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BİRİNCİ GELSS 
Açılma saati: 2,10 sonra 

REİS — Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Bey 

KÂTİPLER : Ziya Hurşit Bey (Lâzistan),-Ragıp Bey (Kütahya) 

REİS — Celse küşadedildi. 

ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacak. 

Birinci Celse 
Adnan Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde 

bilinikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen 
kabul olundu. 23 Nisan münasebetiyle'mevrut 
tebrik telgraflarına cevap yazılması tensibediJ-
di. Mayıs gayesine kadar üç milyon liralık avans 
itasına dair Heyeti Vekileden mevrut lâyiha i 
kanuniye Muvazenei Maliye Encümenine, ihra
cat Resminin ilgasına dair lâyihai kanuniye Ka-
vanini Maliye ve Muvazenei Maliye encümenle
rine, Siverek Mebusu Abdülgani Beyin Siverek 
Sancağının müstakil liva haline ifrağına dair 
teklifi, Lâyiha Encümenine havale; Abdül-
kadir Kemali Beyin, binbaşı Osman Bey hak
kındaki sual takriri Müdafaai Milliye Vekâleti
ne tebliğ olundu. Van Mebusu Hasan Beyin 
Kadınhan'da bulunan Van muhacirleri hakkın
daki sual takririne Dahiliye Vekâletinden mev
rut tezkerei cevabiye kıraat olundu. Samsun -
Havza, Erzurum - Erzincan şimendiferlerinin 
inşası için Nafıa bütçesinde iki fasıl açılmasına 
ve Kızdırmakta istikşaf icrası için Nafıa büt
çesinin 265 nci faslından bin liranın sarfına 
mezuniyet itasına dair 'lâyihai kanuniye ruzna-
meye bilithal müzakere edilerek maddeleri ay
nen ve heyeti umumiyesi 29 redde karşı 161 
rey ile kabul olundu. Geçen içtimada nisabı mü
zakere hâsıl olmadığından cephe ve makam ma-
aşatına dair olan Kanun tekrar reye vaz'olunarak 
33 ret ve 5 müstenkife karşı 137 reyle kabul 
olundu. 

Zonguldak ve Ereğli Havzai Fahmiyesindeki 
kömür tozlarının amele menfaatine furuhtu hak
kındaki lâyihai kanuniyenin ikinci müzakeresi 

icra kılınarak maddeleri aynen ve heyeti umu
miyesi 47 redde karşı 118 rey ile kabul edilerek 
teneffüs için Celse tatil olundu. 

İkinci Celse 

Adnan Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde bili
nikat âzayi kiramdan bâzı zevatın mezuniyet
lerine mütaallik Divanı Riyaset kararı kıraat 
ve aynen kabul olunlu. İstiklâl madalyasının 
darbı için on bin liranın itasına dair Heyeti Ve
kiledeıı mevrut lâyihai kanuniye Muvazenei Ma
liye Encümenine, mahallî belediye etibbasımn 
belediye meclislerinde âza olarak bulunmaları* 
ua dair lâyihai kanuniye Dahiliye Encümenine, 
Bayburt 'ta tahaddüs eden Şeyh Eşref meselesin
den dolayı hapse mahkûm olan eşjhasm aflarma 
dair lâyihai kanuniye Adliye Encümenine, ima
lâtı Harbiye fabrikalarında müstahdem müte
hassıs zâbitan ile usta efrada yevmiye itasına 
dair lâyihai kanuniye Muvazenei Maliye Encü
menine havale olundu. Şimdiye kadar Meclise 
iltihak etmemiş olan Dersim Mebusu Mustafa 
Ağanın müstafi addedilmesine dair Divanı Ri
yaset kararı hakkında müzakere cereyan ederek 
ademiiltihakı esbabının mahallinden istifsarı 
karargir oldu. Palu kazasının livaya tahvili 
hakkındaki lâyihai kanuniye Dahiliye Encüme
ni mazbatası mucibince reddolundu. Hamdi 
Namık Beyin şüpheli eşhas için bir garnizon te
sisine dair teklifi badelmüzakere reddolundu. 
Çorum Mebusu Dursun Beyin makamatı resmi-
yeye takdim edilecek şikâyetnameleri sansüre 
tâbi tutulmaması hakkındaki takriri Dalhiliye 
Vekili huzuriyle müzakere edilerek bu gibi şi
kâyetnamelerle mebusana gelecek mektupların 
sansür edilmemesi hususu tekrar tekidolunaca-
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ğı ve bu misillû mektupları sansür eden memur
lar hakkında şikâyet vukuunda takibat icra edi
leceği Dahiliye Vekili Bey tarafından verilen 
izahat kâfi görülerek vazife esnasında hayvanı 
telef olan zâbitatı ve saire hakkındaki lâyihai ka
nuniye müzakeresine başlanmış, birinci madde
si tadilen 2, 3, 4 ncü maddeleri aynen kabul ve 
heyeti umumiyesi tâyini esami ile reye konula
rak ârâ tasnif edilinceye kadar Celse tatil olun
du. 

Üçüncü Celse 
Adnan Beyefendinin tahtı riyasetlerinde bil-

içtima Hayvan tazminatı hakkındaki Kanunun 
3 müstenkif ve 16 redde karşı 161 rey ile kabul 
edildiği tebliğ edildi. Şakî Halid'in affı hak
kındaki kararname Adliye Encümeni mazbatası 
mucibince redclolundu. Tokad'daki metruk 
kalhanenin bedeli mukadder ile belediyeye fu-
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ruhtu hakkındaki lâyihai kanuniyenin birinci 
müzakeresi icra edilerek 1, 3, 4 ncü maddeleri 
aynen ve 2 nei maddesi tadilen kabul ve ikinci 
müzakeresi beş gün sonraya tehir edilerek Cu
martesi günü içtima edilmek üzere saat 7 de Cel
seye nihayet verildi. 

Birinci Reis vekil i Kâtip 
Hasan Fehmi Ziya Hnrşit 

Kâtip 
Mahmud Sait 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var 
mı efendim? (Hayır sadaları) 

BÎR MEBUS BEY — Yalnız mektup değil, 
telgraflar da vardır. 

REİS — Pekâlâ efendim, o şekilde tashih 
ederiz. Başka mütalâa var mı! (Hayır sadaları) 
Zaptı sabıkı tashih veçhile kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edildi. 

1. — Şark Cephesi Kumandanı Kâzım Kara-
bekir Paşadan mevrut Leyleiberat tebrikine da
ir telgrafı 

REİS — Leyleiberat tebrikine dair Şark Cep-
0 hesi Kumandanlığının telgrafı var. 

MUHTELİF EVRAK 

2. — 23 Nisan günü ile Afyon Karahisar'ın 

istirdadı ve înönü muzaf feriy eti münasebetiyle 

muhtelif yerlerden mevrut tebrik telgrafken 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Leyleiberatm Ümmeti Muhammed için baisi 

yümnü saadet olmasını tazarru ve niyaz eder ve 
arzı tebrikât eylerim. Şark Cephesi Kumandam 

Kâzım Karabekir 

REİS — 23 Nisan günü ile Karahisar'ın is
tirdadı ve İnönü muzafferiyetine dair mütaaddit 
tebrik telgrafları vardır. (Teşekkür ederiz sada
ları) îcabaden cevap Divanı Riyasetçe yazılır, 
(Muvafık sadaları) 

TEKLİFLER 

1. — Kastamonu Mebusu Doktor Suat Beyin 
Ankara'da bir Dişçi Mektebi küşaelına dair tek
lifi kanunisi (2/193 M) 

REİS — Dişçi Mektebi tesisine dair Kasta
monu Mebusu Doktor Suat Beyin teklifini, Lâ-
yiha Encümenine havale ediyoruz. 

4. — TAKRİRLER 

1. — Konya Mebusu AbdülhaUm Çelebi 
Efendinin ihtikârın men'i için tedabir ittihaz 
edilmesine dair takriri. 

~ İhtikârın men'i için tedabir ittiha
zına dair Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi 
Efendinin takriri, lâyihai kanuniye şeklinde de
ğil, temenni mahiyetindedir. Tensip buyurur

sanız Dahiliye ve İktisat Vekâletlerine havale 
edelim. 

ABDÜLHALİM* ÇELEBİ Ef. (Konya) — 
Birkaç defa verildi, bir netice hâsıl olmadı. Rü-
fekai muhtereme de bunu kabul buyuruyorlar. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Muh
tekirleri İstiklâl Mahkemesine vermeli, o vakit 
ihtikârın önü alınmış olur, 
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REİS — Takrir, teklifi kanuni şeklinde ol

sa tabiî merasimi kanuniyesini icra ederiz. Fa
kat temenni mahiyetindedir. Bittabi Heyeti 
Vekileye havale edeceğiz. 

2. — Siird Mebusu Mustafa Sahri Efendinin 

İstinaf mahkemelerinin lağvı hakhmda /umun 
teklifi (2/296) 

REÎS — istinaf mahkemelerinin lağvı hak
kında Siird Mebusu Hacı Mustafa Sabri Efen
dinin teklifi kanuniyesini Lâyiha Encümenine 
havale ediyoruz. 

2. AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Karesi Mebusu Ab dul gafur Efendinin 
tecavüz ettirdiği müddetin mezuniyetinden sayıl
masına dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti tez
keresi. 

REÎS — Karasi Mebusu Abdülgafur Efen
dinin mezuniyetine dair Divanı Riyaset Kararı : 

Heyeti Umumiyeye 
Heyeti Umumiyenin 23 . III . 1337 tarihli 

içtimaında ittihaz olunan karara tevfikan yir
mi gün müddetle mezun eddedilen ve 5 Mart 
1337 tarihinde ailesini 'getirmek üzere Antal
ya'ya giden Karasi Mebusu Abdülgafur Efen
dinin ahval ve (harekâtı 'harbiye sebebiyle An
kara'ya aneak 21 Nisan 1337 tarihinde muva
salat etmesine mebni bidayeti mezuniyetinden 
itibaren Meclise tarihi iltihakına kadar kırk 
yedi gün müddetle mezun addiyle bu müddete 
ait istihkakının itasına mütedair takriri Divanı 
Riyasetin 27/4/1337 tarihli içtimaında müzake
re olunmuş ve mumaileyhin geçirdiği günlerin 
mezun addiyle nısıf maaşının tesviyesine ve bu 
mezuniyetin senei içtimaiye zarfındaki üç aylık 
mezuniyetine mahsubedilmesine karar verilmiş
tir, efendim. 

Büyük Millet Meclisi 
Reisisanisi 

Adnan 

REÎS — Divanı Riyasetin kararı veçhile Ab
dülgafur Efendinin mezun addini tensip buyu
ranlar lütfen el kaldırsın, mezuniyeti kabul 
edildi. 

2. — Konya Mebusu Hulusi Beyin bilâme-
zuniyet Meclise iltihak etmemiş olmasından müs
tafi addolunmasına dair Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti tezkeresi. 

REÎS — Konya Mebusu Hulusi Bey hakkın
da Divanı Riyaset kararı. 

Heyeti Umumiyeye 

17 Nisan 1336 tarihinde mebusluğa intihap 
ve 26 Nisanda iltihak ederek 15 Mayıs 1336 ta
rihinde mazbatai intihabiyesi Heyeti Umumiye
t e tasdik edilmiş ıolan Konya Mebusu Hulusi 
Bey, 29 Mayıs 1386 tarihinde yirmi 'beş gün me-
zunen memleketine ıgitmi'ş ve 'mezuniyeti 24 Ha
ziran 1336 tarihinde munkazi olmuş iken 8 Tem
muz 1336 tarihinde yirmi gün müddetle temdi
di mezuniyet talebi hakkındaki müracaatı He
yeti Umumiyenin 8/7/1336 tarihine müsadif 
Otuzuncu îçtimaında kabul olunmıyarak key
fiyet mumaileyhe tebliğ kılınmış idi. Muahlha-
ran Konya vilâyetinin 27 Teşrinievvel 1336 ta
rihli tahriratında Ermenak'tan infikâki muva-
fikı hal ve maslahat 'olamıyaeağı cihetle temdidi 
mezuniyeti lüzumu Ermenak Kaymakamlığının 
işarına atfen bildirilmiş olduğundan mumailey
hin, Divanı Riyasetin 28 Teşrinisani 1336 tarih
li Yirmi Dördüncü içtimaında mezuniyetinin hi
tamı tarihinden itibaren üç mah müddetle tem
didi mezuniyetine karar verilmiş ve kararı vâ
ki Heyeti Umumiyenin 28 Teşrinisani 1336 ta
rihli 104 ncü İçtimaında aynen kabul edilerek 
mezuniyetinin tarihi hitamından itibaren üç ay 
müddetle mezun addolunduğu 30 Teşrinisani 
1336 tarihinde kendisine tebliğ olunmuş ise de 
mumaileyh temdidedilen mezuniyetinin tarihi 
hitamı olan 24 Eylül 1336 tarihinden sonra bu
güne kadar Ibilâmezuniyet Meclise iltihak et
memiştir. Mumaileyhin Nisabı müzakere Kanu
nunun ahkâmı mahsusasma tevfikan müstafi 
addi için ica'beden kararın ittihazı 27/4/1337 ta
rihinde münakit Dördüncü Divanı Riyaset ka
rarı ile Heyeti Umumiyeye arz olunur, efendim. 

Büyük Millet Meclisi Reisvekili 
Hasan Fehmi 

REÎS — Yedi aydan beri gaibi gayrimezun-
dur. 
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Divanı Riyaset Kararı veçhile Hulusi Beyi I 

müstafi ad buyuranlar lütfen el kaldırsın, müs
tafi addedilmiştir, efendim. 

3. — Gazianteb Mebusu Ragıp Beyin vaziyeti 
hakkında Heyeti Umumiyece bir karar ittiHaz 
olunmasına dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
tezkeresi. I 

REİS — Gazianteb Mebusu Raıgıp Bey hak
kında Divanı Riyaset Kararı okunacaktır : 

Heyeti Umumiyeye 
4 Mayıs 1336 tarihinde mebusluğa intihap ve 

1 Haziran 1336 tarihinde Meclise iltihak ede-
• i 

rek 4 Haziran 11336 tarihinde mazlbatai intiha-
biyesi tasdik edilmiş ve 24 Ağustos 13ı36 tari
hinde Rumkale Kaymakamlığına gitmiş olan 
Gazianteb Mebusu Ragıp Beyin 5 Eylül 1336 
tarihli- Nisabı müzakere Kanunu mucibince 
Rumkale Kaymakamlığını mebusluğa tercih ey
lediği mutasarrıflığın 14 Teşrinievvel 1336 ta
rihli telgraf namesine atfen Dahiliye Vekâleti
nin 7 Teşrinisani 1336 tarih ve 1794-6502 nu
maralı tahriratından anlaşılmış ve mesele He
yeti Umumiyenin 15 Teşrinisani 1336 tarihli 98 
ııei İçtimainin birinci celsesinde tezekkür edi
lerek meskût geçilmiş ise de, 18 Teşrinisani 
1336 tarihli 99 ncu tçtimamda tekrar cereyan 
eden müzakere neticesinde mumaileyhin meb
usluk veya memuriyeti tercih ettiğine dair biz
zat kendi tarafından beyanname verilmedikçe 
müstafi addedilmemesine karar verilerek key
fiyet gerek kendisine ve gerek Dahiliye Vekâ
letine 18 Teşrinisani 1336 tarihinde bildirilmiş 
idi. Mumaileyhin bu tebligat üzerine beyan
name gönderemediği icra edilen tetkikatı ku-
yudiyeden anlaşılmakla keyfiyet 10.11.1337 
tarih ve 2322 numaralı telgrafname ile kendi- | 
sinden istilâm edilmiş ve bunun üzerine 12.11. i 
1337 tarihi ile Rumkale'den keşide eylediği 
telgrafnamede Gazianteb Mutasarrıflığı vekâ- j 
letinde iken düşmanın memleketi muhasara et-
tiğinin sekseninci gecesi îkinci Kolordu Kuman- | 
danlığmdan tebliğ edilen huruç emri üzerine 
7. I I . 1337 de Anteb'den çıkarak Rumkale'ye 
geldiği ve mebusluğu tercih ile hattı destiyle 
muharrer beyannamesini posta ile gönderdiği 
anlaşılmış ve mezkûr beyanname dahi 24. I I I . 
1337 tarihinde Meclise vürudetmiş ise de evvel
ce de kaymakamlığı tercih ettiğine dair ma-
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hallî mutasarrıflığından işar. vukubulduğu hal
de bilâhara kendi tarafından mebusluğu tercih 
ettiğini bildirdiğinden bu husus Dördüncü Di
vanı Riyaset içtimamda tezekkür ve mumai
leyhin vaziyeti şayanı teemmül görülerek bu 
meselenin berayi hal Heyeti Umumiyeye arzı 
tensip kılınmıştır ,efendim. 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Reisvekili 

Hasan Fehmi 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Kendisi izahat versin. 

YASİN B. (Gazianteb) — Efendim, Ragıp Be
yin Anteb'deki harekâtın, iptidalarmdaki hide-
matmı izah etmeyi şimdilik zait görürüm. Bu, 
Meclisçe malûmdu T-. Anteb'in o vakitler son al
dığı vaziyet üzerine Ragıp Beyin oradaki halk
tan kazanmış olduğu teveccühten bilistifade 
oraya gidip orada çalışması için burada vukti-
bulan teklifimiz ve Anteblilerin arzusu üzeri
ne zaten Anteb, bir darülhareke ve Kilis de 
aynı zamanda meşgul bulunduğu ve yalnız An
teb'in Rumkale kazası kaldığı için oraya kay
makamlıkla gitmesini rica etmiştik. Kendisi 
bu teklifi kabul etmiş, 24 Ağustosta gitmiş idi 
ki, o vakit Nisabı müzakere Kanunu kabul edil
memişti. O vakit Ragıp Bey Rumkale'de dört 
gün kalabildi. Bu dört gün zarfında o vakit 

! mutasarrıf olan Sabri Bey yaralanmış olduğun 
I dan Ragıp Beyi vekâlete çağırdı. Ragıp Bey 

doğruca Anteb'e girdi ki. o vakit Anteb'te harb 
oluyordu. En ziyade iaşe ile iştigal edilmesi 
lâzımgeldiğinden Ragıp Bey bütün gün ambar
lar teşkilâtında, zahire ithalâtında bulunuyor 
du. Son derece çalışıyordu. Son vakitte dâhile 
girdi muhasara tezayüdetti, ve Ragıp Bey do 
Seksen birgiin içerde mahsur kaldı. Divanı Ri
yasetin vukubulan tebligatı Ragıp Beyin Mah
sur kaldığı günlere aidolduğu için Ragıp Bey 
muvafık cevap verememiş. Onun için mesele 
Ragıp Beyin mebusluğu meselesi değildir. Yal
nız ben burada bir şey anlamıyorum, mesele, 
tahsisat meselesidir. Rağıp Bey Rumkale'de 
dört gün kaldı. Ondan sonra mütemadiyen 
Anteb'de mutasarrıflık vekâletinde bulundu. 
Mutasarrıflık vekâlet maaşı, kaymakamlık ma 
aşı almadı. Meclisçe tetkik olunacak mesele 
varsa budur, yoksa Ragıp Bey kaymakamlığı 

I mebusluğa tercih etmiş değildir. 
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HAKKİ HAMI B. (Sinob) — Şimdi efen

dim, Ragıp Beyefendinin hizmeti tabiî takdire 
sezadır. Ancak Mutasarrıflığın evvelce Riyase
te yazdığı veçhile eğer Ragıp Bey, Ben kay 
makamlığı mebusluğa tercih ettim diye muta
sarrıflığa müracaat etmiş ise, bittabi mebusluğu 
sakıdolmuştur. Binaenaleyh Sakıdolan bir şeyi, 
efendi hüsnü hizmet etmiştir, diye iade edecek 
bir kanun da yoktur. Şüphesiz memleket dâhi
linde birçok vatanperverler var. Eğer bu esası 
kabul edersek onların da bir hak iddiasında bu
lunanlarını kabul etmek lâzımgelir. Yalnız, bir 
şey var. Evvel emirde Ragıp Bey mutasarrıflı
ğa, ben kaymakamlığı tercih ettim, diye res
men müracaat etdiyse artık mebusluk gitmiştir. 
ikinci bir mebusluktan bahsedilemez. Zaten 
Tebligat sarihtir. Sükût etmiş ise bittabi me
busluğu tercih etmiş addolunur, mebustur de
nilir. Sükût etmemiş müracaat etmiş ise mebus
luğu sakıdolmuştur. Başka suretle karar veril
mez. 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Bendeniz temenni ediyorum ki, Ragıp Bey 
kendisi gelsin burada Yasin Beyden evvel vazi
yeti anlatsın. Bunu bekliyordum. Fakat zanne
derim kendileri burada mevcut değildir. Nisa
bı Müzakere Kanununun kabulünden evvel Ra
gıp Bey kaymakamlığı kabul ederek gitmişti. 
Orada 3 - 4 gün veyahut sekiz gün kaldıktan 
sonra Anteb'e mutasarrıf vekâletine gönderildi. 
Vaziyeti harbiye onun orada mahsur kalmasını 
icabetti. Binaenaleyh mutasarrıfın kaymakam
lığı kabul ettiğine dair çektiği telgraf kâfi de
ğil, Meclisle alâkadar olması itibariyle doğru
dan doğruya kendisinin Meclise müracaat et
mesi icabederdi. Mutasarrıfın böyle bir telgraf 
çekmiş olması varittir. Çünkü; kendisi mahsur 
idi. Binaenaleyh Hakkı Hami Bey biraderimizin 
söylediği, düşündüğü nokta varit değildir. Ken
disi müracaat etmemiştir. Fakat vazifei vatani
ye ifa etmiştir. Anteb muhiti hiçbir vakit An
kara muhiti gibi değildir. Muntazam muhabe
rede mazur idi. Onun için Ragıp Beyin mebus
luğu baki kalmalıdır. 

MÜFÎT EFENDİ (Kırşehir) — Müzakere 
etmekte bulunduğumuz mesele hakikaten muh
terem bir arkadaşımıza aidolmak itibariyle mü
him bir meseledir. Fakat bu Meclisi Âlinin it
tihaz etmiş olduğu karar ve yapmış olduğu ka
nuna tebiyet de ehemdir. Şimdi böyle bir ar-
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kadaşımızm orada hidemat ve vazifei vataniye-
sini ifa ettiğinden dolayı kalkıpda bu Meclisi 
Âlinin yapmış olduğu kanunu bozmak zanne
dersem daha fena olacaktır. Zira âtide fena bir 
kapı açmış olacağız. (Gürültüler) Müsaade bu
yurun söyleyimde sonra da siz söylersiniz. Bu 
arkadaşımız hakikaten bu nisabı müzakere ka
nunu yapılmazdan evvel, yani kabul edilmez
den evvel memur imiş, fakat kendileri memu
riyete gittikten sonra bu kanun yapılmış ve 
kendilerine de tebligat icra edilmiş veyahut bu 
kanun neşredilmiş, kendisi haberdar olmuş, ora
da bulunan mutasarrıf; bu zatıâlinin kayma
kamlığı tercih ederek mebusluğa gelmiyeceğini 
yazmış; bir Hükümet memurunun bütün siya
seti dâhiliyede vukubulan suallere verdiği ce
vap doğru da yalınız böyle bir arkadaşımızın 
kaymakamlığı mebusluğa tercih ettiği hakkın
da vermiş olduğu sualin cevabı eğrimi oluyor? 
Rica ederim, bu mesele kendisine de bildirilmiş, 
binaenaleyh ortada halledilecek bir şey kalma
mıştır. Bundan dolayı o arkadaşımızın hizmeti 
vataniyesini ifa ettiğinden dolayı kendisine te
şekkür eder ve Meclisi Âli de yaptığı > kanu
nu muhafaza ettiğinden dolayı sebatını mil
lete gösterir ve vazifesini bihakkin ifa etmiş ., 
olur; 

FEYZt Ef. (Malatya) — Nasıl olur? Ora
dan gelen arkadaşımız Meclisimizden çıkarı
lıyor, teessüf ederim. 

CELÂLETTÎN ARÎF B. (Erzurum) — 
Efendim, bu meselede Meclisi Âlinin noktaina
zarı bir hususa aidolup bu da usulü müzake
reye aittir. Evvelce mutasarrıfın vukubulan 
müracaatı Meclisi Âlice nazarı dikkate alın
mamış ve kendisinin elinden bir beyanname 
talebolunmıft, Onun' için bu ciheti nazarı iti
bara almak lâzımdır. Kendisi de şimdi gelmiş
tir. (Bravo, sadaları) 

MÜFÎT Ef. (Kırşehir) —- Meclisin kendi
sinden istediği beyanname değil, kendisine 
tebligat icrası. (Beyanname istenmiştir sesleri) 
Efendim, tebligat icrası, başka bir şey değil. 
(Beyannamedir, sadaları) 

YAStN B. (Gazianteb) — delâlettin Arif 
Beyefendi meseleyi tenvir buyurdular. Esasen 
Divanı Riyasetin kararı da bu yoldadır. Mu
tasarrıflığın tebligatı kabul edilmemiş, beyan
name istenmiştir ' ve beyanname de yeni gel
mişti?. 
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YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Efendi

ler, Ragıp Beyin, burada mevcudolmaması do-
layısiyle biraz izahat vereceğim. 

Ragıp Bey benim çok eski arkadaşımdır. 
Hicaz'da kendisiyle beraber bulundum. O zat, 
ben çalıştım, hamiyet ibraz ettim gibi dâva 
larda değildir; Yalnız kendisine ben sordum 
ki :. böyle memuriyetle mebusluğun içtima et-
miyeceğinden sen ne vakit haberdar oldun? 
Bu zat Rumkale'ye müteveccihen hareket eder. 
Rumkale'ye ailesini bıraktıktan sonra Anteb'in 
daveti üzerine Anteb 'e avdet eder. Yani orada bir 
memuriyet vermez ki, mutasarrıf; bu adam kay
makamlığı kabul etti, diyerekten bir telgraf yaz
ması doğru olabilsin. Sonra mücadeleye girer. Ar-
kadaşlariyle beraber mahsuriyette kalan bir 
zat tabiî buranın mukarreratmdan haberdar 
olamaz. Son aldığı malûmatta beyannamesini 
postaya verir kendisi de hareket eder. Bura
ya gelir; mesele gayet basittir. Bu tebligat bu 
zatın eline vâsıl olmadığı gibi vukufiyeti de 
hâsıl olmamıştır. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efen
dim, mesele Celâlettin Arif Beyin dedikleri 
şekildedir. Yalnız bendeniz Meclisi Âliye arz 
edeceğim ki : Divanı Riyaset bir mebusun 
her hangi bir memuriyeti tercih ettiğine ve
ya istifa ettiğine dair yedinden bir beyanna
me almak lüzum ve vücudunu daha iyi tak
dir etmiş ve bunu kendisine sormuştur. (Bra
vo, sadaları) Tam kendisine vukubulan bu 
suali vaziyeti harbiye dolayısiyle geç alan 
bir arkadaşın ve alır almaz cevap veren bir 
arkadaşın hakkını iptal etmek her halde doğ
ru değildir. Bendeniz içinizde bulunan ve 
kendisine teklif edilen vazifeyi alıp giden ve 
Meclisin tebligatını alır almaz cevabı muva
fakat veren bir arkadaşımızın, bir mutasar
rıfın ağziyle, tebligatiyle mebusluğunun ıs
katı her halde muvafık olmadığını arz ederim ve 
mebusluğunun kabulünü teklif ederim. (Müza
kere kâfi, sadaları) 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Mazeretin kabulü
nü teklif ediyoruz. Yalnız teklifim okunsun. 

BESÎM ATALAY B. (Kütahya) — Refik 
Şevket Bey arkadaşımız bir mutasarrıf ağziyle 
bir mebusun, mebusluktan ıskatı muvafık değil
dir, dedi. Halbuki biz bir mutasarrıf ağziyle bir 
memleketi tedvir ve idare ediyoruz. Şüphesiz ki, 
mutasarrıf bunu kaputunun cebinden çıkarıp 
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söylemezdi. Her halde Ragıp Bey arkadaşımıza 
müracaat etti. Ondan aldığı cevap üzerine bura
ya bildirdi. Bendeniz hiçbir mutasarrıf tasavvur 
etmem ki, bir mebusa müracaat etmeden kayma
kamlığı tercih ediyor, diye alelimiyya bir telgraf 
versin, bu olamaz, zannederim. Binaenaleyh bu 
zatın mebusluğu sakıttır. Bir kaidei esasiye var
dır ki, sakıt avdet etmez. 

Sonra Anteb'in sükûtuna -kadar muhabere 
cereyan ediyordu, zannederim. (Etmiyordu, sa-
dası) Bunu bilen arkadaşlarımız vardır. (Gürül
tüler), (Hayır, etmiyordu, sadaları) Efendim, 
muhabere cereyan ediyordu. Hükümetin ve Di
vanı Riyasetin buradan vâki olan tebligatlarını 
her halde almış olması lâzımdı. Hulâsa, sakıttır, 
sakıt avdet etmez. (Müzakere kâfi, sadaları) 

EMİN B. (Erzincan) — Celâlettin Arif Bey
efendi ve Refik Şevket Bey arkadaşlarım benim 
söyliyeceğimi söylediler. Yalnız bendeniz şunu 
Meclise hatırlatmak isterim ki; bir mezuniyet 
almak için bir mutasarrıf ve valinin tavassutuna 
müracaat eden arkadaşlarımıza - zabıtlar tetkik 
edilince görülecek ki - efendim kendisi müracaat 
etsin, diye burada bar, bar bağırıyorduk. Mühim 
bir istifa meselesini, doğrudan doğruya bir mu
tasarrıfın ağzından yazıldığından dolayı kabul 
etmenin ne derece doğru olacağını Meclisi Âli
nin takdir buyurması lâzımgelir. Her halde bu 
zat mebusluktan sakıt olamaz. 

REÎS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el 
kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. 

Şimdi efendim, evvelâ Ragıp Bey arkadaşı
mızın mazeretinin şayanı kabul olup olmadığını 
reyi âlinize arz edeceğim. (Muvafık, sadaları) 
Onun tâyininden sonra mebusluğun devamı -ve 
âdemidevamı da taayyün etmiş olur. 

Ragıp Beyin Anteb'de mahsur kalması dola
yısiyle mazeretini kabul edenler lütfen el kal
dırsın. (Kabul, sadaları) Kabul edilmiştir, efen
dim, mebusluğu devam ediyor. 

3. — Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin, me
murinin usulü muhakemesine dair teklifi kanu
nisi (2/208) 

REÎS — Memurin muhakematma dair Trab
zon Mebusu Ali Şükrü Beyin teklifi kanunisini 
Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. Evrakı va
ride hitam bulmuştur. Ruznamei muza kerata ge
çiyoruz. 

1 5 8 -
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6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Muamelâtı ittihamiyenin ilgası hakkın
da kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazba
tası (1) 

REÎS — Muamelâtı ittihamiyenin ilgası hak
kındaki lâyihai kanuniyenin müzakeresi bitmiş
ti. Yalnız bir maddesi üzerinde Heyeti Celileniz 
tarafından kabul edilmiş takrir veçhile tadilât 
yapılmak üzere Adliye Encümenine gönderil
mişti. Adliye Encümeni müzakeresini ikmal ede
rek sevk etmiştir. Onu müzakere edelim. 

MADDE 4. — Mustantık kararnamelerine 
vııkubulan itirazat mustantiğin mensubolduğu 
mahkemenin mercii istinafı olan mahkeme reisi 
ve hâkimi münferidolan mahallerde hâkim tara
fından hallolunur. Reis veya hâkim evrakın 
kendisine tevdiinden itibaren beş gün zarfında 
kararnameyi tetkik ve esbabı mucibei kanuni-
yesini kararname zirine derç ile tasdik veya bilâ 
tasdik iade eder. Bilâ tasdik iadesi halinde mus-
tantik reisin işbu emri tahririsine tabaiyete mec
burdur. 

REÎS — Efendim, söz istiyen var mı? (Ha
yır sadaları) zaten müzakeresi bitmiş, kabul bu
yurmuş olduğunuz takrir veçhile tadilât yapıl
mak üzere Encümenine gitmişti. Dördüncü mad
deyi reyinize arz ediyorum. 

HASÎP B. (Maraş) — Reis Bey, mustanti
ğin mensubolduğu istinaf mahkemesi reisine be-
rayı tetkik veriliyor ki, bu doğru değildir. Esa
sen Heyeti ittihamiyeye göndermekten maksat 
meselenin sürüncemede kalmaması içindir. Hal
buki heyeti ittihamiyeye arz etmek, işi yine sü
rüncemeye bırakmak demektir. Mahallî Bidayet 
Reisine aittir efendim. 

REÎS — Bu bapta Adliye Encümenince mü
talâa var mı? 

ŞEVKET B. (Sinob) — Vaktiyle efendim, 
bu mesele uzun boylu müzakere edilmişti. 

Malûmuâliniz bu gibi kararlar mahkeme 
reisi tarafından tasdik edilir. Usulü Muhakematı 
Cezaiye Kanununun elli birinci maddesinin zeyli 
bunu ieabediyor. Fakat Meclisi Âli elli birinci 
maddenin zeylini kabul etmemiştir. Kabul et
mediği içindir ki, bu itiraz mesaili, mafevk mah
kemelerin reislerine tevdi edilmiştir. Eğer Ha-
sip Beyefendinin beyan buyurdukları kabul edi
lecek olursa zannediyorum ki, kararnameyi tas
dik eden bir reise itiraz mesaili gidecektir ki, 
artık onu o reisin tasdik etmesi doğru değildir. 
Zaten mesele evvelce kabul edilmiş ve bir şekil 
verilmek için encümene gitmiştir, ve encümen 
de o şekli kabul etmiş, tanzim etmiş göndermiş
tir. Müzakere tamamiyle bitmiştir. 

HASÎP B. (Maraş) — Bendeniz mustantik 
kararlarının reisin tasdikine bırakıldığını bilmi
yordum. Burada yoktum. Haklısınız efendim. 

ŞEVKET B. (Devamla) — Zatıâliniz yokmuş 
sunuz. Mesele böyledir efendim. 

REÎS — Dördüncü maddeyi encümenin tek
lifi veçhile kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Efendim kanunun diğer mevaddınm müzake
resi zaten bitmiştir. Müstaceliyet kararma da 
iktiran etmiştir. Heyeti umumiyesini katiyetle 
reyi âlinize vaz'ediyorum. Muamelâtı ittihamiye
nin ilgası hakkındaki kanunu katiyetle kabul 
buyuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

5. — MAZBATALAR 
1. — Edime vilâyeti teşkilâtı adliye Kanunu

nun altııCcı maddesinin tadili hakkında 
lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası 

kanun 

REÎS — Edirne vilâyeti teşkilâtı Adliye Ka
nununun tadiline dair lâyihai kanuniyenin mü
zakeresine başlıyoruz, Heyeti umumiyesi hak-

(1) Evveliyatı dördüncü ciltte 75, 76, 77 nci 
içtima zdbıtlarındadır. 
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kında söz istiyen zevat isimlerini kayıt ettirsin
ler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Edirne vilâyeti Teşkilâtı Adliye Kanununun 
birinci maddesine ilâvesi iktiza eden zeyil ile al
tıncı maddesinin tadilini havi olup îcra Vekil
leri Heyetinin 24 . III . 1337 tarihindeki içtima-
ında kabul edilen lâyihai kanuniye sureti mu-
saddakası ile esbabı mucibe lâyihası rapten tak
dim kılınmakla ifai muktazasma ve neticesi-
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nin işarına müsaade buyurulmasmı rica ederim 
efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
ve Müdafaa! Milliye Vekili 

Fevzi 

Edirne Teşkilâtı Adliye Kanununun birinci 
maddesi zeyliyle altıncı nıaddei muaddel esi nin 

esbabı mucibe lâyihası 
Edirne vilâyeti Teşkilâtı Adliye Kanununun 

birinci maddesi mucibince istinaf mehakîminin 
her merkezi liva ve vilâyet olan kazada teşkili 
muktazi olup halbuki bâzı istinaf mahkemele
rinin devairi kazaiyesi dâhilinde daha ziyade 
münasip ve vasati bir mahalle nakli halk ve 
maslahatça mucibi fevait görüldüğü ve bu su
reti nakle Vekâletçe kanaat hâsıl olduğu tak
dirde muktazası ifa edilmek üzere maddei mez-
kûreye bir fıkra ilâvesi ve altıncı maddesi hük
müne nazaran bilûmum deavii cezaiye muhake-
matmda bulunmaları iktiza eden müddeiumu
milerin sulh mahkemelerinde olduğu gibi dea
vii sulhiyei eezaiyenin esnayi niyetinde bulun
maksızın sulh hâkimleri hakkındaki kanun ah
kâmına tevfikan ifayi vazife ile mükellef tutul
maları ve yalnız bidayet ceza mehakimine ait 
deavii eezaiyenin esnayi niyetinde hazır bulu
narak Usulü Muhakematı Cezaiye Kanunu mu
cibince vazifei muayyenelerini ifa eylemeleri 
ve vazifei sairelerinin ifa ve muamelâtın sürati 
cereyanı noktai nazarından lâzimeden görüldü
ğü cihetle mezkûr altıncı maddenin buna mü-
taallik fıkrasının bu suretle tadili münasip gö
rülerek bu bapta tanzim kılman lâyihai kanuni
ye Büyük Millet Meclisine sevk olunmak üzere 
lef fen Heyeti Vekileye arz olunur efendim. 

8 Mart 1337, 

Karar : 773 

Lâyihai Kanuniye suretidir 
Mevaddı muaddele : Edirne Teşkilâtı Adliye 

Kanununun birinci maddesine berveçhi âti fık-
rai kanuniye ilâve edilmiştir. 

ZEYİL — Mahakimi istinafiye Adliye Ve
kâletince tensibedilecek dairei kazaiyesinin 
her hangi bir mahallinde icrai kaza edebilir. 
Kanunu mezkûrun altıncı maddesi berveçhi âti 
tadil edilmiştir. 

ALTINCI MADDEİ MUADDELE — Bida
yet hâkimleri Bidayet mahkemeleriyle Sulh hâ-
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kimlerinin haiz oldukları vazaifi sulh hâkimleri 
kanunundaki usulü muhakemeye tevfikan rü-
yet etmekle mükelleftir. Ancak, kabili istinaf 
olan mevaddı hukukiye ve ticariyeye mütaallik 
deavi arzuhal itasiyle ikame edilecek ve bu ka
bil deavinin tâbi olacağı şerait ve müddeti isti
nafiye ve temyiziye ile temyizen mercii tetkik hu
suslarında Usulü Muhakemei Hukukiye Kanu
nuna tevfikı muamele olunacaktır. Ve niyeti 
bidayet ceza mahkemesine ait deavii cezaiyede 
müddeiumumi Usulü Muhakematı Cezaiye Ka
nunu ve deavii sulhiyei cezaiyede Sulh Hâkimle
ri kanunu mucibince ifayı vazife ile mükellef
tir. Bidayet hâkimleri heyeti ittihamiyenin ha
iz orduğu vazaifle de mükelleftirler. Bu vazi
felerinin ifası esnasında tetkik edecekleri tahki
kat evrakında nevakıs görürler ise nevakısı 
mezkûreyi yegân yegân irae ile ikmali zımmmda 
evrakı dâvayı tahkikat icra eden müs'tantiğe iade 
eyliyecektir. Bidayet hâkiminin heyeti ittiha-
miye sıfatiyle ittihaz edeceği kararlardan dola
yı müddeiumuminin istimana hacet olmayıp mü-
talâai tahririyesiyle iktifa edilecektir. 

24 Mart 1337 
icra Vekilleri Heyeti 
Reisi ve Müdafaai 

Milliye Vekili Şer'iye Vekili 
Fevzi Fehmi 

Adliye Vekâleti Vekili Dahiliye Vekili N. 
Mehmed Ahmed Muhtar 

Hariciye Vekâleti V. Maliye Vekili 
Ahmed Muhtar Ferid 
Maarif Vekili Nafıa Vekili 

Hamdullah Suphi Ömer Lûtfi 
iktisat Vekili Sıhhiye Vekili 

Mahmut Celâl Dr. Refik 
Erkânı Harbiyei Umumiye 

Vekâleti Vekili 
Fevzi 

Adliye Encümeni Mazbatası -
Edirne vilâyeti Teşkilâtı Adliye Kanununun 

birinci maddesine «Mahakimi istinafiye Adliye 
Vekâletince tensibolunacak dairei kazaiyesinin 
her hangi bir mahallinde icrai kaza edebileceği
ne» dair bir zeyil ilâvesi ve altıncı maddesinin 
tâdili lüzumuna dair Heyeti Vekilenin 24 Mart 
1337 tarihli ve 773 numaralı lâyihai kanuniyesi 
encümenimize havale olunmakla Adliye Vekili 
huzuriyle tetkik ve mütalâa olundu. 
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Lâyihanın birinci maddesi derdesti müzakere 

olan Teşkili Mahakim Kanunu lâyihasına müta-
allik ve bunun hiyni tetkikinde nazarı dikkate 
alınması lâzımgelen mevaddan bulunmuş ve Ad
liye Vekili canibinden de şimdilik birinci mad
deden sarfı nazar edildiği beyan ve ifade olun
muş olmakla bu kısmın müzakeresine mahal gö
rülememiştir. 

Lâyihanın ikinci maddesi; bidayet hâkimle
ri, bidayet mahkemeleriyle sulh hâkimlerine 
ait vezaifi Sulh Hâkimleri Kanununa tevfikan 
niyet etmekle mükellef tutuldukları halde me-
vaddı cezaiyede bilaistisna müddeiumumilerin 
huzuriyle muhakematm rüyeti mecburiyeti ka
bul edilmiş ve bu halin devamı muamelâtın sü
rat ve suhuletle cereyanını temin noktai naza
rından muvafık görülememiş olduğu beyaniyle 
Edirne Vilâyet Teşkilâtı Adliye Kanununun al
tıncı maddesinin bu cihete ait fıkrasının mevad-
dı cezaiyede bidayet mahkemelerine ait deavi-
de müddeiumumilerin hazır bulundurulması ve 
sulh hâkimlerine ait hususatta müddeiumumi
nin ihzarına hacet görülmemesi şeklinde tadili 
teklifinden ibaret olup teklifi mezkûr encüme-
nimizce de musip ve muvafık görülmüş olmak
la aynen kabulü ittifakla; ancak muamelâtı itti-
hamiyenin lağvına dair olup müstaceliyet ka-
rariyle Heyeti Umumiyece derdesti müzakere 
olan ve üç maddesi kabul edilen kanun lâyihası
na nazaran anifülbeyan altıncı maddenin son 
fıkralarını teşkil eden heyeti ittihamiye ve bu
na mütaallik muamelâta dair olan kısmın ipka
sı muvafık olamayacağı mülâhazasına binaen 
maddei mezkûrenin işbu fıkralarının tayyı da 
ekseriyetle tensibolunarak madde şu şekilde tes-
bit kılınmıştır. 

MADDE 1. — Edirne Teşkilâtı Adliye Ka
nununun altıncı maddesi berveçhi âti tadil olun
muştur. 

Bidayet hâkimleri bidayet mahkemeleriyle 
sulh hâkimlerinin haiz oldukları vezaifi sulh 
hâkimleri hakkındaki usulü muhakemeye tevfi
kan rüyet etmekle mükelleftir. Ancak kabili 
istinaf olan mevaddı hukukiye ve ticariycye mü
taallik deavi arzuhal itasiyle ikamet edilecek ve 
bu kabîl deavinin tâbi olacağı şerait ve müddeti 
istinafiye ve temyiziye ile temyizen mercii tet
kik hususlarında Usulü Muhakemei Hukukiye 
Kanununa tevfikan muamele olunacaktır. 
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Müddeiumumi ile rüyeti bidayet ceza mah

kemesine ait deavii cezaiyede Usulü Muhakema-
tı Cezaiye Kanununu ve deavii sulhiyei cezaiye
de Sulh Hâkimleri Kanunu mucibince mükellef 
oldukları vezaifi ifa edeceklerdir. 

MADDE 2. — işbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — işbu kanunun icrasına Adliye 
Vekili memurdur. 

Binaenaleyh keyfiyet berayı tasdik Heyeti 
[Jmumiyeye teklif olunur. 

7 Nisan 1337 
Reis Âza 

Erzurum Kırşehir 
delâlettin Arif Müfid 

Âza Âza 
• Sinob Niğde 
Hakkı Hami Hilmi 

Âza 
Hini imzada bulunamadı 

Muamelâtı ittihamiyenin ilgasına dair olan 
lâyihai kanuniye derdesti tetkik ve müzakere 
olmakla henüz iktisabi kanuniyet etmediğinden 
tayyı hakkında müttahaz karara muhalifiz. 

Mazbata Muharriri Kâtip 
Sinob Kângırı 

Mahmut Şevket Neşet Nâzım 
Âza 

Eskişehir 

OELÂLETTlN ARİF B. (Erzurum) — Efen
dim, bu kanun doğrudan doğruya bir hâkimi 
münferit meselesidir. Daha doğrusu ilerde ya
pacağımız ıslahatı adliyeye şimdiden bir zemin 
ihzar ediliyor ve encümenimizde derdesti tet
kik bulunan hâkimi münferit kanunu çıkınca
ya kadar halkı bir derece dalha hâkimi münfe
rit usulüne alıştırabilmek ve halk arasında lâ
zımgelen teshilâtı ibraz etmek lâzımgeldiğinden 
bunu encümenimiz maaşşükran kabul eylemiş
tir. Malûm olduğu üzere bir kanunun payidar 
olabilmesi için o kanunun milletin örfüne, te
amülüne tamamiyle mutabık olması lâzımgelir. 
Bir memleketin örf ve teamülüne muvafık olmı-
yan kavanin bittabi payidar olamaz. Bizdeki 
kanunları ele alacak olursak alelekser görürüz 
ki ; bu kanunlar gerek Kanunu Ceza ve gerek 
Usulü Muhakematı Cezaiye ve saire, bunlar doğ-
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nidan doğruya Fransız kanunlarından harfiyen 
tercümedir, esas itibariyle bu gibi kanunları 
tatbik edebilmekte şimdiye kadar birçok müş
külât gördük. Fransızların Paris'te tatbik et
tikleri bir kanunu biz Türkler aldık, Dersim 
dağlarında veyahut Ankara'da tatbika çalıştık. 
Düşünmedik ki. o kanun Fransızlar tarafından 
Fransızlar için yapılmıştır. Hiçbir zaman da 
düşünmemişler ki, bir gün Türkler bizim kanu
numuzu harfiyen tercüme edeceklerdir ve onun 
için Türklerin örfüne, teamülüne muvafık ola
bilecek bir kanun yapalım. 

Bittabi o da varidi hatır olamazdı. Onun 
için biz bugün ne dereceye kadar kendi teamü
lümüze yaklaşacak, kavanin yapacak olursak 
şüphesiz ki memleketimiz bittabi o derece 
müstefit olur. Biraz maziye rücu edersek gö
rürüz ki, biz de vaktiyle tek bir hâkim vardı. 
O hâkimin vazifesi mesaili şeriyeyi, hukuki-
yeyi, cezaiyeyi ve hattâ belediyeyi hallü - fasl-
eylemekti, hâkim bu salâhiyetlere malik bulu
nuyordu. Ve onları da istediği veçhile tatbik 
edebiliyordu. Memleketimizde ıslahatı adliye 
yapmak istedik, fakat maalesef şurasını Mec
lisi Âlinize derhatır ettirmek isterim ki, ısla
hat kelimesi bizde öyle bir mânayi şâmildir ki, 
mevcudu yıkmak ve yerine ne olduğunu ve 
ne netice vereceğini bilmediğimiz bir şeyi 
ikame etmektir. Tk tanzimat zamanından bu
güne kadar yapılan ıslahatın kâffesini böyle 
nazarı tetkikten geçirecek olursak aynı esasa-
tın tatbik edildiğini, yani mevcudun yıkıldığı
nı ve yerine ne netice vereceğini bilmediğimiz 
bir şeyin ikame edildiğini görürüz. Baktık ki, 
memleketimizde adliyemiz fena gidiyor. Onun 
ıslah çaresini düşüneceğimize Avrııpada iyi gi
diyor, Avrupadaki kavanini alalım, lisanımıza 
nekledelim ve memleketimizde tatbik edelim 
dedik ve onları tercüme ettik. Tatbikata başla
dık. Bir ufak misal ile izah edeceğim: Avru
palım meşhur vapur kumpanyalarını görüyo
ruz. Meselâ Almanlar İmparator Fatarland ismin
de iki tane vapur yaptılar. Her şeyi mükemmel, 
saatte 25 - 30 mil giderler. Biz de baktık bir 
baca bir tekne vapur oluyor. Biz de idarei mah-
susayı yaptık, fakat bizim de idarei mahsusa 
vapurlarımız saatte 4 mil giderdi. Onlarınki 
ise 25 yahut 30 mil gidiyordu. Demek ki yalnız 
bacayı benzetmek, tekneyi benzetmek kâfi de
ği l İçindeki alât ve edevatını da ona göre ih-
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zar etmek, ve onun gibi tatbik etmek lâzımgclir. 
İşte biz bunu yapamadık, çünkü yapamadığımı
zın en büyük sebebi; o kanunlar milletin ruhun
dan nebaan etmemiş kanunlar olduğundandır. 
Onun için bunu hüsnü suretle tatbik edemedik. 
Tuttuk birtakım mahakimi nizamiye teşkil et
tik. Bu mahakimi nizamiyenin teşkilinden sonra 
ne oldu bilir misiniz? Evvelkini ıslah etmediği
miz için bir ikilik husule geldi. Mahakimi seriye 
din.mahkemesi oldu. 

Mahakimi nizamiye dünya mahkemesi oldu. 
Aynı esasatı maarifimizde de gördük. Medrese
lerimiz lâzımgeldiği veçhile ıslah edilmiş olsay
dı birer darülfünun haline inkılâbedebilirdi 
Onun yanma getirdik, bir Maarifi Umumiye Ne
zareti yap'tık. Birisi dünya mektebi oldu, birisi 
din mekteibi oldu. Bu ikiliği iher halde ortadan 
kaldırmak ve izale etmek lâzımgelir. Onun için 
bugün Meclisi Âlinize teklif edilen bu kanun 
işte bu maksada vâsıl olabilmek için ilk adımı 
atmıştır. Ve zannederim ki, Meclisi Âliniz de 
zaten öteden beri 'hâkimi münferit meselesi için 
gösterdiği inhimak ile bunu hemen kabul eder 
ve memleketimizde de yakînen hüsnü neticeler 
verir. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Zavallı 
memleket; asırlardan beri adalete susamış, ya
nıyor, kavruluyor. Dün değil, evvelki gün de
ğil, Tanzirnatı Hayriye devrinden değil, tâ Yıl
dırım Bayazit'in kadıları bir eve doldurup ateş
lemek istediği zamandan beri memleket adalete, 
ihkakı hakka susamış efendiler. Burada bizim 
iki vazifemiz var. Bunu en büyük emel ve ga
ye bilirsek zannederim o zaman milletin bize 
tevdi ettiği vazifeyi ifa etmiş olacağız. Birisi 
vatanın müdafaası, ikincisi halka adaleti ve 
şer'i şerif ve kanunun emrettiği ihkakı hakkı 
göstermek ve bilfiil öğretmektir, efendiler. 
Halk arasında biliyorsunuz, bir darbımesel var
dır. Boşuna çıkmaz bu darbımeseller, (Allah 
hekime, hâkime muhtaç etmesin) derler. Aman 
bu sözden doktorlar alınmasın. 'Bu; eski hekim
ler hakkındadır. Bu boş değil şüphesiz efendiler. 
Git 'gel, git gel... Bitmez Allah aşkına. Ben me
muriyetim zamanında köylüleri gördüm; kati
yen işleri bitmiyor, Allah şahit, bu adamlar ka
ya oyuklarında geceliyorlar. Oralarda rutubet 
içerisinde, yokluk içerisinde kalıyorlar. Bizim 
kasabalarımızda hanlar yahut vakıf hanları yok 
ki, orada istirahat etsinler. Filden geldiği kadar 
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hâkimlerin 'hükmünü tesri etmek, şer'a ve ka
nuna terfik etmek en birinci emel ve vazifemiz
dir. Halkın adalete susamış olduğunu, halkın 
elimizdeki 'kanunlardan şikâyet ettiğini biliyo
rum, her gün görüyorum. Bunu söylemek birin
ci vazifemizdir. 

İkincisi, her hangi 'bir teşkilât halkla mu
vazi gitmelidir. Halkla yanyana gitmelidir. Hü
kümet her hangi bir teşkilâtı yapacaksa halkın 
ruhundan kopan, halkın ihtiyacından doğan asri, 
dinî teşkilâtı yaparsa o millet o suretle yükselir. 
Sen müterakki milletlerin kavaninini aynen alır 
da bizim daha Kurunu Vusta devirlerine gelme
miş olan milletimiz üzerinde yürütmek istersen 
kabil değil, yürümez efendiler. Köylü yoğurdu
nu, yumurtasını satacak, arzuhal parası, pul pa
rası, kaydiye parası verecek... Bunlar yetmiyor
muş gibi bir de günlerce sürüklenmek, kaya oyuk
larında kalmak, duvar diplerinde yatmak... Ya
zıktır bu memlekete... Hukukçuların ve aklı eren
lerin üzerine farzıayındır ki, halka bir gün ev
vel, bir an evvel adaleti tamim ve teşmil etmeli
dir. Halkın sabrı kalmamıştır. Halk bizden en 
ziyade bunu bekliyor. Nereye gidersek ihkakı hak 
edilmiyor, efendiler, edilmiyor. 

İSMET B. (Çorum) — Kanunun lehinde mi
sin, aleyhinde misin? 

BESÎM AT ALAY B. (Devamla) — Kanu
nun lehindeyim, anlaşılmadı mı beyefendi?... 
Sonra bizde şimdiye kadar yapılmış olan her 
türlü teşkilât işi îdal etmekten, mudil bir hale 
getirip daha fazla karıştırmaktan başka bir şey 
yapmamıştır. Binaenaleyh, bizim ruhumuza, iç
timaiyatımıza muvafık olmıyan kanunların mem
leketimizde katiyen kabili tatbik olmadığını bile
rek bir gün evvel hâkimi münferit mi, sulh hâ
kimleri mi ne ise - bu adliyecilerin bileceği bir 
şeydir, ben bilemem - her halde bir gün evvel 
şer'i şerifin ve kanunun emrettiği adaleti halka 
göstermek bizim yegâne vazifemizdir. 

TUNALI HÎLMI B. (Bolu) — Benim Dev
letimin öyle şanlı bir tarihi vardır ki, maattees
süf ben bu dakikada o tarihi arkadaşım Besim 
Atalay Beyin suratına çarpmaya mecburum. Be
nim Devletim adaletle teessüs etmiş, adaletle ya
şamış, adaletle yükselmiştir. Ve üç asırdan beri 
alçaldı, zira adaleti yoktu. Fakat bu üç asır dün
yada emsali bulunmıyan üç asırdır. 

REİS — Hilmi Bey, arkadaşımız hakkında 
kullandığınız kel im atı geri alınız.... 
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HÎLMÎ B. (Devamla) — Rica ederim, hür

metsizlik addolunmasın; ben tarihten bahsettim. 
Tarihi kendilerine takdim ettim. 

BESÎM ATALAY B. (Kütahya) — Efendi
ler, ben, Anadolu'nun ortasında doğmuş, bü
yümüş bir Türküm, bir Müslümanım. Bu kav
mi tahkir etmek bir dakika için hatırımdan 
geçmez. Ben ilmî söylüyorum. Sahaifülahbara 
bakınız ne yazıyor müneccimbaşı. öldürdü di
yor, hâkimleri yakmak istedi diyor. Ben ne 
dedim? Dedim ki ; o vakitten beri adalete su
samış olan halka bir gün evvel adaleti göstere
lim. Binaenaleyh ben de tarihi onun kafasına 
çarpıyorum. Cehil ile iş olmaz, efendim. 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Efendim, bendeniz iptida arz edeyim ki; ka
nunun aleyhindeyim. Celâlettin Arif Beyefen
di üstadımız uzun izahatlariyle neticeyi söy
lediler. Fakat esbabı hakikiyeden bahis buyur-
ınadılar. Geçenlerde yine icabetti, arz etmiş
tim. Mesele hâkimi münferit veyahut hâkimi 
müçtemi meselesi değildir. Mesele memlekette 
kavaninin hüsnü tatbiki meselesidir. Otuz kü
sur seneden beri memleketimizde bir teşkilâtı 
adliye var. Daha evvel hâkimi münferit teşki
lâtı kadılar vasıtasiyle görülüyordu. Fakat ka
dıların mesaili seriye ile mesaili sairede ma
lûmatı kâfiyeleri yevmiye yirmi, otuz, kırk, 
elliyi tecavüz eden mesaili hukukiyeyi hal için 
kâfi değildir. Meslekler her şubede ayrılmış, 
derin, derin vukufa ihtiyaç göstermiş bir dere
ceye gelmiştir. Meselâ, hukuk uzun bir mese
ledir. Derin bir ilimdir. Ticaret işleri keza... 
Mesaili seriye keza... Bunların heyeti umumiye-
sini bir insana verelim diye ısrar etmek, hâki
mi münferit vasıtasiyle yapalım diye ısrar et
mek, zamanın tekallübatını görmek istememek
tir. Bizde bir teşkilât var. Teşkilâtı adliye. 
Eğer Rumeli'de yapılan şekline doğru inkılâbı
nı, tekâmülünü alırsa memleket için müfidolur. 
Eğer hâkimi münferit teşkilâtı yapacağız ismi, 
sözü altında, başka bir teşkilât yaparak yine 
halkın memnun olamıyacağı bir şekle mahke
melerimizi koymaksa murat... 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Başka 
teşkilât nasıl Beyefendi? 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Devamla) — 
Zannediyorum kadılar vasıtasiyle dâvaların ni
yeti. yani hâkimi münferitler vasıtasiyle dâva-
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Teşkilâtı Mahakim Kanununa bir basit mukad
deme olacağı herkesçe malûmdur. Abdülkadir 
Kemâli Bey biraderimiz de bu esas üzerine 
gittiler. Encümeni Adliyeden çıkan mazbata 
esasından uzaklaştık. Encümen, Adliye Vekili 
Beyefendinin buyurdukları gibi, Edirne Teş
kilâtı Adliye Kanununun tatbik edildiği yer
lerde sulh işlerini o hâkimi münferitlere verdi. 
Sulh mahkemeleri Kanunu mucibince bu mah
keme ler hâkimi münferitlerin elinde oluyor. 
Sulh mahkemesinde müddeiumumi bulunmadı
ğı münasebetle hâkimi münferidin bulunduğu 
mahkemelerde müddeiumuminin bulunmama
sından deavi süratle rüyet edilsin diye köy
lere kadar gidecek. Bu hâkimler köylere 
müddeiumumi taşımasın. Binaenaleyh müd
deiumuminin bu maddeden çıkarılmasını teklif 
etti ve muvafık görülerek encümene gitti. En
cümen de bunu haddi zatında kabul etmiştir 
ve Heyeti Celilenize arz ediyor. Müzakere'edi
lecek nokta burasıdır. Başka cihet yoktur. 

REİS — Söz alan yedi zat var. Heyeti umu-
miyesi hakkında müzakereyi kâfi görenler lüt
fen el kaldırsın. Heyeti umumiyesi hakkında 
müzakere kâfi görüldü. Maddelere geçildi. 
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lamı rüyeti, her meselen ilmiyede mütehassıs 
insanların yetiştirilmesinden sonra düşünülecek 
bir meseledir. Bugün memleketimizde teşkilâ
tı adliyeyi hâkimi münferit usuliyle yaptığımız 
takdirde hâkimi münferit bulmak imkânı yok
tur. Halbuki mahkemelerde uzun senelerden 
beri tecrübelerde bulunmuş başkâtiplerden, 
müstantiklerden iki âza koymak suretiyle, ya-' 
ııi Rumeli'de yapıldığı gibi teşkilâtı adliyeyi 
tedricen memleketin vaziyetine muvafık bir şek
le korsak netice daha müfidolur. Bundan daha 
mühim aranması ?âzımgelen bir nokta vardır 
ki, hükkâmm kavaniııi mevzuaya tevfikan ve
recekleri hükümlerin doğru olması meselesi 
diı*. Hâkimi münferit de deseniz, hâkimi müe-
temi de deseniz ahali istihsal ettiği ilâmın 
icra edildiğini görmiyecektir. Efendiler şe
kille oynuyoruz. Binaenaleyh bu kanunun red
diyle esaslı bir kanun teklif edilmek suretiy
le yeniden mevzuu müzakere edilmesini teklif 
ediyorum. Bu kanun maksadı temin etmez. 

ADLİYE VEKÂLETİ VEKİLİ HAPIZ 
MEHMED B. (Trabzon) — Efendim, Abdül
kadir Kemâli Beyin buyurdukları hâkimi 
münferit veya hâkimi müçtemi teşilâtı esasi 
muvafık veya gayrimuvafık başka bir teşkilât yap
mak meselesiyle bu kanunun alâkası yoktur. Bu ka
nun bugün meriyülahkâm olan Sulh hâkimle
ri Kanununun hâkimi münferit teşkil edilen 
yerlerde dahi cari olmasıdır. Yani Sulh hâ
kimleri Kanunu mucibince mahakimi sulhiye-
ye tevdi olunan deavide müddeiumumilerin bu
lunmasına lüzum olmadığına dairdir. Bun
dan da maksadımız müddeiumuminin huzuru 
meşrut olduğu takdirde iki üç hâkim bir an
da ifayı vazife edemiyor. Ve sonra ne vahi ve 
kuraya gönderilmesini kasdettiğimiz hâkimleri 
de göndermeye muvaffak olamıyacağız. Hal
buki Sulh hâkimleri Kanunu mucibince dahi bu 
kanun mevcuttur. Bunun ona teşmilinden iba
rettir. Bunu encümen kabul etmiştir, mesele 
budur, kabul ederseniz mesele hallolunur. 

MÜPİD Ef. (Kırşehir) — Efendim, Adliye 
Encümeninde bu mesele tetkik ve müzakere 
edildiği zaman Teşkilât Kanunu nazatı itibara 
alınarak tetkik edilmiş ve bu madde tadil 
edilmiş değildir. Celâlettin Arif Bey biraderi
mizin burada beyan ettikleri ve verdikleri iza
hat bizim fikrimizi tenvir etmek noktai naza
rından ve âtide Encümeni Adliyeden çıkacak 

Edirne teşkilâtı adliye Kanunu altıncı madde
sinin tadiline dair Kanun 

MADDE 1. — Edirne Teşkilâtı Adliye Ka
nununun altıncı maddesi berveehi âti tadil 
olunmuştur. 

Bidayet hâkimleri Bidayet mahkemeleriyle 
sulh hâkimlerinin haiz oldukları vezaifi sulth 
hâkimleri hakkındaki usulü muhakemeye tev
fikan rüyedetmekle mükelleftir. Ancak kabili 
istinaf olan mevaddı hukukiye ve ticariyeye mü-
taallik deavi arzuhal itasiyle ikame edilecek ve 
bu kabil deavinin tâbi olacağı şerait ve müdde
ti istin afiye ve temyiziye ile temyizen mercii 
tetkik hususlarında Usulü Muhakemei Hukuki
ye Kanununa tevfikı muamele olunacaktır. Müd
deiumumiler rüyeti Bidayet ceza mahkemesine 
ait deavii cezaiyede Usulü Muhakematı Cezaiye 
Kanunu ve deavii sulhiyei cezaiyede Sulh Hâ
kimleri Kanunu mucibince mükellef oldukları 
vezaifi ifa edeceklerdir. 

ADLİYE VEKÂLETİ VEKİLİ HAPIZ 
MEHMED B. (Trabzon) — Efendim, kanunun 
müstacelen müzakeresini teklif ediyorum. 
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REİS — Müstaceliyeti kabul buyuranlar lüt

fen el kaldırsın..^ Kabul edildi. 
Madde hakkında söz istiyen var mı? 
REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Madde

nin ikinci fıkrasında müddeiumumi denmiş. Müd
deiumumiler denilecek. ve o yolda tashih edile
cek efendim. 

HASİP B. (Maraş) — Efendim, maddenin 
son fıkrasında cezaya mütaallik maddesinde 
nıüddeiumuınileri yine salâhiyettar bırakıyor. 
Fakat hukuka ait mesailde tasrih etmiyor. M*a-
lûmuâliniz, müddeiumumiler hukuka ait me
sailde de beş maddede hukuk dâvalarında ha
zır bulunuyoruz ve mütalâaları almıyor. Bina
enaleyh bu hususun tetkikini rica ederim. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim, 
Hasip Bey biraderimizin dermeyan ettiği husu-
sat Teşkili Mehakim Kanununda musarrahtır. 
Binaenaleyh bu kanun o kanunla tearuz ediyor 
değil, Hâkimi Münferit Kanununun altıncı mad-
dei, Sulh Hâkimleri veyahut Usulü Muhakemat 
ve Teşkili Malhakinı Kanunu iner'idir. Icabeden 
mahalde Ihukuk mahkemelerinde bulunabilir. 

HASİP B. (Maraş) — Cezada bulunacaktır, 
deyince hukukta bulunmasın, mânası çıkıyor. 
Hukukta da bulunsun. 

REİS — Sahibi teklif, tekliflerini izah etti
ler, encümen namına cevap da verildi. Bir tadil-
name vardır. 

Riyaseti Üelileye 
Derdesti müzakere olan Teşkilâtı Adliye Ka

nununun birinci maddesine berveçhi zir fıkra
nın ilâvesini teklif eylerim. 

30 Nisan 1887 
Maraş 

Hasip 

«Usulü hukukiyenin müddeiumumilerin lü
zum ve vücuduna ihtiyaç gösterdiği mevadda 
müddeiumumiler hazır bulundurulacaktır.» 

REİS — Efendim, tadilnameyi nazarı itiba
ra alanlar lütfen el kaldırsın... (Ret sadaları) 
Nazara mütalâaya alınmadı. 

Maddeyi reyi âlinize arz ediyorum. Maddeyi 
kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... (Kabul, 
sadaları) Birinci madde kabul edildi. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

REİS — Kabul buyuranlar lütfen el kaldır-
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sın... (Kabul, sadaları) İkinci madde kabul edil
di. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Adliye 
Vekili memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... (Kabul, sadaları) Üçüncü 
madde de kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyi âlinize arz 
ediyorum. Heyeti umumiyesini kabul buyuran
lar lütfen el kaldırsın... (Kabul, sadaları) Heye
ti umumiyesi de kabul edildi. 

2. — Vilâyatı mustahlasa ahalisine verilmiş 
olan tohumluk zehairin affı hakkında kanun lâ
yihası ve Muvazenei Maliye, Havanını Maliye 
Encümenleri mazbataları 

REİS — Vilâyatı mustahlasa ahalisine veri
len tohumluğun affı hakkındaki teklifi kanuni
nin birinci maddesi verilen takrirler mucibince 
tadil edilmek üzere Kavanini Maliye Encümeni
ne gönderilmişti. Encümen tadilâtını yapmış, 
Heyeti Celilenizin kabul ettiği takrir mucibince 
tashih etmiştir. Okunacaktır, etendim. 

Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 
Vilâyatı mustahlasa ahalisine verilmiş olan 

tohumluk zehairin affı hakkındaki teklifi kanu
ninin birinci maddesinin tadiline dair verilip 
Heyeti ümumiyeden encümenimize havale edi
len takrirler badettetkik birinci madde bittan-
zim merbuten takdim edilmekle Heyeti Unmıni-
yeye arz olunur. 

28 Nisan 1387 

Reis 
Erzurum 

Hüsejân Avni 
Kâtip 
Muş 

Hacı Ahmed 
Âza 

Biga 
Mehmed 

Mazbata Muharriri 
Karahisarı Sahib 
Mehmed Şükrü 

Aza 
Antalya 
Ali Vefa 

Âza 
Mardin 

Necib 
Âza 

Saruhan 
Reşad 

MADDE 1. — 1334, 1335 senelerinde muh-
tacini zürraa hükümet tarafından tevzi edilen 
tohumluk ve yemeklik zehairinin tahsil edilmi-
yen kısımlarının düşmandan istihlâs ve istirdat 
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•edilen mahaller ahalisinden aynen ve bedenen 
tahsilinden sarfı nazar edilmiştir. 

REÎS — Birinci maddeyi kabul buyuranlar 
lütfen el kaldırsın. (Kabul sadaları) Birinci 
madde kabul edildi. 

MADDE 2. — Tâvizen tohumluk ve yemek
lik zahire almış olanlar meyanında iaşeden mat
lubu olanlar aldıkları miktara muadil matlup
ları takas ve mahsubedilerek mütebaki alacak
ları için tebdilen senet verilecektir. 

REİS — İkinci madde hakkında mütalâa 
var mı? 

EMİN B. (Erzincan) — Bunda bir kısmı 
affolunuyor, bir kısmı alacağından mahsubedi-
liyor. Bu adalet temin etmez efendim. 

SALÂHATTİN B. (Mersin) — İstitaatı Ma
liyesi olanlardan alınıyor. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Bu da 
gayet doğrudur. Hükümet bir şahsa borçlu iken 
ağalık yapıyor. Fakat kendisinin borçlu ol
duğuna karşı ağalık yapması doğru değildir. 

REÎS — Başka mütalâa yok, tadilname de 
yok. 

İkinci maddeyi encümenin teklifi veçhile 
kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 
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MADDE 3. — İaşeden matlubu olmıyanlarm 

tâviz kayıtları terkin ve senetleri iptal oluna
caktır. 

REİS — üçüncü madde hakkında mütalâa 
var rn.il (Hayır sadaları) Üçüncü maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın, üçüncü madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
ve iktisat Vekilleri memurdur. 

REÎS - - Dördüncü maddeyi kabul buyuran
lar lütfen el kaldırsın. (Kabul sadaları) Dör
düncü madde de kabul edilmiştir. 

Efendim heyeti umumiyesini tâyini esami ile 
reye arz ediyorum, reyinizi istimal buyurunuz. 

4. — Mersin Mebusu Salâhattin Beyin, to
humluk bedelâtınm affı kanunundan istitaatı 
maliyesi müsait olanların istisnası hakkında ka-
nun teklifi (2/297) 

REÎS — Mersin Mebusu Salâhattin Beyin bu 
kanuna zeyledilmek üzere bir teklifi vardır. Ka
nunun heyeti umumiyesi Heyeti Aliyenize arz 
edildiği esnada verildiği için teklif şeklinde 
Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. Başka bir 
gün müzakere ederiz. Kabul ederseniz zeyil ola
rak tedvin ederiz. 

Âra tasnif edilinceye kadar on dakika tenef
füs. 

\>%<i 

Î K Î N C Î CELSE 
Açılma saati : 3,40 sonra 

REİS — Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KATIP : Mahmut Sait Bey (Muş) 

REİS — Müzakere küşadedildi. 
Heyeti ittihamiyenin ilgası hakkındaki kanu

nun 1336 senesi Eylülünde müzakeresine başlan
mış, elde mevcut bulunan dosyaya merbut lâyi-
hai kanuniye de lâyikıyle işaret vaz'edilmediği 
şimdi teneffüs esnasında eski zabıtların tetkikin
den anlaşıldı. Beşinci ve altıncı maddeleri, dör
düncü maddenin encümenden gelip kabulü kati
sinden sonra alacağı şekle göre tadil edilmek 
üzere tehir edilmiş. Bunun için beşinci ve altıncı 
maddeler üzerinde yeniden müzakere açmak mec
buriyeti vardır. Gerçi heyeti umumiyesini reyi

nize arz ettim. Kabulü katiye iktiran etti. Fakat 
arz ettiğim gibi, bu iki maddenin, madde olarak 
reyinize vaz'olunmadığı eski zabıtların tetkikin
den anlaşıldı, beşinci maddesi üzerinde müzakere 
açıyorum, şekli okunsun, söz istiyen zevata söz 
vereyim. 

MADDE 5. — Müstantikler beyninde tahad-
düs eden tâyini merci ihtilâfatı mensuboldukları 
Bidayet mahkemelerinin mercii istinafı olan ma-
hakim rüesası ve bir Bidayet mahkemesi müstan-
tiği ile o mahkemenin mercii istinafı olan Bida-
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yet mahkemesi müstantiği meyanesindeki aynı 
ihtilâfta keza işbu merci mahkemesi reisi taraf
larından ve mercii istinafı muhtelif olan mahke
meler müstantikleri beynindeki bu kabîl ihtilâ-
fat dahi işbu merci mahkemelerinin tâbi bulun
dukları istinaf mahkemeleri rüesası tarafından 
kabili temyiz olmamak üzere hallolunur. Muhtelif 
istinaf mahakimine tâbi kaza veya livalar müs
tantikleri beyninde tahaddüs eden ihtilâfatın 
halli heyeti temyiziye istida dairesine aittir. 

REİS — Efendim, beşinci maddeyi dördüncü 
maddenin kabul edilen şekline göre tashih etmiş
lerdir. Beşinci madde okunan şekildedir. Tadil-
name yok, söz istiyen de yok. Binaenaleyh, beşin
ci maddeyi encümenin teklifi veçhile kabul eden
ler el kaldırsın. 

HASÎP B. (Maraş) — Bir (rüesası) sözü 
vardır. Hukuk ve ceza mahkemelerinde hukuk 
ve cezaya bakar iki reis vardır. O halde iki reis 
birden bakabiliyor mu? Ceza Dairesi Reisi ola
rak tashih buyurun; 

ADLÎYE ENCÜMENİ -MAZBATA MU
HARRİRİ MEHMET ŞEVKET B. (Sinob) — 
Encümen tashihe muvafakat ediyor, efendim. 

REİS — Encümen de bu tashihe muvafakat 
ediyor. (İstinaf Ceza Mahkemeleri rüesası) şek
linde tashih ediyoruz. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Ceza 
Reisi! 

REİS — Evet efendim. O halde tashih edi
yoruz. Şimdi yapılan tashih veçhile beşinci mad
deyi kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. 
Beşinci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Müstantikler cinayetle lüzu
mu muhakeme kararı ile birlikte maznun hak
kında gayrimuvakkat tevkif müzekkeresi ısdar 
edilecektir. Gerek işbu müzekkereler gerek es-
nayi tahkikatta verilmiş olan tevkif müzekkere
leri ahzü girift ve nakli mevkuf müzekkereleri 
hüküm ve kuvvetini de haizdirler. 

REİS — Altıncı madde hakkında söz istiyen 
yok, tadilname de yok, altıncı maddeyi encü
menin teklifi veçhile kabul edenler lütfen elleri
ni kaldırsın... Altıncı madde kabul edildi. 

MÂDD-E 7. — Usulü Muhakematı Cezai Ka- I 
miniyle kavanini sairenin işbu kanuna muha
lif ahkâmı mefsuhtur. 

REİS — Yedinci maddeyi kabul buyuran-
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lar ellerini kaldırsın. Yedinci madde kabul edil
di. 

Diğer maddeler yani 8 - 9 neü maddeler zaten 
evvelki celsede kabul edilmiştir. 

Lâyihayı tekrar heyeti umumiyesiyle reyini
ze vaz'ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen elle
rini kaldırsın. Kanun katiyetle kabul edilmiş
tir. 

5. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
Memurin Muhakematına ait evrak ve muamelâtta 
mürürü zamanın sakıt olduğuna dair teklifi ka
nunisi (2/298) 

REİS — Memurin Muhakâmatma ait Yozgad 
Mebusu Süleyman S i m Beyin bir teklifi kanuni
si var. Bunu da Lâyiha Encümenine gönderiyo
ruz. 

2. — 28 Şubat ve 24 Mart 1337 tarihli Avans 
kanunlarına müzeyyel kanun lâyihası ve Muvaze-
nei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Hidematı umumiyeye sarf edilecek 
para hakkında evvelce- kabul edilen Avans Ka
nununa müzeyyel mevaddı kanuniyeyi müsta
celiyetle Müvazenei Maliye Encümeni teklif edi
yor. Ruznamemizde yoktur. Ruznameye ithalini 
kabul buyurursanız müzakeresine geçeriz. (Gele
cek ruznameye, sesleri) 

REİS — Efendim, yarın Mayıs birdir. Nisan 
hitam buluyor: Yarın bir Mayıs olduğuna göre 
tekrar avans vermek mecburiyeti vardır. Efen
dim bu kanunun Ruznameye ithalini kabul bu
yuranlar lütfen ellerini kaldırsın. Efendim, in
diriniz ellerinizi; bugünkü ruznameye ithal edil
memesini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Ruznameye ithal edildi. 

Heyeti Vekilenin teklifi : 
Ankara, 24 . IV . 1337 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Umumi bütçenin henüz tasdika iktiran et-

'memesine mebni evvelce alman mebaliğe ilâve
ten Mayıs 1337 gayesine kadar daha üç milyon 
liralık tahsisatın sarfına mezuniyet itası hakkın
da tanzim ve İcra Vekilleri Heyetinin 24.IV.1337 
tarihindeki içtimamda tasvip kılman mevaddı 
kanuniye sureti musaddakası ve esbabı mucibe 
lâyihası rapten takdim kılındı, 
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îfayı nmktezasma ve neticenin işarına mü

saade Duyurulmasını rica ederim, efendim. 
icra Vekilleri Heyeti Reisi 
ve Müdafaai Milliye Vekili 

Fevzi 

Esbabı mucibe lâyihası 
Büyük Millet Meclisine takdim olunan bin 

üç yüz otuz yedi senesi umumi bütçesinden şim
diye kadar yalnız Müdafaai Milliye Vekâleti 
bütçesi tasdika iktiran edip devairi saireye ait 
bütçelerin tetkikatı henüz Meclisi 'müşarüniley-
haca ikmal ile iktisabı kaııuniyet etmemiş ve ev
velce Mart ve Nisan ayları için verilmiş olan on 
milyon liralık tahsisata ilâveten Mayıs zarfın
da Müdafaai Milliye hidematmdan maada hide
matı umumiye için üç milyon liralık tahsisata 
daha ihtiyaç hâsıl olmuş olmakla umumi bütçe
nin tasdikmda mahsubu icra edilmek üzere meb
lâğı mezburun sarfı mezuniyetini mutazammm 
merbut lâyihai kanuniye tanzim ve takdim kı
lınmıştır. 

Lâyihai kanuniye 

MADDE -1. ~ Üç yüz otuz yedi senesi Mu-
vazenei Umumiye Kanununun tasdikmda mah
subu icra edilmek ve senei haliye Mayıs gayesine 
kadar Müdafaai Milliyeye ait hidemattan maa
da hidematı unmmiyeye karşılık olmak üzere 
28 Şubat 1337 kanunlar ile verilen tahsisata ilâ
veten üç milyon liranın sarfına mezuniyet veril
miştir. 

MADDE 2. — Birinci madde ile sarfına me
zuniyet verilen tahsisat üç yüz otuz altı senesi 
bütçesinin fusul ve mevadma dâhil masarif ve 
hidemata hasredilecek ve tahsisatın füsul ve me-
vadda tevzii Heyeti Vekile karariyie ifa edile
cektir. 

MADDE 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 4. — işbu kanunun icrasına Heyeti 
Vekile memurdur. 

icra Vekilleri Heyeti Reisi 
Müdafai Milliye Vekili 

Fevzi 
Adliye Vekili 

Mehmet 

24 . IV . 1337 

Seriye Vekili 
Fehmi 

Dahiliye Vekili 
Mehmet Ata 
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Hariciye Vekili 
Ahmet Muhtar 
Maarif Vekili 

Hamdullah Suphi 
iktisat Vekili 
Mahmut Celâl 

Maliye Vekili 
Ferid 

Nafıa Vekili namına 
Mahmut Celâl 

Sıhhiye ve Muaveneti 
içtimaiye Vekili 

Dr. Refik 
Erkânı Harbiyei Umumiye 

Vekâleti Vekili 
Fevzi 

Muvazenei Maliye Eneümeni mazbatası 
24 Mart 1337 tarihli avans kanunlarına m ü-

zeyyel mevaddı kanuniye. 

MADDE 1. — 28/Şubat/1387 ve 24/Mart/ 
1337 tarihli kanunlar mucibince verilen on mil
yon liralık avanstan Müdafaai Milliye hidema-
tma karşılık tutulmuş olan tahsisat 1 Mayıs 
1337 tarihinden itibaren devairi saire hidematı-
na tahsis edilmiştir. 

MADDE 2. 
muteberdir. 

İşbu kanun tarilhi neşrinden 

MADDE 3. — Işibu kanunun icrasına Heye
ti Vekile memurdur. 

Umumi bütçe tasdika iktiran edinceye kadar 
evvelce alınan avansa ilâveten daha üç milyon 
liralık tahsisat itasına dair Hükümetin tevdi 
buyurulan teklifi kanunisi üzerinde cereyan 
eden müzakerat neticesinde teklifi vakım bu 
baptaki kanunlara zeylolarak tesbit edilen ber-
veç'hibalâ mevaddı kanuniye ile kabili temin 
'bulunduğu tezekkür edilmekle keyfiyet Heyeti 
Umumiyeye arz olunur. 

30/Nisan/1337 
Reis Mazbata Muharriri 

Burdur Trabzon 
Veliyüddin Hasan 

Kâtip Âza 
Şaruhan Adana 

Reşat Okunamadı 
Âza Âza 

Erzurum .̂.._. Yozgad 
Mehmet Salih Feyyaz Âli 

Âza Âza 
içel içel ... 

Mehmet Sami • 

RElS — Encümen Mazbata Muharriri iza
hat verecek. 
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MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZ

BATA MUHARRİRİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim, malûmuâlileri 'olduğu üzere 1337 se
nesi Mart ve Nisan aylarında hidematı ümumi-
yeye karşılık olmak üzere iki kanun ile on mil
yon liralık avans verilmişti. Bugün o avansın 
eari olacağı müddet hitam buluyor. Heyeti Ve
kile bugün Muvazenei Maliye Encümenine ha
vale edilen yeni bir avans teklifinde bulunmuş
tur. O da Mayıs ayı zarfında hidematı devletin 
idamesi İçin üç milyon liralık yeni bir avans ta
lebini ihtiva ediyordu. Muvazenei Maliye Encü
meniniz bir saat evvel içtima ederek meseleyi 
tetkik etti. Ve hakikaten eski avans kanunları
nın müddeti hitam bulduğunu gördüğü için ve 
diğer devair bütçeleri de henüz çıkmadığından 
bir Mayıstan itibaren Heyeti Vekileye yeni bir 
avans vermek lüzumu zahir oldu. Yani yarından 
itibaren. 

Yalnız malûmu âlileri olduğu veçhile, bu se
ne Müdafaai Milliye fbütçesi münferiden Heyeti 
muhteremenizce tasdik ile mevkii meriyete kon-

' mak için Heyeti Vekileye tevdi edilmiş bulunu
yor. Yeni bir avans kanunu ile hidematı umu
miye için avans olarak bir aylık üç milyon lira 
daha vermedense eski avans kanunlarından Mü
dafaai Milliye hidematma karşılık tutulmuş 
olan hidemattan dört milyon lira vardır. Hal
buki bir taraftan da tasdik edilmiş ve mevkii 
meriyete konulmuş olan Müdafaai Milliye büt
çesinde şimdiye kadar sarf edilmiş olan para
ların avans olduğu için maddesinde mahsubu 
lâzımdı. Müdafaai Milliye bütçesinden; şimdiye 
kadar avanstan sarf edilmiş olanların mahsubu 
icra edilerek eski avanstan, on milyon liraiık 
avanstan kurtulmuş olan dört milyon lira var 
ki, bunu açık tutarak âtiyen umumi bütçelerin 
tetkikine nazaran Müdafaai Milliyeden başka hi
dematı umumiyenin masarifine karşılık tutul
ması esasını Muvazenei Maliye Encümeniniz da
ha muvafık ve şekle de en muvafık bulduğu için 
Heyeti Vekil enin teklifini bu şekle irca ederek 
nazarı tasvibinize arz ve sevk eylemiştir. -(Muva
fık, sesleri) Şimdilik madde hakkında vereceğim 
izahat bundan ibarettir. 

MUSTAFA NECATI B. (Saruhan) — Büt
çeler encümenden çıkmış mıdır? 

HASAN B. (Devamla) — Bir Maliye Vekâ
letinin bütçesi kalmıştır. Diğerleri çıkarılmış ve 
tab'a sevk edilmiştir, efendim. 
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[ OSMAN B. (Lâzistan) — Geçenlerde bütçe

lerin ayrı ayrı müzakeresini kabul ettiğimiz hal-
I de bendeniz bugünkü günde bugün olmasa bile 

yarın Heyeti Vekilenin tekrar bir kanunla avans 
istemeye bizi sevk edeceğini ve bu avansı iste
mek zamanını da iki ayağımızı bir pabuca koy
mak kabilinden olmak üzere mutlaka ayın sonu
na tesadüf ettirileceğini tahmin etmiştim. Bu 
tahminimizde isabet ettiler. Birinci avans kanu
nunu 28 Şubatta istemiştiler, ikinci avans ka
nunu da 30 Nisanda isteniyor. Binaenaleyh, ya
rından itibaren varidat yoktur, diye avans isti
yorlar. Muvazenei Maliye Encümeni de, bu para
nın Müdafaai Milliye bütçesine tahsis edilen 
avanstan sarfı için mevaddı müzeyyele yapılsın, 
diyor. Memleketimizin en ziyade müdafaası için 
muhtacolduğumuz bütçe, Müdafaai Milliye büt
çesi olduğu için, onun bütçesini bilâmünaka§a 
kabul etmiş bulunduğumuzdan böyle avans ola
rak Heyeti Vekileye verilmesini reddediyorum. 
Hükümet çabuk, çabuk bütçesini ikmal etsin, gel
sin, müzakere edelim. 

MAHMUD SAlT B. (Muş) — Efendim, ben
deniz Hükümetin teklifi ile Muvazenei Maliye 
Encümeninin tarzı tadili arasında bir noktai 
nazar ihtilâfı görüyorum. Heyeti Vekileye ma
demki, on milyon liralık bir avans takarrür et
miş ve kendi emirlerine tevdi edilmiş idi. Bina
enaleyh, bu avans bakiyesi mevcudunun, sarfi
yatı umumiyeye tahsis imkânı takdirinde bu su
retle bir teklif vâki olur; Meclisi Âlinin muta- -
lâasma arz edilir; nazarı tasvibine vaz'olunabi-
lirdi. Mamafih şu hakikata ve şu şekle rağmen *^ 
Heyeti Vekilece müceddeden ve masarif atı umu
miyeye mukabil üç milyon liralık ikinci bir avans 
talebi için bâzı esbabı mucibe ve zaruriye mev-
cudolmak lâzımgelir. Bendenizin bu hususta en
dişe ettiğim ve mütereddit bulunduğum bir nok
ta var : 

On milyon liralık avanstan dört milyon lirası 
Müdafaai Milliye emrine tefrik ve tahsis edil
miş ve bu miktardan icabeden havalenameler tas
dik olunmuş ve kısmen de sarfiyat icra edilmiş
tir. Fakat zannetmem ki : Müdafaai Milliye; 
havalenameler muhteviyatından sarf edilmiş ve 
bakiye kalmış miktarı tahakkuk ettirebilsin 

[ ve bakıyei hakikiyeyi tesbit ederek devairi sa
ire sarfiyatı umumiyesine ait bir miktar ifraz 

« edebilsin ve öyle tahmin ediyorum ki; şu müş-
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külattan dolayı Maliye Vekâleti müceddeden 
üç milyon liralık bir avans talebetmiştir. 

Eğer Maliye Vekili Beyefendi bu hususta 
lâzımgelen izahatı verirlerse Muvazenei Mali
ye Encümeninin teklifi şayanı kabuldür. 

REİS — Memaliki müstahlasa ahalisine, ve
rilmiş olan tohumlukların affı hakkındaki lâyi-
hai kanuniye arasının netieei tasnifinde: Reye 
iştirak eden yüz yetmiş sekiz, iki müstenkif, on 
yedi redde karşı yüz elli dokuz reyle kanun ka
bul edilmiştir. 

MALÎYE VEKlLİ FERÎD B. (İstanbul) — 
Efendim, Heyeti Celilenize, Muvazenei Mali
ye Encümeni tarafından takdim edilen mazba
ta ; vaktiyle umumi hidemata karşılık olmak 
üzere tahsis edilen on milyon liralık avanstan, 
Müdafaai Milliyeye muhtas dört milyonunun 
bu defa devairi saireye tahsisi ve tahvili tahsi
satı suretinde bir mazbatadır. Hükümet, bu 
tarzda bir muamele yapmamış ve Heyeti Celi-
lenizden Mayıs ayı için; devairi saire muhas-
sasatma karşılık olmak üzere üç milyon lira
lık bir avans mezuniyeti rica etmişti. Buyuru
yorlar ki : Arada bir ihtilâf mevcut ve bu ihti
lâf dolayısiyle mesele böyle olmuştur. Keza 
buyuruyorlar ki : On milyon lira meveudoldu-
ğu için bu on milyon lira bitinceye kadar sarf 
olunmak ve ondan sonra yeni bir tahsisat ta-
lebedilmek î âzım gelir ve nihayet de Müdafaai 
Milliye bütçesi kabul edilmiş olduğu için, de
vairi saireye para vermeye lüzum yoktur, bi
naenaleyh muvakkat bütçenin reddi lâzımge-
lir. Mesele şimdiye kadar bu tarzda tebellür 
etti. 

Evvelâ ihtilâf meselesinden bahsedeyim : 
Efendim, Hükümetle Muvazenei Maliye Encü
meni arasında esaslı hiçbir ihtilâf yoktur. Hat
tâ bir içtihat ihtilâfı da yok.. Yalnız muamele
ye, usule taallûk eden bir ihtilâf mevcuttur. 
Vaktiyle Heyeti Celileniz, bütün devaire aid-
olmak üzere - daha Müdafaai Milliye bütçesi 
çıkmadan evvel - iki kanun ile on milyon lira
lık bir tahsisat ita buyurdunuz. Veçhi tahsi
sinin de Heyeti Vekile Karan ile yapılmasını 
ikinci madde ile emrettiniz. Binaenaleyh Hey
eti Vekile Kararı ile bu on milyon liralık tah
sisattan dört milyonu Müdafaai Milliye - çün
kü derdesti tasdik idi - ve bir aylık olmak üze
re ve altı milyonu da iki aylık olarak devairi 
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saireye fusıü ve mevaddiyle tabiî tevzi edildi 
ve bu tahsisat devairi mütaallikası tarafından 
muhtelif vilâyata ve muhtelif teşkilâta sarf 
ve tebliğ edildi. 

Müdafaai Milliyenin bütçesi de bu aralık 
ç|ktı ve o dört milyon lira ona kâfi geldi ve 

I mütebaki altı milyonu da; devairi saire, iki ay 
içerisinde; tahsisat olmak üzere tevzi ettiler. 

Şimdi biz diyorduk ki : Elimizde bir on mil
yon lira var; fakat bu on milyon lirayı, devairin 
bütçesi çıktıkça tâ nihayete kadar saklayıp da 
istediğimiz kadar muvakkat 'bütçeden sarf et
mek doğru değildir. Binaenaleyh madem ki, 
dört milyon lirası Müdafaai Milliyeye .verilmiş
tir ve hakiki bütçesi çıkınca, ondan hesabı ka
panacaktır.. Geriye altı milyon lira kaldı. O al
tı milyonu da; iki ay için; devairi sairenin mec-
muuna tahsis edilmiştir. Onlarca bugün muhte
lif fusuldan yeni tahsisat talebedilmektedir. Bu 
noktai nazardan bir aylık için daha üç milyon 
'lira istiyelim dedik; Muvazenei Maliye Encü
meni bunu başka bir şekle irca etmiş.. 

p n u da arz etmek isterim ki, bizim yeni tah
sisat talebine mecburiyetimiz : Evvelce kabul 
edilmiş olan kanunun; Mart ve Nisan malıları
na sarahaten muhtas olmasıdır. Yani Mayıs baş
ladığı zaman da şüphesizdir ki, jandarmasın
dan, polisinden, hastanesine ve 'hapisanesine 
varıncaya kâ\iar hiçbir yere tahsisat sarf et
menin imkânı yoktur ve çünkü kanun, Mart ve 
Nisan aylarına mu'htas olmak üzere kabul edil
miştir. 'Binaenaleyh dört milyon liranın Müda
faai Milliye hesabına karşılık tutularak hesabı 
kapanmış ve diğer cihetten de Mayıs ayında, 
evvelki kanunlarla sarfiyat icra edememek 
mecburiyeti hâsıl olmuş ve bu suretle yeniden 
Mayıs için üç milyon lira talebi zarureti vücut 
bulmuştur. Ümidettik ki : Mayıs ayı içerisinde 
Heyeti Celileniz - esasen ıgittikçe masarifatı âzi-
me dolayısiyle rabnedar olan - umumi bütçeyi 
kabul buyurursunuz ve mesele de hitama erer. 
Binaenaleyh biz Ibir ay için üç milyon lira ta-
lebeyledik, Muvazenei Maliye Encümeniniz : 
Hayır bunu böyle yapmıyalım; hfo size on mil
yon lira vermiştik, bu on milyon liranın dört 
milyon lirası Müdafaai Milliyeye 'hasredilmişti, 
biz bu hasrı ilga edelim, yani mânayı dikerle 
size dört milyon lira verelim ve o hasrı Müdafaai 

I Milliyeden kaldıralım. O dört milyon lirayı büt-
• çelerin netieei tetkikatına kadar sarf edin ve son-
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ra verilen bu para için, Mayıs veya Haziran di
ye bir tahsis de söylemiydim. Bütçelerin çıktı
ğı ve bu para da sarfiyat ile bitinceye kadar 
başka talhsisat istemeyin. Macldei kanuniye bu 
şekilde idi. 

Şimdi Heyeti Celileniz görüyorsunuz ki, ara
da bir ihtilâf yoktur; 'biz diyoruz ki : Bize üç 
milyon lira veriniz, onlar da diyorlar : Ev
velce 'hesabı alınmış ve kapanmış olan dört mil
yon lira, Mayıstan sonra sarf edilmek üzere si
ze mezuniyet verelim diyor. Binaenaleym; ara
da hiçbir ihtilâf meselesi mevzuuba'his değildir. 

Arkadaşlarımızdan biri buyurdular ki : Mü
dafaai Milliyenin masarifi tesbit edilsin de 
o tesbite göre meseleyi halledelim. Müdafaai 
Milliyenin masarifini tesbit etmenin imkânı ol
madığı ve bahusus böyle kısa bir zamanda; mu
vakkat bütçe üzerinden muhtelif ordulara muh
telif hizmetler dolayısiyle neler sarf ettiklerinin 
hesabını tesbit ihtimali olmadığından Heyeti Ce-
lilenizce bu meselede takdir buyurulur. Binaen
aleyh bu hususta daha fazla izahata lüzum gör
müyorum. 

Osman Beyefendi buyurdular ki : Bunu red
dedelim. Beyefendiler : Esasen muvakkat büt
çenin birincisi vasıtasiyle; Heyeti Vekilenize, 
bütün varidatı devleti, elde mevcut kanunları 
mucibince, cibayet hakkını ve salâhiyetini ver
diniz. Şimdi burada verdiğiniz yalnız masarifata 
ait kısımdır. Masarifi ret buyuracak olursanız; 
yarından itibaren bir telgrafla, bütün masarifa-
tı menetmek tamimini yapmaktan ve tediye edil
memesini emretmekten başka bize bir şey düş
mez zannederim. Fakat zannederim ki, bunun 
kabiliyeti icraiyesi yoktur. Bu takdirde bilû
mum Devlet makinasınm Müdafaai Milliyeden 
gayri devair içerisinde asayiş muamelâtı da ol
duğu halde Devlet makinasının durması demek
tir. Ve bunun da şüphesiz imkânı yoktur. 

Muhtelif refiklerim, muhtelif zamanlarda 
muvakkat bütçenin niçin gönderilmiş olduğun
dan şikâyet buyurdular. Muvakkat bütçelerin 
gönderilmesi; umumi bütçe tetkikatınm ikmali 
icra edilememesindedir.. Umumi bütçenin ikma
li tetkikatı; şüphesizdir ki, Heyeti Vekilece He
yeti Celilenizin her bir uzvu gibi ve belki on
lardan daha ziyade iş başında bulundukları için 
temenni ediliyor ve bir dakika evvel çıkmasını is
terler. Çünkü malûmu âliniz seneden seneye te-
zayüt eden hidematımız vav. Meselâ bu seneki 
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Müdafaai Milliye bütçemiz geçen senekinden 
iki misli fazladır ve şüphesiz varidatımız da o 
nispette mütezayit değildir. Bu noktai nazar
dan da varidat cihetiyle tabiî bir müzayaka kar-
şışmdadır, bu müzayakayı da refetmek için He
yeti Vekile ister ki : Biran evvel umumi bütçe 
ikmal edilsin ve muvazene teessüs etsin. Masra
fı, kabul ediniz, varidat ne ise onu da ona mu
vazi bir surette bize veriniz ki biz ele bu bütçe
yi tatbik edelim.. Binaenaleyh umumi bütçenin 
teehhüründen en ziyade müşteki olan birisi var
sa o da hiç şüphesiz Heyeti Vekile arkadaşları
nızda. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) —• Beyim, 
biz mutlak olarak on milyon lira vermiştik. Bi-
lâhara Müdafaai Milliye bütçesini ayrıca tasdik 
etmekle, şimdi sizin elinizde on milyon lira var, 
neden tekrar üç milyon lira teklif ve talebedi-
yorsunuz ? 

MALÎYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) — 
Efendim, arz edeyim. Tekrar arz edeyim. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — O para
nın sarfına mezuniyet isteseydiniz daha iyi idi.. 

MALİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) 
— Encümenin kabul ettiği de odur efendim. 
Evvelce dört milyonu Müdafaai Milliyeyc mah-
subedilmek şartiyle on milyon verilmiştir. Bina
enaleyh mütebaki altı milyon Jira üzerine üç mil
yon lira daha verin, dedik; encümenimiz dedi ki: 
Hayır, evvelce mevzu olan hasrı fekkedelim ve 
size o dört milyon lirayı verelim... 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) 
— Altı milyon lira Müdafaai Milliyeden gayrı 
devaire verilmiş, demekki devairi saire bütçesi 
bir senelik... 

MALİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) 
— Evet efendim, o hesapla otuz altı milyon lira 
eder. Halbuki daha fazladır; kırk iki milyon lira 
eder. 

MAHMUD SAİT B. (Muş) — Bendeniz ihti
lâfı noktai nazarı, ihtilâfı efkâr olarak tavsif et
tim. Haki payiniz dikkat buyurmam ıslar. 
— MALİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) 

— Kabul ederim. 
MAHMUD SAİT B. (Devamla) — İkinci 

noktada yine ısrar ederim: Zatâlileri Müdafaai 
Milliyenin dört milyon liralık tahsisatını tahak
kuk ettiremez ve bakiyeyi âni olarak bihakkin 
tahmin edemezsiniz... Sarfiyatı umumiyeye tahsis 
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edilecek miktar 3 milyondur. Tahakkuk etse de 
ve mümkün olsa da geriye belki 2 - 3 milyon 
lira kalabilir. On milyondan müdafaai Milliyeye 
dört milyon kalmıştı. Dört milyondan Müdafaai 
Milliye eğer bir milyonunu sarf etmişse... 

MALİYE VEKİLİ FEEİD B. (İstanbul) — 
Dört milyonu tamamen sarf etmiştir. 

MAHMUD SAİT B. (Devamla) — Üç mil
yondan daha mütezayit olacak aded, kifayet et-
miyecektir... (Müzakere kâfi, sesleri) 

AVNÎ B. (Saruhan) — Bendenizin anlıya: 

madiğim bir cihet var: Heyeti Vekile bütçenin 
heyeti umumiyesiyle müstacelen müzakeresini 
arzu ediyor. Heyeti Umumiyenin arzu etmediğin
den bir şey anlamıyorum. Her halde Heyeti 
Umumiyede bunu arzu ettiği halde arada başka 
bir mâni yoktur. 1336 bütçesinin müzakeratım 
1337 senei maliyesi arifesi akşamına kadar, kan
dilleri yakarak, devam ve emrivaki halinde tas
dik mecburiyetinde kaldık... Şimdiye kadar da 
1337 için bir avans verdik, iki avans verdik, bun
larla da netice hâsıl olmuyor, emri vâkilerden 
bıktık, biz buraya ne turku hususiyenin turku 
umumiyeye tahvili için, ne de baltalık kanununu 
tanzim için toplanmadık... Buraya; Müdafaai Mil-
liyenin temini çarelerini bulmak ve bütçeleri 
vaktü zamanı ile tasdik ve müzakere etmek için 
toplandık. 

Bellibaşlı sebebi içtimaimizi ben bu iki nokta
da görüyorum... 

1337 senesi bütçesini de 1338 senei maliyesi 
arifesine kadar temdide razi iseniz bu avanslarla 
geçinelim... Fakat ben razi değilim. 

Maliye Vekili Bey, geçen defa da, 1337 senei 
maliyesi arifesinde bizi tehdit etmişti, bir tehdidi 
mânevide bulunmuştu benim askere verecek 
param yoktur, bunun hem eibayetine ve hem 
de sarfına müsaade verin buyurdular. Emri vâ 
ki karşısında bizi bıraktılar. Bugün de verdiği
miz avansın son günü olmak üzeredir. Bütçe 
böyle yürümez, bizi yine aynı tehdit karşısında 
bırakıyorlar. Bütçenin heyeti umumiyesini çı
karmak için ne lazımsa yapalım. Ramazan gc 
liyor, bu suretle bir kere daha teehhura uğraya
cak, 1337 bütçesi de 1336 bütçesi gibi aynı em
rivaki a mâruz kalacaktır. Bendeniz buna taraf
tar değilim. Bir milyon lira avans verelim ve 
bu sekiz gün zarfında heyeti umumiyesini ik
mal edelim. (Alkışlar) 
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HASAN B. (Trabzon) — Efendiler; avans 

kanunlarının tahattur buyurursunuz ki, en zi
yade aleyhinde olan Muvazenei Maliye Encü
menidir. On milyon liralık avansı bir zarureti 
katiye olarak kabul ettiğini, onun müzakeresi 
esnasında Muvazenei Maliye Encümeni uzun 
uzadıya izah etmişti ve bir daha tekrar etme
mek için bütçenin sureti tetkiki hakkında da 
bir esas düşünmüştü. O da, on milyon liralık 
avansla devair hidematmı temin ettiği bir iki 
aylık müddet zarfında diğer taraftan umum 
bütçeleri tetkik ettikçe pey der pey onları He
yeti Umumiyeye sevk ederek, onların tetkiki
ni, tashihini kabulden ibaret olmuştu ve bu esa
sı Müdafaai Milliye bütçesi için kabul buyurmuş
tunuz. Bir kısa müzakere ile Müdafaai Milliye 
bütçesini - ki, bütçenin yüzde altmışıdır - çı
karttınız, diğer bütçeler tetkik edilmiş ve mü 
zakeresine de başlanmıştı, fakat Heyeti Muhte 
remeniz kabul ettiniz, dediniz k i : Biz masari
fimizin varidatımızın heyeti umumiyesi hakkın
da mücmel olsun bir malumata malik olmadığı
mız için devair bütçelerini tetkik edemeyiz. Bi 
naenaleyh bunu Muvazenei Maliye Encümeni
ne verelim, tetkikatı ikmal edilsin ve varidat 
bütçesini de tetkik etsinler ve heyeti umumiye
si Meclisi Âlinize sevk edilsin, ondan sonra mü
zakeresine başlıyalım. Bendenizin arzum, pek 
muhik olarak bulduğum, bu kararda tekmil va
ziyeti maliyemizin heyeti umlımiyesi hakkında 
masrafımızın, varidatımızın yekûnu hakkında 
Heyeti Celilenizin bir kanaat izhar etmesi ar
zusundan ibarettir. Muvazenei Maliye Encüme
niniz, bütçelerin münferiden, Müdafaai Milliye 
bütçesinde olduğu gibi, tetkikini ayrı ayn yap
tıktan sonra heyeti umumiyesi hakkında Heye
ti Celilenize arz edilmek üzere tetkikatm neti
cesi olarak elde etmiş olduğu malumatı da ha
zırlamıştı. Varidatımız nedir, varidatımızın mik
tarı muhammeni nedir? Yekûnu, gerek bizim 
tetkik ettiğimiz bütçeler üzerinde ve gerek 
kuvvei icraiyenin yekûnu teklifatı üzerinde ne
reye baliğ oluyor? Varidatı muhammeneye na
zaran açık nedir? Ve bu açığı kapatmak içm 
Heyeti Vekile ne gibi şeyler düşünmüştür? Mu
vazeneyi Maliye bu hususta almış olduğu ka
naati bütçenin heyeti umumiyesi hakkında iza
hat vermek üzere hazırlanmıştı. Verdiğiniz ka
rar neticesi olarak henüz daha bitmemiş olan 
varidat bütçelerinin biran evvel ikmali ile vari-
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dat bütçesini, biran evvel mümkün mertebe tot-
kikatmı tesri ederek bir kül halinde Heyeti Ali- i 
yenize sevka çalışıyor. Ve böyle hareket ediyor. ; 
Varidat ve masarifat bütçeleri zannettiğiniz gi- ı 
bi bir günde, beş günde, on günde tetkik edilip 
biter mahiyette değildir, zannediyorum ki, %\Tu-
vazenei Maliye Encümeniniz elinden geldiği ka
dar çalışmaya gayret etmekle beraber ancak 
masarif bütçelerini tetkik edebilmiştir ve ancak 
bir dairenin, Maliye Vekâletinin bütçesini henüz. 
tetkik etmiş değildir. Kararınıza tebean bundan 
sonra varidat bütçesi gelecektir. Encümenin bu 
sene Muvazenei Umumiye lâyihasını tamamiyle 
tetkik edip Heyeti Umumiyeye sevk edebilmesi 
için kanaati âeizaneme göre lâakal bir ay dana 
vakte muhtaçtır. (İki ay evvele kadar da geli
yordu sesleri) Varidat bütçeleri hazırdır. Za
man istiyor Beyefendi, efendim bir aya kadar 
tabiî Heyeti Celileniz meşgul olmaksızın bekli-
yecektir. Bir ay sonra tetkikatma başlıyacaksı-
nız ve zannetmiyorum ki, Heyeti Celileniz henüz 
tetkik edilmiyen masraf bütçeleriyle varidat 
bütçesinin heyeti umumiyesini ancak dört ayda 
tetkik imkânına malik olabilsin. §Lıı halde mese
le bendenize ait değildir: Heyeti Celilenizin itti
haz ettiği bir kararın neticesidir. Muvazenei Ma
liye Encümeniniz ancak umumi bütçeyi Martta 
ele almıştır ve iki ay zarfında masarif bütçeleri
ni tetkik edebilmiştir. Eğer Muvazenei Maliye 
Encümeni vazifei tetkikinde tekâsül etmiş ve 
çalışmamış gibi bir kanaatte iseniz o kanaatinizi 
izhar buyurursunuz. Çalışmadığına kaani oldu
ğunuz arkadaşlarınız çekilir. Daha faal arkadaş
lardan mürekkep bir encümen yaparsınız ve da
ha sarih bir müddet zarfında size ikmal edip ve
rir (Hayır sesleri) Encümen, varidat bütçesini 
dahi tetkik etmek suretiyle bir aya kadar He
yeti Celilenize sevk etmek imkânını görmemek
tedir. Şu halde umumi bütçe yekûn tetkikatını 
beklemek için daha beş ay lâzımdır, bu beş ay 
zarfında Muvazenei Maliye Encümeninin iki aya 
mahsus olmak üzere ve bir defaya mahsus ola
cağını ümidederek kabul ettiği on milyon lira
lık avansın Heyeti Celilenizin kararı iktizasın
dan olarak, nihayete kadar kifayet etmemesi ta
biî bir neticedir. Heyeti Celileniz geçen defa 
Nafıa bütçesinin müzakeresine mübaşeret dola-
yısiyle ittihaz buyurduğu kararda ısrar etmek 
fikrinde ise; bu avans kanununu ki, bunu başka 
şekil haline koynraşuzdur. Daha birkaç defa mü-
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zakere etmek mecburiyetinde kalacaktık. Bu iti
barla bu ihtimali nazarı itibara aldığı için Mu
vazenei Maliye Encümeni bu sene bütçenin ah
vali fevkalâdeye müstenit ahvalden dolayı va
kit ve zamaniyle verilememesi yüzünden ancak 
Muvazenei Maliye Encümeninden bütçelerin 
tetkikatı ikmal edildikçe yine bütçelerin masraf 
ve varidatına ait ve Heyeti Umumiye hakkında 
da izahatı ita etmek suretiyle münferiden par
ça parça tetkikini muvafık görmüş ve Heyeti 
Celilenize arz etmiştir. Bu yine Heyeti Muhtere
minizin reyine, menuttur. Arzu ederseniz şimdi
ye kadar tabedilmiş olan birkaç bütçenin tetki
katma başlanılır, zannediyorum ki, Maliye Ve
kili Beyefendi izahat vermeye hazırdır ve Mu
vazenei Maliye Encümeninizin de muvazene 
noktai nazarından ahvali maliyemizin ahvali 
umumiyesi hakkındaki izahatını dinledikten 
sonra bütçelerin münfericlolarak tetkikatına 
başlamış oluruz. Ve ittihaz buyurduğunuz kara
rın esası da bu idi veyahut bu şekil tensip buyu-
rulursa ve emrederseniz olur. Aksi halde daha 
iki üç avans kanununu tetkik etmek mecburiyeti 
olduğunu kabul buyurmayı maalihtiram arz ede
rim (Müzakere kâfi sesleri) 

DURAK B. (Erzurum) — Efendim, ben
denizin mâruzâtımı Avni Bey biraderimiz izah 
etmiş idi. Fakat bendeniz de biraz bunun hak
kında söylemek isterim. Bizde tuhaf bir ahvali 
ruhiye vardır. Bir şeye alıştık mı hemen onun 
peşine gideriz. Senelerden beri her vakit bütçe
yi müzakere edip. çıkaramayız. Avansla iş görü
rüz, buna alışmışız, halbuki bendeniz zannedi
yorum ki, bizim en mühim işlerimizin birisi büt
çedir. Bütçemizi tanzim etmedikçe, masrafımızı 
varidatımızı anlamadıkça iş görmek her halde 
doğru değildir. Bugün görüyoruz ki, bundan bir, 
bir buçuk iki ay evvel nasılsa, on milyon lira 
avans verilmiştir. Her halde yapılan bütçeler 
mucibince bu avanslar sarf edilmiştir. Yarın He
yeti Umumiye bütçeyi onların verdiği gibi ka
bul etmezse sarf edilen para bizim kesemizden 
gidiyor değil mi efendim? Bugün verilen üç mil
yon lirayı avans verirsek yine mevcut eski büt
çe üzerinde sarf edilecek; netice itibariyle ka
bul etmediğimiz masarif yine kesemizden gide
cektir. Bunun en doğrusu bütçeyi müzakere edip 
çıkaralım. Acaba şimdiye kadar bütçemiz neden 
çıkmıyor? Bunun sebebini bendeniz anlıyamıyo-
rum. Muvazene Encümeni hazırdır diyor. Maz-
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bata muharriri her şeyimiz hazırdır diyor. He
yeti Vekile ve Heyeti Umumiye dört gözle bek
liyor. Arada bu iş nerede kalıyor. Bendeniz an
lamıyorum. Bendeniz diyorum ki, efendiler, 
böyle avans vermekle bu işin altından çıkama
yız, her halde işimizi, gücümüzü terk edelim, 
bütçeyi bir an evvel çıkaralım ve bugünden iti
baren hiçbir akça sarfına müsaade etmiyelim. 
Ama Maliye Vekili Beyefendi bizim de tahsisa
tımızı kesecekmiş, varsın kessin. Biz de almıya-
lım. Çalışalım ve bütçemizi bir an evvel çıka
ralım, beyhude işlerle uğraşmryalım. 

REİS -— Söz alan daha beş zat var, müza
kereyi kâfi görenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Müzakere kâfi görüldü. 

MADDE 1. — 28 Şubat 1337 ve 24 Mart 1337 
tarihli kanunlar mucibince verilen on milyon 
liralık avanstan Müdafaai Milliye hidematma 
karşılık tutulmuş olan tahsisat 1 Mayıs 1337 ta
rihinden itibaren devairi saire hidematma tah
sis edilmiştir. 

BEÎS —• Maddeyi reyinize arz etmeden ev
vel şunu arz edeyim. Mevcut beş tadilnameden 
ikisi esasen Avans Kanunu ile alâkadar değil, 
Bu ancak umumi bütçenin şekli müzakeresine 
aittir ki, Avans Kanunundan sonra bu takrir
leri okur, ayrıca reyiâlinize vaz 'ederim. Avans 
Kanununa taallûku olan iki takrir var. Birisi 
Muş Mebusu Abdülgani Beyin, Heyeti Vekile-
nin istediği şekil üzere avans verilsin. Muvaze
ne Encümeninin teklif ettiği veçhile evvelce sar
fına mezuniyet verilen on milyon liralık avans
tan sarf edilmesin, demek istiyorlar. 

Saruhan Mebusu Avni Bey de, yalnız bir 
milyon liralık avans verilmesini teklif ediyor
lar. 

Muş Mebusu Sait Bey avansın üç milyon ol
mak üzere ve Heyeti Vekileden yeniden sarfına 
mezuniyet istenilen şekilde kabulünü teklif edi
yorlar. 

Malatya Mebusu Lûtfi Beyin takriri de 
maddede olduğu gibi, Heyeti Vekilenin teklifi 
veçhile maddenin reye vaz'mı teklif ediyor. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
HASAN B. (Trabzon) — Efendim, şekle 

aldanmıyahm. Bunların hepsinin neticesi, Ma
yıs birden itibaren Hidematı Devletin - Müda
faai Milliyeden maada - devairi devletin masa
rifine karşılık olmak üzere sarfa mezuniyet 
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vermektir. Heyeti Vekilenin teklifinde üç mil-

i yon lira olarak tahsis edilmiştir ve bunu yal
nız Mayıs ayma hasretmiştir. Halbuki Maliye 
Vekili Beyin huzuriyle lâyihayı içeride müza
kere ederken encümenin tadil ettiği şekilde ya
pılacak olursa avans olarak sarfına mezuniyet 
verdiğimiz dört milyon lira ile havale bakiye
leri olup henüz sarf edilmemiş mebaliğ ile hi
dematı devleti belki elli gün yürütmek imkânı 

• hâsıl olacağına kanaat getirilmiştir ve yeniden 
bir para verilmiştir. Evvelce verilen bir para
nın bilâhara musaddak bütçelerinden mahsubu 
icra edilmek üzere zaten tasdik edilmiş olan 
Müdafaai Milliye bütçesinden çıkarılıp devairi 
saireye mahsuptan ibarettir ve bunu kabul et-
miyeeek olursanız Mayıs nihayetinde tekrar 
bir avans kanunun gelmesi katiyet ve mecburi
yetinde kalırız. Bunu serbest bırakacak olur
sanız (hükümet belki daha ziyade bir müddet, 
Haziranın on beş, yirmisine kadar muamelâtı 

I Hükümeti yürütmeye mecbur olacaktır. Mü
dafaai Milliye bütçesi çıkmış olduğu için hide-

I matı askeriye esasen kendi bütçesinden mah-
subedilmektedir. Arz ettiğim gibi, Maliye Vekâ-

I letiyle aramızda ne bir ihtilâf vardır, ne bir şey 
vardır. Yalnız müddeti kaldırmakla avansın ca-

I ri olacağı zamanın daha ziyade temdit edilece
ği kanaatiyle bu şekle irca ettik. Aramızda hic;-

I bir fark yoktur efendim. 
RElS — Efendim, birinci maddeyi reyinize 

I arz ediyorum. Encümenin teklifi veçhile birin-
I ci maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın, 
I birinci madde kabul edilmiştir. 

I MADDE 2. — İşba kanun tarihi neşrinden 
I muteberdir. 
I REİS — İkinci maddeyi kabul edenler lütfen 
I el kaldırsın, ikinci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Heyeti 
I Vekile memurdur. 
I REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler el 
I kaldırsın, üçüncü madde kabul edilmiştir. 
I Heyeti umumiyesini reyi aleni ile reyinize 
I vaz'ediyorum. (Tâyini esami ile, sesleri). 
I OSMAN B. (Lâziztan) — Usulü müzakere 
I hakkında söz isterim, Reis Beyefendi... 
I REİS — Müsaade buyurunuz Osman Bey! 
I Tabiî tâyini esami ile reyinize vaz'ediyorum. 
I Efendim, reylerinizi sükûnetle istimal buyurun. 
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3.,— 1337 senesi Müvazenei Maliye kanunu 

lâyihası ve Müvazenei Maliye Encümeni mazba
tası. 

REİS — Bütçenin şekli müzakeresine dair 
olan takrirleri de reyinize vaz'edeyim. 

Riyaseti Celileye 
1. — Müvazenei Maliye Encümeni mazbata

sının kabulünü, 
2. — Beş ay daha bütçe intizarına tahammü

lümüz yoktur. Onun için her vekâlet bütçesinin 
yegân yegân kararı sabık veçhile müzakeresinin 
kabulünü teklif ederim. 

30 . IV . 1337 
Saruhan Mebusu 
' Refik Şevket 

Riyaseti Celileye 
Müvazenei Maliye Encümeni ile Maliye Ve

kilinin vereceği izahatı umumiyeyi istimal ve 
bütçenin varidat ve mesarifatı umumiyesine kes-
bi ıttıla ettikten sonra devair bütçelerinin mün
feriden tetkikini teklif eylerim. 

30 . IV . 1337 
Karahisarı Sahip Mebusu 

Mehmet Şükrü 

Riyaseti. Celileye 
Avans olarak bir milyon lira itasını ve faz

lasının ita edilmemesini ve umumi bütçenin He
yeti Umumiyeye şevki esbabının encümence istik-
malini teklif eylerim. 

Saruhan 
Avni 

Riyaseti Celileye 
Mevsimi inşaat teehhür etmekte olduğundan 

Nafıa Bütçesinin 2 Mayıs 1337 Pazartesi günü 
takdimen müzakeresini teklif ederiz. 

30 Nisan 1337 
Lâzistan Urfa 

Osman Nuri Okunamadı 
' Trabzon Cebelibereket 

Hüsrev Rasim* 
Sinob . Kozan 

Hakkı Hami Dr. Fikret 
Trabzon îçel 

Nebizade Hamdi Mustafa 
Bursa îzmit 

Operatör Emin Hamdi 
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Erzurum 

Asım 
Ertuğrul 

Ahmet Hamdi 
Erzurum 

! Celâlettin Arif 

! Van 
Haydar 

Canik 
Emin 
Biga 

Hamdi 
Karesi 

Hacim Muhittin 

RElS — Efendim, bu takrirle; mevsimi inşaat 
teehhür etmekte olduğundan Nafıa bütçesinin 
müzakeresine geçilmesini ve ruznameye ithalini 
teklif ediyorlar. Evvelce Heyeti Celileniz, hâli 
malî hakkında umumi izahat ve malûmat alın
madıkça bütçelerin münferiden müzakere edil
memesi yolunda bir karar ittihaz etti. Şimdi Ma
liye Vekili ve Müvazenei Maliye Encümeni maz
bata muharriri beyler tarafından verilen izahat
tan anlaşılıyor ki, encümen hâli malî hakkında 
umumi izahatı verebilecek derecede malûmatı ha
izdir. Evvelâ hâli malî hakkında umumi müza
kere açtıktan ve kifayet kararı aldıktan sonra 
devair bütçelerinin münferiden müzakeresine 
geçmek ve binnetice müzakereleri hitama erdir
dikten ve encümence bütçelerin tetkiki ikmal 
edildikten sonra heyeti mecmuasının yine bir kül 
halinde kabulü katisini reyi âlinize arz etmek 
şartiyle bütçelerin münferiden müzakeresine ge
çilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 

Efendim, müzakeresine başlıyacağız. Kabulü 
katî neticesi bir kül halinde yapılacaktır. 

Bütçenin müzakeresine başlanması için Mec
lis karar verdi. (Hayır, sesleri) Efendim, bu şe
kilde hem nizamnamemizdeki kuyut 've ahkâmı 
muhafaza etmiş ve hem de zaman kazanmış olu
ruz, 

ABDÜLKADlR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Hayır efendim olmaz, buna çevirme hareketi 
derler. 

REÎS — Bu meseleyi şeraiti kanuniyeyi haiz 
bir şekilde reyinize vaz'ettim. Ve ekseriyete 
iktiran etmiştir. (Etmemiştir sesleri) (gürültü
ler) karar verilmiştir efendiler. 

ABDÜLKADlR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Rica ederim karar yoktur. Meclisin hakkına 
bu kadar tecavüz olur mu? 

REÎS — Beyefendi oturunuz, sükûneti ihlâl 
etmeyiniz. Bütçenin müzakeresine daha geçme
dik, yalnız müzakereye geçmek üzere Meclis 
karar vermiştir. 

— 175 



t : 27 30.4 
4. — Trabzon Mebusu Recai Beyin, Ordu -

Sivas tarikinin turuku umumiye meyanına it
haline dair takriri ve Nafıa ve Muvazenei Mali
ye encümenleri mazbataları. 

REİS — Ef endim Ordu - Sivas tarikinin tu
ruku umumiye meyanına ithaline dair lâyihai 
kanuniyeııin müzakeresine geçiyoruz. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
Bu mesele halledilmelidir. Meclisin bir gûna 
kararı yoktur. 

REİS — Meclisi âliniz meseleyi halletmiş
tir. Oturunuz Abdülkadir Kemali Bey! 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Nedir hail olunan Anlıyamadık. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Sivas vilâyetini Ordu livasına daha yakın 

bir mesafe ile rapteden ve Zara, Mesudiye, 
Reşadiye, Koyulhisar ve mülhakatının yegâne 
mahreci olan Ordu livasının mezkûr mülhakata 
olan yolları sair mahallere nazaran pek ziyade 
haizi ehemmiyet olduğundan ve esasen mevcut 
olan yolun cüzi bir tamir ile ihya edilmesi pek 
büyük varidat temin edeceği gibi bu hususta 
ahalii mahalliye dahi pek büyük bir fedakâr
lık göstermeye amade bulunduklarından Mart
tan itibaren tamire mübaşeret edilmek üzere 
lâzımgelen muavenetin ifa edileceğini telgrafla 
Nafıa Vekâleti celilesine dahi beyan etmiş ol
duklarından böyle pek mühim olan mezkûr yo
lun turuku umumiye meyanına ithalini teklif 
ve istirham eylerim efendim. 

Trabzon Mebusu 
Recai 

Ordu - Sivas tarikinin turuku umumiye meya
nına ithaline dair Kanun 

M^DDE 1. — Ordu - Sivas tariki 1337 sene
sinden itibaren turku umumiye meyanına ithal 
edilmiştir. 

MADDE 2. 
muteberdir. 

İşbu kanun tarihi neşrinden 

MADDE" 3. — İşbu kanunun icrasına Nafıa 
ve Mâliye Vekilleri memurdur. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Sivas - Ordu yolunun Karadeniz'de en mü

him liman olan Ordu'nun (Vona) limanına 
müntehi olması ve Sivas'ı sa'hile rapteden tarik-
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terin en kısası bulunması dolayısiyle gerek ti-
careten ve gerek askerî noktai nazardan fev
kalâde ehemmiyeti haizdir. 

Zara, Koyulhisar, Reşadiye, Mesudiye gibi 
Anadolu'nun en ma'hsuldar •mahallerinin yegâne 
mahreci olan Ordu iskelesine mahsulâtın suhu
letle sevk edileceğinden iktisaden ehemmiyeti 
hiçbir suretle kabilünkâr değildir. Esasen Na
fıa Vekilinin encümenimize verdiği cevapta da
hi turku umumiye meyanına ithalini tensip bu
yurmuş okluklarından ve alelûmum turku hu
susiyete rin hiHbir suretle halka nafi olamadık
ları ve bu sistemin memleketimiz için muvafık 
bir usul olamıyacağı nazarı itibara alınırsa mez
kûr tarikin ehemmiyetine binaen 1337 senesin
den itibaren turkır umumiye meyanına ithali en
cümenim izee dahi muvafık görüldüğünden be-
rayı tasvip Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Nafıa Encümeni Reisi 
İsmail Fazıl 

Kâtip 

Âza 
Saruhan 

Mustafa Necati 

4/Nisan/1337 
Mazbata Muharriri 

Osman 
Âza 

Cebelibereket 
Rasim 
Âza 

Mesut 

Âz za 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Numara : 7 merbutu : 1 

Ordu - Sivas tarikinin turku umumiya 
meyanına ithaline dair Kanun 

MADDE 1. — Ordu - Sivas tariki 1337 se
nesinden itibaren turku umumiye meyanına it
hal edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu tarik için 1337 Nafıa büt
çesinin 264 ncü turku umumiye faslının üçün
cü inşaat ve tamiratı esasiye maddesine elli bin 
lira ilâve olunmuştur. 

MADDE 3. 
muteberdir. 

İşbu kanun tarihi neşrinden 

MADDE 4. — İşbu kanunun icrasına Mali
ye ve Nafıa Vekâletleri memurdur. 

Ordu - Sivas tarikinin turku umumiyeye it
haline dair Nafıa Encümeninden takdim olunup 

176 
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encümenimize tevdi buyurulan iâyi'hai kanuni
ye tetkik ve mütalâa olundu. 

Nafıa Encümeninin merbut mazbatasında 
irae ve izah edildiği veçhile Sivas - Ordu yolu 
Karadeniz'e en mühim liman olan Vona lima
nına müntehidir. Sivas'ı sa'hile rapteden tarik
lerin de en kısası bulunması dolayısiyle gerek 
iktisadi ve gerek askerî cihetten haiz bulundu
ğu ehemmiyeti fevkalâde ile tarikin inşası 
emrinde Ordu ahalisi tarafından gösterileceği 
anlaşılan muaveneti mahsusa nazarı dikkate 
alınarak bunun 1337 senesinden itibaren turku 
umumiye meyanma ithaliyle Ordu ahalisinin 
muavenetiyle mücadeleden yapılacağı anlaşı
lan Ordu - Mesudiye arasındaki kısım için 
1337 Nafıa bütçesine elli bin liranın ithali esa
sen ve nıevcudolup tamiratı cüziyeye muh
taç bulunduğu anlaşılan Sivas - Mesudiye 
arasındaki kısmı da 1337 Nafıa bütçesinin ta
miratı mütemadiye tertibinden temini encüme-
nimizce de muvafık görülmüş ve bu baptaki 
lâyihai kanuniye ana göre bittadil balâda tes-
bit edilerek Heyeti Umumiyeye arz olunmuş
tur. 

12 Nisan 1337 
Muvazenei Maliye Encümeni Reisi 

Burdur 
Veliyuddun 

Mazbata Muharriri 
Trabzon 

Hasan Hüsnü 
Âza 

Niğde 
Mehmet Ata 

Âza 
Yozgad 

Feyyaz Âli 

Kâtip 
Saruhan 
Reşat 

Aza 
Sivas 

r — 
Âza 
İçel 

Ali Haydar 

REÎS — Buyurun, Recai Bey! 
RECAl B. (Trabzon) — Efendim, malûmu-

âliniz geçenlerde Heyeti Celileniz tarafından 
müstakil liva haline tahvil buyrulan Ordu li
vası Karadeniz sahilinde gerek ticaret nok-
tai nazarından, gerek iktisat noktai nazarından 
gayet haizi ehemmiyet bir mahaldir. Yalnız 
merkezi livada 160 bin nüfus ve 360 karye 
mevcudolduğu gibi kazanın hududunda bulu
nan Reşadiye, Mesudiye, Koyulhisar ve Zara gi
bi kazaların yegâne mahreci, iskelesi Ordu'
dur. Ahalisini temsil etmekle mübahi oldu-
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ğum Ordu ve Giresun'u ayrı ayrı livalara tah-
vil etmekle Büyük Millet Meclisi Âlisi cid-

: den pek büyük kadirşinaslıkta bulunmuş ol
du. Hükümetin şu sıralarda memleketin mü
dafaası için yapılan mücahidei meşrudaki ah
vali nazarı dikkate alan halk, Hükümetten 
talebetmekte bir hakkı meşru olan memleket
lerinin livaya tahvilinden dolayı lüzumu olan 
60 bin liralık bir tahsisatı vermekle ibrazı f edakâ-
ri etmiştir. Bugün görüyorum ve diyebilirim 
ki, halk itilâ ve kurtuluş çarelerini bihakkin 
takdir etmiş ve memlekete hayat bahşedecek 
her nevi müesseseler için verdiği kıymetli aşa
riyle ispat eylemişlerdir. Bu meyanda mem
lekette şimdiden halk sanayi mektepleri, nu
mune çiftlikleri tesis ve şehrin her tarafını 
elektrikle tenvir etmek gibi ve daha sair mü
him terakki ve teceddüt teşebbüsleri bu faa
liyetlerine numune olan teşebbüslerin en mü-
himlerindendir. Aynı zamanda yol yaptırmaya 
da karar sermişlerdir. efendiler malûmuâli-
nizdir ki, dünyada hiçbir memleket yoktur 
ki, bizim memleketimiz kadar vesaiti nakli
yeden mahrum bir mahal olsun. Bu gayet acı 
bir hakikattir. En ufak hükümetler bile bugün 
vesaiti nakliyesini şimendiferlerle, otomobiller
le, hattâ tayyarelerle ifa edegelmekte iken bi
zim maatteessüf hâlâ yollarımız keçi yollarına 
münhasır kalıp, bin türlü müşkülât ve meza-
him ile ve hattâ hayvanlarla bile nakliyatımızı 
yapmakta güçlük çekiyoruz. Eğer biz efendi
ler, geçmiş zamanlardaki Hükümet nafıasının 
bu zavallı Anadolumuza hiçbir şey yapamadı
ğını nazarı itibara alarak, ahalinin bugünkü 
teşebbüslerine mâni olacak vaziyette bulunur
sak, eğer bir fırsat düştükçe vesaiti nakliyemi
zi tezyidedecek, serveti milliyemizi tezyidede-
cek yollarımızı yaptırmakta yine ihmal edecek 
olursak, terakkiyattan ebediyen mahrum mil
letler gibi yaşamaya mahkûm kalacağımız gi
bi, zavallı, masum ve mazlum ahalimiz de fak-
rü zaruretten hiçbir zaman başını kaldırmıya-
caktır. 

Efendiler, malûmuâliniz hayati iktisadimizi 
inkişaf ettirecek yegâne çare yollarımızdır. 
Hayati iktisadiyenin inkişafı, serveti milliye-
nin tezyidi demek, Hazinei Devlet varidatının 
tekessürünü temin demektir, tşte bu mühim 
noktai nazarı itibara alan Ordu ahalisi; kendi-
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lerince gayet mühim ulan Ordu - Sivas yolunu 
yaptırmaya karar vermişlerdir. 

Efendiler, Ordu livası dâhilinde inşası mu
tasavver olan yol, Ordu - Mesudiye yoludur. 
Bu yol sahilden itibaren (80) kilometre buut ve 
mesafededir. Vaktiyle merhum Sırrı Paşa tara
fından yapılmış bir yoldur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Halil 
Rifat Paşa zamanında.. 

RECAt B. (Devamla) — Evet, Halil Rifat 
Paşa zamanında yapılmış bir yoldur. Fakat 
müşarünileyhin vefatından sonra maalesef müd
deti medide tamir edilememesi yüzünden bu
gün araba işlemiyeeek bir hale gelmiştir. İşte 
ahali bu yolu ihya etmeye kalkmıştır. 

Efendiler, bu yol gayet mühim bir yoldur. 
Ordu, Karadeniz sahilinde (Vone) ismiyle ta
nınmış gayet tabiî bir limana maliktir. (Vone) 
limanı o kadar, o kadar mühim bir limandır 
ki, Karadeniz'in en dehşetli, fırtınalı zamanla
rında denizin o müthiş dalgalarının arasından 
kendisini kurtaran sefaini ticariye (Vone) nin 
sakin âguşuna ilticaetmekle tahlisi nefsetmek-
tedir. Ve esasen Karadeniz sahilinde ithalât ve 
ihracat meselesi senenin kış mevsimlerinde ga
yet mühim bir meseledir. I 

Efendim, Anadolu'nun iki mühim iskelesi , 
vardır : Birisi Samsun, diğeri inebolu'dur. Bir-
çoklarmızca malûmdur ki efendiler, bu inebo
lu ve Samsun limanlarına, Karadeniz'in en 
müthiş fırtınalı zamanlarında sefaini ticariye 
tüccarın eşyasını ithal ve ihracedememesi yü
zünden günlerce vakit kaybetmişlerdir, işte ı 
o limanlarda haftalarca kalmışlardır. Ve bu \ 
yüzden tüccarların birçok zararları olmuştur. 
Halbuki Ordu (Vone) gibi bir limana malik 
oldukça, gerek ithalât ve gerek ihracat mes
elelerindeki zarar hiçbir zaman düşünülmiye-
çektir ve her şeylerini serbestçe ithal ve ihrace-
deceklerdir ve tüccaran bu gibi şeyleri artık l 

düşünmiyeeeklerdir. | 
Efendiler, şunu da arz etmek isterim ki; Si

vas Ordu'ya (280) kilometre buut ve mesafede 
olduğuna nazaran Ordulular tarafından; oto
mobil şirketi tesis etmek isteniliyor. Eğer bu 
şirket teşkil ve tesis edilecek olursa bugün Si
vas'ı iki günde katedecektir. Günde (116) ki
lometre hesabiyle Mesudiye gibi (24) saat bir 
mesafede olan bir yeli (5) saatte katedecektir. 
Askerlik noktai nazarından gayet haizi ehem-
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miyet olan Sivas gibi Anadolu'nun en mühim 
bir vilâyetine iki günde gitmek haizi ehemmi
yettir. 

BİR MEBUS BEY — Recai Bey! bu yol kaç 
ay işler? 

RECAI B. (Devamla) — Ahali tarafından 
fedakârlık ibraziyle bu yolun iktisadi faaliyete 
getirilmesi şüphesiz Ordu için maddi ve mânevi 
fedakârlığı icabettirir. Fakat yalnız iktisadi men
faati böyle mahallî değildir. Ordu livasına mer
but ve ihracat membalarından mahrum birçok 
yerler vardır ki, meselâ; Mesudiye, Reşadiye, Ko
yulhisar ve saire gibi mahallerin topraklarında 
Ve aynı zamanda hayati ihtiyaçları defedecek ve 
gömülü kalan tabiî servetlerini altmlaştıracaktır. 
Orduya akıp gelecek bir servetin vereceği refaha 
bais olacaktır. 

işte efendiler, Ordu halkı kendi yurtlarında 
başbaşa verip ümran ve ittilâya doğru yürümek 
ve yorulmak bilmez bir faaliyet akını vücuda 
getirmek istiyorlar. Maddi ve mânevi fedakâr
lıklarla vücuda getirmek istedikleri bu yolun in
şası inşaallah kariben müyesser olacaktır. Ve in-
şaallah hitamında Hazinei Devlete yeni bir vari
dat temin etmiş olacaktır. Gerek Nafıa Vekâle
tince ve gerek Muvazenei Maliye Encümenince 
ve gerek Nafıa Encümenince kabul edilmiş olan 
bu kanunu Heyeti Celilenizin dahi kabul buyur
manızı rica ederim. (Kabul, kabul, sesleri) 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim, bu kür
süde yolun muhassenatı için iki söz söylemeye 
geldik. Memleketimizde bir yol yapılsın da diğer 
yol yapılmasın, diyecek arkadaş yoktur, zannede
rim ve memleketimizin, hattâ en hücra olan köy
lerine kadar yol yapılmasını arzu ederiz ve lâkin 
bu bizde bir hastalık oldu; filân yerden filân 
yere kadar olan yol turku umumiye meyanma 
ithal edilsin mi? Peki dâhil olsun. Peki baş-
üstüne ama (Bildim, yel değirmeni suyu nerede?) 
fehvasınca (handeler) efendiler, evvelâ paranın 
çaresini bulalım, güya biz öyle bir vaziyette bu
lunuyoruz ki, birçok paralar Hazinede dolup du
ruyor, Bunu nereye sarf edelim, diye uğraşıyo
ruz. Filân yere de isteriz, filân yerde olsun, peki 
ama, bunun gerisi nerede? Rica ederim efendiler, 
imkândan bahsedelim, imkân olmıyan şeylerden 
bahsetmiyelim.... 

RECAI B. (Trabzon) — Ahali fedakârlık 
edecektir. Vehbi efendi. 
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VEHBİ Ef. (Devamla) — Ona karışmam. 
RECAÎ B. (Trabzon) — 60 bin lirayı veren 

ahalinin bunu da yaptıracağına emin ol. 
VEHBİ B. (Devamla) — Efendiler; beye

fendi buyuruyorlar k i ; ahali fedakârlıkta bu- j 
lunacak, yaptıracak. Şu halde buraya müraca- j 
ata hacet yoktur, öyle olduğu takdirde Nafıa 
Vekiline ben kefalet ederim, istenildiği kadar 
kondoktor mühendis verir. 

Efendiler bu işin neticesinde bir şey olmı-
yacaktır. Ben yalnız Nafıa Vekiline acırım; el
li tane turku umumiye kabul edildi mi; hepi 
miz Nafıa Vekilinin dalma bineceğiz, efendim 
burası da turku umumiyedendir, niye yaptırmı
yorsun diye... Onun için yalnız Nafıa Vekiline 
acıyorum. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Bendeniz gayet 
kısa söyliyeceğim: Ordunun kıymetinden balı 
settiler. Emin olunuz ki, ahalisi bu yol için 2 
bin kazma almış ve daha neler yapmışlar ve ha
zırlanmışlardır. Nafıadan verilen elli bin lira 
cüzi bir şeydir. 

Ordunun pek çok ihracatı vardır. Milyon
larla kuruş varidat temin eder. Bilhassa o ka
zalar oraya raptedildikten sonra bu yol gayet 
nafi olacaktır. Bunun kabulünü Heyeti Âliye-
nizden rica ederim. 

Müsaade buyurursanız Vehbi Efendi Haz 
retlerine de cevap vereceğim: Vehbi Efendi bu
yuruyorlar k i : Bu değirmen yel değinileni, fa
kat suyu nereden? Bu, pek doğru. Biz para bu
lamadıktan sonra ne Nafıa Vekâletine ve ne 
de Adliye Vekâletine velhasıl Müdafaai Milli 
yeden başka hiçbir vekâlete para vermiyeceğiz. 
Para ele geçerse buralara sarf edeceğiz. Yol
lan yapacağız. Fakat Heyeti Celileniz kabul 
etmezse ele para da geçse yapamıyaeağız. Bi 
naenaleyh bunun kabulünde hiçbir mahzur 
yoktur. 

NAFIA VEKÎLÎ ÖMER LÛTFÎ B. (Amas
ya) — Efendiler; geçende de arz etmiştim. 
Kendimce değil tabiî, tutulan bir usul vardır, 
yolların umunıen turku umumiye meyamna it
hali... Bu, bir prensiptir. Bu prensip noktai na
zarından bendeniz bu Ordu - Sivas yolunun 
turku umumiyeye geçmesini arz ettim, Meclisi 
Âlinize de bir teklif yazdım. Ancak şu nokta
yı da arz edeyim k i : Bütün yollan turku umu
miye meyamna alıp da tarik bedelâtını mahal
lerine terk edecek olursak o zaman tavuk, ye-
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mini bizden yer, yumurtayı başka yerde yu
murtlar gibi olur. (Handeler) Bendeniz Ordu -
Sivas yolunun turku umumiyeye alınmasına ve 
Meclisi âlinizin lütfedip bu husus için bütçeye 
elli bin lira zammına taraftanm. Ancak ben
denize o havalinin mebus beyleri ve ahaliden 
bâzı zevat tarafından müracaat vâki oldu. De
diler k i : Biz buraya 200 bin lira sarf olunaca 
ğını işittik. Üst tarafı ne kadar lazımsa ikmal 
edelim. Bu suretle telgraf yazdılar. Şimdi eğer 
ahali gerek fiilen ve gerek nakden ve gerek ia-
neten bu yola yardım etmezse ve yalnız elli bin 
lira ile yapılacak zannında bulunulursa bu yol 
yapılır diye bendeniz de söylesem beni Mec
listen kovmanız lâzımgelir. Çünkü; yalan söy
lemiş ve buradan kovulmuş olurum. Şimdiden 
arz edeyim zapta geçmesi için, Ordu ahalii ha 
miyetmendanma diyeceğim ki ; Ordu'yu Sivas'a 
x-aptetmek için fiilen ve bâzı iane suretiyle ça
lışmayı vadettiniz. 

RECAÎ B. (Trabzon) — Hay hay... 
ÖMER LÜTFÎ B. (Devamla) — Mebuslan 

taahhüt ve tekeffül ediyorlar. Bunlar çalışma
ya iptidar ettikleri zaman o muavenet nispe
tinde bu 50 bin lirayı peyderpey sarf edecek
siniz diyeceğim. Eğer böyle olmazsa bu vere
ceğiniz elli bin lira sokağa atılmış olur. Bu su
retle zapta geçsin, bendeniz bu suretle emir 
verdim. (Müzakere kâfi, sesleri) 

MUSTAFA B. (Karahısan Şarki) — Beye
fendinin dedikleri gibi maksadımız turku umu
miyeye turku hususiyeyi nakletmek değil... Bu 
yol turku husıısiyeden iken turku umumiyeye 
nakli... (îşitmiyoraz, sesleri) Gürültüden işitmi
yorsunuz. Bu yol turku hususiyeden iken turku 
umumiyeye nakli istida ediliyor. Yani Ordu ve 
Mesudiye ahalisi bu yolun inşasına hahişkerdir. 
Bu yolun da turku umumiyeden olarak tanzimi 
lâzınıgçliyor. Fakat Vehbi Efendi Hazretleri
nin dedikleri gibi bu yola alâkadar memleketler 
yalnız turku umumiyeye ithaliyle kalmıyacak-
lardır. Ahali gerek bedenen ve gerek nakden 
Nafıa Vekili Beyefendinin buyurduklan gibi ha
zırlanmıştır. Kazma, kürek ve her türlü leva-
zamatı tedarik edilmiştir. Bendeniz rica ve is
tirham ederim, o (50) bin lira hiçbir şey değil
dir. Ahalinin edeceği fedakârlık nispetinde hiç 
olmazsa Hükümetin vereceği bu miktar kabul 
edilsin ve Nafıa Vekilinin dedikleri gibi ahali-
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nin fedakârlığı görüldükçe sarf edilsin. Yalnız 
lâzım ki, bu emir tarafınızdan verilsin ve bu 
yol yapılsın. (Müzakere kâfi, sesleri) 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el
lerini kaldırsınlar... Müzakere kâfi görüldü. 

Maddelere geçiyoruz. ^ 

MADDE 1. — Ordu - Sivas tariki 1337 sene
sinden itibaren turku umumiye mey anma ithal 
edilmiştir. 

REİS — Birinci madde hakkında söz istiyerı 
yok. Birinci maddeyi kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsınlar... Birinci madde kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Bu tarik için 1337 Nafıa büt
çesinin 264 ncü turku umumiye faslının üçüncü 
inşaat ve tamiratı esasiye maddesine elli bin li
ra ilâve olunmuştur. 

RAGIP B. (Kütahya) — Efendiler, her gün 
bütçeye zamaim, tahsisat ve avans gibi birçok 
tekâlif karşısında kalıyoruz. Şimdiye kadar ge
rek Muvazenei Maliye Encümeni ve gerek Mali
ye Vekili 1337 maliyesinin heyeti umumiyesine 
dair bizi tenvir etmedi. Uzaktan uzağa gelen 
sözlere nazaran 1337 senesi bütçesinin varidat 
kısmı 60 milyon, masrafat kısmı 108 milyonu tu
tuyor. Bu şerait dâhilinde bir şey yapmanın 
imkânı yoktur. (Gürültüler) Ancak paralar na
fileye gidecektir. Meselâ biz elli bin lirayı Na
fıaya vermeye müsaade ettik mi, Nafıa Vekili 
derhal 25 tane mühendis tâyin edecektir ve 
bunlara beş bin lirası verilecektir. Sonra Ma
liye kırk beş bin lirasını vermiyecektir. Yalnız 
mühendis maaş alacak ve yol yapılamayacaktır. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Ragıp Bey karde
şimiz uzaktan uzağa milletin hayatına taallûk 
eden bir bütçeyi işitmek suretiyle iktifa edece
ğine zahmet buyurarak şuradan, kapıdan içeri
ye Muvazenei Maliye Encümenine girseydi, ma
sarif ve varidatı öğrenirlerdi. 

RAGIP B. (Kütahya) — Bu Heyeti Umumi
ye meselesidir, şahıs meselesi değildir, Heyeti 
Umumiyenin şimdiye kadar bilmesi lâzımdı. 

TAHSİN B. (Aydın) — Nafıa Vekili Beye
fendiden bir şey sormak istiyorum. Bu talebe-
dilen elli bin' lira şose yollarının tamiratı ve 
inşatı için değil midir? (Hayır, hayır sesleri) 

REÎS — Ordu - Sivas tarikinin turuku umu
miye meyanına ithaline ve bunun için elli bin 
lira tahsisat itasına dairdir. 
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TAHSİN B. (Aydın) — Mademki kabul edil

miştir; o halde bir şey söyliyecek değilim. 
TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Arkadaşlar, 

Ordu'da kaymakamlığım, güzel hâtıralarım var
dır. Oraya muvasalatımın ilk haftasında iki gün 
zarfında o fedakâr, gözü açık ehali (2 500) lira 
telefon için toplamıştır ve (Abdal) namiyle 
bir mevki vardır. Oraya kadar olan yolun bir 
hafta zarfında tesviyei turabiyesini yapmış
lardır. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Hangi tarihte? 
TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Bundan 

on veya sekiz sene evvel. 
Arkadaşlar, belki Vehbi Efendi hocamızın 

ve Ragıp Bey biraderimizin hakları vardır, zi
ra sureti zahirede bir yol için sarf edilen para 
bir yaranın tedavisi için sarf edilen paraya ben
zer. Eğer bu yol açılırsa Sivas ve civarında çü
rüyen zahireler sahile dökülecektir. Sahilde 
maateessüf iki tane limanımız vardır: Biri Po-
latlıane limanı, ikincisi Vona limanıdır. Ereğ
li'ye yanaşamıyan bir vapur ancak ve ancak 
Zonguldak'a iltica edebilir. Binaenaleyh Ereğ
li'ye çıkacak olan mal Zonguldak'a gelir. Zon
guldak limanı gayet küçük, Vona limanı gayet 
büyüktür. Şu halde Vona limanının ehemmi
yeti fevkalâdesi için bu yolu müttefikan kabul 
ediniz. Çünkü memleketin iktisadiyatı bunun 
sayesinde yenileşecektir. 

REİS — İkinci madde hakkında müzakere
yi kâfi görenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Mü
zakere kâfi görüldü. 

İkinci maddenin tayyı hakkında bir takrir 
var. (Hayır sesleri) Rica ederim, sükûnetle din
leyiniz. Madde reyinize vaz'edildiği zaman ek
seriyet hâsıl olmazsa, zaten madde tayyedilmiş 
olur ve onun için takririn daha evvel reye vaz'-
edilmesi lüzumunu görmüyorum. 

İkinci maddeyi kabul buyuranlar lütfen el
lerini kaldırsınlar. Lütfen indiriniz beyim elle
rinizi. Reddini talebedenler lütfen ellerini kal
dırsınlar. Ikprci madde kabul edilmiştir efen
dim. (Alkışlar) 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) —"Hattâ ekse
riyeti azîme ile kabul edildi. 

MADDE 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. „ 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul buyuran
lar ellerini kaldırsınlar. Üçüncü madde kabul 
edilmiştir. • 
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MADDE 4. — işbu kanunun icrasına Maliye 

ve Nafıa Vekâletleri memurdur. 
REİS — Dördüncü maddeyi kabul buyuran

lar lütfen ellerini kaldırsınlar. Dördüncü mad
de kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini tayini esami ile reyini
ze vaz'ediyorum. 

Efendim, ekseriyetimiz şüpheli olduğu için 
yoklama icra edeceğiz. Ret, kabul reylerini isti
mal buyurun. 

Reyleri kâğıt atmak suretiyle kabul ediyor 
musunuz? (Kabul sesleri) 

Reylerinizi istimal ediniz. 
28 Şubat ve 24 Mart 1337 tarihli Avans ka-

REÎS — Celse küşadedildi. 
Ordu - Sivas tarikinin tıırkıı umumiye me-

yanıııa ithaline dair kanunun neticei müzake
resinde reye iştirak eden (172), muamele ta
mamdır, (1) müstenkif, (59) redde karşı ka
nun (133) rey ile kabul edilmiştir efendim. 

3. — Bozkır hâdisesinde müsadere edilen 
koyunlar hakkındaki karar namenin gönderildiği
ne dair İcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi ve Ad
liye Encümeni mazbatası. 

REİS — Bozkır hâdisei isyaniyesinde müsa
dere edilen koyunlar bedelinin ashabına iade 
edilmesi hakkındaki Adliye Encümeni mazba
tasının müzakeresine geçiyoruz. 

Geçenki içtimada bu meseleye dair uzun mü
zâkere cereyan etti. Adliye Encümeninin maz
batası, malûmuâlileri, iki ciheti ihtiva ediyor. 
Birisi, ekseriyetin kararı ki, belediyeye teslim 
edilen 'hayvanatı, ashabı bilispat alabilirler. 
Bu sülnıt. Hayvan sirkatinin men'i hakkındaki 
Kanuna tebean da olabilir, nıehakimde de ola
bilir. Ekalliyetin fikri de, sübutun behemehal 
nıelıakinıce bir kararla tasvibi ve evvelce tstik-
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nunlarına müzeyyel lâyihai kanııniyenin neticei 
müzakeresinde reye iştirak eden (166), muame
le tamamdır. 22 redde karşı 144 rey ile kanun 
kabul edilmiştir. 

Bozkır hâdisei isyaniyesinde müsadere edi
len koyunların bedeli hakkında Adliye Encü
meni mazbatası müzakeresinin bakiyesi kalmış
tı. Koyun ashabıyız diye iddia eden eşhas uzun 
müddetten beri bu kararın neticesine intizaren 
Ankara'da bekliyorlar. Zaten Ruznanıemiz de 
bu maddeye geldi. Rica ederim, teneffüsten son
ra ekseriyete halel gelmesin, onu müzakere ede
lim. 

Beş dakika teneffüs. 

lâl Mahkemesince malî mesruku bilerek aldıkla
rından dolayı, mahkûm edilenlerin 'bu defa tek
rar ispatı müdafaa edememelerinden, kararın 
tashihi yolundadır. Bu hususta söz alan arka
daşlar mütalâalarını ve kelâmlarını bu esasa 
istinadettirsinler ki, meseleyi suhuletle intaç-
edelim efendim. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar; bu dâvalar, yani koyunlar, Bur
dur'dan İsparta'ya sevk edilirken, gerek deva-
iri resmiyenin istihbarı ve gerek eşhas arasın
da vukubulan ihbar üzerine Hükümetçe der
dest edilmiş ve ziyadan vikaye için hıfz edilmiş 
ve istiklâl Mahkemesi de vaziyet etmiş ve bir 
hüküm vermiştir. Adliye Encümeninde istiklâl 
Mahkemesi âzasından Hamdi Beyle diğer 'bir 
arkadaşının reyine müracaat ettik, istiklâl Mah
kemesi bu davarlar 'hakkında bir hükmü katîi 
nihai vermiş değildir. Yani bu davarların be
deli olan otuz bin küsur liranın belediyeye irat 
kaydına katiyen karar vermiş değildir. Bu pa
ra belki emaneten belediyeye verilmiştir, esbabı 
istihkak zuhur edip matlubunu ispat ettiği tak
dirde sahiplerine verileceğini istiklâl Ma'hkeme-

ÜÇÜNCÜ 
Açılma saati 

REİS — Birinci Reisvekili 

KÂTÎP : Atıf 

CELSE 
: 5,5 sonra 

Hasan Fehmi Beyefendi 

B. (Kayseri) 
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si azaları da kabul etmiş. Hükümetçe Meclisi 
Âlinize ve Meclisi Âlinizden de Adliye Encüme- I 
nime havale edilerek sorulan bir koyun meselesi 
mevcuttur. Ashabı da burada dolaşmaktadır. | 
Bu koyunların bu zevata aidolduğu vilâyetten 
verilen ve yedlerinde bulunan mazbatalar mü-
eddasından da anlaşılmaktadır. Burada bir hak 
meşhut, bir hukuk mevcuttur. İstiklâl Mahke
mesinin hükmüne nazaran bu koyunların esma
nı katî olarak belediye sandığına irat kaydedil
memiştir. Adliye Encümeninde, istiklâl Mah'ke- I 
mesi hükmünün; o mahkemei muhtereme azasının 
muvafakat ve terviçleri veçhile, katî olmayıp, 
paranın emaneten belediyeye tevdi edilmiş olma
sına nazaran, otuz bin küsur liranın ashabı istih
kaka haklarını ispat ettikleri takdirde verilmesi 
lüzumuna ekseriyetle karar verilmiştir. Yalnız 
encümen bir noktada aralarında ihtilâf ettiler. 
Arkadaşlardan bâzıları dediler ki; bu karar İs
tiklâl Mahkemesince hayvan sirkatinin meni 
hakkındaki kanuna tevfikan verilmiş olduğundan 
eshabı istihkak haklarını bir hafta zarfında be
lediyede ispat edebilirlerdi. Halbuki bir hafta 
mürur etmiştir. Binaenaleyh, eshabı istihkakın 
hukukunu mahkeme huzurunda ispat etmeleri 
lüzumunu karara dercedelim. Bâzı rüfeka ise; 
biz tâyini merci edecek değiliz, bizden; İstiklâl 
Mahkemesinin hükmünün katiyetine nazaran, bu 
hukukun ilâm ile telifi imkânı olup olmadığin-
dan, bu hakkın mahkemede mi veya belediye de 
mi ispatı lüzumu sorulmuyor, binaenaleyh, so-
rulmıyan bir mesele etrafında müzakere ederek 
bunu karara dereetmeye lüzum yoktur, kanun 
neye müsait ise o şekilde ispat etmesi lâzımgelir, I 
denildi. 

Binaenaleyh, ekseriyetin kararı mucibince 
mutlak olarak eshabı ağnama bu paranın veril
mesi lâzımgelir. Esasen İstiklâl Mahkemesinin 
hükmü, daha doğrusu belediyenin de bu paraya 
vazıyed etmesi kendi sunu ve taksiriyle değil, bel
ki telâkki, her zaman melhuz olan hayvanatı 
ziyadan vikaye için muvafık bir bedelle satıp 
bedelini belediyeye emaneten yatırmaktan iba
rettir. Yalnız bendenizin bir kanaati şahsiyem 
vardır. Bu gibi emval her ne şekilde olursa ol
sun elde edildiğinde bunun mahkemede ispatı 
meselesi müşkülâtı daî ve daha ziyade zararı 
badi olabilir. Çünkü, mahkemeye müracaat et
tikleri takdirde derecata tâbi, bidayete gidecek, ' 
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istinaf edecek, sonra temyiz edecek, bu işe beş 
senelik bir meseledir. 

Bundan başka pek dakik bir mesele daha 
var, belediye bir şahsı mânevidir. Ashabı hu
kuk mahkemeye gittikleri vakit, belediye ha
sım olmasına nazaran, alacaklarını kanun dai
resinde ve şühudu mutebere ile ve kanunun ta
rif ettiği bir şekil ve surette ispat ettikleri tak
dirde alabilirler. Aksi takdirde yemin teklifi
ne hakları olamıyacaktır. Çünkü belediye şahsı .. 
mânevidir. Şahsı mâneviye yemin teveccüh et
mez. Halbuki şu malın; bu malı takibeden eşha
sa aidolduğu, gerek Konya vilâyeti, İsparta mu
tasarrıflığı ve gerekse bunların âmiri bulunan 
Dahiliye Vekâleti ve bilûmum Heyeti Vekileee 
tahakkuk etmiştir. Bu davarın arkasında benim 
de bir hakkım vardır, diyerek bir talep zuhur 
etmemiştir. Ben yalnız bir şeyden korkuyo
rum. Şekli kanuni ile bazan ispatı hukuk edile
mediği ve yemin de tevcih edilemediği takdir
de malın bedeli belediyede kalacak. Halbuki öy
le bir bedel ki, herkesçe ashabı malûm olduğu 
halde usul ve şekli kanuni dairesinde ispat edile
memesi yüzünden belediye buna sahibolacak, 
fakat Meclisi Millîye kadar aksetmiş; olan bu 
parayı İsparta belediyesi istiyerek ve kabul 
ederek bütçesine ithal etmiyecek ve kabul etmi-
yeeektir. Adliye Encümeninin âzası olmak sı-
fatiyle değil, kendi şahsım ve her türlü histen 
âri olarak teklif ediyorum : Hükümetçe yapı
lan tahkikatı resmiye ve gönderilen müfettişin 
raporu olduğu gibi daha müfettiş göndermez
den evvel bu koyunların kime ait ve her birinin 
ne miktar malı olduğuna, dair yedlerinde mecli
si idarelerce musaddak mazbatalar vardır. Bu
nu bir kanaati vicdaniye meselesi olarak bele
diye huzurunda, yedlerinde bulunan vesaik - ki 
bunlar hücceti katıai resmiye olamaz - bunu 
prensip noktasından kabul edemem. Bu böyle ol
makla beraber ve bedihi olan bir hakkın, eşkâli 
kanuniyeye tatbiki lâzımgelir diye, zıyaı ve bu 
paranın belediyede kalması, her halde bir hüsnü-
tesir 3'apamıyacağı için, ashabı istihkak yedle
rinde bulunan vesaiki mutebereyi belediyeye 
irae ve ledelhace gösterecekleri şuhut istinıa edi
lerek, hâsıl olacak kanaate göre işbu bedelin be
lediyece sahiplerine hemen itasını ve sahipleri
nin zarardan vikayelerini Heyeti Âliyenizden 
istirham ediyorum. 

-.!•-
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. MÜFlD Ef. (Kırşehir) — Efendim/mesele, 

Musa Kâzım Efendi biraderimizin izah ettiği 
veçhiledir. Fakat Hükümet bu meselenin hallin
de hâsıl olan şüpheyi alâtarik - ılistifta Heyeti 
Muhteremenize arz ediyor. Buna da cevap veri
niz diyor. Esbabı da, orada istiklâl Mahkemesi 
bu kararı verdiği esnada hükmünün yukarısın
da hikâye tarikiyle demiştir ki : Bunun; mali 
mesrukun sahiplerine iadesini mucibolan kanun 
dairesinde halli lâzımgelir. Bu fikri kâfi göre
rek belediyeye irat kaydı suretiyle hükmünü it
mam ve ifa etmiştir. Dahiliye Vekâleti bu hük
mün İstiklâl Mahkemesi tarafından verilmesi 
dolayısiyle ki, katiyet vardır, binaenaleyh müs-
tedilerin müstediyatmı infaz etmek için imkân 
kalmıyor; bunu ne yapacağız diye, Meclis hal
letsin diye bize gönderiyor. İstiklâl Mahkemesi 
heyetinden bulunan ve o mahkemenin âzası olan 
arkadaşlarımızdan birisi Encümeni Adliyede dâ
hil bulunduğu cihetled iğer arkadaşını da bera
ber getirerek bize izahat verdi ve dedi ki ; mah
kemenin verdiği karar katî değil ve belediyeye 
irat kaydedilmesine mütedair değildir. Bir se
neye kadar sahibi zuhur etmezse bir seneden 
sonra belediyeye irat kaydedilmesine dairdir, 
katidir. 

Bunun üzerine kendilerinden vukubulan bu 
istifsarımıza binaen verilen izahatı encümen kâ
fi gördü. Encümen dedi k i ; Dahiliye Vekâleti, 
mademki, şu ilâm ile katiyeti anlaşılan para
nı» verilmesinde müşkülâta duçar olduk, bu fet
vaya bir cevap veriniz diyor; bu sualin cevabı; 
mahkemenin verdiği kararı katî değildir. Bina
enaleyh, bu suretle mali mesrukun sahibine iade
sine mütedair olan kanun dairesinde bunun hal
li-lâzımdır. Encümen kararı bu suretle verdi. 
Musa Kâzım Efendi biraderimizin kanaati şah-
siyesi olarak teklifi ve esbabı mucibesi yine ay
nen varit olur. Biz, paralarını verin der ve şu 
suretle takyidedecek olursak sualin haricine çık
mış oluruz. Biz sualin haricine çıkmamak için 
elde mevcudolan kanun dairesinde, bu ilâmın 
katî olmayıp bu malların sahiplerine iadesi lâ-
zımgeldiğini Hükümete cevaben bildireceğiz, ne
ticesini Hükümet düşünecek. (Mesele uzar ses
leri) 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim, me
seleyi Musa Kâzım Efendi ve Müfid Efendi haz
retleri iyice izah ettiler.. Yalnız bendeniz esasına 
girmiyeeeğim, buna mütaallik bir noktadan bah

sedeceğim. Biz bazan kanuna fevkalâde şekilpe
rest bir surette merbut bulunuyoruz ve bundan 
erbabı istilıkak fevkalâde zarar görüyor ve bu
nu vicdanlarımız sızlıyarak gördüğümüz halde, 
ne yapalım? Kanun elimizi bağlıyor diye duru
yoruz ki, dünyada caiz olmıyan bir haldir bu. 
Zaten kanunlar, evvelce Celâlettin Arif Beyin 
bilmünasebe söyledikleri veçhile, ananeye mu
vafık olarak yapılmamış, sırf taklit eseridir. 
Şimdi bendeniz ne Hayvan Sirkati Kanununu 
biliyorum ve ne de hukuki şeyler... Yalnız bil
diğim ve şimdiye kadar görmüş olduğum şeyleri 
birçok misal ile arz edebilirim. 

Şimdi burada birçok sahibi istihkakın hakkı 
zayi olmak tehlikesinde bulunuyor. Çünkü ka
nunun şekline belki tevafuk etmiyecek. Şimdi 
bâzı milletlerde hepimiz biliyoruz ki, jüri heyet
leri vardır. Yani udul heyeti vardır. Meselâ in
giltere'de müdevven kanun yoktur. Hâkimin ver
diği kararlar tabolunur ve her mahkemenin kü
tüphanesine konur. Herkes bakar, öyle bildiği
miz şekilde kanun yok. 

Deniliyor ki, Hayvan Sirkati Kanununa tev
fikan halledilsin. Orada belki bir hafta müddet 
konmuştur, iki hafta konmuştur. Esas ne ise o 
meseleye bir bakın. Bu ahvali âdiyede yapılmış 
bir sirkat değildir. O havalide vukubulan karı
şıklık üzerine açık gözlülerin yapmış olduğu bü
yük bir sirkattir, öyle on koyun, iki öküz, üç inek
ten ibaret değildir. Bu, fevkalâde bir hal tah
tında yapıldığı için her halde kanunun o her 
tarafı bağlıyan eşkâline tamamiyle merbutiyet 
göstererek, birtakım ashabı hukukun haklarının 
ziyama sebep olmak, buna meydan vermek mu
vafık değildir, zannederim. Bunun için bende
niz Musa Kâzım Efendinin noktai nazarına işti
rak ediyorum ve diyorum ki ; esasen elde bulu
nan birçok mezabıt ile ve daha sair vesaik ile 
bunların ashabı malûmdur. Her halde Meclis 
hiç olmazsa Müfit Efendinin söylediği gibi ka
nuni şekilde verilmezse bir temenni izhar et
sin ki, az zaman zarfında beş aydır sürünen §u 
ashabı istihkakın hakkı ihkak edilsin. Meclis, 
adaleti tevzi edecek mahaldir. Adaleti tevzi. 
etsin. Bâzı kuyudu kanuniye buna mâni ise 
ve bu iş böyle olacaksa rica ederim, bunun 
önüne Meclis geçsin. 

RElS' — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el 
kaldırsın, efendim. 
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ÎSMET B. (Çorum) — Adliye Encümenin

den bir şey soracağım. 
REİS — Takrirler okunduktan sonra arzu 

ederlerse ashabı noktai nazarlarını izah etsin
ler, encümen de cevabını versin. 

Riyaseti Celileye 
İsparta İstiklâl Mahkemesi karariyle ema

neten İsparta Belediyesine mevdu olan koyun 
bedelini ashabı tarafından ibraz olunacak ve
saik tetkik ve irae edecekleri şühut meclisi be
ledî huzurunda istima olunarak derhal itasiyle 
bu ana kadar mutazarrır olan ashabı hukukun 
temadii zararlarına meydan verilmemesi husu
sunun karara raptını arz ve teklif eylerim. 
(Ret sesleri) 

3 . IV. 1337 
Antalya 

Rasih 

REİS — Efendim, takrirler okunurken sü
kûnetle dinleyiniz, ret demekle reddolunmaz 
ve kabul de olunmaz, ancak reye vaz'edildiği 
zaman kabul veya ret belli olur. 

Riyaseti Celileye 
İsparta İstiklâl Mahkemesinin verdiği hük

mün tadiline dair Encümeni Adliye kararının 
işbu tadil fıkrası muvafıkı usul ise de müste-
dilerin bizzat kendileri veyahut eminleri olan 
çobanlan zilyed olup, edilen ihbar üzerine ve 
bunlar yedlerinden müsadere edilmiş olduğu
na göre dâvalarının istihkak dâvası kabilinden 
addedilerek yeniden mahkemeye havale edil
mesi muhalifi usul olduğundan bu fıkranın 
reddiyle, Dahiliye Vekâletince icra edilen tah
kikat ve müstedilerin yedlerindeki vesaika na
zaran İsparta belediyesinde mahfuz olan meb
lâğın koyunların nispeti adediyeye göre müste-
dilere verilerek müstedilerin zarardan muhafa
za edilmesine karar verilmesini teklif ederim. 

. Konya Mebusu 
Ömer Vehbi 

REİS — Encümenin bu takrirler hakkında 
mütalâası/ var mı efendim? 

ŞEVKET B. (Sinob) — Encümen kabul ede
mez. Encümen fikrini söylemiştir. Encümen ka
nunu bilir efendim. 

REİS — Evvelâ Rasih Efendinin takririni 
okuduk, o izahat versin, 
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İSMET B. (Çorum)"— Bu takrirler malı mes-

rukun ispatı hakkındaki kanunun muaddilidir. 
Bunu hususi bir madde hakkında kabul etsek 

I 

diğer maddeler hakkındaki muamele ne olacak
tır? Binaenaleyh bu, tadil teklifi değildir. Eğer 
bu kanunun şekli bugünkü vaziyeti hukukiyeyi 
temin ve teshil etmiyorsa bir tadil teklifi yap
sınlar. Rica ederim. Adliye Encümeni mazbatası 
muvafıktır. Yarın bir tadil teklifi yapılabilir. 
Bütün kanunlarımızı Babil kulesine döndürmi-
yelim rica ederim! (Bravo sesleri) 

REİS — Rasih Efendi takririniz için söz 
söyliyecek misiniz? 

RASİH Ef. (Antalya) — Evet söyliyeceğim 
efendim. Bendenizin takririm Adliye Encüme
ninin fikrini bir karara raptetmek hususundaki 
mâruzâttan ibarettir. Adliye Encümeni; esasen 
mazbatası ile Heyeti Celilenize aynı esası arz 
ediyor. Zaten mahkeme verdiği kararın kati 
olmadığını mahkeme heyetinden olan arkadaş
larımız Adliye Encümenine verdikleri izahatta 
tavzih buyurmuşlar. Şimdi mevcudolan hayvan 
sirkati hakkındaki Kanun esasen bu meselenin 
hallini belediyeye vermiş. Yalnız bir müddet mese
lesi kalıyor, mademki, karar katî değildir, şu halde 
müddet meselesini mevzuubahsetmiyerek ve Mec
lisi Âliniz tensip buyurursa, o müddeti geçmemiş 
addiyle belediyenin bu meseleyi halletmesini 
bendeniz teklif ediyorum. Fakat sonra bir nokta 
vardır. Eğer bu teklif tadil şeklinde arzu bu-
yuruluyorsa tadil şeklinde teklif edelim. Fakat 
reddedilecek olursa şurasını da düşünün ki, altı 
aydır evi yağma edilmiş, mab müsadere olmuş 
adamlar Ankara'da her gün Dahiliyenin verdiği 
ellişer yahut yüz ellişer kuruş para ile boğazla
rını idare ediyorlar... 

İSMET B. (Çorum) — Ret yok. İş eşyanın 
şeklinde kalıyor. 

RASİH Ef. (Devamla) — İş eşyanın şek
linde kalıyorsa o da Adliye Encümeninin ve
receği şekildedir. Mâruzâtım budur. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Efendim, İsmet 
Bey biraderimizin verdikleri izahata nazaran 
mevcut bulunan kanun tadil edilmedikçe Mec
lisi Âliniz böyle karar ittihaz etmeye salâhi-
hiyettar değildir. Eğer o kanun tadil edilmek
sizin kanunun fevkinde bir karar verilecek olursa 
yarın diğer kanunların fevkinde de diğer bir karar 
ittihaz ederler ve bize derler ki, siz de böyle yaptı-
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nız. Bunun için Encümeni Adlî esasa girmiyor, 
Heyeti Vekilenin sualine cevap veriyor. He
yeti Muhteremeniz burada vardıkları kanaat 
dairesinde onların tediyesine karar veriyor 
ve Heyeti Vekileye diyor ki : Sizin sualinizin 
cevabı şudur. 

Ancak ortada bir nokta kalıyor. Hoca Efen
di hazretleri bunu istihkak şekline sokuyor
lar Netice itibariyle gidip de belediyeden dâ
va etmek yine istihkak davasıdır. Bedeli de 
istihkaktır, ayni de istihkaktır. Biz dâva hal
letmek, dâva fasletmek suretiyle hüküm ver
miyoruz. Suale cevap veriyoruz. Biz suale ce
vap verdikten sonra meseleyi Hükümet ken
disi düşünür, ne yolda kanaat ederse o yolda 
sahiplerine izah eder (gürültüler) 

REÎS — Rasih Efendinin takriri okundu 
Encümen de cevap verdi (bir daha okunsun 
sesleri) 

(Rasih Efendinin, takriri bir daha okundu) 
REÎS — Bu takriri kabul edenler, lütfen 

ellerini kaldırsın efendim. Takrir ekseriyetle 
kabul edildi! Bu takrirden sonra bir nokta
dan şikâyet ciheti varsa mazbatayı reye arz 
edeyim. Encümen bu hususta bir şey söyliye-
cek mi? 

ŞEVKET B. (Sinob) — Efendim, Adliye 
Encümeni bundan sonra bir şey yapamaz. Ad
liye Encümeni noktai nazarını söyledi. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Mesele bitmiştir. 
YeniSen söz söylenmez, efendim. 

REÎS — Efendim, mesele bitti biliyoruz. 
Takrir kabul olundu. 

ŞEVKET B. (Sinob) — Efendim, Meclisi 
Âli bu mesele hakkında kararını vermiştir. 
Bittabi bu muhteremdir. Fakat emin olunuz,, 
bu mesele mal sahiplerinin lehine değil, mut
laka aleyhinedir. Mal sahipleri, belediye, müd-
dei ve müddeaaleyh şahsı salis hükmünde bulunu
yor. Yani tarafeyn şahsı salis sıfatiyle bulunu
yorlar. Acaba nasıl olur da bunları îsparta Be
lediyesine tevdi edebilirsiniz? 

Sonra îsparta Belediyesi lehte acaba bir ka
rar verir mi? (Gürültüler) 

IlEÎS — Efendim, takriri Heyeti Celilenizin 
ekseriyeti nazarı dikkate aldı. Kabul etti. Mesele 
bitmiştir. Yalnız bu kararda eshabmın hukuku
na taallûk edecek bir nokta varsa ayrıca düşü
nür, teklif şeklinde verirsiniz. Başka mesele kal
mamıştır. 
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REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Reis Bey 

söz istiyorum. Bu Mecliste mağdurinin hukuku
nu müdafaa etmek fikrinde bulunan bâzı arka
daşlarımız kanunun, bizzat hakkı müdafaa etmek 
noktasından biraz bilmiyerek zavallı adamların 
mağduriyetlerine sebeboluyorlar. Bendeniz, bu 
meselede kendi vicdanıma göre söylüyorum. Bu 
karar ile maalesef çıkmaza saptılar, onlara acı
yanlar da merhametleriyle zarar iras ediyorlar. 
Kanuni insaf lâzımdır. Bendeniz bunu söylüyo
rum ve bu teklifte bulunuyorum. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Beş ay
dan beri çok şükür kanuni insafı gördük. 

REÎS — Efendim, bu mesele bitmiştir. He
yeti Vekile bir sual sordu. Meclisi Âliniz bu ka
rar ile cevabını verdi. Bu cevabı kâfi görmezse, 
tekrar yine bu mesele etrafında istifsaratta bu
lunursa yine müzakere açabiliriz. 

5. — Malatya livası dâhilinde Hekimhan na-
miyle bir kaza teşkiline dair kanun lâyihası ve 
Dahiliye Encümeni mazbatası 

REÎS — Hekimhan namiyle bir kaza teşkiline 
dair olan lâyihanın müzakeresine geçiyoruz. 

Ankara : 26 . I I . 1337 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Malatya livasına merbut olmak üzere Hekim
han kazası namiyle bir kaza teşkili hakkında 
îcra Vekilleri Heyetinin 23 . II . 1337 tarihin
deki içtimamda kabul edilen mevaddı kanuniye 
sureti musaddakasiyle esbabı mucibe lâyihası 
rapten takdim kılınmıştır. îfayı muktezasiyle ne
ticesinin işarına müsaade buyurulmasını rica 
ederim, efendim. 

îcra Vekilleri Heyeti Reisi 
ve Müdafaai Milliye Vekili 

Fevzi 

Esbabı mucibe mazbatası 
Sivas - Malatya tariki umumisinin Kangal 

ve Malatya kasabaları arasındaki yüz elli kilo
metrelik kısmında bir kaza merkezi olmadığı 
gibi tariki mezkûrun tarafeynindeki kaza mer
kezlerinin en karibi de elli kilometrelik mesafe
dedir. Anadolu'nun en işlek tariklerinden olan 
mezkûr yolun tarafeyni kuvvetli Hükümet mer
kezlerinden mahrum olduğundan dolayı öteden 
beri eşkıyanın cevelângâhı olmakta ve her sene 
burada yol bağlanarak mühim şekavetler yapıl-
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maktadır. Bu hale mâni olmak üzere tariki mez
kûrun mehmaemken vasatına tesadüf eden ve 
Hekimhan nahiyesinin merkezini teşkil ey üyen 
Hekimhan kasabası merkez olmak üzere Hasan
çelebi ve Cfclengeç nahiyelerinden mürekkeben 
bir kaza teşkili ve Kebanmadeni kazasına mer
but olup Hekimhan merkezine binnispe daha 
karibolan kurası ile Karaca, nahiyesinden iki 
karyenin de yeni teşkil olunan kazaya raptı mü
nasip görülmüş, ona göre tanzim olunan kanun' 
lâyihası raptedilmiştir. 

BİRİNCİ MADDE — Malatya'nın Akçadağ 
kazasına merbut Hekimhan, Hasançelebi ve Ge-
lengcç nahiyelerinden mürekkep olmak ve mer
kezi Hekimhan kasabası bulunmak üzere He
kimhan kazası teşkil olunmuş ve kazayı mezkûr 
Malatyaya raptedilmiştir, 

İKİNCİ MADDE — Kebanmadeni kazası
nın İçer nahiyesi merbutatından îşleman, Eğtir, 
Merzunıe, Koşu, Çavuş, Muho, Pozan, Hayöican, 
Mihail, Kışla, Aydmuşağı, Katıl ve Hürriyet 
karyeleriyle karaca nahiyesinin Fethiye ve Çem-
şit karyeleri Hekimhan merkezine ve Karaca 
nahiyesinin kurayi mütebakıyesi Tahir nahiye-
sine raptedilmiş ve Karaca nahiyesi lâğvolun-
tnuştur. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — 1337 senesi Martı ip
tidasından itibaren meriyülicra olan işbu karar
namenin icrayı ahkâmına Heyeti Vekile memur
dur. 

23 . İT . 1337 
İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi ve Müdafaai Mil

liye Vekili 
Fevzi 

Adliye Vekâleti Vekili 
Mehmed 

Hariciye Vekâleti Vekili 
Ahmed Muhtar 
Maarif Vekili 

Hamdullah Suphi 
iktisat Vekâleti Vekili 

Mahmut Celâl 
Erkânı Harbiye! Umumiye Reis Vekili 

Fevzi 

Dahiliye Encümeni mazbatası 
Malatya livasına merbut olmak üzere He

kimhan kazası namiyle bir kaza teşkili hakkın-

Şeriye Vekili 
Fehmi 

Dahiliye Vekili na. 
Doktor Adnan 
Maliye Vekili 

Ferid 
Nafıa Vekili 
Ömer Lûtl'i 

Sıhhiye Vekili 
Dr. Adnan 
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da İcra Vekilleri Heyetinin 689 numaralı ve 
23 . II . 1337 tarihli lâyihai kanuniyesi Dahili
ye Encümeninde tetkik ve müzakere olundu. 

Sivas - Malatya tariki umumisinin Kangal 
ve Malatya kasabaları arasındaki yüz elli kilo
metrelik kısmında bir kaza merkezi olmadığı ve 
tariki mezkûrun tarafeynindeki kaza merkezle
rinin en karibi de elli kilometrelik mesafede bu
lunduğu cihetle Anadolu'nun en işlek yolların
dan biri olan mezkûr yolun melımaemkân va
satına tesadüf eden ve Hekim'han nahiyesinin 
merkezini teşkil eyliyen Hekim'han kasabası 
merkez olmak üzere Hasançelebi ve Gelengeç 
nahiyelerinden mürekkep 'bir kaza teşkili ve 
•Kebanmadeni kazasına merbut olup Hekim
han merkezimi binnispe daha karibolan kura
sı ile Karaca nahiyesinden iki karyenin de yeni 
teşkil olunan mezkûr kazaya raptı halinde kuv
vetli bir hükümet merkezi bulundurmak itiba
riyle asayiş ve inzibatın teminine badi olacağı 
teemmül olunarak Dahiliye Encümenince de mü
nasip görülmüş olmakla Heyeti Umumiyeye arz 
olunur. 

7 Nisan 1337 

Dabilive Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Hakkâri 

Mazhar Müfit 

Kayseri 
Ahmed 
Âza 

Niğde 
Mehmet Ata 

Âza 
Yozgad 

Süleyman Sırrı 

Van 
Haydar 
Âza 

Karesi 
Hacim Muhittin 

Âza 
Karahisârı Şarki 

Mustafa 
Âza 

Kayseri 
Atıf 

REİS — Efendim, Dahiliye Encümeni namı
na söz söyliyecek var mı? Yok,, efendim. 

FEYZİ Ef. (Malatya) —• Efendiler, Hekim
han Sivas'la Malatya'nın arasında bir mevki
dir. İki günde Malatya'dan Hekimhan'a geli
nir. İki gün giderseniz ancak bir hükümete ras-
gelirsiniz. Sivas ile Malatya arasında bir mev
kidir. Burada birkaç aşiret tecemmu etmiştir. 
Atnalı aşireti, Kütük aşireti, sonra geçen sene 
Nihat Paşayı orada soydular. Orada birçok vu
kuat oluyar. 

ZAMİR B, (Adana) — Canını şahsi şeylerle 
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işi uzatmayınız, nöktai nazarınızı söyleyiniz, I 
efendim. 

FEYZİ Ef. . (Devamla) — Ne buyurdun? 
Müsaade buyurursanız sözümü dinleyiniz. Bu
rası her halde bir kaymakamlık olması lâzım
dır. 

Her ne kadar masarif etmeye vaktimiz mü
sait değil ise de her halde ieabeder ki, burası 
bir kaymakamlık olsun. Zira istanbul ile Sivas 
arasında büyük bir mevkidir. O mevkide, en mü
him bir mahalde tesis edilecek kaymakamlık 
bütün memleketin intizamını temin eder. j 

EMİN B. (Erzincan) — Vilâyet yapalım. j 
LÛTFl B. (Malatya) — Efendim, Hekimhan 

kasabası Sivas ile Malatya arasında oldukça 
büyük bir nahiye merkezidir. Bu nahiyenin et
rafında birtakım aşair vardır. Kaza merkezine 
mesafesi uzak olduğundan dolayı o aşairin nü
fusları tahrir edilemiyor, vergileri yazılamıyor. 
Bundan .dolayı Hazine de mutazarrır oluyor. 

Sonra Sivas ile Malatya arasındaki asayiş 
dahi tahtı temine alınamıyor. Orada bir kaza 
teşkil olunacak olursa hem asayiş hem de Dev
letçe seneden seneye zayi olan varidat tahtı te
mine alınmış olur. Bundan dolayı buranın ka
za haline ifrağı hakkındaki teklifin kabulünü 
rica ediyorum. 

MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim, ittihaz edilen karar üzerine meselenin 
hukuku esasiyeye taallûk etmesine binaen bir 
şey arz etmek isterim. Bendeniz hukuk şinas 
olmamakla beraber taallûku itibariyle bir şey 
arz etmek isterim. 

REİS — Hasan Bey, o mesele bitti, efendim 
şimdiki müzakere Hekimhan'a aittir. 

Efendim, bu mesele hakkında müzakereyi 
kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Müzakere kâ
fi görüldü. Maddeyi okuyunuz. 

Birinci madde — Malatya'nın Akçadağ ka
zasına merbut Hekimhan, Hasançelebi ve Gelen-
geç nahiyelerinden mürekkebölmak ve merke
zi Hekimhanı kasabası bulunmak üzere Hekim
han kazası teşkil olunmuş ve kazayı mezkûr 
Malatya'ya raptedilmiştir. 

EMİN B. (Erzincan) — Reis Bey, usulü mü
zakere hakkında bir şey söyliyeceğim. Gösteri
len esbabı mueibede asayiş olmaması dolayısiy-
le burada bir kaza teşkiline lüzum gösteriliyor. | 
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Efendim, bizde şahsi bir haleti ruhiye vardıı*. 
Bir kazada asayişi tahtı temine almak için he
men onu bir liva yapmak ve bir mutasarrıf tâ
yin etmek isteriz. 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Birinci 
maddesi hakkında söz söylesin, heyeti umumi-
yesi hakkında değil. (Gürültüler) 

EMİN B. (Devamla) -— Birinci madde hak
kında söz söylüyorum. Bendeniz de sizin kadar 
takdir edebilirim. 

Şimdi orada bir hükümet teşkil etmek için 
evvelâ Muvazenei Maliye Encümeninin reyi 
alınmalıdır. 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Reis Be 
yefendi, Emin Beyi takyit buyurunuz. 

EMİN B. (Devamla) — Şimdi Hekimhan'da 
dört aşiret varmış, orası dört aşiretin mahalli 
içtimai imiş. Ondan dolayı orada bir hükümet 
teşkil edilmesi lazımmış. Rica ederim, mesele 
asayişi temin ise oraya hükümet bir jandarma 
bölüğü ikame eder. Orada bir kaza teşkil ettiği
miz zaman bu masraf kabul edilebilecek mi? Ve 
bu masrafı Hazine verebilecek mi? 

Eğer asayişin temini ve Nihat Paşanın so
yulması meselesi mevzuubahis ise Hükümet bir 
bölük jandarma ikame edebilir. Muvazenei Ma
liye Encümeninin fikri alınmadan sellemehüsse-
lâm ruznameye alınarak müzakereye geçilemez. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ HASAN B. (Trabzon) — 
Muvazenei Maliye Encümeni bu teklifi görme
miştir. Bütçede masrafı icabettiren her şeyin 
Muvazenei Maliyeden geçmesi zaruridir. Masa
rif tevlideden teklifler böyle Muvazenei Maliye 
Encümeninden geçmeden ve tesiratı nazarı iti
bara alınmadan sellemehüsselâm ruznameye alı
narak müzakere edilemez. 

REİS — Müsaade buyurun, efendim. Şimdi 
evrakın tetkikinden anlaşılıyor ki, Muvazenei 
Maliye Encümenine gitmemiştir. Her hangi ev
rakı - Heyeti Umumiyede müzakeresi esnasın
da - aidolduğu encümen talebederse, tabiî o en
cümene göndermek Nizamnamemiz icabmca 
mecburidir. Binaenaleyh Nizamnameye tevfikan 
bu lâyihayı da Muvazenei Maliye Encümenine 
gönderiyoruz. (Pekâlâ sesleri) 

4. — Adliye Encümeni Reisi delalettin Arif 
Beyle arkadaşlarının Encümenden istifa ettikle
rine dai^ takrir 
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REİS — Efendim, Adliye Encümenini teşkil J Âza 

eden arkadaşlarımız şimdi bir takrir veriyor, Sarakan 
okunacak : I Refik Şevket 

Riyaseti Celileye 
Encümeni Adliyece Kavanini haziranın ah

kâmını muhafaza ederek adaletin tevzii hususu, 
umde ittihaz edilmiş iken bir maddenin tadili 
hakkındaki nizam ve usule tevfik olunmıyarak 
karar ittihaz olunduğundan dolayı Encümeni 
Adliyeden istifa eylediğimizi Heyeti Muhtere-
meye arz eyleriz. 

Encümeni Adliye Reisi 
Erzurum 

Gelâlettin Arif 
Âza 

Niğde 
Mustafa Hilmi 

Âza 
Sinob 

Hakkı Hami 

Mazbata Muharriri 
Sinob 

Şevket 
Âza 

Kırşehir 
Müfid 
Âza 

Antalya 
Halil İbrahim 

(İstifaları kabul sesleri) 
REİS — Müsaade ediniz efendim, mevzuu 

müzakere yoktur. Bugün ne encümenin istifası 
mevzuubahistir ve ne de meselenin esası mev-
zuubahistir. Heyeti Vekile bir sual sordu, He
yeti Celileniz bu takrir, bu suale kâfidir diye 
kabul etti. Bunu Heyeti Vekileye tevdi ederiz. 
Eğer suale cevap teşkil edemiyor derse ikinci 
müzakere açarız. Binaenaleyh bu mesele bitmiş
tir. Arkadaşlarımızdan da rica ederiz ki, istifa
ları üzerinde ısrar etmesinler. 

Pazartesi günü ruznamemizde, Muvazenei 
Umumiye hakkında umumi müzakere var, ona 
Nafıa bütçesiyle bugünkü ruznameden bakiye 
kalan mevad ilâve edilecektir. Müzakereyi tatil 
ediyorum. 

Kapanma saati : 7 Sonra 

28 Şubat ve 24 Mart 1337 tarihli Avans kanunlarına miizeyyel Kanuna verilen reyler 

(Kabul edenler) 

Haydar B. (Van), Rıza Ef. (Yozgad), Ömer 
Lûtfi B. (Amasya), Hacı Hayali Ef. (Urfa), Sü
leyman Sırrı B. (Yozgad), Tevfik B. (Van), 
Hamdi B. (Genç), Muhtar Fikri B. (Mersin), 
Hamdi Ef. (Yozgad), Yusuf Ziya B. (Mersin), 
Mithat B. (Mardin), Reşid Ağa (Malatya), İb
rahim B, (Mardin), Sıddık B. (Malatya), isma
il Safa B. (Mersin), Sadık B. (Kırşehir), Ha
san Sıddık B. (Van), Ragıp B. (Kütahya), Mus
tafa B. (Gümüşane), Ragıp B. (Aymtap), 
Yasin B. (Ayıntap), İsmail B. (Erzurum), Fik
ri Faik B. (Genç), Recai B. (Trabzon), Mahmud 
Celâl B. (Saruhan), Mustafa Necati B. (Saru-
han), ibrahim Cevdet B. (Karesi), Ali Sururi B. 
(Karahisarı Şarki), Vasfi B. (Karahisarı Şar
ki), Hacim Muhittin B. (Karesi), Mustafa B. (Ka
rahisarı Şarki), Ali Şükrü B. (Trabzon), Eyüb 
Sabri B. (Eskişehir), Refik Şevket B. (Saruhan), 
Reşad B. (Saruhan), Hüsrev B. (Trabzon), Celâl 
B, (Trabzon), SaidB. (Kângırı), ismail Remzi B. 

(İsparta), Mustafa Taki Ef. (Sivas), Emir Pa
şa (Sivas)), Riza Vamık B. (Sinob), Hacı Nuri 
Ef. (Siird), Abdullah B. (Sinob), Mazlum Baba 
Ef. (Denizli), Diyap Ağa (Dersim), ismet B. 
(Çorum), Şükrü B. (Canik), Sıddık B. (Çorum), 
Hamdi B. (Canik), Haşim B. (Çorum), Maz-
har Müfit B. (Hakkâri), Kadri B. (Diyarbe-
kir), Tufan B. Hakkâri, Derviş B. (Mardin), 
Tahsin B. (Maraş), Rasim B. (Cebelibereket), 
Atıf B. (Kayseri), Ali Vasıf B. (Genç), Nebi 
Zade Hamdi B. (Trabzon), Rifat Ef. (Konya), 
Hakkı Hami B. (Sinob), Halil ibrahim B. (An
talya), Şevket B. (Sinob), Hacı Garip Ağa (Ma
latya), Necib B. (Mardin), Şeyh Fikri Ef. 
(Genç), Esat Ef. (Aydın), Şükrü B. (Bolu), 
Ali Ulvi B. (Burdur), Dr. Refik B. (Bayazıt), 
Abdullah Ef. (Bolu), Hafız Hamdi Ef. (Biga), 
Hamit B. (Biga), Hacı Veli Ef. (Eskişehir), 
Hacı Feyzi B. (Elâziz), Hasan Fehmi B. (Gü
müşane), Ali Riza Ef. (Amasya), Ahmed Ferid 
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B. (İstanbul), Hamdi Namık B. (İzmit), Meh-
med Salih Ef. (Erzurum), Tahsin B. (Aydın), 
Hamdi B. (Amasya), Mustafa B. (Antalya), 
Rasih Ef. (Antalya), Mehmed Nadir B. (İs
parta), Besim Atalay B. (Kütahya), Operatör 
Emin B. (Bursa), Hacı Mehmed Ef. (Bayazıt), 
Ziya B. (Bitlis), Nuri B. (Bolu), Atıf Ef. 
(Ankara), Dr. Asım B. (Amasya), Mehmed B. 
(Biga), Nusret Ef. (Erzurum), Hüseyin Hüs
nü Ef. (İstanbul), Zekâi B. (Adana), Fuad B. 
(Çorum), Halil İbrahim Ef. (İzmit), Besim 
B. (Kastamonu), Ahmed Hilmi B. (Kayseri), 
Hasan Tahsin B. (Antalya), Celâlettin Arif B. 
(Erzurum), Lûtfi B. (Malatya), Şevki B. 
(İçel), Mehmed Şükrü B. (Gümüşane), Hakkı 
Paşa (Niğde), Yusuf İzzet Paşa (Bolu), Jîulusi 
Ef. Kastamonu, Sadettin B. (Menteşe), İzzet 
B. (Tokad), Hasan B. (Trabzon), Behçet B. 

Kadri B. (Siird), Sabit Ef. (Kayseri), Na
ci B. (Elâzız), Mermed Ragıp B. (Amasya), Nebil 
Ef. (Karahisan Sahib), Osman B. (Lâzistan), 
Mahmud Said B. (Muş), Mustafa B. (Erzurum), 
Asım B. (Erzurum), Refet Ef. (Maraş), Ab-
dülgani B. (Muş), Haydar B. (İçel), Ali Et'. 

Hasip B. (Maraş), Osman Kadri B. (Muş), 
Neeib B. (Mardin), Süleyman Sırrı B. (Yoz-
gad), Besim Atalay B. (Kütahya), Mehmed 
Şükrü B. (Gümüşane), Muhtar Fikri B. (Mer
sin), Hamdi B. (Genç), Derviş B. (Mardin), 
Ismaii Safa B. (Mersin), Ali B. (Amasya), 
Sıtkı B. (Malatya), Dr. Adnan B. (İstanbul), 
Sadettin B. (Menteşe), Hasan Fehmi B. (Gümü
şane), Nebizade Hamdi B. (Trabzon), Esad Ef. 
(Aydın), Ahmed Ef. (Yozgad), Rıza B. (Yoz-
gad), Hakkı Paşa (Niğde), Mustafa Hilmi Ef. 
(Niğde), Tahsin B. (Maraş), Fikri B. (Genç), 
Ruşen B. (Gümüşane), Abdülkadir Kemali B. 
(Kastamonu), Mustafa B. (Gümüşane), Hasan 
Basri B. (Karesi), Mustafa B. (Karahisan 
Şarki), Vasfi B. (Karahisan Şarki), İbrahim 

.1337 C . 3 
(Kângın), Hüseyin Avni B. (Kozan), Hüsnü 
B. (Bitlis), Resul B. (Bitlis), Şevket B. (Ba
yazıt), Abdullah Ef. (Adana), Ömer Mümtaz 
B. (Ankara), Hakkı B. (Van), Refik B. (Kon
ya), Şemsettin Ef. (Ankara), Feyyaz Ali 
B. (Yozgad), Sadullah B. (Bitlis), Salâhattin 
B. (Mersin), Tunalı Hilmi B. (Bolu), Şerif 
B. (Sinob), Dr. Mustafa B. (Kozan), Hacı Mus
tafa Ef. (Ankara), Mehmed Ef. (Adana), Hü
seyin Hüsnü Ef. (İsparta), Rasim B. (Elâziz), 
Müfid Ef. (Kırşehir), Dr. Fikret B. (Kozan), 
Veli B. (Burdur), Arif B. (Bitlis). Ruşen B. 
(Gümüşane), Hafız Abdullah Ef. (İzmit), 
Atıf B. (Bayezit), Ziya B. (Kângın), Mustafa 
Hilmi Ef. (Niğde), Dr. Adnan B. (istanbul, Zi
ya Hurşit B. Lâziztan Filosof Feyzi Ef. 
Hurşit B. (Lâzistan), Filesof Feyzi Ef. (Ma
latya) . 

(İçel), Hacı Şükrü B. (Diyarbekir), Arif B. 
(Konya), Emin 13. (Erzincan), Hamdi B. (To
kad), Rifat B. (Kayseri), Mehmed Şükrü B. 
(Karahisarısahip), Osman B. (Kayseri), Hasip 
B. (Maraş), Abdülkadir Kemali B. (Kastamonu). 

Ordu - Sivas tarikinin truku umumiye meyamna ithaline dair Kanuna verilen reyler 

(Kabul edenler) 

Cudi B. (Karesi), Hacim Muhittin B. (Karesi), 
Kadri Ahmed B. (Diyarbekir), Said B. (Kân
gın), Esad B. (Lâziztan), Ragıb B. (Aymtap, 
Hasan B. (Trabzon), Mahmud Celâl B. (Saru
han), Celâl B. (Trabzon), Yasin B. (Ayıntap), 
Hasan Tahsin B. (Antalya), Ali Şükrü B. (Trab
zon), Mustafa Necati B. (Saruhan), Hakkı 
Hami B. (Sinob), Hacı*Nuri B. (Siird), Reşad 
B. (Saruhan), Halil Hulki Ef. (Siird), Refik 
Şevket B. (Saruhan), Şevket B. (Snob), Mustafa 
Lûtfi Ef. (Siverek), Rıza Vamık B. (Sinob), Di-
yab Ağa (Dersim), Abdülhak TevfikB. (Dersim), 
Rasim B. (Sivas), Mustafa Sabri Ef. (Siird), 
Rasim B. (Cebelibereket), Hamdi B. (Canik), 
Süleyman B. (Canik), Atıf B. (Kayseri), Re-
cai B. (Trabzon), Emin B. (Canik), Hâsim 
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B. (Çorum), Fuad B. (Çorum), İsmet B. (Ço
rum), Sıddık B. (Çorum), îzzet B. (Tokad), Şev
ket B. (Bayazit), Şükrü B. (Bolu), Yusuf izzet 
Paşa (Bolu), Hüsnü B. (Bitlis), Hamid B. 
(Biga), Osman B. (Lâziztan), Edib B. (Butum), 
Zamir B. (Adana)* Cevdet B. (Kırşehir), Mus
tafa Taki Ef. (Sivas), Avni B. (Saruhan), 
Ali Ulvi B. (Burdur), Hamdi B. (Tokad), Ziya 
B. (Sivas), Hafız Hamdi Ef. (Biga), Operatör 
Emin B. (Bursa), Atıf B. (Bayazit), Dr. Fuad 
B. (Bolu), Veli B. (Burdur), Tunalı Hilmi B. 
(Bolu), Mustafa Vasfi B. (Tokad), Ahmed Nuri 
Ef. (Batum), Zekâi B. (Adana), Dr. Eşref B. 
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(Adana), Mustafa Durak B. (Erzurum). Emin 
B. (Erzincan), Eyüb Sabri B. (Eskişehir), 
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