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

REÎS — Reisisani Doktor Adnan Beyefendi 
KÂTİPLER : Mahmud Said B. (Muş), Ziya Hurşid B. (LâzUtan) 

REİS — Celseyi açıyorum. Zaptı sabık hulâ
sası okunacak : 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Haz

retlerinin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı 
sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. 
Kütahya Mebusu Ragıb Beyin tecavüzü müd
detinin mezuniyetten addi hakkındaki takriri 
kabul edildi. Muaveneti İçtimaiye bütçesi ikinci 
defa reye konuldu. Nevahi Kanununun müza
keresine geçilerek (110) ncu maddenin (221) 
nci madde ile beraber müzakere edilmesi kabul 
ve teneffüs için Celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
Musa Kâzım Efendi Hazretlerinin tahtı Ri

yasetlerinde bilinikat Muaveneti İçtimaiye büt
çesinin 5 müstenkif ve 2 redde karşı 183 reyle 
kabul olunduğu tebliğ edildi. Nevahi Kanunu
nun (111) nci maddesi tadilen 112, 113, 114 ncü 
maddeleri aynen kabul, 115 nci madde tadil 
takririyle encümene iade edildi. Hariciye Ve
kâleti için yapılan intihapta Edirne Mebusu 
İsmet Paşanın 150 reyle ihrazı ekseriyet eyle
diği tebliğ olundu. Sıhhiye Vekili Rıza Nur 
Beyin İsmet Paşanın vazifeye mübaşeretine ka
dar vekâleten Hariciye Umurunu rüyet eyle
mesi karargir oldu. Ve Cumartesi günü içtima 
edilmek üzere Celseye nihayet verildi. 

Reisisani Kâtip Kâtip 
Dr. Adnan Muş Lâzistan 

Mahmud Said Ziya Hursid 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mü
talâa var mı? (Hayır, sesleri) Aynen kabul edil
miştir. 

4. — TEZKERELER 

1. — Mâlûlini guzatm. terfihi hakkındaki 
Kanunun tefsirine dair İcra Vekilleri Heyeti 
Riyaseti tezkeresi 

REİS — Mâlûlini guzatm terfihi hakkındaki 
Kanunun tefsiri lüzumuna dair Heyeti Vekile 
Riyaseti tezkeresi var. Kavanini Maliye Encü
menine veriyoruz. 

2. — Şimendifer tarifesinin tenzili hakkın
daki Kanunun tefsirine duir tcra Vekilleri He
yeti Riyaseti tezkeresi 

REİS — Şimendifer tarifesinin tenzili hak
kındaki maddei kanuniyenin tefsirine dair He
yeti Vekile Riyaseti tezkeresi vardır. Fakat 
buna "ait ruznamede bir mesele de vardır. Mü
nasip görürseniz onunla beraber tevhidederiz. 
Ruznamede sırası gediği vakitte müzakere ede
riz. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — O lâyihai ka
nuniye, Reis Bey zaten Muvazenei Maliye En
cümeninden geldi, efendim. 

REÎS — Evet, efendim. 

3. — Mükellefiyeti Askeriye Vergisi Kanu
nunun tefsirine dair İcra Vekilleri Riyaseti tez
keresi 

REİS — Mükellefiyeti Askeriye Vergisi Ka
nununun tefsiri lüzumuna dair Heyeti, Vekile 
Riyaseti tezkeresi var. Kavanini Maliye Encü
menine veriyoruz. 

i. — Asker olan mebusların vaziyeti hiıkukı-
yelerinin tesbiti hakkında tcra Veküleri Heyeti 
Riyaseti tezkeresi 

REİS — Asker olan mebusların vaziyeti hu-
kukıyelerine dair Heyeti Vekile Riyaseti tesfee-
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resi var. Müdafaa! Milliye Encümenine Veriyo
ruz. 

5. — $*7fci askerîden tardedüenlerm tekaüdi-
• yeleri hakkında Askerî Ceza Kanununun tefsiri 
suretiyle bir karar verilmesine dair tc'rd Tekit
leri Heyeti Riyaseti tezkeresi 

REİS — Mütekait zabıtandan tarda mahkûm 
olanların maaş alıp alamıyacaklarına dair He
yeti Vekile Riyaseti tezkeresi var. Onu da Mu-
vazenei Maliye Encümenine veriyoruz. 

6'. — Afyon Karahisar ve Dumlupınar muha
rebelerinde yararlık gösterenlerden İstiklâl Ma
dalyası ile taUifleri lâzımgelerderin defterinin 
takdim olunduğuna dair İcra Vekilleri Heyeti Ri
yaseti tezkeresi 

REİS —İstiklâl Madalyası ile taltifleri inha 
edilen zabıtana dair üç. kıta Heyeti Vekile Ri
yaseti tezkeresi var. Onu okuyeaağız. Yani esami 
üstesini okutturacağız. 

EMİN B. (Erzincan) — Reis Berelendi! Bun
ların yalnız yekûnunun okunması birkaç gün 
evvelki Cesede usul ittihaz edilmişti ve o suretle 
muamele cereyan etmiştir. 

REİS — Rica etlerim. Böyle bir usul ittihaz 
edildiğinden bendeniz haberdar değilim. Eğer 
böyle bir usul ittihaz edilmiş işe öyle yaparız. Fa
kat bendeniz bilmiyorum. ç, ' 

ÖMER LÜTFİ B. (Karahisarı Sahib) — 
Reis Bey yalnız yekûnun okunması suretiyle ik
tifa edilmesine karar verilmiştir. 

REİS ~~ Pekâlâ, o halde yalnız adedlerini 
söyliyeyim (hayır isimleri de okunsun sadaları) 

Rica ederim efendim öyle karar verilmiş, yal
nız adedleri bildirilecektir. 

RİFAT B. (Tokad) — Reis Byeefendi o ka
rar takdirnameler hakkında idi. Halbuki bu tak
dirname değil, İstiklâl Madaİyasıdır. Binaen
aleyh okumak lâzımdır. (Gürültüler) 

CEMİL B. (Kütahya) —Beis Bey kahraman
larımızın isimlerini işitmek, isteriz. Böyle bir 
karar yoktur. Okunmak lâzımdır. 

RBÎS — Müsaade buyurun efendim vaktiyle 
verilen kararın takdirnameye aidolduğunu söy
lüyorlar. Bu İstiklâl Madaİyasıdır. Münasip gö
rürseniz okunsun, yok Heyeti Aliyeniz bunun da 
okunmamasına karar ittihaz ederse yalnız aded
lerini bildiririz. (Okunsun sadaları) 

RBÎS — Okuyalım efendim. 

Kİ338 C : 1 
T. B. M. M. Riyaseti Oelilcsine 

Afyon Karahisar ve Dıımkıpmar mnhareba-
tiyle düşmanın takibatı esnasında ıtUlelerine 
mevdu vazaifi fevkalâde bir surette ifa etmele
rinden naşi Başkumandanlıkça İstiklâl Mada I 
ya siyi e taltiflerinin tasvibedildiği Müdafaa! 
Milliye Vekâletinin 23 . I X . 1338 tarih ve mu
amelâtı zatiye 9449 numaralı tezkeresinde bil
dirilen ve künyei m ükenımelel eri lef fen takdim 
kılman sunuf ve rütebi muhtelif ey o mensup 
yirmi zabitin olveçhile taltiflerinin Meclisi Âli
ye arzı İcra Vekilleri Heyetinin 21 . X . 133r' 
tarihli içtimaında takarrür etmiştir. İfayı muk-
tazasiyle neticesinin işarına müsaade buyuru I -
•masııiı rica. ederim, efendim. 

2 2 . X 1338 
T. B. M. M. İcra Vekilleri 

Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

Sahra Topçu Kaymakam İsmail Hakkı Bey 
bini Mustafa (Tırnova), Sahra Topçu Binbaşı 
Ömer Muhittin Bey bini. İbrahim (Pevsaadet) 
Sahra Topçu Yüzbaşı Ömer Hıfzı Efendi bin, 
Mehmed Şerif (Trablusg-arb), Sahra Topçu 
Yüzbaşı Kadri Efendi bini Osman (Ağaçkakan). 
Sahra Topçu Yüzbaşı Hasan Fehmi Efendi bi
ni Mehmed Hilmi (Harput), Sahra Topçu Yüz 
başı Ahmet F^yzi Efendi bini Abdülkerim 
(Trabzon), Sahra Topçu Yüzbaşı Abdülmecit 
Efendi bin» Osman (Sivas), Ağır Topçu Mülâ 
zimievvel Refik Efendi bini Mehmed (Erzu
rum), Ağır Topçu Mülâzimievvel Hüsnü Eefen
di bini Bedri (İzmir), Ağır Topçu Mülâzimiev
vel Kani Efendi bini Hakkı (inebolu), Salını 
Topçu Mülâzimievvel Muhsin Efendi bini Tev-
fik (Dersaadet), Sahra Topçu Mülâzimievvel 
Tevfik Remzi Efendi bini Abdülgaffur (Süley-
maniye), Sahra Topçu Mülâzimisani Nazım 
Efendi bini Halis, Sahra Topçu Mülâzimisani 
Cemal Efendi bini Mustafa (Çanakkale), Sah-

. ra Topçu İhtiyat mülâzimisani Hüseyin Hüsnü 
Efendi bini Reeap (Divrik), Sahra Topçu İhti
yat Zâbitvckili Salih Zeki Efendi bini Esad 
(Karaman), Sınır 2 Hafız Ethem Efendi bini 
Yalıya (Perlepe), Sınıf 2 Mehmet Emin Efen
di bini İsmail (İzmir), Sınıf 3 Mehmed Zeki 
Efendi bini İbrahim (Kızanlık), Sınıf 2 Musta
fa Ağa bini Mehmet (Urfa). 

REİS — Efendim, isimleri okunmuştur. Re
yi âlinize vaz'ediyorum. İstiklâl Madalyası ile bu 
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zevatın taltifini kabul edenler lütfen el kaldır
sın,.. Kabul edilmiştir. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — İstiklâl Ma
dalyasının ismi var, cismi yok. 

*" 7 . — İzmit muharebelerinde hüsnühizmeti 
görülenlerden Geyveli Fuad ve Rıza beylerin İs
tiklâl Madalyası ile taltiflerine dair İcra Vekil
leri Heyeti Riyaseti tezkeresi 

REİS — İzmit muharebatmda hüsnühizme-
ti görülen Geyveli Hafız Fuad ve Rıza beylerin 
İstiklâl Madalyası ile taltiflerine,dair Heyeti Ve
kile Riyaseti tezkeresi var. Onu okuyacağız. 

22 . X . 1338 
T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Dahiliye Vekâletine İzmit Mutasarrıflığın
dan mevrut ve Vekâleti Müşarünileyhadan 7 
Teşrinevvel 1338 tarih ve tdarei Umumiye Mü
düriyeti 1894/23139 numaralı tezkere ile mersul 
mazbatada İstiklâl Madalyası ile taltifleri tek
lif edüen Geyveli Abdi Bey zade Hafız Fuad 
ve Şahin Beyzade. Rıza Beylerin olveehile tal
tiflerinin Meclisi Âliye arzı İcra Vekilleri He
yetinin 21 . X . .1338 tarihli ihtimamda takar
rür etmekle mezkûr mazbata sureti musaddakası 
leffen takdim kılınmıştır. İfayı muktezasiyle 
neticesinin iş'arma müsaade buyurıılmasını rica 
ederim efendim. 

T. B. M. M. İcra Vekilleri 
Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 

İzmit Sancağı 
Meclisi İdaresi 

Dahiliye Vekâleti Celilesine 
Müdafaayı Hukukun teşkili tarihinden beri 

muhitin en buhranlı ve Hirisfciyan ve Abaza hı
rın isyanları zamanında bunların tenkilleri için 
Mîllî Kuvvetler başında cephe kumandanlığını 
derııhde etmek ve cephenin gerisinde şu maksa
dın temini husulü uğrunda âzami fedekârlık ih
raz etmek suretiyle bihakkin vazifei vatandyesi-
ni ifa ettikleri Geyve Kaymakamlığından batoh-
rirat vukubulan işardan anlaşılmış Geyveli Ad-
di Beyzade Hafız Fuad ve Şahin Beyzade Rıza 
Beylere İstiklâl Madalyası Kanununun bilinci 
maddesi ahkâmına tevfikan birer kıta madalya 
itasiyle taltifleri hususuna müsaade buyurulma-

sı arz olunur olbâbta. 

Mutasarrıf Kadı 
Sadi Fevzi 
Muhasebeci 

Okunamamıştır 
Ziraat Müdürü 

Mumaleyhimden başka 
bu gibi fedakârlıklarda 
bulunan Kutsi ve rüfe-
kasından Müderris Şev
ket ve Hacı Rıfat efen
dilerin dahi müstehak-
kı taltif oldukları ka
naatinde bulunduğumu 
mübeyyin şartla imza 

ederim 
Ali Osman 

Maarif Müdürü 
namına Başkâtip 

Ahmed Kemal 
Âza 

'Âza-' 
Bulunmadığı 

14 Eylül 133*T 

Müftü Belde 
Hasan Fehmi; 

Tahrirat Müdürü 
Nureddin 

Sıhhiye Müdürü 
Bulunmadı 

Âza 
Zühdü veya 
İbrahim "^ 

Aza 
Hasan Bası i 

SALÂHADDİN B. (Mersin).— Reis Bey usul 
hakkında söz soyliyeceğim.. 

Efendim mevzuubahsolan mesele Milli Mü
cadeleye karışmış, iştirak etmiş olan bâVi zeva
tın İstiklâl Madalyası ile taltifidir. Tabii böyle 
Müeahadei Mil üyeye bidayetinden beri iştirak 
eden zevata verilmek 'üzere bu madalyalar ihdas 
edilmiştir, ve vermekte hiçbir şey denilemez. Yal
nız bendenizin düşündüğüm riokta şudur : Bu 
işte yani Müeahadei Milliyede hizmetleri mes-
buk olan zevat pek çoktur. Fakat bunların ara
sında gözü ayık olanlar livaya bir mazbala yap
tırıp gönderiyor. Kendisine İstiklâl Madalyası 
ita olunuyor. Diğer bir yerde bir vilâyet ve li
va, yazmıyor. Zamanını bekliyor. Yani mAkulât 
dairesinde hareket edenler o tarafta mahrum 
kalıyor. Bendenizce eğer bunların zamanı gel
mişse hepsini birden düşünmelidir. Herkes için 
ve her yer için bir şey düşünüp yapılmalıdır. Ve 
yazılmalıdır. Bendenizin düşündüğüme göre eğer 
zamanı gelmemişse inşallah sulhtan sonra; Mü-
cadelei Milliye esnasında esaslı surette hizmet 
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eden ve İstiklâl Madalyasına kesbi istihkak eden 
zevata İstiklâl Madalyası verilir. 

Malûmu âlileri olduğu üzere Meclisi Âli aza
ları bu madalyaya namzet olarak irae edildiği 
halde bunlara bile verilmemiştir. Binaenaleyh 
niye acele^ ediyoruz ? Şuna veya buna şimdiden 
nişan verilsin. Acaba bunlardan başka daha el-
yak olanlar yok mudur ki onları mahrum bıra
kıyoruz? Bendeniz onun için Heyeti Vekilenin 
bir usul, bir nizam meydana getirmesini ve usule 
tevfikan her tarafta tetkikat yaptıktan sonra 
toptan bir muamele yapılmasını teklif ediyorum. 
Böyle yapılırsa daha muvafık olur. Yoksa vak
tiyle rütbei saniye tevcihine, İstanbul payesi 
tevcihine benziyecektir. Yazık olacak bu İstiklâl 
Madalyalarına! Berbat olacak! Onun için ben-
denkce HüJ ümetin bir nizamname ile buraya 
gelerek bu meselenin tetkik ve ona göre muame
le ifasını teklif ediyorum. 

İCEA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RA
UF B. (Sivas) — İstiklâl Madalyası Kanununun 
sarahatine karşı Heyeti Vekile kendi karariyle 
mukarrerat ittihaz edip kanun hilafıma hareket 
edemez. Kanunda sarahati kâfiye vardır. İnha
lar üzerinde Heyeti Vekilenin salâhiyeti mümey-
yizesi vardır Tetkik eder, usulünde olduğunu 
anlayınca Heyeti Aliyenize arx eder. Heyeti Ali-
yeniz isterse kabul eder, isterse etmez. Zama
nının tâyinine gelince; muharebatta fedakârlık 
edenleri Ordu inha ediyor. Bunlara hayır, şim
di durunuz, zamanını bekliyeceğiz denmez, Or
duda bulunanlar hakkında zaman gözetilmeyin
ce cephe gerilerinde ve sair yerlerde bulunanlar 
hakkında da hayır size veremeyiz denmez. Onun 
için Salâhaddin Beyin fikirlerini hürmetle isti-
ma ettim. Fakat Heyeti Vekilece başka türlü 
hareket imkânı yoktur. Müsavata riayet lâzım
dır. triha geldikçe Heyeti Vekile tetkik eder, 
Temyiz eder, Heyeti Aliyenize arz eder. Kabul, 
ademikabul Heyeti Aliyenize aittir. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Efendim za-
ttâîiîeri «bize muameleten bir kâğıt gelirse bu
nun icabını ifa ederiz» diyorsunuz. Bendeniz 
diyorum ki, Heyeti Vekilenin bir hakkı temyizi 
vardır. Tekmil bütün memleket hakkında şü-
flrailü salâhiyeti vardır. Lâalettayin bir meclisi 
Mare âisasimn işarına binayı muamele edilemez. 
Or$tinun teşkili, memleketin müdafaası noktai 
kazalından eansiparane hareket -ve 'fedakârlığı 
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sebk etmiş ve fakat, el'aıı İstiklâl Madalyası al
mamış birçok zâbitan vardır. Aceleniz nedir? 
Memleketin birçok nıkatmda, şurada burada, 
Erzurum'da. Yozgad'da ve sairede Millî Müca
deleye atılnuş, eşkıya peşinde takibatta bulun
muş ve ifayı hizmet etmiş adamlar vardır. Bu 
adamlar vardır. Bu adamlar neden düşünülmü
yor? Binaenaleyh; Heyeti Hükümetten bunun 
daha şâmil bir surette ve memlekette hiç kimse
yi meyus etraiyecek ve herkese adlü hakkaniyet 
dairesinde tevzi olunacak bir şekilde teklif edil
diğini görmek isterim. Maatteessüf bunu yap
madılar. 

RAUF B. (Devamla) — Efendim! Salâhaddin 
Beyefendi galiba mâruzâtımın o kısmını işitme
diler. Bendeniz Heyeti Vekile temyiz eder, tet
kik eder dedim. Bunu da temyiz etmiştir. Ve mu
vafık görmüştür, ondan sonra Meclisi Âlinize 
arz etmiştir. Heyeti Vekile kendisine havale 
edilen evrakın hepsini en kısa zamanda tetkik 
ve ieabedenleri Heyeti Aliyenize arz etmekle 
mükelleftir. Memlekette, şuna veya buna müsa
vatsızlık oluyor diye bir kayit ve işaret bize ih
sas edilirse onu da ayrıca tetkik ederiz. Fakat 
Hükümete bildirilmemiş, Hükümetin haberi ol
mamış şeyleri niçin .soruyorsunuz? Çünkü ma 
lûmatımız yoktur. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Evvelâ Mec
lisi Âli almamıştır. 

RAUF B. — Efendim Meclisi Âli hakkında 
da bir inha gelirse onu da tetkik eder ve arz 
ederiz. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Hacet yok. 
NEŞET B. (İstanbul) -- .Salâhaddin Beye

fendi o zevatı bilmiyorlar, bilmiş olsalardı söy
lemezlerdi. 

RAUF B. — Efendim Hükümetin semiittıla-
ma vâsıl olanlar hakkında siyyaneıı muamele 
yapıyoruz. Hükümet birisinin hakkını' tehir el

emek salâhiyetini de kendisinde görmüyor. 

REİS — Efendim bâzı arkadaşlar bir me
sele hakkında söz almışlardır. Müzakereye de
vam edecek miyiz? (Hay hay sadaları) Etendim 
bu gibi şeyleri Meclisi Aliye arz ediyoruz vo 
bilâmünakaşa reye vaz îdiyoruz. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karohisarı Sahib) 
İcabederse münakaşa edilir. 

REİS —-•• Efendim müsaade buyurun, müna
kaşa olunmasın dmieyorum. Yalnız Salâhaddin 
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Beyefendi müsavata riayet edilmesin' ve bütün 
memlekete şâmil olmasını teklif etti. Yani ne- | 
vanma Heyeti Vekilenin bu teklifinin tehirini I 
teklif ettiler. ! 

HEYETÎ VEKİLE REİSİ RAUF B. — Ne 
zamana kadar rica ederim? 

REİS — Bu usulü müzakereye dair bir tek
liftir. 

İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) — Encümende 
tetkiki icabeder. 

REİS — Kanunda encümende tetkiki yok
tur. Şimdi efendim, bu usulü müzakereye dair 
bir tekliftir. Arzu ederseniz müzakereye devam 
edelim. Arzu ederseniz reye koyalım. Reye ko
nunca eğer kabule iktiran etmezse tehir edilmiş 
olur. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — O zaman 
reddolur. (Müzakereye devam edelim, sesleri) 

FEVZİ Ef. (Batum) — Efendim, bendeniz 
bir tarafını anlamak istiyorum ki, Şark Cephe
sinde Ermenistan harbi bitti, Gürcistan harbi 
bitti. Erzurum, Sivas kongrelerini yapmak ve 
bu Meclisi toplamak için vakit kazandıran El-
viyei Selâse ahalisi olmuştur. Bunların içerisin
de çete reisliği değil, muazzam bir ordu kuman
danlığı vazifesini yapmış ve bu Meclisin inika
dına çok mühim hizmet etmiş zevat vardır. 
Bunların hiçbirine bir şey yapılmamıştır. Salâ-
haddin Beyefendinin mütalâasına tamamiyle iş
tirak ediyorum. Hükümet bir nizamname ile 
gelsin, hepsine verelim. 

İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) .— Efendim, 
mâruzâtım gayet kısadır. İstiklâl Madalyası 
gayet mühim bir madalyadır. Bunun ehemmiye
tini düşürmemek için Heyeti Vekilenin teklifi
nin ayrıca bir encümende tetkik edilmesini tek
lif ediyorum. Yoksa Abdülhamid'in nişanlanna 
döner ve hiçbir kıymeti kalmaz. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bende
niz de arkadaşlarımın iddialarını tekrar edece
ğim. Başka bir şey söylemiyeceğim. Harekâtı 
Milliyenin bidayetinden beri vesaika müsteni
den hidematta bulunan insanları taltif etmeli 
ve bunların muamelelerini tetkik için bir encü
mene havale etmelidir. Bunlar cidden tahkika 
muhtaç şeylerdir. Herkesin hakkı mahfuz kal
malıdır. Yarın her kaymakam inha eder, her 
mutasarrıf yüzlerce insan inha eder ve bu su
retle zannederim İstiklâl Madalyası mahiyetini. ! yaşıyor. 
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mevkiini biraz kaybeder. (Harb madalyaları 
gibi, sadaları) 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— İşlerine gelmiyenlere de tekme vururlar. 

HÜSEYİ NAVNİ B. (Erzurum) — Harb 
madalyası Harbi Umumide birçok suiistimale 
uğradı. Böyle tarihî ve cidden her surette kıy
metli olan bu nişanları ibzal etmek doğru değil
dir. Sonra kendilerine İstiklâl Madalyası veri
lecek adamların hizmetlerini müsbit vesaik bu
lunmalıdır. Yoksa böyle inhalar üzerine madal
ya verilirse bir kıymeti kalmaz. Binaenaleyh, 
bunun her halde tehiri ve sureti inha hakkında 
bir usul ittihazı lâzımdır. Yoksa devrisabıkm, 
Pa.dişahm şeysi gibi olmasın. Kaymakamın, 
Meclisi İdare azasının kim teveccühünü kaza
nırsa inhalar cayır cayır akar. Daha ziyade ça
lışanlar mağdur olurlar. Yani bu zatlar burada 
mevzuubahis değildir. Usul mevzuubahistir. 
Hattâ hepimizce de tanınmış insan bile olsa bu
nu bir usulü salime rapdetmedikçe katiyen bu 
şekildeki inhalarla İstiklâl madalyaları bu Mec
listen çıkmamalıdır. 

YASİN B. (Gazianteb) — Heyeti Vekile 
Reisi Rauf Beyefendi buyurdular ki : Kanunen 
böyledir. Filvaki kanunda inha edilir, diyor. 
Bu sarih değildir. Mutasarrıf mı inha eder, 
kaymakam mı inha eder.. Yoksa ordu kuman
danları mı inha eder, bu sarih değildir. Hakika
ten Salâhaddin ve Hüseyin Avni Bey birader
lerimizin teklifleri gayet doğrudur. Bundan iki 
sene evvel Anteb'de harekât yapan insanlar 
inha edilmiştir. Anteb Meclisi Âlimizce malûm
dur. O inha ne Heyeti Vekileden buraya gel
miş, ne de Meclis bundan haberdardır. Ma
demki Heyeti Vekile kanunen inha etmek salâ
hiyetini haizdir, niçin iki seneden beri yapma
mıştır da bugün bunu yapıyor? Hakikaten 
bu çok şayanı tetkiktir. Filhakika kanun, inha 
eder, diyor. Fakat Meclisi Âlinize soruyorum. 
İki sene evvel harekât yapan, fedakârlık yapan 
bir memleketin başına üç sene sonra gelen bir 
mutasarrıf o memleketin fedakârlığını, rica 
ederim, nasıl takdir edebilir? Binaenaleyh, in
hanın ne surette yapılacağına dair bir şekil ya
pılmalıdır. Yoksa böyle mazbata ile inha edil
mek doğru değildir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Hizmet edenler milletin kalb ve vicdanında 
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YİAZHAP MÜFİD I i. (Hakkâri) — 66 nu

maralı İstiklâl Madalya!an Kanunu vardır. Bu 
kanunun birinci maddesinde kimlerin madalya 
alacakları tasrih ediliyor. Burada deniliyor ki : 
«Bilfiil kıta başında, cephede veyahut dahilî is
yanları teskinde fevkalâde fedakârlık gösteren 
ümera, zâbitan, efrat ve Millî Kahramanlara ye 
cephe gerisinde de ma'ksadı ulvînin husulü için 
âzami ibnazı •mesai edenlere verilir.» Bundan 
sonra birkısım daha vardır ki : Bunların bir-
kısmınm şimdiye kadar lâfını bile duymadık 
'burada.. Onlar da kimlerdir efendiler? Onlar 
bu memleiket uğrunda, İstiklâli Millî uğrunda 
fedai can eden şühedanın efeber evlâdıdır. 
Haİ'buiki şühedanın ekber evlâdından bir isim 
okunmamıştır' burada. Oüulkü dirileri bitirme
dik ki ölülere sıra gelsin. Şimdi efendim; İs
tiklâl Madalyasının kimlere verileceğini anla-
dfk. . Kanunun üçüncü maddesini okursak ora
da da deniyor ki; «Birinci maddede beyan olun
duğu veçhile madalyaya kesbi istihkak eden
ler . hakkında cshabı mucibeli inhalar- Heyeti 
Vekîleye gönderilir.» 

Demekki esbabı mucibesimi gösteren inha
lar Heyeti Vdkilede tetkik edilecek, kemli 
mütalâamı söylüyorum., çünkü kanun satıh de
ğildir. Ciheti askerîden olursa kumandandan, 
ahaliden olacak olursa en büyük mülkiye me
murundan esbabı mucibeli bir inha gelecek, 
Heyeti Yekilede İni tetkik edilecek ve Meclisi 
Atinize- takdim olunacalk. Heyeti Aliyeniz, He
yeti Yelkîlc kabul etmiştir diye kabul etmek 
mecburiyetinde değilsiniz. Heyeti Oelileniz de 
o esbabı mucibeyi okutturursunuz. İsterseniz 
'kabul edersiniz, isterseniz reddedersiniz. Bina
enaleyh şimdi bilmiyorum Oeyve'den mi, bil
mem nereden bir mazbata gelmiş. Pek güzel, 
Heyeti Vekile bunun esbabı mucibesini tetkik 
etmiş ve Heyeti Al iyen ize arz etmiş. Pekâlâ, es
babı mucibesi okunsun. Biz mecbur değiliz be
hemehal kabul ve tasdik a, İstersek kabul ede
riz, istersek reddederiz. Kabul ve tasdik eder
sek ita olunur-. Şimdi bu böyledir. Sonra zan
nederim burada encümen Heyeti Vükelâ olu
yor. -İnhalar Heyeti Vekîleye geliyor. Onlar 
tetkik 'ediyor. Encümen yok. Encümen malka-
ınma Heyeti Vekile kaim oluyor. Binaenaleyh 
burada mesele yoktur. Istersefk kabul ederiz. 
İstersek kabul etmeyiz. Diğer rüfekanın mev-
zmtbahsettikleri cihet şudur: Diyorlar ki- «Bir

çok serlerden' birçok mazbatalar, daha im 
gibi. inhalar gelmiş..» 

SELÂHADDİN B. (Mersin)'— Cîölmesi ieab-
eder. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Gelmiş 
de vardır beyim, onlar- tehir edilmiş. Yeni ge
lenlerin muamelesi yapılıyor. 

Yasin B. (Gaziantob) — Öyledir. 
MAZHAR MÜFİD İl (Devamla) .— «Şu 

halde onlar da toplansın ve hepsi birden yapıl
sın» buyuruyorlar. Kf endiler bir sual daha var. 
Meselâ bir arkadaşımız diyor ki; «Maraş'da, 
Anteb'te, şurada burada fedekârlık eden zevat 
vardır, neden inha edilmemişlerdir?» rica ede
rim, inha edilmemişsc Heyeti Vokilenin hot 
beli ot (Filân yerdeki adam fedakârlık etm iştir, 
hizmet etmiştir, binaenaleyh İstiklâl Madalyası 
verilmesi lâzımdır) demeğe hakkı yoktur. Eğer 
inha edilmişse... 

YAHYA OAEİB B. (Kırşehir) •— Kim in
ha edecek? O malûm değil.. 

MAZHAR AIÜFÎD B. (Devamla) — Kimin 
inha edeceğini arz ettim. Kendi mütalâama gö
re ciheli askeriyeden olursa -mademki kanun 
inha diyor- en büyük askerî kumandanı, mül
kiyeden olursa en büyük mülkiye memurlar] 
inha edecektir. Binaenaleyh şimdiye kadar va-
ridolanlarm toplanması veyahut daha gelrni-
yen, Salâha d din Beyefendinin buyurdukları gi
bi, gelecek olanların toplanıp umumunun bir
den. Meclise arz edilmesi meselesine gelelim: 
Vallahi ben buna iştirak edemiyorum. Oünkü 
düşünüyorum ; birtakım fedakârlık ibraz etmiş 
zevat vardır. 'Bunların inhaları, aidolduğu ma
kam attan. gelecek, bunları, Heyeti Vekile tet
kik -edecek. Elbette uzun zamana mütavakkıf-
t ı r . • • 

FEYYAZ ÂBI B. (Yozgad) — Bu madalya
ların aslı yoktur. Beyefendi! 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Onun 
için burada bizim Heyeti Vekil eden talebedeco-
ğimiz bir şey vardır: Eğer şu inhadan mukad
dem tarihli bir inha gelmiş de Heyeti "Yeik.ile 
bakmamış ve .muahhar tarihli inhalara bakmış 
ise. bunun sebebini sorabiliriz ve niçin sıraya, 
tarih sırasına riayet etmediniz? deriz... 

FKYYAZ Â l i B. (Yozgad) — Ne veriyo
ruz, Beyefendi hangi madalyayı veriyoruz? 

MAZHAP MÜFİD B. (Devamla) — İşte 
böyle bir sual sormava hakkımız vardır. Xiein 
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muahhar tarihliyi gösteriyorsunuz da. mukad
dem tarihli çıkmıyor? diye sorabiliriz. Fakat 
şimdi bir inha gelmiş, Heyeti Vekile de kabul 
etmiş, tasdiki âlinize arz ediyor. İsterseniz red
dedersiniz, isterseniz kabul edersiniz. Ye Fey
yaz Âli Bey «Hani Madalya» diyorlar. 

FEYYAZ ÂLÎ B. (Yozgad) — Kanun çıkalı 
üç sene oluyor! 

MAZHÂR MÜFİD B. (Devamla) — Henüz 
madalya gelmemiştir. Gelseydi en evvel arka
daşlarımızın göğsünde görecektik. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RA
UF B. (Sivas) — Efendim, Mazhar Müfid Bey
efendi kanunu da nazarı âlinize arz etti. Ben
denizin arz ettiğim gibi; Heyeti Vekiîeniz, feda
kâr mllletdaşl arımızın fedakârlıklarını tebeilen 
haklarında vâki olan inhaları kemali ehemmi
yetle tetkik ediyor. İnhavı ve esbabı mııcibesini 
muvafık görürsek hemen Heyeti Oelilenize arz 
ediyoruz. Hiçbirini tehir etmiyoruz. Çünkü fe
dakârlığın mükâfatı ne kadar çabuk verilirse, 
şüphesiz o kadar müessir olur. Arkadaşlarımızın 
da o noktadan istical ettiklerini zannediyorum. 
Diğer taraftan fedakârlık etmiş ve henüz inha 
edilmemiş olanlar varsa onlar da Hükümetin na
zarı ıttılaına vâsıl olmamışlardır. Onun için ça
lışalım, ieabeden yerlere yazalım. Varsa tesri et
sinler. Biz bilmiyoruz. Yalnız arz etmek istedi
ğim şey şudur; Heyeti Vekiîeniz, bu zevat hak
kındaki jnhanın esbabı mııcibesini tetkik ederek 
kabul etmiş ve Heyeti Aliyenize arz etmiştir. 
Bu arz olunan zevat, Kocaeli Şibih cezi resindeki 
harakâtda, millete pek büyük hizmet etmişler
dir. Millete menfaatleri dokunmuştur. İstiklâli 
Millimize büyük yardımda bulunmuşlardır. Bu
nun mazbatası vardır. Tetkikat neticesinde He
yeti Vekilenizde, bu kanaat hâsıl, olmuştur. Onun 
üzerine Heyeti Aliyenize takdim edilmiştir. 

HÜSEYİN AYNİ B. (Eminim) — Bu, böy
le olursa yarın istiklâl madalyası için binlerce 
mazbata gelir. Büyük Millet Meclisi; bu inha 
üzerine nasıl İstiklâl Madalyası verdiyse, ya
rın Meclisi İdare azaları sıra ile kendilerini 
inha edeceklerdir. Onlara da verecek miyiz; 
bendeniz bunu yanlış görüyorum bir usul itti
haz edelim. Sizin elinizde bu şekilde bir kanun 
yoktur. 

RAUF B. (Sivas) — Efendim. Meclisi Âli
nin ittihaz edeceği diğer bir usule, Heyeti Ve-

kilenizin hakkı itirazı hile yoktur. Kararınız 
meriyülicradır. Bunu bize «şöyle olmalıdır» di
ye hitabetmede zannederim bir menfaat yoktur. 
Biı* usûl ittihaz edersiniz, karar verirsiniz, 
kanun yaparsınız. Biz de itaate mecburuz. O 
veçhile hareket ederiz. Fakat bugünkü - Kanun 
dairesindeki - hareketimiz için «caiz değildir.» 
demek, zannederim muvafık olamaz. 

YASİN B. (Gazianteb) — Rauf Beyefendi 
buyurdular k i : «delen inhaları tetkik ediyoruz. 
Meclisi Âlinize arz ediyoruz.» Efendim Anteb'-
den inhalar gelmiştir. Resmen tetkik etmişler 
ve gayrimuvafık görmüşler, de mi onları inha et
memişlerdir. 

İCRA VKKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 
B. (Devamla) — Efendim, çok kati sualler so
ruyorsunuz. Ben bu suallere hâtıramdan pek 
•muvafık cevaplar veremiyeeeğim. Fakat hâtıram 
kuvvetli ise zannederim ki, Anteb'den gelen in
halar, doğrudan doğruya kumandanlığın inha-
sıdır. Onlar berayı tetkik Müdafaai Milliyenin 
nazarı dikkatine arz edilmiştir. 

YASİN B. (Gazianteb) — Doğrudan .doğ
ruya . o zaman Mutasarruf Vekili olan Ragıb 
Bey inha etmiştir. Ondan sonra gelen Mutasar
rıf da tekidetmiştir. 

RAUF B. (Devamla) — Heyeti Vekile Ri
yasetine yazılmış böyle bir evrak bilmiyorum... 
Yasin Bey, bu suale şimdiden cevap, vermekte 
mazurum. Tetkik ederiz. . (Kâfi, sesleri) 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — AsktM-î 
memıırini kumandanlar, memurini de Hükümet 
inha edecek. Fakat halkı, yani millî kahraman
ları kim inha edeeekdir? 

RAUF B. — Sualinize cevap veriyorum. 
Mustafa Bey! Mücahadei milliyeye iştirak et
miş vatandaşlarımız,- mücahedelerini bir askerî 
kumandan idaresinde yapıyorlarsa inha, askerî 
kumandanlar vasıtasiyle olur. Eğer bidayette 
okluğu gibi mahalli teşkilâtın başına sivil aha
liden kumandanlar geçmişse, bunları da mec
lisi idareler tetkik ediyor, mahallî mutasarrıflar 
inha ediyor. (Kâfi, sesleri) 

SOYSALIM İSMAİL SUBHÎ B. (Burdur) 
— Mutasarrıfın hoşuna gitmezse? 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Efendim, İs
tiklâl Madalyası hakkındaki Kanundan «maksadı 
ulvinin istihsali uğrunda fevkalâde yararlığı gö
rülen zevat, esbabı mucibeli bir mazbata ile inha 
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edilir ve Hükümet onu tetkik ve temyiz eder ve 
sonra Meclise arz edilir» denildiğine göre, ken
dilerine İstiklâl Madalyası verilmesi tasvibedilen 
bu zevat, maksadı ulvi uğrunda maddi ne gibi 
fedakârlıklar ve hizmetler yapmışlardır? He
yeti Vekilenin bu husustaki kanaati nedir? Ve 
bu kanaat ne gibi esasata müsteniden husule 
gelmiştir? Şimdi bu hususta Heyeti Vekile Rei
sinin cevap ve izahat vermesini rica ediyorum. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 
B. (Sivas) — Efendim, tekrar ediyorum. Bu ze
vatın, Kocaeli Şibihceziresindeki harakâtı aske
riyede fevkalâde yararlıkları görüldüğüne dair 
Meclisi İdare mazbatası vardır. Ve Meclisi idare
nin mazbatasını Hükümeti mahalliye tasdik et
miştir. Hükümeti mahalliye mazbatasını Dahi
liye Vekâleti de tetkik etmiş ve Heyeti Vekile-
nize getirmiştir, inhasını tervicetmiştir. Heyeti 
Vekile de kanuna muvafakatini görmüş ve He 
yeti Aliyenize arz etmiştir. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Bir liva he
yeti idaresinin bir zat hakkında - umumi tâ
birle - «filân yerde fevkalâde hizmet etmiştir» 
tarzındaki tâbiri üzerine İstiklâl Madalyası ve
rilmesinin tensibedilmesi fevkalâde suiistimal tev-
lidedeceği kanaatindeyim. 

RAUF B. (Sivas) — Efendim, böyle bir ka
naat olabilir. Biz silsilei meratibe riayet etmek 
suretiyle bu kararı verdik, yani Dahiliye Vekâ
letinin inhasiyle bu kararı verdik. Bunda bir 
mahzur varsaı, başka bir karar ittihaz buyurulur. 
tatbikine çalışılır. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine 
dair iki takrir var. Sonra diğer takrirler de 
var, onları okuyacağız. Müzakerenin kifayetini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. Efendim, takrirleri okutuyorum. 

Riyaseti Celileye 
İstiklâl Madalyası ile usulü taltif hakkındü 

ortada bir nizamname olmadığından birçok yan
lışlıklara mahal verilmemek üzere Heyeti Veki-
lece bu yolda bir nizamname Meclise getirilin
ceye kadar bu yoldaki muamelelerin tehirini tek
lif ederim. 

28 . X . 1338 

Mersin 
Salâhaddiıı 
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Riyaseti Celileye 

İstiklâl Madalyasının sureti itası hakkında 
Meclisi Âlice bir usulü salimeye raptolununcaya 
kadar bu bsnn hidematta bulunan zevatın inha
larının tehirin; teklif ederiz. 28 . 10 . 1338 

Erzurum Gasianteb 
Hüseyin Avni Yasin 

Riyaseti Celileye 
İstiklâl Madalyası ile taltif hakkında Heyeti 

Vekile tarafından gelen işarların evvelâ Meclisi 
Âlide bir encümende bittetkik neticeye göre 
muamele ve reye vaz'edilmesinin usul ittihazını 
teklif eylerim. 28 . 10 . 1338 

Burdur Mebusu 
Sosyallı İsmail Subhi 

Riyaseti Celileye 
Ordunun cephe kısmında bulunan ümera ve 

zâbitanmdan maada İstiklâl Madalyası ile talti
fi istirham edilen cephe gerisi memurininin 
haklarındaki evrakı inhaiyenin birer kere de 
Dahiliye Encümeninde tetkikini teklif eylerim. 

28 . 10 . 1338 
Kütahya 

Cemil 

REİS — Efendim dört takrir okundu. Tak
rirlerden ikisi hemen hemen aynı mealdedir. Bi
risi Dahiliye Encümenine, diğeri, her hangi bir 
encümene havalesini teklif ediyor. Yani, birisi 
tasrih ediyor, diğeri lâalettayin bir encümene 
havale olunsun diyor. Diğer iki takrir de aşağı -
yukarı birbirine müşabihtir. 

YASİN B. (Garaianteb) — İzahat vereceğim. 
REİS — Müsaade buuyrun, Yasin Bey za-

tiâlinizin takriri yoktur. 
YASİN B. (Gazianteb) — Vardır. Hüseyin 

Avni Beyle müştereken verdik. .., 

REİS — Evet efendim, müsaade buyurunuz. 
Bendeniz izahat vereyim, kâfi görmezseniz siz 
de izah edersiniz. Efendim İstiklâl Madalyası 
hakkındaki nizamnamenin bir usulü salimeye 
raptma kadar bu kısım inhaların tehirini teklif 
ediyorlar. Halbuki Sallhaddin Beyefendi daha 
ziyade tasrih ediyor. Yeni usul yerine nizamname 
diyor. (Nizamname tâbiri yoktur sesleri) Efen
dim müsaade buyurun. Meclise getirilinceye ka
dar diyorlar ki buraya gelecek olan şey her hnl-
de kanun mahiyetinde olacuktır. 
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SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Şu 

iıalde kanunu tadil demek eıkaı-. Kanun varkeıf* 
nizamnameye hacet yoktur. 

REİS — Efendim, şimdi bu takrirleri reyi
nize koyacağım. Kabul edilmezse o vakit.. 

(Salâhaddin Beyin takriri tekrar okundu) 
RElS — Efendim, yalnız bir nokta vardır. 

Sahibi takririn onu da izah etmesi lâzımdır. 
Bundan; ordudan inha edilenler dâhil midir? 
(Hayır şada]arı) «Ordudan inha olunanlar dâ
hil değil» buyuruyorlar. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Efendim, 
Orduda İstiklâl Madalyası ile taltifleri icra edi
lenlerin esa:msi, yapılan sair taltifler gibi Mec
lisi Âliye gelecektir ve Ordu inhalarında hide-
mat tasrih edilmiştir. Fakat hidematı mülkiyede 
bu tasrihat olmadığından bir nizamname yapıl
masını arzu ediyorum. Nizamname tâbirinin 
bâzı rüfeka tarafından suitefsir edildiğini görü
yorum. Bendeniz kelime üzerinde musir deği
lim. Heyeti Vekilenin buraya getireceği şey, 
burada müzakere edildikten sonra mahiyeti ka-
nuniyeyi iktisabedecektir. İsterseniz talimatna
me olsun. Bendeniz onun hakkında bir şey de
miyorum. 

RElS — Müsaade buyurun efendim. Salâ
haddin Beyefendi takrirlerini izah ederken ni
zamnameden bahsettiler. Bunu o kadar şayanı 
ehemmiyet p örmüyorum. - Meclise getirilinceye 
kadar kaydı bulunduktan sonra ister nizamna
me olsun, ister talimatname olsun. O, Meclisin 
bileceği bir şeydir. 

(Salâhaddin Beyin takriri tekrar okundu) 
REİS — Efendim, tekrar arz ediyorum : Or

dudan inha olunanlar müstesna olmak üzere bu 
takriri reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

6. — BEYANAT 

/. — îtilâf Devletlerinin Türkiye'yi, Lozan'la 
toplanacak olan Sulh Kongresine davetlerini bil
diren nota hakkında Hariciye Vekâleti Vekili 
Doktor Rıza Nur Beyin beyanatı. 

RElS — Efendim, Hariciye • Vekâleti Vekili 
Rıza Nur Beyefendi Meclisi Âlinize bir şey arz 
edecekler. 

HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ RIZA 
NUR B. (Sinob) — Efendim, biraz evvel İstan
bul'dan Hariciye Vekâletine şifahi bir nota vâ-
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sil olmuştur. Bu Fransa, İngiltere, İtalya dev
letleri tarafından yani üç devlet tarafından ay
rı ayrı verilmiştir. Fakat notalarını her vakit 
kolektif olarak müçtemian veriyorlardı. Bu defa 
birer takrir ile şifahi ve ayrı ayrı vermişlerdir. 
Birisi Fransızca, diğeri İtalyanca ve diğeri İn
gilizce olarak gelmiştir. Ve münderecatı şudur : 

Ankara Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü
kümeti Hariciye Vekili Beyefendiye : 

Ankara Hükümetinin 4 Teşrinievvel tarihli 
notasına cevaben ve 23 Eylül zeylen, Fransa, 
Büyük Britanya ve İtalya hükümetleri Ankara 
Büyük Meclisi Hükümetini Şark'da harbe niha
yet verecek bir muahede akdi maksadiyle müza-
keratı 13 Teşrinisanide Lozan'da küşadetmek 
için mümessiller göndermeye davetle kesbi şe
ref ederler. 

Fransa, Büyük Britanya, ve İtalya hükü
metleri arasında mümessillerinin salâhiyeti 
tammeyi haiz olması ve fakat bu murahhasların 
ikiden fazla olmaması takarrür etmiştir. 

İstanbul, 27 Teşrinievvel 1922 

OSMAN B. (Lâzistan) — Bu gibi notalarda 
şimdiye kadar; «Ankara Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti» tâbiri kullanılmıyordu. (Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hükümeti) tâbirinin kul
lanılması için hiç tarafı âlinizden bir ihtar vâki 
olmuş mudur? 

HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ RIZA 
NUR B. (Sinob) — Efendim, sordukları suale 
bendeniz şimdilik cevap vermek istemem. Bu 
mesele mevzuubahis dahi değildir. Mesele büs
bütün ayrıdır. 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Bu nota 
üzerine Hükümetçe bir müzakere cereyan etmiş 
midir1? 

HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ RIZA NUR 
B. (Sinoh) — Efendim şimdiye kadar hiç mü-
za'kere cereyan etmemiştir. Ve hiçbir şey ko-
nıışulmamıştır ve hiçjbir teşebbüs olmamıştır. 
Nota yeni gelmiştir. Heyeti Celileye arz ediyo
rum. Tabiî Heyeti Vekile bu bapta acilen gö-
rüşecelk ve 'bir karar itrtihaz edecek ve Heyeti 
Celileye arz edecektir. 

3. — LÂYİHALAR 

1. — Gümrük Kanununa tezyil edilecek me-
vad hakkında kanun lâyihası 

221 — 
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RE IS —- Efendim Gümrük Kanununun bâzı 

maddelerine zeylolmak üzeri4 Heyeti Vekiledeiı 
mevrut lâyihai kanuniye var. Kavanini Maliye 
Encümenine havale ediyoruz. 

2. — Tahsisatı fevkalâdei şehriye için bütçe
ne tahsisat konulmasına dair kanun lâyihası 

REİS — Tahsisatı fevkalâdei şehriye halk-
>kında Heyeti VeMleden mevrut lâyihai (kanuniye 
var. Muvazene! Maliye Encümenine veriyoruz. 

4. — TEKLİFLER 

1. — Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemali 
Beyin, her müddeiiumumi emrine süvari ve 
piyade jandarma efradı tefriki hakkında kamun 
teklifi (2/582) 

REİS — Kastamonu Mebusu Abdülkadir Ke
mali Beyin, Zabıta i adliye hakkındaki teklifi 
kanunisi var. Lâviha Encümenine «ünderivoruz. 

6. TAKRİRLER 

/. — Konya Mebusa Kâzım Hüsnü Beyin, 
Kadınhanı kazası dahilindeki iki köyün •methalle
rinin değiştirilme.sine dair takriri 

REİS — Konya, Mebusu Kâzım Hüsnü Be
yin, Kadınhanı kazası dahilindeki iki kariyeri in 
mahallerinin nakillerine dair bir temenni takriri 
var. Heyeti Vekileye gönderiyoruz. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

/. — Memurin re mütekaidinin terfihi için 
toplanacak olan Encümeni Mahsusa İktisat En
cümeninden intihabedilen zevat hakkında Eu-
eümen Riyaseti tezkeresi 

BEİS —- Encümen intihabatma dair takrir
ler var. Okuyorum. 

Riyaseti C e id leye 
Memurin ve mütekaidinin tensik ve tasfiye 

ve terfihleri için Doktor Mustafa Beyin takriri 
üzerine teşkili takarrür eden Encümeni Mahsu
sa encümenimizden Zamir Bev (Adana), Halil 
İbrahim, Bey (Antalya), Sı'ddrk Bey (Çorum) 
un intihabed.ildikleri arz olunur. 

25 Teşrinievvel 1338 
' İktisat Encümeni Reisi 

Adana 
Zamir 

2. — Adana Mebusu Zamir Beyin İktisat En

cümeni Riyasetine intihabedii'eliğine dair İktisat 
Encümeni tezkeresi 

Riyaseti Celi leye 
İktisat Encümeni Riyasetinden istifa eden 

Menteşe Mebusu Tevfik Rüsdii Beyin, yerine 
Adana Mebusu Zamir Beyin intihap kılındığı 
mâruzdur. 

İktisat Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Zamir —— 

Kâtip 

8. — MUHTELİF EVRAK 

/. — Erzurum Vilâyeti Meclisi, (~mumisin.den 
mevrut tazim telgrafı 

REİS — Efendim Erzurum. Vilâyeti Meclisi 
EbnuniıivSİnden mevrut telgraf var. Okunacak : 

Ankara'da Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
Oeliiesine 

Mukaddes ve Mülbeccel Ordumuz ezeliydin 
bu necip .millete ebediyen balhşettiği hakkı hür
riyet ve istiklâli ânıakı ruhundan kopan azim 
ve imanı ile memzuç kudret ve haşmetiyle bu 
kadar az zaman içinde ihkak ve tetviecderken 
vatanın her zerresi bu kutsi ve mübecce] ordu
nun şâşaa'i şua zaferiyle parlarken geçirdiği 
macerayı mevcudiyetini atıldığı şu ebedî şah-
rain itilâya nispetle ispat edecek kadar kendin
de ulviyet ve halk büfen E minimumuz Meclisi 
Umumisini k üş ad e tm etki e şimdi bir kat daha 
ınüteheyyiç bulunuyor. Hakkı hayat ve hürri
yetini demirden silâhlarla fabrikaların infilâk 
edici hasis maımulâtı ile değil nurdan ezeliyet
ten masını ruhlar kadar ebedî ve ilâhî heyeca
nı millîsiyie ve refah ve rehasını 'asırların le
yi elettiği meâisiri kerîmıe ve ulviyeti hayatiye-
siyle tekeffül eden bu asil ve aziz milletimin, her 
türlü amal. ve vesaili saadetine Meclisi âcizane-
miz de büyük halaskar Meclisine iktifa sure
tiyle çalışacaktır'. Seraperdei mevcudiyetinde 
•tarihlere heyecanlar verecek kadar hârikalar 
saklı bulunan bu muazzez ve müebbet milletin 
ulviyeti ruh ve kalbiyle düşmanlarına bile kar
şı ibraz ettiği vaziyetti kerîmesini tekmil dimağ
larında ilâhî (bir teessür ile âtilere "doğru tevec
cüh ede ede lâyemııt izler acarken bugün 'acılan 
Meclisi Âeizanemiz de fatihai içtimaını yokluk
lar içinde, ebediyetler, zulmetler içinde nurlar 
yetiştiren Büyük Milletin Büyük Meclisine arzı 
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şükran ve tazimat olarak ittihaz eder. 

Hali İnikaitta bulunan Er
zurum Vilâyet Meclisi 

Umumisi Reisi 
Vali 

'Sabit 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Münasip ce
vabı Divanı Riyaset .yazsın efendim. 

REİS — Efendim »ivanca münasip cevap 
yazılır. 

NUSRAT El'. (Erzurum) .— Reis Bey imza 
yalnız valinin midir, yoksa başka imzalar da 
var mı? • * 

REİS — Efendim yalnız valinin imzası var
dır. 

3. —- lllebuslardan bâzılarına izin verilmesine 
dair Divanı Riyaset karan 

REİS — Divan kararı var. Okunacak. 

Heyeti Umumiyeye 
Muş Mebusu Kasım Beyin üç ve Bitlis Mebu

su Hüsnü Beyin iki ay müddetle mezun addi 
Divanı Riyasetçe tensibetlilmiş olmakla. Heyeti 
lrTnumiyenk> nazarı tasvibine arz olunur efen
dim. 

28.10.1338 

Büyük Millet Meclisi 
İkinci Reisvekili 

Musa Kâzım 

REİS — Efendim! Muş Mebusu Kasım Beye 
3 ay mezuniyet itasını kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Bitlis Mebusu Hüsnü Beye iki ay mezuniyet 
itasını kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

•/. — Kırşehir 'Mebusu Sadık Beyin tahsisatı
na dair Divanı Riyaset kararı 

REİS — Efendim! Kırşehir Mebusu Sadık 
Beyin muhassasatına dair Divanı Riyaset kapa
riyle işbu kararın reye vaz'ına dair takrir var. 
Okunacak. 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Talebim hak, istinatgahını kanunu 
hâkim tanıyan Meclisi Âlidir. 

Nisabı müzakere Kanununun bin üç yüz otuz 
altı senesi gayesine ' değim mer'i olan altıncı 

maddesi mucibince senei mezkûrede tahakkuk 
eden tahsisatımı almağa elhaletü hazihi mu
vaffak olamadım. 109, 118, 153 ncü ictinıaat 
6 Kânunuevvel 1336, 20 ve 19 Şubat 1337 tarihli 
zabıtnameler muhteviyatından ıııüsteban buyu-
rulacağı üzere tahsisata istihkakını Divanı Ce
li] i Riyasetçe kabul fakat Heyeti Umıımiyeee 
evvelen nıeskûtünanlı kalmış. Saniyen tazminat 
kabul, salisen kararı sabıkın tashihine lüzum 
görülmediği beyan buyurulmuştu halbuki: 

1. — Maddei nıezkûre Büyük Millet Mec
lisi azasına dört ay için (Bin iki yüz elli lira) 
tahsisat verilmesi lüzum ve sarahatini âmirdir. 

2. — Bendeniz Büyük Millet Meclisinin esas 
âzası ve milletin hakiki mümessiliyim. 

3. — İnhilâl etmiş bir • mebusluğa yeniden 
intihabolunmuş ve bu suretle diğerini istihlâf 
etıniş bir Mebus değilim. 

4. — Bilûmum rüfekayı muhteremenı bu 
madde hükmünden bihakkiıı ve kanunen müs-
tefidolmuşlardır. 

5. — (91) nci İçtima Birinci Celse 27 Teş
rinievvel 1336 tarihli zabıtnamede mazbut bu
lunduğu üzere Mersin'den müntahibolnıadığın-
dan dolayı mebusluktan çıkarılmış olan Hüse
yin Hüsnü Bey muhasebe tahsisat defterinde 
(533) numarada 20 Teşrinievvel 1336 tarihinde 
kırk beş bin ve 841 numarada 12 Teşrinevvel 
1336 tarihinde on beş bin fci, ıninhaysilnıecmu 
altmış bin kuruş tahsisatını almış olduğu hal
de müntahabi hakiki olduğundan dolayı kabul 
buyuruları Mersin Mebusu Yusuf Ziya Rey da
hi tahsisatını bihakkiıı ve kamilen almıştır. 

6. — Meclise teşrinievvel 1336 tarihinde il
tihak eylemiş olan mumaileyh Yusuf Ziya Bey 
ile Kırşehir Mebusu Yahya Galib Bey tahsisat-
larrnı tamamen almışlardır. 

7. — İstediğim bir hakkı sarihi kanunidir. 
Yoksa butlanı zahir veyahut bir talebi nahak 
değildir. 

8. — Hukukan kendileriyle müsavi olduğum 
a rkad aşları nidan istisnaiyetinıi icabettirecek bir 
sebep ve hikmeti kanuni gayrimevcudolduğun
dan cidden hukukan pek derin müteeüim olu
yorum. 

9. —. Hakkımı. Heyeti Muhteremei Umumiye
ye teslim ettirmek için Kanunun fevkinde 'bir 
kuvvet tasavvur edemiyorum. 

10. — Vâzıı Kanun olan Meclisi Âlinin, Ka-
vanhîi mevzuası ahkâmı safiha, ve kat iyesine 

— 223 — 



î : 128 28, 
riayet ve inkiyat buyurmıyacaklarmm tahayyü
lünü bile en elîm tahayyülâttan ad ve telâkki 
ediyorum. 

11. — Vâkıf ve muttali olduğu hakayıkı ka
nuniye ve mantıkıyeyi ret buyurmak nakîsa-
smdan Heyeti Celilei Umumiyeyi tenzihle kes-
bi şeref eylerim. 

12. --• Dâvayı bâtılın vacibürredolduğunu 
müdrik olanlardan olduğumdan dolayı (hak) 
karşısında azayı muhteremenin ferdan ferda 
eğilmek ve prestiş faziletini izhar buyuracakla
rına kamilen mutmain bulunuyorum. Binaen
aleyh mebdei iltihakım olan 27 Teşrinisani 1336 
tarihinden 1 Mart 1337 tarihine kadar salifü-
larz Nisabı Müzakere Kanununun altıncı mad
desi hükmünce tahsisatı mütahakkika olan 
(bin iki yüz elli) liradan müddeti snezkûre zar
fında tazminat nam ve unvaniyle verilmiş olan 
minhaysilmecmu (üç yüz on üç) liranın icrayı 
mahsutoiyle müMaıhalkkilk (toafcıyei fahsisatıanın ve
rilmesi hususunun heyeti idareye emir ve ira
de 'Duyurulmasını hakka tapmakla vâsılı hak 
olan Heyeti Umumiyei Muhteremenin insaf ve 
adaletlerine arzî ve tevdi eyliyorum. Heyeti 
Umumiyeye sevk ve arz olunmak üzere bu bap
taki hakkımın kabulünü mutazammm kararı âdil 
ve âcili ittihaz buyurulmasını Divanı Celili 
Riyasetten istirham eylerim efendim. 

12 Teşrinievvel 1338 

Kırşehir Mebusu 
.Sadık 

Heyeti Umumiyeye 
Nisabı müzakere Kanununun altıncı maddesi 

mucibince Meclise iltihakı senesi olan 1336 se
nesinden ilk dört aya ait bin iki yüz elli lira
dan kendisinin mezkûr sene Mecliste bulunduğu 
müddete mahsus kısmından tazminat unvanı ile 
aldığı üç yüz on üç liranın icrayı mahsubiyle 
bakıyei tahsisatının itasına dair Kırşehir Me
busu Sadık Bey tarafından muta ve sureti mu-
saddakası merbut takrir Divanı Riyasetin 18 Teş
rinievvel 1338 tarihli otuz ikinci içtimamda 
tetkik ve mütalâa olundu. 1336 senesi Teşrini 
sanisinin yirmi yedinci günü ilk defa Meclis; 
Âliye iltihak etmiş olan Sadık Beyden evvel Kır 
şehir Mebusu sıfatiyle Meclise iltihak eylemiş ve 
aynı tarihli Heyeti Umumiye içtimamda ıskav 
edilmiş olan Bekir Efendi senei mezkûre tahsisat 
devrine ait muhassasatı kamilen almış olduğun-
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dan tarihi mezkûrde mebusluğu kabul edilmiş 
olan Sadık Beye mezkûr devreye aidolmak üzere 
yeniden tahsisat itası idarece mümkün görüle
memiş ve bunun üzerine mumaileyhin vâki olan 
müracaatı Divanı Riyasetin 19 Kânunuevvel 133 ö 
tarifeli içtimamda tezefekür (olunarak i(M«lbuisu 
sabık Bekir Efendi mevzuubahis tahsisatı almış. 
olduğu cihetle Sadık Beye Meclise iltihak eyle
diği tarihten itibaren yalnız tazminat itası için 
keyfiyetin Heyeti dareye tebliğine karar veril
diği gibi mumaileyhin vâki olan müracaatı üze
rine keyfiyet 21 Kânunuevvel 1336 tarihli 118 
nci ve 19 Şubat 1337 tarihli 153 ncü içtimai 
umumilerde dahi mevzuubahsolarak Sadık Beye 
senenin tahsisatı verilmiyerek ancak tazminatı 
şehriyesi ita olunabileceği Heyeti Umumiyece 
karargir olmuştur.) Sadık Beyin muahharan 
aynı mahiyette vermiş olduğu takrir de Divanı 
Riyasetin 27 Nisan 1338 tarihli dördüncü içti
mamda tezekkür olunmuş ve «keyfiyet, Heyeti 
Umumiyece iki defa kabul edilmediğinden mua
mele ifasına imkân olmadığına» karar verilmişti. 
Mumaileyh sureti musaddakası merbut takririyle 
evvelki metalibatını tekidetmiş olduğundan 
keyfiyet tekrar tetkik olunmuş ise de mevzuuba-
his mesele evvelce Heyeti Umumiyece reddedil
miş olduğuna nazaran' bu hususta yeniden bir 
karar ittihazı icabediyorsa bunun Heyeti Celi-
leye aidolduğu tezekkür edilmiş olmakla arzı 
keyfiyet olunur efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ikinci Reisvekili 

Musa Kâzım 

REİS — Efendim, bu hususa ait bir takrir 
var,, o da okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Kırşehir! Mebusu Sadık Bey tarafından tah

sisatına dair verilen takririn araya vaz'ı ve ka
bulünü arz ve teklif eyleriz efendim. 

Teşrinisani 1338 

Erzurum 
Hüseyin Avni 

Muş 
Kasım 

Erzurum 

Eskişehir Muş 
Eyüb ıSafcri Aihdülıgani 

Oltu Ergani 
Rüstem Mohıued Emin 

Erzurum Biga 
Mustafa Durak Süleyman Necati 

Batum îçel 
Edib Naim 

Hamid 
İçel 
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Canik 
Şükrü 
Tokad 
Rifat 
Sinob 
Şevket 

Kastamonu 
Besim 

Kayseri 
Atıf 

t ; 
Canik 

Süleyman 
Trabzon 

Celâleddin 
Sinob 

Rıza Vamık 
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Candk 
Emin 
Sivas 
Vâsıf 

Kastamonu 
Hulusi 

Karahisan Sahib Karahisarı Şarkı 
Mehtmed Şükrü 

Kayseri 
Sabit 

Kastamonu Mersin 
Abdülkadir Kemali Salâhaddm 

Kângırı 
Said 

Yozgad 
Ahmed 

Gene 
Celâl 

Menteşe 
Sadeddin 

Vasfi 
Kozan 

Dr. Mustafa 
Kângırı 

Neşet 
Van 

Tevfik 
Mersin 
Hasib 

REÎS — Efendim, bu şimdi okunan son tak
rir kifayet takriri midir, nedir? Ben anlıyama-
dım. Divanı Riyaset bunu Heyeti Umumiyeye 
sevk etmiştir. Takrir vermeye esasen lüzum yok. 
Bu reye konduğu zaman ya reddedilir, ya ka
bul edilir. (Bu takrir nedir? Anlaşılmadı, gel
sinler izahat versinler. Sadalan) Efendim esa
sen Heyeti Umumiyenizde bu mesele ika defa 
mevzuubahsolmuş ve her iki defa da Meclisi 
Âli bu meseleyi reddetmiş. Fakat arkadaşımız 
bu meseleye kanaat getirmemiş ve tekrar Di
vanı Riyasete müracaat etmiş, evrakını Divan 
buraya sevk etmiştir. Arzu buyurursanız mü
zakere edelim. (Hayır, hayır, sesleri) 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Delâili cedide 
zuhur ettiği takdirde on defa Mecliste mevzu-
ubabsolabilir. (Gürültüler) 

REÎS — Müsaade buyurunuz, onda hiç şüp
hemiz yoktur, Nusrat Efendi Hazretleri. Fakat 
Divanı Riyaset hiçbir delâili cedide görmemiş
tir. Sadık Beyefendi kendisi arzu ederse iza
hat versinler. Buyurunuz efendim. 

SADIK B. (Kırşehir) — Efendim bendeniz 
(Efendim, işitmiyoruz, yüksek söyleyiniz sa
dalan) 27 Teşrinisani 1336 da Meclisi Âlinize 
iltihak ettim. Mazbatam vardır. Tahsisat için 
Heyeti idareye müracaat ettim. Heyeti îdare, 
Bekir Ağanın meselesi hallolunsun dedi. Bekir 
Ağanın ne meselesi var dedim? Tahsisat verdik 
dediler. Bendeniz /tahsisat meselesini anlama
dım. Benim tahsisatım vardır. Bekir Ağanın me
busluğu neden mevzuubahsoluyor? Hâsılı (tahsi
satım ıhaıkkmda müspet veya menfi Ibir 'karar 
verilmedi. Halbuki Nisabı nıüz?akere Kanununun 
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dördüncü maddesi mucibince, Büyük Millet Mec
lisi azasına dört «ay için tahsisat veriliyor. Be
nim bütün emsalim bu parayı aldı. Bendeniz de 
'arkadaşlarımzdanım. Bu hususta temsal de var
dır. Meclisi Âlinize Mersin'den Hüsnü Bey is
minde bir zat gelmiştir. Sonradan Yusuf Ziya 
Bey bühakkin Hüsnü Beyin yerine (gelmiştir. Bu 
Heyeti İdare defterinde mukayyettir. Eğer o zat 
bulundu derseniz, senenin son aylarında bu pa
rayı alan arkadaşlarımız vardır. Bendeniz Ni
sabı müzakere Kanununun «aütıneı maddesinin 
sarahatine ve kanunun hâkimiyetine binaen 
Meclisi Âlinin kanuna riayetini rica ederim. 
Adalete sığınarak Meclisi Âlinize müracaat edi
yorum. 

YASÎN B. (Gazianteb) — Burada bulunma
dığı zamanlardaki tahsisatını mı almak istiyor? 

SADIK B. (Kırşehir) — Bekir Ağa mebus 
olduğundan tahsisatını almıştır. Bendeniz de me
busum. Nisabı müzakere Kanunu sarihtir ve em
sali de vardır. Bana da tahsisat verilsin. 

YASÎN B. (Gazianteb) — Bekir Ağa tahsi
satını size mi versin, yoksa 'siz ayrıca mı isti
yorsunuz ? 

HÜSEYÎN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendiler 
zamaniyle ıbir yanlışlık olmuş. Bir mebus; ya tam 
bir mebustur veya noksan bir mebustur. Zanne
derim, bir mebus emsali 'gibi her türlü hukuka 
maliktir. Şimdi ortada 'ya bir yanlışlık var ve
yahut doğruluk vardır. Onu şimdi tetkik ede
ceğiz. Bekir Ağa intihabolunmuş, Sadık Efendi 
de 'mahkûm addedilerek intihabı keenlemyekün 
'addedilmiş. O zaman Heyeti Celile, bütün Türk 
Milletinin vekili olmak hasebiyle Bekir Ağanın 
mebusluk hakkını kabul etmiştir. O zatm bu 
hakkını nez' ve bu halktan mahrum edecek hiç
bir esbabı huikuıkıye yoktur. Heyeti Celilenin ka-
rariyle o adam da mebus oldu. Kırşehir'in me
busu beş olacak iken altı olmuş. Halbuki o zat 
bütün memleketin mebusu «oldu. Bundan ricat... 
Bilmem ki nasıl olur? Ve buna hangi kavaidi 
hukukıyeye istinaden ve nasıl karar verildiğini 
bendeniz anlamıyorum. Sonra bu zatın hakkı 
teslim olunuyor. Siz mahkûm telakki ediniz ve
yahut da evsafı lâziımeyi haiz bulunmadınız de
diniz, mebusluğunu kabul etmediniz. Bekir Ağa
nın mebusluğu kabul edildi. Biliâhara Sadık Be
yin hakkı teslim edilerek mebusluğu kabul edil
di. Şimdi Sadık Bey mebusluğa kabul edildiği 
tarihten itibaren Bekir Ağanm vekili değildir 
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iki, (Bekir Ağanın ıskatı tarihinden sonraya aid-
olan (tahsisatı alsın. Bu arlkadaışımız da 'bütün 
hukukunu ıhaizdir. Bu tahsisat; seneliktir. Hazi
neyi korumak, Hazineden para çıkarmamak me
selesi 'başkadır. Mebusluk ne 'gibi huikuik bahşe-
•diyorsa, ibu arlkadaşımız da o hukuktan Ibihak-
Ikin istifade -edecektir. Bekir Ağa yanlışlı'kla ıs
kat edildi. Ben Büyük Millet Meclisinden yan
lış bir işin sudurunu kaibul etmiyorum. Hata 
Sâdır olmaz. Her sâdır olan •şey doğrudur. Yap
tığımız hatayı «belki bilmiyerek yapıyoruz. Böy
le belki binlerce hatamız vardır. Belki de (bin
lerce lira milleti ızrar 'ediyoruz. Fakat bundan 
başjka bir tarik yok. Bekir Ağa meselesi bugün 
•kalsın. Yalnız Be'kir Ağa 'Sadık 'Beyin vekili 'de
ğildi. Bekir Ağanın aldığı para Sadık Efendi
nin hesabına kaydolunama'z. Bu zatın mebusluğu 
'kabul olunduğundan itibaren tahsisatını ala
caktır. Tahsisat ise seneliktir. Tazminat değil, 
tazminat, mahiye hesabiyledir. Faikat tahsisat 
o zamanki kanuna göre toptan veriliyordu. Bi
naenaleyh Sadık Efendi halklıclır. Hakkı şahsi 
bütün ihukuik gibi mukaddestir. Buna hürmet 
etmek vecibei zimmeftimizdir. 

REFÎK İB. ('Konya) — Fazla verilmiş ise 
Meclisi Âlinin tazmin etmesi lâzımdır. 

HÜSEYİN AYNÎ B. (Erzurum) — Efendim 
Meclisi Âlinin hatasiyle israf e'dilmiş diğer em
val ıgibd bu ;da böyle sarf edilecektir. (Bravo ses
leri) Allah bizi daima böyle yanlış yollardan 
esirgesin. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahilb) — 1336 se
nesi Nisanının yirmi üçünde Meclisin burada 
imkaddelttiiği zaman - burada bulunan arkadaş
lar pekâlâ bilirler - ilk dört ay için tahsisat, 
sonra da tazminat devresi başladı. Arkadaşlar 
her halde tahattur ederler k i ; o dört ay zarfın
da mezunen gidenler balen müddeti mezuniyet
leri kadar ifayı vazife etmediklerinden dolayı 
o tahsisata lâyık olamamışlardır. Güya burada 
bulunmadıklarından o tahsisata müstahak bulun
muyorlar. Buradan tahsilat almak için mezun 
bulundukları müddet kadar ifayı vazife ediyor
lardı. Bu müddet bittikten sonra eğer tazminat 
devresine yetişirlerse tazminat alıyorlar. Yoksa 
alamıyorlar. Her halde o dört ay tahsisat dev
resine aidolan noksanı ikmal ediyorlardı. Sadık 
Bey de, kendileri burada ifade buyurdukları gi
bi, Teşrinlerde buraya gelmiştir. Tahsisat dev
resi geçmiş, tazminat devresinde Meclise iltihak 
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etmiş oluyorlar ve ancak tazminata müstahak-
tırlar. Bu mesele iki defa buraya gelmiş ve 
hakkında müzakere cereyan etmiş, bu noktai 
nazardan Meclisçe reddedilmiştir. Meclis mü
dafaa ve talebini muhik görmemiş, reddetmiş
tir. Binaenaleyh bugün tekrar bunu mevkii mü
zakereye ve ıeye koymaya hacet yoktur. Ben
deniz bunu teklif ediyorum. 

REİS — Efendim, söz ist iyen kalmadı. 
MEHMEP ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 

— Efendim, mesele lüzumu kadar tenevvür etti. 
Maahaza bir arkadaşımız buyurdular ki; bir taz
minat devresi, bir de tahsisat devresi vardır. 
Tahsisat devresi geçtikten sonra tazminat dev
resinde işe başlıyanlar, tazminat alır. Hayır; 
mesele böyle değildir. Nisabı Müzakere Kanu
nu sarihtir. İik defa Meclis teşekkül ettiği za
man, ilk devre için tahsisat olmak üzere 1 200 
lira. Nisabı Müzakere Kanunu ile kabul edileli. 
Bu, istanbul'daki Meclis misillû, ki o Meclisin 
tahsisatı 1 250 lira idi. Meclis, bunu dört ay 
için mutlak olarak kabul etmiştir. Bu miktar 
Nisabı Müzakere Kanununda, dört ay için ve
rilecek denildi. Tahsisatımız, dört ay içindir. 
Ondan sonra, burada kalmak istiyenler, ücret 
alıyorlar ve burada kalmakla meşrut ve mukay-
yedolmakla yüz lira alır. Kendisi, Meclise Teş
rinievvelde dahil olduğundan dolayı bu zaman, 
Sadık Bey için tazminat devresi değil, tahsisat 
devresiydi. Sadık Bey, dört ay devam edecek, 
dört ay için bin iki yüz lira alacaktır. Bu, dört 
aydan fazlaya kalırsa Sadık Bey o zaman taz
minat devresine dâhil olacak ve tazminat ala
caktır. Yoksa arkadaşımızın buyurduğu gibi 
değildir. Veievki o hakkı Meclisten reddedil
miş olsun, hak, yine haktır ve Meclisi Âlinin 
hakkaı hürmet etmesi lâzımdır. Binaenaleyh; o 
arkadaşın hakkını tasdik etmek lâzımgelir. Hat
tâ iki defa olsa bile tanınmalıdır. Nasılsa anla
şıl mamazlık yüzünden bu mesele evvelce redde
dilmiş ise, bu gibi bir hakkı tashih etmek Mec
lisin büyüklüğü şanmdandır. 

REİS —Efendim bunu reyi âlinize vaz'et
mek için bittabi Divanı Riyasetin mazbatası 
olamaz. Çünkü Divanı Riyasetin vazifesi an
cak meseleyi Meclisi Âlinize arz etmektir. Ken
dilerinin burada tahsisat talebini havi takriri 
vardır. Bu takrir Sadık Beyindir. O, reyi fıli-

1 nize konacaktı]-. 
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YASİN B. (Oaziaııteb) —- Reis Bey müsaade 

buyurun... 
KEİS — Efendim, neden bahsediyorsunuz.' 
VASİN B. (Gazianteb) — Bendeniz bunla

rı]] reye konulmasından bahsediyorum. 
KEİS — Nedir, yani söz mü sÖyliyeceksi-

niz? 
YASİN B. (Gazianteb) — Hayır efendim, 

usul hakkında bahsediyorum. Bu mesele Mec
liste mevzuubalısoldu ve reddedildi, deniliyor
du. Hakikaten reddedildi mi ? 

KEİS — Efendini, -müzakerenin başlangıcın
da arz ettim. Bu, ()o'Mi ve i:>o7) de reddedil
in i iştir. 

YASİN I i. (Gazianteb) — O halde müzake
reye lüzum yoktur. 

REİS -— Neyi söylüyorsunuz efendini .' Bu 
nasıl miizakere edildi? 

NEBİL Et. (Karahisarı Sahib) — Müsaade 
buyurun. Bu vey^ vaz'olunaeaksa, o zaman
daki almış olduğu dört aylık tazminatı da malı-
sııbediniz. (Hayır, sesleri) 

KEİS —• Efendim, şimdi reyi âlinize vaz'ede-
eeğim. Mesele Kırşehir Mebusu Sabık Efendi
nin takriridir. Yani o zamanki tahsisatını is
tiyor. Bunu reyi alinize v az'e diyorum. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir efendim. 

2. — Yozgad Mebusu .Süleyman Sırrı Beyin, 
encümenlerden infikâk edecek azaya dair takriri 

KEİS — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Be
yin, encümenlerden infikâk eden Azaya dair bir 
takriri var. Nizamnanıei Dahilî Encümenine 
gönderiyoruz. 

(Tahsisatı tâyini esami ile reye koyunuz ses
leri) Efendim. Tahsisat yekûnu iade edilinceye 
kadar reye- koymakta mazurum. 

9. — MAZBATALAR 

1. — Evkaf Nizamnamesini)t i ncü faslına 
mevzu meblâğın tezyidine dair kanun lâyihası ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

REİS — Evkaf Nizamnamesindeki tamirat ve 
inşaat bedellerinin on bin kuruşa iblâğı hakkın
daki lâyihai kanuniyeye dair Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası var, Ruznameye alıyorum, 
efendim. 
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2. — Hariçten ithal edilecek otomobil ve sair 

vesaiti nakliyeden Gümrük Resmi alınmamasına 
dair kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encüme
ni mazbatası 

KEİS — Zatülhareke vesaiti nakliyenin Güm
rük Kesininden istisnasına dair olan lâyihai ka
nuniye hakkında Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası var, onu da ruznameye alıyorum 

o. — Misakı Milli hudutları haricinde kalan 
memurinin maaşları hakkında kanun lâyihası ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

KEİS — «Misakı Millî hududu» haricinde 
kalan, memurinin tekaütleri hakkındaki lâyihai 
kanuniyeuin Encümeni mahsusa itasına dair 
.Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası var. Mu
vazenei Maliye Encümeni acaba hangi Encüme
ni .Mahsustan bahsediyor?. 

NECATİ B. (Erzurum) — (.iecen gün teşek
kül eden Encümeni Mahsustur. 

KEİS — Evet efendim; geçen gün teşekkülü 
takarrür etti. Tahattur ettim. O teşkili takarrür 
eden Encümeni Mahsusa havale ediyoruz. 

4. — Zonguldak kömürlerinden İhracat liesmi 
alınmaması hakkında kanun lâyihası ve Muvaze
nei Maliye Encümeni mazbatası 

REİS — Zoııg'Uİdaik havzei fahmiyesinden ilı-
racedilecek kömürlerden Gümrük Resmi alınma
masına dair Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası var, onu da ruznameye alıyoruz. 

(i. — Mebus harcırahları hakkındaki Kınunun 
tefsirine dair Riyasetisaniye tezkeresi ve Kanunu 
Esasi Encümeni mazbatası 

REİS — Âza harcırahları hakkındaki Kanu
nu Esasi Encümeni mazbatası var. Bunu da Pa
zartesi ruznamesine alıyoruz. 

3. — Mu§ Mebusu Hacı Ahmed Hamdı Efen
di ile arkadaşlarının Nisabı Müzakere Kanununun 
âza harcırahlarına mütaallİk yedinci maddesinin 
tefsirine dair Kanunu Esasi Encümeni mazbata
sının ruznameye alınmasına dair takriri 

KEİS — Efendim Muş Mebusu Ahmed Hain
di Beyle rüfekasmın bir takriri var. 

Kiyaseti Celileye 
Nisabı müzakere Kanununun yedinci mad

desinin tefsiri hakkında Kanunu Esasi Encünıe-
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ninden mevrut mazbatanın takdimen müzake
resini arz ve teklif eyleriz. 

28 Teşrinievvel 1338 
Muş Muş 

Ahmed Hamdi Abdülgani 
Bitlis Ergani 
Vehbi Sırrı 

REÎS — Efendim, ruznameye alınması mu
hakkaktır. Takdimen müzakeresi, demek bu
günkü ruznameye almak, demektir. Evvelce bir 
kararınız vardı, bugünkü ruznameye, diye tek
lif olunmıyacaktı. Onun için bunu arzu eder
seniz Pazartesi ruznamesine alalım, Pazartesi 
ruznamesine alınmasını kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

4. — Trabzon Mebusu Hasan Beyle arkadaş
larının, Kırşehir sabık Mebusu Bekir Efendiye 
ait İstida Encümeni mazbatasının müstacelen 
müzakere edilmesine dair takriri 

REÎS — Yine böyle ruznameye mütaallik 
Trabzon Mebusu Hasan Beyle rüfekasmm tak
riri var. 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Kırşehir Mebusu sabıkı Bekir Efendiye aid-

olup İstida Encümenince Heyeti Celileye tevdi 
olunan evrakın bir karara raptı için evrakın 
müstacelen ve tercihan kıraat Duyurulmasını 
teklif eyleriz. 

15 . VIII. 1338 

Trabzon 
Hasan Hüsnü 

Niğde 
Atâ 

Malatya 
Hacı Bedir 

Ergani 
Hakkı 
Urfa 
Nuri 

Eskişehir 
Niyazi 

Bayezid 
Okunamadı 
Kastamonu 

Besim 
Bolu 
Nuri 

Çorum 
Okunam'adı 

Kırşehir 
Müfid 
Dersim 
Mustafa 
Ergani 
Nüzhet 
Bayezid 

Süleyman Sudi 
Adana 

Abdullah 
Aydm 
Tahsin 
Burdur 

Akif 
Diyarbekir 

Akif 

Eskişehir 
Mehmed Emin 

İçel 
Haydar Lûtfi 

Dersim 
Mustafa Ağa 
Diyarbekir 

Hamdi 
Antalya 
Hasan 
Siverek 

Lûtfi 
Biga 
Hamdi 
Kırşehir 

Yahya Galib 
Eskişehir 

Eyüb Sabri 
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Mardin 
Necib 
Batum 
Edib 

Erzincan 
Emin 

Hakkâri 
Mazhar Müfid 

Erzurum 
İsmail 

Lâzistan 
Osman 

Trabzon 
Ali Şükrü 

Mardin 
Okunamadı 
Ertuğrul 

Mustafa Kemal 
Kütahya 

Besim Atalay 
Kütahya 

Seyfi 
Karahisar 

İsmail Şükrü 

Canik 
Süleyman 

Mardin 
Okunamadı 
Üsküdar 

Hüseyin Hüsnü 
Edirne 
Şeref 
Muş 

Kasım 
Ankara 
Hilmi 

Bayezid Yozgad 
Mehmed Ahmed 

REÎS — Efendim, Kırşehir Mebusu Bekir 
Efendiye ait evrakın müstacelen müzakeresini 
teklif ediyorlar. 

CEMİL B. (Kütahya) — İzahat versinler. 
REİS — İşte izahat efendim. Kırşehir Me

busu saıbıkı Bekir Efendiye aittir. Müstaceli
yet teklif ediyorlar. Müstacelen müzakeresini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. İstical kabul 
edilmemiştir. Şimdi tercihan, yani demin arz 
ettiğim gibi bundan sonraki ruznameye, yani 
Pazartesi ruznamesine alınmasını kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

Efendim bugünkü ruznamede memaliki müs-
tahlasa hakkında Encümeni Mahsusun yaptığı 
lâyihai kanuniye vardır. Bu lâyihai kanuniye 
yapılmıştır. Ancak tabolunuyor. Yani şimdi 
bize tevdi edilmiştir ve tabolunuyor. Onun» için 
eğer arzu ederseniz tabolunimazdan evvel mü
zakeresine başlıyahm. Yok eğer arzu ederseniz 
bu tabedilinceye kadar tehir edelim, başka şey 
müzakere edelim. (On dakika teneffüs edelim, 
sadalan) 

İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) — Müsaade 
buyurursanız efendim bu üç kıta lâyihai ka
nuniye yarım saatte tabedilemez. Binaenaleyh 
başka bir şey müzakere edelim. Encümenin 
teklifinin Hükümetin teklifinden pek az farkı 
vardır. Bu, imlâ suretiyle burada tashih edile
bilir. 

RİFAT B. (Tokad) — Reis Bey, ilk içtima-
da müstaceliyetle müzakeresi kabul edilen şü
heda ailelerine verilecek ]evhai takdir hakkında 
bir lâyihai kanuniye vardır. 

REİS — Müsaade buyurun efendim. Şimdi 
bunun tab'ım bekliyeceğiz. Onun tab'ma kadar 
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şimendiferler tarifesinin tadiline dair Muvaze-
nei Maliye Encümeni mazbataları var. Arzu 
ederseniz bunun müzakeresine başlıyalım. Şim
di onun müzakeresini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

5. — Şimendifer tarifesinin tenzili hakkın
daki Kanunun tefsirine dair îcra Vekilleri He
yeti Riyaseti tezkeresi ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası. 

Ankara 

22 . X . 1338 
T. B. M. Meclisi Riyaseti Oelilesine 

20 Eylül 1338 tarih ve 266 numaralı Beşin
ci Avans Kanununun Anadolu - Bağdad Demir
yolları nakliyat tarifesinin tenziline mütedair 
dördüncü maddesinin şimendifer için hayati 
bir mesele teşkil ettiği halde tetkikatı arnika 
icra ve bu hususta alâkadar vekâletin mütalâa 
ve muvafakati istihsal edilmiyerek tanzim ve 
teklif edilmesi tatbik hususunda müşkülât ih
das ettiği, ezcümle tarifelerin altı misline iblâ
ğını mübeyyin 2 Şaban 1339 ve 9 Nisan 1337 
tarih ve 110 numaralı Kanunu sabıkın hükmü
nü feshettiği halde mezkûr kanunu sabıkta be
yan olunan İzmir - Kasaba ve Temdidi Demir
yollarından bahsedilmemek gibi müpihemiyeti 
mezkûr müşkülâta bâis olduğu ve tarifelerin 
altı misli tenzili suretiyle hasılatı nakdiyesi on 
beş bin liraya tenezzül edecek olan ve halbuki 
elyevm müstacel birçok tamiratı saireye mu
kabil iki yüz bin lira masraf ihtiyarına mecbur 
bulunan Anadolu - Bağdad hattının idamei ha
yatının müşkül bulunduğu ve yeni istirdade-
dilen mahallerde birçok istasyonlar tesis, fazla 
katar tertibi ve memurin kadrosunun bizzarure 
tevsii dolayısiyle en çok varidata muhtaç ve en 
lüzumlu olduğu bir sırada hattı mezkûrun bir 
müddet sonra parasızlık yüzünden duçarı te
vakkuf olacağı ve hattın bu açığının Hazined 
Maliyeden matlubatma mukabil verilecek para
larla kapatılması da imkânı malînin ademi mü
saadesine mebni gayrivâridolduğu ve ambar
larında mevcut edevat ve levazımı istihlâk 
edile edile tükenen ve tesisatı sabite ve müte-
harrekesinin birçoğu düşman tarafından tahri-
bedilen Anadolu - Bağdad hattının katiyetle 
muhtacolduğu levazımının mubayaası ve me
murinin maaşatı temin edilmedikçe işletilmesi 
imkânı olmadığı gibi işbu masarifine mukabil 
Maliyeden muntazam ve tam tediyat icrası da 
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nâkabil görüldüğü ve mezkûr şimendiferlerin 
masarifinin kısmen kendi hasılatiyle temini su
retiyle tevakkuftan vikaye edilebilmesi ancak 
Beşinci Avans Kanununun tarife tenziline mü
tedair maddesinin tadil veya tebdiliyle kabil 
olabileceği ve esasen 9 Nisan 1337 tarih ve 110 
numaralı Kanunu sabık mucibince altı misline 
ilblâğ edilmezden evvel -tarifelerin dört misli 
olarak tatbik edilegeldiği cihetle Beşinci Avans 
Kanununun dördüncü maddesi müeddasının ta
rife! esasiyenin dört misline tenzili suretinde 
tefsiri veya maddei mezkıVenin o yolda tadili 
hakkındaki Nafıa Vekâletinin 3 - 7 Teşrinievvel 
1338 tarih ve Demiryollar Müdüriyeti Umumi-
yesi 3312/5485 numaralı tezkeresi icra Vekil
leri Heyetinin 2 1 . X . 1338 tarihli içjtimamda 
tezekkür ve keyfiyetin berayı tefsir Türkiye 
Büyük Millet Meclisine arzı takarrür etmekle 
icrayı icabiyle neticesinin işarına müsaade bu-
yurulmasını rica ederim efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
icra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 

Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 
Nakliyatı askeriyenin ica'bettirdiği masarifi 

fevkalâdenin temini için Heyeti Celilece Mü
kellefiyeti nakliyei askeriye namiyle ve 18 Ni
san 1338 tarihli Kanunla tesis edilen vergiden 
senevi (800 000) lira varidat Ihusulü tahmin 
edilmiş ise de nakliyatı askeriye için bütçeye 
mevdu* bir milyon sekiz yüz bin lira masarif 
Eylül gayesine kadar kamilen sarf edilmesine 
melbni Müdafai Milliye ve Maliye vekâletlerinin 
gösterdiği lüzum üzerine 20 Eylül 1338 tarihli 
Beşinci Avans Kanununun üçüncü maddasiyle 
Müdafaai Milliye bütçesinin nakliyatı umumi
ye maddesine iki milyon lira tahsisat daha ilâ
ve edilmiş olduğundan ve işfbu tahsisatın te
min ve tediyesi için doğrudan doğruya eibayet 
olunan bir vergi ihdası müşkülâtı müeddi ola
cağından ve esasen nakliyat bedelâtmda Mü
dafaai Milliye Vekâletinin Şimendifer idaresi
ne (1 800 000) lira raddesinde borcu olduğu 
anlaşıldığından münhasıran nakliyatı askeriye 
karşılığı olmak üzere şimendifer tarifesi üze
rinden dört misli Hari) Karşılığı Vergisi ciba-
yeti Nafıa Vekâleti öelilesinin işarı ve Nafıa 
Vekili Beyin encümence istima edilen müta
lâası üzerine encümenimizce muvafık görül
melide olbapta tanzim edilen lâyihai kanuniye 
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merhutan takdim kılınmıştır. Ka'bulünü Heye
ti Ceiileye arz edebiliriz. 

Beis Mazbata Muharriri 
Gazianteb Hakkâri 
Ali Cenanı Mazkar Müfid 

Kâtip Âza 
Yozgad - Erzincan 

Feyyaz Âli Okunamadı 
Âza Âza 

Erzurum Yozgad 
Âsim Vasfi Bahrî 

MADDE 1. — Anadolu re Bağdad Demir
yolları ve Uşak - Afyon Karahisar nakliyat ta
rifesi üzerinden dört misli Harb Karşılığı Ver
gisi istifa olunur. 

MADDE 2. — İşbu harlı karşılığı Hazinede 
bulunan matlubatma mukabil Şimendifer İda
resi tarafından cibayet ve sarf ve sene nihaye
tinde muamelei malısübiyesi icra edilir. 

MADDE 3. — İşbu kanun Teşrinisani 1338 
tarihinden itibaren nıeriyülieradır. 

MADDE 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâ
mına Nafıa. Vekili memurdur. 

REİS •— Muvazenei Maliye Encümeni bir 
şey söyliyecek mi? 

ALİ CENANİ B. (Gaziantep) - Bir şey 
söyliyen varsa ona cevap veririz. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) —Efendini 
bendenizin öğrenmek istediğim mesele şudur. 
Hükümet bir gün gelir altı misil zam. lâzım, 
der. Bir gün. geçer, (hiçbir şey lâzım değil, ay
nen eski bedeli almak lâzımdır, der. İki gün ge
çer arkasından dört misli vermek lâzımdır, der. 
Bu nasıl bir siyaseti maliye ve nasıl bir muva
zenedir ve bunun memleketin iktisadiyatı üze-
rinide ne kadar tesirleri azimdir? Binaenaleyh 
soruyorum Hükümetten; birinci ikinciyi mü-
taakfben, üçüncüyü icabeden esbab nedir? Ve 
bu muvazenesizlik Meclisten nasıl geçiyor? Ve 
bizim Heyeti Vckileıniz böyle ihtisasî aletleri
miz, ihtisası yerieıimiz olduğuna nazaran deva-
iri aidesi yani mütaaddit d'evair nasıl böyle 
yekdiğerini nakız ve iptal eden teşebbüsat kar-
şısındadır, her ne kadar makadiriu tenzili Ma
liye Vekâleti tarafından beyan ve ityan olun
muş ise de zannediyorum ki Midiye Vekâleti 
doğrudan doğruya sırf bir mesaili maliye ol
duğuna dair bevanatta bulunamıvaeaktı ve bu 
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meselenin alâkadar olduğu Nafıa Vekâletiyle 
mutabık kalmadıkça Heyeti Aliyenize beya
natta bulunamıyaeaktı. Binaenaleyh Hüküme
tin mütesanit ve az-çok yekdiğeriyle biraz ol
sun anlaşmadan buraya geldiklerini zannediyo-
rim. Binaenaleyh bu gibi şeylerin memleketi 
tekrar yanlış bir siyaseti maliyeye götürüp gö-
türmiyeceğini anlamadığımdan heyeti umumi-
yesini dinlemek isterim, Evvelâ Hükümet müs
pet bir tarz bulmalıdır. 

REİS — (Nafıa Vekili Feyzi Beye hitaben) 
Söz vereceğim efendim; görüyorsunuz ki kâ-
tipleriden birisi yoktur, kâtip 'buluncaya kadar 
bekliyeceğim. 

NAFIA VEKİLİ FEYZİ B. (Diyarbekir) — 
Efendim Avans Kanunu mucibince tarifenin 
zanımiyatı ilga edilirken çağırıp Nafıa Vekâ
letinin noktai nazarı alınmadı. Yalnız Muvaze
nei Maliye Encümeni ile Maliye Vekili arasında ta
kar ür eden esas üzerine yapılmış. O zaman de
nildi ki, şirketin Hazineden alacağı vardır. Bu 
tabiî verilemediğinden zammiyat ile şiıketin 
alacağı tezayüdedecektir. Bunu indirelim. Hal
buki hattın bu suretle, yani tarifei asliye üze
rine işlememesi katiyen kabil değildir. Eğer 
tarifei asliye üzerinden işlerse on beş günden 
fazla işi iyeni ez. Sonra Muvazenei Maliye En-
cümeniyle görüştük, bu suretle şirketlere ola
cak menfaat Harb Vergisi namiyle olursa, tabiî 
askerî nakliyatı dol ayı siyi e Devletin borcunu 
İm. varidatla, doğrudan doğruya telâfi ederiz. 
Bu suretle yeniden olan itilâf üzerim1 İni ka
nunda ittifak hâsıl oldu. Salâhaddin Beyefen
dinin soracağı başka 'bir şey varsa cevap ve
reyim. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Efendim 
bendeniz memleketin siyaseti maliyesi, siyaseti 
iktisadiyei âtiyesi Sulh Konferansında mevzuu-
bahsolacağı bir zamanda, günde, saatte bir de
fa değişen mukarrerat vaziyetimize tesir icra, 
eder mi, etmez mi? Onu soruyorum. Dün altı 
misil alınıyordu. Bugün tenzil ediliyor, sonra 
yine zammediliyor. Bu memlekette (Spekülâs
yonlar) yapmak isteniliyorsa- bunun harice ne 
kadar azını tesiri bulunur. Saatte bir kanun 
değiştirmeyi mucibolan esbabın men'i husulü 
için bendeniz diyorum k i ; vekâletler kendile
rine aidolmıyan mesail üzerinde doğrudan doğ
ru va. istimali salâhiyet etmişlerdir. Meselâ : 
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Maliye Vekili Nafıaya ait bir umuru Nafıa ile 
görüşmeden nasıl getirmiştir? Bununla görü
yorum ki, Hükümette böyle vazaifin birbirine 
tearuzu vardır. Binaenaleyh bu halledilmedik
çe ve bu meveudoldukça bu kanunların hangi
sine biz istün-atiedeceğiz?» Mesele yalnız vekâleti 
aliyelerine ait değildir. Bir asıl meselesidir ve 
bu asıl meselesi hallolunmadıkça bugün bu iş 
nasıl hallolunursa olunsun esas hallolunamıya-
c aktır. 

NAFIA VEKİLİ FEYZİ B. (Diyarbekir) — 
Zannederim ki; esasa ait bir şey yoktur. Yalnız 
bizim noktai nazarımız alınmamıştır. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Niçin efendim noktai nazarınız alınmamıştır? 
Bu, Hükümet namına gülünç oluyor. 

NAFIA VEKİLİ FEYZİ B. — Gülünç ola
cak bir şey ydlctur. Menafii millet bunu icab-
- ettiriyor, hakikat meydandadır. Her halde 
memleket namına daha nafidir. Zannedersem 
bunu bu şekilde kabul etmekle memlekete da
ha nafi bir m yapmış oluruz. 

TUNATİ HİLMİ B. (Bolu) — Efendim ni
çin lâyihanızın esası Trakya'ya şâmil bulun
muyor. 

NAFIA VEKİLİ FEYZÎ B. — Daha zama
nı gelmedi. Ne vakit zamanı gelirse o vakit ya
pa/cağız. 

TUNALI HİLMİ B. — Yeniden tekrar mü
zakere edileoeğ'ine ve bu kıymettar vakitlerin 
zayi olacağına göre bunun şimdi müzakeresi 
doğru olmaz mı? Hattâ ben Trakya'nın bizim 
okluğuna bir sene evvel de kaaniydim. 

NAFIA VEKİLİ FEYZİ B. — O şimendifer 
'başkadır efendim, şeraiti başkadır. Hükümet 
namına işlemiyor. Onun da işletilmesi bize tev
di edildiği zaman onu da düşüneceğiz. 

EMİN B. (Eskişehir) — Beyefendi bu yeni
den zammedilmekten faide nedir acaba? Şimdi 
bizim böyle dâhilden gelecek hububatımız bu 
vesaitle acaba ihracedilip idare edilebilecek 
midir? Yani yapmak istediğimiz halkçılık böyle 
midir? Bu doğrudan doğruya çiftçinin istih-
salâJtını kurtarmamalk demektir. Eğer burada 
fedakârlık lazımsa, idare edilemiyorsa Hükü
met buna karşılık bularak koymalıdır. 

ÖMER LÜTFÎ B. (Amasya) — Diğer vilâ
yetlerin cebinden alarak buraya vermek bu da 
doğru değildir. 
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• REİS — Efendim, müsaade buyurun bu 

sual olmuyor. Söz vereyim söyleyiniz, sual soran 
kimdir? 

BlR MEBUS Bey — Hattın varidatı kâfi 
gelmediğinden mutlaka zammetmek lâzımgeli-
yorsa dört misli mi kalacak böyle? 

NAFIA VEKİLİ FEYZİ B. — Bu da kâfi 
değil beyim. İşletmek için on misil lâzımdır 
Bugün dünyada hiçbir memleket yoktur ki; me
nafii umumiyeye hadim bulunduğundan dolayı 
zam icra etmesin. Denizlerde, karalarda, Av
rupa'da, Asya'da, Afrika'da bugün her yerde 
zamaim vardır. Halbuki bugün düşünürsek An
kara'dan İstanbul'a ücret (188) kuruştur. Es
kişehir'e (86) kuruştur. Araba parası bile de
ğildir. Kömür on beş misli tezayüdetmiştir, 
demir on beş misli tezeyüdetmiştir. Yağ on beş 
misli tezayüdetmiştir. Bunları nazarı itibara 
alırsanız harbden evvelki fiyatla bugünkü fiyat
lar arasında ne kadar farklar göreceksiniz. 

ÖMER LÛTFİ B. (Amasya) — Pekâlâ efen
dim; iki hafta evvel bu tenzilâtı ne gibi siyasete 
binaen ne yaptınız? Bunu anlamıyorum. Nafıa 
müsteşarı gelsin izahat versin. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ REİSt 
ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim, şi
mendifer meselesini devairin hukuk müşavirle
rini çağırarak encümende üç dört gün ariz ve 
amik görüştük ve bu bapta ittihaz edeceğimiz 
esasları kararlaştırdık. Fakat encümen bunu 
Heyeti Celilenize alenen söylemiyecektir. Bina 
enaleyh hafi celse yaparsanız, bu işi etrafiyle 
konuşuruz. 

ÖMER LÜTFl B. (Amasya) — Efendim, 
I tarife meselesi tabiî gayet mühim bir meseledir. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Reis Bey, 
Muvazenei Maliye Encümeni hafi celse teklif 
etmiştir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Yani biz meseleyi anlamıyalım mı? 

REİS — Şükrü Beyefendi, celsei hafiyeyi re
ye vaz'etmek için on beş imzalı bir takrir bulun-

1 mak lâzımdır. 
HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Muvaze

nei Maliye Encümeni teklif ediyor. 
REİS — İçtihat buyurmayınız. Teklif belki 

J beş kişi namınadır. 
ÖMER LÜTFl B. (Amasya) — Efendim, 

| sıra bendenizdedir. Hakkı kelâmım var. Söz söy-
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lemeye hakkım varsa hakkımı istimal edeyim. 
Efendiler şimdi tarife meselesinin bilûmum 
memleketlerde mühim bir mesele olduğunu bi
lirsiniz. Yani tarifeler böyle çamaşır değişir 
gibi değişemez. Çünkü tarifelerin değişmesi ge
rek ithalât üzerine, gerek ihracat üzerine ve 
gerek mahsulât üzerine icrayı tesir eder. Fi
yatlar daima tahawüle uğrar. Meselâ Adapa
zarı'nm patatesi İstanbul'da on buçuk kuruşa 
satılıyor. Tarife fiyatını tezyidedince mema-
liki eenebiyeden gelecek olan patatesler dolayı-
siyle bizim Adapazarı'mn istanbul'a sevk et
tiği patatesler satılamaz ve bundan ahali mu
tazarrır olur. Evvelki tarifeler, Adapazarı'ndan 
bir vagon patatesi istanbul'a yüz yirmi liraya 
götürürken, şimdi tarife altıda birine indiği 
için yirmi liraya gidiyor. Demek ki, on bin 
kiloda on bin kuruş tasarruf oluyor. Yani ta
rifenin inmesinden dolayı italya ve Marsilya 
patatesleri istanbul piyasasında on bir buçuk 
kuruşa çıkıncaya kadar Adapazarı patates
leri sürülebilecektir. Şimdi eğer bunu bilâkis 
tezyidedersek âzami on buçuğa piyasa düşecek
tir. Arz etmek istediğim; bu tarifelerin mem
leketin piyasası üzerinde pek azîm tesirlere 
malik olmasıdır. Bu, adetâ nasıl ki, borsa oyun
larında kaybedenler, iflâs edenler olur. Bu da 
aynen öyle ve geçen defe Meclisi Âliniz tarife
nin tenkısma, Muvazenei Maliye Encümeninin ra
poru üzerine karar verdi bu karar verildiği esna
da bendeniz diğer bir lâyihai kanuniye takdim et
miştim, o lâyihai kanuniyem, zannederim, Muva
zenei Maliye Enciuneninde bulunuyor. Bendeniz, 
orada tenkis edilen kısmın değil, munzam olan 
kısmının Hükümete aidiyetini teklif etmiştim. 
Fakat şimdi Muvazenei Maliye Encümeni nok-
tai nazarıma geliyor. •= Bendeniz ta bidayetin
den itibaren teklif etmiştim. O zaman Avans 
Kanununun arkasından tarifelerin tenkısma 
dair bir madde okununca bendenim hayret et
miştim. Ondan evvel kanun projesini berayı 
mütalâa Nafıa Vekâleti Fen Şubesinden Mü
nir Beye vermiştim ve o zatın malûmatından 
istifade etmek istemiştim. O zat mütalâa et
mek üzere yanında alıkoymuştu. Bir de bak
tım ki, burada Avans Kanununun bir maddesi 
olmak üzere bu madde okunmuştu. Mecburen 
lâyihayı geri aldım. 

Burada Riyasete takdim etmiş ve bu nasıl 
olmuş diye sordum, Heyeti Vekile bir Avans 
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Kanunu vermiş ye müzakere için Muvazenei 
Maliye Encümenine gelmiş. Orada müzakere 
olunurken Maliye Vekili kimseyi görmeden 
gelmiş, bu maddeyi teklif etmiştir. Bu tarife
lerin tenkısma dair olan maddeden yalnız Na
fıa Vekilinin değil, Heyeti Vekileden kimse
nin haberi yok. Burada kanun müzakere edi
lirken ben, Feyzi Beyefendiden sordum, yahu 
bu kadareık para ile şimendiferleri nasıl işle
teceksin dedim, bu kanundan haberim yok de
di. Velhasıl böyle yürümeden gitti. Şimdi Ma
liye Vekilinin noktai nazarı şudur arz edeyim, 
kendilerine vekâlet edecek değilim. Fakat o 
zaman tetkik ettiğim mesele şudur, Hüküme
tin, nakliyatı askeriyeden dolayı şimendifere 
(1 800 000) lira borcu varmış, Maliye Vekili ba
takçı sarrafı gibi ne yapsın, bunun için tari
feyi indirin demiş ve mesele azmış. (Yalnız o de
ğil, sadaları) Budur, başka türlü ise Muvaze
nei Maliye Encümeni söylesin. Borcu küçült
mek ve âtiyen borcu çoğaltmak için böyle yap
mış. Bu, dünyayı tek gözle görmek demektir 
efendiler. Evet nakliyatı askeriyeyi ucuz bir 
surette icra ve bundan, dolayısiyle Hükümetin 
bütçesi inecek, bu güzel, fakat diğer taraftan 
Nafıa Vekilinin de izah buyurduğu veçhile, muh
telif eşya ve saire fiyatı on beş mislinden otuz 
misline terakki ettiği zaman da buradan istan
bul'a (180) kuruşla insan taşınamaz. Ne olacak 
şimdi? Eğer şimendifer imtiyaz sahipleriyle 
âtiyen bir hesap başına oturacaksak - bilmiyo
rum bendeniz şahsım namına söylediğim için hiç
bir kıymeti yoktur - (Çok kıymeti vardır sada
ları) şimdi şimendiferlerin elimizde bir tarifesi 
vardır biz, bunu henüz daha temellük etmedik. 
Bugün Hükümet daha bunları satmalmamıştır. 
Resmen müsadere etmemiştir. Eğer günün bi
rinde hissedarlariyle bir hesap görmek mecbu
riyetinde kalırsak; bizden bittabi şartname mu
cibince teminat akçesi istiyecökler. Kilometre 
başına şu kadar tutması lâzımdır. Halbuki : 
Siz tarifeyi indirmişsiniz, şu 'kadar para üste 
vereceksiniz ve Hükümet vermeye mecburdur. 
Niçin Hükümet verecek? Benim vagon vagon 
zahiremi, zatıâlinizin ormanlarla kerestesini, 
öbürünün eşyalarını ucuz taşımak, insanların se
yahatini ucuz temin etmek için zavallı on İM 
milyon halk bütün teminat akçesi diye para ve
recektir. Bu, gayet yanlıştır. Binaenaleyh bu 
işe Maliye Vekili Sağ göziyle bakmamış, Sol 
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göziyle bakmıştır. (Handeler) Sonra Maliye Ve
kili (Maliye Vekili burada yak sesleri) Mali
ye Vekilinin Vekili vardır. Ben usul noktasın
dan söylüyorum. 

MAZHAE MÜFİD B. (Hakkari) — O da mu
vafakat ediyor, şimdi iki göziyle bakmıştır. 

ÖMER LÛTFÎ B. (Amasya) — O halde bu
nu t as vib etmiştir. Yani encümen arkadaşlarımı 
muaheze etmek haddim değildir, esasen esba
bını bilmiyorum. Fakat Nafıa Vekilini bile ça
ğırmaya lüzum görmemiştir. Müzakere ederek 
buraya sevk etmiş ve Heyeti Celileniz de kabul 
etmiştir. Bugün benim için, herkes için de bu 
kanun mutadır. Buna itiraza hakkını yoktur. 
Aradan beş gün geçtikten ve bu tarife ile idare 
olunamıyacağı anlaşıldıktan sonra bu kere de 
zam teklif olunuyor. Efendiler; bu kanun çıktı
ğı zaman bendeniz Maliye Vekili Hasan Bey ile 
görüştüm. Dedim ki; bu kadarcık para idare et
mezse?... Dedi ki: Hükümete para vereceğiz, şi
mendifere ikraz edeceğiz. Dedim ki; evvelâ bor
cunuz vardır, onu verin. Sonra dedi ki: Diğer 
taraftan bizim ilga ettiğimiz filân tarihli ka
nundur. - Yani, onu feshettik. - Yine dört misil 
üzerinden işliyebilir, dedi. Dedim ki; dört misli 
zaten mâkul ve meşru ve teşriî değildir. Düveli 
ttilâfiye şimendiferleri fuzulen işgal ettikleri 
vakit yapılmış bir tarife idi. Onu, esasen meş
ru addetmiyoruz. Ve saniyen: Karahisar Mebu
su Muhteremi Nebil Efendi bu kanunun müza
keresi esnasında sormuştur. Bu kanun fesho-
lunduktan sonra tarifeler dört misli midir? Bir 
misli midir diye telâffuz olunmuştur ve zapta 
geçmiştir ki: Bir misli. Şimdi tarifeyi indirmiş
lerdir ve bu kapı kapalıdır. Fakat; ne yapa
caklarına katî karar vermiş değillerdi. Şimdi, 
aradan on beş, yirmi gün geçti, betekrar tarife
yi tezyidetmek için, müsaade buyurursanız ben
deniz burada söyiemiyeceğim. Çünkü bunu ifa
delerimle az çok Meclisi âli takdir etmiştir. Eğer 
bu tarifeler artacaksa yalnız Anadolu - Bağdad 
demiryollarına mı inhisar edecek? Niçin İzmir 
hattı dâhil değil? Niçin Bandırma, Balıkesir 
hattı dâhil değil? 

Niçin Mudanya - Bursa hattı dâhil değil ? Ni
çin Karapınar - Sarıkamış ve Kars hattı dâhil 
değildir? Ve niçin Tunalı Hilmi Beyin demin 
pek haklı olarak sorduğu gibi İstanbul - Edirne 
hattı dâhil değildir? Dedeağaç hattı dâhil de
ğildir? Bu parayı arazimiz dâhilinde mevcut 
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bulunan hatlar için ayrı ayrı fiyatlarla o mm« 
takada bulunan halktan vergi şeklinde mi ala
cağız? Ayrı ayrı tekâlif mi yapacağız? Bugün 
Konya'nın verdiği vergiyi Edirne de verecek. 
O hatlara bunu teşmil etmeyip de bugün Hükü
met mevcut hatlar üzerinde bir kapitülâsyon 
mu tasavvur ediyor acaba? Yani bugün İzmir 
hattında bilmem bir İngiliz veya Bağdad hattı
nın bir parçasında Fransız bulunduğu için o 
mahalde kapitülâsyon var farz ederek oraya teş
mil etmek istemiyor mu? Binaenaleyh bu kanun 
şayet kabul olunacaksa, Trakya'daki hatlar da 
dâhil olmak üzere bütün memlekette mevcudo-
lan tekmil hututa ve hattâ şuradaki dekovil hat
tına bile teşmili lâzımgelir. Kanun her tarafa 
teşmil edilmek lâzımdır. 

Sonra ikinci maddesinde deniyor ki; işbu 
harb karşılığı Hazinede bulunan matlubatma 
mukabil şimendifer idaresi tarafından cibayet 
ve sarf ve sene nihayetinde muamelei mahsubi-
yesi icra edilir. 

Bu zam sade Hükümetin düyunatına karşı 
değildir. Bunu Hükümet hesabına şirket cibayet 
eder. Borcundan daha fazla olan varidat için he
sabı cari tutar, belki borcundan ziyade tahsi
lat olur. Bir milyon sekiz yüz bin lira borcun 
var. Ya yedi, sekiz ay sonra dört, beş milyon 
tahsilat olursa, bunun üst tarafı ne olacaktır? 
Borçla değil, âtiyen yapılacak hesaplarla karşı
laştırmak lâzımdır. Binaenaleyh bendeniz evve
lâ Tarife Kanununun geçen defa sümmettedarik 
sırf Maliye Vekilinin reyile ve hiçbir alâkası ol-
mıyan bir kanuna karşı beşinci madde olarak 
buraya getirilmesi hususunun doğru olmadığına 
kaaniim, bu da geçti. 

İkincisi : Çamaşır değiştirir gibi bizi on beş 
gün sonra yeni kanunlar yapmak karşısında bu
lundurduklarından dolayı şahsım itibariyle mü
teessirim, müteessifim. 

Üçüncüsü: Eğer miktarı ve sairesi kabul bu-
yurulacak olursa teşmil edilmelidirr 

Dördüncüsü : Efendiler tarife meselesi gayet 
mühim olduğu için arzu buyurursanız İktisat 
Encümeniniz ve Nafıa Encümeniniz de bunu tet
kik etsinler. Yalnız Muvazene Encümeninin işi 
değildir. Muvazene Encümeni yalnız vergi ko
yuyor. Fakat bu mesele memleketin iktisadiyatı
na taallûk ediyor. Şimendifer Nafıaya aidolmak 
itibariyle Nafıa Encümenine de taallûk ediyor. 
Binaenaleyh bu encümenlere de gitsin. 
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HASİB B. (Maraş) — Söz istiyorum. 
REİS — Sizden evvel çok söz istiyen var. 
ALÎ CENANİ B. (Gazianteb) — Reis Bey 

Encümen namına söz söyliyeceğim. 
REİS — Buyurun. 
ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim 

Ömer Lûtfi Beyin söylediklerinin cümlesine ay
rı ayrı cevap vermeye encümen razıdır. Fakat 
bu cevaplarımızı celsei aleniyede söylemek i-nem-
leketin menafime mugayir olduğu için söylene
meyecektir. 

NAFIA VEKİLİ FEYZİ B. (J)iyarbekir) — 
Bendeniz de encümenin fikrine iştirak ederek 
celsei hafiye akdini teklif oyuyorum. (Gürültü
ler) 

REİS — Usulü müzakereye dair söyliyeeek-
siniz. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Efendim, bu lâyi-
hai kanuniye Nafıa ve İktisat encümenlerine gi
decekse Muvazenei Maliye Encümeni ile müşte
reken hali celseden evvel görüşülsün ve tesbit 
edilsin. Meclisi Âlinin vakti ızaa edilmesin ve 
buraya gelsin. Orada hafi görüşülebilir. (Gü
rültüler) 
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- Efendim, müsaade buyurun. Usulü 
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müzakereye dair bir teklif vardır. 
ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Esbabını 

söyliyeyim ve izah edeyim. 

REİS - - Müsaade buyurun efendim. Nafıa 
Encümenine havalesini Ömer Lûtfi Bey teklif 
etti, sonra; Nafıa Encümeni Mazbata Muharriri 
İsmail Subh: Bey; bu kanun Nafıa Encümenin
den geçmemiştir, biz görmek istiyoruz, diyor. 
İktisat Encümeninin de lüzumundan bahsedil
miştir. İlk defa bunu reyi âlinize vaz'edeceğim. 
Ondan sonra devam edersiniz. Efendim bu 
meselenin Nafıa ve İktisat encümenlerine iade
sini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Efendim 
Nafıa Encümenine havalesi kabul edilmiştir. 

MAZHAR MüFİD B. (Hakkâri) — Nafıa 
Vekili Bey eeîsei hafiye talebinde bulunuyordu. 
O, ne oldu Reis Bey? 

REİS —- Efendim, bu daha evveldir. On da'-
kika teneffüs ettikten sonra tekrar içtima etmelç, 
üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; saat : 3,15 

Î K Î N C İ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 3,55 

REİS — Reisisani Dr. Adnan Beyefendi 

KÂTIPDER : Said Bey (Muş), Hakkı Bey (Van) 

REİS ••-- Efendim, Celseyi açıyorum. 

Efendim, memaliki müstahlasaya dair En
cümeni Mahsus lâyihası hakkında şimdi tekrar 
malûmat talebettim : Henüz tab'ı ikmal edilme
miş.. Lâyiha, oldukça uzun bir şeydir. Binaen
aleyh onun basılmasına intizaren, üç tane affa 
mütedair mazbata var, onları okuyalım.. Bun
lar da ruznamemize dâhildir. 

10. MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Katığın Mebusu Behçet Beyle arkadaş
larının, Konya Bidayet Mahkemesi Reisi İhsan 

Beyle rüfekasının aflanna dair kanun teklifi ve 
Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Konya Bidayet Hâkimi İhsan Beyle 
Âza Sabit ve Refet efendilerin afları hakkındaki 
mazbatayı okuyoruz : 

Teklifi kanuni 
Konya hâdisei isyaniyesinde methaldar olduk

ları iddia olunan eşhasın muhakemelerinde irti
kâpta bulunduğu isnadiyle Konya İstiklâl Mah
kemesince mukaddema mahkûm edilenlerden Ba-
şarılızade Mustafa Efendi affedilmişti. Mustafa. 
Efendinin şerikleri olduğu iddia olunup o zaman 
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Konya Bidayet Mahkemeyi Heyetini teşkil eden 
zevattan Reis İhsan, Âza Sabit, Refet efendiler 
işbu aftan istifade edemiyerek elyevm mahkûm 
bulunmaktadırlar. Gerçi İstiklâl mahkemelerin
ce ittihaz olunan mukarrerat ve ısdar oluuan ah
kâmın katiyeti kanunu mahsus iktizasından ise de 
bu baptaki delâilin pek hafif ve zayıf bulundu
ğu tevatüren beyan edilmekte olmasına gör;* cere
yanı muhakeme ve verilen hükmün tetkikinde bir 
beis ve mahzur mutasavver olmadığı gibi aynı 
cürümde şerik olanlardan birinin affı ile diğerle
rinin mahkum kalması nast'et ve adaletle gayri-
mütenasip, maahaza böyle bir Af Kanununun 
yekdiğerinden tefriki imkânı olmıyan şürekâyı cü
rüm hakkında da nafiz ve müessir olacagL bariz 
olmasına binaen yeniden tetkikat bilifa hükmü 
vâkım Heyeti Hâkimei mumaileyhime ait fıkara-
tınm da ref'i veya bunların da aftan istifadeleri 
esbabının istikmali arzusiyle âtideki mevacdı ka-
nnniyenin kabulünü istirham eyleriz. 

MADDE 1. — Konya İstiklâl Mahkemesince 
üç sene kürek cezasına mahkûm olan Konya "Bi
dayet Mahkemesi Reisi İhsan ve azadan Sabit ve 
Refet efendiler affedilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 3. -— İşbu kanunun icrasına Adliye 
Vekâleti memurdur. 
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Kâııgırı Mebusu 
Behçet 

Kângırı 
Ziya. 

.'Muş 
Osman 

. Bitlis 
Hüseyin Hüsnü 

Gene 
Celâl 

Edirne 
Şeref 

Kâııgırı 
Said 

Vozgad 
Ahmed 

Trabzon 
Nebizade Hamdi 

Erzurum 
Hüseyin Avni 

Kastamonu 
Besim 

Erzincan 
Emin. 

Muş 
Kasını 
İzmir 

Yusuf Nâdi 
Dersim 
Mustafa 
Vozgad 

Bahrî 
Batum 
Edib 

Bursa 
Necati 

Vozgad 
Feyyaz Âli 

İçel 
Naim 

İçel 
Haydar Lûtt'i 

Kırşehir 
Cevdet 

Canik 
Mehmed 

Kângırı 
Tabir 
Siiıob 
Şevket 
Siiıob 

Abdullah 
Kastamonu 

Sabri 

,ım c: â 
Karığın 
Tevfik 

Kastamonu 
Hulusi 

Üsküdar 
Mazhâr 

Sivas 
Emir 

Trabzon 
Hafız Mehmed 

Konya 
Arif 

Canik 
Süleyman 

İzmit 
Haımdi 
Lâzistan 

Ziya Hurşid 
Ergani 

Hakkı 

Kırşehir 
Sadık 

İstanbul 
Amf . 

Kırşehir 
Rıza 

Burdur 
Veliyüddin 

Trabzon 
Haftan 

İçel Canik 
Âli Şükrü 

Adliye Encümeni mazbatası 

Konya İstiklâl Mahkemesi il:âmiyl<e üç sene 
kürek cezasına mahkûm edilmiş olan Konya Bi
dayet Mahkemesi Reisi sabıkı İhsan ve mahke
me âzasından Salbit ve Refet ederidilerin m-alh-
!kûm ıbulundukları cezanın affına 'dair Kângırı 
Meıbusu Behçet -Beyle rüfekası tarafımdan yeri
lip Heyetti Umumiyeden Adliye 'Encümenine mu
hayyel üç maddelik teklifi 'kanuni encümenimiz-
ce mütalâa ve iealbı müzakere olundu. Matfıkû-
nıini mumaileyhimin Konya hâdisei isyaniyesin-
de methaldar oldukları iddia edilen eşhasın mu
hakemelerinde irtikâpta 'bulundukla rıridan oıaşi 
İstiklâl Malhkemesince tahtı ımuhakemeye 'alına
rak üç sene 'küreık cezası ve üçer ay hapis ve 
müebbeden rütbe ve memuriyetten mahrumi
yet gübi müeazatı muhtelife ile mahkûmiy eti eri
ne karar verildiği ve halbuki tetkik edilen ev
rakı hülkmiyede sebdbi hüküm olarak irae ve be
yan edilen delâdli süıbutiyenin^ tevehhüm ifade 
edecek mertebede za'fı teyidi haiz ve hükmedilen 
eczanın şiddeti derecesinde tâyini ifade edecek veç
hile esbabı sübutiye gayrimevcut ve kanaati teva
türe de bunların masumiyeti dairesinde olup diğer 
taraftan dahi şeriki cürümlerinden Başaralı 
Mustafa Efendinin naili affolduğuna ibinaen lâ
yihanın esbaibı mucibesinde beyan edilen mü-
talâat ve kendilerinin zat ve şa'hsi hakkımda en
cümence ita edilen malûmat ile mumaileyhimin 
affa. mazhariyetleri muvafık görülerek lâyi'h'ai 
ımezkûrenin berayı tasvip ve aynen Heyeti ümu-
miyeye arz ve takdimine müttefikan karar ve
rildi. 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Canik Kırşehir 
Emin Bulunmadığı 
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Kâtip Aza Aza [ 

îsparta Biga, KarahisaTi Şarki 
Tahir Hamid 
Aza Aza Aza 

Karahisarı Sahib Kırşehir Maraş 
ismail Şükrü Sadık • 

Aza Aza Âza 
Ertuğrul Kayseri Karahi&arı Sahiıb 
— — IMehiined Şükrü 
REÎS — Efendim, Şükrü. Bey encümen na

mına izaihat verecektir. 
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 

— Efendim affı talep ve teklif edilen bu zevat 
hakkındaki evrak encümende daha evvelce tet
kik edilmişti. Bu evrakı bendeniz de mütalâa 
ettim. Zaten encümen namına da bendeniz ve 
Kırşehir Mebusu Sadık Bey, ariz ve amik tet
kik ve mütalâa etmişizdir. Daha Başaralı Mus
tafa Efendinin affı mevzuubahsolduğu zaman, 
biz bu evrakı tetkik ederken gördük ki; esasen 
mahkemenin hüküm ve kararında aynen şöyle 
muharrerdi. Şimdi afları mevzuubahsolan Sa
bit ve Refet efendiler hakkında diyordu ki : 
«Her ne kadar bu zatın irtikâp ve irtişalarına I 
dair bir gûna delâil ve emarat yoksa da an
cak bâzı irtişa meselesi şayi olduğundan dolayı; | 
bunların Müddeiiumumiliğe müracaatle tahki
kat talebetmelerinden dolayı üçer ay hapisle
rine ve bir daha hidematı Devlette istihdam I 
edilmemek üzere tardlarma...» diyordu. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Hük
mü karakuşi. I 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Efen
diler kavanini mevzuamızda bir cürmü; her han -I 
gi bir kimse istihbar ettiği veya vâkıf olduğu I 
zaman, derhal dairei aidesine ihbar ile mü- I 
kelleftir. Fakat bu ihbar vazifesini, kanun em
rederken; bu hususta tehdidi cezayı da âmir I 
değildir. Yani bu emrimecburidie tehdidi ce
za yoktur. Yalnız emrediyor : Yaparsan yap; 
yapmazsan bir cezası yok, bir cürüm teşkil et
mez. I 

EMİN B. (Canik) — Bir emri vicdani... I 
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Hal

buki İstiklâl Mahkemesi; bu ademiihbar keyfi- I 
yetini bir cürüm telâkki etmiş ve bu zevat hak- I 
kında, hakikaten telâfisi gayrikabil - hidematı I 
Devlette bir daha istihdam edilmemeleri gi- I 
bi - bir karar vermiştir. Encümen bu defa, I 
dâvaları mevzuubahsolan zevatın; yalnız af sure- I 

. 1338 O : 2 
tiyle mağduriyetlerinin telâfi edilemiyeceğini 
de düşünmüştür.. Yalnız af yapılacak olursa 
zaten bu iki zat - Âza Sabit ve Refet efendiler 
- cezalarım çekmişler ve çıkmışlar. Fakat bir 
daha hidematı Devlette istihdam edilmemek 
üzere mahkûmdurlar. Bunların tekrar hizmeti 
Devlette istihdamlarını temin etmek; İstiklâl 
Mahkemesinden verilen hükmün ref'i suretiyle 
mümkündür ve encümen mazabtasını da o yol
da tertibetmiştir. • Bendeniz de o noktai nazar
dan imzamı basmışımdır. Bâzı rüfeka buna 
muarızdır. Yani bu zevat hakkındaki hükmün 
ref'ine değil; affedilmelerine taraftardır. Bu 
evrak okunduğu zaman insana hakikaten bir 
kanaat geliyor. Cereyan eden mesele de şöyle
dir : Konya'da birçok adamlar isyan dolayı-
siyle tevkif edilmiş. Konya İstiklâl Mahkemesi 
hiyaneti vataniye ceraimine vazıyed etmiş bir
çok adamları idama, müebbet küreğe, on se
neye filân mahkûm eylemiş ve bunlardan bir 

kısmını da beraet ettirmiştir. İşte on, on beş se
neye veya müebbet kürek cezasına ve saireye 
mahkûm olanlar; bu zevata ait dâvada hep şa
hittirler ve bunlardan mâada şahidolanlar da 
vardır ve bunlar Konya'da şayanı itimadolan 
zevattandır. Birkaç tanesini de ben şahsan ta
nıyorum; mektep arkadaşlarımdır. Onlar diyor
lar ki; «Rüşvet teati edilmiştir, fakat mahke
me heyetine vâsıl olmamıştır. Mahkeme heyeti 
namına; bâzıları bâzı adamları dolandırmışlar
dır. Mahkeme heyeti nezihtir. Yani bizim kana
atimiz vardır. Bu heyet bu işten müteberridir.» 
İşte böyle bir şayianın deveranı, hapsanelerde 
bulunan mahkûmini propagandaya ve kurtul
mak için bir tarik aramaya sevk etmiştir. 

Başaralı Mustafa Efendinin vaktiyle gayet 
ehibbasmdan olan Kadmhanlı Niyazi isminde 
birinin hâdisei isyaniyeden dolayı hapsedilmesi 
üzerine Mustafa Efendinin hapsanede onu ziya
rete gidip gelmesi ve Mustafa Efendinin mem
lekette zengin bulunması ve otel sahibi olması 
ve mahkeme heyetiyle de teması bulunması do-
layısiyle bu mahpuslar; mahkeme heyeti Ba
şaralı Mustafa Efendi vasıtasiyle, rüşvet alıyor, 
diye her tarafa yaymışlardır. Şahit bunlar.. 
Davacı yine onlardır. Bu mesele hakkında uzun-
boylu tahkikat yapılmış ve insan evrakı oku
duğu zaman tahkikatın arz ettiği safha insana 
şüphe veriyor, acaba böyle mi? Fakat evrakı 
okursun, okursun, neticeye vâsıl olduğun za-
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man şu kanaat hâsıl oluyor. Şahitler bunlar, 
bu işi iddia eden adamlar, davacılar, yine onlar.. 
Bunlar haricinde şahadet denler de diyor ki; 
evet böyle bir şayia var. Fakat bizim kanaatimiz, 
mahkeme heyetinin rüşvet aldığına dair değil
dir. Hariçten bâzıları, mahkeme heyeti namına 
dolandırıcılık yapmışlardır, bizim kanaatimiz bu 
merkezdedir, diyorlar. Bizim memleketimizi az-
çok bilenler ve Heyeti Âliyeniz şüphesiz takdir 
edersiniz ki; böyle şayialar bazan olur ve bililti
zam da ihdas edilebilir. Bendeniz bu meselenin 
de ihdas edildiğine kaaniim ve evrakın tetkikatı 
da bu kanaati veriyor. Bu mahkûmlar kendile
rini kurtarmak için 'bir tarik aramışlar, o tarik 
de mahkemeye rüşvet iftira etmek. Hiç şüphe 
yoktur ki, mahkeme heyeti de; onların tazyik 
ve tesiri altında, vicdani bir surette kalmıştır. 
Yalnız âza Sabit ve Refet efendilerin malûm 
oldukları ve cürümleri olmadıkları mahkemece 
tesbit edildiği halde böyle bir ihbarda bulunma
dıklarından dolayı kendilerinin üçer ay hapis
lerine ve bir daha hayatı memuriyette istihdam 
edilmemek üzere tardlarma. karar verilmiştir 
ki, bu, gayrikanunidir. Ve bu hükmün ref'i su
retiyle tashihi lâzımdır. (Müzakere kâfi sada-
lan) 

RElS — Müzakerenin kifayetine dair takrir 
var. Evvelce söz alan Malatya Mebusu Sıdkı Bey 
de sözünden vazgeçti. Maddei kanuniyeyi bir 
daha okutuyoruz : 

(Birinci madde tekrar okundu.) 

REÎS — Efendim, deminki müzakere lâyi
hanın heyeti umumiyesi hakkında idi. Teklif 
de bir maddeden ibarettir. Onun için müzakere
nin kifayeti suretiyle, birinci madde hakkın
daki müzakere kâfi görülmüş oluyor. Fakat bi
rinci maddeye dair bir tadil takriri var. 

Riyaseti Celileye 
Adliye Encümeni mazbata müfadı ve Maz

bata Muharriri tarafından verilen izahattan an
laşıldığı veçhile Konya „ İstiklâl Mahkemesince 
ita edilen işbu hüküm delâili sübutiye ve kanu-
niyeye istinadetmemekte, bilâkis mahkûminin 
masumiyetlerini irae eylemektedir. Binaen
aleyh, emsaline tevfikan hükmü vâkıııı re finin 
reye konmasını teklif eyleriz. 
İçel Mebusu Kângırı Mebusu Erzurum 

Naim Tevfik Hüseyin Avni 
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Sinob 
Şevket 

Erzincan 
Emin 
Canik 

Süleyman 
Yozgad 
Bahrî 

Kângırı 
Neşet Nâzım 

Kângırı 
Behçet 

Kırşehir 
Cevdet 

Kayseri 
Atıf 

Kastamonu 
Besim 

Yozgad 
Ahmed 

Karahisarı Şarki 
Mustafa 
Kângırı 

Ziya 
Kângırı 

Said 
Konya 
Arif 

Muş 
Abdülgani 
Malatya 

Sıdkı 

RE IS — Bu tadil takririni kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. O 

• c 

halde maddeyi o suretle tashih edip reyinize ko
yacağım. 

Konya Bidayet Mahkemesi Reisi İhsan ve aza
dan Sabit ve Refet efendiler haklarındaki 

hükmün ref'ine dair Kanun 

MADDE 1. — Konya Bidayet Mahkemesi 
Reisi ihsan ve azadan Sabit ve Refet efendiler 
haklarında Konya istiklâl Mahkemesinden sâ
dır olan hüküm ref'edilmiştir. 

RElS — Efendim, madde okundu. 
YAHYA GALlB B. (Kırşehir) — Bir şey 

anlıyamadık. 

REİS — O halde bir daha okutuyoruz. 
(Birinci maddei muaddilıe tekrar dkundu.) 
RElS — Efendim birinci maddeyi bu şekil

de kalbul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. 
Kalbul edilmiştir. 

MADDE 2. — îşlbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

REÎS — Efendim ikinci maddeyi reyi âlini
ze vaz'ediyorum. Kalbul buyuranlar lütfen elle
rini kaldırsınlar. Kalbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Iş'bu 'kanunun icrasına Adliye 
Vekâleti memurdur. 

REÎS — 'Kalbul edenler el kaldırsın. Kanul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti uıiııumiyesini reyinize vaz'-
ediyorum. Kalbul buyuranlar lütfen ellerini 
kaldırsınlar. Kalbul edilmiştir. 

2. — îdama mahkûm Zara'nm Bandırma kar
yesinden Ci'mdioğlu Mustafa hakkındaki evra-
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ki hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye Vekâ
leti tezkeresi, ve Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Efendim Oündioğlu Mustafa Efen
di hakkındaki hükmün tasdikine dair Adliye 
Enenmeni mazbatası var, hüküm idamdır, fa
kat encümen cezada tadilât yapmıştır. Bu da 
bir nevi af olduğu iyin tere ıhan ruzııameye al-
dıik. Onu da okuyalım. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Emniyeti dahiliyeyi ihlâl ve katli nüfus mad

desinden ınüttelıimen mevkuf Zara'nm Ban
dırma karyesinden Oündioğln Mustafa .'mu. ida
mına ve Af Kanununa tevfikan idam cezasının 
^nüöbbet küreğe tahviline dair Sivas Bidayet 
Hâkimliğinden verilen 22 Ağustos 1338 tarihli 
hükmün tetkiki takibini mutazammın Adliye 
Vekâletinin 111/4456 numaralı ve 17/18 Eylül 
1338 tarihli .tezkeresi ma'ateferruat Heyeti Umu-
miyeden encümenimize havale buyurulma'kla 
mütalâa ve tetkik olundu. 

Fıkrai hükmiye hulâsası : Hüküm, merkum 
Karacaviran nahiyesinin Bandırma karyesin
de n Hüseyinoğiu elli sekiz yaşında Mustafa'-
nın Zara ve Ümraniye hâdisei isyaııiyesinde 
usatın içtimagâihı olan Üingâniıdağ silsileshıdetı 
Arablarsırtı nam mevkide riyaset eylediği üe 
yüzü mütecaviz avenesiyle bulunduğu sırada 
takiplerine ciheti asfkerîden gönderilen zâbitve-
Mli Mahmud Efendi kumandasındaki- m uf re-
zei askeriye efradından on üç neferi ve nı üs te
diye Fatma'nın zevci Ömer Onlbaşıyı katil re 
Doğan karyesi halkının emvalini yağma sure
tiyle hıyaneti vataniye cüıtmünün mürtekibi ol
duğu aledderecat şahadet ile sabit olmakla gay-
rivâridolan müdafaatm reddiyle Hiyaneti vata
niye Kanununun ikinci maddesi-mucibince ida
mına ve Af Kanunu hükmünce de idam cezası
nın müebbet kürek cezasına bittahvil tecziyesine 
karar verildiğinden ibarettir. 

İcabı ledetteemmül; Merkum Mustafa hak
kında verilen ve Af Kanunu mucibince .müeb
bet küreğe tahvil edilen idam hükmünün ceıe-
yanii muhakemesi usule ve ciheti tatbikıyesi ka
nuna muvafık bulunmuş olduğundan Hiyaneti 
vataniye Kanununun bahşeylediği salâhiyete is
tinaden merkum hakkındaki hükmün tasdikine 
ve be rayı tasvip Heyeti Umumiyeye arz ve tak-
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dimine müttefikan karar verildi. 

Reis .namına âza Mazbata Muharriri 
Siird M ü fici 

Mustafa Sabrı 
.Kâtip Âza Âza 

İsparta Biga Maraş 
Tabir Hamid Hasib 
Aza , Âza. Âza 

Kisşehir Diyarbekir Kara hisarı Şarkı 
- - - -Yahu 

REİS — Efendim, mazbata hakkında söz is-
tiyen var mı;' (Hayır, sadalan) Adliye Encü
meni mazbatasını- reyinize koyuyorum. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

3. — Elâziz'in Helezor karyesinden Hasan oğ
lu Yusuf Ağanın iadei hukuku memnucmna dair 
Adliye Vekâleti tezkeresi ve Adliye. Encümeni 
mazbatası 

REİS — Elâziz'in Helezor karyesinden Yu
suf Ağanın hukuku medeniyesinin iadesine dair 
Adliye Encümeni mazbatası var. Bu da huku
ku medeniyeyi iade olduğundan bir nevi af te
lâkki edilerek ruznameye alınmıştır.- (Muvafık 
sadaları) Onu da okuyalım... 

T. B. M Meclisi Riyaseti C1elilesine 
Kız kaçırmaya muavenet ve gasp maddele

rinden dolayı Elâziz'İstinaf (-eza. Mahkemesi
nin 28 Ağustos 1318 tarihli Hamiyle mahkûm ol
duğu üç sene bir malı kürek cezasını ikmal ile 
tahliyesi icra kılınmış olan Elâziz'in Helezor 
karyesinden Hasanoğlu Yusuf Ağanın vâki olan 
istidası üzerine hukuku memnuasının iadesine 
mütedair Elâziz Heyeti İttihamiyesince ittihaz 
olunan 5 Mart 1337 tarihli karar ahkâmı kaııu-
niyeye muvafık bulunmuş ve bu baptaki evrak 
raptan takdim kılınmış olmakla iktizasının ifa
sına ımüsaade buyurulması istirham olunur 
efendim. 

Adliye Vekili 
Refik Şevket 

Adliye Encümeni mazbatası 
Kız kaçırmaya muavenet ve gasp maddele

rinden Elâziz İstinaf M&Miemesiniıı 28 Ağustos 
1318 tarihli ilâmı mucibince' sureti kaüyede üç 
sene ıbir mah kürek cezasına mahkûm olan 
Elâziz'in Helezor karye'sinden Hasanoğlu Yusuf 
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Ağanın iadei hukuku memnuasına dair vâki 
olan istidası üzerine Heyeti Umumiye karariyle 
Adliye Encümenine ımufhavıvel 'evrakı mütaalli-
kası mütalâa ve tetkik olundu. 

Cereyanı muameleye nazaran müstedii mer
kumun mahkûmiyeti cezaiyesini tamamen ifa 
ile taihliye olunduğu ve müddeti malıpusiyeltinde 
salâhıhal gösterdiği hapisane kaydından ve 
badet'tahliye evkatı şahsiyesini hüsnühal daire
sinde (karyesinde geçirdiği istidaya merbut tas
diknameler delâletinden ve iadei hukuku ımem-
nuiası lâzııngeleeeği de Elâziz Heyeti Ittihamiye-
sinden muta karar mazbatasından .anlaşılmış ve 
şu suretle iadei hukuku memnuaya nıuktazi 
olan merasimi kanuniye tekemmül etmiş olmak
la önenkûmun mahrum kaldığı hukuku nıedeni-
yesinin iadesine 'dair encümence tanzim olunan 
üç maddelik lâyiha! kanuniyenin herayı tasvip 
Heyeti Umumiyeye arz ve taıkdimine mütefikan 
karar verildi. 

Adli Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Canik 
Emin 

Kâtip 
İsparta 

Âza 
Karahisarı 

Âza 
Maraş 

Şark 

Âza 
Biga 

TTflm \<] 

Âza 
Kayseri 

Kırşehir 
Müfid 

Âza 
Kırşehir 

iSfl d iık 

Âza 
Karahisarı Sahifo 

İsmail Şükrü 
Âza 

Ertuğrul 

Elâziz'in Helszor karyesinden Hasanoğlu 
Yusuf Ağanın hukuku medeiniyesinin 

iadesine dair Kanun 

MADDE 1. — Kız kaçırmaya muavenet ve 
gasp maddelerinden dolayı Elâziz İstinaf Ceza 
Mahkemesinin 28 Ağustos 1318 tarihli ilâmiyle 
üç sene ibir malı 'kürek cezasına mahkûm olup 
mahkûmiyeti cezaiyesini ikmal ve hüsnühali ta-
ıhaıkkuik eden Elâziz 'in Helezor karyesinden Ha-
sanıoğlu Yusuf Ağa'nın mahrum olduğu hukuku 
medeııiyesi iade olunmuştur. 

MADDE 2. —İşibu »kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — İşbu kanun icrasına Adliye 
VeMli memurdur. 

REİS — Söz istiyen var mı? (Hayır sadaları) 
Maddelere geçilmesini- kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsınlar. Kabul 'edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 

— (Birinci maddeyi kalbul edenler el
lerini kaldırsınlar. Kaibul edilmiştir. 

(İkinci ve üçüncü maddeler tekrar okundu.) 
REİS — 2 -ııci ve 3 ncü maddeleri (kabul 

edenler ellerini kaldırsınlar. Bu madde de ka
bul edil mistir. 

Kanunun ,'heyeti umüınıiye'sini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kanunun heyeti umumiyesi 
kabul edilmiştir. 

Efendim, şüheda ailelerine takdirname itası
na dair Toka d Mebusu Rifat Beyin bir teklifi 
kanunisi vardır. Malûmuâliniz bunu geçende 
şifahen teklif etmişti. Şimdi tahriren ibir teklifi 
kanuni yapmıştır. Mamafih müsaade buyurulur-
sa /bir şeyi tahattur ettirmek isterim; bugün 
müzakere edilen meselede bu cihet gayet mü
kemmel ibir surette düşünülmüş ve şüheda aile
sine de İstiklâl Madalyası verilmesi hususu o 
kanunda mezkûr olduğundan o halde sahibi tek
lif de şu 'suretle kâfi igörürse Hükümete de (bil
direlim. O cihet temin edilsin. Halbuki takdir
name aile için a$nnederim ibir şey temin etmez, 
'arzu ederseniz Divanı Riyaset sahibi teklifle 
'görüşsün. (Hay hay sesleri1) 

Efendim, İktisat Encümeninden gelmiş bir 
tezkere vardır. Okunacak : 

5. ;— İktisat Encümenmdeki mimMllere âza 
irıtihabedilmesin e dair Encümen Kiyaseti tez
keresi 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü ve Dördüncü şubelerden encümeni

mizde bir âza noksandır. İntihapları için mez
kûr şubelere keyfiyetin işarını arz eylerim. 

İktisat Encümeni Reisi 
Adana 
Zamir 

i. — Belediye rüesasının sureti intihabına 
dair kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni maz
batası 

REİS — Efendim, Belediye Kanununun ta
diline dair bir maddelik bir lâyihai kanuniye 
vardır. Müsaade buyurulursa okuyalım. 

9 Mayıs 1338 
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T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Devairi belediye rüesasmın sureti intihabını 
muaddil tcra Vekilleri Heyetinin 8 Mayıs 1338 
tarihli içtimaında kabul edilen lâyihai kanuniye 
ile esbabı mucibe lâyihası rapten takdim kılm-
mıştır. îfayı muktezasiyie neticesinin işarına 
müsaade buyurulmasmı istirham eylerim efen
dim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
ve 

Erkânı Harbiyei Umumiye Vekili 
Fevzi 

Esbabı mucibe mazbatası 
1294 tarihli Belediye Kanununun dördüncü 

maddesi devairi belediye rüesasmın azayı mün 
tahabe meyanmdan Devletçe gasp ve tâyin kılı
nacağını âmir ise de Teşkilâtı Esasiye Kanunu 
mucibince halka doğru giden ve belediye i nti İm
batında mükellefiyeti maliye kaydını ilga etmekle 
hukuku medeniyesine sahip âmmei halkın inti-
habatı belediyeye iştirakini temin eden ve Hü 
kümeti Milliye halka menafi ve ihtiyacatı ma-
halliyesini düşünmek ve memleketin ümran ve 
terakkisine mûsıl yolları arayıp bulmakla mü
kellef olan devair belediyesine/kendi reislerini 
de kendi intihabetmek hakkmı vermekle teşki
lâtı hazırasmm ruh ve mânasına mutabık bir 
hatvei terakki daha göstermiş olacağı kanaa
tinde bulunulmuş olduğundan merbut maddei 
kanuniye mucibince hemen yarım asır evvel tan
zim edilmiş olan maddei nıezfcûrenin tadiliyle 
aynı zamanda esasen bu bapta Hükümeti ta
rafgirlikle itham eden birçok şikâyata da ha
time verilmesi iktiza eder. Gerçi derdesti mü
zakere olan Nevahi Kanununun Dahiliye Encü
menince tanzim kılınmış olan esbabı mucibe lâ
yihasında zikir ve beyan olunduğu üzere Ne
vahi Kanunu şehir ve kasabalarda devairi be
lediyeye mevzu vazaif ve salâhiyeti devairi be
lediyeden nevahiye devretmekle elyevm mev-
eudolan belediyelerin hikmeti vücudu kalmıya-
cağı ve binaberin riyaset meselesinde bu kanun
la hal ve fasledileceği bedihi ise- de kanunu 
mezkûrun itmamı müzakeratiyle sahai tatlbika 
vaz'ı için muktazi nizamat ve talimatın tanzi
mi daha epeyce bir zaman imtidadedebileee-
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ğinden hem Teşkilâtı Esasiye Kanununun ru
huna muvafık olan bu keyfiyet bir an evvel 
sahai tatbika getirilmiş olmak ve hem de şikâ-
yatı marazaya nihayet verilmek üzere maddei 
mezkûrenin müstacelen tadili zaruri bulunmuş
tur. 

1294 tarihli Belediye Kanununa müzeyyel 
lâyihai kanuniye 

MADDE 1. — Devairi belediye " heyetleri 
reislerini kendi aralarından reyi hafiyle ve ek
seriyetle intihabedeıier. 

MADDE 2. — îşibu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE o. — İşbu kanunun icrayı ahkâ
mına Dahiliye Vekili memurdur. 

tcra Vekilleri Heyeti Reisi 
ve 

Erkânı Harbiye! Umumiye Vekili Şer'iye Vekili 
Fevzi —— 

Müdafaa i Milliye 
Vekili 
Kâzım 

Hariciye Vekili 
Yusuf Kemal 

Maarif Vekili 
Mehmed Vehbi 

Adliye Vekili 
Refik Şevket 

Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 

Nafıa Vekili 
Feyzi 

iktisat Vekili Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
_ — _ _ Vekili 

Dahiliye Encümeni mazbatası 
Devairi belediye rüesasının kendi araların

dan reyi hafi ve ekseriyetle intihabı, belediyele
rin vaziyeti hukukiyesine ve Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun istihdaf ettiği milletin hâkimiyeti 
esasına daha muvafık olduğu Dahiliye Encüme
nince de tensibedilmekle Riyaseti Celileye tak
dim kılındı, 
Dahiliye Encümeni Reisi 

Lâzisıan 
Esad 

Kâtip 
Atıf 

Mazbata Muharriri 
Kayseri 

Ahmed Hilmi 
Âza 

Karahisarı Şarki 
Mustafa 

240 — 



t : 128 28. 
Devairi belediye rüesasının sureti intihabına 

dair Kanun 

MADDE 1. — Belediye heyetleri reislerini 
kendi aralarından reyi hafi ile ve ekseriyetle 
intihabederler. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülieradır.. 

MADDE u. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na Dahiliye Vekili memurdur. 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — 
Efendim, malûmuâlileri olduğu üzere, belediye 
intihabat! ikmal edildikten sonra, azadan birini 
en büyük mülkiye memuru riyasete tâyin edi
yordu. Fakat bu tâyin keyfiyeti belediyenin te
şekkülü ve hukuku esasiye itibariyle muvafık 
görülmediği cihetle bunun doğrudan doğruya 
belediye heyetine verilmesi ve belediye heyetinin 
kendi aralarından birisini reis intihabetmesi da
ha ziyade hâkimiyeti milliye esasına tevafuk 
etmesine binaen encümen bu şekli tasviben arz 
ediyor. (Muvafık sadaları) 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efen
dim, iki şeyi hatırlatmak isterim; bugüne ka
dar tâyin usuüyle ifayı vazife eden belediye re
islerinin vaziı'elerine nihayet verilecek mi? Sa
niyen ikinci bir şık arz edeceğim. Bu gibi zeva
tın zannederim askerlikten tecili tahtı elzemiyet-
tedir, bu cihetin de ilâvesini istirham ediyorum. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Efendim kanun hiç şüphesiz gayet doğrudur 
ve Meclisi Âlinin takibeltitiği prensibe muvafık
tır ve esasen bu kanunun çıkması da tahtı elze-
miyettedir. Hepiniz pekâlâ bilirsiniz ki, bele
diye reisleri bir memleketi temsil etmek itiba
riyle bir mevkileri olmak ieabederken rüesayı 
Hükümetin vekilharcı menzelesine tenzil edil
mişlerdir. Yani belediye reisi demek, bugün 
bizim gördüğümüz bir hakikat varsa mutasar
rıfın odununu, kömürünü alıp göndermesi de
mektir. (Çok doğru sadaları) Halbuki bunu 
kurtarmak bu Meclisi Âlinin tarihinde en bü
yük bir şey olacaktır. Hakkı tâyin rüesayı me
murine aidolduğu gibi hafckı azil de ona aid-
oluyor. İstediği zaman elinde bir kırbaç bele
diye reisi sen bunu yapmıyorsun, şimdi seni 
azlederim diyor. (Hayır sadaları) Hakikat bu-
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dur. Hükümetin, mutasanıfm arzusu dâhilin» 

t de çahşmıyan belediye reisleri bir an. yerinde 
i durmuyor. Binaenaleyh kanunun bu suretle 
i tadîlen kabulünü, yani »hakkı azillerinin dahi 
I kalmamasını teklif ediyorum; kanunda bu ci

het mevzuubahsedilmemilştir. Belediye reisi şa
yet memleketin menafiini, o şehrin menafii 
hakikiyesini müdrik olarak çalışamıyaeak olur
sa hakkı azil yine Meclise verilmelidir. Yani 
belediye meclisi onu tebdil salâhiyetini haiz ol--
malıdır. Bu ciheti de kanuna ilâve etmelidir. 

I MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Efendim geçen 
gün rüfekadan birisi belediye reisleri hakkın-

] da bir takrir vermişti ve Lâyiha Encümenine 
havale edilmişti. Lâyiha Encümeninden çıktı. 
Encümen o talkririn reddini talehediyordu. Ben
deniz burada istirhamalttâ bulundum ki; Hü-

j kümetin teklifine taalûku bulunması dolayi-
I siyle, beraber ve müstacelen müzakere edilsin. 
j Şimdi bu kanun müstacelen müzakere edili

yor. Biz de bir maddei kanuniye vakıa daha 
l teklif ettik. Malûmuâlileri belediye ve beledi

ye reisleri bütün medeni milletlerce ne kadar 
büyük bir mev'kii haizdirler. Hattâ beyefen
diler, arz ederim ki - intihap kanunlarımızda 
da vardır - belediye reisleri taşralarda tor şey 
için muhabere edilmek lâzımgelirse Büyük 
Millott Meclisi Reisi onunla muhabere edecek
tir. Kanunen belediye reislerinin bu kadar 
ehemmiyeti mahsusası vardır. Bu kadar salâ
hiyeti mahsusayı haiz olan belediye reisleri 

ı bizde birkaç devre geçirmiştir. Bir zaman ha
riçten tavzif edilmek suretiyle belediye riyase
tine adamlar getirilmiş, mutasarrıflar değiştik
çe maiyetinde bir 'belediye reisi getirmiştir. 
Ondan sonra bu kanunda fenalık anlaşılarak 
yine ahaliye mütaallik olan üıa'k halka veril
miştir. Fakat bir heyet çakıyor bu çalışıyor, ça
balıyor, ekseriyet kazandırıyor. Ekseriyet ka
zandığı kimseler içinde odarada bulunan me
murini mülkiyenin en büyük reisinin fikri han
gisini kabul ederse o, reis oluyor ve halkın hu
kuku gasbediliyor. Hükümete teşekkür ederim 
ki böyle bir maddei kanuniye ile halka huku
kunu bahşetmiş ve halk kendi intihabettiği he
yetle reisi o heyet arasından intih ab ettirmesini 

I kabul etmiştir. Binaenaleyh böyle- intihabolu-
nan reislere gelince bu reisler halkın ve mem
leketin reisi olmak itibariyle askerlikten istis-

j nalarını düşündük. Bundan dolayı Heyeti O-

- M i -
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lilenizin kabulüne mağruren bir maddei kanu
niye teiklif ettik ki buraya üeyledilecektir. $kn-
di bu kanun malûmuâlileri bu suretle tadil 
edilince ne kadar mevcut belediye rüesası var
sa 'kâffesi belediye (heyetleri tarafından intihap 
ve tecdidedilmek suretiyle halka doğru bir adım. 
atılmış olacaktır. Meclisi Âlinize buuım kalbu-
lünü teklif ederim. 

EMİN B. (Erzincan) — Efendim belediye 
reylerinin - Hükümetin şu suretle teklif ettiği 
veçhiyle - intihap zarureti birçok rüfeka tara
flımdan dermeyan edildi. Fakat en mühim bir 
mesele daha vardır 'ki: Belediye reislerinin yi
ne kendileri tarafından intihalbedilmesi lâzım
dır. Malûmuâliniz intihabı Meibusan Nizamna
mesinde belediye reisi heyeti teftişiyeye riyaset 
ecîer. Binaenaleyih intihalbedilen heyetin için
den Hükümet Reisi, Hükümeti 'mülkiyenin en 
büyüt memuru istediğini reis yaptığı takdir
de, bittabi heyeti teftişiyede de 'birtakım mah
curlar vâridolnyör. Fakat böyle bir teklif vee-
hile intihabedilecek heyetin içinden intihap ya-
pllaca'k olursa bu, elbette halk için şümullü 
olur. Binaenaleyh heyeti teftişiye reisi de va
zifesini kemali bitarafiyle idare edebilir. Yal
nız azil meselesini Karahisar Meibusu Şükrü 
Bey 'bunu da Meclis yapsın dedi, zannedersem 
bu da tezenzübü mueifbola'bilir. Belediye reisini 
ne Hükümet, ne belediye heyeti azledememe-
lidir. Hiç olmazsa müddeti intibâbiyesi zama
nında azledilmemiş olmalıdır. Yahut bunu bir 
seneye tenzil etmiş olursa ıbıı da kifayet etmiş 
olur. Binaenaleyh Hükümetin bu teklifi, halka 
doğru atılmış en büyük bir adımdır. Bunun 
kalbulünü bendeniz de rica, ederim. 

NEBlL Ef. (Karahisarı Saihib) —Belediye 
reisleri belediye heyetleri tarafından reyi hafi 
ile intihabolunur diyor. Fakat bu intihabın ne şe
kil ve surette olacağı meçhuldür. Ne yoldadır, 
ekseriyeti mutlaka ile mi, yo'ksa ekseriyeti 
izafiye ile midir? Bunun teslbiti lâzımdır. 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ AHMED HİLMt B. (Kayseri) — Bu 
sarihtir efendim. Reyi hafi ile intihan olduktan 
sonra ekseriyeti mutlaka ile olması da evlâ 
bittarik kaibul edilmek lâzımgelir. (Müzakere 
kâfi sadalari) 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetine 
dair iki takrir vardır. Müzakerenin kifayetini 
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kalbul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Müza
kere kâfi görülmüştür. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Bendeniz 
aleyhinde söyliyeeeğim. (Olmaz, vakti geçti sa
dalari) 

Riyaseti Gelileye 
Birinci maddenin beıveçhi âti tadilini teklif 

eylerim. 
Devairi belediye 'heyetleri reislerini kendi 

aralarından reyi hafi ile ve ekseriyetle intihap 
ve indelhace ekseriyeti mutlaka ile tebdil ey
ler-. Bu suretle ımüntehap reislerin hizmeti as
keriyeleri tecil olunur. 

İşbu kanunun tarilhi neşrinde reis bulunan 
zevat müstafi addedilerek heyetçe yeniden in-
tihabedilir. 

Erzurum 
Hüseyin Avııi 

Dr. MUSTAFA B. 
takririmi geri. alıyorum. 

Karahisarı Sahil) 
Mehmed Şükrü 

(Kozan) — Bendeniz 
O da o demektir. 

Riyaseti Gelileye 
Madde .2 — Şimdiye kadar Hükümetten tâ

yin edilmiş olan belediye reislerinin vazifeleri
ne hitam verilmiştir. Birinci madde mucibince 
yeniden intihabolunur. 

Bâlâda muharrer maddenin kabulünü teklif 
ederim. 

Gaizanteh Mebusu 
Ali Gen ani 

Riyaseti Gelileye 
Madde 1. — Belediye reisleri askerlikten 

müstesnadır. 
İşbu maddenin kanuna ilâvesini teklif ederiz. 

Kastamonu Kırşehir Mersin 
Abdülkadir Kemali Müfid Ziya 

REİS — Efendim müsaadenizle bir şeyi arz 
edeyim. Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Be
yin takriri her iki ciheti de cemetmiştir. Mü
nasip görürseniz en evvel bu takriri reyiâli-
nize vaz'edeyim. (Hay hay sadalari) 

REİS — Yozgad Mebusu Süleyman Beyin 
de bir takriri geldi, okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Kanuna berveçhi âti maddenin ilâvesini tek

lif eylerim. 
29 Teşrinievvel 1338 

Yozgad 
Süleyman Sırrı 
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Madde 1. — Belediye reisleri belediye heye

tinin talep ve rüesayı mülkiyenin emri tahrirîsi 
üzerine azloluımr 

REİS — Efendim Yozgad Mebusu Süley
man Sırrı Beyin tadilnamesi budur. Takririnde 
«Belediye reisleri belediye heyetinin talep ve 
rüesayı mülkiyenin emri tahririsi üzerine az-
lolunui'.» diyor. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — İzah 
edeyim. 

REİS — Müsaade edin efendim; bu madde
den sonra 'bunu bir daha. okuyalım. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Pekala. 
REİS — Biıinei madde haikkm'da Hüseyin 

Avni Beyin takriri vardı. Şu suretle maddenin 
tadilini teklif ediyor. 

(Hüseyin Avni Beyin takriri tekrar okun
du.) 

TAHSİN B. (Aydın) — Reis Bey bu takriri 
fıkra fıkra reye koyunuz. 

REİS — Efendim bu, bir maddeyi muhtevi
dir. Fıkra fıkra reye koymaya hacet yoktur. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Heyeti 
Oelile, ahkâmı kabul ederse muta olur-. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — (İndel-
hace) denmesi 'doğru değildir. Gayrimüstakar 
olur ve arasıra reislerin tebdilini nıucibolur. 
(«Devairde» fazla sadalan) (İki sene sesleri) 

HÜSEYİN AYNİ B. (Erzurum) — Efendim 
(Devair) ile (İndelhaee) kelimelerinin kaldırıl
masını biz de muvafık görüyoruz, arkadaşları
mızın fikirlerine iştirak ediyoruz. 

REFİK B. (Konya) — (Meealisi 'belediye) 
dense daha iyi olmaz mı ? 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Olabilir 
efendim. 

REİS — Rica ederim efendim; takrirleri re
ye korken böyle birbiri arkasına tadil takrir
leri verilirse bendeniz kabulde 'mazurum. Maa-
haza arzu buyurulurea kabul edeyim. (Hayır 
sadalan) 

; Efendim Hüseyin, Avni Beyin badettashih 
takririni tekrar okuyoruz. 

Riyaseti Oelileye 
Birinci maddenin berveehi âti tadilini teklif 

eylerini: 
Belediye heyetleri reislerini kendi aralavn-
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dan reyi hafiyle ve ekseriyetle intiha-beyler. Bu 
suretle müntahap reislerin hizmeti askeriyeleri 
tecil olunur. 

İşbu kanunun tarihi neşrinde reis bulunan 
zevat müstafi addedilerek heyetçe yeniden inti-
habedilir. 

Erzurum Mebusu Karahisarı Sahib 
Hüseyin Avni Mehmed Şükrü 

REİS — Efendim, Hüseyin Avni Beyin... 
REFİK B. (Konya) — Bu maddenin ehem

miyeti var, Encümene gönderilse çok iyi olacak. 
(Hayır sadalan) 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Müsaa
denizle birşey arz edeceğim. Malûmuâlileri rei
sin; riyasetten ıskat ile vazifesi nihayet bulur. 
yoksa, işten el çektirilmesi mucibi cürüm bir 
halinden dolayı olursa o, bahsi diğer. Bu mev-
zuubahis değil. Yalnız rica ederim, riyasete 
intihabolunduktan sonra müstebidolarak kalsın 
mı bu adam? Ya sülüsanı rey veya başka bir 
şeyi kabul buyurun, meselâ azanın sülüsanı diye... 
(Hayır sadalan) 

REİS — Anlaşıldı efendim, fıkra fıkra reye 
koymak lâzımgeliyor. 

DAHİLYE VEKİLİ ALİ F E T H İ B. (İstan 
bul) — Pjfendiler, bir kere belediye reisi inti
habolunduktan sonra, o daima heyeti belediyenin 
ekseriyetiyle tekrar tebdil olunur kaydiyle kala
cak olursa, o vazifesinde daima mütekâsilâne ve 
mütereddidane davranır. İntihabı müddetince 
ifayı vazife etmelidir. Mucibi azil bir hali tebey-
yün ederse teftiş veya muhakeme neticesinde 
bittabi azlolunur. Diğeri yerine nasbolunur. 
(Azil yok sesleri) Binaenaleyh. azlolmasm, eğer 
kanuni bir müerimiyeti olursa o zaman muhake
mesinin neticesine göre muamele yapılır. Faka'. 
heyeti belediyeye; reisi daima tebdil etmek ser-
bestîsi verilecek olursa arada rakabet ve sair 
hislerle belediye umuru hiçbir zaman mecrayı 
lâzımında cereyan etmez. Daima mütezebzip 
olur. Bu ise doğru değildir ve menafii umumiye-
ye muhalif bir harekettir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Muhake
me karariyle bendeniz de kabul ederim. 

REİS — Efendim müsaade buyurun takriri 
fıkra fıkra reye koyacağım ve bunun netice
sinde mesele tezahür eder. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — O keli
meyi çıkarıyoruz. 

— 243 — 
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REÎS — Pekâlâ öyleyse reyi âlinize koya

cağım. 
Birinci fıkra «Belediye heyetleri reislerini 

kendi aralarından reyi hafiyle ve ekseriyetle 
intihabeyier.» 

REİS — Bu fıkrayı kabul edenler lütfen 
ellerini kaldıranı. Fıkra aynen 'kabul edilmiştir. 

İkinci fıkra «Ve bu suretle mimtahap reis
lerin llıiznıeti askeriyeleri tecil olunur.» 

RE t S — Bu fıkrayı da kabul buyuranlar 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Üçüncü fıkra «Kanunun tarihi neşrinde reis 
bulunan zevat müstafi addedilere'k beyetce 
yeniden inti'haibedilir.» 

REİS — -Efendim bu son fıikrayı da kabul 
buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Efendim heyeti ıımumiyesiııi birinci madde 
olarak kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın, 
Birinci mıadde olaralk kabul edilmiştir. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Reis Bey 
tadilname takdim etmiştik. 

REİS —- Oku mm efendim, telâş buyurma
yın. Efendini Kozan Mebusu Dr. Mustafa Bey
le Trabzon Mebusu Hafız Mebimed Beyin ve di
ğer refiklerinin takriri var. Bundan sonra bir 
rffadde olabilir. Onun için okuyacağım. 

Riyaseti Oelileye 
Birinci maddeye fıkrai âtiyenin ilâvesini 

teklif eyleriz : 
Reis, indelieap beyeti belediyenin ekse

riyeti ârasiyle ısfeat dabi olunabilir. 
Kozan Trabzon Bolu 

Mustafa Hafız Mehmıed Şükrü 

RE t S — Bu takriri reyi âlinize vaz'ediyo
rum. Kabul edenler... (Hayır, sadaları) 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Efendiler, ev
velden reisi Hükümet vali, mutasarrıf veya kay
makam belediye reislerini hem tâyin, hem de az
lediyorlardı. Şimdi ise biz ne yaptık? Ekseriye
ti âra ile intihabettirdik. Fakat bu adam vazi
fesini ifa etmezse, bunu kim ıskat edecek? 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Gelecek sene intihabedilmez. 

Dr. MUSTAFA B. (Devamla) — Niçin gele
rek seneye bırakılıyor ve bu nasıl olur! 

REİS •—- Efendim, Kozan Mebusu Mustafa 
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Bey takrirlerini izah ettiler. Kabul buyuranlar 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

Efendim 2 ve 3 ııcü maddeleri okuyoruz : 
MADDE 2. — İşbu kamın tarihi neşrinden 

i tibaren meriyülicradır. 

MADDE 3. — İşbu kanun icrayı ahkâmına 
Dahiliye Vekili memurdur. 

REİS — Efendim, 2 ve 3 ncü maddeleri reyi 
âlinize vaz'ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen 
ellerini kaldırsın. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, Dahiliye Vekiline ciheti taallûku yoktur! 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu > 
— Meclise aittir. 

RElS — Efendim, ikinci maddeyi reyinize 
arz ediyorum, kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

3 ncü madde hakkında ihtilâf var, buyurun 
izah edin. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, evvelce belediye reisleri müntahap değil, 
memur idiler. Esbabı, onu tâyin ederken mu
tasarrıf veya vali tâyin ediyordu. Azlederken de 
mutasarrıf veya vaü «azlediyordu. Onun için me
mur oluyordu. Şimdi Dahiliye Vekâletinin haık-
fcı tâyin ve azli yok (ki kanunun tatbikine me
mur olsun. 

Bİ3ÎS — Encümen ne diyor efendim? 
MEJBÎL Ef. (Karamsarı Sahilb) — Söz iste

rim. 
REİS — Hanginize söz vereyim efendim? Ri

ca .ederim, oturalım. (Bu tarzda müzakere cere
yan edemiyeceğini Meclise 'arz ediyorum. 

BÎR MEBUS BEY — Bu kanun hangi en-
* cümenden geldi efendim ? 

REİS — Dahiliye Encümeninden. 
Süleyman Sırrı Bey, buyurun sualinizi sorun. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen

dim malûmuâlilerd evvelice belediye reislerinin 
buyuruldusumı rüesayı mülkiyeye veriyordu ve 
hasbelicap azil emrini de kezalik bunlar veriyordu. 
Şimdi intihap ile olan belediye /reisleri üzerinde 
memurini Dahiliyenin «hakkı müdahalesi kalma
mışken bu kanunun tatbiki aMtiâmına Dahiliye 
Vekilinin memur edilmesindeki hikmet nedir? 

AHMED HİLMİ İB. (Kayseri) — Her ne «ka
dar bu hususa rüesayı mülkiye kârışmıyaıcaik ise 
de elbette intizamı temin ve intihapları icra et
mek, mafaftllâ/tA haber vermek dokyısiyle doğ* 
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rudan doğruya şuemurini miiLkiyeniın. #lâ/kadar-
hğım mucip bir meseledir. Şu halde doğrudan 
doğruya tbu meselede alâkadar olan .Dahiliye Ve
kâletidir. Ancak, evvelce tâyin ile olan belediye 
reisleri Ibunckn sonra doğrudan (doğruya in
tihapla oluyor. Yalnız rüesayı mülkiye ve me
murinin malûmatı oluyor. Bu itibarla Daîıiliye 
Vekâletine meîibuit olmam icabeder. Çünkü (Mec
lis. intihapları da bu şekildedir. 'Meclis intihap
larında da ibiÜyorsunuz ki, DaMliye memurları
nın bir tesiri yoktur, fakat intihabın bilûmum 
nahiye ve kuraya ve müntahiplere ilân edilmesi 
DaJhiliye mamurları vasıtasiyle olacağı için bu 
hususa Dalhiliye Vekâletinin memur olmam lâ
zımdır. 

NEBÎL-Ef. (Karahisarı Sahib) — Süleyman. 
.Sırrı Bey arkadaşımızın itirazları varit değildir. 
Çünkü kanunun tatbikini ve hüsnüsuretle tatbik 
olunup olunmadığını Dahiliye Vekili bilecektir. 
Bu, dahiliyenin salâhiyeti olduğundan, âmir ol
duğundan değil; hüsnütatbikıni âmir olduğun
dan başka 'bir şey değildir ve muhtelefünfih me
sele de bu yoktur. 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Efendim 
bir şey hatırıma geldi. Belediyelerin istiklâli te
min edildikten sonra onların bütçesi müstakildir. 
Binaenaleyh onların bütçesinin artık meclisi ida
reye gitmesi doğru değildir. Bilmem bunu encü
men kabul ediyor mu? Bunu lütfen izhar buyur
sunlar. Sonra Dahiliye Vekâletine gelince efen
diler; Dahiliye Vekâleti, bu kanunun ahkâmını 
icra ile memurdur. Büyük Millet Meclisinin bu 
kararının yegâne mercii o olacaktır. Fakat en 
ehemmiyetli mesele, belediyenin istiklâlidir. 
Meclisi idarenin reisi de malûmuâlileri gerek aza
yı tabiiyeleri ve gerek memur ve reislerf yine hü
kümet reisidir. Bunlar bittâlbi belediyenin bütçe 
ve sairesini tetkik hakkını haizdir. Bu hakkın 
dahi ref'i lâzımgelir. Bu olmazsa noksan bir is
tiklâl vermiş olursunuz. Bu ciheti de encümen ka
bul ediyor mu, etmiyor mu? Lütfen izhar buyur
sun. teravi ahkâmı tabiî Dahiliyeye aittir. 

AHMED HÎLMÎ B. (Kayseri) — Bu, başka 
bir meseledir. Belediyenin istiklâlini pekâlâ ka
imi ettik ve vekâlet de kabul etti. Fakat bütçesinin 
meclisi idareden tasdiki da ayrı bir meseledir. Bu
nun hakkında mevcut o kanun değişmedikçe bu 
olamaz. Sonra müsaade buyurun, memleketlerin 
imarı, memleketlerin terakkisi itibariyle her ne 
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kadar belediye lâyıkı olduğu kadar düşünürse de 
onun daha şümullü olması için idare memurları
nın bu hakkını da derhal kaldırmak doğru değil
dir. Belediye yine istiklâlini muhafaza etmekle 
beraber - ki, intihap itibariyle istiklâlini muha
faza ediyor. - bütçelerinin tasdiki keyfiyeti ay
rıca bir kanan hükmüdür. Onun dahi ilga edil
mesi lâzımgelir. , 

REİS — Müsaade ederseniz bendeniz usulü 
müzakereye dair arz edeyim. Hüseyin Avni Be
yin sözünün şimdi burada yeri yoktur. Ancak, 

İ Dahiliye Vekili memur olabilir mi, olamaz mı, 
meselesini mevzuubahsediyoruz ve bu suali Sü
leyman Sırrı Bey sordular. Encümen cevabını 
verdi. Hüseyin Avni Bey de encümeni teyidetti. 
Hüseyin Avni Beyin bu söylediği mesele ayrı
dır. Bunun için ayrıca bir kanun ve teklif ya
parlar. Şimdi mevzuu müzakere olan Dahiliye 
Vekili bu kanunun tatbikine memur olabilir mi, 
olamaz mı? Bunun için daha sekiz arkadaş söz 
almıştır. (Müzakere kâfi, sadaları) 

Efendim, müzakerenin kifayeti hakkında bir 
takrir de geldi. Müzakerenin kifayetini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Müzakere kâfi 
görülmüştür. 

Üçüncü maddeyi reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. (Dahiliye Vekili memurdur) sure
tiyle kabul edilmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Dahi
liye Vekili seyircidir, demeli... 

Rİ3ÎS •— Çok rica ederim, sözümü kesmeyi
niz. Kanunun heyeti umumiyesini reye koyma
dan evvel iki arkadaşımızın madde ilâvesi hak
kında takrirleri var. Birisi Antalya Mebusu Ra-
sih Efendinindir. Okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Madde 3. — Bu suretle intihabolunan reis 

iki sene müddetle ifayı hizmet eyler. 
Antalya 

Rasih 
(Muvafık, sesleri) 

REİS — tkinci mesele var, efendim. 

Riyaseti Celileye 
Derdesti müzakere olan kanuna madde ola

rak ilâvesine teklif eylerim : 
Belediye reisleri intihabı her iki senede bir 

245 — 
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tecdidolunur. Evvelki reisin tekrar intihabı | 
caizdir. 
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Bolu 

Şükrü 

REİS — Bu bir madde teklifidir. Evvelâ sa
hibi teklif olan zata söz verelim. Ondan sonra 
siz söylersiniz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim Verilen takrir 'bir maddenin tadiline dair 
olsaydı burada müzakere edilirdi, fakat bu müs
takil 'bir maddedir. Usulen Lâyiha Encümenine 
gitmesi lâzım gelir. (İlâve sesleri) 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Şimdi efendim bele
diye heyetlerinin her iki senede tebdil edile
ceklerine göre reisin de iki seneden sonra tek
rar intihabedilmesi lâzımgelir. Şimdi bir bele
diye reisi dört sene bulunuyor. Halbuki bu 
kanun," kabul edildiği zaman iki senede teforar 
intihap yapılması ilâve edilmek iktiza eder. 
Tebdil edilmiş olan azalar yerine âza, gelecek
tir. Binaenaleyh bu maddenin kabulü lâzım ve 
zaruridir. 

REÎS — Bu madde hakkında söz istiyen î 
var mı? 

MÜFİD E l (Kırşehir) — Efendim Şükrü 
Bey biraderimizin teklif etmiş olduğu maddei 
kanuniye doğrudur ve fakat Dahiliye Nezare-
tince bu mesele halledilmiş bir 'meseledir ki; 
bendeniz arz edeyim. Belediye heyeti fbir mem
lekette yeniden umumiyetle intihalbedilirse dört 
sene için intihabedilenler iki sene geçtiği za
man kur'a ile nısfı ayrılır. Ayrılan âza içersin
de reis dâhil midir, değil imidir? Bu mesele 
hakkında taşralarda birçok ihtilâf vâki 
olmuş ve sual vukulbulmuştur. Suale ceva
ben hukuk müşavirleri cevap verdiler, dediler • 
ki; reis heyet meyanından ayrıldığı için reis 
de tebdil olunabilir, binaenaleyh heyet meya
nından ayrılan reisin de kuraya dâhil olması lâ- ı 
zımgölir diye hallettiler meseleyi.. Bunun için 
burada ihtilâf olmasın diye bu maddeyi kabul 
edersek; bir beis yok. Tasrih olunsun, kabul 
buyurulsun denirse maddenin kabulünde birşey 
yoktur, muvafık olur. 

REÎS — Söz istiyen var mı? (Yok sesleri) 
Bu teklifin kanuna bir miadde olarak ilâvesi tek- | 
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lif olunuyor. Bu, kabul olunurca ikinci madde 
bu- olacaktır. Üçüncü madde de tarihi neşrin
den muteberdir. Dördüncü madde de Dahiliye 
Vekili memur olacak. . O halde ikinci madde 
olarak bu (konacaktır. Kabul ediyor musunuz? 
Reyinize vazedilmek üzere takriri tekrar oku
yorum. 

MADDE 2. —Belediye reisleri intihabı her 
ika senede bir teedidollunur, evvelki reisin tek
rar intihabı caizdir. 

REÎS — Efendim ikinci madde olarak bu 
teklifi kabul edenler lütfen er kaldırsın, kabul 
edilmiştir. 

Efendim şimdi kanunun heyeti mecmuası 
kaldı. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis 
intihafbedilirken arada müsavat olursa h/angi 
âra 'kabul edileeek? (Kur'a, çekiliyor sadalan) 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesini reyi
nize koymak lâzımdır. Fakat on foeş imzalı tak
rir var. Tâyini esamiyle 'kanunun reye vaz'ma 
dair. Binaenaleyh tâyini esamiyle reyinize vaz'-
ediyorum. Reylerinizi lütfen üzhar buyurunuz, 
Reyini vermiyen arkadaşlar lütfen reylerini ver
sinler. 

Efendim! İkinci defa soruyorum reyini ver
miyen arkadaş var mı ? 

Efendim! Üçüncü defa. soruyorum reyini ver
miyen arkadaş var mı ?' 

Efendim istihsali âra 'hiıtiaım bulmuştur. 
Efendim belediye rüesasınm sureti intiha

bına dair olan Kanunun reye vaz'mda 130 zat 
reye iştirak etmiş, 120 kalbul, 6 ret, 4 müsten
kif var. Maalesef nisabı ekseriyet olamamıştır. 

Efendim Pazartesi günkü ruzmameyi arz ede
yim. Memaliki müstahlasa hakkında Encüme
ni Mahsus mazbatası ve âza harcırahlarına dair 
Kanunu Esasi Encümeni mazbatası, şüheda 
ailelerine takdirname itasına dair olan takrir, 
onu Divanı Riyasette halledersek bir şey kal
mıyor. w 

ŞÜKRÜ B. (Karahisar) — Bir de bu mesele. 

REİS — Efendim! Bunu tekrar reye raz'-
edeceğim, Bu ffoaşka msesele. 

Hitamı müzakerat; saat : 5,00 
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İçtimai âti ruznamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 
Sakarya Harbinde malûl kalan mülâzimiev-

vel Fâzıl Efendinin İstiklâl Madalyasiyle talti
fine dair icra Vekilleri Riyaseti tezkeresi 

Muhaberatı âhirede hüsnühizmetleri görü
len on altı zabitin İstiklâl Madalyasiyle taltif
lerine dair îera Vekilleri Riyaseti tezkeresi. 

Nikel meskukâta dair Ergani Mebusu Emin 
Beyin temenni takriri 

Encümen intihabatma dair tezkereler 
Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin Bo-

ğazlıyan eşrafından Sami Ağanın müddeti mah
kûmiyetinin ;Boğazlıyan'da ikmaline müsaade 
olunmasına dair temenni takriri. 

Encümenlerden mevrut mazbatalar 
Altın kaçırmak meselesinden mahkûm Eşref 

ve Hâşim Efendiler hakkındaki evrakın Adliye 
Vekâletine tevdiine dair Adliye Encümeni maz
batası. 

Kângırılı Nizameddin Efendinin askerlikten 
tecili hakkındaki istidanın Müdafaa! Millîye En
cümenine tevdiine dair İstida Encümeni mazba-

^•tası. 
(Belediye Kanunu ikinci defa reye konacak

tır. ) 
Müzakere edilecek mevad 

MemaMki müstalasa hakkında Encümeni Mah
sus mazbatası. 

Âza harcırahlarına dair Kanunu Esasi Encü
meni mazbatası. 
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