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Münderecat 
Sayla 

1. — Zaptı sabık hulâsası 264:265 
2. — Azayı kiram muamelâtı 266 
1. — Mezuniyet müddetlerini tecavüz et

tirmiş olan bâzı mebuslara bu seneki mezu
niyetlerine mahsuben izin verilmesine dair 
Divanı Riyaset karan 266 

2. — Mebuslardan bâzılarına izin veril
mesine dair Divanı Kiyaset kararı 266 

3. — Erzincan Mebusu Osman Fevzi 
Efendinin tecavüz ettirdiği mezuniyet müd-
desinin hizmeti vataniye sayılmasına ve tah
sisatının tam olarak verilmesine dair Diva
nı Riyaset kararı 266:268 

3. — Teklifler 265,275,279 
1. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı 

Beyin, Meclisi Âlide bulunan bütün encü
men rüesasından bir Heyeti Vekile teşkili
ne dair kanun teklifi (2/417) 265:266 

2. — Lâzistan Mebusu Esad Beyin, Me
murin Muhakemat Kanununa bir maldei 
müzeyyele ilâvesine dair kanun teklifi 
(2/419) 275 

3. — Canik Mebusu Nafiz Beyin, Şû
rayı Devletin Memurin Muhakematına mü-
taallik vazaifinin sureti ifası hakkındaki 
4 Temmuz 1337 tarihli Kanuna bir zeyil 
yapılmasına dair kanun teklifi (2/418) 275 

Şayia 
4. — Kütahya Mebusu Ragıb Beyin, 

Ziraat makinalarında istimal edilmek üzere 
hariçten celbolunacak benzin, benzol, petrol, 
mazot, maden kömürü ile makina yağları 
ve damızlık ve çift havyanatı ve sairenin 
Gümrük Resminden muafiyetine dair ka
nun teklifi (2/416) 279 

4. — Takrirler 268 
1. — Mersin Mebusu Salâhaddin Beyin, 

Adana ve havalisinde işgalden mütevellit 
zarar ve ziyanın tesbiti için malî bir komis
yon teşkiline dair takriri 268 

2. — Aydın Mebusu Esad Efendinin, 
Aydın ve Nazili'deki Yunan mezalimine 
karşı Dahiliye ve Hariciye Vekâletlerince 
tedbir ittihaz edilmesine dair takriri 268 

3. — Erzurum Mebusu Nusret Efendi
nin, Harbi Umumi esnasında Erzurum'da 
Ordu Kumandanı bulunan Mahmud Kâmil 
Paşa tarafından yıktırılan vakıf mebani 
hakkında takriri 268 

4. — Burdur Mebusu Mehmed Akif 
Beyle arkadaşlarının, İstanbul'daki feza-
hati ahlâkıyeye karşı Büyük Millet Mecli
since bir beyanname neşredilmesine dair 
takriri 268:271 
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Sayfa 

5. — İstizahlar 271,273 
1. — İsparta Mebusu Nadir Beyin, malî 

işlere mütaallik yedi madde üzerine Mali
ye Vekâletinden istizah takriri 271:272 

2. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, 
Ankara Vilâyeti ve Belediyesi hakkında Da
hiliye Vekâletinden istizah takriri 273:275 

6. — Sualler 272 
1. — Karesi Mebusu Abdülgafur Efen

dinin, Ankara iptidai mekteplerine dair 
Dahiliye ve Maarif Vekâletlerinden sual 
takriri ' 272 

2. — Konya Memusu Kâzım Hüsnü Be
yin, Ereyli kömür havzasındaki amele hak
kında İktisat Vekâletinden sual takriri 272:273 

3. — Diyarbekir Mebusu Kadri Beyin, 
Nihad Paşa hakkında Erkânı Harbiyei 

REİS — Celse küşadedildi. Zaptı sabık | 
okunacak. i 

(Okundu.) I 

1. — ZAPTI SABIK HÜLASASI 

Birinci Celse \ 
Reisisani Adnan Beyefendinin tahtı Riya- I 

setlerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası kıraat j 
ve aynen kabul olundu. i 

Lâzistan Mebusu Esad Beyin, Karadeniz sa- j 
hiline ithal edilecek hububat ve dakinın Güm- j 
rük Resminden istisnası, ı 

Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Yozgad san
cağının Bozok tesmiyesine, 

Biga Mebusu Mehmed. Beyin, bir şoför mek- j 
tebi küşadına, j 

Bolu Mebusu Şükrü Beyin, Arazi Kanunna
mesinin 20 nci maddesinin tadiline, 

Sayfa 
Umumiye Riyasetiyle Müdafaai Milliye Ve
kâletinden sual takriri 273 

7. — Mazbatalar 266 
1. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 

Saraç Hacı Dervişoğlu Mustafa hakkındaki 
evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair 
Adliye Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encü
meni mazbatası 266 

8. — Müzakere edilen maddeler 275 
1. — Bolu Mebusu Şükrü Beyin, 1da-

rei ümıımiyei Vilâyat Kanununun 67 nci 
maddesinin son fıkrasiyle 68 nci madde
sinde gösterilen mukarreratm Memurin 
Muhakemat Encümeni tarafından rüyet 
edilmesine dair kanun teklifi ve Dahiliye 
Encümeni mazbatası 275:279 

Canik Mebusu Şükrü Beyin, Kibrit ve Siga
ra Kâğıdı Bandrol Resminin sureti tahsiline 
dair teklifleri, 

Lâyiha Encümenine havale olundu. 
Erzurum Mebusu Necati, Çorum Mebusu 

Haşim, Niğde Mebusu Hilmi beylerin mezuni
yetlerine dair Divanı Riyaset kararı kabul 
olundu. 

Adana'nın istirdadından dolayı (Kulb) Kay
makamlığından mevrut tebrik telgrafına cevap 
yazılması tensibedildi. 

Hiyaneti vataniye cürmünden dolayı dere-
catı muhtelifede mahkûm olan ekmekçi Seyid, 
Mehmed Nuri, Aboş, Istavri, Receb, Ali Çavuş, 
Nuri, Bekir, İbrahim, Halil, Ahmed, Yanko, 
Sabo ve rüfekası hakkındaki evrakı hükmiye 
Adliye Encümenince ledettetkik mahiyeti cü
rüm ve miktarı cezaya nazaran ahiren neşredi
len hıyaneti vataniye ceraiminden bir kısmının 

I I I B P «» 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 1,35 sonra 

REİS — Birinci ReisvekiH Musa Kâzım Efendi 

KATİPLER : Haydar Bey (Kütahya), Atıf Bey (Kayseri) 
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aflarına dair Kanundan müstefidolaeakları ci
hetle haklarında bermueibi kanun ifayi mua
mele olunmak üzere merkumana ait evrakın 
mahalline iadesi lüzumuna dair Adliye Encü
meni mazbataları tebliğ olundu. 

Malta'dan avdet etmiş olan İsparta Mebusu 
Cemal Paşa Meclise takdim edildi. 

Birinci Reisvekilliği için intihap icra edile
rek Konya Mebusu Musa Kâzım Efendinin 126 
reyle ihrazı ekseriyet eylediği tebliğ olundu. 

Van Mebusu Hasan Sıddık Beyin, Zeylânde-
resi nahiyesinden alman Ağnam hakkındaki sual 
takriri Dahiliye Vekâletine havale edildi. 

Erzurum Mebusu Salih Efendinin, Şer'iye 
Vekâletinden 4 maddelik istizah takriri kabul 
edilnıiyerek sual tarzında tebliği tensibedildi. 

Ergani mebuslarının Elâziz - Çemişgezek ta
riki hakkındaki takrirlerine Nafıa Vekâletinin 
cevabı kıraat olundu. 

Ordudaki hayvanatın telefine sebebiyet veren
leri tahkik etmek üzere gönderilecek Encümenin 
Divanı Riyasetçe bakur'a üç şubeden intihabına 
karar verildi. 

izmit Mebusu Sırrı Beyin, izmit livası da
hilindeki Yunan mezalimine ve Pontus meselesine 
dair sual takriri ile; 

; Bayezid Mebusu Şevket, Beyin, bâzı mesaile 
dair sualine Dahiliye Vekili Bey tarafından şi
fahi cevap ita olundu. 

Van Mebusu Haydar Beyle rüfekasınm, Mec
liste bulunan Ukrayna Sefiri Cenaplarına beyanı 
teşekkürü mübeyyin takriri alkışlar arasında 
kıraat olundu. Ve teneffüs için celse tatil edildi. 

İkinci celse 
Adnan Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde bil-

inikat Koçgiri Heyetinden mevrut telgraflar 
kıraat olundu. 

Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, Ereğli 
tücearanından Ali Rıza Efendiyle Bartın tücca-
ranmda Osman Bey hakkındaki sualine ve Anka
ra Belediyesiyle Vilâyetine dair sualine ve Diyar-
bekir Mebusu Zülfü Beyin hapsaneler hakkındaki 
sualine Dahiliye Vekili Bey tarafından şifahi ce
vap verildi. 

Ankara Belediyesi hakkındaki cevabı Tunalı 
Hilmi Bey kâfi görmediğini beyan eyledi. 

Dersim Mebusu Hayri Beyin, Elâziz Valisiyle 
Jandarma _ kumandanı hakkındaki sual takriri, 
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sahibi sualin Mceliste mevcudolmamasr dolayi-
siyle hükümden sakıt addedildi. 

Besim Atalay Beyin, Evkafı Celâliye hakkın
daki Encümneden intacedilmemiş olan teklifinin 
Nizamname mucibince Encümenden celbi tensi
bedildi. 

Bilâhara Şûrayi Devletin Memurin Muhake-
matma mütaallik vazaifinin sureti ifası hakkın
daki 4 Temmuz 1337 tarihli Kanuna zeyil ol
mak üzere teklif edilen maddei kanuniyenin 
müzakeresine geçilmiş ise de vaktin geç olma
sına mebni içtimai âtiye tehir olunarak Celseye 
nihayet verildi. 

Reisvekili .. Kâtip Kâtip 
Musa Kâzım Haydar Atıf 

REİS — Zaptı sabık hakkında söz istiyen 
var mı? 

HASAN HAYRİ B. (Dersim) — Reis Bey 
sual takririm geldiği zaman bulunamadım. Hak
kımı iskadetmişler. Fakat katiyen kabul etmem. 
Hakkımı muhafaza ediyorum. 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var 
mı? Zaptı sabıkı kabul çdenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edildi. 

3. — TEKLİFLER 

i. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
Meclisi Âlide bulunan bütün encümen rüesasın-
dan bir Heyeti Vekile teşkiline dair kanun tek
lifi (2/417) 

REİS — Yozgad Mebusu Süleyman S i m 
Beyin, Teşkilâtı Esasiyeye mütaallik teklifi 
kanunisi var. Lâyiha Encümenine havale edi
yoruz. (Işidemiyoruz, sadalan) Efendim,; Yoz
gad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, Teşkilâtı 
Esasiyeye mütaallik teklifi kanunisini Lâyiha 
Encümenine havale ediyoruz. 

Hiyaneti vataniye ile mahkûm Mustafa'nın 
muamelei sabıkasının... 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Reis 
Beyefendi! Süleyman S i m Beyin teklifi encü
meni mahsusa gönderilsin. icra Vekillerinin va
zife ve salâhiyetine aittir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis 
Beyefendi, esas takririm İcra Vekillerinin va
zife ve mesuliyetine dairdir. Binaenaleyh encü
meni mahsusta derdesti müzakere bir kanun 
vardır. Oraya gitsin, tevhidedilsin. 
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OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Evvelâ 

Lâyiha Encümenine gitmesi lâzımdır. 
YUSUF ZIYA B. (Bitlis) — Merasime tâbi 

tutulması doğru değildir. 
REÎS — Lâyiha Encümenine havale ediyo

ruz. 

7. MAZBATALAR 
1. —Hıyaneti vataniyeden mahkum, Saraç 

Hacı Dervişoğlu Mustafa hakkındaki evrakı hük-
miyenin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tez
keresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

EEÎS — Hiyaneti vataniye ile mahkûm Der
vişoğlu Mustafa'nın muamelei sabıkasının in-
bası zımnında evrakın mahalline sevkîne dair Ad
liye Encümeni mazbatası var. Evrakı mahalline 
iade ediyoruz. 

2. — AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 

/. — Mezuniyet müddetlerini tecavüz ettir
miş olan bâzı mebuslara bu seneki mezuniyetle
rine mahsuben izin verilmesine dair Divanı Ri
yaset karan 

REÎS — Mezuniyetlerini tecavüz ettiren 
âza ile mezuniyet hakkında Divanı Riyaset ka
rarları var, okunacak. 

Heyeti Umumiyeye 
Geçen sene ve bu seneki mezuniyetlerinden 

avdetlerinde muhtelif sebeplerle mezuniyetleri
ni tecavüz ettirmiş olan âtide isimleri muhar
rer zevatın hizalarında gösterildiği müddetler 
için bu seneki üç aylık mezuniyetlerine mahsu
ben mezun addedilmeleri takrirlerle vukubu-
lan müracaatlerî üzerine Divanı Riyasetin 26 
Kânunuevvel 1S37 tarihli 18 nei tçtimamda 
tensihedilmiş olmakla keyfiyet Heyeti Umumi-
yenin nazarı tasvibine arz olunur, efendim. 

Büyük Millet Meclisi Reisisanisi 
Adnan 

Mustafa Kemal B. (Ertuğrul) — 18 gün 
Şeyh Seyfi E l (Kütahya) — 15 gün. 
Halil B. (Ertuğrul) — 43 gün. 
REÎS — Ertuğrul Mebusu Mustafa Kemal 

Beyin on sekiz günlük tecavüz müddetini me
zuniyetten addedenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edildi 

Şeyh Seyfi Efendi (Kütahya) nın on Deg 
günlük tecavüz müddetini mezuniyetten adde
denler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 

Halil Bey (Ertuğrul)' un 43 günlük tecavü
zünü mezuniyetten addedenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edildi. 

2. — Mebuslardan bâzılarına izin verilmesi
ne dair Divanı Riyaset kararı. 

REİS — Divanı Riyasetin mezuniyetler hak
kında diğer bir karan 

Heyeti Umumiyeye 
Âtide isimleri muharrer zevata, mazeretlerine 

mebni hizalarında gösterildiği miktarda mezuni
yet itası Divanı Riyasetin 25 Kânunevvel 1337 
tarihli on sekizinci içtimamda tensibedilmiş ol
makla Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz 
olunur, efendim. 

26 . XII . 1337 
Büyük Millet Meclisi 

Reisisanisi 
Dr. Adnan 

Tahir Efendi (İsparta), Temdiden bir ay, 5 
Kânunevvel 1337 tarihinden itibaren, 

Ali Şükrü Bey (Trabzon), bir ay, 30 Kâ
nunevvel 1337 tarihinden itibaren, 

Tevfik Bey (Erzincan), Şubat gayesine kadar. 
REÎS — Tahir Efendinin beş Kânunevvelden 

itibaren temdiden bir ay mezuniyetini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Ali Şükrü Bey (Trabzon), bir ay. Kabul eden-
len lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 

Tevfik Bey (Erzincan), Şubat gayesine ka
dar. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
di. 

3. — Erzincan Mebusu Osman Fevzi Efendi
nin iecavüz ettirdiği mezuniyet müddetinin hiz
meti vataniyesine sayılmasına ve tahsisatının tam 
olarak verilmesine dair Divanı Riyaset kararı. 

RElS — Divanı Riyasetin üçüncü bir kararı 
var. 

Heyeti Umumiyeye 
28 Şubat 1337 tarihinde üç ay mezuniyetle dai-

rei intihabiyesine gitmiş ve mezuniyeti 30 Mayıs 
1337 tarihinde hitam bulduğu halde Meclisi Ali
ye elli yedi gün tecavüzle 27 Temmuz 1337 tari
hinde iltihak etmiş olan Erzincan Mebusu Osman 

— 266 
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Fevzi Efendinin işbu müddet zarfında Koçgiri 
hâdisesinin teskinine muaveneti sebkat eylediği 
makamatı aidesiyle muhaberatı müş'ir olarak ib
raz olunan vesaiki resmiyeden anlaşılmış olduğun
dan tecavüz ettirdiği işbu elli yedi günün hizme
ti vataniye addiyle bu müddete ait tahsisatının ta
mam olarak tesviyesi Divanı Riyasetin 25 Kâ-
numevvel 1337 tarihli on sekizinci içtimamda ka
bul olunarak Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibi
ne arz olunur, efendim. 

Büyük Millet Meclisi 
Reisisanisi 
Dr. Adnan 

EMÎN B. (Erzincan) — Mukaddema yine bu 
kürsüde arz ettiğim veçhile, Müftü Efendinin 
Erzincan'da yapmış olduğu hidematı fevkalâde 
bu memleketi ikinci bir Ümraniye hâdisesinden 
kurtarmıştır. Eğer Müftü Efendi Erzincan'da 
mevcudolmasaydı Ümraniye hâdiseninin ikinci 
bir faslı daha açılmış olacaktı (Doğru sadaları) 
Binaenaleyh; Efendi Hazretlerinin doğrudan 
doğruya yaptığı hidematı vataniyedir, başka bir 
şey değildir. Kabulünü teklif ederim. (Kabul sa
daları) 

NAFİZ B. (Canik) —- Efendim Hidematı va
taniye için Meclisi Âlinizce bizzat intihabedile-
rek gönderilirse bu hidematı vataniyeye aklım 
erer. Fakat mezunen dairei intihabiyesine git
miş, esasen dairei intihabiyesine mezunen giden
ler ifayi vazife etmek, memleketin menafime 
ait her hangi bir umuru rüyet etmek vazifei as-
liyesindendir. Mezunen gidenler orada boy gös
termek için gitmiyorlar. Binaenaleyh eğer hide
matı vataniye kapısını açarsanız, bu Mecliste 
suiistimal kapısını açmış olursunuz. Geçen sene-
ki muamelâtı, nazarı dikkatinize arz ediyorum. 
(Kâfi bravo sadaları) Müftü Efendi arkadaşı
mızın kim olduğunu bilmiyorum. (Mebus sada
ları) yani şahsan kendilerini tanımıyorum, ken
dilerine hürmet ederim. Fakat kendileri de bun
dan sarfınazar etmelidirler. Hamiyetlerine tevdi 
ediyorum. Çünkü Mecliste suiistimalât kapısı 
açılacaktır. Yarın mezunen giden arkadaşlar mü
temadiyen müracaat edeceklerdir. Bu kapıyı aç
mayınız rica ederim. (Müzakere kâfi sadaları) 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendim 
bendeniz bir noktayı arz ve işaret edeceğim. Ka
rarda Divanı Riyaset diyor ki, (Divanı Riyaset 
lâzımgelen makamatla muhabere etti.) yani me-
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busun ifadesini tezkiye mi etti? Bu noktayı an
lamakla beraber Müftü Efendi Hazretlerinin 
bundan sarfınazar etmesini bendeniz de rica ede
rim. (Müzakere kâfi sadaları) 

EMÎN B. (Erzincan) — Zaten müzakereye 
hacet yok. * 

REİS —• Bu mezuniyet değil, hidematı vata-
niyeden dolayı tazminat istiyor. Bu muhtacı mü
zakeredir. Onun için müzakere ediyoruz. Mese
le tenevvür etti zannederim. (Anlaşıldı sadaları) 

Divanı Riyasetin karan veçhile Fevzi Efen
dinin hidematı vataniye ile mezun addini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın. (İşitilmiyor sadaları, gürül
tüler) 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Efendim 
mesele anlaşılmıyor. Şimdi arkadaşlarımızdan 
birisi mezuniyet alıp dairei intihabiyesine gitse, 
mezuniyeti hitama ermek üzere bulunsa, yola 
düşse, fakat memleketinde bu vukuat zuhur et
tiği takdirde gelecek mi? Kalacak mı? Tuhaf 
şey bu! Oradaki vazifeyi daha mühim görmüş, 
kalmış. Burada da hidematı vataniye, orada da 
hidematı vataniye. 

MUSTAFA LÛTFI B. (Siverek) — Divanı 
Riyaset karan müzakere edilmez. 

REİS — Efendim reye koyuyorum. 
SALİH Ef. (Erzurum) — Arz edeyim efen

dim. Evrakı muhabere bir kere okunsun. Heye
ti Umumiyede kanaat hâsıl olsun. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Diva
nı Riyaset karan üzerinde müzakere cereyan et
mez. Bunu reye koyunuz, mesele bitsin. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Reye kon^ 
du. Kabul edilmedi. 

• REİS — Divanı Riyasetin kararı mucibince 
Fevzi Efendinin elli gün... (İşitilmiyor sada
ları) 

HAYDAR B. (Kütahya) — Efendim bende
niz usulü müzakere hakkında bir şey söyliyece-
ğim. Aksinin reye vaz'ı teklif ediliyor. Halbuki 
pekâlâ bilirsiniz ki, Nizamnamenin bu maddesi 
gayet sarihtir. Nizamname diyor ki; âranm ne
ticesine Reisle Kâtipler müttefikan karar verir
ler ittifak hâsıl olamazsa Reis ve Kâtipler ara
sında - o vakit ayağa kalkmak suretiyle araya» 
müracaat edilir - bunda da iştibah edilirse o va
kit bihakkin reyi aleni ile reye konur. Binaena
leyh şimdiye kadar Heyeti Celilenizin (aksi re-
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ye konsun) yolundaki ittihaz etmiş olduğu usûl 
doğru değildir. Bir meselenin aksi reye konmaz. 
Eğer iştibah varsa ayağa kalkmak suretiyle ara
ya müracaat edilir. Onda da iştibah hâsıl olursa 
reyi aleniye müracaat olunur. (Reddedildi sa-
daları) 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Rica ederim bu ta
raftan on beş kişi kadar elini kaldırdı. Hiç bak
madınız ve görmediniz. 

REİS — Divanı Riyasetin kararı mucibince 
Fevzi Efendinin hizmeti vataniye ile me
zun addini kabul edenler ayağa kalksın. Ek
seriyetle kabul edilmiştir. 

4. —TAKRİRLER 

1. — Mersin Mebusu Salâhaddin Beyin, 
Adana ve havalisinde işgalden mütevellit za
rar ve ziyannın tesbiti için malî bir komisyon 
teşkiline dair takriri 

REİS — Efendim, Mersin Mebusu Salâhad
din Beyin, Adana ve havalisinde işgalden mü
tevellit zarar ve ziyanın tesbiti için bir Ma
liye Komisyonunun teşkilinin Heyeti Vekileye 
tebliği hakkında takriri var. Heyeti Vekileye 
havale ediyoruz. 

2. — Aydın Mebusu Esad Efendinin, Ay
dın ve Nazilli'deki Yunam- mezalimine karşı 
Dahiliye ve Hariciye vekâletlerince tedbir it
tihaz edilmesine dair takriri 

REİS — Aydın ve Nazilli'deki Yunan me
zalimine karşı Dahiliye ve Hariciye vekâletle
rince tedabir ittihaz edilmesine dair Aydın 
Mebusu Esad Efendinin bir takriri var. Dahi
liye ve Hariciye vekâletlerine gönderiyoruz. 

3. — Erzurum Mebusu Nüsret Efendinin, 
Harbi Umumi esnasında Erzurum'da Ordu 
Kumandanı bulunan Mahmud Kâmil Pam ta
rafından yıktırılan vakıf mebani hakkında tak
riri. 

REİS — Mahmud Kâmil Paşanın Erzu
rum'da tahribettiği mebaniye dair Erzurum 
Mebusu Nusret Efendinin bir takriri var. He
yeti Vekileye havale ediyoruz. 

SIRRI B. (İzmit) — Heyeti Vekileye ha
vale edilmez. 

REİS — Takrirde Heyeti Vekileye diyor. 
SIRRI B. (İzmit) —. Daha evvel bende-
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ş nizin de böyle bir takririm vardı, iade etti

ler. Bir mesul vekâlete havale edilmek lâzım
dır. 

NUSRET Ef. (Erzurum) — Şu suretle 
Şer'iye Vekâletine havalesi lâzımdır. 

REİS — Şer'iye Vekâletine havale ediyoruz. 

4. — Burdur Mebusu Mehmed Akif Beyle ar
kadaşlarının, İstanbul'daki fezahati ahlâkıyeye 
karşı Büyük Millet Meclisince bir beyanname neş
redilmesine dair takriri 

REİS — Burdur Mebusu Akif Beyle rüfeka-
sımn, İstanbul'daki fezahati ahlâkiye hakkında 
bir beyanname neşrine dair bir takrirleri var. 
Bunu da Heyeti Vekileye havale ediyoruz. 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Nedir, 
anlıyamadık? Tekrar ediniz.. 

REİS — İstanbul'daki fezahati ahlâkıyeye 
karsı bir beyanname neşri için Akif Beyin takri
ri... (Okunsun, sadalan) 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilerine 
Büyük Millet Meclisi Hükümetinin tevfikatı 

ilâhiyeye istinaden kurtarmak için uğraştığı ec
zayı vatan arasında müessesatı İslâmiyeyi en bü
yük mikyasta ihtiva eden İstanbul'da dinî ve mil
lî ahlâkımızın ve kavaidi medeniyetimizin pek 
elîm bir surette ihlâl edilmekte bulunduğu her 
gün vâsılı sem -ı teessürümüz oluyor.'Bu şayanı-
esef mübalâtsızlıklar Türk ve Müslüman kadın
larının düşmanı hayatımız olan ecnebi işgal 
kuvvetlerine mensup zabitlerle hususi ve umu
mi cemiyetlerde 'hembezmolmak ve bunlarla 
dans etmek gibi millî haysiiyetimize ne kadar 
mugayir ise dinî akidelerimize ondan daha ziya
de muhalif olan bir dereceye vardırılmıştır. Bü
yük Millet Meclisi âlemi Isiâmm en büyük me-
rakizinden biri olan İstanbul'u Türk olduğu de
recede Müslüman olmak üzere istirdadetmek az
minde bulunduğu cihetle İstanbul ahalisini Müs
lümanlık ve Türklükten ayırmak gayesine ma
tuf olan dahilî ve haricî her gûna cereyanlara 
ahvali haziranın ınüsaidolduğu mertebede mâni 
olmaya gayret etmek elzem olduğuna şüphe 
yoktur. Binaenaleyh; Büyük Millet Meclisi ta
rafından kendisinin tahtı velayetinde bulunan 
İstanbul ahalisinin bu kısmına hitaben bir be
yanname ısdarı ve bu beyannamede gerek bu 
türlü fezahetlere cüret eden kadınların ve gerek 
bu kadınların harekâtının ayna derecede mesulü 

m 
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olan erkeklerinin inşallah bir âtii karipte şid
detli mesul tutulacağının tebliğini teklif ederiz. 

26 Kânunuevvel 1337 
Burdur Lâzistan 

Mehmed Akif Mehmed Necati 
Aydın Karesi 

Esad H. Basri 
Siird Karahisarı Sahib 

Mehmed Kadri * İsmail Şükrü 
Karesi Karesi 

İbrahim Cevdet Abdülgafur 
Kütahya Aydın 

Seyfi Emin 
Ertuğrul Denizli 
Halil Hasan 

Hakkâri Bitlis 
Mehmed Tufan Hüseyin Hüsnü 

Bitlis İsparta 
Yusuf Ziya Mehmed Nadir 

Adana Siverek 
Mehmed Hamdi Sırrı 

Gene Erzincan 
Dr. Haydar Emin 

Ertuğrul Konya 
Necib Musa Kâzım 

Malatya Erzurum 
Sıdkı Salih 

ATIP B. (Bayezid) — Orada reisi ruhani var. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Onlar fet
va çıkarırlar, sizin aleyhinizde başka bir iş yapa
mazlar. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Şu takrire 
bendeniz de vaz'ı imza edenlerden olduğum için 
bu husuta birkaç söz söylemek isterim. İstan
bul'dan gelen mevsukul kelim bir efendinin ifa
desine göre mevcudiyeti milliyeyi esasından 
rahnedar edecek bir surette başlıyan ahlâksız
lıklar, namussuzluklar son zamanlarda tüyleri 
ürpertecek bir hale gelmiştir, müthiş bir şekil 
almıştır. îş o dereceye varmış k i ; Türk ve Müs
lüman namını taşıyan birtakım kadınlar maa
lesef hususi ve umumi cemiyetlerde iyşü nuş 
âlemlerinde ecnebi zâbitleriyle düşüp kalkıyor, 
Onlarla kol kola, sine sineye dans ediyorlar. 
Hulâsa Müslümanlığı, Türklüğü tahkir ve, terzil 
için türlü türlü şenaatler fezahetler, denaetler j 
irtikâbediyoriar. Bir taraftan melun Yunanın, 
o ırki, tarihî düşmanımız olan sefil Yunanlıla
rın zulmüne tahammül edemiyerek Marmara sa-
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nülerinden İstanbul'a dökülüp gelen binlerce 
yüz binlerce muhacirin kafileleri, hicranzede 
kadınlar, sefaletzede çocuklar yatacak bir yer, 
yiyecek bir lokma ve giyecek bir arşın bez bula
mazlarken beri tarafta Beyöğullarında, Kadı
köy'lerinde Türk ve Müslüman namım taşıyan 
birtakım rezilelerin işgal kuvvetlerine mensup 
ecnebi zâbitleriyle tiyatro gibi umumi mahal
lerde kol kola dans etmeleri, Türk ve Müslü
man kalblerini parça parça edecek ne elîm ne 
feci bir hâdisedir. 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Hükmümüz' 
cari değil orada ne yapabiliriz. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Arz edece
ğim efendim. Efendiler eğer biz İstanbul'u düş
mana terk etmiş olsaydık şimdi Celâl Nuri Bey
efendiye cevap verirdim. Eğer biz o muhterem 
payitahtımızı düşmana terk etmiş olsaydık, ora
da irtikâbedilen bu cinayetlere, namusu millî
mize sürülen bu kara lekelere belki o kadar alâ
ka göstermezdik. Binaenaleyh yalnız teessüfle 
demgüzar olmıyalım. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Orada 
Halife diye bir herif var, baksın yahu! 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) . — Fakat 
efendiler, Avrupa ile Asya'nın mültekasında 
olan ve milletimizin en büyük, en lâyemut dinî 
ve millî eserlerini, müesseselerini ihtiva eden o 
dilnişin, o muazzam İstanbul'umuzu düşmana 
terk etmedik ve etmiyeceğiz, bilâkis güzel İz
mir'imiz, güzel Balıkesir'imiz, güzel Kütahya, 
Karahisar, Eskişehir'imiz gibi onu da düşman 
işgalinden kurtarmak izin bu kanlı mücadeleye 
giriştik. Hattâ İstanbul bunların başındadır. 
Hiç şüphe yok ki, Cenabıhakkm inayeti ve Haz
ret! Peygamberin imdadı ruhaniyetiyle yakın 
bir âtide mücahit ve kahraman ordumuzun bo
ru sesleri İstanbul ufuklarında da taninendaz 
olacaktır. (Alkış) Binaenaleyh bugün doğrudan 
doğruya hâkimiyetimiz altında bulunan yerler
de mevcudiyeti milliyemizi rahnedar olmaktan, 
namusu milliyi yıkılmaktan muhafa etmek için 
ne kadar çalışıyorsak ve onları muhafaza et
mek ne kadar vazifemizse, düşman tarafından 
işgal edilen o güzel memleketlerimizde de mev
cudiyeti milliyeyi inhidamdan muhafaza etmek 
o derece uhdemize mürettep ve mütehattem bir 
vazifedir. 
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Evet efendiler biz, topraklarımız kadar, 

numusumuz, dinimiz için de harbediyoruz. Mu
kaddes yurdumuza giren düşmanın ayaklarım 
kırarken, namusu millimizi çiğniyen, şeairi di-
niyemizi yıkan mürtetlerin, melunların da ka
falarını koparmakta .zerre kadar ihmal göste
recek değiliz. Namus düşmanı, vatan ve din 
düşmanı alçaklar, millet düşmanı hainler, 
Büyük Millet Meclisinin adaleti muazzaması-
nı göreceklerdir! Ecnebi işgal kuvvetlerine gü
venerek bizim mukaddes mücahedelerimizle is
tihza eden, bütün Anadolu evlâtlarının soğuk
larda siperler içerisinde milletin varlığını, na
musunu müdafaa için en akur düşman ile ca
niyle, başiyle uğraşırken Ötede, bizim en büyük 
düşmanımız olan ecnebi işgal kuvvetlerine 
mensup zabitlerle kol kola dans eden kadınlar 
ve erkekler emin olsunlar ki, Büyük Millet Mec
lisinin o mühim adalet mahkemeleri huzurunda 
bütün hıyanetlerinin, bütün cinayetlerinin he
saplarını vereceklerdir. 

KADRİ B. (Diyarbekir) — Evvelâ haini va
tan olanların hesabını görelim. Ondan sonra da 
bunların.. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Devamla) — Biz şim
di harimi namus ve canımıza sokulan, hayatı
mıza kasdeden nâmert düşmanı tepelemekle 
meşgul olduğumuz için İstanbul'da bu fezahat 
ve cinayetleri irtikâbeden o rezil re rezilelere 
karşı yalnız bir ihtar ile iktifa ediyoruz. Elbette 
birgün gelecek ki Büyük Millet Meclisi bu ihta
rının, bu protestosunun ne demek olduğunu gös
terecektir. Hulâsa §u takdim •ettiğimiz takrirde 
arz ettiğimiz veçhile; Heyeti Celileniz tarafın
dan bir beyanname ııeşriyle bu ahvali rezile 
ve denienin protesto edilmesini arz ve teklif 
ediyorum. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Hay
siyeti milliye ve diniyeyi muhafaza etmiyecek 
hiçbir Miislüman tasavvur etmem. Binaenaleyh 
böyle bir beyanname neşrine lüzum yoktur. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Bunları yapanlar 
bizden değildir. (Başka işimiz yok mu sadaları) 
(Hafi celsede olsun sesleri). 

HAFIZ İBRAHİM Ef. (İsparta) — Efen
dim başka işimiz yok mu?, buyuruyorlar. Evet 
çok işimiz vardır. Fakat birçok işimiz meyanın-
da en mühim işimiz budur. Bugün İstanbul işgal 
altına girmekle, Büyük Millet Meclisinin nü-
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fusu siyasisinden hariç kalmamıştır. Bugün 
Makamı Hilâfet ve Makarrı Saltanatta en şeni, 
en feci, Islâmiyete en münafi, ahlâka en mu
zır şeyler yapılıyor. Bugün İngiliz ve saire men
supları ve paraya tamaan onlara hempa olan 
vatandaşlarımız tarafından haysiyeti milliye ve 
diniyemiz ayaklar altında ğiçneniyor. Bunun 
hafi celseye taallûku yoktur. Bu, İstanbul mat
buatına aksetmiştir. Karagöz gazetesini ve di
ğer gazeteleri okuyunuz. Mesele kadınlık mese
lesi değil, hayata, namusu milliye, İslâmiyetin 
şeref ve haysiyetine mütaallik bir meseledir ve 
Meclis bunda alâkadardır, binaenaleyh nüfuzu 
siyasi ve mânevisini ibraz etmelidir. Bugün ih
tar eder, yarın İstanbul'u istiddatettiğinde pen-
çei adalette ezer, zirüzeber eder. Yalnız bende
niz şunu istirham ediyorum. 

LÛTFt B. (Malatya) — Burayı ıslah et, 
sonra da istanbul'a geç! 

HAFIZ İBRAHİM Ef. (Devamla) — Bu
gün cidden orada bir teşkilât var. Asri inkılâp 
namı altında maatteessüf birtakım Türk gençleri 
sukutu ahlâka uğramış kimseler böyle cemiyeti 
hafiyeler değil, aleni cemiyetler teşkil ediyorlar 
ve bu cemiyetler vasıtasiyle ingilizlere, Yunan
lılara bütün düşmanlarımıza karşı ırz ve na
musu Isjâmiyentin pamaline vasıta oluyorlar. 
Bu yalnız his ve/ içtihat meselesi değil, na
mus, hayat ve siyaset meselesidir. Meclisi 
Âli pekâlâ muktedirdir, onlara karşı pek
âlâ bir beyanname neşreder. Onların gay-
rilâyık olan vaziyetini tâyin eder ve âtiyen 
tedip ve tecziye edeceğini âlemi Islâmiyete 
karşı ilân eder. (Müzakere kâfi sadaları) Ve 
âtiyen onlara tatbik eder. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendiler, Türk 
kanunları.. (Gürültüler) Memleketin mukadde
ratı üzerinde söz söyleniyor. (Söz vermiyoruz 
sadaları) (Devam sesleri) 

RElS — Salih Efendi; söz vermedim. 
SALİH Ef. (Erzurum) — Türklük ve islâ-

miyetto böyle şeraat yoktur. (Söz alda ondan 
sonra söyle sesleri) 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendiler, yir
mi kadar söz alan arkadaşlarımız vardır. 
Takrir gayet vazıhtır. Zannediyorum bunun 
için müzakere etmeye mahal yoktur. Yalnız 
bendeniz bir şey arz edeyim; takrirde bir 
beyanname neşri teklif ediliyor. Meclisten mün-
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tahap bir encümen, bir komisyon teşkilini tek- I 
lif ediyorlar. Tensip buyurursanız bunu Şer'-
iye Vekâletine havale edelim. Şer'iye Vekâ
leti yapsın. (Beye sadaları) 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Reis 
Bey, müsaade buyurursanız bir şey arz edece
ğim : Efendiler malûmuâlileridir ki, Büyük 
Millet Meclisi hini teşekkülünde bir beyanna
me neşretti. Bu yalnız Anadolu'ya değil, Mi-
sakı Millî dahilindeki bilûmum memleket
lere şâmildir. Bunun hilâfında harekette bu
lunanları tedibetmek kudreti hâsıl olduğu za
man yaparız. Beyannameyi neşretmek ve bun
ları kendimizden addetmek, bunları kabili hi
tap görmek demektir. Bunlar bizden değildir 
ki, tedibedelim. Onları biz kendimizden ad
detmiyoruz. Zaten onların cezalarını verece
ğiz. Onlar bu milleten değildir. Ne Müslüman 
ve ne de Türktür. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Ya
pılan şenaat Türk ve İslâmiyet namınadır 
efendim! 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Türk
lük ve İslâmiyet beriüzzinınıedir. Bunu ben 
İslâmiyet namına kabul etmiyorum. (Anlaşıl
madı sadaları) İslâmiyet ve Türklük namına 
böyle bir şey olmaz. Ben bunları kabul etmiyo
rum. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Ben de ka
bul etmiyorum. Pek doğrudur. 

REİS — Efendim, reye koyuyorum. Takrir 
veçhile bir beyanname neşrini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. (Anlaşılmadı sadaları) Ve
rilen takrir veçhile bir beyanname tanzimiyle 
ilânını kabul edenler . (Gürültüler) Efendim 
tanzim edilecek beyannamenin münasip makamat 
vasıtasiyle tebliği için Şer'iye Vekâletine hava
lesini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

5. — İSTİHZALAR 

1. — İsparta, Mebusu Nadir Beyin, malî işlere 
mütaallik 7 madde üzerine Maliye Vekâletinden 
istizah takriri. 

REİS — İsparta Mebusu Nadir Beyin, Maliye 
Vekâletinden istizah takriri var: ] 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Milletin canından ve kanından çıkarılan para- i 
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larm mavuzialehine sarf edilmesi bütün serkârda 
bulunan rüesa ve memurinin ekdem vâzaİfin-
den olduğu halde bir zamandan beri Maliye Ve
kâletinin devam eden israfat ve daha doğrusu 
suiistimalâtı tasavvurun fevkine çıkmış ve bun
dan bâzılarına ıttılaı tam hâsıl olmuş olduğun
dan Meclisi Âlinin nazarı dikkatini celp maksa-
diyle keyfiyeti zirde arz ve tadada mecbur ol
dum. 

Birincisi : Elyevm maliyenin Veznei Umumiye 
kaleminde on bir efendi muvazzafan müstah
demdir. Bunlardan dört efendi eski hesabatm 
tetkikine tefrik olunmakla mezkûr kalemin me-
salihi ruzumerresini rüyet etmek üzere yedi 
efendi müstahdem bulunuyor. Kalemin hergün-
kü işine bu yedi memur kâfi değil, belki fazla 
olduğu halde güya gündüzleri işe yetişilmiyor-
muş gibi bir de gece mesaisi namiyle bunlardan 
dokuzu geceleri iş görmek bahanesiyle bir iki saat 
meşgul edilmek suretiyle herbirine maaşların
dan başkaca beher gece birer buçuk lira ücret 
verilmekte ve vezne müdürüne de güya bunlara 
riyaset ediyor diye ona da beher gece için iki 
lira ita olunmaktadır. Halbuki bunların külli-
yevmiıı gördükleri hizmet tetkik olunduğunda 
birkaç efendinin hizmetine nihayet verilmesi lâ-
zımgeleceği gibi geceleri de haizi ehemmiyet bil
iş görmedikleri ve alman paraların fuzuli oldu
ğu bariz bir surette çıkacaktır. 

İkincisi : Maliye Vekili Hasan Beyin elinde 
mirî parasiyle hem de gali fiyatlarla altmış al
tı reis beygir ve üç aded araba vardır. Bunla
ra bakmak için de doksan lira aylıkla arabacı 
ve seyis istihdam olunmakta ve bu (hayvanla
rın iaşeleri hazinei milletten verilmektedir. Bu 
beygir ve arabaların masrafı mahiye üç yüz li
rayı tecavüz etmektedir. Güya bu arabaların 
bir tanesi vekili mumaileyhin zatına ve ikisi 
ecnebi misafirlerin rükûbuna mahsus imiş. Ee-
nebi misafirlere araba lâzım olduğunda kira 
arabası bulmak mümkün ve tasarruflu iken bu 
cihet nazara alınmıyarak bu bahane ile vekili 
mumaileyhe bu altı beygir ve üç araba ve ara
bacı ve seyisler masrafını hazineden almak su
retiyle arabaların kâffesini keyif ve hevesatm-
da kullanmaktadır. 

Üçüncüsü: Maliye müsteşarı Zekâi, Bey iki 
bin beş yüz lira avans alarak Maliye Vekili tara
fından • İstanbul 'a gönderilmiş ve güya otomobil 
ve araba almak için de Bankı Osmani vasıta-
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siyle müsteşarı mumaileyhe başkaca on bin lira 
irsal edilmiştir. Gerçi bundan başka tnebolu 
Bankası vasıtasiyle yirmi bin lira daha gönde
rildiği mervi ise de bunun henüz mevsukıyeti-
ne dair malûmat alınamamıştır. Egerçi bu yir
mi bin lira da gönderilmişse Maliye Vekili el
bette söyliyecektir. Meclisi Âli ordunun müb-
rem ihtiyaeatı için kıvrandığı bir sırada Mali
ye Vekilinin bu gibi bilûzum masraflara hod-
behod hazinei milletten para çıkarması her (hal
de muvafık olmasa gerektir. 

Dördüncüsü: Maliye mütehassıslarınca ma
lûmdur ki ; maliye tahsisatı zatiye dairesinin 
mülki ve askerî kısımlarında bir komisyon var
dır. Bu komisyonda bulunan memurin müdür
leri âza sıfatiyle bu komisyona devam eder. Ve 
eytam ve eramil maaşatmı tahakkuk ettirirler. 
Halbuki müdiran bazan komisyona devam eder, 
bazan hiç gelmezler. Meselâ bir ayda bir ko
misyon on defa toplanırsa bu içtimalarda kim
ler bulunmuşsa yalnız onlara yevmiye verilir. 
Bulunmıyanlara verilmemek lâzımgelirken her 
içtimada bulunmuş gibi bütün müdiran bilâis-
tihkak mütemadiyen yevmiyelerini almışlardır 
ki, bu açıktan suiistimaldir. Bunun bu veçhile 
vukuu komisyon kararlariyle sabittir. Çünkü 
her içtimada kimler bulunmuşsa kararlarda yal
nız onların imzası var. Bulunmıyanlann im
zası yoktur. Binaenaleyh işte kararlarda im
zaları olmıyanlar da yevmiye almışlardır. Bu 
cihetin sübutu komisyon kararlariyle masraf 
yevmiyesinin tetkiki ile tezahür eder. 

Beşincisi : Maliye Vekâletinin bütün levazımı 
Memurin Müdiri Faik Beyin elindedir. Meselâ bu 
zat veya adamları vasıtasiyle bir tüccar ve esnaf
tan bin kuruşluk bir eşya mubayaa olunmuşsa o 
tüccar veya esnafa beş bin kuruşluk ve daha faz
la miktarı hâvi bir senet mühürlettirilmektedir ve 
mahsup puslası da böylece cereyan .etmektedir. 
Bunun sübutu ise evvelâ bu kabîi masraf senet
lerini almalı ve zirinde mührü bulunan eşhastan 
badelkasem sorulmalıdır. Cereyan eden suiistima-
lât tabiatiyle meydana çıkacaktır. 

Altıncısı : Devairi Maliyenin mahrukat he
sabına şimdiye kadar elli altmış bin kuruş vezne
den çıktığı halde elyevm Maliye odalarında odun 
yoktur. Bu miktar para ile bahara kadar kifayet 
edecek odun tedarik olunabilirdi. İşte Maliye le
vazımının suiistimalâtma bundan bariz bir delil 
olamaz. 
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i Yedinci : Hasbelicap memurini Hükümetin 
I Kayseriye gittiği zaman Maliye müsteşarına bin 
j lira avans verilmiş, Kayseri'ye gideceğim, diye 

birçok memurlar harcırah almış, sonra da Kay
seriye gitmemiş, bu avans ne oldu? Ve nerelere 
sarf edildi? Harcırah alıp gitmiyen memurlar
dan bu harcırahlar istirdadedildi mi? Zannediyor 
rum ki, edilmemiştir. 

İşte Maliye Vekâletinde cereyan eden israfat 
ve suiistimal âttan bir kısmını bâlâya tahrir ve 
Meclisi Âliye arz eylerim. tndeliktiza başkaca 
tafsilât dahi verilecektir. Binaenaleyh hususatı 
marazanın Maliye mütehassıslarından mürekkep 
ve Meclisi Âliden müntehap bir heyeti teftişij^e 
canibinden tetkiki halinde cümlesinin zahir ola
cağını ümid ederim ve mesrudatı vakıamın alel
ûsul istizahını teklif eylerim. 

26 Kânunevvel 1337 
İsparta Mebusu 
Mehmed Nadir 

NADİR B. (İsparta) — Reisbey daha verece
ğim tafsilât vardır. 

REİS — Maliye Vekâletinden evvelce kabul 
edilmiş bir istizah takriri vardır. Bittabi Ma
liye Vekili bizzat ona cevap verecektir. Bina
enaleyh onunla birleşsin o da bununla beraber 
hallolur, gider. (Hayır o başka, bu başkadır 
sadaları) 

NADİR B. (İsparta) — Reis efendi daha 
vereceğim izahat var. Söz ver bana. 

REİS — İstizahı kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edildi. 

6. SUALLER 

1. — Karesi Mebusu Âbdülgafur E fendinin, 
Ankara iptidai mekteplerine dair Dahiliye ve 
Maarif Vekâletlerinden sual takriri 

REİS — Ankara mektebi iptidaileri hakkın
da Abdügafur Efendinin Dahiliye ve Maarif 
Vekâletlerinden sual takriri var. Dahiliye ve 
Maarif Vekâletlerine havale ediyoruz. 

2. — Karesi Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, 
Ereğli kömür havzasındaki amele hakkında İk
tisat Vekâletinden sual takriri 

REİS — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Be
yin, Ereğli havzai fahmiyesi madencilerinin te-
menniyatı hakkında ne yapıldığına dair tkti-
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sat Vekâletinden sual takriri var; İktisat Ve
kâletine havale ediyoruz. 

d. — Diyafbekir Mebusu Kadri Beyin, Nihacl 
Pa§a hakkında» Erkimi Harbiyei Umumiye Ri
yasetiyle Müdafaai Milliye Vekâletindim sual 
takriri 

REİS — Diyarbekir Mebusu Kadri Beyin, 
Nihad Paşanın hangi mahkemeye verildiğine 
dair Erkânı Harbiyei Umumiye ve Müdafaai 
Milliye Vekâletlerinden sual takriri var. Erkâ
nı Harbiyei Umumiye „ Riyasetiyle Müdafaai 
Milliye Vekâletine gönderiyoruz. 

2. — Bolu Mebusu.Tunalı Hilmi Beyin, An
kara Vüâyeti ve Belediyesi hakkında Dahiliye Ve
kaletinden istizah takriri. 

REİS — Tunalı Hilmi Beyin, belediyeler 
hakkında Dahiliye Vekâlttinden istizah takriri 
var. Okunacak. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Tu
nalı Hilmi Beyin dünkü sual takriri uzun uza-
dma müzakere edildi. Binaenaleyh kabul veya 
ademikabul hakkında bir karar verilecektir. 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
1. Belediyelerin fevkalâde bildiğim ehem

miyetlerinden (Nevahi Kanunu) nun bir nevi 
(Belediye- Kanunu) hükmünde olacağından vaz
geçtik ; (Ankara Belediyesi) ile onun mafevki 
olan (Ankara Vilâyeti) işleri bir gaye meselesi
ne girmiştir, Zira; 

2. (Türkiye Büyük Millet Meclisi Halk 
Devleti) hamdolsun iyice teessüs etmiş bulunu-
y«n% Binaenaleyh bu yeni idarenin parlak neti
cesi bir numune gibi (Halk Devleti Payitahtı) 
Ankara şehrimiz (Payitaht Vilâyeti) Ankara 
vilâyetimiz olmak lâzımdır. 

3. Şehir nüfusunun otuz küsur binden 
altmış bine fırlaması da göz önüne getirilirse 
Ankara Belediyesi işlerinin, sıhhi endişelerin 
fevkalâdeliklerinin takdiri hususunda asla 
güçlük çekilmez. 

4. Bu tarihî Ankara îıın binlerce misafiriVne-
yamnda mütaaddit devlet mümessillerinin, heyetle
rinin gelip gidon eenebi muharrir ve ekâbirinin bu
lundukları da mübarek yeni idaremiz nam ve 
hesabına utanmamak ve yüz bızartan hallere 
Meclisçe bütün arkadaşlarım bu son çekilmeye 
ahdetmemek imkân haricindedir, itikadmdayım. 
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5. Şahıslarına hürmetkar ve İstiklâl müca

delesi dolayısiyle hizmetleri karşısında şükranT 

güzar bulunduğum makam sahipleri zatlar ma
alesef vilâyet ve belediye memurunu tedvir eh
liyet ve istidadını haiz değildirler. 

1. Belediyede basiret yoktur. Şehrin yeni 
plânı buna delildir. 

2. Belediyede değil âti hattâ hal itibariyle 
olsun basiret yoktur. Nitekim plân mucibince 
ameliyata başlamış ve bırakıvermiştir. 

3. Belediye böylece başlayıp bıraktığı te
şebbüsleriyle Halk Sandığını mutazarrır etmek
tedir. Darülmuallimin önünde inşa ettirilip ikmal 
edilmek için yalnız kiremitliği kalmış olan ve ay
lardan beri yağmur altında bozularak yıkılmaya 
başlamış olan umumi helâler binasının hali bu
na en acı bir şahittir... Halbuki : 

4. Belediye bu gibi inşaat için ihtiyacı 
bulunduğu bahanesiyle şüpheli eşhastan, tebide 
veya esnan erbabından sevka tâbi (altmış yedi) 
kişiyi alıkoydurmuştur. Buna bir köy muhtarı 
cüret etse idi asılırdı. 

5. Belediyenin (hüsnüniyet) asarından bir 
iki misal : 

b) Kürekle giderilebilir katı çamurlara hat
tâ köşk süpürgeleriyle süpürtmüştür. 

c) Yeni caddenin çukurlarını her taraf taş-
4a horasan denilebilecek yapı yıkıntıları ile dolu 
olduğu halde toprakla doldurtmuştur. Bu kabîl 
(hüsnüniyet) asarı çoktur. Lâkin bunların hepsi 
belediyedeki halk sandığını beyhude masrafa so
kar beceriksizliklerdir. 

6. Belediye dairesi önündeki esnaf caddeye 
amuden bir kaldırım yaptırtmıştır. Zemin me
yilli olduğundan bir yağmurla göl halini alacak
tır. Zira kaldırımın iki noktasında geniş, akm-
tılık yapılmak lâzımken yapılmamıştır. Beledi
ye gözü önündeki bu kusuru bile görmemekte
dir. 

7. Belediye dairesi önüne dikili ağaç fidan
larını yetiştirmemiş, kuruyan bu fidanların mu
hafaza çitlerini hemen kaldırtacağına aylarca 
halkın ayağı altında bırakmıştır. 

8. Belediye tanzifat işlerinde de ihmalcidir. 
Geçen akşam Hüseyin Avni Beyle bir hasbihale 
dalmış, duraklamıştık. Birden bire içerime bir 
bulantı çöktü, müstekreh bir kokunun nerden 
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geldiğini öğrenmek için başımı çevirdim, meğer 
belediye dairesinin kapısı önünde imişiz! 

9. Belediye bu tanzifat işlerinde de becerik
sizdir. Süprüntü arabasının başında kontroleu 
olan belediye çavuşu tepesine murdar suları 
akan boruları içeriye aldırtmayı vazifesi dâhi
linde zannetmiyor. Bu su'lar kışın donar. Ya
zın kokar. Etrafını süpürtmek niye yarar : Bey
hude masraf! 

10. Çavuşun bu ehliyetsizliği belediyeye ,ra-
cidir, demektir ki, belediye maiyetini intihapta 
da isabetsizlikler gösteriyor. Nitekim birgün 
yeni caddenin yaya* kaldır]mı üzerinde beledi
yenin kudurmuş zannolunan (Gençlik çağma 
henüz basmış) arabacısiyle hayvanları (sırf ca
ka olmak üzere) eevelânlar yapmış ve kaldırı
mın son taşını sokmuştur. 'Bu, belediyenin taş 
arabasiymiş... 

11. Süprüntü arabasının basınçla çavuş bu
lundurmak derecesinde dünyada miskine tesa
düf edilemez bir usul müessisi olan belediye bu 
mantıksızlıktan kurtarılmıştır. Şehir Sıhhiye 
Müdüriyetince tanzifat mmtakalarına tefrik ve 
tanzifat arabalarının adedinin yirmiye iblâğı 
kararının ittihazını temin etmiştir. Lâkin bele
diye bu esaslı işi takip değil, müracaat suretiyle 
yani yem pahalılığını bahane ederek hayvanlar] 
satmak tarikiyle akim bırakmıştır. Hattâ ordu 
erkânından bir zat (arabalarınızı on saatlik bir 
mahalle üç sefer gönderiniz. Yemlik mubayaa» 
ettiriniz. Bir seferliğini hıfzile iki seferliğini 
satsanız hayvanların bedellerini çıkarırsınız.) 
vesayasında bulunmuşsa da hayvan satımının 
sonu gelmemiştir. Demek ki, belediye tanzifat
tan feragat kararını vermiştir. 

OSMAN B. (Lâzistan) —Usulü müzakereye 
dair söyliyeceğim efendim. Bunun böyle mufas 
salan okunması demek, sahibi istizahın hiç ifade-

•.: vermiyeceğine delâlet eder. Neye dair istizah 
ediyorsa rica ederim ona dair muhtasar olarak 
anlatsın. Bu gibi şeylerle uğraşmıyalıın. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — istirham ede. 
rim dinleyiniz. İçinde cinai maudeler vardır. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Mahkemei cinayc 
te havale edersiniz (Dinlemiyoruz sadaları) (Kâ
fi, kimse dinlemiyor sadaları) 

YAHYA GALlB B. (Kırşehir) — Burası 
Meclisi idare mi % ' 

TUNALI HİLMÎ B. (Bolu) —Reis Bey mü
saade ediniz. Yahya Galib Beye cevap verece 
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ğim, burada dün bir malmüdüründen bahsolun-
du. Neden koca bir belediye hakkında söz söy
lenmesin 1 Ankara Halk Devletinin Payitahtıdır. 
Onun ıslahına çalışmak en büyük vazifedir. (Ret 
sadaları) 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim 
bu mesele hakkında dün lâzımgei.en müzakere 
olmuştur. Bunu reye koyunuz. İsterse kabul olu
nur, isterse kabul edilmez. Bilâmüzakere reye 
konsun. Hilmi Bey suali kâfi görmedi, istizaha 
kalbetti. Ya kabul edilir veyahut reddedilir. Ni
çin gürültü ediyor"? , ...• 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — "Nizamnamei 
Dahilî mucibince okunması lâzımgelir. Arka
daşlarımın vicdanı bunu ta.vşiye etmelidir. 

TAHSİN B. (Aydın) — Mademki okumaya 
karar verdik, okunsun efendim. 

REİS — Hilmi Beyin bu istizahının nihaye
te kadar okunmasını kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. Kabul olunmamıştır. İstizahı ka
bul edenler el kaldırsın. Kabul edilmedi. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Reis Bey bu
nu reye koymak Nizamnamei Dahilîye muvafık 
değildir, muhaliftir. Binaenaleyh bunun nihaye
tinde memlekete karşı irtikâbedilmiş bir cina
yet vardır. 

REİS — Efendim kabulünü reye koydum 
reddedildi. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) —'Koyamaz
sınız Reis Bey. 

ÖMER LÜ'TPİ B. (Amasya) — Reis Bey 
usulü müzakereye dair söz isterim. 

REİS — Mevzuu müzakere kalmadı. 
ÖMER LÛTEÎ B. (Amasya) — Bİ2 buraya 

Ankara Belediyesinin kaldırımları için gelme
dik. Yeter bu kadar beyhude yere saatlerce 
vakit geçirmek doğru değildir. Binaenaleyh biz 
buraya, başka işler için geldik. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Ben memle
ket için intihabolundum geldim, buraya (Gürül
tüler) (Ret sadaları) Reis Bey istizahı reye ko
yunuz. 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Reis Efen
di hazretleri! Meclis günlerden beri en müsta
cel işlerden birine başlamış ve günlerden beri 
celseyi hafiyede müzâkeratma devam etmekte 
bulunmuştu.- Rica ederim ondan daha müsta
cel bir iş var mıdır ki, Meclisi ızaai evkata sevk 
ediyoruz? 
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TÜNALI HİLMİ B. (Bolu) — Beis Efendi 

söz istiyorum. Arkadaşlarıma karşı bir şey söy-
liyeeeğim, müsaade buyurun, bir kelime. 

THYFİK RÜŞDÜ B .(Menteşe) — Reye ko
nulsun efendim. Hangi mesele müstacelse. 

TUN Al A H Î L M Î V B . (Bolu) — İstizahımı re
ye koyunuz. 

REİS — Efendim reye koydum, reddedildi. 
TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Reis Efendi 

istizahımın okunup okunmamasını reye koydu
nuz. rhı ziyade alâkadar olan benin, ben bjle 
işitmedim. (Konuldu sadalan) 

8 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. —• Bolu Mebusu Şükrü Beyin, îdarei Umu
miyet Vilâyat Kanununun 67 nci maddesinin son 
ftkrasiyle 6'tf nci maddesinde gösterilen mukar
rer atın Memurin Muhakemat Encümeni tarafın
dan niyet edilmesine dair kanun teklifi ve Da
hiliye Encümeni mazbatası (1) 

REİS —• Şûrayı Devletin Memurin Muhake-
matma mütaallik vazaifinin sureti ifası hakkın
daki 4 Temmuz 1337 tarihli Kanunun zeyli 
hakkındaki bir maddelik kanunun ikinci müza
keresine başlıyoruz. Dahiliye Encümeni mazba
tası okunacak : 

Dahiliye Encümeni mazbatası 
f>olıı Mebusu Şükrü Bey tarafından verilen 

teklifi- kanuni bittetkik haddizatında muvafık 
görülmüşse de Meealisi İdare mukârreratmı de-
recei nihayede tetkik a dair olan mezkûr mad
delerden başka Meealisi Umumiyei vilâyat ımı-
karreratı aleyhine, valinin itiraziyle vukubula-
cak tetkikatın dahi Şûrayı Devlete aidiyeti Îda
rei Vilâyat Kanununun yüz otuz beşinci mad
desi ahkâmından bulunmakla cümlesini ihtiva 
etmek üz'ere tadilen tanzim kılman maddei mü
zeyyele berveçhi zir Heyeti Umumiyenin nazarı 
tasvibine arz ve takdim olunur. 

Şûrayı Devletin Memurin Muhakematma mü
taallik vazaifinin sureti ifası hakkındaki 4 Tem
muz 1337 tarihli Kanuna müzeyyel kanundur. 

Maddei Müzeyyele — Îdarei Umumiyei Vi
lâyat Kanununun 67 nei maddesinin son fıkra
siyle altmış sekizinci ve yüz otuz beşinci mad
delerinde gösterilen mukarrerat dahi işbu encü
mende tetkik olunur. 

(1) Birinci müzakeresi 132 nci içtimada. 
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RAGIB B. (Kütahya) — Reis Bey evrakı 

varide bitti mi? 
OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Perşembe 

günü kanun hakkında münakaşa icra edildi. Lâ
zistan Mebusu Esad Beyin takriri müzakereye 
esas ittihaz edilerek müzakereye devam oluna
caktır. Yeniden müzakere kapısı açmaya lüzum 

I yoktur. Zannederim esasen... 

j 2. — Lâzistan Mebusu Esad Beyin, Memu-
\ rin Muhakemat Kanununa bir maddei müzeyyele 

ilâvesine dair kanun teklif (2/419) 

REİS — Efendim Memurin Muhakemajtma 
ait Lâzistan Mebusu Esad Bey tarafından veri
len tadilname okunacak: 

Riyaseti Celileye 
Esbabı mucibesini şifahen arz ve izah eyle

diğim veçhile Memurin Muhakemat Kanununa 
zeyil olmak üzere berveçhi âti tadil teklif eyle
rim. 29 Kânunuevvel 1337 

Lâzistan Mebusu 
Esad 

Maddei müzeyyele 1. — Îdarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununun 67 nci maddesinin fıkra
siyle 68, ve 135 nci ve 146 nci maddelerinde 
muharrer mukarrerat ve Şûrayı Devlete ait di-

. ğer vazaif ve muamelât dahi işbu Memurin Mu
hakemat Heyetince tetkik ve ifa edilir. Ve le-
delicap yalnız kavanin ve nizamet Büyük Mil
let Meclisince tefsir olunur. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Onun için evvelce bir 
kanun kabul edilmişti. Bendeniz teklif ettim. 
İkinci müzakeresi kalmıştı. Bu teklifi kanuni
nin bununla birleştirilmesi lâzımgelir. 

3. — Canik Mebusu Nafiz Beyin, Şûrayı Dev
letin Memurin Muhakematma mütaallik vazaif i-

ı nin sureti ifası hakkındaki 4 Temmuz 1337 ta
rihli Kanuna bir zeyil yapılmasına dair kanun. 
teklifi (2/4Î8) 

NAFİZ B. (Canik) — Efendim; şimdi iki 
takrir vardır. Tadil takriri birisi Esad Beye
fendinin, diğeri de bendenizin. Esad Beyefen
dinin takrir mealinde birleşiyoruz. Yalnız, bir 
fark vardır. Bendeniz Şûrayı Devlete ait im-
tiyazat mesailinin tetkikini Nafıa, Adliye bir 
d*e İktisat encümenlerinden mürekkep bir he-

I yete tevdi ediyorum. Esad Beyefendi ise evra-
i kın tetkikine memur olan heyete tevdi ediyor. 
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Bendeniz o heyetin işleri pek yok olduğundan 
ve bahusus şu her ikimizin de tadilnamesiyle 
heyete ilâveten tevdi edilen diğer vazaif de tev
di edildiği takdirde heyetin işleri fevkalâde ka
baracak ve imtiyazat gibi mühim evrakı havi 
olan mesail yüzüstü kalacaktır. Gerçi üç encü
men içtima ettiği takdirde kırk beş zattan mü-
rekkebolmak gibi yüksek bir adedfe baliğ ola
cak. Fakat malûmu âlinizclir ki, encümenfer 
beş kişi ile yani sülüsü ile akdi içtima etmek
te ve üç encümenin sülüsü ise on beş kişi et
mektedir ki, imtiyazat mesaili gibi mühim 
meselelerin iâakal on beş kişiden aşağı bir en
cümende müzakere edilmesini bendeniz doğru 
bulmadım. Onun için taksimi amal kaidesine 
tevfikan diğer encümenin mesaisini çoğalt
mak için bu imtiyazat meselesini bu üç 
encümenden mürekkep heyete tevdi ede
lim ve tefsir meselesi zaten Meclisi Âli-
nizdedir. Onu da kanunen tefsire lüzum görü
yorum. Esad Beyefendi ile ikinci fıkrada bir-
1 eşiyoruz. Şûrayı Devletin memurin muhakema-
tmdan ve imtiyazattan maada vazaif i umumiye-
sine de memurin muhakematı tetkik heyeti 
baksm, diyorlar. îkisi de birdir. Bendenizin 
de takririm bu mealdedir, yalnız tarzı tahrir
leri başkadır. Esad Beyefendi, îdarei Umumi-
yei Vilâyat Kanununun Şûrayı Devlete vazaif 
tahmil ettiğine dair maddelerini saymış, ben-
denizse hiç madde saymıyorum. Madde say
makla işin içerisinden çıkılmaz, unutulmuş da
ha birçok şeyler vardır. Şûrayi Devlet vaza-
ifine dair alelıtlak götürü pazar bir tâbir kul
lanılmak, yani memurin muhakematmı ve sa-
ireyi memurin muhakematı evrakını tetkika 
memur olan heyete devretmek daha doğrudur. 
Şu hale nazaran bir fark vardır ki, o farkı da 
arz ettim. İmtiyazat mesailinin bendeniz üç 
encümenden mürekkep bir heyete tevdi ediyo
rum. Aynen kabul edilirse mucibi menfaat olur. 

Sonra efendim, usulü müzakere hakkında 
bir şey arz edeceğim. Malûmuâliniz kanunun 
ikinci müzakeresine yalnız tadil takriri veren 
zat söz söyler, söz söylemek hakkı yalnız o za
ta münhasırdır. Binaenaleyh ahar tarafından 
söz söylenemez. 

ESAD B. (Lâzistan) — Bir kere Nafiz Be
yefendinin takririnde Tetkik Encümeni tâbiri 
vardır. Muhakemat Encümeni, Memurin Mu-
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hakemat Heyeti vardır. Encümene verilsin de
nildiği takdirde Memurin Muhakemat Encüme
nine gitmesi lâzımgelir ki, dün de arz etmiş
tim. Memurin Muhakematı Encümeninin 1 200 
evrakı vardır. Bunlardan ancak yüz altmış 
kadar evrak çıkarabilmiştir. Tabiî b& evrak 
tevdi edilirse işler daha ziyade uzayacaktır. 
Bu mahzura binaen diyorum ki : Heyete veril
sin. Heyet on beş kişiden ibarettir. Bir misal 
arz edeyim : Biz yüz altmış evrak çıkarmışız. 
Heyete beş, altı kâğıt vermişiz, demek ki, ora
ya mevdu vazaif pek azdır. Memurin Muhake
mat Encümeni bir meseleyi bidayeten ve dere-
cei saniyede tetkik eder. Derecei saniyede tet
kik ettiği mesele katiyen hal ve faslolunmuyor. 
Eğer men'i muhakeme kararı verirse giderse, 
bidayeten ittihazı karar ederse her halde heye
te gitmesi lâzımgelir. Çünkü men'i muhakeme
ye itiraz vukubuluyor. Kanuni itiraz vukubul-
sun bulmasın her halde gidecek, diyor. Bida
yeten ittihaz ettiği lüzumu muhakeme kararı 
ki, ona da her halde itiraz vukubulursa o da 
heyete gider. Demek istiyorum ki, heyete mev
du vazaif pek azdır. Yalnız kanunun tefsirini 
Heyeti Al iyenize bırakıyorum. Ledelicap tefsir 
eder. O noktada Nafiz Beyle beraberiz. Maddele
ri göstermekten maksadım, asıl Şûrayı Devletin 
yaptığı vazifeleri orada sarahaten göstermektir. 
İktisat, Nafıa encümenlerine bendenizee, lüzum 
yok. Heyeti Aliyeniz bilir. On beş kişiden nıü-
rekkebolan Memurin Muhakemat Heyeti o işi do 
görebilir. Artık takdir Meclisi Âlinize aittir. 

ABDULLAH AZMİ Eı. (Eskişehir) — Usulü 
müzakere hakkında söyliyeceğim. 

OSMAN B. (Lâzistan) — îmtiyazata ait me
saili İktisat, Nafıa ve Adliye encümenlerinden 
mürekkep bir komisyonun tetkikini teklif edi
yorlar. Bunun doğru olmıyacağını arz edeceğim. 
Çünkü farz edelim ki, birisine bir imtiyaz veri
liyor. Bunun fennî bâzı hususatı vardır. Fakat 
Büyük Millet Meclisi Nafıa Encümeni mutlak 
mühendislerden teşekkül eder diye bir kaide 
'yoktur. Ve hattâ şunu arz edeceğim ki : Büyük 
Millet Meclisinin âzası meyanında mühendisin 
bulunması meşruttur diye Teşkilâtı Esasiye Ka
nunumuzda dahi öyle bir şey yoktur. Binaen
aleyh bir ikinci intihapta azayı kiram arasında 
mühendis bulunmıyabilir. Bu gayet tabiî bir 
şeydir. Çünkü halk istediğini intihabeder. Bi-
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naenaleyh Nafıa ve iktisat encümenlerinin mut- I 
laka azalarını mütehassıs kimselerden kabul et
mek doğru bir şey değildir ve olamaz. Binaen
aleyh imtiyazat gibi, bilhassa şümendiferlere, li
manlara mütaallik - az - çok bendenizin mesleki
me taallûk ettiği için arz ediyorum - Bunların 
tetkiki mutlaka bir heyeti fenniye tarafından 
yapılabilir ve bu heyeti fenniyeye sahip ancak 
Nafıa Vekâletidir. Imtiyazata mütaallik mesaili 
aidolduğu vekâlet tetkik edebilir. Sonra heyeti 
umumiyesi Heyeti Celilede tabiî münakaşa edi
lebilir ve bu hususta tadil teklifim de vardır. 
Şunu arz etmek istiyorum ki; bu üç encümenden I 
mürekkep bir heyet tarafından mesaili imtiyazı- I 
yenin tetkiki doğru değildir. Yani kabili tatbik I 
bir keyfiyet değildir. I 

ABDULLAH AZMİ E l (Eskişehir) — Kfen
diler görülüyor ki, Şûrayı Devletin bilcümle va-
zaifi taksim edilmek isteniliyor ve ve böyle 
olmalıdır, yalnız verilen tadilname, tadilname- I 
den ziyade bir zeyil veyahut ilâve gibi bir I 
şeydir. Binaenaleyh Meclisten alelımiyya 
bir takrirle bu bir maddei kanuniye olarak 
gelmektense, takrir kabul edilsin veya edil
mesin, nazarı dikkate alındıktan sonra encü- I 
mem mahsusuna gitsin, bu suretle Şûrayı Dev
lete ait vazaif taksim edilsin. Noksan bir şey 
kalmasın ki, sonra bir yanlışlık vukubulma- I 
sın. Çünkü mühim bir meseledir. Bugün bir I 
şey kabul ediyoruz, yarın noksan görülüyor, 
bir takrirle yine iade edilmek icabediyor. I 
Onun için bence takrirler müraeahtır. Tak- I 
rirler encümeni mahsusa gitsin. Encümeni I 
mahsusunda, Şûrayı Devlete ait bilcümle va- I 
zaif Tetkik Encümenine mi verilecek, yoksa I 
Mecliste teşekkül edecek encümenlere mi, ve- I 
rilecek? Bu tesbit edilsin. I 

Nafiz Beyin, imtiyazat hakkındaki, muta- I 
lâatını bendeniz de tasvibediyorum. Bir kere I 
Tetkik Encümeninin vazifesi başından aşmış- I 
tır. Meselâ Tetkik Encümeni bugüne kadar I 
iki yüz evrak tetkik etmiştir. Tetkik Heyeti I 
yalnız iki evrak tetkik etmiştir. Çünkü mesail I 
ancak o suretle vâki olmuştur. Binaenaleyh Tet- I 
kik Heyetine birçok vazaif verilebilir. Fakat I 
imtiyazat mesaili, dedikleri gibi, geldikçe I 
Mecliste teşekkül edecek her hangi bir encü- I 
mene verilir veyahut esası tesbit olunarak I 
üç encümenden birisine verilir. Fakat her ne J 
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de olsa, bu takrirler nazarı dikkate alındık
tan sonra^ kabul edilmek suretiyle değil, ev
velâ Encümeni Mahsusuna gitsin! Orada taksim 
ve tevzi edilsin. Bendeniz usulü müzakere hak
kında bir şey teklif ediyorum. Yani teklif
ler reye konulduğu vakit de nazarı itibara 
alınmak suretiyle konularak encümeni mah
susuna gitsin. 

CELÂLEDDİN ARÎF B. (Erzurum) Efen
dim Abdullah Azmi Efendi biraderimizin tek
lifleri gayet muhiktir. Yalnız encümene git
tiği zaman encümenin bir noktayı hazarı 
itibara almasını hassaten rica edeceğim. Ma-
lûmuâliniz imtiyazat meselesinde veyahut de
min de Osman Beyin söylediği veçhile, liman
lar meselesinde, yahut şimendiferler meselesinde 
doğrudan doğruya fennî birtakım mesail var
dır. Meclisi Âliniz encümenlerinde zanneder
sem ihtisas sahibi yoktur. Bu cihet nazarı dik
kat ve itibara alınmalıdır. Diğer cihette bu 
gibi mesail ile iştigal edecek zevatın kâffesinin 
bir mesuliyeti vardır. Bu mesuliyeti encümen 
azaları kabul edebilecekler mi? Yoksa Meclisi 
Âliniz azaları mesuliyet esaslarına iştirak ede
bilirler mi? Bu cihetlerin nazarı dikkate alın
ması lâzımgelir. 

BElS — iki takrir vardır. Nafiz Beyin ta-
dilnamesinde, kanunların tefsir hususu, Büyük 
Millet Meclisinin Adliye, Nafıa ve iktisat en
cümenlerinden mürekkep bir heyete, vazaif i sa-
irede, tetkik heyetine verilecektir, deniyor. 
(Hayır sadaları) 

Esad Beyefendi, bilcümle muamelâtın Memu
rin Tetkik Encümenine verilmesi icabederse, 
kanun tefsiri Büyük Millet Meclisine verilsin, 
diyor. 

Osman Bey de; imtiyazat mühim bir mese
ledir, bunun aidolduğu vekâletlere verilmesi 
yolunda bir tadilname veriyor. Her birisini de 
ayrı ayrı reye vaz'edeceğim. Bir de Abdullah 
Azmi Efendinin teklifi var; takrirler, kabu
lü katı olmaksızın nazarı dikkate alınsın, mad
deler üzerinde tashihat yapılmak üzere iktisat 
Encümenine verilsin, diyor. Heyetin miktarı 
tâyin edilmemiştir. Bu gibi nevakısı encümen 
ikmal ederse muvaffak olur zannederim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis 
Beyefendi, Dahiliye Encümeni de olacaktır. 
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Halbuki Adliyeye hiç taallûku olmadığı halde 
Dahiliye hariç bırakılmıştır. 

Dr. ADNAN B. (istanbul) — Efendim, reye 
koymazdan evvel bendenize müsaade ederseniz 
usulü müzakereye ait bir şey söyliyeceğim. Bu 
kanunu esasen teklif eden Şükrü Bey arkada
şımızdır. iki maddesinden teferrü eden mese
lelerin tetkik heyetine havalesini teklif ediyor
du ve bu teklifinden maksadı, birtakım mua
melât var. Kanunda zikredilmediği için kal
mıştır. Muvafık görürseniz bu kısmını kabul 
edelim. Diğer kısmı için de tadil takririlerini 
ayrıca encümene havale edelim, tetkik edilsin. 
Hepsini birden çıkarmak için acele edersek ar
kadaşların söyledikleri gibi yanlış birtakım şey
ler yapabiliriz. Onun için isterseniz birinci kıs
mı kabul edelim, diğer kısımlarını encümene 
gönderelim. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — En doğrusu budur 
efendim. Idarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 
67, 68 nci maddeleri mecalisi idareden dereeei 
saniyede sâdır olan hükümlerin mercii tetkiki 
Şûrayı Devlettir, diyor. Bu teklif de onun için 
verilmiştir. Diğer mesail için de başkaca teklifte 
bulunabilir. 

EEÎS — Usulü müzakereye ait takriri reye 
vaz'ediyorum : Tefsir ve imtiyazata mütaallik 
mesail haricolmak üzere yalnız memurin muha-
kematma mütaallik verilen takriri reye koyalım 
diyorlar. 

Maddei müzeyyele : Idarei Umumiyei Vilâ-
yat Kanununun 67 nci maddesinin son fıkrasiy-
le 68 nci maddesinde gösterilen mukarrerat işbu 
encümende tetkik olunur. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bendenizin bir teklifim 
var. Lütfen onu reye koyun. Birinci müzakere 
icra kılınmış ve kabul edilmiştir. 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Idarei Umumiyei yilâyat Kanununun 67 nci 

maddesinin fıkrai ahiresi ve 68 nci maddesi mu
cibince vilâyet ve elviyei müstakille mecalisi 
idaresinden halkın masalih ve muamelâtına mü
taallik sudur eden mukarrerattan kendilerini 
mutazarrır addeden alâkadarana işbu mukarre-
ratı dereeei âhirede Şûrayı Devlette tetkik ettir
mek hak ve salâhiyeti verilmiştir. Şûrayı Devle
tin müteşekkil olmaması hasebiyle mercii tetkik 
kalmamış olmaktan naşi halkın bu misillû mesa
ili yüzüstü durmakta ve bundan ashabı masalih 
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fevkalâde müteessir bulunmaktadır. Elyevm tet-
kikat ifa edilmek üzere taşralardan gönderilmiş 
birçok idari mukarreratı muhtevi evrakın mev
cut bulunmasına ve daha ziyade ukdei teehhür
de kalması ve gün geçtikçe çoğalması hukuku 
âmmenin tedvir ve tesrii noktai nazarından mö-
nafii maslahat ve adalet bulunmasına mebni mu
karreratı mephuseniıı tetkik ve intacı için zirde. 
muharrer maddei kanuniyenin (Memurin muha-
kem atma mütaallik mesail evrakının rü yetine 
memur encümenin vazaifini mübeyyin Kanuna) 
zeylolarak kabul . buyurulmaşını a rz ve teklif 
eylerim. 

12 Temmuz 1387 
Bolu Mebusu 

Şükrü , 

REİS — Şimdi birinci müzakeresinde ka
bul edilen şekli okuyacağız. 

Maddei müzeyyele — Idarei Umumiyei Vi
lâyat Kanununun 67 nci maddesinin son fıkra-

. siyle 68 nci maddesinde gösterilen mukarrerat 
işbu encümende tetkik olunur. 

ESAD B. (Lâzistan) — Reis Bey Idarei Vi
lâyat Kanununda 146 nci madde var. Bunun 
ilâvesi lâzımdır. O mesele hariçtir. Sonra baş
ka bir yanlışlık var. Tetkik Encümeni tâbiri 
var ki, beriki ziyad'e meşgul olan heyete gider. 
Sonra onun için (Memurin Muhakemat Heyeti) 
tâbirinin konması lâzımgelir. 

REÎS •— Efendim! Maddeye (146 nci mad
desinin) ve (Memurin Muhakemat Heyeti) tâ
birlerinin ilâvesini kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Maddeyi son şekliyle okuyoruz: 

Şûrayı Devletin memurin muhakematına müta
allik vazaifinin sureti ifası hakkındaki 4 Tem

muz 1337 tarihli Kanuna müzeyyel Kanun 

Maddei Müzeyyele — Idarei Umumiyei Vi
lâyat Kanununun altmış yedinci maddesinin 
son fıkrasiyle altmış sekizinci ve yüz otuz be
şinci ve yüz kırk altıncı maddelerinde göste
rilen'" mukarrerat dahi işbu heyette tetkik olu
nur. 

REİS — Heyeti umumiyesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

NAFİZ B. (Canik) — Müsaade ederseniz 
usulü müzakereye ait söz söyliyeceğim. Efen-
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dini tadilnamelerimiz muallâkta sallandı kaldı. 
Onları encümene' sevk edin bari. 

Dr. ADNAN B. (İstanbul) — Encümene gi
decek. Onu söyledim. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Me-
maliki meşguleden dâhile sevk edilen mevkuf
lar vardır. Her gün bunlardan birkaç tanesi 
ölüyor. Bu kanunun müstaceliyetle müzakeresi 
kabul edilmişti. Binaenaleyh arkadaşlardan ri
ca ederim, bunun müzakeresini bugün yapalım. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Mes
ken icarları Kanunu var ki, ruznamede onu mü
zakere edelim. 

0 

4. — Kütahya Mebusu Ragıb Beyin, Ziraat 
makinalarında istimal edilmek üzere hariçten ce.l-
bolunacak benzin, benzol, petrol, mazot, maden 
kömürü ile makina yağları ve damızlık ve çift 
hayvanatı ve saırenin Gümrük Resminden mua
fiyetine dair kanun teklifi (2/416) 
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REİS — Kütahya Mebusu Ragıb Beyin, Av

rupa'dan celbedilecek olan ziraat alât ve ede
vatının resimden istisnası hakkında bir teklifi 
kanunisi vardır. Lâyiha Encümenine havale edi
yoruz. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Efen
dim; Teşviki sanayi Kanunu var. Orada zaten 
bu gibi şeyler istisna ediliyor. 

RAGIB B. (Kütahya) — Reis Bey takririm
de müstaceliyet teklifi de vardır. Lütfen reye 
koyunuz. 

RElS — Müstaceliyeti kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. (Ne olduğu işitilmedi, sesleri) 

Efendim Avrupa'dan celbedilecek alât ve 
edevatı ziraiyenin resimden istisnası hakkında
ki kanunun müstaceliyetini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

On dakika teneffüs 

(İkinci Celse hafidir.) 

(Saat: 3,20) 
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