edelim, 
tetk'ik edelim... Olsa olsa bir söz; kimden tahk'ik edi
lecek Behçet Bey - Burdur mutasarrıfı, - buraya ya
zacağını yazmış. Sonra kim kalıyor bir italyan kon
solosu, ondan tahkik edilebilir mi? Ne tahkik oluna
cak? Bir şey söyledi, ağzından bu şey nasıl tahkik olu
nabilir? Binaenaleyh da'inizce orada, yani encümende 
muhalefet ettiğim 'gibi - muhalefetim ki içtihadım -
oraya bir tahkik heyeti gidip tahkik etmeye lüzum 
yoktur. 'Bunun üzerine ne kadar ağır bir mesele oldu
ğunu hepimiz de takdir ederiz. Bu adamın şimdi bu 
ağır yükün altında inlemesine mani olmak içini, bir 
netice vereceğine kani olmadığımdan dolayı gitmeye 
lüzum giöfmediğimi teklif ettim. Ekseriyetle karar 
verildi. Başka diyeceğim yoktur. Mesele bundan iba
rettir.. (Reye sesleri). 

NÂDÜR BEY (İsparta) — Kendini hakkında bir 
muamele, niçin söylemiyeceğim? Şimdi efendim be
nim hayatım ile oynanıyor, efendim ramazan bay
ramında mezunen buradan tspartaya gitmiştim, bir 
hafta sonra Nazilli vakai fedası meydana geldi. Aha
li dehşetli surette havfü herasa düştü. Memleketin 
etrafını bir takım şakiler aldı, emniyet ve asayiş mü-
selip oldu. O faciayı yapanlar tspartaya geldi girdi. 
(Bizi muhafaza edecek dünya üzerinde hiç bir kud
ret yoktu. Ahali toplandı. Şubeden, jandarmadan, ku-

| vayi milliyeden kuvveti sordular. Bu kuvayl tevkif 
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edecek (45) silahlı adam bulundu. Bunlar da yarım 
yamalak, düşünüldü, (300) silahın mübayasile (200) 
tüfenkin cepheye silahsız giden askerlere verilmesini, 
yüz tanesile de memleketin muhafazası için eşraf ev
lâtlarından bir kuvvetin teşkili tasavvur edildi. Çünkü 
bize başka bir imdad yoktu. Bunun için para lâzım 
oldu (On bin lira)., sorduk Heyeti milliyeden, dört 
bin lira var dediler ki: Sen hiristiyanları.. 

ATİF BEY (Beyazıt) — Bunun celsei hafiyeye 
taallûkunu.. ı(Hayır, devam sesleri). 

NÂDİR BEY (Devamla) — Bazı yerlerden 
bahseteiyeceğim, hatırımda onlar.. Oraları kapataca-
cağım., 

Dediler ki; bu vatan müşterektir, hiristiyanlar şim
diye 'kadar beş para vermedi. İslâmlar iki yüz bin li
ra para verdi, hâlâ da veriyor. Sen bu hirîstiyanları 
dairei belediyeye çağır, onlardan altı bin lira al, git, 
Antalya ile senin alâkan var, oradan silah tedarik et 
dediler. Gerek Antalyadan gerek hariçten.. 

TUNALI HİLMİ BEY (IBölu) — Tafsilâta gir
meyin... 

NÂDİR BEY (Devamla) — Girmiyeceğim efen
dim. Yalvardım. Bir ihtiyar adamım, böyle mev
simi sayfda Antalyada yaşayamam dedim. Sen gide
ceksin dediler. Belediyeye gittim1: Metrepolit veki
lini, üç mutemed hiristİyanla, çağırttım; geldiler, de
dim ki: Altı bin lira vereceksiniz. Çünkü bu vatanın 
evladısınız. Muhafazasında siz de alâkadarsınız. Peki 
dediler, baş üstüne dediler, ertesi gün üç bin liralık 
dokuz poliçe getirdiler ki; Antalyadan tediye edilmek 
üzere.. Diğer üç bin lirayı da bir hafta sonra veririz 
dediler. O gün o poliçeleri aldık. Heyeti milliye bir 
araba gönderdi. Mutasarrıf da belediyeye geldi. Çün
kü o gün şehrayine müsadifdi, Temmuzun yirmi dör
düncü günü idi. Bir jandarma verdiler, zira yollarda 
emniyet yoktu, kalktım, Burdura geldim, gelmezden 
evvel gizli olarak Reis 'Paşa Hazretlerine bir telgraf 
yazdım. Mezuniyet istedim. Silahlı, cephaneyi karış
tırmadım. Çünkü dehşetli mahzur vardı. Burdura git
tim - Orada zaten kendisini tanıyanlar vardır - kalem 
reisinin maiyetinde şubede yüzbaşı Hamdi Bey namın
da bir zat vardı. Bu zat kayin validesini Antalyaya, 
ve İzmire gönderecek; onu yakalayalım dedim. Böyle 
bir mesele için gidiyorum ben; sen de Antalyaya gi
diyorsun, bize asker kaçaklarından, köylüden ve sai-
reden paramızla silah bulunuz dedim, peki dedi.. Git
ti, kaçakçıları, tütün kaçakçılarını buldu. Bunlara pa
ra verdi. Yirmi silah buluruz dediler, üçer lira da ka
çakçılara vermeği taahhüt ettim. Onlar o işi görmeği 

taahhüt ettiler. Sonra polis müfettişlerinden Kayserili 
bir adam var, Burdurda, ona tesadüf ettim. 

FERİT BEY (Çorum) — Mesele ortaya döküle
cek, bir çok serair var.. (Devam sesleri). 

TEVFİK EFENDİ (Kângırı) — Şubede Nâdir 
Efendinin ifadatını tamamile dinledik. İkinci şube 
azalarının ekseriyetine kanaati kâmile hâsıl oldu ki: 
IBu bir gülü gıştan ibarettir. Bir istinattan ibarettir. Bi
ze kanaat geldi ki bu isnat, keenlemyekündür. Bu biz
ce anlaşıldı. Nâdir Efendi eğer şubede vereceği beya
natı burada verecek olursa celsenin haf asile beraber.. 
(Gürültüler). 

NÂDİR BEY (Devamla) — Antalya'ya gittim 
efendim. Silah almak esbabına tevessül ettim. Mevcud 
paramı orada bıraktım. (Gürültüler). 

SADIK BEY (Aydın) — Hep hafi kimse bilme
sin.. (Devam sesleri). 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Netice nedir?. 
'NÂDİR BEY (Devamla) — Netice Burdura gel

dim. Sen şurada duracaksın dediler, sebebini söylemi-
yeceğim. İki gün kaldıktan sonra mahfuzen buraya 
geldim. Mesele bundan ibaret.. Gittiğim iş bu ve bu 
suretle geldi, italyanlar geçen sene geldiler, binnefis 
Burdura, bunları memlefketten bendeniz çıkardım, 
efendim. 

TAHİR BEY (İsparta) — Nâdir Efendinin fiiline 
zimethal olmak üzere üç kişi daha geldiler. Onlar tev
kif edildi. Onların hakkında Adliye tahkikat yaptı. 
Neticede haklarında bir şey elde edilemedi. Onlar bı
rakıldı ve memleketine gitti. Nâdir Efendi bu mesele
de alâkadar değildir. 

NAFİZ BEY (Canik) — Efendiler, bir kaç gün-
denberi mukadderatımızı, burada konuşurken her 
birerlerimizin irşat vazifesile harice gitmemizi kendi 
kendimize tahmin ediyorduk, işte ortaya konacak me
sele.. Bir noktaya nazarı dikkatinizi ceİbederim. Ya
rin biz de giderde bu kumandanı tenkit edersek, aley
hinde bulunursak ye eğer bu meseleden dolayı bir 
mebusun yüzüne leke sürmek mevcut olursa bizim ha
limiz ne olur efendiler? Müsaade buyurunuz. Bir usul 
ihbar var dünyada; usul, herkes bir kimseye bir şey 
ihbar edebilir. Fakat evvela muhbir, şu adam şu fiili 
irtikâp etmiştir, esbabı şundan ibarettir derse o ih
bar muteberdir. Yoksa filan adam sariktır, delâl 
yoksa bu ihbar gayrikâfidir. Arkadaşımıza istinat 
edilen fiilde, bunu böyle yapmıştır diyorlar. Ne ile 
yapmıştır? Bu söylenmiş, bu ne ile sabittir? Yarın 
bendeniz de irşat için bir yere gittiğimde bana da bir 
sebep isnat ederler. O vakit Heyeti tahkikiye olarak 
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gönderecek adam bulamazsınız. Binaenaleyh madem
ki bizde mesuliyet ciheti vardır, böyle Meclfei milli 
azasına, vazlfei vaitaniyesinden dolayı hıyaneti vatani
ye isnadında bulunan zatın başını boş bırakmak da 
ıBu Heyeti milliyenin şiarından değildir. Şimdi bu is-
nadatta bulunanlar için de bir ceza tertibi lâzımdır. 
Bunun için evvelâ muhbirlere sorulur. Filân adam 
için ihbara'tta bulunuyorsunuz, kanaatiniz neden iba
retse bize bildirin? 'Bunu bildirdikten sonra oradaki 
Heyeti taJhıkikiye göndermeğe mahal yoktur. Hakkında 
Heyet bir karar verir( Müzakere kâlfi sesleri..) 

.MUSTAFA NIEOATÎ BEY (Saruhan) — Efendim 
bu mesele (Gürültüler). Evrak okunmadan. (Gürül
tüler). 

'(Kütahya Mebusu Cevdet Beyin takriri okundu ): 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
.'Mesele tavazzuh etti. Müzakerenin kifayetini ve 

şubece ittihaz olunan Heyeti tahkikiye nin arayi umu-
miyeye vazını teklif ederim. 

Kütahya Mebusu 
Cevdet 

vRiElt'S — Efendim bu takrirde iki şey vardır : Biri 
gidecek olan Heyetin arayi umumiyeye vazı, diğeri 
müzakerenin kifayeti.. Evvelâ müzakerenin kifayetini 
reye koyuyorum. Kâfi görenler ellerini kaldırsınlar. 
Kâfi görüldü efendim. 

MÜFÎT EFENDİ (Kırşehir) — Teklif hakkında 
söz söyliyeceğim; Nizamname! dahili mucibince. Efen
dim buraya vaki olan teklifin bir kısmı, müzakere
nin kifayeti diğer bir kısmı da, şubece ittihaz edilen 
karar mucibince bir Heyet gönderilmesine lüzum olup 
olmaması meselesi teklif olunuyor. Halbuki Heyeti 
muhtereme de bu meselede vaki olan kanaati âdeta 
şimdi kendi gösterdi. Oraya Heyet gitmesine, karar 
teklifine lüzum yoktur. Bu zatın mesuliyetine ait 
hiç birimiz itiraz etmedik. Ancak Nâdir Efendi hak
kında isnat edilen fiilin, Nâdir Efendinin mesuliyeti
ni icap edip etmediğini bir karara bağlamak lâzımge-
lir, böyle olmak icap ediyor zannederim. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Müzakere kâfi.. 
MÜFÎT EFENDİ (Kırşehir) — Evrak şubede Nâ

dir Efendinin kabahati olmadığına.. (Gürültüler.) 
iRElfS — Müzakerenin kifayetine dair karar veril

di efendim. 
ıMÜFİT EFENDİ (Devamla) — Evrak şube

den getirilir. Onun üzerine karar verilir, burada mü
zakere edilir. 

l(Kât;p Refik Bey (Konya) tarafından İsparta 
(Mebusu Haci Tabir Beyin takriri okundu). 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Müzakerenin kifayetile Nadir Efendiye isnat olu

nan fasıl derecei sübute vasıl olamadığından beraet 
karan i'tasile bu meselede feranzimethal bulunan İs
parta ahalisinden Şakir Efendi, Süleyman Sami ve Ho
ca Hakkı Efendilerin de beraetine karar itasını tek
lif ederim. 23 . 8 . 1336 

İsparta Mebusu 
Hacı TalbJir 

Riyaseti Celileye 
Nâdir Bey meselesinin saniadan ibaret olduğu gön

derilen ihbarnamelerin delilsiz olmasından anlaşılı
yor. Nâdir Beyin masum olduğunu kabul ile isnadat-
ta bulunanların celbile haklarında tahkikat yapılma
sını teklif eylerim. 

Bolu 
'Dr. Fuat 

(Reye koyun sadaları). 
REİS — Nâdir Beyin beraetini kabul edenler lüt

fen ellerini kaldırsın.. Ekseriyetle kabul edildi efen
dim. (Alkışlar). 

HULÜlSlî BEY (Karahisarısahlip) — Beraet deme
yin, keenlemyekün deyin. 

NÂDİR BEY (İsparta) — Efendim ihvanı kira
mın hakkımda gösterdiği adalet perveriye bilhassa 
teşekkür ederim. (Vazifedir efendim sadaları). 

SIRRI BEY (İzmit) — Efendim af buyurun, ma
demki Meclisi Ali Nadir Efendinin beraeti husu
sunu kabul etti. O halde bu isnadata cüret eden mu
tasarrıf ve kumandan hakkında takati kanuniye ya
pılması lazımdır (Gürültüler). 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — 
Efendim Nadir Efendi hakkında Heyeti aliyeniz bir 
karar ittihaz buyurdu. Bu doğrudan doğruya Heyeti 
âliyenize müteallik olduğundan dolayı zannederim 
ki Heyeti Vekilenin bir sözü yoktur. Kumlandan ve 
mutasarrıf meselesi mevzubahis olunca, bunu Dahi
liye Vekili arkadaşımla Heyeti Vekile Reisi Paşa 
Hazretleri hazır bulunduğu halde tahtı müzakereye 
alınız, bunun yevmi müzakeresini tayin buyurunuz. 
Başka türlü müzakeresi caiz değildir. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Efendim şimdi 
rica ederim, istirham ederim, merhamet buyurun. 
Meseleyi kanun ve hukuk noktai nazarından tetkik 
edelim. Şimdi Nadir Efendi hakkında vukubulan ihlba-
ratta bu muhbirin ligarezin Nadir Efendiyi ihbar etti
ği anlaşılıyor mu? (Gürültüler). Rica ederim, mer
hamet buyurun. Şimdi demek ki bu ihbaratı resmen 
yapan zevat da, vatanı muhafaza derdile kalbi titre-
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diğinden dolayı böyle ihlbar yapmışlardır. Mademki 
bu ihbar nazarımızda keenlemyekündür. Meseleyi ka
patmanızı rica ederim. (Çok doğrudur. Muvafık sa-
daları. 

dSMAÜL SUPHÎt BEY (Burdur) — Efendim ben
denizin dairei intihabiyeme taallûk ettiği için söz söy-
liyeceğim. Meclis Nâdir Efendi arkadaşımızın masu
niyetine karar verdi. Bu kararın doğru veya doğru ol
madığından bahsetmek istemem. Siz bir jüri vazifesini 
yaptınız. Pekâlâ! Fakat bu meseleden dolayı mutasar
rıfı, kumandam tahtı muhakemeye almağa, cezadide 
etmeğe kalkışacak olursanız olmaz. İptida onları da 
dinlemek icabeder. Çünlkü böyle bir tarafı dinleyip 
de diğer tarafı dinlememek doğru olmaz ve ceffelka
lem hüküm verilemez. Mutasarrıfın, kumandanın 
sözlerini, mütalealarını sormağa mecburuz. Anlaşıl
dı mı efendim? Yoksa, Ferit Beyin buyurdukları gi
bi, Heyeti Vekile gelir, meseleyi ariz ve amik tetkik 
ederiz. Bu mesele başka türlü olmaz. 

MUSTAFA TAKİ EFENDÎ (Sivas) — Teklif hak
kında ufak bir sözüm vardır. Bir maddede deniyor ki; 
eğer hariçten bir adama bir şey isnat olunursa ve o 
isnat ispat edilemezse, isnat edenler iftira cezası gö
rürler. Fakat resmen bir mahkemeye, bir mercii res
miye ihbarı vukuat eden kimse, ihbarını ispat edemez
se bile, onlar mesul olamazlar. Çünkü bir cürüm sa
bit olmamakla, vaki olmaması lazım gelmez. Onun 
için Nadir Efendi hakkında takriri veren bendeniz
dim. Nadir Efendiyi nasıl ki affettik, isnadatta bulu
nanlar hakkında da tahkikat icra etmeyiz. 

MUSTAFA NECATİ BEY (Saruhan) — Efen
dim meseleyi tamik ettiğimiz için söz söylemek is
terim. Mesele kumandanlığa, mutasarrıflığa taallûk 
ediyor. Kumandan ve mutasarrıf diyor ki: Bu hiyane-

ti vataniye ile müttehemdir ve mevkufen gönderilmiş
tir. Heyeti âliyeniz evrakı okumadığı için anlama
mıştır. 

MÜFİT EFENDİ — Karara söz söylenmez. 
MUSTAFA NECATİ BEY (Devamla) — Mev

kufen gelmiştir. Meselenin tashihi icap eder. Binaena
leyh bu meselenin tahkik edilmesini teklif ederim. 

AlBDÜ'IjKADfİ!R KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
'Meclisin hali inikadında bir mebus tahtı tevkife alı
nıp gönderilemez. Binaenaleyh onların hakkında tah
kikat yapılması lâzımdır. Reye konulmasını teklif ede
rim. 

REİS — Efendim müsaade buyurun, Anadolu 
şimendifer yolları hakkında tayini esami ile reye ko
nulan kanun hakkında, 139 zat reye iştirak etmiştir. 
(12) redde karşı (127) rey ile kabul olundu. (Pekâlâ 
sesleri). Efendim memalilki müstevliye ahalisi hakkın
daki kanuna geçiyoruz. 

(AÖDÜL'KİADİIR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
öteki mesele ne oldu?. 

SADIK BEY (Aydın) — Mesele neticelenmedi. 
BİR MEBUS BEY — Kumandan hakkındaki mua

mele ne öldü? 
FUAT BEY (Çorum) — Mebuslardan birisi tek

lif ediyor, reye konulmalı. 
IRBİİS — Kabul olundu. Bayram ertesi ruzname-

sine koyuyoruz. 
FUAT BEY (Çorum) — Bir defa reye konulur, 

ya kabul edilir, ya kabul edilmez. 

REİS — Bayram ertesi ruznamesine koyuyo
ruz. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Zapta geç
sin. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Memaliki müstevliye ebedisi ile mehcurin-
den 1336 senesinden itibaren emlâk ve arazi ve te-
mettüat vergisi ile küsuru munzammamn ahzı için 
6 Mayıs 1335 tarihli kararname ahkâmının tadiline 
dair kanun lâyihası ve Kavanini maliye ve Muavaze-
nei maliye Encümenleri mazbataları. 

Heyeti Vekilertin Esbabı Mucibe Lâyihası 

Harbi umumi esnasında ahar mahallere nakil ve 
tehcir edilen efrat ile esnayi tehcirde seddedilimiş olan 
müessesatı diniye ve ilmiye ve hayriyenin gerek tehcir
den evvelki ve gerek müddeti tehcire müsadif sene

lere ait bilcümle tekâlif ve rüsumdan olan bbrçlarile 
düşman istilâsından tahl'is olunan mahaller ahalisinin 
gerek istilâya tekaddüm eden ve gerek istilâ zamanına 
tesadüf eyleyen senelere ait bilûmum tekalifi emriye-
den münbais düyunu ile üç yüz otuz beş ve üç yüz otuz 
altı seneleri emlâk ve arazi vergilerile bunların küsu
ratı munzammasının affedildiği 6 Mayıs 1335 tarihli 
kararnamede mezkûr olup ancak tehcir ve istilâ ve 
bundan evvelki zamana ait tekâlifi umumiyenin af ve 
terkini kaydine bir şey denilemezse de istilâ gören 
mahaller ahalisinden senei haliyede ağnam ve aşarın 
tahsili surefile gani ve fakir cümleden işbu tekâlifin 
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aranılması ve müsait tekâlifi umumiyenin afifi husu
sunda karar ittihazı hali hazırda emlâk ve araziden 
istifade eden ağniya ve harp zamanından beri temettü-
atı külliye iktitaf eden tüccar ve esnafın yani memle
kette en ziyad fakir ve ahvali harbiye ve saireden 
müteessir olanlardan ağnam ve aşar vergisinin ahzt 
ve diğerlerinin istisnası suretile muamele ifası caiz 
görülemediğinden seferberlik esnasında ve istilâ za
manında ticaretine ve emlâk ve arazisine haleltari ol
mayan kimselerden ve tehcirden avdet edip de emlâki
ne sahip ve muamelâtı ticariyesini sabıkı veçhile ic
ra ve tedvir edenlerin kezalk tekâlifi umumiyeden 
istisnası ve senei haliye için vergi alınmaması nefsi-
lemre muvafık görülemediğinden sarüfüzzikir 6 Mayıs 
1335 tarihli kararname ahkâmını tadilen işbu lâyihai 
kanuniyenin tanzimine mecburiyet bJâisil olmuştur. 

Teklifi Kanuni 
MADDE 1. — Memaliki müstevliye ahalisi ile 

mehcurinden bin üç yüz otuz altı senesi emlâk ve 
arazi ve temettüat vergisile küsuru munzamması istifa 
olunacaktır. 

M'IADDE 2. — İstilâ ve tehcir zamanında vu
kua gelen tahribat emlâkin hali hazır kıymetini nıs
fına tenzil eylediği takdirde bu kabil emlâk üzerinden 
tekâlifi mezkûre istifa edilmliyecektiir. 

MADDE 3. — Derecei tahribat mahalleri mecali-
si belediye ve idaresi tarafından takdiri keyfiyet ve 
mazbataya rapttolunacaktır. 

27 Temmuz 1336 
B. M. M. Reisi 
Mustafa Kemal Umuru Seriye V. 

M. M. V. Fehmi 
Fevzi Ad. V. 

Da. V. Celâlettin Arif 
(Hakkı Behiç Hariciye V. Namına 

Maliye Vekili Mustafa Kemal 
Ferit Naıfia V. 

Maarif V. ismail Fazıl 
Dr. Riza Nur 

İktisat V. Sıhhiye Vekili 
Erkânı H. U. Reisi Dr. Adnan 

İsmet 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
Hicret ve tehcir dolayısile felekzede olan mahal

lerden bir kısım vergilerin senei haliye nihayetine ka
dar affını mübeyyin mukaddema neşrolunan kararna
menin tadili ile memaliki müstevliye ahalisi ve meh
curinden 1336 senesi emlâk, arazi ve temettüat vergisi 
ile küsuru munzamasının istifası hakkında Heyeti Ve

kile tarafından tanzim ve teklif olunan lâyihai kanu
niye Encümenimizde tetkik edildi. , 

Memaliki müstevliye ahalisinden ve mehcurinden 
temettüat ve akar vergilerinin ahzi muvafıkı hal ve 
maslahat görülmüş ise de harap olan memleketlerde 
henüz ufak ufak yuvalar tesis için çırpınan halktan se
nei haliye için meskenlerden vergi aihzi ve iki seneye 
matisus olarak vazedilmiş olan işbu muafiyetten al'el-
ekser şehir ve kasabalalılar müstefit olduğu cihetle 
muhabere dolayısile yüzde doteanı zeredilemeyen ara
ziden vergi alınması muvafıkı madelet görülemediğin
den mesken ve arazi vergisi hakkındaki muafiyetin 
senei haliye nihayetine kadar devam ettirilmesi te-
karrür ederek ve diğer maddelere vuzuh vermek için 
şekli tahrir tadil olunarak tanzim kılınan lâyihai ka
nuniye Heyeti Umumiyeye takdim kılındı. 

10 Ağustos 1336 

Kavanini Maliye E. Reisi 
Gümüşane 

Hasan Fehmi 
Kâtip 
Biga 

Aza 

Tahir 

M. M. 
Erzurum 

Süleyman Necati 
Aza 

Çorum 
Sıddık 
Aza 

Kütahya 
Cemil Halil 

Kavanini Maliye Encümeni Teklifi Kanunisi 
MADDE 1. — Memaliki müstevliye ahalisi ile 

mehcurinden temettüat ve akar vergilerile küsuratı 
munzamaları bin üç yüz otuz altı senesi için istifa 
edilecektir. 

MADDE 2. — istilâ ve tehcir zamanında müsak
kafattan vuka gelen tahribat hali hazır kıymetini nıs
fına tenzil eylediği takdirde bu kabil emlâk üzerinden 
vergi alınmıyacaktır. Üçüncü madde mucibince lâzı-
mülfa muamele hitama erdirilmedikçe tahakkufcat 
ve tahsilat icra edilemez. 

MADDE 3. — Derecei tahribat mahalleri meca
limi belediye ve idaresi tarafından takdiri keyfiyet ve 
mazbataya raptolunacaktır. 

İMADDE 4 . - 6 Mayıs 1335 tarihli kararnamenin 
işbu kanuna muhalif olan ahkâmı mefsuhtur, 

MİADDE 5. — işbu kanun her mahalde tarihi ilâ
nından on beş gün sonra meriyülicradır. 

iMADDE 6. — işbu kanunun icrayi ahkâmıma 
Maliye Vekili memurdur. 

'Encümen Reisi (Mazbata Muharriri 
Hasan Fehmi /Süleyman Necati 
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Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
ıMemaliki müstevliye ahalisi ile mehcurinden 1336 

senesinden itibaren emlâk ve arazi ve temettüat ver
gisile küsuratı munzamanın ahzi için Umuru Maliye 
Vekâletinden kaleme alınıp Heyeti Vekile kararile tev
di olunan lâyihai Kanuniye Encümenimize havale bu-
yuruknakla tetkik ve mütalea olundu. 

IMezkûr lâyihada münderiç memaliki müstevliye 
yenine maksat ve ruhu kanuna daha ziyade muvafık 
olacağı ümniyesile müstahlasa tâbirinin ikamesi ten
sip edilmiştir. Kezalik mebcurin tâbiri de daha vazıh 
olmak üzere tehcirden avdet edenler cümlesine kal'bo-
lunmuştur. Memaliki mezkûre ahalisinin Kavanini 
Malive Encümeni Mazbatasında dahi dermeyan olun
duğu üzere müsakkafat ve arazi vergisile mükellef 
tutulmaları muvafıfcı hak ve madelet olmıyacağından 
mezkûr vergiler hakkındaki muafiyatın kemafissabık 
devamı zaruri görülmüş ve maddei kanuniye lâyiha
sının birinci fıkrası bu noktali nazara binaen tanzim 
edilmiştir. Tehcirden avdet edenlerden dahi işbu ver
gilerle yani temettüat ve akar vergiierile emlâk ve ara
zi vergilerinin dahi küsuratı munzamalarile beraber is
tifası; bunların mağduriyetlerini mucip olamıyacağı 
çünkü tehcirden avdet edenler hini infikâklefinde za
ten mevcut olan meskenlerini elde ederek onlardan el-
yevm istifa etmekte bulundukları cihetle birinci mad
denin fıkrai saniyesi bu yolda tertip ve tahrir olun
muştur istilâ zamanında harap olan hanelerden ekse
risinin daha henüz halk tarafından inşa edilememiş 
olması hasebile bunların emlâk vergisinden muaf 
olmaları tensip edilmiş olduğuna ve tehcirden avdet 
edenlerin ise hanelerinin kısmı âzami mevcut bulun
duğu cihetle bunların tekâlifi mezkûre ile mükellef 
tutulmaları esası kabul edilmiş bulunduğuna naza
ran artık ikinci madde ahkâmının tatbikına hacet kal
mamış ve 'binaenaleyh maJddei mezkûre tamamile tay-
edilmiştir. 

Dördüncü ve 'beşinci Ve altıncı maddeler aynen 
kabul ve fakat ikinci ve üçüncü maddelerin tayyi ha
sebiyle 'ikinci ve üçüncü ve dördüncü madde olmak 
üzere lâyihai kanuniyede tespit edilmiştir izahatı âni-
feye nazaran encümence bu cihetleri Heyeti Umumi-
yeye arzetmeği tensip etmiştir. 

Mu. Ma. E. Reisi 

Ferit 
Kâtip 

Erzincan 
Emin 

M. M, 

Fuat 
Aza 

Mardin 
Necib 

Aza 
Kozan 

Mustafa Lûtfi 
Azla 

Çorum 
Sıddıfc 
Aza 

Ayıntap 
Kılıç Ali 

Aza 

Mehmet Şükrü 
Aza 

Mardin 
ibrahim 

Aza 
Elâziz 
Feyzi 

Muavazenei Maliye Encümeninin Teklifi Kanunisi 

'MADDE 1. — IMemaliki müstahlasa ahalisinden 
temettüat ve akar vergiierile küsuratı munzamları ve 
tehcirden avdet- edenlerden dahi kezalik temettüat ve 
akar vergiierile emlâk ive razi vergileri ve küsuratı 
munzamması bin üçyüz otuz altı senesi bidayetinden 
itibaren kemafissabık istifaya devam edilecektir. 

MADDE 2. — 6 Mayıs 1335 tarihli kararname
nin işbu kanuna muhalif olan ahkâmı mefsuhtur. 

MADDE 3. — îşbu kanun her mahalde tarihi 
ilânından on beş gün sonra meriyülieradır. 

(MADDE 4. — İşbu kanunun icrayi ahkâmına Ma
liye Vekili memurdur. 

Mu. Ma. E. Reisi 
Ferit 
Kâtip . 

Erzincan 
Emin 
Aza 

Kozan 
Mustafa Lûtfi 

Aza 
Çorum 
Sıddıfc 

Aza 
Ayıntap 
Kılıç Ali 

M. M. 
Fuat 
Aza 

Mardin 
Necib 

Aza 
Mehmet Şükrü 

Aza 
İMardin 

İbrahim 
Aza 

Elâziz 
Feyzi 

iMUVAZENEt MAUÎYE E. 'REM FERİT BEY 
(Çorum) — Efendim, memaliki müstevliye ahalisi ile 
tehcir edilenlerden vergi alınmaması hakkında bir ka
nun vardı. Hükümet bunlardan vergi alınması için 
Heyeti âliyenize bir kanun teklif etmiş. Kavanini Ma
liye Encümenile Hükümetin noktai nazarı az çok te
vafuk ediyor. Muvazenei Maliye Encümeni bu nok
tadan biraz tebaut ediyor. Tabii tetkik buyurulduğu 
için anlaşılır ki, Hükümetin teklifinde, memaliki müs
tevliye ahalisile mehcurinden; 1336 senesinden itiba
ren emlâk, arazi ve temettüat vergisi, küsuratı munza
ma ile beraber alınacaktır. (Neden alacağız? sadala-
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rı). Muvazenei Maliye Encümeni bunu ikiye ayırı
yor. Memaliki müstevliye ahalîsi, pek iyi takdir bu
yuruyorsunuz ki, istilâ zamanında hepsi bir tarafa da
ğılmış, milyonlarca nüfus kaybolmuş ve bütün servet 
ve samanını mahvetmiş ve tekrar avdet ettikleri za
man kuru bir araziden başka, hatta hanelerini bile bul
mak nasib olmamıştır. Onun için biz memaliki müs
tevliye ahalisinden yalnız temettüat ile akar vergileri
nin alınmasına taraftar olduk. Meskenden araziden al
mayacağız 

SAĞDAN BİR MEBUS BEY — Akar olursa ve
rirler. 

FERİT BEY (Çorum) — (Devamla) — Mesken
den, araziden almıyacağız. Olanların akarından ala
cağız. Yalnız tehcirden avdet edenler bilâ istisna her 
vilâyette vergiden muaf idi. Yalnız vilâyatı şark'iyede 
değil. Meselâ; iKastamonuda olsun, Arikarada olsun, 
tehcir görüpte avdet eden bir adam, bu vergilerden 
müstesna idi. Onun için bu meseleyi tefrik ettik. Me
maliki müstevliye ahalisinden böyle mehcur olupta 
tekrar avdet etmiş olanlardan emlâk, arazi, temettüat, 
akar, vergilerinin tamamen istifası cihetini nazarı dik
kate aldık. ISonra Hükümetin ve Kavanini Maliye 
Encümeninin tekliflerinde; tahribat gören emlâk ve 
müsakkafatın tahribatı derecesi usul dairesinde keş
fedilecek Ve neticesinde kıymetinin nısfından dûn ise 
vergi alınmıyacak, nısfından efzun ise alınacaktır, di
yor biz bu ciheti külliyen kaldırdık. Çünkü malûmu âli-
nizdir ki; vilâyatı müstevliyede bulunanlar avdet et
tikten isonra az çok tamirat yapmıştırlar. İyi kötü bir 
şey.. )Bu emlâk ve müsakkafatın kıymeti, zaten eski
den olan kıymeti muharreresine nazaran ve rayiç na
zarı itibare alınırsa, nısıf kıymetinden daha efzun 
gelecektir. Binaenaleyh hepsinin vergiye raptı lâzım 
gelecektir. Biz bunu kaldırdık ve maddeyi iki madde 
•olarak ipka ettik. Binaenaleyh Muvazenei Maliye 
Encümeninin tadili suretile ka'bulünü encümen namı
na Heyeti Muhteremeden rica ederim. 

REltS — Mazbata muharriri sözünü bitirdi. Baş
t a 'Söz söyliyecek var mı? 

(DURAK ıBEY (Erzurum) — Ekseriyet yok. 
FERİT IBEY (Çorum) — Müzakere devam eder. 
KAVANilNÎ İMALıİYİE En. M. M. NECATİ 

BEY (Erzurum) — Tehcire tâbi olan memalüki müs
tevliye ahalisinden bulunanlardan temettü vergisinin 
a'hzini encümenimiz de muvafık buldu. Fakat emlâk, 
akar, arazi meselesi üzerinde biraz tevakkuf etmek 
mecburiyetini hissettik. Malûmu âliniz, vilâyatı şar
kiye baştan başa muhasım orduların ayağı altında 
kalmış ve bir çok tahribata uğramıştır. Öyle kasaba-
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lar vardır ki bu gün yerinde yeller esiyor ve akar-
rat da ayni suretle tahribata maruz kalmış, tetkikat 
yapılmadan, eski kayit üzerine vergiye tâbi tutmak 
muvafıkı adalet değildir. Onun için encümenimiz üç 
madde teklif etti. Usulen yapılmak lâzım gelen tah
kikat ve tetkikat yapılmadıkça bu nevi vergilerin tah
silâtına kıyam edilmesin. Akar vergisi hakkında d!a 
bir kayit İlâve etti ki gayet âdilânedir. Arazi vergisi
ne gelince : Ahalisinin nısfından ziyadesini kaybetmiş 
olan bir memleketin zer edilen yerlerinden aşar alını
yor. Binaenaleyh arazi vergisi almak gayri âdilâne
dir, bu teklif doğru değildir. Sonra, emlâke gelince : 
Bu da bir çok tahribata maruz kalmıştır. Bu tahribat 
düşman tarafından yapılmıştır, Hükümetin 
tazminat vermesi icap ederken, tazminat vermeden, 
bilâ tahkik vergi alması muvafık değildir. IBu emlâk 
gayri kabili istimaldir. İstimal edilmek için bir çok 
masarifat ihtiyacı vardır ve bu da zannederim âdi
lâne bir tadildir. Hakikaten bu noktalara nazarı dik
katinizi celbederim Ve Kavanini Maliye Encümeninin 
teklifi mucibince kabulünü teklif ederim. (Pek doğru 
sesleri). 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (îstanbul) — 
Efendim, bu kanunla, vaktile Maliye nezaretinin yap
mış olduğu, islâmdan ziyade hıristiyanlara nafi olan 
bir kanunun esasını ilga ediyoruz. Maliyede Mihran 
ve İBerberyan Efendiler hüküm sürerken 6 Mayıs ta
rihinde bir kanun yapılmıştı. 

(O 'Kanunun birinci maddesi şöyle başlar i: Harbi 
umumi esnasında ahar mahallere nakledilmiş olan ef
rat ile esnayi fehcirde seddedilmiş olan müessesatı 
diniye, ilmiye ve hayriyenin, gerek tehcirden evvelki 
ve gerek tehcire müsadiif 'bir çok senelerdeki borçları 
kamilen affedilmiş'tir ve ilâh. İşte efendiler, bu kanun 
dölayi'sile ve bu kanunu müteakip memleketimizde 
cereyan eden temayülâtın neticesi olarak vazedilen bu 
kanun dolayısile, bu güne kadar memaliki müstah-
lâsa denilen veya tehcirden avdet etmişlerin memleke
ti denilen arazi dahilinde aşar ve ağnam vergisi alın
dığı halde temettü ve akar vergisi alınmamakta idi. 
Biz bunu gayet haksız bir kanun gördük ve binaena
leyh bu kanunun şu haksızlığı, aşar ve ağnam verildi
ği gibi temettüat Ve akar gibi Vergilerin alınmasını 
yani kasabalarda sakin bulunan halkın vergi vermesi
ni gayet muvafıkı madelet gördük. Binaenaleyh bunu 
tadil ediyoruz. Çünkü havalii şarkiyeye ait bulunan 
bu vilayetler bu gün, demin de arzettiğim veçhile, ay
lıklarını tediye edemiyecek derece de varidattan mah
rumdur. Bazı belediyeler bu kanunun mevcudiyetine 
rağmen yine küsuratı munzaımımayı da tahsil etmekte-
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dirler. Demek ki bir taraftan adaletsizlik, diğer taraf
tan parasızlık ve nihayetinde de bir kanunsuzluk mev
cut olduğu cihetle bu üç noksanı izale etmek üzere 
şu kanunu Heyeti âliyenize tevdi ediyorum. 
Maliye Encümeninin teklif ettiği lâyihai kanuniyeyi 
tamamile kabul ediyorum. EVet efendim, şimdi bil
hassa vilâyatı şarkiye mebuslar* olan arkadaşlarımız 
buna ret, ret diye mukabele ediyorlar. Arkadaşlarım iz 
eğer memleketlerinde bulunan memurların halini be
nlim gilbi müdrik olabilmiş olsa idiler bu kadar bir şe
yin, bilhassa akara ve temettüata münhasır olan ver
gilerin verilmesinin ne kadar âdilâne bir şey olduğu
na kani olurlardı. (Adaleti tesis etmek dolayısile de bu 
kanuna muhtacız. Binaenaleyh kabulünü teklif edi
yorum. (Gürültüler). 

jRflBtS — Efendim, rica ederim dinleyelim. 
KAVANİNİ MAUÎYE E. RS. HASAN FEH

Mİ BEY (Gümüşane) — IKavanini Maliye Encümeni 
ile Muvazenei Maliye Encümeni arasında birinci 
maddede ihtilâfı nazar yoktur. IKavanini Maliye En
cümeni, birinci maddede, Muvazenei Maliye Encüme
ninin fikrine iştirak ediyor. İhtilâf ikinci maddede 
başlıyor. Geçen müzakerat beyhude geçmiş oluyor de
mek istiyorum. (Hayır, hayır sesleri). 

'FERIİT IBEY ((Çorum) — Birinci maddeyi reye ko
yun. 

'R'BÎS — Müsaade buyurunuz efendim. Kanunun 
heyeti umumiyesini kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edildi. ((Ekseriyet yok sesleri). Madde
lere geçiyoruz efendim. 

MADDE 1. — Memaliki müstahlasa ahalisinden 
temettüat ve akar vergilerile küsuratı munzammaları 
ve tehcirden avdet edenlerden dahi kezalik temettüat 
ve akar vergilerile emlâk ve arazi vergileri ve küsu
ratı munzamması bin üç yüz otuz altı senesi bidaye
tinden itibaren kemafissabık istifaya devam edilecek
tir. '(Muvafık ve ret sesleri). 

DURAK BEY ((Erzurum) — Reye koyunuz. 
(REÎ1S — Madde hakkında söz söylemek isteyen 

var mı efendim? (Yok 'sadaları). Kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Birinci madde kabul olundu. 

)(İKâtip Refik Bey tarafından ikinci madde okun
du). 

MADDE 2. — 6 Mayıs 1335 tarihli kararname
nin işbu kanuna muhalif olan ahkâmı mefsuhtur. 

AUt ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim, ben
deniz Kavanıini Mal'iye Encümeninin teklifindeki ikin
ci maddenin kabulünü rica edeceğim. Malûmu 
âl'in'iz mehcurini bedeniz nazarı itibara almıyor-
rum. Yalnız istilâ görmüş mahalleri nazarı iti-

bare alıyorum. Burada emlâk ve akar, müsakkafat tah
ribatını nazarı itibare almakla beraber, bir kısmı is
tilaya maruz kalan yerlerde düşmanın yapmış oldu
ğu tahribatı ve Hükümet tarafından hasebllüzum va-
zı yed edilen müsakkafatı, hariçten memleketlerine 
avdet ettikleri vakit bir kısmını kül olmuş ve bir kıs
mını da yıkılmaya maruz bir takım binalar halinde 
bulmuşlardır. 

TUNALI HÎLMt BEY (Bolu) — Usule muhalif
tir. O kanundan bir daha ba'hsolunamaz. Kavanini 
maliye mazbatasından bahsediyor. (Devam, devam 
sesleri) Bu bir kere kabul edilmiştir. 

RElS — (Tunalı Hilmi Beye hitaben) Söz isti
yor musunuz? İsminizi yazacağım. (Devam sesleri) 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Efendim, bende
niz muhacirlerin bir kısmının memleketlerine avdet 
ettikten sonra bir nebze Trabzon'da bulundum. Trab
zon, zannediyorum Erzurum kadar tahribata maruz 
kalmamıştır. Buradaki ahvali gördüm. Muvazenei Ma
liye Mazbata Muharriri tarafından deniliyor ki; bun
lar kısmen tamir edilmiştir. 

Yüzde üç yüz faizle alınan para ile tamirat ya
pılmıştır. Yüzde üç yüz faiz alınan bir para ki, al
tından kalkılması ihtimali yoktur. Bununla beraber 
bu tamirat bilmecburiye icra edilmiştir. Arz etmiştim 
ki, aşarı affetmekliğimiz lâzım gelir. Muhtekirler iki 
ay vade ile mısırın «o civar ekseriyetle mısır yer» alt
mış kuruşa olan kilesini 250 kuruşa veriyorlardı. İki 
ay sonra elinden fındığını alıyorlardı. Bu adamın 
bahçesi, her şeyi de elinden gidecekti. Orada bugün 
geçinilir. Fakat ne veçhile geçinildiğini kimse bilmi
yor. Binaenaleyh, Kavanini Maliye Encümeninin tek
lifi gayet doğrudur. Yapılan tamirat alınan para ile 
tekabül etmiyor. îhtimalki, beş on senede ya tediye 
edilebilir veyahut edemez. Onun için bu adamlar se
falet, zaruret görmüşlerdir. Bu adamları bir kat da
ha sefalete, zarurete maruz bırakmayalım. Sonra yi
ne bu münasebetle arz etmek istiyorum; aşarın tesli
si meselesinde, istilâya maruz kalan vilâyetler ahali
sinden aşarın affedilmesini söylemiştim. Bu vilâyetler 
halkından, zürraından aşarın affedilmesini rica et
miştim, kabul edilmedi. Bilâhare, hiç olmazsa mahsu
lâtı bir senelik yiyeceğine ancak kâfi gelebilen zür-
ram aşarı affedilsin diye arz etmiş ve rica etmiştim. 
Denilmişti ki : Bu kanun, teslise ait bir kanundur 
Bunu söyleyenler de zannederim ki, Kavanini Mali
ye Encümeni Mazbata Muharriri idi. Heyeti Umu-
miyeden rica ederim, bunu da kabul edelim. Efendim 
geçenlerde arz etmiş olduğum bir levhai feciayı tek-
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rar arz ediyorum. Bendeniz şahit oldum. Dört evlât 
sahibi, altmış yaşında bir dul kadın, evlâtlarının hep
sini harp meydanlarında kaybetmiş. Her birinin dört 
kişiden ibaret çocuklarını bu kadın beslemeye uğra
şıyor, çalışıyor. Oradaki tabirle bir kudluk arazisi var. 
Bunun aşarını almak için gözümün önünde tek dana
sını sattılar. 

FERİT BEY (Maliye Vekili) — Aşardan bahset
miyoruz, 

ALİ ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Rica ederim, bu 
yapılan teklifi kanuni, esas bir teklifi kanuni değil
dir. Evvelce mevcut bir muafiyetin lağvini talep edi
yor. Maamafih Maliye Vekili Beyefendi, bunun hak
sızlık olduğunu söylemişlerdi. Bu kanunun iadesini 
kendileri istiyorlardı. Fakat kendileri itiraf buyurdu
lar ki; bu sırf tehcir edilen anasırı hıristiyaniye için
dir, kendi dindaşlarımız büyük sefalete maruz kal
mışlardır. Hiç olmazsa ufacık bir lütuf gösterelim. 
Rica ederim ne olacak? Her memleket ayni halde, o 
da versin, pek rica ederim, her memleketi bir görme
yiniz ve bir tutmayınız. Vilâyatı şarkiyeyi gidip gör
mek lâzımdır. Taş taş üstünde kalmamıştır. Bir şey 
kalmamıştır. Burada tüccarlar milyoner olmuştur. 
Orada milyonerler fakir olmuştur, paraya muhtaç ol
muştur. Bu itibarla pek rica ederim, düşünülsün. Şu
rada bir madde var, bir kayıt yapılacak ve tahkikatı 
yapacaklar da mahallerinde bulunan kimselerdir. Aşar 
itibariyle bu tarzda fakir olan dulların, yetimlerin aşa
rı rica ederim affedilsin. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Söz istiyorum. 
FERİT BEY (Çorum) — Efendim, Ali Şükrü Be

yefendi ile Muvazenei Maliye Encümeninin noktai 
nazarı birdir. Fakat anlaşamamak var. Ali Şükrü Be
yin bütün mütalaatı; Memaliki müstevliye ahalisinin 
zaruretini tehvin etmektir. Bu da öyle kanundur. Bun
da birleşiyoruz. (Hayır sesleri) Müsaade buyurun. Me
sele tetkik buyurulursa anlaşılacak ki; Muvazenei Ma
liye Encümeninin teklifi, Kavanini Maliye Encüme
ninin teklifinden daha nâfidir. Şimdi tetkik edelim. 
Birincisi bize diyor ki Memaliki müstahlasa ahali
sinden yalnız emlâk ve akar üzerinden vergi alalım. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Bunu ka
bul ettik. İkinci madde üzerine görüşelim. 

FERİT BEY (Çorum) — Tahribat meselesi mev
zuu münakaşa edilirse daima ahalinin aleyhine neti
ce verir. Çünkü hepimiz biliyoruz ki, tahriri emlâk da 
(1297) senesindenberidir. En son tadil görenler on
lardır. Bugün yapacağımız tahmin, mutlaka kıymetin 
nısfından fazladır. Onun için vergi alınmak iktiza 

eder. Biz bunu büsbütün kaldırıyoruz ki, tahribat 
olan vergi alınmasın. Çün'kü olmayan bir şeyden za
ten vergi alınmaz. Onun için Muvazenei Maliye En
cümeninin teklifi veçhile kanunun kabulünü rica ede
rim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Eğer Nizamna-
mei Dahilinin verdiği salâhiyet burada bendenize ve
rilmiş olsaydı zannederim ne Şükrü Beyin ne de Maz
bata muharriri beyin izaa ettiği vakitler katiyen kay
bedilmiş olmayacaktı. Rica ederim şu vesile ile bu
rasını hatırdan çıkarmayalım ve bu hatip devam eder 
olsun. Usulü müzakere hakkında söz istemek bir hak
tır ve o hak verilir. (Hayır sesleri) Siz hayır deyiniz 
ben ispat edeceğim. Ben buradan hakkımı istimal et-
memişsem yarın sabah kaç para eder? Bunu düşüne
rek, sadedin ve mevzuun haricine çıkanı sustururuz 
ve o hakkı isteriz. (Gürültüler) Müsaade buyurunuz. 

REİS — Sözünüzü söyleyiniz. 
TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Fakat rica 

ederim. Evinize gidince veya sabahleyin gelince, bu 
Nizamnamei Dahiliyi güzelce mütalaa buyurun. Ali 
Şükrü Bey neden bahsetti? Buna lüzum var mı? Bu
rada bahsettiği kanunu kabul ettiniz. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Yanlış an
lamışsın. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Katiyen bahso-
lunamaz. Heyeti Âliyeniz üçüncü teklifi kabul etti. 
Birinci ve ikinci tekliften nasıl bahsedilebilir? Ali 
Şükrü Bey ikincisinden, teklifin heyeti umumiyesinin 
müzakeresinde bahsedebilirdi. Ne zaman bahsedebile
cek o halde? Fakat bir kere heyeti umumiye kabul 
ettikten sonra başka bir cüzdan, bir külden bahsolu-
namaz. Şimdi yine vakit zayi edilecektir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Mesele 
bu kadar uzun münakaşayı mucip olacak bir mesele 
değildir. Bu kanunun ahkâmı yalnız bu seneye aittir. 
Çünkü 1337 Kânunusanisi iptidasına kadar muafiyet 
hakkında İstanbul Hükümetinin neşrettiği kanunun 
hükmü baki oluyor. Yalnız bu kanunda Hükümetin 
teklifine de dikkat buyurulursa, harp ve istilâ zaman
larında tahrip edilen emlâki ikmal etmek için bir lü
zum ve zaruret hissetmiş, ikinci madde olarak bir tek
lifte bulundu. Hükümet isterse geri alsın. Bendeniz 
bunun lüzum ve ademi lüzumunu izah edeceğim. Zati 
âlileri de bilirsiniz ki, elimizdeki kayıtlar, 1330, 1334 
senesindeki kayıtlardır. Beş sene devam eden harp se
nelerinde elimizdeki kasabalardan Tirebolu kasabası 
iki bin haneden dört yüz haneye inmiş, tamamen ha
rap olmuştur. Ahalisinin bir kısmı henüz avdet etme
miştir. Tadilât için bir mecburiyeti katiye vardır. Ku-
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yudu sabıka üzerine, 1334 senesi üzerine vergi alsak, 
istifa etmek imkânı yoktur. Tarhedeceğiz. Çünkü o 
emlâk mevcut değildir. Bu memleketlerin bir kısmın
da müsekkafat kanunu ahkâmı caridir. O kanunda 
ise beş sene geçmedikçe tadilât kabil olamaz. Diğer 
bir kısmında müsakkafat kanunu cari değildir. Ora
da alelade tadil komisyonları bildiğimiz şekilde tadi
lât yapar. Senenin nısfı geçtiği için bu seneye mahsus 
olan verginin cibayetini emredeceğiz. Bu kanunla mü
sakkafat kanunu beş seneden evvel yapılamaz. Demek 
istediğim, bu madde ile Hükümeti mecbur edeceğiz 
ki, yikılıpta hiçbir şey kalmayanları vergi idareleri 
tenzil etsin. Vergisini tahkik ettirdikten sonra vergi
sini alsın. 

İSMET BEY (Çorum) — Meclisi idarenin salâhi
yeti vardır zannederim. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Vardır, fa
kat o salâhiyeti müsakkafat kanunu temdit etmiştir. 
Herhalde ikinci madde kabul edilmediği takdirde bi
rincinin de kabiliyeti tatbikiyesi vardır. Kavanini Ma
liye Encümeninin ikinci maddesi terviç edilmelidir. 

HAŞİM BEY (Çorum) — Lütfen iki kelime söy
leyeceğim. (Gürültüler) Rica ederim, müsaade buyu
runuz. Zira arz edeceğim mühim mesail var ki, si
yasiyata taallûk eder. Efendim, gerek Hükümetin ve 
gerek: Kavanini Maliye Encümeninin teklifi kanuni
sinde ve ezcümle mevzubahis olan ikinci maddelerde 
«İstila ve tehcir zamanında müsakkafatta vukua ge
len tahribat» diye bir kayıt görülüyor. Bu ise halen 
ve hikmeten caiz değildir. Biliyoruz ki; düşman ta
rafından istila edilmiş olan mahaller top mermileri 
altında tahribata uğradı. Bu doğrudur. Fakat tehcir
de ermenilerin emlâk ve akaratını biz mi tahrip et
tik? Efendiler bu tehlikeli bir kayıttır. Hatta Dahiliye 
Nazırı esbakı izansız Cemal, İngilizlerin teşvikiyle, teh
cir ve taktil miktarı sekiz yüz bin nüfustan ibarettir. 
diye milletimize karşı büyük bir iftirada bulunmuştu. 
(Alçak sesleri) 

İşte efendiler, bu tahribat kelimesini tehcire atfen 
gibi burada kabul edecek olursak, Cemal'in sözlerini 
de teyiden tasdik etmiş olmaz mıyız? Geçenki ajans
ların verdiği habere göre Sulh Muahedesine ait Mös
yö Melira'nm gayrimeşru Osmanlı heyeti murahha-
sasına vaki olan beyanatında da; bu sekiz yüz bin 
miktardan bahsedilmiş ve bu bahane ile milletimizin 
muahaze ve tecziyesine doğru gidilmiştir. Müsaade
nizle efendiler bir şeyi daha arz edeceğim. Burada 
«Müsakkafatta vukua gelen tahribat» deniliyor. Hal
buki sakfi mevcut olan mebaniye hasretmek de doğ

ru değildir. Çünkü efendiler zeytinlik, fındıklık gibi 
pek ziyade irat getirir bahçeler var ki bombalarla, 
mermilerle tahrip edilmiştir. Daha bir çok bağların, 
bahçelerin ağaçları da kökünden devrilerek odun ye
rine yakılmıştır. Yerlerinde baykuşlar ötüyor. Onun 
için efendiler bu maddeleri kabul ettiğinizde müsak
kafatın yanına bir de «Müstağillat» kelimesini ilave 
etmdk lâzımdır. Binaenaleyh Umuru Maliye Vekili 
Beyefendinin ve gerek Heyeti Celilenizin vicdanına bı
rakır ve nazarı dikkatinizi celbederim. 

Kendi içtihadıma gelince; ne Hükümetin ve ne de 
Kavanini Maliye Encümeninin tekliflerini kabul et
mek taraftarı değilim. Bunları katiyen red edelim. Mu-
vazenei Maliye Encümeninin teklifi kanunisini terci-
han kabul edelim. Zira orada bu gibi kuyud ve şurut 
var. O suretle reye konulmasını talep ediyorum. 

DURAK BEY (Erzurum) — Efendim bendeniz 
anlıyorum ki bu vergi hakkında söz söyleyen arka
daşlarımız memaliki müstevliye hakkında tamamiyie 
malûmat edinememişlerdir. Daha İstanbul ile mu
habere katedilmemişti. Bendeniz Erzurumda bulu
nuyordum. İstanbul, Erzurum ahvalinden sual ediyor 
ve diyordu ki; Erzurumda ki tahribatın derecesi ne
dir ve ne kadar para ile bu tahribat imar edilebilir, 
mehmaimkân vücude gelebilir? Bunu resmen soru
yordu. O vakit vilâyet, memleket eşrafından bir kaç 
kişiyi meclisi idareye davet etmiş ve onlardan rey sor
muştu. Bendeniz de o meyanda bulunuyordum. 
Tabii orada uzun uzadıya müzakere cereyan etti. 
Geçen gün de Teslis kanunu müzakere edilirken bir
az arzetmiştim, Erzincan mülhakatı müstesna olmak 
üzere, gelen raporlar üzerine harap olan hanelerin 
adedi, buradan gelen raporda, yetmiş beş bindir. 
Efendiler rica ederim, bunun azametini düşünün. 
Ufak bir şey değildir. (Zaten bir şey vermiyecekler 
sesleri). Rica ederim. Bendeniz dinledim, siz de din
leyiniz. Bunun için oradaki tahribatı, oradaki fakru 
zarureti küçük görmeyiniz. Bu gün vilâyatı müstev-
liede on bin banknottuk bir adam oktur. 200-300 bin 
liralık adamlar varken bu gün yoktur. Buralarda 200-
300 lira serveti olanlar bu gün 10 bin lira, yüz 
bin lira servet sahibi oldular. 50 bin lira, 60 bin lira 
serveti olanlar, emin olunuz bu gün dileniyorlar. Ne 
vargisi alıyoruz efendiler? Hükümet atıfet etti. Ora
nın vergisini muvakkat bir zaman için affetti. Oraya 
vergi koymakta ne gibi bir lüzum hissediyoruz? Ne 
kazanmışlardır ki ne versinler?. Binaenaleyh bunu iki 
kısma ayırsınlar. Birisi vilâyatı müstevliye ahalisi 
diyebiliriz. İkincisine, tehcirden avdet edenlere ge
lince, ekser kısmında tehcirden avdet etmiş kimse 
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yoktur. Bu, orada mevzubahs olamaz. Binaenaleyh 
vilâyatı müstahlasının gayri olan yerlerde tehcirden 
avdet etmiş kimseler vardır. Tabii onların emlâki, 
akarı da vardır ve oraları tahrip edilmemiştir. Bu 
gün mesela Arikarada bunlardan istifade edecek kim
seler vardır. Bir odaya 10,20 lira veriyoruz. Bunlar 
verebilirler. Bunlar ayrılabilir. Fakat diğer ciheti bun
dan ayırmalıyız. Onlar veremezler. Sonra akaretten 
vergi alalım diyorlar, akarı da kalmamıştır. Efendi
ler ihtimal ki bir mağazası bir büyük şeyi vardı. O 
da yıkılmıştır. Onun yerine çörden çöpten yapılmış 
bir yeri vardır. Binaenaleyh tekrar ediyorum, bunu 
ikiye ayırmak lâzımgelir. Vilâyatı müstevliyeyi bun
dan bütün istisna etmek lâzımgelir. (Müzakere kâfi 
sadaları). 

EMİN BEY (Erzincan) — Efendim Durak Bey 
kardeşimiz söylerken Erzincan müstesna gibi bir şey 
söyledi. Halbuki derecei tahribat Erzincanda da Er
zurum kadardır. Evvelâ bunu söylemek: vazifemdir. 

DURAK BEY (Erzurum) — Hayır öyle değil
dir. Cevap vereceğim Reis Bey, müsaade buyurun 
iki kelime ile cevâp vereceğim. 

EMtN BEY (Devamla) — Rica ederim kesme
yiniz. Ben sizin sözünüzü kesmedim. Binaenaleyh 
Erzincanın tahribatı da Erzurum ve Bayezit kadar
dır. Buna cevap verdikten sonra şimdi mesele, Ka-
vanini ve Muvazenei maliye encümenlerinin yapmış 
olduğu madde hakkında müzâkere yapılır. Oralarda 
tahribat fazladır. Tahrip edilen yerlerden fazla vergi 
alınmasın. Temettü vergisi orada her tarafta alınabi
lir. Fakat emlâk, arazi, sükna vergisinin oralarda 
alınmasına imkân yoktur. Çün'ki süknasını hicretten 
avdet ettikten sonra, mehmaimkân, taşlarla, ağaç
larla örterek kapatabilmiştir. Memurlar tahrip et
memiştir. Ermeniler, Ruslar tahrip etmiştir. Biz bi
rinci maddede yalnız temettüleri akarı kabul ettik. 
ikinci maddeyi de kabul etmiş olursak memaliki 
müstevliyeye müsakkafat vergisi kabul etmiş ola
cağız. Binaenaleyh Kavanini maliye encümeninin 
ikinci maddesinin nazarı itibare alınmayarak Muva
zenei maliye encümeni teklifinin kabulünü istirham 
ederim. 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair bir tak
rir var. 

DURAK BEY (Erzurum) — Reis Bey müsaade 
buyurun, Emin Beye cevap vereceğim. Bendenizin 
arzetmek istediğimi anlayamadılar. 

EMİN BEY (Erzincan) — Anladım. 
DURAK BEY (Erzurum) — Anlamadınız. Er

zincan tahrip edilmemiştir demek istemedim. Erzin
can seferberlik zamanında bizden ayrılmıştı. Orayı 
biliyorum, orası da harap edilmiştir. Orasını da arzet
mek istiyorum. Sonra demin sözümün arasında bir 
şey kaldı. Onu da arzedeceğim (Devam devam ses
leri) istanbul bizden soruyordu. Tahribatın derece
sini arzediyorum. Bunların tehvini ne ile olabilir? 
Bir çok yekûnlar, yani gözümüzü bürüyecek bir 
çok yekûn orada geçti. Nihayet elimizi yüzümüze 
tutarak ve utanarak tstanbula dedik ki; 45 milyon 
lira... (Gürültüler) 

RElS — Efendim müzakerenin kifayetine dair 
bir takrir var. Müzakereyi kâfi görenler ellerini kal
dırsın. Kâfi görüldü efendim. Bir Kavanini maliye 
encümeninin ikinci maddesi var, bir de Muvazenei 
maliye encümeninin maddesi tadil teklifi mahiyetin
dedir. O itibarla Muvazenei maliye encümeninin 
maddesi takdimen reye konmalıdır. (Gürültüler) 
Müsaade buyurun Muvazenei maliye encümeninin 
birinci maddesi kabul olundu. Şimdi Muvazenei 
maliyenin ikinci maddesini reye koyuyorum. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın (Ekseriyetle kabul 
olundu). 

(Kâtif Refik Bey üçüncü maddeyi okudu) : 

MADDE 3. — Işjbu kanun her mahalde tarihi 
ilânından on beş gün sonra meriyülicradır. 

REtS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul 
edildi efendim. 

(Kâtip Refik Bey dördüncü maddeyi okudu) : 
MADDE 4. — işbu kanunun icrayi ahkâmına 

Maliye vekili memurdur. 
REtS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 

Kabul olundu efendim. 
Efendim şimdi maddeler bitti. Kanunun he

yeti umumiyesini tayini esami ile reye koyacağız. 
Bir şey arzedeceğim efendim. Deminki celse

de rüfekayı kiramdan beş mebusun mazbatası okun
du ve ekseriyetle kabul olundu. Siverek mebusu 
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Mustafa Lûtfi Efendi; bir kere söz söyliyecek ol- [ 
durh da söyletmedin diye bizi protesto etti. Aldır- j 
madik. Şimdi de bir takrir veriyor. O mebusun birine 
itiraz edecektim diyor. Karar verilmiş bir şeyde bu 
takririn okunması lâzım gelir mi? (Ret ret sesleri). 

YASÎN DEY (Olti) — Reis Beyefendi müsaade 
buyurarsanız iki söz söyliyeceğim. 

MUSTAFA LÛTFl BEY (Siverek) — Hakkı 
kelâmımı siz menettiniz, bırakmadınız. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI (Devam) 

5. — Kütahya mebusu Cemil Beyin, mezuniyet 
talebine dair takriri. 

RElS — Efendim bir mezuniyet takriri var. 
Divanı Riyasetten gelmiştir. 

(Kütahya mebusu Cemil Beyin mezuniyetini havi 
takrir okundu) : 

Riyaseti Celileye 

Mütekarribülhulul olan idiadha münasebetiyle 
Kütahyada bulunan ailem nezdine gitmek ve vesaiti 
nakliye bulabildiğim takdirde Simav cephesine ka
dar. gidip gelmek arzusunda bulunduğumdan tensip 

buyurulduğu takdirde bir buçuk mah müddetle me
zun ad buyurulmamı rica eylerim. 21 . 8 . 1336 

Kütahya 
Cemil 

REİS — Gidip gelmek arzusunda bulunduğun
dan bir buçuk ay mezuniyet istiyor. Kabul eden
ler ellerini kaldırsın (Ka'bul olunmadı efendim). Âra 
tasnif edilmiştir. Araya iştirak eden 157, reddeden 
34; kanun 123 rey ile kabul edilmiştir. (Gürültü
ler). Müsaade buyurun efendim. Yarın rüfekayi ki
ramdan bir çokları üç, beş gün izinle gidiyorlar 
O bir gün ise bayramdır. Gelecek bu günkü, Ağus
tosun 30 ncu pazartesi günü içtima etmek üzere Mec
lisi tatil ediyorum. 

(6,45 sonra dia ceüseıye ıriiıhıayet vemildlh) 
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ti), Kâzım Hüsnü B. (Konya), Cami B. (Aydın), 
Hamdullah Suphi B. (Antalya), Ahmet Mazhar B. 
(Üsküdar), Vehbi B. (Niğde), Ragıp B. (Antep), 
Ömer Lûtfi B. (Karahisarısahip), Mehmet B. (Gü
müşane), Rıza Vamık B. (Sinop), Ali Ef. (İçel), Sıt
kı B. (Malatya), Hamdi B. (Canik), Naci B. (Elâziz), 
Ahmet Ef. (Yozgat), Refik fi. (Konya), Dursun B. 

Tevfik B. (Erzincan), Necmettin B. (Siirt), Ah
met Ef. (Batum), Kadri B. (Siirt), Edip B. (Batum), 
Ta'hir B. (İzmit), Süleyman Sudi B. (Bayazit), Rıza 
B. (Gümüşane), Osman Ksdri B. (Muş), Mustafa 
Zeki B. (Dersim), Resul B. (Bitlis), Fevzi Ef. (Ba
tum), Hacı Mehmet Ef. (Bayazit), Şeyh Fevzi Ef. 
(Erzincan), Kadri B. (Siirt), Asım B. (Erzurum), 
Lûtfi B. (Malatya), Vehbi Ef. (Bitlis), Ali Vasıf B. 

Etem Fehmi B. (Menteşe), İbrahim Ef. (Karesi), 
Hafız İbrahim Ef. (İsparta), İbrahim B. (Adana), 
İbrahim Süreyya B. (Saruhan), İbrahim Şevki B. 
(Lazistan), Ahmet Ef. (Aydın), Ahmet Ef. (Ertuğ-
rul), Esat fi. (Urfa), Esat B. (Lazistan), İsmail Safa 
B. (Mersin), İsmail Fazıl Pş. (Yozgat), Dr. Eşref B. 
(Adana), Emir Pş. (Sivas), Emin B. (Eskişehir) En
ver B. (İzmir), Aslan B. (Maraş), Ahmet B. (Kay
seri), İhsan B. (Siverek), Emin B. (Canik), Bekir 
B. (Kırşehir), Bekir Sami B. (Tdkat), Bozan B. (Ur
fa), Bahri fi, (Yozgat), Behçet B. (Kângırı), Hacı 
Bekir Ef. (Konya), Paşa \ a k u p Hamdi B. (Maraş), 
Tahsin B. (Elâziz), Tevfik B. (Adana), Tevfik fi. 
(Van), Tevfik B. (Dersim), Tahsin B. (Maraş), Dr. 
Tevfik Rüştü B. (Menteşe), Tahsin B. (İzmir), Sa
bit Ef. (Kayseri), Şeyh Servet Ef. (Bursa), Cafer 
Tayyar B. (Edirne), Mahmut Celâl B. (Saruhan), 
Celâlettin Arif fi. (Erzurum), Cemalettin Çelebi Ef. 
(Kırşehir), Cevdet fi. (Kütahya), Celâl fi. (Genç), 
Cevat B. (Bolu), Cemal Pş. (Mersin), Celâl Nuri B. 
(Gelibolu), Hilmi B. (Ankara), Hasan Hüsnü Ef. 
(Üsküdar), Hasan Ef. (Denizli), Hafız Hamdi Ef. 

(Çorum), Ömer Lûtfi B. (Saruhan), Abdullah Az
mi Ef. (Eskişehir), Abdülkadir Kemali B. (Kasta
monu), Neşet Ef. (Kângırı), Besim B. (Kastamonu), 
Atıf B. (Ankara), Necip B. (Mardin), Hacı Şükrü 
B. (Diyarhekir), İbrahim P. (Mardin), Hacim Mu
hittin B. (Karesi), Hasip B. (Maraş), Halil Huüki Ef. 
(Siirt), Müştak B. (Kângırı), Hasan Hayri B. (Der
sim), Abdülgani B. (Siverek), Ömer Lûtfi B. (Amas
ya), Operatör Emin fi. (Bursa), Atıf B. (Bayazit), 
Refik Şevket B. (Saruhan), Şevket B. (Bayazit), 
Remzi Ef. (Kayseri), Dr. Adnan B. (İstanbul), Ce
mil B. (Kütahya), Sabri B. (Kastamonu), Rüştü B. 
(Maraş), Feyzi B. (Elâziz), Ahmet Muhtar B. (İs
tanbul), Halil İbrahim Ef. (Eskişehir), Ali Ulvi B. 
(Burdur), İsmet B. (Çorum). 

(Genç), Sadullah B. (Bitlis), Mustafa Vasfi B. 
(Genç), Hüsnü Ef. (Bitlis), Halil Hulki B. (Siirt), 
Rasim Ef. (Elâziz), Akif Ef. (Batum), Hacı Tahir 
Ef. (İsparta), Ramiz B. (Dersim), Halil Hilmi Ef. 
(Karahisarısahip), Ali Haydar B. (İçel) Durak B. 
(Erzurum), Ali Vefa B. (Antalya), Arif B. (Bitlis), 
İsmail B. (Erzurum), Ziya B. (Bitlis), Hasan Fehmi 
B. (Gümüşane). 

(Biga), Hasan B. (Mardin), Hasan Tahsin B. (An
talya), Hasan Hüsnü Ef. (İsparta), Hasan B. (Van), 
Hakkı B, (Van), Hüseyin Avni B. (Erzurum), Hak
kı B. (Ergani), Hakkı P$. (Niğde), Hakkı Behiç B. 
(Denizli), Hilmi B. (Bolu), Hamdi B. (Amasya), 
Harridi fi. (Diyarbekir), Haydar B. (Kütahya), Hay
dar B. (Van), Hamit B. (Biga), Hasan Fehmi B. 
(Bursa), Hasan Hüsnü B. (Mersin), Hüsrev B. (Trab
zon), Hüsrev Sami B. (Eskişehir), Huiûsi B. (Kasta
monu), Hulusi B. (Konyo), Halil B. (Ertuğrul), Ha
lil İbrahim B. (İzmit), Halil İbrahim B. (Antalya), 
Hayri B. (Sivas), Derviş B. (Bitlis), Diyap Ağa 
(Dersim), Zihni B. (Erzurum), Zülfü B. (Diyarbe
kir), Reşat fi. (Saruhan), Refet B. (İzmir), Reşit B. 
(İzmir), Reşit B. (Saruhan), Rıza B. (Kırşehir), Rı
za B. (Muş), Rıza Nur B. (Sinop), Rifat Ef. (Kon
ya), Rıfat B. (Tokat), Dr. Refik B. (Bayazit), Rüs-
tem B. (Ankara), Rıza B. (Yozgat), Rifat B. (Kay
seri), Rauf fi. (Sivas), Sırrı B. (İzmit), Dr. Suat B. 
(Kastamonu), Sadettin B. (Menteşe), Sadullah B. 
(Bitlis), Sait B. (Kângırı), Süleyman Sırrı B. (Yoz
gat), Seyfi Ef. (Kütahya), Şakir B. (Ankara), Meh-
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met Şükrü Bf. (Karahisarısahip), Şemsettin Ef. (An
kara), Şevki B. (İçel), Şevket B. (Sinop), Şahin Ef. 
(Antep), Şeref B. (Edirne), Saip B. (Urfa), Sadık 
B. (Aydın),. Miralay Salâhattin B. (Mersin), Şakir 
Ef. (Mersin), Salih Ef. (Ergani), Sabri B. (Trabzon), 
Salâhattin B. (Üsküdar), 2:iya B. (Sivas), Ziya Hur-
şit B. (Lazistan), Zamir B. (Adana), Tahir Ef. (Kân-
gırı), Osman Nuri B. (Bursa), Ata B. (Niğde), Dr. 
Abidin B. (Lazistan), Abidin Ef. (Niğde), Asım B. 
(Amasya), Atıf B. (Kayseri), Abdülhalim Çelebi Ef. 
(Konya), Âlim Ef. (Kayseri), Osman Ef. (Kayseri), 
Abdullah Ef. (Adana), Osman Fevzi Ef. (Erzincan), 
Abdullah Ef. (Bolu), İzz3t B. (Tokat), Abdullah Ef. 
(Sinop), Ali B. (Amasya), Osman B. (Lazistan), Ha
cı Ali Ef. (İçel), Ali Rıza Ef. (Amasya), Ali Süru-
ri Bf. (Karahisarışarki), Al Fuat Pş. (Ankara), Ab-
duligafur Ef. (Karesi), Avni B. (Saruhan), Ömer 
Vehbi Ef. (Konya), Hafız Abdullah Ef. (İzmit), Ab-
dürrahman Lâmi Ef. (Antap), Ali B. (Karahisarı
sahip), Fajk Ef. (Trabzon), Fahrettin B. (Burdur), 
Miralay Fahrettin B. (Mersin), Fevzi Pş. (Kozan), 
Fevzi Ef. (Batum), Fuat B. (İzmit), Faik B. (Edir-
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ne), Feyzi B. (Diyarbekir). Kasım Ef. (Muş), Kad
ri (yüzlbaşı) B. (Diyarbekir), Garip Ağa (Malatya), 
Kara Vasıf B. (Sivas), Kâzım Karabekir Pş. (Edir
ne), Kâzım B. (Karesi), Kâmil Ef. (Van), Mehmet 
Akif B. (Burdur), Mustafa Ef. (Siirt), Mehmet Ef. 
(Eskişehir), Muhittin B. (Mamuretülâziz), Meihmet 
B. (Gümüşane), Mehmet Hulusi B. (Yozgat), Meh
met Nadir Ef. (İsparta), Mahmut B. (Ergani), Mah
mut Esat B. (İzmir), Mahmut Sait B. (Muş), Muh
tar B. (Mersin), Mustafa B. (Antalya), Mustafa B. 
(Denizli), Mustafa Taki Ef. (Sivas), Mustafa Ef. 
(Diyarbdcir), Hacı Mustafa B. (Urfa), Mustafa B. 
(Gümüşane), Mustafa Kemal B. (Ertuğrul), Musta
fa Vasfi B. (Tokat) Ma? har Müfit B. (Hakkâri), 
Mazlum Baba B. (Denizli), Şeyh Masum Ef. (Van), 
Memduh B. (Ergani), Memduh B. (Karahisarışar
ki), Mustafa B. (Dersim), Mustafa Sırrı B. (Sive
rek), Dr. Mustafa B. (Kozan), Necati B. (Lazistan), 
Necip B. (Ertuğrul), Nüzhet B. (Ergani), Naim B. 
(İçel), Neşet B. (Üsküdar), Veli B. (Burdur), Veh
bi. B. (Karesi), Yusuf B. (Denizli), Yusuf Kemal 
B. (Kastamonu), Yunus Nadi B. (İzmir). 
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