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B Î R Î N C I G Ü L S E 
Bed'i müzakerat; saat : 1,30 

REÎS — Reisisani Dr. Adnan Beyefendi 

KÂTÎPLBB : Atıf Bey (Kayseri), Hakkı Bey (Van) 

RPJİS — Efendim celseyi acıyorum; zaptı 
sabık hulâsası okunacak : 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 
Vehbi Efendi Hazretlerinin Riyasetlerinde 

bilinikat zaptı sabık aynen kabul olundu. Maliye 
Vekili Hasan Fehmi Bey, kurtarılan mahallerde 
muamelâtı maliyeyi tetkik etmek üzere seyahate 
çıkacağını bildirdi. 

Adliye Vekâleti bütçesi Vehbi Beyin talebi 
üzerine iade edildi. 

Son muharebelerde fedakârlıkları görülenlere 
ait defter okunarak takdirname ile taltifleri ka
bul olundu. 

Tokad Mebusu Rifat Beyin, Şehit düşen zâhi-
tanın ailelerine Meclisçe varakai takdiriye veril
mesine dair kanun teklifi ruznameye alındı. 

Nevahi kanun lâyihasının haftada bir gün 
müzakeresi karargir oldu. 

Kırşehir Mebusu Sadık. Beyin; Affı umumi 
ilânına dair kanun teklifi Lâyiha Encümenine 
havale olundu. 

Vebayı bakarî hakkındaki suale İktisat Vekili 
cevap verdi. 

Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi Efendinin; 
istirdadedilen yerlerdeki mevlevihaneleri tetkik 
etmek üzere izini temdidedildi. 

Şayanı müzakere olduklarına dair -mazbatalar 
Lâyiha Encümeninden gelmiş olan; Bidayet Mah
kemesi Reisi İhsan ve azaları Sabit ve Refet efen
dilerin affına dair kanun teklifi ile îstiklâl mah
kemeleriyle Hiyaneti vataniye Kanununa tevfi
kan bidayet mahkemelerinden sâdır olan karar
lardan casusluk cürümlerine mütedair olanlardan 
maadasının afları hakkındaki teklif Adliye Encü
menine, zâbitandan mahkûm olanların ailelerine 
tekaüt maaşı itasına, Sungurlulu ibrahim Efen
dinin affına, Rumkaleli Ali Efendinin affına, 

asker firarisi Mustafa'nın affına dair teklifler 
Adliye Encümenine, Türkiye'ye ithal edilecek 
otomobil ve sair vesaiti nakliye ile alâtı zirai -
yenin Gümrük Resminden istisnası hakkındaki 
teklif İktisat ve Muvazenei Maliye encümenle
rine havale edildi. Memaliki müstahlasada ya
kılmış olan eczanalere getirtilecek eczanın 
Gümrük Resminden istisnasına dair teklifin şa
yanı müzakere olmadığına dair Lâyiha Encü
meni mazbatası kabul olundu. 

Ankara Darülmuallimi muallimlerinin mü
terakim maaşatma dair İstida Encümeni maz
batası müzakere edildikten sonra Dahiliye En
cümenine havale olundu. 

Nısıf müddeti cezaiyelerini ikmal eden ve 
sinleri yetmişi tecavüz eden mahkûmların affı
na dair teklifin reddi hakkındaki Adliye En
cümeni mazbatası kabul edildi. 

Lâyiha Encümeninden şayanı müzakere ol-' 
madıklarma dair mazbata ile vürudeden Bele
diye reislerinin sureti intihabına, bir Şûrayı 
Devlet teşkiline, aşar mültezimlerinin güzeşte-
lerinin affına ve firarilere mütaallik tekliflerin 
bir kısmı şayanı müzakere görülmedi, bir kıs
mının müzakeresi tehir olundu. Ziynet eşyası
nın men'i duhulü hakkındaki teklif bir müddet 
müzakere edildikten sonra teneffüs için Celse 
tatil olundu. 

tkinci Celse 

Bâzı mebusların mezuniyetine ve encümen 
intihabatma dair tezkereler okundu. Ziynet eş
yasının men'i duhulü hakkındaki teklif badel-
müzakere İktisat Encümenine havale edildi. Cu
martesi günü içtima edilmek üzere Celse tatili 
olundu. 

Reisisani Kâtip Kâtip 
Dr. Adnan Kayseri Van 

Atıf Hakkı 
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î : 119 14. 
RE IS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var 

mı efendim? 
ABDÜLHALÎM ÇELEBİ Ef. (Konya) - -

Efendim, bendenizin mezuniyetim üç ay olarak 
kabul edilmişti. 

REÎS — O halde zaptı sabıkı öylece tashih 
ederiz. 

MEHMED VEHBİ Ef. (Konya) — Esasen 
zaptı sabık hulâsasında da üç ay, diye okundu. 

REÎS — Pekâlâ... Zaptı sabık hulâsası ay
nen kabul edildi. 

4. — MUHTELİF EVRAK 

/. — Mudanya Mütarekenamesi neticesinde 
Trakya'nın Anavatana iltihakı münasebetiyle 
Erzurum Belediye Riyasetinden mevrut telgraf 

REİS — Efendim, Mudanya Konferansı mü
nasebetiyle ve Erzurum Mebusu Durak Bey va : 

sıtasiyle, Erzurum Belediye Riyasetinden mev
rut bir telgraf var, o okunacak : 

Ankara'da Erzurum Mebusu Durak Beye 
Mudanya müzakeresinin lehimize cereyanın

dan mütevellit mukaddes Trakya'mızın hasreti 
bulunduğu Anavatan'a ilhakını mübeşşir tel
graf nameniz ahali üzerinde azîm ve sürurlu he
yecanlar husule getirmiştir. Binaenaleyh, mil
letimin piştarı Gazi Başkumandanımızla aynı 
emel uğrunda bilfiil çalışan Büyük Millet Mec
lisimize ve celâdetli ordumuza hâr selâmlarımı
zın arz ve iblâğım rica eylerim, efendim. 

Erzurum Belediye Reisi 
Nafiz 

REÎS — Efendim, lâzımgelen cevabı Divanı 
Riyaset yazar. (Hay hay sadaları) 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Bâzı encümeni erdeki mün haller e inti-
habedilen âza hakkında Üçüncü Şube Riyaseti 
tezkeresi 

REÎS — Efendim ! Encümenler münhalâtına 
vukubulan intihabata dair 3 ncü ve Dördüncü 
Şubeler Riyaset tezkeresi var; onlar okunacak : 

Riyaseti Oelileye 
Tetkiki Hesabat Encümeninde münhal âza-

lığa Ahmed Bey (Yozgad) ve Maarif Encüme
nine Nüzhet Dede Efendi (Ergani) ve Halil 
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lîulki Efendi (Siird) Muvazenei Maliye En
cümenine ve Hasib Bey (Maraş) m intibah
ları şubemizin 12 Teşrinievvel 1338 tarihli 
içti mamda takarrür etmiş olmakla Heyeti Umıı-
miyeye arz olunur. 

Üçüncü Şube Reisi Kâtip 
Ali Süruri Maraş 

Mehmed Hasib 

:'. —- Bâzı encümeni erdeki müuhallere inti-
habedilen âza hakkında Dördüncü Şube Riyaseti 
tezkeresi 

Riyaseti Celileye 
Maarif Encümeni âzalıklarıııa şubemizden 

Mersin Mebusu Safa ideyle Sivas Mebusu Mus
tafa Taki Efendinin intihabedilmiş oldukları 
mâruzdur. 

Dördüncü Şube Reisi 
İsmail Safa 

;L — Beypazarı 'nda Müderris Nazif Efendi
den mevrut tebrik telgrafı 

REİS — Efendim Beypazarı'nda Müderris 
Nazif Efendiden mevrut bir tcbrikname var. 
Ona da lâzımgelen cevabı veririz. (Münasip sa
daları) 

5. — MAZBATALAR 
/. — Makam maaşatına dair Müdafaai Milli

ye ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbataları 

REİS — Efendim makam maaşaUna dair, 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası var; 
Müdafaai Milliye Encümenine gönderiyorum. 

2. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
E makinin iki aylık icar esinin masarifi harbiye 
karşılığı olarak istifasına dair kanun teklifi ve 
lâyiha Encümeni mazbatası (2/460) 

REİS — Efendim mesken icarlarından iki 
aylığının masarifi harbiye karşılığı olarak, 
alızi hakkındaki teklifin şayanı müzakere olma
dığına dair Lâyiha Encümeni mazbatası var; o 
okunacak: 

Riyaseti Oelileye 
Berveçhiâti maddenin ikinci madde olarak 

işbu kanuna ilâvesini teklif ederim. 
21 Şubat .1338 

Yozgad 
Süleyman Sırrı 
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Madde 1. — 1338 senesine mahsus olmak üze
re, elyevm tahtı isticarda bulunan emakin#f akaa-
rm iki aylık bedeli icarı, masarifi harbiye karşı
lığı olarak mucir veya müstecirden defaten istifa 
olunur. 

Lâyiha Encümeni mazbatası 
1338 senesine mahsus olmak üzere tahtı isti

carda bulunan emakin ve akaarat bedeli icarların
dan iki aylığının masarifi harbiyeye medar ol
mak üzere mucir veyahut müstecirden ahzi lüzu
muna dair Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin 
encümenimize muhavvel teklifi kanunisi şayanı 
müzakere görülmiyerek ekseriyetle reddedilmiş
tir. 
Lâyiha Encümeni 

Reisi Mazbata M. Kâtip 
Lâzistan Yozgad Ertuğrul 

Esad Süleyman Necib 
Âza Âza Âza • 

İsparta Ergani Gümüşüne 
Hacı Tahir Emin Ruşen 

Âza Âza 

MUSTAFA SABRÎ Bf. (Siird) — Sahibi tek
lif burada yok, efendim. 

REÎS — Yoksa ne yapalım? 
ıMUSTAFA SABRÎ Eı. — Tehir ediniz. 
REÎS — Hayır tehir olamaz. 
ZÎYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Reis Bey 

biraz evvel Müdafaai Milliyeden gelen bir evrakı 
tekrar Müdafaai Milliye Encümenine havale bu
yurdunuz. 

REÎS — Müdafaai Milliye Encümeninden de
ğil Muvazenei Maliyeden geliyor. 

ZÎYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Esasen Mü
dafaai Milliyeden, Muvazenei Maliyeye gelmişti. 

REÎS — O halde buraya yanlış işaret edil
miş efendim. Ruznameye alıyoruz. 

Efendim şimdi okunan Lâyiha Encümeni maz
batası hakkında söz istiyen var mıf. (Hayır sada-
ları) Lâyiha Encümeni mazbatasını reyinize vaz'-
ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın
lar. Kabul edilmiştir. 

S. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, ait
miş heş yaşını tecavüz eden mahkûminin tahli
ye edilmelerine dair kanun teklifi ve Lâyiha En
cümeni mazbatası (2/501) 

REÎS — Altmış beş yaşını mütecaviz mahkû
minin afları hakkındaki teklifin şayanı müzakere 
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i olmadığına dair Lâyiha Encümeni mazbatası var; 

o okunacak. 
Teklifi kanuni : 

26 . IH . 1338 
Riyaseti Celileye 

Her hangi bir sebeple mevkuf ve mahkûm 
olup da sinleri altmış beş yaşını tecavüz edenle
rin ve tul müddet mahpus kalmak dolayısiyle 
sıhhatleri bozulduğu bilmuayene sabit olanların 
cezadan afları hakkmda>berveçhizir mevaddm 
kabulünü teklif eylerim : 

I Madde 1. — Her ne sebeple mevkuf, mahkûm 
bulunursa bulunsun, hukuku şahsiye baki kalmak 
üzere, sinleri altmış yaşını tecavüz edenlerin ve 
tul müddet mevkuf kalmakla sıhhatleri bozul
muş olanların bakıyei müddei eezaiyelari atfedil-

I mistir. 

Madde 2. — İşbu kanunun icrasına Adliye ve 
Müdafaai Milliye Vekâletleri memurdur. 

MADDE 3. — îşbu kanun tarihi neşrinden 
J muteberdir. 
I Büyük Millet Meclisinde 

Erzurum âzasından 
Mehmed Salih 

i Lâyiha Encümeni mazbatası 
Affı umumi ve hususi mesaili hakkında meri 

usul ve kanun mevcudolmakla böyle bir kanuna 
i ihtiyaç görülemediğinden şayanı müzakere olma 

dığma karar verilmekle Heyeti Umumiyeye arz 
i olunur. 
I Lâyiha Encümeni 
I Reisi Mazbata M. Kâtip 
I Ahmed Hilmi Osman Ahrııed 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Dün, za-
I ten buna müşabih bir mesele geçmiş ve reddedil

mişti. 

REÎS — Efendim şimdiye kadar buna müma-
I sil birçok mesail geçti ve buna benzer birçok me-
I yad da ruznamemizde mevcuttur. Yani arzu bu-
J vurulursa bu mazbata; diğer mesail ile de müza-
j kere edilebilir. (Ret, ret sadaları) Mazbatayı re-
I yinize arz ediyorum : Lâyiha Encümeni mazbata-
J sim kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ka-
j bul edilmiştir. 

I /. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Yüz pa-
j radan ziyadeye çay ve kahve satanların Temettü 

— 395 — 
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vergilerinin tezyidine dair kanun teklifi ve Lâ
yiha Encümeni mazbatası (2/500) 

REÎS — Çay ve kahveyi fazla fiyatla satan
lardan fazla temettü ahzi hakkındaki teklifin şa
yanı müzakere olmadığına dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası var. 

Teklifi Kanuni 

Kiyaseti Celileye 
Kahvenin okkası dört yüz ve şekerin iki yüze 

satılırken beş kuruşa satılan çay ve kahve meş
rubatı çay ve kahve fiyatlarında tenzilâtı mühim
ine vukua geldiği halde, yine eiyevm ve ekseriyet
le fiyatı sabıkını muhafaza eylemekte berdevam
dır. 

Çayını, kahvesini beş kuruşa satan esnaftan 
21 numaralı Temettü Kanunu mucibince alınan 
Temettü Vergisi ise, kazançlarına rağmen pek 
nispetsiz idiğünden, bunun berveçhi âti haddi 
mâkule iblâğı talebiyle, 21 numaralı Temettü Ka
nununun birinci maddesine mevaddı â t iyd in 
zeylini teklif eylerim. 

23 Mart 1338 
Kütahya 
Cemil 

Yüz paradan ziyadeye çay ve kahve satan esna
fın Temettü vergilerine bir misli zam icrası hak
kında 21 numaralı Temettü Kanununun birinci 

maddesine zeyil 

Madde 1. — Yüz paradan ziyadeye kahve ve 
çay satan bilûmum çaycı ve kahveci esnafından 
21 numaralı Temettü Kanununun birinci mad
desi mucibince istifa olunan Temettü Vergisine 
bir misli zam icra edilir. 

Madde 2. — Kahveyi, çayı yüz paraya sataca
ğını baistida taahhüdedenlerin talebi vâkıı na
zarı itibara alınır. Lâkin bilâhara is'af olunan 
talepleri hilâfına yüz paradan fazlaya kahve ve 
çay sattığı sabit olanlardan iki misli zam alındık
tan maada iki yüz elli kuruştan bin kuruşa kadar 
başkaca cezayı nakdî de tahsil olunur. 

Madde 3. — 1338 senesi iptidasından mute
ber olan işbu kanunun icrasına Maliye Vekâleti 
memurdur. 

Lâyiha Encümeni mazbatası 
Kütahya Mebusu Cemil Beyin, çay ve kahve 

hakkındaki işbu teklifi kanunisi mütalâa olundu. I 

.1338 C : 1 
Bu mesele belediyelere aidolduğu gibi, ihtikâr 
hakkında^ esasen Ceza Kanununda kuvvei teyidi-
ye de mevcut bulunduğundan, lâyihai mezkûrun 
şayanı müzakere olmadığına karar verilerek He
yeti Umumiyeye arz olunur. ; 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Ahmed Hilmi Osman 
Kâtip 

Ahmed 

REİS-1— Bu mazbata hakkında söz söyliyecek 
var mı? (Hayır sadaları) Mazbatayı peyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini akaldır-
sınlar. Kabul edilmiştir. 

.5. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Cürmü 
âdi Mahkûmlarının cezalarıyım cezayı nakdîye 
tahviline dair kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni 
mazbatası (2/514) 

""REİS — Mahkûmiyetin cezayı nakdîye tah
vili hakkındaki teklifin şayanı müzakere olmadı
ğına dair, Lâyiha Encümeni mazbatası var, oku
nacak : 

Teklifi Kan imi 

Riyaseti Celileye 
Hapsanemiz için her sene ihtiyar edegeldiği-

miz yedi sekiz yüz bin lira raddesinde masrafı 
azîmin kısmı küllisini mahpusların tayın bedeiâtı 
teşkil eylediği malûmdur. Maahaza bu masrafın 
hem miktarını azaltmak ve hem de mahpus olan 
hafif cezalı mücriminin baistida müracaatleri vu
kuu takdirinde, müddeti mahkûmiyetlerini cezayı 
nakdiye tahvil edebilmek için mahkemelere salâ
hiyet bahşeylemek hususunu bütçemiz noktai na
zarından faydalı gördüm. Her mahpusun ihtiya
rına vabeste olan şu teklifim şayanı müzakere gö
rüldüğü takdirde mevaddı âtiyenin ıslahan kabu
lünü rica eylerim. 

12 Nisan 1338 • 
Kütahya 

Cemil 

Cürmü âdi ashabı mahkûmiyetlerinin cezayı 
Nakdîye tahvili hakkında Ceza Kanununa zeyil 

Madde 1. — îdam, kürek, kalebent , cezala-
riyle katil, rüşvet, fiilişeni ve mahadderatı nis-
vanı' baştan çıkarmak cürmiyle mahkûm olan
lara şâmil olmamak üzere, mevkuf, gayrimev-
kuf diğer bilcümle mâhkûminin baistida mü
racaatleri vukuunda, beher gün için yüz kıı-
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ruş hesabiyle ve peşinen istifa olunmak §ar-
ti}rle gerek bütün mahkûmiyetleri ve gerek ey
yamı mütebakıyeleri mehakimce cezayı nakdîye 
bittahvil tahliyei sebilleri icra edilebilir. 

Madde 2. — Her yerde tarihi tebliğinden 
muteber olan işbu kanunun icrasına Maliye ve 
Adlive vekilleri memurdur. 

î : 119 14.10.1338 C : 1 
6. — Men'i Müskirat Kanununun tatbikin

den dolayı verilen altı hükmün bir tariki ka
nuni olmadığı «cihetle gönderildiğine ve müs
kirat naklinden dolayı beraetine karar verilen 
Yusuf ve Ahmedoğlu Hüseyin hakkındaki Ad
liye Vekaleti tezkereleri ve Adliye Encümeni 
mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Kütahya Mebusu Cemil Beyin, mahkûmi-

nin bir kısmının müddeti cezadyelerinin cezayı 
nakdîye tahvilleri hakkındaki teklifi kanunisi 
Lâyiha Encümeninde tetkik ve müzakere edil
di. Esasen kavanini mevzuamızda cezayı nakdî
lerin ne gibi mevad ve eeraime şâmil olacağı 
muayyen bulunduğundan bu teklifi kanuni şa
yanı müzakere görülmemekle Riyaseti Celileye 
takdime karar verildi. 

18 Nisan 1338 

Lâyiha Encümeni 
Ahmed Hilmi 

• Kâtip 
Yozgad 
Ahmed 
Âza 

Rs. Mazbata: M 
Osman 

Âza 
Derviş 

Âza 

REİS — Buna dair söz istiyen var mı? 
(Hayır sesleri). Mazbatayı reyinize vaz'ediyo
rum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. 
Kabul edilmiştir. 

REİS — Müskirat nakli maddesinden do
layı derecatı muhtelifeye mahkûm eşhas" hak
kındaki evrakın Adliye Vekâletine gönderilme
sine dair Adliye Encümeni mazbatası var. Ad
liye Vekâletine gönderiyoruz. 

7. — Ankara - İnebolu yolunun inşası hak
kında kanım lâyiham ve Nafıa Encümeni maz
batası 

REİS — Ereğli - Ankara tarikinin inşası 
için bir milyon iki yüz bin lira itasına dair 
olan teklifin şayanı müzakere olmadığı hakkın
da Nafıa Encümeni mazbatası var. Lâyiha En
cümeni mazbatası olmadığı için okunmaksızm 
ruznameye alıyoruz. 

Efendim geçende bir meselenin müzakeresi 
için bir eelesi hafiye akdedilmişti. O meselenin 
devamı müzakeresi için icabeden mazbata ih
zar olunmuştur. O mazbatayı arz edebilmek 
için bir celsei hafiye lâzımdır. Samiin lütfen 
salonu terk etsinler. 

Hitamı Celse; saat : 2,30 

'•+«*•*•« *rH"' 

(îkinci Celse hafidir.) 



ÜÇÜNCÜ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 3,00 

REİS — Reisisani Dr. Adnan Beyefendi 
KATİP : Atıf Bey (Kayseri) 

<••» 

6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. •— Malatya Mebusu Lûtfi Bey ve füfe-

kasının, Azayı kiram harcırahlarına dair kanun 
teklifi ve Kavanin ve Muvazenei Maliye ve Kar 
mmu Esasi encümenleri mazbataları (2/520) 

REÎS — Efendim Kanunu Esasi Encüme
ninde tadil edilmiş bir madde var. Okunacak : 

Riyaseti Celîîeye 
Müstemirren hali inikatta bulunduğu ci

hetle, Meclisi Âli azayı kiramma şehrî itası mu
karrer olan mebaliğin yüz lirası maaş ve yüz 
lirası da muhassasatı fevkalâde olarak tesbit ve 
kabul edilmiştir. 

Aynen bir kanun mahiyetini iktisabetmiş 
olmasındandır ki, bu karar âli hükmüne tev
fikan muhassasatı mezkûrenin umum sırasın
da % 20 si kat'edilir. Elyevm meriyülicra Ka
nunu Mahsusun tâyin ettiği harcırah mikta
rından Meclis evvelce yüzde kırkını terk etmiş iken 
kanunen muayyen olan ve halen bilûmum me
murine -verilmekte olan aile harcırahları da 
Divanı Riyasetçe mebusana verilmemek suretiy
le kanunun sıyanen lâzımgelen emri tatbikine 
bir şekli diğer verilmiştir. Divanı Riyaset bu 
sene de harita üzerinde Ankara ile her dairei 
intihabiyenin arasını bir hattı müstakim ile vas-
ledip bu hattı ölçmek suretiyle saati mesafeyi 
tâyin etmek usulü taksirini icadetmiştir. Mebus
lar havai kafilelerle ve tayyare katarlariyle daireı 
intihabiyekrine gönderilecekler ise Divanı Ri
yasetin bu hesabı bir dereceye kadar doğru olabilir, 
değilse böyle dağdan dağa yolsuz bir harita me
safesinin itibarı kadar gayrimuhik bir şey ola 
maz. Geçen sene şimendiferle devairi intihabiye-
lerine gitmekte olan Vilâyatı Garbiye mebusla
rına ihtiyar edecekleri masarifi seferiye noktai 
nazarından beher saate bir farkı noksan tâyin 
edilmişti. Bu sene Divanı Riyaset Vilâyatı Gar

biye hudutlarını tahdit ve Sivas da o hududa 
ithal edilerek Ankara'dan Sivas'a kadar beher 
saatini başka ve Sivas'tan ilerisi için de yine 
başka birer miktardan hesap ve harcırahları o 
suretle tesbit etmektedir. Her iki tarafta aynı 
vesait vo ücretle katedilen merahilin böyle başka 
başka miktarlar üzerinden hesabedilmesindeki ga
rabet bir türlü anlaşılamıyor. Maahaza bu har
cırahların dört bin kuruş gibi feraziyattan iba
ret kalan ve bugünkü maaşatla gerek miktar ve 
gerek kıymeti tedavüliyesi itibariyle aralarında 
hiçbir nispeti sahiha bulunamıyan miktarı ma
aştan hesabedilmesi de aynı garabetin bir şekli 
mütemmimini irae ediyor. Binaenaleyh Divanı 
Riyasetin bu harcirahlara böyle bir alay eşkâli 
acibe vermesine mahal kalmamak için mevaddı 
âtiyenin kanun olarak vazı ve kabulünü arz ve 
teklif ed«rim. 

Madde 1. — Meclisi Âli azasının-harcırahları 
on beş bin kuruş maaş itibariyle Harcırah Ka
rarnamesi ahkâmına tevfikan hesap ve ita 
odilir. 

Madde 2. — İkinci devrei intihabiyeye kadar 
Meclis azasına ailelerinin azimet ve avdetlerinde 
bir defaya mahsus olmak üzere Kararnamesine 
tevfikan aile harcırahı verilir. 

Madde 3. — Her dairei intihabiyeye musil 
olan turku âmmenin aksan itibariyle tarik üze
rinden kat'edilecek mesafe hesabedilir. 

Madde 4 — işbu kanunun icrasına Divanı 
Riyaset memurdur. 

Madde 5. — İşbu kanun 1338 senesinden mu
teberdir. 

Malatya Mebusu tzmit 
Lûtfi Sırrı 

Erzurum - Bayezid 
Salih Süleyman Sudi 
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Dersim 
I 

Abdülhak Tevfik 
Kars 

Falıreddin 
Bitlis 
Hüsnü 
Gene 

Hamdi 
Çorum 

Dursun 
Mardin 
Midhat 

Bayezid 
Şevket 
Kayseri 

Osman Zeki 
Gene 

Haydar 
Van 

H asan Sıddık 

: 119 14. 
Dersim 
Ramiz 

Gümüşane 
Mustafa 
ErtuğruJ 

Mustafa Kemal 
K,ângırı 

Ziya 
Kırşehir 

Sadık 
Mardin 
Derviş 

Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye encümen
leri mazbataları 

Büyük Millet Meclisi azasına bir sene için 
şehrî on bin kuruş üzerinden azimet ve avdet ve 
her devrei intihabiyede dahi bir defaya mahsus 
olmak üzere aile harcırahı verilmesine dair Ma
latya Mebusu Lûtfi Bey ve rüfökası tarafından 
ita edilen ve şayanı müzakere olunduğuna dair 
Lâyiha Encümeni tarafından karar verilerek en
cümenlerimize havale buyurulan lâyihai kanuniye 
tetkik ve müzakere edildi. Lâyihanın birinci mad
desi Meclis azasına berveçhi muharrer on bin ku
ruş itibariyle harcırah hesap ve itasından bahis 
olup teklifi vâki elyevm varit ve musiptir. Şöyle 
ki : 5 Eylül 1336 tarihli Nisabı müzakere Kanu
nunun altıncı maddesinde; Büyük Millet Meclisi 
azasına dört ay için 1 250 lira tahsisat ve dört 
ayın hitamından devrei içtimaiye nihayetine Ka
dar Meclise devam edenlere şehrî yüzer lira taz
minat verileceği musarrahtır. Bu madde İstanbul 
Meclisi Mebusanmm beş yüz lira tahsisatı aslive 
ve yedi yüz elli lira da tahsisatı fevkalâde olarak 
dört ay için kabul ettiği miktara kıyasen tanzim 
ve yedinci madde de tahsisatı asliyenin her sene 
dört aylık içtimai için beş yüz lira olması esasına 
göre vaz'edilmiş olduğundan dört ay nihayetinde 
dairei intihabiyesine avdet edenlere harcırahın 
dört b'in kuruş üzerinden itası kabul olunmuştur. 
Ancak 1.7 Şubat 1337 tarihli Kanunun birinci 
maddesiyle Nisabı Müzakere Kanununun altıncı 
maddesi tadil ve Büyük Millet Meclisi müstemir-
ren münakit bulunduğu müddetçe itasına 1 Mart 
1337 tarihinden itibaren şehrî iki yüz lira tahsisat 
itası karargir olduğu gibi bilâhara dahi iki yüz 
lira tahsisatın yüz lirası tahsisatı fevkalâdei şeh
riye yüz lirası da tahsisatı asliye olduğu Meclis 
Heyeti lTmumiyesinin bu baptaki karariyle tefsir 
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ve tavzih olunmuştur. İmdi Heyeti Celilenin bu 
karariyle Nisabı müzakere Kanununun altıncı 
maddesinden müstefadolan beş yüz lira tahsisatı 
asliyenin şuhura taksimiyle harcırahın beş bin 
kuruş üzerinden ita>sı hakkında kanunu mezkû
run yedinci maddesi hükmü de tadil olunduğu 
gibi Meclis azasının tahsisatı şehriyesi dahi bu 
karara tevfikan icra edilmiş olmakla salifüzzikir 
kanunun salifüzzikir maddeleri hükümden tama
men sakıt olmuştur. Mamafih Harcırah Kararna
mesinin gerek mevaddı mahsusası ve gerek mer
but cetvelde muayyen mekadir - maaşı asli - ye 
nispetle tâyin ve tasrih edilmiş ve Heyeti Celile 
azasının maaşlarını on bin kuruş olmak üzere ta
karrür ettirerek Harb Vergisi ve buna mümasil 
tevkifat da. bu nispet üzerinden katı ve tevkif 
edilmekte bulunmuş olmasına göre harcırahın da 
on bin kuruş üzerinden itası icabedeceği tabiîdir. 
Teklifin aile harcırahı hakkındaki maddesine ge
lince : Hükümetin ahvali maliye dolayısiyle me
murine vermekte olduğu aile harcırahını büsbü
tün kaldırmak veya tenkısan tadil etmek arzusun
da bulunduğu şu sırada Meclis azasına aile har
cırahı itasını tasrihan kanun ısdar ile yeni bir 
masraf ihdasını encümenlerimiz musip görme
mektedir. 

Harcırah ita edilecek tarikin intihabında ak
sarı tarik ihtiyari tabiî bulunduğundan mesafe
nin, merkezi her dairei intihaibiyeye mûsil olan 
turku âmmenin aksarı üzerinden hesabedilmesi 
hakkındaki teklifin üçüncü maddesi tetkikten esa
sen müstağnidir. 

Teklifin esbabı mucibesinde mevzuubahsedi-
len Şark, Garb vilâyatı nispetlerine gelince : He
yeti idarenin vilâyatı Garbiye ve Şarkiye içinde 
seyahat edilen mesafeye göre on iki ve yirmi mi
sil olarak harcırah hesabetmesi Harcırah Karar
namesine muvafıktır. Maliye Vekâleti vilâyatı 
Garbiye ve Şarkiyeyi birleştirerek bir tadilât vü
cuda getirmek fikrinde olup yakında Meclise arz 
edileceğinden tadilâtı mezkûre kesbi kanuniyet 
edinceye kadar Harcırah Kararnamesinin 
hati veçhile vilâyatı Garbiye ve Şarkiye arasında 
nispet farkı gözetilmek zaruridir. Esbabı maraza
ya binaen heyeti idarece Meclisi Âlinin kararı 
dairesinde şehrî on bin kuruş maaş üzerinden 
harcırah itası suretiyle ifayı muamele olunmakla 
lâyihadan maksudolan hüküm temin edilemiyece-

# 
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ğinden lâyihai mezkûrenin kesbi kanuniyet etme- j 
•sine lüzum görmediğimizi arz eyleriz. i 

13 Mayıs 1338 i 
Kavanini Maliye ı 
Encümeni Reisi Mazbata M. Kâtip 

Erzurum Bolu 
Hüseyin Avni Şükrü 

Âza Âza Âza 
Çorum Tokad Kângırı 
Ferid Rifat Behçet 

Muzanei Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata M. Kâtip 

Saruhan Gazianteb Corum 
Reşad Ali Cenani İsmet 

Âza Âza Âza 
Erzurum Sivas Mersin 

Hüseyin Avni Rasim Salâhaddin 
Âjza Âza Âza 

Edirne Diyarbekir Kayseri 
Faik Hacı Şükrü Rifat 

Nisabı müzakere kanununun yedinci madde
sini muaddel Kanun ^ 

Madde l. — Nisabı müzakere Kanununun ye
dinci maddesi berveçhi âti tadil edilmiştir.: 

Büyük Millet Meclisi azasına senede bir defa
ya mahsus olmak üzere on bin kuruş üzerinden 
azimet ve avdet harcırahı verilir. Aile harcırahı 
bir devrei intihabiyede azimet ve avdet olarak an
cak bir defaya münhasırdır. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

Madde 3. '— îşbu kanun Büyük Millet Mecli
si tarafından ifa olunur. 
Kanunu Esasi 
Encümen. Reisi Mazbata M. Kâtip 

tzmir Karahisarı Şarki Biga 
Yunus Nâdi Ali Süruri Hamid 

Âza Âza 
Karahisarı Şarki Kângırı 

Mustafa Behçet 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) •»- Mevzuuba-
his ve müzakere olan şu kanun lâyihası Kanunu 
Esasi maddesini tadil mahiyetindedir. Ve Kanu
nu Esasi mevaddı ancak adedi mürettebin sülüsa-
ni ekseriyetiyle tadil edilebilir. Tadilin adedi mü
rettebin sülüsani ekseriyetiyle yapılması şarttır. 
Nizamnamei Dahilî bunu âmirdir. Bu noktai na-
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zardan bir de takrir veriyorum. Bunu müzakere 
edemeyiz. 

EMlN B. (Erzincan) —- Efendim Meclisin 
bidayeti teşekkülünden beri tesbit etmiş olduğu
muz mevaddı kanuniyenin hiçbirisinde Nebil 
Efendi bunu mevzuubahsetmemiştir. Sonra efen
diler bu, Nisabı müzakere Kanununu tadildir, 
yoksa Kanunu Esasi değildir. (Bütçe meselesidir; 
sadaları) Zannediyorum sülüsani ekseriyete lü
zum yoktur. Esasen bunun aslını kabul ettiğimiz 
zamanda ekseriyeti mutlaka ile kabul edilmişti. 
Binaenaleyh bunun mânası yoktur. 

REÎS — Efendim başka söz istiyen var mı? 
Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Efendiler her 

meclis kendi tahsisatı hakkında kendisi kanun 
yapmaz ve kendisi karar vermez. Binaenaleyh biz 
kendi şahsımız için müzakere açıp ona karar ve
remeyiz. Fakat fimabat gelecek olan meclisler 
için yapabiliriz. Binaenaleyh bizim Meclis bizden 
evvel gelen meclislerin vermiş olduğu karar mu
cibince tahsisat ve harcırahlarını alır. Biz ancak 
bizden sonra gelecek meclisler için kanun yapa
biliriz. (Gürültüler) 

YAHYA GALtB B. (Kırşehir) — Bizden ev
vel meclis yoktur. O Meclisi Mebusandır. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Müsaade bu
yurunuz yani biz kendimiz için kanun yapama
yız. 

REÎS — Efendim, başka söz istiyen var mı?. 
(Yok; sesleri) (Müzakere kâfi; sesleri) 

HACI TEVFÎK Ef. (Kângırı) — Efendim 
müzakerenin kifayetini kabul edenler maksadı hâ
sıl olan zevattır.. Benim maksadım hâsıl olmamış
tır. Binaenaleyh bendeniz müzakereyi kâfi görmü
yorum ve kifayetini kabul etmiyorum. (Aslolan 
ekseriyetin maksadıdır; sadaları) Müzakere kâfi 
değildir. (Ekseriyete tâbi olacaksın; sadaları) Bu 
Kanunu Esasi meselesi olmakla beraber... (Değil-
dir; sesleri) Kanunda mebusanın alacağı harcırah 
ve tahsisat muayyendir. Onun için Kanunu Esa
si mahiyetinde olan... 

YAHYA GALtB B. (Kırşehir) — Burası 
Meclisi Mebusan değildir. 

TEVFÎK Ef. (Kângırı) — Bu kanun için 
sülüsani ekseriyet Lâzımdır. (Büyük Millet Mec
lisi; sadaları) 

REİS — Efendim; Meclis Nisabı müzakere-
Kanununu tadil ediyor. 

HACI TEVFÎK Ef. (Kângırı) — Her halde 
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mevcudun sülüsanı ekseriyetiyle kabul olunacak 
maddedir. (Gürültüler) 

REİS — Efendim; müzakerenin kifayetine 
dair bir takrir vardır. Müzakereyi kâfi görenler 
•lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Bir takrir vardır. Onu okuyacağız : 
Riyaseti Celileye 

Meclis âzalarının harcırahlarının (100) lira
dan itasına mütedair olan lâyihada isabet olma
dığı, bununla beraber Kanunu Esasinin bir mad
desinin tadili mahiyetinde olduğu cihetle Ni-
y.amnamei Dahilinin bir maddesinin tadili 
mahiyetinde olduğu cihetle Nizamnamei Da
hilinin maddei mahsusası hükmünce sü-
lüsani 'ekseriyetle yani (215) âza mev-
cudolmadıkça müzakere edilemiyeceği ve sa
londa bu mesele hakkında nisap mevcudolmadı-
ğmdan meselenin diğer bir celseye talikini tek
lif eylerim. 

14 Teşrinievvel 1338 

Karahisarı Sahih 
Nebil 

REİS — Efendim usulü müzakereye dair 
olan bu takriri reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
memiştir. 

Efendim Kanunun birinci maddesini reyi 
âlinize vaz'edeceğim : 

Nisabı Müzakere Kanununun yedinci maddesini 
muaddil Kanun 

MADDE 1. — Nisabı müzakere Kanununun 
yedinci maddesi berveçhi âti tadil edilmiştir : 

Büyük Millet Meclisi azasına senede bir de
faya mahsus olmak üzere on bin kuruş üzerin
den azimet ve avdet harcırahı verilir. Aile har
cırahı bir devrei intihabiyede azimet ve avdet 
olarak ancak bir defaya münhasırdır. 

REİS — Maddeyi reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — işbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

REİS — İkinci maddeyi reyinize vaz'edi
yorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldıran. 
Kabul edilmiştir. 
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MADDE 3. — İşbu kanun Büyük Millet. 

Meclisi tarafından ifa olunur. 
REİS — Üçüncü maddeyi reyinize vaz'edi

yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tâyini esami 
ile reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler 
beyaz, etmiyenler kırmızı rey vereceklerdir. 
Lütfen reylerinizi istimal buyurunuz. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Hademe 
dışardan rey puslası getirip sepete atıyor. 

REİS — Efendim ne kadar telâş ediyorsunuz. 
Gördüm attırmadım. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) ;— Efendini 
evvelce de getirdi, attı. 

REİS — Efendim görmemişim rica ederim. 
NEBİL Ef. (Devamla) — Görmediyseniz bu 

reyler keenlemyekündür. 
REİS — Kâtip Bey buradadır. Ben tebligat

ta bulunmadım rica ederim. 
NEBİL Ef. (Devamla) — Rica ederim hade

me dışardan rey puslası getirmiş. Böyle dışardan 
pusla getirip sepete atamaz. 

REİS — Gördüm ve menettim rica ederim bu 
tarzda muamele etmeyiniz. 

NEBİL Ef. — Bunu görmek Makamı Riyase
tin vazifesidir. 

REİS — Efendim Makamı Riyaset vazifesini 
bilir. (Nizamname ahkâmını tatbik ediniz sesleri) 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Nizamna
mei Dahilî ahkâmının tatbik olunmasını istirham 
ediyorum, rica ederim dışardan rey puslası geti
rilip atılamaz. Ben milletin hukukunu muhafaza 
ediyorum. Atamıyacaktır. 

HÜSNÜ B. (Bitlis) — Reis Bey niçin Nizam
namei Dahilîyi tatbik etmiyorsunuz? 

REİS — Rica ederim efendim, gürültüye mey
dan vermeyiniz. Size ihtar ediyorum. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — İstediğiniz 
kadar ihtar ediniz. Ben milletin hakkını müdafaa 
ediyorum. 

REİS — Rica ederim Nebil Efendi, yerinize 
• oturunuz. Efendim kanunun tâyini esami ile reye 
vaz'mda 159 kişi reye iştirak etmiştir. (68) ret, 
(90) kişi kabul ediyor. Bir kişi de müstenkif. Bi
naenaleyh ekseriyet hâsıl olmadığından ikinci de
fa reye koyacağız. On dakika teneffüsten sonra 
tekrar içtima akdederiz. 

Hitamı celse; saat : 3,30 



DÖRDÜNCÜ GELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 3,35 

REİS — Reisisani Dr. Adnan Beyefendi 

KATİPLER : Atıf Bey (Kayseri), Hakkı Bey (Van) 

RElS — Efendim celseyi açıyorum. 
SIHHÎYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE 

VEKİLİ RIZA NUR B. — Efendim bendeniz 
burada yokken Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye 
bütçesini müzakere buyurmuşsunuz ve bir fikir
den dolayı encümene iade edilmiş, şimdi encü
mence işi bitmiştir, müsaade buyurulursa bunu 
Pazartesi ruznamesine veyahut başka bir günkü 
ruznameye alalım, 

RElS — Efendim zaten bütçeler ruznamede-
dir. Yalnız Beyefendinin buyurduğu bütçe henüz 
Riyasete tebliğ edilmemiştir. Şimdi kendileri Pa
zartesi gününü teklif ediyorlar. Kabul buyurur
sanız Pazartesi ruznamesine koyalım. (Kabul ses
leri) Peki efendim kabul edilmiştir. 

2. — Çorum Mebusu Ferid Beyle rüfekasmın, 
Merhum Kolağası Resneli Niyazi Bey ailesiyle 
Ankara Mebusu sabıkı Atıf Beye evvelce muhas-
sas iken büâhara kaf edilmiş olan hidematı vata
niye tertibinden maaşların tekrar itası hakkında 
kanun teklifi ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası (2/349) 

RElS — Efendim bir meselenin takdimen 
müzakeresi hakkında arkadaşlarımızın bir takriri 
vardır. 

Riyaseti Celileye 
1324 inkılâbı kahramanlarından Atıf Bey hak

kında ruznamede mevcut ve bir maddeden ibaret 
lâyihai kanuniyenin mevaddı saireye takdimen 
müstaceliyetle müzakeresini teklif eyleriz. 

14 Teşrinievvel .1338 

Sinob Lâzistan Amasya 
Hakkı Hami Âbidin Ömer Lûtf i 

Erzurum Malatya Gazianteb 
Süleyman Necati Sıdkı Yasin 

Malatya Erzurum Erzurum 
Hacı Garib Hüseyin Avni ismail 

Kozan 
Dr. Fikret 

Maraş 
Hasib 

Gazianteb 
Ragıb 
Elâziz 

Hüseyin 
Maraş 
Rüşdü 

Burdur 
Veli 

izmit 
(Okunamadı) 

Erzurum 
Asım 

Diyarbekir 
Hamdi 
Gene 

Haydar 
Burdur 

Mehmed Akif 

Kars 
Cavid 

Kângırı 
Said 

Hakkâri 
Mazhar Müfid 

Hakkâri 
Tufan 
Siird 

(Okunamadı) 

SOYSALLI İSMAİL SUBHl B. (Burdur) 
— Maslup Kemal Bey hakkında da vardır. 

REÎS — O zaten ruznamededir. 
SOYSALLI İSMAİL SUBHl B. (Burdur) 

— Bu ona takaddüm edebilir. 
REİS — Efendim bir defa bu takrir tak

dimen müzakeresi manasınadır. Hemen şimdi 
müzakeresini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyet teklif ediyorlar. Müstaceliyeti 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Müstaceliyeti 
de kabul edilmiştir. 

FEYYAZ ALI B. (Yozgad) — Ondan son
ra maslup Kemal Beyin şeyini reye koyunuz. 

REİS — Efendim o zaten ruznamededir. 
SOYSALLI İSMAİL SUBHl B. (Burdur) 

— Efendim ailesi perişandır. 
RElS — ismail Subhi Bey telâş buyurma

yınız. Tekrar reye koyacağız. 
REÎS — Efendim diğer bir takrir daha var

dır. 

3. — TAKRÎRLER 

1. -•— Adana Mebusu Zamir Beyle arkadaş
larının, Ziraat makinalarında müstamel mevad
dı müşteile ve damızlık hayvanat ve kimyevi güb-
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relerin Gümrük Resminden muaf olmasına d-air 
kanun teklifinin Perşembe Ruznamesine alınma
sına dair takriri. 

Riyaseti Celileye 
Encümenlerce muamelei lâzimesi ikmal edi

lerek 4 Eylül 1338 tarihinde Makamı Riyasete 
takdim kılman Ziraat makinalarmda müstamel 
her türlü mevaddı müşteile ile damızlık hay
vanat, kimyevi gübrelerin Gümrük Resminden 
muafiyeti hakkındaki lâyihai kanuniyenin mem
lekette vaziyeti itibariyle intacı elzem olduğun
dan müstaceliyet karariyle ruznameye alınarak 
önümüzdeki Perşembe günü müzakere edilmesini 
teklif ederiz. 

Necib 

Adana Mebusu Kastamonu Mebusu 
Zamir Abdülkadir Kemali 

Bolu Mebusu 
Abdullah 

Karesi 

Mardjn 
Deniş 
İsparta 

Hacim Muhiddin Hacı Tahir 
Biga 
Haindi 

Afyon Karahisar 
Ali 

Karahisarı Sahih 

Saruhan 
Avni 

İstanbul 
Nüzhet 

Bitlis 
Nebil Yusuf Ziya 

Karaiıisarı Sahih 
İsmail Şükrü 

Kozan Cebelibereket 
Dr. Fikret ihsan 

Karahisarı Sahib 

İstanbul 
Ali Rıza 

Ankara 
Şemseddin 

Kozan 
Mehmed Şükrü Mustafa' Lûtfi 

Bayezid Adana 
Süleyman Sudi Eşref 
Siverek Sinob 
Lûtfi Hakkı Hami 

Oanik Burdur 
(Okunamadı) Mehıned Akif 

Adana Gaziaııteb 
Abdullah Şahin 

Hakkâri Gaziaııteb 
Mazhar Müfid Yasin 

Bolu Kırşehir 
Şükrü Yahya Galib 

Lâzistan İsparta 

Siird 
(Okunamadı) 

Lâzistan 
Ziya Hurşid 

Adana 
Mehmed Hamdi 

Kozan 
(Okunamadı) 

Siird 
Necmeddin 

Gazianteb 
Ragıb 

Siird 
Osman Mehmed Nadir Mustafa 
Antalya Muş 

(Okunamadı) Ahmed Hamdi 
Erzurum 

Mustafa Durak 

Ergani 
(Okunamadı) 

İsparta 
(Okunamadı) 

REİS — Efendim burada da iki teklif var
dır. Birisi Perşembe günkü ruznameye ithalini 
teklif ediyorlar. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Perşembe \pım\ Nevahi 
Kanununa mahsustur. 

REİS.— Söyliyeceğim efendim. Halbuki Per 
şembe gününü kemali ehemmiyetle Nevahi Ka
nununa tahsis buyurdunuz. Onun için efendim 
bendeniz Perşembeden sonraki bugünü teklif et
mek mecburiyetindeyim. Cumartesi günkü ruz-
namemiz vardır. Cumartesi günkü ruznameye 
vaz'edilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. Sonra efendim müstaceliyet 
kararı teklif ediliyor. Müstaceliyeti kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Müstacelen müzakeresi 
kabul edilmiştir. Efendim şimdi kabul edilen 
Atıf Beyin maaşına dair olan kanunun müzake
resine geçiyoruz. 

Madde 1. — Resneli Niyazi Bey merhumun 
ailesine muhassas dört bin ve Biga Mebusu Sa
dık Atıf Beye muhassas iki bin kuruş ki ceman 
altı bin kuruşun senevisi olan yetmiş iki bin 
kuruş 1337 senesi Düyunu Umumiye bütçesinin 
hidematı vataniye faslına ilâve edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun 
Maliye Vekili memurdur. 

icrayı ahkâmına 

Çorum Mebusu 
Ferid 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Resneli Niyazi Bey merhumun ailesine ve 

Ankara Mebusu sabıkı Atıf Beye hidematı vata
niye tertibinden muhassas maaşatm devamı tes
viyesi hakkında, Çorum Mebusu Ferid Bey ve 
rüfekasmın merbut teklifi kanunileri ve esbabı 
mucibesi encümenimizce mütalâa ve tetkik 
olundu. 

İcabı ledetteemmül Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin idaresi haricinde ikamet edenlere maaş 
tahsisi mümkün olmadığı ve merhum Resneli Ni
yazi Beyin ailesinin malûm bulunmadığı cihetle 
icra edilecek tahkikatın neticesine talikan bu bap
ta halen bir karar ittihazı muvafık görülmemiş
tir. 
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Atıf Beye gelince; istihsali meşrutiyet emrin

de sebk eden mesaii fedakâranesine ve meşrutiyeti 
mütaakıp ifa eylediği hidematı fevkalâdeye mü-
kâfeten 3 Ramazan 1332 ve 13 Temmuz 1330 ta
rihli Kanunla kendisine hidematı vataniye terti
binden şehrî 2 000 kuruş maaş tahsis edilmişken 
mütarekeyi mütaakıp ingilizler tarafından takar-
rübedilmiş olan erbabı hamiyet arasında muma
ileyh de Malta'ya götürülmüş ve orada bulundu
ğu müddetçe bittabi maaşını alamamıştır. Büyük 
Millet Meclisinin teşebbüsü neticesinde ahiren esa
retten kurtularak doğruca iradei milliye dâhiline 
şitabeylemiş olan ve Malta'da iken geçirdiği has
talık neticesinde malûl kalmış bulunan bu feda
kâr vatandaşımızın mükâfatı müktesebesinin ve
rilmemesi lâzimei kadirşinasiye mugayir olacağın
dan mumaileyhe hidematı vataniyeden muhassas 
maaşın itası esas itibariyle encümenimizce kabul 
edilmiş ve fakat; mukarreratı cariyeye nazaran 
tertibi mezkûrden maaş tahsisi mutlaka Meclisi 
Âlice kabul edilmiş bir kanuna müstenidolmak 
ve tahsis edilecek maaşın haddi âzamisi bin ku
ruştan ibaret bulunmak lâzımgeldiği cihetle tek
lifi vâkım bu esasat dairesinde bittadil Heyeti 
Celileye arz ve takdimi tezekkür kılındı. 

Reis 
Saruhan 
Reşad 

Âza 
Diyarbekir 

Hacı Şükrü 
Âza 

Kâtip 
Corum 
tsmet 

Erzurum Mebusu 
Hüseyin Avni 

15 Mart 1338 

Âza 

Âza 
Erzurum 

Faik 
Âza 
Niğde 
Vehbi 

Madde 1. — Ankara Mebusu sabıkı Atıf Beye 
hidematı vataniye tertibinden bin kuruş maaş tah
sis edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun 
den itibaren merivülicradır. 

Mart 1338 tarihin -

Madde 3. — işbu kanunun icarayı ahkâmına 
Maliye Vekili memurdur. 

RElS — Efendim kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında söz istiyen var mı? (Kabul; sesleri) 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz is
tiyen yoktur. Kanun zaten bir maddedir. Mad
delere geçiyoruz. 

. 1338 C : 4 
Ankara Mebusu sabıkı Atıf Beye hidematı 
vataniye tertibinden bin kuruş maaş tahsisine 

dair Kanun 

MADDE 1. — Ankara Mebusu sabıkı Atıf 
Beye hidematı vataniye tertibinden bin kuruş 
maaş tahsis edilmiştir. 

REİS — Efendim birinci madde hakkında 
söz istiyen var mı? (Hayır; sesleri) Birinci mad
deyi reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — işbu kanun 1 Mart 1338 ta
rihinden itibaren meriyülicradır. 

MADDE 3. — işbu kanunun icrayı ahkâmı
na Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Efendim 2 nci ve 3 ncü maddeleri 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. 2 nci ve 3 ncü 
maddeler- kabul edilmiştir. Efendim kanunun 
heyeti umumiyesini tâyini esami le reyi âlnize 
vaz'ediyorum. Lütfen reylerinizi istimal buyu
run. (Kemal Beyin de; sesleri) 

Efendim Pazartesi rııznamesi için, Boğazlı-
yan Kaymakamı merhum Kemal Bey ailesine 
maaş tahsisine dair lâyihai kanuniyeyi ruzna-
meye almıştık. Fakat araya başka şeyler girdi, 
onu müzakere edemedik. Eğer münasip görür
seniz bundan sonra onu müzakere edelim. Kabul 
ediyor musunuz? (Hay, hay kabul; sesleri) Peki 
efendim kabul edilmişti)*. 

Efendim; diğer teklifi kanuniyi tâyini esami 
ile reyinize demin vaz'etmiştim. Reyini vermiyen 
zevat reyini versinler. Reyini vermiyen zevat var 
mı? (Var; sesleri) Efendim istihsali âra hitam 
bulmuştur. 

3. —'Kayseri Mebusu Ahmed Hilmi Beyin, Sa
bık Boğazlayan Kaymakamı maslup Kemal Bey 
ailesine hidematı vataniye tertibinden maa§ tah
sisi hakkında kanun teklifi ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası (2/352) 

REİS — Efendim merhum Kemal Beyin aile
sine maaş tahsisine dair lâyihai kanuniyenin mü
zakeresine başlıyoruz. 

B. M. Meclisi Riyaseti Oelilesine 
Müsellemdir, ki bâzı ölüler milletinin hayat 

ve intibahını kazanırlar, hayatını milleti için 
feda ederler. Merhum Nusret Bey bu cümleden 
olduğuna binaen ailesine maaş tahsis etmek 
suretiyle millet kadirşinaslığını gösterdi. Bu-
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mm gibi Boğazlıyan Kaymakamı merhum Ke
mal Beyin ailesi de yetim bıraktığı çocuğu ile 
muhtaç ve elim bir vaziyette bulunuyor. Malûm 
olduğu üzere Kemal Beyi vahi ve esassız isna-
data kurban ederek idam ettiler. Sureti vefatı 
milletin tarihinde iz bırakan merhumun muhtaç 
bulunan ailesine maaş tahsisi için maddei âti-
yei kanuniyenin kabulünü Heyeti Umumiyeye 
arz ve teklif eylerim. 

Kayseri Mebusu 
Ahmed Hilmi 

Madde 1. — Boğazlayan Kaymakamı esbakı 
maslııp Kemal Beyin ailesine şehrî iki bin ku
ruş maaş tahsis edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi kabulün
den itibaren mer'idir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Esbak Boğazlayan Kaymakamı olup teh

cir ve taktil bahanesiyle Dersaadet'te Divanı 
Harb karariyle şaiben idam edilen merhum Ke
mal Bey ailesinin muhtaç ve elîm bir vaziyette 
bulunduğundan bahsile, hidematı vataniye ter
tibinden maaş tahsisi hakkında, Kayseri Me
busu Ahmed Hilmi Beyin merbut teklifi kanu
nisi esbabı mucibesiyle, tetkik ve mütalâa olun
du. Hayatını milleti için feda eden ve vatanı 
mukaddesimiz için, kurban edilen merhum Ke
mal Bey ailesinin muhtaç ve sefil bir halde sü
rünmesi merhamet ve adaleti milliyeye muga
yir olmasına ve aynı isnadattan dolayı, keza-
liik istanbul'da idam edilen Nusret Beyin aile
sine maaş tahsisi suretiyle kadirşinaslığını gös
teren Büyük Millet Meclisinin Kemal Bey mer
humun ailesini bu atıfetten mahrum bırakmı-
yacağı tabiî bulunmasına ve her nekadar lâyi
ha ve Kavanini Maliye encümenlerince memu
rini Devletten olan merhum mumaileyhin aile
sine usulen maaş tahsisi lüzumu dermeyan olun
makta ise de müddeti hizmeti kanunen ailesi
ne maaş tahsisine kâfi gelecek derecede olma
dığı icra edilen tetkikattan anlaşılmasına meb-
ni merhum mumaileyhin melfuf şahadetname 
mucibince, efradı ailesi dokuz yaşında Müzehhez 
hanım ve sekiz yaşında Müşerref hanım ve 
dört yaşında Adnan Bey namında üç çocuğuy
la Hatice hanım isminde bir ailesinden iba-

. 1338 0 : 4 
ret olduğu anlaşılmakla beherine beşer yüz 
kuruş itibariyle ailei mumaileyhaya hidematı 
vataniye tertibinden şehrî iki bin kuruş maaş 
tahsisi encümenimizce kabul edilmiş ve bu bap
ta tanzim kılman lâyihai kanuniye merbutan 
takdim kılınmış olduğundan, bir an evvel tasdi
kiyle mezkûr ailenin zaruret ve sefaletten tah-
lisleri Heyeti Celilenin nazarı şefkat ve mer
hametine arz olunur. 

23 Ağustos 1338 
Reis Mazbata M. Kâtip 

Oazianteb Hakkâri Yozgad 
Ali Cenaaıi Mazhar Müfid Feyyaz Âli 

Âza Âza Âza 
Erzincan Yozgad Kayseri 

Mehmed Emin Bahri Osman Zeki 

Mevaddı Kanuniye 

Madde 1. — Dersaadet'te Divanı Harb kara
riyle şaiben idam olunan Boğazlayan Kayma
kamı esbakı Kemal Beyin refikasiyle üç çocu
ğuna hidematı vataniye tertibinden beşer yüz 
kuruş itibariyle şehrî iki bin kuruş maaş tah
sis olunmuştur. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Maliye "Vekili memurdur. 

REÎS — Efendim kanunun heyeti umumi-
yesi hakkında söz istiyen var mı? (Hayır ses
leri.) Maddelere geçilmesini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

Boğazlayan Kaymakamı esbakı Kemal Beyin 
ailesine Hidematı vataniye tertibinden maaş 

tahsisine dair Kanun 

MADDE 1. — Dersaadet'te Divanı Harb ka
rariyle şaiben idam olunan Boğazlayan kayma
kamı *sbakı Kemal Beyin refikasiyle üç çocuğuna 
hidematı vataniye tertibinden beşer yüz kuruş 
itibariyle iki bin kuruş maaş tahsis olunmuş
tur. 

EMÎN B. (Erzincan) — Efendim birinci 
maddede bir tâbir vardır. Bunda nazarı dikka
tinizi celbetmek isterim. «İstanbul'da Divanı 
Harb» Tâbiri var. İstanbul Divanı Harbi 
denildiği zaman mutlaka onun gayrimeşru ol
duğuna dair bir kayıt olmalıdır. Yoksa aynı tâ-
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biri kabul edersek İstanbul'da meşru bir Di
vanı Harb tarafından idama mahkûm edilmiş 
olduğu anlaşılır. Onun için onu takyidetmek 
lâzımgelir. Binaenaleyh bu Divanı Harbin gay
rimeşru ve gayrikanuni bir Divanı Harb oldu
ğunu irae edecek tâbir bulmak lâzımdır. Bende
niz burada gayrimeşru Divanı Harb denmesini 
teklif, ederim. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Efen
dim bu Divanı Harb eğer meşru olsaydı Büyük 
Millet Meclisi meşru bir divanı harbin astığı 
adama maaş tahsis etmezdi. Mademki maaş tah
sis ediliyor, bununla beraber onun gayrimeşru 
denilmesine lüzum yoktur. Esasen gayrimeşru, 
mevhum bir divanı harbtir. Binaenaleyh buna 
mâna yoktur. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Emin Beyin 
söylemiş olduğu söze bendeniz de iştirak ede
rim. Oraya gayrimeşru diye bir kayıt girmeli, 
sonra maddei kanuniyede zevcesi tâbiri var
dır. Zevcesi tâbiri malûmuâliniz mutlaktır. Bi
naenaleyh Kemal Beyin iki zevcesi olduğu 
söyleniyor. Bunun birisi zatülzzevçtir. Onun için 
ona maaş tahsisi lâzımgelmez. Zatüzzevç olan 
varsa o suretle tashih edilmeli. 

* . £. : : : • • " ' • - • - - • • 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Efen
dim Kemal Bey merhumun iki zevcesi varmış; 

•'. fakat bir tanesini hali hayâtında iken ıtlak etmiştir. 
idamında tahtı nikâhında değildi. Binaenaleyh 
şimdi bir zevcesiyle evlâtlarına maaş tahsis edi
liyor. Muvazenei Maliye Encümeni onu nazarı 
dikkate almış ve kanunu olveçhile yapmıştır. 
* \z ' - :"';-'""' " ' 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Bende
niz isimlerinin yazılmasını isterim. Çocukların 
isimleri de esbabı mucibe mazbatasında zikredil
miştir 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Mad
delere de isimleri girmelidir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) -~ Ar
zu ederseniz maddede isimlerini zikredebilirsi
niz. Esbabı mucibe mazbatasında vaırdır. He
yeti Aliyenizin kabulüne iktiran ederse isim
leri maddelere de konabilir. Sonra efendim 
rüfekadan Emin Beyefendi ve Müfid Efendi 
Hazretleri gayrimeşru kaydının da vaz'mı be
yan buyurdular efendim. Eğer meşru idam 
edilmiş olsaydı zannederim ki, koca Millet 
Meclisi meşru idam edilen adamların evlâtlarına 
böyle hidematı vataniye tertibinden maaş tahsis 
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I etmez. Bu pek bedihi bir şeydir ki zavallı Ke

mal Bey merhum o merim divanı harbin bigay-
rihakkin duçarı gadri olmuştur ve o gadri tak-

| dir buyuran Heyeti Celileniz de onun yetim ev
lâtlarına maaş tahsis etmek suretiyle gayrimeş
ru olduğunu âleme ilân ediyor. Hayır bu kâfi 
değildir, illâ bir kayit konulmak hususu eğer 
tasvibinize iktiran ederse tabiî encümen bunda 

•>. sizinle beraberdir. 
HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — İstan

bul Divanı Harbi tâbirini kamilen kaldıralım, 
esbak Boğazlıyan Kaymakamı merhum Kemal 
Bey ailesine maaş verilecektir diyelim. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Şimdi efen
dim her halde İstanbul'daki divanı harbler 
- Yani İstanbul'da bittabi birçok divanı harb 
Jor - vardı. Binaenaleyh bu teşekkül eden divanı 
harblerden hangisi tarfamdan idam edildiği zik-
redilirse, temini maksada kifayet eder zannede
rim. Malûmııâlileri divanı harbler - alelekser 
divanı harb riyasetlerinde bulunanların iemi ile 
yâd edilir, meselâ Kürt Mustafa (Nemrut Mus
tafa sadaları) yahut Nemrut Mustafa Divanı 
Harbi denir (Evet sesleri) Merhum Kemal Bey 
hangi divanı harb tarafından verilen karar üze
rine idam edilmiştir? Bilmiyorum. (Nâzım Paşa 
sesleri) O halde (Nâzım Paşa Divanı Harbi ta
rafından) cümlesiyle ifade edilirse zannederim 
maksadı temin eder. Hangi divanı harb tarafın
dan idam edilmişse bendeniz onun isminin zik
redilmesini teklif ederim. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
—• Efendim gayrimeşru kaydının konulmasına 
lüzum yoktur. Çünkü Kemal Bey idam edildiği 
zaman, İstanbul işgal altında bulunuyor ve gay
rimeşru bir hükümet hükümran oluyordu, Ke
mal Beyin idamıdır ki Anadolu'daki harekâtı 
mil üyenin başlangıcına sebebiyet vermiştir ve 
bu Büyük Millet Meclisi Kemal Beyin idamı
nın neticesinde doğmuştur. Kemal Bey Ana
dolu'da kendi haliyle çalışan, kendi istiklâli 
için çalışan ve uğraşan ve kan döken bir halkın 
ilk kurbanı oldu, millî mefkurenin ilk kurbanı 
oldu. Kemal Bey idam edildikten sonra Ana
dolu'da harekât başladı ye hakiki düşmanlar 
Anadolu'ya karşı ve İstanbul'a karşı Kemal Be
yin idamından sonra tecavüzünü arttırdı ve her 
tazyikin bir aksi olur kaidseine tevfikan Ana
dolu kuvvetleri vücut buldu. Binaenaleyh hide
matı vataniye tertibinden Kemal Beyin yav-
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rutarına m&âş tahsisine dair yapılan kanunda 
gayrikanuni idam gayrimeşru divanı harbler 
kaydını koymaya bence katiyen lüzum yoktur. 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair bir 
takrir vardır. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — 
Efendim bir noktayı arz edeceğim. Hidematı va
taniye tertibinden maaş alanlara bin kuruştan 
fazla tahsis edilmemesi hakkında... 

REİS — Zaten bin kuruş değildir, beş yüz 
kuruştur. 

Efendim müzakerenin kifayetini kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Müzakere kâfi gö
rülmüştür. 

Tadil takrirleri vardır. Okunacak : 
Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. (Gayrikanuni müteşekkil 
Nâzım Paşa Divanı Harbi) kaydının ilâvesini 
teklif eylerim. 

Erzincan Mebusu 
Emin 

Riyaseti Celileye 
İşbu maddeye (Gayrikanuni) kaydının ilâve

siyle tadilini teklif eylerim. 
14 Teşrinievvel 1338 

Kırşehir Mebusu 
Müfid 

Riyaseti Celileye 
Maddei kanuniyede maslup merhum Kemal 

Bey ailesi efradına tahsis edilen beşer yüz kuruş 
maaşlar gayrikâfi olduğu cihetle beherine yedi 
yüz ellişer kuruş olmak üzere tezyidini teklif 
ederim. 

13 Teşrinievvel 1338 
Burdur Mebusu 

İsmail Subhi Soysalh 

Riyaseti Celileye 
Maddenin berveçhizir kabulünü teklif ey

lerim. 
Mdade 1. — «Şehidi millî Boğazlıyan Kayma

kamı esbakı Kemal Beyin refikasiyle.... ilâ» 
şeklinde maddenin tadilen kabulünü teklif 
eylerim. 

Sinob Mebusu 
Hakkı Hami 

REİS — Efendim, Hakkı Hami Beyin tak
ririni reye yaz?ediyorum. (Zevcesi densin, ses
leri) 

. 1338 C : 4 
HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Efendim, ben

deniz zevce tâbirini kabul ediyorum. 
REİS — Efendim, Hakkı Hami Beyin tak

ririni refikası tâbiri yerine, zevce tâbirini ko
yarak tekrar okuyorum, reye vazedeceğim» 

(Tekrar okundu.) 
Bu tadilnameyi kabul edenler lütfen ellerini 

kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Efendim diğer iki tadilname vardır. Birisi 

Kırşehir Mebusu Müfid Efendinin, diğeri Er
zincan Mebusu Emin Beyindir. Bu takririn bi-
risinde; (Gayrikanuni müteşekkil Nâzım Paşa 
Divanı Harbi) deniyor. (Lüzum kalmadı, ses
leri) Bunu kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edilmemiştir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Şehidi 
millî tâbiri kâfidir, efendim. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Benim tak ririmi 
reye koymayınız geri alıyorum. 

REİS — Müfid Efendi takririni ^eri alıyor
lar. Bir de İsmail Subbi Beyin zamma mütaal-
lik bir takriri vardır. 

(İsmail Subhi Beyin takriri tekrar okundu.) 
REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen el

lerini kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 
MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Zaten 

reye konamaz. 
REİS — Bütçe değildir, kanundur. Bütçe

nin fasıllarını müzakere etmiyoruz. Esasen ka
bul edilmemiştir. 

Efendim maddeyi tadil veçhile okuyacağım. 
Reyi âlinize vaz'edeceğim maddenin muaddel 
şekli. 

MADDE 1. —Boğazlayan Kaymakamı esba
kı Kemal Beyin zevcesiyle üç çocuğuna hide
matı vataniye tertibinden beşer yüz kuruş iti
bariyle şehrî iki bin kuruş maaş tahsis edil
miştir. 
, HÜSEYİN B. (Elâziz) — Şehidi millî ol
maz. 

REİS —' Rica ederim efendim, mesele yok
tur. Meclisi Âlinizce kabul edilmiştir. 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — İsim
lerin maddeye derci lâzımdır. 

REİS — Efendim, isimlerin maddeye yazıl
ması da lâzımgelir diyorlar. Bendeniz kendi 
kendime isim teklifini reye koyamam. Tadil 
teklifi olmalıdır, ki reye vaz'edebileyim. 

HÜSEYİN B. (Elâziz, — Böyle şehidi mil
lî tabiri olmaz efendim. 



î : 119 14.: 
REÎS — Oturunuz yerinize rica ederim. 
HAFIZ MEHMED B. (Trabzon).— îsimleri 

bilmiyoruz ki, tadil teklifini yapalım. 
REİS - - Efendim, isimlerin maddeye derci

ni Yozgad. Mebusu Feyyaz Âli Bey teklif edi
yor. İsimlerin maddeye dercini kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir, efen
dim. 

Boğazlayan Kaymakamı esbakı Kemal Beyin 
ailesine hidematı vataniye tertibinden maaş 

tahsisine dair Kanun 

MADDE 1. — Şehidi millî Boğazlayan Kay
makamı esbakı Kemal Beyin zevcesi Hatice ha
nımla kelimeleri Müzehhcr ve Müşerref hanım
lara ve mahdumu Adnan Beye hidematı vata
niye tertibinden beşer yüz kuruş itibariyle şeh
rî iki bin kuruş maaş tahsis edilmiştir. 

REÎS — Maddeyi bu şekilde reyi âlinize 
vaz'cdiyorum. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

REÎS - Efendim, Antalya Mebusu Musta
fa Beyin bir takriri vardır. 

Riyaseti ('elileye 
îşbu kanun bin üç yüz otuz sekiz senesi 

Martından muteberdir. Suretinde tadilini tek
lif eylerim. 

Antalya Mebusu 
Mustafa 

REÎS — Bu teklifi reyi âlinize vazediyo
rum. Kabil" edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmemiştir. Maddeyi reyi âlinize vaz'-
ediyorum. 'Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. İkinci madde kalbul edilmiştir. 

Efendim üçüncü maddeyi okuyoruz. 

MADDE 3. — îşbu kanunun icrayı ahkâmı
na Maliye Vekili memurdur. 

REÎS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lüt
fen ellerim kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim; kanunun heyeti unnumiyesim tâyini 
esami ile reyi âlinize vaz'ediyorum. Lütfen reyle
rinizi istimal buyurun. (Âra istihsal edildi) 

Efendim Ankara Mebusu sabıkı Atıf Beye hi
dematı vataniye tertibinden bin kuruş maaş tah
sisi hakkındaki Kanunun reye vaz'mda (169) zat 
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reye iştirak etmiştir. (8) müstenkif (4) redde 
karşı (157) reyle kabu] edilmiştir. (Bravo sesle
ri) V 

HÜSEYÎN AVNÎ B. (Erzurum) — Yaşasın 
ittihatçılar... (Handeler) 

REİS — Efendim ruznamede yine bu suret
le maaş tahsisine dair bir lâyihai kanuniye vardır. 
Bir maddeliktir. Arkadaşlardan bâzıları onun da 
bugün müzakeresini rica ediyorlar. (Münasip ses
leri) 

Efendim Boğazlayan Kaymakamı sabıkı Ke
mal Bey ailesine hidematı vataniye tertibinden 
maaş tahsisine dair olan kanunun tâyini esami ile 
reye vaz'ında (162) zat reye iştirak etmiştir. (7) 
müstenkife karşı (155) reyle kabul edilmiştir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Reis Bey bir 
kelime söyliyeceğim. Zapta geçsin. Atıf Bey hak
kında dört arkadaş ret reyi vermiştir. 

REİS — Rica ederim buna dair hiçbir şeyi 
söyliyemezsiniz. (Gürültüler) 

TUNALI HİLMÎ B. (Bolu) — Rica ederim 
müsaade buyurun söyliyeyim. O arkadaşlar bil
sinler ki, Şemsi Paşa Atıf m kurşunu ile devril
miştir. (Gürültüler, ayak patırtıları) 

REİS — Herkes istediği gibi reyini verir... 

/. — Gebze havalisi Kuvayı Milliye Kumanda
nı iken şehidolan Yahya Kaptan ailesine hidema
tı vataniyeden maaş itasına dair kanun lâyihası 
ve Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye encü
menleri maz hataları 

REÎS — Şimdi müzakeresini kabul ettiğiniz 
kanunu okuyoruz : 
•r*w:> *.a ı * » - , . <. > - * - • 

6 . XI . 1337 
T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

Gebze havalisi Kuvayi milliye kumandanı iken 
şehiden vefat eden Yahya Kaptan'm ailesine hi
dematı vataniye tertibinden bin kuruş tahsisine 
dair tanzim olunup İcra Vekilleri Heyetinin 
6 . XI . 1337 tarihli içtimamda kabul edilen ka
nun ve esbabı mucibe lâyihaları raptan takdim 
kılınmıştır. İfayı muktazasiyle neticesinin işarına 
müsaade buyurulmasını rica ederim, efendim. 

îcra Vekilleri Heyeti Reisi 
ve Erkânı Harbiyei 

Umumiye Vekili 
Feyzi 
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Esbabı Mucibe mazbatası 

Gebze ve havalisi Kuvayı milliye kumandanı 
iken şehidolan Yahya Kaptan'm zevcesinin bir ha
li perişanide kaldığı ve bu gibi hizmeti vataniye 
uğrunda ifnayı hayat.eden bir şehidin ailesinin 
ikdar ve iaşesi ise lâzimeden bulunduğundan ai-
lei mumaileyh aya hidematı vataniye tertibinden 
bin kuruş maaş tahsisi zımnında mazbata tanzim 
kılındı. 2 Teşrinisani 1337 

Lâyihai kanuniye 

MADDE 1 — Gabze ve havalisi kuvayı milli
ye kumandanı iken şeninden vefat eden Yahya 
Kaptan ailesine' hidematı vataniye tertibinden 
bin kuruş maaş tahsis edilmiştir. 

C : 4 

MADDE 2. — Tarihi ne; 
işbu kanunun icrasına Malrv 
îcra Vekilleri Heyeti Reisi 

ve Erkânı Harbiyei 
Umumiye Vekili 

Fevzi 
Müdafaai Milliye V. 

Refet 
Dahiliye V. 

Ali Fethi 
Maliye V. 

Hasan Hüsnü 
Nafıa V. 

Ömer 1 Ait fi 

şrinden muteber olan 
e Vekili memurdur. 

Şer'iye Vekili 
Fehmi 

Adliye V. 
Refik Şevket 
Hariciye V. 

Yusuf Kemal 
Maarif V. 

Hamdullah Sııbhi 
Sıh. ve Mu. iç. V. 

Dr. Refik 

Muş 
Ahmed Hamdi 

Yusuf-Zira Mehmed 

Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 
Gebze ve havalisi kumandanı iken sehiden ve

fat eden Yahya Kaptan'm. ailesine hidematı vata
niye tertibinden bin kuruş maaş tahsisine dair 
.îcra Vekilleri Heyetinden tanzim kılman lâyihai 
kanuniye ve esbabı mucibe mazbatası encümeni
mizde tetkik olundu. Giriştiğimiz şu cidali azim
de ve gayei millînin istihsali yolunda hayatlarını 
seve seve feda edenlerin terk edecekleri yavrula
rını düşünmek, onları cenahı himayesine almak, 
necib milletimizin şiarı kaderşinasisinden olmakla 
şehidi mağfur Yahya Kaptan'm muhtacolaıak bı
raktığı ailesine hidematı vataniye tertibinden bin 
kuruş maaş tahsisine, dair olan teklifi mezkûr en-
cümenimizce aynen bilkabul Muvazenei Maliye 
Encümenine takdim olunur. 
Kavanini Maliye En. Reisi Mazbata M. N. 

Erzurum Mebusu Antalya 
Hüseyin Avni Ali Vefa 

Kâtip Âza Âza 

Mazbata M 
Menteşe 

. Tevfik Rüşdü 
Âza 

Erzurum 
Salih 
Â^a 

Kozan 
Dr. Fikret 

Muvazei Maliye Encümeni mazbatası 
Merbut teklifi kanuni Kavanini Maliye Encü

meninin tasvibi veçhile encümenimizce de muva
fık görülmüş olmakla Heyeti Umumiyeye arz 
olunur. 

27 Şubat 1338 
Muvazenei Maliye En. 

Reisi 
Saruhan 

Reşad Di 
Âza 

İstanbul 
Neşet 

Âza 
Bolu 

Şükrü 

REÎS — Efendim heyeti umumiyesi hakkın
da söz istiyen var mı? (Hayır; sadaları) Maddele-
er geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 1. — Gebze ve havalisi kuvayı mil
liye kumandanı iken sehiden vefat eden Yahya 
Kaptan ailesine hidematı vataniye tertibinden bin 
kuruş maaş tahsis edilmiştir. 

REÎS — Efendim macMe hakkında söz istiyen 
var mı?. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Efen
dim efradı ailesi kaç kişiden ibarettir? Bunlara 
dair izahat verilsin; Muvazenei Maliye Encümeni 
meseleyi tenvir etsin. 

REÎS — Efendim bu bapta Muvazenei Mâli
ye Encümeninden bir arkadaş beyanı mütalâa 
buyursun. 

HÜSNÜ B. (Bitlis) — Şahıs hakkında da ma
lûmat versinler ailesi kaç kişidir? Bu maaş kaç 
kişiye verilecek?. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Efendim aile tâbi
ri müphem olduğu münasebetiyle, her halde kaç 
kişiye tahsis ediliyor. Burası tasrih edilmelidir. 
Ailesi kaç kişi olduğu isimleriyle beraber tasrih 
edilmeli ve bu anlaşılmalıdır ve illâ böyle efradı 
ailesi tâbirinin içerisine amcası da girer, tey
zesi de girer. Birçok esami girer. 

REÎS — • Efendim bunun mazbatası vardır. 
Müsaade buyurun mazbatasını okuyalım, ora
da da yoksa o zaman muvzuubahsederiz. 
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(Kavotrini Maliye Encümeni mazbatası tek

rar okundu.) 
Dr. FİKRET B. (Koşan) — Efendim, bu 

zatm bir zevcesiyle iki tane küçük tkerimesi 
var. Zevcesi Şevket ha amadır. Çocuklarının 
isimlerini bilmiyorum. 

REİS — Efendim, müsaade buyururu rsa... 
Bundan evvelki kanunda, tadilât yapıldı. Heye
ti Aliyeniz kabul etti. Muvazenei IVTaliye En
cümeni diyor ki, Pazartesi gününe tehir edin 
de muamelesini yapalım. Bu kanunun Pazarte
si ruznamesine tehirini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. Muvazene Encüme
nine gönderiyoruz. 

5. — Memaliki müstahlasada muvakkat ma-
hakimi cezaiye teşkiline dair kanun lâyihası ve 
Adliye, Dahiliye ve Muvazenei Maliye encümen
leri mazbatası 

6. — Memaliki müstahlasada menhubat ko
misyonları teşkiline dair kanun lâyihası ve Da
hiliye, Adliye ve Kavanini 3faliye encümenleri 
müşterek mazbatası 

REİS — Efendim, malûmuâliniz ruznamede 
bütçeler vardır. Fakat biliyorsunuz ki, geçen
lerde müzakeresine başladığımız bir kanun da 
vardır/ Araya birçok mühim celseler girdiği için 
devam edilememiştir. Ruznamede Memaliki müs 
tah]asaya gönderilecek mahkemeler hakkındaki 
Kanunun bakıyei mtizakeratı vardır. Arzu eder
seniz bunun müzakeresine devam edelim. 

NEBİL Ef. (Karahisan Sahib) — Efendim 
memaliki müstahlasaya gönderilecek İstiklâl ma-
hakimine • bendenizce - i özüm kalmamıştır. îs-
tihlâs olunan yerlerde divani harbler teşekkül 
etmiştir. Ve vazifeye bağlamıştır. Binaenaleyh 
artık böyle şeylerle iştigal etmiyelim. 

REİS — Efendim, bu mahkemeler hakkında 
söz söylüyecek var mıdır/ 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RA
UF B. —^Efendim, Heyeti Âliyenizden Heyeti 
Vekil eye. muhavvel istihlas edilen mahallere is
tiklâl mahakimi izamı teklifini ihtiva eden ev 
rak üzerine Heyeti Vekile muhtelif mukarrerat 
ittihaz etmiş ve kararınıza iktiran etmek üzere 
Heyeti Aliyenize takdim etmişti. Bu mey anda 
muvakkat bir zaman için bâzı mahakimi de tek
lif etmişti. (Seyyar mahakim, sesleri) Heyeti 
Umumiyçce seyyar mahakim izami kabul edilme-
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m iş istiklâl mahakimi izamı münasip görülmüş
tü. (Heyeti Umumiyece değil, encümence, ses
leri) Evet bendeniz bu seldin bu zaman için, mu
vafık olamıyacağı kanaatindeyim. Müsaade bu
yurunuz Heyeti Vekilede tekrar müzakere edil
mek üzere lâyihai kanuniye iade edilsin. 

REİS —- Efendim, Heyeti Vekile kanunu 
geri istiyor. 

NEBİL Ef. (Karahisan Sahib) — Efendim, 
müsaade buyurun. Başka biı şey soracağım. Me
maliki müstahlasada divanı harbler teşekkül et
ti mi, etmedi mi? Resmen hükümetin ağzından 
işitmek istiyorum. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RA
UF B. — Efendim, bâzı yerlerde manatıkı as
keriyede icabına göre tedbiri ihtiyati olmak üze
re divanı harbler teşkil edilir ve icrayı faaliyet 
edebilirler. 

NEBİL Ef. (Karahisan Sahib) — Bugün 
teşekkül edip icrayı faaliyet ediyor mu, etmiyor 
mır? 

HEYETİ VEKİLE REİSİ RAUF B. — Ma
hallerini t »iyin etmemek üzere zaruret gördükle
ri yerlerde icrayı faaliyet ediyorlar. 

REİS — Efendim, Hükümet, Heyeti Vekile 
kanun lâyihasını geri istiyor, geri verilmesini 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ueri iade 
edilmiştir. 

Efendim buna ait yine bir mazbata vardır. 
Menhubat komisyonları teşkiline dairdir. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisan Şarki) — Bu 
da o teklife taallûk eder efendim. 

REİS — Evet ben de onu söyliyecektim. Bu 
da o teklife taallûk eder ve zannediyorum encü-
menlerce de reddedilmiştir. Arzu ederseniz tıpkı 
lâyihai kanuniye gibi bunu da hükümete iade 
edelim. Bunun da hükümete iadesini kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. O da iade edilmiş
tir, efendim 

Efendim, bütçelerden bugünkü ruznamemiz-
de Evkaf Vekâleti bütçesi vardır. Şer'iye Ve
kili burada mıdırlar? Bundan sonra şüheda 
ailelerine takdirname itasına dair teklifi kanu
ni vardır. Geçen gün ekseriyeti azîme ile ruz-
nameye alınması kabul edilmişti. İsterseniz bu
nu, isterseniz bundan daha evvel ruznameye 
alman sivil İmalâtı Harbiye ustalarına verilecek 
yevmiyeler lâyihai kanuniyesi vardır. Onu mü
zakere edelim. (Şüheda aileleri hakkındaki Ka
nun sadaları) 
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7. — imalâtı Harbiyede müstahdem sivil us

talara harcırah itasına dair kanun lâyihası ile Si
vil îmalâtı Harbiye ustalarına harcırah itası hak
kında kanun lâyihası ve Kavanini Maliye ve Mu-
vazenei Maliye encümenleri mazbataları 

REİS — Efendim sivil İmalâtı Harbiye usta
larına verilecek yevmiyeler hakkındaki lâyihai 
kanuniye numara sırasiyl e daha evveldir. Bunu 
müzakere edelim. Müzakeresine başlıyoruz. 

23 . I I I . 1337 
T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

Sivil İmalâtı Harbiye ustalarına esnafı aske
riye misillû harcırah itası hakkında tanzim kılı
nıp İcra Vekilleri Heyetinin 22 . I I I . 1337 tari
hindeki ietimamda kabul edilen lâyihai kanuniye 
ve esbabı mucibeyi havi Müdafaa! Milliye Vekâ
letinin 10 . II . 1337 tarihli ve 475 numaralı ve 
Maliye Vekâletinin 6 Mart 1337 ve 1083-20203/37 
numaralı tezkereleri sureti musaddakaları rahvan 
takdim kılınmakla ifayı muktazasiyle neticesinin 
işarına müsaade buyurulmasını rica ederim efen
dim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve 
Müdafaai Milliye Vekili 

Fevzi 

10 . I I . 1338 
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti Celilesine 

Dersaadet'teki İmalâtı Harbiye fabrikalarının 
ve kısmı âzami Almanya'da ikmali tahsil etmiş 
sivil veya mütekait iken sivil olarak yevmiye ile 
müstahdem ustaları Anadolu'da derdesti tesis ve 
kısmen tesis olunmuş imalât fabrikalarında çalış
mak üzere ikna ve İrza edilerek inebolu'ya kadar 
celbolundukları halde yevmiye ile müstahdem si
vil işçilere harcırah verilmesi münafii kanun oldu
ğundan İnebolu'dan Ankara'ya kadar harcırah
ları verilememekte ve envai müşkülât ve sefalete 
mâruz kalmaktadırlar. Merkez ordusunda mev-
cudolup cephanesi kalmıyan Cebel obüsü topla
rında tadilâtı lâzime yaparak cephanesi bol sahra 
obüsü topları cephanesini endaht edebilecek l i r 
hale ifrağ için merkez ordusunun talebi üzerine 
Sivas'a izamı icabeden bir Hazine ustası dahi aynı 
sebepten dolayı yirmi günü mütecaviz bir zaman
dan beri sevk edilememektedir. Binaenaleyh Dor-
saadet'ten celbedilen ve hasbelicap mevakii saire-
ye izam edilecek olan sivil İmalâtı Harbiye usta
larına esnafı askeriye misillû harcırah itası hak-
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kında tanzim ve lef fen savbı Devletlerime» takdim 
kılman iki maddelik kanun lâyihasının sürati 
tasdik ve icrayı meriyetine mütaallik muamelele
rin icrasına müsaadei Devletleri arz ve istirham 
olunur efendim. ;'«->•:?:---:-

Müdafaai Milliye Vekili 
Fevzi 

Sivil İmalâtı Harbiye ustalarına esnafı askeriye 
misillû harcırah itası hakkında Kanun 

MADDE 1. — Ahvali fevkalâdeye ve İmalâtı 
Harbiyenin ihtiyacına mebni Dersaadet'ten ve 
mahalli saireden sureti mahsusada celbedilen ve 
hasbellüzum fabrikalardan mevakii saireye vasi-
feten izam 'kılınacak sivil ve yevmiyeli İmalâtı 
Harbiye ustalarına esnafı askeriye misillû harcı
rah verilir ve muhassasatları hakkında da esnafı 
askeriye muhassasatının sureti itası habkındıki 
mukarrerat tatbik olunur. 

MADDE 2. — İşbu kanun 21 Kânunuevvel 
1336 tarihinden muteber olup Maliye ve Müda
faai Milliye vekâletleri tatbik ve icrasına memur
dur. 

22 Mart 1337 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve 
Müdafaai Milliye Vekili Şer'iye Vekili 

Fevzi Fehmi 
Müdafaai Milliye V. Adliye V. V. I 

Fevzi Mehmed 
Dahiliye V. N. Hariciye V. V. 

Muhtar Ahmed Muhtar 
Maliye V. Maarif V. 

Ferid Hamdullah Subhi 
Nafıa V. İktisat V. 

Ömer Lûtfi Mahmud Celâl 
Sıhhiye V. Erkânı Harbiyei Umumiye V 

Dr. Refik Fevzi 

12 . I I I . 1338 
T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

Hasbellüzum celp veya bir mahalle izam kılı
nacak İmalâtı Harbiyede yevmiye ile müstahdem 
sivil ustalarla levazımatı umumiye fabrika ve 
müesseselerinde müstahdem sanatkârlara esnafı 
askeriye misillû harcırah itasına dair olup İcra 
Vekilleri Heyetinin 12 . I I I . 1338: tariİili içtima
mda kabul edilen lâyihai kanuniye ve esbabı mu
cibeyi havi Müdafaai Milliye Vekâletinin 9 . II . 
1338 ve 25 . I I . 1338 tarihli 219/559 ve 1600 nu-
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maralı tezkereleri sureti musaddakaları rabtan 
takdim kılınmıştır. İfayı muktazasiyle neticesinin 
inbasma müsaade buyurulmasını rica ederim 
efendim. İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve 

Müdafaai Milliye Vekili 
Fevzi 

9 : 2 . 1338 
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti Celilesine 
Hasbellüzum celp veya bir mahalle izam kı

lınacak İmalâtı Harbiyede yevmiye ile müstah
dem sivil ustaların esnafatı askeriye misillû 
Harcırah Kanunundan müstefidol maları hak
kında akdemce tanzim ve Büyük Millet Mecli
sine takdim kılman lâyihai kanımiyenin henüz 
tasdik ve tebliğ edilmemesinden yeniden tanzim 
edilen iki maddelik lâyihai kanuniye raptan tak
dim kılınmıştır. Bu ustalar sivil olmakla bera
ber lüzum görüldüğü zaman her yere hattâ cep
helere bile muvafakatleri alınmaksızın gönde
rilmekte ve kendileri de gitmektedirler. Bunlar 
memur, olmadıkları için kendilerine harcırah 
verilemediği gibi ecir olanlara verilen maktu 
harcırah miktarı da alelekser mahalli memuri
yetlerine gitmek için kifayet etmediğinden bun
ların da esnafatı askeriye misilhı Harcırah Ka
nunundan müstefidolmaları ınuvafıkı hak ve adil 
görülmüş olmakla mütekaddim kanunun Büyük 
Millet Meclisince tasdik ve kabulüne delâlet bu
yurulmasını rica ederim efendim. 

Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

25 . 2 . 1338 
Heyeti Vekile Riyaseti Celilesine 

9 . 2 . 1338 traih ve Harbiye Dairesi 259/559 
numaralı arızaya zeyildir. îmalâtı Harbiyeye 
mensup sivil ustaların hasbelicap bir mahalden 
diğer mahalle şevklerinde kendilerine itası arz 
ve teklif olunan harcırahın meslek ve vazifeleri 
itibariyle ordu için aynı kıymet ve mahiyette 
Levazımatı Umumiye fabrika ve müesseselerinde 
müstahdem sanatkârlara teşmili ile lâzimei mü
savat ve mâdeletin temini hususuna müsaade 
buyurulması maruzdur. 

Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

Lâyihai Kanuniye 

1. — Hasbellüzum celp veya bir mahalle 
izam kılınacak İmalâtı Harbiye sivil ustaları ile 
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Levazımatı Umumiye fabrika ve müesseselerinde 
müstahdem sanatkârlar esnafatı askeriye misilli! 
Harcırah Kanuunndan istifade ederler. 

2. — Bu kanun neşri tarihinden muteber 
olup icrayı ahkâmına Müdafaai Milliye ve Ma
liye Vekâletleri memurdur. 
İcra Vekilleri Heyeti Şer'iye Vekili 

Reisi ve Erkânı Fehmi 
Harbiyei Umumiye 

Vekili 
Fevzi 

Müdafaai Milliye Vekili Adliye V. 
Kâzım Refik Şevket 

Dahiliye V. Na. Hariciye V. V. 
Mehmed Vehbi Mahmud Celâl 

Maliye V. Maarif V. 
Hasan Hüsnü Mehmed Vehbi 

Nafıa V. İktisat V. 
Feyzi Sırrı 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Dr. Rıza Nur 

Riyaseti Celileye 
Lüzumunda celp veya bir mahalle izam kı

lınacak İmalâtı Harbiye sivil ustalariyle leva-
zımat fabrikalarında müstahdem sanatkârlara 
esnafı askeriye misillû harcırah itasına dair 
İcra Vekilleri Heyetinin, Heyeti Umumiyeden 
muhavvel 12 Mart 1338 tarihli ve 1473 numa
ralı lâyihai kanuniyesi encümenimizin 15 Mart 
1338 tarihli içtimamda tetkik ve müzakere edil
di. 

Lâyihai mezkûre esbabı mucibesinde be
yan olunduğu üzere muvafıkı hal ve maslahat 
görülerek aynen kabulü takarrür etmekle Mu-
vazenei Maliye Encümenine takdim kılındı. 

21 Mart 1338 
Kavanini Maliye En. Rs. Mazbata M. 

Erzurum Bolu 
Hüseyin Avni Şükrü 
Kâtip Âza Âza 
Ergani Konya Muş 

Sırrı Rifat Ahmed Ham di 
Âza Âza Aza 
Siird Grenç Siverek 

Celâl Sırrı 
Âza Âza 

Yozgad Çorum 
Süleyman Sırrı ——— 
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Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 

Sivil İmalâtı Harbiye ustalarına esnafı as
keriye misillû harcırah itası hakkındaki İcra 
Vekilleri Heyeti Riyasetinin 23 . I I I . 1337 ta
rih ve 756 - 6/321 numaralı tezkeresiyle gön-
lerilen lâyihai kanuniye bilvürut encümenimi
zin 5 Nisan 1337 tarihli içtimamda mütalâa 
olundu. 

Sivil İmalâtı Harbiye ustalarına mezkûr 
lâyihai kanuniye mucibince harcırah itası en-
cümenimizce de müttefikan kabul edilerek müs-
tacelen müzakere edilmek üzere Muvazenei Ma
liye Encümenine gönderilmesi takarrür etmiştir. 

5 Nisan 1337 
Müdafaai Milliye En. Rs. Mazbata M. 

Bolu Mersin 
* Yusuf İzzet Salâhaddin 

Kâtip 
Mersin 

Yusuf Ziya 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Hasbellüzum celp ve bir mahalle izam kılına

cak İmalâtı Harbiye ustalariyle Levazımatı Umu
miye fabrika ve müessesatı sanatkârlarına Har
cırah Kanununa tevfikan harcırah itası hakkında 
Heyeti Vekileden gönderilip encümenimize hava
le kılınan iki kıta lâyihai kanuniye mütalâa ve 
tetkik kılındı. Filhakika yeniden tesis edilen veya 
evvelce müesses olup tamir ve tevsiine lüzum gö
rülen fabrika ve müessesata mütehassıs İmalâtı 
Harbiye ustaları veya makinaları tamir edecek 
makina ustalarına esnafı askeriye. gibi harcırah 
itası musip ise de kanunun tertibi İmalâtı Harbi
ye veya Levazımatı Umumiye fabrikalarında 
müstahdem her hangi bir sanatkârın bir yerden 
ahar yere naklinde de harcırah itasını tecviz eder 
bir şekilde görülmekle iltibası defi ve yalnız esli-
hâ, mühimmat ve teçhizatı harbiye ve bunlara ait 
fabrikalar tamira't veya tesisatı için celp veya bir 
mahalle izam kılınacak İmalâtı Harbiye ustala
riyle Levazımatı Umumiye makina ve fabrikala
rını tesis ve tamir için gönderilecek makina usta
larına hasredecek surette tadil ve tertibedilen lâ
yihai kanuniye merbutan arz ve takdim kılınmış
tır. 

20 Mayıs 1338 

Reis Mazbata M. Kâtip 
Saruhan Gazianteb Çorum 

Reşad Ali Cenanı İsmet 
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Âza Âza Âza 

Mersin Erzurum Sivas 
Salâhaddin Hüseyin Avni Rasim 

Âza 
Edirne 
Faik 

Mevaddı kanuniye 

MADDE 1. — Esliha, mühimmat ve teçhizatı 
harbiye ve bunlara ait fabrikalar tamirat ve tesi
satı için celp veya bir mahalle izam kılınacak 
İmalâtı Harbiye mütehassıs sivil ustaların^ ve 
Levazımı Umumiye fabrika ve müesseselerinde 
makina tamir ve tesisi için gönderilecek levazımı 
umumiyeye mensup sivil ustalara esnafı askeriye 
misillû harcırah verilir. c 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren raeriyülicradır. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Maliye ve Müdafaai Milliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Efendim kanunun heyeti umumiyısi 
hakkında söz istiyen var mı! (Hayır sadaları) 
Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

Hasbellüzum celp veya bir mahalle izam edile
cek îmalâtı Harbiye sivil ustalariyle Levazımatı 
Umumiye fabrika ve müessesatı sanatkârlarına 

harcırah itasına dair Kanun 

MADDE 1. — Esliha ve mühimmat ve teçhi
zatı harbiye ve bunlara ait fabrikalar tamiratı 
veya tesisatı için celp veya bir mahalle izam kılı
nacak imalâtı Harbiye mütehassısı sivil ustaları
na ve Levazımı Umumiye fabrikalar ve müesse
selerinde makina tamir ve tesisi için gönderile
cek Levazımı Umumiyeye mensup sivil ustalara 
esnafı askeriye misillû harcırah verilir. 

REİS — Birinci madde "hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır sesleri) Birinci maddeyi reyi âli
nize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Birinci madde kabul edilmiştir.'' 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Maliye ve Müdafaai Milliye Vekilleri memurdur. 

REİS — ikinci ve üçüncü maddeler hakkında 
söz istiyen var mı? İkinci ve üçüncü maddeleri 
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reyi âlinize-vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen 
el kaldimn. Kabul edilmiştir. Efendim kanunun 
heyeti umumiyesini tâyini esami ile reyinize vaz'-
ediyorum. (Tâyini esami istemez sadaları) Efen
dim para verilecektir. Tâyini esami ister. Lûti'en 
reylerinizi istimal, buyurunuz. (Âra istihsal 
olundu.) ; 

8. — 1337 senesi Müvazenei Umumiye Kavu
nunun sekizinci maddesinin lüzumu tefsirine dair 
Maliye Vekaleti tezkeresi ve Kavanini Maliye ve 
Müvazenei Maliye encümenleri mazbataları 

R E Î S — Efendim; Avans Kanununun 8 ne i 
maddesinin tefsirine dair bir mazbata vardır. 
Onun müzakeresine başlıyoruz. 

B. M. M. Riyaseti Huzuru Sâmisine 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin 

idaresi haricindeki mahallerden maaş almakta 
bulunan .mütekaidin ve mazulin maaşlarının kat'ı 
1337 senesi Müvazenei Umumiye Kanununun se
kizinci maddesi iktizasından olmasiyle Şark Cep
hesinde ve 1330 senesinde Ruslara esir düşen aiay 
80 Tabur 2 Bölük 6. Kumandanı Yüzbaşı Neeib 
Naci Efendi bilâhara Ruslar tarafından Lehistan 
tarikiyle serbest bırakılarak İstanbul'a gelmiş ve 
Gümüşsüyü Hastanesinde tahtı tedavide iken 
mecruh olan sağ eliyle sol bacağı kat'-
olunaraik, suni bacak yapılmış ve hayatın
da hiçbir iş göremiyeceği hakkında verilen ra
por üzerine tekaüdü bilicra Erzurum'a gönde
rilmesi dolayısiyle Dersaadet'ten nakli maaşına 
imkân bulunmadığı müracaatına binaen evvel
ce cevaben Erzurum Muhasebeciliğine bildiril
mişti. 

Saadeti vataniye gayesinin istihsali yolun
da, el ve ayağından mahrum kalan bu gibi gü
zafı malûle maaşlarının - Esasen Büyük Millet 
Meclisi Hükümetinin idaresi haricindeki mahal
lerden maaş alamamış bulunmak - noktasından 
- tesviyesi muvafıkı nasfet ve mad-elet olacağı 
mütalâasiyle Şark Cephesi Kumandanlığından 
ve makamatı* saireden maaşlarının nakli talep 
ve işar kılınmakta olduğundan maddei mezıkû-
renin mumaileyh ile emsaline derecei şümulü 
biha'kkin tavazzuh ve ona göre tâyini muamele 
edilmek üzere, Heyeti Umumiyeden müstacelen 
tefsirine müsaade! riyasetpenahileri sezavar 
buyurulması arz ve maddei mephusa suretiyle 
Şark .Cephesi Kumandanlığının 18 Haziran 1338 
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tarih ve 2421/150 numaralı telgrafnamesi mer-
bııtan takdim kılınır. Olbapta ferman. 

6 Temîmuz 1338 
Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 

1337 senesi Müvazenei Umumiye Kanununun 
sekizinci maddesi suretidir. 

Madde 8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümetinin idaresi haricinde maaş almakta 
bulunan bilûmum mütekaidin ve mazulin ma-
aşatı kat'olıınmuştur. Mülkiye, Tekaüt ve Ma-
zuliyet kaııunlariyle Askerî ve ilmiye tekaüt 
kanunlarının işbu maddeye muhalif olan rae-
vaddı mülgadır. 

2 Temmuz 1338 
Kavanin ve Müvazenei Maliye encümenleri 

mazbatası 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin 

idaresi haricinde maaş almakta bulanan bilû
mum mütekaidin ve mazulin maaşlarının kat'ı 
1337 Müvazenei Umumiye Kanununun sekizin
ci maddesi iktizasından olmakla 1330 senesinde 
ve Şark Cephesinde macrııhan esir düşerek bi
lâhara Ruslar tarafından Lehistan tarikiyle 
serbest bırakılan ve İstanbul'da Gümüşsüyü 
Hastanesinde tahtı tedavide iken mecruh olan 
sağ ve sol bacaklarının kat'ı üzerine tekaüdü 
bilicra Erzurum'a izam kılman yüzbaşı Necib 
Naci Efendi tarafından Dersaadet'ten nakli ma
aşı hakkında vukubulan müracaatın vekâletçe 
is'af edilmediğinden bahsile bu bapta Şark Cep
hesi Kumandanlığı ve makamatı saireden vu
kubulan talep ve işara binaen mumaileyh Ne
cib Neci Efendi ve emsaline derecei şümulü 
bittâyin ona göre ifayı muamele edilmek üzere 
salifüzzikir sekizinci maddenin tefsiri talebini 
havi Maliye Vekâletinin Heyeti Umumiyeden 
muhavvel 6 Temmuz 1338 tarihli 45800/2487 nu
maralı tezkeresi mütalâa ve tetkik olundu. 

Gerçi mezkûr maddeye nazaran Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hükümetinin idaresi hari
cinde maaş almakta bulunan mütekaidin ve ma
zulin maaşatı kat'olunmuş ise de; maddede mu-
sarrah bulunduğu veçhile işbu katı keyfiyeti 
ilmî, Askerî, Mülki Tekaüt ve Mazuliyet kanun
larına tevfikan maaş muhassas olup Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hükümetinin idaresi ha
ricinde bulunanlara ve bilfarz İstanbul veya 
ahar mahal ahalisinden veyahut oralarda mu-
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tavattın bulunanlradan olup Büyük Millet Mec
lisi Hükümetinden maaş alanlara münhasırdır. 
Ancak olbaptaki karara nazaran 16 Mart 1336 
tarihinden sonra istanbul devairi tesmiyesin
den sâdır olan bilûmum mukarrerat ve muamelâ
tın hükümsüz olmasına ve mezkûr tarihten iti
baren İstanbul Muhassasatı Zatiye idaresinden 
her ne suretle olursa olsun maaş tahsis olunan 
kesana mutaallik muamele keenlemyekün hük
münde bulunmasına binaen aslen Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hükümetinin idaresi dâhi
linde bulunan meınalik ahalisinden olup esbabı 
muhtelifeden ve meşru mazeretlerinden dolayı 
şimdiye kadar memleketlerine avdet edememiş 
olanların şahsına Tekaüt ve Mazuliyet kanunla
rına tevfikan buraca alelûsul maaş tahsis mu
amelesinin ifa ve itmamı mümkün bulunmuş ve 
binaenaleyh işbu ahkâma nazaran mezkûr seki
zinci maddenin ayrıca tefsirine ihtiyaç görüle
memiş olduğunu arz eyleriz. 

Kavanini Maliye En. Rs. 
Erzurum 

Hüseyin Avni 
Âza Âza 

Antalya Arif 
Ali Vefa 

Muvazenei Maliye En. Rs. 
Gazianteb 
Ali Cenanı 

Âza 
Kayseri 
Osman 

Âza 
Edirne 

Faik 
Âza 
Sinob 

(Okunamadı) 

Âza 
Yozgad 

Feyyaz Âli 
Âza 

Kırşehir 
Yahva Galib 

Mazbata M. 
Tokad 
Rifat 

Âza 
Kângırı 
Behçet 

Mazbata M. 
Erzurum 

Hüseyin Avni 
Âza 

Kayseri 
Rifat 
Âza 

Mardin 
Hacı Şükrü 
Âza 

Mersin 
Salâhaddin 

RElS — Efendim evvelki kanun için rey 
vermiyenler varsa lütfen reylerini versinler. 
İstihsali âra hitam bulmuştur. 

Efendim bu tefsir hakkında Muvazenei Ma
liye Encümeni izahat verecek mi? 

MUVAZENEİ MALİYE E NCÜMENl RE
İSİ ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti idaresi 
haricinde olan mahallerden maaş almakta olan 
mütekaidin ve mazulinin maaşatmın 1337 Mu
vazenei Umumiye Kanununun sekizinci mad-
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desi veçhile buraca tesviye edümemesi. kararlaş
tırılmıştı. Bilâhara Yüzbaşı Neeib Naci Bey na
mında bir zat Rusya'da esir kaldıktan ve orada 
mecruh olarak hastanelerde uzun müddet yattık
tan sonra istanbul'da evrakını çıkartmak istemiş 
esir olduğu zamana ait orada maaş tahsis olun
muş, tabiî kendisi Erzurumlu olduğu için kalk
mış, Erzurum'a gelmiş. Erzurum'a gelir gelmez 
demişler ki; sen istanbul Hükümetinden maaş 
tahsis ettirmişsin. Binaenaleyh burada size maaş 
verilmez. Bu adam mütaaddit defalar Hükümete 
müracaat etmiş. Ben orada maaş almadım. Ben 
memleketime gideceğim. Muamele nerede olaca
ğını bilmiyordum. Memleketime geldim. -Memle
ketim de Erzurum'dur. Binaenaleyh bana maaş 
tahsis edin demiş. Dairei aidesi bunda tereddüd-
etmiş, bunun üzerine bu sekizinci maddenin tef
siri talebedilmiştir. Encümen bunun için diyor ki, 
bu sekizinci madde ile encümenin muradettiği 
maksat, temin etmek istediği maksat, hududu mil
lî haricindeki mahallerde maaş tahsis edilip de ora
da uzun müddet maaş alanların tekrar Hüküme
ti Milliyeden Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü
kümetinden maaş almasını meni içindir. Bu adam 
esasen esarette kalmış. Mecruh olmuş, hastanede 
yatmış, onun için şimdiye kadar gelememiş, daha 
şimdi memleketine geliyor ve bunun için maaş 
verilmesi lâzımdır. Encümeniniz olamaz, onun 
için encümeniniz maddenin tefsirine hacet yok
tur içtihadında bulundu. Eğer Meclisi Âli bunu 
kabul ederse, tefsire hacet yoktur, derse bu ve 
msaline tabiî maaş verilir. 

HASİB B. (Maraş) — Ali Bey bu madde ne 
vakit çıkmıştır? Bu adam muamelesini ne için is
tanbul'da yaptırmıştır?. Neden tekrar buraya gel
miştir?. 

(Yaptırır ya, gelebilir ya, sesleri) 
ALI CENANİ B. (Gazianteb) —Müsaade bu

yurun, bendeniz cevap vereyim. Bu adam Rusya'
da üc sene kalmış, ayakları kesilmiş.. Oradan ge
lememiş, nihayet kendisini oradan birisi almış, 
İstanbul'a getirmiş ve oradan buraya göndermiş
tir. Bunun iki ayağı kesilmiştir. Bunun gibi ma
zereti meşrua dolayısiyle gelememiş olanların bit
tabi maaşlarının tahsisi icabeder. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Bendeniz Mu
vazenei Maliye Encümeninin noktai nazarına gay-
rimuvafık diyecek değilim, encümen çok isabet 
etmiştir. Esaret veya mecruhiyet sebebiyle lima-
zeretin memaliki meşgulede kalmış ve bugün mas-
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katıre'si olan Anadolu'ya gelmiş olanlara bu su
retle filân tarihli kanunla maaş alamazsın, diye bir 
şey yapmak bittabi doğru olamaz. Memlekette bu 
millet uğruna kendisini maluliyete sevk etmişbir-
çok fedakâr ve maatteessüf açlar vardır. Bende
niz bu sefer Sinob'a gittiğim vakitte köylere çık
tığımda, birçok köylülere tesadüf ettim Hattâ 
mevzuubahsolursa misal olarak arz etmek üzere 
isimlerini de almıştım. Muvazenei Maliye Encü
meni de bu zat hakkında tefsire hacet yoktur de
miş,'bendeniz rica ediyorum ki, dairei aidesi bu 
vesile ile keyfiyeti bir daha tamim etsin ve sonra 
bu kadar zaman memaliki meşgulede mütevattm 
iken, burası ile hiçbir alâkası olmadığı halde, 
mahza orada maaş alamamasından dolayı, maaş 
almak için, buraya geçenler hakkında yapılacak 
muameleyi Maliye memurlarının tereddüdüne ma
hal bırakmıyacak derecede vâzıhan ve tamimen 
işar etsin. 

DURAK B. (Erzurum)— Efendim bu mese
le hakkında Heyeti Aliyenize maruzatta bulun
muştum. Ancak Hakkı Hami Beyin buyurduğu 

Dv. Mustafa B. (Kozan), Hacı Tahir Ef. 
(İsparta), Yusuf Ziya B. ((Mersin), Reşid Ağa 
(Malatya), Rıfat Ef. (Konya), Yahya Galib 
B. (Kırşehir), Abdullah Ef. (Sinob), Fa'kri 
Faik B. (Ganc), Kadri B. (Diyarbekir). İbra
him'B< (Mardin), Dr. Eşref B. (Adana), Yıı-
nuns Nâdi B. (İzmir), Mustafa Hulusi Ef. (Ka
rahisarı Sahib), Hasan Tahsin B. (Antalya), 
Tahsin B. (Aydın), Dr. Fuad B. (Bolu), Emin 
B. (Canik), Yasin B. (Gazitnteb), Sadık B. 
(Kırşehir), Arif B. (Konya), Hüseyin B. (Er
zincan), Hamid B. (Biga), Hüseyin B. (Ko
zan), Haydar B. (İçel), Hakkı B. (Van), Celâl 
B. (Gene), Almıed Hilmi B. (Kayseri), Ahmed 
B. (Yozgad), Tunalı Hilmi B. (Bolu), Pozan 
B. (Urfa), Dr. Ali Haydar B. (Gene) , Abidin 
B. (Lâzistan), Yusuf B. (Denizli), Mustafa 
Durak B. (Erzurum), Faik B. (Cebelibereket), 
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gibi yalnız bu değildir. Bunun emsali çoktur. 
İstanbul'da bu suırette kalanlar, hastanede veya
hut başka suretle kalıp da bu tarafa geçemiyen-
ler vardır. Bilhassa bununla beraber efrattan 
Fahri Çavuş isminde birisi daha vardır ki, onun 
da ayakları kesilmiştir. Bu kanun emsaline de 
teşmil edilmesi katiyen lâzımdır. Zaten Muvaze
nei Maliye Encümeni de buna muvafakat buyu
ruyorlar. Böyleleri varsa, bunların hepsinin hak
kı verilsin. (Doğru; sadaları) 

REİS — Efendim; Muvazenei Maliye Encü
meni de bu ciheti tasvibediyor. Tamimini kabul 
ediyor. O halde Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatasını reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Bundan evvelki kanunun tâyini esami ile re
ye vaz'mda maateessüf 87 zat reye iştirak etmiş
tir. Şimdi vâkıf oluyorum. Binaenaleyh Mecliste 
ekseriyet olmadığı anlaşılıyor. Pazartesi günü iç
tima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakere 

4 -

Cavid B. (Kars), Yusuf Ziya B. (Bitlis), Os
man Sırrı B. (Ardahan), Veli B. (Burdur), 
Nuri B. (Bolu), Necmeddin B. (Siirid), Ömer 
Mümtaz B. (Ankara), Hüseyin Hüsnü Ef. (İs
tanbul) ' Şemseddin Ef. (Ankara), Midhat B. 
(Mardin), Kâzım Hüvsnü B. (Konya), Mesud 
B. (Karahisarı Şarki), Abdülhak Tevfc'ik B. 
(Dersim), Mustafa Lûtfi B. (Siverek), Mehmed 
Emin B. (Ergani), Esad B. (Mardin), Rıza 
Vaınık B. (Sinob), Mazhar Müfid B. (Hak
kâri), Esajd B. (Lâzistan), Hamdi Ef. (Di-
yanbekir), Asım B. (Erzurum), Kasım B. 
(Muş), Edhem Fehmi B. (Menteşe), Mehmed 
Sırrı B. (Siverek), Kadri B. (Siird), Neşet 
Nâzım B. (Kângırı), Necib B. (Mardin), Naim 
Ef. (İçel), Abdullah Ef. (Adana), Memduh 
Necdet B. (Karahisarı Şarki), Abdülgani B. 
(Muş), Tahir Ef. (Kângırı), Ragıb B. (Gazi-

Boğâzlayan Kaymakamı Esbakı Kemal Bey ailesine hidematı vataniye tertibinden maaîş tahsisi 
hakkında Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kabul edeMer) 
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anteb), Hacı Ali Sabri Ef. (İçel), Şükrü B. 
(Canik), Feyyaz Âli B. (Yozgad), Tevfik E l 
(Kângırı), Hüseyin Avni B. (Erzurum), Sabit 
B. (Kayseri), Reeai B. (Trabzon), Hacı Mus
tafa Sabri Ef. (Siird), Ali Rıza Ef. (İçel), 
Rasim B. (Elâziz), Halil B. (Ertuğrul), Bahrî 
B. (Yozgad), Dr. Adnan B. (İstanbul), Meh
med Şükrü B. (Karahisan Sahib), İsmail B. 
(Erzurum), Musa Kâzım Ef. (Konya), Sabri 
B. (Kastamonu), Tufan B. (Hakkâri), Şükrü 
B. (Bolu), Mehmed Şevket B (Sinob), Hulusi 
Ef. (Kastamonu), Ahmed Mazhar B. (İstan -
bul), Hacim Muhiddin B. (Karesi), Atâ B. 
(Niğde), Halil Hakli B. (Siird), Hüseyin B. 
(Elâziz), Ha^ız Şahin Ef. (Gazianteb), Hacı 
Garib Ağa (Malatya), Ali Rıza B. (İstanbul), 
Cevdet B. (Kırşehir), Mustafa Kemal B. (Er 
tuğrul), Rüşdü B. (Ergani), Süleyman B 
(Canik), Refik B. (Konya), Mustafa B. (Gü-
mügane), Sami B. (İçel), Yasin B. (Oltu), 
Edib B. (Batum), Ali Fuad Pş. (Ankara), 
Rifat B. (Tokad), İsmail Subhi B. (Burdur). 
Ziya Hurşid B. (Lâzistaıı), Hafız Mehmed B. 
(Trabzon), Atıf B. (Kayseri), Atıf B. (Bayczid), 
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Ziya B. (Kângırı), Süleyman Sudi B. (Bayezid), 
Fikret B. (Kozan), Mustafa B. (Antalya), Sı:lkı 
B. (Malatya), Şükrü Ef. (Karahisan Sahib), Nu-
man Usta (İstanbul), Tevfik B. (Erzincan), Ali 
Süruri El. (Karahisan Şarki), Hacı Atıf Ef. 
(Ankara), Diyab Ağa (Dersim), İsmail Remzi 
B. (İsparta), Hakkı Hami B. (Sinob), Abdullah 
Ef. (Bolu), Hüsnü B. (Bitlis), Hasib B. (Ma-
raş), Şeyh Seyfi Ef. (Kütahya), Şükrü B. (An
kara), Ziyaeddin B. (Sivas), Süleyman Necati 
B. (Erzurum), Ömer Lûtfi B. (Amasya), Tev
fik B. (Van), Ali Vâsıf B. (Gene), Zekâi B. (Ada
na), Abdülkadir Kemali B. (Kastamonu), Hacı 
Ahmed B. (Muş), Tahsin B. (İzmir), İzzet B. 
(Tokad), Abdullah Azmi Ef. (Eskişehir), Hacı 
Arif B. (İstanbul), Ali B. (Karahisan Sahib), 
Nusrat Et*. (Erzurum), Vehbi B. (Bitlis), Devriş 
B. (Mardin), Mahmud Said B. (Muş), Avni B. 
(Saruhan), Şerif B. (Sinob), Mehmed Vasfı B. 
(Karahisan Şarki), Osman Kadri B. (Muş), 
Nebizâdc Hanıdi B. (Trabzon), Ali C en ani B. 
(Gazianteb), îlyas Sami B. (Muş), Feyzi B. (Di-
yarbekir), Rüşdü B. (Maraş) 

(Müstenkifler) 

Nüzhet B. (Ergani), Sadeddin B. (Menteşo), 
Şükrü B. (Canik), Behçet B. (Kângırı), Za air 
B. Adana), Müfid Ef. (Kırşehir), Mustafa B. 
(Karahisan Şarki) 
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Ankara Mebusu sabıkı Atıf Beye hidematı vataniye tertibinden bin kuruş maaş tahsisi hakkın

daki Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Dr. Fikret B. (Kozan), Naim Ef. (İçel), Edib 
B. (Batum), Hulusi Ef. (Kastamonu), Edhem 
Fehmi B. (Menteşe), Yahya Galib B. (Kırşehir), 
Dr. Eşref B. (Adana), Sadecldin B. (Menteşe), 
Hacı Garib Ağa (Malatya), Dr. Ali Haydar B. 
(Gene), Celâl B. (Gene), Ömer Mümtaz B. (An
kara), Bahri B. (Yozgad), Hasib B. (Maras), 
Esad B. (Mardin), Mustafa B. (Antalya), Ali 
Cenani B. (Gazianteb), Rıza Vamık B. (Sinob), 
Hihııi B. (Ankara), Mustafa Durak B. (Erzu
rum), Dr. Fuad B. (Bolu), Alımed Hilmi B, 
(Kayseri), Tunalı Hilmi B. (Bolu), Memduh 
Necdet B. (Karahisan Şarki), Atıf B. (Kayser'), 
Neeib B. (Mardin), Derviş B. (Mardin), Nusrat 
Ef. (Erzurum), Tahsin B. (izmir), Hüseyin Ra
uf B. (Sivas), Feyzi B. (Diyarbekir), Kadri B. 
(Diyarbekir), Abdülkadir Kemali B. (Kastamo
nu), Hacim Muhiddin B. (ıKaresi), Nebil Ef. 
'(Karahisan Sahib), Nııman Usta (İstanbul), Şe
rif B. (Sinob), Osman Kadri B. (Muş), Hacı 
Mehmed Ef. (Bayezid), Arif B. (Konya), Hüsnü 
B. (Bitlis), Halil B. (Ertuğrul), Cavid B. 
(Kars), Avni B. (Erzurum), İbrahim Hakkı B. 
(Ergani), Abdullah Ef. (Adana), Hacı Arif B. 
(istanbul), Sırrı B. (izmit), Feyyaz Ali B. 
(Yozgad), Yasin B. (Oltu), Yusuf Ziya B. 
(Bitlis), Emin B. (Canik), Kadri B. (Siird), 
Asım B. (Erzurum), Reşid Ağa (Malatya), 
Şükrü Ef. (Karahisan Sahib), Şeyh Hacı Fev
zi Ef. (Erzincan), Atıf B. (Bayezid), ismail 
B. (Erzurum), Hakkı Hami B. (Sinob), Sü
leyman Necati B. (Erzurum), Vehbi B. (Bit
lis), Tevfik Ef. (Kâııgın), Mustafa Taki Ef. 
(Sivas), Hasan Tahsin B. (Antalya), Şemsed-
din Ef. (Ankara), Hakkı B. (Van), Nüzhet 
B. (Ergani), Müfid Ef. (Kırşehir), Hacı Ta
nır Ef. (İsparta), Faik B. (Cebelibereket), Kâ
zım Hüsnü B. (Konya), Şevket B. (Sinob), 
Şakır B. (Ankara), Zekâi B, (Adana), Atâ 
B. (Niğde), ihsan B. (Cebelibereket), İzzet 
B. (Tokad), Mehmed Vasfi B. (Karahisan 
Şarki), Avni B. (Saruhan). MarTmud Said 

B. (Muş), Ali B. (Karahisan Sahib), Ahmecl 
Fevzi Ef. (Batum), Diyab Ağa (Dersim), 
Şükrü B. (Bolu), Ziya B. (Kângırı), Eyüb 
Sabri B. (Eskişehir), İsmail Subhi B. (Bur
dur), Tahsin B. (Aydın), Dr. Mustafa B. (Ko
zan), Yusuf B. (Denizli), Rifat Ef. (Konya), 
Hüseyin B. (Elâziz), Sabit Ef. (Kayseri), 
•Ruşen B (Gümüşane), Abdullah Azmi Ef. 
(Eskişehir), Nuri B. (Bolu), Ziya Hurşid B. 
(Lâzistan), Âbidin B. (Lâzistan), Ömer Lût-
fi B. (Amasya), Yunus Nâdi B. (İzmir), Mus
tafa B (Gümüşane), Halil Hulki Ef. (Siird), 
Ragıb B. (Gazianteb), Alımed B. (Yozgad),, 
Mehmed Akif B. (Burdur), Cevdet B. (Kır
şehir), Tuhan B. (Hakkâri), Sıdkı B. (Malat
ya), Mustafa Lûtfi Ef. (Siverek), Necmeddin 
Ef. (Siird), Hamsi Ef. (Diyarbekir), Sadık 
B. (Kırşehir), Ali Rıza B. (İstanbul), Ab-
dülhak Tevfik B. (Dersim), Veli B. (Bur
dur) , Süleyman Sudi B. (Bayezid), Mazhar 
Müfid B (Hakkâri), Fikri Faik B. (Gene), 
Hafız Şahin Ef. (Gazianteb), Mehmed Sırrı 
B. (Siverek), Haydar Lûtfi B. (içel), Ali 
Rıza B. (İçel), Tevfik B. (Van), Şeyh Seyfi 
Ef. (Kütahya), Kasım B. (Muş), Abdülgani 
B. (Muş). Cevad Abbas B. (Bolu), Hafız 
Mehmed B. (Trabzon), Kılıç Ali B. (Gazian
teb), Ali Vâsıf B. (Gene), Yusuf Ziya B. (Mer
sin), Midhat B. (Mardin), Yasin B. (Gazi
anteb), İlyas Sami B. (Muş), Süleyman B. 
(Canik). Rüşdü B. (Maraş), Hüseyin B. (Ko
zan), Emin B. (Erzincan), Nebizade Hamdi 
B. (Trabzon), Dr. * Adnan B. (istanbul), Va
sıf B. (Sivas), Tevfik Rüşdü B. (Menteşe), 
Alim Ef. (Kayseri), Rüşdü B. (Ergani), Ri
fat B (Tokad), Pozan B. (ürfa), Mehmed 
Şükrü B. (Karahisan Sahib), Mustafa Kemal 
B. (E'tuğrul), Ali Fuad Pş. (Ankara), Recai 
B. (Trabzon), Refik B. (Konya), Mehmed 
Emin B. (Ergani), Hamid B. (Biga), Sami B. 
(İçel) 
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(Reddedenler) 

Hüseyin B. (Erzincan), İsmail Remzi B. 
(İsparta), Mustafa B. (Karahisarı Şarki), 
Mustafa Hulusi B. (Karahisarı Sahib) 

(Müstenkifler) 

Hacı Atıf Ef. (Ankara), Hacı Mustafa Ef. 
(Ankara), İbrahim B. (Mardin), Şükrü B. 
(Canik), Behçet B. (Kângırı), Ziyaeddin B. 
(Sivas), Mehmed Nâdir B. (İsparta), Rasim 
B. (Elâziz) 

M - ^ H f r M M 

İçtimai âti 
1. — Zaplı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 
21 Eylül 1329 tarihli Edirne vilâyeti Teşki

lâtı adliyesi Kanununa müzeyyel nievad hak
kında Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanu
niye 

Berayı tetkikat memaliki'nıüstahlasaya azi
met eden Maliye Vekili Hasan Fehmi Beye Ma
arif Vekili Vehbi Beyin vekâlet edeceğine dair 
İcra Vekille fi Riyaseti tezkeresi 

Müdafaai Milliye Vekili ve Erkânı Harbiyei 
Umumiye Vekâleti Vekili Kâzını Paşaya İcra 
Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Beyin Vekâlet ede
ceğine dair tezkere 

Memaliki müstahlasanm imarını temin et
mek üzere bir heyeti fenniye kadrosu »teşkili 
lüzumuna dair İzmir Mebusu Yunus Nâdi Bey
le rüıekasmm Nafıa ve Maliye Vekâletlerin 
den temenni takriri 

Kâzım Karabekir Paşanın takriri 
Düşman tarafından işgal edilen memalikte 

kalan memurin hakkındaki ikararm tashihi lü
zumuna dair Karahisar Mebusu Mustafa Hu
lusi Efendi ve rüfekasmm takriri 

Şube ve encümen intihabatma dair Beşinci 
Şube Riyaseti tezkereleri 

Muzafferiyat ve Trakya'nın iadesi münase
betiyle mevrut telgraflar 

İzmirlilerin teberruatma dair Saruhan Me
busu Necati Beyin telgrafnamesi 

ruznamesi 

Takdirname defterleri 
Canik Mebusu Nafiz Beyin temdidi mezu

niyetine dair Divan kararı 
İkinci defa reye vaz'edilecek mevad 

Nisabı müzakere Kanununun yedinci mad
desini muaddel Kanun 

İmalâtı Harbiye sivil usta ve ameleleri har
cırahları hakkındaki lâyihai kanuniye 

Mazbatalar 
Tedrisatı iptidaiye Vergisi hakkında şikâ

yeti mutazammın istidaya dair İstida Encüme
ni mazbatası 

Altın kaçakçılığı maddesinden mahkûm Eş
ref ve Haşim efendiler hakkındaki evrakın Ad
liye Vekâletine tevdiine dair İstida Encümeni 
mazbatası 

Hariciye Vekâletinin mahrukat için, tahsi
sat itası hakkındaki teklifine dair Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası 

Hiyaneti vataniye mücrimininden bir kısmı
nın affına dair Kanunun tefsirine mütaallik 
Adliye Encümeni mazibatası 

Müzakere edilecek mevad 
Meclis 'bütçesi ve (Meclis aklanımda müs

tahdem memurinden askere gidenlerin 1337 se
nesi istihkakları hakkında Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası) 

Sıhhiye bütçesi 
Yahya Kaptan ailesine maaş tahsisine dair 

lâyihai kanuniye. 



T. B, M. M.. Matbaası 


