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BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati: 1,30 sonra 

REİS — Birinci Reisvekili Musa Kâzım, Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Atıf Bey (Kayseri), Feyyaz Âli Bey (Yozgad) 

RElS — Ekseriyet var. Celseyi küşadediyo-
rum. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Birinci Reisvekili Musa Kâzım Efendinin 

tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hulâ
sası kıraat ve aynen kabul olundu. Heyeti Ve-
kileden mevrut muhacirin bütçesine zam icra
sına dair lâyihai kanuniye Muvazenei Maliye 
Encümenine, Koeakafaoğlu ibrahim ile diğer 
eşhasın aflarma dair beş kıta lâyihai kanuni
ye Adliye Encümenine, Yem ve taymat Kanu
nunun tefsirine dair lâyihai kanuniye Müdafaai 
Milliye Encümenine, Lâyiha Encümenince şa
yanı müzakere görülen Konyalı Mustafa Efen
dinin affı hakkındaki teklif Adliye Encüme
nine, Araş livası ve Çıldır kazası teşkiline dair 
teklifler Dahiliye ve Muvazenei Maliye encü
menlerine, Baltalık Kanununun tadiline dair 
teklif iktisat, ve Dahiliye encümenlerine, bâzı 
nevahide tapu teşkilâtı vücuda getirilmesine 
dair teklif Kavanini Maliye ve Dahiliye encü
menlerine, Nizamnameye mütaallik iki teklifle 
Nevahi Kanununun şimdiden iki livada teşkili 
hakkındaki teklif Lâyiha Encümenine, Konya 
Ereğlisi ahalisine kinin tevzi olunmasına dair 
temenni takriri Sıhhiye Vekâletine havale olun
du. 

Ferağ ve intikal harçlarına mütaallik Kanu
nun 1338 senesi gayesine kadar temdidi
ne dair Kanun müstaceliyet karariyle müzakere 
edilerek aynen kabul olundu. 

Bâzı iskelelere ihracedilecek zahire ve un
lardan alınacak Gümrük Resminin tenzili hak
kındaki Kanun müzakere edilerek maddeleri 
tadilen kabul ve heyeti umumiyesi tâyini esa
miyle reye vaz'olundu. Koçgiri hâdisesinden do
layı mutazarrır olan halka muavenet için büt

çeye tahsisat ilâvesi hakkındaki Kanunun dahi 
maddeleri tadilen kabul edilip heyeti umumi
yesi tâyini esamiyle reye vaz'olundu. Ergani 
Mebusu Emin Beyin tahsisatını almak şartiyle 
mezuniyetinin reddedilmiş olduğu tebliğ edile
rek alelade mezuniyeti kabul edildi. Ve Tenef
füs için celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
Musa Kâzım Efendinin tshtı Riyasetlerinde 

bilinikat zahire Gümrük Resmiyle Koçgiri hâ
disesi felâketzedelerine muavenet icrası hak
kındaki kanunlarda nisabı ekseriyet hâsıl olma
dığı ve gelecek içtimada tekrar reye konula
cağı bittebliğ eelsei hafiyeye geçildi. 

(Üçüncü Celse hafidir.) 

Dördüncü Celse 

Musa Kâzım Efendinin tahtı Riyasetlerinde 
bilinikat 1337 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nunu müzakere edilerek beşinci maddesi aynen 
kabul, altıncı madde tay, yedinci madde tashi-
hen kabul olunarak eelsei hafiyeye geçildi. 
Birinci Reisvekili Kâtip Kâtip 

Musa Kâzım Atıf Feyyaz Âli 

(Beşinci Celse hafidir.) 

REÎS — Zaptı sabıkı kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Zaptı sabık aynen kabul edilmiştir. 

2. — ÂZAYÎ KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beye me
zuniyet verilmesine dair Divanı Riyaset kararı 

RElS — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beye 
mezuniyet itasına dair Divan kararı var. 

Heyeti Umumiyeye 
Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin beş ay 

müddetle mezun addi Divanı Riyasetçe tensibedil-
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miş olmakla Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibi
ne arz olunur. 

B. M. Meclisi Reisisanisi 
Dr. Adnan 

RElS — Kâzım Hüsnü Beyin beş ay mezuni
yetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. (Kabul 
sadaları) Kabul edilmiştir. 

3. — İKİNCİ DEFA REYE KONULAN 
MADDELER 

1. — Zahire ithalâtından alınmakta olan Güm
rük Resmi hakkındaki Kanun 

RElS — Efendim, sevahile ihracedilecek za
hireler hakkındaki Kanun evvelki içtimada reyi 
âlinize vaz'edilmişti. Nisabı ekseriyet hâsıl olma
dığı için tekrar reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul 
edenler beyaz, reddedenler kırmızı pusla versin
ler. 

2. — Koçgiri hâdisesinde duçarı sefalet olanla
ra verilecek tohumluk ve yemeklik hakkındaki 
Kanun 

RElS — Efendim Koçgiri felâketzedelerine 
muavenete ait tahsisat meselesi vardır. O da ekse
riyete iktiran etmediğinden dolayı bugüne kaldı. 
Şimdi reyi âlinize vaz'ediyorum, 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Reis Bey felâket-
zedegân ne demektir?. Muhtaein niçin denilmi
yor? Tashihi lâzımdır. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Reis Bey zabıtlar 
tahrif edilmiştir. Ben ispat edeceğim. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Meclisin 
şerefine taallûk eden bir meseleden bahsediliyor. 
Bu mühim bir meseledir. 

SALİH Ef. (Erzurum) — K fendim, bunu 
bir Meclis meselesi yapınız. Ben ispat edeceğim. 
Zabıt kâtipleri vazifelerini yapıyorlar. Fakat 
sonra tahrif olunuyor. 

ABDÜLHAK TEVFİK B. (Dersim) — Reis 
Bey bir takririm vardı. Okunmadı. Rica ederim, 
Meclisi Âlinin karariyle aylarca Rusya, Türkis
tan ve sairede geştügüzar eden rüfekayı kiram
dan Soysallı İsmail Subhi Beyin Mecliste izahat 
vermesi için dört gün evvel bir takrir vermiştim. 
okunmadı. # 

RElS — Efendim, zahire ithalâtında alın
makta olan Gümrük Resmi hakkındaki Kanuna 
iştirak edenlerin adedi 1.81 dir. 159 kabul. 19 
ret, 1 müstenkif vardır. Şarta muallâk bir isim-
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siz var. Muamele tamam. Kanun 159 reyle ka
bul edilmiştir. 

Koçgiri hâdisesinde duçarı sefalet olanlara 
verilecek tohumluk ve yemeklik hakkındaki Ka
nunda reye iştirak eden âzamn adedi 158 dir. 
138 kabul, 18 ret, 2 müstenkif vardır. Nisap 
yok. Fakat ikinci defa reye vaz'edildiği için mu
amele tamamdır. Kabul edilmiştir. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
i. -— 1337 senesi Muvazenei Umumiye kanu

nu lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası 

REİS — Efendim, 1337 senesi Muvazenei 
Umumiye lâyihasının yedinci maddesinin 
müzakeresinde idik. İkinci defa olarak tâyini 
esamiyle reye vaz'edecek idik. Arkadaşlar on 
beş imzalı bir takrir verdi. (Okunsun sesleri) 

Riyaseti Oelileye 
1337 senesi Muvazenei Maliye lâyihasının 

derdesti müzakere olan Şubat maaşlarının kat'ı 
hakkındaki yedinci maddesinin tayyına dair olan 
takririn Nizamnamei Dahilînin yüz birinci mad
desi hükmüne tevfikan reyi hafi usuliyle araya 
vaz'ını. teklif ederiz. 

Karahisan Şarki Erzincan Bolu 
Ali Süruri Hüseyin Nuri 

Gümüşane Malatya 
Mustafa — 

Bitlis 
Yusuf Ziya 

Bitlis 
Derviş 
Elâziz 

Muhiddin 
Siird 

Hacı Nuri 

İzmit 
Hamdi 
Bursa 
Emin 
İçel 

Şevki 
Siverek 

Sırrı 
Dorsim 
Ramiz 

Karahisan Şarki 
Mesud 

Tokad 
Rifat 

Siird 
Salih 

Tokad 
Mustafa 
Bitlis 
Vehbi 
Muş 

Okunamadı 
Mardin 
Derviş 

Dersim 
Abdülhak Tevfik 

Siird 
Mehmed Kadri 

REÎS — Nizamname sarihtir. Takriri bilâ-
müzakere reyi âlinize vaz'edeceğim. 

ALI SÜRURl Ef. (Karahisari Şarki) — Re
yi hafi ile olacak, müzakere hafi olacak değil. 

RElS — Reyi âlinize vaz'edeceğim. 
ALI SÜRURl Ef. (Karahisan Şarki) — Re-
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yi hafi ile efendim, yuvarlak usuliyle reye ko
nulsun. 

REİS — Bilâmüzakere reyi âlinize vazede
ceğiz. Takririn reye vaz'ını kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Efendim tereddüdettik. Tek
rar reye koyacağız. Takriri, kabul edenler aya
ğa kalksın. (Aksini reye koyunuz, sesleri) Ek
seriyet olmadı. Tâyini esamiyle reye vaz'edi
yorum. Efendim mevzuubahsolan bittabi tak
rirdir. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Hangi tak
ririn reye vaz'olunduğunu tebliğ buyurur mu
sunuz f 

REİS — Efendim yedinci maddenin tayyı 
hakkındaki takririn tâyini esamiyle reye vaz'i 
hakkındaki teklif kabul ve evvelce reye vaz'edil
mişti. Fakat o gün nisabı ekseriyet hâsıl olma
dı. Şimdi reyi hafi ile vaz'i ise kabul edilmedi. 
Yedinci maddenin tayyı hakkındaki takriri 
ikinci defa olmak üzere tâyini esami suretiyle 
reyi âlinize vaz'ediyorum. Tay takririni ka
bul edenler beyaz, reddedenler kırmızı rey ver
sinler. 

ALİ SÜRIJRİ Ef. (Karahisarı Şarki) - - Ar
kadaşlardan istirham ederim. Hissi hicaba ka-
pılmıyârak kanaatleri hilâfına, rey vermesinler-. 

Bu ; her zaman şikâyet ettiğimiz israf ata. 
perde çekmektir, (öyle şey yok, sesleri) Na
sıl yok? Arkadaşım bana bizzat söyledi. 

REİS — Reyini istimal etmiyen arkadaşlar 
varsa lütfen reyini istimal etsin. Efendim tay 
takririnde araya iştirak eden zevatın adedi 
(217), (134) kırmızı, (70) beyaz, (3) müs
tenkif. Binaenaleyh, takrir reddedilmiştir. Mad
de bakidir. Efendim şimdi tadilnameler vardır. 
Tadilnameleri hulasaten arz edeceğim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bu mad
de üzerinde ne söz geçmiş, ne müzakere 
edilmiş ki .takrirler okunuyor? Bendeniz evvel 
beevvel, söz istiyorum. Bunun aleni celsede mü
zakeresini istiyorum. 

REİS — Yedinci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 7. — Gerek Muvazenei Umumiyei 
Devlete dâhil olan ve gerek mülhak bütçeler ile 
idare olunan bilcümle devair ve şuabatı Devlet
ten ve idarei hususiye ve belediye veznelerinden 
daimî bir vazife mukabili olarak şehrî maaş ve
ya tahsisat veyahut ücret alanların bu seneye 
ait tam bir aylık maaş veya tahsisat veyahut üc-
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re/tleri tevkif ile Muvazenei Unmmiyeye irat kay
dolunacaktır. Bunda seferberlik zammı ve ma
kam maaşat ve nıuhassasatı dâhil olup yalnız cep
he zamları ve alelûmum devaire mensup süvari
lerin yem bedelleri müstesnadır. 

REİS — Takrirler tadilname şeklindedir. 
Hakkı Hami Bey, Şevki Bey, Lâzistan Mebusu 
Osman Bey ve rüfekası sonra Tevfik Rüşdü Bey 
bunların takrirleri meal en bir, diğerlerinde 
alelıtlak «Memurin müstesnadır.» diyor. Takrir
leri okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 

Yedinci maddenin berveçhi âti tadilini tek
lif eyleriz. 

MADDE 7. — Gerek Muvazenei Umumiyei 
Devlete dâhil olan ve gerek mülhak bütçelerle 
idare olunan bilcümle devair ve şuabatı Devlet
ten ve idarei hususiye ve belediye veznelerinden 
daimî bir vazife mukabili olarak şehrî maaş ve 
tahsisat veyahut ücret alanların asıl maaş ve 
tahsisat ve ücreti şehriyeleri bine kadar olan
ların nısfı müstesna olmak üzere 1338 senesine 
ait tam bir aylık maaş veya tahsisat veyahut üc
retleri tevkifle Muvazenei Umumiyeye irat kay
dolunacaktır. Dilediği ay istihkakını defaten 
veya sekiz ayda mukassatan vermekte ashabı 
istihkak muhtardır. Bunda seferberlik zammı 
ve makam maaşat ve nıuhassasatı dahi dâhil 
olup yalnız cephe zamları ve alelûmum devaire 
mensup süvarilerin yem bedelleri müstesnadır. 

Erzincan Erzincan 
Osman Fevzi Hüseyin 

Riyaseti Celileye 
Garp Cephesine mensup zâbitan ile şüheda 

eytam ve eramilin maaşatınm yedinci madde ah
kâmından müstesna tutulmasını arz ve teklif ey
lerim. 

Erzurum 
İsmail 

Riyaseti Celileye 

Yedinci maddenin müzakeresi kâfidir. Me
murların maaşını kat'eylemek ^doğra değildir. 
Yalnız mebusanm maaşının kafiyle maddenin 
tashihini teklif ^eylerim. 

içel Mebusu 
Şevki 
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Riyaseti Celileye 

Yedinci madde hakkındaki müzakerenin kif a-
yetiyle yalnız mebusandan bir aylık tahsisatı şeh
riyenin kafiyle diğerlerinin istisnası şeklinde 
maddenin tadüen kabulünü arz ve teklif eylerim. 

Sinob 
Hakkı Hami 

Riyaseti Celileye 
Büyük Millet Meclisi azasının 1337 senesi Şu

bat tahsisatının muvazenei umumiyeye terki
ni ve maddenin bu suretle tadilini teklif ederiz. 

Menteşe 
Dr. Tevfik Rüşdü 

Riyaseti Celileye 
1. Evvelemirde kendi tahsisatımız hakkında

ki müzakerenin intacı, 
2. Ve mezkûr tahsisatın dört taksitte veril

mesine karar itasını teklif ederim. 
Karesi 

Hasan Basri 

Riyaseti Celileye 
7 nci maddedeki maaş tahsisatının kat'ı yeri

ne dâvayı millî neticesine değin tedricen bütün 
maaşat ve muhassasatm yüzde onunun tecilini 
teklif ederim. 

Kütahya 
Cemil 

Riyaseti Celileye 
7 nci maddenin tâyini esamiyle reye vaz'mı 

teklif ederiz. 
Mersin Diyarbekir 

Salâhaddin Hacı Şükrü 
Saruhan Dersim 

Ömer Lûtfi Mustafa 
Erzurum Karahisarı Sahib 
Salih Ali 

İstanbul Menteşe 
Numan Tevfik Rüşdü 

Riyaseti Celileye 
Yedinci maddenin berveçhi zir tadilini teklif 

ederiz. 
Büyük Millet Meclisi azasının 1337 senei ma

liyesi dahilindeki bir maaş berayı teberru muva
zenei umumiyeye irat kaydolunur. 

istanbul Mebusu Karesi 
Ali Rıza Kâzım 
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Gazianteb 
Kılıç Ali 
Dersim 

Mustafa 

Eskişehir 
Eyüb Sabri 

İzmir 
Okunamadı 

Riyaseti Celileye 
Meclisin hademesiyle zabıt kâtipleri istisna 

edilmek üzere bilûmum Azayı Kiram ve müdi-
ranınm birer maaşlarının lieclittevazün kat'ıru 
teklif eylerim. 

Erzurum 
Salih 

Riyaseti Celileye 
Beş yüz kuruştan dun maaş almakta olan me

murin ile yüzbaşıdan dun rütbede bulunanların 
maaşlarının kat'edilmemesi hususunda maddenin 
tadil edilmesini teklif eylerim. 

Malatya Mebusu 
Sıdkı 

Riyaseti Celileye 
Yedinci maddede muharrer ve kat'ı icabeden 

Şubat maaşından cephei harbde bulunan efrat ve 
zâbitanın istisnasını teklif ederiz. 

Çorum Mebusu Bolu Mebusu 
Sıddık Yusuf tzzet 

Riyaseti Celileye 
Kat'olunacak olan mebusan muhassasatınm 

şüheda evlâdının talim ve terbiyesine tahsisini 
teklif eylerim. 

Karahisarı Şarki 
Mesud 

Riyaseti Celileye , 
t. Meclis azayı kiramının memleket bütçe

sine ufak bir muavenette bulunmalarını teminen 
Şubat 1338 muhassasatlarını bir kanun tedvinine 
lüzum olmaksızın reyi işariyle terk ve teberru et
meleri münasip ve lâzımdır. 

2. Hukuku müktesebe tahakkukundan sonra 
iptal edilemiyeceğinden ordu mensubini ile me
murini Devletin maaşlarını kat'etmek doğru ola
maz. Bu suretle bunlardan arzu edenler birer ma
aş teberru edebilirler. Keyfiyetin reye vaz'mı arz 
ve teklif eyleriz. 

Amasya Karahisarı Şarki 
Ömer Lûtfi Memduh 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — En doğrusu 
budur. Kanun yapamazsınız. Bu suretle olabi
lir. 
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MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) —.Te-

berrua hiçbir zaman kanun olamaz. 

Riyaseti Celileye 
Büyük Millet Meclisi azayı kirammııı birer 

maldık tahsisatiyle devairi Hükümet müsteşar, 
müdiri umumi, ve merkez müdiraniyle mümey
yizlere kadar olanların birer maaşlarının da te
cilini teklif eylerim. 

Erzurum 
Salih 

SALlH Ef. (Erzurum) — Ben tecil teklif 
ediyorum. Ve tecil üzerinde de bir şey arz ede
ceğim. 

Riyaseti Celileye 
Bin kuruştan dun maaşlar müstesna-olmak 

üzere diğer bilûmum maaşattan bir maaşın dört 
taksitte kat'ı suretiyle maddenin tadilini teklif 
ederim. 

Varı 
Hasan 

Riyaseti Celileye 
Muvazenei Maliye Kanununun yedinci mad

desinin berveçhi zir tadilini teklif eylerim. 

Büyük Millet Meclisi Şubat 1337 tahsisatı bir 
defaya mahsus olmak üzere Muvazenei Umumi-
yeye irat kaydolunacaktır, cümlesinden maada
sının tayyını teklif eyleriz. 

Lâzistan Üsküdar Cebelibereket 
Osman Muzaffer İhsan 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendi
ler Muvazene Encümeninin teklif ettiği şu ka
nun zaman itibariyle muvafık görülememekte
dir. Yalnız arkadaşlar bu husustaki teklife kar
şı menafii umumiye namına birer aylık tahsi
satlarım terk ye teberru ediyorlar. Bendeniz 
teklif ediyorum. Doğrudan doğruya bu para 
Hazineye kalmaktansa Mısır'da İngilizler tara
fından gözleri kör edilerek memleketlerimizde 
alil, zelil dolaşanlara verilsin. Sonra memleketi
mizde birtakım malûl gaziler var. Kimi bir ba
cağını, kimi de gözlerini kaybetmiş. Bu maaşın 
bu hususa sarf edilmek üzere verilmesini teklif 
(•diyorum. (Doğrudur sesleri) 

EMÎR Pş. (Sivas) — Efendiler ben iki maa
şımı terk ediyorum. Erbabı hamiyet de buyur
sun. Bendeniz iki maaşımı teberru ettim. 
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l Riyaseti Celileye 
I Mülkiyede bin kuruştan yukarı, askerîde 

yüzbaşıdan yukarı rütbeli zâbitan ve ümeranın 
I ve Meclisi Mebusanın Şubat maaşlarının kat'ını 
I teklif eylerim. 

Bitlis 
Vehbi 

I Riyaseti Celileye 
I Günbegün tezayüdeden israfatm önüne geçil-
J mek ve varidatımızın meemuunu cepheye hasret-
I mek şartiyle 1 Mart 1338 tarihinden Misakı Mil 11-
I mizin tahakkukuna kadar Adliye, Nafıa, Maarif, 
I İktisat vekaletleriyle hiçbir livada vukuat olma-
I dığı halde milletin Hazinesine beyhude bâr olan 
I polis teşkilâtının lâğviyle vazifesinin jandarma 
I tarafından ifası ve bu suretle jandarma maaşa-
I tının muntazaman itası ve mebusanı kiram tah-
I sisatının da seksen liraya tenziliyle cephe geri-
I lerinde bulunan birtakım jandarma kumandan-
I lıklannm lağvını ve şu suretle tasarruf edilecek 
I paranın cepheye hasrını teklif eylerim. 
I Tokad Mebusu 
I Mustafa 

I EMÎR P§. (Sivas) — Heyeti Muhteremeniz 
I bir maaşını terk etmek suretiyle zannederim bir 
I hamiyet göstermek meselesini hiçbiriniz çok gör-
I mezsiniz. Buna bendeniz kaaniim. Bâzı arkadaş-
I lanınız bu kürsüde söz söylemişlerse de bunun 
I esbabı var, hikmeti var, bu bir maaş meselesi 
I değildir. Cereyan eden müzakerattan anlamış 
I olmalısmızdır ki, Hükümetimiz cereyan eden ah

val ve vukuat ve hâdisat dolayısiyle birtakım 
I şeylere muhtaçtır. Binaenaleyh bir maaşı terki 
I arkadaşlar fazla görmezler. Bendeniz pek emi-
I nim ki, arkadaşlar bir maaşı çok görmiyecekler-
I dir. Bendeniz de iki aylığımı terk ediyorum. Ha-
I miyeten farz ediniz, ne farz ederseniz ediniz. Ben 
I iki maaşımı terk ediyorum. (Alkışlar) 

ATIP B. (Bayezid) — Kimin için Paşa?. 

I EMÎR Pş. (Devamla) — Hükümet nereye is
terse oraya sarf etsin, erbabı hamiyet gelsin, bu-

I rada söylesinler. Belki ikişer aylıklarını terk 
I ederler. (Tokad Mebusu Mustafa Beyin takriri 

tekrar okundu.) (Alkışlar) 

MUSTAFA B. (Tokad) — Efendiler, iki se-
I neden beri girişmiş olduğumuz cidal meydanda-
I dır. Bunların iaşesi için milletten alman para 
I kifayet etmiyor. Halbuki biz burada iki yüz li-
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ra alıyoruz. Zevk ve safa ile meşgulüz. Ben maa
şımızın seksen lira olmasını teklif ediyorum. Be-
an şart ki, bugün Nafıa hiçbir iş yapmamıştır, bir 
karış yol yaptırmamıştır. Birçok memurin, mü
hendisler, müdliran, birçok müsteşarlar var. Bun
lar hiçbir iş yapmamıştır. Misakı Millîmizin ni
hayetine kadar bunların ilgasını teklif ediyorum. 
Adliyenin ise hiçbir iş yaptığı yok. İktisat Ve-
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kâletiyse israftan başka bir şey yapmıyor, hiçbir 
vukuat olmadığı halde birçok polis teşkilâtı var. 
Tasarruf edeceğimiz paranın cepheye sarf edil-
mesinıi teklif ederim. 

REÎS — Efendim, celseyi beş dakika tatil 
ediyorum. 

Saat : 2,10 

mammm 

ÎKÎNOÎ CELSE 
Açılma saati : & sonra 

REtS — Reisisani Dr. Adnan Beyefendi 
KÂTÎP : Atıf Bey (Kayseri) 

RE IS — Celseyi açıyorum efendim. Muvaae-
nei Umumiye Kanununun yedinci maddesi hak
kında iki takrir daha gelmiştir. Onları da oku
yalım. 

Riyaseti Celileye 
Mebusan tahsisatından bir maaşı kat ' ı kâfi

dir. Bu katı keyfiyetinin memurlara teşmili ka
tiyen gayrıeaizdiıv Maddenin buna göre tadilini 
teklif ederim. Trabzon 

Ali Şükrü 

Riyaseti öelileyie 
Yedinci maddeyle memurinin bir maaşı ke

sildiği takdirde bu, bir Muvazenei Umumiye mese
lesidir. Halbuki memurin maaşatmın kat 'ma Mec
lisi Âli asla muvafakat edemez. Ancak tlebarüz 
eden kanaate göre Meclis Azayı Muhteremesinin 
bir aylık tahsisatı Hazineye terk edilmek icab-
edeceği anlaşıldığından sırf bunun için Muvaze
nei Umumiye Kanununda ,bir madde bulunması 
muvafık değildir. Şu halde, Meclis âzalarının 
bir aylık tahsisatının (Meclisin umuru dâhiliye
sine ait mesailden bulunması hasebiyle) reyi 
işariyle kat 'mı ve binaenaleyh maddenin aksamı 
dairesinin tayyını teklif ederiz. 

Diyarbekir îzmir Trabzon 
Hacı Şükrü Yunus Nâdi Recai 

Ertuğrul Erzincan 
Mustafa Kemal Hüseyin 

REÎS — Encümenin bu madde hakkındaki 
fikrini izah etmek için Salâhaddin Bey söz iste
diler. Buyurun. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Efendim 
okunan takrirlerde bir kısım rüfekayı muhtere-
memiz memurinin ve sairenin istisnasiyle yalnız 
bunun mebusanı kirama teşmiliyle iktifa edilme
sini arzu ediyorlar. Bu şayanı şükran bir his-
tir ve bir noktai nazardan bakılırsa bu kanaati 
kemali memnuniyetle karşılamak lâzımdır. Yal
nız Heyeti Celilenize, Muvazenei Maliye Encü
meninde sıfatiyle, biz; Hazinei milletin meha-
fii namına olarak Heyeti Aliyenize takdim edil
miş olan maddenin muhafazası lüzumunu arz 
ediyoruz. Mal ûmuâl il eridir ki, Hükümet Tem
muzda, tahsisatı fevkalâdelerin, bugünkü rayiç
le, vaz'olunduğu zamanki' rayiç arasındaki farkı 
azîme mebni halen eskisine göre tahsisat itası 
muvafık olamadığından yüzde yermişinin kat'ı-
nı teklif etmişti. Ve Heyeti Aliyeniz de o tek
lifi kendisine teşmille bir maddei kanuniye ha
linde tesbit için encümene havale etmişti.' Ah
vali harbiye ve saire dolayısiyle varidat kanun
larının müzakere edilememesinden bu mesele 
şimdiye kadar geri kaldı. Ve Muvazene Kanu
nu geç kalınca bizzarure yüzde yirmi kat'ı im
kânı hâsıl olamadı. Bu sebeple biz bunun ta-
mamiyle bir zaruret olduğunu bildiğimizden do
layı arza mecbur olduk. İtiraz edilen birinci 
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nokta da: «Hukukan yekdiğeriyle mütaahhid-
olan tarafeyinden her hangi birinin zararına git
mek doğru değildir.» deniliyor. Fakat efendi
ler mesele hukuk meselesi değildir. Mevzuuba-
his menafii âliyei mülk ve millet olduğundan ve 
esasen bu memleketin tekmil evlâdı mübarezatı-
na kendi menabiinden her hangi bir suretle olur
sa olsun, mevcudundan birer suretle ve vâsi 
mikyasta muavenet ettikten sonra bu işin ara
sında sınıfı memurinin istisna edilmesi doğru 
olamıyacaktır. Bizim kendi kararımız bu mer
kezde olduğu için zaten de Hükümetin yüzde yir
mi kat'ı hakkındaki teklifini başka suretle hizi 
fiile getirmek mümkün olamadığı için bu zaru
retle bu maddeyi teklife mecbur kaldık. (Fakat 
28 Şubat sene 1338 de müzakeresine başladık 
sesleri) 

O mesele ayrı bir meseledir. Şimdi esas bu
dur. Malûmuâlileridir ki, emri tediyede teşkilâtı 
mümkine ibraz etmek keyfiyeti şartı, asli ve 
esasidir. Fakat bunu bu kanuna koymak caiz 
olmadığı için bunu doğrudan doğruya zapta 
geçirmek ve Maliye Vekâleti dahi bu meselede 
mutabık kalırsa onu Heyeti Umumiyeye kayıt 
ve kabul ettirmek istiyoruz. Böyle bir şeyi niye 
teklif ettiniz, derseniz bunun emsali de vardır. 
1329 da tekmil memurin donanma menfaatine 
olarak umumen bir maaş vermişlerdir. (O başka 
sadaları) Ve biz de şimdi bir maaşı Hazine men
faatine olarak alacağız. Binaenalah biz yanlış bir 
yolda yürümediğimizi zannediyoruz. Bizi seA-k 
eden âmil, mesaili hukukiye değil, zarureti ikti
sadiyedir. Bir arkadaşımızın ifadatma cevap 
vermek üzere diyeceğim ki*. Bâzı devairin haz fi 
ve saire gibi zarureti maliye lehülhamd yoktur. 
Bu gibimesail, tasarruf at icrası hakkındaki ar
zudan ibaret olup bu da gayet tabiîdir. Bunu 
1338 bütçesinin müzakeresinde, vekâletlerin 
bütçesinin müzakeresinde hallederiz. Bu teklifi
miz; emri azîmi milliye heyeti memurinin dahi 
muaveneti maliyelerinin iştirakini temindir. Ve 
MuvaAzenei Maliye Encümeni bu dört milyon lira
nın emri tediyesinde memurine teshilâtı müm
kine irâe edilmesini arzu ediyor. Bu husus-
Maliye Vekâletine tebliğ buyurulsun. Onun için 
bu meseleyi burada zapta geçirmek istiyoruz. 
Başka türlü karar vermek Heyeti Aüyenizin 
reyine muhavveldir. Biz mesaili maliye ııoktai 
jıazanndan ve Hazine!. Devletin menafii için 
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söz söylemeye mecburuz. Tevdi buyurduğunuz 
vazife icaibatı başka bir tarzda »söz söylemek ben-
denizce mümkün olmaz. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) —. Zatıâliniz Mu
vazene! Maliye Encümeni namına söylüyorsunuz. 
Bir şey soracağım. Encümenin noktai nazarı ara
sında ihtilâf olduğu anlaşılıyor. Tevfik Rüşdü 
Bey buyuruyorlar İd; memurinden kesilmesin. 
Yalnız Meclis âzasından kesilmesini istiyorlar. 
Siz de kendi kanaatlerinizi söylüyorsunuz. O da 
Muvazenei Maliye namına söylüyor. Meclis, maz-

. bata muharriri olarak kendilerini tanıyor. 
SALÂHADDİN B. (Mersin) — Bendeniz 

fuzuli olarak buraya çıkmadım. Arkadaşlarım 
bu maddenin müdafaasını bendenize tevdi bu
yurdular. Tevfik Rüşdü Bey biraderimiz yalnız 
memurin maaşatmm müstesna olmasını istiyor
lar. Fakat kendileri burada ekseriyeti teşkil 
edemiyorlar. Kendileri bu nokta üzerinde me
nafii Hazineyi vikaye etmek dolayısiyle bu mad
de için epeyce çalıştılar. 

REİS — Bu madde zaten epeyce bir zaman
dan beri müzakere edildi. Eğer tekrar müzakere
sine başlamak arzu ederseniz o zaman çok sürer. 
Muvazenei Maliye Encümeni namına son söz ola
rak Salâhaddin Bey beyanatta bulundular.. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis 
Bey, Muvazenei Maliye Encümeninde bendeniz 
de varım. Ben de bunun aleyhindeyim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen-
dim, Tevfik Rüşdü Beyle diğerleri ekseriyet ka-
zansaydılar, bu madde oraya geçmezdi. Salâhad
din Beyefendi ekseriyet namına söz söylediler, 
bu madde burada varken onlar ekalliyette kal
mışlar demektir. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Efendim jan
darma efradı müstesna, onu ilâve buyurun. 

İSMAİL B. (Erzurum) — Cephede şehid-
olanların geride kalan eytamı? 

REİS — İsmail Bey söz alınız, öyle söyleyi
niz. Rica ederim meseleyi halledemiyeceğiz. Bu
gün Şubatın (26) sidir, iki gün sonra bu kanu
nun mutlaka çıkması lâzımdır. Çok rica ederim. 
Burada on beş takrir vardır. On beş arkadaş 
Nizamname! Dahilî ahkâmına tevfikan kendi 
takrirlerini mücmelen izah etmeye kalkarlarsa, 
zannedersem, tekrar müzakere açılmış olur. 
Şimdi müsaade buyurun. Takrirlerini mücmelen 
izah etmek için Ali Şükrü Bey söz istiyor. Salih 
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Efendi söz istiyor. Fakat bendeniz zannediyorum 
ki, şimdiye kadar bu mesele izah olunmuştur. 
Şimdi buradaki takrirleri birer birer reyi âlini
ze vaz'ediyorum. Ona göre Meclisi Âlinizin nok-
tai nazarı tezahür edecektir. Artık müzakereyi 
kâfi görelim. 

ALI ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Nizamname-
nin azaya verdiği hakkı alamazsınız. 

REİS — Hayır efendim öyle bir şey yok. Ni
zamnamenin verdiği hakkı ben almıyorum, bu
yurun efendim, söyleyiniz. (Müzakere kâfidir 
sesleri) 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Müsaade 
buyurun. Takrir anlaşılmazsa izah olunur. 

RE t S — Rica ederim selâmeti müzakere 
bir kere böyle olmaz efendim, esasen kifayet 
takriri verilmiştir. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim, bu 
teamülü bu türlü anlamıyorum. Bendeniz hasta 
olduğum için geçen akşam erken gittim. Müza
kerede bulunamadım. Bu madde hakkında mü
zakere cereyan etmiş, fakat maatteessüf bu şek
le girmiş. Yalnız, ufak bir noktayı ihtar etmek 
isterim. Bunu siyaseten izaha mecburum. Böy
le yalnız bir noktadan yürümek doğru değildir. 

Efendiler, bu şekilde cereyan eden müzake
reye, zannederim, verilecek mânayı bendeniz 
kadar ve bendenizden daha iyi takdir edersiniz. 
Yanlış bir noktai nazardan yürünülüyor. 1329 se
nesinde bunun emsali vardır, denildi. (1329) 
senesinde olan şey, memurinin Donanma Cemi
yetine birer maaş vermesidir. Efendiler Donan
ma Cemiyetine verilen maaşı her daire kendi 
arzusu ile vermiştir. Yalnız, bir içtimada karar 
verilmiştir ki; bunun münferiden tahsili güç 
olacağı için bu tarzda umumi olarak alınmış
tır. O vakit ben comiyette âza idim. Parayı ben 
kabzettim. Sonra efendim, Donanma Cemiyeti
ne verilen maaş Hazineden para vermemek de
ğildir. O para Hazmeden çıkmış ve Donanma 
Cemiyetine verilmiştir. Bugünkü şekil ise; «Pa
ramız yoktur. Açığımızı bununla kapatacağız.» 
manasınadır, öyle inidir, efendiler? (Değil, sa-
daları) Mesele bu değil efendiler, bu millet bu
güne kadar bu mücadeleyi kemali muvaffaki
yetle idame ve ifa etti. Bu hususta varım yo
ğunu feda ediyor. Yine edecek ve sonuna kadar 
vazifesini ifa edecektir. Şu mânayı düşmanla- I 
rıu vermesi muhtemeldir. j 
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Arz etmek istediğim mesele şudur, «fendim: 

Memurların maaşını keselim, diyorlar. Memur» 
larm maaşlarının kesilmesine lüzum yoktur ve 
hakkımız yoktur. Hukukan, kanunen buna sa
lâhiyetimiz yoktur. Bu, dünyanın hiçbir tara
fında bu şekilde olarak yapılmamıştır. Dünya
da bunun emsali yoktur. (Acze delâlet eder, sa
daları) Bir memurun maaşını kesmek için sene 
bidayetinde bütçe yaparken demeliydi ki ; «Bu 
sene ben seni on iki ay istihdam edeceğim, fa
kat on bir ay maaş vereceğim.» böyle demek 
lâzımgelirdi, sene bittikten .sonra memurun böy
le maaşını kesmeye hakkınız yoktur. Binaen
aleyh Mebusanı Kiram tahsisatından birer ma
aş verebilir, tcabederse iki maaş verebilir. Fa
kat memurlara dokunamazsınız. Bunu izah için 
başka eşkâl var. Fakat bendeniz ona lüzum gör
müyorum. Memurin fedakârdır. Maaşını vermî» 
yecek olursanız gırtlağınıza sarılacak değildir. 
Fakat maaşını kesmeyin efendiler. Veremiye-
cekseniz hiç olmazsa ümidi kalsın. 

RE|S — Efendim, müsaade buyurun. Şimdi 
okunan takrirlerin içinde bir takrir var. Mad
denin bâzı aksamının tayyı teklif ediliyor. Ter-
cihan onu reyinize koyacağım. 

(Hacı Şükrü ve Yunus Nâdi beylerle refik
lerinin takriri tekrar okundu.) 

REİS — Efendim bu takriri kabul edenler, 
lütfen el kaldırsın. (Kabul sadaları) Takrir ek
seriyeti azîmeyle kabul edildi. (Şiddetli alkış
lar) Yedinci madde ortadan kalkıvor ve Mebu
sanı Kiram Hazaratı birer aylık tahsisatı Hazi
neye terk ediyorlar. (Teberru ediyoruz, sada
ları) (Alkışlar) 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Reis Bey 
takrirleri encümene veriniz. Madde bu esasta 
tertibedilsin efendim. 

REİS — Sekizinci madde yedinci oluyor, 
okuyoruz. 

MADDE 7. — Hidematı vataniye tertibin
den elyevm maaş almakta bulunan zevat işbu 
kanuna merbut (D) işaretli eetvelde esamisi 
muharrer olanlardan ibarettir. Yeniden maaş 
tahsisi mutlaka Büyük Millet Meclisince kabul 
olunmuş bir kanuna müstenidolmak lâzımdır. 

REİS — Maddeye dair söz istiyen var mı? 
(Hayır, sadaları) Maddeyi aynen reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
(Kabul, sadaları) Kabul edilmiştir., 
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MADDE 8. — Türkiye Büyük Mîllet Mec

lisi Hükümetinin idaresi haricinde maaş almak
ta bulunan bilûmum mütekaidin ve mazulin ma-
aş'atı kat'olunmuştur. Mülkiye Tekaüt ve Ma
zulin kanuni ariyle Askerî ve İlmiye Tekaüt ka
nunlarının işbu ınaddeye muhalif olan mevaddı 
mülgadır. 

HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Efendim bu 
maddeyi bendeniz biraz sakat görüyorum. Deni
liyor ki; «Türkiye Büyük Mîllet Meclisi Hükü-
mjeti idaresi haricinde maaş allmakta bulunan bil
ûmum mütekaidin ve mazulin maagatı kat'olun
muştur. Sonra mülkiye tekaüt ve mazulin kanun-
1 ariyle askerî ve ilmî tekaüt kanunlarının bu 
maddeye mugayir olanları mülgadır» deniliyor. 
Malûm afiliniz gerek tekaüt ve gertek m a zilline ait 
bir kanun var. Bu kanunun bâzı maddelerini bu 
madde kaldırıyor. Bendeniz anlamıyorum. Encü
menin maksadı, Misakı Millî hudubu dahilindeki-
yerlerde maaş almakta bulunan .memurin midir? 
Yoksa, bugün bizzat idare etmekte olduğumuz şu 
işgal mm t akaları haricindeki, memurin midir 1 Ta
biî Misakı Millî hududu dâhilinde, meşgul olan 
yerlerdeki memurinin mütekait ve maziılıinine şâ
mil olduğu kanaatini veriyor. Çünkü Misakı Mil
lî haricinde bulunan inan atıktaki mütekaidine 
bittabi biz maaş vermiyoruz. Bu itibarla inşallah 
ptek yakın bir zamanda elimize geçireceğimiz ma-
natıkta mevcut.bulunan ve muameiei nakliyesini 
her nedense şimdiye kadar icra ettirememdş olan 
mütekaidin ve mazulin maaşatmı oraları elimizle 
geçtiği zaman bu kanuna tevfikan veremiyeceğiz. 
Bendeniz kanundaki sarahate nazaran bugünden 
itibaren lâğvedilmek olan mütekaidin ve mazulin 
maaşatının istirdattan sonra evvelki kanuna tev
fikan verilebileceğine kaani değilim. Halbuki 
efendiler; hiçbir suretle bizim mütekaidin ve ma
zulin maaşatma dokunmaya hakkımız yoktur. 
Çünkü mütekaidin ve mazuline Hükümet kendi 
keseî hamiyetinden bir muavenette bulunmuyor. 
Tekaüt' maaşı memurun zamanı 'memuriyetinde 
maaşatmdan yüzde beş, yüzde bir, yüzde iki ol
mak üzere terk ettiği paradan teraküm etmiş 
olan hakkının maafaiz kendisine mahiye tefrik 
ve ita edilen miktarından ibarettir. 

NUSRET Ef. (Erzurum) — Bunun Harbi 
UmUmide emsali sebkat etmiştir. Rus işgalinde 
Erzurum.'da'mütekaidin kaldı, istirdattan sonra 
maaşlarını aldılar. 
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HAKKI HAMİ B. (Devamla) — Şimdi 

efendim; zaten biz İstanbul'da, tzmir'de, Bur
sa'da bulunanlara maaş vermiyoruz ve şu ve
ya bu tarihten itibaren orada bulunanların ma
aşını tanımıyoruz ki, buna mütaallik olan mü
tekaidin ve mazulin maaşatı kesildi, desek. Böy
le bir muamele var mı ki, böyle bir maddeyi tat
bik edelim? Efendiler hariçten gelecek olanla
ra bir muamele var ve bu muamele için de bir 
kanun, vardır. Her kim. ki maaşını bir yerden 
diğer bir .vere nakletmek isterse onun için kanun 
dairesinde müracaat edecek. Meselâ; istanbul'
da bulunan bir adam maaşını Ankara'ya nak
letmek isterse Ankara maliyesine yazacak. İs
tanbul muameiei nakliyesini yapacak. Yeniden 
cüzdanını tanzim edecek ve buraya gönderecek. 
Binaenaleyh Hükümetin böyle bir madde vaz'et
mesine lüzum yoktur. Kanun sarihtir. Hükü
met eğer bugün muameiei nakliyeyi yapıyorsa 
bilmem ne şekilde yapıyor? Biz bir defa istan
bul Hükümetinin ziri idaresinde bulunan aksa
lımı muamelâtını kabul etmiyoruz ki, bize vukıı-
bulacak müracaatle ve oraya yazmakla yapılan 
muameiei nakliyeden dolayı bizim bütçemizde1 

masraf miktarı kabaracağı için buna mâni ola
cağız diye bir maddeyi kabul edelim. Bendeniz-
ce bu madde zaittir efendim, muamelât kanun 
dairesinde cereyan eder. Lâalettâyin cüzdan İra e 
eden her adama para verilmez, mutlaka hangi 
aya kadar maaş almıştır ve hangi tarihten iti
baren müstahaktır? O maaşı vermekte olan ma
sa, muamelâtını yapacaktır. İkinci bir cüzdanını 
tanzim edecek, cüzdan gelecektir. Mademki bu 
yapılamıyor; şu halde Hükümet bunu ne mak
sat tahtında ilâve ediyor? Tekrar ediyorum. Bu 
madde zaittir.. Maddenin t ay yi lâzımdır. 

MAZBATA MUHARRİRİ T E V P I K RÜŞ-
DÜ B. (Menteşe) — Efendim madde metninde
ki sarahatten anlaşıldığı üzere Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükümeti idaresi haricinde, mese
lâ istanbul'da elyevm maaş almakta olanlara 
aittir. Yoksa nakil muamelesi hakkında icra 
Vekillerinin ittihaz etmiş olduğu bir karar var
dır ki, o da müddetinden sonra - tarihi tamamiy-
le hatırımda değil - nakil muamelesi yapılma
maktadır. Binaenaleyh şimdi istanbul'da her 
hangi bir suretle meselâ tekaüt veya mazulin 
maaşı almakta olan bir zata buradan da ayrıca 
bir maaş verilmiyeeekti ve bunu tasrih etmek la-
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zımdır. Çünkü Türkiye Devleti namına yeryüzün
de bir tek hükümet • vardır. O da Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükümetidir ve Misaki Millî hudu
du dâhilinde bulunan her yer hakkında karar ver
mek hakkı buraya aittir. Binaenaleyh elyevm bi
zim hudutlarımız dâhilinde bulunmayıp da başka 
yerlerde maaş almakta olanlara kanunen, yani 
Tekaüt Kanunu mucibince istihkakı olan tekaüt 
maaşını vermekte mazur olduğumuzu göstermek 
ve vermekte Hükümete hak vermek için kabul 
edilmiş bir maddedir. Mesele gayet sarihtir. 

HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Yarın oralar 
elimize geçtikten sonra tarihi işgalle bu kanunun 
tarihi kabulü arasında güzeran edecek şühur için 
ne muamele yapacağız?. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Malûm u-
âliniz memurin maaşlarından tekaüdiye olarak 
tevkif edilen miktarın yekûnu beher sene tekaüt 
maaşlarına emvali umumiyei Devletten sarf edi
len paranın yalnız bir rub'unu teşkil eder. O mik-
darın dörtte üçünü emvali umumiyei Devletten 
Tekaüt Sandığı açığı olmak üzere Hazine üste 
verir. Yani Hakkı Hami Beyin buyurdukları gibi 
mütekaidine verilen para vaktiyle kendilerinin 
verdiği paradır, bu bir emanettir, şimdi iade edi
lir şeklinden çıkmıştır. Çünkü tekaüt sandıkla
rının yedi milyon lira masrafı vardır. (Seferber
likte çıktı, sesleri) Efendim Seferberlikte çıktı. 
Balkan Harbinde çıktı, çıktı, çıktı. Bu itibarla 
tekaüt muamelâtı üzerinde senede beş milyon li
ra sandık açığı olmak üzere emvali umumiyei 
Devletten para sarf eden memleket elbette ima
li fikretmeye, bâzı kaideler vaz'etmeye kendinde 
bir hak görür. Bir de, bu maddede diğer bir ci
heti daha unutmıyalım. Malûmuâliniz Türkiye 
Devletine hizmet eden asker, memur, Devlet he
sabına hizmet etmiştir. Fakat bu Devlete hiz
met edip de naili tekaüdolanlarm bir kısmının 
da bugün Türkiye hâkimiyeti haricinde başka 
devletlerin tâbiiyetinde olduklarım unutmıyalım 
ve bunlar üzerinde hiçbir kaide vaz'etmedik. Eğer 
Hükümete bu maddeyi tebliğ edip; onların hu-
kukan hakkı müktesepleri mevcuttur, onların 
hakkı tekaüdiyeleri mahfuzdur, dersek, müra-
caatlerinde Hükümet onlara tekaüt maaşlarını 
tediyeye mecbur kalır. Bugün bir Bağdad'lı ge
lirse ; «Ben tekaüdüm. Bugüne kadar işte şu ka
dar müterakim maaşım vardır. Şu Devlet hesa
bına çalıştım.» diye iddia ederse ve böyle bir 
maddei kanuniye mevcudolmazsa Maliye Vekâ-
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letinin ona vereceği ret cevabının hukukta ne 
yeri olabilir? Meğer ki, bir kanunla bu kapıyı. 
kapamak lâzımdır ve böyle yapmakta zaruret 
vardır. Hakkı Hami Beyin en ziyade temas et
tikleri, düşman işgali altındaki mahallerde bulu
nan memurların tekaüdiyelerine ait muamele-. 
dir. Bendenizin anladığıma göre bu madde bu
gün için nakil muamelesini, yani buradan faz
la paranın tediyatıııı şimdilik muvakkaten m en
etmiş oluyor. Onun müterakimini yarın, misal 
olarak arz ediyorum; Bursa'ya girdiğimizde 
Bursa'daki mütekaidinin hukukunu tanımaya el
bette mecbursunuz. Çünkü idareniz altılıdadır. 
Müterakim meselesi ayrıca bir mesele teşkil 
('dev. Maddenin her halde lüzumu katidir, ka
bulü lâzımdır. (Müzakere kâfi, sesleri.) 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair elimde 
takrir yoktur. Yalnız söz alan arkadaşlar sözle
rinden vazgeçerlerse müzakere kâfi görülür. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim ben
deniz Muvazenei Maliye Encümeninden bir şey # 

sormak istiyorum. Mütekaidin, mazulin maaşatı. 
Hasan Fehmi Beyin buyurdukları gibi, bütçeye 
pek ağır bir yük tahmil etmektedir. Bununla 
beraber mütekaidin ve mazulin bu maaşları al
maya hak kazanmışlardır. Bunların bu bir 
hakkı müktesepleridir. Eğer memaliki meşgule-
nin istirdadını mütaakıp her halde bu madde 
dolayısiyle mütekaidini, mazulini maaşlarından 
mahrum etmek vâridolacaksa bu maddeyi ka
bul etmiyelim. Olmıyacaksa bunu Muvazene!. 
Maliye Encümeni temin etsin. Saniyen bütçeye ~ 
azîm bir yük tahmil eden bu tahsisatın böyle 
her sene mütezayiden bütçeye devamı ithalini 
Muvazene Encümeni kabul ediyor-mu'? Etmiyor 
mu? Bunun hakkında da daha amelî, daha nafi 
bir şekil "düşünmüş müdür? Yani nihayete ka
dar bu ağır yük bizim bütçemizde kalacak mı
dır? Bu hususta Muvazenei Maliye Encümeni 
izahat versin, efendim. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Efendim; 
«Bilûmum mütekaidinin Hazineye tedricen ver
diği bârın tahfifi hususunda bir şey düşünül
müş müdür?» buyuruluyor. Biz evvelemirde 
harb dolayısiyle duçarı zarar olan mağdurinin 
her ne suretle olursa olsun, fedakâr evlâdına 
bakmak vazifesini zaten bütçeye yükletiyor ve 
bakıyoruz. Hazineden tekaüdiye, mazuliyet ve 
suveri saireyle, her hangi bir suretle, yani mu-
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hassasatı zatiye namiyle maaş alanların müs
tehlik vaziyetinde bulunmalarından kurtulmala
rım temin için Emlâki Emiriyeden bunlara fev
kalâde müsait şaritle arazi verilmek ve sair su
retle bunları müstahsil mevkiine geçirmek için 
Maliye Vekâletinden kâfi müsaadatı havi bir 
lâyihai kanuniye talebettik. Encümenden gel
mek üzeredir. 

Sonra memaliki meşgule meselesine gelin
ce : inşallah askerlerimizin girmesiyle bu mese
le halledilecektir. Çünkü orada bulunan müte
kaidin ve sairenin işgal esnasındaki vaziyeti 
umumiye ve vaziyeti hususiyeleri kumandanlık
ça taayyün ettikten sonra bunların suihal ve 
hareketleri olmazsa tabiî haklan mahfuzdur. Bi
naenaleyh onlar hakkında bugün bilâkaydüşart 
bir şey söylemek doğru olamıyacaktır. Onların 
kavanini mevzua haricinde bir suihareketleri ol
madığı halde tabiî maaşları verilecektir. 

REÎS — Efendim, beş tane müzakerenin ki
fayetine dair aynı mealde takrirler var. Evvelâ 
reyi âlinize müracaat edeceğim. Müzakerenin 
kifayetini kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Müzakere kâfi görülmüştür. Madde hakkında ta-
dilname yok. O halde maddeyi tekrar okuyup 
reyinize vaz'edeceğim. (Madde tekrar okundu.) 

REÎS — Maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Madde kabul edilmiştir efendim. 

MADDE 9. — Müvasat maaşatı mülgadır. 
NUSRET Ef. (Erzurum) — Istılahı malîde 

müvasat maaşı ne mâna ifade eder? 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Müvasat maaşatı demek, eskiden beri bâzı zeva
tın hidematı mesbukasma ve muhtaeinden olan
lara Heyeti Vükelâ karariyle tahsis edilen bir 
maaştır. Bu müvasat unvanı kelimesinin esasını 
tabiî kendiniz daha iyi bilirsiniz. Muhtacine mu
avenet maksadiyle konmuş bir paradır. Muvaze
ne Encümeni Temmuz iptidasından itibaren bu 
tertibi bütçemizden kaldırmıştır. Muhtaeinden 
ve hidematı vataniyeden maaş tahsisi ancak He
yeti Celilenizin kanuniyle mümkündür. 

NUSRET Ef. (Erzurum) — Müstahikkini il
miye bundan müstesnamıdır efendim? 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) — 
Hepsi aynıdır. Hangi meslekten olursa olsun bu, 
umumidir. Hizmetine ve derecei iktidarına göre 
lâzımgelen para verilir. 

NUSRET Ef. (Erzurum) — Mulıtaein tâbiri 
umumi tâbirdir. Vaktiyle Devlete büyük büyük 
hizmetler etmiş, sonra, fakrıhale duçar olmuş, 
ondan sonra Hükümet ona bir maaş tahsis etmiş
tir. Peygamberimiz buyuruyor ki ; (Erhamu azi
ze kavmi zillettin) kavmin vaktiyle aziz olan 
ve sonra zillete düşen insanlarına merhamet edi-. 
niz ve rahmü şefkatle hareket ediniz. Madeni ki, 
biz yedinci maddede memurinin maaşatmı kat'~ 
etmiyoruz. Bu müvasat maaşatının da kat'edil-
memesi lâzımgelir. Şefkat bunu iktiza eder efen
dim. Bunun tayyı caiz değildir. Buna dair bir 
takrir veriyorum. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) - Nıisret 
Efendi Hazretlerinin buyurdukları, müstahik
kini ilmiye meselesidir. O; ilmiye bütçesinde ay
rı bir fasıldır. Bir de maaşatı zatiye vardır. O da 
o fasla ithal edilmiştir. Bu müvasat maaşatı vak
tiyle Arabistan'da bâzı aşaire ve rüesaya tahsis 
edilen maaşat meselesidir. Bunların bugün ma
halli sarfı kalmamıştır efendim. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Müvasat maaşatı 
meselesini Hoca Nusret Efendi başka suretle, 
Hasan Fehmi Beyefndi de başka suretle teşrih 
ettiler. Müvasat faslında birtakım maaşlar var
dır ki, erbabı istihkaka veriliyor. Yani Hükü
meti Osmaniye bu araziye vaziyed etmezden 
evvel bunlar derebeyliği yapmışlar veyahut Sel-
çuki Hükümetinin kuvveti üzerinde fevkalâcte 
(O dâhil değildir, o başka sesleri) Müsaade bu
yururunuz efendim, bu bir kapalı maddedir ki, 
bu kabul edildiği takdirde pek çok mutazarrır 
olacak eşhas var. Bu kaıtîdir. Böyle meçhulât 
üzerinde kat'edilen maaşat ile bu madde sonra 
başka suretle tefsire uğrar, yani erbabı istih
kakın bâzı hususatta hakları kesilir. Meselâ mü
vasat maaşatı namiyle Erzurum'un Yusufeli ka
zasında (Süleyman Bey) namında bir zata para 
veriliyor. Bunlar doğrudan doğruya Rus Hü
kümetinden ayrılmış, bize gelmişlerdir ve 20 - 30 
köyün hâkimi iken onlardan vazgeçip bize gel
mişlerdir. Hükümet bunlara birkaç kuruş para 
tahsis etmiştir. Nitekim bunların hepsi bu mad
deye dâhil oluyor. Sonra bunlar ayrı ayrı mu
tazarrır olacaktır. Nitekim vaktiyle vüzerayı 
kiram delaletiyle memlekete ilmen, irfanen hiz
met etmek dolayısiyle bunlara, para verilmiştir. 
Bunlar da bu suretle katt'edilecektir. Yalnız ben 
do kabul ederim ki, erbabı aciz, yani sâyü amel
den ıskat edilmiş adamlardan bu gibi parayı 
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kat'etmek her halde doğru değildir. Çünkü hak
larına taarruz ediyoruz. Fakat bâzı çalışabilecek 
kuvvet ve kudret, istitaati maliyesi olan birçok 
adamlarımız vardır ki, evkaf namiyle kâinatı 
yiyorlar efendim. Niçin sükût.ediyorsunuz? Biz 
bir tuhaf bir vaziyete girmişiz. 'Kendimize olunsa 
başka bir vaziyet alırız. Başkasmai olursa başka 
bir vaziyet alırız. Kırk köy filân adamın elinde. 
Bütün köyler yakfedilmiştir. Ağnam da onlara 
verilmiştir. Biz onlardan keselim, rica ederim. 
Bu bir milletin, bir hükümetin şerefidir. Bu 
eüziyat kabilinden bir şeydir. Bu maddeyi kabul 
bııyurmıyalım. Tayyedelim. Zaten minhaysel-
mecmu üç bin lira kadar para ediyor. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Reis Bey; Ma
liye Vekili sarahaten izah etsinler. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Bizim iradei milliyemiz dairesinde muvasat ma
aşı alan adam yok gibidir. 

BİR MEBUS Bey — Yoksa niçin böyle bir 
madde yapıyorsunuz? 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Bunun bendenizce esbabı tayyi; mevcut kanunla
rımızla) verilen hidematı vataniye tertibi 
maaşat var. Heyeti Celilenizin kabuliyle muh-
tacin bu cetvele girebilir. (D) cetveli varken 
muvasatı idame etmeye lüzum yoktur. Malû-
muâliniz muvasat maaşatı tertibi pek eskidir. 
Sonra ona hidematı vataniye ilâve edildi. Ben
denizce ikdarı, Hükümetin şerefi, Hükümetin 
lütuf ve atıfeti olmak lâzım gelen eşhasa hide
matı vataniye tertibinden maaş vermek imkânı 

rda vardır. Binaenaleyh bendenizce muvasat ter
tibinden maaşatm ipkası taraftan değilim. Ba
husus bu muvasat maaşı tahsisi meselesinin 
mevcut kanunu mucibince Heyeti Celilenizden 
bile geçmesine lüzum yoktur. Yainız, Heyeti 
Vekile karariyle verilebilir. Bendenizce bu kı
sım tayyedilmelidir. Mamafih icabederse hide
matı vataniye tertibinden verebiliriz. (Pekâlâ, 
sesleri) 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Efendim, bu 
maaşatı tayyedersek siyaseti idaremizi haleldar 
eder mi, 'etmez mi? 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Hayıy, halledar etmez, efendim. ı 

REİS — Efendim; müzakerenin kifayetine : 
dair takrirler var. Müzakereyi k.n^i görenler I 
lütfen ellerini kaldırsın. Kâfi görülmüştür. j 
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Kiyaseti Celileye 

Dokuzuncu maddedeki muvasat maaşatmm 
ilgası hikmeti hükümet ve siyaseti dâhiliyemiz
le müterafik olmadığı gibi mezkûr maaşat büt
çeyi rahnedar edecek mahiyette oîamayıp cüzi 
bir miktar olduğundan kemakân ipkasını teklif 
eyl'erim. 26 Şubat sene 1338 

Erzurum 
Nusret 

REİS — Efendim, bu takriri kabul edenler, 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

(Dokuzuncu madde tekrar okundu.) 
REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el

lerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — 1336 Muvazenei Umumiye 
mürettebatı seneviyesinin tecil ve bütçeden ten
kili hakkındaki maddei mahsusa ahkâmı 1337 
senesi için de caridir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
efendim. Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Onuncu madde kabul olunmuştur. 

Madde 11. — Sigara kâğıdı ve kibritten alı-
nafı Rüsumu İstihlâkiye Gümrük Resmiyle be
raber istifa olunacaktır. Tabaka halinde gelen 
sigara kâğıtlarının yirmi beş desimetre murabbaı 
bir defter itibar olunarak resim ona göre istifa 
olunur. Dâhilde imal edilecek sigara kâğıdı ve 
kibritten İstihlâk Resmi istifa edilmek üzere ima
lâthanelere Maliyeden tâyin olunacak bir memur 
vasıtasiyle Kontrol Resmi istifa olunur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) ~ 
Efendim, bu eski on üçüncü maddede mezkûr 
olan hususat için ayrıca bir lâyihai kanuniye He
yeti Celilenize takdim edilmişti. Encümenlerini
zin birisindedir. Bu meselenin müstaceliyetle 
halli için Muvazene! Umumiye lâyihasına bir 
madde halinde bunu koymaya lüzum hissettim. 
Sigara kâğıdı ve kibritlerden alınmakta olan 
Rüsumu İstihlâkiye bandrol ilsakı suretiyle ce
reyan etmektedir. Bittabi bu da kanunu mahsus 
mucibince cereyan ediyor. Fakat bu husustaki 
muamelâtın teehhüründen dolayı zannediyorum 
ki, arkadaşlarımızdan haftada bir mektup almı-
yan hemen yok gibidir. Bandrol bir matbaa me
selesidir. Milyonlarla bandrolü tabetmek ve bun
ları gümrük mahallerine sevk ettirmek, gerek 
sigara kâğıtlarının defterlerine ve gerek kibrit 
kutularına bunlan sureti mahsıısada ilsak ettir-
mek, muamelâtı tieariyede fevkalâde teehhürü 
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mucibolmaktadır ve erbabı ticaretin getirtmekte 
olduğu sigara kâğıdı ve kibritler aylarca, gün
lerce Gümrük idaresinde bandrol olmadığından 
beklemektedir. Memleketimizde ve dâhilde el-
yevm kibrit fabrikası olmadığı gibi sigara kâ
ğıdı imal eden müessesatı sınaiye hemen yok gi
bidir. Afyon'da bir iki imalâthane vardı. Bir iki 
yerde de teessüs etmek üzeredir. Bugün memle
kette istihlâk edilmekte olan sigara kâğıtlarının 
yüzde doksan dokuzu hariçten ithal edilmekte
dir. Bu teehhüratm önüne geçmek için bandrol 
ilsakı suretiyle alınmakta olan Rüsumu lstihlâ-
kiyenin zaten gümrükçe muamelesi birlikte ya
pılıyor. Binaenaleyh tüccarın tevali eden şikâ
yetlerine nihayet vermek ve muamelâtı tesri et
mek cihetini düşündük. Onun için bu maddeyi 
buraya koyduk. Gayetle lâzımdır. Hakikaten 
hem Hazinei maliyede ve hem de muamelâtı tiea-
riyede günlerce hattâ aylarca muamelât teehhü
re uğramaktadır. Bundan dolayı bunların ilsakı-
na lüzum yoktur. Zaten bunların hangisi ban-
drollu, hangisi bandrolsüzdür? Bunları memle
ketin her köşesinde ve her mahallinde badrol 
müfettişleri vasıtası ile kontrol ve teftiş ettirme
ye hiçbir imkânı maddi yoktur. Zira birçok kon
trol memuruna lüzum görülüyor, efendim. Eğer 
Gümrük Resmine zamimeten böyle istifa edilecek 
olursa, hem Hükümetin işi suhuletle görülmüş 
olur ve hem de milyonlarca pul masrafı tasarnıf 
edilir. Meselâ bu sene için matbaalara seksen 
milyon bandrol sipariş ettik. Bunlar da yetiş
miyor ve yetişen aksamını da ihtiyacolan mahal
lere sevk için çare buknııyoruz. Binaenaleyh 
çok istirham ederim, bu maddei kanuniye, Rü
sumu Istihlâkiye üzerine olan kanunu tadil ma
hiyetindedir. Halka suhulet için yapılmıştır. Ka
bul buyurunuz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis Bey 
bendenizin mâruzâtımı Vekil Bey söylediler. 
Yalnız bir şey söylemediler; maddenin nihaye
tinde «Tâyin olunacak bir memuru mahsusla» 
deniyor. Böyle bir hususi memurluğa acaba ih
tiyaç var mıdır?. 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) — 
Zaten hepiniz bilirsiniz ki, istanbul'da yapılan 
sigara kâğıtlarından Bandrol Resmini istifa et
mek için her sigara kâğıdı imalâthanesinde Ma
liyenin bir bandrol memuru vardır. Biz de bu
nu dâhildeki imalâthaneler için istiyoruz. Dâhil
de imalâthaneler olur, Oraya memur ikqpıe edi-
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i lir. O memur sabahleyin amele ile birlikte ispatı 

vücudeder. Tezgâh açılır, kesilir, her akşam imal 
edilen kısım deftere kaydolunur. Ve bandrol il-
sak olunur ve deftere geçer. Bu suretle muame
lâtı suhulet peyda eder. inşallah dâhilde de sa
nayi inkişaf edecektir. Bu gibi muamelâtı teftiş 
için bunu yapmak mecburiyetindeyiz. 

RElS — Efendim, başka söz istiyen yok. Ta-
dilname de yok. Maddeyi tekrar okuyoruz. Bilâ-
hara reyi âlinize vaz'edeceğiz. 

(On bilinci madde tekrar okundu.) 
OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Reis B<% 

(olunacaktır) tâbiri (olunur) şeklinde tashih 
olunsun. 

RE IS — lü fendini, maddeyi kabul edenler 
lütfen enerini kaldırsın. Kabıı'î edilmiştir. 

MADDE 12. — 133ü senesi Hariciye bütçesi
nin (210 A) Sulh müzakeresine memur heyet 
masarifi faslında muharrer tahsisattan sarf olun-
mıyan miktar 1337 bütçesine devrelimin ustur. 

REİS -- Efendim maddeyle dair söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Made kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — İşbu kanunun icrasına İcra 
Vekilleri memurdur. 

RE IS — Bu maddeyi kabul edenfer lütfen el 
kaldırsın. Kabul, edilmiştir. 

Efendim, şimdi heyeti umum iyesini tâyini 
esanıiyle reyi âlinize vaz'edeceğim. isimleri oku-

I nan //©vat neylerini istimal buyururlar. 
SALtlI Ef. (Erzurum) — tşbıı kanım lâyiha

sına, taaülûk edecek ve paraya ait bir mesele arz 
edeceğim. Lütfen kabul buyurunuz ve dinleyiniz. 

REİS — Efendim, şimdi netice! arayı tebliğ 
»edeyim de ondan sonra söyleyiniz. 

SALtlI Ef. (Erzurum) — Efendim rica enle
rim, 1337 Muvazenei Umumiye Kanun lâyihasına 
mütaaflliktir. 

REİS — Efendim, kanım lâyihasının reye 
i va.z'mda (202) zat reye iştirak etmiş, (4) müs-
I tenkil", (19) mide karşı (181) reylfl 1337 senesi 

Muvazeufei Umumiye kanun lâyihası kabul edil
miştir. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Reis Bey, bende
niz söz almıştım. Bu kabul olunan kanun lâyihası 

\ üzerinde soyliyeceğim. 
I REİS - - Rica ederim Salih Efendi böyle ol-
j m az ki; kanun> lâyihası kabul olunmuştur. Ne 
! olacak efendim? 

(PAZAR)
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SALİH Ef. (Erzurum) — Kanunun aleyhin

de söz söyliyeceğim. Nasıl ki, şimdi Hasan Fehmi 
Bey söz aldılarsa ben de ruznameye dair ve ka
nuna ait bir şey arz edeceğim. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efen
dim malûmuâliniz sene nihayetine iki gün kal
mıştır. Halbuki bizim mülhak bütçelerimizden 
olan Evkaf ve Ziraat bütçelerini tasdik etmedik. 
Ve bu iki daire için dahi 1337 senesine ait avan
sı da vermedik. Bütün sarfiyatlarını bittabi hi-
dematı umumiye durmasın diye muvakkat ola
rak yapmışlardır. Bu jİri daireye aidolan 1337 
bütçesini onların muamelâtı hesabiyesini teşev
vüşte bırakmamak üzere ruznamemize alalım. 
Yarın veyahut Salı günü bunun müzakeresine 
geçelim. Bunları bir saat zarfında çıkarırız. Bit
tabi 1338 e aidolan bütçeler için söylemiyorum. 
O ruznamemizdedir. Bir an evvel bunların mü
zakeresini ikmal ve tasdik etmeliyiz ki, hesabatı 
zirüzeber olmasın «fendim ve bunların da hesa
batı kapansın. Bunların Muvazenei Umumiye lâ-
yihasiyle alâkası yoktur. Münasip görülürse he
men ruznameye alınsın. Derhal bitirilsin. Eğer 
bu da olmazsa hiç olmazsa avans verelim efen
dim. 

TEVFlK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Otuz se
kiz senesi lâyihasına başlamazdan evvel, evvel
emirde Evkaf ve Ziraat Bankası için avans ita
sına razı değiliz. Çünkü bunlar mülhak bütçe
dir. ilk evvelâ bunun müzakeresine geçilmesini 
ve ondan sonra otuz sekiz bütçesi müzakeresine 
başlanılmasını rica ederim efendim. (Ruzname
ye alınsın sesleri) 

SALlH Ef. (Erzurum) ~ Muvazenei Maliye 
Encümenine dâhil olduğum halde kemali hicap
la huzuru âlinize getirilerek takdim edilen bu 
Muvazenei Umumiye lâyihasını bilmecburiye 
kabul ettik. Zira maslahat da bunu icabediyor-
du. Fakat beyefendiler; bu, milletin mesaili ma-
Hyesindeki hususatı size tamamen izah edecek 
bir keyfiyet değildir. Bütün meçhulâl üzerinde 
bir madde geldi. Kabul ettik; gittik. Efendiler. 
indallah mesul olacağız ki, ilk önce birçok tah
sisatı mestureler karmakarışık gitti. Muvazenei 
Umumiye kanun lâyihasında. (Gürültüler) ikin
ci mesele; beyefendiler, kapalı ellerde birçok. 
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ı Ayak patırdılan ve sıra kapaklarının vurul
ması) uica ederim beyefendiler, bu hususta ka
pak vurmayınız. Beni dinleyiniz. Sonra beyefen
diler; tahsisatı mestureden birçok şeyler gitmek
le beraber bugün huzurunuza çıkmaya başlıca 
sebebiyet veren bir hal vardır ki, onu arz ediyo
rum. Bir ay evvel Maliye Vekili Bey buraya çı
karken bir araba meselesi nıevzuubahsolmuştu. 
Dediler ki; Vekiller arabaları kabul etmedikleri 
için sattım. Bu satılan arabaları sormak kime 
aittir? Rica ederim (Kime aittir sesleri) Bana 
aittir. 

REİS — Salih Efendi rica ederim bunun sı-
-rasıdır, diyorsunuz. Acaba Meclis bunu kabul 
ediyor mu efendim? 

SALlH Ef. (Erzurum) — Beyefendiler ha
beriniz olmadan, anlamıyarak. (Hayır sesleri, 
şiddetli gürültüler) 

REİS — Efendim bunlar ancale 1338 bütçe
sinde arz edilecektir. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendiler, ben siz
lere dinletmeye mecburum. Siz kabul etmezseniz 
o başka bir meseledir. Biz para verdik. Beş ta
ne otomobil getirdiler. Bu hangi emvalden ve 
kimin mezuniyetiyle almıyor? Allah için söyle
yiniz ki, buna hanginiz razısınız efendim? Beye
fendiler; arabalar mevcutken sattılar ve bin 
iki yüz liraya bir araba satuıaldılar. Rica ede
rim buna kim binecektir? Ben de Heyeti Vekile 
kadar salâhiyeti haiz bir vekilim. Her gün ta Ce
beci'den buraya kadar bazan eşekle, bazan ma-
şiyen alâkademihi geliyorum. Heyeti Vekile Ha-
zeratının bizden fazla ne kıymetleri varmış? 
(Handeler) Allah onları bizden başka mı halk 
etmiş? 

İSMAİL SUBHI B. (Burdur) — Hepimizi 
eşeğe mi bindirmek istiyorsunuz efendim? 

RElS — Rica ederim Salih Efendi ne söyli-
yecekseniz neticeyi getiriniz ve ruznameye ait 
söyleyiniz. 

SALİH Ef.B (Erzurum) — Dinlemiyorsanız 
vebali üzerinize... Sonra beyefendiler, kabul et
tiğiniz suiistimalât ve israfat ve körükörüne gi
diş (Ademiitimat teklif ediniz sesleri) Müsaade 
buyurunuz, efendim ademiitimat meselesi mev-
zuubahsolursa başta Mustafa Kemal Paşaya, on* 
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daiı sonra Fevzi Paşaya ondan sonra bütün He
yeti Vekileye, ondan sonra da kendime... (Hayır 
sesleri) Efendiler, aynı zamanda bu Heyeti Ve
kile üzerine bir kontrol kabul buyurmazsanız 
ve bunu takibetmezseniz vallahülâzîm millet if

lâs edecektir ve bunu tekrar Heyeti Vekileye 
karşı söylüyorum. (Alkışlar, gürültüler) 

RElS — Efendim Salı günü öğleden sonra 
içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

(Kapanma saati : 4,30) 

*mmmm 

Zahire ithalâtmdajn alınmakta olan Crümrük Resmi hakkındaki Kanuna veriden reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Hacı Feyzi B. (Elâziz), Hacı Garib Ağa. 
(Malatya)» Resul B. (Bitlis), Abdullah Bf. 
(izmit), Osman Nuri B. (Bursa), Hacı Şükrü 
B. (Diyabakır), Ziya B. (Sivas), Kâzım Hüs
nü B . ( K ^ ı y a ) , Şeirf B. (Sinob), Refik Şevket 
B.. (Saruhan), Hacı Nuri Ef. (Siircl), Derviş 
B. (Mardin), Besim B. (Kastamonu), Ali Hay
dar B. (Gene), Mubiddin B. (Elâziz), Emin 
Ef. (Aydın), Mehmed Akif B. (Burdur), Fikri 
B. (Kozan), Sıddık B. (Çorum), Behçet B. 
(Kângırı), Mehmed Sırrı B. (Siverek), Hüseyin 
Avni B. (Kozan), Rifat Ef. (Konya), Faik B. 
(Edime), Hilmi B. (Ankara), Mustafa B. 
(Dersim), Kâzım P,ş. (Karesi), Ali Vefa B. 
(Antalya), Sadık B. (Kırşehir), Neemeddiıı 
B; (Siird), Hacı Tahir BE. (İsparta), Cemil B. 
(Kütahya), Abdullah Ef. (Sinob), Rauf B. (Si
vas), İbrahim Cevdet B. (Karesi), Haydar B. 
Van, Halil ibrahim Ef. (izmit), Hakkı B. (Er
gani), İsmet B. (Çorum), Bahri B. (Yozgad), 
Hasan Ef. (Denizli), Ömer Vahbi Ef. (Kon
ya1), ismail B. (Erzurum), Dr. Abidin B. 
(Lâzistan), Hamid B. (Biga), Ahmed Mazhar 
B. (İstanbul), Yunus Nadi B. (izmir), Veli B. 
(Burdur), Halil Hulki Ef. (Siird), Seyfi Ef. 
(Kütahya), Fahreddin B. (Kars)» Tevfik B. 
(Van), «Yalnız Karadeniz limanlarına mısır it
halini kabul ediyorum.» Memduh B. (Karahisan 
Şarki), Nuri B. (Bolu), Mehmed Necati Ef. 
(Lâzistan), Ragıb B. (Kütahya), Mustafa B. 
(Karahisan Şarki), Ali Rıza B. (Kars), Hacı 
Atıf Ef. (Ankara), Hamdi Ef. (Diyarbekir), 
Akif Ef. (Batum), Rıza Vamık B. (Sinob), 
Şeyh Servet Ef. (Bursa), Ali Şükrü B. (Trab
zon), Osman B. (Lâzistan), Derviş B- (Bitlis), 

Sıdkı B. (Malatya), izzet B. (Tokad), Eyüb 
Sabri B. (Eskişehir), ihsan B. (Cebelibereket), 
Mahmud Said B. (Muş), Sadeddin B. (Menteşe), 
Kılıç Ali B. (Gazianteb), Mustafa Sabri Ef. 
(Siird), Dr. Adnan B. (İstanbul), Mehmed 
Şükrü B. (Karahisan Sahib), Hüseyin B. (Elâ
ziz), Hamdi B. (Ertuğrul), Emin B. (Canik), 
Şükrü B. (Canik), Arif B. (Bitlis), Reşad B. 
(Saruhan), Celâl Nuri B. (Gelibolu), Hakkı B. 
(Eskişehir), Hüsnü B. (Bitlis), Saib B. (Urfa), 
Hasan Fehmi B. (Gümüşane), Âlim Ef. (Kay
seri), Şemseddin Ef. (Ankara), Hacı Arif Ef. 
(İstanbul), Cemal Pş. (İsparta), Mehmed Vas-

•fi B. (Karahisan Şarki), Mehmed Şevket B. 
(Sinob), Celâl B. (Trabzon), ibrahim Süreyya 
B. (Saruhan), Recai B. (Trabzon), Yasin B, 
(Oltu), Vâsıf B. (Sivas), Feyyab: Ali B. (Yoz-
gad), Hafız İbrahim Ef. (İsparta), Midhat 
B. (Mardin), Ömer Lûtfi B. (Sanıhan), Meh
med Şükıii B. (Gümüşane), ismail Subhi B. 
(Burdur), Abdülgani B. (Muş), Hüseyin Avni 
B. (Erzurum), Vehbi B. (Niğde), Rifat B. 
(Kayseri), Rainiz B. (Dersim), Vehbi B. (Bit
lis), Neşet B. (İstanbul), Mehmed Nadir B. 
(İsparta), Mustafa B. (Gümüşane), Hacı Be
kir Ef. (Konya), Hüseyin Hüsnü Ef. (istan
bul), Hulusi B. (Kastamonu), Mustafa Taki 
Ef. (Sivas), Operatör Emin B. (Bursa), Celâl 
B. (Gene), Yusuf Ziya B. (Bitlis), Mustafa 
Lûtfi B. (Siverek), İsmail Remzi Ef. (İsparta), 
Şemsi B. (Aydın), Ali Ulvi B. (Burdur), Os
man Zeki B. (Kayseri), Zülfü B. (Diyarbekir). 
Ahmed Hilmi B. (Kayseri), Tufan B. (Hak
kâri), Esad B. (Lâzistan), Hakkı Hami B, 
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(Sinob), Salâhaddiıı B. (Mersin), Nuınan Ef. parta), Nusret Ef.. (Erzurum), Rûstem B. (Öl-
(Istanbul), Tahsin B. (Maraş), Dr. Fuad B. tu) , Ragıb B. (Gazianteb), Mehmed B. (Biga), 
(Bolu), Mustafa B. (Karahisarı Şarki), Ziya Şükrü B. (Bolu), Ali Rıza B. (İstanbul), Kadri 
Hurşid B. (Lâzistan), Hüseyin Hüsnü Ef. (İs- B. (l)iyarbekir), Hakkı B. Van). 

(Reddedenler) 

Rifat B. (Tokad), Yahya Galib B. (Kırşehir), 
Süleyman Sırrı B. (Yozgad), AvSim B. (Er
zurum), İsmail Şükrü Ef. (Karahisarı Sahib), 
Ömer Lûtfi B. (Amasya), Feyzi B. (Diyar-
bekir), Hasan B. (Trabzon), Dursun B. (Ço
rum), Hacı Mustafa Ef. (Ankara), Said B. 

Memduh B. (Karahisarı Şarki), Halil B. 
(Ertuğrul), Mehmed Sırrı B. (Siverek), Zül-
fi B. (Diyarbekir), Kadri B. (Diyarbekir), Hü
seyin Avni B. (Erzurum), Süleyman S i m B. 
(Yozgad), Ömer Lûtfi B. (Saruhan), Ali Vefa 
B. (Antalya), Emin B. (Canik), Sadık B. (Kır
şehir), Haydar B. (Van), İsmail B. (Erzurum), 
Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), Hacı Ahmed 
Hamdi Ef. (Muş), Hacı Şükrü B. (Diyarbekir), 
Şükrü B. (Bolu), Ahmed Fevzi Ef. (Batum), 
Ahmed Hilmi B. (Kayseri), Şerif B. (Sinob), 
Mustafa Lûtfi B. (Siverek), Rifat B. (Kayseri), 
Mehmed Ef. (Adana), ibrahim Süreyya B. 
(Saruhan), Yahya Galib B. (Kırşehir), Halil 
Hulki Ef. (Siird), Yusuf Ziya B. (Bitlis), Ali 
Rjza B. (Kars), Hacı Feyzi B. (Eiâziz), Rauf 
B. (Sivas), Mehmed B. (Biga), Yusuf îzzet Pş. 
(Bolu), Reeai B. (Trabzon), Hakkı B. (Erga
ni). Abdülgani B. (Muş), Şükrü B. (Trabzon), 
Şeyh Seyfi Ef. (Kütahya), Fikret B. (Kozan), 

(Kângırı), Rıza B. (Amasya), Dr. Sııad B. 
(Kastamonu), Mehmed Salih Ef. (Erzurum), 
Rıza B. (Yozgad), Mustafa B. (Tokad), Ahmed 
Fevzi Ef. (Batum), Şevket B. (Bayezid), Ara
lan B. (Maraş). 

Reşad B. (Saruhan), Mahmud Said B. (Muş), 
Sıddık B. (Çorum), Numan Ef. (İstanbul), 
Emin B. (Bursa), Şevki B. (İçel), Rıza B. (İs
tanbul), Ali Süruri Ef. (Karahisarı Şarki), 

•Şeyh Servet Ef. (Bursa), Behçet B. (Kângırı), 
tzztet B. (Tokad), Abdullah Ef. (Bolu), Saded-
din B. (Menteşe), Akif B. (Batum), Feyzi Ef. 
(Malatya), Nusret Ef. (Erzurum), Dr. Suad 
B. (Kastamonu), Fahreddin B. (Kars), Osman 
Zeki B. (Kayseri), Sabit B. (Kayseri), Musta
fa Taki Ef. (Sivas), Mehmed Akif B. (Bur
dur), Kâzım Hüsnü B. (Konya), Tahsin B. (Ma
raş), Hacı Süleyman Ef. (İzmir), Hamid B. 
(Biga), Hafız İbrahim Ef. (İsparta), Cemal Pş. 
(İsparta), Hilmi B. (Ankara), Ziya Hurşid B. 
(Lâzistan), Hüseyin Avni B. (Kozan), Abdur-
rahman Lâmi Ef. (Kazianteb), Tahsin B. (Ay
dın), Şevket B. (Bayezid), Mustafa B. (Der
sim), Ramiz B. (Dersim), Dr. Refik B. (Baye
zid), Resul B. (Bitlis), AH Ulvi B. (Burdur), ' 

(Müstenkifler) 

Ali B. (-Karahisarı Sahib), Tunalı Hilmi B. 
(Bolu), Sırrı B. (Ergani), Abdullah Ef. (Bo
lu), Şakir B. (Ankara), Ali Süruri Ef. (Kara
hisarı Şarki), Şeref B. (Edime), Şevki B. 
(İçel), Abdülhak Tevfik B. (Dersim). Seyid 

Hüseyin B. (Erzincan), Halil B. (Ertuğrul), 
Mehmed Ruşen B. (Gümüşane), Salih Ef. (Si
ird), Cevdet B. (Kırşehir), ve (1) isimsiz müs
tenkif. 

Koçgiri hâdisesinde duçan sefalet olanlara tohumluk ve yemeklik verilmesine dair Kanuna 
verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 
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Mehmed Şevket B. (Sinob), Mustafa B. (Gü
müşane), Şükrü B. (Canik), Derviş B. (Mar
din), Dr. Adnan B. (İstanbul), Hüseyin Hüs
nü Ef. (İstanbul), Necmeddin B. -(Siird), İh
san B. (Cebelibereket), Tunah Hilmi B. (Bo
lu), Tevfik B. (Van), Faik B. (Edime), Ra-
sim B. (Sivas), Arif B. (İstanbul"), Vehbi B. 
(Bitlis), Yasin B. (Oltu), Hafız İbrahim Ef. 
(İsparta), Neştet B. (İstanbul), Mehmed Nadir 
B. (İsparta), Ragıb B. (Gazianteb), Vâsıf B. 
(Sivas), Rıza B. (Yozgad), İsmail Remzi Ef. 
(İsparta), Hasan Ef. (Denizli), Esad B. (Lâ
zistan), Hasan Fehmi B. (Gümüşane), Salâ-
haddin B. (Mersin), Celâl B. (Gene), Hamdi 
Ef. (Diyarbekir), Küıc Alî B. (Gazianteb), 

.1338 Ö : â 
Sı m B. (Ergani), SaduUah B. (Bitlis), AH 
Said B. (Urfa), AH B. (Karahisarı Sahib), 
Dr. Ali Haydar B. (Gene), Sıdkı B. (Malatya), 
Ömer Lûtfi B. (Amasya), Seyid Hüseyin B. 
(Erzincan), Said B. (Kângırı), İbrahim Cev
det B. (Karesi), Bahri B. (Yozgad), Hakkı B. 
(Van), Mehmed Şükrü B. (Gümüşane), Refik 
Şevket B. (Saruhan), Ahmed B. (Yozgad), 
Arslan B. (Maraş), Hacı Veli Ef. (Eskişehir), 
Halil İbrahim Ef. (İzmit), Şemseddin Ef. (An
kara), Tufan B. ''Hakkâri), Hacı Nuri B. (Si
ird), Feyyaz Âli B. (Yozgad), Midhat B. (Mar
din), Riistem B. (Oltu), Rıza Vamik B. (Si
nob), Besim B. (Kastamonu), Hakkı Hami B. 
(Sinob). 

(Reddedenler) 

Yunus Nâdi B. (İzmir), Mahmud Esad B. 
(İzmir), Mehmed Necati B. (Lâzistan), Meh
med Vasfi B.( Karahisarı Şarki), Mazlum Ba
ba Ef. (Denizli), îsm>et B. (Çorum), Hacı Mus
tafa Ef. (Ankara), Âlim Ef. (Kayseri), Rifat 

P>. (Tokad), Atıf Ef. (Ankara»), Dursun B. (Gö
nün), Derviş B. (Bitlis), Asım B. (Erzurum), 
Hacı Garib Ağ. (Malatya). Mustafa B. (To
kad). Om i l B. (Kütahya), Mustafa B. (Kara
hisarı Şarki), Ali Rıza B. (Amasya). 

{'Müstenkifler) 

Kadri B. (Siird), Ahmed Mazhar B. (İstan
bul), ve (2) isimsiz müstenkif. 

ı«»JP 

1337 senesi Muvaaenei Umumiye Kanununun eski sekizinci ve yedinci maddesi hakkında verilen 
reylerin neticesi 

(Maddenin reddine taraftar olanlar) 

Mehmed Şükrü B. (Gümüşane), Celâl B. 
(Trabzon), Rifat B. (Tokad), Ziya Hurşid B. 
(Lâzistan), Rasim B. (Elâziz), Seyid Hüseyin 
B. (Erzincan), Arif B. (Bitlis), Sırrı B. (Si
verek), Ali Süruri Ef. (Karahisarı Şarki), Dr. 
Suad B. (Kastamonu), Mesud B. (Karahisarı 
Şarki), Riistem B. (Oltu), Rauf B. (Gazianteb), 
Osman Fevzi Ef. (Erzincan), Kadri B. (Siird). 
Abdurrahman Lâmi Ef. (Gazianteb), Tahsin B. 
(Maraş), Akif Ef. (Batum), Yusuf Ziya B. 
(Bitlis), Sırrı B. (Ergani), Derviş B. (Bitlis), 
Şeyh Servet Ef. (Bursa), Hamid B. (Biga), 
Mustafa B. (Karahisarı Şarki), Cevdet B. (Kır

şehir). Ali Haydar B. (Gene), Rıza B. (Muş) 
Mehmed B. (Biga), Ahmed Fevzi Ef. (Batımı), 
Resul Ef. (Bitlis), Vehbi B. (Bitlis), Mahmud 
Said B. (Muş), Mahmud B. (Ergani), Abdullah 
B. (Sinob), Sadık B. (Kırşehir), Mehmed Şev
ket B. (Sinob), Necmeddin B. (Siird), Abdül-
gani B. (Mas), Mustafa Lûtfi B. (Siverek), Şe
rif B. (Sinob), Hamdi Ef. (Diyarbekir), Ahmed 
B. (Yozgad), Halil Hûlki Ef. (Siird), Mustafa 
B. (Oiimüşane), Atıf B. (Bayezid), Nuri B. 
(Bola), Ali Ulvi B. (Burdur), SaduUah B. (Bit
lis), Haşim B .(Çorum), Hüsnü B. (Bitlis), 
Hacı Nuri B (Siird), Tufan B. (Hakkâri), 
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Derviş B. (Mardin), Mehmed Nadir B. (İspar
ta), Mehmed Ef. (Ergani), Rıza B. (Yozgad). 
Mustafa Kemal B. (Ertuğrul), Sadeddin B. 
(Menteşe), Salih Bf. (Siird), Muhiddiıı B. (Elâ-
ziz), Tevfik B. (Van), Celâl B. (Ganc), Hakkı 
B. (Van), Kasını B. (Muş), Ramiz B. (Der-

.1338 C : 2 
sim), Osman B. (Muş), Emir Pş. (Sivas), Ab
dullah Ef. (Bolu), Veli B. (Burdur), Hacı Ah-
med Haindi Ef. (Muş), Şevki B. (İçel), Süley
man Sırrı B. .(Yozgad). «Mebusların maaşlarının 
kat'ma taraftar ve memurin maaş kat'ınm aley
hi ndevim.» 

(Maddenin ipkasına taraftar olanlar) 

Hakkı B. (Ergani), Rüşdü B. (Maraş), Ri-
i'at Ef. (Konya), Şükrü B. (Canik), Şemsed-
din Ef. (Ankara), Şeyh Seyfi Ef. (Kütahya), 
Sabri B. (Kastamonu), Celâl Nuri B. (Gelibo
lu), Memduh B. (Karahisarı Şarki), Hafız İb
rahim Ef. (İsparta), İsmail Sublıi B. (Burdur), 
Ali Şükrü B. (Trabzon), Hüseyin Hüsnü Ef. 
(İstanbul), Hacı Atıf Ef. (Ankara), Hasan B. 
(Trabzon), Vâsıf B. (Sivas), Hulusi Ef. (Kas
tamonu), İhsan B. (Cebelibereket), Tu nalı Hil
mi B. (Bolu), Hasan Ef. (Denizli), Kadri B. 
(Diyarbekir), Cevad B .(Bolu), Ragıb B .(Kü
tahya), Halil İbrahim Ef. (Eskişehir), Abdul
lah Ef. (İzmit), Musa Kâzım Ef. (Konya), Hak
kı Hami B. (Sinob), Asım B. (Erzurum), Meh
med Şükrü B. (Karahisarı Sahih), Behçet B. 
(Kângırı), Kasım B. (Muş), Reşad B. (Sarıı-
han), Dr. Abidin B. (Lâzistan), Hüseyin Av-
ni B. (Erzurum), Ali Vefa B. (Antalya), Ma
li! İbrahim B. (Antalya), S iddik B. (Çorum), 
Ruşen B. (Gümüşüne), Veli B. (Burdur), Rız;ı 
Vamık B. (Sinob), Emin Ef. (Aydın), Nebi! Ef. 
(Karahisarı Sahib), Hacı Bekir Ef. (Konya ı. 
İzzet B. (Tokad), Mahmud Esad B. (İzmir), 
Hilmi Ef. (Ankara), Kâzım Hüsnü B. (Konya), 
Midhat B. (Mardin), Yasin B. (Oltu), Nııman 
Ef. (İstanbul), Ömer Lûtfi B. (Amasya), Fah-
reddin B. (Kars), Osman Nuri B. (Bursa). Ali 
B. (Karahisarı Sahib), Ali Rıza Ef. (.Amasya), 
Operatör Emin B. (Bursa), Emin B. (Canik), 
Saib B. (Urfa), Rifat B. (Kayseri)', Besim B. 
(Kastamonu), Hüseyin Avni B. (Kozan), En
ver B. (İzmir), Yunus Nâdi B. (İzmir), Nıısret 
Ef. (Erzurum), Halil B. (Ertuğrul), Salâhad-
din B. (Mersin). Mehmed Hamdi Ef. (Adana). 

Şeref B. (Edirne), Mehmed Vasfi B. (Karahi
sarı Şarki), Said B. (Kângırı), İsmail Şükrü 
Ef. (Karahisarı Sahib), Sabit B. (Kayseri), 
Şakir B. Ankara), İbrahim Cevdet B. (Karesi), 
Feyzi B. (Diyarbekir), Kâzım Pş. (Karesi), 
Kılıç Ali B. (Oazianteb), Hacı Mustafa Ef. (An
kara), Hamdi B. (Ertuğrul), Rasim B. (Sivas), 
Dr. Adnan B. (İstanbul), Hafız İbrahim Ef. (İs
parta), Mustafa B. (Dersim), Ziya B. (Sivas), 
Tahsin B. (Aydın;, Mehmed Salih Ef. (Erzu
rum,), Ömer Vehbi Ef. (Konya), Osman Zeki 
B. (Kayseri), Cunal Pş. (İsparta), Arşları B. 
(Maraş), Haı ı Garib Ağa. (Malatya), Hilmi B. 
Ardahan. Faik B. (Edirne), İsmet B. (Çorum), 
Fikret B. (Kozan), Esad B. (Lâzistan), Hasan 
Fehmi B. (Gümüşime), Ali Rıza B. (Kars), Tev
fik Rüşdü B. (Menteşe), İsmail B. (Erzurum). 
Arif B. (İstanbul), Ahmed Mazhar B. (İstan
bul), Rauf B. (Sivas), Ahmed Hilmi B. (Kay
seri), Yusuf İzzet Pş. (Bolu), Dr. Fuad B. (Bo
lu), Zülfü B. (Diyarbekir), Atıf Et (Kayseri), 
Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), Abdüigafur Ef. 
(Karesi), Hacı Veli Ef. (Eskişehir), Neşet B. 
(İstanbul), Reeai B. (Trabzon), Hasan Basri B. 
(Karesi), Osman B .(Lâzistan), Eyüb Sabri B. 
(Eskişehir), Haydar B. (Van), Alim Ef. (Kay
seri), Necati Ef. (Bursa), Vehbi B. (Niğde), 
Ömer Lûtfi B. (Saruhan), Mazlum Baba Ef. 
(Denizli), İsmail Remzi Ef. (İsparta), Sıdkı B. 
(Malatya), Halil İbrahim Ef. (İzmit), ibrahim 
Süreyya B. (Saruhan), Hacı Süleyman Ef. (İz
mir). Mustafa Hulusi Ef. (Karahisarı Sahib), 
Feyyaz Âli B. (Yozgad), Refik Şevket B. (Sa
ruhan), Ali Rıza B. (İstanbul), Mehmed Necati 
B. (Lâzistan). 

(Müstenkifler) 

Mehmed Akif B. (Burdur), Cemil B. (Kü
tahya), Hacı Şükrü B. (Diyarbekir). 
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İsmail B. (Erzurum), Hilmi B. (Ardahan), 
Enver B. (izmir), A'hmed Fevzi Ef. (Batum), 
Hacı Süleyman Ef. (İzmir), Hamdi Namılk B. 
(İzmit), Mehmed Haımidi Ef. (Adana), Bahri B. 
(Yozgad), Celâl B. (Tralbzon), Osman Fevzi Ef. 
(Erzincan), Hüseyin B. '(Elâziz), Hacı Gariıb 
Ağa (Malatya), Osman Zeki B. (Kayseri), Re-
şad B. (Saruhan), Ali Şükrü B. '('Tralbaon), Tah
sin B. (Aydın), Mustafa B. (Dersim), Ali Rıza 
B. (Kare), Cevdet. B. (Kırşelıir), Necati B. (Bur
sa) , Kâzım Hüsnü B. (Konya), Ahmed Halimi B. 
(Kayseri), Vâsıf B. (Sivas), Dr. Fııad B. (Bolu), 
Maihnıud Said B. (Muş), Emin B. £Canilk), Hâ
şâm B. ('Çorum), Operatör Emin B. (Bursa), 
Mehmed Şükrü B. (Gümüşane), Tana'lı Hilmi 
B. (Bolu), Mustafa B. (Tofcatf), Halkfkı B. (Van), 
Sabit B. (Kayseri), Ziya Hurşld B. (Lâzistan), 
Mehmed Ruşen B. (Gümüşane), Halil Hûlki Ef. 
('•Siird.'), Rüstönı B. (Oltu), Albdurralhman Lânıi 
Ef. (Gaziantelb), Hilmi B. (Ankara), Albdullan 
Ef. (Bolu), Hakkı B. (Ergani), Nusret Ef: (Er
zurum), Abdullah Ef. (İzmit), Halil İbrahim 
Ef. (İzmit), Şernseddîn Ef. (Ankara). Tevfik 
Rüşdü B. (Menteşe), Yusuf İzzet Pş. (Bolu), 
Hacı Veli Ef. (Eskişehir), Ali Rıza B. (Istan-
•'bul), Hak» Şükrü B. (Diyarbekir), Resul B. 
(B'Mfc), Sıddık B. (Çorum), Mustafa Fehımi Ef. 
(Burisa), Arif B. (İstanbul), Hüseyin Hüsnü Ef. 
(İstanbul), Neşet B. (İstanbul), Osman Kadri 
B. (Muş), Hacı îlyas Sami Ef. (Muş), Celâl B. 
(Gene), Hacı A'hmed Hamdi Ef. (Muş), Ragfb 
B. (iKütalhya), Emir Pş. (Sivas), Hasan Fehmi 
B. (Gümüşane), İsmet B. (Çorum), Hulusi B. 
(Kastamonu), Nuıman Ef. (İstanbul), Süleyman 
•"Sim B. (Yozgad), Hüseyin Avni B. (Kozan), 
Mesmduh B. (Karahfearı Şarki), Ali B. (Karahi-
•sarı Sahih), Celâl Nuri B. (Gelibolu), Recai B. 
(Trabzon), Yusuf Ziya B. (Bitlis), Hasan B. 
(Tralbzon), Sıdkı B. (Malatya), Şeyh Seyfi Ef. 
(Kütahya), Rıza B. (Yragad), Midhad B. (Mar
din), Abdülgafur Ef. (Karesi), Rüşdü B. (Ma-
raş), Vehbi B. (Bitlis), Abdülhak Tevfik B. 
(Dersim), Rasim B. (Elaziz), Hasan Ef. (Deniz
li), Besim B. (Kastamonu), Atıf B. (Bayezid), 
İsmail Şükrü Ef. (Karahisan Sahih), İzzet B. 

(Tdkad), Hacı Atıf Ef. (Ankara), Said B. (Kalı
ğ ın ) , Mustafa Lûtfi B. (Siverek), Mehmed Şe^-
(ket B. (Sinolb), Menmed B. (Biga), İsmail Subhi 
B. (Burdur), Asanı B. (Erzurum), Fevzi Pş. (Ko-
ızan), Emin B. (Ergani), Aralan B. (Maraş), Zi
ya B. (Sivas), Ahmed B. (Yozgad), Mustafa 
Kemal B. (Ertuğrul), Tahsin B. (Maraş), Kâ
zım Pş. (Karösi), Ali Ulvi B. (Burdur), Eısad B. 
(Lâzüstan), Feyyaz Âli B. (Yozgad), Ahdülgani 
B. (Muş), Saklık B. (Kırşehir), Hasan Basri B. 
(Karesi)., Necib B. (Ertuğrul), Derviş B. (Bit
lis), Ragıb B. (Gazianteb), Osman B. (Lâzis-
tan) , Hacı Feyzi B. ( M â m ) , Halil B. (Ertuğ
rul), Musa Kâzını Ef. (Konya), Şerif B. (Sinolb), 
Cemal Pş. (İsparta), Halil İbrahim Ef. (Eski
şehir), Rıza Nur B. ('Sinob), Kadri B. (Diyar-

•belcir), Raf at B. ('Toikad), Hacı Taîhir Ef. (İspar
t a ) , Akif Ef. (Batuim), Hüseyin Hüsnü Ef. (İs
parta) , Hâmkl B. (Biga), Hüsnü B. (Bitlis), Ali 
Haydar B. (Gene), Emin Ef. (Aydın), Yasin B. 
(Oltu), Osman Nuri B. (Bursa), Atıf B. (Kay
seri), Nuri B. (Bolu), Ömer Lûtfi B. (Amasya), 
Fahreddin B. (Kars), Fikret B. (Kozan), İsmail 
Remzi Ef. (İsparta), Rifat Ef. (Konya), Saded-
diıı B. (Menteşe), Mehmed Nâldir B. (İsparta), 
Rıza B. (Muş), Melbmed Sırrı B. (iSiverek), Sa-
duîlaih B. (Bitlis), Nafiz B. (Canîk), Tufan B. 
(Hakkâri), Hacı Nuri B. (Siird), Eyüb Sabri B. 
(Eskişehir), Halil İbrahim B. (Antalya), Faik 
B. (Edirne), Mehmed:'Akif B. (Burdur), Şeyh 
Hacı Fevzi Ef. (Erzincan), Şükrü B. (Bolu), Ve
li B. -(Burdur), Şevlki B. (içel), Dr. Adnan B. 
(İstanbul), Saüb B. (Urfa), Mehmed Necati Ef. 
(Lâzistan), İhsan B. (Celbelübereket), Neemeddin 
R. (Siird), Derviş P>. (Mardin), Hacı. Mustafa 
Ef. (Ankara), Rıza B. (Amasya), Tfayidar B. 
(Van), Mehmed Vasfı B. (ıKaraıhisarı Şarki), 
Saılâhaddin B. (Mersin), Ali Vefa B. (Antalya), 
Yunus Nâdi B. (İzmir), Mustafa Hulusi Ef. (Ka
raıhisarı Sahib), Edilb Ef. (Batum), Süreyya B. 
('Saruftıan), (Salih Ef. (Siird), Şükrü B. (Can4k), 
Ar i fB. (Bitlis), Hacı Bekir Ef. (Konya), Cevad 
B. (Bolu), Mazlum Baîha Ef. (Denizli), Rauf B. 
('Sivas), Kasım B. (Muş), Şalteir B. (Ankara). 
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(Rddedenıler) 

Mustafa B. (Karahisarı Şarki), Ömer Lûtfi 
•B. (®aru!han), Sırrı B. (Ergani), Mustafa B. 
(Oüınıüşane), Seyid Hüiseyin B. (Erzincan), Kad
r i B. (Siird), Ali Rıza Ef. (Batum), Melhmed 
ŞîükroiB. (Karahisarı SaMb), Fer idB. (Çorum), 

Şeyth Servet Ef. (Bursa), Rifat B. (Kayseri), 
OBethcelt B. (Kângırı), Mesuıd B. (Karalhiisarı Şar-
!ki), Hakk ıHami B. (Sinıob), Sa/bri B. (Kasta
monu), Nebil Ef. (KaraJhfearı SaMb). 

(Müstenkifler) 

Cemil B. CKütalhya), Ali Sûruri Ef. (Karahi
sarı ŞarM), Yaflıya Galtâb B. (Kırşehir), Zülfü B. 
(öiyarltMMr), Mustafa Taki Ef. (Sivas), (1) 

isinusiz, Melhmed Salih Ef. (Erzurum), (Nısfı 
ret, nısfı kabul). 

T. B. M. M. Matbaan 
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