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B İ R İ N C İ C E L S E 
Açılma saati : 1,30 sonra 

BEİS — İkinci Reisvelcili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİPLER : Feyyaz Âli Bey (Yozgad), Cevdet Bey (Kütahya) 

REİS — Meclis kuşat edildi, zabtı sabık hu
lâsası okunacak. 

1. — ZABTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı Riyasetle

rinde biliçtima zabtı sabık hulâsası kıraat ve 
tashihan kabul olundu. Zonguldak'ta kuşat edi
lecek hastahanenin masarifatı için 27 bin liranın 
bütçeye ilâvesi hakkındaki tezkere ile liman ça
vuşları maaşatı hakkında bütçede münakale ic-
nna dair lâyihai kanuniye Muvaeznei Maliye 
Encümenine; Antalya, Maraş ve sair mahaller 
harikzedekânına meccanen kereste itasına dair 
lâyihai kanuniye iktisat ve Muvaeznei Ma
liye Encümenlerine; Könili kariyesinin ma
halle addine dair teklif Dahiliye Encümeni
ne; Kanunu Esasinin 24 ncü maddesinin tadili
ne dair teklif Kanunu Esasi Encümenine; Ma
latya mensucat fabrikasına dair teklif İktisat 
Vekâletine; Salihli, Borlu ve sair şoselerin turu-
ku umumiye meyanına ithali hakkındaki teklif 
Nafıa Vekâletine; Memurini Devletin bilâmuha-
keme azledümemesine dair teklif Adliye, Dahi
liye ve Kavanini Maliye Encümenlerine; Cemil 
Beyin mesken icarı vermeyen memurin maaşa-
tmdan tevkifat icra edilmesine dair teklifi ile 
Mustafa Beyin Teşkilâtı mahsusa kanununun 
bazı maddelerinin tadili hakkındaki teklifi Lâ-
viha Encümenine; Hüsrev Beyin, Bolşevik mu
rahhası Kreşin'in Moskova'ya avdetinden do
layı Meclisin tenvirine dair teklifi Hariciye Ve
kâletine ve Diyarıbekir Mebusu Hacı Şükrü Be-
vin şubede tetkik olunan evrakının tesrii müza
keresine dair takriri Dördüncü şubeye havale 
îlundu. Akdağmadeni kazasının müstakil liva
ca ifrağı hakkındaki teklif geri alındı.. Siird 
Mebusu Mustafa Sabri Efendinin Pravari şose-' 
jinin inşasına ve Erzurum Mebusu Hüseyin Av-
ıi Beyin Nisabı Müzakere Kanununun tadiline 
nüteallik takrirleri, Lâyiha Encümeninin maz-
)atası mucibince reddolundu. Mahkemei Temyiz 
feriye dairesi riyasetine tâyin kılınan zat hak
anda Adliye Vekâletinden istizah edilmesine 
lair Kayseri Mebusu Atıf Beyin takriri dahi 
cabul edilmedi. Bilâhare Hariciye Vekili Be-
rir Sami Beyefendinin Londra Konferansına 

murahhas izamı hakkındaki beyanatı istima ve 
badehu bütçenin heyeti umumiyesi hakkında 
müzakere cereyan ederek müzakere kâfi görüldü. 
Muhtelif kanunlarla avans olarak sarfına mezu
niyet verilen meblâğın yekûnu 1336 bütçesinden 
hidematı umumiye için tertip edilen miktarı, 
tahsisatı munzamına kanunları müstesna olmak 
üzere tecavüz etmemesi şartiyle kabul ve tenef
füs' için celse tatil olundu. 

İkinci celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetle

rinde biliçtima Adliye Vekâletine intihap olu
nan Yusuf Kemal Beyin vüruduna kadar mu
vakkaten bir vekil intihabı hakkında riyasetten 
mevrut tezkere kıraat ve intihap icra edilerek 
namzetlerden hiç birisi ekseriyeti mutlakayı ih
raz eyleyemediğinden ikinci defa intihap icrası 
lâzımgeldiği tebliğ ve bilâhare Maliye Vekâleti 
bütçesinin müzakeresine geçilerek 56, 57, 58, 59, 
60, ncı fasıllar Encümenin tadili veçhile kabul 
ve Heyeti Vekilenin teklifi üzerine bir celsei 
hafiye akdolunmak üzere salon ketebe ve sâmi-
inden tahliye olunarak celsei hafiyeye başlandı. 

(Celsenin mabaadı hafidir). 

Reisvekili Kâtip Kâtip 
Hasan Fehmi Feyyaz Âli Cevdet 

REİS — Zabtı sabık hakkında mütalâa var 
mı? 

•SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Akdağ 
madeni kazasının livaya tahvili hakkındaki tek
lif geri alındı diyor. Bu teklif Lâyiha Encüme
nince reddedildi, o sırada geri alındı. O suretle 
tashihini rica ederim. 

REİS — Başka mütalâa var mı? Zabtı sabık 
hulâsasını kabul edenler lütfen ellerini kaldınsn. 
Zabt sabık kabul edildi. 

8. — MAZBATALAR 
1. — İzmit Mebusu Sırrı Beyin, sülüsam müd

deti cezaiyelerini ikmal etmiş olanların leyalii 
mübareke hürmetine affedilmeleri hakkında tek
lifi kanunisi ve LâyiJuı Encümeni mazbatası 
(2/210) 
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REİS — Sülüsam müddeti cezaiyelerini ik

mal eden mahkûminin affı hakkındaki teklifin 
şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encüme
ni mazbatasını tensib buyurursanız Adliye, Da
hiliye Encümenlerine havale edelim. 

2. — Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin, 
askerî levazım idarelerinin lâğvi hakkında teklifi 
kanunisi ve lâyiha Encümeni mazbatası (2/194) 

RE IS — Askerî Levazım idarelerinin lağvı 
hakkındaki teklifin şayanı müzakere olup Müda-
faai Milliye Encümenine havalesine dair Lâyiha 
Encümeni mazbatasını tensip buyurursanız Mü-
daf aai Milliye Encümenine tevdi edelim. 

3. — Bolu Mebusu Nuri Beyin, umum maaşat 
ve tahsisatı fevkalâdelerinden yüzde yirmi kat'ı 
hakkında teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni 
mazbatası (2/192) 

RE IS — Maaşat zamaim fevkalâdelerinden 
yüzde yirmisinin tevkifi hakkındaki teklifin şa
yanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatasını Kavanini Maliye ve Muvazenei Ma
liye Encümenlerine veriyoruz. 

4. — Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, Keskin 
kazası teşkilâtı mülkiyesine, dair teklifi kanunisi 
ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/198 M.) 

REİS — Keskin kazası teşkilâtı mülkiyesine 
ait teklifin Heyeti Vekileye havalesine dair Lâ
yiha Encümesi mazbatasının okunmasını arzu 
ediyor muşunuza (Hayır sesleri). 

Lâyiha Encümeninin teklifi veçhile Hej^eti 
Vekileye tevdiini kabul buyuranlar ellerini 
kaldırsın. Heyeti Vekileye havale edildi. 

6. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Ermenilerden kurtarılmalarına .dair Nah-
çivan ahalisinden mevrut telgraf 

REİS — Ermenilerden tahlis edilmelerine 
dair Nahçıvan ahalisinden mevrut telgraf : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Biz Nahçivan ahalisi senelerce Türk duygusu, 

Türklük bilgisi ile Türk birliği için çarpan kalp
lerimizden doğa.n tahassür ve alkışlarla muzaf
fer Türk ordularını karşılamış ve islâm kardeşle
rimizi bağrımıza basmıştık. Felek çok gördü. 
Nihayet sevgili askerlerimizi ağlamaktan şişmiş 
kızarmış, gözlerimizle uzaklara teşyi ettik. Fakat 
Ermeni zulmü bize kadın gibi ağlamaktan bir 
fayda olmadığını anlattı. Erkek gibi doğuştuk. 
istiklâlimizi aldık, istikbalimizi kurtardık, siya
set icabı Türkiye ile birleştik. Azerbaycan'a el 
uzattık. Son senenin muharebeleri sizlerce de 
malûmdır. Bütün Ermeni kuvvetleri üzerimize 
yürüdü. Muhacir olduk, açlıktan öldük, fakat el
hamdülillah Ermeni olmadık. Ankara'daki Büyük 

Millet Meclisimizin son kararı imdada yetişti. 
Şark Cepheü kuvvetleri Ermenilere yürüdü, biz
de hissemize göre yeniden harekete geldik. Va
tanımızı kurtardık. Fakir ahali yakılmış köyle
rine aç, çıplak olarak avdet etti. Vatan kokusu. 
vatan toprağı, vatan otlariyle yaşıyordılar. Azer
baycan'ın bizleri Ermenilere hediye ettiği sözü 
çıktı. Esaret kalkalı, hürriyeti umumiye esası 
kabul edeli nice seneler geçmiştir. Biz neyiz! 
Satılık mal gibi başka bir millete hediye olur mu? 
Akla ve mantıka sığmayan bu keyfiyeti nasıl 
protesto edeceğimizi bilmiyoruz. Bizi hayrette 
bırakan bir mesele daha var ki arzetmemek ka
bil değil, elyevm memleketimizde rıfku mühür.... 
(telgrafta okunamamıştır.) açılmış inkılâp ru
hu, müsavat idaresi teessüs etmiş fukarayı kâ-
sibe artık harp sefaletlerinden halâs bulduğuna 
zahip olmuş iken Rus ve Azerbaycan» Soviyet 
Hükümetleri biz fukarayı kâsibeyi inkılâp esa-
satına, inkilâp hayatına ve ahlâka külliyen m u 
gayir olarak hayvanat sürüsü gibi bunca senelik 
düşmanımız olan Ermenilere nasıl peşkeş çekti
ler? Bilemiyoruz. Haniya Komünizimde milletler 
kendi mukadderatlarına sahip olacaklardı? istir
ham ederim» bu feryadımızı Rus Soviyet Cumhu
riyeti sefaretine de aynen tebliğ buyurunuz ki 
sözleri mi doğrudur» özleri mi? Bizlere de bilfiil 
göstersinler. Paşa Hazretleri muhatabım siz değil 
Büyük Millet Meclisidir. Bunca kanlar ve kur-
bunlardan sonra bizi siz de mi Ermeni yapmak 
istiyorsunuz? Ey muhterem Meclis! hiç olmazsa 
Soviyet de olsa, bizim de müstakil, Türk Soviyet 
Cumhuriyeti namı altında ve fakat Ermeni ida
resi, Ermeni zulmü, Ermeni tahakkümü hari
cindeki Türkleri ve Türklüğü hatırdan çıkarma
yınız. Nahçıvan, şerir ordu, Bad, Vehdi Bey hava
lisinin gece gündüz göz yaşı döken ve sizden 
istimdat eyleyen, imdat bekleyen yüz binlerce 
ahalisinin bu feryadını pişiğâhı tetkikinize arz 
ile aleni göz yaşlariyle . cevaba intizar eylediğim 
maruzdur. 

Nahçıvan» Şerir, Vehdi Bey Ordu, Bad 
ahalisi namına murahhas 

Hacı Cebbar Şık zade 

SIRRI B. (izmit) — Telgraf nereden? 
KÂTİP FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — 

Erzurum'dan efendim. 
RElS — Tensip buyurursanız Heyeti Veki

le huzuriyle müzakere edelim (Münasip sesleri). 
RE IS — Heyeti Vekile huzuriyle müzakere 

edilmek üzere ruznameye alınmasını kabul buyu
ranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. He
yeti Vekile gelirse bugün müzakere ederiz. 

3. ~ ÂZAYÎ KİRAM MUAMELÂTI 

1. —- Cebelibereket Mebusu Rasim Beyin va-
zıfei vataniye ile hariçte geçirdiği müddetin me
zuniyet sayılmasına dair Divanı Riyaset karan 
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—• Cebelibereket Mebusu Rasim ve îzmit I 

Mebusu Sırrı Beylerin vazifei vataniye ile me-
muren gönderildiklerine dair Divanr Riyaset ka
r a n yar, akdemce dört. beş ay evvel Hyeti Ve
kile tarafından görülen lüzum üzerine hi dem atı 
vataniye için bazı rüfeka gönderiliyordu. O rü-
feka meyanmda bu zevat ta gönderilmiştir, müd
detleri de bitmiştir. Geçen müddetin mezun ad
dedilmesi için. (Okunsun sadalan). 

Heyeti Umumiyeye 
Cebelibereket Mebusu olup mebusluğunun 

Meclise ba telgraf mahallinden işarı tarihini mü
teakip tarafı Riyasetten memuren ve teftiş va
zifesiyle Karadeniz sahiline gönderilen Rasim 
Beyin tahsisatının itasında nazarı dikkate alın
mak üzere memuriyeti mezkûredeki geçirdiği 
müddetin mezun addedilmesi Divanı Riyasetçe 
tasvip olunmuştur. Heyeti Umumiyenin nazarı 
tensibine arz olunur efendim. 

Büyük Millet Meclisi Reisvekili 
Hasan Fehmi 

(Muvafık sesleri). 
REÎS — Diğer karar da aynı (Kabul sesleri). 
Efendim Divanın kararını tensip buyuranlar 

'lütfen ellerini kaldırsınlar. 
VEHBÎ B. (Konya) — Bu efendiler ne iş 

görmüş, ne yapmışlar? 
REÎS — îndiriniz Beyim, ellerinizi, tekrar 

reye vaz edeceğim. Okunan divan kararı Rasim 
Bey hakkındadır. Divanın kararı veçhile muma
ileyhi mezun addedenler lütfen el kaldırsın. El
lerinizi indiriniz beyim. Mezuniyeti tecvk 
etmiyenler lütfen el kaldırsın. Mezuniyeti kabul 
edilmiştir. 

2. — îzmit Mebusu Sırrı Beyin vazifei vata
niye üe hariçte geçirdiği müddetin mezuniyet 
sayılmalına dair Divanı Riyaset kararı 

Heyeti Umumiyeye 
îzmit Mebusu Sırrı Bey 10 Eylül 1336 tari

hinde vazifei mahsusa ile tarafı Riyasetten memu
ren Tokad'a izam kılınarak 27 Teşrinisani 1336 
tarihinde avdetle Meclise iltihak etmiş olup mi-
rimumaileyhin Meclisten tazminatının itasında 
nazarı dikkate alınmak üzere işbu müddet zarfın
da mezun addi Divanı Riyasetçe tasvip olun
muştur. Heyeti Celilenin nazarı tensibine arz 
olunur efendim. 

B. M. M. Reis vekili 
Hasan Fehmi 

REÎS — Divanı Riyaset kararı veçhile Sırrı 
Beyin mezuniyetini kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Rasim 
Bey hâlâ bu vazifede devam ediyor mu? 

REÎS — Hayır buradadır. Efendim, malûmu 
âlileri mezuniyet mesailine ait hususatm mercii 
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tetkiki Divanr Riyasettir. Bu gibi mesaili Heyeti 
Celilenizin bilâ müzakere kabul etmesi nizam
name iktizasındandır. Onun için bendeniz sö? 
isteyen zevata, müzakere açtırmağa nizamname 
mâni olduğu için,, söz vermedim. 

3. — Van mebusluğuna intihap edilmiş olan 
Terfik Beyin mebusluğunun kabulü hakkında Ar
zuhal Encümeni mazbatası 

REÎS — Van mebusu Tevfik Bey hakkında 
îstida Encümeninin mazbatası var, okunacak: 

Mazbata 
20 Kânunusani 1337 Perşembe günü içtima 

eden îstida Encümeninde Van Mebusu Tevfik 
Beyin 3 Kânunusani 1337 tarihli Encümenimize 
muhavvel istidası, kavanin ve evrakı merbutesi 
tetkik ve kendisi istima edildi. Van vilâyetinin 
27 Temmuz 1336 tarihli şifre ve telgrafname-
sinden müsteban olduğu veçhile mumaileyhin 
tarihi mezkûrdan mukaddem mebusluğa intihap 
olunarak keyfiyeti intihabına ıttıla hâsıl etmesi 
üzerine uhdesinde bulunan Hakkâri mutasarrıf
lığı umurunu devredecek bir vekilin izamiyle 
kendisine müsade itasını ve harcırah ve mazba
tasını talep eylediği anlaşılmış ve müracaatı 
mükerreresi üzerine gerek mezkûr telgrafla ve 
gerek müehharen 19 Ağustos tarihli telgrafla 
kendisine müsaade edilmemiş ve 6 Eylül 1336 
tarihinden mukaddem kendisinin intihap mazb-

. tası ve harcırahı verilmemiş olduğu anlaşılma
sına binaen vakit ve zamaniyle burada isbatı 
vüeut edememesi mazereti makbule ve meşrua-
dan münbais olduğu görülmekle mebusluğunun 
kabulü lüzumunun Heyeti Umumiyeye arzına 
ekseriyetle karar verilmiştir. 

20Kânunusani 1337 
îstida En. Rs. Âza Âza 

Aydın îçel Burdur 
Tahsin f Ali Ulvi 

Mumailey Tevfik Beyin Nisabı ekseriyet Ka
nununun neşrinden sonra intihap edilmesi ve 27 
Kânunuevvel 1336 tarihine kadar Meclisi Mil
liye iltihak etmemesi ve tarihi intihabından 27 
minh tarihi meyanmda güzeran eden eyyam zar
fında Meclise müracaat ederek izin istihsal etme
mesi ve bu zatın Mecliste evvelen müstafi addine 
ve ahiren de 29 Kânunuevvel 1336 tarihli celsei 
hafiyede mumaileyhin mazeretinin şayanı kabul 
olamıyacağma karar verilmiş iken tekrar kabulü 
cihetine gidilmesi yolunda karar ittihazına mu
halifim. 

Niğde Gümüşane 
Mustafa Hilmi .Mehmet Ruşen 

(Muvafık sesleri). 
REÎS — Heyeti Celilenizce evvelce bu zat hak

kında Meclise uzun müddet iltihak etmediğinden 
dolayı müstafi addedilmesine dair karar ittihaz 
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edilmişti. Onun için bu zat geldi, istida ile mü
racaat etti. İstida Encümeni (Elinde mevcut 
bulunan vesaiki meşruaya mebni mazbatasının 
tasdikim) diyor. Onun için resen bir şubeye ha
vale edilmemiştir. Heyeti Oelilenizin kararı ol. 
duğu için Heveti Oelileniz İstida Encümeninin 
mazbatasını şayanı kabul görürse bunu bir şu
beye veririz, mazbatayı reyi âlinize arzediyorum. 

CEMİL R. (Kütahya}*— Reis Bey bu'mesele 
Birinci Şubede tetkik edildi (Bu değil sesleri). 

MUSTAFA HİLMİ Ef. (Niğde) — Efendi
ler; Tevfik Bevin istidası İstida Encümenine ha
vale edildi. Orada lâzım gelen tetkikatın icra
sında bendeniz de hazır bulundum. Orada bu
lunduğum zamanda icra edilen tetkikatta ben
deniz muhalif kaldım. Muhalefetim bertafsil 
kararır, altında yazılmıştır. Şöyle ki: Birinci 
defa mumaileyh 6 Eylülde, yani nisabı ekseriyet 
Kanununun tanziminden sonra, intihap edil
miştir. 

İkincisi; intihaptan yüz on gün sonra Mec
lise iltihak ediyor. Bu suretle iki aydan fazla 

müddet te geçirmiş bulunuyor ve andan sonra Mec
lis bir karar daha ittihaz ediyor. Meclisin bu ka
rarlarına karşı mumaileyhin istidasının kabulü 
cihetine gidilmesini, bendeniz muvafık görmü
yorum ve anlamıyorum. Andan dolayı karan sa
bıkı ve Meclisin şerefini muhafazaten bu zatın 
ademi kabulünü talep ederim. 

TAHSİN B. (Aydın) — Efendim; Tevfik Be
yin intihabı, refikimizin beyan ettiği gibi, 6 
Eylfıl tarihinde icra edilmiş değildir. Makamı 
vilâyetin, evrak meyanmda mahfuz bulunan iki 
kıta telgraf namesinde mezkûrdur ki; bu zat 18 
Temmuz 1336 da intihap edilmiş. Nitekim diğer 
refiklerinin Meclisi Âlinizde mebusiyetleri ka
bul edilmiştir ve Mecliste ifayi vazife etmekte
dirler ve buna, kendisinin makamı vilâyete, har
cırahının ve mazbatasının itasına ve uhdesinde
ki vazifeyi tevkil edecek bir adamın izam edil-' 
meşine dair çektiği telgraflar şahittir. Bu vesa
ik mevcut iken ve kendisinin uhdesine, içinde bu
lunduğumuz şu ahvali fevkalâdede, mühim bir 
livanın asayiş ve inzibat ve emniyeti muhavvel 
olduğu bir zamanda, makamı vilâyetten bir me
muru mesul tâyin ve kendisine irae edilmedikçe 
ve o vezaifi onun uhdesine tevdi etmedikçe infi-
kâkinden tevlidi melhuz olan mehaziri tabiî der
piş ederek kalması, ~vazifei memuriyetini terket-
mesi bir kabahat değil, bilâkis makbul ve meşru 
bir mazerettir. Bu ise evrakı resmiyeye müste- . 
nittir. Vakıa Meclisi âlinizin tâyin ettiği müddet 
zarfında Mecliste isbatı vücut etmemesinden do
layı Meclisi âliniz kendisini müstafi addetmiş 
ise de bu, kendisinin ibraz etmiş olduğu vesaiki 
tetkik etmiş bulunmamasından dır. Fakat bu ve-
saika Meclisi âliniz muttali olduktan sonra bu 
hakkı nasıl iptal edebilir? 

RAGIB B. — Mazeretini Meclise bildirmiş mi 
ve mezuniyet istemiş mi? 

TAHSİN B. (Aydın) — Efendim; merkez vi
lâyete bir defa yazdı, mazbatasını istedi. Yani ar
tık o vilâyetçe yeniden intihap icra edildikten 
sonra bu adamın eline mazbatası verilmemiştir ki, 
bu, câyi teemmüldür. Binaenaleyh mazbatasını 
alamadı, harcırahını alamadı, yerinde vazifei mü-
hü m meşini görecek bir vekil göremezse nasıl gel
sin? (Doğru, doğru sesleri). 

Binaenaleyh bu mesele şayanı dikkattir ve kenJ 
dişinin mebusluğu muteberdir. Kabulünü teklif 
ederim. (Muvafık sesleri). 

HAMDİ NÂMIK B. (İzmit) — Efendim; 
Niğde Mebusu Hilmi Efendi Hazretleri bu zatm 
beş Eylül Kanununun neşrinden sonra intihap 
edildiğini ve Tahsin Beyefendi de sekiz Temmuz 
da intihap edildiğini söylediler. Ben bundan 
bahsedecek değilim. İster Temmuzda, ister 
başka ayda intihap edilsin, yalnız bir kanun yap
tık ve dedik ki; Meclise icabet etmiyen aza. ma
zereti ne olursa olsun, bu Meclise kabul edilemez. 
(Bilâ.mazeret sesleri). Müsaade buyuran. Dediği 
mazeret, ben mutasarrıftım, infikâh edemiyordum 
diyor. Rica ederim. Burada bu kadar memur var
dı. O mazeret değildir. (Gürültüler). 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Nasılmazcre 
değil? ve nerede? düşün bir kere... 

FEYZİ Ef. (Malatya) — İki buçuk ayda ge
liyorlar Hamdi Bey. 

'. HAMDİ NÂMIK B. (Devamla) — Gelmek 
meselesi başka, bu adam hareket etmemiştir. 

Binaenaleyh geçenlerde bir kaçını reddettik 
Şimdi elan da mevcut yine böyle mebuslar var 
dır. Onu kabul ettiğiniz takdirde diğerlerini m 
kabul etmek lâzım. (Hayır mazereti olanlar içid 
başka sesleri) Binaenaleyh memur olmak ve istifa 
edememek bir mazeret değildir, reddi lâzımgeliıj 

TAHSİN B. (Aydın) — Efendim, biz bu me 
selenin tetkikında görürüz ki, yerine adam taleı 
etmiş. Fakat vilâyet göndermemiştir ve nasıl bij 
livayı bırakıpta buraya gelebilir? • 

NURİ B. (Bolu) — Efendim, meselenin tet 
kikin da bendeniz de bıüundlm. Şimdi meselenij 
cam Tahsin Beyin izah ettiği nokta değil, haki 
katen bu zat vaktüzamaniyle intihap olunmuş 
âmiri tarafından aldığı emir üzerine hareket ed 
memiş, bunların hepsi doğru, yalnız 6 Eylûlda 
sonra buraya muvasalatına kadar bir mazeret bfl 
yan edemiyor. Yani mazereti için bir vesika yol 
Asıl mesele burada, çünkü neşrolunan kanund 
biMmazeret iki ay gelemezse deniyor. 

YAHYA GALİB B\ (Kırşehir) — Hakkâr 
den buraya gelmek te iki aydır. (Doğru sesleri 

SIRRI B. (İzmit) — Ahkâmına tâbi buîuB 
duğumuz Nizamname! Dahili mucibince tâlil edî  
mek istenilen mazbataların sahibi olan mebu 
mutlaka ait olduğu encümende bulunup hakkıı 
müdafaa için söz söylemek hakkını haizdir. H 
naenaleyh tarihi intihabı her ne olursa olsun n 
zat mademki söz söylemek istiyor. Kanuna 
hakkı itirazı vardır. Bir kere ait olduğu enej 
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mence gidip sözünü söylemeli. Ondan sonra hak
kında hüküm verilmelidir. Binaenaleyh şimdiye 
kadar mademki böyle bir muamele yapılmamış
tır. Bu kaidei kanuniyeye riayet edilmemiştir. 
Bu mazbata ela keenlemyeküıı hükmündedir. Bu 
mazbatanın bir şubeye gitmesi lâzımdır. 

HASAN SIDDIK B. (Van) — Bu evvelce 
kabul edilmişti voklamalarda ismi okunuvordu. 

ÎSMAÎL FAZIL Pş. (Yozgad) — Efendim, 
bendeniz bu zatın mebusluğu hakkında ne mua
mele cereyan ettiğini bilmiyorum. Fakat arka
daşlarımdan işittim. Yalnız Ötedenberi mevkii 
malûmatım üzerine bu adamın ne mahiyette ol
duğunu anlatmak isterim. . Ve ona nazaran da 
bu mazeret o suretle tahakkuk eder. Vanda bu
lunan arkadaşların hepsi bilirler ki; Sanadidi eş
raftan mâdut iki aile vardır. Birisi Timurzâdeler 
diğeri....zadelerdir. Bu adamın yalnız Vanda değil 
Hakkârıde de büyük bir kudret ve kuvveti var
dır. Binaenaleyh I Fanilerin Hakkâriye gelmek 
ve Rusların da Hakkâriye doğru gelmek zaman
larında.... 

HASAN SIDDIK B. (Van) —Vanda nüfuz 
ve kudretli olan yalnız bu aileler değildir. Daha 
başka da var Pasa Hazretleri. 

İSMAİL FAZIL Pş. (Devamla) — Şüphesiz, 
hatırlımda kalan demek istiyorum. Binaen
aleyh bu.adam kendi kudret ve kuvvetiyle Hak-
kâriyi gitmiş tutmuştur. (Şüphesiz Allahın ke-
remiyle sesleri) Bu zatın, orada mutasarrıflık 
vekâletinde b Tündüğünu biliyorum ve sonra 
mebus olup geleceği sırada yerine o iktidarda ve 
Hakkâri mevkiini tutacak bir adam bulununcaya-
kadar Makamı vilâyet bunu orada durdurmuş
tur. Binaenaleyh tevakkuf ve teehhürü bu ma
zeret ve bu esbaba birıaendir. Ben bu zati; ara
mızda bulunduracak surette vatanperver ve ha
kikaten vücudu ile iftihar olunur bir zat gibi 
takdim ederim (Muvafık- sesleri)'.. 

REİS — Zaten Heyeti Celilenizin ittihaz ede
ceği karar; bir şubeye liecelittahkik havelesine 
lüzum olup olmadığına dairdir. Evvelâ bu me
sele hakkında söz alan bir çok arkadaşlar bulun
duğu için müzakerenin kifayetini reyinize koyu
yorum. Müzakereyi kâfi görenler ellerini kaldır
sın... Müzakere kâfi görüldü. 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Müsaade 
buyurunuz efendim. Burada tenevvür .edecek bir 
nokta var. Bu zat mebus olup buraya gelmezden 
evvel mazbatası gelmiş ve şubede . mazbatası tet
kik edilerek Heyeti Umumiyenin kabulüne ikti
ran etmemiş "mi? Zannederim iktiran 'etmiştir. 
Sonra ademi devamından dolayı nisabı müzakere 
kanununa tevfik edilmiş. Demek ki vaktiyle şu
beden geçmiş, mebusluğu kabul edilmiştir. 

SIRRI B. (İzmit) — Tarif atı kanuniye daire
sinde yapılmamıştır.. Binaenaleyh keenlemye-
kündur. • 

REİS — Mazbatanın bir şubede tetkikini mü
nasip bulanlar ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Alelusul bir şubeye havale ederiz. (Kura ile ses
leri). 

Efendim, bu tahkikat için kura çekilmez, 
Mazabiti intihabiyelerin tetkiki için şubelere 
tevdii hakkında usul ne ise o şubeye gider. Huru-
fu heca sırasiyle riyaset onu doğrudan doğruya 
havale eder. 

4. — Meclis Reisi Mustafa Kemal Paşadan 
bazı malûmatı Meclis namına telâkki edecek olan 
Encümeni Mahsusun intihabı. 

REİS — Geçenki celsemizde Reis Paşa Haz
retlerinden. tenevvür edilecek malûmatı mahsuja-
yı Meclis namına telâkki etmek üzere on zatfeın 
Encümeni Mahsus teşkilini Meclisiniz tensip bu
yurmuştu. 

Ve bu zevatın tefriki da Divanı Riyasete ve-
r'.lmişti. Dün Divan Heyeti içtima etti. Şu zevatı 
tefrik etti: Berayi malûmat Heyeti CeUlenize 
arzediyoruz: 

' Salih Ef (Erzurum), Vehbi Ef. (Konya), 
Yahya Galip B. (Kırşehir), Ziya B. (Sivas), Veh
bi B. (Karesi) (Kabul sesleri). Zaten salâhiyet 
vermiştiniz. 

5. — İzmit Mebusu Sırrı Beyin Hariciye ve 
Kadro Encümenlerinden istifası; 

REİS — İzmit Mebusu Sırrı Beyin Hariciye 
ve Kadro Encümenlerinden istifasına dair istifa
namesi var. Temenni ederiz ki, Sırrı Bey arkada-
şTimz geri alırlar. (İzah etsin sadaları). 

SIRRI B. (Izr^l) — Arkadaşlarım bilirsiniz-
ki Meclisi Âli teşekkül "ettiği dakikadanberi her 
şube için birer Encümen teşekkül etmiştir • ve 
hepfji ayrı ayrı kendi vazifei mürettebelerini ifa 
etmektedir. Bunların içinde en mühimmi olması 
1 âz imgelen Hariciye Encümenine "bir defa olsun 
bile inikat etmek müyesser olmadı. Bir defa te
şekkül etti. Yalnız erkânı intihap olundu. Reis, 
Mazbata Muharriri ve Kâtibi... Ondan sonra bir 
araya gelip t e herhangi bir meselei hariciyenin te
zekkürüne imkân bulunamadı. Bir kaç defa bu me
seleden huzuru âlinizde bahsettim ve bendeniz 
belki fazla da söyledim. Bu sevk ve tesirile idi, 
Çünkü bana arkadaşlarımın lâyik gördüğü Riya
set icabınca o encümeni toplayıp ta encümene 
terettüp eden vazifeyi görmek farz idi. Fakat ar
kadaşlarım toplanamadıkları için bir iki defa is
tifa ettim, kabul buyurulmadı ve hattâ encümen 
azaları iltihap edilmedi ve nihayet lütfen inti
hap THiyurcTnuz: Fakat iki gün evvel ferden fer
da arkadaşlarıma rica ettiğim halde Hüsrev 
Bey, Celâleddin Arif Beyefendiden başka icabet 
eden olmadı. Fakat bu, haddi nisap olmadığı için 
inikat edemedi. ^Bilirsiniz ki şu dakikada Hari
ciye Encümenine terettüp eden vazife, her encü
mene terettüp eden vazifenin fevkindedir. Fakat 
maatteessüf ne Meclisi Ali, ne encümen bunun 
kıymetine gör* ona ehemmiyet ita buyurmuyor. 
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Binaenaleyh bu vazifenin diğer bir arkadaşa tah
milini, rica ederim ve bu sözün katı olmasını 
arzederim. 

REİS — Müsaade buyurun efendim. Hariciye 
Encümeni Reisi Sırrı Beyefendinin istifaname
lerini izah için vâki olan beyanatları bir haki
kate temas etti ki; Hariciye Encümenine'tefrik 
edilen rüfekaııın muntazaman devam, etmemesi, 
reisinin de istifasına sebebiyet vermiş. Meclisi 
Âlinizde yapılacak muameleyi görüyorum. O da; 
mademki Meclisin ilk küşadından şimdiye kadar 
encümen hiç toplanmamış, binaenaleyh Hariciye 
Encümeni hakkındaki intihabı keenlemyekün 
a l ile yeniden beş şube tarafından Hariciye En
cümenine intihabat icrası lâzımgelir, başka ça
resi yoktur-efendim. 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Geçen 
günkü içtimada Celâleddin Arif Bey, Hüsrev 
Bey Salâhadclin Bey, Vehbi Bey, Sırrı Bey top
lanmış, işte beş kişi. Nizamname mucibince beş 

'.kişi ile müzakere kabildir. Şu hakle encümen ini
kat etmiştir. 

SIRRI .B. (İzmit) — Celâleddin Arif Bey 
Divanı Riyasette olduğu için müzakereye iştirak 
edemiyorlar. " -

• MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — O halde 
Sırrı Beyefendi Celâlettin Arif Bey burada idi 
dememeliydiler. Mevcuttur deyince beş kişi içti
ma etmiş demektir. 

ZEKÂ! B. (Adana) — Sırrı Beyefendi ek
seriyet teşekkül edemediğinden bahis buyurdu
lar. Halbuki bendeniz de geçen gün Hariciye 
Encümenine, intihap edilmiştim. Bendenizde 
derhal icabet ettim ve ekseriyet teşekkül etmişti. 
Fakat müzakere edilecek bir şey yoktu. Altı ki
şi idik.' • 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — İşte naz
lanıyor, ekseriyet varmış (Kabul etmeyiz, ekse
riyet var sesleri). 

'" ZİYA HURŞİT B. (Lâzistan) — Hariciye 
Encümenine hiçbir kâğıt gelmemiştir. Neyin 
müzakeresi için gelsin? 

RMİS — Hal ve zamanın nezaketi, Hariciye 
Encümenini pekçok meşgul edecek ve daima evrak 
olsun, olmasın, teatii efkâr için içtima edilmek 
vaziyetinde ve bir ânı mühimde bulunuyoruz. 
Hariciye Encümenine yeniden beş şube tarafın
dan intihabatın tecdidini kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. İndiriniz ellerinizi. İntihaba
tnı tecdidine lüzum görmeyenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Pekâlâ, arkadaşlardan devam rica 
olunuvor. Devam etsinler. 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Reis 
Beyefendi; Sırrı Beyden de rica ederiz, istif ala-. 
fmı geri alsınlar ve ikide tor istifa etmesinler. 

VEHBİ B. (Karesi) — Encümene gelmeyen 
arkadaşların Sırrı Beyefendi burada, âleni mü
nakaşada isimlerini versin. Divanı Riyaset Ce-
ridei resmiye ile veya diğer ceridelerle ilân et
tirsin. Nizamnamei Dahilî bunu gösteriyor. Bu-
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rada bu suretle münakaşa edip de bütün milletin 
şerefine dokunmaktansa o devam etmiyenler kim
ler ise onlara dokunur. Daha iyi olur. 

5. — TAKRİRLER 

1. — Ertuğrul Mebusu Mustafa Kemal Be
yin, Bozüyük - Bilecik tarikinin turuku umumi
ye mey ânına ithaline dair takriri 

REİS —• Bozöyük ve Bilecik tarikinin turu
ku umumiye meyanma ithaline dair Mustafa 
Kemal Beyin takririni tensip buyurursanız Nafia 

Encümenine havale edelim. Nafıa Encümenine ha
vale edildi. 

2. —- Haymana ahalisinin orduya at hediye 
elti/derine dair Haymana kaymukamhğtndan 
mevrut telgraf 

REİS — İane verildiğine dair Haymana'dan 
gelen telgrf okunacak. 

2 . I I . 1337 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Kahraman ve genç ordumuzun İnönü muzaf-

fariyetiyle istihlâsı vatan, istiklâli millet gaye
sine doğru temin eylediği mevkii bülend ve her 
gün bir suretle inkişaf etmeğe başlayan muvaffa-
kiyat kaza ahalisi üzerinde pek büyük bir sürür 
ve ibtihaç uyandırmış, bugün dairei belediyede 
bir tezahürü vatanperveri ile içtima eden eşrafı 
kaza, kıymettar ve fedakâr ordumuza naçiz bir 
hediye olmak üzere altmış dört at itası suretiyle 
ilâyi fahir ve mübahat eylemeğe karar vermiştir. 
Hayvanat cemedilmeğe başlanmış ve şubatın yir
minci günü kâffeten toplanıp Garp cephesi ka
rargâhına iysali mukarrer-bulunmuş'olduğu ve 
Haymana, ahalisinin bu defa da tezahür eden iş
bu müstesna eseri hamiyetinin şayanı takdir ve 
şükran bulunduğu mâruzdur. 

Haymana kaymakam vekili 
Emin 

(Teşekkür olunur sesleri). 
YAHYA CALİP B. (Kırşehir) — Reis Be

yefendi; rica ederim bu .meselede'de Hükümet 
tahkikat icra etsin. Cebren mi alınmış da böyle 
deniyor,, yoksa cidden böyle midir? 

FEYZİ FA'. (Malatya) — Katiyen cebren de
ğildir, İnönü muzafferiydi üzrine verilmiştir. 

AHMET HİLMİ B. (Kayseri) — Şimdi 
efendim,, bu bir hamiyet meselesi, şayanı şükran 
ve şayanı takdir görülür. Şimdi bu telgraf be-
lediye Reisi -tarafından yazılmış olsajrdı daha zi
yade hüsnü kabul görürdü. Her halde hüsnü 
telâkki ederdik. Şimdi telgraf kaymakamlıktan 
geliyor. Onun için bir mesele arzedeceğim; Bun
dan iki üç ay evvel Kayseride ayni mesele oluyor. 
Müdafaai Hukuk Cemiyeti mevhum bir iane tevzi 
ediyor. Memleketin eşrafına (81) bin lira ka-
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'lar bir para. Memleketin eşraf ve muteberanı- j 
nın bir kısmı adamlarına bunu tevzi ediyorlar. 

Belediye reisi de çok muhterem bir zat. Bu 
zattan 30 lira isteniyor. Tabii veremedi. Bele-
Ondan da keza (50) şer lira istenmiş, vereme-
diye tabibinden, şimdi açıkt„a bulunuyormuş. 
inişler. Mutasarrıf Bey - ki, şimdi burada vali 
buiunyor - bunları hapsetmiş, haberdar olduk 
gittik.... 
Muhterem bir zat, polis dairesinde mevkuf bu

lunduğu sırada; kendisine mülâki olduk ve sor
duk: derdin nedir? 

Herkese iane tevzi etmişler; ben iane tevzi 
edildiğini bilmiyorum, bundan katiyen haberim 
yok, fakat bu parayı vermeğe de iktidarım yok
tur. Son zamanlarda para kazanıyordum. Fakat 
bilhassa, bu sene ziraat dolay isiyle iaşemi temin 
edecek kadar param olmadığı için maalesef, bu 
ianeyi veremedim. Mutasarrıf Beye gittim, be
ni tevkif ettiler dedi. Sonra biz de mutasarrıfa 
gittik ve söyledik. 

Mutasarrıf' Bey de : bu para, ahali tarafın
dan deruhde edilmiş ve taahhüt edilmiştir. Ta
ahhüt edildiği için bu iane lâz'mıülittibâdır; ek
mek istedi... Biz de dedik ki; Beyefendi; iane 
cemi için bir kanun vardır. O kanun mucibin
ce evvelâ bir komisyon teşkil edilir. Bu komis
yon teşkil edilmiş midir? Bu komisyon teşkil 
edildikten sonra tevziatını yapar ve tevziatını 
yaptıktan sonra da meclisi idare onu tetkik eder; 
ondîîn sonra Sûrayi Devlete gider dedik.. Tabiî 
bu iane, bu şekli kanunide cereyan etmiş bir me
sele değildi... ((jlürültüler)... Müsaade huyumu 
efendim: Mesele mühimdir. Sonra binnetiee İni 
adamcağız; sırf Hükümetin vaziyetini işkâl etme
mek için başka yerlerden borç aldı -ve otuz lira 
ianeyi Hükümete verdi, ve bu suretle hapisten 
çıktı... Sonra bize de mutasarrıf resmen söyle
mişti ki: bu taahhüt edilmiştir... Halbuki taah-
lıüd yoktu ve bu sıralarda, Heyeti Vekile iane 
hakkında bir karar ittihaz etmiş ve bu zatın tev
kifinden iki gün evvel de bunu Kayseri'ye tebliğ 
etmişti. Bunu. da Mutasarrıf Beye derhatır et
tirdik. 

Bu suretle daha birçok muameleler olmuştu.. 
Bendeniz şimdi bir tanesini arzetmiştim. Bir ka
çan daha söyliyeyim... - Zannediyorum ki, ha
tırıma gelen - tüccardan bir Kadir Ağa vardı, 
sonra, yine Berber Kadir Ağa isminde diğeri.. 
bunlardan ellişer, otuzar lira tahsil edildi. 

Asaba, şimdi şu telgrafta zikrolunan iane de, 
.hakikaten ahali tarafından verilmiş midir, yok
sa kaymakam Bey - idare memurluğunda bulun
duğumuz için biliriz - bir işgüzarlık olmak üze
re mi böyle, bir hareket yapıyor ve onun ne
ticesinde şu telgrafı yazıyor? 

Bunu ahali vermiş mi, yoksa zorla mı alın
mış? Bu şekil taayyün ettikten sonra; eğer hakika
ten hamiyet ibraz etmek suretiyle ahali bunu | 
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vermişlerse kendilerine teşekkür ederiz. Yoksa 
idare memurunun işgüzarlığı neticesinde bu şe
kilde bir hareket oluyorsa; bu hal ittihaz olu
nan karara muhalif olarak her yerde başlıyacak 
ve binnetice bundan tatsızlıklar hâsıl olacaktır. 
Şunu da arzedeyim ki.... 

REİS — Müsaade buyurun efendim, iane 
meselesini müzakere etmeğe, Meclisi Âlinizin mü
temayil olduğunu görüyorum. Çünkü beş altı 
zat söz almıştır. Eğer Heyeti Aliyeniz müzake
reyi arzu ediyorsanız, Dahiliye Vekilinin huzıı-
riyle müzakere etmek üzere, ruzııameye alalım. 
İane meselesinin Dahiliye Vekili huzurunda mü
zakeresini kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sınlar. Kabul edildi, Ruznameye alıyoruz. 
Dahiliye Vekili bugün gelirse, bugün müzakere 
ederiz. 

HAMDİ NÂMIK B. (İzmit) — Efendim, 
bir defa evrakı "varide üzerine ... (Mesele bitti 
sesleri). Usulü müzakereye dair söz söylüyorum. 
Bir kere evrakı varide üzerinde müzakere cereyan 
etmez. Diyorlar ki, bu iane midir, yoksa cebren 
mi almıyor? Biz de diyeceğiz ki, belediye, reisine 
kavmıakaın; bövle bir sev vazıvor... 

* YAHYA «ALİP- B. (Kırşehir) — -O halde 
bendenize de cöz verin.... 

HAMDİ NÂMIK B. (Devamla) — Ben söy-
üvoııım ki... (Handeler). 

YAHYA (i ALİP B. (Kırşehir) — Bende 
traı'ü müzakerene dair sövliveceğim... 

HAMDİ NÂMIK B. '—' Vahi Yahya Calip 
lîoy biraderimiz, bu iane değildir. Cebren alın
ın ıştır demek istiyorlar.. Onu sorarlar,- • tahkik 
ederler ve mercii aidine şikâyet ederler. 

REİS — Bu meseleye dair müzakere Dahiliye 
Vekili huzııriyle olacak, âzayi kiram da o zaman 
söylerler. 

' YAHYA CALİP B. (Kırşehir) — Nasıl olur 
efendim? Herifin cebren aldığı parayı biz burada 
alkışlayalım mı? 

VEHBİ B. (Karesi) — Usulü müzakere hak
kında sövliveceğim: bize, arkadaşlarımın şikâyet 
ettiği bu mesele... 

YAHYA CALİP B. (Kırşehir) — Reis Bey, 
müsaade buyurun, Hamdi Bey. şahsıma ait söz 
söyledi. Ben de cevap vereceğim. 

Efendim; biz büyük bir mesele talep etmedik 
Makamı Riyasetten, dedik ki: Bu meseleyi Dahi-
î/ve Vekili sorsun. Acaba bizim dediğimiz gibi 
mi, kaymakamın dediği gibi mi? 

Bu gün. emin olunuz efendiler, yalnız Ankara 
mülhakatından köylerde: - tşte Hoca Efendi ile 
beraber gezdik - yağ ianesi, bal ianesi, Hükümete 
odun ianesi.. Hükümetin tefrişi ianesi... iane... 
'an.1.. Bugün köyler bu yüzden tamamiyle bitmişr 
tir. Bunları yapanlar kaymakamlar, mutasarrıf
lar ve valilerdir. Bu yalan bir mesele değil, rica 
ederim bunlar tahkik edilsin. 

HAMDİ NÂMIK B. — Bunları haber verdi
niz mi? 
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YAHYA GALİP B. — İşte soyuyorum. 
REİS — Efendim; bu meseleyi Dahiliye Ve

kili geldiği vakitte Haymana'dan mevrud tel
grafı da okuyarak; müzakere ederiz. 

4. — TEKLÎFLEfc 

i . — Ankara Mebusu Atıf Efendi ve rüfeka-
Sının tahrirî tereke hakkında; teklifi kanunisi 
(2/222) 

REİS — Mahkemei şer'iye tarafından tahrir 
olunan tereke hakkında Ankara Mebusu Atıf 
Efendi ile rüfekasmm teklifi kanunisi var, alel
usul Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 

7. — SUALLER 

1, — Yozgad Mebusu İsmail Fazıl Paşanın, 
Londraya izam olunacak heyeti murahhasa hak
kında Hariciye Vekâletinden sual takriri. 

REİS — Avrupaya göndereceğimiz murah
haslarımızın sureti izamı hakkında Yozgad Meb
usu İsmail Fâzıl Paşa Hazretlerinin Hariciye 
Vekâletinden bir sual takriri va.-, alelusul Ha
riciye Vekâletine tevdi edeceğiz. Cevabiyle bir
likte okuruz. 

5. — Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umumiyesi 
1336 senesi bütçesinin bazı fasıllarına zamaim ic
rasına dair kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası 

REİS^ — Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umu-
miyesi bütçesine tahsisatı munzamına ilâvesine 
.dâir Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası var 
Heyeti Vekil enin de müstaeelen müzakeresi hak
kında müteaddit tezkereleri vardır, tensip buyu
rursanız onu okutalım. 

612 karar 
6/10 kayıt 29 . 1 . 1337 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesinc 
Posta ve Telgraf ve Telefon Müdüriyeti Umü-

miyesi eşya ve levazımı f enniyesile kırtasiye ve 
evtakı matbua kargılığı olarak üç yüz otuz altı se
nesi bütçesinin yüz otuz ikinci faslının ikinci eşya 
pahası maddesine otuz beş bin ve yüz yinni yedinci 
faslın üçüncü kırtasiye ve evrakı matbua mad
desine on biıl ki, ceman kırk beş bin liranın umum 
bütçeye zam ve ilâvesi hakkında İcra Vekilleri 
Heyetinin 27 . I . 1337 tarihindeki içtimamda ka
bul edilen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Ri
yaseti Celilesinîn tasvibine iktiran eyleyen lâyihai 
kanuniye sureti mUsaddakasiyle esbabı mucibe 
lâyihası rapten takdim kılınmakla ifayi muktaza-
si'ûı ve neticesinin işar buyururmasını rica ede
rim efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve 
Müdafâai Milliye Vekili 

Fevzi 

Esbabı mucibe mazbatası 

Harp seneleri zarfında İstanbul'dan taşraya 
pek az ve nispetsiz surette eşyayı fenniye ve ev
rakı matbua gönderilebilmiş olmasına rağmen de
vam eden harp ve inkılâplardan dolayı taşraca 
eşya ve evrakı mezkûreden fevkalâde sarfiyat vuku-
bularak elyevm Posta ve Telgraf ve Telefon Müdü
riyeti Umumiyesi ambarlarında hiç bir madde kal
mamıştır. Dâhilde makine dairelerinin ve mua
melâtı umumiyenin hariçte hututun ve posta şe
bekelerinin baştan başa muhtacı tamir ve ıslah 
bir halde bulunduğu ve muamelât ve muhaberatı 
Devletin ise her vakitten ziyade nezaket ve ehem
miyet kesbeylediği şu sırada eşya ve levazımca 
baş gösteren buhranın çarhi idareyi ve bilhassa 
muhabereyi nasıl teşevvüş ve sektedar edeceği 
azadei tezekkürdür. Binaberin ahengi idare ve 
Hükümet üzerinde mahsûs bir tesir ika etmek
sizin buhranı mezkûrun şimdiden refi esbabı is-
tikmal edilmek üzere Müdüriyeti Umumiyei 
mezkûr ey e ait üç yüz otuz altı bütçesinin yüz 
yüz otuz ikinci faslının ikinci eşya pahası madde
sine otuz beşbin ve yüz yirmi yedinci faslın üçün
cü kırtasiye ve evrakı matbua maddesine on bin 
ki, ceman kırk beş bin liranın zam ve ithaliyle sar
fı ve umumî bütçeden icrayi mahsubu muvafık 
görülerek bu bapta tanzim kılman maddei kanu-
•niyeye rapten takdim kılınmıştır. 

Lâyihai kanuniye sureti 

MADDE 1. — Posta ve Telgraf ve Telefon 
Müdüriyeti Umumiyesi eşya ve levazımı fenniye-
siyle evrakı matbua karşılığı olarak üç yüz 
otuz altı senesi bütçesinin yüz otuz ikinci fas
lının ikinci eşya pahası maddesine otuz beş bin 
ve yüz yirmi yedinci faslın üçüncü kırtasiye 
ve evrakı matbua maddesine on bin ki, ceman 
kırk beş bin liranın umumî bütçeye zam ve ilâ
vesine ve muvakkat bütçeye zam im eten sarfına 
mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi nesrinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — fcbu kanunun icrasına Dahi
liye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

27 Kânunusani 1337 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi Şer'iye Vekili 
Fevzi Fehmi 

M. M. V. Na. Ad. V. Na. 
Ömer Lûtfi Ahmet Muhtar 
Da. V. Na. Ha. V. V.

Adnan Ahmet Muhtar 
Mal. V. Maf. V. 

Ferid Hamdullah Suphi 
Na. V. Ik. V. V. 

ömcr'Lûtfi Mahmud Celâl 
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Adnan Teftişte 
Tasdik kılındı. 
27 Kanunusani 1337 
T. B. M. Meclisi Reisi 

Mustafa Kemal 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Posta ve Telgraf ve Telefon Müdüriyeti U-

mumiyesi eşya ve levazımı fenniyesiyle evrakı 
matbua karşılığı olarak üç yüz otuz altı senesi 
bütçesinin yüz otuz ikinci faslının ikinci eşya 
pahası maddesine otuz beş bin ve yüz yirmi ye
dinci faslın üçüncü kırtasiye ve evrakı matbua 
maddesine on bin ki, ceman kırk beş bin liranın 

•umumî bütçeye zam ve ilâvesine dair Heyeti Ve-
kileee tanzim olunan lâyihai kanuniye müsved
desi Encümenimizce de kabul edilmiş olmakla 

. keyfiyetin lieelittasdik Heyeti IJmnmiyeye arzı 
tezekkür kılınmıştır. 

30 Kânunusani 1337 
> Muvazenei Maliye En. 

Reisi Namına M. M. 
Fuad Fuad 

Kâtip Âza Âza 
M emdırlı Mustafa Kem al Asım 

Aza Âza 
Mehmet Vehbi Mehmet Rasim 

REİS — Muvazenei Maliye Encümeninden 
izahat verilecek mi? 

FUAD B. (Çarum) •— Hayır (Reye, reye ses
leri).' 

REİS — Efendim; söz alan/yok. Maddelere 
geçilmesini tensip buyuranlar ellerini kaldır
sın. Maddelere geçilmiştir. 

MADDE 1. — Posta ve Telgraf ve Telefon 
Müdüriyeti Umumiyesi eşya ve levazımı fenni
yesiyle evrakı matbua karşılığı olarak üç yüz 
otuz altı senesi bütçesinin yüz otuz ikinci fas
lının -ikinci eşya pahası maddesine otuz beş bin 
Ve yüz yirmi yedinci faslın üçüncü kırtasiye 
ve evrakı.matbua maddesine on bin ki, ceman 
kırk beş bin liranın umumî bütçeye zam ve 
ilâvesine ve muvakkat bütçeye zamimeten sarfı
na mezuniyet verilmiştir. 

REİS — Söz ist i yen var mı? (Hayır, hayır 
sesleri), ikinci ve üçüncü maddeleri okuyun. 

MADDE 2. — İşim kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — işbu kanunun icrasına Dahi
liye, ve Maliye Vekilleri memurdur. 

.im c : i 
NAFİZ B. (Canik) — Efendim ; şu tahsisatı 

munzammanm talebi münasebetiyle; son zaman
da posta ve telgraf muamelâtının , kesbi inti
zam eylediğinden dolayı; bu kürsüden'bendeniz 
alenen beyanı teşekkür etmek isterim. Yalnız 
1336 bütçesine zamimeten 45 bin lira; demek ki : 
Şubat zarfında sarfedilmek üzere isteniyor. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehri — Hayır ta
hakkuk etmiştir. 

• NAFİZ B, (Devamla) — Hayır, bendeniz bu 
ay zarfında .olduğu zanniyle söylüyorum. (Ta
hakkuk etmiştir sesleri). Öyle ise benim söyle
yeceğim bu idi. 

REİS — Başka mütalâa var mı? (Hayır ses
leri). O halde kanunu, tâyini esami ile reyi âli
nize arzediyorum, reylerinizi ita buyurunuz. 

2. — İCEA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

1. — Adliye Vekâleti Vekili intihabı. -
! • ' 

REİS -— Reyler tasnif olununcaya kadar, ge
çen günden kalan Adliye Vekâleti Vekilliği inti
habını tensip bu vururdanız icra edelim... 

OPERATÖR*EMİN B. (Bursa) — Aym za
manda, Heveti Vekilenin vazife ve salâhiyetini 

I tâyin ve tesbit edecek olan Encümeni Mahsus in-
tihabatmı da yapalım. 
(Rey puslaları esami okundukça sepete atıldı.) 

(Ziya Bey (Sivas), Kadri Bey (Diyanbekir), 
Kılıç Ali Bey (Ayıntap) ba kura tasnifi araya 
menfur oldular). 

6.. — Heyeti Vekilenin vazife ve salâhiyetini 
tâyin ve tesbit edecek lâyihai kanuniyeyi ihzar 
edecek olan encümenin intihabı. 

REÎS — Tensıip buyurursanız; Heyeti Vekile
nin vazife ve salâhiyetini tâyin ve tesbit etmek 
üzere lâyihai kanuniyeyi tanzim edecek Encüme
ni Mahsus intihabatmı da şimdi yapalım; bitsin. 
(Kaç kişi? sesleri) On beş zat üzerine intihabat 
olacaktır, esamiyi ona göre yazınız. 

(Esami okundukça puslalar, sepete atıldı) 
\Feyyaz Âli Bey, Ragıb Bey, Ömer Mümtaz 

Bey tasnifi araya memur oldular.) 
REİS — Posta ve Telgraf bütçesine tahsisatı 

munzamına ilâvesine dair olan lâyihai kanuniye-
nin netieei müzakeresinde reye iştirak eden yüz 
on, beş redde karşı yüz beş reyle kanun kabul 
edilmiştir. 

Adliye Vekâleti Vekilliği ile Encümeni Mah
sus intihâbatına ait âra, tasnif edilinceye kadar 
beş dakika celseyi.tatil ediyorum. 

2,45 sonra celseye nihayet verildi 

>e<< 



ÎKÎNCİ CELSE 
Açılıma saati: 3,15 sonra 

REİS — îkincireis vekili Hasan Fehmi Beyefendi 
KÂTİPLER : Ata B. (Niğde), Cevdet B. ( Kütahya ) 

BEİS — Celse kuşat edildi. 
7. — Kastamonu Mebusu Murat Beyin me

zuniyetine dair Divanı .Riyaset kararı 

REİS — Kastamonu Mebusu Murat Beyin 
talep eylediği iki malı mezuniyeti Divanı Riya
set tensip eylediğinden Heyeti Umumiyenin na
zarı tasvibine arzolunur. Murat Beyin iki malı 
mezuniyetini Divanın kararı veçhile tensip bu
yuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 

Efendim, Adliye Vekâleti Vekilliğine icra 
kılınan intihaba iştirak eden 131 pusla, fakat 
iki pusla Encümeni Mahsus intihabına m'ütaal-
Tik olan on beşer zatın intihabından ibaret olan 
puslalardır. Bunları, müstenkif eddettiğimiz 
halde müstenkif ona baliğ oluyor. Bunlardan 
Zekâi Bey 45, Mehmet Bey 65, Ata Bey 13. Bu 
iki puslayı müstenkif ad ve telâkki buyurmadı-
ğınız takdirde muamele tamam olmuş oluyor. 
13.1. in nısfı 66 olması lâzımgeliyor. Halbuki 
en çok rey alan 65 dir. Eğer bu puslalar reyden 
addedilin ezse 129 oluyor, muamele tamam olmuş 
olur. Binaenaleyh şüphe kalmaktansa ekseri
yeti izafiye ile nizamname mucibince reyi âli
nize arzetmek daha muvafıktır. 

MUSTAFA KEMAL B, (Ertuğrul) — Efen
dim onlar müstenkif sayılmaz, onlar hariçtir. 

REİS — Efendim müstenkiflerin reylerini 
aranın mecmuuna ithal ediyoruz. Fakat bunları 
rey harici mi addedeceğiz? (Rey harici sesleri). 

MAZHAR MÜFİI) B. (Hakkâri) — Müsten
kifler tabiî müstenkif yazarlar. Halbuki bu, pus-
lada hiçbir şey yazılı değildir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Namze
din gayriye rey vermek demek . . . 

REÎS — Yeniden intihap icrası selâmeti mu
amele için daha muvafıktır. Nizamname muci
bince en çok rey kazanan zevat arasından icra 
edilir. 65 Hafız Memet Bey, 45 Zekâi Bey. İnti
hap ekseriyeti izafiye ile bu iki zat arasına 
maksıır kalacaktır. Lütfen reylerinizi istimal 
ediniz. Karahisarı Şarkî dairei intihabiyesin-
den başlıyoruz (Esami okundu). Esamisi okun-
mıyan ve reyini istimal etmiyen zevat varsa re
yini istimal etsin. 

(Abdülgafur Ef. Karesi, Cemil B. Kütahya,, 
Süleyman Sırrı B. Yozgad, ârayi tasnife memur 

edildiler). Aranın neticesini tasniften sonra ar-
zederim. 

9. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Antalya Mebusu Rasih Efendinin, talebe 
ve muallimlerin askerlikten tecillerine (2/103), 
Oltu Mebusu Yasin Beyin, muallimlerin asker
likten tecillerine (2/113) dair teklifi kanunileri 
ve Maarif ve Müdafaai Milliye Encümenleri maz
bataları 

REİS — Muallimin ve sairenin askerlikten 
tecili hakkındaki kanunun birinci maddesi müza
kere edilmiş ,ikinci maddesine geçiyoruz. 

MADDE 2. :— Bilûmum mekâtibi resmiye 
ile Maarif Vekâletince musaddak mekâtibi husu-
siyenin -müdür ve muallimleriyle tedrisatı ipti
daiye müfettişleri ve eimme medreseleri ve Da-
rülhilafetülâliye müdür, müfettiş ve müderris
leri ve ınedarisi ilmiye müderrislerinden olupta 
evvelce talimgahta bir devrei talimiye ikmal et
miş olanların igbu memuriyetleri uhdelerinde 
bulundukça bu seferberlikte son mürettebata 
dâhil edilmek üzere tecil olunurlar. Şimdiye ka
dar devrei talimiyeyi görmemiş olan müdür, 
müfettiş ve muallim ve müderrislerden ve mekâ
tibi iptidaiye müfettişlerinden otuz beş ve daha 
yukarı sinlerde bulunanlar memuriyetlerinin de
vamı nıüddetince seferberlikten istisna edilir. 
Otuz beş yaşından dun olup şimdiye kadar dev
rei talimiyeyi görmemiş olanların hemtevellüt-
lüleri silâh altına alındıkça talimgaha sevkolu-
nur ve devrei talimiyeyi ikmalden sonra üç ay 
zarfında memuriyetlerine avdet etmiyenlerin 
hizmeti askeriyeleri itmam ettirilir. Balâdaki 
müessesatı ilmiyeden bu suretle silâh altına alı
nacaklar iki ve ikiden fazla olursa Mükellefiyeti 
askeriye kanununun 147 nci maddesi mucibince 
kura usulü tatbik edilir. 

REİS — İkinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

M. M. HÜSREV B. (Trabzon) — Efendim 
Şer'iye Vekâletinin bir teklifi var, onu arzede-
ceğim. Encümen kabul ediyor. Madde böyle 
olacaktır: «Bilûmum mekâtibi resmiye ile Maarif 
Vekâletince musaddak mekâtibi hususiyenin mü-

I dür ve mualliınlerivle tedrisatı iptidaiye müfet-
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tişleri ve eimme medreseleri ve Darülhilâfetülaliyye 
müderrisleri» buradan itibaren «müdür, müfet
tiş ve müderrisleri ve medarisi ilmiye müder
rislerinden olupta evvelce talimgahta ilâh . . . » 
sonra aşağıda «Şimdiye kadar devrei talimiyeyi 
görmemiş olan müdür ve müfettiş ve muallim 
ve müderrislerden» ki, bu suretle hem medarisi 
atika müderrisleri tekrar dâhil olmuş oluyor, 
bunun içine, hem Darülhilâfetülâliye müfettiş
leriyle müdürleri dâhil oluyor. 

FEYZl Ef. (Malatya) — Mekâtibi hususi
ye ne demektir, nerede var? Onu izah buyurun. 

HÜSREV B. — Bir de geçen gün Vehbi Bey 
sanayi mekteplerinden bahis buyurmuşlardı. 

KÂZIM HÜSNÜ B. (Konya) — Gayrimüs
lim mektepler de var mı? 

HÜSREV B. — Muhtelif mektepler. Geçen 
gün diyorlardı k i ; sanayi mektepleri rüşdî dere
cesinde olduğu için tabiî kanuna tâbi idiler. 
Mamafih Konyadan buraya müracaat olunmuş. 
Müdafaai Milliye de tâli derecededir demiştir. 
Binaenaleyh Maarif Vekâleti programlarını is
tiyor. Şayet programlara nazaran sanayi mek
tepleri tâli derecesinde denirse şüphesiz bunlar 
da istisna olunur. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bendeniz de bu 
encümende bulunuyorum ve encümendenim. Bu 
maddeyi tetkik ederken kendi hesabıma eimme 
ve müderris kelimelerini buraya dercetmek ica-
bederken edemedim ve hatırıma gelmedi. Ar
kadaşlarınım dahi belki bu hatırına gelmemiştir. 
Şimdiye kadar kabul edilmiş olan bir usul var
dır. Bafermanı âli, her camii şerifin bir imam ve 
hatibi, bir müezzini, bir kayyımın bulunur, bun
lar müstesna addedilmelidir. Kanunda bu cihe
tin tasrihini teklif ediyorum. Her halde tasri
hini teklif ediyorum. 

HÜSREV B. (Trabzon) — Fakat yeniden ka
nım yapmıyoruz ki Mükellefiyeti askeriye kanu
nunda yegân yegân gösterilmiştir. Yeniden ka
nun vapmıyoruz. 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) —Burada 
Seriye Vekili yok, Maarif Vekili yok. Biz ka
nun yapıyoruz. Onların mütalâası alınsın. 

HÜSREV B. (Trabz.on) — Onların mütalâası 
ayrı avrr alınmıştır. 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. — Ayrı ayrı olmaz, 
Hükümetin burada bulunması lâzımdır. 

HÜSREV B. (Trabzon) — Encümen bunlar
la görüştü, nukatı nazarını ona göre tesbit etti. 

^ VEHBÎ E f . (Konya) — Efendim bu madde
nin evveli ahirine uymuyor. Yekdiğerini mütena-
kızdır. Birinci fıkrada diyor ki «Bilûmum mekâ
tibi resmiye ile Maarif Vekâletince musaddak 
mekâtibi hususiye müdür ve muallimleri, tedrisa
tı iptidaiye müfettişleri ve eimme müderrisleri ve 
Darülhilâfetülâliye müdür ve muallimlerinden 
olupta evvelce talimgahta bir devrei talimiyeyi 
ikmal etmiş olanlar işbu memuriyetleri uhdelerin

de bulundukça bu seferberlikte son mürettebata 
dâhil edilmek üzere tecil olunur.» 

ikinci fıkrada deniyor ki (Şimdiye kadar 
devrei talimiye görmemiş olan müdür ve mu
allim ve medreselerle mekâtibi iptidaiye müfet
tişleri 35 sinninde ve daha yukarı sinlerdekiler 
tecil olunurlar. Fakat 35 şilininden aşağı olan
lar tecil olunmaz). Şu halde bu kanunu yapmak
taki mâna ne oluyor? Bu kanun muallimlerin 
istisna veya teciline dairdir. Mektep muallimleri 
tecil olunacak; müdür ve mekâtibi iptidaiye'mü
fettişleri tecil olunacak. Esasen aramış olsak 
ekseriyetle muallimler 35 yaşından dundur. E-
ğer istisna olunacak ise doğrudan doğruya istis
na olunsun. Bunu muvafık görmüyorum. 

HÜSREV B. (Tarbzon) — Efendim; bir ke
re bu seferberlikten istisna ediliyorlar. Madde
nin nihayetinde öyle yazılı. Sonra 35 yaşından 
dun olanlar da bir talimgah devresi geçiriyor
lar. Geçende arzetmiş idim ki, son mürettep 
vardır. Bir mmtaka dahilinde Büyük Millet 
Meclisi umumî seferberlik ilân ederse o zaman 
herkes silâh başına toplandığı vakit yaşı ufak 
olanlar, yani 35 yaşından dun olanlar talimgah 
devresini yapmış olsun da silâh bâşma davet 
edildiği zaman acemilik etmesinler. Bu gayet 
doğrudur, ve mantikidir. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Eimme ve hutaba-
nm askerlikten affedilmesi lâzımdır. Eski ka
nunda da vardır. Ufak bir kanundur. Şimdi 
bu maddei kanuniyede ... Mekâtibi hususiye de
nilince her sarıklı, sarıklı talebem var diye as-
kcrlikten kurtulacak. 

HÜSREV B. (Trabzon) — Maarif Vekâleti 
tasdik edecek. 

FEYZİ Ef. (Devamla) — ilk evvel askerli
ğe hocalar gitmelidir. Zira hocalarımıza biz sa
hibi fazilet diyoruz. Sahibi fazilet ne demektir? 
Mânasını bile bilmiyorsunuz. Ehli fazlolanlar 
kendisini bizzat tehlikeye atanlardır, Yoksa kö-
\ e i nisyana çekilenler değildir. Mekâtibi husu
siye bir kere buradan kalkmalıdır. Sonra med
reselere gelince; ben de bir müderrisim, talebele
rim vardı. Fakat hakikatte benden hiç bir şey 
istifade edilmemiştir ve birçok arkadaşlarım da 
benim gibi idi. Efendiler; medrese dediğimiz 
zaman herhalde bir beratı âliyesi olacak, olanın 
tecil edilmesi lâzmıgelmez. O vakit bizim cephe
lerimizde asker kalmaz. 

REİS — Başka mütalâa var mı efendim? 
MUHİTTİN' BAHA B. (Bursa) — Bende

niz söz istiyorum. Efendim, ikinci maddenin 
son frkrasiyle bu maddenin hikmeti vazı unutul
muş oluyor. Bendenize öyle geliyor ki, eğer 
muallimlerin tecilinden Maarifi memlekete bir 
hizmet maksut ise ekseriyeti teşkil eden otuz beş 
yaşındaki muallimlerin tecil edilmesi lâzımdır. 
Umumî seferberlikte talimgaha gitmeyen mual
limler zannetmem ki, ekseriyeti teşkil etmiş ol
masın. Bir kısım muallimler gitmişti.. Fakat 
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ekseriyeti azîmesi müeccel olarak kalmıştır ve 
bugün de muallimlik meslekine salik olanlardan 
ekserisi otuz beş yaşından dundur ve talimgaha 
gitmemişlerdir. Şimdi talimgaha gitmiyenlerin 
mektepten ayrılması esası kabul edilirse umu
munun götürülmesi ile bunların götürülmesi 
arasında pekaz fark vardır. Bir takrir takdim 
ediyorum. Muallimler umumiyetle tecil edilme
lidir. Hudutlarda bu vatanı muhafaza etmek 
nasıl bu günün meselesi ise memlekette, •maarif
te de istikbali muhafaza etmek meselesini ihmal 
edemeyiz. Binaenaleyh, muallimlerin umumi
yetle tecili hakkında verdiğim takririn Heyeti 
Aliyeniz .tarafından kabul edilmesini istirham 
ederim. (Muvafık sesleri). 

HÜSREV B. (Trabzon) — Encümen,. Beye
fendinin bu takrirlerine katiyen iştirak edemez. 
Çünkü bir kere dedikleri gibi; muallimlerin .ço
ğu talim görmemiş değil. Görmemiş olduğunu 
farzetsek bile kanunda görüleceği Veçhile mües-
sesatı, ilmiyede bu suretle, yaşı ufak olmasından 
dolayı silâh altına alınacaklar iki veya ikiden 
fazla olursa Mükellefiyeti Askeriye Kanunu mu
cibince kııra keşide edilir. İşte bu, tedrisatın 
geri kalmaması içindir. Encümen bunu düşün
müştür efendim. 

VEHBİ Ef. (Konya) •—••Tâlim görmeyen 
muallim bir tane ise ne olacak? 

HÜSREV B. (Trabzon) — Bittabi bir tane
si alrnmıyaeaktır. . 

•VEHBÎ Ef. (Konya) — Bence mantıksızdır 
bu madde, Muhittin Beyin takriri doğrudur. 

SIRRI B. (İzmit) — Şimdi barıştınız Hoca, 
Mulüttin Beyle ... ' ' 

MUHİTTİN BAHA B. (Bursa) — Biz zaten 
dargın değiliz, Dargın olsak bile her zaman ben
deniz Hoca Efendinin elini öperek barışırım. 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) •— Aşıka 
Bağdad uzak değildir. Kalkta öp bakalım. 

REİS —• Söz alan zevat sözlerini bitirdi. Baş
ka söz alan yoktur. Kifayet kararını almadan 
takrirleri okutuyorum. Bursa Mebusu Muhittin 
Beyle rüfekasımn takriri okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Tecil Kanununun ikinci maddesinin otuz beş 

yaşından dun vsindc bulunup talimgaha gitme
miş olan muallimlerin askerliği hakkındaki fık
rasının tayyile bilûmum muallimlerin tecili esa
sının kabul edilmesini teklif ederiz. 

Bursa Lâzistan Mersin 
Muhittin Baha Ziya Hurşit İsmail Safa 

Sivas Kozan Adana 
Mehmet Rasim Dr. Fikret Zekâi 

Çorum • Kütahya Mersin 
Fuat M. Cevdet Muhtar Fikri 

İçel İzmir 
Mehmet Sami Mahmut Esat 

HÜSREV B. (Trabzon) ^ - Şimdi efendim, 

; şunu bilmelisiniz ki, altı ay talim etmeyen bir 
muallim mektebe muallim olamaz. Yani bu mem
lekete zerre kadara hayrı olmaz. 

REİS —- Muhittin Bey. ve rüfekasımn şimdi 
okunan takririni kabul edenler lütfen el kal
dırsın. (Kabul sesleri). Ellerinizi indiriniz. Tak
riri nazarı mütalâaya almıyanlar el kaldırsın. 
Takrir nazarı mütalâaya alındı efendim. 

HÜSREV B. (Trabzon) — Reis bey;, o tak
riri bize gönderiniz de tadilât yapalım. 

REİS — Peki, Karesi Mebusu Abdülgafur 
Efendinin takriri okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Mevzuu müzakere olan Tecil Kanununun 

• İkinci maddesinin ve bilûmum mekâtibi resmi
ye ile Maarif Vekâletince musaddak mekâ
tibi hususiyenin müdür ve muallimleriyle ted
risatı iptidaiye müfettişleri ve eimme medrese
leri ve "darülhilâfetülaliye fıkrasına « müdür ve 
müfettiş ve müderrisleri ve medarisi ilmiye mü
derrislerinden » fıkrasının ilâvesini teklif eyle
rim. 

31 Kânunusani 1337 
Karesi Mebusu 

Abdülgafur 

REİS — Abdülgafur Efendinin takririni 
nazarı mütalâaya alanlar lütfen el kaldırsın. 

Hüsrev B. (Trabzon) — Zaten Seriye Ve
kâleti bunu sonradan teklif etti. Encümen de 
nazarı dikkate alarak maddeyi sonradan tashi-
han yaptı. 

REİS — Sn halde Encümen ile Abdülgafur 
Efendinin, tadilnamesi arasında bir tehalüf kal
mıyor. 

' l)r . REFİK B. (Bayazıt) — Reis Beyefendi 
onu da, Encümene veriniz. 

REİS — Peki ©fendim. Erzurum Mebusu 
Salih Efendinin takriri okunacak. 

, Riyaseti Celileye 
Cevami ve mesacidden birer imam, birer mü-

ezzin,~birer kayyum ve birer hatibin askerlikten 
müstesna addedilmesini teklif ederim. 

Erzurum 
Salih 

SALİH. Ef. (Erzurum) — Efendim takriri. 
izah edeyim. Efendim, bu mesele Mükellefiyeti 
Askeriye kanununda musarrahtır. Müdafaai 
Milliye Vekili Paşa Hazretlerinin ahzi asker 
şubelerinden almış olduğu kâğıtta 3.48 köyde 
imam var, diğerlerinde yok. Cenazeler ortada 
kalıyor. Bunu Müdafaai Milliye Vekili Paşa 
Hazretleri söylüyor. Malâmu âlileri ulûmu di-
niyede biz çok ihmalkâr bulunuyoruz. Geçen
lerde arkadaşlardan birinin ehibbasmdan bir ka
dril vefat ediyor. Sekiz saat Ankara sokakla
rında dolaşıyor, bir gassal bulamıyor, bir imam 
bulamıyor, cenaze meydanda kalıyor. On sene 
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sonra hiç bulamıyacağız. Bendeniz yahudi ma
hallesinde bir "evde oturuyorum, yakınımızda bir 
cami var, Bolşeviklerde oraya yakın oturuyor
lar. Camiişerifte çok zamandır ezan okunmuyor. 
Ne için okunmuyor? diye sordum, imam,, müez
zin yok, mevcut müezzin askere sevkolundu de
diler. Bunlar düşünülecek ve himaye edilecek 
şeylerdir. 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Efendim, 
bu, kanuna girmez bu, bunun hakkında da baş
ka kanun yapmalıdır. 

HÜSREV B. (Trabzon) — Mükellefiyeti as
keriye kanununda bu istisnalar vardır. Fakat 
Salih Efendinin dediği gibi; her rast geleni imam 
yapamayız. Bu kanunu yaptık ve medarisi idhal 
ettik ve bu sayede sahibi fazilet ve muktedir 
imamlara malik olacağız. Binaenaleyh katiyen 
varid olamaz ve kabulü yanlış birşey olur. 

RElS — Takrir sahibi tadilnamesini izah etti 
ve encümen de noktai nazarını söyledi. Binaen
aleyh Salih Efendinin tadilnamesini nazarı mü
talâaya alanlar el kaldırsın, nazarı mütalâaya 
alınmadı efendim. 

MUSTAFA HlLMÎ Ef. (Niğde) — Zaten 
müstesna olduğu için nazarı mütalâaya almıyoruz. 

RElS — Muhittin Baha Beyin kabul edilen 
takriri mucibince maddeyi tanzim etmek üzere 
encümene verelim. Üçüncü maddeye geçeceğiz. 
Bu madde encümenden gelinceye kadar Adliye 
Vekâleti vekilliği için icra kılınan üçüncü inti
hapta Hafız Memet Bey seksen rey ile Adliye 
Vekâleti vekilliğine intihap edilmiştir. Zaten 
üçüncü intihap iki zat üzerinde idi. Hafız Memet 
Bey ile Zekâi Bey arasında olduğu için diğer 
az rey alanları okumuyorum. Zekâi Bey 53, Ha
fız Memet Bey 80. Binaenaleyh Hafız Memet Bey 
intihap edilmiştir. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Reis Bey intihap 
icra edilmemiş olsa idi meslek soracaktım; acaba 
bu zat meslekden midir, değil midir? 

MADDE 3. — Serum darül'istihzarlarınm be
heri için beşer fen memuriyle Daülkelp, Bakteri
yolog ihane, Kimyahane ve Telkıhhanelerin beheri 
için dörder müstahzır, herhangi tevellüd erba
bından olursa olsun, lıemtevellütleri silâh altına 
alınmadıkça hizmeti askeriyelerini işbu müesse-
satta yaparlar. 

RE IS — Üçüncü madde hakkında söz isteyen 
var mı? 

TAHSİN B. (Aydın) — Efendim bu madde
de serum darülistihzarlarında ve Daülkelp se-
rumhanelerinde çalışan zevata istisnaiyet bahş 
edildiği halde, kazalar belediye etibbasına birşey 
bahşedilmiyor, belediye ve sıhhiye etibbası hak
kında hiç bir şeyden bahis olunmuyor. Harbi 
umumî senelerinde pek çok kazaların bir tek be
lediye tabipleri bile alınmış, 50 - 60 bin kadar 
nüfusu havi olan kazalar pek çok zaman tabipsiz 
kalmış, hususiyle harp senelerinde zuhur eden 
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sari hastalıktan binlerce adamlar vefat etmiştir. 
Bir çok mecruhlar nalbandlara, berberlere mu
ayene ettirilmek suretiyle rapor aldırılarak hu
kuku umumiye izrar edilmiş. Binaenaleyh bende
niz temenni ediyorum ki: bu maddeye, maddenin 
ahirine «Bir kazada bulunan sıhhiye veya bele
diye etibbasından başka tabip olmadığı halde 
belediye etibbası orduya davet olunamaz» fıkra
sının ilâvesini teklif ediyorum. Buna karşı zan 
ederim Encümen Mazbata Muharriri ve bu ka
nunu müdafaa eden Sıhhiye Riyaseti etibbanm 
fıkdanından ve ordunun kadrolarını doldurmak 
için etibbaya olan ihtiyaçlarından bahis buyura
caklardır. Elyevm Memaliki Osmaniyede yüzba
şıdan müşire kadar bir çok etibbayı askeriye bu
lunduğu haMe, harp senelerinde kazalardan top
lattırılan bu yegâne tabiplere hastahanelerin bü
tün hizmetleri gördürülür, bunlar adetâ esir gi
bi kullanılarak her tabibe 300 - 400 mecruh ve
rildiği halde, bir takım miralaylar, ferikler, mir
livalar, haiz oldukları şöhretlerinden bilistifade 
daima vizitelerine devam ederek para kazanır
lardı. Bunlar orduya davet edilmeli, sayei millette 
senelerdenberi iktisap ettikleri şöhret ve servetin 
mukabilini millete eda etmek üzere küçük etıbba 
gibi hastahanelerde istihdam edilmelidirler ve 
hüsnü hizmet etmeyenler ve vazifelerini ufak ta
bipler üzerlerine bırakanlar ve hastaları tedavi 
etmeyenler istiklâl Mahkemelerine tevdi olunma
lıdırlar. Müşiranı kiramdan' birisi hastahanenin 
kapısına aşılırsa o zaman onların hizmetlerinden 
bu ihtiyaç tatmin edilir. Yoksa yalnız bir kaza 
tabibinin üzerine 40 bin kişi bırakmak ve kazala
rın hastaları, mecruhları, bunların mecruhini ad
liyesi tedavi edilemeyip kangrene sebebiyet verip 
kazalarda adam bırakmamak sonra bir takım 
eâzımı etıbbayı askeriyenin kazanç ve rahatları
nın ihlâl edilmemesi için bir takım kazaların kü
çük tabiplerini askere almak bu, muvafıkı made-
let değildir. Binaenaleyh bu takririmin kabulünü 
temenni eylerim. Çünkü malûmu âliniz bazı ka
zalarda öyle köyler vardır ki; Aydın vilâyetini 
gezdiğim sırada gördüm. 300 - 400 haneli köyler 
bugün beş altı haneye inmiştir. Sekiz on haneli 
köyler vardır ki içinde bir tek ihtiyarla iki ka
dın kalmıştır. Bunları nazarı dikkata alalım. 
Millet artık bitiyor. 

HÜSREV B. (Trabzon) —Encümen namına 
mâruzâtta bulunacağım. Tahsin Bey arkadaşımız; 
bu kanunun haricinde ifadatta bulundular. Dok
torlar; ihtiyat zabiti olduğundan o hizmeti mak
sureye *üt bir meseledir. Biz tabii onunla iştigal 
etmiyorum. Üçüncü madde başkadır. Bu defa 
Sıhhiye Vekâletinin; memleketin sıhhati noktai 
nazarından açmağa mecbur olduğu Serum darü'l-
istihzarları, yani aşı yerleri ve kuduz köpeklere 
karşı bir burada, bir Sivas'ta olan Daülkelp te
davi haneleri gibi müessesattaki neferleri, bu işe 
alışmış olan kimseleri, askere alıp gönderirsek 
bu vazifeler durur. Bunlar hizmetlerini orada 



ifa etsin diyoruz. Tahsin Beyin bahsettikleri ise 
etibbd meselesidir. Onun için olan kanunu oku
yayım 29. - 30 tariiüi iradei seniyeye iktiran eden 

mükellef sivil memurini sıhhiye kanununun üçüncü 
maddesine tevfikan memleketin sıhhati umumiye-
sinin temini için silâh altına alınmayan memu
rini sihhiye berveçhiâtidir: Mülkiye .Sıhhiye mü
fettişleri, Vilâyet Sıhhiye müfettişleri, Liva mer
kez tabipleri. Kaza Belediyelerinde yalnız en kı
demli bir tabip alınmıyor. Operatör de olabilir. 
Frengi hastahanelerinde frengi tabibi alınmıyor. 
Vilâyetlerde elli hastaya en müsininden bir tabip 
bırakılıyor. Yüz hastaya ayın evsafı haiz olan
lardan biri terk olunuyor. Yani kanun bunu şâ
mildir. Maaha^a etibba hakkında bu kanunun 
şümulü yoktur. Eğer Meclisi Âli tenvir edilmek 
istenirse Sıhhiye Elncümeni Reisi Refik Bey bu 
hususta söyleyebilirse.. 

REİS — Söz alan zevat sözlerini söylediler. 
Başka zevat ta kalmadı. Takrirleri okutuyorum. 

Riyaseti Celileye 
Kanunun neşri tarihinden sonra muallimlik 

iddiasiyle tecilini talep veya mutetallip olanlar te
cil kanunundan istifade edemez kaydının tas
rihini teklif ederim, işbu maddenin ikinci mad
deye ithali zımnında encümene verilmesini rica 
ederim. 

3 şubat 1337 
Kastamonu 

ı . Suad 

Riyaseti Celileye 
îşbu maddenin fıkrai ahiresiııde «hizmeti as

keriyelerini işbu müessesatta yaparlar» fıkrasının 
«Hizmeti askeriyelerini nefer tahsisatiyle işbu 
müessesatta ifa ederler» suretiyle tashihini tek
lif eylerim. 

Aymtab 
Abdürrahman Lâmi 

HÜSREV B. — Farkı yoktur, aynı demektir. 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin nihayetinde «Ve bir kaza da

hilinde Sıhhiye veya Belediye tabibinden başka 
etibba bulunmadığı takdirde Belediye etibbası 
orduya davetle istihdam olunamaz» fıkrasının 
ilâvesini teklif eylerim. 

Aydın 
Tahsin 

HÜSREV B. — Arzettiğim kanun bunu şâ
mildir, bu lüzumsuzdur. 

Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin takriri: 
Riyaseti Celileye 

Berveehiâti maddei kanuniyenin sekizinci 
madde olarak ilâvesini teklif ederim: 

MADDE 8. — İşbu kanunun neşrinden evvel 
mekâtip ve meclaüste müdavim ve muallim ve mü

derris olmayanlar işbu kanun ahkâmından isti
fade cdmıezler. 

Yozgad 
Süleyman Sırrı 

HÜSREV B. — Tabiî, zaten kanun tarihi 
neşrinden muteber olunca bu olmaz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. — Tarihi neşrinden 
evvel mektep yüzü görmemişseya? 

REÎS — Takrirler okundu. Birer birer reyi âli
nize vazediyorum. Kastamonu Mebusu Dr. Su
at Beyin. 

Dr. SUAT B. — Efendim encümene verilsin. 
tkinci madde ile beraber encümene verilsin efen
dim . . . 

(Kastomonu Mebusu Dr. Suat Beyin takriri 
tekrar okundu). 

REÎS — Efendim, Suat Beyin şimdi okunan 
tadilnamesini nazarı mütalâaya alanlar lütfen 
el kaldırsın. (Ret sesleri). Nazarı mütalâaya 
alınmadı. 

(Süleyman Sırrı Beyin takriri tekrar okun
du). 

REÎS — Süleyman Sırrı Beyin şimdi okunan 
tadilnamesini nazarı mütalâaya alanlar el kal
dırsın. Alınmadı. 

(Abdürrahman Lâmi Efendinin takriri tek
rar okundu). 

REÎS — Abdürrahman Lâmi Efendinin ta
dilnamesini nazarı mütalâaya alanlar lütfen el 
kaldırsın. Alınmadı efendim. 

(Aydın Mebusu Tahsin Beyin takriri tekrar 
okundu). 

(Doğru sesleri). 
HÜSREV B. (Trabzon) — Bu kanuna ait 

değildir. 
REÎS — Tahsin Beyin şimdi okuuan tadilna

mesini nazarı mütalâaya alanlar el kaldırsın. 
Alınmadı efendim. Maddeyi reyi âlinize arzede-
ceğim. Bir daha okunsun. 

(Üçüncü madde tekrar okundu.) 
REÎS — Efendim, üçüncü maddeyi kabul 

edenler lütfen el kaldırsın. Üçüncü madde kabul 
edildi. Dördüncü maddeyi okuyunuz. 

MADDE 4. — Küçük sıhhiye memuru mek
tebi talebesi tecil ve mezuniyeti bir devrei tali-
miye gördükten sonra memuriyette müstahdem 
bulundukça son mürettebata terkolunur. 

REÎS — Dördüneü madde hakkında söz isti-
ven var mı? 

HÜSREV B. (Trabzon) — Müddeti tahsiliye 
esasen altı aydan ibarettir. Tahsilini bu müddet 
zarftnda ikmal eder, Tahsin Beyin arzusunu 
da tatmin eder. Bunlar pansuman yapmak, aşı 
şırınga yapmak gibi bazı vezaifi mühimmeyi ya
pacaklardır. Memlekete dağılacaklardır. Onun 
için dersi gördükten sonra gitsinler. 

REÎS — Dördüncü madde hakkında başka 
söz alan yok. Tadilname de yok. Maddeyi aynen 

1 reyinize arzediyorum. Dördüncü maddeyi kabul 
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edenler lütfen el kaldırsın. Dördüncü madcİe 
kabul edildi. Beşinci maddeyi okuyunuz. 

MADDE 5. — Tekkesi mevcut olupta eyyamı 
mahsusasmda mukabele ile meşgul ve meclisi me-
şayihten musaddak müraselesi bulunan meşayi-
hin hizmeti askeriyeleri tecil olunur. (Muvafık 
sesleri, kabul sesleri). 

ABDÜLHALÎM ÇELEBİ Ef. ( Konya ) — 
Efendim şimdiye kadar Makamı Celili Hilâfet
ten eedadım Çelebi Efendilere ita edilegelmekte 
olan kanun meşayihi mevleviyenin talimleri sa
lâhiyetini Çelebi Efendiler bahşetmiş olduğun
dan ve tarikati mevleviyenin minelkadim usulün
den olduğu veçhile meşayih, Çelebi Efendilerin 
vekilleri olup, meşihatnamenizi falan efendi ta
rafından falanca mahallin meşihat vekâ
letimde tarafımızdan sıize ita edilmiştir kaydı ile 
meşihatnameleri tanzim edilip şimdiye kadar bu 
veçhile muamele edilegelmekte olduğundan, 
mevlevi şeyhlerinin tâyini Çelebi Efendilere ait 
bulunduğu cihetle meclisi meşayihten tâyinleri 
usulü meşihata muvafık olageldiğinden kanunu 
mezkûre «Çelebi Efendiler tarafından tâyin ve 
anın tarafından ita edilen kararnamelerle tecil
lerinin» ilâve Duyurulmasını, usulü kadimei mev-
leviyeye halel getirmemek üzere, rica ederim. 

HÜSREV B. (Trabzon) — Kanunen bir im
tiyaz var mıdır? 

ABDÜLHALÎM ÇELEBÎ Ef. — Vardır. 
HÜSREV B. — Şu halde lüzum yoktur. Meşi-

hatnameler Çelebi tarafından verilecek. O halde 
hiç derce hacet yok. Mademki var. 

BÎR MEBUS — Tasrihinde beis var mı? 
REİS — Beşinci madde hakkında başka mü

talâa var mı? (Hayır sesleri). Konya Mebusu 
Çelebi Efendinin tadilnamesini okuyunuz: 

Riyaseti Celileye 
Tecili mükellefiyeti askeriye kanununun be

şinci maddesinin berveçhi âti tadilini arz ve tek
lif eyleriz: 

MADDE 5. -— Tekkesi mevcut olupta eyya
mı mahsusasmda mukabele ve icrayi âyini tari
kat ile meşgul ve usulü mer'iye veçhile meclisi 
meşayihten musaddak müraseleyi haiz veya Çe
lebi Efendi tarafında mürasele mahiyetinde muta 
meşihatnameyi hâmil bulunan meşayihin hizme
ti askeriyeleri tecil olunur. 

Konya 
Âbdülhalim 

HÜSREV B. — Müsaade buyurur musunz? 
Bunu bize veriniz. 

REİS — Konya Mebusu Vehbi Efendinin ta
dilnamesini okuyunuz. . - • ' • ' 

Riyaseti Celileye 
Büyük Millet Meclisi Hükümetinin (Mecli

si meşayih) namiyle teşekkül etmiş heyeti olma-
dığıdan meclisi meşayih tâbiri yerine (Şer'iye 

Vekâletince musaddak) ilâh yolunda tashihini 
teklif ederim. 

i Konya 
Ömer Vehbi 

REİS — Erzincan Mebusu Ahmet Fevzi 
Efendi ile Konya Mebusu Musa Kâzım Efendi
nin müşterek takrirleri vardır. Okuyunuz. 

Riyaseti Celileye 
Hüküm.eti Milliye dahilinde sekiz, on kadar 

nakibüleşraf olup bunlar sadattan olmasına ve 
kendilerine meşihattan menşur dahi verilmekte 
bulunmasına göre bunların da tecilini ve beşin
ci maddenin (menşuru haiz nükaba dahi) ibare
sinin ilâvesi suretiyle tadilen kabulünü teklif ey
leriz. 

Konya Erzincan 
Musa Kâzım Ahmet Fevzi 

REİS —Tadilnameler tamamen okundu. 
Şimdi yeniden birer, birer okutup reyi âlinize 
vazedeceğim. 

(Âbdülhalim Çelebi Efendinin takriri tekrar 
okundu). 

REİS — Tetkik olunmak ve Müdafaai Milli
ye Vekili ile görüşülmek üzere bu tadilnameyi 
encümene gönderiyoruz. 

(Konya Mebusu Ömer Vehbi Efendinin tadil-
namesi tekrar okundu). 

REİS — Encümen bu tadilnameyi de istiyor. 
HÜSREV B. (Trabzon) — Bunu da alalım 

tetkik ederiz. 
(Konya Mebusu Musa Kâzım ve Şeyh Fevzi 

Efendilerin takrirleri tekrar okundu.) 
REİS — Bu tadilname hakkında encümenin 

bir mütalâası var mı? 
HÜSREV B. — Yok efendim. 
REİS — O halde reyi âlinize vazediyorum. 

Şimdi okunan tadilnameyi nazarı itibara alan
lar lütfen el kaldırsın. Nazarı mütalâaya alın
madı. 

Riyaseti Celileye 
Tarikati aJiyei bektaşiyenin dahi post nişin-

leri tariki bektaşi çelebisi tarafmdan ita edil
mekte ve bunların dahi adedleri on beşten fazla 
bulunmadığından bunların dahi aynı veçhile 
muameleye tâbi tutulmasını teklif eylerim. 

Erzurum 
Salih 

(Ret ,ret sadaları). 
SIRRI B. (İzmit) — O da encümene veril

sin. 
HÜSREV B. (Trabzon) — Müsaade buyu

runuz efendim. Bu takriri de Encümen istiyor. 
REİS — Efendim, bu tadilnameyi Encümen 

talep ediyor veriyoruz. 

Riyaseti Celileye 
İşbu maddenin fıkrai âhiresinin şu suretle 
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tadilini teklif ederini: «Çelebi Efendi tarafın
dan muta ıneşihatname veya bailâmı şer'i 
mucibince postnişin olanların » suretiyle tadili
ni teklif eylerim, 

Ayintab 
Abdürrahman Lânıi 

REİS — Efendim, tensip buyurursanız, bu
nu da Encümene verelim. (Muvafık şada!arı). 

Beşinci madde tadil name] erle Encümene ve
rildi. Altıncı maddenin müzakeresine geçiyoruz. 
Okuyunuz. 

MADDE 6. — Elyevm silâh altında bulunup 
da işbu kanunda musarrah müsaadattan istifade 
edebilecek olanlar mesleki memuriyetlerine avdet 
etmek şartiyle terhis olunurlar. 

• (Muvafık sesleri). 
RE t S •—• Altıncı madde hakkında söz isti yen 

var mı? 
HÜSEYİN AYNÎ B. (Erzurum) — Diğer 

maddelerin kabulünden sonra müzakere edelim. 
HÜSREV B. (Trabzon) — Bu madde umu

midir. Diğer mevad tadil olunmadıkça bununla 
alâkası olamaz. Zaten burada diyoruz ki: El
yevm musarrah müsaadattan, bu müsaadat tabiî 
Heyeti Celilonizce karar verilecek bir meseledir. 
Bir madde var elde, istifade edilecek olan me
murlar mesleki memuriyetine avdet etmek şartiy
le terhis olunur. 

SÜLEYMAN SİRKİ B. (Yozgad) —Demin 
bendenizin teklifim üzerine « îşbu kanunun neş
rinden sonra » tâbirini kabul buyurmuşlardı. 
Halbuki, mademki, kanun neşrinden mer'i ola
caktır. Neşrinden evvel tahtı silâha girmiş olan
ların terhisi bir hayli asker üzerinde sui tesir 
eder. Bu maddenin tayyini teklif ederim. . 

REİS —• Altıncı madde hakkında başka mü
talâa yok. Yalnız bir fikir vardır. Tehiri mü
zakeresi. Encümen ise buna lüzum görmüyor, 
devamı müzakeresini istiyor. Evvelâ tehiri mü
zakeresi bir tekliftir. Reyinize vazediyorum. 
Encümenden diğer maddeler geldikten sonra 
müzakere edilmesini kabul buyuranlar el* kal
dırsın, tehir edilmedi. Şu halde altıncı madde 
hakkında tadilname yok, söz alan zevat da sözle
rini söyledi. Maddeyi bir daha okutturayım. 

(Tekrar okundu). 
REİS — Altıncı maddeyi kabul edenler lüt

fen el kaldırsın. Madde kabul edildi. 
Yedinci maddeyi okuyunuz. 

MADDE 7. — Son mürettebata sevkedilme'k 
ancak bir kolordu veya müstakil Fırka Ahzi as
ker mıntakasmcla Büyük Millet Meclisince ilân 
edilecek umumî seferberliğe aittir. 

REİS — Yedinci madde hakkında mütalâa 
var mı? Tadilname yok, söz alan yok, maddeyi 

reyinize arzediyorum. Yedinci maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Yedinci madde ka
bul edildi. 

REİS — Sekizinci maddeyi okuyunuz. 

MADDE 8. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

HÜSREV B. (Trabzon) — Kanun ikmal 
olunmadı efendim. Elimizde kalan iki mad
de vardır. Huzuru âlinize geldiği zaman hepsi
ni birden çıkarırız. 

6". — izmir Mebusu Mahmut Esat Beyin, 
Küreinühas nahiyesinin hazaya tahvili hakkında 
teklifi laınunisi ve Dahiliye ve Muvazenci Mali
ye Encümenleri mazbataları (2/152) 

Reis — Küreinühas nahiyesinin kazaya .tah
vili hakkındaki teklifi kanuniyi - müzakere ede
ceğiz. (Red sesleri) 

Büyük Millet 'Meclisi Riyaseti Celilesine 
inebolu kazası dahilindeki Küreinühas nahi

yesi seksen küsur kariyeden mürekkep olup sa-' 
hası dahilindeki Seyidler ve Ağılpazar mevkile
rinde yüzlerce senelerdenberi muamelâtı vâsiai 
iktisadiye cereyan etmektedir. Taksimatı mül
kiyenin vaktiyle çok fena yapılmış olmasından 
dolayı vâsi bir sahaya malik olan işbu nahiyenin 
mülhakatı kaza merkezine on yedi on sekiz saat 
buudu mesafede olduğundan senenin birçok ak
samında amedü şüdün duçarı müşkülât olmasın
dan bilistifade idari ve inzibati pek çok vekayi 
zuhur etmektedir. Memlekette teşkilât yapmak
taki maksat ahalinin doğrudan doğruya mal ve 
can hususunda emniyet ve selâmetini temin et
mek olduğundan ve böyle on yedi on sekiz saat
lik inzibat merkezlerinden mesafatı baideyi 
hüsnü idare etmek imkânsız bulunduğundan 
mezkûr nahiyenin kazaya tahvili için mevaddı 
âtiyenin kabulünü teklif ederim. 

2 Kânunuevvel 1336 
İzmir Mebusu 

Mahmut Esat • 

MADDE 1. — Kastamonu vilâyeti dâhilinde 
« Küreinühas » nahiyesi kazaya tahvil edilmiş
tir. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Dahi
liye Vekâleti memurdur. 

Dahiliye Encümeni mazbatası' 

Kastamonu vilâyeti dâhilinde vüsat ve ehem
miyeti itibariyle kaza haline ifrağı hakkında İz
mir Mebusu Mahmut Esat Bey tarafından tek
lif olunan Küreinühas nahiyesinin elyevm mer-
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kezi bulunan Küreinühas kasabasının vehameti 
havası dolayısiyle merkezi şose üzerine müsadif 
ve ciyadeti havası malûm olan Ecevit olmak 
üzere kazaya ifrağı tensip edilmiş olmakla tan
zim olunan maddei kanuniye ile beraber Heyeti 
umumiyeye arzolunur. 

MADDE 1. — Kastamonu vilâyeti dâhilin
de kâin Küreinühas nahiyesinin merkezi Ecevit 
olmak üzere kazaya terfii tensip edilmiştir. 

MADDE 2. —- İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Heyeti 
Vekile memurdur. 
Dahiliye En. Reisi Na. M. M. Kâtip " 

Karesi Mebusu Konya İzmit 
Mehmet Vehbi Eefik Hamdi 

Âza Âza Âza Âza 
Genç İzmit Niğde Kastamonu 
Celâl Sırrı Atâ Dr. Suat 

Riyaseti Celileye 
Kastamonu vilâyeti dahilindeki Küreinühas 

nahiyesinin kazaya tahvili hakkında İzmir Me
busu Mahmut Esat Beyin teklifi kanunisi ve bu 
bapta Lâyiha ve Dahiliye Encümenlerinin mu
vafakatini mübeyyin mazbataları mütalâa edildi. 
İstihbarata nazaran Hükümet binası mevcut ol
duğu gibi bidayet mahkemesi, ahzi asker şubesi, 
naip ve Hükümet tabibi gibi teşkilâtı idariyeyi 
zaten mezkûr nahiye muhtevi olduğundan Encü-
menimizce de muvafık görülerek berayi müzake
re Heyeti umumiyeye arz ve takdim olunur efen
dim. -
Muvazenei Maliye En. Reisi M. M. 

Mazhar Müfit Okunamadı. 
Kâtip Âza Âza 

Memduh Asım Yahya Galip 
Âza 

Ertuğrul 
Mustafa Kemal 

REİS — Söz Suat Beyindir. 
Dr. Suat B. (Kastamonu) — Efendim, mev-

üutı bahis olan mesele arkadaşlardan İzmir Me-

Neşet % (Kângıri), Hıza B. (Muş), Ömer 
Mümtaz B. (Ankara), Memdüh B. (Karahisan^-
şarkî), Rüştü B. (Ergani), Hasan Fehmi B» (Gü-
şane), Abdülgani B» (Siverek)i Behçet Bf (Karı
ğ ın) , Bahri B. (Yozgad), İhsan B. (Cebelibe
reket), Mazhar Müfit B. (Hakkâri), İsmail B. 

busu Mahmut Esat Beyin takriri üzerine 
reinühas nahiyesinin kazaya tahvili meselesidir. 
Bendenizin dairei intihabıyem dâhilinde olduğu 
için bir iki söz arzetmek istiyorum. Esasen bu 
Dahiliye Encümenine verilmiş olan teklifte, esas 
itibariyle bu nahiyenin vüsatinden ve bu nahiye 
dâhilinde iki pazar müteşekkil bulunduğundan 
dolayı bunun teşkili teklif ediliyor. Encümen
ce de merkezin Ecevit nahiyesi olması kabul edili
yor. Lâkin Küre'de bir kaza teşkiline saik olan 
mesele orada bir takmı müessesatın bulunması
dır. Meselâ. Muvazenei Maliye Encümeni Maz
batasında zikredildiği veçhile, bugün mevcut 
olan Küreinühas nahiyesinin merkezinde Hü
kümet binası, Ahzi asker dairesi, bidayet mah
kemesi, ahzi asker şubesi naip ve Hükümet ta
bibi gibi idare teşkilâtının kâffesi orada mev-
cuddur. Yapılacak mesele; oraya bir kaymakam 
göndermekten ibaret kalıyor, undan dolayı za
ti âlilerinden buranın merkezinin Ecevid'e nakil 
edilmeyip Küreinühas kazasının merkez ittihaz 
edilmesini teklif ederim. 

SIRRI B. (İzmit) — Efendim Küreinühas 
nahiyesi Kastamonu ile İnebolu arasında gayet 
mühim bir mevkidir. On sekiz saat imtidat eden 
bu mesafe hakikaten zabt ve rapta muhtaçtır. 
Orada bir kaza teşkili hem ticaret ve hem de asa
yiş cihetiyle bir vecibedir. Bundan başka kazanın 
mevkii içtimaisinin şimdiye kadar Hükümet na
zarında hakikaten yükseldiğine delâlet edecek 
yer vardır, ki hiç bir kazada teşkil edilmediği 
halde buranın kesreti nüfusu vüsati ticareti iti
bariyle Hükümet burada bir mahkeme teşkiline 
mecbur olmuştur. Orada münhasıran böyle istis
nai bir şekilde bir mahkeme teşkili Küreinühas 
nahiyesinin ne kadar ehemmiyeti olduğunu ispat 
eder bir mahiyettedir. Burada bir kazanın teş
kili Hükümet için fevaidi azîmeyL muciptir, 
(Doğru sesleri) (Ekseriyet kalmadı sesleri). 

REİS — Ekseriyet olmadığı için reyinize vaz 
etmiyorum. Hükümetin bazı beyanatı mühimmesi 
olduğuna dair malûmat aldım. Hafi bir celse 
aktedilmek ihtimali de vardır. On dakika tenef * 
f üs edelim. 

Ekseriyet haul olamadığından üçüncü celse 
kuşat edilememiş ;ü, 

Erzurum), Hakkı Hami B. (Sinop), İsmail Safa 
B4 (Mersin), Sadettin B. (Menteşe), Kiya B. 
(Kângıri), Kâzım Hüsnü B. (Konya), Asım 
B. (Erzurum), Nüzhet Bk (Ergani),, Yunus Na* 
di B. (İzmir), Fuad B. (Çorum), Ferit B. 
(Çorum), Dr. Ali Haydar B. (Genç), Operatöi* 

Pesta ve telgraf bütçesine zam icrası hakkındaki kanunu katul edenlei*i 
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Emin B. (Bursa), Zekâi B. (Adana , Dr. 
Fuad B. (Bolu), Mehmet Akif B. (Burdur), Yah
ya Galib B. (Kırşehir), Ali Vasıf B. (Genç), Ah
met Ferit B. (İstanbul), Halil İbrahim B; (İz
mit), Atıf B. (Kayseri), Ömer Lûtfi B. (Saru-
han), Mustafa Kemal B. (Ertuğrul), Ziya Hur-
şit B. (Lâzistan), Hüseyin Hüsnü B. (Bitlis), 
Cevdet B. (Kırşehir), Ziya. B. (Yozgad), Kâ
zım B. (Karesi), Abdülhak Tevfik B. (Dersim), 
Basri B. (Karesi), Ragıb B. (Kütahya), Hilmi 
B. (Ankara), Celâleddin Arif B. (Erzurum), İs
mail Fazıl Paşa (Yozgad), Nafia B. (Canik), 
Muhtar B. (Mersin), Kılıç Ali B. (Ayıntab), 
Muhiddin Baha B. (Bursa), Mustafa Vasfi B. 
(Tokad),. Avni B. (Saruhan), Rasim B. (Sivas), 
Hakkı B. (Ergani), Rüstem B. (Oltu), Ata B. 
(Niğde), Hasan B. (Van), Abdülgani B. (Muş), 
Rasim B. (Cebelibereket), Kadri B. (Diyarıbe-
kir), Dr. Refik B. (Bayazıt)ı Sadık B. Kırşeh-
ri) , Kasım B. (Muş), Şerif B. (Sinop), Sü
leyman Sırrı B. (Yozgad), Şakir B. (Ankara), 

Eyüb Sabri B. (Eskişehir), Sırrı B. (izmit), 
Muhtar B. (İstanbul), Recai B. (Trabzon), Meh
met Şevket B. (Sinop), Salih B. (Erzurum), 
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