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B I R I N C I C E L S E 
Açılma saati badezzeval: 1 

REÎS — Reisi Sani Vekili Vehbi Ef. fîz. 

KÂTÎP : Feyyaz Ali B. (Yozgad) 

REÎS — Meclis kuşat edildi. Zaptı sabık 
hulâsası okunacak. 

(Zaptı sabık hulâsası Fayyaz Âli Bey tara
fından kıraat edildi.) 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

Birinci celse 
Reisisani Vekili Vehbi Efendi Hazretlerinin 

tahtı riyasetlerinde zevali saat yirmi beşte bil-
inikat ve zabıt sabık hulâsası okunarak aynen 
kabul olundu. 

' îzmir mebusluğuna müntahap Fuat Bey hak
kındaki birinci şube mazbatası bilkırae müzake
re cereyan ederek mazbata bilkabul mumai
leyhin mebus addolunmaması karargir oldu. 

Siird Mebusu Mustafa Sabrı Efendinin teb-
dilhâva alan efrada mütaallik sual takriri Mü-
dafaai Milliye Vekâletine havale 

Ve Adana Mebusu Zekâi Beyle rüfekasmm 
bütçe müzakeresi için Meclisin sabahlan dahi 
içtima etmesine dair olan takriri kabul olundu. 

Yahya Galip Beyle rüfekasmm. mebusların 
kontratçılık etmemelerine, dair. olan takriri, Lâ
yiha Encümenine, 

Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, me
busların avukatlık eylememelerine dair olan 
takriri da Kanunu Esasi Encümenine havale e-
dildi. 

ikinci müzakeresi icra edilen Zonguldak me
murlarına maaş zammı hakkındaki -kanunun bi
rinci müzakeresi tashihen, ikinci, üçüncü madde
leri aynen, heyeti umumiyesi (30) redde karşı 
(61) rey ile kabul olundu. 

Muallimlerle talebenin askerlikten tecilleri
ne dair olan kanun talep üzerine Müdafaai Mil
liye Encümenine havale olunarak teneffüs için 
celse tatil olundu. 

İkinci celse 
. Saat & buçukta Hasan Fehmi Beyefendinin 

tahtı riyasetlerinde bilinikat Mecitözü havali
sindeki bazr nevahimn kazaya tahvillerine mü
taallik olan kanunun ikinci müzakeresi icra 
edilerek 1 nci madde Tolcad Mebusu-Rıfat' 
Beyin takriri veçhile; tadilen 2, 3 ncü maddeleri 
aynen .ve heyeti umumiyesi ekseriyetle kabul 

edildi. BilâhaTa ticaret vergisi lâyihai kanuniye-
sinin bakryei müzakeratma geçilerek ikinci mad
desinin tayyedilmesi üzerine kanun Maliye Vekili 
Beyefendi tarafından geri alındı. 

Adana vilâyeti teşkilâtı mülkiyesi hakkında
ki lâyihai kanuniye Dahiliye Vekâletinin talebi 
üzerine Heyeti Vekileye iade kılındı. 

izmit Mebusu Hamdi Beyin Yeni Gün gaze
tesi hakkındaki zem ve kadih dâvasına dair 
takriri mumaileyh tarafından istirdat edildi. 

Badehu Malta'da mevkuf bulunan zâbitan 
ve memurine verilecek maaş hakkındaki lâyihai 
kanuniyenin müzakeresine geçilerek birinci 
maddesi nazarı dikkate alınan takrirler veç
hile tadil edilmek üzere encümene havale olu
nup cumartesi günü sabahleyin içtima edilmek: 
üzere celseye 4,15 te nihayet verildi. 
Reis Vekili 

Hasan Fehmi 
Kâtip 

M. Ragıp 
Kâtip . 

Feyyaz Âli 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mü
talâa var mı? (Hayır sesleri). Zaptı sabık hu
lâsası aynen kabul edilmiştir. 

5. — TEZKERELER 
1. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm Uşak ka

zasının Burgaz karyesinden Halil Çavuş ve Ah
met bini Osman ve Ali bini Ahmet hakkındaki ev
rakın gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tez
keresi 

REİS — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Ha
lil Çavuş .ve refikleri hakkında Adliye Vekâle
tinden mevrut evrak vardır, Adliye Encümeni
ne havale ediyoruz. 

4. —TEKLİFLER 

1. •— Muş Mebusu Mahmut Sait Beyle rüfe
kasmm, idam cezalarının Meclisçe tetkikına dair 
teklifi kanunisi (3/186) 

.REİS — Bilcümle mahakimden sâdır olan 
idam cezalarının Meclisçe badettetkik infaz edil
mesine dair Muş Mebusu Mahmut Sait Boy ve 

'rüfekasmm teklifi kanunisi var,.' Lâyiha Encü
menine havale ediyoruz. 
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7. — SUALLER, İSTİZAHLAR VE CEVAPLARI 

1. — Adana Mebusu Zamir ve Mersin Mebu
su Yusuf Ziya Beylerin, Adana'da Fraı\sızlar ta
rafından şehit edilen esirlerimiz hakkında Müda
faai Milliye Vekâletinden sual takriri 

JÎEtS — Adana'da Fransızlar tarafından şe
hit edilen kimseler hakkında ne gibi tedabir it
tihaz edildiğinin Müdafaai Milliye Vekâletinden 
sual edilmesine dair Adana Mebusu Zamir ve 
Ziya Beyler tarafından verilen takrir vardır. 
Müdafaai Milliye Vekâletine havale ediyoruz. 
Muayyen bir günde cevabını alır okuruz. 

3. — ÂZAYİ KİRAM MUAMELÂTI 
1. — Sabah celsesinde bulunamadıklarından 

dolayı kıstelyevme tâbi tutulan mebuslar tarafın
dan verilen mazeret takriri 

RElS — Dünkü karar veçhile sabah celse
sinde bulunmayan rüfeka tarafından mazeret 
serdolunuyor. Malûmu âlinizdir ki, zaten yokla
malarda bulunmayan zevatın mazeretleri beyan 
edilir. Divan tetkik eder, alelûsul muamelesi 
yapılır. Bu takririn de burada müzakeresine lü
zum görmüyorum. Mazereti olan zevat mazere
tini serdederler. Divanca lâzımgelen muamele 
yapılır. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Sabahleyin yokla
mada zatı âlileri bilirsiniz ki, biz Riyaset odasın
da idik, hattâ bir kaç arkadaşımız daha vardı, 
oraya haber vermeden kâğıdı imza etmişlerdir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Divan 
odasında ve her taraftakiler çağırıldı. 

HACI AHMET Ef. (Muş) — İmza ile mu
kayyet olduğunu bilmiyoruz. 

BİR MEBUS — Otuz defa yoklama oldu, 
hangisini yaptınız? 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) 
—• Efendim, on ikide içtima edileceğine karar ve
rildi. (Gürültüler). 

REİS — Lâzımgelen yoklamanın mevkii tat-
bika vazedilip edilmemesi zannediyorum ki, Di
vanca yapılacak bir meseledir.' Rüfekanm haki
katen bir kısmı haberdar olmamıştır. Ekseriyetin 
kararı böyledir. Bir mesele yoktur efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Haber
dar olmryanlar ı̂ erşembe günü Mecliste bulun-
mıyanlardır efendim. 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Diva
na hacet yoktur, birinci defa olduğu için. 

REİS — Ruznamei müzakerata geçiyoruz. 
(Devam meselesine bir şekil verelim sesleri). 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim, müsaade 
buyurursanız bir iki şey söyliyeceğim. Perşembe 
günü vermiş olduğumuz karar saat .dörtte içti
ma etmek, tanı saat altıya kadar. Saat altıda 
teneffüs, yedi buçuğa kadar. Yedi buçukta iç
tima, saat on bire kadar ve bu kararda yoklama. 

yapılacak, gelmiyene Nizamname i Dahilinin ah
kâmı tatbik edilecektir diye burada tesbit ettik. 

RİFAT B. (Tokad) — Bu kayit yoktur. 
VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendi, rica ederim 

buraya yalan söylemeğe gelmedim. Buradan ve
rilen kararda bu kürsüde idim. 

RIFAT B. (Tokad) •— Nizamnanıei Dahilî 
bugüne mi mahsus efendim? Başka vakitlerde 
gelmiyenler de var. 

VEHBİ. Ef. (Konya) — Rica ederim, bu 
kararı veren bu Heyettir. Bugün de bu kararın 
ahkâmı icra olundu. Sabahleyin gelenleriu ismi 
yazıl dr, gel miy enlere yok denildi. Müsaade bu
yurunuz, şimdi Heyeti Kiram vermiş olduğu ka
rardan rüeu ediyorsa bugün bir karar daha ve
relim. (Hayır, hayır sesleri). r 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Efendim, 
sabahleyin bir çok arkadaşlar buraya teşrif et
tiler. Ekseriyet bulunmadığı için dağıldık git
tik. Giderken bir çok arkadaşlara rastgeldik. 
Hemen diyebilirim ki, bendeniz yalnız yirmi ka
dar arkadaşa rastgeldim. Burada bir yanlışlık 
var efendim. Divanı Riyasetin iki türlü saati 
var. Birisi alaturka, diğeri alafırangadır. Şu 
yirminci asır medeniyetinde bir alafıranga saat 
kabul edilmiş. Bizim hâlâ alaturka, alafıranga 
dememize ben şaşıyorum. Hükümet resmî olarak 
alafıranga saati kabul etti birkere. Divanı Ri
yaset te resmî saat kullanıyor. Allahaşkına ev
velâ şu saat meselesini halledelim de ondan son
ra iş yapalnn. 

ÖMER LÜTFl B. (Amasya) — Efendim, 
bendeniz de Emin Beyefendi}-! tasdik edeceğim. 
Malûmu âliniz evvelce bizde Meşrutiyetten evvel 
grubi saat kullanılırdı. Her yerde, deyairde her
kes yemeğini yer gelir ondan sonra ,saat... 

HASAN BASRI B. (Karası) - - Saat mese
lesi mi, yoksa devam meselesi; mi .müzakere edi
liyor? • ' ; • . • ' • 

ÖMER LÜTFİ B. (Amasya) — Yevmî saati 
mesai bu suretle yazılsın. Beş, altı saat kışın da... 

MUSTAFA B. (Tokad) —Devama saat mâ
ni değildir. 

ÖMER LÛTFI B. (Amasya).— Niçin sözü
mü kesiyorsunuz? Silsilei kelâm kesilirse bir şey 
anlaşılmaz. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Bu iş böyle gide
cek. : „ 

ÖMER LÜTFİ B. (Amasya) —• Kışın iki sa
at çalışırlardı. Yazın da dört saat, beş saat. 
Demek ki, bizim mesaimiz adeta takvim gibi, kış 
günü azalır, yaz günleri çoğalırdı. Bu doğru-de-
ğildir. Bilâhare zevali saat kabul olundu. Ze
vali saat bu mahzuru tamamiyle izale etmiş idi. 
Sabahleyin yaz kış saat onda herkes iş başında 
bulunurdu. On ikide yemek paydosu yapardı. 
Saat bdrcle mi, ilcide mi toplanacak, hattâ ak
şamın yedisine kadar devam ederlerdi. • Yemek 
zamanlan tesbit edilecek olursa, yani dünyada-
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ki bütün mütemeddin insanların yaptığı gibi ak
şam yemeklerini yaz ve kış saat sekizde, öğle 
yemeklerini saat on birde kabul eder etmez 
devam meselesi hallolunmuş. demektir. Fa
kat bizim bazılarımız grubi saat on iki-

* den evvel ve bazılarımız da yatsı ezanın
dan sonra yemek yersek . devama ayak uy 
durmak tabii olamaz. Dün de arzetmiştim. 
haftada üç gün öğleden evvel içtima yapalım, 
diğer üç gün de öğleden sonra toplanalım ve öğ
leden sonra toplandığımız günlerde encümenler
de çalışalım, fakat bu içtimai umumileri zavali 
saat dörtte paydos etmiyelim* Lâmbalarımız var, 
saat yediye kadar devam ettirelim. Sekizde 
yemeğimizi yiyelim. 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Beye
fendi evlerin bir saat mesafesi var, nasıl olur? 

ÖMER LÜTFİ B. (Devamla) — O mahzur 
varsa yedide çıkarız. Sekizde soframız hazır olur, 
yemeğimizi yeriz. Yine olur. Bendenizin kanaatim 
budur. Bilmiyorum Heyeti kiram ne buyurur? 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim Ziya Pa
şa merhumun darbımesel hükmünü alan: 

(Onlar ki, verir lâf ile dünyaya nizamat); 
(Bin türlü teseyyüp görülür hanelerinde). 
Beyti hâkimanesine biz hedef olmayalım. 

Perşembe günü bir karar verdik, bendeniz bu ka
rara ittiba etmiyenlerdenim ve kıstalyevme müs
tahak olanlardan biriyim. Meclisi; Âlinin pek 
çok işleri var. Hiç iş görülemiyor^ Madamki, 
perşembe günü karar verdik, bugün bu kara
rın ahkâmı her halde tatbik edilmeli. Saat me
selesine gelince -2 perşembe günü yerdiğimiz ka
rara bu saat meselesi müzakeresinin katiyen te
siri yoktur. Çünkü ogün saat meselesi mevzuu 
bahis olmamıştır. Perşembe günü içtima etmek 
için karar verildiği halde ogün saat dört ala
franga, alaturka hangi saate rastgeliyor? Ona dik
kat ederek bugünü tasrih ettirecektik. Binaen
aleyh zevali saat ile vaktin tâyini meselesi kıs-
talyevm meselesi değildir. Bendeniz kendi hak-
kımdada tatbik edilecek olan şu karara ve şu 
hükme mutamı. Eğer biz adaleti kendi nefsimizde 
tatbik etmezsek memleket de bize muta olamaz. 
(Bravo sesleri). 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) — 
Efendim; bendeniz kıstalyevm meselesi için bir 
söz söyliyecek değilim. Mademki perşembe günü 
bir karar verilmiş bunun bence bir kıymeti yok
tur. Efendim ben de gelmeyenlerin meyanmdayım. 
çünkü karardan haberim yoktu. Fakat ben bu
raya gelirken para için gelmem efendiler. Hepi
niz bilirsiniz paranın nazarımda bir kıymeti yok
tur. 

HASAN BASRl B. (Karesi) — Gelmeyenler 
söz söylememelidir, kararımız katidir. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Devamla) - , Evet 
karar katidir. Ben de sizinle beraberim. Fakat 
Meclisin mesaisi noktai nazarından söyliyorum: 

Geçen gün bunu Mustafa Bey biraderimizle bir 
takrirle de arzetmiştik, Meclis her gün saat on 
iki alafrangadan itibaren devam etsin dedik. 
Böyle olacak olursa efendiler, herkes yemeğini 
yer ve saat alaturka yediye kadar burada bulu
nur ve alaf ıranga beş, altıya kadar çalışıla
bilir. Fakat sabahleyin alaturka saat dörtte 
gelsin, saat altıda dağılsın, tekrar gelsin, bu ola
maz. Çünkü Ankara 'nın vesaiti nakliyesi yok
tur. Çünkü Ankara'nın bir ucundan diğer ucu 
bir buçuk saattir. Sabahleyin çamurlar içerisin
de buraya gelmek ihtimali yoktur. Meclisin me
saisi noktai nazarından hergün saat on ikide 
burada bulunmaklığımız lâzımdır. Bu itibarla 
söyliyorum ve buna bir karar vermenizi rica 
ederim. 

TÜNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim... 
REİS — Müsaade buyurunuz Hilmi Bey, za-

tıâliniz söz almadınız. 
HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Efendim; 

bendeniz meseleyi izah edeceğim. Başka bir nokta 
söyliyeceğun. 

REİS — Bu hususta söz alamazsınız. Daha 
on arkadaş sizden evvel söz almıştır. Fakat zan
nediyorum ki, mesele tavazzuh etmiştir. Esasen 
malûmu âliniz Nİ2amnamei Dahili mucibince rey 
ve karara iktiran edecek bir mesele yoktur. 
Yani tatbik ve icra edilecek Nizamnamei Dahili 
ahkâmıdır. Kararınız olmazsa- dahi Nizamnamei 
Dahili bu ciheti temin etmiştir. Binaenaleyh 
dünkü karar anlaşıldı, anlaşılmadı, bu bir mesele 
teşkil etmez, yalnız sabah celsesi fevkalâde 
bir celsedir. . Bunun için bunu reyi âlinize arze-
diyorum. Bugünkü yoklama eğer öğleden son
raki yoklama olsaydı o zaman reyi âlinize müra
caat etmezdim. Bugün yapılan bu yoklama mu
cibince kıstalyevm icrasını istiyenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edildi efendim. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Buna dair bir 
şey söyliyeceğim efendim. 

R E İ S — Müsaade buyurunuz efendim, za
manı içtimaa gelince; saat on ikide teklif olunu
yor. Karara lüzum görmüyorum. Her dakika 
burada Meclis müzakeratını açmak için Makamı 
Riyaset hazır ve mevcuttur. Âzayi kiram ek
seriyeti bulunursa Meclisi (12) de açarız, birde 
bulunursa birde açarız. Bugün muayyen bir 
saat için bir karar ittihaz edipte: yarın ondan rü-
cu etmemek için karar ittihazına lüzum görme-
yorum. Bunu halile bırakalım. Mesele devam me
selesidir. Heyeti âliyeniz de bu vazifeyi ifa bu
yurur. Ruznamei müzakerata geçiyoruz. (Olmadı 
sesleri gürültüler). Müsaade buyurun efendim. 
Muayyen bir saat söylemedim. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Dünden 
beri bekliyoruz gelmiyenler hakkında niçin kis-
telyevm yapılmamış efendim? 

FEYZÎ E l (Malatya) —- Yoklamanın şimdi 
yeniden yapılması lâzımdır efendim. 

t — " 
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REİS — Meclisin yarınki içtima saati miiza-

feere kapanırken tâyin. şedilif. ŞdmdMen yise bir 
karar ittihaz edip yann bu karar hilâfına bir ka
rar ittihaz -etmek doğru değildir. 

FEYZİ E l (Malatya) — Bugünkü yoklama 
yeniden yapibnalı. 

HAMDI NAMIK B. (İzmit) — Bendeniz 
icabet edenlerden olduğum için kıstalyevm hak
kında bir şey söylemiyecegim. Yalnız .zapta geç
mesi caiz olmayan bir şeyin iayyını teklif ede
ceğim. Ragıp Bey arkadaşımız Ziya Paşanın 
bir şeyini okudu ve dediler ki: . 

Onlar ki, verir laf ile dosyayaınzamat'; 
Bin türlü teseyyüp görülür hanelerinde. 
Malûmu âlinizdü- ki, bu pek başka maksat ve 

muratla söylenmiştir. Binaenaleyh bunun aaka-
daşlarım hakkında tatbik ve tecviz edilmesini 
nıüvâfık görmüyorum. Bunun zabıttan kaldırıl
masını teklif ediyorum. 

SAĞIP B. (Kütahya) — Efendim ^bizde bir 
illettir. Her vesile ile bazı arkadaşlarımız vesi
leler icat ederek diğerine tecavüz ederler. Bende
niz .malûmu âliniz bu beytin medlulü olmayalım 
dedim. Halk bize hizmet etmesin. Zannederim 
ki, zerre kadar Meclisi âlinize bir tecavüz yoktur 
tariz yoktur. Ben Mr hakikatten, bir hikmetten 
bahsettim ve kendimizde halka karsı teseyyüp his
settirmeyelim dedim. Eğer bu sözüm Meclisi 
âliye malediliyorsa kemali samimiyetle geriye 
alırım. Zannediyorum bu sözün zapta geçmesi 
Meclisi âlinin sânına zerre kadar şüphe getirmez 
ve ben de Meclisi âliyi tezyif etmiş olmam. 
Hamdi Beyin bu sözdeki Mtabeti sırf beyhudedir. 

REİS — Bu mesele kapanmıştır. 
2. — Yozgad Meşbusu Feyyaz Âli Beyin, Yoz-

gatfdu ieşkil edilen Divanı harbi örfinin İs
tiklâl mahkemeleri hakkındaki kanunla kabili 
telif olup olmadığına dair Müdafaai Milliye Ve
kaletiyle Ankara IsUklâl Mahkemesinden mal 
takriri 

HEÎS — Yozgad Mebusu Feyyaz Âli Beyin bir 
sual takriri vardır. İki ciheti ihtiva ediyor. Birisi 
Heyeti Vekileden, diğeri de Meclisi âlinize mer
but olan İstiklal mahkemesinin, dairei intîhabi-
yesi dahilinde bulunan Yozgad mahkemesinin 
tarzı mesaisine ait bir meseleyi ihtiva ediyor. 
Alelusul takdim edeceğiz. 

İstiklâl mahkemesi sail makamında değilse de 
Meclisi âlinize merbut olması dölayısiyle tarzı 
mesaisine ait olan rapor alınır, Meclisi âlinize 
tebliğ edilir. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Okunsun efendim, 
okunsun dinleyelim. 

REİS — Gelecek cevap ile tefhim ederim. 
3. — Erzurum Mebusu SatiJı Efendmin, Yeni

şehir'de hayvanaü gasbedilen köylülere çift 
hayvanatı vtrüip verilmediğime dair iktisat Vekâ
letinden s-ual takriri 

BEİS.— Emmam Mebusu BalihElendi Yeni-
şeMr ahalisine çift hayvanatı verilmiş olup olmadı
ğını İktisat Vekâletinden sual ediyor, zannederim 
istizah diyor amma sual mahiyetindedir. Bunu da 
tebliğ ediyoruz İktisat Vekâletine. 

SALİH E l (Erzurum) — Efendim, iki me
sele soruyorum. Biri Kağızman'ın tuz sualidir. 
Biri de Yemişehirde gasb olunan hayvanat mese
lesi, bugün çiftçi açıktadır. 

REİS — Bunu da tebliğ ediyoruz İktisat Ve
kâletine. Cevabı geldiğinde okuttururuz. Ruzna-
meye geçildi efendim. 

8. —MAZBATALAR 
1. —> 1336 semsi Muva&enm umumiye kanunu 

lâyihası ve Muvuzene-i Maliye Encümeni vmz-
JmUtsı 

REİS — Encümenin tetkikatını ikmal edip 
verdiği bütçelerden sekiz on tanesinin matbaaca 
ihzar edildiğini evvelce Meclisi Âlinize arzet-
nıiştim. Bunların elde dağınık bir halde kalma
sından ise matbaaya gönderilmesini söyledik. 
Malûmu filiniz matbaamız basit olduğu için bü
tün işlerimizi istediğimiz zamanda yetiştiremiyor. 
Bütçeyi henüz bütün tef errüatiyie beraber ikmal 
edememiştir ki, umumunu tevzi ettirelim. Elde 
Müdafaai Milliye bütçesi vardır.. Evvelce tevzi 
edildi, arzu ederseniz onu müzakere edelim, is-

' terseniz bütçenin !heyeti umumiyesini en seri va
sıta ile tevzi ettiğimiz güne kadar diğer kanun
ları müzakere ederiz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Zaten 
Zabıt kalemi müteferrik surette tevzi ettiğini 
geri aldı. Hepsini versin, onun için müzakereye 
zemin yoktur. 

REİS — O halde bugün bütçe müzakeresine 
başlamıyoruz. Diğer kavaninin müzakeresine 
geçiyoruz. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Müdafaai 
Milliye Vekâleti bütçesinin müzakeresine ev
velce karar vermiştik. Bu kararımızda olsun ar
tık duralım. 

REÎS — Efendim, kararımızda devam edi
yoruz. 

2. — 77r/a mutasarrıfı sabıkı Nusrat Bey 
ailesine maaş tahsisine dair kanun lâyihası ve 
Kav anin ve Muvazenei Maliye Entümsnleri maz
bataları 

REİS —- Nusrat Bey ailesine maaş tahsisine 
dair lâyiha D kamuniyemin |müzakeresi&e geçiyo
ruz. 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
13 . İt.-. 1336 

Heyeti Vekilenin 7 teşrinievvel 1336 tarihli 
içtimaında kabul edilen kanun lâyihası raı&en 
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takdam kdanaıakla ifayi nıuktezasraı rica ede* 
rim, efendim 

Büyük Miüfifc Meclisi Iteisi 
M. Kemal 

MADDE 1. — Tehcirden dolayı istanbul'da 
Bayizit meydanında şaiben idam olunan Urfa 
mutasarrıfı sabıkı merhum; Nusrat Beyin zevce
sine ve üç çocuğuna hidematı vataniye tertibin
den bin kuruş maaş tahsisi Heyeti Vekilenin 
22 . IX' . 1336 tarihindeki içtiraamda takarrür 
etmiştir. 

7 Teşrinievvel 1336 
Büyük Millet Meclisi Reisi Şer'iye Vekili 

Mustafa Kemal Fehmi 
Müdaîaai Milliye Vekili Adliye, Vekili Na. 

îmzada bulunmamıştır Ahmet Muhtar 
Dahiliye Vekili Namına Hariciye V. V. 

Dr. Adnan Ahmet Muhtar 
Maliye Vekili Maarif Vekili 

Ferit Dr. Riza Nur 
Nafra Vekili Sıhhiye-Vekili 

Hastadır Dr. Adnan 
İktisat Vekâleti Vekili 

Mahmut Oeîâl 
Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi 

ismet 

Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 

Tehcirden dolayı istanbul'da Bayizit meyda
nında şaiben idam olunan Urfa mutasarrıfı sa-
bıkr Nusrat Beyin zevcesine ve üç çocuğuna hi
dematı vataniye tertibinden bin kuruş maaş tah
sisi hakkındaki Heyeti Vekilenin 7 Teşrinievvel 
1336 tarihli lâyihai kanuniyesi Encümenimizce 
tetkik ve mütalâa olundu. 

Lâyihai mezkûre muvafık ve musip görül
mekle kabulü tensip kılınarak Muvazenei Maliye 
Encümenine tevdi olunur. 

Reis Na. M. M. 
Sinop 

Mehmet Şevket 
Âza 
izmit 
Haandi 
Aza 
Sürt 

Kâtip Âza 
Saruhan İsparta 

Reşat Mehmet Nadir 
Âza Âza 

Ertuğrul Bitlis 
Mustafa Kemal Yusuf Ziya 

Âza 
Biga 

Mehmet 

Büyük Millet Meefisi Riyaseti Celilesine 
Dersaadet Divanı harbi örfisi kara-riyle Ba

yizit meydanında şaiben idam olunan Urfa mu
tasarrıfı sabıkı Nusrat Beyin ailesine hidematı 
vataniye teütibinden maaş itası hakkında Heyeti 
Vekdlece tanzim olunan lâyihai kanuniye mevaddı 
EîiEÜmenimizce de tasvip edilmiş ve bu noktai 
nazaacs binaen tanzim olunan lâyihai kanuniye 
müsveddesi leff en arz ve takdim kılınmış olmak

la keyfiyetin Heyeti Umumiyeye arzı tezekkür 
olundu. 

26 Teşrinisani 1336 
Mu. M. En,. Reisi M. M. Kâtip 

Mardin 
Ferit Reeai P'uad Necib 

Âza Âza 
Maraş Muş 

Tahsin Durdu Ahmet Hamdi 
Aza Âza 

Hakkâri Erzurum 
Mazhar Mütid Asım 

Lâyihai kanuniye müsveddesi 

MADDE 1. — Dersaadet'te şaiben idam. ata
nan Urfa, mutasarrıfı sabıkı Nusrat Beyin zevce-
siyle üç. çocuğuna hidematı vataniye tertibinden 
bin kuruş, maaş tahsis olunmuştur. 

MADDE 2. — işbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 

HAMDİ NAMIK B. (izmit) — Bin beş yüz
dür efendim. 

TAHSİN B. (Aydın) — Zamaim de var 
mıdır? 

HAMDI NAMIK B. (izmit) — Bendeniz 
arzedeyim efendim. Hidematı vataniye tertibin
den tahsis olunan maaş için evvelce Maliye Ve
kili bir lâyihai kanuniye: vereceğini söylemişti, 
vermedi Kendisinden sordum. Hidematı vata
niye tertibinden tahsis olunan maaşm zamaimi 
maaşı aslinkt nısfından ibarettir. Yani bin beş 
yüz kuruş veriyorsak iki bin şu kadar bir şey 
verecekler. Onun için bu adam tehcir ve nakil 
mesailiyle güya alâkadar diye son. zamanda mah-
f uzan. İstanbul'a getirilmiş, Ferit Paşa Hükü
metine suikastta bulunan diğer iki zatla beraber 
salbedilmiştir. Bunun ailesi sefalet içerisinde
dir. Binaenaleyh Encümende bin beş yüz kuruş 
kabul etmiştik. Heyeti Celilenizden de bu suret
le kabulünü, istirham eylerim. Bu, dört nefere 
tahsis edilmiştir ki, şayanı istiksar bir şey de
ğildir. 

TUNAM HlLMl B. (Bolu) — Beyler! Nus
rat Bey merhum bugün bu milletin ulu şehitle-
rindendir. Kendisinin bir çok mezayası vardır 
ve bir çok hizmetleri sebk etmiştir. Ahiren istan
bul'dan gelen bir arkadaşımın söylediği veç
hile asılırken masum olduğunu söylemekle bera
ber (ismetime, namusuma en büyük delil ailemi 
aç bırakıp gitınekliğimdir) demiş. Ahiren kendi 
ailesinden' aldığım mektuplar pek sefil bulundu
ğundan bahistir. Uzun söylemekten feragatle 
aynen bu maddenin kabulünü - mümkün ise 
zammedelim - teklif ediyorum efendiler. 

(Bu aile nerededir? sesleri) 

— T — 
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MUSA KÂZIM Ef.' (Konya) —Efendim, 

bendeniz Nusrat Beyi bilmem. Arkadaşlarım iyi 
bir adam diyorlar. Ben de tabii onu kabul ede
rim. Nusrat Bey vazifei vataniyesini ifa etmiştir. 

Esasen her ferdi mükellefin vazif ei mevdua-
sını ifa etmesi umuru vecibedendir. Umuru veci
besini ifa ettiğinden dolayı kimsenin ne bir min
net ne bir şükran'istemeğe hakkı yoktur. (Gürül
tüler) (Devam sadaları) Nusrat Bey ailesi ve 
Nusrat Bey fevkalâde bir adam olabilir. Fakat 
Nusrat Beyi pek iyi tanıyan zevatın Nusrat Bey 
ailesine şahsen muavenet etmesi lâzımgelir. Ve
kâleti umumiyemiz, eytam ve eramile ait ve ey
tam ve eramile tahsis olunacak mebaliği, ne Nusrat 
Beyin ailesine ve ne de daha ondan yüksek, daha 
vatanperver bir adamın ailesine terketmeğe zan
nederim mezuniyetimiz yoktur. Ayali ve altı ev
lâdı cephelerde şehit olmuş dul kadınlar var, 
bunlara ne tahsis ettiniz? (Pek doğrudur sesleri) 
Ben aileler sayarım, dört, beş, altı oğlu muhtelif 
cephelerde terki hayat etmiş, bunların validele
rinden vergi tahsil ediyorsunuz. Nusrat Bey iyi 
bir adam olabilir. Şuna buna bu kapıyı açtığınız 
gün bu hizmeti vataniye tertibinin kapısını ka-
payamıyacaksmız, bunun adedi milyonlara baliğ 
olacaktır. Şahsen muavenet edelim. Binaenaleyh 
kendi kesemize dokunalım rica ederim. Şehit ai
lelerine ne yaptık? harpte bulunduğu zaman otuz 
kuruştan fazla no verdik? Bir okka fasulya iki 
okka nohut mu verdik? Kasabalılar şeker aldığı 
halde kurada bulunan ailelere bir okka şeker . 
tevz edildi mi? Halka doğru gidiyoruz. 

Şahsan muavenet edelim. En yüksek muave
netleri kendimiz yapalım, vekâletimiz olmayan 
hususatta, vesayetimiz olmayan hususatta hiç 
bir zaman karar vermeyelim. Zira bunun arkası 
kapanmayacaktır. Bir metelik verilmesine taraf
tar değilim. 

HAMDÎ NAMIK B. (izmit) — Efendim, en
cümen namına söyliyeceğim. Şimdi efendim, Efen
di Hazretleri anlayorum ki, yanlış telâkki ettiler. 
tiler. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim, hiz
meti vataniye başka, vazife başkadır. Şimdi Efen
diler, şüheda ailelerinden bahsettiler. Şüheda 
ailelerine malûmu âliniz Hükümet kanunu mah
susla maaş tahsis etmiştir. Onu az görüyorsa
nız zatı âliniz bir teklifte bulunursunuz, 
kabul ettirirsiniz. Sonra bu adam memurdur, 
esasen onun ailesine bermucibi kanun (Gürültü
ler). Müsaade buyurun, iste yanlışlık buradadır 
efendim. Yani bu zat memurdu. Ferit hükü
meti bunu idam etti, malûmu âlileridir ki, idam 
edilen memurların ailelerine maaş tahsis etmez
ler. Binaenaleyh bu adam eceli tabiisiyle ölme-
miştir. Zalim bir hükümet bunu idam etmiştir. 
Bütün milletler fedakârlarını takdir eder, aile
lerinin saadetini temin ederler. Yarın fedakâr
lık edecek bir adam bulamazsınız. Rica ederim, 
yanlış yola sapıyoruz. Kanunen zaten ailesine 

maaş tahsis etmek lâzımdır. Ferit hükü
meti herifi idam ediyor ve ailesine maaş tahsis 
etmiyor. Binaenaleyh nasıl olur ki, (1500) ku
ruşu istiksar ediyorsunuz? Zaten 15 - 20 sene hiz
meti olan bir adama kanunen bile o kadar maaş 
tahsisi icabeder. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim, bende
niz Nusret Beyin ailesine verilecek maaş hakkında 
kısa birşeyi arzetmek istiyorum. Nusrat Bey 
memur ise tabii hizmeti sabıkasına mahsuben 
tekaüdiyesi ya defaten veyahut usul ve kanun 
veçhile ailesine icabeden eytam maaşı verilir. 
Eğer ehli maaş değilse bu millet için fedakârlığı 
ihtiyar ettiğinden dolayı ailesine maaş tahsis 
etmek onları betaete sevketmek demektir. 

MUSTAFA Ef. — Kimsesi yoktur efendim. 
SALİH Ef. (Devamla) — Kadın çorap do

kur, kız dikiş diker. 
TUNALI HİLMİ B. — Kızı yoktur. Üç oğlu 

vardır. 
SALİH Ef. (Devamla) — Oğlu varsa millet 

onun oğlunu meccanen mektepte okutur. Bun
lara eğer bu surette şehit ailesi diye bir şahsa 
iki şahsa maaş, para verilmesi iktiza ederse mil
letin binlerce şühedası vardır. Sunu arzedeyim 
ki, bu harbi umumide benim üç ailemi mahvet
tiler, itlaf ettiler. Bütün kalan eytam başımda 
dolaşıyor. Feda olsun, akrabam ve taalûkatını. 
Yeterki vatanım kurtulsun. Yani her ferde ayrı 
ayn maaş vermek muvafık değildir. Binaen
aleyh bütçemiz müsaait değildir. Fakat bunları 
unutmak da kadirnaşinaslıktır. Bu adamların 
ailelerine eğer ehli maaş değilse mükâfat takdir 
olunarak bir defaya mahsus olmak üzere her 
birisine bir şey verilmelidir. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Emsali var, 
emsaline verdik. 

SALİH Ef. (Devamla) — Onu teklif ediyo
rum. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efendim, 
bendenizin anladığıma göre Nusrat Bey tehcir 
meselesinden dolayı idam edilmiş. Tehcir me
selesinde bulunmuş diye maaş vermek siyaseten 
doğru değildir. Bunun Tekaüt Kanunu muci
bince eytamına maaş tahsis edilemez. Binaen
aleyh bu zat müstesna olarak hizmeti vataniyede 
bulunmak dolayısiyle ailesi maaş tahsisine müs
tahak ise idamı nazarı dikkate alınmıyarak 
bermucibi kanun ailesine maaş tahsisinin tahtı 
karara alınması dana muvafıktır zannederim. 

TUNALI HİLMİ B. — Bendeniz Hoca Efen
diden evvel söz istemiştim. 

MUSA KAZIM Ef. (Konya) — Efendim, 
hizmeti vataniye diye tertip olunan bu teklifi ka
nuninin bazı arkadaşlarımız... Eytam ve eramile 
maaş tahsisi bir kanuna müstenittir. Ona hiç 
kimse itiraz etmez. Fakat bu, hizmeti vataniye 
tertibinden fevkalâde bir maaş olarak geliyor-
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muş, 'tekaüdiyesi vesairesi ayrıdır. Binaenaleyh 
bü kapuyu açacak olursak kapayamayız. Halbuki 
her gün parasızlıktan bahsederiz. 

MUSTAFA LUTFl B. (Siverek) — Ganim 
emsali yardır. 

MUSA KÂZIM E l (Devamla)—sB«waUı4e 
doğru değildir. Nusrat Bey pek iyi bir adam 
olabilir. Binaenaleyh kanunu -reddediyorum. 

TUNALI HÎLMI ^Bojtu) ^-^Arkadaşter;. ev
velemirde ıstılahı resmisini tesbit edeyim. "Ben 
bir neferim, düşman karşısında alelade kusşoh 
atarken şehit olurum. Ben bir neferim. Canımı 
dişlerimin; arasına ahrjm. Dikkat. buyurunnj;,? J&u-

s mandana .bir.selâm verir, ipaşal ver,rbıuıa^bir 
bomba, gideceğim . düşmanın cephaneliğini, ateş
leyeceğim, gideyim şehit olayım-derim. Giderim, 
bombayı atarım, kendim de yanarım, cephaneyi de 

.ateşlerim. Bu hizmeti vataniyedir. Şimdi ;bu 
fevkalâde bir vazifedir. Bir, ..iki,* üç, beş on- defa 
bu gibi fedakârlıklar yapıyorum. Benim '«Sn- i 
lei 'fedakârlığım hizmeti vataniykden mâduttur. 
Yoksa alelade bir kaymakam; gibi obayım, ya
hut bir nefer gibi kurşun atayım, bu hizmeti 
vataniye değildir. Süleyman Sırrı Beyin ulu 
şehitlerden addettiğim ^biraderinin u maaşı ̂ ve
silesiyle - Şimdi açıkça söyliyorum - bir^taklifâm 
vardı. Toptan kendüerine, o ulu, şehidin bırak
tığı evlatlara bin lira verilsin dedim. 'Hizmeti 
ivataniye ı teklifinde»bulnamadım» Çünkü Beyin 

^merhum -biraderleri kazaan şehit olmuşlardı. 
Nusrat Bey merhum, o ulu şehit gibi dişlerinin 
arasına senelerce- hayatını, afiyetini alarak asıl-

' mış, bü#ükfeğünü göstermiştin İMsi* arasıdaki 
'farkı takdir tekfurunuz. Hoca Efendi viedanı 
âlinize arzediyorum. (G&rült^er)> Müsaade bu
yurunuz. Arkadaşlar sırf» noktai nazarımız ;bu 
iki esas üzerine olmalıdır. Vazifei 'âdiye • nedir? 
Bunu tâyin ettik mi? Nusrat 'Bey ^merhumun, 
bugün cebimde bulunan mektubumu poşteya 
atmak üzereydim. ZavaUîların ••«aektıipisriîni 
okuyayım: Aç biilâç olan* âilesine,̂ avaliHHn*Bo-T 

, kaklarda bulunan evlâtlarına terahhümen £500 
'kurnşülkatiyen çok görmeyiniz. Millet ydnebu-
nun emsaline müsadif olacaktır. 

SÜLEYMAN SİBKI B. (Yozgad) — Müsa
ade buyurunuz cevap vereceğim:'Bendeniz Nus
rat Beyin ailesine maaş tahsis İ̂Mmesin* deme
dim. Nusrat'Bey Mademki tei^r-mesel^Mnden 
dolayı alâkadardır ve hükmen idam edömiştir.^ Bi
naenaleyh Devletin, siyaseti umumiyesini ihlâl 
eden bir şeyjdir (Göriiltüler). 

TUNALI HÎLMÎ B. {Bolu),—• Asıl onlara ve: 
receğiz. *Lânet olsun öyle siyasete, lanet olsun 
öyle siyasete. 

2.1836 C : 1 
BEİS — Müzakereyi kâfi görenler ellerini 

.kaldırsın. Müzakere kâfidir efendim. Takrirleri 
okutturacağım. Konya Mebusu Abdülhalim Efen
dinin takriri: 

Riyaseti Ceüleye 
/*Bugibihidematı vataniyede bulunanlara de-

wciei^daikâi9»ıe göre bir ikramiye itası hu
susunu teklif "ederim. 

25 kânunuevvel 
Konya 

Abdülhalim Çelebi 
^HAıOTDt N^MtKJS. (Jtşmfy)^ B$9&WWL-:. 

•cüm^ ı ^ ı n ^ s ^ ^ " 
^Î£EİB —' JŞ^d im, bü i^riri^naza^şnıiita-

lâaya alanlar el kaldöşan^fca^ul o^jnpadi-^^foâ-
deyi olpıyiınuz, Muvazenei Maliye Encümeninin 
ına<Mesiûi''<s>feuyunuz. 

MAJÖBE 1. T - Dersaa4f$e t«aJtoen îSanı,̂ u>-
nan Urfa Mutasarrıfı sabıkı Nusrat Beyin zev-

-cesiyle1 ̂ «e^çoe l̂ffiaa lMâeıraJbı-valaniyfct t«etibin-
' dert^n^tffuşHBft&a^ 1 ^ ^ 

HAMDÎ NAMIK B. (4f^t) r ^ B i ^ ^ e ş ^ 
dümbı^rim. 

RfeîS •— 1Efendim, Heyeti Vekilenin teklifi 
bin^KavaniıriuMyîyenra>î^^ 

/Mâliye'^cJtpMîiin jteklift;'bin ddr.ub«Kidâif&in 
beş ;yüz'yontar. 

ıMiAJM Ê \% -^JsbUnkajMin' tarihi n̂şarÖMİen 
'itiharen;imöriyMct!*dır. 

ÖMEB LÛFTl B. ^Amasya) — TaröıiiMa-
mJ^aötOtowkJıâzjiageUr. 

KEÎS.—H: tashihi .ilfijftbıııl buyuranlar el kaldır
sın. Maddeyi (Tarihi idamından. tashih diye) e-
dilm^^i^'k'abul-e^öaler-ei-kaldırsın. 

]-*3Ş£en£imJtâyM ^̂ esami ite«»eyiöiz^ar^s^8m. 
MUSTAFA KEMAL B. (Brt«jaıl)--,^4«IJv-

tvelât maâdje/Beye konsun, : $&nxiim rm«d4e î kabul 
oUu»BMijiaıitiiâ«ı̂ »0İMr? 

ijBBÎS —i'.'BiüeııdMa, madde < kabul» <e^ldi.'.rTa-
hii'tâyini i esami ile rejinize ^maedeeejğioı, -fRa^i-

.'hat'Jveçhile/-R&yinizis istimal buyucunuz. 
W 

u;84&f MBBUS — ilendim, nh&kı ııdjtkfe$W 
ıSBEtS -~k*Biit*tettruşbur. 3îa^Bân«saetîdeşî¥>k-

;1jur,' efenSiersteâ tasnifiediîiaoeye ka£a#iön{jcla-
tkikar^eıieMüs. 

mâMesi: • 
M&BPB 3. -^'tşhu^aınunun'kFiKimaiîM^dye 

' ¥ekiİi'-m«n|rfr#ar. 



İKİNCİ CELSE 
Açılma saati badezzeval: 2,25 

REÎS — Reisi Sani Celâlettin Arif B. 

KÂTİPLER : Feyyaz Âli B. (Yozgad), Ata B. (Niğde) 

REİS — Efendim, Nusrat Bey ailesine maaş I 
tahsisi hakkında reyler toplanmış, (35) rey ret 
taraftarı, (64) kabul. Şu halde (64) rey ile 
kabul edilmiştir. (Alkışlar). • | 

2. ~—Matbuat Müdiriyeti Umumiy esinin Ha
riciye Vekâletine raptına dair Büyük Millet 
Meclisi Riyaseti tezkeresi 

REÎS — Matbuat Müdiriyetinin Dahiliye Ve
kâletine raptı hakkındaki teklifi kanuninin mü
zakeresine başlıyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Matbuat ve İstihbarat Müdiriyeti Umumiye-

siniri Hariciye Vekâletine raptı ve matbuatı da
hiliye umuruna ait mesailde Müdiri Umuminin 
doğrudan doğruya Dahiliye Vekâletiyle temas 
etmesi Heyeti Vekileee tensip edildiğinden ana 
nazaran Mecliste müstacelen müzakeresiyle ifayi 
muktazasmı rica ederim. 

Türkiye Büyük Millet Meelisi Reisi 
Mustafa Kemal 

REİS — Efendim, Dahiliye Vekilinin Mat- | 
buat Müdiriyetinin Hariciyeye raptı hakkında I 
izahatı vardır. 

DAHİLÎYE VEKÂLETİ VEKİLİ Dr. AD
NAN B. — Efendim, Matbuat Müdiriyetine bir 
merci tâyini meselesi mevzuubahis olmuş.ve 
zannederim teklifi kanuni şeklinde Dahiliye Ve
kâletine raptı tasavvur edilmiş. Bugün malûmu 
âliniz matbuat daha ziyade hariçle temas edip 
havadis almak ile, istihbarat ile meşguldür. 
Onun için düşündük ki, Matbuat Müdiriyetinin 
Hariciyeye raptı daha muvafık olacak. Esasen 
Dahiliyeye raptolunmuş bir çok şeyler vardır, 
Dahiliye çok meşguldür. Onun için Heyeti Ve
kile namına Hariciyeye raptedilmesini rica edi
yoruz. Yalnız bir cihet var efendim.: Matbuatın 
bir de matbuatı dahiliye ciheti vardır ki, mem
lekette gazetelere nazaret meselesi. Bunu tabii 
Hariciye Vekâleti yapamaz. Onun için bu nok-
tai nazardan Matbuat Müdiriyeti Umumiy esinin 
Dahiliye Vekâletiyle doğrudan doğruya temas 
etmesi şartını, kaydını ilâve ediyoruz ki, İstan
bul'da da aynen böyle yapılmıştır. Muhtelif 
tarhlara dökülmüştür. En mâkul olarak Harici
ye Vekâletine raptı ve fakat Dahiliye Vekiliyle | 

I doğrudan doğruya temas etmek şartiyle. Bu su
retle kabulünü istirham ediyoruz. (Kabul, kabul 
sesleri). 

REİS —• Yalnız Adnan Beyefendi, bir cihet 
var. Müsaade buyurunuz da Hükümet namına 
bir maddei kanuniye ihzar ediniz, Meclise arze-
delim. (Heyete hitaben) Esas itibariyle bir mad
dei kanuniye yapılacak. Meclisi Âlinize arzede-
riz. Ona göre reyleri toplarız, o madde gelince
ye kadar bir teklifi kanuni var. 

2. — Trabzon Mebusu Hüsrev Beyin, firar 
eden efradın Divanı Hafilere tevdiine dair tek
lifi kanunisi (2/185) 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Firar eden efrat muhakematının 
Divanı Harplere tevdiine dair 

İstiklâl Mahakimi anlaşılacağı veçhile Büyük 
Millet Meclisinin amal ve makasıdına- münafi; 
milleti esarete sürüklemek istiyenlerin, vatan 
hainlerinin, casusların, düşman hesabına çalışan 
namussuzların cezalandırılması için doğmuştur. 

I Milletin istiklalini mübarek kaniyle kurmakta 
olan fedakâr ordumuzun za'fını mucip olacak
ların, yani firare sebebiyet verenlerin de aynı 
maksadı mukaddes uğrunda tahtı muhakemeye, 
alınması hiç şüphesiz pek mâkul ve münasiptir. 
Fakat alelıtlak firar cürmünün bu mahakimde 
rüyeti yalnız maksadı teşekküle münafi olmak
la kalmayıp bu yüzden binlerce efradın hapis
hanelerde uzun müddet mevkuf bulunması gibi 
pek büyük mahzuru tevlit etmektedir. 

Bu mahzur İstiklâl mahakimi Kanununun 
üçüncü maddenin maksat ve ruhunu da rencide 
eylemekte, mahakimi mezburenin mmtakaları 
dahilinde seyyar olmalarına da mâni bulunmak
tadır. Bu sebeple berveçhiati. maddenin Heyeti 
öelileee müstacelen kabulünü teklif eylerim. 

Trabzon 
Hüsrev 

1. — Doğrudan doğruya firar cürmüne ait 
mevat İstiklâl mehakimi tarafından lüzum görül-

I dükçe askerî divanı harplere, devrolunur. 
| 2 — İşbu kanunun icrasına Heyeti Vekile 

memurdur. 

— 10 — 
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REÎS — Evvelâ lâyiha Encümenine gönde

relim. Değil mi efeidim? 
SALÎH Ef. (Erzurum) — Sonra Müdafaai 

Milliye Encümenine. 
REÎS — Tabii efendim . . . 
2. — Genç Mebusu Fikri Beyle rüfekasmın, 

celseden beş dakika sonra geldiklerine dair takrir
leri. 

REÎS — Efendim, rüfekamızdan bazı zeva
tın, Genç Mebusu Fikri, Muş Mebusu Fehmi 
Beylerin bir takriri var. Diyorlar ki: Biz cel
seden beş dakika sonra geldik. Hattâ Nusrat 
Bey ailesine maaş tahsisine ait reye de iştirak 
ettik, onun için takririmizin imza makamında 
addolunarak Divanı Riyasete tevdiini rica ede
riz. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Zaten kabul olun
du. 

SÜLEVMAN SIRRI B. (Yozgad) — Mesele 
halloldu, bitti. 

REÎS — Peki efendim. Zaten o, sabah celse
sine aittir. 

9. — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 
1. — Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin, 

Matbuat ve İstihbarat Müdiriyeti Umumiy esinim, 
Dahiliye Vekâletine rapttna dair teklifi kanuni
si (2/101 M.) ve Kastamonu Mebusu Dr. Suat 
Beyle arkadaşlarının, Matbuat ve İstihbarat Mü-
diriyeti TJmumiyesinin Dahiliye Vekâletine mp-
tına dair takriri ve Bolu Mebusu Tundk Hilmi 
Beyin, Matbuat ve îsttihbarat Müdiriyeti TJmu
miyesinin Dahiliye Vekâletine raptvnkı âkir tak-

* riri ve Lâyiha ve DahİUye Encümeni mazba&ala-
riyle, Matbuat Müdiriyeti TJmumiyesinin Hari
ciye Vekâletine raptma dair Büyük Millet ^Mec
lisi Riyaseti tezkeresi [1] 

REÎS — Efendim, Matbuat Müdiriyeti Umu
mıyesi hakkındaki teklifi kanunui. 

HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Teklifi 
kanuni değil, tadilnamedir efendim. Derdesti 
müzakere olan tadilname. 

REÎS — Evet tadilname, Gümüşane Mebusu 
Hasan Fehmi Bey ve Konya Mebusu Refik Bey 
tarafından verilen tadilname: 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
MADDE 1. — Büyük Millet Meclisi Riyaseti

ne merbut olan Matbuat Müdiriyeti Umumiyesi 
Hariciye Vekâletine raptolunmuştur. 

MADDE 2. — Matbuamı dahiliyeye mütaallik 
umurda Matbuat Müdiriyeti Umumiyesi doğru-

[İ] Evveliyatı altıncı cildin 89 ncu sayfasın-
dadır. 

dan doğruya Dahiliye Vekâletiyle temas ve mu
habere eder. 

MADDE 3. — Bu kanun tarihi neşrinden iti
baren mer'iyülicradır. 

MADDE 4. — Bu kanunun icrasına Dahi
liye ve Hariciye Vekilleri memurdur. 

Konya Gümüşane 
Refik Hasan Fehmi 

REÎS — Efendim, birinci maddeyi okuyo
rum, reye koyacağım. (Lâyiha Encümenine git
sin sadaları). 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Efendim 
gitti geldi. 

HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Encü
menin derdesti müzakere olan kanunu üzerine 
tadilnamedir. Maddeyi tekrar okuyorum. 

MADDE 1. — Büyük Millet Meclisi Riyase
tine merbut olan Matbuat Müdiriyeti Umumi
yesi Hariciye Vekâletine raptolunmuştur. 

REÎS — Kabul edenler ellerini kaldırsm. 
Kabul edildi efendim. 

MADDE 2. — Matbuatı dahiliyeye miitaallik 
umurda Matbuat Müdiriyeti Umumiyesi doğru
dan doğruya Dahiliye Vekâletiyle temas ve mu
habere eder. 

REÎS — Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edildi. 

MADDE 3. — Bu kanun tarihi neşrinden iti
baren mer'iyülicradır. 

REÎS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edildi. 

MADDE 4. — Bu kanunun icrasına Dahiliye 
ve Hariciye Vekilleri memurdur. 

REÎS — Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edildi. 

Heyeti umumiyesini de reye koyuyorum. He
yeti umumiyesini kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

4. — Karahisan Sahip Mebusu Mehmet Şükrü 
Beyin, şimendifer melzemesi mubayaası için 
îtalyaya izam edilen iki mebus hakkında istizah 
takriri ve Nafıa Vekili îsmaİl Fazıl Paşanın ce
vabı 

REÎS — Nafıa Nezaretinden istizah var efen
dim. 

NAFIA VEKÎLÎ ÎSMAÎL FAZIL PAŞA 
(Yozgad) — Efendim, Karahisan Sahip Mebusu 
Mehmet Şükrü Ef. nin Nafıa Vekâletinden bir is-
tizahnamesi var. Anadolu demiryollarının yedek 
eşyasmı mubayaa etmek için mebusanı kiram
dan Saruhan Mebusu Süreyya Bey ve Kozan 
Mebusu Dr. Mustafa Bey gönderildi. Acaba bun
ların yerine orada bulunan birtakım mümessil
lerimizi memur etsek daha ziyade idareli olmaz 

mı idi? diye soruyorlar. Halbuki 23 Ağustos 133Ç 
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tarihinde bu şimendiferlerin yedek eşg&siBi/.aLı' 
mak lüzumu katisi hissölunmuş idi ki, bunlar 
alrtintâ€îke>;* yettîden tfcitth* edil'eeelr'yetiek^ş-
yası yoktu. Evet Nafia Vekâleti* bu ^meseîeyi-
n a m n itibara.alarak- Heyeti Vekileye'l&zımge-
len şeysini vermişti. Biriakım*esbab v ^ avamil 
haylûlet-etti, bulana kadar kaldı. Hattâ korka
rım ki,*, bur zamana kadar teehhürüm bile belki 
bize bir zarar verir. înşaallah vermez. 

Geleline bu iki zâtın göriderılîiiesi meselesine. 
BüMaröâh başka mahsüsi ölâtâk Aiîadölu Ka't 
tamiratr. mühendisi -Necip-Efendi; bir <İe; JJSki-
şehîr^deh ustabaşı Mustafâ Efendi gönderildi. 
Asıl mütehassıs bunlardır, eşyayı btöilltr, .se-
çecekles? ve bakacaklar, gerek *hâritasıhîr ebâdı-
dıhi tetkik' edecekler, muvafik olanlarını ala
caklar. Ancak bu.mesele, bit mubayaa aşağr 
yukan^'zânnederiim 150*' bitt lirayaı'«baliğ Cola-

carkte.> (160)i bhi-liralıki b i r m u b a y a a ^ yalnız t 
bir NecipRElemdiyev1 biprmüîtfhâi^ııs^veyâîusfeâ-f 
başs'^MteSafa;- Efendiye bu^papöyHtesliıti» etme
ğe ben cesaret edemem. Milletinise*v*lâüijve;her/i 
türlü masarif ve varidatını murakabeye memur 
oîâti: He'yeti Âl iyenizdeı ı ik î zatrü' bulunması 
benli* * için'dâha: ziyâde4âzlmto. Buhdânba^Kâ 
orada" iki tane - adâiiîmîz vâr deniliybr: Bunu; 
bilmiyorum. Benim, bildiğim, orada' bir'- Gâîtp" 
K M a l İ 'B&y var; bir de Bâİp;:B6y namında; bir 
miralay var. Aralıkta muhabere ediyor; Fakat 
oMârBf H e ^ i ' . Yekileye.- mert)utiyfetl'-nedir^ ve 
orada ne yapıyor? Katiyenvmalûnlattm yok-ve' 
onlara?* hiş^birit î ıöadım yok' ki, ıbu me&öîeyi 
onlara havale edeyim. Başka bildiğim fbii* adam-
yok., 

Cami Beye gelince; Cami-Bey bir hâriciye 
memurudur. Bugün Soma 'da bulunuyor-»; Ya
rın bâşkâ yerde bulunur ve dolaşın. Bir.?mürah<-
has? böyle şeylere bakamaz. Öü gidecek olan 
adamlar gece/t gündüz fabrikaları dolaşacaklar, 
bu fabrikada olmazsa b^ür, fabrikaya gidecek-^ 
çekler. Yani bu mukdimane çalışılacak bir 
işti^€âiûSİ?ıB#yini şeysiyie<.yamrBiişvbiitaıez. Bu 
gi^entıneHiufclara para^yeTİldi!deniırserîşjm<îif'<mtJ 
des ise sSytf^eydm'r Dört rza l^ Antalya/dair îta$-
y^spteBdart verilen) > üeride^he$âbı< igörülmek üze^ 
re, sekiz yüz liradır (Hiç bir şey değil sadala^ 
rı) .Sonra bir de buradan Antalya'ya kadar git-
meîeriîie mâhsiis olan hlârcn*ahi nizamî Var, o 
verilecektir. Sonra bunların orada .üç,. dört. ay 
ikalrsek, edeceklerine nazaran» ,mâ&âriff* yevmiyer 
lerîiıe medar olnîak üa^-e btfnlârâ, yani. mebus 
arkadaşlara (6r6&î) i talya frangı ve ustalara da 
bunünr yüzde' altmışı verilecektir (Hepsi ne 
ed .M sadaları). 

i f t M A F A B. (Tokada — Bizim, para ile 
ne.edefci 

NAMA VEKtlJÎ İSMAİL F A Z I L - P Ş , (Be-» 
•-).• — Bir frank döıytr beş s > kumıştur,. 

ki? Maliye Yekâleti bunları suhulet olsun 

diye şey etti. Bunun mecmuu nihayet: dört 
be§Jbin<lira içerisindedir. Yüz elli bin liralık 
bir i§ için gidecek olan bu .arkadaşlarımızın 
sarf edeceği dört, beş bin lira o kadar istiksar 
edilecek bir yekûn değildir zannederim. Bu bap
ta vereceğim izahat bundan ibarettir. Eğer bu iş 
yapılırsa bu hiçtir; 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Herhangi bir tüc-
can^ganderşeki yüzde 15 komüsyon ile idare 
etmez; 

NAFIA VEKİLİ ÎSMAÎITFAZHj Pş. (De
vamla) — Efendim mesele o değildir. Başka 
• adama emniyet edememek meselesidir. Ben baş-
; ka adama emniyet edemem. 
: REİS — Sahibi istizah Şükrü Beydir. Şük-
\ rü Bey söyliyecek. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip)-— 
Muhterem arkadaşlar; bendeniz bu/takriri arka
daşlarımızdan bu iki zatın buradan hareket et
mesinden evvel hazırlamıştım. Fakat vermek 
hususunda biraz imsak ettim; Düşündüm ki bun
lar hareket ederken elbet Meclisi âlinizin me
zuniyeti alınacaktır. İzin almak üzere buraya 
geldikleri zaman mütalâatımı söyliyerek bunla
rın bu türlü-hareketlerinin doğru olmadığını 
söyliye çektim. Fakat gördüm ki Meclisi Âliniz 
her vakit • emri • vaki. karşısında , bulunduğu 
gibi-bu M defa da emri vâki. karşısında kaldı. 
Bu..zatlar buradan hareket edecekleri zaman 
mezuniyetleri hakkındaki izin tezkeresi Divanı 
Riyasetten geldi, okundu. Bendeniz de o vakit 
takririmi verdim. Paşa Hazretleri buyurdular ki.; 
bir iki mütehassıs gönderdik; İki mütehassıs 
gittikten sonra meclis âzasından bu iki zatın 
gitmesine lüzum varım idi? Bendeniz diyorum ki, 
lüzum yoktu. Çünkü kendilerinin mütehassıs ola
rak gönderdikleri bu zevata itimatları yoksa şa
yanı itimat o]an adamları göndermek lâzımgelirdi. 

OPERATÖR - EMİN B. (Bursa) —Nereden 
bulacak? 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Bile
mem; şayanı- itimat zevat' hariçte yokta bütün 
Meclisi kiram âzası sahibi; itimat ise ve onların' 
içinden' göstermek lâzım- ve; lâbüt'' ise orada' iki 

• arkadaşımız vardı.- Bu iki arkadaş Heyeti Ve
kile tarafından şayanı; itimat, görülerek yine 
Heyeti Vekile karariyle İtalya'ya gönderilmişler
dir. Bunlar da Cami ve Enver Beylerdir. Bu iki 
arkadaş »elbette şayanı* itmattır. Eğer şayanı? iti
mat olmamış. olsalardı Hükümet bu gibi vezaifi 
onlara veripte- italya'ya göndermezdi ve • onlar, 
orada elyevm bu gibi vezaifi görmekle meşguldür 
zannederim: Maliye Vekâleti sipariş etmiş oldu
ğu' kâğıtları Enver. Beye sipariş etmiştir ve o va
sıta ile İtalyan kâğıdı getirttirmekte bulunmuştur. 
Maliye Vekâleti böyle bir takım vezaifi Enver 
Beye yaptırıp dururken Nafıanın bu siparişi 
Cami Beye verilemez mi idi? Cami Beyin, Enver 
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Beyin bu gibi iktisadi mesail ile - İtalya 'ya gitmiş j 
olduklarını biliyoruz; Yoksa-harici bir vezaif ile 
gittiklerini "bilmiyoruz, ve bilmem ki, bugün İtal
ya 'da' resmen harici - bir vazife olabilir m ü 

OPERATÖR? EMİN B. (Bursa).— Neden ol
masın? ' 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Bunla
ra havale mümkün iken ve bütçenin bu kadar 
açık olduğu'bir-zamanda tasarrufa riayet etmek 
lâzımgelirken, bu arkadaşların; makine fenniyle 
o kadar alâkaları olmadıkları halde izamları doğ
ru değildir. Her* bir arkadaşa beşer>> altışar: bin 
lira-vermek ve bu gibi mesaili teksir etmekle bil
mem* ki, bütçe- açığını ne- suretle kapatabile
ceğiz? Sonra bu çeşmenin suyu nereden i gelecek 
efendiler? Eğer- bu çeşmenin suyunu bulabilirsek 
ziyam-yok: Herkese birer vazife tevdi: ederek 
gönderelim. Fakat bu çeşmenin suyu akmaz ve 
akmasının ihtimali yoktur. Çünkü yaptığımız 
mütezayit teklifi kanunilerle vergileri, arttırdık 
görüyorsunuz. Bugün hali işbaa gelmiştir. Hali 
işbaa gelen bu memlekette hergün yeni yeni mas
raflarla bütçe açığını tezyit ediyoruz. Geçen gün 
Maliye Vekili Beyefendi ya. on altı milyon lira 
bütçe açığını kapatmalısınız, ya bana bir varidat> 
göstermelisiniz veyahut ben' size böyle kanunlar
la gelmeğe mecburum diyordu. Buna karşı elbet
te bir cevap veremiyorduk: Nasıl cevap verece
ğiz! Pek doğru, çünkü biz her mesarif i kabul ede
cek ve bunları hoş > görecek olursak Maliye Ve
kili 'Beyefendi de bizim kabul: ettiğimiz bu borç
lan tesviye etmek için bize yeni yeni kanunlarla 
gelecektir,.; 

Bendeniz diyorum ki, bu. iki arkadaşın, izamı 
zaittir. Bilüzum ve beyhude.olarak.Hazinei.mil-
leti tizrardır. Ya oradaki arkadaşlar şayanı iti-

. mattır; veya: değildir. Onlar şayanı itimat de
ğilse onların da gönderilmemesi lâzımdı. Bunlar 

' da değilse bunların da. gönderilmemesi icabeder-
di. Şimdi bu ikinci masraf tamamen zaittir, son- ; 
ra; bu arkadaşlar s hem buradaki muhassasatla-
rmı alıyorlar, hem de harcirah alıyorlar. Bina
enaleyh kaydettikleri mesarifi zaruriyeyi vermak 
bilmemki bu,! mevcut harcirah nizamnamesine 
deme dereceye kadar uyar? Bizim'bildiğimiz bu 
gibi mesaikiçin. elde bir harcirah nizamnamesi 
vardır; verilecek ve yapılacak şeyler hep o nizam
name dahilinde olur. Böyle eşkâli hu&ısiyede pa-. 
ra vermek olamaz. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Bir adam iki ye
rinden, boğazlanmaz. , Halbuki biz on yerinden 
boğazlamak, istiyorum., 

MEHMET- ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Bu iti
barla,.şu.^muamelenin.doğruluğuna kail değilim. 
Bu arkadaşların gönderilmesinin maslahatı temin 
edeceğine de kani- değilim, Çünkü bu arkadaşlar 
makina fenninden anlamadıkları gibi bu şeyden 
de anlayamazlar ve bu işleri orada suhuletle gö
rebilecek vaziyet ve derecede değildirler, Çünkü 
bti işlerden anlamazlar. Her halde orada bir sim-
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sar, bir komisyoncu bulmağa meeburdiiM^R^Öî^ 
da bulacakları simsara ve komjsyjöaeuya d«rSaf&? 
vermek mecburiyetinde. kalaeaMarRvey«to1ölıl%ît* 
cakları şeyleri daha fazla' para ilejaln^tak^kagşi!^, 
sında: kalacaklar. Bu • itibarla; memlekeii kza^&v 
racaklar değil, bilâkis komisyoHcuyi&4a;^trftTKe¥t! 
mek suretiyle kaybetmiş oİaeağı?; Dç^în^^,? 
doğruya bu. mademki bizim ı orada s ş$p$nj,t jgtimat 
iki arkadaşımız vardır, bu işlerle meşj^dur,*>on?-
larla bilmuhabare bu : işler tesviye edilebilirdi ve* 
onlara. sorulurdu, biz şu kadar şeyi almak; istiyor •; 
ruz, bunu ka^ kuruşa alabiliriz! Ve ka§ günçİfu 
buraya teslim edilebilir diye böyle, ^ilnınİLafifSe* 
tâyin ettikten sonra alınabilirdi.A Şiniği xae§^u7v 
1 ât içinde hiç bir tetkik .ve talıkiksxz .bu^aps- , 
lar gönderiliyor ve bir,çok para verüi^or^ îıeti^; 
cede ne olacağı hepimizce meşkûk, t plaı* :bmıftu%,. 
meleden dolayı bendeniz ; maalesef Nafına -V&kâ* s 
letine bu şerait dâhilinde beyanı, itmşAWmk"< 
zurum. (Pek .doğru »adalar*) 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim, . burada, 
bu meselede iki, şey var. Birisi,İJİzim arkadaı^a-i, 
nmızdan herkim olursa,olsun Me^sin î iznjn i^^ , 
mak lâzım, bu izni almadan, r Heyeti ,â%e bunlar* 
mezuniyet vermeden Heyeti Vek^ v ne4enr .gş^ 
deriyor? Ve bu. heyetin neden malûmate.Qİmi3roüf 
Şimdi arkj&daslarımız, - gfttikten» 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (K^ahişar^aMk) , — 
Onlar emri vâki; yapmak istediler.;; 

VEHBİ Ef.. (Devamla), —<• Arka^aş^rfliM, 
gittikten sonra bunlara •' mezuniyet a v&d&^W& 
dair Divanı Riyasete bir şey geliyor.; ^ j^m«Eifc 
yaset bilâ, mütalâa Heyeti. aliyenlge^ seYkgfcfcifc 
Fakat onlar gittikleri sonra> şayanı: dikka&.plaftr 
ikinci, şey, Abdülhamit zamanında Hârpiye. Ne
zaretine fişek ve.mavzer olmaçak plursa... 

YAHYA GALİB B, (Kırşehir) — Allak rah
met etsin. 

VEHBİ Ef., (Devamla) — Bahriye» Nezare^ 
tinden söylediğimiz efendilerde^ ; ikigi i. gjçterçüf 
(Şimdi de öyle sadaları). Bahriye, Negftretifte-
vapur .vesaire gibi bir . şeyler mübayaft^^lü- , 
zum olursa, Harbiye efendilerinde]* iki» kişi »gj,*.-
derdi. Şu muameleyi • hâlâ unutmjyaeakjftiSJ?!;, 

OPERATÖR EMİN B, (Bursa,) — Süjfübı 
da bulunmayınız. 

VEHBİ Ef. (Devamla) — Suizan değil efeın 
dim, rica ederim. Emin Bey, (Şid4et^%;a%şlar 
devam - sadaları.) Düşününüz. efendiler, ,şn ^"ftş® 
meleyi. inkâr s eden var, mî? •. 

TAHSİN B. (Ayd ın )— Defamı,ediniz^hp^ 
efendi, doğru •söylüyorsujftv 

VEHBİ Ef. (Devamla) — Devriıs&brittaît%* 
le. değilmi idi? Süreyya Bey: mülkiye; menranif 
diğer arkadaşımızın ne olduğunu; bilmiyorum 
(Doktor sadaları) Terzi^olan bir adamat5©ıit(§H 
lingir olacaksın* çilingir olanbiriadanıraAeliajefedç 
makası verip sen-şu elbiseyi kesip<£eî^olid$möte?< 
ten başka ne demektir? Beyefendü^makmaaıch 
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den ibarettir, şimendifer alât ve edevatı ne-gibi 
şeylerdir ve nereden alınır? Bunların hiç biri
sinden haberdar olmıyan beni gönderirseniz ben 
orada bu vazifeyi ifa edemem. Herkesi göreceği 
vazifeye gitmeli. Göremiyeceği vazifeye göîıde-
rildimi mutlaka kayırılmaktır. Kayırılmaktan 
başka bir şey değildir (Şiddetli alkışlar) 

Sonra Paşa Hazretlerinden bir şey soruyorum. 
Bu gibi mühim mübayaatlarda Avrupa'da pek 
çok fırıldaklar döner. Gerçi tüccar değiliz ama 
bu dünyada biz de yaşıyoruz, tüccarlarla daima 
temasta bulunuyoruz ve görüşüyoruz, Avrupaya 
gidip gelenlerle tanışıyoruz. Bunlarda pek çok 
fırıldak döner. Acaba bu gibi mühim işleri ya
pan ocaklardan ve tabiri aharla evlerden kimler
le görüştü ve şimdiye kadar ne gibi şeyler ih-, 
zar eyledi? Hangi fabrikalarla muhabere edildi.? 
Bunlar hangi fabrikaya müracaat edecek? ve sim
sarlardan ve acentelerden kaçına müracaat etti?. 
Hangisinden cevap aldı? Şunu kürsüde bize de
sin ki, falan acanteye müracaat ettik, şu cevabı. 
aldık ve bunların içerisinden şunu bir derece 
ehven gördük ve falan simsara adamımızı gönder
dik, o yolda oralarda taharri edecekler, bu işi 
görecekler demeli efendim! bakınız biz .Konya'da 
bir su ^getirtecek olduk, İngiltere'den, İsviçre'
den Fransa'dan bütün fabrika acentelerinden 
bize faturalar geldi. Onların herbirerleri şera
itini beyan etti, biz onları tetkika, işimize ya
rayanlar ile muhabereye koyulduk. Paşa Haz
retleri kim ile muhabere etti? Nereye müracaat 
etti? Hangi acenteye müracaat ile bunları gön
derdi? Buradan Avrupa'ya doğrudan doğruya 
bir adam gidipte mal alamaz efendiler. 

Efendiler, ondan sonra Şükrü Beyin buyur
dukları pek doğrudur. Biz bir İhtilâl Meclisiyiz 
ve ihtilâl devresindeyiz. Böyle boşuboşüna para 
harcedecek zamanda .değiliz. Binaenaleyh orada 
bulunan iki arkadaşımızın mademki masrafını 
bu millet sinesine sarmjştır, o iki arkadaşımız 
yirmi dört saatin iki saatini bu millet için feda 
edebilirdi. Oradaki arkadaşlarımıza neden ha
vale olunmadı ? Şükrü Beyin dediği doğrudur. 
Diyeceğim budur. Paşa Hazretleri şti kürsüde 
hangi acente ile muhabere etti ve ne gibi şerait 
dairesinde bunları gönderdi? Bunları izah et
sin. . - • • • . 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Efendim, 
Şükrü Bey biraderimiz; İtalya'da Cami Bey ve 
Enver Beyler varken diğer iki arkadaşımız ne 
için gönderildi diyorlar. Enver ve Cami Beyle
rin vazifelerini bilmiyorum. Fakat haricî bir 
vazife deruhte ettikleri dermeyan edildiğine na
zaran bu işle bu zevat uğraşamazlardı. Sonra 
her bir adama beşer bin lira verilmiş değildir. 
Efendim, hepsine birden beş bin lira verilmiştir. 
(Daha ne olacak sesleri). İki tane mütehassıs 
usta gönderildiğinden bahsolunuyor. Bu usta
lardan bir tanesi ecnebi imiş ve elyevm tabiiyeti. 
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I eçnebiyede bulunan bu adamın eline büyük bir 

para verilipte gönderilemezdi. 
MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) 

•— Ecnebinin gitmemesi lâzımgelirdi. Onların 
gitmesi daha felâkettir. Hiç doğru değildir. 

NAFIA VEKİLİ İSMAİL FAZIL Pş. — Ec
nebi demedim. Necip dedim. Yanlış anlamış
sınız. 

OPERATÖR EMİN B. (Devamla) — Nafıa 
Vekâleti bu arkadaşlarınızı göndermezden evvel 
yalnız bildiğim bir şey vardır. İtalya'ya gitmek 
meselesi bendenize teklif edilmişti. Kabul et
medim, reddettim. Binaenaleyh Vehbi Efendi 
Hazretlerinin kayırilmış filân dedikleri sözle
rini nabemahal telâkki ediyorum. Çünkü (Gü
rültüler) (Nabemahal değil sadaları). 

MUSTAFA B. (Tokad) — Sen doktorsun, o 
işten ne anlarsın? 

OPERATÖR EMİN B. (Devamla) — Sonra 
arkadaşlarımızın kim olduğunu bilmem dediler. 
Birisi Meclisin bütün hususatı dahiliyesini ida
re eden bir idare memuru ve diğeri de her ne 
kadar doktor ise de Tüccar Mustafa Bey ismiy
le mâruf bir arkadaştır. Yani bütün ticaret işle
rine vâkıftır. (Nerede ticaret etmiş? sesleri). 
Burada ticaret ediyor. Bunu herkes tanıyor. 
Doktor Mustafa Bey namiyle tanınmıyor, Tüç-
ear Mustafa Bey denirse tanıyorlar. 

MUSTAFA LÛTFİ B. (Siverek) — Harici
ye meselesi başka, ticaret başka. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Mustafa Bey tüc
car değildir. 

OPERATÖR EMİN B. (Devamla)^ — El
yevm tüccardır. Ne ise bendenizin vbildiğim bu 
kadar efendim. Fazla söylemiyeeeğim. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Efendim, 
bendeniz Şükrü Beyefendinin istizahlarında yal
nız mühim olmak üzere bir nokta görüyorum. 
Dediler.ki; Meclisi Âliniz âzasından böyle me-
muren olsun, vazifeten olsun, gerek memleke
tin dahiline, gerek memleket haricine gönde
rilen zevat hakkında Heyeti Vekile Meclisi Âli
den bir karar istihsal etmiyor ve emrivakiler 
karşısında bırakıyor. Bunda hakikaten yerden 
göğe kadar haklan vardır. .Fakat şimdiye kadar 
bu birinci defa olarak vâki olmuş değildir. Baş
ka defalar da bu kürsüden arzetmiştim ki, Heyeti 
Vekile maalesef bu hususta lakayt kalmış ve 
Meclisi Âliniz de kendi salâhiyetini istimal etme
miştir. Şimdi bunu temin etmek lâzımdır. Fa
kat buradan şimdiye kadar bir çok. arkadaşla
rımız gitmiş olduğu halde. yalnız Süreyya Beyle 
Mustafa. Bey hakkında söz söylemek, onların 
hissiyatını rencide etmek zannederim doğru de-

| ğildir. (Gürültüler). 
MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) 

— Şahsi mesele yok. 
HAMDİ NAMIK B. (Devamla) — Şimdi 

I efendim, buyurdular ki; Enver. Bey orada mev-
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cuttur. Bendeniz zannediyorum M, Enver Be
yin vazifesi hitam bulmak üzeredir. Diğer ar
kadaşımız öami Beye gelince; elyevm Rodos'ta 
bulunduğunu zannediyorum. Maamafih -Paşa 
Hazretleri buyurdular ki; bu bir vazifei- harici
ye ile meşguldür. Tabii böyle mubayaat işleriy
le meşgul olamaz. 
; Sonra giden arkadaşlar esasen bendeniz zan

nediyorum ki, mubâyaata memur değildir. Mu
bayaat için gönderilen memurların suiistimalâ-
tını kontrol.etmek içindir. (Handeler). Nafıa 
şüphesiz tabii iki mütehassıs memur gönde
riyor. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Demek suiistima-
lât var. 

HAMDİ NAMIK B. (Devamla) — Hayır, gi
den memurların suiistimal etmesi ihtimaline 
mebni bunlar kontrol vazifesiyle tavzif edilmiş
lerdir. Sonra Vehvi Efendi Hazretlerinin bu 
devri Âbdülhamit devrine teşbih eetiklerinden 
dolayı çok müteessir oldum. (Gürültüler). Efen
dim, buyurdular ki : Bu sırf kayırmak içindir. 
- VEHBİ E l (Konya) — Hakikattir sözüm. 

HAMDI NAMIK B. (İzmit) — Böyle zannet
miyorum efendiler. Çünkü bunlara verilen para 
binleree lira değildir. (Ya nedir? sadaları). 
Söyliyeceğim efendim. (Gürültüler). 

REİS — Hatibin sözünü kesmeyiniz rica 
ederim. .Söz söyliyecekler kürsüye gelip söyle
sinler. 

HAMDİ NAMIK B. (Devamla) — Kayırmak 
suretiyle gönderilmemişlerdir. * Çünkü verdikleri 
para ayda iki yüz lira bir paradır ve bu istiksar 
edilecek para değildir. Bugün Nafıa Vekâleti 
komüsyöneular vasıtasiyle mubâyaata girişmiş 
olsa idi oh bin lira komüsyon vermesi lâzım-
gelirdi. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Yüzde on 
itibariyle enaz. 

HAMDİ NAMIK B. (Devamla) — Halbuki 
Paşa Hazretleri buyurdular ki; ikisine verilen 
para üç yüz lirayı tecavüz etmemiştir. 

YAHYA GALİP (Kırşehir) — Seksen bin de 
olsa yine azdır. 

HAMDİ NAMIK B. (Devamla) — Binaen
aleyh yine Şükrü Beyefendinin temas ettikleri 
noktaya avdet ediyorum ve Heyeti Vekileden 
tekrar tekrar istirham ediyorum. . Badema arka
daşlarımızdan böyle memuren gönderilecek ze
vatı göndermeden evvel Meclisten bir karar is
tihsal etsinler. ' • • 

ÖMER LÜTFİ B. (Amasya) — Efendim, an
laşılıyor ki, bizim bir çok, mubayaatımız olu
yor ve olacak. Tabii postahaneye pul lâzım olu
yor, adam gönderiliyor. Maliyeye bilmem kâğıt 
lâzım oluyor, Nafıaya âlât ve edevat lâzım olu
yor. Şu halde her defasında başka başka alman 
şeyler için adam gönderipte azimet ve avdet har
cırahı verileceğine acaba bilmiyorum İtalya'da 
belli başlı ihtisas ashabından ufak bir heyet bu

lundurulamaz mı? Muayyen işlerde mütehassis 
olan zevattan Cami Bey veyahut bir diğerinin 
riyaseti tahtında, küçük bir heyet bulundurul
sa, bütün siparişler onlara verilse zannederim 
ki, daha mâkul olur. 

Sonra Cami Beyin Umuru Hariciyede bu
lunduğundan dolayı mubayaat işleriyle meşgul 
olamıyacağr, söyleniyor. Bendeniz müsaadenizle 
bunu kabul etmiyorum efendim. Yani haricî işle . 
meşgul olan - hattâ bir sefir bile - resmî muba
yaat işleriyle uğraşabilir. Sonra oradaki Galip 
Kemalî ve Edip Beylerin meselesine * gelince : 
Bu zevat (Gürültüler). Müsaade buyurun. Paşa 
Hazretleri söylediklerinden dolayı soyuyorum. Bu 
zevat ya orada bizim tarafımızdan bir memuri
yette bulunuyorlar veyahut kendi hesaplarına -
bulunuyorlar. Kendi hesaplarına elbette sipariş 
etmek belki münasip olmaz. Fakat buraca veril
miş memuriyetleri varsa bu işleri de görebilirler. 

MALİYE VEKİLİ FERÎD B, -T- Galip Kemali 
Bey İstanbul'da. 

ÖMER LÜTFİ B. (Devamla) — Sonra Mec
listen izin almamak meselesine gelince; He
yeti Vekile veyahut Nafıa Vekili tabii gön
dermiş deniliyor. Nafıa Vekâleti Meclisten 
izin almaksızın iki arkadaşı göndermekte ne 
kadar haksızsa o iki arkadaşımıznı da kendile
rine Heyeti îcraiye Vekili tarafından verilen 
bu vazifeyi Meclisten istizan etmeksizin ka
bul etmeleri o kadar gayrı makul olur. 

TAHSİN B. (Aydın) — Gerek Cami Bey 
arkadaşımız ve gerek Enver Bey bu işi gönde
rilen Dr. Mustafa Bey vesaireden maaziyade 
hüsnü suretle ifa eder zevattandırlar. Bunlar 
aylardanberi milletin harcırahı ve milletin 
tahsisatiyle orada yaşamakta ve Hükümetçe 
kendilerine tevdi edilen vezaifi hüsnü ifa et
mekte bulundukları halde ve bu müddet zar
fında ö muhitle temas etmeleri hasebiyle ora
ların muamelâtına ve kimlerle ne gibi işler 
görülmesi lâzımgeleceği hakkmda tabii her 
keşten ziyade sahibi vukuf ve ihtisas olma
larına binaen her halde bu vazifenin onlara tev
dii zaruri idi. Kaldı ki, mazeret olmak üzere 
Enver Bey biraderimizin vazifesi hitam bul
mak üzere olduğunu ve yakında avdet edeceğini 
söyleyorlar. Bu daha ziyade bizim noktaina
zarımızı teyit eder. Eğer Enver Beyin vazi
fesi orada hitam bulmak üzere ise bu vazife ona 
tahmil edilir. Ve hiç olmazsa tekrar azimet ve 
avdet harcırahı verilmezdi. Her halde bunlar 
bir hüsnüniyete binaen gönderilmiştir. Beye
fendiler ve Heyeti Vekile daima böyle bir ta
kım icraatlariyle bizi daima emrivaki karşı
sında bırakmak tarikini ihtiyar ediyorlar. 
Bunlar bir ceza, mukabele görmezse efendi
ler ilanihaye bizi burada . keenlemyekûn gibi 
addedeceklerdir. (Doğru sadaları, alkışlar)/ 
Eğer Heyeti Vekile bizi buraya yalnız milletin 
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ikffl^&tâmmmk 4çin gelmiş zammediyorlarsa 
^l t f t ,^ya¥lar . CBiz buraya namusumuzla gel-
^İk^ft^^usuıöu^â ğideö^iz. 

W M İ Y E N Ö B E T İ VEKİLİ AHMET 
MUHTAR B. (İstanbul) -^ Ne demek istiyorsu-

' ̂ T p I â M B. (Devamla) — Nafıa isleri zannet-
nfeeyiaiz'yâlnız bundan ibarettir. * Nafıa işleri 
Kiugün tezebzüp İçindedir. Bugün milyonlarla, 
mSd yüz milyonlarla liraya elde edilemeyen 
İıü. kadar tutrukuhâdidiye açıktadır. Bu sirf ikti
sadi vö! idari noktai nazardan hüsnü istimal edil-

;MefflQJ6sdnden ve isin başında radam gibi adamlar 
JîUİUJanıam^smdan ileri geliyor. Bugün binlerce ki-
.iometre yapılmış Kazır demiryolları masrafını çı-
karmia^ıkt-an sonra her zaman binlerce lira para 

lİ^öraat istiyorlar. Yazıktır artık milletin 
,&Mferüıe tahmil edilecek bir memba.kalmadı. On 
*alü,BWİyon açığımız vardır. Bunlar yağma ha-
'Mîuii Mreği diye istediklerine para veriyorlar. 
Her halde bu işler şayanı emniyet ricalin yapa-

'^ |ğı*î^rt i i r . ^«aenaleyh ben kendi hesa-
v5l^dl^^i1itJtılfâ^*b6^an ediyorum. (Bravo ses-

^tfi&AN 'B. (Cebelibereket) — Efendiler 
M"Ntffık'iTekâl'eti: bazı malzeme mubayaatma ka-

îa^f^rmiş,'onların mubayaası için iki'de müte-
'hâsms m^mur'tâyin etmiş. Bunların suiistima
line'm'eyftan'^erüıemek için, bu malzemenin is
mi, mahalli isıtimali ve nerelerde yapıldığı hu-

ugıistöSda* m'âîumat sahibi- olmayan bir doktorla 
^krfeMa^ârmü&an1 diğer birini suiistimale-mey-
'"^to^rmemfek'için 'göndermiş. Hepiniz bilirsi-
1 *&«' bendiler • bendeniz o' arkadaşlarımın ikisine 
*°dî§*$kk deiin^revdbıtla merbutum, Fakat ne ya-
^^âîrm^ki, ^ SaAat-işidir. 'Yüz yirmiıbin-lira-
' 4ı£maizeöie altoımak üzere gönderilen bu iki-zat, 
ljÖemin>'de'8W,2ettigim''igibi,''ne malzemenin cinsi-

^ni, îi^eiie^îstifliar'!eiaildiğini,. nerede kullanıl-
''^ınıV^ne'fryâtla-satndığmı bilmiyen 'bu iki 
*v,8trk4daşfdiğer1 •öıü'teîıasdislann ahzuata edişini 
'4ft6ntröbMliec'ek (Gürültü) rica ederim müsaade 

'flyüytırunuz!/lBt£niarın',kontrol etmek imkânı ol-
^iÖğu'nü^kâbul^etöiekiçin âkddan ve mantıktan 
** i&afc^ölmafe lâzımdır. Çünkü sanatı değil, nere-
"'tî&Ien 'anla^m^ftMlı? • Bendeniz Cami Bey ya-
** â£rmış! demiyorum. Fafett hergün>bu'memle-
^Kötte'^z^lli'lbıin biralık mubayaat yakıldığı 

m*âskâ®%îendiler 'fca&gi mebustan bir kontrol tâ-
'"yin^lml^ftr?'^Burada mubayaat'yapılıp "du-
^Hft'ken'l%ir memur tâyin edilmiyor da italya'ya 
""îıeîiçin >-göırideriHyor? Dâva'peşindeyiz. Bu 
^dâvayî Itözattm&k için M bir ordu bir de'para lâ-
'vjamdır;^blâ^kâ bil* şey değil. Yirmitpara sigara 
^l&IStdina, "sfekfcen lira1 »bilmem kime, Maliye Ve-
u M % e ^ : p n bir tafcım teklifle- karşımıza .geliyor. 
v,&iffetm*-4tfâlİni düşünüyor ağlıyoruz, derken 
^it-ıtaraftaiı'-bi^Na'fıa'Vekili -çıkıyor, beş bin 
*îfrayl İftâUSteız bir yere sarf ediyor, heba edi

yor. Binaenaleyh efendiler ̂ hakikati söyliyeyim. 
Nafıa? da yalnızı bu; değil, orada pek şok tezebzüp 
vardır. Nafıayı düzeltmek isterseniz Naâa Ve
kili Beyefendiye ademi itimat beyan-ediniz. Ben 
de bu bapta bir takrir veriyorum. 

BEİS —Müıakerenin kifayetine dair bir 
takrir vardır. (Devam sesleri) ^Eâfisaâaları). 

NAFIA VEKÎLÎİSMAÎL EAZHiPş. (Yoz-
gad) —^Evvelâ ŞükrüJBeyim<söylemiş olduğu 
şeye cevap vereceğim. BekızaMedemedim. Yal
nız bir kaç noktasını zapfcetdim. Birincisi: 
Oradaki memurlara- neden «havale edilmiyor? -Ora
daki memurlardan Enver Beyin zaten memu
riyeti bitmiş, geliyor diyorlar. Yeni duyuyorum 
(Gürültüler). Kerem buyurun efendim. Siz söy
lerken dinliyordum:-Sözümü kesmeyiniz. 

EElS — Söz'kesnieyimiz rica ederim. 
NAFIA VEKİLİ ÎSMAÎL FAZIL Pş. — 

Cami Bey derseniz, Cami »Bey oraya mühiın bir 
memuriyetle gitmiştir. Başka '> işe ı bakamıyor. 
İkincisi: Bu mubayaa olunacak «olan malzeme 
öyle gözü kapalı, hiç - anlamadan, dinlemeden 
yapılmış şey • değildir. -Bunlar Anadolu Demir
yolları Müdüriyeti ümumiyesinde bulunan en 
mütehassıs ve: bu işten' 'anlayan -adamlardır. «. ne 
ye' ihtiyaç varsa o' ihtiyaç deftere • konulmuştur. 
Meselâ şu ebadda'lama demiri/ şu ebaddaitahta, 
ne lazımsa ebadı ve einslerHamamiyle yazılmıştır 
ye sonra bunlar1 tecarübü adide' ile de vaktiyle 
kaça alınmıştır. Bunun fiyatı tesbiti ^defter 
edilmiştir. Yalnız her tarafta bugün esarm 
galası münasebetiyle olabilir ki, o vakitte 

-takdir olunan: '.'fiyatlar şimdi .tezayüt etmek 
suretiyle daha fazlaya 'gidebilir. 

Şimdi bu • giden mütehassıslarımız iki tane 
ustabaşıı bir de İtalya'da memur olan bir< mü
hendis, bunlar,gidip oradaki malzemenin cin
sini ve ebadını ve işe yarayup 'yaramıyacağmı, 

.adetâ bir doktor naiıl teşhisi maraz ederse o-da 
o eşyayı teşhis edecektir. Bunun için oraya gi
den dört kişi o kadar hamiyetsiz ve- bu millete ya
ramaz adamlar değildirler '(Estafurullah sada-
ları). 

Kerem buyurunuz, cevap vereceğim. O ka
dar vicdansız insanlar değildir ki, her hangi 
fabrikadan her kaç kuruş alınırsa alınsın diye 
o,fabrikaya derhal parası verilsin diyecekler. 
Onu yapamazlar ve yapamamak için işte bu dört 
kikinin gitmesi lâzım geliyor. k Hattâ beş kişi
nin. Bir fabrikaya gider, başka fabrikaya gider, 
komisyoncusuna sorar, en nihayet fiyatın son 
derecesini tesbit ettikten sonra parasını verir. Bu
raya gelir. Yanlış mı alınmış, doğrumu alınmış? 
Tekrar burada kontrol edilir. Meselenin birin
cisi bu. İkincisi Vehbi Efendiye cevap vereceğim. 

VEHBİ Ef. (Konya) ^ Efendim. 
İSMAİL FAZIL Pş. — Rica ederim dinleyi* 

iniz. ! Siz Ferit iPaşanın zamanaada Konyağa ve 
y Sultan Hamit devrindeki adamların... 
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VEHBÎ Ef. (Konya) — Beis Bey rica ede

rim, müsaade buyurun cevap vereyim. Yanlış 
anlaşılmasın. Su .meselesi Ferit Paşa zamanında 
olmamıştır. Yakında üç beş ay evvel. 

ÎSMAÎL FAZIL Pş. — O vakit dünyanın her 
tarafı açık, istediğin fabrikaya müracaat edilebi
lirdin. Şimdi hangi vasıta ile hangi fabrikaya mü
racaat edeceksin? 

VEHBİ Ef. (Konya) — Üç ay evvel diyo
rum, rica ederim, mütarekeden sonra İsviçre'
den, Londra'dan faturalar aldık. 

ÎSMAÎL FAZIL Pş. — Kim aldı? 
VEHBÎ Ef. (Konya) — Biz aldık. Konya'ya 

su borusu getirmek için dünyanın her tarafından 
faturalar aldık. 

ÎSMAÎL FAZIL Pş. — Ben de size 23 Ağus
tosta bu kürsüden o mubayaayı teklif ettim. 
Teehhür etti. Şimdi hangi acentaya, hangi fab
rikaya müracaat olabilir? 

Saniyen bu giden memurların kendine verilen 
harcırahların miktarı dört, beş bin liradan iba
rettir. îstiksar olunacak bir para değildir. Bu
nunla bütçemiz kapanmıyacak ve bu bütçemize 
bar olacak, şöyle olacak diye söylemek bilmem 
ne dereceye kadar doğrudur? (Evet o para ile 
kapanacak sadaları). Saniyen; bu adamların 
kayınldığı sözünü olanca kuvvetimle reddede
rim. Zira ben hiçbir zaman vatanıma, milletime 
zarar verecek bir meselede bulunmadım ki, bu 
sefer de iki arkadaşıma beş, on para vermek su
retiyle onları kayırayım da milletimi ızrar ede
yim. Eğer böyle olmuş olsa idi Sultan Hamit 
zamanında hiç bir vakit hiç biriniz benim ka
dar on yedi sene bu dallarda sürünmezdi. Bu 
şerefimi muhafaza edin. İsterseniz itimat ediniz-
isterseniz etmeyiniz. Binaenaleyh öyle Nafıa 
Vekili anlamadan, dinlemeden şu işi yapmış de
mek... katiyen bu cehaleti kabul edemem. 

Sizin işinize gelmiyorsa alâsını tâyin ede
bilirsiniz. Ona bir şey diyeceğim yok. Ha-
şimdi mesele, bugün milletin başına çökmüş 
olan buhranı maliyi eğer bu dört bin lira, üç 
bin lira miktarındaki tahsisat - ki bu da tama-
mi'yle bir hüsnüniyete müpteni - »inhaya atta 
bir suiistimal ol masun , bir fenalık olmasım diye 
vukubulan bu maksat ve niyeti haliseyi başka 
maksada tebdil edecek olursanız bunu da olan
ca kuvvetimle reddederim. îşte benim söyliye-
ceğim bundan ibarettir, (Huz ma safa da, ma ke

der) artık başkasını isterseniz yapabilirsiniz. 

2. — ÎORA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

1. — Nafia Vekili İsmail Fazil Paşaya istizah 
neticesinde ademi itimat reyi verilmesi. 

REÎS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el-
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lerini kaldırsın. Kâfidir. İki takrir var efendim. 
İkisi de aynı mealde. (Cebelibereket Mebusu İh
san Beyin takriri okundu): 

Riyaseti Celileye 
Nafıa Vekâletinden vukubulan istizah netice

sin ademi itimat verilmesini teklif ederim. 
Cebelibereket Mebusu 

İhsan 

(Kabul, rel sadaları). (Karahisan Sahip 
Şükrü Beyin takriri okundu): 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Verilen izahat kâfi olmadığından Nafıa Ve

kâletine ademi itimat edilmesini teklif eylerim. 
25 Kânunuevvel 1336 

Karahisan Sahip 
Mehmet Şükrü 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Reis Beye
fendi; evvelâ malûmu âliniz itimat takriri reye 
konur. 

REÎS — Mevcut olan takrirleri okuyacağım 
değil mi efendim ?• İtimat için de bîr takrir veril
miş olsaydı o okunurdu. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahip) — 
Mevcudu reye koyunuz efendim. 

REİS —- Müsaade bu vuruşanız ondan evvel 
bir takrir vardır. 

Riyaseti Celileye 
Mesele lâyık olduğu derecede tavazzuh etti

ğinden müzakere kâfidir. Rn.znameye geçilme
sini teklif eylerim. 

25 Kânunuevvel 1336 
Kırşehir Mebusu 

Yahya Galib 
REÎS — Bu takriri reye koyuyorum. Kabul 

edenler lütfen ellerini kaldırsın (Ademi itimat 
sadaları), (aksin5 "?ve koyunnuz sadaları). 

MEHME1) ŞÜKRÜ B. — Mademki takrir ka
bul edilmedi, itimat edilmemiş demektir. Artık 
aksini reye koymağa hacet yoktur. 

(Yahya Galib Beyin İkinci takriri okundu) : 

Riyaseti Celileye 
İzahat kâfi olduğundan Nafia Vekili Paşa 

Hazretlerine beyanı itimat edilmesini teklif ede
rim. 

Kırşehir 
Yahya Galib 

(Geçti sesleri, kabul sesleri). 

(İtimat ve ademi itimat meselesi tâyini esa
mi ile reye kondu, ara toplanmağa başlandı, on 
dakika teneffüs ile celse tatil olundu). 
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Açılma saati : 3,30 zevalden sonra 

REÎS — Reisi sani Celâlettin Arif Beyefendi Hazretleri 
KÂTİP : Feyyaz Âli B. (Yozgad) 

mmm 

REÎS — Efendim celseyi acıyorum. Neticei 
arayı arzedeeeğim: 

Nafia Vekili İsmail Fazıl Paşa Hazretlerine 
karşı 28 itimat, 2 müstenkif, 69 ademi itimat... 

3. — Niğde Mebusu Ala Beyin, Nevşehir'de 
bir liva mahkemesi teşkili hakkında teklifi ka
nunisi ve Lâyiha ve Adliye Encümenleri mazbata
ları (2/144) 

BEİS — Efendim Nevşehir'de bir liva mah
kemesi teşkiline dair.bir teklifi kanuni var. 

Büyük Millet Meclisi Kiyaseti Oelilesine 
Nevşehir, Ürgüp, Arabsun kazalarının mereii-

istinafisi Niğde liva mahkemesi ve Avanos kaza
sının mercii istinafisi Kırşehir liva. mahkemesi 
ise de mezkûr kazaların Niğde ve Kırşehir livala
rına. uzak bulunması itibariyle ahali ihkakı hak 
noktasından müşkilât çekmektedir. İzahtan müs
tağni olduğu üzere bir memleketin iktisadeu in
kişafı ve asayişin kemaliyle takrir ve. temini me-
hakimi adliyenin temin ve tevzii adalet etmesiyle 
kaimdir. Meclisi Alinin akdem vazaifi halkın ma
ruz bulunduğu müşkülâtın izalesiyle tariki terak
ki ve teceddüde sevk etmekten ibaret bulunması
na nazaran zirdeki mevaddı kanuniyenin kabu
lünü teklif ederiz. 

Niğde Mebusu Niğde Mebusu 
Ata Hakkı 

Lâyihai Kanuniye 

MADDE 1. — Nevşehir, Ürgüp. Arabsun, 
Avanos kazaları mercii istinafisi olmak üzere 
Nevşehir'de bir Adliye liva mahkemesi teşkil olun
muştur. 

MADDE 2. — îşbil kanun tarihi neşrinden 
itibaren m er'iyyül icradır. 

MADDE 3. — Tşbu kanunun icrasına Adliye 
Vekili memurdur. 

Adliye Encümeni mazbatası 

Nevşehir, Ürgüp, Arabsun, Avanos kazalarına 
mercii istinaf olmak üzere Nevşehir'de bir liva 
mahkemesi teşkili lüzumuna dair Niğde Mebusu 
Ata Bev ve Hakkı Pasa taraflarından verilen 

teklifi kanuni ve Lâyiha Encümeninin bu bap
taki mazbatası encümenimizde mütalâa ve keyfi
yet müzakere olundu. 

Ürgüp, Arabsun kazalarının Niğde livasına 
Avanos'unda Kırşehir livasına budiyet ve Nev-
şehire kurbiyetleri ve teşkilâtı adliyenin teşkilâtı 
mülkiyeye tabi bulunması hasebiyle Nevşehir'de 
bir liva mahkemesi teşkili o muhit halkının me
nafimi temin ve umur ve maslahatını teshil ede
ceği cihetle teklifi vakiin kabulü encümenimizce 
muvafık görülmüş olmakla Heyeti Hmumiyeye 
arzolunur. 

1 kânunuevvel 1836' 
Adliye En. K. M. M. Aza 

Karahisarsahip Oanik Muş 
Melun et Şükrü Ahmet Nafiz Mahmut Sait 

Âza Âza 
Malatva Denizli 

Sıtkı Yusuf 
ATÂ B. (Niğde) — Nevşehir, Niğde livasun; 

merbut bir kazadır. Halbuki Niğde'nin daha bir 
çok kazaları vardır. Bundan dolayı muamelâtı 
adliyede pek çok müşkilât a maruz kalmıyor. Bu 
defa daire i intihabiyemize gittiğimde bu cihet
leri gördüm. Meselâ: Arabsun'dan Niğde İstinaf 
mahkemesinde tetkiki icabeden bir mesele için bir 
çok şahitler ve saire isteniyor. Fakat mesafenin 
uzaklığı dolayısiyle gidemiyorlar ve muamelâtta 
teehhürat vukua geliyor. Hattâ Nevşehir mahke
mesinde, alâtarikulis'tinabe istimalle da iştigal olu
nuyor. Emsali de çoktur ve zaten Nevşehir'de 
teşkilâtı adliye vardır. Yalnız bu muamelâtı ad
liye, bir liva istinaf mahkemesi şekline ifrağ 
olunacak olursa hemcivari hasebiyle Arabsun, 
Avanos, Ürgüp kazalarına ait olan muamelâtı 
adliye de pek süratle cereyan etmiş ve ahali de 
müşkilâttan kurtulmuş olur. Bu meyanda Ava
nos kazası Kırşehrine tâbi bir kazadır ve mülki 
merbutiyeti baki kalacaktır. Onun için bir mü
talâa ve söz yoktur. Arabsun, Nevşehre üç dört 
saat mesafededir. Halbuki Niğde'ye yirmi iki 
saattir. Sonra Ürgüp Nevşehre dört saat mesa
fede bir mahaldir. Bunların Niğde ile olan mu
amelâtı adliyesi, mesafenin uzaklığından dolayı, 
günlerce sürüncemede kalarak ahali bir çok müş
külâta duçar oluyor. Muamelât ve mesalihde 
sürat matluptur. Bu teklif süratle kabul edilecek 

— 18 
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olursa ahalinin pek çok işleri mazharı suhulet ol
muş olur. Bundan dolayı bu kanunun müstace-
len kabulünü teklif ve temenni ederim. 

ÖMER LÛTFÎ B. (Amasya) — Efendim, 
biz her gün teşkilâtla oynıyoruz; livalar teşkil edi
yoruz, evvelâ o kabul olunuyor. Ondan sonra mah
keme teşkilâtı; bilmem filân teşkilâtı... Ve müte
madiyen bu suretle bütçe kabarıyor. Deminden 
dört bin lirayı bir heyeti fenniyeye çok gördük ve 
iki bin lira için bir vekil iskat ettik. Madem ki 
paraya hu kadar ehemmiyet veriyoruz - ve ver
meliyiz - böyle teşkilâtla uğraşmıyalım. Eğer 
arkadaşlar bir proje verecek olursa ki Sulh mah
kemeleri beş yüz liralık muhakemelere bakacak
tır veya seyyar -Sulh mahkemeleri teşkil oluna
caktır, bu mahkemeler köylünün ayağına tama
men gidecek, seyyar olacaktır, Bidayet mehke-
melerinde hâkimi münferit usulü kabul olunacak
tır... Bunları tamamiyle ve kalıbiyle kabul ederim. 
Çünki ahaliye suhulet bahş olur.. Sulh mahkeme
lerinin göreceği dâvaların miktarını arttıracak 
olursak, Bidayet mahkemelerinin çok işi kalmaz. 
Zaten istinaf, Temyiz mahkemelerine gitmeğe köy
lünün vakti yoktur. Ahali bir mahkemeye mü
racaat ediyor. 

Vakıa Beyefendinin buyurdukları gibi Nev
şehir pek çok kazaların pek yakınında olduğu 
halde İstinaf mahkemesini Niğde'de yapmak 
doğru bir şey olamaz. O halde Niğde 'dekini kal
dıralım, Arabsun'mı, Ürgüp'mü bu iki mıntaka-
nın vasatı neresi ise, nereye tesadüf ediyorsa 
oraya koyalım... Ayrıca teşkilât yapmaya ne lü
zum var?... 

Yarın hepimiz kendi dairei intihabiyelerimiz 
için teşkilât isteyeceğiz. Halbuki bütçenin bu gi
bi teşkilâta müsaadesi yoktur. İstihsal edeceği
miz menafi, kaybedeceğimiz paraya tekabül ede-
miyecek zannederim. 

ESAT B. (Lâzistan) — Efendim, bendenizin 
Niğde livasında dört beş sene kadar memuriyetim 
var. Orada tahrirat müdürü idim ve mutasarrıf 
vekâletinde bulundum, (işitmiyoruz sesleri). 
Efendim bendeniz Niğde livasında 4 - 5 sene kin
dar memuriyet verdim, tahrirat müdüriyetinde 
ve 5 - 6 ay kadar da mutasarrıf vekâletinde bu
lundum. Nevşehir'de iki defa kaymakamlık vekâ
letinde bulundum. Bu lâyihai kanuniyenin kabu
lü pek muvafık olur. 

Çünki Nevşehir Niğde'ye 18 - 20 saat mesafe-
dededir. Sonra Nevşehrin yanında ve 3 - 4 saat 
mesafede Ürgüp vardır. 3 saat mesafede Arab-
sun, 3 - 4 saat mesafede de Avanos vardır. Ava
nos malûmu âlin iz. Kırşehir livasına merbuttur. 
Kırşehir oraya.on üç, on dört saattir. Şimdi 
gerek Arabsmı, • gerek Avanos ve gerekse Ür,güp 
ahalisinin istinaf işleri için daha uzak yerlere 
gitmeleri muvafık olamaz. Muamelâtın teshili 
noktasından Nevşehir kazasında bir liva mahke
mesi teşkil edilirse ahaliye fevkalâde bir suhulet 

olur. Bunun için lâyihai kanuniyenin kabulünü 
teklif ediyorum. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim, ben zan
netmem ki şu Meclis içinde milletin mesalihinin 
teshilâtım arzu etmeyen bir ferd bulunsun... 
Cümlemizin maksadı böyle olduğu halde teshilât 
tarafına bir hatve- atabiliyor mıyız? Atamıyor 

mıyız? Atamıyoruz efendiler: Bugün fiilen İstik
lâl mahkemeleriyle, Sulh mahkemeleri bu işin 
cümlesini hallediyor. Adliye muhakimine ne lü
zum kaldı? Söyleyin... Fazla masraftan başka 
hiç bir şey değildir. Efendiler! Eğer Adliye teş
kilâtı duracaksa Nevşehir'ine bir mahkeme teş
kil edelim, fakat buna vaktiyle başlayalım. 
Adliye teşkilâtını hâkimi münferit usulüne ifrağ 
ile bu milletin rahatının teminini düşünelim. 

ÖMER LÜTFl B. (Amasya) — Pek güzel 
söyledi, seyyar sulh hâkimleri . . . 

VEHBİ Ef. (Devamla) — Efendiler; bida-
yeten sulh mehakimini icat etiklerinde Kadın
hanı nahiyesindeki sulh mahkemesinde Bursalı 
Ali Galip Ef. 23 gün içinde 4500 muhakemeye 
baktı. Sebebi ne? Köylü geliyor, Esselâmüna-
leyküm Kadı Ef.! Benim Veli Efendide alacağım 
var. Bunu alıver diyor. Hâkim de, ya hakkın 
var diyor, alacağını alıyor veya yoktur diyor, 
defediyor. Haklı olan adam gidip memnun olur, 
haksız da defolur. Kurtulur. Rica ederim; 
böyle, Nevşihir'e bir mahkeme, Kırşehir'e bir 
mahkeme, falan yere bilmem ne demekle iş bit
miş olmaz... 

Bu milleti böyle süründüreceksek; Nevşehir'e 
de açalım, Kırşehir'e de açalım, her yerde aça
lım. Fakat faide yoktur. Sözüm bu kadar. 

MUSTAFA HİLMİ Ef. (Niğde) — Efendi
ler, Nevşehir'de bir liva mahkemesi teşkili ta
lep olunuyor. Bundaki maksat - ve gaye zaten 
memleketimiz meclisi umumisince defaatla itti
haz edilmiş mukarrerat iktizasındandır. Bu
nun esbabı; Niğde 'ye merbut olan Nevşehir ka
zasının adliyesi de, Niğde 'ye merbut olduğu bir 
zamanda Niğde nefsi merkez kazasından başka 
altı kazasiyle beraber yedi kazayı teşkil ediyor. 
Oranın nüfusu pek çoktur. Maahaza arazisi ga
yet vâsidir. Meselâ Nevşehir'e yirmi saatte gi
dildiği halde onun arkasında bulunan Arapsun, 
Ürgüb kazaları Niğde'ye otuz saattir ve onla
rın arkasındaki köyler otuz saat mesafeyi muh
tevidir. Otuz saatlik bir yerden Niğde'ye ka
dar ahali daima cinayet mahkemelerinde şahit
likle veya müddeaaleyh olarak gelirken kış ve
ya yağmur mevsimlerinde çok müzayaka çek
mektedirler. Bu hal meclisi umumice tahakkuk 
ve takarrür ettiğinden dolayı bendeniz meclisi 
umumide bulunduğum sırada meclis kara-
riyle nezareti aidesiııden istirham edilmiş, fa
kat bütçenin ademi müsaadesinden dolayı bu 
maksat, bu istirham istima edilmemişti. Maa
haza Ömer Lûtfi Bey buyuruyorlar ki, Niğde'
deki ceza mahkemesini Nevşehir cinayet mah^ 
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kemesine kaldıralım. Onun kalkmasiyle Ulu- i 
kışla ve Bor kazaları oraya merbut olması iea- i 
beder ve bu 40 saatlik mesafede bulunan Ulu- \ 
kışla, Bor ve Niğde ahalisinin Nevşehir'e git
mesi lâzımdır. Yirmi saatlik mesafeden sonra 
kırk saatlik mesafeye göndereceğiz.. 

Sonra Hoea Efendi Hazretleri buyurdular ki ; 
sulh mahkemelerinin salâhiyetini tevsi edelim. 
Bu olursa ona diyeceğim yoktur. Sonra bu
yurdular ki; bir davacı hâkim huzuruna geldikte 
falan efendiden §u kadar alacağım var. Hâkim 
ya alacaksın, ya vereceksin diyor. Bu elyevm 
yine icra ediliyor. Bu hukuku âdiye dâvaları 
Nevşehir'de görülmektedir ve teşekkül eden 
mahkemeler tarafından icra edilmektedir. Yal
nız teshili talep olunan bir dâva varsa cinayet 
dâvalardır. Cinayet mahkemesinin iştigal etti
ği muhakeme ile bugün istiklâl mahkemeleri 
meşgul değildirler. Onun için Nevşehir'de bir 
liva mahkemesi pek lâzımdır ve pek mühimdir. 

Sonra efendiler; Niğde'de bugün hapishane
de dört, beş yüzü mütecaviz hapis vardır. Ben
deniz dâva vekâletiyle iştigal ettiğim zaman 
görüyordum ki, bir dâva bir buçuk aya talik edi
liyordu. Niçin! Mesafenin budiyetinden, zama
nın ademi müsadesinden dolayı muhakemeler 
böyle tehir ediliyordu. Bir dâva da mütte-
hemin iki, üç hattâ beş sene mevkuf kaldığı za
man vardır. Bunları nazarı itibara alırsak bu 
Nevşehir'de bir liva mahkemesi teşkilini biz 
de münasip görürüz. 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Efendim 
memleketimizde her şubei idariye için teşkilât 
yapmağa ihtiyaç olduğuna kani olanlardanım. 
Ancak eğer teşkilâtı hazırayı idame tarzında 
yapacaksak hiç yapmıyalım (Doğru sadaları). 
Benim noktai .nazarımca Vehbi Efendi Hezretle-
rinin dediği gibidir. En evvel de teşkilâtı adli
yeden başlamalıdır.... Bir kere adliye teşkilâtı 
şimdilik üç derecedir: Bidayet, istinaf, temyiz. 
Bir defa istinafı külliyen kaldırmalı, hâkimi 
münferit usulünü ikame etmeli ve aynı zaman
da iştikâ anilhükkâm meselesini temin etmeli. 
Eğer bunu yapabilirsek esaslı bir teşkilât yap
mış oluruz ve cidden pek büyük bir inkılâbı ida
ri yapmış oluruz. Eğer hâkimi münferit usu
lünü kabul edersek efendiler memleketin her 
tarafına seyyanen mektebi hukuk mezunu çok 
hâkim tâyini mümkün olur. Şimdi mahkeme
lerde bulunan azanın yüzde otuzunu mektebi 
hukuk mezunu olmıyan birtakım zevat teşkil 
ediyor'. Bu vesile ile hâkimi "münferit hakkın
da bir şey yapar ve Adliye Vekâletine tevdi e-
dersek en iyi bir karar ittihaz etmiş olacağımıza 
kaniim. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — İhkakı hak 
noktai nazarından teşkilâtı mülkiye ve adliye
nin dar muhitlere münhasır olmasının fevaidini 
inkâr edecek bir fardi. âkil mutasavver değildir. 

; Rainiz bu ihtiyaç Nevşehir'e mi münhasırdır1? 

yoksa bütün memaliki Osmaniyeye şâmil bîr 
dert midir? (Doğru sesleri). Şüphesiz bütün me
maliki Osmaniyeye şâmil bir dert ve belâdır. Bu 
belâyı, bu derdi, bu marazı tedaviye bugün 
bütçe müsait midir? Şüphesiz müsait değildir. 
Bu; böyle teşkilâtı maziyi talep ile olacaksa 
her halde bozuk çıkar. Adliye Vekâleti eğer 
bütçeyi müsait görüyorsa; arazinin taksimatım, 
ve memalikih yekdiğerine olan kurbiyet ve bu-
diyetini nazarı itibara alarak umumî ve bütün 
memalike şâmil bir teşkilât yapması lâzımge-
lir ki her fert mümkün olduğu kadar bulundu
ğu kıtai arazide bu haktan müstefit olsun. 
Aksi takdirde bugün Nevşehir'de, yarın diğer 
tarafta... Bundan zarardan başka netice hâsıl 
olmaz ve her gün talepler tezayüt eder. Bütçenin 
masrafı günde ngüne kabarır. Bundan zarar 
görürüz. Bahusus yirmi saat mesafe - arkadaş
ların ifadesine nazaran bendeniz bilmiyorum -
fakat yirmi saat mesafe bizim memleketimizde
ki teşkilâta nazaran büyük bir mesafe heğildir. 
35 saat, 60 saat mesafeden gelenler de vardır. 

Demek oluyor ki, Niğde teşkilâtı adliyesi olduk
ça dar bir muhite münhasır olabilmiş. Bir de 
üstadı muhterem Vehbi Efendi ile Emin Beye
fendi hâkimi münferit usulünden bahis buyurdu
lar. Mahkeme teşkilâtından maksat hakka vu
suldür. Halbuki maslahatın tâyini bazı zaman
da değil; hattâ çok kere buna mândir. Bir gün
de yüz muhakeme görmek fazilet değildir. 
Bir günde beş meseleyi halletmek, fakat o me
seleyi tamamiyle tetkik ederek, erbabı hakka 
hakkını vermek daha ziyade mahkeme için şa
yanı em nü itimattır. 

Sulh mahkemeleri teşkil edildi. Bazı hâkim
ler de geldi. Bunlar içinde ashabı fazlu ke
mal olanlarını da gördük. Fakat bazı zamanlar 
müddeinin dâvasını kendi bildiği gibi anlıyarak 
müddeinin dâvası hilâfına hüküm verenlerini de 
gördük. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Şimdiki mahkemeler 
de o haldedir, onu da unutma. 

MUSA KÂZIM Ef. (Devamla) — Bir mah
kemede beş, altı âza ve bir reis olmakla hakka 
doğru gitmek lâzım gelmez mi? Bu mesele mü
himdir. Bunu delilini söyliyeyim. Fransız tebaa- , 
sından Müsyü Belfuva namında birisi Kon
ya'da bir çiftlik almıştır. Bu çiftliğin refiyed 
dâvasını sulh hâkimi Ali Galip Efendi görmüş
tür. Sulh hâkimi kuraya gider, halk zaten 
sulh mahkemelerini bilmez ve kırda, bayırda. 
muhtar odasında hüküm verileceğini anlamaz. 
Hâkim refiyed hükümleri verir. Fakat halkın 
elinde tapu senetleri var. Bunu tefrik etmez. 
Müsyü Belfuva'nm tapu senetlerini de tetkik et
mez. Ancak suveri aharle, her ne suretle olur
sa olsun, alman bir harita üzerinde (30, 40) bin 
dönüm bir araziyi şâmil bir mahal üzerinde 
ziraat eden fakir, zayıf köylülerin on tanesinin 
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fefi yedine hükmeder. Halbuki bu hudut dâhi
linde batapu mutasarrıf, 50, 60 adam vardır. 
Onlara da refi yedle hükmedilmiştir. Fransız 
Sefiri bu meseleyi takip için Konya'ya gelmiş, 
bir taraftan Babıâliyi tazyik ediyor, bu hük
mü icra etsin diye. Köylülerden altmış kişi 
tapularını istidalarına raptederek Hükümete 
müracaat ettiler. Sulh mahkemesi « Bu 
mesele hakkında on kişi için refi 
yed hükmü verilmiştir, mütebakisi hakkında hü
küm yoktur» dedi. Onları hâsılatını almakta ser
best bıraktı ve fakat yine alamadılar: Bir hata 
da icra reisi yapar. Sulh Hâkimi Galip Efen
diye birisi vekil olur, hüküm yalnız arazinin tes
limine değil, icra reisi kefalet makamında ara
zinin teslimine hükmeder. Sekiz bin kile - Kon
ya kilesi - beş bin kile zahire fıkaranın elinden 
alınmağa başlanır. İcra reisi bir karar verir, 
tashih imkânı yok. İstinaf müddeiumumisi mü
dahale edemez. îştikâ anilhükkâm et, ispat et, 
alınacak para yok. Köylü mutazarrır oldu, ace
le karar verdiklerinden dolayı. Bizde esasen 
hâkimi münf eritliği idare edecek kabiliyette pek 
çok hâkimlerimiz olduğunu iddia etmeyin, amma 
istinaf mahkemelerini kaldırmak, o bir dereceye 
kadar doğru olabilir. Bidayet mahkemeleri, müd-
deilerin dâvasını doğru yapamıyan bidayet mah
kemeleri mevcuttur ki, Temyiz Mahkemesi de doğ
ru bir ilâm yapamaz ve bir hakikat anlayamaz, 
yine evrakı iade eder ve vakit geçirir. Biz hâ
kim yetiştirelim, başka çare yok. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Hilmi, Adli-
yeyede mi karışıyor? dediler. Ben iki kere de 
burada iddia ettim ki, katiyen hukukçu deği
lim, adliyeci hiç değilim. Yalnız âcizane bir iki 
fikir ortaya koyarım. Kabul buyurulursa da, 
ret buyurulursa da hiç müteessir olmam. Çün
kü salâhiyetim haricindedir. 

Beyler : Hâkimi münferit tâbiri kullanılı
yor. Bu tâbiri katiyen reddederim. Benim şeri-
atim bundan asırlarca evvel bu usulü tesis et
miş ve ona kadı demiştir. Binaenaleyh Musa 
Kâzım Efendi Hazretlerinin bizde hâkim mün
ferit usulünce vazifesini ifa için... 

MEMDUH-B. (Karahisarı Şarki) — Bu söy
lenilen mavzu ile münasip değildir. Sadet hari
cindedir. Onun için başka teklifte bulunmalı. 
(Devam, devam sesleri). 

YAHYA GALÎP B. (Kırşehir) — Hâkimi 
münferit demek Kadı demektir, öyle ya. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Devamla) — Musa Kâ
zım Efendinin buyurdukları veçhile bugün hâ
kimi münferit vazifesini, kadılık vazifesini bu 
memlekette ifa edecek zevat yoktur ve pek az
dır iddiasını kabul etmek benee mümkün de
ğildir. Bu âlemi islâm mademki bin üç yüz bu 
kadar senedenberi vazifesi itibariyle bir isti
dat edinmiştir, o istidada zaaf ânz olmuş ise 
mutlak surette yakın zamanda eminim ki, fü-

yuzatmı ortaya koyar. Maamafih bendeniz bura* 
dan mutlak surette bahsetmek istemiyorum. 
Niğde mahkemesinin aleyhinde, lehinde deği
lim, hakkında bile değilim. Yalnız şurada açı
lan bir müzakere dolayısiyle ki, onu evvelâ 
Vehbi Efendi Hazretleri açtılar.. O mesele do
layısiyle bir teklifte bulunacağım : Efendiler, 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu idarî olarak meyda
na getirilmiştir. Onun adli, malî ve saire kı
sımları maalesef hiç hatıra getirilmemiştir. Hâ
kimi münferit ve gayri münferit ve saire bir, 
ikincisi; filân yerde mahkemeler açılması veya 
açılmaması meselesi bunlar madamki ret veya 
kabul olunuyor, rica ederim biraz da teş
kilâtı adliye ve maliye ve saireden bahsedelim 
ve bu vesile ile teklif ediyor ve istirham ediyo
rum beyler : Bu Meclisi Âli erbabı ihtisastan 
adliye, maliye ve saire için ayrı ayrı azalar inti
hap ederek, ayrı ayrı encümenler teşkil etsinler. 
(Yar sadaları). 

MUSTAFA SABRÎ Ef. (Siird) — Efendiler, 
bendeniz en evvel istinaf mahkemelerinin lâğ-
vini teklif ettiğim vakitte Teşkilâtı Esasiye pro
gramını müzakere eden zevatı kiram, bilhassa 
Mazbata Muharriri Soysallı îsmail Suphi Bey 
(Allah selâmet versin) buyurdular ki; biz bu 
ıslahatı adliyeyi nazarı itibare aldık ve almak 
üzereyiz. Hattâ bendenizin takririmin edası 
Adliye Encümeninde nazarı itibare alınmış, 
fakat Teşkilâtı Esasiye programından sonra ter
tip edilmiştir. Hattâ mazbatalarında da böyle 
söylemiş, zabıtlarda da vardır. Bendenizin is
tihbaratıma nazaran Adliye Vekâleti Celilesi 
hâkimi münferit usulünün tevsii taraftandır. 
Yedi livada, iki vilâyette hâkimi münferid 
usulünün mevkii mer'iyet ve tatbika vazını ta-
akrrür ettirmiştir. Bendeniz dedim ki, bunun
la alâkadar olan zevata, niçin daha ziyade teş
mil edilmemiştir, neye daha ziyade yapılmamış
tır? Dedi ki, para meselesi, bütçe meselesidir. 
Çünkü malûmu âliniz bu teşkilât herkesin, ge
rek alelinfirat ve gerek aleliçtima olsun, alelinfi
rat ve gerekse müçtemian diyorum, rüfekayi 
kiram hepsi bu teşkilâtı adliyeden müşteki ol
duğu gibi aleliçtima Kommünist fırkası progra
mında dahi bu teşkilâtın ilgası esas programına 
ithal edilmiş ve nazarı itibara alınmıştır. Gerek 
milletin, gerek Hükümetin, herkesin bu şe
kildeki teşkilâtı adliyeden bizar ve mutazarrır 
olduğu müstebandır. En evvel teşkilâtı esasiye 
programını nazarı tetkikten geçiren zevatı 
sütude sıfattan rica ederim ki, bunu bir an evvel 
çıkarsınlar ve bu maddeyi nazarı itibara alsın
lar. Adliyenin tabii bu şekildeki teşkilâtından 
faide görülemediği işte gerek alelinfirat ve ge
rek aleliçtima vâki olan şikâyattan anlaşılmış
tır. Böyle derecei tevatüre gelen ve hiç bir fai-
desi olmayan teşkilâtı adliyenin, gerek istinaf 
kısmının ve gerek muamelâtı sairesinin ıslahı 
nazarı itibara alınsın. _ 

— 21 — 



t : 121 25.12 
Bazı zevatı muhtereme buyurdular ki, sulh j 

mahkemelerinin salâhiyeti tevsi edilsin, ısalâhi- ! 
yetleri daha ziyade çoğalsın. Malûmu âlileri 
sulh mahkemeleri bu vezaifi göremez. Bende
niz hukukçu olduğum için hukuk kısmının tez
yidini talep ettim, Heyeti Muhtereme de maa 
ziyadeten kabul ettiler. Ceza kısmını da ceza 
ihtisasiyonunun kabul ettirmeleri lâzımgelirdi. 
Bendenizin ceza ihtisasım olmadığı için tabii o 
gibi tekâlifte bulunmadım. Orada, Nevşehir'de 
bir istinaf mahkemesi teşkil etmek demek, pü
rüzlü olan şu şekil teşkilâtı adliyenin daha tez
yidi elemektir. Binaenaleyh aleyhindeyim. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Reis Be
yefendi, Muvazenei Maliye Encümeni namına 
söz söyliyeceğim. 

REÎS —-. Sahibi takrir söylesin de efendim. 
MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Bende

niz Muvazenei Maliye Encümeni namına cevap 
vereceğim. 

• MEHMEÜ ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) — 
Müsade buyurulur mu? Encümen namına bir 
kaç söz söylemek istiyorum. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Efendim, 
bendeniz Muvazenei Maliye Encümeni namı
na maruzatta bulunacağım. Bittabi bu encü
meniniz, bu teşkilâtın icra ve ademi icrasına 
dair beyanı mütalâa edemez. O husus bize ait 
değildir. Fakat encümenimize taallûk eden 
bir madde var, gerek teşkilâtı mülkiye olsun, 
gerek teşkilâtı adliye olsun, velhasılı bilû
mum teşkilât Heyeti Âliyenize geliyor, bura
da bir karar veriliyor, kabul ediliyor, Muva
zenei Maliye Encümenine sonra geliyor. A-
ceba kabulden evvel bir kere Muvazenei Maliye 
Encümenine sorulsa, bütçede yeri var mı? pa
ra bulmağa imkân var mı? Bunlar sorulmuyor. 
Elimizde bugün şu kazanın livaya tahvili, bu 
nahiyenin kaza olması, burada bidayet mahke
mesi tesisi, şurada bir istinaf mahkemesi kü-
şadı diye mütaaddit lâyihalar var ve bazısı He
yeti Âliyenizce kabul edilmiştir. Fakat arka
daş beyefendiler; biz bugün (16) milyon lira 
bir açık karşısındayız, Muvazenei Maliye En
cümeni bunu tevazün ettirmek için bir taraf-
an tenkisatla uğraşırken Heyeti âliyeniz bize 
böyle her ^\m teşkilât gönderiyorsunuz. Mese
lâ bugün bütçeyi tevzin için sabahtanberi uğ
raşıyoruz. En nihayet Maliye Vekili Beyefendi 
orada bize yedi milyon liralık açık gösteriyor. 
Hakkı var mıdır? Vardır! Muvazenei Maliye 
Encümeni ne yapacaktır? Yeniden birtakım tek
lifi kanunilerde mi bulunsun? Halkın ezildiğini 
hepiniz bendenizden ziyade takdir ediyorsunuz. 
Binaenaleyh Encümen Heyeti Âliyenizden istir
ham ediyor, bu gibi teşkilât evvelemirde Mu
vazenei Maliye Encümeninden sorulsun ve zan
nederim ki usul de budur. Bir mütalâasını alı
nız da para var mı? yok mu? sorunuz, 
ondan sonra ne emerederseniz o olsun. 
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Fakat evvelemirde bunu biz kabul 
ettik diye gönderirseniz karşılık bulmakta müş
külât çekiyoruz. Rica. ederim, bu gibi teşkilât 
evvelemirde Encümene uğrasın (Müzakere kâfi 
sesleri.) 

REİS — Mehmet Şükrü Bey Adliye Encü
meni namına söz söyliyeeekler. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarısahib) — 
Efendiler; teşkilât meselesi Meclisin hastalığı 
meselesidir. Bu kapıyı maalesef açtık. Bendeniz 
bidayetten beri söylüyorum, bu kapıyı açmıyalmı 
diyorum. Evet her halde bu memleket teşkilât
sız idare edilemez. Halkın ihtiyacına göre yeni 
bir teşkilâta lüzum var. O umumî bir surette dü
şünülür, umumî surette kadroları yapılır, 
o suretle yapılır, fakat böyle bir arka
daşın takriri kabul edilir, bir liva teş
kil edilir, öbür arkadaşın takriri kabul edilir, 
bir kaza teşkil edilir ve bu tarzda yürüyecek 
olursak her taraftan telgraflar alıyoruz, bizim 
nahiyemizi kaza yaptırın, bizim kazamızı liva 
yaptırın, bizim kazamzıda şu, şu adliye teşki
lâtı olsun diye. Bittabi bu cereyan bu suretle de
vam edip gidiyor. îşte o kabilden olarak yine 
Meclisi Alinizin kabul edip Adliye Encümenine 
tevdi etmiş olduğu bu kanun da o zihniyetle ora
dan çıkmıştır. Bendeniz bunun taraftarı değilim. 

Teşkiyât adliyede esas olarak kabul edilecek 
şey, memlekete hakikaten nafi olan hâkimi mün
ferit usulünün kabulü, istinaf mehakiminin lâğ-
vi ve sonra bir takım kuyut ve şurut vardır ki bu 

muhakemeyi uzatmak ve halkı mahkeme kapıların
da süründürmekten başka hiç bir faydası olmıyan 
itiraz ve istinaf müddetlerini tenkis ederek ve 
basit bir hale getirerek halkı memnun edecek 
bir şekle ifrağ etmek lâzımdır. Bunun için, Hilmi 
Beyefendinin buyurduğu gibi, zaten Teşkilâtı 
Esasiye Kanunu, Encümeni Mahsusta tetkik edi
lirken bu cihet nazarı itibara alınmış ve maz
batasında zikredilmiştir. Yalnız idareye mahsus 
her şubenin teşkilâtı, mütehassıslar tarafından 
hututu esasiyesi kabul edilmeldir ki o hututu esa-
siyeye göre levayihi kanuniye tanzim edilebilsin. 
(Jörüyoruz ki, efendiler bir esas kabul etmediği
miz için bir lâyihai kanuniye yapıyoruz, ya ret 
ediliyor, ya kabul ediliyor. Bugün reddettiği
mizi yarın kabul ediyoruz. Bu böyle devem edip 
gidiyor. Adliye hakkında Meclis noktai nazarını 
gösterirse, hâkimi münferit, sulh hâkimi, bunların 
şekli hakkında noktai nazarını gösterecek olursa, 
bu daire dâhilinde Vekâlet te lâzım gelen leva
yihi kanuniyeyi tanzim eder. Mebus arkadaşla
rımızdan bu hususta istidadı olanlar toplanır, 
teklifi kanuni yapılır. Biz geçende bu meseleyi 
arkadaşlarla uzun uzun görüştük. îstinaf mah
kemelerinin kaldırılması, müddeti İtirazın kısal
tılması hakkında bir şey yapalım dedik. Fakat 
bunlar hali hazırdaki kavanini teşettütte bırak
maktan başka bir şeye yaramıyaeaktır, çünkü 
esaslı değildir. Bir kaç maddenin tadili ile bu 
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işler yapılmaz. Bunun için Meclisi âliniz onu 
prensip olarak kabul ederse, usulü idare hakkında 
olduğu gibi, adliye hakkında da mütehassıs* ze
vattan bir komisyon intihap eder veya bu mese
leyi Adliye Encümenine gönderir ve bunun hak
kında düşündüklerinin esbabı mucbesini bildirir 
ve Meclis tetkik eder, lâzımgelen şeyler yapılır 
efendim. 

REÎS — Müzakerenin kifayetine dair takrir
ler var. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Şükrü 
Bey, bir şey soracağım: Encümen sizinle hâkimi 
münferit meselesinde hem fikir mi? 

MEHMET ŞÜKRÜ B. — Hem fikir olan 
arkadaşlarımız da var, olmıyanlar da var. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Her halde adliye
nin ıslahı lâzımdır. Millet bugün müştekidir. 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler ellerini 
kaldırsın.' Heyeti umumiyesi hakkında müzakere 
kâfi görüldü. 

Bir takrir de maddelere geçilmesini teklif 
ediyor. 

'MUSTAFA B. (Tokad) — Hayır hayır Mu
vazene! Maliye Encümenine gitsin. 

Diğeri Mııvazenei Maliye Encümenine havale 
edilsin diyor. (Ret, ret sadalan) Sonra bir tak
rir daha var. 

Elimizdeki Teşkilâtı Esasiye Kanunu ikmal 
edilinceye kadar ayrıca hiç bir teşkilât yapılma
masını teklif edyor. (Muvafık sadalan). 

ÖMER LÜTFÎ B. (Amasya) — Müsaade bu
yurun efendim. Ayrıca hiç bir teşkilât yapılma
sın diye kül olarak zikretmek ve Meclisin de bu
nu kabul etmesi doğru olamaz. Belki ufak bir şey 
olabilir. 

HAKKI Ps. (Niğde) — Söz istiyorum Reis 
Bey. 

REÎS — Müzakere kâfi görüldü Paşa Haz
retleri, şimdi reye koyacağım. 

Kabul Meclise aittir. 
HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Reis Bey; En

cümen isetdikten sonra müzakereye lüzum yok
tur. 

REÎS — Daha Encümene gitmemiştir efen
dim. Şimdi efendim Niğde Mebusu Hakkı Paşa
nın bir teklifi var. 

Riyaseti Celileye 
332 senesindenberi Niğde livası Meclisi Umu-

misince bu şehirde lüzumu teşkili tensip ve ta
karrür ederek umumî seferberlik hasebiyle ilâ 
yevmünahaza muallâkta kalmış olan liva mah
kemesinin sürat ve elzemiyeti teşkili hakkındaki 
teklifi kanuninin müstaceliyetle müzakere ve 
kabul buyürulmaşını Heyeti Celilenizden rica ve 
istirham eylerim. 

25 Kânunuevvel 1336 
Niğde 
Hakkı. 

(Ret ret sesleri) 

REÎS — Bu teklifi kabul edenler lûtfengelle
rini kaldırsın, retdolundu. 

HAKKI Pş. (Niğda) — Bu kadar teşkilât 
yapılıyor da bu neden diriğ ediliyor? 

REÎS — Memduh Bey de Muvazenei Maliye 
Encümenine havalesini teklif ediyorlar. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmedi 
efendim. 

Şimdi müzakerenin kifayetiyle maddelere ge
çilmesi teklif olunuyor. Kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Kabul edilmedi efendim. 

Şimdi efendim bir takrir daha var. Teşkilâtı 
Esasiye Kanunu yapılıncıya kadar ayrıca hiç 
bir teşkilât yapılmaması hakkındadır. 

RAGIB B. (Kütahya) — Bunun hakkında 
müzakere cereyan etmedi. Heyeti Vekilece esbabı 
zaruriyei siyasiye ve idariye görülmedikçe din

meli (Gürültüler) (Doğru doğru sesleri). 
REFİK B. (Konya) — Reis Bey; bu mevzuu 

müzakere değildir. Bu teklifin reye konulması 
doğru değildir. Yalnız Nevşehir mahkemesinin 
teşkili ve ademi teşkili meselesidir. 

' REÎS — Reddedilmiştir. 
MUSTAFA B. (Tokad) — Mamafih umumu

nu ıslah edecek bir encümen teşkil etmelidir. 
Bu millet bu hastalıktan malûldür. 

6. — TAKRİRLER 

1. —• İzmir Mebusu Yunus Nadi Beyle, refi
kinin, umuru hariciye hakkında Vekilinin Meclise 
malûmat vermesine dair takriri. 

REÎS — Efendim, ruznameye geçiyoruz. Yu
nus Nadi Beyle Neşet Beyin umuru hariciyeye 
dair, Hariciye Vekilinin izahat vermesi talebine 
dair takrirleri var (Muvafık muvafık sesleri) 

HARİCÎYE V. V. MUHTAR B. (İstanbul) 
— Bendeniz bundan evvel vukubulan silsilei mâ
ruzâtıma on beş günde bir devam etmeği arzu 
ederdim ve bendeniz de düşünüyordum ki; geçen 
defa vukubulan mâruzâtımdan itibaren bugüne 
kadar olan vukuat ve inkişaf eden ahval hakkında 
izahat vereyim. Fakat Hariciye Vekâletince isti
zahı lâzım gelen bir iki nokta vardır ki, zannede
rim bu da bir iki günde hâsıl olacaktır. Binaen
aleyh izahatın çarşanba gününe talikini rica 
ederim. 

REÎS — Çarşanba gününe kabul ediliyor 
değil mi efendim? (Muvafık sesleri) Carsanbaya 
kabul edilmiştir. 

REÎS — Efendim, ruznamemizde bir çok 
mesail vardır. Müzakerata devam edelim mi? (Al
tıya kadar devam edelim sesleri). (Akşam oldu 
sadaları) (Devam sesleri.) 

4. — Yozgâd Mebusu Süleyman Sırrı Beym 
mesken icarları hakkında teklifi kanunisi (2/114) 
ve Kütahya Mebusu Cemil Beyin mesken icarları 
hakkında teklifi kanunisi (2/80) ve Lâyiha ve Ad
liye Encümenleri mazbataları. 
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REİS — Efendim, mesken icarları hakkında

ki teklifi kanuninin müzakeresine geçiyoruz. 

Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin teklifi 
kanunisi: 

MADDE 1. — Mesken bedeli icarı şehrisi 
vergii aslisinin on mislini tecavüz edemez. 

MADDE 2. — Vergisine nazaran şehr iki bin 
beş yüz kuruşu mütecaviz olan bedeli icarı ikibin 
beş .yüz kuruş olarak verilir. 

MADDE 3. — Bedeli icar m ah bemah mucire 
teslim edilir. Müstecir muvafakat etmedikçe sene
lik bedeli icar müstecirden peşinen ahzu talep 
olunamaz. 

MADDE 4. — İşbu kanunun neşrinden evvel 
müstecirden defaten alınmış olan bedeli icarı se
nevi iade edilmez, ancak müstecir haneyi tahliye 
ve teslim ettiği takdirde güzeran eden eyyam ve 
şuhure ait bedel mahsup olunduktan sonra, üst 
tarafını derhal iadeye mucir mecbur veyahut 
müstecir haneyi talibine devretmek suretiyle 
mütebaki hakkını istifada muhtardır. 

MADDE 5. —• Meskene ihtiyacı olduğu halde 
bir türlü hane isticar edemiyen ve han ve otel 
gibi umumî mahallerde ikameti münasip olma
yan aileye şehir ve kasabalarda belediye heyeti 
ve kurada ihtiyar mecalisi mesken tedarik ve ica-
riyle mükelleftir. 

MADDE 6. — Meskene ihtiyacı olan aile ev
velemirde icarhane sahiplerine ve icarhane mev
cut olmadığı takdirde kabiliyeti istiabiyesi müsait 
ve eshabının birveçhile huzurunu ihlâl etmiyece-
ği sabit olan hane ve mesakinin diğer kısmında 
iskân edilir, şu suretle işgal edilen hanenin bedeli 
icarı vergisinin nısfının on misli hesabiyle 

ahzolunur. 

MADDE 7. — Hükümetin resmen iskân ede
ceği muhacir ve mülteci için isticar edilecek ma
hallerin bedeli icarları her ay gayesinde tahsi
satı resmiyesinden bittevkif eshabı emlâke teslim 
olunur. 

MADDE 8. —• Vergii aslisine nazaran bedeli 
icarın azlığını vesile ederek süknaya mahsus 
icarhanesini talibine icardan imtina ettikleri 
tahakkuk edenlerin mezkûr haneleri tarafı Hü
kümetten resmen tesellüm ve müstecire teslim 
edilerek bir senelik bedeli icarı ay beay müstecir
den ahiz ve cezaen Hazineye irat kaydolunur. 
Ve eğer haneyi tesellüm edecek müstecir mütead
dit ise Hükümete müracaatta tarihan takaddüm 
eden tercih olunur. 

MADDE 9. — Müstecir tahtı icarında bulunan 
haneyi her veçhile harap ve hasardan vikaye ve 
hiyni tahliyede bilâ noksan sahibine iadeye 

mecbur olup hu hususta sahibi hane tarafından 
Hükümete vâki olacak şikâyet üzerine ika edilen 
hasar belediye ve heyeti ihtiyariye marifetiyle 
keşif ve tahmin ettirildikten sonra tahakkuk 
eden ziyan müstecir memur ise maaşından tev
kif ve efrattan ise emvali menkulesi haciz ve fu-
ruht suretiyle idareten tazmin ve derhal tahsil 
ve hane sahibine teslim olunur ve esnayi ikamette 
bililtizam ikaı hasar ettiği sabit olan müstecir-
lerden zarar vâki usulen tazmin ettirilmekle 
beraber derhal haneden ihraç edilirler. 

MADDE 10. — tcan mesakin nizamnamesinin 
işbu kanuna tearuz eden ahkâmı münfesihtir. 

MADDE 11. — îşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 12. — tşbu kanunun icrayi ahkâmı
na Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

Kütahya mebusu Cemil Beyin teklifi kanunisi: 

MADDE 1. — Mesken icarlarının bir haddi 
munsifaneden ileri geçmemesi için üç yüz otuz 
iki senesi icarları esas ittihaz olunarak âzami, 
bire beş zamla iktifa olunur, tşbu vazifenin hal 
ve faslı belediye meclislerine ait olup müstace
liyetle neticelendirilir. Belediye teşkil olunmı-
yan mahallerde meclisi idare ile kariye ve mahalle 
heyeti ihtiyariyesi hal ve fasıleder. 

MADDE 2. —• Evvelden beri icara verilmek
te olan bir meskeni işbu kanunun tâyin eylediği 
haddi azmsayarak kendime lâzım veyahut tamir 
ettireceğim bahanesiyle icara vermekten imtina ve 
temaruz eyleyen mucirlerin bu gibi sözlerine 
katiyen iltifat olunmaz. 

MADDE 3. — Bir meskene bir kaç müstecir 
birden talip çıktığı takdirde muhacirin ile mektep 
isticar eylemek istiyen maarif idareleri tercih 
olunur ve talipler meyanmda bu gibi müstecir 
bulunmadığı takdirde en evvel müracaat eyleyen 
tercih edilir. Bire beşten fazla zamla isticar oluna
rak mektep ittihaz olunmuş mesakin işbu kanunun 
tâyin eylediği hadde irca olunur. Parasına güve
nerek bir mesken icarını rekabeten arttırmış olan 
müstecirlerin artırması nazarı iltifata alınmaz. 

MADDE 4. — îşbu kanunun icrasına Dahiliye 
ve iktisat Encümenleri memurdurlar. 

Adliye Encümeni mazbatası 

Sükna için icar ve isticar olunan mahallerin 
icar bedelâtı hakkında Kütahya Mebusu Cemil 
Beyin 23 Ağustos 1336 tarihli teklifi kanunisi ile 
Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin müstace
liyet kararını havi teklifi kanunisi yekdiğerine 
taallûk ve irtibatları dolayısiyle Encümenimizce 
bittevhit tetkik ve mütalâa olundu. 
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Her iki tekliften alman hulâsa şundan iba- I 

rettir: 
Mesakin icar bedelâtınm 1332 senesi bedeli 

icarlarına beş mislinin zammı veya o mesakine ait 
verginin iki bin beş yüz kuruşu tecavüz etmemek 
şartiyle on misli olarak takdiri, muaddillülistiklâl 
olan mesakini icar etmek üzere mucirlerin icbarı, 
bedeli icarın şehri olarak tesviyesinin kabulü, 
mesakine ihtiyacı olanlara belediye heyeti ve ku
rada heyeti ihtiyariyenin mesken tedariki ile mü
kellef tutulmaları, kabiliyeti istiabiyesi olan mes
kûn hanelerin bir kısmının icar için tefriki ve 
imtina eden mucirlerin mezkûr meskeninin 
Hükümet tarafından resmen tesellüm ve 
müstecire teslimi ile beraber bir senelik 
bedeli icarının Hazineye irat kaydı su
retiyle tecziyeleri ve mecuru harap eden müs-
tecirlerden belediye veya ihtiyar heyetleri ca
nibinden keşif ve tahmin edildikten sonra ta
hakkuk eden zarar ve ziyanın maaş ve emvali 
menkule haciz ve füruhtu suretiyle idareten tes
rii tahsili ve haneden derhal ihracı hususları
dır. 13 Nisan 1332 tarihli olup elyevm mer'i 
bulunan (Sükna için icar ve isticar olunan 
mahallerin icar bedelâtı) hakkındaki kanun 
tetkik edildikte: Müstecirler aleyhinde - mukave
lename ahkâmına riayet edilmek şartiyle - tahliye 
dâvası mesmu olamıyacağı ve mecur süknanm 
1332 senesi Martının birinci günündeki bedeli 
icrasının yüzde ellisinden fazlasını müstecirlerin 
tediyeye icbar edilemiyecekleri ve işbu icar bedeli 
mevcud ise mukavelename ile değilse müsakka
fat Kanununun tatbik dilmediği yerlerde ha
sılatı gayri safiyei seneviyesi ile, tatbik edildiği 
mahallerde ecrimisli ile tâyin edileceği ve 
keyfiyetin müceddeden icar edilecek mesakin hak
kında dahi cari olacağı sureti katiyede kayıt ve 
işaret edildiği nümayan olmaktadır. 

îşbü kanun ile teklifi kanuniler mukayese 
olundukta şu netice istihraç olunabilir: Her iki 
teklifi kanunide gösterilen ve bedeli icarın 1332 
senesi bedeli icarına veya meskenin vergisine 
nispeten tezyidi lüzumuna mütedair bulunan 
şartları mevcut olan kanun maaziyadetin kâfil 
olup bu bapda teklifler veçhile yalnız vergi 
veya yalnız bedeli icar mikyas addedildiği 
takdirde biri Müsakkafat Kanununun tatbik 
edildiği veya edilmediği mahallere ve yeni 
bey'u şıranın tevlid ettiği bedellere vesaireye 
göre vergilerin mütebeddil ve mütahavvil olduğu 
ve diğeri de muaddilül istiklâl olmıyan veya 
hiç icar edilmemiş bulunan meskenler icar be
delâtınm malûm ve muayyen olmadığı gibi iki 
nazariye meydana çıkarak böyle bir kanunun ka
biliyeti tatbikeyesi olamaz. Muaddilül istiklâl olan 
mesakini icara ve bedeli icarı şehri olarak kabule 
sahiplerini icbar etmek onların hakkı temellük 
ve tasarruflarını men'i ve ihlâl eylemek demek | 
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olup ahkâmı fıkhiyeden müstahreç Kanunu Me-
denimizdeki ahkâm ve şeraite nazaran bazı is
tisnalarından maada hiç bir kimse tasarrufatı 
fiiliye veya kavliyeden menedilemeyeceği gibi 
cebrü ikraha müstenit bilcümle ukudatın mu
teber olamıyacağı ve icarm ancak manen ve mad
deten icap ve kabul ile münakit olacağı ve be
delâtı icarenin mukasşatan veya defaten ve şeh
rî veyahut senevi olarak tesviyesi hakkındaki 
ahkâmı şer 'iye de zirüzeber olacaktır. Maamaf ih 
mevcut olan kanunda (Müstecirler bu nispetten 
ziyade zammolunmuşsa vermeğe mecbur değil
lerdir ve bu maddenin hükmü müceddeden 
icar edilecek mesakin hakkında dahi caridir) frk-
rasiyle bu bapta arzu edilen mecburiyet bir de
receye kadar kayit ve işaret edilmiştir ki, mez
kûr kaydın temini maksada kâfi olduğuna şüp
he yoktur. 

Belediye ve ihtiyar heyetlerinin ihtiyacı 
olanlara mesken tedariki ile mükellef tutulma
ları ve meskûn hanelerden bir kısmına erbabı 
ihtiyacın iskânları için mucirlerin icbarı kayıt
larına gelince : Ânifülbeyan esbabı itiraziye bu
rada dahi varit olmakla beraber belediye ve ih
tiyar heyetlerini bu gibi muamelât ile iştigale 
sevketmek onları vüs'u takatlarmm, vesaiti 
icraiyelerinin fevkinde bir takım muamelâtı 
hükmiye ve ieraiye ile mükellef tutmak demek 
olup bu husus ayrıca bir kanun ile tedvine ih
tiyacı messedeceği gibi bilâmucip taarruzu me-
sakinin gayri caiz olduğuna mütedair ahkâmı 
esasiyemizden bir cüzü mühimmini şu suretle 
ihlâl etmiş olacağız. Mucir ile müstecirlerin 
hukuku mütekabilesine mütedair bulunan ah
kâm Kanunu Medenimizde ve icar ve isticar 
mukavelesine mütedair olup bazı mevaddı ikti
sabı kanuniyet eden nizamnamede sarahaten 
mezkûr olduğu gibi bu bapta tahaddüs eden ih
tilâf ve münazaat sulh hakimlerince hallü fas- • 
lolunmakta olmasına ve olbaptaM kanun ahkâ
mına tevfikan sulh hakimlerince bu baptaki 
mesail bir sureti seriada sulhan veya hükmen 
bir karara raptedilmekte olmasiyle beraber der
hal infazı için de sarahati katiye bulunmasına 
mebni matlûp olan fevaid ve suhulet esasen 
mevcut olup gerçi halka doğru yürümek iste
diğimiz şöyle bir zamanda bu işte belediye ve 
ihtiyar heyetleri marifetiyle halline mesağ ve
rilmesi muvafık olacağı gibi bir fikir de varit 
olabilirse de henüz teşkilâtı icra ve kanunları 
vazedilmemiş olan işbu heyetlere bu gibi vezaifi 
kazaiye ve icraiyenin şimdiden tahmili doğru 
olamıyacağı ve belki aksitesir hâsıl edeceği be-
didardır. Halbuki yeniden tanzim olunacak ka
nunlarda nazarı dikkate alınacak nukattan en 
mühimleri halkm ihtiyacı umumiyesi, mevcut 
kavaninin bunu defe kâfil olup olmadığı ve va-
zolunacak kanunun kabiliyeti tatbikıyesi bulu
nup bulunmıyacağı kaziyeleri olup gerçi Anka-
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ra gibi bazi mahallerde mesakinin fıkdanı bedelâtı I 
icarenin tezayüt ve teref f üünü mucip oluyor ise de 
lâtı icarenin tezayüt ve terffü mucip oluyor ise de 
bu hal ahvali hazır adan ve yangınlardan ve ga
layı es'ardan mütevellit olmakla umumî bir ma
hiyeti haiz olmayıp mevziî ve mevkii olduğuna I 
ve mevcut kanunun ihtiyacı defe kâfi bulun- I 
duğuna ve netice itibariyle teklif olunan lâyiha
lar münderecatınm kabiliyeti tatbikıyesi mev
cut olmadığına kanaat hâsıl olmuş ve bu bapta
ki tekliflerin kabul edilemîyereek bizzarura red
di müttefikan tensip kılınmıştır. 

Ancak 8 Nisan 1335 tarihli kanunda bedeli 
icarın yüzde ellisinden fazla zammiyat icra edi-
lemiyeceği gösterilmesine nazaran mucirlerin 
büsbütün aleyhinde olan ve zaman ve galayı 
es'ar ve akçeler arasındaki fark ve rayiç ve ver
gilere yukubulan zammiyat itibariyle hiç te bir 
nispet ve nısfet ve adaletle kabili telif ve tevfik 
bulunmayan işbu kaydın ipkası caiz görüleme-. 
miş ve «esasen mucirlerle müstecirler arasında ni
za ve muhasamayr badi olan esbap ve avamil-
den başlıcasını işbu kaydın mevcudiyet ve ida
mesi teşkil ettiği şimdiye kadar edilen teca-
rübü müteaddide ve mahakimde mevcut kuyu
datla sabit ve mütehakkak bir keyfiyet bulun
muş olmakla kanunu mezkûrun ikinci maddesi
nin Encümenimizce berveçhi âti tadili de mü
nasip görülmüştür. 

MADDE 1. — Sükna için icar ve isticar 
olunan mahallerin icar bedelâtı hakkındaki ka
nunun ikinci maddesi berveçhi âti tadil olun
muştur: 

(Mecur süknanm 1332 senesi martının birin
ci günündeki bedeli icarinin beş mislinden fazla 
zammiyat icra edilemez, işbu bedeli icar muka
velename mevcut ise mukavelenamede muhar
rer miktar ile mukavelename olmadığı takdirde 
Müsakkafat Kanununun tatbik edildiği yerlerde 
icar olunan mahallin mukayyet olan hâsılatı 
gayri safiyei . seneviyesi ile, Müsakkafat Kanu
nunun tatbik edilmediği mahallerde usulen 
takdir olunacak ecrimisil ile taayyün eder. Bu 
nispetten ziyade zammolmuş, ise fazlasını yer
meğe müstecirler mecbur değildirler. Bu mad
denin hükmü müceddeden icar edilecek mesakin 
hakkında dahi carîdir.) 

MADDE 2. — işbu kanun tarihi neşrinden 

itibaren sulh akdinden altı ay sonraya kadar 
mer'idir. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasma Adli
ye Vekili memurdur. 

Binaenaleyh keyfiyet Heyeti Umumiyeye ar-
zolunur. 

28 Teşrinievvel 1336 
Reis M. M. 

Karahisarı Sahip Canik 
Hini imzada bulunmadığı Ahmet Nafiz 

Kâtip Âza Âza 
Sinob Kırşehir İçel 

Mehmet Şevket Bekir Sıtkı Naim 
Âza Âza 
Siird Denizli 

Mustafa Sabri Yusuf 
Âza Âza 
Muş Siird 

Mahmut Hacı Nuri 
REÎS —r Heyeti umumiye hakkında müzake

re cereyan etsin de sonra maddelere geçeriz. Za
ten teklifi kanuni Yozgad Mebusu Sırrı Beyin
dir. izahat veriniz efendim. 

Kütahya Mebusu Cemil Beyin de bir teklifi 
kanunisi var. 

NAFlZ B. (Canik) — Müsaade buyurun 
efendim. Adliye Encümeninin uzun uzadıya bir 
mazbatası vardır. Evvelâ o okunsun... 

RElS — Efendim, ekseriyetimiz kalmadı. Ya
rın zevalî saat on ikide içtima edeceğiz. Bugün
kü ruznameden mütebaki mevat ile Zonguldak 
ve Ereğli hayzai fahmiyesinde mevcut kömür 
tozlarının amele menafime furuhtu hakkındaki 
lâyihai kanuniye, muvakkat Temyiz Heyeti teş
kiline dair kanuna tezyil edilecek mevaddı ka
nuniye, hayvanat tazminatı hakkındaki kanun 
lâyihası, emaneti aşar bakayasının tahsili için 
senei haliye bütçesine yüz bin lira ilâvesine dair 
kanun lâyihası, Ankara'da kuvvetli bir telsiz 
telgraf merkezi tesisi hakkında kanun lâyihası, 
zabıtai saydiye nizamnamesini muaddil lâyihai 
kanuniye, nüfus vukuatının iki ay müddetle ceza
dan affına dair lâyihai kanuniye, Sinop'ta ter
sane nam mahallin belediyeye terki hakkında 
lâyihai kanuniye ruznamemize dahildir. Celseyi 
tatil ediyorum. 

(4,30 sonrada celseye nihayet verilmiştir) 
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Nusrat Beyin ailesine maaş tahsisi Hakkmoaki kanunu kabul edenler; 

Refik B. Konya, Ragıb JEf. Kütahya, Cevdet 
B. Kütahya, Feyyaz Âü B. Yozgad, Zekâi B. 
Adana, Vehbi B. Niğde, Esad Ef. Aydın, Ha
san Fehmi B. Gümüşanej Rüstem B. Oltu, Ah-
med B. Yozgad, Abdullah E l Bolu, Mustafa 
Vasfı B. Tokad, Ali Vasıf B. Genç, Hamdi Na
mık B. îzmit, Mazhar Müfid B. Hakkâri, Yahya 
Galib B. Kırşehri, Atıf B. Kayseri, Şükrü Ef, 
Karahisarı Sahip, Salâhaddin B. İstanbul, Hü
seyin Avni B. Kozan, Rüştü B. Ergani, Nâzım 
B. Tokad, Sabit B. Kayseri, Dr. Refik B. Baya-
zıt, Tahsin B. Aydm, Ömer Mümtaz B. Anka
ra, Ne§et B. İstanbul, Said B.Kângırı, Mahmut 
Said B. Muş, Kasım B. Muş, Rıza B. Yozgad, 

İsmail B.Ersurum^ Osman Feyzi Ef. Erzincaa, 
Rıza B. Muş, Mustafa I/ûtfi B. Siverek, Tunâlı 
Hilmi B. Bolu, Şakir B. Ankara* Hüsrev B. Trab
zon, Nusrat Ef. Erzurum, Hakkı Paşa Niğde, 
Sırrr B. İzmit; Ali Ulvi B. Burdur, Ömer Lûtfi 
Ş. Amasya, Fikri B. Genç, Operatör Emin B. 
Bursa, Faik B. Cebelibereket, Rasim B. Cebeli
bereket, Hüseyin Hüsnü Ef. İsparta, Dr. Abidin 
B. LâzistanV Dr. Fuad B. Bolu, Mustafa Sabri 
Ef, giird, İhsan B. Cebelibereket, Muhtar B. 
Mersin, Ahmed Hamdi B. Muş, Ata B. Niğde, 
AbdülhaMm Çelebi Ef. Konya, Emin B. Eskişe
hir, NecibB. Ertuğrul, Sadık B, Ertuğrul, Ru
şen B. GümüşanejZamir B. Adana. 

Reddedenler 

Ziya B. Sivas, Hasan Basri B. Karesi, Hacı 
Bekir Ef. Konya, Abdürrahman Lâmi Ef. Ayin-* 
tab, Derviş B. Mardin, Derviş B. Bitlis, Nuri B. 
Bolu, Abdülgani B. Siverek, Hilmi B. Ankara, 
Abdülhak Tevfik B. Dersim, Mustafa Kemal B. 
Ertuğrul, Zühtü B. Ergani, Asım B. Erzurum, 
Abdülgani B. Muş, Mustafa B. Karahisarı Şarkî, 
Mustafa Hilmi B. Niğde, Tahir Ef. Kângırı, Veh
bi Ef. Konya, Ziya B. Kângırı, Kâzım Hüsnü I B. Yozgad. 

B. Konya, Dr. Suad B. Kastamonu, İsmail Rem-
sşWB. İsparta, Yasin B. Oltu, Hüseyin Avni B. 
Erzurum, Ali B. Amasya, Hüsnü B. Bitlis, Meh-
med Nadir B. İsparta, Emir Paşa Sivas, Ömer 
Vehbi Ef. Konya, Mehmed B. Biga, Ziya Hurşid 
B, Lâzistan, Musa Kâzım Ef. Konya, Salih Ef. 
Siird, Hamdi B. Amasya. Mehmed Emin B. Er
gani, Halil İbrahim B. İzmit, Süleyman Sim 

Müstenkifler 

Atıf Ef. Ankara, Hacı Mustafa Ef. Ankara. 

« M » 

Nafıa Vekili Fazıl Paşa hakkında itimat reyi verenler: 

Ahmet Hamdi B. (Ertuğrul), Muhittin Ba
ha B. (Bursa), Rif at B. (Tokad), Atıf B. 
(Kayseri), Derviş B. (Mardin), Mehmet B. 
(Biga), Ömer Mümtaz B. (Ankara), Ali Rıza 
Ef. (Batum), Yunus Nadi B. (İzmir), Osman 
Fevzi Ef. (Erzincan), İsmail B. (Erzurum), 
Dr. Refik B. (Bayazit), Salih Ef. (Erzurum), 
Hüseyin Avni B. (Erzurum), Mahmut Sait B. 

(Muş), Süleyman Sırn B. (Yozgad), Hamdi 
Namık B. (İzmit), Rıza B. (Yozgad), Ahmet 
Ef. (Yozgad), Emir Pş. (Sivas), Şeyh Fevzi 
Ef. (Erzincan), Yahya Galip B. (Kırşehir), 
Mustafa Fehmi Ef. (Bursa), Mahmut Esat B. 
(îzmir), Rüştü B. (Ergani), Hasan Fehmi B. 
(Gümüşane). 

Ademi itimat reyi verenler 

Dr. Fuat B. (Bolu), Abdülgafur Ef. (Kare
si), .Cemil B. (Kütahya), Ata B. (Niğde), 
Sabit Ef. (Kayseri), Ziya B. (Sivas), Mustafa 
Hilmi Ef. (Niğde), Tahsin B. (Aydın), Salih 

Ef. (Siird), Refik B. (Konya), Sırn B. (İz
mit), Hakkı Pş. (Niğde), Nazmı B. (Tokad), 
Rüstem B. (Oltu), Atıf Ef. (Ankara), Hüsnü B. 
(Bitlis), Hacı Ahmet Ef. (Muş), Abdullah 
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Ef. (Bola), Mm*mam ®i. ><Ko&y*),, Meh
met Ragıp B. (Amasya), Asım B. (Erzurum), 
Şttfcrü £f. - (Katahigan Öâhip), Ziya B. • (Kân-
S»i), Hüsrev B. (^r*fe«öö), Sâ&a&in B. 
(fetanböl), >ftü$tü>Bf. ( B r ç ^ ) , S a ^ f t (Krr-
$&ft:), Nafiz B. (Cmik), :&u#*afa Söfcri Bf. 
(^frd), MustaSa'B. (Bijm^kip), V&M *Bf. 
(K«**y*i), Ba«*ı>B. (€teb$Hb«r«İMt), Bmt Mas-
tafa Ef. (Ankara), Ztsfcâi B. (AdAöa), Ne*ip 
B. CKrttfğrttl}, Ömer >V*fcfci JBİ * @&mya)> Muh
tar B. (Mercii)., Kâzım,B. (Kulesi), 'Metodun 
B. ^Karahism-%ıfci), Halü İbaaMm*». (B«ki-
*&&), AhdallahEf. (Adana), Fikri B. (G«ttç), 
Teyfsk B. .(Deroim), Dr. Abidin B. .^Lâzktan), 
Hasan Baeri B. (Karesi), Me*ut B, ^arahi-
sarı Şarki), Haindi-B. (Amasya), Mustafa B. 
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(Karahiaan Şarki), Y«s«f Ziya!B. (Mersin), Ali 
Ulvi B. (Burdur), Abdurrahman Lâmi Ef. 
(Ayiritap), Mazhâr 'Müfit.B. (fiakkâri), Mira
lay Saîâhatti» B. (Mersin), -ismail 5Remzi B. 
(fsp«?t4), ^iya*H«rşitB. (Lâzistfttt), îhsân B. 
(Cebeîİtoerâket), fakir B. (Aöftara), Zamir B. 
(Aflâsa), Esat Ef. fAydîtt), 'Mustafa Kemal 
B. (Brtttğrtfl), Mttstâta »Vadi B. (Tokad), Ka
san B. (Mu»), Tufan 5B. (Öafe&âri), Kâzım 
Hüsnü B. (Konya), Hasan Hiifnti Ef. (Ist&n-
bul), Haeı Bekir Eîf. (Kanya), ZÜftttü JJf. (Er-
dar), Haeı*Bekir %î, (Konya), Zufctti <Ef. • (Er
gani), Abdülgani B. (Muş), öster ^Lûfti B. 
(Amasya), Mehmet Nadir B. (İsparta), Hacı 
Veli Bf. (Eskişehir). 

Müstenkif ikidir. 

r . ' aVir . M. Matbaa* 


