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BtRİNCt CELSE 
AoAna Steril ı 2 3 ZıevsMen sonra 

REtS : temci Re» H R S » FcbmS BejıeftpKfi Booeferi 
KÂTtP : HNydar Bey (KHüaty«) 

REtS — Meclis kuşat edildi. Zaptı sabık hulâsası ©kunacafc (Zaptı sofotk okundu). 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

Birinci Celse 
Reisi Sani Vekili Vehbi Efendi Hazretlerimi! tah

tı riyasedeniiKb zevali saat birbuçutota inikat etti. 
Zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. 
Seriye ve Bvfcatf bütçesinin gönderildiğime dair Şer'iye 
Vekâleti tezkeresiyle Şer'iye bütçesinde münakale ve 
SMkiya Vekaleti bütçesine zamaim icrasına dair Ma-
üye Vekâletti tezkereleri Muvazeneı Malîye Encüme
nine, oyun kâğıtları resmi kanununun tadili» tedahül
den kaldırılacak meskukâtı mağsusenin temdidi te
davülü hakkındaki lâyihai kamunryeler Kaıvanim Ma
liye Encümenine, Trabzon hapishanesinde mahpus 
Osman'ın bakryei müddetli cezaiyesinia affı hakkıa-
daki kararname Adliye Encümenine hscvale olundu. 
Düşmanların memaliki meşgulede ika ettikleri zarar-
tara karşı tedabir ittihazı hakkındaki Operatör fimin 
'Beyin teklifine dair Heyeti Vekileden vürut eden ce
vap kâfi görüldü. Kars'ın işgali münasebetiyle Şark 
Ordusu Kumandanı Kâzım Karabekk Paşa ile Er
zurum mebusları tarafından mevrut telgraflar kıraat 
ve kaza malmüdürlerinin tasdiki memuriyetlerinin 
Maliye Vekâletince İcrası hakkında Ergani Mebusu 
Sırrı Bey tarafından verilen takrir reddolundu. Kü
tahya mekteplerinin tahliyelerine dair Kütahya Me
busu Cemil Beyin takriri Heyeti Veküeye, muvafık 
olduklarına dair mazbata ile Lâyiha Encümeninden 
mevrut telgraf ve posta ücuratmın tezyit ve memu
rin ve müstahdeminin terfi ve terakki ve tecziyeleri 
lüzumu hakkında Bitlis Mebusu Yusuf Zrya Beyin 
-üç kıta teklifi kanunisi Muvazenei Maliye ve Dahilîye 
encümenlerine, Şeyhülislamı esbak Musa Kâzım 
Efendi merfhumun ailesine maaş tahsisine dair Ka
resi Mebusu AbdüUgafur Efendinin teklifi Kaıvanini 
Maliye Encümenine, ve Denizli merkez kazası tekâ
lifin tecillerine dair Yusuf Beyin teklifi Muvazenei 
Maliye Encümenine, İstiklâli milli hatırası olmalk 
üzere resimli posta pullan tabi hakkındaki tzrnir 
Mebusu Esat Efendinin teklifi Muvazene! Maliye ve 

Dahiliye encümenlerine, Besmi Atalay Beyin Anka
ra'da bîr halk gazetesi nesri hakkındaki teklifi trsat 
Encümenine havale ohındu. Şüpheli eşhasın tebktİ 
'hakkında Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanumye-
nin reddine dair Dahiliye Encümeni mazbatası kabul 
ve teklif reddolundu. Muhasebei bususiyeierin lâgvti 
hakkında Siverek Mebusu Mustafa Lûtfi Beyin tak
ririne ait Dahiliye ve Maarif encümenleri mazbatala
rı kıraat olunarak Dahiliye Encümeni mazbatası, 
jandarma ve Hükümet devairi tarafından meccanen 
odun ve kömür ceminin menine dair Kütahya Me
busu Cemil Beyin teklifine ait Adliye Encümeni 
mazbatası ve İdarej Umumâyei Vilâyat Kanununun 
'bazı mevaddının tadili hakkında Aydın Mebusu Cami, 
nevani müdiran ve âzalarının ahah mahalliye tara
fından intihap edilmesine dair Elâziz Mebusu Hü
seyin, Mecalisi idare azalanımı vergi kaydindan is
tisnaları hakkındaki Kütahya Mebusu Cemil beyle
rin tekliflerine ait Dahilîye Encümeni mazbatası ka
bul olunarak işbu teklifler Heyeti Veküeye havale 
olundu. Düzce'nin müştaka liva haline ifrağı hak
kındaki Tunalı Hilmi Beyin teklifinin reddine dair 
Dahiliye Encümeni mazbatası kabul olundu. Şûrayı 
Devlet teşkili hakkında Heyeti Vekileden mevrut lâ
yihaya dair Dahiliye Encümeni maabaiasiyle, hay-
menesin kıptilerin İskânlarına dair Sıhhiye ve Dahi
liye encümenleri mazbataları kıraat ve berayi müza
kere gelecek ruznameye idıaUeri karargir oldu. Ad
liye Vekâletine intihap edilen AbdüHcadk Kemali 
Beyin istifası kabul otundu. Mebusandan mezuniyet 
talep eden zevatın mezuniyetleri kabul olundu. Ka
resi Mebusu Vehbi ve Burdur Mebusu ismail Suphi 
beylerin encümeni mahsus mazbatasının sair mevad-
da tereman gelecek içtâmada müzakeresine dair olan 
teklifleri kabul olundu. Çorum Mebusu Fuat Beyin 
îcrai Vekilleri intihabı kanunun ikinci maddesinin 
tadiline dair olan teklifi nazarı dikkate alınarak te
neffüs için cebe tatil olundu. 

— 30$ — 



t : 95 6 , 11 . 1336 C : 1 

İkinci Cetse 
Vehbi Efendi Hazretlerinin tahtı riyasetlerinde ze

vali saat 3,15'de inikat etti. İktisat Encümenine sua-
(battan birer âza intihabına dair mazbata kıraat olun
du. Badehu birinci celsede nazarı dikkate alınan Fuat 
Beyin teklifinin müzakeresine başlanarak tadil tak-
Kirleri ret ve madde aynen kabul edüdi. Cumartesi 
günü ayni saatte içtima edilmek üzere saat 4,5'de iç
timaa nihayet verildi. 

5, — TE 

1. .— Afyon Karahisar - Sandıktı - Dinar tariki
nin turuku umumiye meyanma ithaline dair Büyük 
Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 

RiEİ'S — Afyon Karah'isarı, Sandıfclı, Dıinar, tari
kinin 'turuku umumiye meyanma ithaline dair Heyeti 
Vekileden mevrut tezkereyi Nasfia ve Muvassenei Mı-
ıBye encümenlerine gönderjyıoruz. 

FERİT BEY MALİYE VEKİLt — Efendim mü
saade buyurur musunuz?- Bu meselenin müsitaceMyet-
le müzakeresini ıfca ediyorum, gayet ehemmiyetti 
bîr meseledir. Malûmuâlİniz, tmgün'kü ihracatımız 
bilhassa Antalya üzerinden vâki oluyor. Antalya'ya 
kadar isal edilen bor kısım - ki turusleu hususiyeden-
dir - onun turuku uımımiyeden olmasını teklif edi
yoruz. 

REİS — Efendim müstaceMyet teklifini kabul bu
yuruyor musunuz? Kaimi buyuranlar lütfen el kal
dırsın. Müstaceliyet kabul edildi efendim. 

ATIF BEY (Bayazıt) — Nafıa Encümeninde bu
lunan âzayi muh'teremenin bir kısmı taşraya gitaiş 
olmaları hasebiyle encümen hemen üç kişiden ibaret 
kalmıştır. Binaenaleyh bunlann da yeniden intihabı 
lâzımdır. 

7. — Mükellef sivil sıhhiye memurları hakkın
daki kanuna müzeyyel kanun lâyihası. 

REİS — 29 Temmuz Il336 tarihli mükellef sivil 
memurini sıhhiye hakkındaki 'kanuna zeyleddlen tâ-
yfflıai İrsal edildiğine dair Heyeti Vekileden mevrut 
tezkere; Sıhhiye Encümenine gönderiyoruz. 

Reis Vekili Kâtip 
Vehbi Mehmet Cevdet 

'Kİatöp 
Haydar 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var mı 
efendim? (Hayır »esleri). Zaptı saıbik aynen kabul 
edildi. 

ıRlEİS — Evrakı varideye geçiyoruz. 

BERELER 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Zaten 
şualbattan Nafıa Encümeni için birer âza intihap 
olundu. Onlar içtima edip reislerini, mazbata muhar
rirlerini intihap edecekler. Bunu da yaptık. 

RBÎS — Müzakerei umumiyeyi tatil ettfcİHrten 
sonra şubelerden rwa olunur, Nafia Encümeni için ve 
münhal varsa diğer encümenler İçin âza intihap et
sinler ve muamele de tekemmül etmiş olsun. 

2. — Yenisehrin Akdere karyesinden Arifoğlu 
Ahmet'in bakiyei müddeti cezaiyesinin afft hakkın
daki kararnamesinin gönderildiğine dair Büyük Mil
let Meclisi Riyaseti tezkeresi. 

RBİ$ — Yeniyehrin Afcdere kafiyesinden Arif
oğlu Orucun bakiyei müddeti cezaiyesinin affı hak
kında Heyeti Vekileden mevrut tezkereyi Adliye En
cümenine veriyoruz. 

3. — Yabanabat'lı J>emircioğlu Ömer'in bakryei 
müddeti cezaiyesinin affı hakkındaki kararnamenin 
gönderildiğine dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
tezkeresi. 

REİS — Yabana'batlı DemircÜoğlu Ömer'in ba-
<kiyei müddeti cezaiyesinin affı hakkında Heyeti Ve
kileden mevrut tezkereyi Adliye Encümenine gönderi
yoruz. 

2. — Mülkiye baytar mektebinden neşet eden 
efendilerin mülâzimievvel rütbesi muhassasatiyle is
tihdamlarına dair kanun lâyihası. } 

REİS — Mülkiye baytar mektebinden neşet eden 
öfeodâerin rtütâzirnievvel rüttbe ve muhassasatiyle 
istihdamlarına dair lâyihai fcuııutayenıin irsalinden ba
his Heyeti Vekiİleden mevrut tezkereyi Müdafâa! ıMü-
4iye Encümenine veriyoruz. 

3, — LÂYİHALAR 

— 3M — 
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2. — AZAYI KİRAM MUAASIİÂTI 

1. — Garp cephesindeki mecruhini tedavi için 
Bursa Mebusu Operatör Emin Beyle Bolu Mebusu 
Dr. Fuat Beyin gönderildiğine dair Büyük Millet 
Meclisi tezkeresi. 

REİS — Garp cephesindeki mecruhmi tedavi için 
(Bursa Mebusu Operatör Emin Beyle Bolu Mdbusu 
Dr. Fuat Beyin gönderildi'kUTİne dair Divanı Riyaset 
<karan okunsun efendim. 

Heyeti Umurniyeye 
Garp cephesi kumandanlığı emrindeki krtaat mec-

mbinittin tedavisine yardım etmek üzere Meclis Di
vanı Riyasetinin karariyle Bursa Mebusu Operatör 
Emin ve Bolu Mdbusu Dr. Fuat beylerin gönderildik
leri bera-yi malûmat arz olunur, efendim. 

Büyük Millet Meclisi 
İkinci Reis Vekili 

Hasan Fehmi 

REtS — Garp cephesi Kumandanı Ati Fuat Pa-
şa'dan gelen bir telgraf operatör lüzumundan bah

setti. Meclisi Âtiniz namına arkadaşlarımızdan iki 
zat vazifeyi deruhde ettiler gittiler. 

2. — İzmir Mebusu Mustafa Şevket Beyin mezu
niyeti hakkmda Büyük Mîllet Meclisi Riyaseti tez
keresi. 

REİS — Efendim tzmir Mdbusu Mustafa Şevket 
Beyin şubat gayesine kadar temdidi mezuniyeti hak
kında Divanı Riyaset karan var okunacak: 

Heyeti lUmumiyeye 
Eîyevm mezun buhmau 'izmir Mebusu Mustafa' 

Şevket Beyin hastalığına binaen 3 Teşrinisani sene 
I33ft tarihinden inikat eden Divanı Riyasette Şubat 
gayesine kadar mezuniyeti tensip edilerek Heyeti 
Umumiyenin nazari tasvibine arzojunur efendim. 

Büyük Millet Meclisi İkinci -Reis Vekili 
Hasan Fehmi 

RBİB — Efendim mezuniyeti kabul buyuranlar 
lütfen el fcatdırsmJar. Mustafa. Şevket »Beyin mezu
niyeti kabul edildi. 

5, — TEZKERELER {Devam) 

•*. — Siirt Mebusu Mustafa Sabri Efendinin, 
Garzan körprüsünün tamiri hakkındaki teklifi ka
nunisine Nafıa Vekâletinin cevabi tezkeresi. (2/113) 

ıREİİS — İBasur, Garzan suları üzerinde bir köprü 
inşasına dair Siirt Mebusu Mustafa Efendinin tak
ririne Nafia Vekâletinden vürut eden cevap, malû
mu âliniz Meclisi Aliniz bu takrrri tasviben Nafia 
Vekâletine göndermişti Nafia Vekâleti cevap yazı
yor, okunacaktır. 

'Büyük Millet IMedisi Riyaseti Celilesme 

.25 Teşrinievvel sene 1336 tarih ve 476-TI24 nu
maralı tezkereleri cevabıdır.: 

IBitlk Vilâyetine merbut iken bu kere müstakil 
sancak haline getirilen Siirt livasında turuk ve mena-
bir memurini fenniyesinin kili etinden naşi nafıaca 
'Bitlis Vilâyetinde yalnız bir mühendisten ba^ka fen 
memuru mevcut olmadığından tasdika iktiran er i 
yen altı aylık muvakkat bütçeye merbut masarlfat 
defterine ©itlis Vilâyeti için ayrıca bir meblâğ vaze
dilmemiş olduğu ve vakıa tasarrufat meyanından bir 
miktar akça tefriki kabil ise de gerek memurini fen-
niyenıin mevcut olmamasından ve gerek Bitlis ve ha
valisi için mevsimi ameliyatın geçmiş bulunmasından 
Siirt livası dahilindeki Basur ve Gazan ıköprülerinin 
sertei haüye zarfında inşasına 'imkânı madoa bulun

madığından artık hizzarure gelecek sene bütçesine 
icabeden meblâğın ithaliyle inşaları çarelerine bakı
lacağı arzolunur. efendim 2 Teşrinisani sene »1336 

Umuru Nafia Vekili Nam ma 
Müsteşar 

AlBDÜLlKADİR KEMAI/t BEY (Kastamonu) 
— Nafia Vekâletinden gelen cevap bu sene için doğ
rudur. Fakat bendenizin bizzat hayvanla geçerken 
boğulmak üzere bulunduğum bir sırada Kürtler ta
rafından kurtarıldığım nehirden bahsediliyor. Haki
katen şimdiye kadar oralara bir çok valiler gitmiş, 
bir çok kumandanlar oradan geçmiş, bir Çok harekâtı 
askeriye yapıbnışttr. Maatteessüf Basur ve Garzan 
köprüleri yapılmamıştır. 'Bu sene masarrfat meyam-
na bir şey konmadığı içki teehhür eden bu köprü 
eğer gelecek sene de unutulacak olursa cidden o ci
var ahalisi Meclisten ümit ettiği bir çok şeylerden 
btr (kısmının bile yapılmadığı neticesine varacaklar* 
dır ve zannederim ki gelecek sene de yapıbmyacak-
ttr, obir sene de yapıhmyacakUr. Çünkü Basur ve 
Garzan suları bilhassa bir müddet sorara, fazlaca 
feyezan eder ve oradan hayvanla geçenler, hayvan
larını yüzdürerek geçerler. Cidden muhtacı muave
net olan vnâyatı şarkiyenin bu uzak memiekederin«, 
kavaniinin her vakit fevkine çıkarak yaptığımız gibi, 
yine fevkine çıkarak bir şey yapılmasını bânassa fi-

— 3«5 — 
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ca ederim. (Bu köprüler mutlaka yaptırılmalıdır. 
Çünkü buna katiyen ihtiyaç vardır. Oradan icabın
da ordu geçiyor, oradan kıtaat geçiyor, köprüsün oî-, 
duğu 'için bittabi namahdut, namütenahi müşkülâta 
mâruz kalıyorlar, 'Bu köprülerin biran evvel yaptı
rılması İçin Meclisi Aldaki o civar ahalisine muave
net ve merhametini temenni eylerim. 

(MUSTAFA SABRI EFENDİ (Siirt) — Beye-
fendfler! <bu köprülerin inşası İçin 15 bm İka para 
İsteniliyor. Diyebilirim ki Eğer köprü yapılırsa Ma
liyeye 00*» bin lira varidat temin edecektir. Çünkü: 
Sİird'de bir çok tuz memlehaları vardır. Bu köprüler 
olmadığı için hayvanlar sudan yüzerek 'geçerler. Tuz, 
malûmu âliniz, suda erir, 'Kış mevsiminde tuzun ora
dan nakliyatı kabil olamaz. Onun İçin buralarda Vi
ranşehir'in çürük olan kaçak tuzlan satdır. Diyar-
bekir'in, Urfa'nın, Elâzİz'in tuz ihtiyacını bu Viranşe-
hir*in çürük tuzlan temin «der. Halbuki Siirt'te ise 
200 bin lirahk, 300 bin liralık tuz sarfedair, Eğer 
köprü olmuş olsa 'Maliyeye 200 bin Ura varidat te
mim eder. Köprü olmadığı için Maliyenin bu varida
tı da geri kalıyor. Biz bu köprüyü yapmakla zahirde. 
millete hizmet edeceğiz, 15 bin lira para fiarfedece-
Siz. Halbuki Devlete <100) bin lira varidat getirece
ğiz.. Simdi Nafıanın böyle bir cevap, vermesi garip 
değil, ağrep acebülleaceptir. 'Böyle maliyenin gözü 
önünde, kendisine refah, saadet, varidat temin eden 
bir vasıtayı reddetmesine garip demeyip te ne de
meli? 

İkincisi; orada binlerce hayvanlar telef oluyor, 
koyunlar, merkepler, insanlar telef oluyor. Size bir 
şey daha arşedeyim: -Bitlis valisi Hüseyin Paşayı o 
sudan geçirmek için kürüer iki lira almışlar, az al
mışlar. Çünkü kurt kavmi necibi İnsaflıdır, 'Ben ol
saydım on lira alırdım. Çünkü seksen vali gelmiş, 
geçmiş o köprüyü yaptırmamışlar. Diyoruz ki; ora
da hâkimiyetimiz var, hakimiyetimiz var. Hâkimi
yetimizi 'ne ile ispat edeceğiz? orada bir köprü ol
mazsa, binlerce, '100 binlerce tifa varidat getiren hu-
susatta da vatanımıza, mülkümüze bu kadarcık fe
dakarlık, ufacık bir hizmet göstermez İsek hâkimi
yetimizi ne İle [ispat ederiz? {Bravo «adadan). 

Üçüncüsü; Bendeniz buraya gelirken arkadaşla
rımla beraber o sudan geçerken hepimiz düştük, bo
ğulup ölecektik. 

BESİM ATAIAY BEY (Kütahya) — Allah seni 
sehH olmaktan kurtarmış. (Handeler), 

•MUSTAFA SABRI EFENDİ (Devamla) — Ca-
nabt hakkın bize bunu İbret ve bir ders olmak için 
yaptığı anlaşılıyor. Şandı 'Na£ta nezaretinin böyle ce-
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vap vermesine teessüf etmeyip de ne yapmalı? Bina
enaleyh bunun kabulünü Heyeti âliyenizden rica edi
yorum, Zira bu 'köprü '100 bin lira varidat getirecek
tir. 

Dr. Aüt HAYDAiR fBEY (Genç) — (Bendeniz 
fazla bk şey söylemi yeceğim. Yalnız şunu arzede-
ceğim : '13-32 tsenesi bidayetinde beşinci fırka ile be
raber bulunuyordum. Bitlis sukut etmiş olduğundan 
Siıirt'e gidiyorduk, köprü olmadığından {25) neferimiz 
o suda boğuldu. Karşıdan karşıya ip gerdirdik, ip 
üstünden geçildiği halde yine yirmi beş kişi boğul
du. Burada bir köprü yapılması her halde lâzımdır. 

MUSTAFA BAıBR/t EFENDİ (Siirt) — Bu dâ
vamızın haklı olduğuna kâinat şahit efendim. 

TAHSİN BEY .(Aydın) — .Nafıa vekâletimin ver
miş olduğu cevapta serdeylediği maazeret, naısbel-
mevaim iktihaaı edilemiyecek mevarıri tabiiye olmak 
münasebetiyle bunu bu kıs mevsiminde •yapamıya-
cağından dolayı kabul etmek Istiranııdayiz. Çünkü 
kışın köprü yapılamaz. Lâk'in bendeniz buna, Na
fıa Vekâletinin. bu kadar mühim ve geçerken bu ka
dar insanlar boğulan, ve yine bu kadar insanların 
üzerinden geçmeğe mecbur olduğu bu köprüyü altı 
aydanberi takdir edemeyip, ehemmj mühimme ter
cih etmek suretiyle şimdiye kadar bir şey yapama
dığından dolayı Nafıa Vekâletine teessüf ederim. Va
kıa kışın bir şey yapılamaz, fakat altı aydanberi Na
fıa Vekâleti teşekkül etmiştir, niçin bu gibi mü
him bir köprünün İnşasına olan ihtiyacı derkedeme-
di ve bunu yazın yapamadı da bugün hasbelmtfvsim 
yapamıyacagiadan bahsediyor? Mas ele buradadır 
efendiler, nazarı dikkatinizi celbederim. >Na£ia Ve
kâleti, vekâletler içerisinde biç brr şey yapamıyan 
yegâne bir vekâlettir, [Nafia vekâleti adetâ uyumak
tadır ve üzerine 'Ölü toprağı saçılmıştır. 

IBBSİM ATAUAY BEY l(K.ütahya) — Maarif 
Vekâleti de öyledir. 

TAHSİN ÖEY (Aydın) — Snmdi mevzubahis olan 
Nafia Vekâletidir, nazarı dikkatinizi celbederim. 
Nafıa Vekâleti uyuyor ve uyumaktadır. 

SÜLEYMAN SIRRI !BBY (Yozgat) — Hasta
dır, hasta. 

TAHSİIN BEY <Aydm) — Yapmak İhtimali olan 
pek çok şeyleri şimdiye kadar terkedip yapmamış
tır. Nazarı dikkatinizi celbedenim ve bu kürsüden 
Nafia Vekâletine beyanı teessüf etmeği bir vazife 
addederim (Bravo sadaktı). 

ıNAPtZ BEY ( O K * ) — LâğVedeüm. 
IREİS — Efendim, söz alan zevat «özlerini söy

lediler. -Başka söz alam yoktur. 
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6. — TA 

/. — Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyin. Cartan 
köprüsünün tamirine dair Siirt Mebusu Mustafa 
Sabri Efendinin kanun teklifine Nafia Vekâletinin 
cevabi tezkeresinin reddiyle köprünün inşası lüzumu
nun toku karara attnmasma dair takriri. 

RBtS — Yalnız IBftlfc Mebusu Yusuf Ziya Be
yin tekjiüi vamdır. 

Büyük Millet Meclisi (Riyaseti Celilesine 
Nafia Vekâletinin cevabının reddiyle köprünün 

inşası lüzumumla tahtı karam alınmasını teklif «de
riz. Bitlis Mebusu 

Yusuf Ziya 

4. — Tl 

İv — Trabzon Mebusu Hüsrev Beyin, makam. 
maaşı hakkında teklifi kanunîsi. (2/134) 

(REİS — Haiz olduğu rütbenin istilzam eylediği 
tnakamattan daha yüksek kumanda mevkiini işgal 
eden erkân, ümera ve zabıtanın deruhde eyleddderj 
makamın rütbesine muadil maaş alımları hakkında 
Trabzon 'Menusu Hüsrev (Beyin teklifi kanunisi var, 
Lâyiha Ensttmenine -veriyoruz efendim. 

HÜSRİEV BEY .(Trabzon) — Reis Beyefendi! 
bu, esasen kabul edilmiş 'bir kanundur, bu, yalnız o 
kanunun ikmalidir, ehliyet maaşıdır. Onun için Lâ
yiha 'Encümenine söndermeje haset yok. Bendeniz 
doğrudan doğruya Miidafaai MİMiyeye gönderilme-
sini rica ederim. 

/. — Kütahya Mebusu Besim Atalay Beyin, Ef-
kafi Celâliye ve Piri Mehmet Paşa vakıflarının Hü
kümetçe İdaresine dair teklifi kanunisi ve Lâyiha En
cümeni mazbatan. (21123) 

REtS — Evkafı Cetelİyenin Hükümet tarafından 
alınmasına dair Kütahya Mebusu Besim Atalay 
Beyin tefcBfinm kabutüne dair Lâyiha encümenimn 
mazbatalst okunacakbr. 

1 
Lâyiha' Encümeni Mazbatası 

Evkafı Celâliye namına Dergâhı muaUâyi Haz
ret! Mevlâna'ya mevkuf ve Konya, Niğde, Teke, Ak
saray sahcalkJanyla mevakli sadpeoe mevcut bulunan 
emlâk ve arazfö cesime varidat ve hasılatı vakfiyesi
nin mevkufun lehine sarfetEtaıeyerek şunun bunun 

•CHa-y hay sadaferı) 

REİS — Evvelâ teklifi reyi afinize vazedeceğimi 
ondan .sonra kabul ettiğiniz Ümide Muvazene Encü
menine, lâzım «gelen parayı bütçeye koyması için, 
tevdi edeceğiz.. Şimdi okuduğum Yusuf Ziya Beyin 
teklifini nazarı itibara alanlar lütfen el toaldırsıa, ka
bul edildi efendkn. 

Muvazene (Encümenine tevdi edeceğiz lâzımge-
İsn parayı muvazeneye ithal etsin. 

R'BUS — Efendim, takriri tasvip ve nazarı mü
talâaya alırsanız 'Müdafaaİ Mâliyeye gönderirim, 
yok eğer doğrudan doğruya nizamnameye tevfâkı 
hareket etmek arzu edeuseniz Lâyiha Encümenine 
gitmesi lâzım (Lâyihaya «adaları) Doğrudan doğ-
ıruya 'Müdafaai «Milliye Encümenine gönderilmesini 
arzu buyuranlar lütfen el kaldırsın {Hayır sadaları) 
Lâyiha Encümenine gidiyor efendim. 

2. — Sinop Mebusu Şevket Beyin, Sulh mah
kemeleri kanununun tadili hakkında teklifi kanuni-
st. (21135) 

ıRBİS — y$ulü muhakematı hukukiye kanu
nunun tadiline dair Sinop Mebusu Şevket Beyin, 
teklifi kanunisi; alelusul Lâyiha Encümenine veriyo
ruz, 

yed! mekeffnde israf edilmekte olduğundan bunun 
Hazine namına zaptı lüzumuna dair Kütahya Me
busu Besim Atalay Beyin Heyeti Ltaunriyeden mu-
navvel teklifi kanunisi enCümerrimiace mütalâa ve 
tetkik olundu. Vatanın temini selâmet ve istiklâli na
mına girişilen ve su hengâmei mücadefade roasarjffl 
tnühremei müdafaanın emri tedarikinde müşkülât 
çekildiği ve senelerden beri barı giranı harp atomda! 

•inleyen millet üzerine birtakım tarhı tekâlife mecbu
riyeti katiye hâsıl olduğu şu sırada artık bu keyfi is-
rafata nihayet vertterek Hazınei milletin her veçhile 
nefi gözedilmek ânınm çoktan hulul etmiş bulunması 
erhetiyie muvaitkı hat ve maslahat olan teklifi mezkûr 
encümenimizce sayam kalbul ve müzakere görülmüş 
olmakla bir kere de Serîye Eocütatom'ne fÜZubıu Sev-

7, — MAZBATALAR 

KÜFLER 
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âa zumunda makamı Riyasette takdimi tezekkür. kı
lındı. 

31 Teşrinievvel 1336 

Lâyiha En. 
- Yozgat 

Reisi Na. 

Süleyman Sim 

Kâtip 
Antalya 
Ali Vefa 

M. M. 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 

(Seriye Encümeninle, muvafık sesleri)'. 
REİS — Müsaade buyurun efendİlm, (Seriye 

Encümenine sadaları). (Oürüttüter) 

SAĞDAN BÎR MEBUS BEY — (Besim AWay 
Beye hrtalben) : Teessüf size ta, bir mesele çıkarmak 
istiyorsunuz. 

SESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Ne mese-
fesi? Hiç bir mesele değMdÜr. Birtakım cahiller bun
ları yemekte dâvam etisin mi? 

RigtS — MÜsaalde buyurun, teklif bir "tekM ka
nunidir. Bvpafcı varide meyanunda gelmiştir. Bu, ale
lusul encümeni aidine gidecektir. Müzakereye konul
duğu vakit kabul edersiniz veya reddedersSnıiz, Bu, 
o vakte ait bir münakaşadır. Seriye ve Maliye En-
cümfânllerine havale ediyoruz. (Evkafa sadaları). Pek
âlâ efendimi. Seriye Maliye ve Evkaf Encümenlerin» 
havale ediyoruz. 

6. — TAKRİRLER {Devam) 

2. — Cebelibereket Mebusu İhsan Beyle rûfeka-
sının, Büyük Millet Meclisi Hükümetinin bu sene ne
şet eden zabitanma Meclis namına bir ziyafet veril
mesine dair takriri 

RfîtS — Bu sene neşet eden zabıtama Meclis na
mına bir ziyafet verilmesi ha'kikmtda bir takrir var. 

-KATİP HAYDAR BEY — Cefrdîberdket Mebu
su İhsan Beyle yirmi küsur refiki tarafından. 

Büyük MMet Meclisi Riyasetine 
Ankara Büyük Millet Meclisi Hükümetinin bu 

senle neşet eden ilk zabıtanın a Meclis namma bîr zi
yafet vermesini arz ve tekuf eyleriz. 

Cebelibereket Trabzon 
îhsan Hüsrev 
Anlep Çorum 

Kılıç Ali Fuat 
Kütahya ElâZiz 

Cemil Hüseyin 
Kütahya Manas 

Ragıp Hasip 
Muş Kütahya 
Rıza Cevdet 

Yozgat Siverekl 
Feyyaz 'AH Afodülgani 

Siverek! Dersim 
Sırrı Mustafa 

Aydın Kozan 
Esat .. . Mustafa Ltttfi 

Mardin 
Derviş 

(Muvafık sadaları). 
REİS — Müsaade buyurun efendim. Geçende bu 

mesele dölayısryla Mecîi'si Alinizde ilk neşet eden za-

'brtanın icra edilen merasimi mahteusasıından Meclisin 
haberdar edilmediği için İsmail Suphi Bey biraderi
miz tarafıınküan beyanı teessüf edilmişti. Teessüf; öy
le olduğuna göfe, haklı 'îdi. Fakat 30 Teşrinievvel ta
rihinde Meclisi Atiniz Riyaseti namına yazılmış bir 
tezkere • Her nerede kalmtfş ise - merasim bittik'tfett 
sonra, ikindi üzeri Makamı Riyasete gelmiştir. Vakit 
geçtiği için Heyeti Atiyeniz maatteessüf haberdar 
öditemetrtişti ve îsmail Suphi Bey de o sözünü söyle
mişti. Binaenaleyh, tezklere yazılmamış olsa idi İs
mail Suphi Beyin teessüfe betti haklan vardı. Fakat 
her ne sdbepîe ve nerede teehhür etmiş üse bu tezke
re 30 Teşrinievvel tarihinde yazılmış, merasim 2 Teş
rinisani de yapılmıştır. Yani bu bîr sehiv ve teehhür
den neşet etmiştir. Şîmui takrire geçiyoruz. Takriri 
kalbut ediyor musunuz? 

Takriri tasvip buyuranlar lütfen elerini kaldırsın. 
Takrir tasvip ddi'ldi efendim. Şimdi bunun şekü icrası, 
Malumu âliniz Meclisi Âliniz namına verilecek ziya
fette... 

ŞEVKÎ BEY (tçel) — Efendilerden kimse kalma
dı, gittiler. 

REfö — Efendim, müsaade buyurun. Ziyafet, 
nama yapılacak bir şeydir. Efendilerden burada on 
tanesi, yirmi tanesi, kaç tanesi varsa, Meclisi Âlini
zin bir kısım azasının iştirakiyle bir ziyafet tertip 
olunur. Umumun iştirakine kâfi burada mükellef sa
lon yoktur. Bu takriri Divanı Riyasete havale ede
lim. Ziyafet masrafına dair bir $ekil düşünsün ve 
MeciM Aliniz namına ne suretle iştirak edifeoek, ne 
suretle yapılacak, bunu temin etsin. Muvafık mı? 
•(Muvafık «adaları). Pekâla o da bîtlti. 
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3. — izmit Mebusu Hamdi Namık Beyin, Burdur 
Mebusu Şevket Bey ailesine muavenet edilmesine dair 
takriri. 

REİS — Burdur Mebusu Şevket Beyin ailesinle 
muavenet edilmesi hakkında, izmit Mebusu Hamdi 
Beyin tekM var : 

Büyük -Mütot''Meclisi Riyaseti CeÖesine 
Müptelâ olduğu verem illetinden tahsili giriban 

ödemeyerek İftİhaii darılbaka eden arkadaşlarımızdan 
Bundur Mebusu Şevket Beym on beş seneye karıp 
ofa'n memıırlye'lleriın'i müsb'it evrakı resmiye» harie» 
siyle birlikte muMterik olmasındafcı naşı efradı aile
sine maaş tahsisine imkânı kanuni bulunamamış ve 
bu sebeple refikası hanm ile mektebi sultanide tah
silde bulunan mahdumu Sadettin Efendinin ve on M 
yaşlarımda kerimesi Nezihe hanımın hali sefatet ve 
zarurette kalmış olduğu kemali teessürle haiber alım-
muş olduğundan refikası ile kerimesine Hazintei Ma
liyeden bir muaveneti mahsusa ifasıyla beralber mah
dumu Sadettin Efendinin de masarifi tatosSyesânirt 
keza ciheti Maliyeden temini için bir karar ittihazını 
*ok# ederim* 

6 Teşrita'isaiffli 1336 
İzmit Me'busu 

Hamdı 

AİBDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
©ifâ müzakere kabul. 

REİS — Bu, evrakı varidedendir. Eğer encümene 
havalesini arau etmiyorsanız bir karar İle ruzname-
rnîae alalım, müzakere edelim. 

HAMDİ NAMIK BIBY (İzmit) — Vefat eden ar
kadaşım tzuı sefalet içerisinde bıraktığı ailesinin flj-

' tiyacmı temin etmek maksadıyla bu takriri takdim 
ettim. Efendim, bu zat bir çok kaza kaymak aimükla-
rında bulunmuş, Derseadet merkez memurluğunda. 
bulunmuş, Üsküdar ktsnn idari riyasetinde bulunmuş, 
Konya polis müdüriyeti rede bulunmuş, om beş seneyi 
ikmaline beş ay kalmışken vefat etmiş. Yani on beş 
-senelik Hizmetti vardır. Fakat maalesef evi yandığı sı
rada evrakı •resmiyesi muhterik ^olmuştur. Bunlar ta
bii Deneadette mukayyet ise de... 

ALİ ULVİ BEY (Burdur) — Evi nerede yanmış. 
HAMDİ NAMIK BEY — Kâflgırıda. Yani İs

tanbul'dan evrakını ceİbetmek imkânı olmadığı için 
maaş tahsis editememiş. Bu bapta ailesi tarafından 
verilen istida semeresiz kalmış. Bir oğlu tahsilde, 
mektebi sultanide, İkmaline iki sene kalmış. Bir ke
rimesi ile bir refikası sefalet içinde kalmıştır. Bina-
enaleyh, istirham ediyorum, emsali de vardır, mek

tebi sultanide bulunan mahdumunun masarifi tahsi-
'üyesini vermekle beraber zevoesivle kerimesine de 
Hazîûei Maliyeden bir defaya mahsus olmak üzere* 
bir muaveneti nakdiye yapılsın. Binaenaleyh, bunun 
Kavanini Malîye ve Muvazene! Maliye Encümenle-
rinte havalesini rica ediyorum. (Muvafık sodaları). 

REİS — Efendim, encümene havale buyurulacak-
sa, söz isteyen zevat gekük'ten sonra •öytesiınler. (En
cümene sadafarı). 

İSMAİL SU'PHİ BEY (Burdur) — Meclis haü 
İotİmada iken irtihal eden arkadaşlarımıza tahsisat 
veriliyor. Bu bir teamüldür. Zannederin, merhum! 
YanyaTı Şevket Bey de maaş aldı. Faka* boyla maaş 
'tahsisi meselesine gelince; eğer kertdisi memur ise 
alır. On beş seneyi ikmal edemeyenler zaten tıakkıı 
tekaüdü ihraz etmemişlerdir demektir, alamazlar. (On' 
«ene için sadaSor). Müsaade buyurun. On sene olsun, 
ne olursa olsun, hakkı kanuni ne ise öyle yapılır. Her 
intihal eden zat için maaş tahsisine zannederim, Ha-
zinei milletin siası yoktur. Artık bu millet inkıuap za
manındadır, ona maaş tahsisi, buna maaş tahsisi doğ-" 
m değildin 

VEHBİ EFENDİ (Konya) — Efendim, İsmail 
Suphi Beyin, fikrine tamamen İştirak'le beralber Mec
lisi n ook semahatı var. Teşekkür olunur. Fakat Beye
fendiler, ssoralhaft herkesin kendi kesesinden olur, 
M'ilMün kesteSiMdlen semahat olmaz (Bravo sadalan). 
Alalım, verelim. Kimden kine? Bu zat vefat etmiş, 
teamül veçhile tahsisatı yenilmiş, ailesinin Kângırı'ya! 
kadar ayrıca harcırahı verilmiş. Oğlunun İstattbuî'a 
kadar harcırahı verjfaus (Daha ne olacak? sadası). 
Şimdi bir de dönelim bunlara ayrıca maaş vertim, 
^nereden alalım? Çarşıya çıktığımız zaman görüyoruz. 
Biz, bu paraları veren kadmlann giydikleri elbisede 
yama tutacak yer kalmamış. Beyefendiler, yalın ayak 
•geriyorlar. Rica ederim verelim, verdim, nereden, 
kimden, İçimden, alacağız? Yozgat orada bitti Kon
ya orada bitti. Diğer cihdöer de öyle. Kimden ala
cağız bu paraları düşünelim. 

Rica ederim böyle şeylerden vaz gecelim. 

DR. ABİDlN BEY (Lazistan) — Arkadaşlar; ben
deniz Soysatfı Beyi tamamen takdir ediyorum. Vehbi 
Efendiyi de töbfik ediyorum. Böyle olmalıdır. Bin 
adam ki; tahsisatını ahr, oğlu da gider, mefcSebe gi
rer. (Nereye gider? sadası) Mektdbe gider, tahsisatı 
verilir her şey verilir. Ondan sonra bir de öHdükten 
sonra boyuna aylık verelim, mükâfat verelim. Öyle 
İse ben de yarın öleyim. (Handeler). 
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HAMDİ BEY (İzmît) — Efendim, İsmail Sup
hi Bey bendenizin ne söylediğimi anlamadılar. 
Maaştan •bahsetÖter. Bendemiz maaş tahtfs edil
sin demedim, İstihkakı vardır. Arz etiğim gibi» 
Bunun tercümıei halini istanbul'dan celbetmek imkâ
nı olmadığı için ailesine maaş verilemiyor. Şu halde 
Maliye Vekilini icbar ediniz, (icbara hacet yok sesi) 
Burada kendisini tanıyan birçok zevat Vardır. On beş 
seneye yakın htizmeti olduğunu biliyorlar, bir müd-

4. — TCEKUti 

3. — Karahİsartsarki Mebusu Mustafa ve Mesut 
Beylerin, Kanunu Esasinin tadili hakkında teklifi 
kanunisi. (2/136) 

REİS — Heyeti Veküenİo usulü intihabına dair 
Kararosartşarki (Mebusu 'Mustafa Beyin yedi madde
lik bir teklifi kanunisi var, Layiha Encümenine gön
deriyoruz. 

4. — Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi Beyin, 
ziynet eşyasının meni duhulü hakkında teklifi kanuni
si. (2/137) 

2. — Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin Mat
buat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyetinin Dahi
liye Vekâletine raptı hakkında teklifi kanunisi ve 
Dahiliye Encümeni mazbatası. (2/102) 

RÖS — Matbuat ve istihbarat Müdüriyetinin 
Dahiliye Vekaletine raptı hakkında Heyeti Vekileoin 
mütalaasının alınmasına Kîzutn görüldüğünden keyfî-
yetin bir kere de Heyeti Umumiyece tetkikine dair 
Dahiliye Encümeni mazbatası var. 

3. — Ereğli kömür madeni maaşat ve masarifi 
için tahsisatı munzamına itasına dair kanun layihası 
ile Keçiborlu kükürt fabrikası maaşat ve masarifatı 
için tahsisatı munzamma İtasına dair kanun layihası 
ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

RBİS — Keçiborlu, Ereğli madenleri ınaaşatı ve 
masarifatı hakkında levayifü kanuniyeye ait Muva
zenei 'Maliye Encümeninin mazbatası 

4. — Malta da mevkuf bulunanların ailelerine 
maaş tahsisine dair kanun layihası ve Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası. 

RBÎS — Malta'da mevkuf bulunanların tehvini 
zaruretleri hakkında laymai tonuniyeye ait Muva
zenei Maliye Encümeni mazbatası. 

5. — Bilumum zabıtan ve efrattan azayı mühim-
meşinden birini kaybedenlere suni aza imal ettirilme-

deti hizmet cetveli yapsın, maaş tahisis etsin. Arka
daşımızın ailesi sefil kalmıştır. Buna Heyeti Âliyeni-
zin vicdanı kail değildir. Bendeniz maaş demedim. 
Bir defaya mahsus olmak üzere bir muaveneti ırak-
diyede bulunulsun dedfrn. (Ret «adaları) 

REİS — Mesele tavazzuh etmiştir. Lehinde aley
hinde lüzumu kadar söz söylendi. Hamdı Beyin tak
ririni nazarı mütalaaya alanlar lütfen el kaldırsın.< 
(Ret sadalan) Nazarı itibara alınmadı. 

ER (Devtto) 

REİS — Ziynete müteallik eşyanın Memaliki Os-
maniyeye meni ithali hakkında Gümüşhane Mebu
sunun teklifi kanunisi var. Bunu da Layiha Encü
menine gönderiyoruz. 

Evrakı varide bitmiştir. Encümenlerden tozar edi
len birçok İşler vardır. Bunların üstesini okuyacağım. 
Ruznameye ahemayarak icabeden tetkikat ve tetet-
büatı azayi kiram yapar. 

si hakkında kanun layihası ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası. 

RBİS — Bilumum zabıtan ve efrat ve mensubİni 
askeriyeden azalarını kaybedenlere suni aza imal et
tirilmesine dair layiha! kanuniyeye' dair Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası. 

6*. — Zabitanın vazife esnasında telef olan hay
vanlarının tazmini hakkında kanun layihası ve Mu
vazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

R'EtS — Zabitanın vazifesi esnasında telef ofen 
hayvanat bedelinin tazmini hakkında layiha! kanuni
ye ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

7. — îdarei Umumiyet Vilayat Kanununun 102 
nci maddesi fıkrai antresinin ilgasına dair kanun la
yihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Îdarei Umumiyei Vilayat Kanununun 
102 nci maddesi fıkrai ahiresinin ilgasına dair layihai 
kanuniye ve Dahiliye Encümeninin mazbatası. 

8. — Mecitözü ve Zile'ye merbut bazı nahiyelerin 
kazaya ifrağına dair kanun layihası ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası. 

RBtS — ıMecközü'ne mülhak bazı nahiyelerin ka
za haline İfrağına dair layihai kanuniye ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası. 

7. — MAZBATALAR <DcMfto) 

— 31» — 
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9. — Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, mes
ken icraları hakkındaki teklifi kanunisi ve Kütahya 
Mebusu Cemil Beyin, mesken karları hakkındaki 
teklifi kanunisi ve Adliye Encümeni mazbatası. (2/80, 

REİS — Mesken icarlarına dair teklifi kanuni ve 
Adliye Encümeni mazbatası. 

. 10. — Muvakkat Temyiz heyeti teşkiline dair ka
nuna tezyit edilecek mevat hakkında kanun layihası 
ve Adliye Encümeni mazbatası. 

R'EtS — Muvakkat Temyiz heyeti teşkiline dair 
olan kanuna zeyil kamın layihası ve Adliye Encüme
ni mazbatası. 

II. — Memurin muhakemat kanunu muvakkati
nin tadiline dair Dahiliye ve Adliye encümenleri maz
bataları. 

REİS — Memurin Muhakemat Kanunu muvak
katinin tadiline dair Dahiliye ve Adliye encümenleri 
mazbatası. 

12. — Şûrayı Devlet teşkiline dair kanun layihası 
ve Dahiliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Şûrayı Devlet teşkili hakkındaki Jayihai 
kanuniye ile bu baptaki Encümeni Mahsus mazba
tası. 

Encümenler, odalarımız mahdut olduğu için mun
tazaman içtima edemiyor, bazı mühim mesai] teeh
hür etmiştir. Tensip buyurursanız müzakerattmızı bir
kaç gün sonraya bırakalım encümenlerden kanun 
işlerinden mühim olanlar diğerlerine tercinan gönde-
rilsin ve ondan sonra İçtimalara muntazam surette 
devam edelim. Gelecek cumartesi ayını ruzname ile 
içtima etmek üzere müzakereyi tatil ediyorum. 

{tçtimaa saat üç buçukta nihayet verildi) 
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