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REÎS — Eeiai Saui Vekili Vehbi Ef. Hz.' 
KATİPLER : Feyyaz Ali B. (tfozgad), Ragıp B. (Kütahya). 

REÎS — Efendim, Meclisi açıyoruz. Zaptı 
sabık hulâsası okunacak, dinliyelim. 

.(Zaptı sabık hulâsası Kâtip Feyyaz Ali Bey 
tarafından okundu). 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 
ReLsİ sarıl vekili Vehbi Efendi hazretlerinin 

tahtı riyasetlerinde zevali saat bir buçukta 
inikat etti. İîaptı sabık hulâsası aynen kabul 
olundu. Yozgad menusu Hiza Beyle rufekasinm 
usat tarafından şehit edilen Tevfik Efendi- iîe 
Memet onbaşı ailesine ve Erzurum ve Erzin
can mebuslarının Dersaadette idam edilen Ha
fız Abdullah Efendi ailesine maaş tahsisine 
dair olan takrirleri Lâyiha eıtcümeuine havale 
edilerek Encümeni mahsus mazbatasmm müza
keresine geçilip 13 ncü madde aynen kabul 
14 ncü madde nazarı dikkate alınan takrirler 
veçhiyle tadil edilmek üzere ve 15, 16 neı madr 
deler Encümenin talebi üzerine Encümene ha
vale ve teneffüs için celse tatil olumlu. 

İkinci celse 
Vehbi Efendi hazretlerinin tahtı riyasetle

rinde zevali saat (3,:î0) da bilinikat Konya me
busu Hüsnü Beyin trenler hakkındaki sual 
takriri, Nafia vekâletine havale' ve encümeni 
mahsus mazbatasının müzakeresine devanı olu
narak (1.7) nci madde aynen kabul ve perşembe 
günü ayni ruzaame ile içtima edilmek üzere 
saat 4,5 ta celseye nihayet verildi. 

Reis vekili Kati]» Kâtip 
Vehbi Feyyaz Ali Refik 

BEİS —; Zapt: sabık hulâsası hakkında mü
talâa beyan edecek yar mı? (Hayır sadalan). Şu 
halde mütalâa beyan olunmadı. Zaptı sabık 
hulâsası aynen kabul edildi. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELATI 

i. — tzmir mebmluğuna intihap edilmiş olan 
Fud Beyin intifatp mazbatasının muvafıki usul 
olmadığına dair Birinci şube mazbatası 

BEİS — Efendim, evrakı varideye geçiyo
ruz. izmir mebusluğuna müntehap Fuad Bey 

hakkında Şubeden mevrut evrak var, o okuna
cak : 

Birinci ş.ube mazbatası 
Reşit Beyden inhilâl eden izmir mebusluğu

na intihap'kılındığından bahis ve şubemize mu-
havvel Fuad Beyin mazbatai iutihabiyesi tetkik 
ve müzakere olundu. Mumailelyh Fuad Beyin 
bu bapta dermeyan ettiği iddia da ariz ve âmİk 
tetkik edildi. Kuşadasmda icra edilen mezkûr 
intihabatm nisabı müzakere kanununun Meclis
çe kesbi katiyet ettikten sonra icra edildiği 
makamı riyasetle mezkûr kaza kaymakamlığı 
arasında cereyan eden muhaberattan anlaşılmış 
ve şu hale nazaran mumaileyhin mebusluğunun 
kaydi muvafıkr usul görülememiş olduğu mâra-
zıyle Heyeti ummniyeye takdimine karar ve
rildi. 

21 kânunuevvel 1336 
Birinci şube reisi Kâtip 

ibrahim 

HAMDI NAMIK B. (İzmit) — Efendim, 
Fuad Beyin Kuşadasmda yapılan intihabı bir 
eylülde hitam bulmuş. Yalnız oradaki Kuşadası 
kaymakamı bunun yerine diğer birisini çıkar
mak istediğinden dolayı istilâma cevaben ken
disine tanzim ettiği ve yedine tevdi ettiği maz
batanın tarihinden bahsetmiştir. Yani intiha
bat bir eylülde hitam bulmuş. Malûmu âliniz bi
zim çıkardığımız nisabı müzakere kanunu beş 
eylüldedir. Binaenaleyh bu tarihten evvel in
tihap edilmiştir. Şube her nedense bunda lâyi-
kiyle tenevvür edememiş. Bunu rica ederim, 
Heyeti Aliyeniz mahallinden tekrar somun, tah
kik etsin, çünkü bu gayet namuslu bir arkada
şımızdır. (Mazbata tarihi sesleri). Mazbata 
tarihi ve intihabı da arzettiğim gibi bir eylülde 
bitmiştir. Kendisi esasen Kuşadasmda bulun
madığı için başka bir yerden gelmiş, Kaymakam 
yedine on gün sonraki tarih ile mazbata vermiş. 
Fakat intihabı bir eylülde İkmal edilmiştir. 

SALİH Ef. (Ensurmn) — Fuad Bey nereli
dir; kimdir? 

HAMDİ NAMIK B. — Boluludur, efendim, 
Öaruhan'da vefat eden izmir mebusu Reşit Be
yin yerine intihap edilmiştir. Kendisi memurini 

— 502 — 
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maliyedendir, gayet namuslu ve çalışkan bir 
zattır. 

TAHSİN B. (Aydm) — Aynı günde burada 
diğerî kabul olundu. Vazifei vataniyesini ifa 
İçin izmir'de bulunduğundan on beş gün sonra 
Kuşadasına gelmesi dolayısiyle kabuledilnıeme-
si doğru değildir. On b'eş gün sonra geldi elen
dim, 

SAMDI NAMIK Bi (femit) — Kendisi de 
hastanededir efendim, ademi kabul kendisinin 
mevtini intaç eder. Kendisi fıassas, namuslu, 
vatanını sever bir adamdır. 

HASAN FEHMİ B. (Ofonâfane) — Müsaa
de buyurur musunuz? Başka izahat versin ve
yahut ... 

HULUSİ V . (Yozgad) — Efendim, Fuad 
Beyin mazbatai İntihabiyesi şubemizde tetkik 
edildi. Evvelâ mazbatai intihabiye mucibi tet
kik görüldü, Çünkü şayanı dikkat ciheti, yal
nız imzadan ibaret, hiç bir mührü havi değil. 
Yalnız Fuad Beyin istidaları beyninde tenakuz 
vardır. istidanın bjrinde * on dokuzda intihap 
hitam bulmuştur. Ben yetişinciye. kadar yirmi 
yedide elime intihap mazbatası verilmiştir » de
niyor. Halbuki, diğer taraftan «intihap yirmi 
bir ağustosta hitam bulmuştur » diyor. Demek 
oluyor ki, hakikaten on dokuzda midir, yirmi 
birde inidir? İntihabın nihayetini bilemiyor. 
Aynı zamanda üç defa Divanı Riyasetten orada 
bulunan kaymakamlıktan resmen sual olunuyor. 
Kaymakam on dokuz eylülde hitam bulmuştur 
diyor. Kaymakamın resmî tezkeresi var. Bir 
eylülde ne Fuad Bey söylüyor, ne de istidasında 
vardır . Yalnız bunu Hanıdi Bey biraderimiz 
söylüyor. Kendisinin dâvası; yirmi dokuz ağus
tosta hitam bulmuştur, fakat ben geç geldi
ğim için bana yirmi birde verilmiştir diyor. 
Bu bapta intihap hakkında asıl mesul olanlar 
memleketin en büyük mülkiye memurudur. 
Onun resmen verdiği tezkerede diyor ki; on do
kuz eylülde hitam bulmuştur. Yirmi birde ken
disine mazbata verilmiştir, intihabın nihayc-
tiyle mazbatanın ita tarihi arasında iki gün 
vardır . Kendisinin iddiası veçhile değillir. Bi
naenaleyh, Meclisin kabul ettiği Kanunu esası 
mucıbinee Meclisin kabul tarihinden sonra ol
duğu için şubece kabul edilmemiştir. . 

YAHYA ÖALIP B. (Kırşehir) — Bu adam 
şiripençe çıkarmıştır, hastanede yatıyor. 

KABAN FEHMt B. (9ümüfaae) — izmir 
mebusluğuna intihap edildiği şu mazbata ile an
lamlan Fuad Beyin mazbatasındaki tarih 27 ey-
KÛ 1336- dır. Bu mazbatayı ibraz eylediği za
man tabiî nrsabı müzakere kanunu beş eylülden 
sonra intihabı mettettiği için Riyaset bunu .şu
belere tetkik için havale etm-ekt»" tereddüt et
ti. Fuad Beyden izahat istedi. Fuad Bey bir 
istida verdi, bu istidasından bahsile bu İnti
habın ae vakit baslanüB ne vakit Mtöttm e*diği 
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intihabı icra eden Kuşadası kaymakamlığından 
soruldu ve alman cevapta buradadır, okuyaca
ğım. 

Ankara'da Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
Celilesine 

C. 23 , X . 1336 tele: intihap muamelesi on 
dokuz eylülde hitam bulmuş ve Fuad Beyin, Iz-
mirden vürudu üzerine eylülün yirmi ikinei gü
nü de mazbata verildi efendim. 

Kaymakamın telgrafı: 
YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Bir sual 

sorabilir miyim? 
HASAN FEB3HÎ B. (Devamla) — Müsaad* 

buyurun efendim. Tabii bu muamele üzerine, 
kaymakamın bu işarı üzerine Riyaset mazba
tayı nisabı müzakere kanununun maddei mah-
susası hilâfına olmak üzere Heyeti Celileniziıı 
tetkikına tevdi ve havale edemezdi. Fuad Bey 
bir istida verdi, istidası, istida encümenine 
gönderildi, istida encümeninin, Fuad Beyin bu 
istidası üzerine kaymakamın işarı hilafı haki
kat mıdır? doğru mudur? bu mesele üzerine tet-
kiftat yapması icabederdi. istida encümeni yal
nız evrakı okudu, şubede tetkiki iktiza eder 
yolunda bir derkenarla iade etti. Şubeye ha
vale edildi. Şube de bu evrak üzerine bu mua
meleyi veriyor. Fuad Bey istidalarında - ki 
bendeniz bu istidaları okudum, arzu buyurur
sanız okurum, sîz de dinlersiniz - istidasında di
yor ki: intihap daha evvel başladı. Asıl inti
hap, 29 ağustos 1336 da reyler alındı. Fakat 
müntehibi «anilerin hepsi o gün gelmediği için 
on dokuz elûle kadar intihap uzadı, bir kaç 
müntehibi sani geri kaldığından dolap... Şi
fahen verdiği izahat da budur. Binaenaleyh 
Heyeti «eldeniz nasıl karar verirse öyle yapı
lır. 

YAHYA ÖALÎP B. (Kırşehir) •— intihabın 
müntehası matlup olamaz ki, 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Meskûtun 
aııh bir cihet kalıyor ki bu intihap muamelesi 
her ne kadar on dokuz eylülde hitam bulmuş 
ise de burada Meclisi Âlice kabul olunan nisa
bı müzakere kanumı acaba orada neşrolundu mu, 
olunmadı mı? Neşir ve İlân meselesi vardır. 

HASAN FEHMİ B. (aümiişane) — Malu
mu âliniz, müsaadenizle cevap vereyim. Ni
sabı müzakere kanunu hukuku eaasiyeye iaal-

. tak eder bir kanun olduğu için kavanini saire 
gibi şu tarihten mer'iyülicradrr diye bir mad
de konulmaz ve kanunu esasiler Meclisi Âliee 
kabul edildiği gün mer'idir. Bunun mahalle
rine tenliği* ademi tebliği nazarı iti'bare alın
maz. Bu zaten kanun çıktığı gün tebliğ edil
miştir. Fakat tatbik edildi, edilmedi, bu bi
zim meçhulümüzdür. Ayrı bir meselei âhire ta-
haddüs ediyor Abdülgafur Efendi biraderimi
zin sualinden ki Meclis Nisabı m#zakere kam*-

— sos — 
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nunn kabul ettiği gün intihaba evvelce baş
lanmış olsa bile o intihaplar bu kanundan mü
teessir olur mu, olmatf mıî O ayrıca bir me-
aelei ınüstaharedir ve Nisabı müzakere kanu
nunun o maddesinin tefsirine taallûk eder. Tat
bikata gelince, Heyeti eelilendz Nisabı müza
kere kanunu kasbi katiyet ettiği günden bugü
ne kadar, yani beş eylül tarihinden sonra maz
bataları kabul etmemiştir. Maahaza bu mesele 
de takdirinize aittir. 

BÎR MEBUS B. — Emsali var. 
(Azaya lüzum yok sadaları). 
HAMDI NAMIK B. (izmit) — Bendeniz 

maksadımı izah edemedim. Efendi Hazretleri 
buyurdular ki : İntihap 29 ağustos 1336 tari
hinde yapılmıştır. Bendenizin iddiam beş ey
lülden evvel yapılmıştır. Yirmi dokuz yahut 
bir eylül başka mesele. Yani beş eylül tarihin
de çıkardığımız Nisabı müzakere kanunundan 
evvel yapılmıştır. Fakat demin de arzettim ki: 
Kuşadası kaymakamı; kendisinin yerine diğer 
birini yapmak istediğinden dolayı buraya ver
diği cevapta şu tarihte yapılmıştır diyor. Çün
kü kendisi Kuşadası'nda değildi. Haber ver
mişler, gelmiş, on yahut on beş gün sonra 
mazbatasını almış, o tarihi murat ediyor. 

Sonra, Abdülgafur Efendi Hazretlerinin bu
yurduğu 'bir şey var ki, kaymakam diyor ki; 
intihap on dokuz eylülde hitam bulmuştur. 
Kaymakam acaba bu kanunu- bilmiyor mu idi 
ki beş eylülden sonra intahp yapılmaz. Neden 
intihap devam etti ve neden yedine mazbata 
verdi î Yani garaz olduğu bununla da sabit
tir. Sonra, malûmu âliniz kavaninin neşir ve 
ilânı hakkında elimizde bir kanun vardır. 
Eğer o kanunda hangi tarihten muteber ola
cağına dair bir kayit yoksa... (Gürültüler). Tat
biki için iki ay müddet mevcuttur, Binaenar 
leyh bu intihabın kabulü lâzımdır. 

FAİK B. (Cebelibereket) — Efendim, ben
deniz meseleyi sırf hukuk noktai nazarından 
tetkik ve tahkik etmek istiyorum, intihap 
edilmiş bir zat bize müracaat ediyor. Biz di
yoruz ki ona; senin intihabın on dokuz ey
lüldedir, halbuki biz beş eylül tarihli bir ka
nun kabul ettik. O kanuna nazaran artık me
busların adedi haddi muayyene inmedikçe ye
niden intihap yapılamaz. Binaenaleyh senin in
tihabın keenlemyekün diyoruz veya demek is
tiyoruz, Bendeniz bunun doğru olup olmadığı
nı tetkik edeceğim. Evvelâ herhangi bir ka-. 
nunun mer'iyeti için onun malûm olması lâ
zımdır. intihabın yapıldığı tarihte bu kanun 
mahalline gitmiş ve malûm olmuş mudur, 
olmamış mıdır? Eğer bu kanun mahalline teb
liğ edilmemiş ve orada malûm olmamış İse bu
nun hakkında söyliyeeek hiç bir sözümüz yok
tur. O adam haklıdır. Hasan Beyefendi bu
yurdular ki : Hukuku esasiyeye müteallik olan 
mevaddı kanuniye tarihi neşrinden itibaren 

mer'idir ve onun tarihi neşri hakkında hiç bir 
kayit ve bir madde konmak lâzım değildir. 
Bu fikre iştirak ediyorum. Fakat bir fark ile, 
hukuku esasiye, tâbiri âherle hukuku tabiiye 
zaten mevcuttur. Fakat Hükümetler zaman za
man kapıldıkları istibdat ve tahakküm ile bu 
hukuku tabiiyei esasiyeyi çiğnerler ve tahrip 
ederler. Bir müddet böyle çiğnenip kaldık
tan sonra bu hukuk tekrar herhangi bir sebep
le tanınacak olursa ona dair olan kânun tarihi 
neşrinden muteber olur. Evet, fakat hukuku 
tabiiyenin, hukuk esasiyenin suveri tfttbikryesi-
ne ve hattâ temdidine taallûk eden kanunlar 
hiç de bu mahiyette değildir. Meselâ serbestli 
seyriseferi temin etmek İçin vazedilen bir ka
nun tarihi neşrinden muteberdir. Evet, hattâ 
tebliğinden evvel muteberdir. Neşir tarihi mu
teberdir, Seyrisefer bir çok kuyut ve hududa 
tabi tutulmakta iken o kuyuda riayet etmek
sizin sefere çıkmış bir adam o kanuna göre bir 
cürüm işlemiştir. Fakat onun sefere çıktığı 
gün bir Meclisi teşriî seyriseferin serbestisi için 
bir madde kabul etmişse ve o madde oraya 
tebliğ olunmamış ise ve bir hafta, on gün son
ra gitmiş olsa hile, sen kanunun hilâfına olaı 
rak sefere çıktın diye hiç bir Hükümet onu 
tecrim edemez. Tecziye edemez. Hasan Beyin 
mütaleatı doğrudur. Halbuki bu kanun bu ka
bilden değildir. Meclisi Milliye vekil gönder
mek hakkı millete aittir. Fakat hukuku tabii
yei esasiye bunu miktar ile, zaman ile, me
kân ile takyit ve tahdit edemez. Tabii millet 
kendi kendini idare etmek hakkını haizdirv 
Fakat ieabatı hale göre bir kütlei halk bazan üç 
mebusla, bazan beş mebusla tahdit edilir. Bun
lar hukuku esasiyeye müteferri olan kavanin 
ile zaman zaman tebdil edilir, tefsir edilir. 
Nasıl ki bizde mebdede İstanbul'a gönderilmiş 
olan mebuslardan maada her liva için beş me
bus kabul etmişiz. Beşer kişi olarak intihap 
edUmiş ve gelmişler, kabul etmişiz ve ondan 
sonra lüzum hâsıl olmuş, bunun miktarı ten
kis edilmiş. Fakat hır halk bu tenkis ve tahdi
di bilmezse buna riayet etmekle nasıl mükel
lef olur ve biz ona bunu bildirmezden evvel 
buna riayeti kendisinden nasıl isteriz? Bende-
nizce bu; hukuku esasiyeye müteallik olup da 
tarihi neşrinden muteber olacak kavaninden 
değildir. Hukuk esasiyeyi tahdit ve takyit 
eden kavanin meyanındadır ki zaten bütün ka
nunlar hukuku esasiyeye taallk ve tefemi eder. 
Eğer Hasan Beyin iddiasını kabul edecek olur
sak hiç bir kanuna tarihî itibar vazetmememiz 
lâzım ve icabeder. Hepsi tarihi neşrinden mu
teber olmak lâzmıgelir. Bn noktai nazardan 
bendeniz Heyeti Celileye rica ediyorum; inti
hap meşrudur, makbuldür, Fuad Beyin inti
habının kabulü lâzımdır. (Hayır sadaları), (Bet 
sadaları). 

BAOIB B. (Kütahya) — Efendim, %mir li. 
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vasi namına Kuşadası'nda yapılan intihabın 
şeklinden bahsetmiyeöeğim. Fakat mesele ga
yet bedihidir. Meclisi Âliniz bir kanun kabul 
etti. Bu kanunun ikinci maddesi mucibince; 
her livadan intihap olaeak mebuslar, o liva
nın, İntihap kanunu mueibince çıkaracağı me
busun adedinden aşağıya tenezzül etmedikçe 
yeniden bir mebus intihap edilmiyecekti. Bu 
kanun 5 eylül 1336 da çıktı. Bu kanunu deva-
iri intihabiye tatbik etmiyecek, Meclisi Âli
niz tatbik edecektir. Bu kanundan sonra inti
hap edilmiş ve edilerek gelmiş olan mebusların 
kabul edilmemesi lâzımdır. Binaenaleyh eğer 
böyle bu şekli bu suretle kabul etmez de tarihi 
nesrine veyahut halkm ıttılaına, bilmem re
yine talik ederseniz yaptığınız bu kanunu hiç 
bir vakit biran için tatbik edemezsiniz. Bina* 
enaleyh Meclisi Ali o zaman bu kanunu ya
zarken lelbette bir takım avamil ve esbabı müc
bire tahtmda yazmıştı. Bugün o avamil, o es
babı mücbire zail olmamıştır. Binaenaleyh 
eğer Meclisi Âli kanununa hürmetkar ve ria
yetkar olacaksa bu zat Meclisi Âliye gelemez. 
Çünkü kanunun Meclisi Âlide kabulünden 
sonra İntihap vâkt olmuştur. 1 eylülde İntiha-
bm yapıldığı meselesine gelince kendisinin 
kavli mücerredindedir. Muamelâtı resmiye in
tihaba 19 eylül tarihinde hitam verilmiş oldu
ğunu gösteriyor. (Ret, ret sadaları), (Gürültü
ler). 

HAMDI NAMIK B. (limit) — Reis Beye
fendi; bir nokta arzedeceğim efendim. (Gürül
tüler). 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yosgad) — Meclis 
artık âza kabul etmiyor. 

HAMDI NAMIK B. (Devamla) — (Süley
man Sırrı Beye hitaben) Sen ne karışıyorsun? 

REİS — Efendim, şube mazbatası muma
ileyhin intihabının 5 eylül 1336 dan sonra oldu
ğuna dairdir. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Şube mazbatası kabul edildi, mumaileyhin meb-. 
usluğu kabul olunmadı. 

HAMDI NÂMIK B. (İzmit) — Reis Beye
fendi aksini de reye koyunuz, rica ederini, 

REÎS — Fuad Beyin mebusluğunu kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Mebusluğu kabul 
edilmediı reddedildi. 

5. —SUALLER 
1. — Siİrd mebusu Mustafa Sabri Efendinin 

tebdilihavaya gelen efrat hakkmda Miidafaaİ MU-
liye vekâletinden sual takriri. 

BEİS — Efendim, Siird Mebusu Mustafa 
Sabrİ Efendinin, tebdilihavaya gelen efrat hak
kında Müdafaai Milliyeden bir sual takriri var. 
Oraya havale ediyoruz. 

2. — Encümenlerdeki münJuââta Besinci su-
bedentfntihap edüen anaya daiı* §ube mazbatası 

REİS — Besinci şubeden intihap edilen 
azanın esamisini mübeyyin şube mazbatası var. 
berayi malûmat okunacaktır. 

Riyaseti Celıleye 
Âbidin B. (Lâzistan), Süleyman Sırrı B, (Yoz-

gad). Encümeni mahsusa; 
Mustafa Kemal B. (Ertuğrul). Adliye encü

menine ; 
Yusuf Ziya B. (Mersin), Ömer Lûtfi B. 

(Amasya) Müdafaai Milliye encümenine; 
Haydar B. (Genç) Sıhhiye encümenine. 
Balâda esamisi muharrer zevatın şubemizce 

hizalarında gösterilen encümenlere intihap edil
dikleri arzolunur. 

22 kânunuevvel 1336 
Beşinci şube reisi Kâtip 
Mehmet Şükrü 
REÎS — Encümenlere intihap olunduğundan 

malumatı olmıyan varsa malûmat arzolundu, Bi-
rartevvel encümenlere devamlarını rica ederiz, " 

4. —TAKRİRLER 
t. — Adana mebusu Zekâi Beyle arkadaştan-

mn, bütçe müzakeresi için haftada üç defa gece
leri veya sabahlan dahi içtima edilmesine dair 
takriri 

REİS — Bütçenin müzakeresi için gece veya 
sabahlan da içtima edilmesi hakkında Adana 
ınebasat Zekâi Beyle n'ifekasanın takriri var, onu 
okuyacağız: 

Riyaseti Celİleye 
Bütçe müzakeratı Meclisi âlinin ehemmiyet ve 

süratle takibine mecbur olduğu vezaiften olup 
evrakı varidenin kıraati sırasında buna heman 
her gün vakit kalmamakta ve bu sebeple gittikçe 
tehir etmekte olmakla bütçe ınüzakeratnıa hafta 
da üç gece alafıranga saat sekizden onbire kadar 
veyahut haftada üç gün sabahlan saat sekizden 
kezalik on bire kadar devam edilmesini teklif 
eyleriz. 

Adana Erzurum Caııik 
Zekâi Salih Ahmet Nafiz 

Karahisarı şarki 
Mustafa 

Kângırı 
Sait 

Kastamonu 
Dr. Suat 

(Gürültüler). 
REİS — Rica ederim efendileri henüz takriri 

reye koymadım. 
YAHYA GALİP B. (Kırrçebir) — Su takrir 

hakikaten muvafıktır. Yalnız şurasını söyliye-
eeğitn ki, bütçeyi nasıl müzakere ederseniz 
ediniz, aynen kabul etrnek mecburiyetindesiniz. 
(Hâşâ sadaları). Şimdiye kadar verdiğiniz mu
vakkat sarfiyat, şimdi de Heyeti Vekile kânunu
sani - Şubat muvakkat bütçesini talebediyor. 
Bunu da verdikten sonra istediğiniz kadar tet-
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kikat icra ediniz. On para tadil edemezsiniz. 
Maahaza bütçeyi... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — 1337 
hesabını tetkik ederiz. 

YAHYA GALİP B, (Devamla) — iler şeye 
tercîhan im dakikadan itibaren müzakereye baş
lamalı ve çıkar nailidir. Efendiler muamelâtı
mız heyeti umıımryesi itibariyle kanunsuz gidi
yor. Katiyen usul ve kanuna tabi değil, ilende
niz onu tavsiye ederim. (Doğru, doğru sadaları). 

REİS — Rica ederim dinleyelim. 
MAZHAR MÜFİT B.. (Hakkâri) — Efen

dim, Muvazene! maliye encümeninin bir takriri 
vardı. Takdim edildi. Bunda diyordu ki ; Mu-
vazcnei maliye encümeni bütçeler üzerinde bir 
takım tenzilât ve tadilât icra etti. Halim ki, ic
ra edilen tenzilât ve tadilât ancak kânunusani -
şubat aylarına mahsustu. Öyle iken yalnız ben
denizin hisseme düşen bir bütçede dört milyon 
liraya yakın bir tasarruf yapabildim. Eğer 
bütçe müzakere edilmez de kânunusani - şubat 
nihayetine kadar kalırsa bu tenzilâttan faide yok
tur efendim. Kemafissabık maaşat alınacak, 
çünkü Heyeti umum iyenizin kararına ve reyine 
iktiran etmediği için hiç faidesi kalmıyacak. 

Kiz encümen namına takrir verdik ve on
dan istirham ettik ki ; hiç olmazsa umumî teş
kilât vo tadilâtı mucip olmryan devair maaşatın-
dan ve saireden encümenin yaptrğı tadilât ve 
tenzilât Heyeti aliyenizin şimdiden kararma ikti
ran ederse Heyeti Vekileye tebliğ edilsin. Bari 
kânunusani - şubat maaşları bu tenzilât üzerin
den verilsin ki bundan istifade olunsun. Yok, 
Heyeti âl iyen i/ bunu da arzu etmezse, bütçenin 
müzakeresine bugün başlarsak ancak şubat ga
yesine kadar bitecek ve bir faide hâsıl olmıya-
eaktır. 

İkincisi efendim, daha mühim bir mesele arbe
deyim. Heyeti Vekile bilzarure bize iki aylık 
avans bütçesi verdi. Bu gün siz de bize tevdi bu
yurdunuz jîeldİ. Biz bunu kabul edecek olursak 
üç avans bütçesinin yekûnu umumisi elli şu ka
dar milyon liraya baliğ oluyor. Pekâlâ, elli 
miyon lirayı Heyeti âliyeniz kabul ve tasdik et
tikten sonra, neyi tenzil edeceksiniz rica ederim? 
İki avans bütçeyi kabul ediyordunuz, üçüncüyü 
de kabul ettiniz mi, bütre bitti demektir. Çünkü 
elli milyon lira kabul edildi. Biz ne tenzilât ya
pacağız? Onun için bunu şimdiden nazarı âlinize 
arzediyorunı ki; bu üç avans bütçesi bir emriva
kidir. Aynen kabulden başka çare yoktur. Ar-
ttk bütçe emrivakidir, no tenzilât yapacağız? 
Bir çare kalmıyor. Çünkü kabul edilmiştir, onun 
İçin encümen namına istirham ediyoruz ki: Büt
çeleri derhal müzakere edelim. Zira hiç şüphesiz 
takdir bııyurursunuzki: Bugün bir bütçeye, baş
larsak, meselâ Müdafaai Milliye bütçesini zannet-
nıenıki bir haftada veyahut bir nezaretin bütçe
sini bir haftada ikmal edelim. Halbuki elimim

de (15 - 20} bütçe var. Şu halde bunlarm ikmali 
İçin bukadar zaman ister. Vakit nerede efendiler? 
şubat geliyor. Vakit kalmadı. Zekâi Beyefendi 
biraderimizin tekliflerini bendeniz muvafık bulu

yorum. (Heceleri sumda, burada gezeceğimize otu
ralım da bunu yapalım. Çünkü arkadaşlar emin 
olunuz ki, bir gün on bin liraya mal oluyor. Büt
çeleri tetkik etmiyoruz ve bir günde on bin. lira. 
gaip cdivoruz. 

HASAN FEHMİ B. (Giimüşane) — Bütçe 
müzakeresiııe haşlamak için evvelâ varidatı mu-
lıammînonin yok unuyla masarifatı utmımiyenin 
miktarı hakikâtini bilmek lâzımdır efendiler. Büt
çenin heyeti um um iyesi hakkında açtığınız müza
kerede serdedoceğiniz ıtıütaiâat zam, tenzil icra
sına müteallik değil, bir sene zarfındaki sarfiyat 
değil, nazarımda, Maliyemiz hakkında takyidat 
olacaktır. Halbuki bütçe fasıl, fasrl, yani her da
ireye ait olan bütçeler ayrı, ayrıt verilmiş oluyor. 
Bendeniz bugün tahkik ettim, Müdafaai Milliye, 
Divanı muhasebat, Adliye, Nafia, İktisat, Maa
rif, Düyunu umumiye, Hariciye, Handanı salta
nat, Meclis, Rüsumat, Şer'iye bütçeleri matbaa
dan çıkmış Heyeti celilenize mal ol muştur. He
nüz gelnıiyenler, Emniyeti umumiye, Jandarma, 
Miitbuat. müdüriyeti, Muhabirin müdüriyeti dirki, 
bunları iki gün zarfında matbaadan çıkarabiliriz. 

Asıl mesele tahsiı-ıatı munzamına lâyihaları 
vardır encümende, encümen bu suretle bunla
rın içinden çıkamıyor ki, yekten miktarı haki
kisini versin, malûm olsun. Bendenizcc bütçe
nin heyeti umumİyesi hakkında müzakereye baş
lamak zamanı gelmiştir ve tahsisatı munzanıma 
lâyihaları her bütçenin esnayı müzakeresinde 
telkik olunur, o rakamlar eğer ilâve edilmek lâ-
zım gol irse ilâve edilir. Meclisi âliniz kabul et
mezse tabii o miktar tenzil edilmiş olur. 

Senenin nihayetine ermesi dolayısiyle büt
çenin tetkikına lüzum kalmıyor yolunda serde-
dilen mütalâat şekil itibariyle pek doğrudur. 
Fakat Beyefendiler, biz 1337 senesi bütçesinin 
tetkikine başlamadan bunun tetkikatı da uzun 
sürecektir. Biliyorsunuz ki yeni bir idarei mer
keziye ve Devlet makinesi kuruluyor. 1336 se
nesi bütçesi üzerinde, geçmiş zamana ait dahi 
olsa, icra edeceğiniz (etkikatın; seneİ âtiye-
nİn icraat, tatbikat ve tanzimatma azim fay
daları olacaktır. Çünkü 1337 bütçesini 1337 
martının birinci günü Maliye vekâletine ver-
mekliğe imkân görüyorsanız bunu bırakalım 
bir tarafa, İlendeniz 1337 martında deği), mayı
sında dahi bu imkânı gömüyorum. 1336 bütçesi 
senei âtiye sarfiyatına hiç olmazsa bir esas 
teşkil edebilir. Dört beş ay kadar da Encü
mende bunun üzerine tetkikat yapıldı. Müm
kün olduğu kadar İktisat edebilirsek ki, tasar
ruf ve iktisat noktai nazarından tetkik etmek 
daha muvafıktır. Bu bütçenin Heyeti Umnmİ-
yece tetkik edilmesi menafii memleket namına 
daha muvafıktır* Bir de arkadaşlardan Zekâi 
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Beyle rüfekası tarafından verilen bir takrir 
vardır, O da zamanı müzakerenin tâyin ve tes
pitidir. Malûmu âliniz Meclisi âlinizin bir ka
rart vardır ki Teşkilâtı esasiye kanununu her 
şeye tercihan çıkaralım diye, buna haftada iki 
gün tahsis ettik. Pazartesi ve salı günlerini, 
yine o günler Teşkilâtı esasiye kanununun mü
zakeresine münhasır kalsın, diğer ruzııamei ıtıü-
zakeratımızda olan şeylerin, meselâ birinci 
müzakeresi ikmal edilmiş, ikinci müzakeresi 
kalmış - ki kanunen beş gün sonra yapılması 
Iâzımgelir - ve bunlar işlerin kesretinden ya
pılamamıştır. ' Bunlar üe. beş dakikada yapıla
cak şeylerdir. Sonra bir takım nıevadı müs
tacele zuhur edebilir ki âni olarak, İşte bunlar 
için bir gün tahsis ederiz. Yani nıevadı umu-
miyenin müzakeresine müteallik bir gün ayı
rırız. Haftanın diğer iki günü mü •kalıyor? üg 
günü mü kalıyor1? Onları münhasıran bütçenin 
müzakeresine tahsis ederiz. Bendeniz bundan 
başka yapılacak bir muamele de germiyorum. 
Her şeyi bırakalım. Yalnız haftanın yedi günü 
bütçe müzakeresine münhasır kalsın derseniz 
kararı sabıkınızı da icra etmemiş olursanız. 
Matbaadan gelip henüz tev2İ edİlmiyen bütçe
leri bugün tevzi ettiririz. 

Heyeti umumiyesi hakkındaki bütçenin, di
ğerlerini de aldıktan sonra ; yaîınz zannediyo
rum ki Müdafaai Milliye bütçesi tevdi edilmiştir. 

BASİM B. (Sivas) — Meclis te bütçesini ver
medi ki efendim. 

HASAN FEHMİ B. — Meclisinki için ayrıca 
arzedeeeğitîi. Diğerlerini tevzi ettiriri/.. Cumar
tesi gününe kadar bütçenin heyeti mecmuası 
hakkında katı bir fikir icmali edinirsiniz. 
Cumartesi umumî müzakereye başlarız, 

Meclisin bütçesi hazırdır, Fakat bir aile 
bütçesi okluğu için bütün teferruata varıncaya 
kadar Heyeti Celilenizin muvacehesinde müza
kere etmek lüzumuna kail olduk. Bunun için 
ayrı bir günde veyahut arzu ederseniz iptida 
Meclis bütçesinden işe başlayabiliriz, 

OPERATÖR EMİK B. (Bursa) — Meclis 
bütçesi en sonraya... (Sonra sadalan). 

ÖMER LÛTFİ B. (Amasya) — Efendim; 
evvelâ bütçenin müzakeresinde Meclise devam 
edelim, Meclisi âlinin evvelce vermiş olduğu 
karara nazaran Encümeni mahsus mazbatası 
vesairenin müzakeresine devam edildiği tak
dirde, üç gün kalıyormuş, Beyefendinin ifade
sine nazaran;... Hâlbuki bu üç gün bütçenin 
müzakeresine kâfi geinıez. Yani haftada üç 
gün müzakere etmek şartiyle üç ay toplansak 
belki yine bitiremeyiz. O halde giceleri gel
mek... Evleri uzak rüfekayı muhtereme vardır, 
gelemezler. Fakat bendeniz iki kısım olarak 
teklif ediyorum. Sabahtan öğleye kadar bir 
içtima, öğleden akşama kadar bir içtima yapa
lım, (Çok doğru sadalan) Ancak Encümenle
rin içtimama da zaman bırakmak Iâzımgelir, 

Eğer müsaade buyurursanız haftanın üç günün
de öğleden evvel üç içtima, yani haftada dokuz 
içtima yapılır. Mütebaki kalacak üç günün 
nısfr evvelinde encümenler toplanmış olacaktır. 

îkincî mesele bütçe ... Bu bütçe hakikaten, 
arkadaşlardan bazılarının dediği gibi, muvak
kat bütçeler şeklinde çıkmış gitmiş, emri vâki 
halini almıştır. Fakat bu böyle olmakla bera
ber bütçenin ayrıca tetkik ve kabulü lâzımdır. 
Çünkü aksi hakle sarfolunan paraların bir 
kısmı Meclisi âlinizin tasdikına iktiran etme
miş, kanunen ve şeklen açıkta kalmış olur. 
Sonra gelecek sene bütçesinin tanzimine de ha
kikaten tür esas teşkil edecektir, 1336 senesi 
bütçesi... Fakat bütün bunlarla uğraşalım da 
efendiler 1837 bütçesini ne vakit kabul edelim? 
Zaman kalmıyor. Şimdi bu bütçe bizi şu
bata kadar işgal edecek, bu muhakkak. Demek 
ki mart birde ancak 1337 bütçesine bağlıyacağız. 
1337 bütçesinin Encümende tetkik ve Heyeti 
Umum iyece tasvibi için bir kaç ay geçecektir. 
O halde t) sene de muvakkat bütçelerle yaşa
mağa başlıyacağız. Halbuki 1337 senesi bütçe
sinde tadilât yapmanız lâzımdır. Zannederim 
bu sene getirdiklerini işittiğimiz bütçenin ye
kûnunda varidat ile masarif arasında euiyce 
bir açık var. İşte bu acık 1337, 1338, 1339 da da 
eğer devam edecekse, o zaman meşrutiyetten 
sonra her sene iki sene sonra açığın kapana
cağı vaid ve beyaniyle, elinde istikraz lâyiha-
lariyle Meclise gelen Maliye Nazınııuı işine 
benzİyecek. 

SALİH Ef, (Erzurum) — Fakat Lııtf İ Bey; 
yeni çıkaracağımız para ile onu kapayacağız. 

ÖMER LÛTFİ B. (Devamla) — Yeni para 
bulmak imkânı varsa aransın da maarifimize, 
yollarımıza sarfedelim... Binaenaleyh bendeniz 
diyorum ki 1337 bütçesinin vaktü zamaniyle 
Meclise gelmesi ve Meclisin bunu bihakkiıı 
pek mufassal bir surette tetkikma vakit bul
ması lâzımdır. O bütçenin bilhassa kadrola
rında esaslı tadilât yapmak lâzımdır. Faraza 
bazı misaller arzedeyim efendiler: Müdafaai 
Milliye bütçesi bizim bütçemizin yüzde 43 nü 
teşkil ediyor. Acaba Müdafaai Milliye bütçe
sinde ordunun kuvvei mukavemesini inkisar ve 
tenakusa uğratmaksızın bazı tasarruflar yapıl
mak mümkün müdür, değil midir? Bendenizin 
itikadımca mümkündür. Fakat işe küçük kad
rolardan başlamak lâzım. Bütçeyi ele alan ar
kadaşlarımız müdafaai Milliye vekâleti kadro
suna bakıyorlar, 150 zabit görüyorlar, bu çok
tur, 30 ile olur diyorlar. 30 ile olamaz, 150 çok 
değildir ve 150 yi otuza indirirsek kazanaca
ğımız şey 20, 30 bin liradan ibarettir, bu da 
lâşey mesabesindedir. Halbuki küçük kadro
lardan başhyarak.... 

REFİK B. (Konya) — Lütfen bunu bütçe 
müzakeresinde izah buyunsanız,.. 
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ÖMER LÛTPt B. (Devamla) — Efendim, 

sözümü kesmeyiniz. Bendeniz heyeti umumiyesi 
hakkında yapılması lâzımgelen bazı nukatı 
Hükümetin nazarı dikkatine arzediyorıım Beye
fendi. O zaman başlarsam yapılmış bîr şey üze
rine konuşmuş oluruz. 1337 de de yapılacak 
şeyi şimdiden söyliyeyim ki, desti kırılmadan 
evvel haber verelim ki, destiyi sağlam getirsin
ler. Evet en küçük kadrolardan işe başlana
bilir. Faraza idare ve iaşe işi taburlardadır. 
Bu; taburlardan alınıp alaylara verilebilir zan
nediyorum. Heyeti Umumiyenin mütalâası ne 
merkezdedir bilmiyorum. Fakat bendeniz müm
kün görüyorum. Kazanlar taburlardan kaldı-
rılıpta alaya verilirse her alayda iki tane tabur 
kâtibi, iki tane iaşe zabiti, bilmem iki tane ta
bur imamı, iki tane tüfekçi ve bunların seyis
leri, atları vcsaireleri, debboy memurları ve 
onların-muavinleri ki bir çok teferruat görür
sünüz. Her taburda böyle tasarrufat yapılırsa 
100, 200, 300 tabur hesab edilince, hakikaten 
belki bir milyon lira bulacaksınız. 

Topçu kadrolarına, süvari kadrolarına da 
bakılabilir. Velhasıl kuvvei harbiye tenakus et
memek ve fakat gayri muharip zâbitan ve efrat 
miktarında tenkisat yapılmak şartiylc hakiki 
bir ta-sarruf yapılabilir zannederim. 

Sonra mübayaatın ve tedarikâtın şekilleri 
değiştirilebilir ki bu surette fiyatlarca pek 
çok farklar olabilir. Bİlftırsî bugün askere buğ
day mubayaa edilecek. Zannediyorum bu
gün buğdayın okkası piyasada beş ku
ruştur. Halbuki, yazm dört kuruşa alı
nabilir. Eğer bilmiyorum, Maliye vekâleti 
ordunun İdaresi için her sene başında üç, 
dört milyon bir sermaye koyabilirse Öyle zan
nediyorum ki, mubayaatta yüzde 20 - 25 dere
cesinde bir ııoksanlyet hâsıl olabilir. 

Gelelim diğer kadrolara, Faraza Maliye kad
rosunu ele alalım. Bendeniz çocukluğumdan 
beri Maliye kalemlerinde mülâzemet yaptım. 

SIRRI B. (izmit) — Sizin daireî intİhabiyy-
nİzde bir kat elbise dört yüz kuruşa veriliyor. 
Halbuki Müdafaai Milliye aynı elbiseyi sekiz 
yüz kuruşa alıyor. 

ÖMER LÛTFt B. (Amasya) — Kendim tet
kik etmediğim için bilmiyorum. Bilmediğim 
şeyi zati âlinizin ağzından söylemem. Bendeniz 
orada mubayaat yaptıklarını bilmiyorum... Ma
liye kalemlerinde mülâzımlrkta bulunmuştum. 
Faraza mal kalemlerinde mal müdürü bir de 
mal müdür muavini olduğu gibi ve bir iki de 
mülâzım efendi olarak bizim gibi çoeuklar bu
lunurdu. 

SALİH Ef. {Erzurum) — Müdafaai Milliye 
teşkilâtım tetkik buynrmadınız mrV 

ÖMER LÛTFt B. — Bendeniz ona tetkik et
medim... Şimdi faraza bir kazada ... 

MAZHAK MÜFİT B. (Hakkâri) - Bendeniz 

usulü müzakereye dair bir söz arzedeceğim. 
Verilen takrir bütçe müzakerenin yevim tâyini 
hakkındadır. 

ÖMER LÛTFt B. (Devamla) — Bendeniz 
1337 bütçesinin ne zaman ve nasıl gelmesini söy
lüyorum efendim (Devam sesleri). Hatibin 
sözünü Riyaset kesebilir. Reis sözümü kesiyor 

ısa İnmeğe hazırım. Başkasının sözümü kesmeğe 
lıakkr yoktur. . Mal kalemlerinde mal müdürü 
vardır, mal müdür muavini vardır, müfredat 
kâtibi vardır. Varidatı umumiyemizin tahsilda
rı olan Maliye vekâletine varidatı umumiyemi
zin yüzde iki, nihayet üçünü komisyon olarak 
vermeye bendeniz razıyım. Fakat varidatın 8, 
J0, 15 ini alırsa, bir arslan payı alırsa bu da 
çok. Binaenalâzalik Hükümet 1337 bütçesini 
yaparken kabil ise müfredat kadrolarını da 
tetkik etsin amma müfredat kadrolarını ait ol
duğu encümenlerle beraber hakikî bir tenzilât 
dairesinde yapsın ve Bütçeyi de ona göre 
yapsın.,. Sonra hakikî ve lâzım kadroları da ya
sayacak kadar ... 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — 1336 senesi 
bütçesini burada tetkik ederken lâzımgelen ten-
kisatı yaptıktan «onra 1337 senesi bütçesine esas 
olamaz mr bu? 

ÖMER LÜTFÎ B. (Amasya) — Yapamayız 
efendim. Burada hangi müfredat ve hangi kad
ro üzerine meşgul olacağız? Bunun imkânı yok
tur. Efendim, meselâ, faraza filân kazanın mal 
müdürü fazla mı, eksiknü* Filân taburun tabur 
imamı-fazla mı, eksikmi, tüfenkçisi var mıdır, 
yok mudur? bunlar burada görüşülemez. Fa
kat müfredat kadrolarına Hükümet karar ver
sin, encümenlerle temas ederek beraber yap
sınlar, iyice indirsinler, İnebildiği kadar, ondan 
sonra çıkarsınlar ortaya ... 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Muvakkat 
bütçe elimizde olduktan sonra artık bir esas ya
pabiliriz. 

ÖMER LÛTFt B. (Devamla) — Yapamaz
sınız, lâzımgelen tenkihatt yapanı lyacaksııuz. 

MjAZHAR MÜFtT B. (Hakkâri) - Küçü
men namıma muhtasar bir şey söyliyeceğim. 

BBÎg _ $n zaman takririni reye koyacağım, 
ondan sonra, ne söylerseniz söyleyin. 

MAZHAR MÜFtT B. (HaKkâri) — Efen
dim, bendeniz işte otum hakkında söyliyeceğim. 
Bııynruldıı ki, haftada üç gün sabahları bütçe 
müzakeresine tahsis edelim. Ne zaman gelece
ğiz? Dörtte geleceğiz, bes buçukta dağılacağız, 
yedide yine geleceğiz. Halbuki, haftada üç sa
bah burada 1,5 saat çalışmakla 1336 bütçesini şu
bat nihayetine kadar çıkaramıyacağız ve bunun 
bir mahzurunu daha arzedeyim. Başnızı ağ-
rıtmıyaymı. ((30) tane tahsisatı munzammaya 
dair bize lâyihai kanuniye gelmiştir. Bütçelerin 
tetkikinden sonra bir bütçeyi tetkik ediyoruz. 
Arkası sıra dört tane zamma dair lâyiha geli-
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yor. şimdi varidat ve masraf yekûnunu kati
yen toplamak ihtimali yok Çünkü her gün bir 
tahsisatr munzamına ile yekûn değişiyor Red
dedelim, bu da mümkün olmuyor? Çünkü için
de mühim şeyler var. Meselâ bilmem Keçiburlu, 
kükürt, Ereğli kömür madenlerinin masarifini 
vermedik mi maden ocağı kapanıyor. Halbuki, 
Heyeti umumiye kabul ediyor, bizim bütçe bo
zuluyor 

ÖMER LflTFİ B (Amasya) —- Onlar ka t 
getiren masraftır 

MAZHAR MÜFİT B (Hakkâri) —Bendeniz 
bütçe müzakeresinden bahsetmiyorum. Bütçe 
müzakeresine daha girmedik. Bendeniz diyo
rum, ki, efendim; böyle her gün tahsisatı mım-
zamma geliyor, bu bütçeleri biran evvel çıkar
mak lâzımgelir. Haftada üç sabah birci- buçuk 
saatten buna imkân yoktur. Başka bir çare 
bulalım. Gece mi çalışacağız, yoksa haftada üç 
günü mütemadiyen bıma mı tahsis edeeeğiz? 
Soraa bakınız mütemadiyen müzakere etmezsek 
şubat nihayetine kadar çıkmaz bu, (Gece sada-

, l an) , 
Bakınız, görünüz. Heyeti Aliyeniz takdir bu

yurdu ki, 1337 bütçesi de elzemdir. Marta ka
dar çıkaralım, Pek doğrudur. Farzediniz ki, 
15 gün sonra, 30 gün sonra Maliye vekili Beye
fendi 1337 bütçesini bize verdi. Biz 1336 bütçesi 
için şubata kadar zaten haftada üç bes gün meş
gul olacağız. 1337 bütçesini ne Kaman müzake
re edeceğiz? Bunun için lâzımgelir ki, hiç ol
mazsa şubatın onuna, on beşine kadar çalışa
lım, bu bütçeyi geceli gündüzlü çalışıp bitire
lim. Hiç. olmazsa şubatın nihayetine doğru da 
(1337) bütçesine başlıyalım. Yoksa imkân 
yoktur, (37) bütçesini Maliye vekili on beş 
gün sonra verirse ne yapacağız? Onnn için üç 
gün sabahlan bir saat kâfi değildir1. Efendiler. 
yine siz bilirsiniz. Nasıl karar verirseniz öyle 
çalışırız. 

SALİH Ef. (Erzurum) —• Salı ve cuma gün
lerini buna tahsis etmekle belki yapabiliriz zan
nederim, 

REİS — Efendim, simdi rüfekayı kiramın 
bir takriri var. llica ederim. 

TAHSİN B. (Aydın) — Encümenler de gece 
içtima etsinler. Sabah içtimaını bütçenin mn-
zakeratına hasredelim. Sonraki vakti hıısusatı 
saireye aynrız. efendim. 

REÎ& — Efendim, şurada, -mevzuu, ınakal 
olan bir takrir var ve bu takririn iki fıkrası 
var. Fıkranın birisi: öğleden evvel içtima ede
lim, diğeri : geceleri de içtima edelim. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — tste bu 
doğrudur. 

REİS —• Müsaade buyurun. Sabahlan ^aat 
sekizde toplanamıyan bir meclisin geceleri top
lanacağını bilirseniz ve arzu ederseniz... 

MtISTAPA B, (Tokad) ~- Başka ne işimiz 
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var efendim? Neye toplannııyalım ? Kahvede 
oturuyorlar vo gelmiyorlar. 

REİS — Sabahlan saat dörtten altıya kadar 
ve altıda teneffüs, yedi buçuğa kadar, yedi bu
çuktan on bire kadar içtima edilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul olunmuştur. 

Cumartesi gününden itibaren sabahleyin 
alaturka saat dörtten altıya kadar içtima ve al
tıdan yedi buçuğa kadar yemek, yedi buçuk
tan sonra içtima saat on bire kadar kabul 
olunmuştur. 

MUSTAPA B. (Tokad) — Devam etmek 
şartiyle ... 

REİS — Devam etmiyenler hakkında kıstal-
yevm icra edilir. 

HÜSREV B. (Trabzon) — Encümenler ne 
vakit ve ne zaman çalışacak? bu katiyen olamaz 
efendim. Encümenler toplanamaz, ve dünyanın 
hiç bir yerinde görülmemiş bir meseledir, Ha-
yaîla iş yapmıyalım. Hayal ile. his ile olamaz. 
Bir kere Hasan Fehmi Bey biraderimiz, haftada 
ne gün encümenlere tahsis edelim dedi. En doğ
ru ve en iyi bir meseledir. 

REİS — Efendim, Meclis ona dair bir gün 
tahsis eder. 

HÜSREV B, (Devamla) — Üe. gün de encü-
!-nenl"i'de çalışmalıdır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozşad) — tş gö
recek encümen ne vakit olsa işini yapar. 

3. — TEKLİFLER 
1. — Kırşehir mehu.su Yahya Gnlip lîeyİn^ 

™rf>vxlaıın konturatahk etmemderme dair UMifİ 
knnnniM (2/183) 

REtS — Efendim, rüfekayi kiramdan bazı-
liii'iııııı oıebusan azasının konturatcılık vesaire 
yapmamasına dair lâyihai kanuniye var, Lâ
yiha encümenine gönderiyoruz. (Okunsun şada-
lan) . Geldikten sonra müzakere ederiz. 

<t. — Hariciye e.ncihnenhıdelri münhallcre. âza 
mtİhop oîvnmatsvna dair encümen riyaseti tez
keresi 

REİS — Hariciye emuimcniniıı bir takriri 
var. 

"Riyaseti Celileye 
Hariciye encümeninin faalâne bir surette ça

tılması için pazar günü öyleden sonra inikat 
edilmek üzere Birinci şubeden Cami ve Ba
sili Beylerin yerlerine iki. îkinci şubeden Akif 
Beyin yerine bir, Dördüncü şubeden müceddeten 
bîr, Besinci şubeden İsmail Suphi, Muhiddin 
Baba ve Hâin i t Beylerin yerlerine üç zatın inti
haplarının şubelere tebliğini teklif ederim. 

21 kânunuevvel 1336 
Hariciye encümeni reisi 

tzmit 
Sırrı 

http://mehu.su
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REÎS — 'Encümen riyasetlerinden rica edi

yoruz, Bu şubeler o encümenin azasını intihap 
etsin. Bu azaları intihap edebilmek için şubelerde 
mevcut kalmadı. Henüz gelipte şubelere taksim 
edilmiyen bit çok azamız var. Taksim edilsin, 
diğer azal sın bilelim ve ona göre yapalım, biz de 
bu encümenin noksanını ikmal edelim. 

HAMDI NAMIK B. (izmit) — R e i s Efendi 
Hazretleri müsaade buyurunuz. Encümene 
intihap edilen Baba Bey zannederini ki, İstiklâl 
mahkemesinde âzadır, bu nasıl olur? (Yeniden 
«adaları). (Handeler). 

.2. — Yoz-tjad mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
âzaıım dara vekâletiyle me.şfliıl olmamaları hak
kında tcl-lifi kanunisinin biran evvel encümen
den celp ve müzakeresine dair takriri 

REİS — Efendini, Süleyman. Sırrı. Beyin bir 
takriri var, âzayi kiram avukatlık etmeyin diye 
lâyihai .kanuniye, bunu Lâyiha encümenine gön
deriyoruz. 

SÜLEYMAN SIRRI B, (Yozgad) — Efen
dim, bu teklifi kanunini bundan ü<; ay evvel 
Kanunu esasi encümenine gitmişti. Hecen sürı 
bîr takrirle bunun süratle çıkarılmasını istirham 
ettim, nazarı dikkate alınmadı. Mademki üç ayı 
geçmiştir, Heyeti umutaiye cclbetsin ve müza
kere etsin. Yeni bir teklif değil, evvelce verilmiş 
bir teklifin tekididir (Muvafık «adaları). 

6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. —- Zonguldak, memurlarına birer maaş nis

petinde zammâyat icrasına dair kanun lâyihası ve 
ve Muvazeneî maliye encümeni mazbatası [1] 

REİS —• Efendim, müsaade buyurun. Zon
guldak memurlarına birer maaş nispetinde zam 
icra edilmesine dair Lâyihai kanuniyenin birinci 
müzakeresi bitti, ikinci müzakeresine başlıyoruz, 
Zaten iki maddeden ibarettir, dinliyelim. 

Zonguldak memurini maaşatma samaim icrasına 
dair kanun 

MADDE 1. — Zonguldak livası merkezi me
murini ile Madeni Hümayun memurlarına galayı 
es'arın devamı müddetinde maaşlarının bir 
misli zam verilir. Miktarı munzam için ayrıca 
tahsisatı fevkalâde hesap olunm ıvacağı gibi 
bundan tevkifat icra olunmaz. 

REÎS — Efendim, bu madde hakkında bir 
şey söyliyeeek inisiniz? (Hümayun kelimtMİnin 
çıkması sadaları). Maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldirsrn (Ret sadaları). 

MALÎYE VEKİLİ FERÎD B, (İstanbul) — 
Neden oldu efendim'? 

[1] Birinci müzakeresi 111 nci inikat zabıt 
ceridesindedir. 

Efendim, birinci müzakeresinde keyfiyeti ar-
zettiğim veçhile bu, oradaki memurlarımızın yal
nız refahını, yalnız bir dereceye kadar maişetini 
değil, aynı zamanda hüsnü istikametle ifayî 
hizmet edebilmelerini temin etmek için Heyeti 
Hilenizden i-ıtirham ettiğimiz Karım bir mas
raftır. Oüııkii yalnız Zonguldak içerisindeki me
murlara münhasırdır... Merkez livaya ait olmak 
üzeredir. Heyeti Vekile tarafından İm talep 
edilmiş ve her vekâletin ayrı, ayrı göstermiş ol
duğu lüzum üzerine tanzim edilmiştir, kurada 
yok. civarda yok, yalnız merkezdeki muhtelif 
maaden ocakları memurlarına münhasırdır. Bıı 
(Miiadeııi hümayun) tabiri de öteden beri câri 
oliiıı tabir olduğu için vazedilmiş, bu suretle ama
den ocaklarından.,, 

HÜSREV B. (Trabzon) — Emlâki Hediyeden 
midir? 

MALİYE VEKÎLt PERÎD B. (İstanbul) — 
Hayır efendim, doğrudan doğruya milletindir 
efendim. (Hümayun tabirine lüzum yek sada
ları). Yani tabiratı sabıkadan olmak üzere kai
misin1. İktisat vekâleti tarafından teklif edil
miştir. 

HÜSREV B. (Trabzon) — O kaydı çıkara
lım. 

MALİYE VEKİLİ FERİD B, (istanbul) — 
14 vH erendim. Kayıt çıkarılabilir efendim. Zon
guldak'da bulunan gerek idarî memurlar olsun 
ve gerek sair memurlar olsun ve daha geçende 
Heyeti âl iyen ize arzedildiği veçhile bulundukları 
yerde balla, bir ikametgâh bulamamalarından 
tevellüt etmiş bir zaruret dol ay isiyle teklif edil
miştir. Tahsisatı munzamına da yoktur. Maaşla
rında fevkalâde zam yoktur. Maaşları miktarında 
ve galayı es'arın devam ettiği zamana münhasır 
olmak üzere bir ikametgâh ücretinden ibarettir. 

Binaenaleyh Heyeti âltyeııizden bunun kabu
lünü rica ediyorum, 

BÎR MEBUS B. — Maadenİ hümayun ise pa-
rayi da kesei hümayun versin. 

YAHYA GALÎP B. (Kırşehir) — «Hümayun» 
kelimesinin kalkmasını teklif ediyorum, 

HASAN FEHMİ B. (Gürauşane) — İkinci 
müzakeresi olduğu iein müsaadenizle iki kelime 
ile izah edeyim. Esasen hu teklifi kanuninin sa-
ikt, Zongııldak'daki memurinin mükerreren vâ
ki olan feryat ve istimdatlarıdır. Hafta gönder
dikleri telgrafları Meelisi âliniz de okundu. Hatta 
derlıa-tır ettiririm ki, Kastamonu.mebusları arka
daşlarım da bu meseleye dair uzun uzadıya iza
hat verdiler. Telgraflar Meclîsi âlinizin kara-
rîyle Hoyeti Vekileye tevdi olundu. O müra
caatın neticesidir ki hu kanun geldi. Vakıa (Ma
deni hümayun) tabiri olsa da olur, olmasa da 
olur. Binaenaleyh bu hususta bendeniz bir ta-
dilname verdim. (Zonguldak madenlerindeki 
memurin) şeklinde tadilini teklif ettim, madde 
o şekilde tadil edilirse - ki bir zaruret vardır -
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esası kabulde, çünkü Zonguldağm vaziyeti hu-
susiyesi başka hiç bir livaya benzemiyor. Çünkü 
orada Fransız müesseseleri vardır. Fransız me
murları vardır. Diğer ecnebi müesseseleri vardır. 
ISir amelenin beytutet ettiği bir mahal için 
ayda 20, 25 lira vermek zarureti vardır. Çünkü 
orada vücude gelen müessesatın bir kısmını harbi 
umumî harap etmiştir. Emakin yoktur. Hayat 
son derece pahalıdır. Zonguldağm esasen nü
fus dairesinde mukayyet 3 000 küsur nüfusuna 
karşı bugün maden ocakları dolayısiyle on se
kiz bin, yirmi bin nüfus amele hariçten oraya 
dolmuş, hayatı tazyik eden bir kesafet vardır kî, 
bu zaruret ondan doğuyor. (Kabuİ sadaları), 

BEİS — Bayezit mebusu Dr. Refik ve Trab
zon mebusu Hüsrev ve Hasan Fehmi Beyler ta
rafından (Hümayun) kelimesinin kalkmasr hak
kında bir teklif var, (Muvafık sadaları). Kabul 
edilmiştir efendim. 

TÜNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim, veri
len bu zammın Encümeni daimî liva azasına da 
teşmilini teklif ederim. 

TAHSİN B. (Aydın) — Onun bütçesi ayn, 
bize ait değil. 

TÜNALI HÎLMl B. (Bolu) — Doğrudur 
efendim, sözümü geri aldım. 

RElS — Efendim, maddeyi reye koyuyorum. 
HASA NBASBÎ B. (Karesi) — Bu zammiya-

lın senede baliğ olduğu miktar neden İbaret İse 
Maliye vekili Beyefendi lütfen söylesinler. 

MALİYE VEKÎLİ FERÎD B. (İstanbul) — 
Bir livanın merkezinde bulunan memurların 
maaşatı asliyesini hesap ediniz. 

BEİS — Birinci maddeyi reye koyuyorum ri
ca ederim dinliyelim. 

(Madde tekrar okundu). 
Bu maddeyi kabul edenler lütfen ellerini 

kaldırsın. (Kabul sadaları). Efendim ekseriyetle 
birinci madde kabul edilmiştir* ; 

MADDE 2. — İşbu kanun teşrinisani bin Üç 
yüz otuz altı iptidasından muteberdir. 

SElS — Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın, (Kobul sadaları). 

ikinci maddede kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Heyeti 

Vekile memurdur. 
BEİS — Kabul buyuranlar lütfen ellerini 

kaldırsın. (Kabul sadaları). Üçüncü madde de 
kabul edilmiştir. 

Efendim, heyeti umumiyesinin kabulünü tâ
yini esami ile reye koyacağım. Esami toplansın, 

Efendim, muallimlerin teciline dair teklif 
Encümene gitmişti, geldi. Onun müzakeresine 
başlıyacağız. 

MAZHAE MYFÎT B. (Hakkâri) — Eğer 
müsaade buyurursanız Encümen namına izahat 
vereyim. 

EElS — Efendim, âra tasnif olundu, 31 kır-
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mızı, 61 beyaz, 61 rey ile Zonguldak memur
larına ait olan kanun kabul olundu. Beye iş
tirak eden (92) kişidir, 

2. — Antalya mebusu Rasik Efendinin, tale
be ve muallimlerin askerlikten istisnasına (2/10$) 
ve Oltu mebusu Yasin Beyin, muallimlerin as
kerlikten tecüâ hakkında (2/112). teklifi kanu
nileri ve Lâyiha ve Müdafaai Milliye en
cümenleri mazbataları 

MAZHAE MÜFİT B. (Hakkari) — Efendim, 
Darilmuallimin talebesiyle bilfiil muallimlikte 
bulunanların hizmeti fiiliye! askeriyeden istis
nalarına dair bir lâyİhaİ kanuniyemiz vardır. 
Lâyihai kanuniyenin birinci müzakeresinde me-
darisi ilmiye müderris ve talebesiyle tekâya 
ve zevaya şeyhlerinin ve bilûmum mekâtip ta
lebesinin dahi askerlikten tecili hakkında mü
teaddit takrirler verilmişti. Hatırı âlinizdedir 
ki Encümen bu takrirleri istemişti... 

İHSAN B, {Cebelibereket) — Dervişler de 
affolunuyor. 

MAZHAB MÜFİT B. (Devamla.) — Zatı 
âliniz de kanunu benimle beraber yaptınız ... 
binaenaleyh bu' tekâlifi Encümen, Müdafaai 
Milliye encümeni tetkik etti. Heyeti aliyenizin 
kabul ettiği takrirleri Encümen de kabul etti. 
Yani esnan dahilinde bulunan medarisî ilmîye 
müderris ve talebesiyle darülmuallimin talebe
sinin, tekâya ve zevaya şeyhlerinin ve bilûmum 
mekîi.tibi âliye ve taliye talebesinin ve musad-
dak ve gayri resmî mekâtipdeki muallim ve ta
lebelerin hizmeti askeriyeden tecilleri hakkında 
Heyeti aliyenizin kabul ettiği takrirleri encü
men de kabul etmiştir. (Kabul sadaları). 

MADDE 1. — Esnan dahilinde bulunan me
darisî ilmiye müderris ve talebesiyle ' tekâya 
ve zevaya şeyhleri ve bilûmum mekâtibi tâliye 
ve âliye ve üarülmuaUimin talebesiyle resmî ve 
Maarif vekâletinden musaddak gayri resmî 
mekatıbde müdür ve muallim bulunanların hiz
meti fiiliyei askeriyeleri bu Seferberliğe mah
sus olmaK üzere şimdilik tecil edilmiştir. 

DAHİLİYE V. V. Dr. ADNAN B. (ÎStanr 
bul) — Efendim, bu kanun zannederim. Heyeti 
Vekileden gelmemiştir. Müdafaai Milliye vekili 
namına burada kimse yok. Bir kerre onun da 
mütalâası alınmak lâzımdır. Onun icın çok 
rica ederim. Bunu başka bir güne tehir buyu
runuz. 

MAZHAB MÜFİT B. (Hakkâri) • • Efen
dim, Meclisin ruznamei müzakeratı zannederim 
ki Kiyasetten Hükümete her gün gönderiliyor. 
Bu ikinci müzakeredir. Binaenaleyh Hükümet 
ııe müzakere edileceğini bilir ve Nazır mı gele
cek? Vekil nü gelecek? Veyahut lâzımgelen zevat 
kim ise onlardan birisini göndermesi icabeder. 
Rica ederim, müzakere ettiğimiz kanunların, 
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kaçında vekiller bulunuyor? Bir Adnan Beye
fendi bir de Maliye vekili Bey. Hangi birini 
burada görüyoruz? işleri olursa gelirler, işleri 
olmazsa gelmezler. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Müdafaai va
tana taallûk eder, bulunmalı..,, 

DAHİLİYE V. V. Dr. ADNAN B. (İstan
bul) — Efendim, bu alelade bir kanun değildir. 
Müdafaai vatana taallûk eder bir meseledir. 
Yapılmasın demiyorum veyahut böyle bir fikir 

beyan etmiyorum. Yalnız hakları var. Vakıa 
razııame vekâletlere geîiyor, Fevzi Paşa haz
retlerini biliyorsunuz meşguldürler. Erkânı 
Marbiyeyi de idare. ediyor. Onun için Müda
faai Milliye vekili çok meşguldürler. Yalnız 
şimdi başka güne de değiJ, rııznanıenin niha
yetine tehir buyurun, ijf'muli telefonla haber ve
reyim. 

(Paşa hazretlerinin huzuriyle müzakere edil
mek üzere celse tatil olundu,) 

I K İ N 0 2 CELSE 
Açılma saati : 3,30 sonra 

REİS — İkinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendi 
KATİPLER : Ata B. (Niğde), Refik B. (Konya) 

REİS — Celse kuşat edildi. Müzakereye baş
lıyoruz. „ 

Muallimlerin askerlikten tecili hakkındaki 
kanunun müzakeresine bağlıyacağız. Fafat mü
saade buyurun efendim, Müdafaai Milliye ve
kâletinden memuru mahsus gelecekti, gelinceye 
kadar başka bir işle meşgul olalım. 

YUSUF İZZET Pş. (Bolu) — Encümen lâyİ-
hai kaııuniyenin tekrar kendisine iadesini isti
yor. 

REİS — Encümen, lâyihaİ kanımiyeyi geri 
istiyor. (Muvafık sesleri), (Gürültüler). 

YUSUF İZZET P§. (Bolu) — Arkadaşlar, 
Müdafaai Milliye encümeninin bu mazbatası 
encümen âzasından yalnız İki kişi tarafından 
tetkik ve imza edilmiş. 

MAZHAR MUFİD B. (Hakkari) — İşte 
mazbata, altı kişinin imzası vardır Paşa Haz
retleri. 

YUSUF İZZET P§. (Bolu) — Sonra azadan 
bazıları istifa etti ve bendeniz de Kiyasete ye
ni tâyin edildim. Binaenaleyh lâyîhai kanuni-
yenin tekrar eneümene iadesini rica ediyorum. 

HULUSİ Ef. (Yozgad) — Sizin Riyasete in
tihabınızdan evvel Encümene havale edilmişti, 
tekrar iadesine lüzum yoktur. (Gürültüler). 

REİS — Müsaade buyurun efendim, daha 
müzakereye başlamadık, Eneümene iade ede
lim mi, etmiyelim mi? 

MAZHAR MUFİD B. (Hakkari) — Efen
dim, Encümen reisi Paşa Hazretleri, bu tek
lifi * kanuni Encümende iki imza ile yapıl
mıştır dediler, iki imza ile teklifi kanuni 
yapılamaz. Binaenaleyh imzaları aynen okuma
ğa mecbur oluyorum : Reis Hacı Şükrü Bey, 

âz». Ki I r<; A\ı Bey, Eyüp Sabrı Boy, İsmail Halt' 
ki P>ey, Salih Efendi, Reşit Bey, Maalıar Mü-
fid Bey, demek ki yedi imza ile yapılmıştır. 
Öyle iki imza ile teklifi kanuni gelmez, En
cümene verilmesi, verilmemesi meselesine ge
lince; o da.başka bir meseledir ve sizin bilece
ğiniz bir İştir. 

REİS — Bir noktayı izah edeyim. Arada 
zannediyorum ki bir suitefehhüm var. Heyeti 
eelilenize sevkedilen kanunda yalnız mazbata 
muharriri ile Encümen reisinin imzası olmasrn-
dan dolayıdır ki Müdafaai Milliye encümeni 
rersi yalnız iki zat tarafından tetkik olundu
ğuna zahip olmuştur. Binaenaleyh aslında ve 
müsveddesinde imzalar tamam olmakla mua
mele tekmildir. Encümen arasında ihtilâfı na
zar olmasa idi, zaten Encümen tarafından ta
lep vukuunda, reyi âlinize müracaat etmeksi
zin, Lâyihayı encümene iade etmek Nizamna
memiz İktizasındandır. Fakat mademki Encü
men arasında tetkiki bitmiştir veya bitmemiş
tir diye ihtilâf vardır, bunun için reyi âlinize 
müraeaat ediyorum. Bu lâyihai kanuniyeyi 
Müdafaai Milliye encümenine iade etmek veya
hut Müdafaai Milliye vekâletinden memur ge
lince derhal müzakereye başlamak var, 

HULUSİ Ef. (Yozgad) — Reis Bey, usulü 
müzakere hak kında söz söylemek isterim. 

REİS — Müsaade buyurun efendim. Müda
faai Milliye encümenine iadesini kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsınlar. (Anlaşılmadı sesleri). 

Efendim bir daha arzedeyîm : Müdafaai Mil
liye encümenine tekrar alınmasını kabul eden
ler ellerini kaldırsınlar. Encümene iade edil
miştir. (Gürültüler). 
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MEMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 

Tâyini esami İle reye koyunuz. 
HULÜSÎ Ef. (Yozgaid) — Tâyini esami ile 

olsun. 
REİS — Efendim, Encümene iade edilecek 

bir iş için tâyini esamiye lüzum yoktur. Ri
yaset vazifesini ifa eder. 

MEMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Nizamnamci Dahilî diyor ki : Âza tarafından 
itiraz vukuunda euıniyetbahş olmak İçin o me
sele tâyini esami ile reye konur. Nizamnameyi 
biz de okuduk. 

BEtS — Riyaset, on beş imzalı bir takrir ol
madığı için tâyini esami ile reye koymağa mec
bur değildir. 

MEMED ŞÜKRÜ B, (Karahiaarı Sahib) — 
Biz ekseriyet diyoruz ki Encümene gitmesin. 
Meclis ruzuamesine hâkimdir. (Gürültüler). 

3, — Mecidözü ve Zile'ye merbut bazı nahi
yelerin kazaya ifrağına dair kanun lâyihası ve 
Ddhüiye ve Muvazeneİ maliye encümenleri maz
bataları [1] 

BEİS — Müsaade buyurun efendim. Ruz-
nameye geçiyoruz. Mecidözü kazasına merbut 
bazı nahiyelerin "kazaya ifrağı hakkında bîr 
lâyiha var. ikinci müzakeresi olacağından En
cümenden gelen son şekli okuyoruz; 

MADDE 1. — Mecidözü kazasına merbut 
Ortaköy - Amasya merkezine merbut Varay na
hiyelerinden mürekkep (Ilısu) ve Zile'ye mer
but Kadışehîr ve Eski nahiyelerinden mürek
kep (Devecidağı) ve Tokad'a merbut Çiftlik ve 
Kızılca nahiyelerinden mürekkep (Artıkova) 
namlariyle üç kaza teşkil olunmuştur. Ilısu 
kazası Amasya'ya, Devecidağı kazası Yozgad'a 
ve Artıkova kazası Tokad'a raptolunmuştur. 

REÎS — Efendim, şimdi okunan birinci mad
de hakkında söz istiyen yok, tadilname de yok. 

RİFAT B. (Tokad) — Bendeniz söz istediy-
dim efendim. 

REİS — Buyurun. 
RİFAT B, (Tokad) — Efendim üç nahiye

den birisi Tokad'a aittir ve Hükümet merkezî 
Kızılca olmak üzere bir kaza teşkili teklif edi
liyor. Bendeniz de bir tadilname verdim. De
dim ki; Kızılca ve Çiftlik nahiyelerini ihtiva 
eden 93 koy vardır. (Artıkabat) denir. Kaza 
da bu nam İle olsun. Bu teklifim; Encümence 
de kabul edildi, geldi. Yalnız merkezi kaza me
selesi kaldı. Orada (Sulusaray) namiyle bir ma
hal vardır ki, (Sulusaray) Ankara - Sivas -
Samsun hattının iltisak ettiği bir noktada ve ka
saba halinde büyük bir köydür. Bendeniz merke
zin orasr olmasını Hükümetten rica ediyorum. 

FEYYAZ ALİ B. (Yozgad) — O, Hüküme
te ait bir vazifedir. 

[1] Birinci müzakeresi 104 ncü içtima zap-
tındadır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Tokad dahilinde müceddeden tenkili der

desti müzakere olan Kızılca kazası, minelka-
dim Artıkabat nahiyesi namiyle maruf ve el-' 
yevm Kızılca ve Çiftlik nahiyelerinin ihtiva et
tiği doksan küsur karyeden müteşekkil mınta-
ka dahilindedir. Bİr kaç gün evvel Encümen
de Kızılca kazasının namı yadı kadimi üzerine 
Artıkabat kazası olarak tevsim edilmiştir. Ar
tıkabat kazası merkezinin evvelce yani Hükü
metçe Kızılca karyesi tensip edilmiş ise de Kı
zılca karyesi Tokad'a altı saat ve Çiftlik mer
kezine üç saat mesafede olmakla Artıkabat ka
zasının diğer aksamına pek uzak düşüyor. 
Sulusaray karyesi ehemmiyeti tarihîye»; ol
makla beraber Yozgad, Zile, Maden,. Yıldızeli 
kazalariyle hemhudut ve bu dört Hükümet 
merkezine aynı mesafede olduğu ve Samsun -
•Hivas ve Ankara - Sivas şimendiferlerinin nok-
tai iltisakı bulunduğu ve kablelharp. Sulusaray 
merkezinin bir kazaya tahvili lüzumu emnü 
asayiş noktasına binaen mazbata île Dahiliye
ye arzedildiği cihetle Kızılca ve Çiftlik mer
kezleri kemakân nahiye olmak üzere bu iki 
nahiyenin ilhakiyle Kızılca namiyle teşkil olu
nacak kazanın merkezi Sulusaray olmak üzere 
Artıkabat kazası namiyle teşkili için işbu ta-
dîlnameyi takdim eder ve Tokad'dan aldığım 
bir kıta telgrafnameyi kezalik merbuten ar-
zeylerim olbapta. 

11 kânunuevvel 1336 
Tokad mebusu 

Rıfat 
REİS — Efendim, Sulusaray'm kaza mer

kezi olması hakkında Dahiliye encümeninin bir 
itirazı var mı? (Muvafık sesleri).. 

ÖMER LÛTFÎ B. (Amasya) — Kaza ismi de 
Suluraray olsa fena olmaz. 

DAHİLİYE V. VEKİLİ Dr. ADNAN S. — 
Efendim, bu kazanın bulunduğu mahalle (Ar
tıkova). diyorlar. Buraya (Artıkova) diye 
isim konulmasını encümende beraber müzakere 
etik ve kabul ettik. Biz de Artıkova diyoruz. 
(Artıkabat) değil. (Abat) kelimesi biliyorsunuz 
eskiden kalma bir kitabet ıstılahıdır. (Abat) 
bunda bir mâna yoktur, Oraya eskidenberi (Ar
tıkova) diyorlarmış. Bendeniz de o sureti teklif 
ediyorum. 

REİS —. Rıfat Beyin takriri hulâsa : Sulu
saray mevkiinin merkez kaza intihap edilmesi
dir. Bu takriri kabul buyuranlar ellerini kal
dırsınlar. Ellerinizi İndiriniz. 'Takriri nazarı iti-
baro almıyanlar ellerini kaldırsınlar. Takrir 
kabul edilmiştir. Kaza merkezi Sulnsaraydır. 
Madde bu şekilde tashih edilecektir. Maddeyi 
nazarı dikkate alınan takrir mucibînee kabul 
edenler ellerini kaldırsınlar. Birinci madde ka
bul edilmiştir, 
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MiiDE^ â. — İşbu kamın tarihi tebliğinden, 
itibaren meriyülicradır. 

REİS — ikinci maded hakkında söz alan 
yok, tadilnamede yok, maddeyi kabul edenler 
ellerini kaldırsınlar. İkinci madde kabul edil
miştir. ' 

MADDE 3. — işbu kanunun icrasına He
yeti Vekile memurdur. 

REİS — Üçüncü ıfiadeyi kabul buyuranlar 
ellerini kaldırsınlar. 

Üçüncü madde kabul edilmiştir. 
Heyeti umumiyesini reyinize arzediyorum. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler el
lerini kaldırsınlar, Kanunun heyeti umumiyesi 
de kabul edilmiştir, 

MUSTAFA B. (Karahisan Şarkî) — Tâyini 
esami ister. 

REİS — Kabul olunmuştur efendim. Tâyi
ni esami takriri yoktur elimde... 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahip) — 
Varıyor, Varıyor. 

4. — Ticaret vergisi kanunu lâyihası ve Mu-
vasenei Maliye ve İktisat encümenleri tnasbata^î 

REİS — Müzakeresi yarı kalan Ticaret ver
gisi lâyihasının bakiyei ınüzakeratı var. Ona mı 
başlıyalım, başka bir maddeye mi? Otıun müza
keresi yarımdıi'. Onu itmam edelim. (Müzakere
ye hacet yok, sesleri), 

Ticaret vergisi layihal kanuniyesinin bİrintsi 
maddesinin müzakeresi hitama ermiş, ikinci 
maddesinin do müzakeresi hitama erdikten son-
ra tad ilıı amel eri reyinize arzedeceğim esnada 
Mecliste ekseriyet kalmadığı için celseyi tatil 
etmiştik; Tadilnameler ve madde tekrar okun
sun, çünkü üzerinden \ızun zaman geçtiği için 
arzu ederseniz lehinde tekrar müzakere açalım. 

NAFİZ B, (Canik) — Hayır söylem iyeceğiz. 
REİS — Arzu eden olursa... 
MADDE 2. — Ticaret vergisi şirketlerden 

vo tüccarın sattıkları eşyanın bedeli üzerin
den ve murabahacıların ikraz ettikleri mebaliğ-
den yüz kuruşta bir kuruş olarak alı
mı1. Bankaların birinci maddede istisna 
edilen havalo ve poliçe muamelâtmdan maada 
icra edecekleri bilcümle muamelâtı ticariye üze
rinden dahi yüz kuruşta yirmi para ahzolunur. 

REİS — İkinci madde hakkında söz istiyen 
var mi l Üçüncü maddoye geçilmesini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. 

MALÎYE VBKÎLÎ FERİT B. — Efendim, Re 
İH 1'asa Hazretlerinin beyanatı üzerine müstaceli
yeti kabul edilmişti. (Edilmedi sesleri). 

Reis Paşa Hazretlerinin talebi üzerine kabul 
edildi. 

REİS — Efendim, müstaceliyet kabul edildi
ğine göre evrak içerisinde muameleli evrak var-
djtf. İkinci maddeyi kabul edenler lütfen el* 
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lerini kaldırsın (Hepsini kabul etmeyiz, heyeti 
umumiyesini kabul etmeyiz sesleri). 

Efendim, müsaade buyurun arzedeyim. İkin
ci madedyi kabul etmiyenler ellerini kaldırsın. 
İndiriniz ellerinizi.. Kabul edenler lütfen elleri
ni kaldırsın, lkinei maded tayyedilmiştir efen
dim. 

Üçüncü madde okunacak : 
MADDE 3. —> Ticaret vergisi her sene mayıs, 

ağustos, teşrinisani, şubat gayelerinde olmak 
üzero dört taksitte tahsil olunur. 

MALÎYE VBKÎLÎ FERİT B. — Efendim, 
üçüncü madde hakkında söylüyorum. Efendi
ler, ikinci madde bu suretle tayyedildikten son
ra 3 - 4 - 5 nci maddelerin artık müzakeresine 
iüzum kalmaz. Fakat Heyeti Aliyenize şunu 
arzetmek isterim ki, bütçemizin açığı 16 milyon 
liradır. Siz bu kanunu kabul etmezseniz, bu 
kanunu kabul etmedikten sonra şüphesiz encü
meniniz bu kanunun varidatı yerine diğer 
varidat ikame ederek Heyeti Aliyenize arzet
mek mecburiyetindedir. 

İki şıktan birisini ya tutarsınız veyahut He
yeti Vekile tarafından teklif edilmiş kanunların 
mukadedratı neticesindo bütçenin açığını kapat
mak üzere bîr aknun teklif ederseniz, tâzrmge-
len masarif ve maaşat tediye edilir veyahut, bu 
dakikadan itibaren maaşat ve rnasarü'atın t.a-
mamiyle tediye edilmemesini kabul buyurumıı-
tıuz. İki şıktan birisi. Üçüncüsü yoktur. 

REİS — Müsaade buyurun bu mesele bütçe 
meselesidir. Şimdi müzakere ettiğimiz ticaret 
vergisi kanundur. Şimdi bu kanunun ruhu git
miş oluyor. Devamı müzakereyi Heyeti Celite-
nîz'in reyilo halledeceğim, Bu kanunun devamı 
müzakeresine ... 

MALÎYE VEKİLİ FERİT B. — ilendeniz 
kanunu geri alıyorum. 

REİS — Şu halde mesele kapanmıştır. (Gü
rültüler). Müsaade efendim. Bu mesele kapan
mıştır. Bütçe müzakeresine yarın başltyacağrz. 
(Gürültüler). İtica ederim yarın bütçe müzakc-
resindo söylersiniz. 

EMİN B. (Eskişehir) — Müsaade buyurun 
da cevap vereceğim. 

REİS — Efendim, kanun gitmiştir vo ka
nun kalmadı, mevzu kalmadı. Bütçe müzake
resinde arzu ettiğiniz kadar söyliyebilirsiniz 

TÜNAU HİLMS B. (Bolu) — Maliye vekili 
Beyo rica ederiz. Tamamiyle köylülerin sırtın
dan ne almak lazımsa onu da alsınlar ve Öyle 
bir kanun getirsinler Meclise. 

FERİT B. (Maliye velrili) — Bunu Meclisi 
âliniz yapsın, 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Vatanın tüc
carlarından alnırnayıpta kimden alınacak? ba
kalım. Tüccarlar parayı biriktirsinler, Sonra 
no yapacağız? , 
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S. — Adana vilâyetinin İşgalden evvelki 
kazalan âa ihtiva etmek üzere yeniden tesisine 
ve Cebelibereket ve Kozan sancaklarının müsta-
killen idaresine dair kanun lâyihaları ve Dahili
ye encümeni mazbatası 

BEİS — Adana vilâyeti teşkilâtı mülkiyesi 
hakkındaki kamımın müzakeresine haşlıyoruz, 

NAFİZ B. (Canik) _ Müsaadenizle iki keli
me arzedeceğûn, Efendim, şu mesele halledilme
di. Bîr takririmiz vardır, lütfen bunu halledi
niz. 

BEİS — Heyeti Celilenizîn yapacağı bir is
tir. (Gürültüler). Efendim, mesele tefhim edil
dikten sonra olmaz. 

i MEMET ŞÜKRÜ B. (Kar&hisan Sahip) — 
Nizamname sarihtir, îtiraz vukuunda tâyini 
esami ile reye koymağa mecbursunuz. Siz mese
leyi tefhim edinir. 

BEİS —• Şükrü Bey, zat âlinize söz verme
dim, Bir mesele reye vazedilmezden evvel muh
telif şekilde müzakere edilir. Nizamnamemizde 
sarahat vardır. Takrir vermediniz Müsaade bu
yurun, size yalnız iki kelime ile Nizamnameyi 
tefhim etmek istiyorum. Takriri vaktinde ver
mediniz, reyinize arzettim. Divan kâtibi Bey
lerle bilmüzakere tefhim ettim. Ondan sonra 
yapılacak bir muamele kalmamıştır. Encümen-
den sürati seria ile istemekten başka muamele 
yoktur. 

MEMET ŞÜKRÜ B. CKarahisan Sahip) — 
Usulü müzakere hakkında soz isterim. 

REİS — Mevzu vnk kî usulü müzakere kuk
landa söz istiyorsun ıtz. 

MEMED ŞÜKRÜ B, CKarahisan Sahib) — 
NUSTI yok? Mevzu yok diyorsunuz, mevzii var
dır. 

BEİS — Adana teşkilâtı mülkiyesi hakkın
daki kanunim nA/ake resine başlıyoruz. 

Heyeti Vekileııin teklifi: 

MADDE 1. — Adana vilâyeti, işgalden ev
velki kazaları ihtiva etmek üzere merkez ve 
Cebelibereket saneaklariyle beraber iadeten te
sis edilmiştir, Mersin sancağı muvakkaten ka
zaya tahvil olunarak Tarsus ile beraber Ada
na merkezine raptedilin İştir. Adana vilâyetine 
Pozantı, Mersin kazasına Erci! ve Tarsus kaza
sına Karaköy karyeleri muvakkaten merkez 
ittihaz olunmuştur. 

MADDE 2, — tfjbıı hanını tarihi tebliğinden 
itibaren mer 'iyülicradır, 

Zilkade 1338 16 ağustos 1336 
B. M. M. Reisi Seriye V. M. M. V. 
Mustafa Kemal Fehmi Rahatsızdır 

Da. V. Na. Ha. Vekâleti V. Mal. V. 
Adnan Ahmed Muhtar Ferid 
Mf. V. Na. Vekili Na. Ik. Vekâleti V. 

Rıza Nur Mahımıd Celâl Mahmud Celâl 

. 1336 C : 2 
Sıhhîye V. Erkânı harbiyei umumiye Rs. V. 

Adnan îsmet 

Dahiliye encümeni mazbatası 
Adana vilâyetinde muvakkaten icra edilen 

teşkilâtı ııatık olmak üzere Heyeti Vekile ca
nibinden tanzim ve Heyeti Umumiye kararİyle 
havale huyumlan lâyihaî kanuniye Encümeni-
mizee tetkik ve müzakere olundu. 

Adana vilâyetinin her türlü hak ve hukuk 
hilâfına düşmanı bitnsafımrz tarafından işgali
ni müteakip iktisap eylediği vaziyeti malûme-
ye hinaen bizzarure icra edilmiş olan işbu teş
kilâtı muvakkate Encumenimizee.de, tamamen 
varit ve musip görülerek berayi tetkik Heyeti 
Umnınıyeye arzı bilittifak karargir oldu. 

18 ağustos 1336 
Da. En. Reisi M. M. Kâtip 

Konya 
Refik 

"Riyaseti Oelİlcye 
Adana vilâyeti teşkilâtının tebdili ve tadi

line dair Encümenimize tevdi olunan iki tekli
fin esnayi müzakeresinde hazır bulunan umuru 
Dahiliye vekili Adnan Bey tarafından vuku-
bıılan talebe binaen mezkur evrakın berayi 
tetkik Heyeti Vekileye tevdi ve iadesi tensip 
olunmakla Heyeti TJmnmiyeye takdim kılındı. 

8 kânunuevvel 1336' 
Da. En. Reisi 

Sarı ıhan 
îbralıinı Süreyya 

Âza 
Karesi 

Menıed Vehbî 
Aza 

Cebelibereket 
Faik 

M. M. 
Konya 
Mezun 

Aza 
tzmit 
Sırrı 
Âza 
ffene 

Kâtip 
İzmit 
Haindi 

Aza 
Niğde 

Ata 
Âza 

Vozgad 
Feyyaz Ali 

BEİS — Efendim, heyeti umumîyesi hakkın
da söz isttyen var mı? 

BÎB MEBUS B. — Heyeti Vekileye gitsin. 
BEİS — Efendim, Heyeti Vekileden gelen 

teklif Dahiliye encümenince tetkik edilmiç ve 
Meclisi Âlinize sevkedilmistir, Heyeti Vekile
ye gidecek değil. Meclisi Âlinizce müzakere 
olunacaktır. 

FAİK B. (Cebelibereket) — Müsaade buyu
rur musunuz? Meseleyi izah edeyim efendim, 
Heyeti Vekileden iki teklif vardır. Bunlar 
Encümende birleşti. Dahiliye vekili de. bulun
du ve müzakere ettik. Bu iki teklifi telif et
mek üzere istediler. Encümen de kendilerine 
tevdiini tensip etti. Şimdi Encümen de onu 
Heyeti celileye avzediyor. Heyeti celile ka
bul buyurursa Dahiliye vekâletine gitsin, ora
da tekrar tetkik edip getirsinler. Meselenin 
esası budur. 

BEİS — Efendim, bu lâyiha! kammiyeyi 
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Dahiliye vekâleti tekrar tetkik etmek için Da
hiliye encümeninden istemiş, iade edeceğiz. 
Başka mütalea var ınr? (Hayır, münasip ses
leri). iade ediyoruz. 

6'. — tsmit mehıım Hamdi Namık Beyin, 
Yemtfim gazetesi hakkında zemmn kadih. dara
nı ikamesine dair ve gazeteler hakkında iki aded 
taktiri 

REİS — îzmit mebusu Hamdi Namık Beyin 
Yeniğim gazetesi hakkında, ^ommü kadih dâva
sı ikfjme edilmesine dair takriri var. 

HAMDI NAMIK B. (izmit) — Efendim, 
mesele hakkında evvelce arzı malûmat etmiş 
olduğum için tekrar etmiveceğim. Bendeniz 
yalnız teklifi arzedİyorum. Matbuat kanunu
na bir maddei müzeyyele olmak üzere bir mad
de teklif ediyorum. Diyorum ki : (Matbuat 
kanummun ahkâmı umumiyesi; mebu« olan mü-
dîrî mesul ve sahibi imtiyazlarla makalâ.t ve 
neşriyat sahijıleri hakkında tamamen caridir.) 
Teklifim bundaırfbarettir, Malûmu âliniz Mec
lisi Âliniz seçen gün bir karar vermişti. Hat
tâ Mazbata muharriri Vehbi Beyefendi izah 
ettikleri sırada dediler kî : Oürmü her ne şe
kilde olursa olsun Meclis bali içtimada olduk
ça bir mebus hakkında takibatı kanuniye yapı
lamaz. Bu noktadan dolayı takriri veriyorum. 

REÎS -*- "Efendim, bu mesele evvelce Encü
mene gitmeksizin Heyeti celilenizin karariyle 
ruznameye alınmıştı. Şimdi doğrudan doğruya, 
müzakeresine seçiyoruz. Meselenin heyeti ıınm-
miyesi hakkında söz istijenler buyursunlar. 

YUNUS NADl B. (îzmir) — Beş on günden 
beri ruznanıede iki madde görüyorum. Birin
cisi, Yenigüıı gazetesi hakkında zemmü kadih 
dâvası ikame ettirilmek isteniyor. İkincisi de 
bir teklifi kanunidir. Acaba Hamdi Namık Bey 
zemmü kadih dâvasından vaz mı seçiyorlar 
ki şimdi teklifi kanuniye geçiyorlar? Bunu an
lamak istiyorum. 

HAMDİ NAMIK B. (izmit) — Hali içtima-
da bulunan Meclisi Âlinizin âzası hakkında 
Meclis hali içtimada bulundukça takibatı ka
nuniye yapılaman diye bir karar mevcut oldu
ğu için bunu tadil etmek istiyorum. Sonra 
zemmü kadih dâvası ikame edecek miyim, et-
miveeek miyim onu tabii bendeniz bilirim, 

" YUNUS' NADÎ B. (izmir) — tki tane tek
lif soruyorum ve öyle okundu zannediyorum. 

REÎS — Evet teklif iki tanedir. 
YUNUS NADÎ B. (izmir) — Biri kendileri-

niu müteessir olduğu bir zemmü kadih vardır, 
ona kanunen hakları olmadığı için hakları za
yi olacaktır. (Divanı Kiyasete sesleri). ' Eğer 
tekliflerini geri alıyorlarsa bunu Meclisi Âli 
halleder, eğer zemmü kadih dâvasında ısrar 
ediyorlarsa söyliyecek iki sözüm vardır. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolü) — Hamdı Namık 
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Bey takririni geri alsınlar, arkadaşlar arasında 
biç bir şey kalmasın. Bunu istirham ederiz. 

REÎS — Hamdİ Namık Bey takririnizi geri 
alıyor musunuz? 

HAMDÎ NAMIK B. (îzmit) — O r i alıyo
rum efendim. 

REÎS — O halde mesele bitmiştir. 

7. — Malttt'da mevkuf İmlunaulann aiM-e-
rİne maaş taksi-sİ hakhındu kanun lâyihası ve 
Muntzenri maliye encüme-ni mazbatası 

REÎS — Malta'da' mevkuf bulunanların 
ailelerine inanç tahsisi hakkındaki lâyihai ka-
mmiyeniıı müzakeresine başlıyoruz. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Oelilcsine 
24. X . 1336 

Malta Ma mevkuf bulunanların ailelerine 
mans tahsisi hakkında Maliye vekâletince tan
zim ve Heyeti Vekileııin 2 1 . X . 1336 tarihin
deki içtimamda kabul edilen kanun lâyihası 
ile esbabı mucibe lâyihası rapten takdim kılm-
ııırştır efendim. 

B. M. M. Reisi 
M. Kemal 

Esbabı mucibe lâyihası 
İngilizler tarafından Malta'ya naklolunan 

zabit anı askeriye ile memurin ve saire ailele
rinin sefalet ve perişani içinde bulundukları 
alınan malûmattan anlaşılmakta ve bunların 
bu halde bırakılmaları nıuvafılu nrsfet ve mü
rüvvet »örülenlemektedir. Filhakika ilânı Meş
rutiyeti müteakip İdareten Adalara -sevkolu
nan devri sabık ricalinin müstahak oldukları. 
mazuliyet maaşatmm ailelerine Hası suretiyle 
• zaruretten vikayeleri Şûrayı devlet Tanzimat 
dahvsince 11 teşrinisani 1335 tarihinde karar-
şfir olarak kararı mezkur memurinin nıaasa-
tmda ailelerinin de lıİssei iştiraki bulunduğu 
kanaat ve mütalâasiylc 21 teşrinisani 1335 ta
rihinde Heyeti umum iyece tasdik edilmiştir: 
Binaenaleyh devri sabik ricalinin aileleri iein 
tanılan bir hakkın hiç bir esası hukukiye müs
tenit olmaksızın Malta'ya nakledilmiş olanların 
ailelerinden esirmem iyece jğ i meydanda olmakla 
bunlardan sıfatı askeriyeyi haiz olanların açık
ta farzolunarak ana göre kesbi istihkak edecek
leri maasatın bidayeti mevkufiyetlerinden iti
baren bilhesap ailelerine itası zabıtanın gayri 
*>Iau mevkufinitı de hal ve sanına göre kt*«a 
bidayet! m evkufiyetl erin den itibaren âzami bes 
bin kuruşu tecavüz etmemek ve başkaca tahsi
satı fevkalâde verilmemek şartiyle ailelerine 
nıaas; tnhsisİ ve tahsis muamelesinin de Maliye 
vekâleti Muhassasatı zaitiye müdürİyetinee icra 
ve fakat Heyeti Vekİlece tasdik olması muva
fık görülerek olbahta tanzim edilen mevadı 
kanuniye takdim kılınmıştır. 
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Malta'da buhmaaaâbüan. ve saire hakkında 

karom Uyihası 
r MADDE'1. — Malta'da mevkuf bulunan 

zabitim askeriye açrkt* addolunarak bidayeti 
tevkifierindeıHtibaren kanunen kendilerine ita-
ısı icap eden maaşat ailelerine ita olunur, 

MADDE 2. — Zabıtanın -gayri olan mevku-
finin hal ye şanına göre keza bidayeti tevkif
lerinden itibaren ailelerine verilecek maaşa! 
Maliye vekâleti Muhassasatı zatiye idaresince 
tâyin ve Heyeti. Vekilece tasdik ounacaktır. Bu
nun âzamimikt&rı beş bin kuruşu tecavüz et
memek üzere Maliye bütçesinin tertibi mahsu
sundan tesviye olunur ve bunlara başkaca tah
sisatı fevkalâde verilmez. 

MADDES.— İşbu kanunun icrasma Müda-
faar milliye ve Maliye vekâletleri memurdur, 
B. M. M, U. Umuru §r. V. Mü, Milliye V. 

M. Kemal Fehmi 
Ad. V. Na.: Da. V. Na. Ha, V. 

Ahmed Muhtar Dr. Adnan Ahmed Muhtar 
Mah V. Mf. V. Na. Vekili Na. 
Ferid Dr. Rıza Nur Mahmud Celâl 

tk. V. S. ve Mu. t. V. Brâni Har. U. R. 
Mahmud Celâl Dr. Adnan İsmet 

B. M. Meclisi Siyasetine 
Malta'da mevkuf bulunanların tehvini zaruret 

ve ihtiyaçları için tahsisi ieabeden maasalta: müte-
dairiiKey!eti Vekilece tanzim ve Meclisi âliye 
tadim olunup encümenimize havale buyurulan 
lâyihai kanunîye müsveddesi tetkik ve müta

lâa olundu. Zâbitan ve memurine tahsis olunacak 
maaşatm doğrudan doğruya ashabına veya an
larını irae edeceği mahalle itası münasibi müta
lâa kılınmış ve o yolda tadil olunan lâyihai ka
nuniye leffen takdim edilmiş olmakla keyfiye
tin Heyet* umumiyeye arzı tezekkür olunmuştur. 

1 teşrini sani 1336 
•Muvazenel Maliye En. R. M .M. Kâtip 

Çorum Çorum Mardin 
Ferid Fuad Necib 

Âza Aza Âza 
Elâziz Karesi 
Tahsin • Vehbi 

MADDE;!. — Malta'da mevkuf bulunan 
askeri zâbitan aeıkta addolunarak 1 eylül 1336 
tarihinden itibaren kendilerine maaş tahsis 
olunur,. 

MADDE 2. — Zabıtanın gayri mevkufine 
dahi hal ve şanları nazarı itibare alınarak beş 
bin kuruşu tecavüz etmemek üzere Maliye vekâ
leti Muhassasatızatiye idaresince miktarı tâyin 
ve Heyeti Vekilece badettasdik tahsis olunacak 
maaşat Maliye bütçesinin tertibi mahsusundan 
tesviye olunur ve başkaca tahsisatı fevkalâde 
verilmez, 

MADDE 3. — Birinci, ikinci maddeler ahkâ
mına tevfikan tahsis olunacak maaşat doğru
dan doğruya ashabına veya anların İrae edeceği 
eşhas ve mahalle ita olunur. 

MADDE 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 5. —> İşbu kanunun icrayi ahkâmı
na da Müdafaai Milliye ve Maliye vekilleri 
memurdur. 
Muvazeuei Mal. En. R. M. M. Kâtip 

Ferid Fuad Mardin 
Necib 

Âza Âza Âza 
Sivas Hakkâri Elâziz 

Memet Rasinı Mazhar Müfid Tahsin 
Aza Aza Aza 

REÎS — Efendim heyeti tımumiyesi hakkında 
söz istiyeıı var mı? 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Zabıtanı aske
riye açıkta addolunsun, olurmu ya? bu adamlar 
Müdafaai milliye ve Mücahedei vatan namma 
gittiler, 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz ts-
tiyen yok. 

SALİH Ef, (Ersurum) — Yalnız bendeniz 
birşey arzedeceğim. Bu teklif yalnız askerlere 
mahsustur. Mücahedei milliye uğrunda giden 
bir çok sivil memurlar da var. 

ÖMER LÜTFt B. (Amasya) — Kanunda 
onlar da var. 

REİS — Efendim Muvazenei maliye encüme
ni namma izahat verilecek mi? 

Basri Bey buyurun. 
HASAN BASRİ B. (Karesi) — Bendeniz söz 

söylemeyeceğim yalnız birşey arzedeceğim: İn
giliz'ler o zevatı Malta'dan başka bir yere nak
lederlerse bu tahsisatı alaınıyaeaklar, Çünkü 
kanımda Malta'da mevkuf bulunan tabiri var
dır ki İngiliz'ler bu mevkufları tutarlar başka 
yere götürürlerse o zaman bunlara para verile
memek icap eder (Doğru sesleri). 

ÖMEE LÜTFt B. (Amasya) — Efendim ka
nunun birinci maddesinde bulunan bu kayitler 
değişebilir. Fakat (Zabıtana açıkta ad ile maaş 
verilir) deniyor. Açıt muhassasatı malûmu âli
niz bir zâbrta, kadroda yer olmaz ve bir yere 
tâyin olunamazsa iş görmüyor diye acık mu-
hassasatı verilir. Açık muhassasatı ise takriben 
asıl maaşm maa zemaim nısfı kadardır. Halbuki 
bu Malta'da bulunan arkadaşlarımız mevkuf 
olduklarından dolayı istihdam edilmiyorlar, 
esarette demektirler. Onun için esarette bulu
nan zabıtan gibi bunlara da maaş verilirse zan
nederim daha makul ve mutedil olur, 

Dr. FUAD B. (Bolu) — Efendim bu kanun
da bir kayit var. Bendeniz bunun kabili icra 
olup olmadığını Heyeti vekileye sormak istiyo-
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ram. Malta'da bulunan eşhas. 

SIRRI B. (izmit) — Eşhas değil zevat, 
Dr. FUAD B. (Devamla) — Evet zevat ki

mi gösterirlerse bu para oraya verilecek deniyor. 
Acaba göstermek kabil olacak mı? Onu öğren
mek istiyorum, Verilecek yeri kendileri bildir
mez ve buraca da malûm olmazsa bu ne şekilde 
verilecektir? 

I MALÎYE V. FERÎD B. — Efendim bu zevatın 
kimlerden ibaret olduğunu tabii haber aldıktan 
sonra tetkikat icra edilecektir. Sonra mümkünse 
bunların kendileriyle muhabere edilir ve neti-
cei muhaberatta kendi mnhassasatlarmın kime 
teslim edilmesini arzu ederlerse oraya teslim 
edilir. 

Dr. FUAD B. (Bolu) — Bu mümkün ola
cak mı acaba? 

MALÎYE V. FERÎD B, — Bunun imkânını 
Heyeti Vekile tasavvur ediyor ve bilhassa Da
hiliye vekâleti bu mesele ile iştigal ediyor. Eğer 
Dahiliye vekâleti lâzım gelen tetkikat ve tah
kikat neticesinde buna muvaffak olamazsa ta
bii tahsisatları mevkuftur, bir yere verileme». 
Muvaffak olursa tahsisatları verilir. Tabii para 
ortaya atılamaz. Mavuzialehi taayyün ettiği 
takdirde tahsisatları verilecektir. 

FAİK B. (Cebelibereket) — Kendilerî bu
lunmadığı halde aileleri ne suretle bulunacak? L 

BÎR MEBUS B. — Hakkı müktesepleri olur, 
geldiklerinde alırlar. 

TTTKALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim, 
Malta'da mevkuf veyahut esarette diyecek 
olursak yalnız ikincisi zabıtana ait olur. Bi
rincisi bir çok zevata münhasır kalır. Yunanlı 
melunların ve diğer murdarların; arkadaşları
mızdan, kardaşlanmızdan, dindaşlarımızdan şu
raya buraya, gizli, aşikâr aşırdıkları bir çok 
fedakârlarımız daha var. Binaenaleyh bu tah
sisatı üç beş kişiye hasretmekten ise alelıtlak 
bütün bu veçhile kurban olmuş olan dindaşla
rımıza teşmilini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim, söz alan zevat sözlerini 
söylediler ve başka söz alan yoktur. Heyeti 
umumiyesi hakkındaki müzakereyi bir daha 
reyinize arzediyorum. Maddelere geçilmesini 
arzu edenler ellerini kaldırsınlar. Maddelere 
geçilmiştir. 

MADDE 1. — Malta'da mevkuf bulunan 
askerî zâbitan açıkta addolunarak 1 eylül 1336 
tarihinden itibaren kendilerine maaş tahsİB 
olunur. 

MADDE 2. — Zâbitanın gayri mevkufine 
dahi hal ve şanları nazarı itibara alınarak beş 
bin kuruşu tecavüz etmemek üzere Maliye ve
kâleti muhassasatı zatiye idaresince miktarı 
tâyin ve Heyeti Vekilece badettasdik tahsis 
olunacak maaşat, Maliye bütçesinin tertibi 
muhassısından tesviye olunur ve başkaca tah
sisatı fevkalâde verilmez. 

RÎFAT B. (Tokad) — (Malta'da mevkuf 
olan) denecek yerde (Malta'da; mütareke es
nasında esir edilen) dense daha muvafık olur 
zanneerim. Bu, tarihe geçsin. Çünkü bu zevat 
mütareke esnasında götürüldüler. Bunlara bu 
nam verilsin. 

TAHSİN B. (Aydm) — Bendeniz de Hilmi 
Bey biraderimizin noktai nazarma iştirak ede
rim, Malta tâbiri malûmu âliniz ingilizlerin 
İstanbul'dan teb'id ettikleri zevata inhisar ede
cek. Halbuki Yunanlılar eline düşen betbehtlar 
onlardan daha fena bir felâkete mâruz bulu
nuyorlar. Mademki onlarda hamiyetlerinin ve 
namuslarının cezası olmak üzere Yunanlılar 
tarafından, ayni İngilizler gibi, gönderilip bir 
takım fecayıa mâruz bulunuyorlar. Onların da 
aileleri duçarı sefalettirler... Malta'da bulu
nanlar hakkında ne muamele edilecekse Yunan
lılar tarafından alınıp zindanlara atılan erbabı 
hamiyetin de ayni suretle Meclisin bu lûtüfle-
rindeıı hissemend olmasını teklif ediyorum ve 
ayni suretle bunlara da maaş verilmesi taraf
tarıyım. Binaenaleyh Malta tâbirinin kaldırıl
masını Yunanlılar tarafından alınanlara da 
şâmil olmak üzere bir tâbir istimalini teklif 
ederim. 

HASAN BASRİ B (Karesi) — Demin ar-
zettiğim veçhile (Malta'da bulunan) tâbiri 
oradaki mevkuf zevatın başka yere nakli halin
de noksan bir tâbirdir. Onun için maddeyi 
daha vazıh bir surete kalbetnıek icap eder. 
Hakikaten İngilizler tarafından Malta'ya ceb
ren gönderilen zevat bu memleketin en büyük, 
en münevver, en krymetli adamlarıdır. Bun • 
lann Malta'da kendileri, memleketimizde aile
leri hakikaten sırf bu millete hizmet yüzünden 
sefil ve perişan bir hale gelmişlerdir. Bunlara 
muavenet, lâzimei kadirşinasidir ve milletimiz 
için her halde derecei vüeuptadır. Yalnız de
min Hiltıu Beyin de buyurdukları veçhile, bu
gün Yunanlılar elinde, sonra Adana cephesinde 
Fransızlar elinde inliyen diğerbirçok dindaş
larımız var. Efendiler kendi dairei intihabiyemi 
daha iyi bildiğim için arzediyorum. On dört ay 
müdafaai meşrua halinde Yunanlılarla çarpı
şan, memleketimizin bugün en münevver, en 
krymetli evlâdı Yunanlıların elinde esir ve 
mevkuftur. Hattâ mebus arkadaşlarımızdan 
ibrahim Bey buraya gelememiş, Millî alay ku
mandanlığı vazifesini ifa etmekte olduğu halde 
esir düşmüş ve bugün hâlâ işkenceler altında 
İnlemektedir. Eğer Heyeti Vekile, tasvip buyu
rursanız, gerek Malta'da, gerek diğer yerlerde 
bu suretle esir ve mevkuf kalıpta aileleri ve 
kendileri periçan olan zevatı muhteremenin esa
misini tesbit etmek suretiyle kendilerine veril-
lecek maaşın yekûnunu bu Meclisi muhtereme 
arzetseler ve biz toptan bir yekûn kabul etsek 
zannederim daha muvafnk olur, 
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Bendeniz (Malta'da mevkuf bulunan) tâbi

rinde başka suretle mahzurlar da tasavvur edi
yorum. Her halde Heyeti Vekile bu gibi zevatı 
nıuhteremeyi mümkün mertebe tesbite çalış-
sm. Biz kendilerine toptan tahsisat verelim, 
bu tahsisatı salâhiyetleri dahilinde olmak üzere 
bu gibi erbabı hamiyete hasru sarf etsinler, 
eğer bu şekilde bir salâhiyet verirsek, zannede
rim ki ,bu adamları arzettiğim mahzuru siyasi
den ve daha fazla işkenceden kurtarmış olu
ruz. Binaenaleyh böyle toptan bir tahsisat is
temek üzere bu kanunun Heyeti Vekileee istir
dat edilmesini teklif ediyorum. 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Toptan 
para verelim, Heyeti Vekile tevziini ne suretle 
yapacaktır efendim 1 Zaten bu kanunda biz esir 
ve mevkuf bnlunan zevatın ne miktarını, ne de 
esamisini tesbit etmiyoruz. Tesbit edildikten 
sonra bu zevatın derecei zaruretine göre bir 
had dahilinde para miktarını tâyin edecek 
Heyeti Vekiledir. Madem ki bu salâhiyet Heyeti 
Vekileye verilmiştir, bendeniz diyorum ki:. 
Heyeti Vekile şimdiden lâzım gelen tetkikatı 
yapsın, bunları tesbit etsin. Yalnız biz bunlar 
için toptan bir tahsisat verelim. 

SIRRI B. (İzmit) — Bu maddenin münaka
şasında efkârı ihtilâfa düşüren yegâne sebep, 
Hükümetin Meclisi Âliye tevdi ettiği kanunu, 
esbabı mucibeye iptina ettirmemesidir. 

Bir madde yazılıyor, o maddenin sebebi tah
riri nedir? Bu kanunun sebebi vaz'ı nedir? 
Hükümet bize esbabı mucibe ile bildirmeğe 
mecburdur. Elimizdeki kanun, görüldüğüne 
nazaran, esbabı mucibeden mahrumdur. Keza 
encümeni aidi dahi bize esbabı mucibe gös
termemiştir. Bir esbabı mucibe görüyorum, 
fakat kâfi değil. 

MAZHAR MÜFID B. (Hakkari) — Esbabı 
mueibe vardır. 

SIRRI B. (Devamla) — Hayır I şimdi oku
nanı esbabı mucibeden addetmiyorum. Eğer 
her esir olan zabite maaş tahsisi lâzrmgelmiş 
olsa tabii şimdiye kadar Devletçe bir usul it
tihaz edilmesi lâzım gelirdi. (Var sesleri). Har
bi umumide, muharebelerde esir olan zabitle
rin aileleri ne gibi kanunlarla infak ve iaşe 
edildiyse bunlar da o kanun ahkâmma tâbidir, • 
Binaenaleyh bu gün Malta'da mevkuf bulunan 
zabıtam, sırf esir olduklarından dolayı, ayrıca 
bir kanun ile iaşe ve infaka çalışmak doğru 
değildir. Bunların iaşe ve infakına çalışılnıa-
sındaki maksat başkadır. işte ben isterdim ki 
Hükümet bu esbabı mucibeyi bildirsin. Halbuki 
elimizdeki lâyihada; bu bendenizin düşündü
ğüm esbabı mucibe yoktur. 

Zannederim ki bu zevata maaş tahsisine bizi 
sevkeden sebep; bunların memleket dahilinde 
vatan ve millete sebkeden hizmetleridir. Fakat 
böyle vatan ve millete hizmeti sebkeden zevata, 
benim bildiğime göre, hidematı vataniye terti-
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binden bir maaş tertib ve tahsis edilir. Meclisi 
Alî tensib ederse bunlara hizmeti vataniye ter
tibinden bir maaş verir. 

FERİT B. (Maliye vekili) — O zaman 
maaş kaydıhayatla olur. 

SIRRI B. (Devamla) — Orada esir kaldık
ları müddetle mukayyet olmak şartiyle bunlara 
hidematı vataniye tertibinden maaş verilmesi 
daha muvafık olur zaımederim. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Zenginleri tefrik 
etmek lâzımdır, zengin olanlara hacet yoktur. 

FERİT B, (Maliye vekili) — Efendim, 
malûmu âliniz bu tarzdaki kanuni teklife bâis 
olan sebep, yine Heyeti aliyeniz tarafından ka
bul edilen bir takrirdir. Eğer hafızam beni 
yanıltmıyorsa izmir mebusu Esad Beyin bir 
teklifi Heyeti aliyeniz tarafından alkışlarla ka
bul edilmiş ve bu tarzda bir kanun teklifi bize 
havale edilmiştir. Alkışlar yapan Heyeti ali
yeniz bunun esbabı mucibesini ve iptina ettiği 
sebepleri tabii anlamıştı ki takdir buyurmuştu. 
Hükümet mücmel esbabı mucibe serdediyor 
ve zannederim bu kanunda esbabı mucibe mev
cuttur. Yine bir garip vakıa karşısında onu 
arzetmedikçe geçemiyeeeğim. Sırrı Beyefendi 
kendileri bir teklifte bulundular. Fakat esbabı 
mucibesini söylemediler. Hidematı vataniye de
diler. Ne için hidematı vataniye? 

SIRRI B. (İzmit) — Başka türlü çare yok, 
olsa oka o olabilir. 

FERİT B. (Maliye vekili) — Hidematı 
vataniye tertibinden malûmu âliniz maaş ola
maz. Hidematı vataniye kaydi hayat suretiyle 
tertip edilen bir maaştır. Halbuki bu muvak
kattir, inşaallah yakın ve pek karip bir zaman
da tahlis edileceklerini ümit ediyoruz. Bunla
rın mevkufiyetlerl müddetine ait bir şeydir. 

Sonra toptan bir şey diyorlar. Heyeti Veki-
leye karşı bu suretle gösterdikleri itimattan do
layı Heyeti Alîyenize teşekkür ederim. Bize 
toptan bir para vererek istediğimiz gibi tevzi 
salâhiyetini de veriyorlar. Fakat biz bu kadar 
salâhiyettar olmak istemedik. Hakkı muraka
benizi daha ziyade tezyit etmek üzere bu maaş
ları nakil ve tevzi edeceğimize dair esaslar da 
düşündük. Ne tarzda tasvip buyurursanız He
yeti Vekileee o tarz makbuldür. Bu tarz, va
tandaşlarımızdan zulme mâruz kalmış bulunan
lardan bazı zevatın orada hali sefalette bulun
malarını menetmek arznsiyle yapılmış olan bir 
kanundan ibarettir. Eğer Devletin siai mali
yesi, kudreti maliyesi daha çok olsa ihtimal biz
de açık maaşı demezdik. Filhakika açık maaşı, 
maaşı aslî ile tahsisatı fevkalâdenin sülüsanı su
retinde verilmektedir. Yani tahsisatı fevkalâde
nin bir sülüsü kadar, ciheti askeriyede maaşla
rından tenzil edilecek ve ciheti mülkiyeye ait 
olanlara, beş bin kuruşu tecavüz etmemek kay
dını koyduk. Meclis daha ziyade verir, muka-
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bili de, bütçe müzakeresinde tabii ilâve huyu
ndur. (Handeler). Binaenaleyh, Heyeti Vekile 
bu tediyatı yapmakta müşkülâta martız kalmaz. 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Efendim, 
encümenimiz, yani Muvazenei Maliye encümeni 
bu kanunun müzakeresinde üsera maddesini na
zarı dikkate almamış değildir. Fakat malûmu ih
sanınız üsera hakkındaki maddei kanuniye, nısfı 
kendisine ve nısfı ailesine ait olmak üzere tam 
maaş verilmek merkezindedir. Üseraya tam ma
aş vermek, halbuki Malta'da bulunan ve bu mem
lekete hizmetlerinden hiç birimizin şüphesi bu-
lunmryan zevata, İngilizler, diğer üseraya ver
dikleri kadar âdi bir tayin bile vermiyorlar. 
Esir olunca bir garnizona, bir karargâha soku
yorlar. Fakat bunlara hiç olmazsa ölmiyecek 
kadar bir ekmek verilmektedir. Diğerlerini ise 
mevkuftur diye getirmiş, hapsetmiş, kendilerine 
bir lokma bile ekmek vermemektedir. Malûmu 
âliniz bunların içerisinde, bizim, seran ve dinen 
en büyük makamımız olan Makamı MuallAyl 
Megihatı işgal eden zevat ta var. Bu zat çamaşı
rım kendi yıkayor. İsmini söylemeğe artık ha
cet yok. Hayrı Bey. Çamaşırlarını kendi yı
kamağa mecbur oluyor. Ne ise efendim, şah
siyata geçmiyelim. Şimdi oradaki zâbifcaua, 
maatteessüf, açık muhaseasatı yani sülüsan de
recesinde bir maaş tahsisini tezekkür ettik. 
Amma heyeti Aliyeniz bunlara esirdir diye tam 
maaş vermek reyinde bulunursa encümen itiraz 
etmiyor. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Alacağı maaşı 
kendi mi yesin, ailesi mi yesin? 

MAZHAR MÜFİT B. (Devamla) — Demek 
oluyor ki, Sırrı Bey biraderimizin buyurdukla
rı üsera maaşı meselesi Encümenimizce de mu
vafıktır. Fakat üsera maaşı demek tam maaş 
demektir. 

Heyeti Aliyeniz kabul ederse Encümen buna 
itiraz etmez. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yoagad) — Reis 
Bey takririm var orada. 

MAZHAR MÜFÎD B. <DevamIa> — Mülki
ye memurları var. Malûmu ihsanınız bunların 
içerisinde nezaretlerde, valiliklerde bulunmuş ve 
her halde namuslu zevat yardır, 

SIRRI B. (lamit) — Hepsi namusludur. 
MAHMUT ESAT B. (ktt ir) — Tarihimizi 

yazan simaları da vardır. 
MAZHAR MÜFİT B. (öevamla.) —Bende

nizin o zevatın hepsine o kadar hürmetim var
dır. Şimdi mülkiyeden olan zevatı da düşün
dük. Mülkiye mâzuliyet maaşının âzamisi olan 
beş bin kuruşu Heyeti Aliyeniz az görürse, bun
lara daha ziyade tahsisat verilmesini arzu bu
yurursanız emin olunuz encümen nmteriz de
ğildir. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Beyefendi, 
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(Maltada bulunan) tâbirinin1 ilgası mı daha iyi
dir, yoksa ipkası mı! 

MAZHAR MÜFİT B. (Devamla) — Doğru
dur Beyefendi. Bir işten maksat ne ise hüküm 
ona göredir. Malta'da mevkuf bulunanların 
kimler olduğu malûmdur. Mamafih Heyeti 
Aliyeniz isterse diğerlerini de koysun, sonra 
bir- şey var kî, Basri Bey biraderimiz toptan bir 
para Heyeti Vekileye verilsin diyor. Bendenize 
kalırsa burada tevzii herhalde daha muvafıktır. 
Netice bu hususta Heyeti Vekileye itimadım 
yoktur. 

REİS — Efendim, söz alan zevat, Reuf Bey, 
Abidin Bey, Abdülgafur Efendi. Kifayet için de 
iki takrir var, kifayeti reyinize arzediyorum iki 
madde hakkında müzakereyi kâfi görenler lüt
fen el kaldırsın. Efendim, müzakere kâfi gö
rülmüştür. Tadilnameler vardır, okunsun : 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin berveçhi âti tadilini tek

lif eylerim; 
MADDK 1. — Ecnebiler tarafından Dersea-

detten alınarak Maltaya ve sair mahalle sevke-
dilen Askerî zabıtan ve efrat ve memurini saire 
esarette addolunarak 1 eylül 1336 tarihinden 
itibaren kendilerine veya ailelerine maaş, tahsis 
olunur. 

Yozgad 
Süleyman Sırrı 

REİS — Efendim, takrirlerin hepsini okuta
cağım, ayrı ayrı reyinize vazedeceğim. Netice 
bittabi Meclisi Âlinin reyine ıneııuttur. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin berveçhi âti tadilini tek

lif ederim: 
MADDE 1. — Malta'da mevkuf bulunan zâ< 

hitanı askeriyenin (Hini tevkiflerinde açıkta 
veya müstahdem bulunduklarına göre) rütbele
ri nıuhassasatr kendilerine veya ailelerine ita 
olunur. 

23 . XII . 1336 
Saruhan mebusu 

Avni 

Riyaseti Celileye 
Şifahe n de arzettiğim veçhile düşmanlar 

elinde esir ve mevkuf bulunan erbabı hamiyetin 
esamisi mümkün mertebe tesbît ve Meclise ar-
zedildikten sonra ona göre toptan bir para ve
rilmek üzere Lâyihanın Heyeti Vekileye iadesi
ni teklif ederim, 

23 . XII . 133Ö 
Karesi mebusu 

•Basri 
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• ••i. Siyaseti Celileye 

üçüncü maddeye istanbul'da Bekirağa bölü-
. -gündeki Batanperveranm da ilâvesini teklif öde

rim. 
23 fcanunuevel 1336 

Üsküdar 
' . • Neşet 

Kiyaseti Celileye 
• .Birinci maddenin mütareke zamanında ingi

lizler tarafından cebren Malta'ya gönderilen zâ-
• bitana esir zâbitan misillû muhassat verilir şek

linde tadilini teklif ederim. 
23 . XII ,1336 

Aamasya 
Ömer Lûtfi 

Makamı Riyasete 
1 'Malta'da-mevkui'bühınan zevatın ahvali hu-

'Susiyelerİ tetkik -edilerekbunlardan maaşa ih
tiyacı olanlarla olmıyanlann bittefrik yalnız 
ikinci maddenin ona göre tadilini teklif eyle
rim. 

Erzurum 
Memet Nusret 

Riyaseti Celileye 
.Düşmanlarımız tarafından tevkif ve esir edi-

i len aevatm hepsi şayanı hürmet ve tekrimdir. 
-Ancak Kudreti-nıaliyemizin ademi müsaadesi 
...hasebiyle bundan: ihtiyacı. şedit bulunanların 
t̂esçoih ve o- veçhile maddeye kayit ve ilâvesini 

rrlekliİ ederim. 
23 . XII .. 1336 

Karesi 
Abdülgafnr 

- Riyaseti Celileye 
Birinci madenin berveçhizir tadilen kabulünü 

teklif ederim. 
MADDE 1. — Mütareke tarihinden itibaren 

itilâf ve Yunan devletleri tarafından hapis ve 
tevkif veya memleket haricine tebit edilen mü
cahitlerimizden madud bulunan zevata yahut 
ailelerine beçbm1 kuruşu tecavüz etmemek üzere 
maaşat ita olunur. 

; Bolu mebusu 
Tunali Hilmi 

Riyaseti Celileye 
; Hain ve dessas ingilizlerin bilcümle hukuku 

esasiye ve. inaaniyeyi ayaklar altına alarak mem
leketimizin güzide evlatlarmı Malta'ya izam 
eyledikleri zevat raeyanında bulunan Bolu 

murahhası Mithat Beyin Bolu'da bırakmış olduğu 
ihtiyar validesiyle iki öksüz yavrusu şimdiye ka
dar bazr hamiyetli zevat tarafından iaşe edil
mekte bulunmuşlar ise de gftyri muayyen ve da
imi olmryan bu muavenetle biçarelerin idamei 

. ;hayatt- bittabi mümkün olamıyaçağmdan elyevm 
bulundukları şayanı merhamet vaziyetten tah-

üsleri için Malta mevkufiyni aileleri hakların
daki muamelenin bu biçare valide ile öksüz yav
rucaklara da teşmilini arz ve teklif eyleriz. 

22.XII.1336 
Bolu mebusu Bolu mebusu 

Nuri Dr. Fuad 
KINALI HİLMÎ B; (Bolu) — Takririmi 

izah etmek isterim (Aulaşıldt sesleri). Tani as
keriye ile memurini mülkiyeyi, sivilleri tevhit 
etmek istiyorum. 

Riyaseti Celileye 
Birinci, maddenin birinci .fıkrasının şu su

retle : tadilini teklif eylerim. 
Siverek 

Mustafa 
fifADDE 1, — Mütarekeyi müteakip ingiliz

lerin piştarlıgiyle İstanbul'dan tagrip ve tebyit 
edilen -zabıtana... îlâh. 

REİS — Takrirler bundan İbarettir. Şimdi 
bu takrirleri reyi âlinize arzedeceğim... Yalnız 
Karesi mebusu B asri Beyin takriri bir meselei 

j müstehire şeklinde ; olduğu için evvela onu reyi
nize arzediyorum;. 

BA8Rİ BJ-(Karesi) — Müsaade buyurunuz 
bir iki kelime arzedeyim. 
* EEÎS — Takririniz tekrar okunsun da: 

(Basrt Beyin. takriri tekrar okundu). 
RElS —Efendim bn takriri nazarı mütalâa 

ya alanlar lütfen ellerini kaldırsın. Ellerinizi 
indiriniz. Takriri nazarı mütalâaya almryanlar 
ellerini kaldırsın. Nazarı itîbare alınmadı. 

(Saruhan mebusu Avni Beyin takriri tekrar 
okundu). 

REİS—Efendim, şimdi okunan şu tadilna* 
meyi kabul «deııler ellerini kaldırsın. Kabul olun
madı. 

(Yozgad mebunu Süleyman Sırrı Beyin tak
riri tekrar okundu). 

BBÎS — Efendim, bu takrir imzan mütalâa
ya alanlar ellerini kaldırsın.' Nazarı itîbare 
alınmadı. 

(Amasya mebusu Ömer Lûtfi Beyin takriri 
tekrar okundu). 

BEÎB — Bu takriri nazarı itîbare alanlar 
ellerini kaldırsınlar...- Jullerin izi indiriniz. Aksini 
reye koyacağını. Takriri nazarı itibare aimıyan-
lar ellerini kaldırsınlar. Nazarı itibare almmadı. 

B, M. M. Riyasetine 
iki evlâdın» müdafaai vatan uğrunda gaip 

etmiş ve bu defa da ingilizler tarafından tevkif 
edilmiş olan Dahiliye nazırı esbakı Hâzim Beye 
de mâzuliyeti dolayısiyle şimdiden bir miktar 
para verilmesini teklif ederim, 

Erzurum 
Salih 

MALİYE VEKtLt FER© B. (İstanbul) — 
Müsaade buyurun efendim, istanbul'dan bu tarz
da mazul bulunan veya mütekait olan veyahut 
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tekaüt maaşına sahip olupta buraya gelen zevata, 
Devletin memurini sabıkasından olmak itibariyle 
maaşları ita edildiği gibi, Hazim Beyin basma 
gelen vakai fecia neticesinde kendisinin ser
best olunca buraya geleceği tabii addedilerek 
Hazim Beye mazuliyet maaşı tahsis edilmiş, 
yeriyoruz. Hazim Bey çünkü idama mahkûm
du ve o suretle mevkuf bulunuyordu. Binaen
aleyh kendisine mazuliyet maaşı tahsis edilmiş
tir ve verilmektedir. 

REİS — Ferid Beyefendinin izahatına na
zaran Salih Efendinin takririni reye vazetme
ğe lüzum kalmıyor. (Kalmıyor sesleri). 

(Karesi mebusu Abdülgafur Efendinin tak
riri tekrar okundu.) 

EEÎS — Nazarı mütaleaya alanlar ellerini 
kaldırsınlar. Nazarı mütaleaya alınmıştır. En
cümene vereceğiz. 

(Bolu mebusu Fuad Beyle refikinin takriri 
tekrar okundu.) 

BEİS — Nazarı itîbare alanlar ellerini kal
dırsın. Nazarr itibarc alınmadı. 

HASAN BASKİ B. (Karesi) — Onun hak
kında ayrıca bir teklifi kanuni yapsınlar. 

(Tunalı Hilmi Beyin takriri tekrar okundu.) 
TüNALI HİLMİ B. (Bolu) — Müsaade bu

yurunu* mu? Bir kelime ile izah edeyim. Efen
dim, Şeyhülislâm Efendi ile ferik rütbesinde 
olan iki zatı nazarı itibare alalım. Şeyhülislam 
Efendiye beş bin kuruş vereceğiz. Ferik rüt
besinde olan zevata da ferik maaşını vereceğiz. 
Bu nasıl olurl Bu doğru değildir. Müsavat 
elmalı. . 

REİS — Okunan Hilmi Beyin takririni na-
ssan itibare alanlar ellerini kaldırsınlar. Naza
rı mütaleaya alınmamıştır. 

TUNALI HİLMİ B. (Bohı) — Lütfen aksi
ni reye koyunuz. 

BEİS — Hilmi Beyin takririni nazarı müta
leaya almıyanlar ellerini kaldıram. Nazarı mü
taleaya alınmamıştır. 

Erzurum mebusu Nusret Efendinin bir tak
riri vardır, nazarı mütaleaya alman takririn 
aynı olduğu İçin onu da Encümene gönderiyo
ruz, 

Riyaseti Celüeye 
Düveli muharibe tarafından memleketten 

çıkarılıp tevkif edilen hamiyetkâranı millet 
yalnız Malta'da değildir. Bu gibilerden ezcüm
le Adanalılardan bir kısmı da sair memaliki 
eenebiyede mevkuf bulunuyorlar. Binaenaleyh 
maddei kanuniyedeki - (Malta'da) kaydmdan 

sonra (veya sair bilâdı eenebiyede) kaydmm 
ilâvesini teklif ederim. 

Adana mebusu 
Zekâi 

BEİS — Efendim, şu okunan takriri naza
rı mütaleaya alanlar ellerini kaldırsınlar. Efen
dim nazarı mütaleaya alındı. Encümene veri-
yoruzv 

MALİYE V. FERİD B. — Mebus olmak şar-
tiyle. Yoksa memaliki eenebiyede alelıtlak 
değil. 

(Siverek mebusu Mustafa Lûtfi Beyin tak
riri tekrar okundu.) 

BEİS — Nazarı mütaleaya alanlar lütfen el
lerini kaldırsın. Nazarı mütaleaya alınmadı. 

Riyaseti Celileye 
Bu kabilden olmak üzere Adana'da Fran

sızlar tarafından on bir arkadaşımız bir semti 
meçhule gönderilmiş olduğundan aileleri peri
şan bir halde bulundukları cihetle bunlara da 
bir miktar maaş tahsis edilmesini teklif ederim. 

23 . XII. 1336 
Adana 
Zamir 

ZAMİR B. (Adana) — Müsaade buyurur 
nıusunıiü Reis Bey? Efendim, Adana'da bulu
nan kahraman, çalışkan arka d aşlarım rzdan on 
bir arkadaşımızı Fransızlar alçakcasına evleri
ni basarak götürdüler. Bunların aileleri şimdi 
perişan bir surette ötede, beride sürünüyorlar. 
Binaenaleyh öbür arkadaşlarımıza mademki 
Meclîsi Âli tahsisat vermek lütfunda buluna
caklar, bu meyanda o arkadaşlarımız da göze-
tilîrse zannederim daha muvafık olur. 

BEİS — Efendim, Zamir Beyin takririni na
zarı mütaleaya alanlar ellerini kaldırsın. Elle
rinizi indiriniz, Nazarı mütaleaya almmadş. 

Riyaseti Celileye 
Malta'da ve sair mahalde muhtaç bulunan

ların ailelerine maaş tahsis olunur. 
Malatya mebusu 

Feyzi 
BEİS — Feyzi Efendinin tadilnamesini na

zarı itibare alanlar ellerini kaldırsınlar. Na
zarı itibare aimmadı, 

Tadilnameler bitmiştir. Maddede nazan dik
kate alınan tadilnamelerle beraber Encümene 
iade edilmiştir. 

Cumartesi günü içtima ve bütçe müzakere
sine başlamak üzere celseyi tatil ediyorum. 

(4,15 sonrada celseye nihayet verildi) 

Zonguldak memurinin maaşatına zam İcrası hakkındaki lâyibaı kanuniyeyi kabul edenler: 

Rasim Bey Cebelibereket, Mustafa Lûtfi 
Bey Siverek, Cevdet Bey Kütahya, Necib Bey 

Ertuğrul, Feyyaz Âli Bey Yozgad, Muhtar Bey 
Mersin, Operatör Emin Bey Burâa, Yusuf izzet 
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Bolu, Memduh Bey Karahisarı Şarkî, 

lalı Hilmi Bey Bolu, Doktor Fuad Bey 
Bolu, Mustafa Vasfı Bey Tokad, Nuri Bey 
Bolu, Neşet Bey istanbul, Hasan Fehmi Bey 
Giimüşane, Ali Ulvi Bey Burdur, Sadık Bey 
Kırşehir, Doktor Adnan Bey İstanbul, Ata 
Bey Niğde, Behçet Bey Kângırı, Ntizhet 
Bey Ergani, Mustafa Hilmi Efendi Niğde, 
Doktor Refik Bey Bayazıt, Mustafa Sabri Efen
di Siird, ismail Remzi Bey İsparta, İhsan 
Bey Cebelibereket, Tahsin Bey Aydın, Refik 
Bey Konya, Abdullah Efendi Bolu, Hüseyin 
Hüsnü Efendi İsparta, Tevfik Bey Dersim, 
Ruşen Bey Giimüşane, Rasim Bey Sivas, Mah-
nrud Esad Bey izmir, Hakkı Paşa Niğde, 

Yahya ^alib Bey Kırşehir, Hüseyin Avni Bey 
Kozan, Mahmud Sait Bey Muş, Ragıb Bey 
Kütahya, Halil ibrahim Efendi Eskişehir, 
Memet Bey Biga, Doktor Abidin Bey Lâzis-
tan, Esad Efendi Aydm, Bahri Bey Yozgad, 
Faik Bey Cebelibereket, Hüseyin Hüsnü Efendi 
Üsküdar, Abdülgani Bey Muş, Hüsrev Bey 
Trabzon, Yusuf Ziya Bey Mersin, Zamir Bey 
Adana, Ziya Hurşit Bey Lâzûstan, Mustafa 
Kemal Bey Ertuğrul, Şakır Bey Ankara, Ah
met Bey Yozgad, Esat Bey Lâzistan, Sü
leyman Sırrı Bey Yozgad, Rıfat Bey Tokad, 
Avni Bey Saruhau, Mesud Bey Karahisarı Şar
kı, Zekâi Bey Adana, Ferİd Bey İstanbul. 

Reddedenler 

Rüştü Bey Ergani, Halil ibrahim Bey İzmit, 
. Memet Ragıb Bey Amasya, Salâhattin Bey 
Mersin, RİJîa Bey Yozgad, Hamdi Bey Amas
ya, Nusrat Efendi Erzurum, Salih Efendi Si
ird, Ali Bey Amasya, Hüsnü Bey Bitlis, Hacı 
Mustafa Efendi Ankara, Ömer Lûtfi Bey Amas
ya, Emin Bey Eskişehir, Atıf Efendi Ankara, 
Hasan Basri Bey Karesi, Derviş Bey Bitlis, 

Abdülgani Bey Siverek, İsmail Bey Erzurum, 
Hamdi Namık Bey İzmit, Nafiz Bey Canik, 
Asim Bey Erzurum, Memet Emin Bey Ergani 
Şerif Bey Sinob, Yasin Bey Oltu, Abdülgafur 
Efendi Karesi, ' Atıf Bey Kayseri, Mazhar Mü-
fid Bey Hakkâri, Ali Riza Efendi Batımı, Sait 
Bey Kângııı, Tufan Bey Hakkâri, Derviş Bey 
Mardin, 
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S. Saysı: |3 
Antalya mebusu Raslh Efendinin, talebe ve muallimle
rin askerlikten istisnası hakkında teklifi kanunisi (2/103) 
Oltu mebusu Yasin Beyin, muallimlerin askerlikten 
tecili hakkındaki teklifi kanunisi ve Lâyiha ve MUdafaai 

milliye encümenleri mazbataları 

BAStH EFENDİNİN TEKLÎFt j 

Riyaseti Celileye 

Tamimi maarif emri mühimmi memleketimizde bu türlü temin oiunamıyan hususatı mübreme-
den birisi olduğunda cümlemizin şüphesi yoktur. Vesaiti tedrisiye fıkdanı, muallim fikdanı şu 
müşkülün mühim engellerinden biridir. Umumî seferberlikte diğer münevveran gibi muallim ve 
Darülmuallimiıı talebesi de haylica zayiata uğradı. Esasen adedleri pek az olan bu muhterem sınıf 
bu uğurda da fedakârlıkta ileri giderek memleketin ihtiyacîyle nispet kabul etmiyecek derece azal-
dılar. Binaenaleyh memleketin ihtiyacı maarifi nazarı dikkate alınarak âtiyüzzikir mevadı kanuniye-
nin kabulünü ve müstacelen müzakeresini teklif ederim, 

HADDE 1. — Darülmuallimin talebesinden müsellâh ve gayri müselâh sınıflara ayrılanlarla 
bilfiil muallim bulunanların hizmeti fiîliyei askeriyeleri tecil edilmiştir. 

MADDE 2. —> Birinci maddede mezkûr talebe ve muallimlerden elyevm silâh altında bulunan
lar kanunun neşri tarihinden itibaren hemen terhis olunacaklardır. 

26 Eylül 1336 
Antalya mebusu 

Rasİk 

Lâyiha encümeni mazbatası 

No.. 
79 -

Darühnualiimin taleoesiyle bilfiil muallimlikte bulunanların hizmeti filiyei askeriyelerinin lü
zumu teciline dair Antalya mebusu Kasİh Efendinin encümenimize muhavvel teklifi kanunisi mü
talâa ve icabı müzakere olundu. Maarifin emri tamim ve mekâtıpte tedrisatın ittırad ve intizamını 
temine matuf teklifi mezkûr encümenimizce sayanı kabul görülmekle Maarif ve Müdafaai Milli
ye encümenlerine havalesi zımnında Heyeti umumiyeye takdimi tezekkür kılındı. 
' " ' ' • • . 16 Teşrinievvel 1336 

Lâyiha En. Es. Na. M. M. Kâtip 
Sinob Yozgad Antalya 

Memet Şerif Süleyman Sim Ali Vefa 

YASÎN BEYİN TEKLİFİ 

Siyaseti Celüeye 

Memleketin maarife fevkalâde ihtiyacı ve harbi umumide muallimlerin muhtelif cephelerdeki 
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sayiatı cihetiyle âtideki teklifi Heyeti Celilenin nazarı tasvibine arzederim, 

4 Teşrinievvel 1336 
Oltu 
Yasin 

AKzıasker kanununa maddei müzeyyele 

Hem sinleri tahtı silâha davet olunan ihtiyat zabitlerinden resmî veya resmen musaddak hu
susi mekâtipte muallimlikle meşgul olanlar tecil edilirler. 

Lâyiha encümm mazbatası 

No. 
86 

Emsali tahtı silâha davet olunan ve mekâtibi resmîye ve hususiyede elyevnı muallimlikte bu
lunan ihtiyat zabitanmm hizmeti askeriyelerinin lüzumu teciline dair Oltu mebusu Yasin Beyin 
encümenimize muhavvel lâyihai kanuniyesi Antalya mebusu Rasih Efendinin bundan evvel na
zarı dikkate alınan ve yetmiş dokuz numaralı ve 16 Teşrinievvel 1336 tarihli mazbataya rabten 
iade kılınan Teklifi kanunisinin ayni olmakla teklifi mezkûrle bittevhit müzakere alunmak üzere 
Maarif encümenine havale ve tevdii zımnmda Makamı Celili Riyasete takdimi tezekkür kılındı. 

18 Teşrinievvel 1336 
Lâyiha En. Rs. Na. M. M. Kâtip 

Sinob Yozgad Antalya 
Memet Şerif Süleyman 8tm Ali Vefa 

Müdafaan Milliye encümeni mazbatası 

Darülmuallimm talebesiyle bilfiil muallimlikte bulunanların hizmeti filiyei askeriyelerinin lü
zumu teciline dair Encümenimize muhavvel Teklifi kanuni mütalâa edildi. 

Lâyiha encümeninin mütalâaları veçhile emri ehenmıi maarifin tamim ve tedrisatın intizamını 
temin zımnında mezkûr teklifi kanuni şayanı kabul görülmüş, şu kadar ki başka bir memuriyette 
bulunupta herhangi bir mektepte muallimlik demlide edenler müstesna olmak yani tecil hususu
nun bilfiil ve münhasıran resmî ve hususi mekâtipte muallimlikte bulunanlara ait ve bu seferber
liğe mahsus olmak üzere birinci maddenin bervechi âti tashihi ve ikinci maddenin aynen kabul ve 
ifası muvafık görülmüş olmakla Heyeti umumiyeye takdim kılındı. 

MADDE 1, — Darülmuallimin talebesinden müsellâh ve gayri müsellâh sınıflara ayrılan
larla başka memuriyette istihdam edilmiyerek bilfiil ve münhasıran resmî ve gayri resmî mekâtipte 
müdür, muallim bulunanların hizmeti fiilîyei askeriyeleri bu seferberliğe mahsus olmak üzere 
tecil edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci maddede mezkûr talebe ve müdür ve muallimlerin elyevm silâh altında 
bulunanlar kanunun neşri tarihinden itibaren heman terhis olunacaklardır. 

MADDE 3. — işbu kanun tarihi neşrinden muteberdir. *f 

MADDE 4. — İşbu kanunun ierayi ahkâmına Maarif ve Müdafaa! Milliye vekilleri memurdur. 
? Reis M. M. Katip f 

Diyarbekir Hakkâri Kastamonu 
] Haa Şükrü Mazhar Müfİd Âbdülkadir Kemali 

% ^ % 

( S. Sayısı : 13 ) 


