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B Î R Î N C I C E L S E 
Açılma saati : ? 

REÎS — Birinci Reisvekili Musa Kâam Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Atıf Bay (Kayseri), Mahmud Said Bey (Muş) 

REÎS — Celseyi küşadediyorum. Zaptı sabık 
hulâsası okunacak. 

(Okundu.) 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 
Birinci Reisvekili Musa Kâzım Efendinin tah

tı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası 
kıraat ve aynen kabul olundu. Heyeti Vekileden 
mevrut, Umuru evkafın tevhiden idaresine dair 
lâyihai kanuniye Şer'iye Encümenine, Teşkilâtı 
Mülkiyede tadilât icrası için Hükümete mezuni
yet itasına dair lâyihai kanuniye Dahiliye En
cümenine, Bolu'lu Bakkal Hasan'm bakıyei 
müddeti cezaiyesinin affına dair lâyihai kanu
niye Adiliye Encümenine, Devairin 1338 senesi 
bütçelerinin gönderildiğine dair tezkere Muva-
zenei Maliye Encümenine havale olundu. Mecli
si Âlinin selâmının orduya tebliğ edildiğine dair 
Erzurum Mebusu ve Roma Mümessili Celâleddin 
Arif Beyden mevrut telgraf kıraat edildi. îçel 
Mebusu Şevki Beyle rüfekâsmın telsiz telgraf 
alâtı mubayaasına memur edilen Posta ve Tel
graf Müdiri Umumisi Sabri Beyin izamına lü
zum olmadığına dair temenni takriri hadelmü-
zakere reddolundu. Kütahya Mebusu Cemil Be
yin ağaç katiyatmın men'ine dair takriri, şiddet
le nazarı dikkati celbedilmek üzere Müdafaai 
Milliye Vekâletine havale olundu. Hariciye Ve
kâleti için bir Vekil vekili intihabı hakkındaki 
Riyaseti Celile tezkeresi kıraat olunarak reyler 
toplandı ve tasnife kadar celse tatil olundu. 

İkinci celse 
Musa Kâzım Efendinin tahtı Riyasetlerinde 

bilinikat Saruhan Mebusu Celâl Beyin 52 müs
tenkife karşı 124 reyle Hariciye Vekâleti Vekilli
ğine intihabedilmiş olduğu tebliğ edildi. Dahiliye 
Vekâleti bütçesine tahsisat ilâvesi hakkındaki lâ
yihai kanuniye bilmüzakere maddeleri aynen ka

bul ve heyeti umumiyesi tâyini esamiyle reye vaz'-
olunarak ekseriyet hâsıl olamadığından ikinci de
fa reye konulacağı tebliğ olundu. Harekâtı Milli-
yeye hizmetleri esnasında kazazede olan sefain ve 
merakibi bahriyenin tazminleri hakkındaki Ka
nunun tabı ve tevziinden sonra müzakeresi karar-
gir oldu. Birinci Şubeden Dahiliye Encümenine 
izmir Mebusu Mahmud Esad Beyin intihabedil-
diğine dair mazbata kıraat olunup celsei hafiye
ye geçildi. 
Birinci Reisvekili Kâtip Kâtip 
Musa Kâzım Atıf Mahmud Said 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütlâa var mı? 
BASRİ B. (Karesi) — Ağaç katiyatmın men'i 

hakkında Cemil Bey tarafından verilen takririn, 
bendenizin bağlardaki tahribata dair verdiğim 
takrirle birleştirilerek Müdafaai Milliye Vekili
nin nazarı dikkatine arz edilmesine karar veril
mişti. Halbuki : Yalnız Cemil Beyin takririnden 
bahsedilmiştir. Bağlara da şâmil bir karar veril
miştir. O suretle tashihini rica ederim. 

REÎS — Efendim zaptı sabık tashihan kabul 
edildi. 

3. — TAKRİRLER 

1. — Sinob Mebusu Şerif Beyin, Sinob Tersa-
nesindehi binanın da mahallî belediyesine terkine 
dair temenni takriri 

REİS — Sinob Tersanesindeki binanın da be
lediyeye terkine dair Sinob Mebusu Şerif Beyin 
bir temenni takriri vardır. 

Huzuru Âlii Riyasetpenahiye 
Elmanız 
Sinob Ma Tersane namiyle mâruf mahallin 

belediyeye terkine Meclisi Âlii Millice karar ve
rilip tebligat icra ettirilmişti. Bu kere mahal
linden gelen cevapnamede teşekküratı lâzime 
ifa edilmekle beraber malhalli mâruzun yalnız 
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1 : 156 7 . 2 . 
arsasının terk olunduğu ve bunun mütemmimi I 
olan bina hakkında hiçbir sarahat olmadığı ve I 
bu bina belediyeye terk olunmanıışsa etrafı ka
le duvarları ve eski hükümet konağı ve polis 
ve jandarma daireleri ve denizle muhat olan 
bu arsanın denizden başka bir mahalden içine 
girilemiyeceği gibi hiçbir işe yaramıyacağı bil
dirilmekte ve icrayı icabı talep ve rica olun
maktadır. Malûmuâlileridir ki, tarihten yüz 
sene evvel âdi taş ve toprak, harç ve kereste ile 
ve o sıralar inşa edilmekte bulunan ahşap yel
ken gemilerinin kerestelerini muhafaza için ya
pılan bu bina şimdiye kadar hiçbir tamir gör
memiş ve arsa boyunca mümtet ve iki buçuk 
metre eninde dar, sarp ve çürük kereste yığı
nından ibaret ve sakfmdan ekseri yerleri çök
müş olmak hasebiyle kiremitlerinden bile isti- I 
fade edilemiyedfek ve yıkıldığı takdirde arsası 
tamamen önünden geçip iki kale kapısının me
meni bulunan caddeye kalbolunacaktır. Bu 
bina belediyeye terk olunursa hem önünden ge
çen yol tevessü ederek iki kale kapısından gi
den en şerefli bir" cadde meydana getirilecek ve 
hem de mâruz arsaya mürur ve ubur ancak bu 
cihetten vâki olacağından ve böyle kaldığı tak
dirde hiçbir kıymeti llıaiz olmıyan mâruz arsa
ya büyük bir şeref ve kıymet bahşedecektir. 
Binaenaleyh evvelce Sinob'a tebliğ buyurulan 
emirde bu binanın dercolunmaması bir eseri zü
hul olduğunun dairei aidesince kararı sabık 
veçhile tebliğine delâlet buyurulmasmı Heyeti 
Celilerinden istircâ ve istirham eylerim. 

6 Şubat 1338 
Sinob Mebusu 
Mehmed Şerif 

HÜSEYİN AYNİ B. (Erzurum) — Efen- j 
dim, bina dâhil midir, değil midir? Bu tefsir ma
hiyetinde bir meseledir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yqzgad) — Efen
dim Sinob'da bulunan tersanenin belediyeye ter
ki için Sinob Mebusu arkadaşlarımızın evvelce 
bir takriri vardı. Meclisi Âli bunu kabul etti 
ve kanun çıktı. Yalnız Sinob Mutasarrıflığı Ve- I 
kâlete bir şey yazıyor. Diyor ki; çıkan kanunda 
arsadan bahsedilmiş, ebniye için bir sarahat yok
tur. Ebniye ise gün begün harabolmaktadır ve za
ten haraptır. Bunun için bekçiye fazla masraf ve
riliyor. Bunun ciheti askeriyeye yarar bir hali yok
tur. Beyhude yere fazla masraf edilmesin, bu ka-
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ntın tefsir edilerek, bina da belediyeye terk edil
sin, diyor. Böylece Heyeti Vekileye yazıyor. He
yeti Vekile de kabul ederek, bir kanun teklif et
miş, o kanun Dahiliye Encümeninde müzakere 
edilmiştir. Binaenaleyh bu takrire lüzum yoktur. 
Esasen maksat hâsıl olmuştur. 

REİS — Efendim Süleyman Sırrı Beyin, be
yanatından anlaşılıyor ki, buna ait bir muamele 
Dahiliye Encümeninde derdesti müzakeredir. 
Bunu da Dahiliye Encümenine tevdi edelim. 
Birlikte müzakeresini yapsınlar. (Muvafık ses
leri) Bu temenni takriri Dahiliye Encümenine 
gönderilmiştir. 

HAYDAR B. (Van) — Efendim Heyeti Muh-
teremeleri bundan üç ay evvel Nevahi Kanunu
nun müzakeresi için Salı gününü intihabetmiş-
tik. İki buçuk, üç aydan beri evrakı varide ve di
ğer birtakım mesail araya girdi. Epeyce bir za
mandan beri kırk iki maddesi kabul edilmiş olan 
o kanun öylece kaldı. O kanunun derecei ehem
miyetini herkes takdir etmiştir. Bundan sonra 
her Salı günü o kanunun müzakeresini kabul bu
yurmanızı rica ederim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis 
Bey malûmuâliniz üç gün evvel Meclisi Âli haf
tanın iki gününü bu kanunun müzakeresine tah
sise karar vermişti. (Karar verilmemiştir sesleri) 
Kararın hükmünü infaz etmek hakkı Riyasetten
dir. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Bendeniz de 
bütçe için arz edeceğim. Şubatın 6 - 7 si olduğu 
halde senenin muhasebe cetveli veya bütçe, ne 
.derseniz deyiniz, yani memleketin hali malîsi he
nüz tetkik edilmemiştir. Bizim her türlü mesai
miz devlet idaresi hususunda her türlü muvaffa
kiyetin zübdesidir. Bütçe üzerinde çalışmak lâ
zımdır. Onun karşısında her şey gayri varittir. 
Bendeniz bilâifâtei vakit bütçenin müzakeresine 
geçilmesini ehemmiyetle rica ederim. Heyeti Ali
ye aylardan beri bunu bekliyor. Bunun önünde 
her şey durur, önümüzdeki seneye bilmem nasıl 
geçiyoruz? Bütçenin tehiri gayrikabildir. Bütçe
nin müzakeresine geçilmesini rica ederim. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim; hâsıl olan efkâra göre haftanın iki 
günüıfü yalnız Nevahi Kanununa tahsis" etmek 
doğru değildir. Bir gününü Nevahi Kanununa, 
bir gününü de bütçeye tahsis etmek hepsinden 
doğru olur. Muntazaman devam edilmek üzere 
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haftada bir gün Nevahi Kanunu için diğer bir j 
gün de bütçe için tahsis edelim. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Reis Bey her hal
de Haydar Beyin teklifi veçhile Nevahi Kanu
nunu çıkaralım. Bütçe muamelâtına gelince bu 
bir emrivakidir. Bu pek lüzumsuz bir meseledir. 
Bunu kabul etmekten başka çaremiz yoktur. 
(Olmaz sesleri) öyle yaptılar. 1338 de bu hale 
girecektir. I 

2. — Sinob Mebusu Şerif Beyin, Sinob - Bo- I 
yabat - Vezirköprü yollanmn turku umumiye \ 
meyanma ithali hakktnlaki teklifi kanunisinin 
Heyeti YekiUce bir an evvel intacedûmesine dair 
takriri» 

REİS — Boyabad - Vezirköprü yollarının 
turku umumiye meyanma ithali hakkında He
yeti Vekileye evvelce irsal edilen takririn mev
kii muameleye konulmasına dair Sinob Mebusu 
Şerif Beyin temenni takriri oyunacak. 

Huzuru Âlii Riyasetpenahiyo 
Elmanız; 
Tarihten yedi sekiz ay mukaddem Sinob -

Boyabad - Vezirköprü yollarının turku umumi
ye meyanma ithaline dair Meclisi Alilerine tak
dim eylediğim birkaç maddelik mevaddı kanu
niye ledelhavale Lâyiha Encümeninde alkışlar
la kabul olunmuşken mâruz mevaddı kanuniye, • 
bilmem ne maksada mebni ise, Heyeti Vekileye I 
gönderilip emsali veçhile oradaki batakhaneye 
düşmüştür. Heyeti Vekilenin bu bapta hiçbir 
sun'u taksiri yoktur. Buna mütecasir olanlar, 
böyle şeylerin ehemmiyetini takdir edemiyecek 
birtakım ketebedir. Onun için Heyeti Vekile. 
maiyetlerinde bu misillû ketebeyi araştırıp bu
lurlar ve tedip dahi ederlerse işlerin kırtasiye
den kurtarılıp yolunda deveran edeceğine hiç 
şüphem yoktur. Binaenaleyh bu misillû teeh-
hürata sebebiyet verenlerin tedibini Heyeti Mü
şarünileyhime tebligat icrası ve mezkûr yolla
nıl turku umumiyeye ithalini Heyeti Oelilele
rinden istirham eylerim. 

6 Şubat 1338 
Sinob 

Mehmed Şerif 

OSMAN B. (Lâzistan) — Turku umtınıiye 
sırası inşallah o yollara geldiği zaman o yollar 
da olur. Nereye ithal edilirse edilsin, bugün ya-
pılamıyacak. 
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REİS — Nazarı dikkate alınmak îbere Heye

ti Vekileye gönderelim. Zannederim ki, bunun 
hakkında yapılacak başka bir muamele yoktur. 

3. — Biga Mebusu Hâmid Beyin, aynı cü
rümden dolayı iki defa, mahkûm olan Osmancık 
Ahzı Asker Şubesi yazıcılarından Mahmud hak
kındaki ikinci hükmün ref'ine dair takriri 

REİS — Efendim bir cürümden dolayı iki 
defa mahkûm olan Osmancık yazıcılarından Mah
mud hakkındaki ikinci hükmün ref'ine dair Biga 
Mebusu Hâmid Beyin temenni takriri vardır. Ad
liye Encümenine havale ediyoruz. 

5. — MUHTELİF EVRAK 

| • i. — Meclisi Umumu Vilâyetin küşadt mü-
| nasebetiyle Ankara Valisinin tezkeresi 

REİS — Ankara Meclisi Umumisinin küşade-
dildiğine dair vilâyet tezkeresi okunacak. 

EMİN B. (Bursa) —~ Vali mercisiz buraya 
kâğıt yazamaz. Efendim bu doğnı bir şey değil
dir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Etraftan ge
len telgraf okunmuyor da vilâyetten gelen tez
kere niçin okunuyor? 

B, B. M. Riyaseti Celilesi Canibi Sâmisiııe 
Meclisi Umumii Vilâyet dördüncü devrei inti-

habiyesinin birinci içtimai senevisine aidolmak 
üzere bimennihi taalâ 1 Şubat 1338 tarihine mü
sadif Çarşamba günü küşadedilerek müzakerata 
iptidar ve "bu vesilei hasene ile de bihakkiıı giriş
tiğimiz mücahedei vataniye ve mücadelei milliye-
de ve binaenaleyh Heyeti Celilelerinin selâmeti 
mülk ve millete ait mesai ve himematı âliyei mef
kuresinde tevfikatı llâhiyeye mazhariyet deavatı-
nın tekrar kılındığı maalihtiram arz olunur efen
dim. 

5 Şubat'.1338 
Vali 

İhsan 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Meclis namı-
I na beyanı teşekkür edilsin efendim. 

4. — SUALLER 

I 1, — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, 
I kuruştu tekâlifi milliye mazbatalarının eVan ve-
I rümemesi esbabına, dair Dahiliye ve Müdafaai 
[ Milliye Vekâletlerinden sual takriri 
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EEIS ~~ Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Be

yin, tekâlifi milliyeye ait kuruşlu mazbatalar 
verilmemesi esbabına dair DahHiye ve Müda
faa! Milliyeden sual takriri vardır. Dahiliye 
Vekâletine havale ediyoruz. 

2. — Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, Kırşe
hir Meclisi Umumisi Âzasından Münih Beyin 
Meclise devam ettirilmemesi esbabına dair Dahi
liye Vekâletinden sual takriri 

BEÎS — Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, Kır-
şehir Meclisi Umumi Azasından Münib Bey 
hakkında Dahiliye Vekâletinden sual takriri 
var. Dahiliye Vekâletine gönderiyoruz. (Ooo... 
sodaları) 

7. — MAZBATALAR 

1. — Karesi Mebusu Hasan Basri Beyin, Kü
tahya Meclisi Umumisi âzasından iki zatın ma
aş ve harcırahlarına dair temenni taknri ve Mu-
•vazenei Maliye Encümeni mazbatası 

REÎS — Kütahya Meclisi Umumi azaların
dan İM zatın maaş ve harcırahlarına dair Mu-

vazenei Maliye Encümeni mazbatası vardır. Oku
nacak. 

Riyaseti Celileye 
Memaliki meşguleden hicret eden memurla

ra harcırah ve nısıf maaş ita edilmekte oldu
ğu malûmdur. Bu kabil memurlar meyanında 
Kütahya'dan da hicret etmiş iki zat vardır. 
Bunlar livanın meclisi umumi encümeni daimî
si âzasındandırlar. Ancak muhassasatı şehriye
leri mahallî idarei hususiyesine aidolduğu için 
Hükümetçe kendilerine ne harcırah verilmiş, ne 
de maaş ita olunmuştur. Rızaen lillâh Maliye 
Vekâletine müracaatinde; «Muavenet» i"aklın
daki tahsisatın ancak maaşata verilebileceği ce
vabını aldım. Halbuki; «Vilâyata muavenet» 
faslı, vilâyatın ihtiyacatı mütenevviasma kar
şılık olup, yalnız maaşlara hasrı doğru ve vâki 
değildir. Bu; vilâyetlerin maaşatı ve masarif
ten olan açıklarını muaveneten kapatmak mak-
sadiyle kabul edilmiştir. (Vilâyat şûraları) de
diğimiz; (MecalisTUmumiye) Büyük Millet 
Meclisinin en hakiki birer şubesidir ve buralar
da âza olan zevat memleketin pek muhterem 
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ovlâtlanndandır, Nagihaıü işgal doİayısiyle yal
nız sırtındaki elbise ile çıkarılan ve miktarı iki
yi tecavüz etmiyen bu meslek arkadaşlarımızı 
sükutu hayale uğratmak, daha ziyade sefalete 
sürüklemek, zannederim M, caiz değildir ve 
günahtır. Binaenaleyh Hükümetin kanuni- mu
avenetlerine mazhar olan memurin meyamnda 
ve fakat evleviyetle bu iki zatın da muavenet 
faslından istifade edebilmesini teminen keyfi
yetin Muavenei Maliye Encümenince tezekkür 
ve tefsirini teklif ederim. 

15 Kânunusani 1338 
Karesi 

H. Basri 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Kütahya'nın işgali üzerine memurini saire 

meyanında hicret etmiş olup elyevm hiçbir ta
raftan yardım görmedikleri cihetle zaruret içe
risinde kalmış bulunan Liva Encümeni Daimî
si azasmdan iki zatın muhassasatı şehriyeleri 
mahallî idarei hususiyesine aidolması hasebiyle 

• kendilerine harcırah verilmemiş olduğu gibi hiç. 
olmazsa muhassasatı şehriyelerinin memurini 
saire misillû Maliye bütçesindeki vilâyat a mu
avenet faslından tesviyesi için vukubulan mü
racaatın da faslı mezkûrdeki tahsisatın ancak 
maaşata verilebileceği beyaıüyle Maliye Vekâ
letince is'af edilmediğinden bahsile keyfiyetin 
encümenimizce tefsiri talebini havi Karesi Me
busa Basri Beyin merbut takriri kıraat olun
du. ; 

İcabı ledetteemmül, takrirde muharrer ol
duğu veçhile salifüzzikir vilâyata muavenet fas
lı, vilâyatın ihtiyacatı mütenevviasına karşılık 
olup bugüne kadar bu fasıldan Maliyece vuku
bulan tediyat, maaş ve masraf tâyin ve tefrik 
edilmeksizin, alelıtlak vilâyata; «Muavenet» 
namı tahtında verilerek, keyfiyet sırf idarei 
hususiyelerce hizmetin ve masrafın nev'ine gö
re icra edilmekte bulunduğundan serd olunan 
sebep varit görülememiştir. Binaenaleyh icabı 
zaruret ve icabı maslahata binaen mal ve mül
künü, evlât ve ıyalini terk edip Hükünuetimizin 
himayesine iltica eden bu kabîl efradı milletin 
sefalete düşmelerine mahal kalmamak üzere 
mumaileyhime ve emsali müracaat edeceklere 
ait muhassasatm bu tertipten tesviyesi muva
fık görüldüğünden Maliye Vekâletine tebliği 
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tezekkür kılınmakla Heyeti Umumiyeye arz 
olunur. 

2 Şubat 1338 
Reis Mazbata Muharriri 

Saruhan Menteşe 
Reşad Bulunamadı 
Kâtip Âza 

Bilecik Konya 
Mustafa Kemal Kâzını Hüsnü 

Âza Âza Âza 
Antalya Bolu Kırşehir. 
Ali Vefa Şükrü Yahya Galib 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim idarei hususiyelere muavenet icrası 
için Maliye Vekâleti bütçesinde mevzu olan 
tahsisat, encümen mazbatasında da izah buyu-
rulduğu veçhile, yalnız maaşa mahsus olmayıp 
muavenet, idarei hususiyelerin deruhde eylediği 
bilûmum hizmetle masarife kabili sarf olmak 
üzere mukayyettir. Ancak mevzuubahsolan me
maliki meşgule memurlarına kıyasen memaliki 
meşgule memurlarının maaşatı idarei hususiye-
den ise muavenet faslından tesviye edildiği gibi 
meclisi umumi azalarına verilmekte olan yevmi
yelerin dahi maaşat mahiyetinde telâkkisiyle 
memaliki meşgule mecalisi mahalliye azalarına 
da yevmiye verilsin deniyor. Bu ikinci kısım 
gayrikanunidir efendim'. (Neden sadaları) Me
maliki meşgule memurlarına idarei lıususiyeden 
muavenet faslından maaş verileceği hakkında 
kanun tahsis etmiştir. Bu, bizzat maaşata mah
sustur. Yevmiyeler bilfiil ifayı hizmetle mukay
yettir. İfa edilmiyen hizmet mukabilinde yev
miye haddizatında verilemez. Memaliki meşgu-
leden olmasa bile aidolduğu bütçeden verilemez 
ki, aidolduğu fasıldan verilebilsin. Maliye Veki
li kanun değişmedikçe bu kısım maaşı itada ma
zurdur. Eğer Heyeti Oelileniz bunların da veril
mesini tensip buyurursanız evvel beevvel me
maliki meşgule memurları hakkındaki Kanunun 
tadili lâzımgelir. 

HASAN BASBİ B. (Karesi) — Efendim Ma
liye Vekili Hasan Beyefendi maalesef verdiğim 
takriri ve Muvazene Encümeninin yaptığı tef
siri iyi tetkik buyurmamışlardır. Biz vilâyatta 
senede, muayyen mevsimlerde içtima eden meclisi 
umumi âzalarının aldığı yevmiyeleri Muvazenei 
Umumiyeden verelim, demiyoruz. Meydanda bir 
yevmiye meselesi katiyen mevzuubahis değildir. 
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Hasan Beyefendi bunu acaba nereden çıkardı
lar"? Efendim malûmuâlileridir vilâyat şûraları 
tâbir ettiğimiz ve kanununu ehemmiyeti mah
susa ile takip ve tetkik etmekte bulunduğumuz 
meclisi umumiler, malûmuâlileridir ki, Büyük 
Millet Meclisinin vilâyatta birer şubesi maka-
mmdadır. (Değildir sesleri) Memleketin haki
ki evlâtlarından terekkübeden meclisi umumi
ler her halde Büyük Millet Meclisine bâzı nok
talarda şebihtir. Ve biz öyle temenni ediyoruz 
ki, vilâyat şûraları daha meşru salâhiyetlere 
malik olmak suretiyle memleketlerinin bihakkin 
imarına ve tanzimine muvaffak olsun. Efendim 
Hasan Beyefendinin buyurdukları gibi, mec
lisi umumi azalarına devam ettikleri müddetçe 
yevmiye verilir. Bu, doğrudur. Fakat benim 
bahsettiğim iki zata meclisi umumi âzası olduk
ları için yevmiye verilsin demek istemedim. 
Bunlar efendim Kütahya'dan gelmiş encümeni 
daimî azalarıdır. Efendiler vilâyat meclisi umu
milerinin haiz olduğu ehemmiyeti azîmeyi nazarı 
itibara alarak, bütün meclisi umumi azaları 
içinde ancak Kütahya'dan iki zat âni bir işgal 
tehlikesi üzerine sırtlarmdaki elbiseyle Anka
ra'ya iltihak etmiş olursa ve bunların encümeni 
daimî âzalığı muhassasatı olarak alacakları pa
rayı almak için bir yer bulmanın imkânı ol
mazsa ve bu adamlar bu memleketin öz evlât
ları oldukları halde, o memleketin muteberanı 
bulundukları halde, sırf muhaceret yüzünden 
sefil, perişan bir hale gelmiş bulunurlarsa rica 
ederim bu adamların yüzüne bakmiyacak mısı
nız? Efendiler Muvazenei Umumiyede «Vilâyata 
muavenet» namında bir fasıl vardır. Bu fasıl 
vilâyet bütçelerinin maaş ve masraflarına mu
avenet teşkil etmek üzere idarei umumiye büt
çesine vaz'olunmuştur. Bu yalnız maaşata mün
hasır değildir, Muvazenei Maliye Encümeninin 
bihakkın anladığı veçhile, masarifi umumiyele
rine muadil olmak üzere bütçeye vaz'edilmiştir. 
Efendiler içinizde meclisi umumi âzalığında 
bulunmuş birçok zevat vardır. Vilâyata verilen 
muavenet faslı maaşata mı veriliyor? Yoksa sırf 
masrafa mı veriliyor? Yoksa karışık olarak, ma
sarifi umumiyei vilâyata mı tahsis olunuyor? 
Bu muavenet bütün masarife tahsis olunmak
tadır. Bütçe açıklarına yardan olmak üzere 
masarifi umumiyelerine muavenet kabilinden 
verilmektedir. 

Efendiler memaliki meşguleden hicret edeii 
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idarei umumiye memurlarına bu Meclis nısıf 
maaş vermek gibi bir lütuf göstermek üzere bir 
kanun tedvin etmişti. Ben memaliki meşgule me
murlarına maaş verilsin, verilmesin demiyorum, 
o mesele başkadır. Bu memurlar yalnız Kütah
ya'dan buraya hicret etmiş olan iki zata naza
ran, hakikaten büyük bir kemiyet teşkil etmek
tedir. idarei hususiyeden tahsisat veriliyor di
ye böyle büyük hamiyet saikasiyle buraya iltica 
etmiş iki adamı süründürmek, aç bırakmak, sefil 
birakmak muvafıkı insaf mıdır? (Gürültüler) 
Efendiler Kütahya memleketimizin bir eüz'ü-
dür. Fakat benim dairei intihabiyem değildir. 
(Gürültüler) Allah rızası için diyorum ve si
zin insafınıza merhametinize'. bırakıyorum. Mu-
vazenei Maliye Encümeni de kabul etmiştir. 
Binaenaleyh kabulünü rica ederim. 

CEMÎL B. (Kütahya) — Efendiler ben 
gayet kısa söyliyeceğüm. Hükümetimiz, düşman 
'altında bıraktığımız yerlerde 'kalacak olan me
murları mesul tutuyor. Binaenaleyh «bu emre 
tebaan ve bizim cenahımıza 'sığınarak, bura
ya gelmiş olan bu adamları aç mı 'bırakalım? 
Sürünsünler mi! Ne yapalım1? (Gürültüler) 
ft'eseül mü etsinler? Rica ederim efendiler ne 
yapsınlar? 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Ar
kadaşlar en büyük kanun zarurettir. Zarure
tin tevridettiği ihtiyaçları hiobir şey tevli-
dedemez. Zaruretin kuvveti önünde her şeyi 
İnhina eder, erir. Bu adamlar ne için oradan 
çıkmışlardır? Rica ederiıın, arkadaşımın anlat
tığı gibi 'burada namusunu, «dinini muhafaza 
etim ek üzere toplanan arkadaşların cenahı 
altına sığınmışlardır. Bunları malimin etmek 
.muvafık değildir. Zarurettir efendiler. Sonra 
rica ederim, bu a damla IMI vereceğimiz muavenet 
değil, benim öğrendiğime bildiğime göre Kü
tahya Muihasebei Hususiyesinm maliyede on 
Ibin liradan fazla alacağı vardır. Bu alacağın
dan versin efendiler. Fisebi'lillâh bir şey iste
miyoruz. Hak istiyoruz. Sonra üçüncü ve 
(mühim ibir mesele; •bunlar yalnız Kütahya li
vası için çalışmakla menafii umumiyeye hiz-
m'öt 'etmiş değiller midir? Efendiler Kütahya bu 
îinem'leketin bir cüz'ü değil midir? Buraya il
tica eden bir kardeşimiz aç mı kalsın? Şerefi 
millisini muhafaza için buraya gelenler sür 

rünsünlei' mi? I1 a İstanbul'dan gelenlere bol 
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bol harcırahlar Verildiği halde. (Alkışlar) bu 
memleketin evlâdına bir şey vermiyecek imi
yiz rica ederim efendiler ? 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trab
zon) — Bendenizin mütalâamı sırf kanunidir. 
Muhtacı muaveneit olan şu iki zat hakkında 
Heyeti öelilenizi'n ittihaz buyuracağı kabara 
âimenna ve saddafcna. Fakat iki kişinin ihtiya
cını temin için mevzu bir kanunun 'hilâfına ha
reket 'tabiîdir ki, muvafık değildir. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Hilafı 
kanun değildir. 

MALİYE VEKİLİ, HASAN B. (Devam
la) — Hilafı kanundur. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Katiyen 
değildir, anlamıyorsun. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devam
la) —^Siz anlamıyorsunuz. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Anlamı
yorsun ve anlıyamazsın. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devam
la) — Anlıyamıyorsun ve- katiyen anlamıyor
sun. (Gürültüler) müsaade buyurunuz, bendeniz 
muavenet faslından para versem dahi bu parayı 
idarei hususiye kendi bütçesinde kavanini mev
zua ahkâmına ittibaen muamele yapması lâzım-
gelir ve muavenet faslından idarei hususiyeye 
vereceğim parayı bu adamlara vermez, efendiler, 
veremez. îkdar mevzuubahisse, ikdar için çok 
yollar vardır, elimizde Sıhhiye ve Muaveneti İç
timaiye bütçesi vardır, Maliyenin gayrimelhuz 
bütçesi vardır. Hej^eti Celileniz bir şey takar
rür ettirir. Oradan veririz. Yoksa kanunu ih
mal etmiyelim, diyorum. İki adamın ikcları için 
tereddüt yok, kanunu çiğnemiyelim. Başka yollar 
vardır. Mesele bundan ibarettir. Katiyen ka
nun buna müsait değildir efendim. (Gürültüler) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Müza
kerenin kifayeti hakkında takrir var efendim. 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe). — Efendim, 
encümen namına meseleyi izah edeyim: Arkadaş
lar,, biliyorsunuz ki, böyle meşgul yerlerden ge
len felâketzede olan memurlarımıza bakmak esa
sını biz kabul ettik. Yani bununla, bu devletin 
işi ile meşgul olan adamlar bir kazaya uğradığı 
vakit bu Meclis, bu Hükümet ve bu memleket 
onlara karşı bir tesanüt gösterir. Şimdi gittikçe 
halkçı olan bu Meclis, rica ederim, bu gibi iki 
zat, memur ismini taşımayıp da. bizim gibi bir 
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mecliste âza- olması mıdır ki, tutup atmasını 
icabettiriyor? Rica ederim, yani bu adamların 
doğrudan doğruya Muvazenei Umumiye müstah
demlerinden olmayıp da muvazenei hususiye 
müstahdemininden olması mı bir kabahattir? 
Rica ederim bu Meclisi Âli kendi küçük kardeşi 
ofon meclisleri düşünmek ile mükelleftir. (Bravo 
nesleri) 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Efendim, bu ne 
merhamet meselesidir, ne bu memleketin ihtiyacı 
meselesidir, usul meselesidir. Encümeni Daimî 
azaları yevmiye ile meşrut değildir, onlar maaş 
ashabmdandır. Harbi Umumide Bitlis de aynı 
vaziyete düştü. Bitlis azaları üç sene mütemadi
yen maaşlarını aynı suretle aldılar ve bu suretle 
istanbul emir verdi. Bunlar tahsisat değildir, 
diğer memurin misillûdur. 

EMİN B. (Erzincan) — Bendeniz Yusuf Ziya 
Beye cevap vermek isterim. Encümeni Daimî 
azaları bir sene için intihabolunuyorlar. Senesi 
geçtikten sonra ikinci bir intihap şarttır. Bina
enaleyh Encümeni Daimî âzalattııııı müddeti 
hitam bulmuştur. (Temdidi caizdir sesleri) Tem
didini biz yapamayız. Temdit hakkı dairei inti-
habiyesindeki meclisi umuminindir. Yoksa biz 
doğrudan doğruya bilvekâle yapamayız. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Kütahya ne 
vakit işgal edilmiştir? 

EMİN B. (Erzincan) — Kütahya'nın işgalini 
nazarı dikkate almayınız. Bunların encümeni 
daimî âzalıklarına intihabolunduğu zamanı naza-
ıı dikkate alınız. Mesele bunların iktidarı meşe-
lesiyse bunun için bir Muhacirin Dairesi vardır. 
Diğer emsali, binlercesi nasıl ikdar ediliyorsa, na
sıl iaşeleri temin ediliyorsa aynı suretle temin 
edilebilir ve doğrudan doğruya Muhacirin İdare
sine bir tezkere yazılabilir. Muvazenei Umumiye-
den maaş vermek; Maliye Vekili Beyefendinin 
buyurduğu gibi doğru değildir. 

ALt ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — İki noktai na
zar sahibi bir noktada iştirak ediyorlar. O da bu 
zevata muavenet etmektir. Birisi kanuna muhalif
tir, diyor ki, bendenizce doğrudur. Şimdi bu tarz
da kanuna muhaliftir diye bu adamları da bu şe
kilde bırakmak doğru değildir. Sıhhiye ve Mua- -
veneti îçtimaiyemiz vardır. O faslı mahsustan 
bunlara yardım edilsin ve mesele halledilsin efen
dim. 
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Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Reye vaz'ını teklif ederim. 
Tokad Mebusu 

Mustafa 

REİS — Müzakerenin kifayetini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüş
tür. 

4. — Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin, 
Kütahya Meclisi Umumisi âzasından iki zatın 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletince ik-
darlartna dair takriri 

REİS —* Efendim Operatör Emin Beyin, tak
riri vardır. 

Riyaseti Celileye 
Mevzuubahis Kütahya Encümeni Daimî aza

larından iki zatın Sıhhiye ve Muaveneti içtimai» 
ye Vekâletince ikdarlarının tahtı karara alınma
sını teklif ederim. 

Bursa, 
Operatör Emin 

REİS — Encümenin mazbatası kabule aittir. 
Onu reyinize arz ediyorum. Kabul edenler elleri
ni kaldırsın. Kabul edilmedi. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) - Aksini reye 
koyunuz rica ederim, 

REİS — Emin Beyin bir teklifi var. Onun 
reye vazı sırası gelmiştir. 

(Operatör Emin Beyin takriri tekrar okundu.) 
REİS — Efendim bu takrir şu iki zata mua

venet icrası için Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye 
Vekâletine havalesine dair temenni takriridir. 
Bu takriri kabul edenler el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

MUSTAFA B. (Tokad) - Bu böyle temadi 
edip gidecek. Bu parasızlıkta şahsa ait tahsisat 
olur mn! 

2. — AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 

/. — Gelibolu Mebusu Celâl Nuri Beyin, Kür 
nuni Esasi ve Muş Mebusu Kadri Beyin, Dahili
ye encümenlerine Üçüncü Şubece intihabolunduk-
lan 

REİS — Efendim Üçüncü Şubeden Kanunu 
Esasi Encümenine Gelibolu Mebusu Celâl Nuri 
Bey intihabedilmiştiı*. Dahiilye Encümenine Mug 
Mebusu Osman Kadri Beyin intihabedildiği 
Üçüncü Şubeden bildiriliyor. 
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2. — Trabzon Mebusu Hafız Mehmed Beyin, 

Memurin Muhakemat Encümeni azdığından isti-
fası 

REİS — Efendim Trabzon Mebusu Hafız 
Mehmed Bey, Muhakemat Encümeni âzahğına 
intihabedilmişti. İstifasının kabulünü talebedi-
yor. Onun yerine karan sabık veçhile fazla rey 
alan başka birisini intihabedelim. Ali Süruri 
Efendi vardır. En fazla rey alan, efendim. (Mu
vafık sesleri) 

ALÎ SÜRURİ Ef. (Karamsarı Şarki) — 
Efendim diğer encümenlerde bulunuyorum, vazi
fem çoktur. 

3. — Gümüşane Mebusu Ruşen Beyin, Memu
rin Muhakemat Encümeni âzalığıncı intihabı 

REİS — Efendim Ruşen Beyin, Muhakemat 
Encümeni âzahğına kabulünü arzu edenler el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
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6. — tKÎNCİ DEFA REYE KONULAN 

MADDELER 

/. — Senei haliye Dahiliye Vekâleti bütçesi
nin İSİ nci faslının dördüncü tahsisatı muhtelife 
maddesine üâveten dört bin on lira tahsisat ifası 
hakkında Kanun 

REİS — Dahiilye bütçesine tahsisat ilâvesine 
dair Kanun vardı. Onu tekrar reyi âlinize vaz
ediyorum. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Reis Bey, bir §ey 
soracağım. Bu mesele nakil suretiyle midir, yok
sa muhassasat mıdır? 

REİS — Muhassasat suretiyledir. Rey top
lamaya başlanmıştır. Kabul edenler beyaz, red
dedenler kırmızı verecekler. 

On bey dakika teneffüs edilmek üzere Celseyi 
tatil ediyorum. 

tKÎNCİ CELSE 
Açılma saati: 3,30 sonra 

REÎS : Birinci Reisveldli Musa Kasım Efendi Hazretleri 
KÂTÎP : Atıf Bey (Kayseri) 

REİS — Efendim celseyi küşadediyornm. 
Dahiliye bütçesine dört bin on lira tahsisat 

ilâvesine dair olan Kanunda ikinci defa reye 
iştirak eden zevat 135 tir. 11 redde karşı 124 

reyle kanun kabul edilmiştir. Celsei hafiyeye 
geçiyoruz. 

(Üçüncü celse hafidir.) 
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Senei haliye Dahiliye Vekâleti bütçesinin 151 nci faslının dördüncü tahsisatı muhtelife maddesine 

ilâveten dört bin on lira tahsisat ilâvesine dair Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

İbrahim Cevdet B. (Karesi), Mustafa Taki 
Ef. (Sivas), Tufan B. (Hakkâri), Said B. (Kân-
gıri), Abdullah Ef. (izmit), Operatör Emin B. 
(Bursa), Mehmed Ruşen B. (Gümüşane), Hasarı 
Fehmi B. (Gümüşane), Mehmed Vasfı B. (Ka
rahisarı Şarki), Mustafa B. (Dersim), Hacı Sü
leyman Ef. (İzmir), Mehmed Akif B. (Bur
dur) , Abdullah Ef. (Bolu), Mustafa Vasfi B. 
(Tokad), Cemal Pş. (İsparta), Ahmed Nuri 
Ef. (Batımı), Ali Ulvi B. (Burdur), Rasih Ef. 
(Antalya), Hacı Garib Ağ. (Malatya), Ali Ve
fa B. (Antalya), Tevfik Rüşdü B. (Muğla), 
Sıdkı B. (Malatya), Hamdi Namık B. (İzmit), 
Şakir B. (Ankara), Ali Rıza Ef. (Batum), Der
viş B. (Mardin), Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), 
Derviş B. (Bitlis), Hacı Atıf Ef. (Ankara), 
Ömer Lûtfi B. (Sarulhan), Mehmed Şükrü B. 
(Gümüşane), Mustafa B. (Gümüşane), Haydar 
B. (Van), Hacı Şükrü B. (Diyarbekir), Atıf 
B. (Kayseri), Kâzım Hüsnü B. (Konya), Hü
seyin Hüsnü B. (İstanbul), Sadeddiıı B. (Men
teşe), Haindi B. (Ertuğrul), Mehmed Salih Ef. 
(Erzurum), Abdülhak Tevfik B. (Dersim), Ab-
dülkadir Kemali B. (Kastamonu), Ali Rıza B. 
(Kars), Rifat Ef. (Konya), Hasan Ef. (Deniz
li), Hacı Arif B. (İstanbul), Hasan B. (Van), 
Behçet B. (Kângırı), Ali Süruri Ef. (Karahi
sarı Şarki), Süleyman Sırrı B. (Yozgad), Seyfi 
B. (Kütahya), Rauf B. (Sivas), Enver B. İzmir), 
Doktor Refik B. (Bayezid), Hâmid B. (Biga), 
Ali Ef. (İçel), Rasim B. (Elâziz), Hüseyin Av-
ni B. (Erzurum), Bekir Ef. (Konya), Mehmed 

B. (Biga), Celâl B. (Trabzon), Ragıb B. (Ga-
zianteb), Ali Vâsıf B. (Gene), Hacı Feyzi B. 
(Elâziz), Hafız İbrahim Ef. (İsparta), Hamdi 
Ef. (Diyarbekir), Necib B. (Ertuğrul), Celâl 
B. (Gene), Yusuf Ziya B. (Bitlis), Mustafa Lût
fi B. (Siverek), Abdülgani B. (Siverek), Şerif 
B. (Sinob), Salâhaddiıı B. (Mersin), Tahsin B. 
(Aydın), Muhiddin B. (Elâziz), Akif Ef. (Ba
tımı), Seyid Hüseyin B. (Erzincan), Hacı Nuri 
B. (Siird), Hasan Basri B. (Karesi), Şeyh Hacı 
Fevzi Ef. (Erzincan), İzzet B. (Tokad), Malı
mud Said B. (Muş), Hulusi B. (Kastamonu), 
Fahreddin B. (Kars), Mehmed Ef. (Adana), 
Cevdet B. (Kırşehir), Hacı Mustafa Ef. (Anka
ra) , Midhat B. (Mardin), Vehbi B. (Karesi), 
Rıza B. (Yozgad), Ragıb B. (Kütahya), İsmail 
Şükrü Ef. (Karahisarı Sahib), Şevket B. (Baye
zid ), Atıf B. (Bayezid), Halil B. (Ertuğrul), 
Emin Ef. (Aydın), Sabri B. (Kastamonu), Be
sim Atalay B. (Kütahya), Fikri Faik B. (Gene), 
Ziya Hurşid B. (Lâzistan), Şükrü B. (Canik), 
SadıkB . (Kırşehir), Emin B. (Canik), Resul B. 
(Bitlis), Rifat B. (Tokad), Kadri B. (Siird), 
Necmeddin B. (Siird),Rüstem B. (Oltu), Dr. 
Suad B. (Kastamonu), Hacı Ahmed Hamdi Ef. 
(Muş), Tırnak Hilmi B. (Bolu), Hakkı B. (Van), 
Hakkı Hami B. (Sinob), Hakkı B. (Ergani), 
Fikri B. (Gene), Halil İbrahim Ef. (Eskişehir), 
Fikret B. (Kozan), Refik Şevket B. (Saruhîuı), 
Osman Kadri B. (Muş), Şevki B. (İçel), Musta
fa B. (Karahisarı Şarki). 

Tahsin B. (Maraş), Dursun B. (Çorum), Hüs
nü B. (Bitlis), Lûtfi B. (Malatya), Besim B. 
(Kastamonu), Vehbi B. (Niğde), Mustafa Sabri 

(Reddedenler) 

Ef. (Siird), İsmail B. (Erzurum), Malımud B. 
(Ergani), Abdürrahman -Lâm.i Ef. (Gazianteb), 
Zülfü B. (Diyarbekir). 

(Müstenkifler) 

Memduh B. (Karahisarı Şarki), Nebil Ef. 
(Karahisarı Sahib), Ahmed Mazhar B. (İstan
bul). 
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