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B Î R Î K C Î C E L S E 
Bed'i müzakerat, saat j_ 1,45 

BEİS — İkinci Reisveküi Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

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

RBÎ'S — Celseyi küşadediyoruan. Zaptı sa
bık hulâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLASASI 

Birinci celse 
İkinci Reisvekili «Musa Kâzım Efendi Haz

retlerinin tahtı Riyasetlerinde saat bir buçukta 
büinikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen 
kabul olundu. Kars Mebusu Cavid Beyin vari
dat kanunlarının muvakkat bir zaman için mer'i 
olmalarına dair teklifi ikanunisi Lâyiha Encü
menine, Posta ve telgraf bütçesine tahsisat ilâ
vesi hakkındaki 'Dahiliye Vekâleti tezkeresi 
Muvazenei Maliye Encümenine havale edildi-
Kâzım Karabekir Paşadan mevrut tebrik tel-
grafiyle mütareke teklifi münasebetiyle mevrut 
telgraflara cevap yazılması tensibedildi. Kırşe
hir Mebusu Yahya Galib Beyin İstihlâk Resmi 
münasebetiyle ihtikâra meydan verilmemesine 
dair takriri Heyeti Vekile Riyasetine, Dersim 
Mebusu Abdülhak Tevfik (Beyin sual takriri 
Dahiliye Vekâletine havale olundu. Antalya Me
busu Hamdullah ıSubhi Beyin mezuniyeti kabul 
edildi. 

Sultansuyu Çiftliğinin füruhtuna dair lâyi
hai kanuniyenin müzakeresi Maliye Vekilinin 
huzuruna talik edildi. Cezayı nakdîlerin beş 
misline iblâğı hakkındaki lâyihai kanuniye mü
zakere edilerek birinci maddesi tadilen, diğer 
maddeleri aynen ve heyeti umumiyesi müstace
liyet karariyle ve ekseriyetle kabul olunarak 
teneffüs için celse tatil olundu. 

İkinci celse 
Musa Kâzım Efendi Hazretlerinin tahtı Riya

setlerinde bilindkat Ukrayna Heyeti tahsisatının 
tezyidine dair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai 
kanuniye Muvazenei Maliye Encümenine hava
le olundu. Bil'âhara Mükellefiyeti nakliyei as
keriye hakkındaki Kanunun müzakeresine geçi

lip encümenden mevrut ikinci madde ile dördüncü 
maddesi aynen, beşinci madde tadilen kabul, 
üçüncü ve altıncı maddeler nazarı dikkate alı
nan takrirler mucibince tesbit edilmek üzere 
encümene verilip, Salı günü öğleden sonra içti
ma olunmak üzere saat beş buçukta celseye ni
hayet verildi. 

İkinci Reisvekili Kâtip 
• Musa Kâzım Muş 

Mahmud Said 
Kâtip 

Kayseri 
Atıf 

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

Zaptı sabık aynen kabul edildi. 

3. — LÂYİHALAR 

1. — 1337 senesi Evkaf bütçesine 16 311 
lira ilâvesine dair kanun lâyihası 

2. — 1338 senesi Evkaf bütçesine 61 450 
lira ilâvesine dair kanun lâyihası 

REİS — Evkaf bütçesine tahsisat ilâvesine 
dair Heyeti Vekileden mevrut iki kıta lâyihai 
kanuniye var. Muvazenei Maliye Encümenine 
havale ediyoruz. 

5. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Yusuf İzzet Paşanın vefatı münasebe
tiyle Bolu'dan mevrut taziye telgrafı 

REİS — Okunacak. 

Ankara'da Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
Celilesine 

Livamız mebusu Yusuf İzzet Paşanın irti-
halini Bolu ahalisi azîm teessüflerle haber al
mıştır. Kıymettar bir rüknünü gaibeden muh-
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terem Büyük Meclisimizi millet namına tâzi-
yete şitabeyleriz. 17 Ndsan 1338 
Bolu Belediye Reisi Müdafaai Hukuk Reisi 

Hakkı Vekili 
Mehmed Abdi 

Gençler Birliği Reisi 
Midhat Akif 

REİS — Tensip buyurursanız cevap yazana 
efendim. (Muvafık sadalan) 

2. - AZAYI KÎRABÎ MUAMELATI 

1. — Memurin Muhakemat Heyetine âza in
tihabı 

REÎS — Memurin Muhakemat Heyetine in
tihap icrasına dair takrir var. Okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Memurin Muhakemat Heyeti âzasından Si-

ird Mebusu Kadri Beyin dahi istifa ettiği ma-
lûmuâlileridir. İzmir Mebusu Mahmud Esad 
Bey dahi beyanı mazeretle istifa edeceğini ifa
de eylediler. Rüfekadan beş altı zat mezunen 
infâkâk eylediler. Bu sebeple (heyet içtima ede
miyor. Halbuki müterakim birçok mühim ev
rak vardır, istifa edenlerin ve mezunen azimet 
oyliyenlerin yerlerine bir an evvel intihabat iera 
buyurulması lüzumunu arz ve istirham eyle
rim efendim. 9 

17 . IV . 1338 
Memurin Muhakemat Heyeti Reisi 

Lâzistan Mebusu 
Esad 

ESAD B. (Lâzistan) — Rica ederim efen
dim, birikmiş birçok mühim evrak vardır. Bun
lar tehire uğruyor. Vilâyetler tekidediyor. Bir 
an evvel intihabatm icrasını rica ederiz. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim, yeni
den intihap icrasına lüzum yoktur. En ziyade 
rey alan arkadaşlarımız vardır. Tedricen intiha-
bedilsin. 

REİS — Kalmamış, tensibederseniz İkinci 
Celsede intihap yaparız efendim. 

HÜSEYİN AVNt B. (Erzurum) — Reis 
Bey, geçenki gibi yine suhulet olmak üzere şu
belerce namzet gösterilsin. Daha kolay olur. 

REÎS —- Efendim, ikinci celsede intihap sa
parız. 
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| 7. — MÜZAKERE EDİLEN MBVAT 

J 1. — Mükellefiyeti nakliyei askeriye kanunu 
I lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Muvazenei Ma-
I Ivye encümenleri mazbataları < 

I REÎS — Vasaiti nakliye mükellefiyeti hak-
J kındaki lâyihai kanuniyenin üçüncü ve altıncı 
I maddeleri encümene gitmişti. Tertibedilmiş gel-
I mistir. Bunlar okunacak: 

I MADDE 3. — Emlâk .ve Arazi ve Temettü 
] vergileri miktarının azlığından nâşi mükellefi-
I yeti nisbiyeleri serveti menkule ve nakdiyele-
I rine göre emsalinden dun olan eshabı yes&nn 
I noksanı mükellefiyeti idare ve belediye meclisle-
I riyle, bulunan mahallerde ticaret odası tarafm-
1 dan biliştirak intihabedilecek dört âza ile ma-
i hallinin en büyük mal memurundan mürekkep 
I bir komisyon tarafından tarh ve takdir ile mü-
I kellefiyeti maktua ve nisbiyelerihe ilâveten is-
I tîfa olunur. 

I İşbu komisyon mukarreratma tarihi tebli-
I ğinden itibaren on beş gün zarfında itiraz olu-
I nabilir. Itiraznameler her üç meclisin heyeti 

umumiyesince bir hafta zarfında tetkik ve in* 
tacolunur. Heyeti Umumiyenin kararları kati
dir. 

REİS — Efendim, evvelce itiraz müddeti tâ
yin edelim denmişti. Encümen bunu tetkik et
miş ve on beş gün hakkı itiraz teklif ediyor. 
Meclisi idare ve belediye âzalariyle ticaret oda
sı tarafından teşekkül edecek her üç meclisin 
heyeti umumiyesince itirazın nihayet sekiz gün
de tetkik edileeeği bildiriliyor. Bu da evvelce 

I kabul edilen takrirler veçhile tertibedilmiştir. 

Üçüncü maddeyi tadil veçhile kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Aitmeı madde de encümene gitmişti. Tadil-
nameler veçhile tertibedilerek gelmiştir. Oku
nacak * 

MADDE 6. — Mükellefiyeti Askeriye Ver
gisinin kısmı maktuu defaten, kısmı nispîsi mu-
kasaatan istifa olunur. İfada taallül edenler 
hakkında Tahsili Emval Kanunu tatbik olunur.. 

• İSMET B. (Çorum) — Efendim, Heyeti Ali-
j yenin nazarı mütalâaya aldığı takrirlerde kısmı 
I maktuun defaten, kısmı nispisinin de mukassa-
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tan üç taksitte alınacağı zikrediliyor, (Bu üç ; 
taksitte üç ayda) nın bir şeklini bulamadık, i 
çünkü; kısmı nispinin en aşağısı elli kuruştur. 
Elli, fakat biliyorsunuz ki, köylerde mükellefi
nin kısmı âzaminin vergileri beş yüz kuruşu te
cavüz etmez Beş yüz kuruşa göre verilecek 
kısmı nispi elli kuruştur ve bu elliyi üçe ayır
makta ve her üçü için de ayrı ayrı tahsildar 
göndermekte müşkilât vardır. Bundan dolayı 
biz mukassatan dedik. Bunu bittabi Maliye Ve
kili idari bir surette temin edecektir. Başka tür
lü yapmak imkânı yoktur. Hattâ beş yüz kuruş 
olsa bile bu beş yüz kuruşu üçe ayırmak ve her 
üçü için tahsildar göndermek meseleyi işkâl et
mek demektir. Aynı zamanda bu para as çok 
müstacelen tahsil edilmesi lâzım olan bir para 
dır. Bunun için encümen lüzumsuz bir şekilde I 
maddeyi tadil etmeyi muvafık görmedi. Zaten 
Maliye Vekili onu izahnamelerle temin edecek- I 
tir. 

REİS — Altıncı maddeyi reyi âlinize vaz?- I 
ediyorum. Altıncı madde yi encümenin tadili I 
veçhile kabul edenler lütfen el kaldırsın. Al- I 
tıncı madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanunun tarihi meriye- I 
tinden evvel ifa edilen nakliyatı askeriyeden I 
dolayı Hükümette halen alacakları bulunanla- I 
rın nıatlubatı bu kanun ile tahakkuk edecek mü- I 
kellefiyetlerine mahsubolunur. I 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Efendim, 
bu kanun bir teklifi kanunidir. Bunda mahsu- I 
ba dair bir fıkra bulunması zaittir. Hükümet I 
alacağında ne ka-dar faal ise vereceğinde de o I 
kadar faal olmalıdır. Hiçbir kanunun esnayı I 
tanziminde mahsuba dair bir madde ilâve edil- I 
diği' görülmemiştir.' Şimdiye kadar nakliyattan I 
dolayı alaoağı olanların borcu mahsubedilecekmiş. I 
Tabiî edilecek, fakat sorarım kimin elinde senet I 
vardır? Nakliyattan dolayı birçoklarının Hazi- I 
neden alacağı vardır. Köylüler, kadınlar tek- I 
mil mekkâriler nakliyatta istihdam edildi, han- I 
gisine senet verildi? Ancak istisnaen birtakım I 
nakliyat mütaahhitlcri para almışlardır. Her I 
ne veçhile görünürse görünsün mahsup için bu- I 
rada bir kanun tanzim etmek doğru değildir. I 
Bir zâtın Hükümete borcu da olur, Hükümetten I 
nıatlubatı da olur. Bu her zaman mahsubedil- i 
melidir, bunu mahsubetmemek demek, borcunu I 
tanımamak demektir ki, bu hiçbir suretle caiz j 
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değildir. Hususiyle bizim gibi ve halk hükü
meti olduğunu her zaman ilân eden bir hükü
met için caiz değildir. Bunun için bu madde
nin külliyen tayyı taraftarıyım. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efen
dim, bendeniz yedinci maddenin ipkasına ta
raftar olmakla, beraber, belki tevsiini teklif 
edeceğim. Bu husussta Yahya Galip Beyin fi
kirlerine iştirak etmiyorum. Gerçi diğer bâzı 
kanunlarda takasit ile matlubatm mahsubedil-
mesine dair bir kayıt yoktur. Fakat aksine ah
kâm mevcuttur. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Onlar za
manında yapılmamıştır. 

HASAN FEHMİ B, (Devamla) — Bir de 
nakliyattan Hazinede matlubu olanlar 1336 -
1337 - 1338 senelerindedir. Ondan evvel ve Har
bi Umumide başka suretle yapılıyordu. Bilhas
sa 1337 senesinde zannediyorum ki, Sakarya 
Muharebesi dolayısiyle Ankara ve civarında pa
ralı parasız birçok nakliye işleri yapılmıştır. 
Bunların tahakkuk etmiş kısımları da mevcut
tur. Etmemiş kısımları da vardır. Bunları ta
hakkuk ettirmek Maliyenin ve Müdafaai Mil
liye Nakliyat Şubesi Müdiriyetinin vazifesi ol
duğu gibi, «Tahakkuk ettirin.» demek de bi
zim vazifemizdir. Halkın vereceği elli kuruş 
Nakliyat Vergisine mukabil bin kuruş matlubu 
varken «Bu dursun da sen vergini ver.» demek 
zannederim, doğru değildir. Şu kanunda hal
kın lehine olarak yalnız bu maddeyi görüyorum. 
Mükellefinin Hükümetten alacağı miktar ne ise 
o kadar kuruş bu vergisinden bırakılması lâ
zımdır. Bunun için bendeniz teklif ediyorum 
ki, alacaklıların nıatlubatı 1336 - 1337 - 1338 
senelerine ait ise bu kanunla tahakkuk edecek 
olan mükellefiyetlere mahsubolunur. Eğer bu 
üç seneyi takas ve mahsup etmezsek sonra ma
liye «Esasen muvazene haricine çıkmıştır, se
nesi geçmiştir. Tediyata imkân yoktur.» diye
cek. Çünkü Nisan nihayetindeyiz. Bu kanun 
tatbik edilinceye kadar belki Mayıs ayı gelecek. 
Tahakkuk edinceye kadar 1337 ye ait devrei 
mütemmime de hitam bulacaktır. Halkın 1337 
senesinden olan alacaklarını da Maliye mahsu-
betmiyecektir. Çünkü diyecek ki, «O seneye 
ait bütçe muamelesi kapanmıştır. Devrei mü
temmime de geçmiştir. Binaenaleyh mahsup 
yapamam. Paraları verin» bunun için seneleri bu-
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rada tasrih etmek lüzumu vardır. Bir tadilna-
me de veriyorum. Halkın nef ine aidolan yalnız 
bu maddedir. Bu, arz ettiğim gibi, 1336 -1337 
- 1338 senelerine ait ise bu kanunla tahakkuk 
edecek mükellefiyetlerine mahsubolunur. Yok 
eğer bu vuzuhu vermez de maddeyi aynen ipka 
edersek yalnız 1338 senesinde tahakkuk etmiş 
de henüz tediye edilmemiş olanlar var onu mah-
subeder. Halbuki tahakkuk edip de tediye edil-
miyen ekseriyetle 1337 senesine aittir. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bu yedinci madde 
bir zaruret dolayısiyle teklif edilmiş bir mad
dedir. Eğer Hükümetten matlupları olup da 
matlubatım almaya kıyam ederler ve bu tahsil
den verilmek icabederse farz edelim, bu nakli
ye dolayısiyle halktan iki milyon lira tahsil 
edeceğiz. Halbuki dört milyon lira borcumuz 
vardır. Bu bir hakikattir. Köylünün, nakliye
cilerin, kontratcılann ve sairenin elindeki ta
hakkuk etmiş paranın miktarı bir, iki yüz bin 
lira olmakla beraber köylülerin de hakikaten 
nakliyatını vermek lâzımgelirse bir tctkikat ile 
onların da iki milyondan fazla hakları olduğu 
görülür. 

HAKKI B. (Van) — Merak etme, senedi 
yoktur elinde, ispat edemez. 

SALİH Ef. (Devamla) — Efendim inkâr 
edemeyiz; senedi olmıyanlar da müracaat ede
cektir. Çünkü bir haktır, alacaktır. Yalnız tarik 
bedelâtmdan borcu olanlar veyahut suveri saire 
ile borçlu olanlar bu defa tekâlifi milliyei aske
riyeye verecekleri parayı o borçlarına mukabil 
mahsııbetmiyelim. Fakat bu parayı defaten tah
sil edelim. 

RAGIB B. (Amasya) — Efendim Yahya Ga-
lib Beyefendinin buyurdukları gibi değil; ben
deniz de bu maddenin vücuduna kail olanlarda
nım. Bu öyle bir meseledir ki; Hükümet hiçbir 
vakit taahhüdünü ifa etmemiştir. Onun için bu 
maddeye şiddetle ihtiyaç vardır. 1337 senesinde 
Hükümet nakliyat için hayvanat almıştır. Bu
güne kadar paralarını tesviye etmemiştir. O pa
ra Hükümetin zimmetinde kalmıştır. Tabiîdir ki, 
bu para nakliyattan mütevellittir. O hayvanat 
da nakliyat için alınmıştır. Bu paradan onun 
tesviyesi lâzımgelir zannmdayım. Onun için di
ğer cihete ait mütalâalarımı diğer maddelerde 
arz etmek üzere şimdilijfe şöyle bir teklifte bu
lundum. 

HACI MUSTAFA Ef. (inkara) ~ Efendim 
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bu sene için hükümet yine köylerden köyüne 

î göre hayvan topladı. Meselâ : Şu köy on hay-
j van verecek farzedelim, bunu tuttular, tekmil 
; köye tevzi ettiler. On kişi verdi. Ama her bir ki

şiye dört kişi iştirak etti. Ona bir kıymet tâyin 
i ettiler. Meselâ 20 lira, beşer lira verdiler. Şim

di elinde makbuzu olan merkep sahibi bir, pa
rayı veren dört kişi, yahut beş kişi. Bunların 
şimdi alacaklarına mahsubu nasıl yapılacak? 
Binaenaleyh bu diğerlerine de teşmil olunur de
recede olsaydı; yani onlar mağdur olmasa de
mek istiyorum; bunu istirham ediyorum. Şimdi 
her iki köyden bir at toplanıyor. Hakikaten 
bunlardan Hükümetin haberi var mı? Yok mu 
efendim? Hattâ asker aileleri bile buna iştirak 
ediyorlar. İkişer, üçer lira, meselâ eşraftan biri
sinin atı. Bunu Hükümet alıyor yüz liraya, ve 
bunu elli lira, elli lira iki köy vermeye mecbur 
oluyor. Bir taraftan vesaiti nakliye parası alı
yoruz. Bir taraftan bilfiil böyle topluyoruz. Ben 
anlamıyorum, para alacağız diye kanun çıkarı
yoruz, peşin vereceğiz, diyoruz. Bir taraftan da 
yine at, eşek topluyoruz. Bundan bilmem Hükü
metin haberi var mıdır? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim Hoca Efendi Hazretleri - bendenizin anla
dığıma göre - vesaiti nakliye olarak bir köyden 
verilecek olan hayvan bedelinin bundan mahsu
bu icna edilir zannetti. Halbuki Öyle değil. Me
selâ bir adam vesaiti nakliye vazifesini icra et
miş, Hükümette alacağı var. Mükellefiyeti nak
liyesine gelince; tekâlifi nakliyesi tekâlifi nispi-
yesine göre tahsil edildikten sonra üst tarafını 
Hükümet kendine borçlu kalacak, yapılacak 
mahsup budur. Malûmuâliniz nakliyat iki kı
sımdır. Birisi maktu, birisi nispîdir. 325 kuruş 
tekâlifi olan bir adamın 225 kuruşu nispî, 100 ku
ruş da maktu olacak. Ceman 325 kuruş. Binaen
aleyh Hükümete bin kuruşluk nakliyat icra et
miş ise ve senedi mevcut ise o bin kuruştan 325 
kuruşu mahsubedilebileeek, üst tarafı yine 
Hükümetin o adama borcu kalacaktır. Yapı
lacak mahsup işte bu mahsuptur. Yoksa hay
van bedeli değildir. Binaenaleyh bu madde 
halkın iehindedir. Bendeniz aynen kabulünü tek
lif ediyorum. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, encümen 
bu maddeyi vaz'ederken şunu düşündü; Mü
kellefiyeti nakliyei askeriye Kanununun temin 
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edeceği mükellefiyeti nakliyenin muhtassunlehi | 
nakliyatı askeriyedir. Binaenaleyh nakliyatı as
keriyeden dolayı alacaklı olanlardan bu mü
kellefiyetten dolayı para istemek mantıksız 
olur. Onun için mahsup muamelesini yapmak 
muvafık olur. Çünkü muhtassunlehi olan bir 
kimsenin bu parayı alma-sı lâzımdır. Bunun 
için zaruridir. Fakat Salih Efendi bidaremi-
zin buyurduğu gibi idarei hususiyeye aidolan 
bir varidatın turuk ve meabir bedelâtı nakdi-
yesinin bundan mahsubu, bu kanunun muh
tassunlehi haricine çıkılmış olur ki, yani bu 
kanunun aksi olur ki, kanunun esas maksadiy-
le kabili telif değildir. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Başka borç
larına mahsubetmelidir. 

ÎSMET B. (Devamla) — Mehmed Ragıb Bey 
biraderimiz vesaiti nakliye bedelâtiyle mahsu-
bedilmesi lâzımgelir buyurdular. Yine kanun 
sırf vesaiti nakliyenin karşılığı olmak üzere 
yapıldığından dolayı filhakika vesaiti nakli
yesi mubayaa edilen, yani vazıyed edilenlerin 
alacaklarından mahsübedilmesini encümen dü
şünmüştür. Fakat dediler ki, bu vergi gayet 
azdır. Halbuki mubayaa borçları gayet çok
tur. Meselâ at bedelleri yüz elli iki yüz lira
dır. Binaenaleyh; 

50 - 100 kuruşu mahsup muamelesinin bir 
kıymeti ameliyesi yoktur. Binaenaleyh bunun 
ithalini münasip görmediler. Bundan dolayı mad
de yalnız nakliyatı askeriyeye tahsis edildi. 
Hacı Mustafa Efendi köylerden vesaiti nak
liye parası olmak üzere para toplanıyor de
diler. Bu zannederim doğrudur. Çünkü, te
kâlifi millîye emrinin birisinde vesaiti nakli
yenin yüzde yirmisine vazıyed edilecek ve bu
nun beledini köylerde, köy ahalisinden mü
rekkep bir meclis ve kasabalarda, belediye aza
ları tâyin edecek, deniliyordu. Muamele bun
dan mütevelittir, başka bir şey yoktur. Bina
enaleyh şu maddenin muhtassunlehi dâhi
linde kabulünü rica1 ederim. 

MUSTAFA Ef: (Ankara) — Efendim bu 
tekâlifi milliyeyi tamamen köylüler verdiler, 
onlar kalmadı. Bu sade merkebe mahsus alı
nan şeylerdir. Zaten bu iştira edilen vesaiti nak
liye, köylü namına iştira edlimiş. 

RAGIB B. (Amasya) — Efendim köy namı
na iştira edilmiş olan hayvanata hepsi iştirak | 
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etmişlerdir. Bir köyün 1 500 - -2 000 kuruş mat-
lubatı varsa bu köy •efradının umumuna aittir. 
Binaenaleyh mahsubu lâzımgelir. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim tekâlifi mil
liye evamiri esasiyesinden biri, vesaiti nakliyenin 
yüzde; yirmisine hükümet vazıyed edecek. 

RAGIB B. (Amasya) — Onların tevzii köy
lere, belediyelere aittir. Bu ondan maada peşin 
olarak iştira edilen hayvanatın bedelidir. 

İSMET B. (Çorum) — Müsaade buyurun 
arz edeyim. Efendim benim anladığım" şudur. 
İştira edilen vesaiti nakliye at, beygir, araba 
ve sairedir. Binaenaleyh ashabının bunlarda r* 
alacakları asgari 5$ liradır. 500 liraya kadar da 
vardır. Binaenaleyh bu elli veya beg yüz liradan 
ufacık bir meblâğın mahsubu külfete değmez diye 
encümen bunu kabul etmedi, esbabı budur. 

RAGIB B. (Amasya) — O elli veya beş yüz 
liralık şeyden mahsubedilmesi lâzımdır. 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Efendim 
geçen sene bir müzakere esnasında Müdafaai 
Milliye Vekili Paşa Hazretleri buyurdular ki; 
yaptığımız nakliyatı para ile yapsaydık iki mil
yon lira ederdi. Bu geçmiştir efendiler. Fakat 
bundan sonra efendiler ücretsiz taşıtmazsanız 
ben köylü namına eski haklarını helâl ediyorum. 
Yalnız bundan ısonra yapacağımız nakliyatı an
garya suretiyle yaptırmayınız ve bu kudreti eli
nizde tutunuz. Köylü alacaklarının hepsini helâl 
eder, ve eski hakkından bin defa vazgeçer. (Ki
min namına helâl ediyorsun sesleri) Vekâleti 
âmme namına söylüyorum. Hepsi namına söz 
veriyorum. Yalnız bu paranın sırf vesaiti nak
liyeye sarf edilmesi lâzımdır. Bu para yine Ha 
yineye girip de yine köylü bu angrayanın al
tında ezilecekse yazıktır. Müzakere edilecek nok
ta burasıdır. Siz eğer bu kanun ile mahsubunu 
icra ederseniz, bu borç tekerrür eder, devir ya
par ve namütenahi gider. Bizim mâni olacağımız 
şeyler köylerde erkeksiz kalan kadınlar, öküzünü, 
hayvanatını bırakıp kaçan insanları bu tazyikten 
kurtarmak maksadına aittir. Temenni ederim ki 
bundan sonra Büyük Millet Meclisi hükümeti 
bu kanunun esası hilâfında yapılagelen angar
ya usulünü lâğveder, ve köylü kadınlarını cebir 
vo tahakküm ile zorlatmaz. Çünkü köylü ka
dını hayvan benim değildir, diyor. »Zordan ma
lını bile bırakıp kaçıyor. Maksat burasıdır. 
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Köylü eski alacaklarını bağışlar. Fakat bun
dan sonra yaptırmayın. Bunu yaptırmazsanı* 
en büyük vazifenizi yapmış oljarsunuz. Bunu. 
kabul edelim ve müzakereden vazgeçelim. 

REÎS — Efendim, müzakerenin kifayeti 
hakkında iki takrir vardır. Müzakereyi kâfi 
görenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Müzakere 
kâfi görüldü. Tadilnameler okunacak: 

Riyaseti Celileye 
Nakliyatı askeriyeden dolayı halkın Harbi 

Umumi bidayetinden beri. hükümette alacağı 
vardır. Bunun temini zımnında «7 nci madde
nin meriyetinden evvel» ibaresinden sonra «Har
bi Umumi başlangıcından itibaren» cümlesinin 
ilâvesini teklif eylerim. 

Dersim 
Abdüftıak Tevfik 

Riyaseti Celileye 
Yedinci maddeye «Nakliyatı askeriye için 

iştira edilen hayvanat bedelâtı dahi mahsube-
dilecektir» cümlesinin ilâvesini teklif ederim. 

Amasya 
Mehmed Ragıb 

"Riyaseti Celileye 
Yedinci maddenin (... alacakları bulunan

ların matlubatı (1336, 1337, 1338 senelerine ait 
ise bu kanun ile tahakkuk edecek mükellefi
yetlerine mahsdbolunur) şeklinde tadilini tek
lif eylerim. 

18Ninanl338 
Gümüşane 

Hasan Fehmi 

Riyaseti Celileye 
Mesele tenevvür ettiğinden müzakere kâfi

dir. Yedinci maddenin encümenin tadili veç
hile aynen kabulünü teklif eylerim efeidim. 

Gene 
Hamdi 

REÎS — Efendim, tadilnameler üç, dört 
(mealdedir. Birisi Harbi Umuminin mebde it
tihaz edilmesi hakkında, birisi vasaiti nakli
yenin ithali, diğer birisi de 1336, 1337, 1338 
senelerine dairdir. 

Abdülhak Tevfik Beyin takririni reyi âlinize 
vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsınlar. Kabul edilmemiştir. 

13â§ C : İ 
(Hasan Fehmi Beyin takriri tekrar okun

du.) 
İSMET B. (Çorum) — Efendim, zaten ka

nunun meriyetinden mukaddem tahakkuk ede
cek tâbiri umuma şâmildir. Sene tahsisinde bir 
şey yoktur. Encümen bunu kabul eder. 

REÎS — Bu takriri kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsınlar. Kabul edilmiştir, efendim. 

(Amasya Mebusu Ragıb Beyin takriri tek
rar okundu.) 

REÎS — Bu takriri kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsınlar. Kabul edilmemiştir. 

Maddenin musannan şekli okunacaktır efen
dim. 

MADDE 7. — Bu kanunun tarihi meriyetin
den evvel ifa edilen nakliyatı askeriyeden do
layı hükümette halen alacakları bulunanların 
matlubatı (1336, 1337, 1338 senelerine ait ise) 
bu kanun ile tahakkuk edecek mükellefiyetle
rine mahsubolunur. 

REÎS — Efendim, maddeyi tashih veçhile 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Ye
dinci madde tashih, veçhile kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — îşbu kanunun mevkii meri
yete vaz'inden sonra dahi Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Hükümeti dâhiline gelecek olan 
eşhas bu kanun dairesinde Mükellefiyeti nak
liye Vergisine tâbidir. Ancak bunlardan hükü
metle taahhüdatı bulunanlardan miktarı taah
hütlerinin yüzde biri matluplarının tediye olu
nan miktarı nispetinde kat'olunur. Muaveneti 
hükümete muhtacolan mülteciler müstesnadır. 

REÎS — Sekizinci madde hakkında söz isti-
yen var mı? Maddeyi reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Seki
zinci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — «Hükümetçe lüzum görülecek 
mahallerde rayici mahallî veçhile ve peşin üc
retle bilcümle vsaiti nakliye istihdam edileceği 
gibi ademikif ayesi halinde civar olan manatıktaki 
vasaiti nakliyeye de müracaat ounur. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim, şimdi bu 
maddei kanuniyede peşin ücretle vasaiti nak
liye tedarik edileceğinden bahsediliyor. Peki : 
ücret peşin verilmediği takdirde ne yapılacak? 
Hükümet, eline bir senet verecektir, değîlmi? 
Bendeniz yalnız bu maddede vasaiti nakliye 
sahibi olanların hukukunu muhafaza için. bu 
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maddei kanuniyeye şunun ilâvesini teklif ediyo
rum. «Ücreti peşin ver ilmiyen miktar tediye olun
madıkça bir ikinci taahhüde vanası lmıyaeaktır» 
şeklinde maddenin tashihi ile kabul edilmesini 
teklif ediyorum ki, o zaman ikinci bir sefere ic
bar edilemez. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — On ikin
ci maddede vardır... 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bu maddede bunu tas
rih etmek lâzımgelir. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Mükel
lefiyeti nakliye için bir vergiyi tarhettikten son
ra vesaiti nakliyesi olanları, gerek kendi rızası 
ile ve gerek kendi rızaları hilâfında velev peşin 
para ile dahi olsun, nakliyata mecbur etmek on
lara ikinci bir mükellefiyet tarhetmek demektir. 
Görünüşte biraz fazla ve belki adaletten uzaklaşır 
gibi görülürse de hakikatte pekâlâ görüyoruz ki, 
biz vesaiti fenniyeye malik olmadığımızdan do
layı bütün muharebelerde orduların nakliyatını 
temin eden vesaiti nakliye erbabıdır. Hattâ der-
hatır buyurursunuz ki, Sakarya Muharebesi mu-
zafferiyetini kağnının otomobile galebesi şeklinde 
diye tavsif etmiştiniz. Gerçi bunun daimî olma
ması lâzım, fakat bir zarureti katiye ve mübremc 
karşısında halkı bu nakliyeye teşvik ettirebilmek 
için birtakım ahkâmı istisnaiye ilâve etmek lâzım
dır. Maddenin bütün bütün tayyı da imkânsız
dır; Çünkü zaruret, ihtiyaç, bu madde olsa da ol
masa da o zamanda hepsi gitsin demeye icbar ede
cektir. Bu itibarla hukuklarını temin edebilecek 
şekilde bir maddei kanuniye ile tesbit etmek her 
halde daha muvafıktır. Bunun için bendeniz en
cümenin yazdığı dokuzuncu maddeyi kâfi görmü
yorum. Encümen bunu doğrudan doğruya (Hü
kümetin lüzum göreceği mahallerde) demiştir. 
Takdiri Hükümete bırakmıştır. Hükümet bu ka
nunu tebliğ ettiği vakitte nokta kumandanı ka
zada ise kaymakama, livada ise mutasarrıfa, vilâ
yette ise valiye diyecektir ki, şurada lâzımdır, 
burada lâzımdır ve şu kadar vesait isterim yolun
da birtakım yerlerde lüzumundan fazla ve ihti
yacı hakiki olmıyan mahallerde dahi bu madde
den istifade etmiye kalkışarak vukubulaeak mü-
racaatlerine karşı memurini mülkiye mukabelede 
müşkilât çekeceklerdir. Bunun için bu maddenin 
şu şekilde tadilini bendeniz teklif ediyorum: «Lü
zumu katı görülecek menzil hututunda muayyen 
zaman için Heyeti Vekile karariylc» yani celbc-
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i diiccek vesaiti nakliyenin ne zaman ve ne kadar 

müddet, muayyen menzil hututunda çalışacağını 
j Heyeti Vekile tesbit etsin. İkinci fıkra da şu şe-
j kilde olmalıdır; «Rayici mahallî veçhile ve peşin 
i ücretle bilcümle vesaiti nakliye istihdam edilece-
! ği gibi ademikifayesi imlinde menzil hututuna 

âzami elli .kilometre mesafeye kadar» encümen 
i maddesinde bunu açık bırakmıştır. Olabilir ki, 
! 20 - 30 saatlik bir mesafeden menzil hututu üze-
' rine vesaiti nakliye celbetmek istiyeceklerdir. 
\ Halbuki4» vesaiti nakliye yerine gelinceye kadar 
j zaten hayvanatı telef olur. Ve. elden çıkar. İşte, 
I geçen seneki şeyler tekerrür etmemek için vesaiti 
i nakliyeyi temin edecek menzil hututuna kadar 

sevk edebilir. Yani nihayet on saat mesafedeki el-
! 11 kilometre demekle bunu da tesbit etmiş oluruz. 

Bu maddenin heyeti umumiyesi bir zarurettir. 
Fakat bunu da birtakım kuyut ve şurut ile, ku-
yudıı istisnaiye ile bunu da takyidetmek ve ne 
zaman bu vesaitten istifade edilebilecektir? Han-

I gi yollar üzerinde meselâ Ankara - Samsun, Aıı-
I kara - İnebolu gibi bu maddede bu yolların da 

tâyin edilmesini Heyeti Vekileye bırakıyorum. 
Hükümetçe lüzum görülen mahallerde denilmiş. 
Halbuki mahallî Hükümet her yerde lüzum göre
bilir. Halbuki maksat bu değildir, bu itibarla 
maddenin arz ettiğim tadilâtla kabulünü teklif 
ediyorum. 

ALÎ RİZA B. (İstanbul) — Hasan Fehmi 
1 Beyefendinin menzil hututu üzerine vesaiti nakli-
I yenin hasredilmesi hakkında dermeyan ettiği nok-

tai nazarı Müdafaai Milliye Encümeni namına 
I muvafık görüyoruz.. Ancak civar olan raanatıkta-
I ki vesaiti nakliyeye hini müracaatte Ha

san Fehmi Beyefendinin fikirleri veçhile 
bunun elli kilometre gibi muayyen, mah-

I dut bir miktar ile tahdidi, nakliyatı as-
I keriyenin selâmet ve emniyeti noktai na-
j zarından kabili tecviz değildir. Bâzı hatlar ola-
I cak ki, oralara otuz ton, kırk ton, elli ton siklet 
I vereceğiz, bu nakliyatı ne suretle yapabileceğiz'? 
I Onun için bu nakliyatı tahdidetmek doğru değil-
I dir. Her halde bu maddede olduğu gibi civar ma-
I natıktaki vesaiti nakliyeye müracaat olunur şek-
I linde olmasını teklif ediyoruz. Hski kaydın muha-
j favası zaruridir. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efendim 
elli kilometre on saat eder. On saat yolun sağın-

I dan, on saat solundan meselâ: Ankara - Samsun, 
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veya Ankara - İnebolu... Bunun on saat sağından, 
on saat solundan vesaiti nakliyeyi alsın diyoruz. 
Bendenizin teklif ettiğim tadilname ile Hükümet 
eelbedebilecektir. Onun haricine yirmi saat, otuz 
saate gidersek gelecek A*esaiti nakliyeden istifa
de imkânı var mıdır? (Yoktur sesleri) Efendi
ler, olsa olsa sahil yollardan maddenin birinci 
fıkrası mucibince eğer umumi güzergâh ise umu
mi "bir hutut ise o yolda da nakliyatı askeri
ye yapılıyorsa, o yolu Heyeti Vekile menzil hu-
tutu meyanına ilâve edebilir. Kakat lâalattayin 
açık'bırakacak olursak yol etrafında vesaiti nak
liyelerden istifade edilemez ve on saat kâfidir, 
on saat âzamidir. 

ALİ HİZA B. (İstanbul) — Efendim, mesaili 
harbiye mesaili hayat iyedendir. Bu gibi nokta
lar memleketin hayatı, mukadderatı üzerinde 
müessir olur. Biz Sivas - Samsun hattında ica
bında işletmek için Trabzon'un vesaitini getiri
riz, Erzurum'un da getirmeye mecbur oluruz. 
(Gürültüler, parasız alırsınız sa dal arı) Bunu 
tâyin etmek imkânı yoktur. Yani bunu tahdidet-
mek doğru değildir. Ve yalnız civar mahaller 
dense 'hata teşkil eder, .civar manatık denirse 
daha iyi olur. Yoksa, maddei kanııniyenin bu 
kısmı suiistimal edilir. Bu da bir zaruret teşkil 
eder. 

Dr. ABİDİN B. (Bâzisıan) — Arkadaşlar, 
bu ücreti nakliye verildikten sonra ve tamamen 
tediye edildikten sonra *her halde bendeniz de 
1>u maddei kanuniyenin tamamen kabul edilme
si taraftarıyım. Çünkü arkadaşlar, yalnız güzer
gâhlara bırakırsak emin olunuz ki, çok suiisti-
malâta uğruyor bu -iş. Katiyen suiistimale uğ
rar. On beş saat dâhilde bile istifade edilir. Fa
kat umumiyetle parasını peşin ve iaşesini temin 
ettikten sonra köylü tamamen taşıyor ve taşıya
caktır. Fakat evvelki kanun mucibince celbe-
dilen hayvanat; Hasan Fehmi Beyin dediği gi
bi hakikaten vazifeye gelmeden evvel, bir va
zife görmeden evvel ölmüştür. Tetkikatnıı da 
bendeniz yapıyorum ve yapmışım, bitirmişim, 
Heyeti Aliyenize de getireceğim; göreceksiniz. 
Hayret edece kesiniz. Üç gün sonra yem verildi
ğinden dolayı o zavallı fukara köylünün vesai
tinden ordu istifade etmeden elden çıkmıştır. 
Fakat bu kuyudatla, bu takyidatla yapılacak 
olursa Samsun'dan vesait gelir, Trabzon'da iş-
liyebilir. Ben buna taraftarım. 
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| HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim, 
j bu maddede icbar vardır. Hasan Fehmi Bey çok 

güze) takdir etmişler ve parası peşin verilecek 
olursa Abidin Beyin buyurduğu veçhile ©ag
el ad'a gider. Fakat parası peşin verilmiyeeek, 
belâsı x>eşin verilecek. Köylerden toplanacak, 
nokta kumandanı gelmemiş. Üç gün köylünün 
öküzü aç, kendisi sefil. Böyle bekler. Kâğıtları 
imzalanmadı derler. İki gün daha verir. Fakat 
kırk kilometre gidecektir, denirse açıkta dursa 
ziyanı yoktur. Fakat nâmahdudolursa, olmaz. 
Kokta kumandanının keyfi ıgelmez. Zavallı köy-

I lü bir noktada bes gün. bekler, öbür tarafta iki 
! îi-ün beliler. Parası verilmezse yine angarya 

ı •" 

\ olur. >'e para verilir, ne de bu kanun icra edi
lir. Yine o angarya yapılır. Yine icbar olur, hiç 
olmazsa mesafeyi tâyin buyurursanız isabet et
miş olursunuz. 

OSMAN FEVZİ Ef. (Erzincan) — !Bu husus
ta bir iki kelime arz edeyim. Müsaade buyurur-

* sanız. Her zaman cepheye yakın olan mahaller 
i nasıl olsa diğer mahallerden ziyade harbin sık-
1 1 et ini çekerler. 'Belki bu kanunla onların yaptı-
I ğı hizmetlerin birçoğu sair yerlere tahmil edi-

I lecek. Binaenaleyh Hasan Fehmi ©eyin tekli
finde biraz tadilât istiyorum. Cepheye elli kilo
metre, yani on saat mesafede bulunan köylülere 
velev ki, ücret verilse bile cephe onların 'her za
man önünde bulunduğundan 'külfetleri ağırdır. 

İ Binaenaleyh bu Mükellefiyeti askeriye Kanu-
ırandan onları müstesna tutup, yalnız onları 
ihtiyat zamanına terk etmeyi Hasan Fehmi Be-

| yin takririne ilâvesini teklif ediyorum. Eğer 
J böyle olursa adalet etmiş oluruz. Çünkü eephe-
I ye karibolan yerler hep ezilmiştir ve ezilmek-
I tedir. Onları ihtiyata bırakırsak velevki parası 
! ile olsun, hayvanlarını kira ren mira ren cephe-
i ye sevk etmekten kurtarırız ve dar zamanlarda 

ordu mükellefiyeti nakliyesinde istimal olunur
lar. Onlara bir parça lütufkârane muamele ya
pılması lâzımdır. 

EMİR Pş. (Sivas) — Efendim, bu vesaiti 
nakliye için hududu kanuniye ile takyidetmeyi 
anlamıyorum. Asker ne vakit vesaiti nakliyeye 
lüzum görürse, salâhiyeti haiz olsun olmasın, is
tediği kadar alır ve kullanır. Bu 'Harbi Umumi-

l: 

I den beri gözümüzün önünde cereyan eden bir 
i meseledir. Geçenlerde bir kanun ile teyidedilmiş-
I ti. Her vesaiti nakliye sahibi 100 kilometre yer 
I gidecektir, diye bu da tatbik olunmadı, Bina-
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enaleyh, bendeniz böyle bar ıkanunla takyidet-
mek taraftarı değilim. İcabetmez fikrindeyim. 
Çünkü tatbik edilmez. Böyle birtakım kuyudatı 
kanuniye ile uğraşılacağına, askerler vesaiti 
nakliyeyi ücretle alacaktır ve ücretleri peşin 
olarak vereceklerdir diye bir kanun yapmalıyız. 
Peşin para verilirse hangi saatte götürürlerse 
götürsünler, köylü yem alacak hayvanını bes-
liyecek, öküzünü besliyecektiı-. Hayvanlar za
ten acından ölüyor. Beş saatlik diye, on beş, 
yirmi saatlik yere götürüyorlar. Binaenaleyh, 
peşin para vermek suretiyle bir kanun yapınız; 
o vakit nereye götürürlerse götürsünler. Yok
sa, bir kayıt konmazsa lüzumunda istediği gibi 
sevk edecek, buna kim mâni olacaktır? Bende
niz bu fikirdeyim. 

Dr. ABÎDÎN B. (Lâzistan) — Arkadaşlar, 
bu hususta nazarı dikkatinizi celbediyorum. 
Malûmu âliniz bu kanun da berveçhi peşin ola
rak yazılmıştır. Bu hususta Dahiliye Vekâleti
nin de nazarı dikkatini eelbederim. Ücretini 
almadan vesaiti nakliye vermesin rica ederim. 
(Bravo, alkışlar) 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Bendeniz de 
berveçhi peşin arz edecektim. Fakat, Abidin 
Bey bendenizden evvel söylediği için bendenizin 
söylememe lüzum kalmamıştır. Kanunda, üc
reti peşinen verilecektir, demliyor. Yani kab-
lennakii vesaiti nakliyenin ücreti verilecektir. 
Bu katî bir hükümdür, daha katı bir şey bu
lursanız ilâve edelim. Bendeniz yalnız Fevzi 
Efendi Hazretlerine cevap vereceğim. Köylü 
vesaiti nakliyesinin istisnasını teklif ettiler. 
Halbuki bundan sonra gelecek bir maddede 
görülecektir ki, vesaiti nakliye doğrudan doğ
ruya nakliyatı sanat ittihaz edenlerin vesaitin
den başlanmak üzere istihdam edilecektir. Fa
kat hatlar üzerinde nakliyat fazla olduğu za
manlarda köylü vesaitine de müracaat etmek 
gayet zaruridir. Vesaiti nakliye olmadığı sı ra-
da sırtımızda taşıyacağız. Bundan dolayı bu 
istisna meselesi doğru olamaz. (Müzakere kâ
fidir, sesleri) 

RAGIB B. (Amasya) — Efendim, bendeni
zin söyliyeceğim sözlerin birçoğunu rüfekayı 
kiram söylediler. Yalnız şu berveçhi peşin keli
mesine bir parça dokunacağım. (Aman ona do
kunma, sesleri) 11 Haziran 1337 tarihinde* Ma
liye Vekâleti Amasya'ya bir emir veriyor. Di-
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yor ki : «Merkez ordusunun iaşesini temin için 
parası peşin tesviye edilmek üzere zahire alın..» 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Bir haf
tada yoksa parası verilmedi mi? 

RAGIB B.' (Devamla) — Bir haftada, iki 
haftada verilmediği gibi' bilâhara emir verili
yor. Bunları mültezimlerin borçlarına mahsub-
ederek aşar iltizam etsinler, onlara da mahsub-
edilmiyor. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) 
— Böyle bir şey yoktur. 

RAGIB B. (Devamla) — Bunu resmen bil
diriyorum ve söylüyorum. 17 Haziran 1337 ve 
190 ve 9959 numaralı telgrafınızı senet ittihaz 
ederek söylüyorum. Sonra efendim, bu adamla
rın kefillerinin parasına da mahsubedilmiyor. 
Hâsılı bu paranın, berveçhi peşinin kuvvei te-
yidiyesi ne ise onu yapmalı, bunu temin ettik
ten sonra bunu kabul edelim. Yoksa bunu te
min etmedikçe hükmü yoktur. 

HAMÎD B. (Biga) — Zaten bu emrin kuv
vei teyidiyesi yoktur. 

REÎS — Efendim, müzakerenin kifayeti 
hakkında takrir verdir. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddenin reye vaz'ını 

teklif ederim. 18 Nisan 1338 
Bursa 

Operatör Emin 

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

Tadilnameler var, efendim. 

18 . IV . 1338 
Riyaseti Celileye 

Dokuzuncu madde zaittir. Bedel mukabilin
de naklolunacak levazımatı askeriye ise umuru 
idareye taallûk eder. Kanunu takyide mahal 
yoktur. Tayyedilmesini teklif ederim. 

îsparta Mebusu 
Hafız İbrahim 

Riyaseti Celileye 
(Madde 9. — Lüzumu katî görülecek men

zil hututunda muayyen zaman için Heyeti Ve
kile karariyle rayici mahallî veçhile ve peşin 
ücretle bilcümle vesaiti nakliye istihdam edi
lebileceği gibi ademikifayesi halinde, menzil 
hututuna âzami 50 "kilometre mesafeye kadar 
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civar olan manatıktaki vesaiti nakliyeye de j 
müracaat olur.) şeklinde tadilini teklif eyle
rim. 18 Nisan 1338 

Gümüşane 
Hasan Fehmi 

Riyaset Makamına 
Dokuzuncu maddenin âtideki gibi tadilini 

teklif eylerim. 
Kastamonu 

Besim 

Madde 9. — İcabeden vesaiti nakliye Hu-» 
kümetee mahallî ve iktisadi teşkilât ile temin 
olunur. Ücreti verilmek şartiyle dahi halkın 
rızası hilâfında vesaiti nakliye istihdam ve is
timal edilemez. 

Riyaseti Celileye 
Dokuzuncu maddedeki (edileceği) kelimesi

nin (edilecektirı) tarzında tadil ve mütebaki 
cümlelerin tayymı teklif eylerim. 

Ergani 
Sırrı 

Riyaseti Celileye 
Dokuzuncu maddede (bilcümle) kelimesi ye

rine; (muktazi) kelimesinin istimalini teklif 
eylerim. 

Kütahya 
Cemil 

REÎS — Efendim, takrirleri reyi âlinize arz 
ediyorum. 

(İsparta Mebusu Hafız ibrahim Efendinin 
takriri tekrar, okundu.) 

RElS — Dokuzuncu maddenin tayymı ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi. 

(Gümüşane Mebusu Hasan Fehmi Beyin tak
riri tekrar okundu.) 

İSMET B. (Çorum) —Efendim, Hasan Feh
mi Beyin takririnin bir kısmı maddenin tav
zihini tazammun ettiğinden dolayı bunu encü
men kabul eder. Yalnız, bir noktayı arz edece
ğim. Menzil hattının tabiatiyle muayyen saha
ları vardır. Menzil hatlarının bu muayyen sa
hasının elli kilometre civarındaki mevakii, ya
ni bu menzil hututunun muayyen sahası hari
cindeki yerleri elli kilometreden addediyorsa 
buna da muvafakat etmek tamamen doğrudur. 
Hattâ zaittir, bile... 

HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Reis 
Bey bendeniz ismet Beyefendinin izah edilme-
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sini teklif ettikleri şeyi anlamadım. Menzil hu
tutunun tarafeyninde yüz kilometre denince ta
rafeyninde yirmi saatlik saha demektir. Bundan 
fazla vüs'at aramaya hacet var mıdır! 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, şimdi men
zil hattı denince Müdafaai Milliye Vekâleti onu 
şöyle görür: Menzil hattı yalnız bir yol, bir is
tikamet değildir. Binaenaleyh bunun tarafey
ninde, elli kilometrelik sahayı menzil hattının 
dâhilinde olarak telâkki eder. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Yoktur 
öyle kanun... Bu ancak zatiâlilerinin telâkkisi-
dir. 

İSMET B. (Devamla) — Müsaade buyurun; 
yapılan tatbikat, böyledir. Bendeniz, yapılan 
tatbikatı arz ediyorum. Binaenaleyh Hasan 
Fehmi Beyefendinin dedikleri menzil hattının 
civarı mânasına elli kilometre koyuyorsa ben
deniz kabul ediyorum. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Benim, 
takrirden maksadım; menzil hattının tarafey
ninde, ellişer kilometredir. Başka türlü tefsir 
kabul etmiyorum, bendeniz... 

REÎS — Hasan Fehmi Beyin takririni reyi 
âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edildi. 

Riyaseti Celileye 
Mültecilerin mükellefiyetten istisnasını tek

lif ederim. 
Kafesi 

Hasan Basri 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis 
Beyefendi, sekizinci maddede esasen bu kabul 
edilmiştir. 

HASAN FEHMÎ B. (Karesi) — Efendim, 
bendeniz yalnız mültecilerin mükellefiyeti istih
damdan istisnasını teklif ediyorum. (Sekizinci 
maddede var, sedaları) Sekizinci maddedeki 
istisna, sekizinci maddedeki ahkâma aittir. Mül
tecilerden öyle kimseler var ki, buraya mem
leketten yegâne medar ve vasıtai maişeti olan 
bir tek beygirli arabacığı ile gelmiş ve maa aile tek 
beygirli arabacığı ile nafakasını temin edecek
tir. Binaenaleyh bu gibilerin istisnası zannede
rim ki, muvafıkı adalet olur. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Vatanla 
herkes alâkadar. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, Basri Bey 
biraderimizin filhakika mültecilerin vasıtai 
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maişeti olan vesaiti nakliyelerinin istisnası hak- 1 
kındaki teklifi evvelemirde varit gibi görünü
yor. Fakat ücreti peşin verilmek gibi fıkraya 
konulan bir kayıt ile onların maişeti temin edil
miş oluyor. Aynı zamanda bu mülteciler bugün 
memleketlerini kurtaracak vatandaşlariyle be
raber aynı hissi izhar etmek mecburiyetinde
dir. 

HASAN BASRI B. (Karesi) — Reis Bey 
takririmi geri alıyorum. 

REÎS — Efendim Basri Bey takririni geri 
aldı. 

(Kastamonu Mebusu Besim Beyin takriri 
tekrar okundu) 

İSMET B. (Çorum) — Efendim bu madde
nin kuvvei teyidiyesı, bu madde hilâfında hare
ket edenlerin tecziyesi şeklinde olabilir. Yoksa 
idari bir mesele için kuvvei teyidiye koymak za
ten maddeyi za'fa duçar etmek demektir. Encü
men bu takriri kabul etmiyor. 

REÎS — Bu takrir, maddenin bir şekli di
ğerde tanzimine dairdir. Bu takriri kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmemiştir. j 

(Kütahya Mebusu Cemil Beyin, takriri tek- I 
rar okundu.) | 

RElS — Bu takriri kabul edenler lütfen el | 
kaldırsın. Nazarı dikkate alınmamıştır. | 

(Ergani Mebusu Sırrı Beyin takriri tekrar I 
okuüdu.) 

RElS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar i 
lütfen el kaldırsın. Nazarı dikkate alınmadı. ] 

Riyaseti Celileye ; 
Dokuzuncu maddenin berveçhiâti tadilini j 

teklif eylerim : 
(Müracaat olunur) kelimesinden sonra : (Bi

rinci seferki ücreti nakliyeden matlubu olanla
rın alacağı tediye olunmadıkça ikinci bir nakli
yat icrasına icbar edilemez.) 

Bolu 
Şükrü 

İSMET B. (Çorum) — Efendim Şükrü Bey 
biraderimiz bunu, maddeyi teyidetmek üzere "* 
teklif ediyorsa da bilâkis za'fa düşürüyor. Çün
kü peşin para ile dediğimiz halde bu, yani pe
şin parasız nakliyat yapılabilirmiş de ondan do
layı tekrar edilmesi caiz değilmiş gibi bir mâna 
veriyor. Halbuki madde katidir. Peşin para ile 
yapılacaktır. Binaenaleyh parasız nakliyat icra-
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sı kabil imiş gibi bir şekli gösteren bu teklifi ka
tiyen kabul etmek doğru değildir. Çünkü mad
deyi za'fa düşürür, esasen maddenin kuvvei te-
yidiyesi on ikinci maddedir. On ikinci maddede
ki kuvvei teyidiyeyi istediğiniz kadar teşdidede-
bilirsiniz. 

RElS — Efendim Şükrü Beyin takririni ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Nazarı dikkate 
alınmadı. 

Maddeyi Hasan Fehmi Beyefendinin teklifi 
veçhile tashih ettik : 
. MADDE 9. — Hükümetçe lüzum görülecek 

mahallerde muayyen zaman için Heyeti Vekile 
karariyle.... 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Reis Bey 
bendeniz takririmi aynen madde olarak yazdım. 
Takririm madde olarak okunmalıdır. Halbuki 
benim takririmde şimdi okunduğu veçhile Hü-

i kümetçe görülecek lüzum üzerine değil, madde-
I yi, maddei kanuniye olarak yazdım. Hükümet 

tâbirini mutlak olarak kullanmak caiz değildir. 
Teklifim aynen maddedir. 

MADDE 9. -~~ Lüzumu katî görülecek ma
hallerde menzil hututunda muayyen zaman için 
Heyeti Vekile karariyle rayici mahalli veçhile 
ve peşin ücretlerle bilcümle vesaiti nakliye istih
dam edilebileceği gibi ademi kifayesi halinde 
menzil hututumı âzami elli kilometre mesafeye 
kadar civar olan manatıktaki vesaiti nakliyeye 
de müracaat olunur. 

REİS — Efendim bu maddeyi şekli musah-
hahi veçhile kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Dokuzuncu madde şekli musahhahi ile kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10. — Vesaiti nakliye ciheti aske
riyenin miktar tayiniyle vukubulaçak teklifi 
tahririsi üzerine mahalleri hükümetlerince - ev
velâ nakliyata, mahsus vesaitten başlanılmak 
şart iyi e - tedarik olunur. ' 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efen
dim buraya bir fıkra ilâvesi lâzımgelir. O da 
«Dokuzuncu madde mucibince istihdam edile-

[" cek vesaiti nakliye» desek daha iyi olur. Çünkü 
dokuzuncu maddenin şekli değişti. 

İSMET B. (Çorum) — Pekâlâ muvafıktır. 
HASAN BASRI B. (Karesi) — Reis Bey 

bendeniz bir şey sormak istiyorum. Efendim 
maddede «Evvelâ nakliyata mahsus vesaitten 

I başlanılmak» kaydı vardır. Acaba, mükellefiyeti 
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Nakliyei Askeriye Kanunu tâbir ettiğimiz.bu I 
kanunda. vesaiti nakliyeden maada şeylerde mi j 
istihdam edilecek, yani nakliyat haricindeki ve
saitin istihdam edileceği gibi bir şey hatıra ge
liyor. Bunu lütfen izah buyurun. 

İSMET B. (Çorum) — Hayır efendim. Mak
sadı vaz'ı şudur: Karmakarışık vesaiti idariye 
ve saireye müracaat edilmeksizin evvelen&rde 
bilhassa kiracılık ile iştigal eden yani kiracılığı 
sanat ittihaz edenlerden başlanılacak ve ıstırar 
halinde diğer vesaite müracaat olunacaktır. Ve
saiti ziraiye mutazarrır edilmiyecektir efendim. 

BEİS — Başka söz istiyen yok, müzakereyi 
kâfi görenler... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Teklifi 
tahrirî yerine, talebi tahrirî yazılsa daha muva
fık olmaz mı? 

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

RAGIB B. (Amasya) — Efendim burada bir 
nokta müphem kalıyor. Ciheti askeriyece lüzum 
görülecek deniyor. Ciheti askeriyece lüzum gö
rülecek olan bu arabalar aylarca mı istihdam 
edilecek? 

İSMET B. (Çorum) — Teklifi tahririden 
maksat mülkiye memurları ihtiyacın derecesine 
vâkıf olsun. Yani keyif için istihdam edilecek 
vesaiti vermesin diye bu kaydı koyduk. 

Riyaseti Celileye I 
Onuncu maddenin iptidasına berveçhiâti fık

ranın ilâvesini teklif eylerim : 
(Dokuzuncu madde mucibince istihdam edi

lecek vesaiti nakliye ilâh.) 
Gümüşane 

Hasan Fehmi 

REÎS — Hasan Fehmi Beyefendinin tadil 
takririni kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

Süleyman Sırrı Bey de teklifi tahrirî yerine, 
talebi tahrirî diyor. Onu da bu şekilde tashih 

, ederiz. 
Kütahya Mebusu Cemil Beyin de bir takriri 

var. 

Riyaseti Celileye 
Onuncu maddenin iptidasına (Muktazi) ke- I 

limesinin ilâvesini teklif ederim, 
Kütahya I 

Cemil I 
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REÎS — Maddenin şekli musahhahmı reyi 

âlinize v az'ediyorum. 

MADDE 10. — Dokuzuncu madde mucibince 
istihdam edilecek vesaiti nakliye ciheti askeri
yenin miktar tayiniyle vukubulacak talebi tah
rirîsi üzerine mahalleri hükümetlerince evvelâ 
nakliyata mahsus vesaitten başlanılmak şartiy-
le tedarik olunur. 

REÎS — Onuncu maddeyi şekli musahhahi 
veçhile kabuledenler lütfen el kaldırsın. Onun
cu madde kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Nakliye ücretlerinin rayici 
en büyük mülkiye memurunun huzuriyle içti
ma edecek belediye meclislerince takdir olu
nur. Bu meclise, bulunan mahallerde ticaret 
odası fheyeti dahi iştirak eder. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efen
dim malûmuâliniz bu rayiç meselesi hergün 
tebeddül etmez. Belki altı ay için, belki bir 
sene için bir rayiç takdir edilir. Tatbikat böy
ledir. 

ÎSMET B. (Çorum) — Yaz başka, kış baş
kadır efendim. 

HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Ekseri 
tatbikatta böyledir. Ciheti askeriye sekiz ay 
evvel yaptığı nakliye tarifesini bugün tatbik 
ediyor. Mahallerinde yapılacak nakliye tari
feleri her halde haftadan haftaya, günden gü
ne tehalüf etmiyecektir. Ihtimaİki bir, iki ay 
devam edecektir. Bunun az olması veya 
fazla olması ihtimali vardır. Olabilir ki bele
diye yani bu heyet fazla bir fiyat takdir eder. 
Müdafaai Milliye veya Maliye Vekâleti buna 
itiraz etmek mecburiyetinde kalır. Olabilir 
ki, alelekser olduğu gibi gayet noksan fiyat 
takdir eder. Ve vesaiti nakliye ashabı itiraz 
eder. Yani ona ücreti nakliye erbabının, asha
bının itiraz etmesi lâzımgelir. Bunlara bir 
hakkı itiraz bırakmalıyız. Ve bir itiraz vıı- • 
kuunda bu askeriye nakliye tarifelerini, ikti
sat, Maliye ve Müdafaai Milliye Vekâletinin 
nakliyat nıüdiriyeti umumiyelerinden diğerleri 
gibi birer memur gönderilmeli ve ancak bu 
memurlar bu itirazı tetkik etmelidir. Çünkü; 
bunun fazla veya noksan olmak ihtimali var
dır. itirazın vesaiti nakliye ashabı tarafından 
yani nakliyeciler tarafından vukuu ihtimali 
olduğu gibi Maliye veya Müdafaai Milliye Ve-
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kâletlerinden dalü bir itiraz vukuu ihtimali var
dır. Bu noktayı açık bıraknııyalmı. Onun 
için bendeniz, maddenin, nihayetine bir fıkra 
daha ilâvesini teklif ediyorum. Nakliye tarife
lerine ya Hazine veya nakliyeciler tarafından 
bir itiraz vukuunda bu itirazlar bir komisyon 
tarafından tetkik edilir. Veyahut merkeze bı
rakırsınız. Mamafih bir mercii tetkik gösterin. 
îster Meclisi İdare ister başka bir yer.. Ve 
şunu da arz edeyim ki sekiz aydanberi kul
lanılan ve henüz bedeli dahi tesviye eddlnıiyen 
vasaiti nakliye ücreti saatte beş paradır. Ve bunu 
da Hükümet belediye ile ticaret odasından giden 
azalarla anlaşarak tertibetmiştir. Tüccarın 
verdiği ücreti nakliye ile bu verilen beş para
yı karşılaştırılmanız bu nakliye ücretlerini te
min eden tarifeye itiraz vukuunda bu madde
yi temin edecek bir merciin tâyini vucubu 
kendiliğinden tezattıür eder. Bugün mer'i olan 
tarife saatte beş paradır. 

EMİN B. (Erzincan) — Bendeniz madde
den ziyade Hasan Beye itiraz edeceğim. Bu 
fiyat tâyini meselesi beş, altı, sekiz ay sürü
necek olursa bu vesaiti nakliye sahihlerinin 
aleyhine olur. Malûmuâliniz rayiç, hayvana
tın iaşesi için lâzımgelen arpa ve saman fiyatının 
zamana göre tahavvülüne bakar. Sonra araba, 
tamir ücretine bakar, sonra kışın bir mahal
den diğer bir mahalle arabanın gitmesi başka
dır. Yazın gitmesi başkadır. Bunları nazarı 
dikkate alarak rayiç tâyin olunur. Onun için 
belediyelerden her halde gerek Hazine ve ge
rek Müdafai Milliye Vekâleti her on beş gün
de bir defa rayiç anlamak zaruretindedir. 
Onun için ben ayda bir defa rayiç takdir olun
masını daha muvafık görüyorum. 

Sonra mercii tetkik meselesi için İktisat 
Vekâletinden adam tâyinine zannetmem ki 
lüzum hâsıl olsun. Yalnız bu Ankara için de
ğil ki, böyle olsun. Sivas'tan böyle bir itiraz 
vâki olursa ne olacak? Buradan oraya me
mur mu sevk edilecek? Veyahut telgrafla mı 
sorulacak? Onun için mahallî meclisi idarele
ri toplanırlar ve azayı müntahaba bu meseleyi 
istinafen hallederler. Ve ona mahallin ahvaline 
vâkıf tüccarlardan da birkaç kişi iştirak ederse 
mercii istinaf orası olur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Ben
denizin mâruzâtımı Emin Beyefendi kısmen 
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söylediler. Ücretin takdiri belediyeye tevdi 
edilsin. Belediyeler bu gibi rayiçleri takdirde 
zaten salâhiyettar bir meclistir. Yani bunu be
lediyeye bırakmak gayet doğrudur. Yalnız 
burada nazarı dikkate alınmak dcabeden iki 
nold^a vardır. Ücreti nakliye bir mevsime bir 
de hayvanatın iaşe ve levazımın fiyatına tâ
bidir. Kış nakliye ücretleri başkadır. Yaz 
nakliye ücreti başkadır. Bunun için bendeniz 
bu maddenin nihayetine şu fıkranın ilâvesini 
teklif ediyorum. (Takdir olunan işbu ücret 
altı ayda bir teedidolunur) 

SALİH Ef. (Erzurum) — Arkadaşlar ben
deniz memleketin havayici zaruriyesi husu
sunda tüccarın getireceği mala ait bir şey arz 
etmek istiyorum. Askerî nakliyatın ehemmi
yeti cümlemizce malûmdur. Tabiî vesaiti nak
liyenin yüzde yetmiş beşi her halde askere 
tahsis edilmelidir. Bu mesele üzerinde çok 
oynamıyahm. Halk arabasını kerhen satıp kaç
masın. Piyasa mucibince bugün bir tüccar kaç 
kuruşa bir yerden diğer bir yere yükünü nakle
diyorsa bunlara da ona göre para verelim. İkin
ci bir meseleye gelince; farz edelim ki memle
kette... 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Hangi madde üzerinde mütalâa yürütüyorsunuz ? 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bu madde üzerin
de söylüyorum. Beyefendi, farz edelim ki Anka
ra ve civarında beş yüz tane araba askerî nakli
yatında kullanılacak. Bunların heyeti umumiye-
sine Müdafaai Milliye veya jandarma veya po
lis birdenbire vazıyed ederse memlekette derhal 
bir buhran, bir zaruret hâsıl olur. Mevcut ve
saitin hiç olmazsa münavebeten mi veyahut baş
ka suretle mi; her ne suretle olursa olsun yüz
de yirmi beşini memlekete hariçten celbedilecek 
erzak, emtiai ticariye ve saireye tahsis etmek de 
şarttır. Yani bu maddede bunun için bir ka
yıt tasrih etmek icabeder. Yalnız vesaiti nakli
yenin yüzde yirmi beşinin tüccara tahsis edilme
sini teklif ediyorum. 

HASİB B. (Maraş) — Müzakere kâfidir, 
efendim. 

LÛTFİ B. (Malatya)' — Efendim, öteden beri 
ahvali seferiyede vesaiti nakliye için bir rayiç 
mazbatası yapılır. Vesati nakliye için bir ücret 
takdir edilir. Ve hattâ bu Tedariki vesaiti nak
liye Kanunu mucibince en evvel 'her nahiyede 
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mevcudolan bilcümle vesaiti nakliye defterlerle 
tesbit edilir. Ve bunlar merkezi livada, merkezi 
vilâyette toplanır. Sonra mevsimi şita için baş
ka, mevsimi sayf için de başka olarak ayrı ayrı 
iki kıta mazbata ile bir sene içerisindeki ücret
ler tesbit edilir. Bu ahvali fevkalâde karşısında 
fiyatların daimî surette tebeddülata mâruz kal
masına ve vesaiti nakliye fıkdanından dolayı 
ekseri muhitlerde vesaiti nakliyenin istihlâk 
edeceği arpa ve saman gibi şeylerin fiyatları te-
zayüdedeceğine mebni şimdi bunlara altı ayda 
bir fiyat taikdir etmek muvafık değildir. Bun
ların hiç olmazsa ya iki ayda bir veya üç ayda 
bir fiyat mazbatasiyle ücretleri ayrı ayrı tak
dir edilmelidir. Hükmü adalet bunu iktiza etti
rir. Çünkü bu ay vereceğimiz bir ücret gelecek 
ayda o arpa ve samanda vukua gelen tebeddülü 
fiyat ile muvazene edilecek olursa ashabı hay
vanatın gadrini mucibolur. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine 
ait takrirler vardır. Müzakereyi kâfi görenler 
lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüştür. 

Tadilnameler var, okunacak : 

Riyaseti Celileye 
On birinci maddede (Belediye meclislerince) 

tâbirinden sonra (üç ayda bir defa) fıkrasının 
ilâvesini teklif ederim. 

Kastamonu 
Dr. Suucl 

Riyaseti Celileye 
On birinci maddenin nihayetine beryeçhi âti 

iıkaratın ilâvesini teklif eylerim. 
Takdir olunan ücrete itiraz vukuunda key

fiyet meclisi idarelerce sureti kafiyede halledilir. 
Erzincan 
M. Emin 

Riyaseti Celileye 
On birinci maddenin nihayetine fıkrai âtiye-

nin ilâvesini teklif eylerim. 
Takarrür edecek ücuratm miktarı derhal 

alâkadarane ilân olunur. 
Oanik Mebusu 
: Şükrü 

Riyaseti Celileye 
On birinci maddenin nihayetine âtide muhar

rer olan fıkranın ilâvesini teklif eylerim. 
Çrümüşane 

Hasan Fehmi 
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iştirak eder. (Bu suretle tanzim kılınacak nak

liyat tarifesine alâkadar olanlar tarafından iti
raz vukuunda mezkûr tarife İktisat Vekâleti Ti
caret müdiriyle Müdafaa! Milliye Vekâleti Nak
liyat Müdiri ve Maliye Vekâletinden tâyin edi
lecek üç azadan terekkübeden komisyonda tet
kik ve kararı katî ittihaz olunur) 

(Olmaz, olmaz sadaları) 

Riyaseti Celileye 
.Maddenin nihayetine berveçhi âti fıkranın ilâ^ 

vesini teklif ederim. (Takdir olunan işbu ücret 
altı ayda bir tebdil edilir.) 

Yozgad 
Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Abdullah Azmi Efendinin 

teklifinin reye vaz'ı ile kabulünü teklif ederim. 
Biga Mebusu 

Hamid 

Riyaseti Celileye 
Harbi Umumide her ay belediye ve meclisi 

idarelerce müştereken takdiri fiat edildi
ği cihetle on birinci maddenin berveçhi âti ta-
dilen kabulünü teklif ederim. Nakliye ücretleri
nin rayici meclisi idare ve meclisi beledî tara
fından müçtemian her ayda takdir olunur. 
Bu meclise, bulunan mahallerde Ticaret odası 
heyeti dahi iştirak eder. 

Siird 
Mustafa Sabri 

REİS — Takrirler okundu. Başka mütalâa 
yok, Bu takrirleri birer, birer reyi âlinize arz 
edeceğim. 

İSMET B. (Çorum) — Reis Bey encümen 
rayiç fiyatlarını tevkit etmedi. Bunun sebebi 
nakliyeciler daima tebeddül eden ücretlerden is
tifade etsin diye. Belediyelerden rayiç alınsın. 
Binaenaleyh rayiçlerin tarifeleri, müddetleri, 
suveri tatbikiyesi belediyelere aittir. Belediyeler
ce bunlar hakkında mukarrer şekiller vardır. 
Nakliyeciler kendi menfaatlerine göre rayiç, ala
bilirler. Onun için tevkit doğru, değildir. Hasau 
Fehmi Bye biraderimiz, bu tarifeler kabili itiraz 
olmalı ve itiraz vukuunda da şöyle bir heyet ta
rafından itiraz tetkik ve hakikat takdir edilmeli 
diyor. Esasen rayiçler, öteden beri belediyeler 
tarafından takdir olunur ve belediyeler mukar-
reratmın mahalli tetkiki bu.kan\uıda da mün-
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dericolduğu veçhile, meclisi idaredir. Zaten ra
yiçler kabili itirazdır. Binaenaleyh ayrıca tev-
kite lüzum yoktur. Sonra kanun faidesiz kalır. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Eğer mccalisi ida
reden veyahut belediyelerden rayiç takdir, tâyin 
ve tesbitine kıyam ederseniz sureti katiyede me
sele deği§ir. Serbest bırakırsan1::-!; halk derhal bü
tün. arabalarını çıkarır ve rekabet bağlar. Ve 
nakliyat ucuz olur. Meclisi idare veya belediye
ler bu işe vazıyed etti mi, sonra herkes arabasını 
saklamaya mecbur olur, serbest bırakınız ki 
arabalar da meydana çıksın. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim rayiç tak
diri meselesi tarafeynin yekdiğerini aldatmaması 
meselesidir. Filhakika rekabet, nakliyecinin me
nafime değil ise de menfaat ve menafii memle
ketle kabili tevfik bir .şekilde olabilmek için bu
rada takvidedilmemiştir. Tevkit etmek de doğru 
değildir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Tev
kit muvafıktır. Çünkü üç gün snora nakli
yecileri teşvik ederler. Belediyeye hücum ya
parlar ve belediye de iki de bir böyle hücum
lar yüzünden ücreti nakliyeyi değiştirir ve nak
liyat da sekteye uğrar. Eğer rayicin tak
diri dört ayda bir veya altı ayda bir olursa 
nâkiller o müddetin inkızasma kadar beklemeye 
mecbur olurlar ve nakliyata da sekte gelmez. 

ÎSMET B. (Çorum) — Efendim bendeniz 
o kadar incelenecek bir mesele görmüyorum. 
Belediyelerin bu hususta usulü muayyeneleri 
vardır. Her gün nakliyeciler müracaat edip 
şikâyet edemezler. Her halde ayın mebdein-
de veya müntehasmda müracaat edebilirler. 
Binaenaleyh tevkit etmeyiniz, doğru değildir. 

A L Î SÜRURÎ B. (Karahisari Şarki) — 
Mülkiye memurunun huzurundan ne gibi fay
da memuldur? 

ÎSMET B. (Çorum) — Mülkiye memu
runun huzurundan faide, belediye heyetleri
nin daima halk tarafından intihabedilmiş 
olması dolayısiyle ve az çok ciheti askeriyenin 
de hukukunu gözetecek resmî bir memur bu
lunmak noktai nazarından encümen bu fıkrayı 
ekseriyetle maddeye ilâve etmiştir. 

ALI SÜRURÎ Ef. (Karahisari Şarki) — 
Zatıâliniz buyuruyorsunuz ki, belediyenin ka
rarı zaten mecalisi idarece tetkik ve tasvibo-
lunacaktır. Binaenaleyh mecalisi idareye ri
yaset eden en büyük mülkiye memurunun ay-
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rica bir kere de belediyenin içtimaında hazır 
bulunmasına lüzum yoktur ve bu cihet şayanı 

, nazardır. 
İSMET B. (Çorum) — Bu hususun ta

dilini teklif ederseniz encümen kabul eder. 
ALÎ SÜRURÎ Ef. (Devamla) — Gerçi be

lediye mukarreratma vukubulan itirazat için 
halihazırda dahi mercii istinaf ve tetkik 
mecalisi idaredir. Fakat bendeniz öyle an
lıyorum ki; zatı âlinizin beyanatına göre ra
yiç takdirinde itiraz vukubulsun, bulmasın 
meclisi idareye bu mesele gidecektir. 

Halbuki bir itiraz üzerine meclisi idare
nin yapacağı tetkikatla re'sen yapacağı tet-
kikat arasında çok fark vardır ve her za
man gördüğümüz ve bildiğimiz veçhile, bele
diyenin takdir ettiği rayici, hemen ayniyle 
mecalisi idare de tasvibetmektedir. Şu halde bir 
itiraz vukubulmadıkça, mecalisi idarece ya
pılacak tetkikat matlubolan faideyi tahsil ede
mez. Behemehal hakkı itiraz verilmeli ve mer
cii istinaf da kanunen mecalisi idare olmalı
dır. 

ÎSMET B. (Çorum) — Efendim, maru
zatımı iyi izah edememişsem tekrar edeyim; 
mutlaka itiraz vukuunda belediye kararları ka
bili tashihtir, maksat budur. Buradan, bu 
maddeden en büyük mülkiye memuru kaydı
nın çıkarılmasını arzu ediyorsanız bir teklif 
yapın, encümen kabul ediyor. Yani maddeyi 
şöyle kabul ediyor. «Nakliye ücretlerinin ra
yici belediye meclislerince takdir olunur... ilâh.» 

REÎS — Efendim, tadilnameleri reyiâlinize 
vaz 'ediyorum. 

(Doktor suad Beyin, tadilnamesi tekrar okun
du.) 

REÎS — Bu takriri kabul edenler ellerini 
kaldırsın. Nazarı dikkate alınmadı. 

Erzincan Mebusu Emin Beyin, maddeye 
ilâvesini istediği fıkra : 

«Takdir olunan ücrete itiraz vukuunda 
keyfiyet meclisi idarelerce sureti katiyede hal
ledilir.» 

REÎS — Emin Beyin, takririnin bu fıkra
sını kabul edenler ellerini kaldırsınlar. Kabul 
edilmiştir. 

(Canik Mebusu Şükrü Beyin, takriri tekrar 
okundu.) 

ÎSMET B. (Çorum) — Efendim bu zaten 
ilân edilir. Suveri tatbikiyeye ait şekillerdir. 
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REİS — Üfu takriri kabul edenler ellerini 

kaldırsınlar. Kabul edilmemiştir. 
(Hasan Fehmi Beyin, takriri tekrar okundu.) 
REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar 

ellerini kaldırsınlar. Nazarı dikkate alınmamıştır. 
Biga Mebusu Mehmed Beyin takririni tekrar 

okutuyoruz. 
MEHMED B. (Biga) — Reis Bey, takririmi 

geri alıyorum. 
(Siird Mebusu Mustafa Sabri Efendinin tak

riri tekrar okundu.) 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsınlar... 
Reddedilmiştir. 

Efendim Ali Süruri Efendinin bir teklifi var
dır ki, encümen de buna muvafakat ediyor. Ali 
Süruri Efendi, en büyük mülkiye memurunun 
huzuriyle, ibaresinin maddeden tayyını teklif edi
yor. Bu fıkranın tayyını kabul edenler ellerini 
kaldırsınlar... Kabul edilmiştir. 

On birinci maddenin seldi musahhahını oku
yoruz : 

MADDE 11. — Nakliye ücretlerinin rayici be
lediye meclislerince takdir olunur. Bu meclise, 
bulunan mahallerde ticaret odası heyeti dahi işti
rak eder. Takdir olunan ücrete itiraz vukuunda 
keyfiyet meclisi idarelerce sureti katiyede halle
dilir. 

REİS — On birinci maddeyi şekli musahhahı 
veçhile kabul edenler ellerini kaldırsınlar... Ka
bul edilmiştir. 

On ikinci maddeye geçiyoruz: 
MADDE 12. — İşbu kanun haricinde hiçbir 

kimse meccanen nakliyat ifasına mecbur tutula
maz. Hilâfında hareket edenler hakkında takibatı 
kanuniye ifa olunur. 

REİS — Efendim, Doktor Suad Bey on ikin
ci madde makamına kaim olmak üzere bir madde 
teklif ediyor. Onu da müzakere ederiz. 

Riyaseti Celileye 
On ikinci madde olmak üzere berveçhi âti 

maddenin kabulünü teklif ederim: 

MADDE 12. — Her mahallin ihtiyacatı zaru
riye ve hayatiyesi için mevcut vesaiti nakliyenin 
yüzde yirmi beşi mahalline terk olunur. Bunun 
takdiri her mahallin belediye meclisine aittir. 

Kastamonu Bolu 
Dr. Suad Şükrü 
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HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendi

ler bendeniz bugüne kadar Hükümetin, ahalinin 
vesaiti nakliyesine fuzuli olarak vazıyed etmesi
ne, angarya diyorum ve bunda zannederim cüm
lemiz müttefikiz. 

Kanunu Esasi mucibince angaryanın memnu-
iyetine binaen, bugüne kadar yapılmış muamele
lerden dolayı da her halde bu kanun mucibince 
af ile muamele yapmış olacağız. Fakat bundan 
sonra Kanunu Esasinin o ahkâmını muhafaza et
mek zaruretindeyiz. Çünkü şimdiye kadar bu bap
ta iğmazı aynımız için bir zaruret vardı efendi
ler. Bu suretle o zarureti artık izale etmekle bun
dan sonra böyle angaryalara meydan verilmeme
si esasını, Meclisi Âlinin, zannedersem, pek kuv
vetli tutması lâzımdır. Kalblerimizi sızlatan kış
ta, soğukta ve çamur içerisinde zavallı köylü ka
dınlarının sırtlarında çocukları, arabaları önün
de, vesaiti nakliyeleri arkasında koştuğunu her 
gün gördük. Efendiler! Bu koşan insanlar, elli, 
yüz veya bin kişidir. Rica ederim, bu milletin 
mukadderatı ve bu milletin hayatı yalnız bu za
vallıların ve bu bedbahtların üzerine mi yüklenil-
melidir? Hayır, bu hizmete vazifesi nispetinde 
herkes iştirak edecektir. Şimdiye kadar maalesef 
şahidolduğumuz acı, acı muameleler vardı. Te
menni ederiz ki, bundan sonra bize bu acı mana-
zırı göstermezler. Bundan sonra bu hizmete bütün 
ehli vatanı iştirak ettiriyoruz. Ordumuzun ve Hü
kümetin hepimiz hizmetiyle iftihar ederiz. Yal
nız şu veya bu hususatı üç veya beş kişiye has
retmek ve üç, beş veya elli adamı ızrar etmek, 
onlara zulümdür efendiler. 

Bu kanunla, artık bu gibi angaryalara mey
dan verilmemesi için bir ceza tâyin olunuyor. 
Bendeniz kanunu bu şekilde -, ceza hususunda -
noksan gördüğümden kanunun encümende esnayı 
müzakeresinde arkadaşlarımı şu takrir mucibin
ce imaleye çalışmadım. Efendiler ceza meşkûk 
ve biraz da hafiftir. Biz bunu Kanunu Esasinin 
maddei mahsusasma mugayeret dolayısiyle kabul 
etmek zaruretinde ve daha doğrusu mecburiye
tindeyiz. 

On ikinci maddenin şu suretle tashihini tek
lif ediyorum : 

MADDE 12. — Badema bu kabîl angaryaya 
icbara teşebbüs edenler Kanunu Esasi ahkâmını 
ihlâl edenler misillû haklarında takibatı kanuni
ye ifa olunur. 
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RİFAT B. (Kayseri) •— KÎanunu Esasiyi ih

lâl edenlere ne yapıyoruz efendim? (Handeler) 
HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendi

ler, bu para fuzuli gider ve yine her şey yapılır, 
zulüm yapılır ve biçare kadınlar da buradan ge
çer görürsünüz. Bu hale tekrar meydan verme
mek için istirham ediyorum, maddeyi teklifim 
veçhile kabul ediniz. 

Dr. SUAD B. (Kastamonu) — On ikinci mad
de için arkadaşlarım beyanatta bulunuyorlar. 
Halbuki bendeniz bir takrir takdim ettim. On
da diyorum ki; her memleketin ihtiyacatı zaruri
ye ve hayatiyesi için mevcut vesaitin yüzde yir
mi beşi mahalline terk edilsin. Yüzde yetmiş 
beşi hizmeti askeriyede istihdam edilsin. Nakli
yatın ehemmiyetini kimse inkâr edemez. Fakat 
efendiler, bu ahvali fevkalâdede tatbik edilmesi 
lâzımgelen bir kanun olduğu için belki umumi
yetle her yerde aynı şekilde tatbik olunacaktır. 
ihtiyacatı mahalliye ve zaruriye için vesaitin 
yüzde yirmi besi mahalline terk edilmezse hu
sule gelen buhranın aksi tesiratı belki nakliyata 
da sekte verecek mahiyeti iktisabedecektir. Onun 
için on ikinci madde olarak benim takririmi ka
bul ediniz. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Efen
diler, bu madde bu kanunun kuvvei müeyyide-
sidir. Binaenaleyh vuzuh ve sarahat lâzımdır. 
Ne gibi ceza tâyin edileceği de ayrıca tasrih edil
melidir. Bendeniz Kanunu Cezayı aradım. An
garya hususunda 86 ncı maddeyi buldum : 
«Büyük ve küçük kâffei memurin hasbelmemu-
riye istihdam edeceği amelenin tâyin olunan 
imaliye ye nakliye ücretlerini ve eşya esmamın 
ashabına tamamen vermez veya noksan ita eder 
ve ameleyi angarya olarak meccanen işletirse bu 
yüzden ettiği temettüün bir katı ücret ve es
man mukabilinde ashabına verilmek ve diğeri 
cezayı nakdî olmak üzere iki kat olarak kendi
sinden ahzolunduktan sonra muvakkaten kale
bent kılınır.» Şimdi her kanunda ayrı ayrı ceza 
koymaktan ve onları ayrı ayrı münakaşa etmek
tense Ceza Kanununun bir maddesine atfetmek 
daha muvafık olacaktır. Binaenaleyh on ikinci 
maddeyi şu suretle yapmalıdır, tşbu kanun hi
lâfına olarak nakliyat icra ettirenler-Kanunu 
Cezanın (86) ncı maddesi mucibince tecziye 
olunur. (Doğru sadaları) 

Şimdi, Hüseyin Avni Beyefendi dediler ki : 
Angarya usulü Kanunu Esasiyle menedilmistir. 
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Binaenaleyh bunu da oraya atfedersek yani Ka
nunu Esasiyi ihlâl etmiş addedersek bu suretle 
tecziye etmiş oluruz. Kanunu Esasi, ahkâmı 
umumiyeyi şâmildir. Yani angarya usulünün 
memnu olduğunu zikreder ve bunun hilâfında 
hareket edenlerin tecziyesi ayrıca kanunla tas
rih edilir. Binaenaleyh angarya memnudur. Bu 
memnuiyet hilâfına hareket edenler ne suretle 
tecziye olunur? îşte Kanunu Cezanın filân mad
desi mucibince tecziye olunur. Binaenaleyh Ka
nunu Esasiyi ihlâl cürmü bir hiyaneti vataniye
dir. Cürmi siyasidir. Tabiî böyle bir angarya 
meselesi buraya giremez. Binaenaleyh âtide 
mevcudolan ve elyevm bu surötle hareket eden
ler hakkında tatbik olunan maddei kanuniye 
varken başka madde aramak doğru olmasa ge
rektir. Binaenaleyh maddei kammiyenin şu su
retle tadilini teklif ediyorum. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Efendim, bu bir 
hizmeti askeriyedir, hizmeti askeriyede t ah ad dü s 
edecek cürümler hakkında eğer. Askerî Ceza 
Kanunnamesinde bir ınıaddei muayyene buluna
mazsa o vakit Mülkiye Ceza Kanunnaımesme mü
racaat •edilebilir. Binaenaleyh Askerî Ceza Ka
nunnamesinde bu fiilin muayyen bir cezası var
dır. O da hiyaneti vataniye cürmiyle tecziye 
olunmaktır. 

REİS — Efendim, Suad Beyin on ikinci 
madde olarak bir takriri vardır. Kabul edildiği 
takdirde bu madde on üçüncü madde olacak. 
Müsaade ederseniz onu ilk defa reyinize arz 
edeyim. 

• Madde 12. — Her mahallin ihtiyacatı zaru
riye ve hayatiyesi için mevcut vesaiti nakliyenin 
yüzde yirmi beşi mahalline terk olunur. Bunun 
takdiri her mahallin belediye meclisine aittir. 

ŞEYH SERVET Ef. .'(Bursa) — Efendim bu 
madde hakikaten her mahallin ihtiyacatı nakli
yesini temin için lâzım ve zaruridir. Fakat ; yüz
de yirmi beşi mahallin ühtiyacatına terk olunur 
diye mutlak bırakılacak olursa, bunun takdirin
de birçok karışıklıkların, belki suiistimalin 
meydan alması ihtimali vardır. Binaenaleyh, bu, 
böyle yapılmıyarak ve mutlak bırakılmıyarak, 
nakliyat esnasında her vesaiti nakliye yüzde 
yirmi beş o mahallin ihtiyacına ait eşyayı tica
riye ve mahalliye nakledebilir demelidir. Me
selâ (400) okka yük getiriyorsa, bundan gayri 
yüzde (25) te hariçten alabilir ve eşyayı tica-
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riye getirebilir denilirse zannederim daha iyi 
olur. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Teklif olunan madde 
de bunu ihtiva ediyor. 

ŞEYH SERVET Ef. (Bursa) —'Yüzde yirmi 
beş nispetinde araba ayırmak için kimin ara
basının ayrılacağını tâyin etmek müşküldür. 
Böyle 'her araba getirdiği yükün yüzde yirmi 
beşi nispetinde hariçten yük getirecek olursa 
müsavi bir surette ihtiyaeatı mahalliye temin 
edilmiş olur. 

ALÎ RIZA B. ('İstanbul) — Mahallerine 
yüzde yirmi beş vesait terki doğru değildir. 
Çünkü yevmi nakliyat icra edilen hatlar muay
yendir. Maliye Vekâleti, o hatların yevmiye icra 
ettikleri nakliyat miktarına göre oraya muay
yen olan parayı göndermek esasını prensip it
tihaz eder. Yoksa bunun haricinde şu olsun, 
bu olsun, denecek olursa, Maliye Vekilinin sa
lâhiyeti tahdidedilmek suretiyle nakliyatın 
aleyhinde hareket edilmiş olur. Doğru değil
dir. 

İSMET B. (Çorum) — Efendiler, biliyorsu
nuz ki, böyle istisnalar büyük fenalıklar tev-
Hdeder. Bu mahallî vesaiti nakliyesinin yüzde 
yirmi beşi tefrik edilsin, demektir. Bunda zen-
ginlerinki istisna edilir. Fukaranmki sürünür. 
bu katiyen doğru değildir. 

REİS — Efendim, takriri reyi âlinize arz 
ediyorum. Yüzde yirmi beşin mahalline terkini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Reddedil
miştir. 

CAVÎD B. (Kars) — Efendim, vesaiti nak
liyenin meccanen istimali meselesi Cihan Har
binin başından beri âdet olmuştur. Gerek jan
darmalar ve gerek askeıî nakliye kolları ve ge
rek kıtaat kumandanları, gerekse geride bulu
dan ağırlık başındaki çavuşlar, kâtipler, hepsi 
yolda arabası kırılınca doğruca köye gider, 
•oradan at, araba çıkartır. Çamura tesadüf eder, 
araba taşıyamıyor, der, köyden cebren araba 
'çıkartır. Sonra diğer mahallerden doğrudan 
•doğruya merkezlerden, vilâyet merkezinden, 
menzil kumandanlığından yaptırılan meccani 
nakliyat da fazladır. Şimdiye kadar yedi sene
dir memleketimizde bu suretle fuzuli nakliyat
tan dolayı ceza görmüş kimse var mıdır? Ben 
işitmedim. Bu kanunlarımız tâ bu kadar za
mandan beri mevcuttur ve bu kanunlarda ve 
Kanunu Esaside angarya memnun olduğu halde 
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yine yedi senedir bu yapılmış ve eî'an yapıli-
yor ve bu kanun bu şekilde kalırsa yine yapı
lacaktır. Efendiler, ne kadar para verirseniz 
veriniz buna mâni olamazsınız. Çünkü, kuman
danların malûmatı olmaz; çavuş yapar, zabitin 
malûmatı olmaz; kâtip yapar, köylü bunu şi
kâyet edemez. Efendiler, köylü, benim bir ara
bamı almış, diye gelip şikâyet edecek. Nereye1? 
kaza merkezine, liva merkezine.. Bundan do
layı vâki olan şikâyet ceza mahkemesine veri
lecek. Yarın gel, öbürgün gel, diye. On gün 
köylü şehirde dolaşacak, beyhude masraf ede
cek. Arabası bir defa nakliyata gitmiştir. Bir 
de bu suretle şehirde kalıp işinin başından ay
rılacak. Onun için bu kanunun cezası gayet ağır 
olmak, terhibetmek, korkutmak lâzımdır. Efen
diler, bu hareket zulümdür. Zulüm tevali eder
se itaatsizliği, înkiyatsızlığı intaeeder. İtaat
sizlik, inkiyatsızlık ihtilâldir ve ihtilâli mucip 
hareket de hıyaneti vataniyedir. Binaenaleyh., 
fuzuli olarak meccanen nakliyat yaptırmak 
cinai bir cürümdür, hıyaneti vataniye cürüm
dür, istiklâl mahkemelerine verilmeleri lâzım
dır. Bunun hakkında bir takririm de vardır. 

Dr. ABİDÎN B." (Lâzistan) — Bu on ikinci 
maddei kanuniyeyi tatbik edecek bilcümle şua-
batı Hükümetin çok müteyakkız davranmaları 
hususuna nazara dikkatlerini celp ve davet ede
rim. Hilâfında hareket edenler hakkında ben
deniz de Cavid Beyin dermeyan ettiği şekle 
taraftarım. Çünkü arkadaşlar, hafif bir ceza 
yapacak olursanız, yani cünha tertibinden bil
mem ne filân bir ceza yapacak olursanız, bu 
fukara halk, işi için Hükümete gidip gelecek; 
oğlum senin arabanı aldılar mı? Almadılar mı? 
Suali boyuna devam edecek, o zavallı da ara
basından da, canandan da, hayvanından da vaz
geçecek. (Bravo, sesleri) Arkadaşlar; Cavid 
Beyin teklifine bir noktayı ilâve ediyorum : 
Mülkiye müfettişleri de bu hususta vâki ola
cak şikâyetler üzerine işe karışmalı ve salâhi-
yettar olmalıdır. Bunun için ben makamatı 
mülkiyeyi muaheze etmiyorum. Makamatı mül
kiyenin reislerinden değil, belki bir askerden 
de şikâyet edilir, değil mi ya? Binaenaleyh, 
mülkiye müfettişi oraya da karışmalı. Arkadaş
lar bu işi gayet kavi tutmalıyız ve şuabatı Hü
kümet tatbikatında tamamen kavi olmalıdır. 
Bu kanun hüsnütatbik edilmediği takdirde, 
yine Cavid Bey kardeşimizin dediği gibi, öte-
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den beri olan suiistimal maazallah yapılacak
tır. Bunun önüne geçilemez. Arkadaşlar, kanu
nun hilâfına hareket edenleri bir ibret olmak 
üzere idam sehpasına götürmeli. (Alkışlar, bra
vo, bravo, devam, devam, sadaları) Sonra ar
kadaşlar; ben yüzde yirmi beş veyahut yüzde 
yirmi vesaiti nakliyenin mahalline terkine de 
veyahut nakliyat teklifinin ben külliyen aleyh
tarıyım. Aleyhtarıyım, vesselam.. 

NECATİ Ef. (Lâzistan) — Suad Bey on 
ikinci madde yerine kaim olmak üzere bir mad
de teklif etmişti. Onu mu müzakere ediyoruz? 

BEÎS — Hayır, maddei asliyeyi. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen

dim, bu kanunun müzakeresi hitam bulmak 
üzeredir. Bu kanunla milletin üzerinden büyük 
bir bârı kaldırmış olacağız. Evvelki gün ben
deniz bir arabacıya tesadüf ettim. Bana bir 
vesika gösterdi. Malûmuâliniz her ayda bilcüm
le vesait (Yirmi) saat mesafeye, yani 100 kilo
metreye yük götürüyor. Bu adam Mart mükelle
fiyetini ikmal etmiş, bu defa Nisana mahsubol
mak üzere sevk etmek istiyorlar. «Koynumda 
on para yok. Bu defa gittiğimde de ihtimal Ma
yısa mahsubolmak üzere yine sevk edecekler.» 
diye pek ziyade müteessir olmaktaydı. «Rica 
ederim, Meclisi Âli bir kanun çıkarıyormuş, bir 
an evvel şu kanunu çıkarınız da vesaitimiz de 
kurtulsun.» diye bana yana yakıla anlatıyordu. 
Yani bu kanun milletin üzerindeki yükü her 
halde azaltacaktır. Kuvvei müeyyide olarak tek
lif edilen bu maddeyi bendeniz pek hafif görü; 
yorum. Ve âcizane şunu teklif ediyorum. 

Riyaseti Celileye 
Berveçhi zir maddenin on ikinci madde ma

kamına kaim olmak üzere müzakere ve kabulü
nü teklif eylerim. 

Yozgad 
Süleyman Sırrı 

Madde : Nakliyatı askeriye masarifi işbu 
kanunla cibayet edilen mükellefiyeti nakdiye ile 
temin edileceğinden bu mükellefiyet haricinde 
halka angarya tahmil ve bilâücret milletin vesa
iti nakliyesini istihdam edenler Hiyaneti Vata
niye Kanunu mucibince muhakeme ve hakların
da Kanunu Cezanın 86 ncı maddesinde musar-
rah mücazat hükmolunur. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Yandı za
vallı nefer, yandı. 
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ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim bendeniz Sü

leyman Sırrı Beyin mütalâatma tamamiyle işti
rak ediyorum. Hakikaten buna dair Başkuman
danlık tarafından ısdar kılınmış olan emirname 
hükmü el'an caridir. Onun için «Başkumandan
lık tarafından ısdar kılınmış olan bu emir bade
ma tatbik edilmez.» diye maddeye bir kayıt ilâ
vesi lâzımdır. Aksi takdirde bu kanunun faydası 
yoktur. (Gürültüler) 

Dr. ABÎDÎN B. (Lâzistan) — Mülgadır efen
dim! Mülga... 

ALI SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — Ab
dullah Azmi Efendi Hazretleri, Kanunu Cezanın 
86 ncı maddesine tevfikan ceza tâyin olunaca
ğını tasrih edelim buyurdular. Fakat 86 ncı 
madde mabihüttatbik olamaz. 86 ncı madde ay
nen şöyledir : (Büyük ve küçük kâffei memurin 
hasbelmemuriye istihdam edeceği amelenin tâ
yin olunan imaliye ve nakliye ücretlerini ve eş
ya esmanını ashabına tamamen vermez veya 
noksan ita eder ve ameleyi angarya olarak mec-
canen işletirse bu yüzden ettiği temettüün bir . 
katı ücret ve esman mukabilinde ashabına ve
rilmek ve diğeri cezayı nakdî olmak üzere iki 
kat olarak kendisinden ahzolunduktan sonra 
muvakkaten kalebendolunur.) Şimdi efendim 
86 ncı maddenin hükmü ancak Devletin ihtiyar 
edeceği masraf Hazineden çıktığı ve fakat müs-
tahikine verilmediği takdirde mabihüttatbik 
olabilir. Çünkü arada temettü temin eden bir 
memur var. Onun için 86 ncı madde mucibince 
kendisinden miktarı temettüün iki katını alıyor. 
Bir katını Hazineye v az'ediyor, diğerini de as
habı matluba veriyor. Halbuki şimdi kanun çık-r 

tıktan sonra meccanen nakliyede adam istihdam 
eden bir memur hakkında 86 ncı maddedeki şu 
evsaf acaba alelıtlak tahakkuk edebilir mi? Me
mur Hazineden nakliye ücretini alıp da ona ver
mezse, yahut noksan verirse tabiî bu madde tat
bik olunur. Ya böyle olmayıp da para Hazine
den çıkmaz ve ahali de hasbezzarure meccanen 
gönderilirse, bu memur hakkında nasıl tatbik 
olunabilir? Buna imkân yoktur. 

Sonra bu maddenin vaz'mdan maksat, He
yeti Celileniz arzu buyurur ki, bu kanunun hilâ
fına olarak şimdiye kadar olduğu gibi mecca
nen kimse nakliyede istihdam olunmasın. Zaten 
olunmaz efendim. Çünkü esasen bu para Hazine
den çıkacaktır. Memur zaten kabul olunan mad-
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de mucibince bilûmum vesaiti nakliyeye vazi- } 
yed salâhiyetini haiz olduğu civar mahallâtm j 
vesaiti nakliyesinden de istifade edebilecek, şu 
halde meecanen nakliyede istihdam etmekten 
memur nasıl istifade eder? Hiçbir şey kazanma
mış olur. Bilâkis (Gürültüler) o zaman 86 ncı 
madde mucibince yalnız böyle mi olur? Maliye
de para bulunmaz ve nakliyatı askeriyenin ifası 
da mübrem bir zaruret olmak üzere başgösterir-
se rica ederim memurini Hükümet acaba ne ya
par efendim? 

'SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Öyley
se bu kanunun ne lüzumu var? 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Devamla) — Bilâhara üç- | 
retini vermek üzere ashabının rızası tahsil olu
nursa bir şey lâzımgelmez. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bu ka
nuna ne lüzum var? 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Devamla) — Vaziyeti 
maliye her zaman ve her dakika peşin ücret v er
meye müsaidolamaz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — îşte bu 
kanun temin etmiştir. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Devamla) — Etmez. Bu 
kanunun beş misli daha tahsisat verilse yine 
idare etmez. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Reis Bey bu, es
babı mucibe oluyor. Tam suiistimale yol açı
lacak bir şey söylüyor. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Devamla) — Affedersi
niz Beyefendi, ben ağzımdan çıkan sözü bilir de 
söylerim. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Bilirsin, ama di
yorsun ki, yapsınlar. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Devamla) — Sizin ihta
rınıza ihtiyacım yoktur. Ben kanuncuyum; ka
nunun hükmünü ve halin icabatmı söylüyorum. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Yanlıştır, efen
dim. Esbabı mucibe oluyor ve böyle yapın di
yorsunuz. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Devamla) — İçtihadım
dan dolayı beni tahtie edemezsiniz. Kanunu 
kuvvei müeyyidesiz bırakmak da doğru olamı-
yacağı için encümenin teklif ettiği maddeyi ben
deniz pek muvafık buluyorum. (Katiyen muva
fık değildir, sadaları) Çünkü, nakliyat emrinde 
ahalinin meecanen istihdamı farz edilirse bun
dan tevellüdedecek cürüm ve fiilin eşkâl ve ev
safı tenevvü eder. Yalnız bir surete münhasır 
değildir. I 
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NUSRAT Ef. (Erzurum) — Orduya ait de

ğildir. 
ALÎ SÜRURÎ Ef. (Devamla) — Yalnız nevi 

bir değildir. Onun için nev?i cürüm ve nev'i 
fiile göre ceza verilir. Meselâ cebir ve tazyik
le bu nakliyat yaptırılır, arada da bir darp 
vukubulursa bu halde şekil başkalaşır. Siz ceb
ren nakliyat ifası emrindeki fiil ve hareketi bir 
nevi olmak üzere tavsif ve tahdidedemezsiniz. 
Bunu ancak Kanunu Ceza tâyin ve tasdideder 
ve etmiştir, eşkal ve evsafa göre başka başka 
maddelere tevafuk edebilir. Cürmün eşkâline 
suretine göre olur. Şu halde encümenin teklifi 
gayet doğrudur. Hilâfında hareket edenler hak
kında takibatı kanuniye ifa olunur. Beyefendi
ler Meclisi Âlinizin vazifesi, böyle bir kanuna 
muhalif olarak ahaliyi meecanen istihdam eden
ler hakkında elyevm mevcudolan kavanini ee-
zaiyenin fevkinde şedit cezalar vazı ve tertibet-
mek değildir. Ancak elimizdeki kanunlarda 
münderiç mevad ahkâmının hakkiyle infaz ve 
tatbikini temin etmektir. Eğer siz şu madde 
mucibince mugayir hareketi görülen memuru 
kavanini mevcudenize göre tecziye ettirebilirseniz 
maksat hâsıl olur. Yok, eğer tatbik olunamı-
yacaksa, Hüseyin Avni Beyin teklifleri gibi, 
isterseniz Kanunu Esasiyi nakız ve ilga eden
ler hakkındaki cezayı ve âzami cinayat cezası
nı tâyin ve tertibetseniz yine faidesa yoktur. 
Binaenaleyh encümenin teklifi, tekrar ediyo
rum, kâfidir, muvafıktır, kabul edelim. Teem
mül edelim ki, 86 ncı madde bu husustaki bü
tün envai eeraimi şâmil değildir, ve olamaz. 

REÎS — Müzakerenin kâfi olduğuna dair 
takrir var. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddenin ve tadilname-

lerin reye vaz'ını teklif ederim. 
Van 

Hakkı 

Riyaseti Celileye 
Müzakerenin kifayetini teklif eylerim. 

Üsküdar 
Neşet 
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BEİS — Efendim, müzakerenin kifayetini 

reyinize arz ediyorum. Müzakerenin kifayetini 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Müza
kere kâfi görülmüştür. Takrirler okunacak, 
efendim. 

Riyaseti Celileye 
Suad Beyin on ikinci madde olarak teklif 

ottiğî maddenin berveehi âti kabulünü teklif 
ederim. 

Askerî eşya nakliyatında bulunacak vesaiti 
nakliyeye yüzde yirmi beş nispetinde hariçten 
do eşya almasına müsaade olunur. 

Bursa 
., * •- Şeyh Servet 

Riyaseti Celileye 
12 nci madde olarak berveehi âti maddenin 

ikamesini teklif ederim: 
Madde 12. — îşbu kanun hilâfına olarak 

nakliyat icra ettirenler Kanunu Cezanın 86 neı 
maddesi mucibince tecziye olunur. 

Eskişehir 
„ Abdullah Azmi 

Riyaseti Celileye 
Mükellefiyeti Nakliyei Askeriye Kanununun 

on ikinci maddesinin berveehi âti tadilini tek
lif eyleriz. 

Madde 12. — İşbu kanun 'haricinde hiçbir 
kimse meccanen nakliyat ifasına mecbur tutu
lamaz. Kanun hilâfında hareket -edenler altı ay
dan 'bir seneye kadar 'hapisle beraber memuriyet
ten tardedilir. 

Kars Aydın Bolu 
Fahreddin Tahsin Nuri 

Riyaseti Celileye 
Kuvvei teyidiyei ıkâmileyi ihtiva etmiyen on 

ikinci madde vesaiti nakliyenin 'bilâücret istih
dam edilmemesi maksadına matuf olan hikmeti 
vaz'ı temin edemez. 'Hilâfına cüret edecekleri, 
takibatı kanuniye cümlesinin ifade eylediği mâ
nası mutlak tahzire gayrikâfi olup terettübede-
eek müeazatm işbu maddede ayrıca tasrih ve 
tesbiti lâzım edendir. Aksi takdirde vesaiti nak
liye ashabı, mükellefiyeti nakliyesini ifa et
mekle beraber bilâücret istihdamdan kurtula
maz. «Binaenaleyh (Mecbur tutulamaz) cümlesi
ni velyeden fıkranın (Hilâfında hareketleri bil-
muhakeme sabit olanlar lıer kim olursa olsun 
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derhal memuriyetinden tard ve bir aydan altı 
aya kadar hapsolunur ve ashabının zarar ve zi
yanı dahi kendilerine tazmin ettirilir) tarzında 
tadilini teklif eylerim, efendim. 

Kırşehir 
'Sadık 

Riyaseti Celileye 
Berveehi zir maddenin on ikinci madde ma

kamına kaim olmak üzere müzakere ve kabu
lünü teklif eylerim. 

19 Mart 1338 
Yozgad 

Süleyman 'Sırrı 

Madde — Nakliyatı askeriye masarifi' işbu 
kanunla cinayet edilen mükellefiyeti nakdiye 
ile temin edileceğinden bu mükellefiyet hariein-
de halka angarya tahmil ve bilâücret milletin 
vesaiti nakliyesini istihdam edenler Hıyaneti 
Vataniye Kanunu mucibince muhakeme ve hak
la nnda Kanunu Cezanın 86 neı maddesinde 
musarrah müeazat hükmolunur. 

Riyaseti Celileye 
On ikinci maddenin berveehi zir tadilini tek

lif eylerim. 
18 Nisan 1338 

Çorum 
Sıddık 

Madde 12. — İşbu kanun haricinde hiçbir 
kimse nakliyat ifasına mecbur olamaz. Hilâfın
da hareket edenler derhal İstiklâl Mahkeme
sine tevdi edilir. 

Riyaseti Celileye 
Angarya esasen memnu olduğu halde şim

diye kadar nice vesait fuzuli olarak ve ceb
ren istihdam edilmiştir. Bunların müsebbiple
rinden şimdiye kadar hiçbiri hakkında takiba
tı kanuniye yapıldığı mesmu olamadı. Binae
naleyh on ikinci maddenin nihayeti berveçhî 
zir olmak muvafık olur. 

Kars 
Cavid 

Madde 12. — Hilâfında hareket edenler 
İstiklâl mahkemelerinde muhakeme olunur. 

Riyaseti Celileye 
On ikinci maddenin berveehi âti 

teklif ederim. 
tadilini 
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.Madde 12. — Badema bu kabil angar

yaya icbara teşebbüs edenler Kanunu Esasi 
ahkâmını ihlâl edenler misillû haklarında ta
kibatı kanuniye ifa olunur. 

Erzurum Mebusu 
Hüseyin Avni 

Kiyaseti Celileye 
On ikinci maddenin berveçhi âti tadilini 

teklif ederim. 
Madde 12. -— İşbu kanun haricinde hiç

bir kimse meecanen nakliyat icrasına mecbur 
tutulamaz. Hilâfında hareket edenler hakkında 

•takibatı kanuniye ifa olunur. Ayda yüz kilo
metre meecanen nakliyat icrası mecburiyetine 
dair Başkumandanlık tarafından ısdar kılın
mış olan Emirname ahkâmı dahi tatbik edile
mez. 

Bolu Mebusu 
Şükrü 

Riyaseti Celileye 
12 nci maddedeki, «Takibatı kanuniye ifa 

olunur» yerine «hiyaneti vataniye cürmiyle 
tecziye olunur» fıkrasını ikamesini teklif ey
lerini. 

Erzurum Mebusu 
Nusrat 

Riyaseti Celileye 
On ikinci maddedeki (Takibatı kanuniye 

ifa olunur.) fıkrasından sonra (Ve ücrelteri 
peşin vermiyen mal sandıkları tarihi nakil
den on beş gün sonra ücretin humus ve maze
reti kanuniye göstermeksizin tediye etmiyen 
ve m avuzı al ellinin gayrı hususat için nakliyat 
yaptıran mülki ve askerî memurlar ve mute
metler bir misli nispetinde nâkillere tazminat 
itasına mecburdur.) fıkralarının ilâvesini tek
lif ederim. 

Van 
Hakkı 

Riyaseti Celileye 
Mükellefiyeti Nakliyei Askeriye Kanunu

nun on ikinci maddesine berveçhi âti fikranm 
ilâvesini teklik ederim. 

Mülkiye müfettişleri ücuratı nakliye husu
sunda re'sen veya vâki olan şikâyet üzerine 
tahkiki keyfiyete salâhiyattardırlar. 

Lâzistan Mebusu 
Abidin 
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ı. - TEKLİFLER 

/. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, 
nakliyata mütaallik taahüdaUn feshine dair 
kanun teklifi (2/515 mükerrer) 

Riyaseti Celileye 
On ikinci madde olarak berveçhi âti şeklin 

kabulünü teklif eylerim. 
(İşbu kanunun tarihi meriyetinden itiba

ren elyevm mevcut nakliyata mütaallik bil
cümle taahhüdat «likamı mefsuhtur.) 

Erzurum 
Mehmed Salih 

Riyaseti Celileye 
On ikinci maddenin ikinci fıkrasının ber

veçhi âti tadilini teklif eylerim. 
Sivas Mebusu 

Emir Paşa 

Madde 12. — Hilâfında hareket edenler 
hakkında vâki ihbar ve şikâyet üzerine müd
deiumumiler tarafından takibatı kanuniye ifa 
olunur. • 

Riyasete 
Kanunun 12 nci maddesi olmak üzere ber

veçhi âti nıaddei kanuniyeyi teklif eylerim. 
Nakledilen eşyayı askeriyeden yüzde yirmi 
beşini eşyayı ticariye vesaire olarak nakline 
salâhiyettardır. 18 Nisan 1338 

Bayezid 
Atıf 

Riyaseti Celileye 
On ikinci maddedeki takibatı kanuniye 

ibaresinin berveçhizir tadilini teklif eylerim. 
İstiklâl Mahkemelerince haklarında taki

batı kanuniye icra olunur. 
Malatya 

Lîıffi 

REİS — Efendim, takrirler okundu. Hü
küm itibariyle takrirler nev'i cezanın yani nev'i 
mahkûmiyetin tâyinini .bir de mahkemenin tâ
yinini yani İstiklâl Mahkemesinde mi veyahut 
sair mahkemede mi olsun bu cihetlerde ihtilâf 
vardır. Hemen heyeti umumiyesinin ihtiva et
tiği nikati; nazar budur. Binaenaleyh hepsini 
ayrı ayrı reyinize arz ediyorum. v 

Efendim. Atıf Beyin takririni reye vaz'edi-
yorum. 
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ATIP B. (Bayezid) — Efendim, takririmi 

izah edeyim. Efendim ciheti askeriye taşınacak 
olan eşyayı askeriye için vesaitin heyeti umu-
miyesine doğrudan doğruya vazıyedediyor. 
Yanlız bu vesaitin yüzde yirmisinin mahalline 
terk edilmesi hakkında Suad Bey bir teklif yap
mıştı ve bu reddolunmuştu. Tabiatiyle bu su
iistimale mâruz kalacaktır. Getirilecek-olan eş
yayı ticariyenin yüzde yirmi beşi eşyayı aske
riye olmak üzere getirilecek olursa ne ciheti as
keriyenin eşyası kalmış olur, ne de ticarete ait 
eşya kalmış olur. Binaenaleyh takririmin ka
bulünü teklif ediyorum. 

REÎS — Efendim, Bayezid Mebusu Atıf 
Bey takririni izah ettiler. Kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Reddedilmiştir. 

(Kars Mebusu Fahreddin Beyin takriri tek
rar okundu.) 

RElS — Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edilmedi. 

(Eskişehir Mebusu Abdullah Azmi Efendi
nin takriri tekrar okundu.) 

(Ret, ret sadaları) 
REÎS -— Bunu kabul edenler lütfen ellerini 

kaldırsın. Reddedildi. 
(Kırşehir Mebusu Sadık Beyin takriri tek

rar okundu.) 
REÎS — Bu zaten reddedilmiş bir takrir

dir. 
(Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin tak

riri tekrar okundu.) 
REÎS — Bu da zâten reddedilmiş bir iakrir-

dir. 
(Hüseyin Avni Beyin takriri tekrar okun

du.) 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Reis Bey 

izah edeyim. Elinizdeki bu kanunun müddeti 
bir senedir. Mart bir oldu mu yine her şey meş
ruiyet kesbeder. Siz ebedî bir kudrete mâlik 
bir suret tesbit etmelisiniz. Bunlar bugüne ka
dar yapılmış ve Kânunu Esasi hilâfına hareket 
edilmiştir. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Ebedî kud
ret Allah'tadır yahu! 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Kudreti 
Allah kanuna vermiştir, kanun ebedîdir... Mar
tın birinde hiç kimsenin angaryaya tevessül et
memeleri için esasen bu hususu mütekeffil olan 
kanun ahkâmını muhafaza hepimiz için borçtur. 
Bunu kimse inkâr edemez. Evet bu hareket de 
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o kanunu ihlâldir. Yapmasınlar efendiler, mak
sat buna cüret edilmemesidir. Edenler en bü
yük cezayı görsün, ne kıskanıyorsunuz? Varsın 
mücrimler ceza görsünler. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Kırk senedir Ka
nunu Esasi ne yaptı? 

REÎS — Takrir okundu, takrir sahibi de 
takririni izah ettiler. Binaenaleyh reyinize arz . 
ediyorum. Bu takriri kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. Kabul edilmedi. 

(Çorum Mebusu Sıddık Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

REÎS — Efendim, bu takriri kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Efendim, İstiklâl Mah
kemesine şevki kabul edilmiştir. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Her yerde İs
tiklâl Mahkemesi yoktur. 

(Kars Mebusu Cavid Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

REÎS — Efendim, İstiklâl mahkemelerine 
tevdiini teklif ediyor ki bu evvelce kabul edildi. 

(Bolu Mebusu Şükrü Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edilmedi efendim. 

'(Erzurum Mebusu Nusrat Efendinin takriri 
tekrar okundu.) (Artık diğer takrirlere lüzum 
kalmadı, ceza taayyün etti sesleri) 

REÎS — Efendim, mahkemenin nev'i tâyin 
edildi, ceza taayyün etmedi. Efendim, Nusrat 
Efendinin takririni nazarı dikkate alanlar lüt
fen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

(Van Mebusu Hakkı Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

REÎS — Nazarı dikkate alanlar lütfen elle
rini kaldırsın. Nazarı dikkate alınmadı. 

(Lâzistan Mebusu Abidin Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. Kabul edilmedi. 

Salih Efendinin takririni okuyoruz. 
SALÎH Ef. (Erzurum) — Bendeniz onu on 

üçüncü madde olmak üzere teklif ediyorum. Bi
naenaleyh kalsın... 

(Malatya [Mebusu Lûtfi Beyin takriri tek
rar okundu.) 

(Zaten kabul olundu sadaları) 
(Emir Başanm takriri tekrar okundu.) 
(Müddeiumumiler zaten takibat yapacaklar

dır sesleri) 
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EMİR P§. (Sivas) — Gerek istiklâl mahke

mesine verilsin, gerek mahakimi adliyeye ve
rilsin, her halde bu meselenin takibi için böyle 
bir kaydın ilâvesi lâzımdır. Meselâ zarardide 
olan ahaliden birisinin müddeiumumiye gidip 
üıaber vermesi kâfidir. Kim takibedecek bu me
seleyi? Yoksa bunun imkânı yoktur. Bendeniz 
bunu teklif ediyorum. 

BEİS — Her Müddeiumumi takibe salâhi-
yettar.. Efendim, bu kaydın ilâvesini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
memiştir. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum), — Efen
dim, gerçi istikâlâl mahkemesine tevdii kabul 
edildi. Fakat istiklâl mahkemeleri her yerde 
yoktur. Onun için bu maddeyi Adliye Encüme
nine verelim. Buna bir şekil versin ve Meclise 
iade etsin. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Mec
lis ka(bul etmiştir, iş bitmiştir. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Esasen 
hiyaneti vataniye olduğunda, müddeiumumi ka
rışabilir. 

REİS — Efendim bir takrir daha geldi. 

Riyaseti Oelileye 
1 nci maddeye «istiklâl mahkemesi bulun-

mıyan mahallerde mahakimi umumiyece rüyet: 
olunur.» Fıkrasının ilâvesini teklif eylerim. 

Bitlis 
Resul 

(Tabiî bir şey sesleri.) 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim, istiklâl mahkemeleri rüyet edecek. 
Fakat hangi maddeye tatbik edecek? (Hiyaneti 
vataiiye maddesine sesleri.) Eğer hiyaneti va-
taniyeden addediliyorsa - ki, yanlıştır - bunun 
tashihi lâzımdır. Yoksa mercii istiklâl mahke
mesi demekle bu fiilin, bu cürmün hiyaneti va-
taniyeden olduğu mânası istihracedilemez. Evet 
merci istiklâl mahkemesidir. Nev'i cürüm ne
dir? 

LÜTFt B. (Malatya) — Hiyaneti vataniye 
cürmiyle istiklâl mahkemelerinde rüyet olunur. 

REİS — Hiyaneti vataniye cürmü kabul 
edilmiştir. Ve istiklâl mahkemelerine verilmesi 
de kabul edilmiştir. Şıkkı sâlis olarak istiklâl 
mahkemesi olmıyan yerlerde mahakimi umu-
miyeye verilsin deniyor. (O tabiîdir sesleri.) i 
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Bunu kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir, On ikinci maddeyi takrirler veçhile 
tertibettik. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Paşa Hazretelri 
teşrif etmiş. Cepheye ait beyanatta bulunacak
lar. (Kanunu ikinci celsede müzakere ederiz 
sesleri.) 

REİS — Kabul edilen takrirler veçhile) mad
deyi tashih ettik, okuyoruz: 

İMADDE 12. — İşbu kanun haricinde hiçbir 
kimse meecanen nakliyat ifasına mecbur tutula
maz. Hilâfında hareket edenler hakkında istik
lâl mahkemeleri tarafından takibatı kanuniye 
ifa olunur. 

(Encümene gitsin, sadaları) 
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrni) — Reis 

Bey, bunu encümene gönderelim. Encümen tes-
bit etsin, getirsin. Böyle burada alelacele olmaz. 

REİS — Maddeyi eneümene gönderiyoruz 
efendim. On üçüncü madde olmak üzere Erzu
rum Mebusu Salih Efendinin» teklifi var. 

(Tekrar okundu.) . 
SALlH Ef. (Erzurum) — Nakliyatı askeri

yeye mütaallik taahhüdattan birçok eşhas bu
gün tecil edilmiştir. Millet bugün para veriyor. 
Bu kanunun maksadı, ordunun kuvvetini ten
kis etmemek ve nakliyatı istihdaf etmek olduk
tan sonra artık bunlara lüzum yoktur. Heh bu 
nakliyatta gayet acip ve garip dolambaçlı iş
ler de vardır. Bunda suiistimalât da vardır. 
Madem ki, bugün Nakliyatı Askeriye Kanunu 
yajap halktan bir vergi alacağız, o halde nakli
yatı parayla yapacağız. Taahhüdatı kaldırma
lıyız, buna hiç lüzum kalmıyor. (Çok doğru 
sadaları) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad)i — Efen
dim, Meclisi Âlinin kararı vardır. Bundan sonra 
nakliyat taahhüdedilmiyecektir. Binaenaleyh 
mevcudun müddeti hitamında tabiatiyle mülga 
olacaktır, böyle bir maddeye lüzum yoktur. 

REİS — Bu ayrıca bir lâyiha şeklindedir. 
Buraya ilâve edilemez. Lâyiha Encümenine 
gönderiyoruz. (Bu kanuna aittir sesleri.) 

MÜDAFAAt MÎLLÎYE VEKÎLÎ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim, şimdi birçok yerlerde 
esliha ve ceephane yığılmıştır. Bunları peyder
pey naklediyoruz. Böyle birdenbire hepsini 
lâğvedersek hepsi olduğu yerde kalır. Halbuki 
bugün bunları müstaeelen lâzımgelen yerlere 
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sevk etmek mecburiyetindeyiz. Bundan sonra 
tedricî bir surette bunu kaldırırız. Yoksa bir
denbire olmaz efendim. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim. Ka
nun yapıyor, milletten para alıyoruz. O halde 
taahhüdata lüzum kalmayacaktır. 

REİS — Efendim, 12 nei madde encümen
den geldi. Okunacaktır. 

MADDE 12. — İşbu kanun haricinde hiç
bir kimse meccanen nakliyat ifasına mecbur 
tutulamaz ve hilâfında hareket edenler hiya-
neti vataniye cümıiyle istiklâl mahkemesine ve 
olmayan yerlerde mahakimi umumiyeye tevdi 
olunurlar. 

REİS — On ikinci maddeyi tashihat veç
hile kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

YUSUF ZIYA B. (Bitlis) — 13 ncü mad
de makamına; kaim omıak üzere bir teklifim 
vardır. (Hacet yok sadalan.) Nasıl hacet 
yok efendim? 

Riyaseti Üelileye 
Başkumandanlık tarafından kanun mahi

yetinde olarak vâki tebligatın ilgasını mübey-
yin tedvin edilecek işbu kanuna bir mad
de ilâve edilmedikçe tatbiki varidi -hatır ola
bileceğinden buna: mahal kalmamak üzere zir-
deki maddenin 13 ncü madde olarak kabulü
nü teklif eylerim. Bitlis 

Yusuf Ziya 

MADDE 13. — İşbu kanun ahkâmına mu
gayir olan kâffei ahkâm ve tebligat mülgadır, 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Arz edeyim 
efendim. Bu kanun ahkâmına mugayir olan 
Başkumandanlık emri, teklifatı nakliye hakkın
daki emirdir. O emir mucibince vasaiti nak
liye ashabi mahiye meccanen yüz kilometre 

nıı akliyat ifa eder. Halbuki bu kanunun on ikin
ci maddesinde işbu kanun haricinde kimse mecca
nen nakliyat icrasına mecbur tutulamaz deniliyor. 
Binaenaleyh öyle bir maddeye lüzum yoktur. 
Kanunda tekerrür fadde vermez. 

REİS — Efendim, bunu 13 ncü madclc ola
rak kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmemiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — 13 
ncü madde olmak üzere benim de bir tekli
fim. var. Yoksa kanun noksan kalır. Nâkilin, 
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hayvanının karnını doyurmadıktan sonra iste
diğiniz kadar kanun yapınız. 

REİS — Efendim, Süleyman Sırrı Beyin 
13 ncü madde olarak bir teklifi var. 

Riyaseti Celi leye 
Kanunda istihdam edilecek vesaiti nakliye 

ve nâkillerin iaşelerinin ne suretle temin edile
ceğine dair bir madde yoktur. Halbuki hem 
ahnıali askeriye ve hem de, levazımı iaşesini 
taşımak hiçbir vesait için mümkün değildir. 
Binaenaleyh, berveçlıi âti maddenin 13 ncü 
madde olarak kanuna ilâvesini teklif eylerim. 

8 . IV . 1338 
Yozgad 

Süleyman Sırrı 

MADDE 13. —• Nakliyatı askeriyede istih
dam edilecek vesait ve nâkillerinin konak yer
lerinde ibate ve bedeli muayyeni üzerinden es
manı mukabilinde iaşelerini temine ciheti aske
riye mecburdur. 

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

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Sonra 
vazifei nakliyeyi ifa edemez, efendim. İşte bu 
kanunu öldürdünüz. 

MADDE 13. — İşbu kanun tarihi neslinden 
itibaren meriyülicradır. 

REİS — 13 ncü maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — İşbu kanunun icrayı ahkâ
mına Maliye, Müdafaai Milliye, Dahiliye, İkti
sat ve Adliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Efendim, on dördüncü maddeyi 
kabul edenler lütfen elk aldırsın. Kabul edil
miştir, efendim. 

Kanunun heyeti umumiyesini tâyini esa
miyle reye vaz'ediyorum. Lütfen reylerinizi is
timal buyurunuz. 

6. — BEYANAT 

7. — Mütareke teklifi münasebetiyle Başku
mandan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın beyanatı 

BAŞKUMANDAN GAZİ MUSTAFA KE
MAL Pş. (Ankara) — Muhterem arkadaşlarım ; 
cümlenizi kemali iştiyak ve muhabbetle' selâm
larım. (Teşekkür ederiz. Safa geldiniz! Sada
ları) İtilâf devi etlerinin ordumuzu uzun müd
det kontrol altında bırakmayı istilzam edecek 
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şeraiti havi mütareke teklifi, ondan sonra or- j 
dumuzun keyfiyet ve kemiyetini tebdil ve tali- I 
dideden ve bu suretle milleti, memleketi mü- I 
dafaadan, hayatım muhafazadan meneden şe
raiti dahi ihtiva eyliyen ikinci notasını dahi al
dıktan sonra malûmtıâliniz olduğu üzere Hü
kümetiniz bunlara, cevaben vermiş olduğu no
tada Anadolu'nun tahliyesini şartı esasi olarak 
kabul ederek, mütarekeye ve müzakeratı sulhi- I 
yeye girişmeye müheyya olduğunu bildirmişti. 
Bu notayı itilâf devletleri üçüncü bir notayla 
karşıladılar ki, muhteviyatı cümlenizce malûm
dur. İtilâf devletleri bu son notalarında, mü
tarekeyi ve müzakeratı sulhiyeye girişmeyi ka
bul etmekle beraber Heyeti Cclilenizin esas it
tihaz ettiği tahliye meselesini talik etmiş bulu
nuyor. Şayanı dikkattir ki, devletler, birinci 
notalarında Paris içtimainin Asya'yı Suğra'nm 
tahliye ettirilmesi maksadı esasisini istihdaf ve 1 
ikinci notalarında da pek sarih ve katı lisan
larla Asya'yı Suğra'nm Yunanlılar tarafından 
muslihane bir tarzda tahliyesini temin etmek 
niyetinde olduklarını beyan ediyorlardı. Üçü 
birden mütalâa olunursa birinci ve ikinci nota
larda itilâf devletlerinin noktai azimetleri, As- I 
ya'yı Suğra'nm Yunanlılar tarafından musli
hane surette tahliyesi olduğu musarrah iken 
son notada tahliyenin talik olunduğu görül
mektedir, Ben bu anda bu tezadın tefsirine gi-
rişmiyeceğim. Sulhun ve bunun şeraitinin Tür-- I 
kiye ile doğrudan doğruya itilâf devletleri ara
sında hallolunacak bir mesele olduğunu ve Yu
nanlılarla hiçbir alâka ve münasebeti olmadı
ğını izaha lüzum görmem. Bu, izahtan müstağ
nidir, ancak, Yunanlıların memleketimizde ika 
etmekte oldukları tahribata nihayet ver
mek ve milletimizi katil ve ızrar etmekte 
berdevam olduklarından bunu bir- an ev
vel menetmek hususuna lâyık olduğu merte
bede atfı ehemmiyet etmek mecburiyetindeyiz. 

îşte arkadaşlar"; ben bu son nota üzerine I 
Başkumandan sıf atiyle ordunun noktai naza
rını Hükümete arz ve izah etmek üzere buraya I 
geldim. Bittabi Heyeti Vekileyle müdavelei ef
kârda bulunacağım ve lüzum hâsıl olursa He
yeti Celilenizle dahi görüşeceğim. 

Bir buçuk ay kadardır cephede meşgul ol
duğum cümlenizce malûmdur. Düşman vaziye
tini yakından tetkik ettim. Ordularımızı bastan 
nihayetine kadar teftiş ettim. En büyük ku- | 
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mandalılarından neferlerine varıncaya kadar 
cümlesinin Heyeti Celilenize karşı itimat ve 
muhabbet ve lâyetezelzcl irtibatını hürmetkar 
selâmlariyle beraber arz ederim. (Alkışlar) 
Emin olabilirsiniz ki, ordumuzun bir neferi bile 
müstesna olmamak üzere, heyeti umumiyesi 
takibettiğimiz mukaddes dâvayı tamamen idrak 
etmiştir. Ordularınız Türkiye'nin düşmanlarını 
anlamıştır, dostlarını da tamamen anlamıştır. 
Ne için muharebe ettiğini biliyor ve hangi netice
yi istihsal edinceye kadar muharebe zaruretinde 
olduğunu kemali sükûn ve vicdanla takdir edi
yor. (Alkışlar) 

Arkadaşlar Meclisi Âlinizin malûm olan elim 
müşkülât içinde vücuda getirmeye muvaffak ol
duğu ordular filvaki Viyana surlarına dayanan 
eski Osmanlı ordularından biri değildir. Ancak 
haiz olduğu âli ve insani mefkure itibariyle on
lardan daha yukarı meziyette, kıymette bir çelik 
parçasıdır. (Yaşasın sadaları), (Şiddetli alkışlar) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin or
dusu istilâlar yapmak veya saltanatlar yıkmak 
veya saltanatlar kurmak için şunun veya bunun 
elinde aleti ihtiras olmaktan münezzehtir. (Alkış
lar) İnsanca ve müstakil yaşamaktan başka gaye
si olmıyan milletin aynı mefkureyle mütahassis 
ve yalnız onun emrine tâbi ve sadık öz evlâtların
dan mürekkep muhterem ve kuvvetli bir heyet
tir. (Alkışlar) 

Efendiler! yakından temas ve tetkikime isti
naden kemali emniyetle arz edebilirim İd; ordu
larımızın kudreti ve ordularımızın ahvali dâhili
yesi ve pek yüksek ahlâk ve maneviyatı Meclisi 
Âlinizin her türlü mesaili kemali sükûnla müta
lâa ederek, milletin hakiki amaline, hakiki mena
fime muvafık olarak iııtaceylemesini mütekeffil
dir. (Sürekli ve şiddetli alkışlar) Binaenaleyh 
ordu namına Heyeti Vekileııize daha uzun izahat 
ve mâruzâtta bulunmıyacağım. Heyeti Celileni
ze başka mâruzâtım yoktur. (Sürekli ve şiddetli 
alkışlar) 

REİS — Mükellefiyeti Nakliyei Askeriye Ka
nunu hakkında neticei arayı bildireceğim. Reye 
iştirak eden zevatın adedi 191, 10 müstenkif, 23 
redde karşı .1.58 reyle Kanun kabul edilmiştir. On 
beş dakika teneffüs edilmek üzere celseyi tatil 
ediyorum. 

(Hitamı müzakerat; Saat : 4,30) 

(2 nci Celse ekseriyet olmadığından açılmamıştır.) 
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Mükellefiyeti Nakliyei Askeriye Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Neşet B. (istanbul), Feyzi B. (Diyarbekir), 
Neeib B. (Ertuğrul), Hacı Arif B . (îstanbul), 
Ahmed Fevzi Ef. (Batum), Halil ibrahim Ef. 
(Eskişehir), Mehmed Şükrü B. (Karahisarı Sa
hih), Hamdi B. (Gene), Enver (B. (İzmir), Şeyda 
Ef. (Kütahya), Hüseyin Hünsü Ef. (îstanbul), 
Dr. Fuad B. (Bolu), Süleyman Sudi B. (Bayezid), 
Mahmud Celâl B. (ıSaruhan), Hasan Basri B, 
(Karesi), Atıf B. (Kayseri), Musa Kâzım Ef. 
(Konya), Faik B. (Edirne), Ali !B. (Karahisarı 
Sahib), M'uhiddin B. (Elâziz), Ruşen B. ı(Gümü-
şane), Ali Vefa B. (Antalya), Hacı Şükrü B. 
(Diyarbekir), Halil B. (Ertuğrul), Numan Ef. 
(îstanbul), Hasan Tahsin B. (Antalya), Mustafa 
B. (Karahisarı Şarki), Rıza B. (Kırşehir), îs-
mail Subhi B. (Burdur), Gazi Mustafa Kemal 
Pş. (Ankara), Şeyh Servet Ef. (Bursa), İbrahim 
Süreyya B. (Saruhan), Ahmed Nuri Ef. (Ba
tum), ismail Remzi B. (İsparta), Dr. Mustafa 
B. (Kozan), Mehmed Vehbi B. (Karesi), Rasim 
B. (Sivas), Hakkı B. (Van), Dr. Rıza Nur B. 
(Sinob), Muhiddin Baha B,. (Bursa), Tahsin B. 
(Aydın), Halil ibrahim Ef. (izmit), Hamdi B. 
(Tokad), Recai B. (Trabzon), Refet Pş. (izmir), 
Tahsin B. (izmir), Hasan Ef. (Denizli), Musta
fa Vasfi B. (Tokad), Mehmed Vasfi B. (Karahi
sarı Şarki), Ali Rıza Ef. (Amasya), Arif B. 
(Bitlis), Reşad B. (Soruhan), Ömer Lûtfi B. 
(Saruhan), Mehmed Şükrü B. (Gümüşane), Ali 
Fethi B. (istanbul), Şemseddin Ef. (Ankara), 
Hüsrev (Sami B. (Eskişehir), ismet B. (Çorum), 
Mustafa Fehmi Ef. (Bursa), Dr. Refik B. (Ba
yezid), Celâleddin B. (Trabzon), Mustafa Lûtfi 
B. (Siverek), Mustafa Kemal B. '((Ertuğrul), 
Kâzım Pş. (Karesi), Edib B. (Batum), Vehbi B. 
(Niğde), Ahmed Hilmi B. (Kayseri), Abdülhak 
'Tevfik B. (Dersim), Eyüb Sa'bri B. (Eskişehir), 
Tahsin B. (Maraş), Cavid B. (Kars), Şevki B. 
(İçel), Mehmed B. (Biga), Âbidin B. (Lâzis-
tan), Yahya Galib B. (Kırşehir), Akif Ef. (Ba
tum), Ali Rıza B. (îstanbul), 'Sıddık B. (Ço
rum), Sadeddin B. (Menteşe), Yunus Nâdi B. 

(Reddedenler) 

Rifat B. (Kayseri), Celâl B. (Gene), Kasım 
B. (Muş), Fahreddin, B. (Kars), Fikri B. (Gene), 
Hasan Sıddık B. (Van), Süleyman Sırrı B. 

(İzmir), Hüsnü B. '(Bitlis), Cevdet B. (Kütah
ya), Kadri B. (Diyarbekir), Cemil B. (Kütah
ya), Ilamid (B. (Biga), Süleyman B. (Canik), 
Asım B. (Erzurum), Mustafa Sabri Ef. (iSiird), 
Şevket B. (Bayezid), Tufan B. {Hakkâri), Ömer 
Mümtaz B. (Ankara), Lûtfi B. ^Malatya), Tev
fik B. '(Van), Rüşdü B. (Maraş), Cevdet B. 
(Kırşehir), Operatör Emin B. (Bursa), İhsan B. 
(Cebelibereket), Rifat B. (Konya), ıRasim B. 
(Elâziz), izzet B. (Tokad), Şükrü B. (Canik), 
Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), Ali Şükrü B. 
(Trabzon), Nüzhet B. (Ergani), Hacı Mustafa 
Ef. (Ankara), Nuri B. (Bolu), Tevfik Uf. (Kân-
gırı), 'Sırrı B. (Ergani), Mehmed Akif B. 
(Burdur), Abdülhalim Çelebi E l (Konya), 
Ömer Lûtfi B. (Amasya), Abdül'gafur Ef. 
(Karesi), Emin B. (Eskişehir), ibrahim 
Hakkı B. (Ergani), Ziya Hurşid B. (Lâzis-
t an ) ,RaufB . (Sivas), Hasan Fehmi B. (Gü
müşane), Derviş B. (Mardin), Mesud B. (Ka
rahisarı Şarki), Şeyh Hacı Fevzi Ef. (Erzin
can), Rüstem B. (Oltu), Mahmud Said B. 
(Muş), Mehmed Nâdir B. (İsparta), Şakir B. 
(Ankara), Rasim B. (Cebelibereket), Musta
fa Hilmi Ef. (Niğde), ibrahim B. (Karesi), 
Mehmed Salih Ef. (Erzurum), Abdullah Azmi 
Ef. (Eskişehir), Hulusi B. (Karahisarı Sahib), 
Ali Süruri Ef. (Karahisarı Şarki), Osman Nu 
ri B. (Bursa), Osmanzade Hamdi B. (Ertuğrul), 
Vâsıf B. (Sivas), Ali Vâsıf B. (Gene), Hacı 
Atıf Ef. (Ankara), Hüsrev B. (Trabzon), Yu
suf Ziya B. (Mersin), Mustafa B. (Dersim), 
Şeyh Fikri Ef. (Gene), Necati B. (Bursa), Emir 
Pş. (Sivas), Hamdi Ef. (Diyarbekir), Dr, Ad
nan B. (istanbul), tyftdhat B. (Mardin), Mus
tafa B. (Gümüşane), Haşim B. (Çorum), Ah
med Mazhar B. (istanbul), Hacı Veli Ef. (Es
kişehir), Dr. Asım B. (Amasya), Rıza Vamik 
B. (Sinob), Ragıb B. (Kütahya, Veli B. (Bur
dur), Dr. Suad B. (Kastamonu), Osman B. (Lâ-
zistan), Dr. Fikret 'B. (Kozan), Arslan B. (Ma
raş), ismail B. (Erzurum). 

(Yozgad), Feyyaz Âli B. (Yozgad), Osman B. 
(Kayseri), Ragıb B. (Amasya), Refet Ef. (Ma
raş), Yusuf Ziya B. (Bitlis), Ömer Vehbi Ef, 
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(Konya), Said B. (Kângırı), Resul B. (Bitlis), 
Behçet B. (Kângırı), Besim B. (Kastamonu), 
Abdullah Ef. (Bolu), Emin B. (Erzincan). Zi

ya B. (Kângırı), Hafız Hamdi B. (Biga' 
B. (Bayezid), Hasib B. (Maraş). 

Atıf 

(Müstenkifler) 

Ahmed B. (Yozgad), Rıza B. (Yozgad), Ali 
Rıza Ef. (Kars), Sabit Ef. (Kayseri), Hafız 
Şahin Ef. (Gazianteb), Ali B. (Amasya), Sadık 

B. (Kırşehir), Bahrî B. (Yozgad), İsmail Şükrü 
B. (Karahisan Sahib), Ziyaeddin B. (Sivas). 

îctimaı âti ruznamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide: 
Mütareke teklifi münasebetiyle telgraflar 
Mezuniyet hakkında Divan kararı 

Mazbatalar 
— Bursa Mebusu Muhiddin Baha Beyin, is

yanları itfa esnasında alâkadar olanlar hakkın
daki deavinin affına dair teklifinin şayanı mü
zakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazba
tası 

— Aydın Mebusu Tahsin Beyin, Mahpusla
rın ayrı koğuşlarda iskânları hakkındaki tekli
finin Dahiliye Vekâletine tevdiine dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası 

— Kars Mebusu Cavid Beyin, Kavanini 
Maliyenin muvakkaten meriyetine dair teklifi
nin, kanunlar tasrih edilmek şartiyle şayanı mü
zakere olduğu hakkında Lâyiha Encümeni maz
batası 

— Denizli Mebusu Mazlum Baba Efendinin, 
Hacıbektaş nahiyesinin kazaya tahvili hakkın

daki teklifinin Hükümete tevdiine dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası 

— Amasya Mebusu Ali Rıza Efendinin, Ev
kaf hakkındaki teklifinin Şer'iye Encümenine 
havalesine dair Lâyiha Encümeni mazbatası 

• — Biga Mebusu MeKnıed Beyin, îdarei hu-
susiyei vilâyat hakkındaki teklifinin Dahiliye 
Encümenine havalesine dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası 

intihabat 
Memurin Muhakemat Heyeti için intihabat 

Müzakere edilecek mevat 
— Emvali Metruke Kanunu 
— Sultansuyu Çiftliğinin füruhtu hakkında

ki Kanun 
— Arazi Vergisinin defaten beş seneliğinin 

tahsiline dair Kanun 
—- Harb Kazançları Komisyonu hakkındaki 

Kanım 
— Müecceliyet ve Istisnaiyeti Askeriye Ver

gisi hakkındaki Kanun 
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