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REtS — Efendim, zaptı sabık hülasası okunacak 
dinleye* Em, 

YAStN BEY (Oltu) — Ekseriyet var mı efendim? 
(Var sesleri) Yoktur efendim. Mevcudumuz eldi altı 
kişidir. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Yoklama 
yapılsın «fenıdfan. 

Bininci Celse 
ReİsSsaiTİ vekM Vehbî Efendi Hazretlerinin tah

tı riyasetlerinde zevali saat bir buçukta inikat etti. 
Zaptı sabık hulasası kıraat ve aynen kabul olumdu. 

Heyeti Temyizine Kanununa -tezyi! edilecek me-
vad hakkında Heyeti Vekileden mevrud lâyihai ka
nuniye Adliye ve kooperatif şirketleri hakkındaki lâ
yihai -kanunîye iktisat encümenlerine havale olundu. 

iEncüm enlerde bulunan bazı kavaaini maSiyenİn 
bir an evvel müzakeresiyle isıtJnlacı vesailım istikma-
tine dair olan Maliye Vekâletinin tezkeresi kıraat ve 
mezkûr foavaninin müstaceliyetle müzakere olunma
ları kabul olundu. 

Ertuğrul Mebusu Necip, Saruhan Mebusu Reşat, 
tank Mebusu Halâ ibrahim Beylerin müddeti me
zuniyetleri esnasındaki tecavüzlerinin mazeret ad
dedilmesine dair Divanı Riyaset karariyle Niğde Me
busu Abîdin Beyin Encümeni liva azahğını tercihine 
dair olan telgrafı okunarak kabul olundu. 

Sayfa 
2. — Kastamonu Mebusu Doktor Suat 

Beyin, Zonguldak ve havalisinde hastaneler 
küşadı hakkında teklifi kanunisi ve Lâyiha, 
Sıhhiye ve Muvacenei Maliye encümenleri 
mazbataları (2/83) 52:56 

SAĞDAN BİR MEBUS BEY — Seksen beş kJ-
şi ile celseyi kuşat edebütriiz. 

RıBtS — Ekseriyet hâsıl oldu. Zaptı sabık okuna-
cak dinleyelim, 

^Kâtip Haydar (Bey zaptı sabık hulâsasını okur.) 

Ankara İstiklâl Mahkemesi Riyasetinden mevrud 
tezkere kıraat ve müzakere cereyan ederek Diyarıfoe-
kir Mebusu Hacı Şükrü Beyin teklifi veçhile Adliye 
Encümenine havale olundu. 

Azaları süveri muhtelife ile İnfikak eden encü
menler intihabatı içki Kastamonu Mebusu Suat Be
yin teklifi veçhile Baştortabetçe yeni gelen azanın ba-
kura şuabata tefrik edilmesine ve şuabatuı da encü
men münhal&tmı ikmal eylemesine karar verildi. 

Aydın livasından intihap olunan Esat Efendinin 
mazbataİ 'kıtHıabryesi kıraat ve mebusluğu kabul olun
du, 

Vilâyatı Şarkiye mebuslarından bazıları tarafından 
verilen bir takririn kıraat olunması için bir celsei ha
fiyenin akdi kabul olundu. Büaihaıa. Tababeti adiye 
kanununun ikinci müzakeresine başlanıp 1, '3, 6, 7 
nci maddeleri aynen 2, 4, 5 ncd maddeleri Butsa Me
busu Emrin Beyin teklifleri veçhile tadilen ve heyeti 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma Saati : 1,30i Badsaaeval 

REİS : Ifcünei Refavekfli Vehbî Efendi HazreMerf 
KÂTİPLER : Hajriar B«y <Kil tabya), Cevdet Bey (Küfcrfıtfia) 

1. — ZAPTİ SABIK HULASASI 
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umumüyesİ ekseriyette kabul olunarak Baltalık Kanu
nunun ikSnoi Tnüzakereskte geçildi. 

(Birinci maddesi Karesi Mebusu Vehbi Beyin tek
lifi, ıjkSnrti maddesi Kıütafaya Mebusu Ragıp ve İktisat 
Vekili Celâl Beylerin (teklifi veçhüie tadilen kalbul olu-
ntaırak teneffüs için celse tatil edikti 

iîkSnci Cetee 
Reiafeanii VeMü Vefc(bü Efendi Hazretlerinin Tah

tı Riyasetlerinde saat dörtte İnikat öttİ. Aksaray'ın 
liva nailine ifrağına dair Heyeti VekSenin lâyihai ka-
ınunıiyesi Muvazene! Mıadiye Encümenine havale olun
du. 

(Kayseri Mebusu Remzi Efendiye üç man mezuni
yet İtası hakkındaki Divanı Riyaset kararı kabul olun
du. Encümenlere intihap edilen azalar hakkında bi
rimi, 'ikinci, üçüncü, beşindi şubelerin mazbataları 
kıraat olundu. 

tBattatdc Kanununun bakıyei müzakeraıtma geçi
lerek 3, 4, 5, 6, 7, S nci maddeler aynen 9 ucu madde 
İktisat VefciM Celâl Beyin teklifi veçhile tadüeo ve 
heyetti umumlryesi tayini esamiyle reye vazolunarak 
yedi redde karsı seksen yedi reyle kabul olundu. Sive
rek Mebusu Rauf ve Ahmet İhsan Beylerle Hakkâri 

/- — Dersim Mebusu Rainiz Bey ve arkadaşının 
Erzincan ve Sivas cihetlerinde efkiya tarafından so
yulan bazı mebuslara dair Dahiliye Vekâletinden sual 
takriri. 

B, M. M. Riyaseti Celilesine 
Mebus arkadaşlarımızdan mezunen hanelerine av

det edenlerden bir kaç zatın Erzincan ve Sivas cihet
lerinde eşkıyalar tarafından soyulduklarını maalesef 
haber aldık. Harput ve Sivas tarikiyle Ankara'ya gel
mek üzere yine bir kaç arkadaşımızın da bu felâkete 
maruz kaldıklarını bugün işittik. Aldığımız telgrafla
ra nazaran bu arkadaşlarımız parasız olarak Erzincan 
vesair mahallerde Hükümetin icraatına muntazır bu-
lunuyorlamuş. Mevsimin ademi müsaade bu arkadaş
larımızın ötede beride han köşelerinde sefalet ve mağ
duriyetlerini mucip ahvalden bulunmakla maruz ar
kadaşlarımızla tehvini zaruretlerine medar olmak üze
re miktarı kâfi paranın itasiyle nerelerde kimler tara
fından soyulduklarının ve arkadaşlarımızın kimler ol
duklarının Dahiliye Vekâletinden istifsarla ne gibi ic
raatta bulunduklarının inhasını arz eyleriz. 

Dersim Genç 
Ramiz Ali Haydar 

Mebusu Tufan Beyin mazbataları okunarak me
buslukları kabul ve satoo sajröinden tabiiye olunarak 
celse! haffye akdotundu* 

Üçüncü celse hafidir 
TadMm kabul olundu. 
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ReisJsand Vekili Kâtüp 

Vehbi Haydar 
jKâtüp 
Cevdet 

REİS — Efendim, zaptı sabık hulasası hakkında 
bir şey söyleyecek var mı? ('Kabul, kabul sesleri). 

ZİYA BEY (Bitfos) — Zaptı sabık hulasasında Vi-
lâyatı Şarkrye mebusları tarafından verilen takrir üze
rine diyor. Onu doğrudan doğruya bendeniz verdim, 
burası ıslah buyuruUsum efendim. 

HASÎB BEY <Maraş> — Verilen takrirde Vüâyatı 
Şarkiye mebusları ımevızuubahıis değildir. (Doğrudur 
seslerj). 

REİS — Bu cihet ıslah olunduktan sonra zaptı 
sabık hulâsasını kabul buyuranlar el kaldıranı. Zaptı 
sabık hulâsası tadilen kabul edilmiştir. Efendim, ar
kadaşlardan bazı tarafından verilen bir kaç takrir 
var; onlar okunacak. 

HACI TEVFİK EFENDİ (Kângırı) — Efendim, 
şu takrirden anlaşılıyor ki, herhalde nezdlerine kuv-
vei zabıta almaksızın yola çıkacak olan arkadaşlarımız 
eşkıyanın tasallutundan kurtulamıyor demek oluyor ki, 
memleketin bir çok tarafında şakavet alabildiğine gi
diyor; bu şakavetin önünü alabilmek için her ne ve
saite müracaat etmek lâzım gelirse Hükümetin müra
caat etmesini teklif ederiz. Mebuslar, nezdinde kuvai 
zabıta bulunduğu halde eşkıyanın taarruzuna maruz 
kalırlarsa demek ki, bir köye, bir kasabadan bir kasa
baya gitmek, diğer efradı ahali için imkân haricinde 
kalıyor. Bİz böyle asayiş ve İnzibatı dahiliyi temin 
edemezsek cephelerimizde de asayişin sıfıra İneceği 
pek şüphesizdir. Şeyh Sadinİn dediği gibi «Harbet-
mek istersen dahilde sulh temin et» tabiri veçhile 
dahilde asayişi temin etmek lâzımdır. Şu takrir arka
daşlarımızın tehvini ihtiyacından ziyade memleketin 
tehvini ihtiyacım düşündürüyor. Herhalde evvelemir
de bunu düşünmek lâzımdır. 

REÎS — Efendim, bunun hakkında söz isteyen 
var mı? 

TAHSİN BEY (Aydın) — Hacı Tevfik Efendinin 
sözüne iştirak ederiz, 

5 . — SUALLER 
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1 : 82 13 . 10 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim, 
şimdi Feyyaz Bey biraderimize gelen bir mektupta; 
Yozgat Mebusu Rıza Beyle Maden Kaymakamı ia-
hikinin, Maden'e üç dört saat mesafede eşkiya tara
fından soyulduğunu ve hatta Kaymakamı da Öldür
mek İstedikleri halde, ben muhacirim, memleketime 
gidiyorum diye hayatını kurtardığını yazıyor. Tabii 
asayişin bu suretle muhtel bir halde devamı tecviz 
olunamaz. Bunun için bendenizin düşündüğüme göre, 
bu eşkıyalığı yapan herhalde o civar köy ahalisinden-
dİr. 

MUSTAFA VASFI BEY (Tokat) — Hiç şüphe 
yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Devamla) — Malûmu 
âliniz, Hayvan Sirkatinin Men'i Hakkındaki Kanun 
mucibince, hayvan sirkatinin vukuunda iz nereye İsal 
edilirse zarar o köyden tazmin edilir. Bir kariye civa
rında vukua gelen eşkıyalıktan dolayı herhalde o ka
riye ahalisi eşkıyasını, hırsızını bilir. Binaenaleyh ka-
rİyeleri civarında ika edilen zarar o köy halkına taz
min ettirilirse badema her köy kendi kariyelerİ hu
dudunu tecavüz edinceye kadar oranın İnzibatını mu
hafazaya mecbur olur. 

BtR MEBUS BEY — O halde Hükümet teşkilâtı
na lüzum yoktur. 

DR. MAZHAR BEY (Aydın) — Asayişin olma
dığını ve asayiş olmadığı takdirde memleket idaresi
nin imkânı olmadığını birtakım arkadaşlarımız makul 
bir surette izah ettiler. Fakat yalnız bunu Hükümet
ten isteriz demekle mi iktifa edelim, yoksa aklımıza 
gelen şeyleri burada söyleyelim mi? Söylemek ve tek
lif etmek lâzım gelirse, memleketin ve asayişin emri 
muhafazası için Hükümetin jandarma teşkilâtı ve jan
darması vardır. Beyefendiler bugün Memaliki Osma
niye dahilinde memaliki meşgule hariç olduğu halde 
yirmi dört bin jandarma mevcut olduğu zannında-
yım. Bu yirmi dört bin jandarma bugün tamamen 
asayiş vazifesiyle tavzif edilse ve bunlar bihakkın va
zifelerini ifaya sai etseler bu asayişsizlik olmaz efen
dim. Muhakkak olan bir şey vardır ki, bu asayişe tah
sis edilen jandarmalar adedinin nısfının, yalnız müd
deiumumilerin, mutasarrıfların, kaymakamların emir
berleri olarak zayi olduğunu. Jandarma Umum Ku
mandanlığından öğrendim. Bendeniz on bir bin jan
darmanın hidematı müteferrikaya tefrik edildiğini işit
tim. Bu böyle olursa memlekette bittabi asayişin hü
kümden sakıt olmasını intaç eder. Binaenaleyh evvel
emirde hatıra gelecek bir şey varsa, jandarmanın va-
zifei muhtassasına şevki için Meclis karar verebilir. 

— 36 

.1336 C : 1 

Artık, jandarmaları, filanı çağır, filanı getir, git, gön
der gibi alelade vazifelerden tecrit etmeli, kendi vazi
felerine göndermelidir. Bu suretle tabii şimdiye kadar 
müteaddit defalar şikâyet edildiği gibi, memleketi
mizde jandarmalık son zamanda, bir babülmefer ol
muş ve herhangi bir şahıs askerlikten kurtulmak için, 
bir çok eşraf evlâdı, herhangi bir kumandanla uyu
şarak jandarmaya dahil olmuşlardır. Fakat onlar is
men jandarma olarak mukayyettir, jandarma vazifesi
ni ifa etmemektedir. Bu suretle hemen sülüsüne karip 
bir kısmı da beyhude Hazineden maaş alıp geçini
yor ve askerlikten de kendisini kurtarıyor. Bu cihetin 
de nazarı itibara alınması lâzımdır. 

Bu cîhet temin edildikten sonra, asayişi dahilinin 
temini, bahusus şu zamanlarda pek fazla revaç bulan, 
alelade hırsızlık ve şakavetten ziyade son nâdisat do
layısıyla tekevvün eden uygunsuzlukları bastırmak 
için, evvelce kabul edilmiş olan seyyar jandarmaya 
pek de uygun olmayan esbap dolayısıyla zannederim 
birkaç yüz kişi yazılmamıştır, on bin olması lâzım ge
len seyyar jandarma herhalde bini bile bulmamıştır. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — iki bin ka
dar olmuştur. 

DR. MAZHAR BEY (Devamla) — Bunun esbap 
ve sevaİkini araştırmak lâzım gelir. Eğer arattıracak 
olursanız - ki bendeniz bunu biliyorum - bir defa 
Afyon Karahİsarından geçiyordum, jandarma kuman
danı bana demişti ki : Filan oğlu filandan bir telgraf 
aldım, jandarma yazdırsam kurtulur muyum? Kurtu-
lursam yaz beni diyor. Demek ki bunun, daimi ola
rak ahalinin alıştığı, bildiği seyyar jandarmadan baş
ka bir şey olmadığını anlamıştım. Binaenaleyh jan
darmaya girmek İsteyenlerde bundan dolayı buraya 
girmemişlerdir. Daha başka şeyler de vardır. O za
man jandarma kumandanlarına, siz jandarmalarınızı 
zamanın icabatı olarak adedini iki misline İblağ edin 
demişlerdi, Memaliki Osman;yede bir misline iblağ 
edilmek suretiyle (15 - 20) tabur jandarma meydana 
gelecek ve ledelhace vukua gelecek hizmetlerde İs
tihdam edilebilecekti. Fakat kabul edilemedi, seyyar 
jandarma teşkil edildi, fakat fayda temin etmedi. 
Artık mütahassısları bunu daha İyi bilirler. Bendeniz 
bir İki jandarma kumandanından işittiğimi arz ediyo
rum. Sonra jandarma kumandanları diyor ki : Bizim 
jandarmalar tefessüh etmiş bir şekildedir, yeniden, 
adamakıllı bir jandarma teşkil edemiyoruz, yalnız es
nan haricinden değil, dahilinde olanlardan da alalım. 
Bize münasip bir şekilde salâhiyet veriniz; bu işi, bu
gün memleketin dahilinde temin edilmek istenilen asa-
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yişi, zaten siz kendi askerlerinizle yapıyorsunuz, onla
rı her hususta kullanıyorsunuz, binaenaleyh askere al
dığınız efrattan jandarmaya veriniz, muvazzaf ve mun
tazam bir jandarma teşkil edelim. Jandarma dairesi 
aynı zamanda, yerli jandarmaların kendi memleket
leri dahilinde iyi iş göremediklerini, kendi memleket
lerine doğru herhangi usatın yaklaştığını görünce he
men silâhlarını bırakıp çotuğunun çocuğunun başına 
gidip, muhacerete vesair surete tevessül ettiklerinden 
şikâyetçidir. Jandarma kuvvetinin de bütün bütün el
den çıktığı bir zamanda elbette zannederim ki asker
den verilmek suretiyle jandarma teşkili daha muvafık 
olacaktır. İsparta'nın askeri ihtimal ki Erzurum'a gi
decek. Binaenaleyh şu arz ettiğim şeyler düşünülecek, 
kabul edilecek bir şey ise lütfen Heyeti Umumiyeniz 
buna karar versin. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim memleketin asa
yişi meselesi zannediyorum ki bugünkü mesele değil
dir, Bu; senelerden beri devam eden derttir. Fakat 
şayanı şükran mıdır diyelim, yoksa şayanı nefret mi 
diyelim, bize dokunduğu için şurada mevzubahis olan 
mesele inşaattan şu vesile İle hallolur. 

Efendim memleketin asayiş meselesi mühimdir. 
Zannediyorum ki seyyar jandarmaya yazılmadıkları
nın sebebinin biri de maaşlarının azlığıdır. On iki lira
ya böyle bir zamanda hiç kimse silâhı omuzuna alıp 
da ölüme razı olmaz. Binaenaleyh jandarmanın mü
kellef efrattan olmasını teklif ediyorlar - ki şimdi bit
tabi uzun uzadı ya onun hakkında söz söylemeyece
ğim - kısaca bendeniz arz etmek istiyorum; bu mem
leketin asayişini, refahını temin etmek İstiyorsak, na
sıl birimize zarar geldiği zaman hepimiz böyle bağı
rıyorsak; Ayşe kadının, Mehmet ağanın da hayvan
ları çalındığı zaman aynı acıyı duyduğumuza şüphe 
yoktur. Bir an evvel köy nahiye teşkilâtını yapalım. 
Başka çaresi yoktur efendiler. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Pek doğru... 
İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Efendim ben-

denizce mesele iki şıktan ibarettir. Birisi arkadaşları
mıza taallûk eden husus. Onun için bu adamlar para
sız kalmışlar, taarruza uğramışlar, paraları müsade
re, zalbt ve gasp edilmiştir. Bu hususu Divanı Riyase
te havale ederiz. Kendilerine taarruz eden eşkıyanın 
sıkı surette takibi için de Dahiliye Vekâletine bu işi 
havale ederiz. Ancak bir nokta var : - biliyorsunuz ki 
bu kürsüden jandarma şekavet ocağıdır denilmişti ve 
onun üzerine bir kaç ay mukaddem bir kanun lâyi
hası hazırlanmıştı. Bu kanun lâyihası mücerreb eller
den geçtiği İçin zannederim ki derde deva olabilir. Bi

lirsiniz ki jandarma, eşkıyanın şekavetine karşı bir si
lâhtır. Peki, şekaveti jandarmanın kendisi yaparsa jan
darmayı kim takip ve tevkif eder? Bunlar burada 
mükerreren söylendi, jandarmanın kâffesi hırsızdır, şa
kidir diyemem, elbette iyileri çok, fakat bunu yapan
lar da vardır. Jandarmanın salâhiyettar kumandanla
rı da bunu inkâr etmiyorlar. Harbi Umumide elimi
ze fena efrad geldi, binaenaleyh iyi bir halde değildir 
diyorlar. Şu halde efendiler, DahMiye Vekili Hakkı Be-
hiç Beyin istifası dolayısıyla geri kalan bu jandarma 
kanunu müstacelen talep ediniz. Vakıa Vehbi Bey bi
raderimiz buyurdular ki; nahiye teşkilâtı, halkın eline 
idarenin verilmesi, bunun iyi bir çaresidir. Bu bir ta
raftan yürüye dursun, diğer taraftan bu kanunu iste
yelim, halkçılık programı derdesti tezekkürdür, encü
mende de derdesttir. Bu kanunu Hükümetten isteye
lim. Bir an evvel süratle çıkarırız. Biliyorsunuz ki is
ler başka türlü yürümez. Bu mesele uyudu, bu mese
leyi uykudan uyandırmak için silkmekliğimiz lâzım
dır. 

MEMDUH BEY (Karahisarı Şarki) — Jandarma
lar hakkında bu kürsüde söylenen sözlerden ve ben
deniz de evvelce o mesleğe mensubiyetimden dolayı 
bazı sözler söylemek İsterim. Bir generalin dediği gi
bi; fırtına havayı nesimiyi tasfiye etmiş değil, bilâkis 
icrayı amel ettiği havayı ihlâl etmiştir. Hali hazırda 
bulunan jandarmalar da bu aksülamel tesiriyle, bu 
haleti ruhiye içinde mesleklerinde bulunuyorlar. Bu
nun için bilhassa memleketin ruhunu teşkil eden jan
darma meselesinde daha çok söz söyleyip de yara ha
linde bulunan bu meseleyi (kangıran) haline sokma
ya hacet yoktur. Bunun mesulü olan Umum Kuman
danı buraya çağırıp bunun derdine deva ne ise ken
dileri tarafından gösterilecek tarzda İfayı muamele 
olunursa daha hayırlı olur. Yoksa buna müntesİp olma
yan zevat tarafından bir kanun buraya getirip müsta-
celen mevkii müzakereye kovmakla mesele halledil
miş olmaz efendiler. (Doğru sesleri, müzakere kâfi 
sesleri) 

MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Müsaade bu
yurunuz. Malûmu âlileri bu iş iyice tavazzuh etti. 
Bugün dainiz bîr haber aldı, onu haber vereceğim. 
Buraya altı saat mesafede (Çakal) namında bir koy 
vardır, orada bir nokta vardır. Noktanın öte tara
fında bir saat mesafeden giden arabacıları soyarlar, 
arabacılardan birisi her nasılsa kaçar, noktaya haber 
verir. Nokta müsellihan gider, varır, orada hırsızlar
la silâh teati ederler, belki bendelerinin de üç öküzü 
çalınmış, o da gider, neyse, bilahara köylüler de ge-
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lir; iş mayna olur. Orada bulunan kumandanla bera
ber sakiler malûmdur. Çocuk onların isimlerini bili
yor. Orada Höyük denilen köydendirler. Cinsleri ay
nı imiş, hepsi beraber olurlar, o şakilerin köylerine 
giderler. Buna bir bakalım da asayişi nasıl temin ede
bileceğimizi düşünelim, 

MUSTAFA VASFI BEY (Tokat) — Şu halde hır
sız ile jandarmaların müttefik olduğu anlaşılıyor. 

REİS — Efendim müsaade buyurunuz. Beyefen
di sözünüzü söylediniz. Rica ederim, müsaade buyu
runuz efendim, arkadaşlarımızdan birisi bir takrir ve
riyor. Takrirde rüfekanın soyulduğundan, duçarı ta
arruz olduğundan bahsediyor. Diğer söz söyleyen rü-
fekayı kiram da; arkadaşlarımızın soyulduğunu naza
rı itibara almayalım, umumunu nazarı itibara alalım, 
bu yolda yolsuzluklar neden tahaddüs ediyor, onun 
ıslahının çaresini düşünelim dediler. Şu halde bu tak
riri nazarı itibara alarak, jandarmanın ıslahı neye mü
tevakkıf ise yapılmak üzere Heyeti Veküeye gönde
relim mi? (Hayır Divanı Riyasete sesleri) (Heyeti 
Veküeye sesleri) peki Heyeti Vekİleye (Gürültüler) 
efendim müsaade buyurunuz. Birer birer söyleyeyim. 
Bir kere ben lâfı bitireyim. Peki takriri suale mi kal-
bedelim? 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Zaten suad efen
dim. 

VEHBt BEY (Karesi) — Jandarma kanunu bu
gün müzakere edilecek, onunla birleştirdim. Onu kim 
müdafaaya gelecek ise o müdafaa etsin, 

REİS — Onunla birleştirilmesini arzu ediyor mu
sunuz? Jandarma kanunu Üâyihası ile birleştirilmesi
ni kabul edenler el kaldırsın. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim, bu tak
rir bir kaç arkadaşımızın ahvaline aittir. Bir kaç ar
kadaşımıza taallûk ediyor, bunun Heyeti Veküeye 
gönderilmesi lâzımdır. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Müsaade 
buyurunuz efendim, bendeniz zannediyorum ki, bu 
takrir bir sualdir, sual takrirleri için nizamname ne 
emrediyorsa ona göre hareket etmek lâzımdır. Nizam
namemizin icabı ne ise onu lütfen nazarı îtibare ala
lım, kanunla birleşsin demek doğru değildir. Nizam
name sarÖVtir, 

Riyaseti CeUleye 
Genç ve Dersim mebusları tarafından verilen tak

rir üzerine müzakere kâfidir. Eşkıya tarafından so
yulan rufekamıza ait hususun Dîvanı Riyaset ile Da
hiliye Vekâletine havalesini ve alelûmum asayiş hak
kında da evvelce tanzim edilen ve Dahiliye Vekâleti
ne mevdu bulunan jandarma kanununun müstacelen 
Meclisimize celbini teklif ederim. 

Burdur Mebusu 
İsmail Suphi 

(Kabul sesleri)... 
MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkari) — Takrir sa

hipleri kimden sual ediyorlar? Bunu anlayalım. 
Riyaseti Celileye 

Leh ve aleyhte kâfi derecede söylenildi. Müza
kerenin kifayetiyle maddelere geçilmesini teklif ede
rim. 

Bursa 
Operatör Emin 

REİS — Takrirde bir şey yoktur, Meclise malû
mattır. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Eski tak
rirde kimden sual olunursa oradan sual yaparız. 

REİS — Efendim, Dahiliye Vekâletinden sual edil
mek üzere kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul 
edildi efendim. Dahiliye Vekâletine yazılacak, önü
müzdeki ruznameye ithalini kabul ediyor musunuz? 
önümüzdeki ruznameye ithal edilmek üzere sual ola
caktır, 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Tamamen iskânları henüz temin edilememiş olan 

ve ağnam ve mevaşisİ için Hazine! Millete bir çok rü
sum veren (âşairi seyyare) hakkında da bir muame-
lei âdile yapılmış olmak üzere (Baltalık Kanununun 
dördüncü maddesinin «âsair de birinci maddedeki 
nispet dairesinde intifa edecektir» suretinde bir fıkra 
ilâvesi suretiyle tashihini teklif eylerim. 

Antalya Mebusu 
Hasan Tahsin 

(Olmaz sesleri)... 
REİS — Efendim, bu takriri nazarı itibare alı

yor musunuz? (Ret sesleri) Nazarı itibare alınmadı. 
MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarki) — İskân edil

sinler de ondan sonra... 
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RAM MUAMELÂTI 2 — ÂZA Yİ Kİ 

1. — Karesi Mebusu Hasan Basri Beyin, encü
meni mahsus âzaltğmdan İstifası. 

Riyaseti Celüeye 
(Halkçılık programı) nın tetkikine memur encü

meni mahsusa dördüncü şubeden bendeniz de intihap 
edilmiştim. Şimdiye kadar devam ve müzakeratına 
iştirak ettiğim mezkûr encümene mazaretim dolayı
sıyla bundan sonra devam edemeyeceğimden yerime 
diğerinin intihabı İçin şulbei marazaya tebligat ifası
nı istirham ederim. 

Karesi 
Hasan Basri 

REİS — Basrİ Bey, Hükümetin halk programını 
tetkik İçin teşekkül eden encümenden istifa ediyor, 

2. — Mecliste nisabı müzakerenin seksen bes ola
rak tashihine dair Divanı Riyaset kararı. 

Heyeti Umumİyeye 
Meclisin nisabı ekseriyeti hakkında neşredilen 

kanuna ve zeyline nazaran Meclis adedi mürettebi İn
tihabı Mebusan Kanunu mucibince devairi intihabı-
yeden çıkacak mebusanın yekûnundan ibaret olduğu 
ve nisabı müzakerenin de mezkûr adedi mürettebin 
bir fazlası addolunacağı esası üzerine yapılan hesabat 
neticesinde nisabı müzakerenin (84) olduğu on dördün
cü Divanı Riyasette tekarrür ettirilmiş ve icabeden 
roakamata tebliğ kılınmıştı. Ahiren yapılan tetkikatta 
iki mebus çıkaran Sinop livasının evvelki hesaptan 
hariç olduğu ve Karesi livasından da beş mebus ye
rine bir noksaniyle dört gösterildiği anlaşıldığından 
işbu üç mebusun ilavesiyle umum mebusan yekunu 
(169) a baliğ olmuş ve şu halde nisabı müzakere 

i. — Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, mes
ken karları hakkında teklifi 'Jumunisi. (2/114) 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Şu günlerde mesken tedariki hususunda bir ta
kım muhacir ve mülteci vesair gurebanın maruz kal
dıkları müşkülât son dereceye varmıştır. Mesken icar
ları ise her gün bir nispeti mütezayide ile artırılmak
ta, esarı saire de olduğu gflti icar hususunda da âde
ta ashabı emakin arasında bir ihtikâr müsabakası ya
pılmaktadır, ' 

dahi (84) den (85) e çıkmıştır. Arzı malûmat olunur 
efendim. 

Büyük Millet Meclisi 
İkinci Reis Vekili 

Hasan Fehmi 

DR. MAZHAR BEY (Aydın) — Öyle ise bir ta
ne de Aydın için ilâvesi lâzımdır. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Malûmu âliniz nisabı 
müzakere, İntihabı Mebusan Kanununa tevfikan li
valardan çıkacak mebusanın adedi umumisinin nıs
fından bir fazlasıdır. İstanbul Hükümeti evvelce teb
ligat icra etmişti Bu yerlerden İntihap edilen mebus
ların nisabı müzakeresi İstanbul Meclisi Mebusanın-
da seksen altı idi. Oltu, Batum mebusları İstanbul Mec
lisi Mebusanında dahil değildi Burada ise dahildir. 
Şu halde nisabı müzakerenin seksen altıdan daha faz
la olması lâzımdır. Acaba noksan olan neresidir? Han
gi livanın mebusları nazarı itibara alınmıyor? Bun
ları öğrenebilir miyiz? Yani Divanı Riyasetin şu he
sabı neye müstenittir? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — O vakit 
Edirne vilâyeti de dahildi. 

REİS — Efendim bu, berayi malûmat buraya gel
miştir, 

RAGIP BEY (Kütahya) — Hayır efendim, Mec
lîse ait bir meseledir. 

RBlS — Meclisin kendi halledeceği bir mese
ledir. Efendim rica ederim. Divanı Riyaset bir kaç 
livayı sakladı mı? Divanı Riyasetten malûma* ala
bilirsiniz. Saklamada bir mâna yok. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Saklamak değil 
efendim, belki bur yanlışlık olur. 

Binaenaleyh, halkın bu husustaki İhtiyacım tehvin, 
gün be gün artıp giden bedeli İcarı her an bir had 
dairesinde bulundurmak ve aynı zamanda ashabı em
lâk ile müstecirlerin hukuk ve vezaifi mütekabillerini 
de temin etmiş olmak üzere âcizane düşünebildiğim 
mütalaamı on bir maddelik bir lâyihai kanuniye şek
linde zeylen yazıyorum. Lütfen Meclisi Aliye arz ve 
müstacelen müzakeresiyle tasdikini teklif eylerim. 

Büyük Millet Meclisi 
Yozgat Azası 

Süleyman Sırrı 

3. — TEKLİFLER 

— 39 — 



1 : 82 13 . 10 . 1336 C : 1 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edelim de
ğil mi efendim? {Müstaceliyetle sesleri) Müstaceliyet 
kararını kabul ediyor musunuz? (Hay hay sesleri) 
Müstaceliyetle Lâyiha Encümenine havale edildi efen
dim. 

4. — TA 

L — Ergani Mebusu Strrt Beyle rüfekasmm 
Ergani livası merkezinin Osmaniye'ye nakline, Pa
lu'nun Uva haline ifrağına dair takriri 

REİS — Efendim, Ergani mebuslarının bir tak
riri var, okunacak: 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilerine 
Ergani mutasarrıflığının merkezi olan Maden 

ItaBafeast ha*einevki her türM terettiyat ve Mttşafat 
istidadından mahrum bir köy halindedir. Binaen
aleyh, merkezi livanın buradan her türlü erbabı in
kişafı muhtevi olan Osmaniye'y* nakli ve kezalrk ga
yet mühim olan Çönfcöş nahiyesinin ikaza haline if
rağı ve Madenin de kazaya tenzih' ve Lice kazasının 
dahi ilâvesiyle üç kazalı yeni bir liva teşkili asayiş 
ve iktisat noktai nazarından pek elzemdir. Bu su
retle ahalinin tabayii ve arazinin vaziyeti itibarîyle 
esasen Ergani ile bir münasebeti tabiiyeti bulunmı-
yan, üç yüz altını; karyeyi haiz olan ve Erzurum, 
Van, Bitlis vilâyetlerinin vasatında ve mezkûr mahal
lere giden caddenin güzergâhında bulunan Palu ka
zasının dahi müstaflül bir liva haline ifrağı, Çarsan-
oafc, Çapakour kaaalanıMn Dersin ve Genç sancak
larından fekki itfCîbatryle bu livaya raptı ve Palu 
dahilinde iktisat, sekene ve kasabaca müsait vazi
yette olan Sivan ve Karaligân nahiyelerinin de bir 
kaza haline getirilerek bu suretle üç kazayı haiz 
yeni bir livanın teşkili, halkın Hükümetle olan işle
rinde naili subulet olmalarını temin ve mahali mez-
kûrenin esbabı terekkiyaft ve inkjşaf&tını derecei ulâ-
da tatmin edeceği na kabili îştibah bulunmuş ve 

7.ı <— Casusluk ve hiyaneti vataniye ve harbiye 
İle maznun eşhasa ait, askeri divanı harplerden mev
rut evrakın iade edilip edilmiyeceğine dair An
kara İstiklâl mahkemesi riyaseti tezkeresi ve Adliye 
encümeni mazbatası. 

2. — Siİrd mebusu Mustafa Sabri Efendinin, 
Garzan köprüsünün tamirine dair teklifi kanunisi 
(21113). 

REİS — Efendim, Sürt mebusu Mustafa efen
dinin bazı köprülerin tamiri İçin bir takriri vardır. 
'(Sesler: Lâyiha ve Nafıaya). 

geçen şehri Ağustos gayelerinde bu husus Dahilîye 
vekaletince dahi mahallinden istilam edilerek bu 
bapdalki muktazİ sureti rapten takdim kılınan Palu 
kazası meclisi idaresinin mazbatasında deıtmeyan 
edilen mütalâa* ile teyit kılınmış dmasına binaen 
(Ergani livası merkezinin berveçhi mâruz Osmaniye'
ye nakli ve teşkilâtı cedide üzerine nüfus ve varida
tının iki misli terakki edeceği şüphesiz bulunan Palu' 
nun dahi liva haline ifrağı hususunun acilen tensip 
buyurulmasmı arz ve teklif eyleriz. 

•W Teşrinievvel 1336 
Engand Mebusu Ergani madeni 

Sim M. Vehbi 
Tokat Muş 

'Mustafa Riza 
Mandiıl Genç 
Deıtviş Ali Haydar 

SESLER — Heyeti VekÜeye, Lâyiha encüme
nine (Gürültüler). 

REtS — Canım efendim biriniz söyleyiniz... 
TAHSİN BEY (Aydın) — Heyeti Vektleye yaza

lım efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Teklif, 

eğer teklifi kanuni İse evvelâ Lâyiha encümenine 
gitmesi lâzımdır, sonra ait olduğu encümene gider. 

BİR MEBUS BEY — Bu neye dair efendim? 
[REtS — Palu kazasının liva olmasına, sancak 

olmasına dair bir takrirdir (Dahiliye vekâletine ses
leri). Dahiliye vekâletine gitmesini arzu edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Dahiliye vekâletine havale 
olundu. 

Riyaseti Celileye 
istiklâl mahkemesi riyasetinin, işbu tezkeresi en

cümenimizde müzakere ediMÎ. Hıyaneti vataniyeden 
dolayı bidayet mehakimince derdesti riivet bulunan 
ımevad hakkında kanun sarih bulunduğundan bu ci

fi, — MAZBATALAR 

OURLER 
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Jıetm tetkik ve tezekkürüne mahal görülmedi. As
kerî divanı harplerde bulunan casusluk ve hiyaneti 
harbiye mesailine gelince; istiklâl mehakimi hakkın
daki kanun bu gibi mevaddı alehfttSk istiklâl mah
kemelerinin dairei rüyelıine tevdi eylediği, mukadde
ma divanı harpterce vazıyed edilen mevad haklkında 
da bir gûna sarahatti istisnajyeyi gayri muhtevi ve 
mefcafcimi mezkûre tarafından rüyet edilmesi muktazi 
bulunduğu ekseriyetle takarrür eylemiş olduğundan 
Heyeti Umumiyeye arzı keyfiyet olunur. 

1 Teşrinievvel 1336 
Ad. En. Reisi M. M. 

'Mehmet Şükrü Ahmet Nafiz 
Kâtip Âza 

Mehmet Vasıf Mustafa 

•MUSTAFA SABRI EFENDİ (Siıird) — Efendiler 
bir kanunun makabline şümulü olmaz. Yalnız mu-
hatffifi ceza olursa makabline şâmil olur. Halbuki 
biz burada istiklâl mahkemelerine verirsek müseddi-
di ceza oluyor. Malûmu âliniz, istiklâl mahkemeleri
nin cezası katidir ve büyüktür. Diğer mahkemelerin 
ise Öyle değildir. Bin mücrimi mahkûm etmekten 
ise bir masumu kurtarmak nazariyesi bin sene evvel 
kabul edilmiş bir şeydir. Binaenaleyh bu nevi dea-
vjöin feüküâl mahbemeterfne hatvtafe ediDmöytip Ad
liye mahkemelerimle rüyetirti teklif ederim. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) 
— Encümen namına izahat vereceğim. Meclîsi âli
niz bir tefsir karşısında bulunuyor. Takdim edilen 
tezkereyi tetkik için Adliye encümenine tevdi bu
yurdunuz, Encümende ariz ve amik müzakerat cere
yan etti ve ekseriyetle bu suret kabul olundu. Bu
nun esbabını izah etmek isterim: 

Hiyaneti vataniye cttrmiyle Adliyece muhake
meleri derdest bulunan mücriminin kemafissabık el
yevm vâzıülyed bulunan mahkemelerce rüyet edil
mesi ve istiklâl mahkemelerine devredilmemesi kay-
di zaten kabul edilmiştir. Bunu vazederken Heyeti 
aliyeniz vazıı kanun satâhiyetiyle düşünerek böyle 
bir tereddüt vâki olması için bu kanun çıkar çık
maz böyle bir kaytt koymuş olsa idi, mehakimde 
bulunan ve istiklâl mehakiminİn salâhiyetine istinat 
eden cemim, esbabı Adliyeden salâhiyet karariyle 
devredilecekti ve bunun devredilmemesi ve tesettüt 
yapılmaması İçin böyle bir kaydı vazetmiştik ve 
böyle düşünmüştük. Kavarimin vazı ve neşrinde esas 
olan şey, o kanunun dairei salâhiyetine dahil olan 
şeylerdir. Biz burada bilûmum hiyaneti vataniye ile, 
hiyaneti harbîye ve casusluk gibi ve hattâ bunların 

fevkinde vazettiğimiz ifsadat, teşvîkat, tahrikat misil-
lu, memleketin asayişini, memleketin müdafaasını 
zâfa uğratacak mesaili de İstiklâl mahkemelerinin 
cümlei salâhiyeti dahiline verdik. Bu kanunun tarihi 
neşrinden itibaren, bütün hiyaneti vataniye cürmiyle 
müJtehem ve maznun bulunanların ve hiyaneti vata
niye ve harbiye, casuslukla maznun ve müttehetn 
olanların, ifsadat ve teşvikat ve tahrikatta bulu
nanların, istiklâl muhakimd bulunan mıntıkalar da
hilinde bu kabil ceraâmin niyeti, istiklâl rnehaki-
iminin cümleİ vezaifindendir ve bu, kanun neşredil-
diği tarihten İtibarenddr. Kanunun neşredîlmesiyle, 
arkadaşımızın beyan buyurdukları mesele burada hiç 
taruz etmez. Arkadaşımız; esbabı muhaffifeden olan 
şeyler kanunun makabline şâmil olur, yoksa böyle 
doğrudan doğruya ikinci bir tetkika mahal olmıyan, 
istiklâl mabkıemelerİnin kati olarak vermiş oldukları 
hükümlerde esbabı muhaıffife yoktur, esbabı müsed-
dide vardır, binaenaleyh mehakimde »kalması lâzımdır 
diyor. Bu varit değildir efendim. Mazbatada beyan 
edildiği veçhile, kanun tarihi neşrinden mer'idir ve 
tarihî neşrinden itibaren meri olmasıdır. Bu kabil 
oeratmkt riiyeti için o mehakime salahiyet verilme-
sindendir. Bu tarihi neşrinden itibaren asü ve mut
lak olarak verilmiştir ve evvelce de divanı harpler-
deki casusluk ve hiyaneti vataniye, hiyaneti harbiye 
cürmünden ve bu cürümlerden dolayı isnadatta bulu
nanlar hakkındaki nıevaddın yine divanlarda niyetini 
kabul etmedik. Hiyaneti vatanîye cürmünde olduğu 
gibi meskûtün anh bırakılmıştır. Mutlak ıtlakı üze
rine cereyan eder. Ciheti kanuniye ve hukukİyesi iti
bariyle bu kabul ceraime değil tevdi edilenler, elyevm 
derdesti rüyet bulunanların, hiyaneti harbiyeden 
maznun ve mütbehem olarak derdesti muhakeme bu
lunanların da muhakemeleri istiklâl mahkemesine 
verilmesi ioabeder. Bunu daha ziyade tenvfr ede
bilmek İçin bir misal arz edebilirim: Meselâ Bey-
pazarında bir cinayet mahkemesi yok, o kazanın ev
rakı cinaiyesSİ meselâ Ankara'ya geliyor. Bu, An-
kara Bidayet mahkemesinde rüyet edilirken Beypa-
zarında bir cinayet mahkemesi teşekkül etse ve onun 
tarihi teşekkülünden itibaren Ankara cinayet mah
kemesinde derdesti rüyet bulunan mesaili cinaiye ne 
yapılır? Osada bir hakkı kaza taavvün etmiş ve o 
kazanın hakkı kazasına dahil olmak cihetiyle Anka
ra cinayet mahkemesi ademi salâhiyet karariyle bu 
evrakı Beypazannda teşekkül eden mahkemeye gön
derir ve şimdiye kadar böyle devam etmiştir. Şimdi 
istiklâl mehaıkimi teşekkül etmek itibariyle bu kabil 
oeraim istiklâl mehakiminin hakkı kazasına dahil 
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olmak itibarîyle derhal oradan oraya nakledilmesi 
'kanunen lâzımdır. Hatta bu kakteten de lâzımdır. 
Yani uzun boylu tefsire değeri yoktur. Tabii tered
düt neticesi olarak Meclisi âlimize sevkedilmis.. 
Kaodeten böyle olmak lâzangebr. Biz ka'idei kanuni» 
yeyi ileri sürdük. Yoksa kanunun şiddet ve hiffetinl 
düşünmedik. Kanunun şiddeti meselesi, İstiklâl mah
kemesi kanunu müzakere olunurken mevzuubalhas 
olabilirdi, zannedersem kanunda biz bir tefsir karşı
sında bulunuyoruz ve bu kanunun tefsirini de vazıı 
•kanunun şeref ve haysiyetiyle mütenasip, kavaidi ka-
•nuntyeye muvaffak bir şekilde yapmakhğı teklif ede
riz. Binaenaleyh bunun encümenin tefsiri veçhüle 
kabulünü teklif ederim. 

FEYYAZ ÂLÎ BEY (Yozgat) — Müzakere kâfi
dir. (Müzakere kâfi sesleri). 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim, ben 
'böyle bir şeye karışmak istemezdıim. Yalnız geçen 
gün bu husus hakkında bir müzakere esnasında bir 
noktaya ilişildi, bidayet mahkemesi ademi salâhiyet 
'karan veriyor, istiklâl mehakimine gönderiyor, feüik-
lâl mehakimine koyduğumuz kayıt mucibince, İstik
lâl menakimi; bunda benim ademi salâhiyetim var
dır diyor ve İade ediyor. Bunun üzerine (Hayır, ha
yır sesleri). Bidayet mahkemeleri evrakını diyorum 
Beyler. Divanı harbin değil, şimdi ademi salâhiyet 
mücadelesinin halli Temyiz mahkemesine mütevak
kıftır. Şu halde bu kararlar Sivas'a kadar gidecek, 
sürünecek, şöyle olacak, böyle olacak... Netice ne 
olacak? Lütfen bunu İzah etsinler. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Bunun 
cemyizi yoktur. 

İSMAİL SUPHİ IBEY (Burdur) — Efendiler, 
bidayet mahkemesine ait husus hakkında kanunda 
sarahat var. Zaten encümen de onu mevkii müzakere
ye vazetmiyor ve ondan bahsetmiyor. 'Mevzuubahİs 
olan mesele, Divam harplerde bulunan evrakın İstik
lâl mahkemesine devri meselesidir. Kanuni cihetten 
sarfınazar, vicdani ciheti nazarı itibare almalıdır. Ar
kadaşlarımız diyorlar ki; Ankara mahkemelerinde 
âza olan arkadaşlarımız biliyorlar <ki; yüzlerce adam 
vardır, bunlar mevkuftur, bu adamlar mahkûm ola
cak mı, değil eni? JBeriyüzzime midir, değil midir? Bi
çareler yatıyorlar. Bunlar ne olacak dediler. Bunları 
biran evvel bize devretsin, biran evvel işlerini göre
lim beri olanları koyuverelim. Mesele budur. •(Müza
kere 'kâfi sesleri). 

ŞEVKET BEY <Sinop) — Bendeniz Hilmi Be
ye cevap vereceğim, IMesele salahiyet ve ademi salâ

hiyet meselesi, yani tâyini merci meselesi değildir 
Mesele, Divanı harplere ait, bidayet mahkemelerine 
ait aksamın hangi mahkemelerde rüyetini, yani İstik
lâl mahkemesinde mi, yoksa bidayet mahkemesinde 
mi? Rüyeti meselesidir. Bu cihet encümenin mazba-
tasiyle takdir edilmiştir. Sonra Mahkeme arasında 
vukubulan herhangi bir ihtilâf, Usulü muhakemat ka
nununun 419 ncu maddesi mucibince behemehal Mah-
kemei temyizde halfolunur. ıBu cihet ntevzuubahis de
ğildir. Kanun da ona dair .değildir. 

SÜLEYİMlAN SIRRI ©EY (Yozgat) — İstiklâl 
mehakiminin mercii temyizi bu 'Meclistir. 

RıBİS — Müzakereyi kâfi görüyor musunuz? kâ
fi görenler ellerini kaldırsın. <|Reye sesleri). Kâfi gö
rüldü efendim. Adliye Encümeninin mazbatasını 'ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edildi ve 
İstiklâl Mahkemesine de havale edildi. 

Efendim, Matbuat ve istihbara! müdüriyeti 
umumiyesi bütçesi var. 

2. — Bu seferberlik müddetine münhasır olmak 
üzere hidematı fileye ve ihtiyatiye ve müstahfaza ef
radından bedeli nakdi ahz'na dair kanun lâyihası, Ka-
vaninl maliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri 
mazbataları. 

OFBRIATÖR iBMİN 'BEY ı(Bursa) — Efendim, 
usulü müzakereye dair bir şey arzedeceğim. Bu mat
buat bütçesinde müstaceliyet kararı var mıdır efen
dim? IBizim ruznamemizde günlerce müstaceliyet ka-
rariyle bekliyen ;Bedeli nakdi kanunu var. Ne için o 
•meseleyi halletmiyoruz, ruznamenin en nihayetine ko
yuyoruz? ^Bedeli nakdi kanunu en mühimdir sesleri), 

NAFİZ 'BEY ıfOam'k) — •Bedeli nakdi kanununu 
tacil edelim efendim. 'Mademki Bedeli nakdi kanu
nunda müstaceliyet vardır, en evvelâ onun müzake
resine iptidar edelim. 

MEHMED ŞÜKRÜ BEY (Karabisarı Sahip) — 
Meni müskirat kanununun tabi olduğu muameleye ta
bi oluyor. 

HASAN BASRtf BEY .(Karesi) — Matbuat ve 
İstihbarat müdiriyeti umumiyesine ait tahsisat, bir 
tahsisatı muvakkatedir. Yani avanstır. Kati bir büt
çe değil, binaenaleyh o da müstaceldir. Onun takdi-
men müzakeresini teklif ederim. 

OPERATÖR EMİN IBEY (Bursa) — Pekâlâ. 
Bütçeden sonra IBedeli nakdi kanununu müzakere 
edelim. Fakat 'bir kere reye müracaat buyurmanızı 
rica ederim. 

'REİS — Efendim, müsaade buyurun matbuata ait 
bütçe dünden ruznamei müzakereye konmuş ve bu-
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rada müzakere olunmak üzere iken Müdür 'Beyi bu
lamadık. Bedeli nakdi kanunu da filhakika günlerden 
beri duruyor. §İmdİ Mecliste iki rey var. iBiri Bede
li nakdi kanununun takdimi.. 

NAFİZ ÎBEY .(Canik) — iŞu teklifi lütfen.. 
Makamı Riyaseti Celüeye 

iMüsiacelİyet kararım haiz bulunan Bedeli nakdi 
kanununun tercihan müzakeresini teklif ederim efen
dim. '13 Teşrinievvel H'336 

Ahmet Nafiz; 
Canik 

MUSTAFA SABRÎ OFBNDt (SÜrd) — Bu bir 
avanstır, sonra IBedeli nakdi 'kanununu müzakere ede
lim. 

(HlAlMDt NAMIK BEY (tzmrt) — Efendim, bir 
şey arzedeceğim. Eğer 'Bedeli nakdi kanunu takdjmen 
müzakere edilecekse Maliye Vekilinin burada bulun
ması lâzımdır. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Hacet yok
tur. Ruznami hesrgün kendilerine tebliğ olunuyor. 
OReye konsun sesleri). 

REİS — Ruzname her gün •tebliğ olunuyor. 'Efen
dim, ikinci bir takrir var, okunsun; 

Riyaseti CelUeye 

iBedeli nakdi kanunu müstaceldir, 
teklif ederim. 13 Teşrinievvel 1386 

müzakeresini 

Bursa 
Emin 

RiEtS — Efendim, gerek evvelki takrir, gerek sor 
raki takrir bir mealdedir. Bunu kabul edenler ellerin 
kaldırsın. Kabul edildi. 'Bedeli nakdi kanunu tercihan 
müzakere olunacaktır. 

([Beş dafcika teneffüs edilmek üzere celse tatil edil
di.) 

İKİNCİ CELSE 
Açılma Saati: VO'da 

REİS — VehU Efendi Hazretleri 
KÂTİPLER : Haydar Bey (Kütahya) Cevdet Bey <KU*abya) 

REİS — Bedeli nakdi hakkındaki mazbata oku
nacaktır. 

Büyük Millet Meclisi (Riyaseti Celilesine 

Bedeli nakdi ahzi hakkmda evvelce -tanzim edil
miş ofon liyihai kanuniye (müsveddesinin Heyeti umu
miye kanariyle berayi tadil encümenimize havale bu-
yuruhnası üzerine icabı hal yeniden, tetkik ve müza
kere olundu. Umum efradı milletin müdafaai vatan ve 
memlekete bilfiil iştirak eylemeleri lâzsmeden olup 
maahaza hizmeti fikye erbabından maada ihtiyat ve 
müstahfaz sınıfımı teşkil eden efradın bedelâtı rıaikdi-
yelerinin kabul edilmemesi de ilcaatı hal ve zamana 
nazaran şayanı tecviz görülemediğinden-bittabi mileü 
gayri müslime de dahil olduğu halde-hizmeti filiye er
babından madasının bedeli nakdülerJnin ahiz ve ka
bulü hususu ekseriyetle teosip edilmiş ve bu noktai 
nazara binaen tadilen tanzim olunan lâyiha] kanuni
ye müsveddesi leffen arz ve takdim kılınmış olmakla 

keyfiyetin Heyeti umumİyeye 'iblağı tezekkür kılın
mıştır. 

Muvazenei Maliye 
En. R. 
Çorum 
Ferid 

Kâtip 
Kozan 

Bedeli nakdi 
alınmasına 
muhalifim 
Mustafa 

Aza 
Diyarbekİr 

Şükrü 

M. M. 
Çorum 
Fuad 

Aza 
Mardin 
Necib 

Aza 
Ayıntab 

Kılmç AH 

Aza 
Erzincan 

Bedeli nakdi alınmasına muhalifim 
Emin 
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MUVAZBNEt MALİYE En. M. M. FUAD 
(Çorum) — Hizmeti fiiliye; muvazzafa, olacak sdhvi 
mürettip var. «Hizmeti muvazzafa erbabından» sure
tinde tashih edilecek. 

REİS — Efendim, kanunun heyeti memuası hak
kında söz isteyenlerin esamisini okuyorum. Daha «Öz 
isteyecek varsa yazalım. 

MiEMBD ŞÜKRÜ (BEY (IKarahİsarı Sahib) — 
'Bendeniz söz itiyorum. 

MAZHAİR IMÎÜFfT lBEY ıÇHaklcâri) — (Bendeniz 
Müdafaai Milliye Encümeni namına söz istiyorum. 

RJEtS — Efendim esamiyi okuyorum; Emin S., is
mail 'Sapkı B„ Oİlmi B., Hacı Tevfik Ef„ (Basrİ B„ 
Vehbi B., Şükrü »., Mazhar Müfit B., Nafiz 'B. daha 
söz isteyen var mı? 

MAZHAİR MÜFÎT IBEY (Hakkâri) — Efendim 
bendeniz usulü müzakereye dair söz söyliyeceğim. 

•RBİİS — Encümen namına mı? 
MAZHAİR (MÜFİT BEY [(Hakkâri) — Evet. 
RBtS — O halde söz söyliyebilİrsioiz, 

MiAZHAR MÜFffT (BEY (Hakkâri) — Efendim 
zaten müstaceliyetle müzakeresi takarrür eden -bu ka
nunun biran evvel müzakeresini hepimiz arzu ederiz. 
Fakat maatteessüf ne çane ki nizamnameye mugayir 
olarak bu kanun, en ziyade alâkası olan Müdafaai 
Milliye Encümenine havale edilmemiştir, binaenaleyh 
bendeniz Müdafaai Milliye Encümeni Mazbata mu
harriri sıfatiyle Encümenle alâkası derkâr olan bu ka
nunun evvel emirde Müdafaai Milliye Encümeninin 
de mütalâasını almak üzere oraya tevdiini rica ede
rim. 

TUNİALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim evvel
ce Müdafaai Milliye Encümeninden geçmiştir. 

MAZHAR MÜFİT (BEY — Geçmemiştir efen
dim (evvelce geçmiştir sodaları). 

TUNALI HİUMlt BEY .(Bolu) — Geçmiştir ve 
Müdafaai Milliye şimdiye kadar arayıp sormalı ve 
vazifesini görmeliydi 

'MAZHAİR MÜFİT IBEY — Tevdi edilmeyen 
evrakı arayıp soramaz, 

RıBÎS — Hilmi İBJ Söz İstediniz isminizi yazdım. 
MıEHMED 3ÜKRÜ IBEY iflKarabisan Sahip) — 

Evvel emirde IMüdafaai Milliye Encümenin* gitmiş 
ve aradan gelmiş, Muvazenei maliye Encümenine al
mışlardı. Bedeli nakdi olması hasebiyle Muvazenei 
Maliye Encümeninden de geMj. Birinci maddesi is
lamlardan bedeli nakdi alınmamak suret il e reddedildi 
ve redden sonra Muvazenei Maliye Encümenine yal
nız gayrimüslimler hakkında tetikikat yapılmak üze
re gitti, [(gürültüler) fakat bugün karşımıza yeni bir 
şekilde geldi, 

'MAZHAİR MÜFİT IBEY ((Hakkâri) — Kâtipler 
tetkik buyursunlar. Encümene gelmişse diyeceğimiz 
yok. 

•KATİP HAYOA'R <BBY (Kütahya) — (Evrakı 
muayene ederek) Efendim, lâyiha evvelâ Hükümetten 
teklif edilmiş. İptida 'Kavanini Maliye Encümenine 
gitmiş, Kavanini [Maliye Encümeni Mazbatasını yaz
mış, Muavenei Maliye 'Encümenine gitmiş, Muvaze
nei Maliye Encümeninin iki mazbatası vaırdır; demek 
ki Muvazenei maliye Encümeninde bu mazbata iki 
defa tetkik edilmiş ve iki mazbataya raptedİlmiştir, 
Kanunun Müdafaai Milliye 'Encümenine tevdiine dair 
elimizdeki dosyada hiç bir sarahat yoktur. 

RE8S — Müdafaai Milliye Encümenine gitmesini 
arzu ediyor musunuz? Arzu buyuranlar ellerini kal
dırsın (müstaceliyetle sadaları). 

Müstaceliyet olmazsa gitmemek mi lâzımgeKr? 
(Müstaceliyete gitsin sadaları).. 

Müstaceliyetle gitmesini kabul ediyormusunuz? 
(evet sadaları) pek ala müstaceliyetle Müdafaai Mit
liye Encümenine havale olundu. 

OPERATÖR EMltN BEY ('Bursa) — Sözüm mah
fuzdur; <Reis efendi; 

1 — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI Ofevtam) 

S. — Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin Nafia 
Encümeni âzalığmdan istifası. 

ÎRiyasetİ Celileye 
Beşinci şubece ahiren Haricîye Encümenine inti

hap edildiğinden Nafia Encümeni âzalığmdan istifa 
eylediğimi arzederhn. Bursa Mebusu 

Operatön Emin 

SÜLEYMAN SIRRI İBEY (Yozgat) — Bir zatın 
iki encümende bulunması caizdir. 

(REİS — İstifa ediyor, cebir olunmaz. 
OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Ayni za

manda Sihhiye Encümeninde Mazbata Muharririyim. 
ıRIBtS — Nafıaya beşinci şubeden bir efendi âza 

'intihap edilsin efendim. 
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7. — MÜZAKERE ©DİLEN MAUDELER 

1. — Matbuat ve istihbarat müdüriyeti umumi-
yesi muvakkat bütçe konunu lâyihası ve Muvazenei 
maliye Encümeni Mazbatası. 

(RElS — Birinci rakamda Matbuat Ve istihbarat 
müdüriyeti bütçesi varsa da müdiri umumi gelmedi
ğinden diğer kanunun müzakeresine başlanacak. 
([Müdiri Umumi Galip 'Bahtiyar Beyin vürudu üzeri
ne). 

<GaIİp Bahtiyar Beye hitaben) Ha geldiniz mi? bu
yurun efendim! 

Matbuat ve istihbarat müdiriyeti 'bütçesine haşlı
yoruz, ıflSBz istiyoruz sadaları) müsaade buyurun birer 
birer yazayım, Suphi Bey., başka? 

TUNAU HtlJMl BEY — Söz istiyorum. 
IRjEfS — Hilmi 'Bey! sen söz istemesen bile sana 

söz veriyorum, sen müstesnasın. 
Efendim buna dair söz isteyenlerin esamisini oku

yorum. Suphi B., Sırrı B., Talisin B„ HİImİ B., Dur
sun B., Şükrü B., daha söz istiyen var mı? 

'MüdirBey izahat verecek misiniz? 

GAtiÎP BAHTİYAR BEY ıfMatbuat ve istihba
rat Müdiri Umumisi) •— 'Efendim geçenki celselerin 
bîrinde müdüriyeti umumiyenin bazı masarifi İçin 
avans bir para .talep olunmuştu. Muvazenei Maliye 
Encümeninden geçtikten sonra heyeti celilenize tevdi 
olunmuştu. 'Bu talebe bazı itiraza* vaki olmuştur. Ve 
ezan cümle müdüriyeti umumiyenin tarihi teşekkülü 
olan hazirandan itibaren on beş bin liralık bir tahsi
sat verilmiştir. Henüz bu tahsisat bitmeden avans .ta
lebi caiz olamıyacağı beyan edilmiş ve itiraz edilmiş
tir. 'Bu babta müsaade ederseniz bazı izahat vere
yim : 

7 Haziranda teşekkül eden müdiriyeti umumiye-
ye 15 bin liralık bir tahsisat verilmiştir. Bunda mü
diri umumi maaşı, ajans memurları, dahiliye masası 
diye kadro tayin olunmuş ve bazı masarif verilmiştir. 
Bu avam olarak verilen bütçeden eylül gayesine ka
dar V2 300 lirası maaş ve bazı masarif olarak sarfe-
diknistir, f2 750) lirası da teşrinievvel maaş ve masa
rifi daimesine karşılık konmuştur. Şu halde 15 000 li
ra bitmiş demektir. 

Halbuki geçenlerde de masraf bahsinde İzahat 
verdiğim sırada arzetmİştim ti; müdiriyeti umumiye
nin bazı teşebbüsatı vardır ki bu teşebbüsait paraya 
muhtaçtır. 'Ezan cümle memlekette vasrtai tabın fık
danı hasebiyle bir çok şeyler tabedilemiyor. Bunun 
için bir matbaa tesisi lüzumu derkârdır. Matbaasız hiç 

bir iş yapılmıyor. Ankara'da iki matbaa var, bir ta
nesi ancak Meclisin şeylerini tabedebiliyor ve ona 
mahsustur, başka iş yapamıyor. 

OPERIATÖR ©MÎN BEY HjBursa) — Hattâ onu 
bile yapamıyor. 

GALİP BAHTlYıAfR BEY ^Devamla) — Diğer 
itaraftan vilâyetin bir matbaası vardır. Pek kadim bir 
şeydir. Eskidir, taş basması olarak getirilmiş, burada 
tadil edilmiş, pek güçlükle işliyor. Elli sayfalık bir 
eseri yirmi «günde ancak tabedebiliyor. Bununla tabii 
ne neşriyat yapılabilir, ne irşat, hiç bîr şey yapılamaz. 
Bu itibarla bir matbaa tesisini tasavvur ettik. Bunun 
İçin de yapılan bazı teDkikat üzerine '10 000 liralık bir 
masraf icabediyor. Bu matbaayı kurmak, getirtmek, 
(hurufatım almak velhâsıl azami olarak 10 bîn föralak 
bir matbaa yapılırsa ufak bir mikyasta ve herhalde 
ihtiyacın ufak bir kısmını tatmin edebilecek surette 
bir vasrtai tab elde etmiş oluruz. Bundan başka mem
lekette fıkdanı en ziyada bissolunan şey kâğıttır. Kâ
ğıt hiç yoktur. Bundan evvel 'bîr miktar kâğıt getirt-
tİrİImİştir. Fakat kâğıda olan ihtiyaç o kadar şedittir 
ki; daha bir kısmı merkeze celbolunmadan etraftan 
vâki olan müracaat üzerine -hemen bitmiştir. Geçen
lerde izahat verildiği sıralarda îsmail Suphi 'Bey, hat
tâ bunda geç kalınmış olduğunu ve daha bir çok si
pariş yapılmasını söylüyorlardı. Bu, pek doğru idi. Bu
nun için 'tekrar bir kâğıt siparişini zaruri gördük ve 
bazı teşebbüsata giriştik. Bunun için 7*8 bin lira tah
sise mecbur kaldık. 

Kezali'k yalnız kâğıt değil, mürekkep de yok. Bu
gün Ankara'da, vilâyetin bir iki yerinde mürekkep ol
duğunu istihbar ettik. Eğer o, boş çıkarsa zannederim 
on günden sonra tabiyat duracaktır. Hiç mürekkep 
yoktur. Bir yerde bir parça bulunduğunu İstihbar et
tik. Telgrafla istedik, eğer orada varsa ve getirtebilir-
sek, İstanbul'dan sipariş ettiğimiz mürekkepler gelin
ceye kadar neşriyat belki sefctedar olmaz. Şu halde 
mürekkep ve daha bazı levazım var. Onları da ısmar
lamak icabediyordu. Onun için de 3 bin lira kadar bir 
para tahsisi zaruri idi. Şu halde 20-i25 bin lira kadar 
bir para tahsisi lâzım ki en mübrem olan levazımı ta
biyeyi temin edebilelim. -Bu 'istediğimiz para evvelce 
tasdik olunan bütçenin masarif kısmına dahil değildir. 
Sırf masarifi fevkalâde ve gayrimelhuzadır ve bun
lar yapılmazsa tabiyat durur. Matbuat idaresi de hiç 
bir şey yapamıyacağı gibi Anadolu'nun aksamı muti-
telifesinde bulunan gazeteler ve diğer matbaalar tati-
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li neşriyata mecbur kalır, İşte efendiler, istenilen pa
ra budur. Muvazenei Maliye Encümeni, bu hususta 
umumi bütçe ile tevem olsun diyerek bizim istediği
miz 35 bin lirayı 40 bin liraya İblâğ etmiştir ve bi
zim istediğimiz avans da budur. Çünkü bütçe henüz 
çıkmamıştır. 'Bütçe çıkmış olsa İdi bunları istemeğe lü
zum görmezdik, hakkımız, salâhiyetimiz dairesinde 
sarfederdik. Zannederim bütçe çıkmamıştır, Farzede-
lim ki daha bir müddet teafohür edecektir, şu halde 
bütçe olmayınca ve evvelki ıtahsisat da bitince tabiidir 
kî böyle fazla olan bir avans talebine mecbur kaldık. 
Binaenaleyh İstenilen avansın kabulünü istirham ede
rim, Mesele bundan ibarettir. Bu istenilen avans, ar-
zettiğim veçhile, taibiyatın sekteden vilayesi için itti
hazı mecburi olan tedabir içindir ve bunlar da yapı
lamazsa, eğer şimdiden ısmarlanmazsa bir ilci ay son
ra tekrar bir muameleye ihtiyaç kalırsa, zannederim 
tabiyat sefctedar olur, tatile duçar olur. 

RJEtS — Süleyman Sırrı 'Bey.. (Müzakereye ha
cet yok efendim, mesele avansttır sesleri). 

OPERATÖR BMİÜN BOY <Buna) — Şu izahata 
nazaran müzakere kafidir efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY <Yozgat) — Efendim, 
mevzuu müzakere olarak Matbuat ve istihbarat mü-
dİriyeti bütçesi diye elimize verilen iki teklif var
dır, Bunun birisi Heyeti Vekilenin, diğeri Muvazenei 
Maliye Encümeninin teklifidir. Heyeti Vekile diyor 
ki: 
, «tera riyasetine merbut -Matbuat ve İstihbarat mü

düriyeti umumiyesinin bidayeti teşekkülü olan 133€ 
senesi haziranından senei mezkûr© eylül gayesine kadar 
olmak üzere dört aylık maaşat ve masarifatmt mübey-
yin muvakkat bütçe otuz beş bin beş yüz on sekiz li
ra olarak kabul edilmiştir.» 

Sonra Muvazenei Maliye (Encümeni de itesriniev-
vel aynı da dafoil ettiği halde bunu 45 bin liraya ib
lağ etmiştir. Malûmu âliniz evvelce Matbuat ve 'istih
barat kanununun hini tanziminde bir kadro kabul 
edilmişti. 'Bu kadroda masarifi seneviye 15 bin lira 
olarak kabul ve tahsis edilmiştir ve bu masarif içe
risinde bilûmum maaşat, irsadat ve istihbarat masra
fı, kırtasiye, tesisatı iptidaiye,. 'Yani şu kadro bu 'ida
renin bir senelik masarifini kamilen muhtevidir. Bu
nu aya taksim ettiğimiz takdirde, beher ay için' 1 250 
lira sarfetmeleri icabediyor. Şu halde tarihi teşkili 
olan hazirandan teşrinievvel gayesine kadar bu dai
renin masarifi 6 250 liraya baliğ c-lmak icabederdi. 
Halbuki bugün 45 bin lira isteniyor. Dört ayda 45 
bin, oniki ayda üç kere 45 "bin, 135 bin lira eder. Şu 
halde kadroyu kat kat tecavüz ediyor. 

İkinci bir şey de; su teklif edilen kanunda «Bu 
para maaşat ve masarifiata sarfediimistİT, binaena
leyh 45 bin liranın kabul ve tasdiki bir emrivakidir. 
Bunu Heyet tasdik etsin» denildiği halde, 'Müdürü 
umumi Bey, para veriniz ki biz kağıt getireceğiz, 
mürekkep getireceğiz diyor. Yani Müdürü Umumi 
Bey bu parayı istikbal İçin istiyor. Kanun ise «atfe
dilmiş bir paranın tasdikimi teklif ediyor. Arada te
nakuz vardır. '(Avanstır sesleri). 

MUVAZENEt MALİYE EN. M. M. FUAD 
B. (Çorum) — Simdi efendim. Sırrı Beyefendi bu
yurdular fa; vaktiyle Heyeti âlryenizde müzakere 
edilmiş,.. 

tSMAÎL ISUPHÎ BEY (Burdur) — Biz de 'belki 
itiraz edeceğiz. Hepsine birden cevap versinler, son
ra müzakere uzar. 

MUVAZENBÎ MALtYE EN, M. 'M. FUAD 
IB. <Devamk) — (Bendeniz söyliyeyim de efendim. 
Heyeti celilenizce kabul olunan kadrodan bahset
mek isteniliyor, 

Evet doğrudur. O kanunun hini müzakeresinde, 
ihtimal hatırlarsınız ve zabıtlarda mevcuttur kî bu 
tahsisatın ademi kifayesi hakkında bazı <rüfeka ta
rafından beyanat vukubulmuş ve İleride vukubulacak 
müracaatla bu para başka bir kanun üe tezyit edi
lebilir ve istenilir denilmişti. 'Bu, aynen zabıtlarda 
münderİçbir. Binaenaleyh 'Matbuat ve istihbarat mü-
diriyeti umumiyesi fazla bir şey yapmış olmuyor, ya
ni hilafı kanun bir harekette bulunmuyor. Bu tah
sisatın ademi kifayesinden bahisle sizden, Heye
ti celilenizden dört aylrk olmak üzere, avans ola
rak, para İstiyor. Yani .tahsisatı rmınzamma ta
lep ediyor. Bu paranın sarfeditİp edilmemesi, 
yani edildi mi edilmedi mi meselesini burada 
mevzubahis etmek ve işi uzatmak doğru de
ğildir. Bendeniz encümen namına söylüyorum. 
Şimdi bir şey daha arzedeceğim ki: Umumi büit-
çenin müzakeresi esnasında biz encümence bir 
çok şeylerle, hattâ teşkilât kadrolarını tespit île uğ
raştık, ihtiyaten bir çok kuyut ve şurut dermeyan et
tik, o zaman Heyeti celtteniz «pek makul»! söylemiş
ti. Biz vakıa kusursuz yapmadık. Bu, her zaman 
Heyetinizin ve encümenimizin bir hakkıdır. Madem
ki bîr para isteniliyor, o paranın sureti ahz ve sar
fını sormak Heyeti muhteremenin cümlei hukukun-
dandıf. 

Fakat o zaman denilmişti ki; şimdi mademki 
böyle bîr para isteniliyor; ndçıin beyhude yere mü
nakaşa ile vakit geçirelim? Bunu umumi bütçenin 
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müzakeresine bırakalım demiştiniz. Binaenaleyh Hü-
kümetarıizkı, DeMtetirrMn umumi bütçesi için iste
nilen avans meselesi böyle kısaca bir müzakere ile 
bitirilmiş olduğu hakle, bendeniz bu Matbuat ve is
tihbarat müdüriyeti umumiyesinin İstemiş olduğu şu 
35 bin lirayı ki bilâhare., geçenikj celsede de arzetti-
ğim gibi, umumi bütçe ile tetabuk etsin ve munta
zam, mutarrit bir halde bulunsun diye bunu 45 bin 
liraya iblâğ etmiştik ve teşrinisani {payesine kadar 
temdit eylemiştik. 

Şimdi bunun verilmesi için durudfcaz müzakere 
ile vakit geçirilmek İsteniyor. 

İSMAİL SUPHt BEY {Burdur) — Para mesele
sidir. 

FUAT BEY (Devamla) — Evet efendim, para 
meselesidir. Suphi Beyefendi daima buna muteriz 
bulunuyorlar. Fakat ifadattnda zannederim tenakuz 
vardır. 

İSMAİL SUPHİ BEY — Daha bir şey söyle
medim ki... 

(Daha bir şey söylemedi sesleri).. 
Çünkü matbuat müdüriyeti... (Gürültüler) Arz 

edeyim. Evvelki celselerdeki ifadatiyle... (Gürültüler). 
Müsaade buyurun efendim, kelâmımı kesmekle... 
(Gürültüler). 

REİS — Daha bir şey söylemedi. 

FUAT BEY (Devamla) — Lehte söylerlerse te
şekkür ederim, aleyhte söylerlerse şimdiden cevapla
rını vermiş olurum. Şimdi efendim, geçenki celsede 
dendi ki; matbuat ve istihbarat işleri yürümüyor. 
Bunun vekâlet derecesine terfi edelim ve hattâ bu
nun kadrosunu yükseltelim. Çünkü bunun ihtiyacatı 
vasidir. Hattâ şu şu yapılmamıştır diye beyanatta 
bulunulmuştu ve daha çok para da verelim denmiş
ti. Şimdi ben de sîze diyorum ki, şu paranın İstik-
sar edilecek derecede olmadığı meydandadır. Bunun 
için sözü fazla uzatmaya lüzum yoktur. Heyeti Muh
tereme izahatımı kâfi görürse maddelerin müzake
resine geçedim ve maddeleri arzu buyurduğunuz veç
hile tadil edelim. 

RBÎS — Para meselesidir. Acele eteniydim, iti
dalle görüşelim rica ederim. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Efendiler, 
etimize Kavanin mecmuast diye verilen şu kitabın 
onuncu sayfasında Matbuat ve istihbarat müdüriye
tinin teşkiline dair kanun var, bu kanun, 'hatırı âli-
nizdedir, bayram tatili gecesi müzakere edilmişti. Bu 
kanun müzakere edilirken Yunus Nadi Bey arkada
şımız müdafaa etmişlerdi. 1 250 000 kuruş masarİ-

fatı muhtelife ve müteferrika, 250 0CP kuruş da 
maaşat ki ceman yekûn, bir buçuk milyon kuruş. 
Yatıl 15 bin lira. Bendeniz o zaman şu kürsüde de
miştim ki; 1>u memlekette ancak bir hafiyelik teşki
latı tarzında olan İstanbul'daki matbuat müdüriye
tinden başka olarak yeni esaslar üzerine müesses, ilk 
Matbuat ve propaganda müdüriyeti yeni yapılıyor. 

Binaenaleyh on beş biti lira azdır ve ne yapaca
ğımızı kimse bihakkın bilmez. Yunus Nadi Bey de 
acemidir, ben de acemiyim. Yani en ziyade hu mem
lekette bu İşle meşgul olanlar da bu işde acemi sayı
labilir. Çünkü bizde büsbütün yeni bir iştir. Binae
naleyh bir iki ay için Muvakkat bir bütçe kabul 
edelim. Sonra Matbuat müdüriyeti bir kadro ve teş
kilat yapsın, İhtiyacını tetkik etsin, buraya gelsin. 
Bizden elli bin, yüz bin lira istesin demiştim. Bu 
fikrim o zaman kabul edilmedi. Şimdi bu fikrimin 
doğru olduğunu vakayi de isbat etti. Bu gün Matbu
at müdüriyeti bize, eylül gayesine kadar, Heyeti Ve-
•fcilenin teklifi mucibince (35 518) lira sarfettim di
yor. Bugün teşrinievvelin 13'ü dür. Demek oluyor 
ki bizkn bir senelik verdiğimiz (1,5) milyon kuruşun 
İki buçuk, üç misline yakın bir para, dört ay zarfın
da sarfedilmiştir, 

Binaenaleyh bu paranın sarfı kanunsuzdur. Mey
danda bir kanun var. Matbuat müdürü bize gelir ve 
derdini söylerdi. Bizim paraya ihtiyacımız var ver 
derdi ve biz de bu parayı verirdik ve seve seve ve
rirdik, Fakat, sözlerimde tenakuz yok, Ben her za
man bu kürsüden söyledim. Matbuat işi çok paraya 
muhtaçtır ve parayı mahalline masruf olmak şartıy
la seve seve veririz. Binaenaleyh bu kanunu feshe
der, bir kanun olmadan biz on para veremeyiz. Bu 
para nasıl sarfedilmiştir? Bunu sormak hakkını el
bette haiziz. Nasıl oluyor da Fuat Bey bize acele 
acele geçelim diyor? Nasıl oluyor da sözlerimde te
nakuz görüyor? Evet ben her zaman matbuat' işi 
için çök para sarfedilmesi taraftarıyım. 

Fakat usulü dairesinde! Benîm en birinci vazifem, 
para sarfını kontrol etmektir. (Sarfedilmiş değil sa-
daları). Sarfeditaiştir. Heyeti Vekile eylül gayesine 
kadar demiş; encümen bu usulsüzlüğü görmüş biraz 
tashih etmek için teşrinievvel gayesine kadar 45 000 
yapmış. Şayanı nazardır. Kanun elinizdedir. Dikkat 
buyurun. Bu bir; ikincisi, nasıl oluyor da eylül ga
yesine kadar bize sormadılar, (12 - 13) bin lira me
murin maaşı verdim diyor; Encümen sormadı mı kî, 
Matbuat müdürüyeti bu (35 518) liranın ne kadarıy
la kâğıt almış, ne kadarı kadro için sarfedilmiş? Bu-
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rada bayram .tatilinde kabul ettiğiniz kanun muci
bince matbuat müdürüyetinin 'kadrosu, bademe ve 
sairesi ancak 15 - 16 kişi tutmuyorken, 'bugün zan
nederim matbuat müdürü yetinin taşrada bulunan 
memurlarıyla beraber (4Q) kişilik Dür kadrosu vardır. 

Binasnafeyh Muvaıaeneıi Maliye encümeni sorma
lı idi, kimleriniz var? Bu paraları nerelere sarfedi-
yönsünüz? Maaşları nedir? Biz burada müdürü umu
miye beş bin kuruş, ajans müdüritae (2 500) dediği
miz halde zannederim, ajans müdürü veya diğerleri 
(4 OOOö allıyor. Birtakım müdürlükler vardır ki ye
niden ihdas edilmiştir. Meselâ tab'jyat... 

TUNALI HtLMİ BEY — Belki mi? Muhakkak 
mı? 

İSMAİL SUPHİ BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurun. Bazı müdürlükler var, belki demıyeceğim. 
Muhaikkak, arz edeceğim. Yemden tab'İyat ve neşri
yat müdürüyeti diye bir müdürüyet ihdas edüiyor. 
Matbuat nftüdürüyetinde elyevm iki tane müdürüyet 
vardır. Birisi idare müdürüyeti, diğeri istihbarat mü
dürüyeti. Zannederim dört bin kuruş maaş alıyorlar. 
Böyle şey kadromuada yoktur. Sonra tab'iyat ve neş
riyat müdürüyeti diye bir müdürüyet İhdas ediliyor. 
Buranın da başına bir müdür getiriliyor. 

Sayam nazardır efendiler, Dinar'da şitnencfifer 
müdürlüğü yapmış bir zat gösteriliyor, bendeniz 
Burdurman gölürken 'bu zat ile görüşüyordum. Bana 
anlatıyor. Merkezler şimendiferlerini biz Türk genç
leri şöyle muvaffakiyetle işlletiyoruz, böyle muvaffa
kiyetle işletiyoruz ve buraya tefcmıH müstümanJan 
getirdik diyor. Aman diyorum, ismail Fazıl Paşa 
mıüslıüman memur arıyor, bir 'kaç lislâm memur da 
bize veriniz diyor, veririz düyor v* litftıihar ediyor ve 
biz Türk gençleri ligletdik diyor. Bu adamı işittim 
ki: Neşriyat müdürüyetkıe gelirmiş. Şimendiferciffik-
ten gazetecilik İstemine geliyor. Ne -imiş? Bu adam 
vaktiyle mürettip imiş!. 

Binaenaleyh (Gürültüler). Müsaade buyurun. Büt
çe mevzubahis olurken her şeyden ve her taraftan 
bahsetmek her mecliste âdettir. (Devam devam, sa-
dalan). Matbuat ve neşriyat müdürüyeti var. Halbu
ki ortada bir matbaa yok, bu adam tâyin edildikten 
sonra kalkıyor gidiyor, maaşı da İşlemekte (Nereye 
gidiyor? Sodaları). Kadro haricinde daha bir çok 
teşkilat var. Gelirler bize derlerdi fci (7 Hazfiran 1336 
tarühfö kanun mefsuhtur. Biz şöyle bir şey yapıyoruz. 
Fazla pana istiyoruz.) Biz de bunu verirdik ve usu
lünde olurdu. 

Sonra geçen gün söytemiytim İS; Matbuat müdü-
rüyasi kâğıt, mürekkep ve hurufat siparişinde, daha 
doğrusu matbuatın erzakını siparişte geç kalmıştır 
demiştim. Yine bumı dıiyorum. Bugün matbuat mü
dürü Bey (it'iraıf buyuruyor ki; mürekkep yoktur, Vi
lâyet m&tbasına gidersedtz orada da mürekkep ol
madığımı görüraikıüz. Geçen gün 'bir arkadaşımızla 
Vilâyet matbaasında kartvizit bastırmaya gittik. Mat
baa müdürü rnürekkıep olmadığından kartviziti ba-
samayacagından bahsetti. 'Bunu matbuat müdürü 
çoktan düşünmeli idi. Niçin bu tadar geç kaldı? Ge
lir para isterdi, tedarik edjilıir verilirdi. 

BASRt BEY (Karesi) — Demin o parayı vere
meyeceğinizi söylüyordunuz;. 

tSMAÎL SUPHt BEY {Devamla) — VsıM dai
resinde veriyorum. Riica ederim, Demıîndenlberi arz 
ediyorum, anlamıyor musunuz? 

BASRt BEY (Karesi) — Yüz binlerce lira sarfe-
den Hükümete karşı... 

REİS — Basri Bey söz İsterseniz vereyim. 
İSMAİL SUPHt BEY (Devamla)'— Bütçe kanu

nu geldiğinde söylemeyeceğimi ne bİKyorsun? 
REİS — Sözüne devam etsin canım. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Devamla) — Sonra efen
dim; bu vesile ile arz edeyim İki, Matbuat müdürü-
yeti alelade bir ajans neşretmekten başka bir şey 
yapmamıştır. Geçen gün Martibuat müdürü Bey bu
rada, Kâzım Paşa zamanımda ajansm neşredildigini 
söytüyor-IardL. Müsaadenfete onu tasihih edeyim. Ajans 
nisandan beri, yani îstaw)buö'un işgalinden sonra bu
rada bir Hükümet teşelklkül ettiği gündenberi neşre-
difcniştkr. Bunu biz tuLr îkS 'kişi neşrettik. Binaenaleyh 
ne Kâzım Paşa zamamndadM', ne başka bir şeydir. 
O zaman böyle büyük bir teşküat da yoktu. Ortada-
ki bu Matbuat müdürüyeti teşkilatından daha bü
yük mikyasta hlîztnet betelemek bajkkjnı haiziz. Tek
rar ediyorum mıaldem İdi, patla veriyoruz ve vermek 
istiyoruz, usulü dairesinde verelim. Binaenaleyh efen-
diter, bendeniz bu şekilde on para verilmesi tarafta
rı değilim. Matbuat müdürü usulü dairesinde gel
sin,.. 

OPERATÖR EMİN BEY — Evet, vay beyim! 
ISMAÎL SUPHt BEY (Devamla) — Evet benim 

de bir reyim vardır, zatıâlMzin de birer reyimiz var
dır; benden nıe fazla ve ne de eksiksiniz Beyefendi 
(Devam, devam sesleri). 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Doğru, para mese
lesi bu miffletteo çıkacak. 
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ÎSMA'tL SUPHÎ BEY (Devamla) — Muvazenesi 
Maliye encümeni Matbuat müdürünü çağırsın, sor
sun. (35) bün liranın mahalli sarfım müfredaStyle bi
ze göstersin. Niçin dört bin veriyorsun, niçin mürek
kepsiz kaldın? Ne kadar kâğıt sipariş ettin? Yoksa 
böyle 'iki satırlık bir 'kâğıtla bu kadar para veriltmez. 
Boz para vetıitâz, fakaıt yolunda sarftedâmek saatiyle 
veririz. Binaenaleyh bu kanım usulsüzdür, reddî la
zım gelir. Umumi bütçe geldiği zaman Matbuat mti-
dürüyeHUn bütçesinde tetflcük edersiniz. (Bravo sa-
dallan ve alkışlar), 

MATBUAT MÜDÜRÜ GALİP BAHTİYAR 
BEY — Refe Bey! müsaadenizle izahat vereceğim. 

TUNALI HILMÎ BEY (Bolu) — Arkadaşlar; 
geçen celsede adli bir mesele dolayısıyla salâhiyet
sizliğimden, iktidarsızlığımdan nasıl bahsedebilmiş 
isem {Estafurullağ «adaları) simdi bu meselede ak 
saçlarımı bu uğurdu ağarttığımı da arz edeyim efen
dim, Efendim mesele gayet 'basit olmakla beraber 
biraz çetreferti hal almaya başladı. Ben yalnız iste
dim kd, benim nasıl demin adli bir meseleye salâhi
yetim haricinde karışıp da haklı haksız çıktığım gi
bi, burada fema'il Suphi Bey kardeşimiz de gazete-
dilikten, nesriyatcdiktan haberdar olmaz bir arka
daş okun. Teessüf ederim. Belki 'bendenize, bütün 
'bu elti yaşıma rağmen ders verecek derecede muk
tedir olduğu halde, gayet fena bir müdafaada bulun
dular. ^Bravo Hilmi Bey sadaları) (Kabul, ret şada-
lan) Efendim bu para sarfed'Hrrriş (Ret, ret sadaları), 
daha iki buran, haM mühdcurtse geçen gün vâki 
olan teklif etmedim. Efendim bu para gayri kanuni 
olarak sarfedihmş ise, müdiri umumiden, hattâ mer
but bulunduğu icra riyasetinden, tapucusuna, oda-
cısma varıncaya 'kadar tecziye edilir. Bunların yü
zünden bir vazifenin tatile uğraması neden İcabet
sin? Şu halde bizden istemleri şu parayı katiyen ver
meliyiz. Katiyen tafsilâta girişilmesinin zait olduğu
nu arzederirri, hattâ mümkünse geçen gün vâki olan 
teklifim mucibince senevi 60 bin lira vermeliyiz bey-
ter! Sdbebi, bu kürsüden propaganda ve neşriyat-
çılrk îte çflcarrlan ve akseden feryat zannederim çok 
acrdtr. Eğer biz orduya verdiğimiz ehemmîyetin yüz
de beşi nispetinde neşriyatçılığa elhtemmiyet versey
d i bu izmihlal karşısında bufcınmayacaktık. Edir
ne'de çarşaf kadar bir gazete çıkıyor; ıriüsftimarifar, 
Türkler tarafından çikarrtryor. Fakat Venizilos'un 
vasıtai neşri efkârıdır. Bu Temfin gazetesini elinize 
aldığınız vakitte, müslüman ofmak dölayısiyîe, ağla
mamak, müsKiman olmak dorayısiyle hicaptan yerin 

dibine geçmemek imkân haricindedir. Acaba o ga
zete bütün Trakyalda Makedonya'da, bütün Edirne 
taraflarında ve RumeHde ne tesirler icra ediyor? 
Efendiler; bugün matbaaya, mürettİbe, her şeye ih
tiyaç var, taş basması, nDürrMhı ise her kazaya bir 
taş basması görJdermeli ve o kazalarda ıcabeden be
yannameler yazrimalldır. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY -(Karahisarı Sahip) — 
O da matbaa tneyanına dahildir., 

TUNALI HİLMİ «EY (Devamla) — Ben geçen 
gün, Allah bilir, 1*5 000 lira sarfedifentsi İtibariyle 
birden bir avans istenildiğini zannetmiştim ve 
(15 O0q) 'lira fazla tekfcf ettrmştan. Yann befki ola
bilir; filân neşriyatçı veyahut filân Avrupalı veya 
GarM çıkar da; bana (10) bin lira veriniz de ben o 
işinfei yaparım derste, bu müdiri umumi, zavallı, va
zifesi karşısında nasıl kan ağlamaz? 

<0 para başka sodaları)* 
İSMAİL SUPHt BEY ((Burdur) — Usul daire

sinde istesinler (Gürültüler). 

TUNALI HÜLiMit BEY <Devamla) — Bugün pa
ra sarfediimtemiş olduğu halde yine altmış bin Mrayı 
tdkdİf ediyorum. Efendiler, çünkü bu altmış 'bin lira, 
maksadın husule gelebilmesi için {#T) para hükmün
de bite değildir. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Reis Bey! 
Kifayet takririni reye koymaya mecbursunuz efen
dim (Gürüfltüfer).., 

DURSUN BEY <Çorum) — Gerek İsmail Sup
hi Bey biraderimi ve gerek Süleyman Sırrı Bey bi
raderimiz 'Bütçe kanunu ımuoMnce Matbuat müdİ-
rTyetine verilen müfredatı gösterdiler. Görülüyor ki, 
geçen dört ayhk zaman ile sarfiyat arasında pek bü
yük tefaVült vardır. Bu sarfiyat elimizdeki tavanın 
mecmuasında gösterilen sarfiyatın tam on misime 
baliğ oluyor. Binaenaleyh şimdiye kadar bu (45) bin 
lira sarfedrlrriiş ise nerelere sarfedikniş ve ne gibi şey
ler alınmış, elde neler vardır? Evvelemirde bunun 
hesabına batanak, badehu bu meseleyi müzakere et
mek lâzımdır. 

İBÎR MiBBUS ©EY — Bfefldım, Hükümet, bu pa
ra sarfedihnedi diyor. 

TUNALI HlLMIl BEY (©olu) — O vazife hu
sule gelmek için verilmek icaJbeder. 

DURSUN BEY (Devamla) — Kırk bin lira bey
hude yere para veritmez, Bu mmetin maliyesi, haya
dır. Biz maliyeye karşı böyle Kübalı olursak, fcnfc 
beş bin Hra oraya gider, yüz bin lira şuraya gfcter. 
Bu, Hükümet yaşayamaz. Biz de turada yaşayama-
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yız, bu milletin bir santimde hakkı vardır. trşadat, 
istihbarat, bilmem ne... Ne irşat edilmiş var ve ne 
de edenler var. Edenlerden ne faide görülmüş? İr
şada. gidenleri de biliyoruz. 

TUNALr HİLMİ BEY (Bolu) — Garip şey, (bu
nu söyleyen bir muallim mi? 

DURSUN BEY (Devamla) — Evet muallim; 
milletin şimdi yalnız asayişe 'İhtiyacı vardır. Tenvi
re, irşada ihtiyacı yoktur. (Gürültüler). 

Binaenaleyh reddini teklif ederim. (Gürüîtüîer). 
RBtS — EfentdÜro, müzakerenin kifayetine dair 

bir takrir var, okuyalım mı? 

GALtP BAHTİYAR BEY (Matbuat ve İstihba
rat Müdiri) — Efendim, Heyetti Cetilenrste bir suitte-
fehlHiim hâsıl olduğunu görüyorum. Bu (45) bin lira 
sarf/olunmamıştır. Sarfolunmuş gösteriliyor. Fakat 
zaman itibariyle bu (45) bin lira sarfedilmdk isteni
yor. Henüz bütçesi çıkmamıştır ve (45) bin lira sar-
fedilmemisthv 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Fakat za
man İtibariyle bugün teşrinievvelin on beşi Beyefen
di, halbuki kanun, Eylül gayesine kadar teklif edi
yor, 

GAUtıP BAHTİYAR BEY (Devamla) — Demin 
zikrettiğim rakam arasında Heyeti Celiteye sarfoiu-
nan miktarını arz etmiştim. Bu kadardır, 15 bin lira 
tahsisat verillmiiştir. Fakat Beyler, diğer yapılacak te-
şdbbüSata bu para k'ifayet etmiyor, bütçe çıkmazsa 
nnüdiriyeti umuwırye!de kendisine tahmil olunan ve-
zaifi nasıl Jfa eder? Rica ederim, İnsaf buyurun, 15 
bin lira verilmiştir. Hazirandan şimdiye kadar bazı 
masarifat ve ınaaşata sarfolunmak üzere (12 300) lira 
sarfolunmuştur. Geri kalan (700) lira İle hem mat
baa, hem kâğft, {hem de 'bu kadar teşefebüSat icra 
olunur mu? Onun için müdüriyeti umumiye biraz 
bütçesine, mahsuben, hem evvelki masrafına mahsu
ben, hem şitrtdüden sonraki yapacağı vazaifin masa
rifini kapatmak için biraz para istemiştir; Muvaze
ne Encümeni bunu tevhit için (45) bin liraya İblağ 
etm^rir. Bu para 'sarfbkınmuş değildir. Sarfblunma-
sma gelince; şüphesiz sarföhmacalktır. Çürikü mat
baacı parayı bir tarafa depoaito etmeyince verrnez, 
kâğıtçı - parasını bir tarafa depozito etmeyince ver
mez. Keza levazım vaııdır fci burada bulunmuyor. 
Bunlar pek güç vesaike geHiriliyor ve bunların ara
sında 'bulunan zevat parasını depozito etmeyince 
İşe girmiyorlar. 

Tabiidir ki, bunları çıkarıp vermek lâzımdır. Na
sıl ki maliye ve devairi saire kendi siparişatım yapı

yorlar ve o veçhtile onları bir yere depozito etmek ve 
o suretle bu para da bizim bütçemizden çıkmak lâ
zımdır kî 'bu iş otsun. Şu faalde bu para oraya sarfo-
lunmuş'tur. İsmail Suphi Bey; bir takım müdüriyet
ler 'İhdas olunduğunu söylüyorlar. Vükelâyi Devlet 
için, umuru Devletin her tarafını 'kontrol etmek bir 
vazifedir ve bundan büyük bir vazife olamaz. Fakat 
tetkik etmek şaftryie Müdüriyeti umumiyenin erin
de Heyeti Vekile riyaseti tarafından mufsaddafc bir 
kadro vardır ki; bütün yapmış olduğu teşkilât o 
kadroya muvafıktır. O kadro haricinde, ve Heyeti 
Vekile 'tarafından tasdik edilmiş kadro haricinde, 
hiç bir şey yapmamıştır. 

ÎSMAltL SUPHİ BEY (Burdur) — Zatı âlinize 
bir sual sorayım. O kadro 7 Haziran 1336 tarihli 
kadroya muvafık mıdır? 

GALtP BAHTİYAR BEY (Devamla) — Son de
fa ibir şîmendiferci meselesi karışıyor. 'Bu zatı Ana
dolu içerisinde tabryatı en iyi anlayan 'bir genç ol
mak üzere takdim ettiler. Bir arattık matbuatla işti
gal ettiği esnada t'zarrittdki şimendifer mektebine de 
devam eteiş, fakat matbuattan vazgeçmemiş; bir 
çok gazetelerin teşkilâtını, matbaalarını kurmuş, ter
tibatını yapmış. Tahkik ettik, 'bu zatı Ankara'da 
ta'biyat işlerine en ziyade sahibi vukuf olmak üzere 
takdim dtfiter. Kendisini tanımıyorum. Şimdi şüphe
sizdir ki bir matbaa tesis olunacaktır; bunu tertip 
etmek lâzım, sahibi vukuf adam olmazsa bu olmaz. 
Maalesef bugün Ankara'da 'böyle bir sahibi vukuf 
kimse yoktur. Kırk sayfalık bir risaleyi otuz beş 
'günde tabediyorlar. Taıb olunatntyor. Tabii anlaya
cak bîr adam otsun 'ki tanzim etsin ve İşi teshil et
sin. Bunlar birbirinin lâzımı gayri müfarilkiöir. Ken
dileri bir çok zamanlar İstanbul'un en mühim bir 
müessesesi tabiyesinde 'bulunmuştur. Bunu elbette 
'benden 'daha ziyade takdir buyururlar. Şu ha&te 
bir kere kadro harici bir şey yapılmamıştır, kadro 
mevcuttur. Bendeniz geldiğim zaman o kadroyu mev
cut buHdüm. 

HSIMAtL SUPHİ BEY (Burdur) — Kaç bin ku-
ruş maaş veriyorsunuz o zata? 

'MÜDÜRÜ UMUMÎ GAIİP BAHTİYAR BEY 
— Herhangi bîr Kimse tetkik etmek isterse görebilir 
efendim. Bu kadro meselesidir, o kadroda mevcut 
olan kalemden verilmiştir, hariçten verilmemiştir. İh
das olunmamıştır; ihdas olunmuş, olsaydı Heyeti Ce-
İİlenin müsaadesi istihsal olunacaktı. Ve nitekim böy
le müsaade edilmiştir. 
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İSMAİL SUPHİ BEY ıfiBurdtor) — Ben söylüyo
rum ^beyefendi, dört bin kuruş maaş veriyorsunuz. 
Burada kadroda öyie bir şey yoktur, tekzip edebilir 
misiniz? 

Ç-A1İP BAHTlYAR. «EY (Devamla) — Elimiz
de 'bulunan Heyeti Cehle riyasetinin tasdikini haiz 
odan kadroda bu vardır. Bu usulde tabıya! işi yürü
mez. Bu sui tefeîlhiftnün izalesini rica ederim. Bir 
kere bu para henüz sarfetfrlmemistir, edilecektir. 
Biran evvel siparişler .yapılmalıdır ki gelebilsin. Di
ğer taraftan o Kadrodaki memuriyetler de elimizde 
olan mtisaddak kadro mucibince yapılmıştır. 

RBI5 — Efendim, müzakerenin kİfaye&İne dair 
takrir var, <tKâfi sesleri, takrir okunsun «esleri). 
Efendim takriri baştan okuyalım. 

FERÎT BEY <Çorum) — (Kifayet takriri reye 
tonsun; müzakere kâfi gMtkKikten sonra madde
lere geçilir. 

HEİS — BfeuHdİm; bir takrir var. Diyor ki; bu 
madttei kamıoiyeyi kabul ötmeyelim, Maliye Encü
menine iade edelim, yoluyla tetkik etsinler. Ondan 
sonra gelsin diyor< 

(Pek muvafık SaJdaları) (OuntfIKHer). 

[Riyaseti Celileye 
Matbuat ve istiHbarat müdüriyeti umumiyesinin 

senelik olarak tanzim ve kabri edilen S Haziran 
1336 tarihli bütçe kanununun muayyen olan kad
rosu hilâfında sarfiyat İcra ettiği anlaşıldığından ha
lihazırda derdesti müzakere bulunan işbu kanun mü
zakeresinin tehiriyle besalbatının tetkik ve tahkikini 

4. — Dördüncü şubeden encüınertlerdeki münhal-
lere yapılan intihap. 

(Kâtip Haydar Bey; şubece tefrik olunan zevatın 
isimlerini okudu) 

Riyaseti Celileye 
Tahsin Bey (Elâziz), Muvazenei Maliye Encü

menine; Necmettin Bey (Siirt), Bekir Bey (Krrşehir), 
Kavaninl Maliye Encümenine; Osman Fevzi Efendi 
(Erzincan), Feyyaz Ali Bey (Yozgat), Seriye Encü
menine, Cevat Bey (Bolu), Yusuf Bey (Denizli), Mü-
dafaai Milliye Encümenine; Feyyaz Ali Bey (Yozgat), 
Basri Bey (Karesi), Dahiliye 'Encümenine; Şeyh Ser
vet Efendi (Bursa), Şeyh Feyzi Efendi (Erzincan), 
Besîm Atalay Bey (Kütahya), İrşat Encümenine, Yu-

ve neticenin bu mazbata Meclise bildirilmesi için bir 
komisyonun teşkilini teklif eylerim. 

Muraş 
Mehmet Hasip 

(Kabul sesleri)... 
REİS — Müsaade buyurun rica ederim. (Reye 

•boyunuz sadaları). Şimdi efendim tafkrir hakkında... 
TUNALI HİLMİ B1E3Y (©olu) — Efendim* va

zifeyi suiistimal 'başkadır, vazifeye devam başkadır. 
Binaenaleyh tfetkika* icra, edilsin, ayni zamanda da 
bütçe kabul edİb&n. 

RBÎS — Hilmi Bey söz söyledin, tekrar söy
lemek istersen söz vereyim. Rica ederim efen
dim takriri bir atiaha «Anttayım mı? (Hayır sa
rin kabul buyuranlar el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
(Alkışlar) 

TUNALI HÎLMt 'BEY (Bolu) — Alkışlaym, ha 
ha, memleket gitti, alkışlayın. 

İSMAİL SUPHt BEY (Burdur) — Hasip Bey bir 
heyet tayinini talep ediyor. Bendeniz de bir heyet 
tayinine dair bir takrir verdim. Bunu şubelerden İki
şer kişi olarak intihap ederiz. 

REÎS — Efendim; daha takrirler var, okunacak. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Encüme

ne gitti, takrirlerin okunmasına lüzum kalmadı. 
REtS — Efendim; başka takrir var, kanunun Ma

liye Encümenine havalesi kabul olundu, başka tak
rirleri okumaya hacet yoktur diyorlar. 

İSMAİL SUPHt ©EY (Burdur) — Efendim; ayrı 
bir encümene. 

REÎS — Muvazeneİ Maliye Encümenine havale 
olundu bitti. 

suf Bey (Denizli), Şevki Bey (içel), Bekir Efendi 
(Kırşehir) Adliye Encümenine; Şerif Bey (Sinop), Ya
sin Bey (Olti), Basri Bey (Karesi), Maarif Encüme
nine, 

Şeyh Servet Efendi (Bursa) Encümeni Mahsusa... 
Basri Beyin itirazına binaen, 

Şubemizde balâda muharrerülesami zevatm mez
kûr encümenlere İntihap edilmiş oldukları berayi ma
lumat arz olunur. 

Dördüncü Şube Reisi Kâtip 
Şeyh Servet Feyyaz Ali 

KÂTİP HAYDAR BEY — Bu İntihabatı dör
düncü şube yapıyor. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELATI (Devam) 

— 51 — 
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6. — MAZBATALAR 

3, — Seyyar Jandarma Kanununa müzeyyel ka
nun layihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası. 

REtS — Efendim, Seyyar Jandarma Kanununa 
tezyil edilecek mevaddı kanuniye okunacak : 

Madde 1. — Emsali silah abında bulunanlardan 
dahi seyyar jandarmaya kabul olunur. Ancak bunla
rın muhassasatı nısıf olarak İta olunur. 

REİS — Efendim, Hükümetten kimse yok, ruz-
nameyi gönderiyoruz. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahİp) — 
Ne yapalım? Vazifesini takip etmeyen bir Hükümet, 
gelsinler islerini takip etsinler. 

HACI ŞÜKRÜ BEY <>Diyarbekir) — Bu kanu
nu Müdafaa! Milliye Encümenine verin, tetkik ede
lim. 'Bizden geçmemiştir. Reis Bey kanunu verdiniz 
mi bize? 

RElS — Efendim bakılıyor. 
HACI ŞÜKRÜ BEY — Bize gelmedi daha. 
REtS — Müdafaai Milliye Encümeni Reisi, me

vaddı kanuniye bizden seçmediği için bize gönderin 
diyor. Kabul ediyor musunuz? Kabul ediyorsanız el
lerinizi kaldırınız. Havale edildi efendim. Müdafaai 
Milliye Encümeninden geldikten sonra müzakere olu
nacak. 

7. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER (Devam) 

2. — Kastamonu Mebusu Doktor Suad Beyin, 
Zonguldak ve havalisinde hastaneler küsadı hakkın
da teklifi kanunisi ve Layiha, Sıhhiye ve Muvazenei 
Maliye encümenleri mazbataları. 

REtS — Zonguldak'ta hastane küşadı hakkında 
layihai kanuniye var. 

<(Kâtip Muvazenei Maliye Encümeninin mazba
tasını okudu) 

Zonguldak havza! fahmiyesinde çalışan amelenin 
muhafaza! sıhhatleri İçin mevajkj; malumede hasta
neler tesisi lüzumuna dair Kastamonu Mebusu Dok
tor Suat 'Bey tarafından verilen layihai kanuniye En
cümenimize de havale huyurulmakla mütalaa ve tet
kik olundu. Bu husus hakkında evvelce Heyeti Umu-
miyede cereyan eden müzakere üzerine havzai mez-
kûredekt bilumum amelelerin gerek smhat ve gerek 
tarzı maişet itibariyle terfih ve ikdarları haDckmda bir 
layihai kanuniyenin Heyeti Umumiyeye derdesti tak
dim bulunduğu müzakerede hazır bulunan İktisat 
Vekili 'Beyefendi tarafından dermeyan edilmiş oldu
ğu cihetle bu layihai kanuniye münderecatmm da 
nazarı itibara almarak tevhiden berayi müzakere Mec
lisi Âliye tevdi edilmek üzere tktisat Vekâletine ha
vale! keyfiyet olunması tezekkür kılındığı maruzdur. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Ferit Fuad 
Kâtip Aza 
Kozan Mardin 

Mustafa Lûtfi Necip 
Aza 
Sivas 

Mehmet Ramim 

REtS — Sendim, Encümenin mazbatası kabul 
buyuruluyor mu? 

DR. SUAD BEY (Kastamonu) — Efendim, bu 
maddei kanuniye evvelce müzakere edildiği zaman 
Muvazenei Maliye Encümeni, tktisat Vekâletine taal
luku olan hususatta, mütalaaları alınmak üzere ken
dilerine müracaat etmişti, tktisat Vekili Beyefendi 
de bu kanunu amelenin hayatını ve sıhhatini tanzim 
etmek hususundaki ehemmiyetinden dolayı tasvip et
tiklerin! ve amelinin hayatı için amele meyanında ya
pacakları şey için hu tasavvuraltın şimdiden daha ev
vel temin edilmiş bulunmasını da muvafık bulduk
larını söylemişlerdi. Şimdi tktisat Vekâletine bunun 
havalesinde alâka ve münasebet yoktur zannederim. 
Çünkü İktisat Vekâletinin yapacağı şey, bilumum 
madenlerde çalışan amelenin ahvali umumiyesmin 
ıslahıdır. Bu iş ise doğrudan doğruya onların sıhha-
tiyle alâkadar olan bir iştir. Yani yaralanmış, muh
tacı tedavi ve imdat bir hale gelmiş olan ameleye 
hastane yapmaktan ibarettir. Binaenaleyh bunun tk
tisat Vekâletine gönderilmesi muvafık değildir. Za
ten tktisat Vekâleti esas itibariyle bunu kabul ediyor. 
^Benim yapacağım iş teshil etmek itibariyle bunu 
memnuniyetle karşıiaom» diyor. Binaenaleyh bunun 
İktisat Vekâletine gönderilmesine lüzum yoktur, bu
rada müzakere edilsin, eğer Heyeti Celilelerince ka
bul edilirse mevkii tatbika vazedilsin, 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ FUAD REY (Çorum) — Efen
dim, bu layihai kanuniye Encümende mevkii müza
kereye vazolundu. Suat Beyefendi buyuruyorlar ki; 
İktisat Vekâleti evvelki celselerin birinde Heyeti Â1İ-

- 5 2 — 
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yenize söylemişti ki; ben Zonguldak havzai fahmiye-
sinde çalışan amelelerin yalnız sıhhatini değil terfihi 
halleri ve rahatça vakit geçirmeleri esbabını istikmal 
için, hatta Sıhhiye Vekiline de taalluk eden hususatı 
onunla müzakere ederek bir kaderdesti ihzardır. Biz 
de diyoruz ki; bunu da Heyeti Muhteremenİzce tas
vip edilmişti. Şimdi -iktisat Vekâletince böyle bir la
yiha! kanuniye derdesti ihzardır. Biz de diyoruz ki; 
bunu da gönderelim, nazarı itibara alınsın. Böyle 
hastanelerin tesisi derecei vücuptadtr. Yani amelenin 
terfih ve ikdarı ve rahatça vakit geçirmesi, imrarı 
bayat eylemesi kaziyesi nıeyantnda bu sıhhat mesele
si feran dahil olduğundan bunun tesisi çaresine te
vessül etsin. Bu hastaneleri olur iki kendi de yaptır
maz, oradaki kumpanyalarla itilaf eder, onlara yap
tırır. Bu suretle Hazİneİ maliyeden de tasarruf icra 
edilmiş olur ve daha buna mümasil diğer vesaitle ve
yahut Ziraat Bankası vasıtasıyla yaptırır. Hâsılı ken
di teşkilatı amelenin en ziyade iktisat umuruyla meş
gul olmak itibariyle oradaki tarzı hayatını tanzim et
eneye kendisi vazifedar olduğu için meseleyi daha iyi 
düşünür. Yoksa biz, hastane yapılmasın, amelelerin 
sıhhatine dikkat edilmesin demiyoruz. Sonra aynı za
manda hem vazifeye taalluk ediyor, hem de sarfiya
ta müteallik bulunuyor. Şimdi Zonguldak'taki ame
leye yapılacak hastane için diğer taraftan vesait ih
zarı mümkün siken, neden doğrudan doğruya bütçeye 
para ilave edilsin? Binaenaleyh buna hem Sıhhiye 
Vekili de memurdur. Yani Sıhhiye, bilumum sıhhati 
ameleyi muhafaza etmek noktai nazarından, oradaki 
amelenin hayatım nazarı itibara alır ve ittihazı teda-
bir eyler, bu da anm cümlei vezaifindendir. 

OPERATÖR EMlN BEY <Bursa) — Sıhhiye En
cümeni namına söz istiyorum. 

FUAT BEY CDevamla) — Biz diyoruz ki iki Ve
kile de gönderelim. Mademki bu hastaneler Zongul
dak için yapılacak. Binaenaleyh bu laylhai kanuniye 
meyamnda bu amelenin sıhatini de tabii düşünecek-
lirdir ve sıhhatlerinin muhafazası için talep olunan 
hastaneleri elbette vücuda getireceklerdir. Encümenin 
noktai nazarı budun binaenaleyh olduğu gibi kabu
lünü teklif ediyorum. 

OPERATÖR EMİN BEY — Encümen namına 
söz istiyorum. 

RBÎS — Efendim, Encümenin bir mazbatası var, 
Sıhhiye Vekâletine havale edelim ve oradan gelince 
İktisat Vekâletine havale edelim ve oradan da gel
dikten sonra müzakere edelim diyor. Rüfekadan ba
zdan da diyorlar ki; hayır, oraya havalesine lüzum 

yoktur, bu, amelenin tedavisi için ehem ve elzem bir 
şeydir, oraya gitmeksizin burada müzakere edelim. 
Oraya gitmeye lüzum yok değil mi efendim? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim, 
müsaade buyurunuz, arz edeyim : Matumuâliniz, İk
tisat Vekâletinin burada bir kanunu bulunsaydı bu 
ikisini tevhit ederek müzakere edelim derdik. Ma
demki elde mevcut bir kanun yoktur, bunu İktisat 
Vekâletine gönderip orada uyutmaktan ise, müzake
resini talik edip iktisat Vekilinin huzuruyla müzake
resini yapıp onun da mütalaasını almak daha doğ
rudur. 

DR. SUAT BEY — Efendim, davete İcabet etroiş 
bulunmuyorlar. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) _ Malumu-
âlmiz, bizim memleketimizde amele teşkilatı yoktun 
müstesna olarak Ereğli havzai fahmiyesinde biraz 
amele var, oralarda çalışıyorlar. 

TUNALI HİLMİ BEY — (10) bin amele var. 
OPERATÖR EMİN BEY (Devamla) — Şimdiki 

halde beş bin. Malumuâliniz bu kömür ocaklarında 
pek çok kazalar olur, gaz zuhur eder, iştial vukubu-
lur, ocak göçer. Bazı kısımları vardır ki onları di
reklerle tutturuyorlar. Onlar kırılır, birçok amelenin 
canı tehlikeye girer. Halbuki onlara muavenet ede
cek kimse yok. Yine malumunuzdur ki bugün kömür 
meselesi dünyayı işgal eden iktisadi bir meseledir. 
Şimdi bizim elimizdeki Ereğli havzai fahmiyesi gibi 
bir havza dururken bunların sıhhatini ihmal etmek 
doğru olabilir mi? Rica ederim, bendeniz, bunu böy
le uyutmaktansa esas itibariyle Süleyman Sırrı Beyin 
teklifine iştirak ederim. Bunu Muvazenei Maliye 
Encümenine 'havale edelim, Sıhhiye Vekilini, İktisat 
Vekilini çağırsınlar. 'Kısa bir müzakereden sonra ne 
yapacaklarsa yapsınlar. İşin en doğrusu budur. 

REİS — Söz söyleyecek misiniz Suad Bey? 
DR. SUAD BEY (Kastamonu) — Efendim bun

da havale edilecek bir şey kalmamıştır, zaten Muva
zenei Maliye Encümenine gitmiş ve mazbata İle tek
rar buraya gelmiş. Bunun ayrıca İktisat Vekâletine de 
gönderilmesine lüzum yok. Çünkü onunla alâkadar de
ğil. Farzediniz ki İktisat Vekili; evet bu doğrudur, 
yapılsın ve ben bunun taraftarıyım; ben yapacağım 
diyecek değil ya. Olsa olsa reyini beyan edecek. Bi
naenaleyh bunun ayrıca müzakeresini tehir edipte 
memleketi bu fecayide bırakmak doğru değildir. Biz 
bugün burada kemali huzur ile oturduğumuz halde 
10 bin kişi tehlike kargısında bulunuyor ve hakîka
ten gün geçmiyor ki tehlike olmasın. Bunu kim temin 
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edecek? Meşrutiyettenberi, Zonguldak'a çıkmış yol
cular bile, sokak sokak dolaşan basta, malûl bizim 
efradımıza acıyorlar. Bunları nazarı dikkate almıyor 
diye müteessir oluyorlardı. Meşrutiyetten sonra on
ların terfihi ahvali mevzubahis oldu. Bir türlü çare 
bulunamadı. Bugün bir lâyiha batinde tebellür et
miştir. Bunun kabul edilmesini ve mevkii müzakereye 
vazedilmesini teklif ediyorum. (Kabul, müzâkere ka
bul1 sadaları) 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Beyler, Muvaze
ne! Maliye Encümeninin teklifi' şifahi ve ifadesini 
katiyetle reddediyorum. Biz İktisat Vekâletinden üç 
beş yüz maddelik Amele Kanununa intizar ederken 
orada yüzlerce dindaşlarımız mahv ve harap olup 
gideceklerdir. Srhhi cihetini yaparız, idari cihetini 
yaparız. Askerî cihetini yaparız, elden çıkarırız. Bun
ların hepsi cem ve telfik edilir, şümullü bir kanun 
meydana gelir. Beyler, sırası değildir, söylemek İste
mezdim. Fakat maden ocaktan hakkında vereceğim 
malûmatı dinlemeye tenezzül buyuracağınız zamanda 
hayret edeceksiniz ki cenabı Hakkı nasıl tıamdü ve 
şükür edeceğinizi tayinde o kadar muztar olacaksınız. 
Hakikaten kendinizin çok bahtiyar olduğunuza hük
medeceksiniz. Değil bugün, daha doksan üç tarihin
de bîr ingiliz mühendisinin yazdığı bir eserde de
niyor ki; maden damarları Alabelİden Cide kazasına 
kadar, Kavaklıdan Cide hududuna kadar devam eder, 
Halep üzerinde Elkerimi'ye kadar devam eder. Bu 
havzai fatımiye oralardan başlayarak ta Halep'e ka
dar bir damar halinde gidiyor ve bin sene işlense bit
mez diyor. Halep üzerinde iki damar ayrılıyor, birisi 
Şehri Zor üzerine, diğeri Musul'a doğru gidiyor. (Sa
dede sesleri), (Hastaneden bahsediniz, sadede sada
ları). Müsaade buyurunuz. Diyor ki yılda bin ton çı
karılmak şartiyle bin sene işlense yine bitmez. Bey
ler, kardeşlerim; bugün karşınıza konulan bu mese
le bu kadar azim ve bu kadar zengin bir meseledir. 
Binaenaleyh bunu tehir etmekte ne mana vardır, ik
tisatla alâkası nedir? Katiyen alâkası yoktur. (Bravo 
sadaları) Eğer olsaydı emin olunuz ki bununla pek 
çok mütevaggil olduğum için bir hata etmemekliği-
miz dolayısîyle evvelâ iktisada gitmesini talep eder
dim. Halbuki gönderilmesi bir hatadır. Binaenaleyh 
bu hatayı yapmamanızı rica ediyorum. 

TEVFİK EFENDİ (Kângırı) — Efendim hasta: 

nelerin lüzumunu reddedecek bir fert yoktur. Yalnız 
Zonguldak havzai fahmİyesinde dört yerde hasta
ne tesisini teklif eden arkadaşlarımıza teşekkürle be
raber hastaneleri daha evvel cephelerin arkasında te

sis etsek ve masrafı da oraya sarfetsek daha müna
sip olur efendiler, çünkü meşhudatımı arz edeyim. 
Zonguldak havzai fahmiyesinde kömür amelesi var, 
cephelerde asker ameleleri öyle tebdühava ile geliyor 
ki onları gördüğünüz vakit, onlara tebdilhavalı de
mezsiniz, masivaya tebdilen bilâ tabut gidiyorlar. 
Öyle tebdilhavalı görüyoruz ki üzerinde caket yok. 
Ayağında ayakkabı yok, benzi balmumu gibi olmuş 
bir mekkâresi yok, üç gün çamur içinde yaşıyor, kal
kıyor, memleketine gidiyor. Ölmeyecekse ölüyor. Bu 
adamları, tebdilhavaya müstahak olmuş neferatı, cep
he gerisinde sıhhatini memleketine gidecek kadar dü
zelterek memleketine göndermek için. eğer barakalar, 
kulübeler yaparsak, bu paraların bir miktarını bara
ka, kulübe yapılmasına sarfedersek daha muvafık olur 
zannederim, 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Fakat bir gün 
olacaktır, 

HACI TEVFİK EFENDİ (Devamla) — Müsaa
de edin efendim. Rica ederim, insafa davet ediyo
rum. öyle ana yavruları gidiyor ki askerden, cephe
den firarın başlıca sebepleri bunlardır. Ben ciğer pa
remi görüyorum. Ayak çıplak, elbise yok, kendisi has
ta olup yürüye yürüye ta benim kapımın önüne kaj 

dar geliyor ve vefat ediyor, orada terki hayat edi
yor. Bunu gören ebeveyn katiyen buna tahammül ede
miyor, kimse de tahammül edemez. Bu hastanenizi 
cephelerin arkasında temin edelim. Sonra bu para
yı rica ederim havadan mı alacağız. Maliyeden mi 
alacağız, iktisattan mı alacağız, nereden alacağız? El
bette Maliyeden alacağız. Maliye vermeden olur mu? 
Ve şunu da rica ederim ki; herhalde bir kere İktisat 
Vekâletine havale olmalı ve şunu da rica ederim ki; 
cephelerin arkasında hastaneler tesisinin çaresine ba
kalım. Rica ederim. Bu kadar evlâtlarımız mahvolup 
gidiyor. 

DR. SUAD BEY (Kastamonu) — Efendim arJti* 
daşımız gayet güzel beyanatta bulundular ve hakika
ten memleketin... ••-•"rant 

NEBİL EFENDİ (Karahisarı Sahip) — Reis ESJHt 
di nizamnameyi tatbik buyurunuz. Bir kişi iki' de"faL 

dan fazla söz söyleyemez. (Gürültüler) : ^ 
DR. SUAD BEY (Kastamonu) — Encümen nk-

mına söylüyorum. 
NEBtL EFENDİ (Karahisarı Sahip) — İki defa 

söyleyebilir, başka söyleyemez, nizamname sarihtir. 
DR. SUAD BEY (Kastamonu) — Buyurdular ki 

cephe arkasında hastane tesis edelim. Gayet doğru 
bir şeydir. Hakikaten memleketin müdafaası İçin... 
(Gürültüler) 
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NEBtL EFENDİ (Karahisarı Sahip) — Rica ede
rim ya encümen namına yahut şahıs namına söyle
sin, bazı kere encümen bazı kere şahıs namına olmaz. 

DR. SUAD BEY (Kastamonu) — Asker kardeş
lerimize bütün kuvvetlerimizle yardım etmek vazife
mizdir. Buna hiç şüphe yok. Memleketin bütçesinden 
hesapla sarfiyat yapılmak lâzım. Efendiler, bize ge
tirmiş oldukları dört beş aylık muvakkat bütçede (27) 
milyon liralık bütçemiz vardır. Bunun onda biri, iki 
milyon yedi yüz bin lira eder. Bunun bize gelen Sıh
hiye Bütçesi kısmı iki yüz seksen bin liradır. Yani 
ameleye varidatın yüzde birini veriyoruz. Sıhhiyece bu
nu tezyid etmek acaba imkân dahilinde midir? Mali
yesine, Adliyesine, Dahiliyesine yüzde sekiz, dokuz 
nispetinde tahsisat veriyoruz. Başka milletlerin yaptığı 
gibi tahsisat vermiyoruz. Terfik Efendinin buyurduk
larına bütün canla iştirak ettim. Yüzde birle bırak
mayalım, muamelâtı sıhhiyeyi, başka milletlerin yap
tığı gibi, bugünkü tahsisatı beş on misline çıkara
lım. Bunu bütçenin hududu haricînde yapamayız. 

REİS — Beyefendi buna dair söyleyiniz rica ede
rim, 

DR. SUAD BEY (Devamla) — Onlar ev bark sa
hibi değil midirler? Üç dört hastaneyi çok görüyor
lar. Yani biz parayı bu hastanelere sarfetmekle ya
rın asker olacak vatandaşları orada tedavi edebiliriz, 
Yarın, öbür gün onlar hizmeti vataniyeye davet edil
meyecekler mi? 

REİS — Efendim meseleyi lüzumundan ziyade 
uzattık. Şimdi iki rey var. 

DR. SUAD BEY (Devamla) — Askerlerin mui
ni onlar değiller mi? Yani birini ihmal etmek caiz de
ğildir. Her ikisine birden çalışmak borcumuzdur. Asri 
İhmal edilecek yerleri ihmal edelim. 

REtS — Şimdi iki rey var, biri iktisat Vekâleti
ne havalesi ki, encümenin mazoatasıdır. Bunu kabul 
etmek var, bir de oraya havale etmeksizin müzakere 
etmek var. Şimdi evvela mazbatayı reye koyuyorum. 
Encümenin mazbatasını kabul edenler el kaldırsın. Ka
bul olunmadı. 

Müzakeresine başlıyoruz, 

MADDE 1. — Zonguldak havalisinde Kilimli, 
Kozlu, Çamlı, Özlemez mevkilerinde «Şimdilik elli
şer yataklık* dört adet hastane açılacak ve amele 
meccanen tedavi edilecektir. 

MAZBATA MUHARRİRİ FUAD BEY (Çorum) 
— Efendim rica ederim böyle bir karar nasıl olur 
da verilir? Bir hastane tesisi için ne gibi şeyler lâ
zımdır, masarifi tesisiye ve iptidaiye ne miktara ba-
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liğ olacaktır? (Karar verildi sesleri) Evet İcarar ve
rildi. Fakat ben de vicdanen söylemeye mecburum. 
Bu cihetler düşünülmeden, mesele henüz daha tenev
vür etmeden iki madde ile bir hastane tesis olunmaz 
zannederim. Bunları anlayınız, dinleyiniz, ona göre, 
ondan sonra müzakere edilir. İmkânı tatbiki olma
yan şeylere gitmeyelim rica ederim. Efendim, ihtisa-
sata mağlup olmayalım. 

REİS — (Ferid Beye hitaben) Buyurun!.. He
yeti mecmuası hakkında söz söyleyin. 

FERİD BEY (Çorum) — Müsaade buyurun efen
dim. Bu mesele esasen... 

BİR MEBUS BEY — Heyeti umumiyesi müza
kere edilmeden maddelere geçiliyor. 

MAZHAR MÜFlD BEY (Hakkâri) — Heyeti 
umumiyesi müzakere olunacak, maddelere geçiyo
ruz, 

REİS — Daha var mı? Heyeti mecmuası hak
kında söz söyleyecek? Buyurun heyeti umumiyesi 
hakkında söz söyleyecek efendiler. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Kanunun heyeti umu
miyesi okunsun da öyle. 

REÎS — Heyeti mecmuası hakkında söz. söyle
yecek var mı? 

FERtD BEY (Çorum) — Malûmu âliniz bu tek
lifi kanuni Zonguldak'ta amelenin meccanen teda
visini temin etmek üzere dört hastanenin küşadına 
mütealliktir. Heyeti Âli yeniz de esas itibariyle encü
menin, iktisat Vekâletine gönderilmesi hakkındaki mü
talâasını tekit etmiştir. Yalnız şurasını nazarı dikkati 
âlilerine vazetmek isterim ki, açılacak hastane bir ke
re ne kadar eubbaya muhtaçtır, bu etıbbaya senevi 
ne verilecektir, hastane için ne kadar maasrifi tesisi
ye lâzımdır ve bu hastaların gerek tedavisi ve gerek 
İaşeleri için ne kadar masraf ihtiyar olunacaktır? Bun
lar bilinmedikçe maddeyi alelıtlak kabul etmek doğ
ru olamaz. Çünkü encümende derdesti tetkik olan 
muvazenei umumi yenin yekûnları üzerinde mühim te
sir icra edecek bir meseledir bu. Anın İçin herhal
de Maliye Vekilinin bu masarifi tayin ettirdikten 
sonra o parayı bulup bulamayacağını söylemesi lâ
zım gelir. Bu, en esaslı kavaidi maliyedendir. thtisa-
sata kapılmayalım. Varsın bir kaç gün sonra olsun, 
Fakat bütün muayyen masraf üzerine ve Maliye Ve
kilinin bulacağı varidata tekabül etmek üzere bir ka
rar ktihazı lâzım gelir. Onun için maddelere geçil
meden evvel doğrudan doğruya Maliye Vekiline tev
diine veya Maliye Vekilinin huzuriyle müzakeresinin 
devamına karar verilmesini rica ederim, 
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TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim, arzu 
ederim ki, bu hususa dair Heyeti Celüenize hattâ mu
fassal bazı malûmat arz edeyim: Fakat gerek vaktin 
gecikmesi ve gerek müzakerenin başka bir cereyan al
mış olması itibariyle bu tafsilâttan sarfınazarla yal
nız bir ciheti arz etmek isterim, muhacirin teftişatı 
dolayısıyla bir tecrübe geçirdim ve onların neticesin
de hamdolsun vicdanen çok müsterih kaldım. Efen
dim, bana verilen malûmata göre Kayseri'de hasta
ne vardı deniliyordu, gidiyordum, orada ahır gibi bir 
mahal, ne hastane buluyordum ne bîr şey. Bir takım 
hârabiler... 

RBlS — Hilmi 'Bey rica ederim, sadet dahilinde 
söyle, 

TUNALÎ HİLMİ BEY (Devamla) — Bu mev
zudur, sadet budur, «teklifim vardır efendim. 

REİS — Kayseri'de ihastane bulunmuş Zongulda-
ğa ne taallûku var? 

(Ekseriyet yok sadaları, devam sesleri). 
TUNALI HİLMİ BEY {Bolu) — O başka bahis, 

havalesini yapalım. 
HACI ŞÜKRÜ BEY {Diyantekir) — Ekseriyet 

yok, ne ile yapacağız? 
'(Ekseriyet yok, kiırüse kalmam ıştır sesleri). 
TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — O holde 

Ma'kamı riyaset emir buyursunlar. Ne veçhile ten
sip buyuruyorlar? 

REİS — Hilmi Bey söylesin. 
TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Efendim, 

bu müşahedat ve meşhudatın üzerine bir tedavi «sa
sım buldum ve bunu müdiriyeti umumiye kabul esti 
ve 'hamdolsun çok (hizmet öBti. Fransızların «dispan
ser, dedikleri revir, opital, dedikleri bir de «hastane 
buldum. Bu üç tabiri ele aldım. Dispanser, alelacele 
tedavisi kafbeden amele «hastalar, yaralılar vesaire için 
açrfmıs «bir müessese oluyor. Revir, rıafcalıaitlhaınsnin, 
istûrahathanenin bir nevi. 

REÎ5 — Sadede Hilmi 'Bey! (Sadede gel sa-
daları). 

TUNALI HİLMİ BEY — Kanunun kabul edil
mesi için teşkilât gösteriyorum. 

REÎS — Sadedi söyle 'Hilmi Bey rica ederim.. 
TUNALI HİLMİ BEY — Beyler «kanunun ka

bul edilmesi için teshilât gösbereaeğkn. Ne hastane ve 
ne de (Revir) 'yahut (Dispanser) dedikleri müessese 
olmamak üzere tedavihane edasını buldum. Yan 
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hastane, yarı «dispanser. 'Bu (her yerde tatbik olundu. 
Sıtmalısı, hastalıklısı bu müesseselere gönderildi, 
Lâkin onların yanı başında da bk yer açıldı. (Geç
miş o «adası)... 

Oraya da ağır (hastalar konuldu. «Gerek Sıhhiye 
encümeninin, gerek Suat Beyefendinin teklifinin şu 
arz edeceğim veçhile tadili halinde eminim iti, Ma
liye vekâletince, İktisat vekâletince bütçe açıklığı ga
yet azalacaktır. Ne yapalım? merkezi «olan yani ame
lenin en çok bulunduğu yer de, ezcümle de Kozlu' 
da, kırk yahut yüz yataklı «bir hastane... «(Maddelere 
ait sadalan). Bu hastanelere «mukabil «daha mühim 
yerlerde (Maddeler hakkında şöyle sadalan..) Heyeti 
umumi yesiain kabul «dilmesi için bunları «söylemek 
icabeder. Efendim «ben «katiyen sadedden çtkmam 
hocaml Buna katiyen emin olunuz. Katiyen saded-
den çukmıyor ve üssülesas olan meselenin ruhundan 
bahsediyorum, ruhunu teşkil eden mesele hakkında 
söylüyorum. Müsaade buyurunuz; ben bu mesele ile 
bir iki yıldanberi değil, on 'iki 'yıldan beri iştigal 
etmişim ve âcizane verdiğim rapor Şûrayı devlette 
maalesef uyuyor («Handeler). 

Efendim, Kozlu'da hastane, diğer mühim yerlerin 
heman hepsinde «birer tedavihaıne açarsak, onlar sıh
hiye «memurları (marifetiyle idare olunur ve masraf
ları gayet az ohır ve can kurtaran denildiği veçhile 
âdeta bir imdatta müesseseleri gibi ohır ve bunların 
merkezinde 'diğer yerlerde yaralı düşen hasta, kayık
larla istimpotlarla merkeze, Kozluya hastaneye ge
tirilir ve bu veçhile bu hayatlar da kurtarılır ve bin
lerce lirada 'kazanılır. Şimdi efendim bunun «kabu
lü husule geldiği takdirde eminim ki, masraf az, hiz
met gayet çok olacak... 

Binaıenaileyiı İMsaJt Vekâletine havafesinî U&X edi
yorum. 

NEBÎL EFENDİ (Karahisarı Sahip) — Şu kanu
nun lehinde mi aleyhinde mi? 

TUNALI HİLMİ BEY — LeMndeyıim. 
REİS — Şimdi Maliye vekilinin hımıriyle mü

zakere olunmasına dair bir teklif var. Maliye vekili
nin huzurryle müzakere olunmasını kabul edenler 
lütfen ellerini «kaldırsın. Kabul olundu. 

Yarın saat yedide içtima etmek üzere celseyi «tatil 
ediyorum. 

«(Kapanma «saati i 4 baıdezzevaO 
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