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B İ R İ N C İ CELSE 
Açılma saati : 1,30 sonra 

REİS — Reisi sani vekili Hasan Fehmi Beyefenri 
KÂTİPLER : Ragıb B. (Kuta hya), Cevdet B. (Kütahya) 

REİS — Meclis kuşat edildi. Zahtı sabık hulâ
sası okunacak. (Okundu). 

1. — ZABTI SABIK HULÂSASI 
(Birinci celse hafidir) 

İkinci celse 
ikinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendinin 

tahtı riyasetinde iki buçukta inikat ve irtihal ey-
liyen' Aydın Mebusu Sadık Efendinin cenaze me
rasimine heyetten beş zatın iştiraki münasip ola
cağı bittebliğ zaptı sabık hulâsası kıraet ve ay
nen kabul olundu. 

İznik'te ika olunan Yunan mezalimine dair 
İzmit Mebusu Halil Efendi ile Yenişehir meza
limine dair Mazhar Müfit Beyin takrirlerine Da
hiliye Vekâletinden mevrut cevabı tahriri kıraet 
ve Mazhar Müfit Bey sualine şifahen 
cevap itasını takririnde talep ettiğinden keyfiye
tin Dahiliye Vekâletine yazılması tensip olundu. 

Ankara'daki muhacirine muavenet edilmesi 
hakkında Bitlis Mebusu Hüsnü Beyle rüfekası-
nın takririne dair Dahiliye Vekâletinden ve Muş -
Hınıs tariki üzerindeki köprülerin tamiri hak
kında Muş mebuslarının takririyle Alemdar köp
rüsünün tamiri hakkında Bitlis Mebusu Arif 
Beyin takririne Nafıa Vekâletinden mevrut 
cevaplar kıraet olundu. 

Şimendiferlerin linyit kömürü istimaline dair 
İzmit Mebusu Hamdi Beyin sual takririne ait 
cevabın bu baptaki meselenin halline binaen kı-
raetine lüzum görülmedi. 

Mücahedatı vataniyede şehit olanların aile
lerine maaş tahsisi hakkındaki lâyihai kanuniye 
ile muhtacini zürraa (300) bin lira tevziine dair 
lâyihai kanuniyenin müstaeelen müzakerelerine 
dair Müdafaai Milliye ve Dahiliye Vekâletleri 
tezkereleri kıraet ve yarınki ruznameye ithaliyle 
diğer mevadda tercihan müzakereleri kabul 
olundu. 

Hiyaneti vataniyeden mahkûm Sıhhiye me
muru Galib efendi hakkındaki evrak Adliye En
cümenine havale ve hiyaneti vataniyeden dolayı 
maznun Hüseyin bini Kadir, Azgın Ömer, ve Hel 
vacı Hüseyin oğlu Mehmet haklarındaki Adliye 
Encümeni mazbataları kıraet ve kabul olundu. 

Birinci şubeye Reis ve katip ve . Encümeni 

mahsusa âza intihabına dair birinci şube tezke
resi berayi malûmat kıraet ve Bayızıt mutasar
rıflığını tercih ettiğine dair Adapazarf mebusu 
Tahir Beyin telgrafnamesi okunarak müstafi 
addolundu. 

Van memurlarına maaş itası hakkında Van 
Mebusu Hasan Sıcfdık Beyin takriri Maliye, ve 
İznik ahalisine muavenet edilmesi hakkında İz
mit Mebusu Abdullah Efendinin takriri Dahiliye 
Vekâletlerine havale ve Dersaadetten gelecek me
murin ve zabitanm kabul edilmesine dair Konya 
mebusu Vehbi efendi ve rüfekasmın teklifi 
muvafık olduğuna dair Lâyiha Encümeni Maz
batası kıraet ve Dahiliye ve Müdafaai Milliye 
Encümenlerine havale olundu. 

Niğde Mebusu Hakkı Paşanın mezuniyetine 
dair Divanı Riyaset kararı kıraet ve mezuniyeti ka
bul ve metruk emlâk ve arazi hakkında Tokad 
Mebusu Rifat Beyin teklifi Lâyiha Encümenine 
ve vefat eden Aydın mebusu Sadık efendinin tah
sisatının ailesine itasına dair İzmit Mebusu Ham
di Beyin takriri idareye havale olundu. 

Hafi bir celsede müdafaai Milliyeden bazı 
mesailin istizahı hakkında Konya mebusu Vehbi 
Efendi ve rüfekası tarafından verilen takririn 
izahı için celsei hafiye akit ve bilâhara celsei 
aleniyeye devam olunarak: Nafıa Vekâletinin İkti
sat Vekâletine merbut bir müdüriyet haline if
rağı hakkındaki teklif Lâyiha Encümenine hava
le, İzmit Mebusu Hamdi Beyin İznik mezalimi
nin tetkiki için Meclisten bir heyet izamına dair 
teklifi kıraet ve reddolundu. 

Mütaakıben Nafıa Vekâletine bir Vekil inti
habına dair âra toplanarak tasnifi için celse on 
dakika tatil olundu. 

Üçüncü celse 
Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin tahtı ri

yasetinde içtima ederek Nafıa. Vekâleti neticei 
intihabatı tebliğ olunarak ekseriyeti mutlaka hâ
sıl olamadığından yeniden intihap icra ve âranm 
tasnifi için celse on dakika tatil olundu. 

Dördüncü celse 
Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin tahtı ri

yasetinde bilinikat ikinci defa icra kılınan Na
fıa Vekâleti neticei intihabatmda, Amasya Me
busu Ömer Lûtfi Beyin (76) reyle ihrazı'ekse-
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riyet eylediği tebliğ olunarak sair günü mûtat 
celseye nihayet verildi. 
olan saatte içtima etmek üzere saat dört buçukta 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
' Hasan Fehmi Feyyaz Âli Cevdet 
REÎS — Zabtı sabık hakkında mütalâa var 

mit 
TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Efendim. Ba-

yezit mutasarrıf i TahirReymAai^paşasL Mebusu 
olduğu zikrediliyor. Halhuki Hamdi Bey gibi 
onun da İzmit Mebusu olarak kaydedilmesi lâ-
zımgelir. 

REÎS — O yolda tashih ederiz. Başka müta
lâa var mı?" efendim (Yok sadalan). Zabtı sabık 
kabul edildi efendim. 

Evrakı varideye geçiyoruz. 

5. — MAZBATALAR 
1. — Mersin Mebusu Yusuf Ziya Beyin, at, 

araba, otomobü vesaireden vergi ahzı Jıakkndaki 
teklifi kanunisi ve Kavanini Maliye Encümeni 
mazbatası (2/149) 

REÎS — Mersin Mebusu Yusuf Ziya Beyin 
otomobiller hakkındaki teklifinin şayanı müza
kere olmadığına dair Kavanini Maliye Encümeni 
mazbatası var, o okunacaktır. 

YUSUF ZÎYA B. (Mersin) — Beyefendi; 
bendeniz teklifimi geri alıyorum. 

REÎS — Teklifinizi geri alıyorsunuz. O halde 
mesele kalmıyor. 

2. — ÂZA Yi KİRAM MUAMELATI 
1, — Denizli Mebusu Neîcib Beyin müstafi 

addedilmesine dair J)ivanı Riyaset kararı 
REÎS — Denizli Mebusu Necib Bey; Yunan 

işgali altmda bulunan arazide bir kaç aydanberi 
kalmış, ona dair Divânı Riyasetin bir kararı 
vardır, -o okunacak: 

Heyeti Umumiyeye 
Merbut telgrafname sahibi Denizli Mebusu 

Necib Bey 20 mayıs 1336 da bir mah müddetle 
mezun giderek vaktinde Meclise iltihak etmemiş 
ve umum Meclis âzasından tecavüzü müddet eden
lerin Meclise daveti zımnmda Hükümeti ina-
halliyeye yazılan telgrafa verilen 5 eylül 1336 
tarihli cevabta mumaileyhin düşman tahtı işgaline 
geçmiş olan Buldan 'da bulunduğu bildirilmiş ve 
ne suretle mahalli mezkûrde bulunduğu hakkında 
sorulan suale cevaben yine Denizli mutasarrıflı
ğından alman eevab sureti merbut bulunmuştur. 
Altı maha karip bir zamandanberi düşman işgali 
altındaki bir mahalde hali gaybubette iken ahi
ren yine ayni mahalden kendisi tarafından 
müm?i ve aslı merbut telgraf alınmıştır. Şu hal
de uzun zamandanberi Meclise gelemiyen ve düş

man işgali «İfanda Büyük Millet Meclisi âzası 
srf atiyle daha ziyade kalması caiz olmayan muma-
ileyhkı müstafi addedilmesi Divanı Riyasetçe 
tahtı karara almarak: Heyeti Umumiyenin nazarı 
tasvibine arzolunur. 

Büyük Millet Meclisi Reis Vekili 
Hasan Fehmi 

REÎS — Efendim hakkmda mütalâa var mı? 
(Hayır sesleri) Divanı* Riyasetin kararı veçhile 
Necib Beyi müstafi addedenler ellerini kaldır
sınlar... Müstafi addedilmiştir efendim. (Gürül
tüler) (Anlaşılmadı sesleri.) 

Efendim Meseleyi reyinize arzettim, neticesi
ni de tefhim ettim. 

Necib Bey telgrafında diyor ki: mezuniyet ve
rinizde burada oturaym, gaybubet edersem zararı 
maddiye uğrarım diyor. Telgrafın meali budur. 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Efendim ' 
müstafi addedildi. 

REÎS — Evet meseleyi reyinize arzettim. 
Başka mesele kalmadı. 

2. — Muvazenei Maliye Encümeni Reis ve 
Mazbata Muharririnin istifa ettiklerine dair tak
rirleri 

REÎS — Muvazenei Maliye Encümeni Reis ve 
Mazbata Muharririnin istifa ettiklerine dair bir 
takrir var 

3. — Kırşehir Mebusu Yahya Galib Beyin, 
Muvazenei Maliye Encümenine daha sekiz âza in-
tihab edilmesine dadr takriri 

REÎS — Keza Muvazenei Maliye "Encümenine 
daha sekiz âzanm intihabına dair Kırşehir Me
busu Yahya Galib Beyin de bir takriri var. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) —Efendim 
malûmuâliniz, bendeniz Muvazenei Maliye Encü
meninin reisi değilim. Asıl reis Ferid Bey, Maz
bata Muharriri de Fuad Beydir. Ferid Beyle Fu-
ad Beyi memuren Konya'ya gönderdiler. Onun 
üzerine encümendeki rüfeka bendenizi reis vekili 
intihab etmişlerdi. Encümende bulunduğum bir 
buçuk ay zarfmda encümen safahatı hakkmda 
müsaade buyurursanız biraz malûmat arzedeyim. 
Görülüyor ki evvelemirde encümen malûmülesami 
on beş zattan terekküb etmiş, sonra bu zevatın 
içinden altı kişi mezunen gitmiş ve bittabi bir 
buçuk ay kadar yerlerine, bu altı zatm yerine, 
nizamnameye tevfikan altı âza daha intihab bu-
yurulmuştur ki onlar da Asım Bey (Erzurum), 
bendeniz, Halil ibrahim Bey, Tahsin Bey, ismail 
Sübhi Bey, Hacı Ahmed Efendidir. 

Bu suretle Encümen mesaisine devam ederken 
tam bütçelerin en ehemmiyetli zamanında Reis 
Ferid Beyle Mazbata Muharriri Fuad Bey gitti
ler ve yine beş altı bütçeyi tetkike memur olan 
Tahsin Bey Elâziz, Tahsin Bey Maraş, Necib Bey 
Mardin, Halil îbrahim Bey, Mustafa Bey, îsmail 
Sübhi Bey... Maiûmuâliniz bunların bir kısmı da 
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İstiklâlimahkemesine âza mtibab,oiııüd»lar^,bir 
kısmisRusya'ya ötekiler/;d© ıfe^leket^rhie gitti
le r Beis ile Mazbata Jit&arriri de gidince ben
denizin iricam ye vu^ubulan i#ifhamım üzej&iie 
heyeti âliyye yeniden, fcemak Beydiendiyi Yabya 
(Mib Bieyi, Memdııh Beyi âza intihab buyurdu
lar ve bugün encümen sekiz zattan mürekkebtir. 
Halbuki reis yok, mazbata muharriri yok ve eğer 
oölarda Olsaydı ört isti olacaktı. 

Pek alâ l yarın huzuru âlinize encümen, bütçe 
ile çakacak. î*eM, arkadaşlar bütçenin tet&îka-
tfndâ bulunamadığı ye kâffesf yeni olduğu; ve 
tetkikatı ifa eden mazbata muharriri, reis, .şuraya 
betfaya1 gitmişlerken, biz huzuTti âlinize- fie diye 
geleceğiz? ve ne diye müdafâa edeceğiz? önün 
için ben^enizee Muyazenei İfaliye lîn'cftteni de
ğişmemeli... O tahkikata, öteki memuren, beriki 
İstiklâl mahkemesine gitmemeli, fakat bunlar 
çaresiz olmuş. Bendenizin de diğer encümenlerde 
mazbata muharrirliğim filân var. Çok duşundum, 
affıntzı istirham ederim. Bendenizi reis vekâle
tinden af buyurunuz, (Red fed sadalaM) (Hayır 
olamaz sadalarc) bendeniz riyaseti yapamayaca
ğım (Kabul etmeyiz sesleri), Müsaade buyurun 
efendim, hakkımda göstermiş olduğunuz teveccü
he lâyık olduğumu bilfiil ispat edeyim. Bunu 
fiilen ispat edemezsem pek mahcub bir vaziyette 
kâlaâağım, bunun için af fimi istirham ederim 
(Red red sesleri). 

ALÎ RİZA Ef. , (Batum) — Diğer münhal 
azalan intihab ederiz, beyin de istifasını kabul 
etmeyiz. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Beyefen
diler! Mazhar Mûfid Beyin istifada tacil ettiğini 
alılıyorum. Bugün hakîkaten Muvazenei Maliye 
Encümeni âzayi kirammdan kısmı küllisi yoktur. 
Malisi âliniz üç. dört gün evvel de bir kaç zat in
tihab etmiştir ki içlerinden birisi de benim, bu-

. gün cidden bundan evvelki âzayi kiram çalışmış 
tetkikatlarinı yapmış ve bütçeyi tab'a da vermiş-
lerdir. Fakat bütçede zuhura gelen açıklık bu 
bütçenin bir daha gözden geçirilmesini, icab etti
riyor. Maliye Vekili Beyefendi buyurdular ki; 
bana beş milyon lira. verirsiniz, yahut şubatta 
. maaş vermezsiniz veya teklif edeceğim varidat 
kanunlarını kâbttî ederseniz. Şu halde encü
men . ine&buı* oluyor, bîr defa daha bütçeyi tet
kik etsin. Tetkik edilen bütçeleri bir daha 
t#tMk etmek ieâbediyör. Bugün Muvazenei 
Halîfe Encümeni kadrosu tam mevcut değildir. 
Âzayi kiram nasıl tetkikât yâjimiştii'? Buna 
dai# bir esas bırakmamışttr. Yalnız esbabı mu
cibe lâyihasını serdetıhişler, bazı fasıllarda, 
tenzilât göstermişler, bütçeyi bu suretle bırak
mışlar, gitmişler . - Ben de diyorum ki: Büt
çe1 bu'suretle Heyeti Umumiyeye arz ve takdim 
kalınırsa* Heyetiumumiyekadro ürerinde meş
gul öldüğü itakdirde, bötçe daha altı ayda çak
maz* Şu halde' Muvazenei Maliye Encümerii âza
yi kiramı çn beş kişiden mürekkep bir encümen 

olmalı ve daima bütçe «zerinde teştkikatte bu
lunmalı ki, yapmış oldukları tenzilât ve 2siaa-
ir&;İeeelli etsm ve büfçecin ks£atîİBfcası «»ye 
mütevakkıf ise o yapılsın. Mesele budur. Maz-
har IfÜfid Beyefendi bu mealdeki takririmi ver
diğimden dolayı istilâ etmiştir. 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Kürsü
den böyle bir şey söylemedim. Mesele çıkar
mayınız rica ederim. 

YAHYA ÖÂktB B, ( Eı*§eto > — Ben de, 
geri aldım o sözümü. Mazhar Müfîâ Beyin riya
setten istifa edip etmemesi başka bir meseledir. 
Yalnız bendenizin maksadım; mademki bu Mit
çe tevazün etmemiştir, bu bütçeyi tevazu» etti
rebilmek için yeniden tetkik etmek lâzımgelir. 
Amma, bu tetkikât aylara, günlere mütevakkif 
değildir. Tekmil devaire ait tetkikât ekalli ka-
lil on günde olmak üzere . biter bir tetkikat-
tır. Bunu kabul edip etmemek Meclisi Âlinize ait 
bir meseledir. 

OPERATÖR fflttN B. (Bursa) — Arkadaş
larımızın bir çoğu gittiği için elyevm. bütün eıj-
cümenlerdeki âza adedi zateıı a^zajdı. Bit çok 
defa intihap yapıldı. Bir taraftan da ^âjŞilıhaîc-
tadır. Evvelce bir şey kabul etmiş idik, daha 
doğrusu nizamnamei dâhilimiz iktis&zı iki en
cümenden daha fazlasına gidemiyoruz. Hal
buki âza adedi az olduğu için iki encümene de
vam ile bu encümenleri itmam etmek imkânı 
yoktur. Bir kere efendim bu esası kabul etme
liyiz. Hiç olmazsa bir âza üç encümene gidebil
meli. Eğer feöyle olursa encümen meselesini ka
patmak imkânı vardır. 

MUSTAFA VASFI B. (Tokad) — Dört yüz 
âza vardı. 

OPERATÖR EMİN B. (Devamla) — Efen
dim, ne ise, gitmeseler bile kifayet etmez* On se
kiz encümen var, her encümen lâakal on beş ki
şi olduğuna göre yüz seksen şu Icfedâr kîfiye ba
liğ ölüyor. Bunun için imkân yoktur efendim. 
Âzayi mevcude 120, 130 zu tecavüz edemiyor. 
Bu münasebetle ilk paydosta şubelerimiz içtima 
etmeli ve âza adedini doldurmah. Sonra Yahya 
(Mib Bey bir şey buyurdular. «Maliye Vekili 
Beyefendi ya teklif edeceğim kanunları kabul 
ediniz veya bana beş milyon lira veriniz, yahut 
şubattan itibaren maaş vermiyeceğim» diye ifa
dece bulunmuşlardır. Bu tehfâidat bir kaç defa
dır, tekerrür ediyor. Efendiler; ben kendi hesabı
ma Maliye Vekili Beyefendiye şuradan ilân ede
rim ki: Şimdiden sonra getirecekleri i teklifi ka-
pauîünin hiç birini kabul etmem. Geçenlerde 
Heyeti umumiyemizde •; tasvip edilen bilvasıta 
vergi meselesi vardı* Eğer ö suretle bir teklifi 
kanuni -getireöeklerse istedikleri Isadar getir
sinler. Misal olarak bir şey arzedeyim, mütare
keden sonra 10 mart işgaline kadar İstanbul'a 
yirmi beş milyon lira kıymetinde çikolata gir
miş, eikolatanm memlekete faidesi ne? Benim 
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- iste4iğjim vergi böyle yergilerdir.'; Bu suretle 
getirdiği kamutlair Heyeti umumiyenizin de ka
rarına iftiran etsıâştir. Biss anları kabul ederiz. 
X<?k-sa tehtdidatla filânla öyle teklifi kanuni ka-
İmİ eşlemeyiz* 

MALÎYE 'VTB&İLÎ FEBÎB B. —Elendim, 
Hem eneümen meaelejBîie dâir beyanatta bulu-
ııaeiı̂ Hn:, Kem de refikimiz Rf. Emin Beyin mü-
taifcatı ü^rfn© fikrimi, beyan edeeNH^m- Heyeti 
âlideniz diğer efieüafeîaleriite tarzda tanzim bu-
yurursa ve ne tarzda çalıştırıra», çalıştırır. Ka-
v»niıjı teehhür [ edebilir. Fakat flfuyazenei Maliye 
Encümeni vazifesini ifa edemiyeçek bir surette 
kalırsa şsrjiysf, v a r i d i bütçe teehhür edemez. 
Binaenaleyh Bütçe Encümeninin Reisi muhte-
remiyle, muktedir mazbata muharririnin aynı 
zamanda istifa ederek encümeni bu halde bırak
mış olmaları bendenizce bir çok müşkülâtı dai-
dir., Fakat yalnız bendenizce müşkülâtı dai de-
ğı&4fr. malümiı âliniz î$3£ bütçesini biz sene bi
dayetinde mftza^efe ve tetkyfc etniîyoruz. Öyle 
yapmış, olsa ioSİc sene bidayetindeki açıkları dî-
ğe/r aylara atmak suretiyle idarenîü ıslahı im-
^ar^-...p-Iürdu,..ı.^ak:at maalesef:ibutçeyî senenin 
on̂^ ^Dİr^çi.jayıh'da müzakere edf'yoruz. Î31ân da 
encümenâedir. Hiç olmazsa encümende müzake
re ederek bir neticeye raptetmeğe uğraşıyoruz. 
Binaenaleyh on birinci, on ikinci aylarda tabii 
.varidatın, kılletinden dolayı gelmiş toplanmış
tır. Betıdfeiıiz Heyeti Ceîilenfzi hiç bir suretle teh
dit etötedîm. TehtSt etmece de bir salâhiyetim 
yoktur. T.fibii vaziyeti maHyey^ açıktan açığa 
Heyeti Oelîleye arzetntek ele boynumun borcu
dur. 

Bu devleti bendeniz idare etmiyorum. Dev
leti Heyeti Celilenîz idare ediyor. Varidatı, 
mâsarifatı milîet namına Heyeti Celilenîz ida
re eirtiği için taT>İKİîr Ki Devletin kendi tâahhü-
datrhr îfa eiföıemesi çihetiriden de bendeniz bil-
VekâTe, fakat Heyeti Ceİileniz bıîâs&îe alâkadar
dır. BütçNeı Erieu^neni fleticei te^tkikatmı biraz 
Uzatmakla berâbe^ şû günlerde bir neticeye râp-
tey%mel: üzere Mün'tryor. Bü neticeyi Muvâze
ne;! Mâliye Enefföieni Heyeti âliyenize aksede
cektir. Bu sefer belideniz teklif etmiyeceğim. 
Açığımızı kapatmak için lâzınjgelen şeyleri en
cümen teklif edecektir. Öuriku bendeniz bu 
işi idare etmekle bilvekâle mükellef iseth, bilâ-
sâle de siz mükellefsiniz. İster misiniz devlet 
şubat zarfında taahhüdatını ifa etmesin, maaşmı 
vermesin, muayyenatı askeriyesini; temin et
mesin ye istermisiniz; bidayeti inkılâpta hadis 
olan vakalar yeniden meydâna ç*kswı? Tabii is
temciniz. Öiftae'naleyh şu vaziyeti ıslah etme
ğe bendeniz ne kadar bîlvazîfe mecbursam He
yeti OelilenizİB her bir uzvu mtüiteremi de bu
nu- kemali ehemmiyetle tetkik etmek mecburi
yetindedir ve filhakika bendeniz bunu tehdit 
m^amroda seyretmiyorum. Fakat Inınun üç 
çaresi ı»âpSrr. Ya fubat zartada tediyat yok

tur derginiz veya bendenize her ay için. altı 
milyon lira veriHr. Bendenir ay beiat altîlötrfl-
yon lira veriyorum. Tediyat havale su^pMe 
d^î l , nakden alö milyon lira, be* a^ ie^l^e 
ediyorum. î^nun dört milyonİffîtifâi: cüİİtı alİÎŞ-
riyeye ve diğ^r devaire de iki ntflylifi küsur *ftfo-
lîkte kî, afii nulyön liradan da f azlaelrfC va
r idat ımı^; riiîHâri hesâ^edümişjö'hesaba gö
re" varidatta'tahsiline gbre şubat ayi için pa
ramız yoktur. 

Bundan üç ay, dört ay evel Heyeti öeî^enia© 
bfîtçeyîtâketfm ediğim vakit a p ö >a$|fi$öTİÖr 
takım I^vlâiM maliyeyi de raj|tedere^ mÖfeı 
etaüştim. Mnlardati bir kısnit finiâmiyîe1 ifeH-
dölundti, bfr kısmı t<#izilx)îttûİü: ^ a e l i ^ r ^ ı 
ö iantâ4ı nittevazln olmak Üzere lEe^elî 'üeİife-
nize1 takdim Miîen biîtç%bu^üö aç^kttr. î r a ^ ^ -
letı açifm erkain üierİnâe^ Mİtaîföuîan WL 
setnı1yo¥tım: 38ti|une kadar t e^ fe ettiğini -p-
raiarla bundaıı sönta ay başı tetüy^e ê dîâc'ê m 
paraları, yani hakîkî tahsilat ile te^yat.üJse-
rîne mütalâalarımı arzediyorum ve encümen 
mütalâatiımı muvafık görerek: he^ ialde be^-aul-
yon liranın Dulünması lâzım oîduğjıınâA Herûm-
le beraberdir. Şîmblî ya, bu beş milyon lira ve
rilir. Bunu Emin Byeef endişe slyfi'yörum. 
Yalnız lütfen bu noktai nazarefcin kendilerin
den dinlemelerini rica ederim. Ya bu igç asıl 
olarak memur olan İîeyeti Ceîileni2 ve3 Heyeti 
Celiletifein enciimeiıi ^raftûi^jt telslff e3&en 
bu (S) milyöiı Hra verilir veyânut gî bat W^Sa-
da tediyat icra Mftemiz. Bu ikâ |eyttı b^öfir, 
Bunu bendeniz kendim tehdit makafeüıÂa y a 
mıyorum, buhü vaîriyetî mafiyemiz yap^örT Du
nu bütçemiz yapjy/ör, bunu Heytti ÜelilenMih 
kabul buyurduğu Mhtinlar ve o kanunlarni ftâ-
tayici yapıyor. 

Beyefendi buyurdular ki; biz bu tarîda yer
giler isteriz, kendilerinin tasavvur buyurdukiörı 
surette vergi istemeyiz. Bir. kere bilmünasebe 
şuana arzedeyim ki, beyefendiler: î)r. #mîiî Bey 
efendinin tasavvurbuyurdukları gibi yalöiz bfE-
vasrta alınan vergilerle bir Devletin îdihhesi ife 
caizdir, fle de adalete mıtVafîktrr. Bazı lei»ei dok
tor Emin Beyefendinin beyan buyttirdöklâft gibi 
vergilerin 5ıê >öi kalksm, yalnız bir tarz ¥e¥gi 
kateh. 

OPERATÖR EMİN B. — Öyle bir mittalâa 
beyah' etmedim, affedersiniz. 

MALİYE V. FERÎT B. (Devaaıla) — Peki 
efendna- Bendenizin hazakatlarma itimadım yar
dır. Fakat Maliyenin kendisine mahsus bir ilmi, 
bir fehhi vardır. O. da böyle, suhuletle tahsil 

«olüıiâeak bir şey ̂ egMîr.lifektep i^te^^ta^^ö^i^ 
tecrubtr istek BMenaleyh yaİrüz ^So î̂e t̂HIvâ t̂k 
vörgilSfle Wr varidat tenlin eiâ/Ştemkz ve1 hftÜâ 
membalar ne kadar Çok tahalüf eder ve par* ne 
kadar ç#k membalardaiı tojîafârsa miüöt 
üzerinde o- kâdbr aühûlet olur. "Bü. lûoktai nazar
dan, buyurdukları töçhile «Yalnız benisı teklif 
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ettiğim vergileri getirirlerse» ... Merak buyurma-
sınlar, kendilerinin teklif ettikleri vergileri de 
getirdim ve kabul ederek ve lüzumlu görerek 
getirdim. Fakat zannederim o zaman Muvazenei 
Maliye Encümeni kabul buyurmadılar. Muvaze
nei Maliye Encümeni kendi aralarında hadis 
olacak münakaşa neticesinde; inşaallah bendeniz 
yardım ederim ve o vergiler de kabul buyurula-
rak bütçemiz de tevazün eder. 

Bu meseleyi bir tarafa- bırakalım. Mesele 
Encümen meselesidir. Çok istirham ede
rim Beiyeti alîyenizden ve yine çok rica 
ederim Mazbata Muharriri beyden, isti
falarını; geri alsınlar. Esasen mesele halledilmiş 
bir meseledir. Nihayetine kadar gelmiş bir iştir. 
Eğer bu tahakkuk edeeek olursa vazı buyuraca
ğınız vergileri tahsil ederek, yani kânunusani, 
şubatta bendeniz tahsilat yaparak (5) milyon 
açığımızı telâfi etmek mecburiyetindeyim. Eğer 
kânunusaniden sonra şubata kalacak olursa o za
man hakikaten tediye etmemek zarureti hâsıl ola
caktır ki vaziyeti hazıra ve amali mukaddesemiz 
noktai nazarından isterseniz Heyeti âliyeniz bu 
tarzı katiyen tecviz buyurmazlar. 

OPERATÖR EMİN B. — Şimdi efendim bi-
lâ vasıta vergileri kaldıralım demedim. 

Dr. SUAT B. (Kastamonu) — Efendiler,. 
herhangi bir Hükümetin kendi tebeası üzerinde 
istimal ettiği kuvayi zeeriyeden en mühimmi doğ
rudan doğruya vergi teklifi serdetmektir. Bizim 
memleketimiz hali hazırda yeni taazzuv etmiş 
bir Hükümet olmak itibariyle kuvayi zecriye ile 
değil, ahaliyi en hafif bir surette idare etmeğe 
mecburdur. Çünkü halkın teveccüh ve muhabbe
tini kavbetmiş olur. 

RE t S — Suat Bey! Encümene dair söyleyi
niz, rica ederim. Bütçe esasına girmiyelim. 

Dr. SUAT B. (Kastamonu) — Encümene 
taallûku olan bir şeydir, îdarei Devleti en hafif 
bir surette tedvir ettirmeğe mecbur olduğumuz
dan dolayı bu, bütçe meselesi bizim için en mü
him bir meseledir. Bendeniz eylûlda burada mâ
ruzâtta bulundum, Maliye Vekilinin tekâlifi bir 
baranı hücumdur. Bunun için birbirini takip 
ediyor. Bunun önüne geçmek için yegâne çare; 
evvelâ Devletin mesarif atını tâyin ve tesbit et
mek, ondan sonra, eğer lüzumu varsa, böyle zait 
vergi tarhetmektir. Eğer biz o zaman mesarif i 
tetkika çare bulmuş olsaydık o vakit mesarif in 
miktarım tâyin etmiş olurduk. Belki de bu kadar » 
fazla vergilerin altında halkı ezmiş olmıyacaktık. 
Efendiler; bugün masrafımız nedir acaba ve han
gi noktada karar kılacak? bu, malûm değildir, 
Muvazenei Maliye Encümeni içtima edipte bil
hassa mesarif i takdir etmedikçe tekliflerin, vergi
lerin arkasını almanın imkânı yoktur ve şimdi 

buyuruyorlar ki tediyat vukubulmıyacaktır ve 
beş milyon lira açık vardır. Efendiler; bu Mu
vazenei Maliye Encümeni vaktiyle bütçeyi getir
miş olsaydı, belki ihtiyar edilen mesarif i zaide-
nin büyük bir kısmı tenkis edilerek, bu tehlike 
karşısında bulunmuş olmıyacaktık. Binaenalevh 
Muvazenei Maliye Encümeninin mesaisi en mü
him meseledir. Çünkü dünyanın hiç bir yerinde, 
hiç bir hükümetinde görülmemiştir ki, senenin 
on birinci ayı olduğu halde bütçesini tetkik et
miş bulunmasın. 

RASÎM B. (Sivas) — Efendim, bütçenizi 
daha dün verdiniz. 

Dr. SUAT B. (Devamla) — Bizimkinden do
layı kalmış ise bendeniz kabul ederim. Fakat o 
sizin yanı başmızdaki odada idi. 

RASÎM B. (Sivas) — Bir müddet de onun 
için teehür etmiştir. 

Dr. SUAT B. (Devamla) — Encümen devairi 
aidesinde de takibat ve tetkikat yaparak biran-
evvel bütçelerini buraya getirmelidir ki, millete 
karşı Meclisi hacil bir vaziyette bırakmasın. Bugün 
ihtiyar ettiğimiz mesarif in içerisinde pek çoğunun 
kabili tenzil olduğunu iddia ediyoruz. Koridor
larda, hariçte işitiyoruz. Onları biranevvel geti
rip tenzil etmek için Muvazenei Maliye behemehal 
vazifesini yapmalı.. 

REÎS — Mevzuubahis; Encümen Reisiyle 
Mazbata Muharririnin istifasıdır. Şimdi Bütçeyi 
Heyeti Celileniz müzakere etmiyor zannederim. 

EMÎN B. (Eskişehir) — Reis Bey müsaade 
ederseniz bu hususa dair bir şey arzedeceğim. 
Maliye Vekili Beyefendinin buyurdukları doğ
rudur. Ya bu (5) milyon lirayı vermeli, kapat
malı. Bendeniz iyi bir çare buluyorum ki, Mecr 
liste muhtelif cereyanlar var. Muvazenei Maliye 
Encümeni her şubeden mürekkep âza ile içtima 
yapmalı ve bu bapta kanaatleri nedir? Nereden 
masraflar tenzil edilecektir? Anladıktan sonra o 
muhtelif şubelerden yeniden bir şube teşkil et
meli. Mecliste ayrı ayrı fikirler var. Bir takım
ları masraftan tenzilât yapacağız, Devletin vari
datına göre masrafını uyduracağız, yani yorganı
mıza göre ayağımızı uzatacağız diyorlar (Gü
rültüler). 

MAZHAR MÜFÎT B. (Hakkâri) — Azalar 
şubelerdendir. 

EMİN B. (Eskişehir) — Fakat bu çoktur 
şimdi yeniden her şubeden Muvazenei Maliye En
cümeni tesbit edilirse zannederim, Meclisi Âli
ye bir kolaylık olur ve tenzilât yapılacaksa Mecli
sin efkârı umumiyesine göre hareket edilir. 

MA.ZHAR MUFÎT B. (Hakkâri) — Heyeti 
Umumiye yapar o tenzili. 

REÎS — Müsaade buyurun, istifa meselesi 
mevzuubahistir. Beyler devam edecekler. Muva
zenei Maliye Encümeninde münhal olan âzalıklar 
doldurulsun. Malûmu âliniz Encümenler on beş 
zatten terekküp ettiğine nazaran 15 kişiye iblâğ 
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için Heyeti muhteremeden rica olunuyor. Tenef
füs arasında şubeler toplansın, noksan yerlere 
intihap olunsun, Encümen 15 zatten teşekkül et
sin (Hangi şubelerden sodaları) Hangi Encümen
de münhal olduğunu tetkik ederiz ve tezkere ile 
ayrıca şubelere arzederiz. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Diğer şu
belere arzedin yalnız, 5 nci şube intihap yap
mıştır. 

MALİYE V. FERİT B. — Heyeti aliyeniz-
den istirham ediyorum, cumartesi günü için hiç 
olmazsa şu bütçe müzakeresine başlayalım. 

SIRRI B. (İzmit) — Geçenlerde Hariciye En
cümeni için de rica etmiştim. Henüz arkadaşlar 
gelmedi. Lüzumu yoksa Heyeti Celile karar 
versin. 

REİS — Rica edildi arkadaşlardan, devam 
etsinler. 

MALİYE V. FERİT B. — Rica ederim, büt
çe cumartesine kadar tabedilip matbaadan gel
sin. 

REİS — Umum maaşatm dereeatı muhteli-
fesine göre... 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — İstifa mese
lesi ile iş bitmiyor. Bunlar istifa için bazı esbap 
serdediyorlar. Bu esbap orada... 

MEMDUH B. (Karahisarı şarkî) — Esbap 
halledilmiştir efendim. 

BİR MEBUS B. — Bütçe teehhür edecektir 
efendim. (Cumartesi -günü müzakere edelim sa-
dalan) 

REİS —• Teehhür etmiyecektir. 

3. — TEKLİFLER 
1. — Bolu Mebusu N*uri Beyin, umum maaşat 

tahsisatı fevkalâdelerinden yüzde yirmi kat'ı hak
kında teklifi kanunisi (2/192) 

REİS — Umum maaşatm dereeatı muhteli-
fesine göre verilen tahsisatı fevkalâde tediyatı-
nın yüzde yirmisi tenzil olunur yolunda bir tek
lifi kanuni var. Lâyiha Encümenine havale edi
yoruz. 

Riyaseti Celileye 
Umumî bütçelerde husulü tevazünü temin için 

berveçhi âti mevaddı kanuniyenin kabulünü tek
lif ederim. 

MADDE 1. — Umum maaşatm dereeatı muh-
telifesine göre verilen tahsisatı fevkalâde tediya-
tmın yüzde yirmisi tecil olunur. 

MADDE 2. — İşbu kanun 1 kânunusani 1337 
tarihinden itibaren meriyülicradır. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrayi ahkâmına 
Heyeti Vekile memurdur. 

28 Kânunuevvel 1336 
Bolu Mebusu 

Nuri 

MUSTAFA B. (Tokad) — Tahsisatı fevkalâ
de galâyi esardan verilmiştir. 

4. — SUALLER 
1. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, 

Bursa Sanayi mektebinden Konya'ya nakledilmiş 
olan talebenin tahsisatına dair İktisat Vekâletin
den sual takriri 

REİS — Bursa. Sanayi Mektebinden Konya'ya 
naklolunan talebe için Muvazenei Maliyeden lâ
zım gelen tahsisatın şimdiye kadar neden veril
mediğinin esbabının iktisat Vekâletinden sualine 
dair bir takrir var. İktisat Vekâletine tevdi ede
ceğiz. Cevap almca ruznamemize ithal eder, 
okuruz. 

4. •— Denizli Mebusu Mustafa Nuri Beyin, 
mezuniyet talebine dair takriri ve mumaileyhin 
müstafi addolunmasına dair Divmı Riyaset ka
rarı 

REİS — Denizli Mebusu Mustafa Nuri Efen
dinin mezuniyetine dair bir istidası var, okuna
caktır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Denizli'de icra kılman intihabat neticesinde 

mingayri liyakatin Büyük Millet Meclisi âzalığı-
na tâyin buyurulmuş idim. Mezunen Denizli'ye 
avdetimde hastalanarak tekrar azimetim mümkün 
olamamış ve evvelce takdim kılman iki kıta ra
porda muharrer müddet dahi hitam bularak lehül-
hamdü vel minne hastalığım da zail olmuş ise de 
zafiyetim hasebiyle meşakı seferiyeye vücudu 
âcizanem gayri mütehammil olduğu gibi Denizli 
ve Tavas'ta gerek kendimin ve gerek ahiren ve
fat eden kayinpederimin umuru ziraiyesine baka
cak kimsemiz olmamasına ve tamam mevsimi zer 
bulunmasına mebni salifülarz âzalık şerefinden 
ademi mahrumiyetim için Mart gayesine kadar 
mezun ad buyurulmaklığım ve bu cihet kabil ola-
mıyacaksa müstafi addiyle yerime diğerinin tâyin 
Duyurulması lüzumunun arz ve istidasına müca-
seret kılınmıştır. Olbapta emrü ferman hazretü 
menlehülemrindir. 

1 Teşrinisani 1936 
Büyük Millet Meclisi âzasından 

Tavaslızade 
Mustafa Nuri 

REİS — Efendim, bu evrakı varide üzerine 
Divanı Riyasetin karan var: 

Divanı Riyaset karan 
Kabulü istifası daha münasip olacağı müta-

lâasiyle Heyeti Umumiyeye arzolunur. 
REİS — Efendim, Divanı Riyaset Heyeti 

aliyenizin takdirine havale ediyor. Müstafi ad-
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dedSp etmemek, mezuniyet verip yermemek He
yeti Aliyenize aittir." 

MUSTAFA B. (Tokad) — Reis Bey! evvelce 
bu zat bu Meclise.ü&eam etmiş mi idi? 

ŞÜ^BTMAN SIRRI B. (Yozgad) — Min-
gayri Byalkatîn tâyin olundum diyor. Meclise 
irit^ap ÎIQ gçlin^r. Binaenaleyh, müstafi addedil
mek o>|rudur. 

REÎS — Bu zat evvelce mezuniyet almış ve 
mwvmt<0W :gegir^iş, hastalığına dair rapor 
gö^dejçdi Qaun jgjn şbıadiye kadar muameleye 
koj§aş#dj, J^ısak müzalpere kanununun tâyin et-
tipt igduA çofcbam gşçMiiştir. Fakat bu istida ge-
lÜMfc Pi#a*n Bâya^t Heyeti Celilenize gönderdi. 
DJ^aiHi; Sararı v^bâj.e müstafi addedenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Müstafi addedildi. 

6. — İVEÜZAKERE EDÎLEN BdADDELER 
İ..--r.«.̂ ftSn M&bmn Ur, FMOÂ Meyin,, frenginin 

men ve tahdidi sirayeti hakkında teklifi kanuni
si ve Adliye, BıMıiyjs, Encümenleri mazbataları 

REİS — Ruznameye geçiyoruz. Malûmu âli
leri Pazartesi ve Salı .genleri müzakeremiz, kara
rı saunamız veçhile, î^îümeni Mahsus mazba
tasına, Teşkilâtı Esasiye kanununa aitti. Fakat 
En̂ Baafteni Maöasus Mazbata Muharriri Vehbi Bey 
arkadaşımız Muvakkat bir vazife ile Eskişehire 
g&tâîer ve feenüz avdet etmediler. Maz
bata mu%arriri olmadığı halde smü-
zalsereye -devam edelim mi? Yoksa bekliyelim mi? 
(©ek^elam «esleri). O halde efendim, frenginin 
ineni sirayeti haktemdakl kanunu müzakere ede
lim, zannederim Encümene bir maddesi verildi. 
Biğeır ^messeaddını müzakere ederiz. 

İ r . f ü A J ) ! . s(Balu) —Encümen iade etti. 
Evffak raeyıaııında&ıa\ 

Riyaseti CeÜleye 
vB^ieti JJ^miye karariyle Seriye, Sıhhiye, 

Adliye *!fencuHMBriler.i azalarından üçer zatın işti
r a k l e İSneumeni Mahsusta beşinci madde müza
kere re şefâi âtide kabul e#lmdştir. 
Eactmen Reisi 

Muhalifim ..- J^u^aiifim 
Bursa Bolu 

Mehmet Şükrü Operatör Emin Dr. Fuad 
İxmf& Yozgad Karesi 

Musa Kâfim Mehmet Hulusi Abdülgafur 
Siird Erzincan 

Msiötafö ŞS&M Baltirç kızlar müstesna olduğu 
gibi se^ihele^dfin t a n almak 
suretiyle muayeneleri mecburi

dir. Reyim budur. 
Osman Eevzi 

^ f ^ D E jŞ. — Teehthül edecek bilûmum er-
kp^e^^yjribe İşaâınların mahariminden birinin 
huzuriyİe tabip bulunan mahallerde muayene

ye tâbi tutulması mecburidir. Yalnız kızlar 
muayeneye tâbi değildir. Teehhül raporları her
hangi bir tabip tarafından verilebilir. {Yazalım 
sesleri). (Tekrar okundu). 

REİS — Encümen namına izahat verilecek 
mi? ' ' 

OPERATÖR EMlN B. (Bursa) — Hacet 
yok efendim. 

OSMAN FEYZİ El . (Erzincan) — Efendim! 
Feinnallâhe ceale leküllü dajin .deva) $mri celâli 
Peygamberide beyan buyuruluyor ki, siz her bir il
leti tedavi edin, ettirin ve ondan kalas çaresi her 
ne ise onu arayanız. Hazreti Ayişe Radiyallânü-
anha tabibe idi. Sual olundu ki, kimden 
tahsil ettin? Seyyidülenbiya efendimizden dedi 

ve buna dair rüf ekayı Mram bazı asarı âliyeden 
bahis buyurdular. Onlardan bir daha bahs ile 
lâfı uzatmıyalrm. Ancak esasta müttefikiz. Ya
ni bu marazı müthişten ırkı imlâmı muhafaza her 
ne suretle olursa onun çaresine bakmakta mütte
fikiz. Biz de onu arzu ediyoruz. Bundan kur
tulmak için çalışıyoruz. Ancak bundan daha fe
na bir illete tutulmıyalım, mânevi bir frengi il
letine müptelâ olmryalım. Bunun için, yani.iki 
maksadm beynini teMik etmek çaresini arayo-
r u z . *^*! 1J! '• , l ! 'i 

Efendiler; muhitimizin «ekseriyeti azimesânin 
ve müvekkillerimizin arzuları bu yoldadır ki : 
ananatı milliye muhafaza olunsun, ahkâmı şeri-
yeye riayet olunsun. Bununula beraber tabii
dir ki, emrazı sariyeden. de muhafaza hepsinin 
arzularıdır. Biz onların ve sair müslümanların 
hissiyatını okşamağa meetomz. Biz bu suretle 
kesbi kuvvet ederiz. Bu suretle câmiai islâmiye-
yi bu merkezi âlide tecemmu ettirecek kararlar 
buradan sudur etmelidir. Maddiyata teşebbüs 
ve tevessül ile beraber maneviyâta da tevessül et
meliyiz. Sabıkta vukuilplan snakut, sukutu mâne
vi ve sukutu dinidir. Y a t a biz saaakldaf böyle 
bir «ey söyleyince keenme şerâait bizim imalımız-
mış, diğerlerine ait 4eğitaniş giM telâkka ediliyor. 
Halbuki bizim diğerlerinden hiç bir f arkiap: 
yoktur. Bizde yalnız nasıhlık vazifesi var. Biz 
Papa gibi cennet, cehenhenİ safcamayız. Binaen
aleyh, her bir teşebb^satımızla^bera^er ahkâam ilâ-
hiyeyi de nazarı i^ibare atesak/ona göre kanun
larımızı tanzim ederiz ve her iki ciheti de kurtar
mış ojuruz. Uzun ÎD ŷlu tasdi,etmiyeyim. ^endi 
mütaÂâ î şaJasiyemı̂  olmak üzere - Zâten teşeİşkül 
eden Encümeni ma^spta da orşya muMlîfim 
dedim ve bir parça işaret ettim idi - şimdi 
maddenin şu yolda tashihini .Heyeti. AEyeniaden 
rica ediyorum. Yana şöyle demek iatiyomm: 
Gürültüler). Müsaade buyurun efendim, azıcık.. 
Bunlarda muayeneye İŞBitutulniak lâzımdır. 
Hazreti Ayşe meselesini arzetthiîdi. ^alrîbe yetiş
tirelim. Fakat şu nisvana ait olan emraz için 
umumî emrazm tahsili pek uzun olur. Yalnjz 
bir kaç şey. Birisi; Hûda hafız (verem) birisi de, 
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şu malûm olan (ferngi), bunlar için yakın va
kitte tabibe yetişebilir. Yetişinciye değin, Encü
menin kararında beyan olunduğu vecih üzere, 

bakireler müstesna olmak üzere, seyyibeleri mua
yene ettirelim. Fakat ne suretle? Müsaade buyu
rursanız küçük bir şey nakledeyim, devrei ulâda 
dâiniz İstanbul'da bulunduğum zaman memleke
timizden bir iki keyifsiz kadın geldi, dâinizde 
Topkapı'da bulunuyordum. Yani hanei âcizi ora
da idi. Ekseri rüfekanm da bilmesi lâzımgelir. 
Zira; etibbayi meşhuredendir. Haseki hastanesi 
Sertabibi Hacı Kâmil *Bey ve evvelce yanında 
Tevfik Bey isminde biri olmalı, birisi daha gel
diler. O iki keyifsiz bir iki ay bir hanede ve bizim
de nezaretimiz tahtında kalmışlardı. Bu doktor
lar; kabile isminde bir hiristiyan kadını getirdi
ler. O kabile, hasta kadınları muayene etti oda
da... Onlar da kapının önünde durdular. Ma
razı bu suretle teşhis ettiler. Marazı tedavi etti
ler. îyi oldular, gittiler. Birisi frengili, 
birisi de diğer bir hastalık idi. seyyibeleri de 
bu suretle muayene ettirelim. Şimdilik, tabibe 
yetiştirinceye kadar. 

Bu tarzda hastalık taayyün etmezse, yani 
keyifsizlik tezahür etmezse onun için de biraz ka
nım istesinler, muayene etsinler. Amma her ta-

. rafta tabib bulunmaz, bulunduralım efendim, 
o masrafı millet versin. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Mesele.yalnız 
frengiye şâmil değil; vereme vesair emraza da 
şâmildir. (Devam, devam sesleri). 

OSMAN FEVZİ Ef. (Devamla) — Millet, 
madam ki bugünkü günde her sancakta ve her bir 
mahalde mektebli kabileler bulunduruyor ve be
lediyesi olan yerlerde onlar vasıtasiyle kanlın 
aldırsın, analize etsin, baksın ve maraz da tezahür 
eder. İllâ seyyibeleri bizzat muayene ettirmek 
bazı aksamı muhitimiz, buna razı olur, fakat di
ğer bir kısmı da bundan gücenir. Onların da 
hissiyatını okşamak lâzımgelir ve oralarda zanne
derim hoşnutsuzluk, yani arzu olunmıyacak haller 
zuhur eder, bendenizin mâruzâtım bu yoldadır. 
Bir takrir de verdim. Kabulünü rica ederim. 
Netice reyi âlilerin© menuttnr. 

(Bu esnada Celâlettin Arif Beyefendi maka
mı riyaseti işgal ettiler) 

OPEROTÖR EMİN B. (Bursa) — Söz iste
miştim! 

REİS — Buyurun! 
OPERATÖR EMİN B. (Buma) — Efendim 

Encümen namına Hoca efendiye cevab vereceğim. 
Efendi Hazretleriyle encümende mutabık Kaldı

ğımız halde rücu etmesine bir mana veremiyo
rum. (Muhalif, muhalif sesleri) olabilir. Bende
niz de encümen namına değil, şahsım namına, 
bakirelerin istisnasını kabul etmiştim. Fakat en
cümen namına onların muayenesini kabul ederim. 
Çünkü encümenin noktai nazarı bakirelerin dahi 
muayene edilmesi zeminindedir. Sonra Hacı 
Efendi Hazretleri buyurdular ki, bilmem Hacı 
Kemal Bey gitmiş de kör ©beyi getirmişler, mu
ayene etmiş. 

MUSTÂFA SABRI Ef. (Siird) — Sıhhiye 
Encümeni namına mı müdafaa ediyorsunuz? 

OPERATÖR EMİN B. (Devamla) — Evet, 
Sıhhiye Encümeni namına smylüyorum. Kör ebe
yi getirmişler de bilvasıta muayene etmişler. Ben 

şu kürsüden o arkadaşlara lanet ederim. Böyle, 
tababette bilvasıta muayene yoktur. Yani taba
bete karşı onlar, o arkadaşlar, hacısı da hacası da 
ihanet etmiştir. Arkadaşlar size bir şey hatırlata
cağım. Vaktiyle, Nusret Efendi Hazretleri ihtar 
ettiler. Tahriri nüfus başladığı zaman memleke
timizde bir çok itirazat serdedilmiş, kadınları
mızın eşkâli yazılacak, bilmem ne yazılacak diye 
ver ver isyanlar olmuş (Gürültüler). 

HASAN SIDDIK B. (Van) — Hocaya niçin 
lanet ediyorsunuz rica ederim? 

OPERATÖR EMİN B. — Siz hoca değilsiniz. 
Oradaki hocaya söylüyoruz. O kadar da taassuba 
meydan yok cannn aman. 

ÖMER VEHBİ Ef. (Konya)''— Sözünü geri 
alsın. 

OPERAÖR EMİN B. — İki tane doktor ho
cası. ne ise işte.. Doktor hocası dedim. Bu tahri
ri nüfus meselesinde o zaman yer yer isyanlar 
vukua gelmiş, tahriri nüfus meselesi de hitama 
ermiş. Bizde şimdi bu usulü tatbik etmeğe başlar
sak bidayette belki az çok müşkülâta düşeriz. Fa
kat ahalimiz bunu anlar ve bunun kıymetini tak
dir eder, şu suretle mesele yoluna giser, eğer 
böyle yapmayacak olursak efendiler, sizi temin 
ederim ki: Etıbbaya muayene ettirmek istemedi
ğiniz kadınlarımızı, kızlarımızı ağyar elinde bı
rakırsınız. 

HULUSİ Ef. (Yozgad) — Reddederiz o sözü, 
millet namına, hayvan herifi. 

OPERATÖR EMİN B — Utanmaz herif, re
zil herif... 

REİS — (Şiddetli gürültüler arasında) Efen
di ihtar ediyorum, tekrar ihtar ediyorum. 

(Şiddetli gürültüler devam eder). 

REİS — Celseyi tatil ediyorum. 
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