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BÎEINCÎ CELSE 
Bed'i müzakerat; saati : 1,30 

BEİS — İkinci Beisvıekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 
KÂTİPLER : 'Hakkı Bey (Van), Atıf Bey (Kayseri) 

REİS — Efendim ekseriyet hasıl oldu. Cel
seyi küşadediyorum. Zaptı sabık hulâsası oku
nacak. 

1. - ZABTI SABIK HULASASI 

Birinci Celse * 
İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Haz

retlerinin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sa
bık hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. Gı
yaben idama mahkûm zabit vekili Mehmed Ali 
Efendi hakkındaki hükmün tasdikine dair İcra 
Vekilleri Riyasetinden mevrut evrakı hükmiye 
Adliye Encümenine havale edildi. Mütareke tek
lifi münasebetiyle mülhakattan mevrut telgraf
lara cevap yazılması tensibedildi. Mersin Mebusu 
Salâhaddin Beyin hapsaneler için avans itasına 
dair takriri tasviben Heyeti Vekileye, Konya 
Mebusu Rifat Efendinin tevcihi cihata dair tak
riri Şer'iye Encümenine havale edildi. Emniyeti 
Umumiye ile Jandarmanın tevhidi hakkındaki 
lâyihai kanuniyenin bütçeye takdimen müzake
resi karargir oldu. Atıf Beyin maaşı hakkındaki 
kanunun içtimai âtide müzakeresi muvafık gö
rüldü. Hiyaneti vataniye ile mahkûm Mihail ile 
rüfekası hakkındaki hükmün tasdikine dair Ad
liye Encümeni mazbatası kıraat ve kabul olun
du. «Bilâhara Divanı Temyizi Asker£ hakkındaki 
kanunun müzakaresine geçilerek birinci maddesi 
tadilen kabul edildi. İkinci madde hakkında mü
zakere cereyan edip teneffüs için celse tati] 
olundu. 

İkinci Celse 
Musa Kâzım Efendi Hazretlerinin tahtı Ri

yasetlerinde bilinikat Rusya'dan gelecek çocuk
lar için teşekkül edecek encümene Üçüncü Şu
beden intihabedilen zevatın isimleri tebliğ edildi. 
Aydın Mebusu Tahsin Beyin sual takriri Ha
riciye Vekâletine tebliğ ve Burdur Mebusu 
İsmail Suphi Beyin Oenova Konferansına Tür

kiye'nin davet edilmemesinden dolayı protesto 
edilmesine dair takriri nazarı dikkate alınmak 
üzere Heyeti Vekileye tevdi kılındı. 

Badehu Divanı Temyizi Askerî % Kanununun 
ikinci maddesi müzakere edilerek madde nazarı 
dikkate alman takrirlerle encümene iade edilip 
Salı günü içtima olunmak üzere celseye nihayet 
verildi. , 
İkinci Reisvekili Kâtip Kâtip 
Musa Kâzım Kayseri Van 

Âhf Hakki 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var 
mı? Zaptı sabık aynen kabul edildi. 

HASÎB B. (Maraş) — «Hiyaneti vataniye-
den mahkûm Mihail ve .rüfekası hakkındaki hü
kümler^ tasdik» denmiş. Halbuki hüküm yalnız 
Mihail hakkmdadır. Diğerleri hakkındaki hü
küm gıyabidir. 

REİS — Efendim mazbata tasdik edilmiş... 

4. — TEZKERELER 
1. — İstiklâl mahkemelerinin hukuku şahsiye 

hakkında verdikleri hükümlerin infazı icabedip 
etmiyeceğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi 

REİS — Efendim, İstiklâl mahkemelerinin 
hukuku şahsiyeye mütaallik hükümlerine dair 
Adİjye Vekâletinin tezkeresi var. 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Şerefvaridolan 31 Mart 1338 tarihli ve 200 

No. lı tezkeresi sâmilerinde Mebus Bahrî Beyin 
biraderleriyle sair müddeilerin hukuki şahsı-
yelerinin tahsiline dair Amasya İstiklâl Mah
kemesince ittihaz olunan hükmün salâhiyeti ka-
zaiye haricinde verilmesinden dolayı ref'i Bü
yük Millet Meclisi Heyeti Umumiyesince karar
gir olduğu bildirilmiş ve binaenaleyh hukuku 
şahsiye dâvalarının rüyeti mahakimi istiklâli-
yenin salâhiyeti haricinde olduğunun esbabı 

— 117 
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mucibe olmak üzere gösterilmiş olması itibariy
le şimdiye kadar Amasya'dan maada diğer ma-
hakimi ist^klâliyenin ittihaz etmiş oldukları hu
kuku şahsiyeye mütaallik hükümlerin infazı 
icabedip etmediğinde tereddüt hâsıl olmuş oldu
ğundan bu bapta memurini adliyeye tamimen 
tebligat ifa edilmek üzere keyfiyetin işarına 
müsaade buyurulmasmı istirham ederim efen
dim. 

8 Nisan 1338 
Adliye Vekili 
Refik Şevket 

s 

REİS —- Efendim, tensibederseniz Adliye 
Encümenine gönderelim (Münasip, sesleri) Ad
liye Encümenine gönderiyoruz. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Memurin Muhakemat Heyeti âzasından 
bir kısmmın mezun olması dolayısiyle yerlerine 
ba§ka azanın intihabedilmesine dair Heyet Ki
yasetinin tezkeresi 

REİS — Memurin Muhakemat Heyetinin iç
tima edemediğine dair Memurin Muhakemat 
Heyeti Riyasetinin tezkeresi var. 

Riyaset Celileye ^ 
Memurin Muhakemat Heyeti âzasından Ata 

B. (Niğde), îlyas Sami B. (Muş), Nafiz B. 
(Canik), Müfid Ef. (Kırşehir) mezunen azimet 
eylediklerinden mevcut zevatın limazeretin he
yette ispatı vücut edemedikleri zaman ekseri
yet hâsıl olmıyarak tetkikat ve ittihazı mukar-
rerat kabil olamamakta ve bu sebeple işler teeh
hüre duçar olmakta bulunduğu cihetle içtimaa 
mâni teşkil etimek üzere Ibâlâlda Sısi'mler! muttuar-
rer zevatın yerlerime toai'zi ekseriyet olanların 
'biran evvel temini »devamları, §ayet !foaazİ ekse
riyet olanlar tmevcut değilse diğerlerinin tesrii 
intifhafbı lüzumu iarz olunur efendim 

10/Nisan/1338 
Memurin Muhakeımat Heyeti 

Reis vekili 
EsSad 

2. — Kângırı Mebusu Behçet Beyin, Memurin 
Muhakemat Heyetini tercih ettiğine dair tak
riri. 

SÜLEYMAN SIRRI IB. (Yozıgad) — Efen-
dıilm Kângırı Metau Beihçet Bey, Tetkfiik En-
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cülmeninde 'bulunuyorlardı. B'il'âihara Mu'haJke-
mıat Heyetini tercih e'tltliler. Yerine encümene 
kimse gönderiiltoeldi. Onun yerine Ihaizî ekseri
yet ibir zatın gönderilmesii lâzıimdıı*. 

REİS — Efendiim, Heyeti Aliyenin kararı 
intihapta en fazla haizi ekseriyet olanların alın
ması merkezinde idi. Şimdi, cetveli tetkik ede
lim. Haizi ekseriyet zevat var mı, yiok mu? Bu 
ciheti tetkik ettikten sonra Heyeti Aliyeye tara 
edelim. 

6.— MUHTELİF EVRAK 

İ. — Mütareke teklifi münasebetiyle muhte
lif yerlerden yelen telgraflar 

REİS — Mütareke teklifi münaiselbe'tliyle müi-
fhakatitan mevrut telgraflar var efendim. (Gel
dikleri mahallerin islimleri okunsun sadaları) 

Zonguldak Mutasarrıflığından, Hacı BeMaş 
Müdafaai Hukuk Riyasetinden, Ya'banaibat Kay
makamlığından, Derik Müftülüğünden, Birecik 
Mjadafaai Hukuk Riyasetinden, Avanos Müftü
lüğümden, Niğde Müdafaai Hukuk Riyasetin
den, Siverek Müdafaai Hukuk Riyasetinden. 

REİS — Efendim, tenisilbederseniz, Divanı 
Riyaset lâzımgelen cevapları yazar. (Münasip 
sesleri) 

HÜSEYİN AVNT B. (Erzurum) — Zapta da 
geçsin, efendim. 

REÎS — Zapta da geçer ef endam. 

3. — TEKLİFLER -

1. — Amasya Mebusu Ali Rıza Efendinin, 
Evkafı tslâmiyenin telfiki idaresi hakkında ka
nun teklifi (2/511) 

REİS — Amasya Mebusu Ali Rıza Efendi
nin, evkafın ıslahı ihakkmda ibir lâyiibai kanuni-
y$i\ var. Lâyiha Encümeninle 'gönderiyoruz. 

2. — Mebuslardan bazılarına izin verilmesine 
dair Divanı Riyaset kararı. 

REİS — Efendim, mezuniyet 'hakkında Di
van kararları var. 

Heyeti Umuimiyeye 
Âtide isimleri mulıarrer zevatın mazeretleri

ne mefbna, 'hizalarında gösterildiği müddetler 
için, mezun addi, Divanı Riyasetin 11 Nisan 1338 
tarihli Altıncı Içtianamda teiıslib'edilmiş olmakla, 
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Heyeti Umuımâyenin nazarı tasvibine arz olu
nur. 

11.4.1338 
B. M. M. Reisisanisi 

Hüseyin Rauf 

Naci B. (Elâzi'z), <temdiden ilki ay, 12 Mart 
1338 itarSJhmden Jtfilbaren, Aibdurrahman Lâmi 
E t (Gaziantelb), üç ay, Fahreddln B. (Kars), 
üç »ay, Akif B. (Batufm), üç ay, Hacı Gardlb Ağa 
(Malatya), üç ay, Nureddün Ef. (Batuım), üç ay, 
Kültem B. (Oltu), altı ay, (Hastalığına mefeni, 
tabip raporuna müsteniden), Hüseyin Hüsnü Ef. 
İstanbul) iki ay, Ruşen B. (Gûmüşane) üç ay, 
Rüşdi B. (Maraş) üç ay, Şevket B. (Bayezid) 
üç ay, Cevdet B. (Kırşehir) dört ay (Ahvali 
sıhhiyesine mebni tabip raporuna müsteniden), 
izzet B. (Tokad) üçay. 

REİS — Naci B; (Elâziz) temdiden iki ay 
müddetle mezun addedilmiş. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. Abdürrah-
man Lâmi Ef. (Gazianteb) üç ay. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. Fah-
reddin B. (Kars) üç ay. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın, Kabul edilmiştir. Akif B. (Batum) 
üç ay. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. Hacı Garib Ağa (Malatya) üç ay. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. Nureddin Ef. (Batum) üç ay. Ka-
bul8 edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir. Rtistem B. (Oltu) altı ay. Kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
Hüseyin Hüsnü Ef. (İstanbul) iki ay. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
Ruşen B. (Gûmüşane) üç ay. Kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. Rüşdi 
B. (Maraş) üç ay. Kabul edenler ellerini kal
dırsın. Kabul edilmiştir. Şevket B. (Bayezid) 
üç ay. Kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. Cevdet B. (Kırşehir) ahvali sıhhiye
sine mebni tabip raporuna müsteniden dört ay. 
Kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. İzzet B. (Tokad) üç ay. Kabul edenler el
lerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

5.-TAKRİRLER 

1. — Çorum Mebusu Haşim Beyin, şimendi
fer amelesi "ve müstahdemini hakkında takriri 

REİS — Şimendifer amelesi ve müstahdemi- | 
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ni hakkında Çorum Mebusu Haşim Beyin takri
rini Nafıa Vekâletine havale ediyoruz. 

2. — Diyarbekir Mebusu Kadri Beyle arka
daşlarının, Ankara Evkaf Müdürü Ali Rıza Efen
di hakkındaki İstida Encümeni mazbatasının ruz
nameye alınmasına dair takriri 

REİS — Evkaf Müdürü Ali Rıza Efendi hak
kındaki mazbatanın ruznameye alınmasına dair 
Diyarbekir Mebusu Kadri Beyle rüfekasmm tak
riri.. Evkaf Müdiri Ali Rıza Efendinin İstida 
Encümeninde bir istidası var. İstida Encümeni 
bir mazbata yapmış. İşte bu takrir o mazbata
nın ruznameye alınması hakkındadır. 

İSTİDA ENCÜMENİ REİSİ LÛTFİ B. 
(Malatya) — İstida Encümeni namına söyliye-
yim... Encümence müracaatı is'af edilmemiştir.. 

REİS — Efendim, takrir bunun ruznameye 
alınması hakkındadır.. Ruznameye alınmasını 
kabul edenler lütfen ellerin.! kaldırsın, ofen-
dim ruznameye adındı.. 

7. — MAZBATALAR 

1. — Konya Mebusu Ömer Vehbi Efendinin, 
Vilâyat ve elviyede Adliye Encümenlerine kat 
diların çiyaset etmesine dair kanun teklifi ve 
Lâyiha Encümeni mazbatası (2/502) 

REİS — Taşralarda Adliye Encümeni Riya
setinin mahakimi şer'iye kadılarına aidiyeti hak
kındaki teklifin şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası; Adliye Encümeni
ne gönderiyoruz. 

2. — Sivas Mebusu Vâsıf Beyle rüfekasmm, 
Himayei Etfal Cemiyeti için bâzı mevaddan rü
sum ahzine dair kanun teklifi ve Lâyiha Encü
meni mazbatası (2/Ş08) 

REİS — Himayei Etfal menfaatine bâzı rü
sum ahzi hakkındaki teklifin şayanı müzakere 
olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası var. 
Kayanini Maliye ve Muvazenei Maliye encümen
lerine gönderiyoruz. 

S. — Lâzistan Mebusu Necati Efendi ile Kü
tahya Mebusu Cemil Beyin, Taraklı nahiyesinin 
kazaya tahvili hakkında kanun teklifleri (2/264), 
(2/507) ve Lâyiha Encümeni mazbatası 

REÎS — Efendim, muhtelif mazbatalar vardır. 
Taraklı nahiyesinin kazaya ifrağı hakkındaki 
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teklifin şayanı müzakere olmadığına dair Lâ
yiha Encümeni mazbatası, 

4. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Gaz, se
ker, kahve ve çaydan İstihlâk Resmi ahzine dair 
kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/509) 

REÎS — Gaz ve saireden istihlâk Resmi ah-
zi hakkındaki teklifin şayanı müzakere olmadı
ğına dair Lâyiha Encümeni mazbatan, 

5. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Kağnı 
yerine tekerlekli araba kullanılmasına dair ka
nun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/506) 

REÎS — Tekerlekli araba istimali hakkın
daki teklifin şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası, 

6. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Sigara 
ve tütün paketlerinden birer kuruş Resim ah
zine dair kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni 
mazbatası (2/505) 

REÎS — Tütün paketlerine birer kuruş zam 
icrasına dair olan teklifin şayanı müzakere ol
madığına dair Lâyiha Encümeni mazbatası, 

7. — Ergani Mebusu Hakkı Beyle rüfekasının, 
Jandarma Umum Kumandanlığının Meclis âza
sından biri tarafından idare edilmesine dair ka
nun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatast 
(2/503) 

REÎS —- Umum Jandarma Kumandanlığının 
Meclisten bir âza tarafından tedviri hakkındaki 
teklifin şayanı müzakere olmadığına dair Lâyi
ha Encümeni mazbatası, 

8. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Zongul
dak memurinine verilen bir misil maaşın kat'ı 
hakkında kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni maz
batası (2/499) j 

REÎS — Zonguldak memurini maaşatı hak
kındaki teklifin şayanı müzakere olmadığına da
ir Lâyiha Encümeni mazbatası, 

9. — Lâzistan Mebusu Esad Beyin, Meclisi 
idarelerden verilip dj} Şûrayı Devletçe tetkiki 
lâzımgelen mukarreratın memurin muhakemat 
heyetince tetkik edilmesine dair (2/398), Canik 
Bebusu Nafiz Beyin, Şûrayı Devletin memurin 
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muhakemattna mütaallik vazaifinin sureti ifası 
hakkındaki 4 Temmuz 1337 tarihli Kanuna zeyil 
yapılmasına (2/418), Lâzistan Mebusu Esad 
Beyin, Memurin Muhakemat Kanununa bir mad-
dei müzeyyile ilâvesine (2/41'J), Lâzistan Mebu- * 
$u Osman Beyin, Şûrayı DevÜt Tetkik Heyeti 
Kanununa «îmtiyazat gibi mühim evrakın aid-
oldukları vekaletlerce tetkik edilmesi» hakkında 
bir fıkra dercine (2/421), Lâzistan Mebusu Esad 
Beyin Şûrayı Devletin mühmel olan vazaif ine 
dair (2/451) kanun teklifleri ve Dahiliye En
cümeni mazbatast. 

REÎS — Memurin muhakematına ait kanunun 
tadili hakkındaki tekliflerin reddine dair Adli
ye ve Dahiliye encümenleri mazbatan, 

10. — Bayezid Mebusu Şevket Beyin, Baye-
zid livasına zahire ithaline dair kanun teklifi ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatast (2/484) 

REÎS — Bayezid livasına hariçten zahire it
hali hakkında Muyazenei Maliye Encümeninin 
mazbatası. 

11. — Büyük Millet Meclisi İdare Memur
larının, Meclis memurininden askere gidenlerin 
maaşatı karşılığı olarak Meclis bütçesine zamaim 
icrasına dair kanun teklifi ve Muvazenei Mali
ye Encümeni mazbatast (2/498) 

REÎS — Meclis eklammda müstahdem iken 
tahtı silâha alman memurin maaşatı hakkında 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası, 

12. — Lâzistan Mebusu Esad Beyin, Kars -
Ardahan - Hopa tarikinin turku umumiye me-
yantna ithaline dair kanun teklifi ve Nafıa ve 
Muvazenei Maliye encümenleri mazbataları 

REÎS — Kars - Ardafhan - Hopa tariki hak
kında Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası, 

tâ. — Hacı Bektaş şeyhi Hasan Efendinin 
azlinm hilafı usul otluğuna dair İstida Encüme
ni mazbatast 

REÎS — Hacı Bektaş Şeyhi Hasan Efendi
nin azlinin hilafı usul olduğuna dair îstida En
cümeni mazbatası var. 

Bunlardan Kars - Ardahan - Hopa târiki 
hakkındaki mazbata ile Hacı Bektaş Şeyhi Ha
san Efendi hakkındaki mazbatanın tercihan 
müzakeresi hakkında takrirler yardır. Tensib-
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ederseniz diğerlerini ruznameye alalım. Müsait 
bir zamanda müzakere edelim. Bunu Heyeti Ce-
lilenize^arz ediyorum. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Reddi 
mutazammın mazbatalar alelûsul okunur. 

İSMAİL SUBHI B. (Burdur) — Reis Efen
di Kars - Ardahan - Hopa yolu hakkında müs
taceliyet takririmiz vardır... 

REÎS — Efendim onu arıyorum... Bu okudu
ğum mazbatalar hep reddi mutazammmdır. 
Eğer bunların bugün müzakeresini kabul eder
seniz... (Hayır, sesleri) 

LÛTFİ B. (Malatya) — Müzakere edilecek 
birçok mühim mesail vardır. 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Arz edeceğim bâ
zı esbaptan lâyihamı geri alacağım. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karaûıisarı Şarki) — 
Efendim bendenizin anladığıma göre Lâyiha 
Encümeninden gelen evrak hususi bir kararla 
ruznameye alınarak müzakere edilmez. Çünkü 
Lâyiha Encümeninin kararı katf ve Heyeti Umu--
miyenin müzakeresine esas değildir. Onun için 
her halde okunmadı, eğer havalesi lâzımgelirse 
havale olunur. 

REÎS — Reddi havidir. 
ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 

Olsun efendim katı, değildir. 
REİS — Efendim reddi havi olmak itibariy

le tabiî müzakere edeceğiz. 

HÜSEYİN AVNİ B, (Erzurum) — Müsaade 
buyururmusunuz Reis Bey... Efendim encümen 
mazbatası okunur, anlaşılüiıyan bir ciheti varsa 
takrir sahibi izah eder, başka arkadaşlar söz al
maz, vakit de zayi olmaz. Yani okunur fakat üze
rinde «müzakere cereyan etmez. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Mü
zakere cereyan etmedikten sonra okunmasında 
ne mâna var? 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Okun
maktan maksat müzakere değildir. Nazarı dik
kate alınmak meselesidir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen-
dİm, Meclis bugünü Nevahi Kanununa tahsis et
miştir. Hatt | evrakı varidenin okunmasına bile 
taraftar değil iken evrak* varide okunuyor. Maz
batalar başka güne bırakılsın. 

ŞBVKBf B. (Öayazid) ^ Müsaade buyurur-
musunuz, Reie Efendi? Bayezid livasına zahire 
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ithali hakkındaki teklifimi bâzı esbaptan dolayı 
geri alıyorum. O esbabı Meclise arz edeceğim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim, Heyeti Celilenize bâzı mâruzâtım var
dır. Bugünkü umumi müzakere Nevahi Kanu
nuna ait olmakla beraber tensip buyurursanız 
ikinci celseyi hafi akdedelim. Bunun tahtı kara
ra alınmasını istirham ediyorum. 

8. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Lâzistan Mebusu Necati Efendinin, Ta

raklı nahiyesinin kazaya tahviK hakkındaki ka*-
nun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 

REİS — Efendim, Lâzistan Mebusu Necati 
Efendi ve rüfekasmm teklifi kanunisi hakkında
ki Lâyiha Encümeni mazbatasını okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Lâzistan Mebusu Necati Efendi ve rüfekası-

nm teklifi kanunisi müzakere olundu. Esasen 
Dahiliye Vekâleti Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
ruh ve maksadına göre teşkilâtı idariyemizi umu
mi ve iktisadi noktai nazarından teşkil ve tâyin 
etmekte olduğundan işbu lâyihai kanuniyenin 
şimdilik şayanı müzakere olmadığına karar ver-

•mekle takdim olunur. 9 Nisan 1338 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata M. 

Ahmed Hilmi Osman 
Kâtip Âza Âza 

Yozgad Yozgad 
Ahmed Hamdi Salih 

Âza Âza 

NEOATİ Ef. (Lâzistan) — Efendiler, bizim 
elimizde bir Nevahi Kanunu vardır. Çıkıp çıkmı-
yacağı kimsenin malûmu değildir. Çünkü çok 
zamandan beri bu lâyihai kanuniye Meclise gel
miştir. Bir Jbuçuk senedir ki, Mecliste çalkanıp 
duruyor. Böyle olmakla beraber tâ geçen sene 
bu 'mesele hakkında, Taralkh nahiyesinin kaza 
olması (hakkında bir talkrîr vertmişltim. Fakat bi-
lirsiniz İri, İkinci İnönü meselesi cılktı. Kalktım 
cepheye gittim. O anüzıafcere edilmiş, ben bura
da, yoktum. Takririmi müdafaa edemedim. Tak
ririm reddolunımuş. Bir sene (geçtikken sonra 
tekrar •takririmi (takdim ediyorum. Taraklı na-. 
(biyesinin nüfusundan, elhemmiyetin'den; iâcaret-
gah olduğundan bahsedeceğim. Halk'ikaten bir 
'kazayı beleganmabelâğ idare eder ve bu suret
le varidatı umumiyeyi tezyide medar olur. Ta*-
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ralkh nahiyesi ahalisi öteden beri faal, çalışkan, I 
tüccar, 'gayetle mütesanit ve yekdiğerine girift 
(bir 'ahalidir. Bunlar Geyve kazasının yanıbaşın-
da Göynük kazasının âdeta hizmetkârı olmuşr 
tur. Yani bunların hesabına çalışimiştır. Pek (bü
yük 'bir ehemmiyetâ Acardır. Taraklı nahiyesi ti-
ca.ne'tgâh olmak itibariyle, nüfus itibariyle de 
(her halde Geyve'ye faikitir. Göynük ikinci, 
üçüncü derecede kalır. Öunların memleketlerin
de hiçbir şey yok lifken Taraklı nahiyesinde ga
yet cesim, dört bin lira para sarfiyle büyük bâr 
mektep yapmışlardır. Aynı 'zamanda ilki yüz [ka
dar dükkân vardır. Dört, Ibeş büyük sa'lâtin ca-
ımiî vardır. Ahalisi .gayetle çalışkandır. Ticaret 
borsası, zahire borsası da vardır. Mütsaaddit ta-
caretgâhları vardır. Ben zahire (borsasını iMr 
RuımeM'de ışitmiştim, bir de Bulgaristan'da i 
görmüştüm. Bir de Anadolu'da Taraklı nahiye- i 
sinde zahire Iborsiası varıdır. Mütaaddit ambar- I 
lan vardır. Bunlar hakikaten 'kendileri bana 
söylüyorlardı İM : Eğer Hükümetin bütçesi mü
sait değilse biz memurini mülkiyeyi kendi pa
ramızla idare ederiz. Gelsinler, otursunlar. Bi- I 
zim terâkkiyatnmızı, inkişafımızı temin etsinler; I 
(biŝ ; çalışalım.' İşte, (bu suretle arzukeştirler ki, | 
nahiyeleri kaza olsun. Bilirsiniz 'ki, kazadan I 
hem 'memleket istifade eder, hem uımran teza- I 
yüt eder, hem de Hazinei Devlet 'bundan müste- I 
fidolur. Her halde Ibir ifeazanm varidatiyle b'ir I 
nahiyenin Varidatı 'bir değildir. Harekâtı .millî- I 
yenin başlangıcından bugüne kadar Kocaeli I 
ımmtakasmda orduyu bunlar beslemişlerdir. Bu- I 
rıu ben 'gözümle gönmüşü/mdür. Her an, Iher da- I 
kika bunlar vesaiti nakliyeden, ordu (için hiz- I 
metten kurtulmamışlardır. Kocaeli «mıntafcasın- I 
da teşkilâtı millîyeyi bunlar meydana (getirmiş- ] 
ierdir. Düzce'de, Geyve'de ve sairede bunlar I 
(bizzat çalışmışlardır. Sırf Taraklı nahiyesi balkı I 
çalışmıştır. (Böyle olduğu halde biz de bir parça I 
bunları taitydbetmeliyiz. Bunlar diyorlar İki, siz I 
buraya memurlarınızı gönderiniz, bizimi varida- I 
timiz, inkişafımız artacaktır. Her hâlde biz bu- I 
radan Hazinei Devlete varidat göndereceğiz. Biz I 
yarîdat (göndermekle beraber biz sizin varidatı- I 
nızı istemiyoruz. Biz nahiye kanunu yapacağız, I 
nahiye Ikanunu yapıldığı zaman ısdzin hukuku- I 
nuzu (gözeteceğiz, demek doğru değildir, ve mâ- I 
na'sızdır. Bugünkü günde bunlar arzu ediyorlar. I 
Halkın kabiliyeti de var. Kaıza halini üktisabet- I 
meye de nahiye müsaittir. Ahalisi hakikaten bir | 
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kazayı idare edecek derecede çalışkan ve faal 
kimselerdir. Bunların hatırı ve varidatın teza-
yüdü için buranın İkaza olması lâzımdır. Bura
nın kaza olmasını İtekMf ederim. Vie yaparsak 
hakikaten güzel bir kaza meydana (getirmiş olu
ruz. Ve bizim dte bir kazamız ölür ve varidatı
mız da tezayüdetmiş olur. 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) -~ 
Efendim, Dahiliye Encümeni namına söz işiti
yorum. Bir nahiyenin kaza olabilmesi için âhd-
ren Dahiliye Vekâleti bir karar ittihaz etmiş, 
nüfusunun akalli otuzjbin fotaapnı şarit ^ kok
muş. Bu karar Dahilüy^ Vekâletinden Heyeti 
Celilöye gelmiş ve buradan Dahiliye Encümeni
ne gitmiştir. Ortada bir teşkilât Ikanunu vardır. 
Bunda birtakım livaların kazaya tahvili ve ka
zaların ilgası teklif ediliyor. Bu da sırf bütçe
de bir tasarruf maksadına mülpteni idi. Böyle 
bütçede tasarruf ararken şii/mdi Taraklı'yi kaza 
yapmak tabiî doğru değildir. Ve masrafı da 
taahhüdedecek pek çok yerler varıdır. Böyle bir 
çığır açacak olursak, kendimizi daima böyle 
teklifler karşısında bulunduracağız. Binaen
aleyh bu teklifin o kanun lâyiibasiyle beraber 
müzakeresi için Dahiliye Encümenine havalesini 
rica ediyoruım. 

ALİ SÜRURt Ef. (Karalhisarı ŞarM) — 
Efendim, her halde bu kabil mesail için gerek 
mahallî hükümeti, -gerekse Heyeti Vekile bir 
teklif yapmalıdır. Böyle bir arkadaşımızın 
re'sen 'bar teklifi üzerine Meclisi Âlînin hemen 
kazaya tahviline karar vermesi doğru olmasa 
gerektir. Muhterem arkadaşımızın (beyanattım 
hakiki olarak telâkki ederiz. Fakat arkadaşnmı-
zın artlıyamadığı bir mahzuru idari var mıdır, 
yok mudur? Onu bilemeyiz1? Onun için bu tek
lifin Meclfei Âlinin hiçbir kararına iktiran et
meksizin lâzıımgelen tetkikat ve tahkikatı ya-
pılmak üzere Dahiliye Vekâletine tevdii en doğ
ru tariktir. Bunu bendeniz /teklif 'ederim. 

HÜSEYİN HÜSNÜ B. (Bitlis) — Dahiliye 
Encümeni istiyor, oraya gönderiniz. 

NECATİ Ef. (Lâzistan) — Dahiliye Vekâle
tine gitmesini istiyorum. 

ŞEVKET B. (Bayezid) —' Efendim, Şarkta 
Hükümet mefhumu olmadığı için beyhude kaza, 
liva teşkiline lüzum yoktur. Bendeniz bir liva
nın da lağvını rica ederim. Beyhude yere me-

y 
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mur çoğaltıp da milleti emmekten ise bizim li- I 
vayı nahiye yapın. (Handeler) 

SALİH Ef. (Erzurum) — Taraklı nahiyesi 
Geyve'ye merbuttur. Ve Geyve'den daha bü
yüktür. Bu takriri böyle reddetmiyelim. Da
hiliye Vekâletine gönderelim. Bir kere tetkik 
edilsin. Çünkü nüfus itibariyle de o kazadan 
büyüktür. I 

CELÂL B, (Gene) — Meclisin bu hususta 
bir encümeni var. Dahiliye Encümenine gön
derin. 

RElS — Efendim, şekil meselesi hakkında 
bir teklif yoktur. Bunu Lâyiha Eneünieni red
dediyor. ] 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Encü
mene istiyoruz biz. 

? REİS' — Lâyiha Encümeni bunu reddetmiş, 
teklif sahibi de Dahiliye Vekâletine havalesini 
istiyor. Dahiliye Vekâletine tevdii hakkında 
şifahi mütalâa vardır. Sahibi teklif de öyle is
tiyor. Nazarı dikkate alınıp alınmaması için 
Dahiliye Vekâletine havalesini kabul edenier 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) ~- İptida 
Lâyiha Encümeninin mazbatası reye konur. 
Eğer mazbata reddedilirse sonra teklif reye ko
nur. (Kabul edildi, sadaları) 

2. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Gaz, şe
ker, kahve ve çaydan İstihlâk Resmi ahzine dair 
kanun t&klifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/464, 2/507) 

REİS — Gaz ve saireden İstihlâk Resmi ah-
zi hakkındaki teklifin şayanı müzakere olma
dığına dair Lâyiha Encümeni mazbatası var. 

LÜTFÎ B. (Malatya) — Reis Bey, en ev
vel mazbatayı reye koymak lâzımgelirken, koy
madınız. Mazbatanın ehemmiyei yoksa, o baş
ka, Lâyiha Encümeni bunların şayanı müza
kere olmadığını beyan ediyor. Evvelâ reye ko
yun, şayanı müzakere görülürse o vakit mü
zakere ederiz. 

Riyaseti Celileye 
Esbabı Mucibe 

Şu takriri itadan maksadım, Millî bütçe
mizin tevzini noktai nazarmdandır. 1336 -1337 
seneleri şekeri 100 ilâ 160, kahveyi 160 ilâ 200, 
çayı 500 ilâ 600, gaz yağı 80 ilâ 120 ye mubayaa 
eylediğimiz hatıra getirilirse bu gibi havayiee | 
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elyevm % 10 istihlâk resmi tarheylemek istik-
sar olunacak derecede değildir, kanaatindeyim. 

I Binaenaleyh Heyeti Celilece tensip buyurulda-
ğu takdirde berveçhi zir mevaddm kanuniyeti-
ni teklif eylerini. 

30 Mart 1338 
Kütahya 

Cemil 

Madde 1. — Müddeti gayei millînin istih
sali ferdasına değin cari olmak üzere muvak
katen kahve, çay,' şeker, gaz istihlâkâtmdan 
yüzde on rüsumu istihlâkiye tahsil olunur. 

Madde 2. — Gayei millînin istihsalinden ev
vel olsabile millî bütçenin tevazünü tabiî da
imîsi takdirinde Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Hükümeti diğer bir kanunla işbu muvakkat 
kanunu mevkii meriyetten ref'e mecburdur. 

I Madde 3. — Her yerde tarihi tebliğinden 
muteber olan işbu kanunun icrasına Maliye Ve-

I kâleti memurdur. 
Riyaseti Celileye 

I Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Gaz, şeker, 
kahve, çay istihlâkâtı üzerinden yüzde on rüsu
mu istihlâkiye istifası hakkındaki teklifi kanu
nisi tetkik ve müzakere olundu. 

Milletin siai maliye ve hayatı iktisadiyesi 
itibariyle bu resme kabiliyeti tahammüliyesi gö
rülememiş olduğu gibi esasen bu nevi rüsum Ok-
trova Resmi mahiyetinde olup bunun da tarh ve 
cibayeti meclisi idarelerin salâhiyeti dâhilinde 
bulunmuş olduğundan şayanı müzakere görül-

»memiş olmakla takdim kılındı. 
9 Nisan 1338 

Lâyiha Encümeni 
Reisi Mazbata M. 

Ahmed Hilmi Osman 
Kâtip Âza 

Yozgad Yozgad 
Ahmed Rıza 

REÎS — Efendim, Lâyiha Encümeninin 
mazbatasını reye koyuyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. Yani tek
lif reddedilmiştir. 

3. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Kaçım 
yerine tekerlekli araba kullanûmasına dair ka
nun teklifi sve Lâyiha Encümeni mazbatası 

| (2/506) 

- 1 2 3 -
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REİS — Tekerlekli araba istimali hakkında

ki teklifin şayanı müzakere olmadığına dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası. 

Riyaseti Celileye 
Zürraımızın kısmı âzammea halen istimal 

edilegelmekte olan kağnı arabaları yüzünden 
âlemi zirainizin uğradığı zararlar, şayanı esef 
teehhürler cümlece malûm ve bunun yerine te
kerlekli araba ikamesiyle mezkûr kağnı araba
larının tedricen sahai istimalden ref'i bir emri 
meczüm olduğundan kabulü takdirinde aidoldu-
ğu encümenin haddei tetkikinden geçerek daha 
kabili tetkik bir şekle ifrağ olunacağına şüphe 
etmediğim berveçhiâti teklifi kanuninin müsta
celiyetle nazarı dikkate alınmasını rica eylerim. 

Kütahya 
Cemil 

Madde 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümetinin ziri idaresinde bulunan her yerde 
kağnı arabası istimali memnu ve yerine teker
lekli araba ikamesi mecburidir, tşbu tekerlekli 
arabaların imkân derecesinde dört tekerli ima
line dikkat lâzımdır. Binaenaleyh işbu kağnı 
arabalarının sahai istimalden tedricen ref'i için 
gelecek 1339 senesi Şubatı gayesine değin müd
deti mümehhete kâfi görülmüştür. 

Madde 2. — Kağnı arabası istimalinden men-
edilen bütün zürraa her türlü delâlet ve teshi-
lâtm iraesi emrinde Hükümet yedimuaveneti-
ni uzatmaya mecburdur. Bunun için her kaza 
merkezinde Hükümeti mahalliye tarafından mik
tarı kâfi usta tedârik edilmekle beraber masa
rifi imaliyeye muhtacolan her hangi rençbere 
kefaleti müteselsile ile ve mahallince takdir olu
nacak miktarda mebaliği muktaziye Ziraat ban
kaları tarafından ikraz edilir. İşbu muamelenin 
cesim olan veya merkezi kazaya uzak bulunan 
nevahi merkezlerinden de tatbiki caizdir. 

Madde 3. — Arabacı ustalarının sermayesi ol
madığına mahallî Hükümetçe kanaat hâsıl edil
diği takdirde teminata rapten ve mahallince tâ
yin olunacak miktar derecesinde bir meblâğ ser
maye olarak Ziraat Bankasından ikraz ettirile
bilir. Ziraat Bankası teşkilâtı ,olmıyan mahal
lerde de işbu kanun ahkâmının tatbiki için vali 
veya mutasarrıf tarafından tedabiri lâzime icra-
siyle tatbiki şarttır. 

4.1338 0 : 1 
| Madde 4. — Müddeti muayyenei mümehhele-

nin inkızasmdan sonra bilâmazeret kağnı arabası 
istimal eylediği görülenlerin arabası müsadere 
ve mahrukat makamında füruht ve esmanı Ha
zineye irat kaydedildikten maada bu gibiler hak
kında bir haftadan bir aya kadar hapis cezası 
da tatbik edilir. Ve işbu kanun ahkâmının tat
bikinde müsamahası görülen memurlar nazarı ka
nunda mesuldürler. 

Madde 5. — Her yerde tarihi tebliğinden mu
teber olan işbu kanunun icrayı ahkâmına Dahi
liye ve İktisat vekâletleri memurdur. 

Riyaseti Celileye 
Kütahya Mebusu Cemil Beyin kağnı araba

ları yerine tekerlekli araba istimali hakkındaki 
teklifi kanunisi tetkik ve müzakere olundu. Her 
ne kadar şayanı arzu ise de kağnıların tebdili 
halen birçok masraf ihtiyarını mucibolduğundan 
ve ashabı ziraati tazyik edeceğinden şimdilik şa
yanı müzakere görülememiş olmakla takdim 

9 Nisan 1338 
Kâtip 

Lâyiha En. Rs. Mazbata M. Yozgad 
Ahmed Hilmi Osman Ahmed 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Cemil 
Beyin teklifini reddetmek demek, kağnıların 
halihazırdaki halinde devamını arzu etmek de
mektir. Münasip ise bunu İktisat Vekâletine 
gönderelim. 

RElŞ — Efendim, reyi âlilerine vazediyo
rum. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bu iktisat Vekâ
leti ile alâkadar bir meseledir. İktisat Vekâle
tine gönderelim. İktisat Vekâleti bir şekil dü
şünsün. 

REİS — Efendim, mazbata reddi mutazam-
mmdır. Reyi âlinize vaz'ediyorum. Mazbatayı 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Mazbata ka
bul edilmiş ve teklif reddedilmiştir. 

4. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Sigara ve 
tütün paketlerinden birer kuruş Resim ahzine 
dair kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazba
tası (2/504) 

REİS — Sigara ve tütün paketlerine birer 
kuruş zam teklifi hakkında Lâyiha Encümeni 

j mazbatası: 
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Riyaseti Celileye 

Bütçemizin muvazenesine medar olmak üze
re berveçhi âti teklifi kanunimin kabulünü rica 
ederim. 3 . IV. 1338 

Kütahya 
Cemil 

Madde 1. — Yalnız 1338 senesine münhasır 
olmak üzere İnhisarı Duhan İdarasi tarafından 
imal edilmekte olan tütünlerden (Efradı aske
riyeye mahsus olanları müstesna) yirmişer 
adedli sigara paketleriyle yirmi beşer gramlık 
tütün paketlerinin beherine birer kuruş zam 
icra edilmiştir. Ve bu esas üzerinden işbu zam, 
gramı veya adedi fazla olan diğer tütün ve si
gara plaketlerine de şâmildir. 

Madde 2. — Tarihi neşrinden muteber olan 
işbu kanunun icrasına Maliye Vekâleti memur
dur. 

Riyaseti Celileye 
Kütahya Mebusu Cemil Beyin senei haliye-

ye münhasır olmak üzere yirmi beşer gramlık 
sigara ve tütün paketlerine birer kuruş zam 
teklifi hakkındaki maddei kamıniyesi tetkik 
ve müzakere olundu. Esasen muhtelif zaman
larda ve muhtelif 'eşkâlde tütün ve sigaraya 
zam icra edilmiş olduğu gibi en mühim istitı-
salâtı ziraiyemizden olan tütüne böyle t>ir zam 
icrası iktisadi millîmizi rahnedar edeceğinden 
şayanı müzakere görülmemiştir. 
Lâyiha En. Rs. - Mazbata M. Kâtip 
Ahmed Hilmi Osman Ahmed 

REİS — Efendim, mazbatayı reyi âlinize 
vaz'ediyorum, reddi havidir. Kabul edenler, 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. Teklif red
dedildi. 

t 

5. — Ergani Mebusu* Haltla Beyle arkadaş
larının, Umum Jandarma Kumandanlığının Mec
lis âzasından liri tarafından idare edilmesine 
dair kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazba
tası (2/503) 

REÎS — Umum Jandarma Kumandanlığının 
Meclisten bir âza tarafından tedviri hakkında
ki teklifin şayanı müzakere olmadığına dair Lâ
yiha Encümeni mazbatası. 

" Riyaseti Celileye 
İlkbaharla beraber dahilî ve haricî düşman-
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larımız harekete başladı. Cephenin resaneti için 
emniyeti dahiliyenin müşevvişiyetten kurtulması 
katiyen elzemdir. Nakliyat istikametlerinde hali 
faaliyete gelen çeteler geçen sene aleyhimize ü> 
tacedilemiyen hainane programın bu sene daha 
erken ve daha şiddetle tatbik fikrini imâ edi
yor. Yegâne asayiş kuvvetimiz olan jandarma 
kemiyet itibariyle olan noksanına rağmen vazi
fesini ifa için çırpınmakta ise de za'fı idare ve 
gayrikabili iktiftam maddi nevakısm keyfiye-
ten icadetmekte olduğu mahrumiyet, vazifei 
asayişi Meclisi Âlinin maksat ve geyesiyle mü
tenasip bir surette ifa ettfrmiyecek en mühim 
bir âmili ihtiyaçtır. Binaenaleyh; mevadı ati-
yenin harb nihayetine kadar kanun olarak ka
bulünü arz ve teklif ederiz. 

Madde 1. — Umum Jandarma Kumandan
lığı kolordu kumandanlığı mevkii olduğundan 
harbin nihayetine değin Büyük Millet Meclisi 
âzası meyanından bir mütehassıs tarafından 
idare olunacaktır. 

Madde 2. — jandarma bütçesi meyanından 
sarf edilmek üzere jandarma efradı ordu efra
dı gibi iaşe ve ilbası olunacaktır. 

Madde 3. — İşbu kanun -(tarihi neşrinden 
meriyülicradır. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrasına Heyeti 
Vekile memurdur. 
Ergani Mebusu Hakkâri Ergani 

Hakkı Tufan Mehmed Emin 
Ergani Batum Kars 

" Nüzhet Ali Rıza " Pahreddin 
Muş Dersim Elâziz 

Osman Mustafa Feyzi 
Kırşehir Muş Bitlis 
Cevdet Okufiamadı Yusuf Ziya 
Dersim Siird Gene 

Abdülhak Tevfik Mustafa Sabri Celâl 
Bitlis Ergani Bayezid 
Vehbi Sırrı * Şevket 

Bursa 
Hüseyin Necati 

Lâyiha Encümeni mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Ergani Mebusu Hakkı Beyin ve rüfekası-
nın Umum Jandarma Kumandanlığı, kolordu 
kumandanlığı mevkii olduğundan harbin niha-
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yetine kadar Büyük Millet Meclisi âzası meya-
nından bir mütehassıs tarafından idaresi hak
kındaki teklifi 'kanunisi müzakere olundu. 

Geçen sene jandarma ve polisin tevlhidi hak
kındaki lâyihai kanuniye encümenleree müza
kere v«" intaeedilerek Heyeti Umumiyeye der
desti sevk olduğu gibi o lâyihai kanuniye ile 
bu teklifi kanuninin ruhu tearuz teşkil etmek
te olduğundan şayanı müzakere görülmemiş 
olduğundan Riyaseti Celileye takdim kılındı. -

9 . IV . 1338 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata M. 

Ahmed Hilmi Osmao 
Kâtip Âza 

Yozgad Yozgad 
Ahmed Rıza 

REÎS — Efendim; mazbata reddi havidir. 
Reyinize arz ediyorum. Mazbatayı kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Ekseriyeti azîme ile mazbata 
kamil edilmiş, teklif reddedilmiştir. 

6. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Zongul
dak memurinine verilen bir misil maaşın kat'ı 
hakkında kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni maz
batası (2/499) 

REİS — Zonguldak memurini maaşatmm 
tezyidi hakkındaki kamunun lağvına dair kanun 
teklifinin reddine mütaallik Lâyiha Encümeni 
mazbatası vardır. 

Riyaseti Celileye 
Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükü

metinin ziri idaresinde olan mahallerde Ankara 
merkezi kadar pahalılık hiçbir yer yoktur kanaa
tinde idüğümden iskele olmak itibariyle Anka
ra'dan daha ucuz olduğuna ve hayatı maişetin 
Ankara'dan daha müreffeh idüğüne şüphe olmı-
yan Zonguldak merkezi eshabı t maaşının 77 nu
maralı Kanunla maaşlarına yapılmakta olan bir 
misli zammın lüzumsuzluğuna binaen senei hali-
ye iptidasından itibaren ilgasını teklif eylerim. 

23 Mart 1338 
Kütahya 

Cemil 

Madde 1. — Zonguldak liva merkezi memuri
ni ile maden memurları maaşatma bir misil zam ' 
icrasını ihtiva eyliyen 77 numaralı Kanun ahkâ
mı 1338 senesi bidayetinden itibaren mülgadır. 

Madde 2. — tşbu kanunun icrasına Maliye ve 
İktisat Vekilleri memurdur. 

Lâyiha Encümeni mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Zonguldak merkez memurini maaşatma bir 
misli zam icrası hakkındaki 77 numaralı^ Kanu
nun lağvına dair Kütahya Mebusu Cemil Beyin 
teklifi kanunisi tetkik ve müzakere edildi. 

77 numaralı Kanunun kabul ve tedvini zama
nındaki şeraiti iktisadiye henüz tebeddül- etme
miş olmasına ve halen Zonguldak livasına ha
riçten buğday ve sair mevaddı gıdaiye sevk edil
mek ihtiyacı mevcut bulunmuş olmasına bina
en bu lâyiha şayanı müzakere görülmemekle Ri
yaseti Celileye takdim kılındı. 9 . IV. 1338 
Lâyiha Encümeni Reûsi Mazbata Muharriri 

Ahmed Hilmi Osman 
Aza Aza. 

Ahmed Rıza 

REİS — Efendim mazbatayı reyinize Arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. Mazbata kabul ve teklif red
dedildi. 

Memurin mrthakematına ait Kanunun tadili 
hakkındaki tekliflerin reddine dair Adliye ve 
Dahiliye encümenlerinin mazbatası var. 
. RAGIB B. (Kütahya) — Reis Beyefendi bu 
karar katidir. Binaenaleyh ruznameye alınma
sını teklif ediyorum. 

REtB — Evet efendim, bir de Meclis akla
nımda müstahdem iken tahtı silâha alınan me
murin maaşatı hakkında Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası var. Bu ikisi müzakere edile
cektir. Tensibederseniz ruznameye alalım. (Mü
nasip, münasip sesleri) Kars, Ardahan, Hopa 
tariki hakkında Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası var. (Ruznameye sadaları) 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Reis 
Bey, hangi encümenden gelmiştir? 

REİS — Efendim, Muvazenei Maliye Encü
meninin mazbatasıdır. Bunda bâzı hususiyet 
vardır. Reyinize arz edeceğim. 

7. — Lâzistan Mebusu Esad Beyin, Kars 
Ardahan * Hopa tarikinin turku umumiye meya-
nına ithaline dair kanun teklifi ve Lâyiha En
cümeni mazbatası (2/461) 

REÎS — Lâzistan Mebusu Esad Beyin, Kars, 
Hopa yollarının turku umumiyeye ithal edilme
sine dair olan teklifi hakkında Uduvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası var, 
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\ Riyaseti Celileye 

Batum'un vaziyeti âhiresi üzerine Kars, Ar
dahan, Artvin livalarının yegâne mahreci Hopa 
limanı olmuştur. Bu yolun ehemmiyeti siyasiye 
ve- iktisadiyesi arz ve izahtan müstağnidir. 
Kars'dan Borçka'ya kadar şose yolu mevcudo-
lup Ardahan ile yalnız Çamarası'nda 20 kilo
metre kadar yerde taş ferş edilecektir. Borçka'dan 
Hayfe köprüye kadar 16 kilometre imtidadmda 
iki metre arzla tesviyei turabiye yapılmış olup 
iki metre kadar tevsi etmek Hayf e köprüden 
Zülfice ye kadar tamamen yeniden yapılmak lâ
zımdır. Ve en arızalı yol nihayet on beş yirmi 
kilometreden ibarettir. Zülfice'den Hopa'ya ka
dar ' sosa mevcut ve yalnız orada elli altmış 
metre kadar mahallin tamiri lâzım ve lâbüttüı. 
Anavatana iltihak eden ve üç mühim livayı 
sahile rabıt ve vasleyliyen bu yolların muhtacı 
tamir ve inşa mahallerinin inşası halinde her 
suretle menafîi azîme istihsal olunacağından 
turku umumiye meyanına ithaline bir an ev
vel inşası zımnında berveçhi âti mevaddı ka-
nuniyenin kabuliyle müstacelen müzakeresini 
arz ve teklif eyleriz. 

23 Şubat 1338 
Lâzistan Lâzistan Lâzistan 

Esad Osman Nuri Ziya Hurşid 
Kayseri Batum Cenik 

Atıf Ali Rıza Emin 
Kars Kars Karahisarı Şarki 

Ali Rıza Fahreddin Mesud 
Bayezid Karahisarı Şarki Batum 
Şevket • Memduh Ahmed Âkil' 

Batum ' Batum 
Edip Ahmed Nureddin 

Hopa - Kars hattının turku, umumiyıeye ithali 
hakkındaki Kanun , 

MADDE 1. —- Kars, Ardahan, Artvin, Borç
ka, Hopa yolları turku umumiye meyanına 
ithal edilmiştir. 

MADDE 2. •;— İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — îşbu kanunun icrasına Nafıa 
ve Maliye Vekilleri memurdurlar. 

Nafıa Encümeni esbabı mucibe mazbatası 
B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Lâzistan Mebusu Esad Bey ile rüfekasının 
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(Kars, Ardahan, Borçka, Hopa) yollarının tur
ku umumiye meyanına ithaline dair olup lâyi
ha Encümeninden encümenimize muhavvel bulu
nan teklifi kanunileri tezekkür edildi. 

Ahiren Anavatana iltihak eden Elviyei Selâ 
senin bilhassa iktisaden merbut bulundukları 
Batum'un Gürcistan'a terki üzerine Kars, Ar
dahan, Artvin livalarının yegâne mahreci artık 
(Hopa) limanı olmuştur. Bu limanın ehemmiyeti 
siyasiye ve iktisadiye ve askeriyesi derkârdır. 
Binaenaleyh Batum limanının öte ' tarafta kal
ması hasebiyle zikrolunaıı livalara mahreci ye
gâne halini alan (Hopa) limanına musil yol
ların da acilen turku umumiye meyanına ithalle-
riyle ciheti askeriyenin elinde bulunan amek 
taburlarının yardımı ile ve mümkün mertebe 
süratle inşaları hem askerî, hem iktisadi nükatı 
nazardan ve bilhassa öteden beri, Batum ile mu
amele icrasına melûf olup şimdiye kadar müş
kül bir vaziyette kalan Elviyei Selâse halkının 
temini menafii ve celbi kulübü itibariyle el
zemdir. Esasen (Kars^ tan (Borçka) ya kadar 
şose yolu mevcudolup yalnız (Ardahan) ile 
Çam arasında yirmi kilometrelik tesviyei türa-
biye ikmal kılınarak buradan (Zülfice) ye kadar 
takriben kırk kilometrelik yol yeniden yapıla
caktır. Böyle küçük aksamın ikmali inşa ve 
yekdiğerine vasılları sayesinde son derece eham-
miyeti haiz bir şebekei turkun yani (Trabzon) 
ve (Hopa) tarikiyle hattâ Erzurum ve Erzin
can'a kadar Şark yollarımızın tamamiyeti te
min kılınmış olacaktır. Ayrıca Şark Cephesi 
Kumandanlığmmda (Borçka) - (Hopa) yolunun 
inşa ve tamirine muavenet etmek üzere dört 
yüz kişilik bir amele taburu tahrik eylediği dahi 
anlaşıldığından encümenimiz mezkûr yolların 
turku umumiye meyanına ithalini ve meselenin 
ehemmiyetine binaen müstaceliyet kaydiyle mü
zakeresini müttef ikan kabul etmiştir. 

30 Mart 1338 
Nafıa Encümeni Reisi Nafıa Encümeni M. M. 

Ömer Lûtfi Burdur 
tsmail Suphi 

Kanun lâyihası 

Madde 1. — Hopa, Borçka^ Artvin, Ardahan 
Kars tariki turku umumiye meyanına ithal 
olunmuştur. 

Madde 2. — Tarihi neşrinden muteber ola-

İşbu kanun tarihi neşrinden 
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cak işbu kanunun icrasına Nafıa Vekili me
murdur. 
Nafıa Encümeni Reisi Mazbata Muh. 

Amasya Burdur 
Ömer Lûtfi İsmail Subhi 
Kâtip Âza Âza 
Hasta Aydın Batum 

c Tahsin Edib 
Âza Âza Âza 

Lâzistan İstanbul Bolu 
Osman Nuri Hacı Arif Okunamadı 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Kars, Ardahan, Borçka, Hopa târikinin tür

kü umumiye meyanma ishali hakkında 8 Nisan 
1338 tıarihli encümenimize muihavvel. Lâzistan 
Melbusu Esad Bey ve rüfekasınm teklifi kanu
nisi ve Nafıa Encümeni .mazbatası encümeni
mizde mütalâa ve tetkik olundu. 

Oerek teklifi kanunide ve gerek Nafıa En
cümeni mazbatasında serd edilen esbabı mucibe 
muvafık olup, iktisadi ve askerî 'ehemmiyeti 
mahsusayı 'haiz bulunan nâriki mezkûrun ancak 
bütçe dahilindeki imkâna göre inşası musip gö
rülmüş olmakla aynen kabul edilerek lieclittas-
dik Heyeti Celileye takdim olunur. 

Reis Mazbata Muh. Kâtip 
Saruhan Mezun Çorum 

Meftımecî Reşad î&met 
Âza Âza Âza 

Mersin Erzuruım Mar&ş 
Salâ'haddin Hüseyin Avnî Tahsin 

Âza Âza 
Niğde Diyartoek^r 
Veh/bi Hacı Şükrü 

REİS — Efendim, (bu da ruznameye ait bîr 
meseledir. 

NAFIA ENCÜMENİ MAZBATA MUH. İS
MAİL SUBHİ B. (Burdur) — Efendim, Lâzis
tan Mebusu Esad Beyle rüfekası bir teklifi ka
nunide (bulunuyorlar. Diyorlar ki; «Kars, Arda
han, Hopa târiki turku umumiye meyanma it
hal edilsin.» Bu Nafıa Encümenine haavle <edil-
<miş, ^encümende tetkik -ettik ve ahvali mahalliye-
ye vâkıf olan melbusları dinledik. Verilen izahat 
gayet mühimdir* Pekiyi biliyorsunuz M, Elviyei 
Seîâse şu 30 - 40 sene zarfında.. 

ZİYA HURŞİD B. (LâzMan) — Müzakere 
esnasında söylersiniz. 
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İ REİS — Efendim, ruznameye müstacelin 

alınması için söylüyor. (Zaten mü«taceti<yet tek-
] lifi vardır, sesleri) 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Encümen
den gelsin de ondan sonra. — 

İSMAİL SUPHİ B. (Devamla) — Gelmiştir 
efendim, (bu (mazbatayı sizin önünüze sevfk et
mekten maksat Kâzım Karaıbekir Paşa oraya bir 

1 amele taburu sevk etmektedir. Zaten fou yol kıs
men ansa edilmiş gibidir. Güzi bir kısanı vardır. 
Mevsimi inşaat geçmeden bunun acilen ya
pılması lâzımdır. Ora halkının maişeti âdeta 
(bu yol sayesinde temin edilecektir. Bir misâl 
arz edeyim, Hopa'da tuz yedi kuruş iken içeride 
yarım liraya satılıyor, ahali fevkalâde zaruret 
ve müzayaka içerisindedir. Yollar (kapalıdır. Bi
naenaleyh bunun müstacelen şimdi müzakeresini 
teklif ediyorum. 

ŞEVKET B. (Bayazıd) — Memleket aıcmdan 
ölüyor. İki satırlık 'bir lâyilhai kanuniye var, yol 
nerede, milletin açlığı nerededir? Milletin aç
lığıma yol bir çare ola-cak mıdır ? Milletin açlığı 
hakkındaki teklifin mi müstaceliyetle müzake
resi lâzım, yoksa yolun mu? İki defa ımüs'tace-

i liyet kararı verilmiş, Muvazene! Maliyeden çık
mıştır. Bir maddelik !bir tekliftir. 

! REİS — Efendim, Ibu teklifi Muvazeni Ma-
j üye Encümeni kabul etmiş, buıgün müzakere 
j edilmesini kabul edenler lütfen ellerini tfealdır-
J sın.. Kabul edilmiştir. 
| RAGIB B. (KütaJhya) — Reis Bey, '(bugün 

Nevahi Kanunu vardır, üç dört defa karar ve-
I rildi. 
j REİS — Efendim, (kanunu okuyoruz : 

kars - Ardahan - Borçka - Hopa tarikinin turku 
( umumiye meyanma ithaline dair Kanun 
i 
i MADDE 1. — Kars, Ardahan, Borçka, Hopa 

târiki turku umumiye meyanma ithal olunmuş-
] tur. 
I MADDE 2. — tşfou kanun tarihi neşrinden 
| itibaren meriyülicradır. 

| MADDE 3. — İşibu kanunun icrayı ahkâmı-
j na Nafıa ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS —Efendim, kanunun heyeti umumiye-
I eti ıhakkmda söz istiyen var mı? Söz istiyen yok. 
I Heyeti uımumiyesi kabul edilip maddelere geçil* 



meşini kabul edenler lütfen .ellerini kaldırsın. 
Kalbul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
REÎS — Efendim, birinci .madde (hakkında 

söz istiyen var mı! Tâdilname de yok. Birinci 
maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
lbul edilmemiştir. 

(İkinci madde .tekrar okundu.) 
REÎS — îkinci ımadde hakkında söz istiyen 

var mı? Tâdilname de yok. Kalbul edenler lütfen 
el kaldırsın.. Kalbul edilmişti^. 

(Üçüncü madde tekrar okundu.) 
REÎS — Üçüncü madde hakkında söz is

teyen var mı? Tâdilname de yok kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın kabul edilmiş
tir. 

Efendim! Heyeti umumiyesini reyiâlinize 
vaz'ediyorum (Tâyini esami ile sesleri.) 

Heyeti umumiyesini kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul edimiştir. 

8. — Bayezid Mebusu Şevket Beyin, Ba
yezid livasına zahire ithaline dair kanun tek
lifi ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
(2/484) 

REÎS — Efendim Bayezid livasına hariçten 
zahire ithali hakkındaki teklife dair Muvazenei 
Maliye Encümeninin mazbatası var : 

Riyaseti Celileye 
Elyevm Beyazitden ve Belediye Riyasetin

den aldığım telgrafta kasabada açlık bütün 
şiddetiyle hükümferma olduğu ve fukara sını
fı kasaphanelerde zebhedilen hayvanat ka-
niyle temini hayat eylemekte oldukları gös
teriliyor. Gerçi İran'dan zahire ithali ikti
sat noktai' nazarından gayrimuvafık ise de ih-
tiyaci kati ve şedit karşısında mahdut bir 
miktar için iktisat düşüncesi vâridolmıyacağm-
dan evvelce Meclisi Âlice de tasvip buyuru-
lan on bin kilo buğday ve dakikin Gümrük 
Resminden istisna suretiyle İran'dan celp ve 
ithali zımmmda işbu. lâyihai kanuniyenin müs-
tacelen müazkeresini arz ve teklif ederim. 

Beyazit Mebusu 
Şevket 

Madde 1. —Hasat mevsimine kadar İran'
dan Bayezid livasına ithal edilecek nısfı buğ
day nısfı arpa olmak üzere iki yüz bin kilo 
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zahireden Temmuz 1336 tarihli Kanun muci
bince Gümrük Resmi istifa edilecektir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
meriyülicradır. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 

Lâyiha Encümeni mazbatası 
Beyazit Mebusu Şevket Bey, tarafından mu

ta heyeti umumiden touhavvel lâyihai kanuni
ye müzakere olundu. 

Bayezid livasının havayici zaruriyesine aido-
lup mahdut miktarda olan buğday ve dakikm 
Gümrük Resminden muaf tutulmasına aidolan 
teklifi mezkûr şaaynı müzakere görülmüş ol
makla Riyaseti Celileye takdim kılınmıştır. • 

18 Mart 1338 
I 

Encümen Reisi Mazbata M. Kâtip 
Kayseri Osman Nuri Yozgad 

Ahmed Hilmi Ahmed 
Âza Âza Âza 

Âza 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Nısfı buğday ve nısfı diğeri arpa olmak üze

re Bayezid livasına İran'dan ithal edüeöek iki 
yüz bin kilo zahirenin yalnız tarifedeki resmi 
asli ile imrarı hakkında Bayezid Mebusu Şevket 
Beyin Lâyiha Encümenince şayanı müzakere gö
rülen ve encümenimize müstaceliyetle havale edi
len teklifi kanunisi mütalâa ve tetkik olundu. 

Encümence görülen lüzum üzerine ihtiyacı 
mahallinin miktarı hakikisi ve bu ihtiyacı temin 
için civar mahallerden zahire celp ye tedariki § 
imkânı olup olmadığı hakkında Dahiliye Vekâ
letinin malûmat ve mütalâatı ledelistifsar alı
nan cevapta ceman iki yüz kırk bin kilo zahire
ye ihtiyacolduğu ve elyevm yolların karla mes
tur ve binaenaleyh civar mahallerle münakalâ
tın münkati olması hasebiyle^ işbu zahirenin 
İran'dan celbi zaruri bulunduğu dermeyan edil
miş olmakla teklifi vâki esas itibariyle bilkabul 
bu baptaki teklifi kanuni ona göre tadilen tan
zim edilmiş ve celbedilecek olan. işbu zahire ha
kikaten muhtacolanlara tevzi edilmek ve ihti
kâra meydan verilmemek üzere celp ve tevzi hu-
susatmın da mahallî belediyesince icrası tensip 
kılınmış olmakla keyfiyetin müstacelen tetkik 
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ve tasdiki zımnında Heyeti Umumiyeye takdim 
olunur. 

Reis 
Saruhan 

Mehmed Reşad 
Âza 

Maraş 
Tahsin 

Mazbata M. 
Mezun 

Âza 
Erzurum 

Hüseyin Avni 
Âza 

Diyarbekir 
Hacı Şükrü 

Kâtip 
Çorum 
tsmet 
Âza 

Niğde 
Vehbi 

Mevaddı Kanuniye 

Madde "1.i— Bayezid livası muhtacinine. tev
zi edilmek üzere yüz kırk bin kilo buğdav ve 
yüz bin kilo arpanın tarifedeki resmi asli ile it-
hali için Bayezid belediyesine müsaade edilmiş
tir. 

Madde 2. — îşbu kanun tarihi neşrinden 
meriyülicradır. 

Madde 3. — îşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Maliye ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Bir noktayı he
yeti Aliyeye arz edeceğim. (Hacet yok, sadıları) 
Efendim, Meclisi Âlinizin nazarı dikkatini eelb-
edeceğim. Geçende burada bir telgraf okudum. 
İğdır'dan gelen bir telgraf. Onda diyor ki; eli
mizde bir miktar zahire vardır. Kaymakam Bu
nu da vesika ile Ermenistana sevk etti. Eğer 
başımızda belâyı mübrem olan bu memurlar bu 
def,a da bu zahireyi Ermenistan'a sevk edecek
se bu lâyihayı geriye alayım. Bunlar da vesika 
ile ellerimizden alınmasın. Bunu Dahiliye Ve
kilinin nazarı dikkatine arz ederim. Rica ederim 
istirham ederim. Bu zahireyi getirip memleket 
ahalisine te\'zi etsinler,. memurlar yine Ermenis
tan'a öteye beriye sevk etmesinler. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) Bütün me
murlara teşmil etmek doğru değildir. 

ŞEVKET B. (Devamla) — Kendi daire? in-
tihabiyemdeki memurlara söyliyorum. 

__ Ht^SEYÎN AVNÎ B. (Erzurum) — Efen
dim' arkadaşımız bu gibi harekette bulunın me
murlar hakkında söyliyor, yoksa alelûmum mef-
murlar hakkında değildir. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) — 
Oralarda tetkikat icrası için memur edilen bir 
heyet vardı. Trabzon Valisi Hazım Bey idare

sinde. Oradan aldığımız son telgraflarda mevad
dı iaşe hususunda bilhassa İğdır ve Kulb kaza
larında fevkalâde açlık hükümferma olduğu ve 
buraya da zahire başlıca iran'dan geldiği, Ağus
tos gayesine kadar buraya zahire celbedebil-
mek için Gümrük Kanunundaki fazla rüsumun 
tatbik edilmemesi talebediliyor. Bunun için za
ten Heyeti Âliyenize bir maddei kanuniye ile 
müracaat edecektim. Bendeniz, bunun oraya da 
teşmilini ve müstacelen bu kanunun müzakere
sine geçilmesini teklif ederim. Çünkü orada açlık 
vardır. Başka yerden geçinmelerinin imkânı yok
tur. 

ŞEVKET B. (Bayezid) — İğdır, Kulp za
ten Bayezid'e tâbidir. 

REİS — Efendim, mazbatayı reyi âlinize 
vaz'ediyorum. Heyeti umumiyesi hakkında söz 
istiyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler, lütfen ellerini kaldırsın, kabul edilmiş
tir. 

Madde 1. — Bayezid livası muhacirinine tevzi 
edilmek üzere yüz kırk bin kilo buğday ve yüz 
bin kilo arpanın tarifedeki resmi asli ile ithali 
için Bayezid Belediyesine ' müsaade edilmiştir. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) —. 
Miktar tâyini doğru değildir. «Bu mahallerin 
ihtiyacına kâfi miktarda» demek lâzımgelir. Ben
denize kalırsa, miktara lüzum yoktur. Zaten 
ihtiyacından fazla zahire getirmek mevzuubahis 
değil. 

NUSRET Ef. (Erzurum) — Zamanı tahdid-
etmeli. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Devamla) 
—. Evet, 'meselâ Ağustos nihayetine kadar deme
lidir. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Maliye 
Vekili Bey bir hakikati bu münasebetle derme-
yan ediyorlar. Bakınız! öteden beri açlıkla pu-
yan olan zavallılara Hükümet lakayt kalmış. Bu 
vesile ile bunun da ilâvesini istirham ediyorlar. 
Bunu, değil Bayezid Mebusu Şevket Bey, daha 
evvel Hükümet nazarı dikkate alarak hattâ bu 
kazaların değil, yani Bayezid'in de ihtiyacatmı 
nazarı dikkate alarak kendileri teklif etmeli idi
ler. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Heyeti tahkiki-
ye bulunmıyan yerlerde bu vazifeyi kim görecek ? 
MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Hükümet, Hüseyin Avni Beyin zannettiği ka-
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dar lakayt, değildir. Şevket Bey bizden evvel 
teklif etmiş ise de bizim hazırlığımız da yok de-
ğildiıf maddei kanuniye Heyeti Umumiyeye arz 
edilmemişse de fakat ihzarat yapılmıştır. Biz 
yapacağımız tedabiri oradaki heyeti tetkikiye-
nin işaratına bırakmıştık. Hüseyin Avni Beye" 
hatırlatmak isterim ki; bâzı mahallerin yer tâ
yin etmeksizin, ihtiyacatını tatmin için son tari
fe ile zahire üzerindeki Gümrük Resminin kal
dırılmasına dair lâyihayı Hükümet bundan üç 
ay evvel vermiştir. Eğer Heyeti Celileniz Hü
kümetin teklif ettiği gibi çıkarmaya muvafakat 
buyurmuş olsa* idi, Hüseyin Avni Beyin şikâye
tine mahal kalmaz ve üç aydan beri de oralara 
zahire girmiş bulunurdu. Evvelâ, lâyihada su 
veya bu mahal tâyin edilmemiş. Mutlak ihtiyaç 
görülen mahallere o tarife tatbik edilmeksizin 
zahire celbedilmesi lüzumunu Hükümet üç, dört 
ay evvelisi görmüş ve teklif etmiştir. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Müsaade bu-
yurulursa bir kelime söyliyeeeğim. Kanun (Ba-
yezid livası Belediyesine verilecek) diyor, halbu
ki ; yalnız bir belediyeye verilirse dehşetli su
rette müşkülâta mâruz kalınır. İran'dan gelir
ken yol üzerinde bulunan bir belde halkı neden" 
zahire alamasın? O belediye kelimesi gayet şü
mullü olmak icabeder. 

REÎS -y- Efendim, madde hakkında başka 
söz istiyen yok. Şimdi bir tadilname aldım. Ağus
tos gayeline kadar, fıkrasının ilâvesiyle muay
yen miktarın tayyını teklif ediyorlar. 
. ZÎYA HURŞÎD B. (Lâzistln) — Reis Efen

di belediye kelimesinin tayyını.,'. 
HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Reis Bey, 

«'ger Heyeti Celile tadilleri kabul ederse, ondan 
sonra tashih edersiniz. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efen
dim, belediye kaydından maksat tüccarların ihti
kârına meydan vermemektir. 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Efendim, bizim 
orada, ne tüccarı arıyorsun. Herkes açlıktan 
ölüyor. 

î lEÎS — Efendim, başka söz alan yok. 
ŞÜKRÜ B (Bolu) '— Efendim, Udilname 

geliyor. 
ZÎYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Efendim, , 

Maliye Vekili Beyefendinin beyanatından an
laşılıyor ki; miktar meselesinin lüzumu olmadı
ğına kanaat getiriyorlar. Miktar kalktıktan son-
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ra belediye de kalkmalıdır. Belediyeden maksat 
neydi? Bunun üzerinde bir kontrol yapmaktı. 
Memlekete fazla girmesin diye. Halbuki miktar 
meselesi meyzuubahsolmuyor. Şu halde beledi
ye kendiliğinden ortadan çıkar. Hilmi Bey bi
raderimizin söyledikleri pek varittir. Sırf Ba
yezid'e inhisar ettirirsek, diğer yerlerin ihtiya
cı nasıl temin edilecek? 

LÜTFÎ B. (Malatya) — Liva namınadir. 
ZÎYA HURŞÎD B. (Devamla) — Liva na 

mına olmaz. Belediye livayı katiyen temsil ede
mez. Binaenaleyh miktar kaldırılırsa belediye 
de kendiliğinden kalkar. 

REÎS — Efendim; birinci maddenin müzake
resini kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Madde
nin müzakeresi kâfi. görülmüştür. 

Efendim, maddenin tadiline dair üç takrir 
vardır. Onları Heyeti Celilenize arz edeceğim : 

Riyaseti Celileye 
Bu miktarın bir buçuk milyon kiloya iblâğını 

teklif eylerim. 
Erzurum 

Salih -

Riyaseti Celileye 
Bayezid Belediyesine tahsisi doğru değildir. 

Bayezid ve mülhakatı belediyelerine suretiyle 
tadilini teklif eyleriz. 11 Nisan 1338 

Bolu Kars 
Şükrü Fahreddin * 

Riyaseti Celiley* 
Maddeye Ağustos nihayetine kadar fıkrasının 

ilâvesiyle muayyen miktarların tayyını teklif 
eylerim. 

Erzurum 
i Nusret 
I ! 

Riyaseti Celileye 
İran'dan Bayezid livasına ithal olunacak za-

hairden Ağustos gayesine kadar yalnız Gümrük 
Rüsumu aslisi istifa kılınacaktır. Maddenin bu 
suretle tadilini teklif eylerim. 

. Bitlis 
Yusuf Ziya 

YUSUF ZÎYA B. (Bitlis) — Liva tâbiri liva
nın her tarafına aittir. Kazaları da dâhildir. 

REÎS — Efendim, dört teklif var. Bunlar
dan birisi miktarın, tâyini, diğeri miktarın ye
rine gün tâyini, birisi de miktarın tayyı ve 
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Ağustos gayesine kadar fıkrasının derci; diğeri 
de Bayezid livasına tahsis "olunacak yerine Ba-
yezid ve mülhakat tâbirinin vaz'ı, Yusuf Ziya 
Beyin teklifi de hepsini camidir. Efendim Ziya 
Beyin takririnde «Gümrük Resmi aslisi istifa 
olunacaktır» deniliyor. Ziya Beyin takririni re
yinize afz ediyorum. 

(Yusuf Ziya Beyin takriri tekrar okundu.) 
RElS — Yusuf Ziya Beyin takririni kabul 

edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Beis Bey;, benim bir tadilim var. Tarifedeki 
resmi asli'de pek dundur. Binaenaleyh 26 Tem
muz 1336 tarihli Kanun mucibince rüisuim aihzı 
lâzımdır. Çün'kü, baı§lka yerde başjka (bir mua
mele, öbür tarafta diğer bir muamele yapmı-
yalım. '«26 Temmuz 1336 tarihli Kanun mucibin
ce resim istifa «olunur» diyelim. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — O valkit Ibeş misli olur. 
ATIF B. (Bayezid) — Efendim, Iböyl'e beş 

inişli resim aıhzı değlil, metelik ilâvesi bile doğ
ru değildir. 

ŞEVKET B. (ıBayeıziıd) — Heyeti Çelik 
•müsaade buyursun. Millet veremez bu parayı, 
fakird^. 

ATİF B. (*Bayezid) — Tarife usulünün fca-
ıbul edilımesani rica ederim. Tarifedelkii gümrük 
verilsin kâfijlir. 

SÜLEYMAN SUDİ B. (Bayezid) — Müsaa-
dei mahsusa olmak üzere bu kanunu yapıyoruz. 

,Eğer rüsuim fazl^, olunsa ahali zahireyi eeJb e de
mez. 

ATIF B. (Bayezid) — Bir d^ istisna edilen 
mahallere muıilhasrr 'kalsın. 

SÜLEYMAN SUDİ B. (Bayezid) — Maliye 
Vekili 26 Temmuz 1336 tarihli olan Kanun muci
bince resim alınsın diyor. Eğer böyle zammedilir-
se bu ahali bu rüsumu veremez. Eğer bu tarifeyle 
(kalbul edecdk olureafk ahali zahireyi getiremez. 
Ahaliye gadirdir. v 

MUSTAFA B. (Gümüşane) — Otuz para ca
nım. 

SÜLEYMAN SUDİ B. (Bayezid) — kadir
dir ahaliye. Bu «otuz parayı (kiloda nasıl vere
bilir? 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı ŞarM) — Mü-
sade buyurun! Evvelce yapılan 'kanunda Kara
deniz limanlarına ithal edilecek mısır ve mısır 
unlarından yalnız tarifedelki resmi asli alınma-
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sı Ikârargir olmuiştu. Diğer (binkaç yerden İzmit 
ve Zonıguldalk limanlarına .geleoe'k buğday un
larından da Maliye Vekili Beyin buyurd«jklarc 
veçhile 26 Temmuz 1336 tarihli Kanun mucibin
ce resim alınması karargir olmuştu. Şimdii eğer 

•mahallî ihtiyacı pe*k azîm. ve ahali de pelk fakir-
se resmi aslinin alınması muvafıktır. Ydksa Ma
liye Vdkili Beyin takibi muıvafılktır. Bu »kalbul 
edilmelidir. 

YUSUF ZİYA ıB. (Bitlis) — Efendim, Ba
yezid livası deninöe hatıra mamur bir liva ge
liyor. Halibulki !orası hâdisatı alhire dolayısiyle 
baştanbaşa harahıolmuş, ahalisi otfa taayyüş. edi
yor. Bu vaziyet içlinde olan bir mahalden otuz 
para bir gümrülk rüsumunu e'singemiyelim. Bunu 
Heyeti Celileden rica ediyorum. 

REİS — Maddenin ş'e'kli musahhahını OOÎU-
. yalım, efendim. 

Bayezid livasına ithal olunacak zahair 
hakkında Kanun 

MADDE 1. — İran'dan (Bayezid livasına it
hal olunacaik zahairden Ağustos gayesine t a d a r 
yalnız gümrülk rüsumu aslisi istifa Ikilınacak-
tır. 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Efendim, alırken 
milleitıin canını alır gibi aliyoruz. Verirlken de 
ne olur biraz setaıahatîi davranalım. 

ALİ< SÜRURİ Ef. (Karahfearı Şarlki) — 
Gümrük Resmi Tarifesmde'ki resmi asli/ denme
lidir, efendim. 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Efendim alırlken 
milletin canını alıyor, verirken de milletten cü
zi bir zahireyi esirgiyoruz. Vallahi hayvan ka-
niyle idafe ediyorlar. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Bu 'kanunu 
yapan biziz, Hükümet dteğil. 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Alırlken alıyoruz 
avuçlarla. Verirken ne olur efendim, (biraz mü
samaha edelim. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Hah İşte böy
le söylemeli.. * 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Tekâlifi harbiye 
diye 'ellerindeki zahireyi aldınız. Herifler açlık
tan ölüyor. Yazık bu millete. İran'dan gelecek 
zahire de rica ederiz mahdut bir zam^n içindir. 
Bu da rüsum'suz olsun efendim. Bundan rüsum 
almasınlar. Halik fa'kirdir. Hoca Efendi! Fuıka-
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ra veremiyor. Falkirdir, 'hayvan (kaniyle idare 
eden fukara sınıfı bunu nasıl verir efendim? 

REİS — Efendim, maddeyi tadil edildiği veç- • 
hile 'kabul edenler lütfen ellerini 'kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Işjbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren jneriyülicradır. 

REıîS •— Söz istiyen ydk. İkinci maddeyi ka
bul edenler el kaldırsın.. Kalbul edilmiştir. 

MADDE 3. — İşbu 'kanunun icrayı alhkâmı-
na Maliye ve Dahiliye Vekilleri memurdur. 

REÎS — Üçüncü maddeyi kalbul edenler lüt
fen el kaldırsın. KaJbuUedilmişftir. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyeısini tâyini 
esamiyle reye vaz'ediyıorukı. Kalbul edenler (be
yaz, etmiyenler kırmızı reyjerini istimal buyur
sun.. 

3. — Kângırı Mebusu Ziya Beyin, Konya 
İstiklâl Mahkemesince kalebentliğe mahkûm 
edilmiş olan mühtedi Seyfeddin ile refiklerinin-
8inob kalesine izamlarına dair takriri 

REÎS — Efendim, Kângırı Mebusu Ziya 
Beyin, bir takriri var. Okunacak. 

Riyaseti Celiyeye 
Vasıtai irtikâbolduğu tahakkuk ederek Kon

ya» İstiklâl Mahkemesince kalebentliğe mah
kûm olarak Kângırf'ya i z a m olunan mühtedi 
Seyfeddin'in refikleri Sinob kalesine Adliye 
Vekâletince izam edilmiş Kângırı'da ise bir 
kale olmayıp lâhik olan hükümle bir münase
beti buulnmamış olduğundan refikleri gibi Si
nob kalesine izamı için işbu takririn tasviben 
Adliye Vekâletine tevdiini arz ve teklif eyle
rim. 11 Nisan 1338 

Kângırı 
Yusuf Ziya , 

ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ HAMİD B. (Biga) — istiklâl ma-
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hakimi -tarafından verilen hükümler kati ol
duğundan Adliye Vekâleti idari i>ir suretle 
bunu tağyir edemez. Binaenaleyh beyefendinin 
mütalâasiyle Kastomonu'ya nakli teklif edilen 
mühtedi Seyfeddinin mahalli cezası nereyşe 
ona göre hükmün icrası için muamele yapmak 
lâzımdır. Binaenaleyh Adliye Encümenine ha
valesi lâzımdır. 

TEVFİK Ef. (Kângırı) — Efendim bu 
gibi kalebentliğe mahkûm edilip de kale ol
madığı düşünülerek birçok mücriminin kale 
bulunan mahallere nakline zannederim Mec
lis müsaade etmişti. Ve bu suretle birtakım mücri
mini kale olan yerlere naklettik. Kângırı'da ise 
kale yoktur. Bu mühtedi Seyfeddinin kendisi ga
yet sefih bir adam olduğu için -süfifeTıayı ba
şına topluyor, değil kalebentlik, şehirbent bi
le yapmamışlar. Memleketin' haricinde birta
kım fuhuş yapmış ve memleketi de ihlâl et
miş bir adamdır. Bunun kale bulunan bir 
yere gönderilmesi münasiptir. Adliye Vekâle
tine gönderilsin. 

HAMİD B. (Biga) — Adliye Encümeni
ne havalesi lâzımgelir. İstiklâl mahkemesince 
bir %hüküm verilmemişse Adliye Vekâleti bit
tabi hükmünü icra ettirir. Fakat istiklâl mah-
kamesince mahkûm olunmussa Adliye Vekili 
Meclisten müsaade almak suretiyle mesele hal
ledilmiş olur. 

REİS — Reyiâlinıze arz ediyorum. Bu tak
ririn tasviben Adliye Vekâletine gönderilmesini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Efendim Bayezid livasına zahire; ithaline dair 
Kanunun reyine iştirak eden zevatın adedi 
(177) dir. (2) müstenkif, (1) redde karşı ka
nun (174) reyle kabul edilmiştir. 

On dakika teneffüs, edilmek üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat saati : 3,10 

mmm 
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Bed'i müzakerat; saati : 3,4a 

REİS — Reisisani Rauf Beyefendi 

KÂTİPLER : Şakkı BeyCVa^n), Atıf Bey (Kayseri) 

REİS — Efendim, Oelse küşadedildi, sa-
miin lütfen salonu tahliye etsin. 

Efendim, birinci celsede Maliye Vekili Hasarı 
Beyefendi Heyeti Âliyenize bâzı mâruzâtta bu-* 
lunmak üzere celsei hafiye akdini teklif, etmiş 
ve tasvibe iktiran etti. Aynı zamanda Yozgad 
Mebusu Süleyman Sırrı Beyin âe Riyasete oi r 
takriri var. Heyeti Âliyenize arz edeceğim. Bu 
bapta makamı Riyasetin noktai nazarını da izah 
edeceğim. Takriri okuyoruz. 

4. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
Sah günleri doğrudan doğruya tdarei kura ve 
nevahi kanun lâyihasının müzakeresine geçilme
sine dair takriri 

Riyaseti Celileye * 
Nahiy.e Kanununun müzakeresinin Salı gün

lerine hasrı Meclisi Âlinin üçüncü defa olarak 
ittihaz buyurduğu karar icabmdanken bu ka-, 
rar hilâfına olarak mezkûr kanunıûı müzakere
sini arzu etmiyen makamı Riyase't merasimi ka-
nuniyeye tâbi birtakım teklifleri mezkûr ka
nunun müzakeresine tercihle vaktin izaa ve bu 
suretle de kanunun tehiri müzakeresini badi 
oluyor. Binaenaleyh ''bugünden sonra gelecek 
Salı günlerinde yalnız zaptı sabıkın kıraatinden 
sonra başkaca evrakı varide ve tekâlifi saire kı
raat edilmeksizin, münhasıran kanunu mezku
run müzakeresine başlanılmasının bu kere de 
tahtı karara alınması lüzumunu teklif ederim 

10 Nisan 1338 
Yozgad 

Süleyman Sırrı 
(Çok doğru, sadaian) 
REİS — Efendim, bir kere Nahiye Kanu

nunun" müzakeresini makamı Riyasetin arzu et
memesi vâki değildir. Makamı Riyaset Neva
hi Kanununun müzakeresini Meclisi Âlinin ka
rarı veçhile icra eder. Bunun gayrivâridoldu
ğunu söylemek mecburiyetindeyim. 

İkinci fıkraya gelince, Heyeti Âliyeniz ka
rar verirse zaptı sabıktan başka Salı günleri Jbir 
şey müzakere edilmesin. Takririn §u halde bi
rinci fıkrası varit değildir, ikinci fıkrasını re
ye koymadan evvel bü "bapta söz istiyen varsa 
söz vereyim. (Hacet «yoktur, sesleri) 

ALI ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Hacet vaı 
efendim. Mahiye Kanunu, bir an evvel çık
masını arzu ettiğiniz bir kanundur. Tabiî bunda 
hepimiz müşterekiz. (Celse hafi midir sesleri) 

REİS — Efendim celsei hafiye kararını ala-
' bilmek için salonu samiinden tahliye ettik. Ali 

Şükrü Bey devam ediniz. Celsemiz alenidir. 
ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) -— Fakat bâzı 

zaruri mesai] var ki, onların biraz daha sonraya 
muallâk bulunan mesaile,tercihi iktiza eder. Me
selâ bendeniz de bu Nevahi Kanununun çıkma
sına taraftar olduğum Ihalde^ görüyorum ki, 
Meclisin bütün mesaisinin zübdesi olması lâftm-
gelen... • 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Bu
nun celsei hafiyeye ne taallûku var? 
" ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Müsaade bu

yurun ; caiz olmadığını söyliyeceğim. Zira en 
mühim olan bütçe mesaili muallâk bir şekilde 
kalıyor. Meselâ birçok himmetle hususi komis
yonlar yapmak suretiyle Müdafaai Milliye ve 
Muvazenei Maliye encümenlerinin 'birçok gay
retleriyle Müdafaai Milliye Vekâleti için yapı
lan bir bütçe mevcuttur ki, bundan 'bir hayli ta
sarruf vardır. Fakat şimdi o tasarrufların hiç
birisi yapılmıyor. Meselâ Nisanda yine geçen 
senenin şeklinde sarfiyat yapılıyor. Peki, eme
limiz ne idi? Niçin encümenler, komisyonlar 

• yaptık? Hususi heyetler yaptık, tasarruf yap
tık, bu tasarruf temin edilmiyecekse bunlara 
.lüzum yoktur. Fakat tasarruf için fevkalâde 
lüzum vardır. Hepiniz de takdir edersiniz, va
ziyeti maliye itibariyle bendeniz diyorum ki; bu 
ne kadar lazımsa, yani istikbalde memleketin 
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bugünkü idaresini iyi esaslara istinadettirmek 
için bu kanun ne kadar lazımsa, memleketin bu
günkü selâmeti idaresini idame edebilmek için 
Bütçe Kanununun bir an evvel çıkması daha 
zaruridir; daha lâbüttür. (Evet sesleri) Hatta 
bu itibarla bendeniz diyorum ki ; bu zaruret iti
bariyle Salı günlerinin bu Nevahi Kanununun 
müzakeresine hasrını kabul etmekle beraber, 
bütçe çıkıncaya kadar diğer içtimaları ve bu 
Salı günü' dâhil olduğu halde iki ayda veyahut 
bir ay zarfında çıkarmak üzere bütçeye hasret-
sek, zannedersem, esas işimizi görmüş oluruz ve 
memlekete daha ziyade hizmet etmiş oluruz. Hiç 
olmazsa Çarşamba günlerini veya Perşembe 
günlerinden birini Nevalhi Kanununun müzake
resine hasrederiz. Bu kanunu bugün çıkarmış 
olsak bile, tatbikatı için birçok teşebbüsat lâzım 
ve bunun ikinci müzakeresi de var. Bu kanun
dan istifade edilmesi için bir sene lâzımdır. Fa
kat bütçe için bir dakika beklemek zannedersem 
bizim zararımızı muciptir. Onun için, rica ede
rim bu kararı vermeyiniz. Bütçe çıkıncaya 
kadar Nevahi Kanununun yerine bilâkis, büt
çenin çıkarılması için bugünün de bütçeye has
rını rica ederim. 

SÜLEYMAN SİRRİ B. (Yozgad) — Efen
dim takrir bendenizindir. Malûmuâliniz, Nahi
ye Kanununun münhasıran Salı günleri müza
keresi için Meclisi Âliniz üç defa karar vermiş
tir. Eğer bu karar tatbik edilmek arzu edi-
leydi; deminden Taraklı nahiyesinin kaza ol
ması hakkındaki evrak, Kars, Ardahan yolları 
hakkındaki teklif, mühtedi Seyfeddin meselesi.. 
Bunlar evrakı varide meyanmda idi, usulen 
ruznameye alınır; vakti muayyen tâyin edilir, 
o gün müzakere edilirdi. Bunları bugün müza
kereye koymak demek, her halde muayyen olan 
bir günü bu gibi şeylere hasrederek o kanunu 
telhir etmektir. Binaenaleyh bendenizin istir
hamım; mademki Salı günü, bu Nevahi Ka-' 
nununa tahsis edilmiştir, zaptı sabık okunduk
tan sonra derhal müzakeresine başlıyalım. Ali 
Şükrü Beyefendi buyurdular ki, bütçe gayet 
mühimdir. Çarşamba günü ne işimiz vardır! 
Pazar günleri ne işimiz var? Bütçeyi o günde 
müzakere edelim. Üç defa Meclisi Âlinin Kara
rma iktiran etmişken niçin bu kararı bozuyo
ruz? 

R E İ S — Süleyman Sırrı Bey, yâlnız bir nok-
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tanın tashihini rica ediyorum. Makamı Riyaset 
hiçbir zaman Nevahi Kanununun müzakere edil
memesine taraftar olmamıştır. Bu sizin zannnı-
nızdır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Madem
ki Makamı Riyaset taraftar olmadığını söylü
yor, binaenaleyh bendeniz fikrimi tashih ( ettim. 

REİS — Efendim bu hususta (Tashih etti, 
sesleri) ^ 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Bu mesele 
tamamiyle Meclisi Âlinizin karar ve ısrarı ile 
olmuştur ve hatta bir maddenin, müzakeresi 
için, on beş imzalı takrir varken ,ve onu reyi 
âlinize vaz'etmek mecburiyetindeyken, Makamı 
Riyaset başka bir meseleyi ruznameye vaz'et
mek caiz olmadığı kanaatinde olduğundan onu 
reye koymadım. 

RAGIB B. (Kütahya) — Bendeniz Nevahi 
Kanunundan daha müstacel bir kanun mevcud-
olduğuna kaani değilim. Nevahi Kanununun 
heyeti umumiyesini Meclisi Âliniz kabul etmiş
tir. Bu kanunda altı yüz seneden beri hattâ, Hü
kümetin bidayeti teşekkülünden beri inliyen hal
ka belki bir ferah vermek ümit ve ihtimali var
dır ve Meclisi Âlide buna dair bir kanaat var
dır. Binaenaleyh mesaili ruzumerre ile, birtakım 
lüzumsuz, bimâna takarir ile Meclisin evkatı 
ızaa ediliyor da niçin haftada bir gün Nevahi 
Kanununa tahsis edilmez? Eğer daha müstacel 
birtakım mesail varsa haftanın altı gününü de 
ona tahsis edelim. Fakat Meclisin üç defa ka-
rariyle Salı gününe muhassas olan Nevahi Ka
nununun müzakeresini de, ayhı günde birtakım 
tâli müzakereyle ihlâl etmiyelim. Memlekete vâ-
dettiğimiz şeylerden şimdiye kadar ne yaptık ve 
ne yapaeağız? (Hiç, sesleri) Soruyorum. îki bu
çuk seneden beri halkçıyız dediniz. Halkçıyız, 
halka karşı gidiyoruz diyoruz, fakat halka zer
re kadar bir şey verdiniz mi? Fakat halktan her 
şeyi aldınız. Ne vakit halkın menfaatinden bah-
settiysek onun kafasına bir yumruk vurduk, 
fakat kendi hakkını kendine vermedik istirham 
ederim. Salı günleri tahsisan Nevahi Kanunu
na hasredilsin ve Nevahi Kanunu müzakere edil
sin. Eğer halka bir şey vereceksek, Nevahi Ka
nunu Mecliste mevcudolan kanunların yegânesi-
dir. Nevahi Kanununu çıkaramazsak halka bir 
şey vereceğiz demiyelim. Vereceğimiz başka bir 
şey mutasavver değildir. (Doğru, sesleri) 
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REÎS — Müsaade ederseniz bir noktanın iza

hına mecburum. Malûmuâlinız Sırrı Beyin tak
riri üzerine müzakere açılmıştır. Sırrı Beyin tak
ririnde Salı günleri esasen mukarrer olan Ne
vam" Kanununun müzakeresinde zaptı sabık 
okunsun, evrakı varide mevzuubahsedilmcsin, 
deniliyor. (Doğru, sesleri) Teklifi bu teşkil edi
yor. Yoksa karar mucibince Nevahi Kanununun 
müzâker«8İne Salı günleri tahsis edilmesin diye 
bir mesele mevzuubahis değildir.^ Salı günleri 
Nevahi Kanununun müzakere edilmesi lâzımdır. 
Ancak zaptı sabıktan maada evrakı varide mev-
zuubahsolmasın. O halde Meclisi Âlinizin takrir 
ettiği bir meseleyi aynı sene zarfında tekrar bir 
karara raptetmek zarureti muvafık mıdır? De
ğil midir? (Değildir, sesleri) Mesele buradadır. 
Onun için Meclisi Âlinin bu baptaki kararını 
tebdil için ben sebep göremiyorum. Bu bapta 
Heyeti Aliyenin başka noktai nazarı var mı? 
(Hayır, hayır, sesleri) » 

VEHBÎ B. (Karesi) •— Bir noktayı arz ede
yim. Efendim, Nevahi Kanununun Salı günü 
müzakere edilmesine dair karar var, başka bir 
şeyin müzakere edilmemesine dair karar yok. 
Bunu teyit için. 

REÎS —Evet efendim. 
VEHBÎ B. (Karesi) — Şu Jıalde gerek ev

rakı varide ve gerek sair kanun olsun onların 
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müzakeresinin* caiz olup olmadığı reye konsun 
(Evet, sesleri) 

REÎS — Efendim, müzakere kâfi mi? (Kâfi, 
sesleri) Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kal
dırsın. Kâfi görülmüştür. 

Efendim, hakikat iyice anlaşılmalıdır. Süley
man Sırrı Beyin takriri zaptı sabıktan başka 
evrakı varide okunmasın diyor. (Gürültüler) 
Müsaade buyurunuz, efendim, eğer Hgyeti Veki-
lece bir şey talebedilir ve Meclisi Âlîce kabul 
edilirse o husus müstacelen müzakere edilir. Bu 
cihet Heyeti Âliyenizin fikrine muvafıksa lütfen 
işaret buyurunuz. Şu halde Hükümetçe talebe-
dilirse Heyeti Umumiyenin karariyle müstacel 
bir mesele müzakere edilebilir. Şimdi Süleyman 
Sırrı Beyin teklifini reyi âlinize arz ediyorum. 
Salı günleri Nevahi Kanunu müzakere edilecek 
ve zaptı sabıktan başka evrakı varide okunmıya-
caktır. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ekse
riyetle kabul edilmiştir. 

Efendim, Maliye Vekili Hasan Beyefendi, 
hafi bir celsede Heyeti 'Âliyenize bâzı izahatta 
bulunmasına lüzum gördüler ve bunu geçen cel
sede Heyeti Âliyenize arz ettiler. Tensip buyu-
rulduğunu da bana bildirdiler. Hasan Bejin 
celsei hafiyede Heyeti Âliyenize malûmat ver
mesini kabul edenler lütfen el! kaldırsın. Ekse
riyeti azîmeyle kabul edilmiştir. 

(Hitamı Celse; saat: 4,00) 

(Üçüncü celse hafidir.) 

(25 ve 26 ncı içtimalar hafidir.) 
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Bayezid livasına ithal olunacak zahair hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi t 

İ (Kabul edenler) 

Mustafa B. (Dersim), Feyyaz Âli B. (Yoz-
gad), Cevdet B. (Kırşehir), Ali Rıza B. (Batum), 
Şeyh Fikri Ef. (Gene), Feyzi B. (Diyarbekir), 
Ragıb B. (Kütahya),, Reşad B. (Saruhan), Veh
bi B. (Karesi), Ali Süruri Ef. (Karahisarı Şar
j a ) , Rüşdü B. (Maraş), Necati Ef. (Lâzistan) „ 
Tunah Hilmi B. (Bolu), Osman Fevzi Ef. (Er
zincan), Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), Abdülga-
fur Ef. (Karesi), Nuri B. (Bolu), Edib B. (Ba
tum), Ramiz B. (Dersim), îzzet B. (Tokad), 
Mustafa Kemal B. (Ertuğrul), Ali B. (Amasya), 
Halil B. (Ertuğrul)„ Yusuf îzzet Pş. (Bolu), 
Sırrı B. (Ergani), Kadri B. (Diyarbekir), Sabit 
B. (Karesi), Ali Rıza B. (Kara), Halil İbrahim 
B. (Antalya), Hacı Şükrü B. (Diyarbekir), Rı
za Nur B. (Sinob), Mustafa B. (Karahisarı Şar
ki), Nüzhet B. (Ergani), Şakir B. (Ankara), 
Rauf B. (Sivas), Mehmed Vasfi B. (Karahisarı 
Şarki), Hamid B. (Biga), Ali Riza Ef. (Ama* 
ya), İsmail Remzi Ef. (İsparta),, Şevket B. (Ba-
y«zid), Mehmed Şükrü B. (Karahisarı Sahib), 
Yusuf Ziya B. (Bitlis), Ali Vâsıf B. (Gene), 
Arif B. (Bitlis), Mustafa Hilmi B. (Niğde), 
Sıddık B. (Çorum), Ahmed B. (Yozgad), Kadri 
B. (Siird), Ömer Mümtaz B. (Ankara), Midhat 
B. (Mardin), Esad B. (Lâzistan), Ali Rıza B. 
(İstanbul), Celâleddin B. (Trabzon), Vehbi B. 
(Bitlis), Hamdi B. (Toktd), Mahmud Celâl B. 
(Saruhan), Ruşen B. (Gümüşane), Sadeddin B. 
(Menteşe), Hafız Şahin Ef. (Gazianteb), Besim 
B. (Kastamonu), Said B. (Kângırı), Şeyh Hacı 
Fevzi Ef. (Erzincan), Kasım B. (Muş), Tufan 
B. (Hakkâri), Hamdi B. (Diyarbekir), Hulusi 
B. (Karahisarı Sahib), Celâl B. (Gene),, 
Hüseyin Avni B. (Erzurum), Akif B. (Batum), 
Mahmud B. (Ergani), Rifat B. (Kayseri), 
Hacı Atıf Ef. (Ankara), Sadık B. (Kırşehir), 
Hamdi B. (Genç), Hasan Basri B. (Karesi), 
Tevfik Ef. (Kângırı), Hüseyin B. (Kozan), 
İsmet B. (Çourm), Şükrü B. (Bolu), Necati 
B. (Bursa), Şemseddin Ef. (Ankara), Yunus 
Nadi B. (İzmir), Bahri B. (Yozgad), Mustafa 
Lûtfi B. (Siverek), Hafız Abdullah Ef. (İzmit), 

Refet Ef. (Maraş), Besim Atalay B. (Kütahya), 
Hacı Garib Ağa (Malatya), Faik B. (Edirne), 
Mazhar Müfid B. (Hakkâri), Hacı Mustafa Ef. 
(Ankara), *Ziya Hurşid B. (Lâzistan), Emir 
Pş. (Sivas), Tahir Ef. (Kângırı), Hasan Ef. 
(Denizli), İbrahim B. (Karesi), Lûtfi B. (Ma
latya), Mustafa B. (Gümüşane), Hacı Süley
man Ef. (İzmir), Osman B. (Kayseri), Şeyh 
Servet Ef. (Bursa), Ragıb B. (Gazianteb), Eyüb 
Sabri B, (Eskişehir), Necmeddin B. (Siird), 
Rifat B , (Tokad), Atıf B. (Bayezid), Tevfik 
B. (Van), Mustafa .Taki Ef. (Sivas), Neşet 
B. (İstanbul,) Behçet B. (Kângırı), Mahmud 
Esad B. (İzmir), Hüseyin Hüsnü Ef. (İstan
bul), Vasıf B. (Sivas), Ferid B. (Çorum), 
İbrahim Süreyya B. (Saruhan), Sırrı B. (Er
gani), Osman Nuri B. (Bursa), Abdülhak Tev
fik B. (Dersim), Emin B. (Bursa), Ömer 
Lûtfi B. (Amasya), Hacı Nuri Ef. (Siird), 
Resul B. (Btfelis), Haydar B. (Genç), Tahsin 
B. (Bitlis), «Fethi B. (İstanbul), Veli B. (Bur
dur) , Mustafa B. (Antalya), Ömer Lûtfi B. 
(Saruhan), Rıza Vamık B. (Sinob), Dr. Âsim 
B. (Amasya), Halil İbrahim B. (İzmit), Mu-
hiddin Baha B. (Bursa), Mehmed Şükrü B. 
(Gümüşane), Muhiddin B. (Elâziz), Nuri B. 
(Batum), Nebil .Ef. (Karahisar), Cemal Pş. 
(İsparta), Hüsrev Sami B. (Eskişehir), Şükrü 
B. (Canik), Dr. Mustafâ B. (Kozan), Hilmi B. 
(Ardahan), Süleyman Sudi B. (Bayezid), Şev
ki B. (İçel), Süleyman B. (Canik), Şeyh Seyfi 
Ef. (Kütahya), Rasim B. (Elâziz), Ahmed 
Nuri Ef. (Batum), Nusret Ef. (Erzurum), Ab
dullah Ef. (Sinob), Mesud B. (Karahisarı Şar
ki), Derviş B. (Mardin), Emin B. (Eskişehir), 
Ziya B. (Kângırı), Mehmed Akif B. (Burdur), 
Ali Vefa B. (Antalya), Yusuf Ziya B. (Mer
sin), Tahsin B. (Aydın), Rıza B. (Yozgad), 
Fahreddin B. (Kars), Tahsin B. (Maraş), Rüs-
tem B. (Oltu), İsmail Subhi B. (Burdur), Hacı 
Ahmed Hamdi Ef. (Muş), Hasan Fehmi B. 
(Gümüşane), Hasan Tahsin B. {Antalya), Ra-
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sim B, (Cebelibereket), Fikret ; B. (Kozan), 
Osman B. (Lâzistan), Hüsnü B; (Bitlis), Âsim 
B. (Erzurum), Yasin B. (Oltu), Hakkı B. 

(Van), Tahir Ef. (İsparta), İsmail B. (Erzu
rum), Mazlum Baba Ef. (Denizli), Arslan B. 
(Maraş), Yusuf'Kemal B. (Kastamonu). 

(Müstenkifler) 

Mustafa Vasfı B. (Tokad). 

(Reddedenler) 

Süleyman Sırrı B. (Yozgad), Neeib B. (Er-
tuğrul). 

İçtimai âti ruznamesi 

i. — Buznamei müzakeratta bulunup müs-
tacelen müzakeresi kabul edilen evrak: 

1. Muinsiz efrat maaşatı hakkındaki lâyi
ha! kanuniye 

2. Sükna Kanunu 
3. Vesaiti nakliye mükellefiyeti hakkın

daki lâyihai kanuniye (Encümende) 
4. Divanı Temyizi Askerî lâyihai kanuni-

yesi (Encümende) 
5. Vilâyatı Şarkiye muhacirinine verilecek 

keresteye dair lâyihai kanuniye hakkında Ka-
vanin ve Muvazenei Maliye encümenleri maz
batası 

6. Resneli Niyazi Beyin ailesiyle Atıf Beye 
muhassas maaşatm devamı tesviyesi hakkındaki 
teklife mütaallik Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası 

7. Şehbenderhaneler rüsumunun tezyidi 
hakkındaki lâyihai kanuniye 

8. Teşkilât kadrolarının yeniden tesbitine 
dair Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin tek
lifi 

2. — Ruznamede mevcut evrakı saire : 
1. 1338 senesi Dahiliye Bütçesi 
2. Nevahî Kanunu (Salı günleri tahsis edil

miştir.) 
3. Ruznamei müzakerat hakkında müzakere 
4. Yorgi hakkındaki hükmü idamın tasdi

kine dair 

5. Timya'nm bakıyei müddeti cezaiyesiniıı 
affı hakkında lâyihai kanuniyenin kabulüne 
çlair Adliye Encümeni mazbatası 

6. İstiklâl t Mahkemesince mahkûm Nuri, 
Haliloğlıı Abdullah8 ve rüfekası hakkında Adli
ye Encümeni mazbatası 

7. Antalya ve Erzincan ve Bayezid livala
rı ndaki teşkilâtı mülkiye hakkındaki tekliflerin 
mütalâası beyan edilmek üzere Dahiliye Vekâ
letine tevdiine dair Dahiliye Encümeni mazba
tası 

8. Belediye etibbasmm belediye meclisleri
ne azayı tabiiye olarak devamları hakkındaki 
lâyihai kanuniyenin reddine dair Dahiliye En
cümeni mazbatası 

9. Ankara bağlarındaki tahribata dair isti
dalar üzerine İstida Ipncümeni mazbatası 

10. Ankara Evkaf Müdürü Ali Rıza Efen
dinin azlinin yolsuz olduğuna dair İstida Encü
meni mazbatası 

11. Muvazene Encümeni Müdürü maaşının 
bütçeye ilâvesi hakkında Muvazene Encümeni 
mazbatası 

12. Mesken icarlarından iki aylığının Harb 
Vergisi olarak ahzine dair Süleyman Sırrı Be
yin teklifinin reddini mutazammın Lâyiha En
cümeni mazbatası 

13. Malatya Mebusu Sıdkı Beyin firariler 
hakkındaki teklifinin şayanı müzakere olmadığı
na dair Lâyiha Encümeni mazbatası 
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14. Sinob'da Tersane mahallindeki bina 

hakkında Dahiliye ve Kavanini Maliye encü
menleri mazbatası 

15. . Kanunu Cezanın emev addı mahsusasının 
tadili hakkındaki lâyihanın tadilen kabulüne 
dair Adliye Encümeni mazbatası 

16. Men'i müskirat Kanununa tevfikan mah
kûm edilenler hakkında Adliye Encümeni maz
batası 

17. Takdirnameyle taltif Kanununun tefsi
ri hakkında Müdafaai Milliye Encümeni mazba
tası 

18. Ferid Efendinin taltifinin teehhürü hak
kında müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 

133Ö C : 2 
19. Yem ve tâyinat hakkında Müdafaai 

Milliye Encümeni mazbatası 
20. Murakabe ve Muvazenei Maliye encü

menlerinin usulü murakabeye dair teklifleri 
21. Kanunu Esasi Encümeni mazbatası 
22. Meclis aklanımda tahtı silâha alınanla- . 

rm maaşatı hakkında Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası 

23. Memurin Muhakematmın tadiline dair 
tekliflerin reddi hakkında Adliye ve Dahiliye 
encümenleri mazbataları 

24. Harb kazançları itiraznamelerini tetkik 
edecek komisyon hakkında Adliye Encümeni 
mazbatası < 

. . . • . 



T.B.V,M. Matbaan 


