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ğinin tefsirine dair İcra Vekilleri Heye
ti Riyaseti tezkeresi 

2. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Feraizcizade Hamdi Hoca ile rüfekası 
hakkındaki evrakı hükmiyenin gönderildi
ğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi 

3. — Diyarbekir İstiklâl Mahkeme
since verilmiş bir hükme dair mezkûr 
mahkeme Müddediumulmiliğinin telgrafı 

Sayfa 

247 

247 

247 

5. — Takrirler 243,247 
1. — Lâziztan Mebusu Necati Efendi

nin, Ali Şükrü Bey meselesinden Hükü
metin Meclise malûmat vermesine dair 
takrir 243:244 

2. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin, Çal 
ve Garbi - Karaağaç kazalarına doktor 
izamına dair takrir 247 

6. — Mazbatalar 247 
1. — Hiyaneti ^vataniyeden idama mah

kûm edilmiş olan Söğü'dün Dodurga kar
yesinden Hüseyinoğlu İbrahim hakkın
daki evrakı hükmiyenin gönderildiğine 
dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve Adliye 
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tası 248:249 

4. —• Altın kaçakçılığından mahkûm 
Haşini ve Eşref efendilerin affı hakkın
da îsltida Encümeni mazibatası 249 :250 

5. — Hiyaneti vataniyeden idama 
mahkûm Nahiye Müdürü Süleyman, Hap-

1389 0 : 1 
Sayfa 
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B İ B Î N O Î C E L S E 
Bed'i müzakerat; saat : 1,50 

REİS — îkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER ; Hüsnü Bey (Bitlis), Atıf Bey (Kayseri) 

REİS — Efendim celseyi açıyorum. Zaptı 
sabık hulâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

Reisisani Ali Fııad Paşa Hazretlerinin tahtı 
Riyasetlerinde bilinikat. zaptı sabık hulâsası 
kıraat ve aynen kabul olundu. Trabzon Mebusu 
Ali Şükrü Beyin Salı gününden beri gaybubeti 
hasebiyle Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Be
yin beyanatı üzerine müzakere açıldı. Heyeti 
Vekile Reisi Rafu Bey istima olundu. Söz 
alanların beyanatı hitam bulduktan sonra ruz-
nameye geçilerek Canik Mebusu Şükrü Beyin 
Şarki - Anadolu Demiryolları Şirketi müessese
leri meyanma Ziraat Bankasının ithaline dair 
teklifi kanunisi Lâyiha Encümenine, Kayseri 
Mebusu Sabit Beyin, Seyrisefain İdaresinin 

mütehassıs bir zata tevdiine dair temenni tak
riri Müdafaai Milliye Vekâletine tevdi olundu. 
Ankara Mebusu Hacı Atıf Efendinin, Anka
ra Müftülüğünü tercih eden istidanamesi okun
du. Hiyaneti harbiyeden idama mahkûm Balı
kesir Hapsane Müdürü Ahmed Efendi ile rii-
fekası hakkındaki hükmün ciheti adliyeye 
tevdiiyle yeniden tahkikat icrasına dair İstida 
Encümeni mazbatası müzakere edilerek Adliye 
Encümenine havale edildi. Ve Cumartesi günü 
toplanmak üzere İçtimaa nihayet verildi. 

İkinci Reisvekili 
Musa Kâzım 

Kâtip 
Bitlis 
Hüsnü 

Kâtip 
. Kayseri 

Atıf 
REİS — Zaptı sşaibık hulâsası okundu. Söz 

iiıstiyen var mı? 
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Efendim zaptı sabıkı aynen kabul .edenler lüt

fen el 'kaldırsın. Zaptı sabuk aynen kabul edil
miştir. 

2. — SUALLER 

1. •— Muş Mebusu Osman Kadri Beyin, mü
kellefiyeti Ziraiye Kanununun Muş sancağında 
hakkıyla tatbik edilememesi esbabına dair sual 
takriri Müdafaai Milliye ve İktisat vekâletlerine 
havale edilmiştir. 

5. — TAKRİRLER 

1. — Lâzistan Mebusu Necati Efendinin, Ali 
Şükrü Bey meselesinden Hükümetin Meclise ma
lûmat vermesine dair takriri 

NECATİ Ef. (Lâzistan) — Etendim bende
nizin 'evrakı varideye igeeilmezden evvel bir tek
lifim var. Lütfen okunsun. 

Riyaseti öelileye 
Birkaç günden beri herkesin ve betahsis Mec

lisi Âli azasının zihin ve fikrini tehyiç ve tahdiş 
eklen Trabzon Mebusu AM Şükrü Beyin esraren
giz bir surette (gaybubeti müessifesi hakkında Hü
kümetin ıttılâaıtı nedir? Hepimiz birgûına yekdi
ğerini mükzzip malûmat işitmekteyiz. İşe bihak-
kin vazıulyed olan Heyeti Vekilemizin hakikati 
mesele hususunda bizi tenvir ve tatmin etmeleri 
için resmen beyanatta bulummalarmı teklif eyle
rim. 

Lâzistan Mebusu 
Mehmed Necati 

NECATİ Ef. (Lâzistan) — Edendiler birkaç 
günden beri herkesin zihnini, fikrini bertbaıt eden 
bir vakai müessifeyi bir daha burada ara etmeye 
benim kalbim, fikrim, dimağım müsait değildir. 

Hepimiz biliyoruz ki; Hükümet buna bihak
kın vaziu'lyedtir. Fakat ne yapıyor, ne etti, netice 
ne getirdi? Buna dair bir malûmatımız yoktur. 
Her arkadaş öbür 'arkadaşına soruyor, yalan yan
lış, doğru, yahut gayrimevsuk havadis işitmekte
yiz. Binaenaleyh bizi tenvir için Hükümet şimdi; 
ye kadar ne yapmıştır? Bu meseleyi bertaraf et
mek işin Hükümet buraya gelip «Tahkikatımız 
şundan ibarettir.» desin. Ondan sonra biz de sa
lim olarak, her şeyden azade olarak bulunalım. 
Şimdi bu hususta Hükümetin beyanatta bulun
masını teklif edivorum, Öteden, beriden havadis 
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' almaya hacet yoktur. Aldığımız havadisler yan
lıştır ve ihtimal ki, bir fikri me&edetle söylenmiş
tir. Binaenaleyh hakikati anlamak içdıı Heyeti 
Vekilenin burada mevsuk ve hakikati beyanatta 
bulunmalarını teklif ediyorum. Başka türlü mü
zakere olamaz. 

REİS — Efendim Necati Efendinin takriri 
okundu. Kendileri de izah ettiler. Heyeti Ve
kile bu mesele ile alâkadar olacağını ve Heyeti 
Celileye bildireceğini söylemişlerdi. Ve zan
nedersem, yarın bu husus için bir malûmat ve
recekmiş. Benim bu kadar malûmatım var. Ne
cati Efendi Hoca ise bugün istiyor. 

NECATİ Ef. (Lâzistan) — Çünkü zaman 
meselesidir. 

ADLİYE VEKİLİ RİFAT B. (Kayseri) 
— Efendim Necati Bey biraderimizin verdiği 
takrir bir temenni takriridir. Malûmuâlileri 
Meclis âzası ya sual veyahut istizah yapar. 
Bu takrir, o takrirlerden hariçtir. 

Sonra efendim Necati Bey biraderimiz olan 
havadislerden, olan vakayiden Hükümet bize 
malûmat versin diyorlar. Halbuki geçen sefer
de Reisi Muhteremimizin Heyeti Celilenize 
arz ettiği gibi Hükümet bütün kuvvei icraiye-
siyle bu işe biliştirak vaziyedetmiş ve vazifei 
kanuniyesini yapmaktadır. Şimdi esasen dai
reyi istintakta cereyan eden bütün şeyler ka
nunen hafi olarak cereyan eden bir şeydir. 
Burada gelip - kürsüde - beyan etmek zanne
derim, pek doğru olmaz. 

NECATİ Ef. (Lâzistan) — Efendim, şim
di Heyeti Vekile Riyasetine terettübedecek 
bir vazife vardır ki hariçte birçok havadisler 
cereyan ediyor ve bu havadisler yekdiğerini 
de tekzibetmektedir. Nedir efendim bunlar? 
Yok kaçmış, tevkif olunmuş, yok dışarıya çık
mış. Binaenaleyh biz Heyeti Vekile Reisin
den tahkikatın ne dereceye vâsıl olduğunu is
temiyoruz. Hariçte deveran eden şayiatın aslı 
ve esası var mıdır, yok mudur? Ortalıkta bir 
teheyyüç vardır. Şayiatın hiçbirisinin asıl ve 
esası yoktur, her şayiaya inanacak değiliz. 
Vazifedar olan memurlar tabiî bu işlerle ça
lışmaktadır. 

SIRRI B. (İzmit) — Reis Bey! Adliye Ve
kilinden bir sualim vardır. Bunu Adliye Ve
kili sıfatiyle mi söylüyorsunuz? 

ADLİYE VEKİLİ RİFAT B. (Kayseri) — 
Evet. 

— 243 — 
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SIRRI B. (îzmit) — Bu vazife Dahiliye 

Vekiline aittir. Zaptürap ona aittir. Bu hu
susu o söyliyebilecektir. Adliye Vekili bir âza 
sıfatiyle bu sözleri söyliyebilir. Vekil sıfa-
tiyle söyliyemez. Bu husustaki vazife ve mesu
liyet Dahiliye Vekiline aittir. 

NECATÎ Ef. (Lâzistan) — Bendeniz He
yeti Vekile Reisinden bir malûmat istiyorum. 
Heyeti Vekile Reisi «Evet, hariçte işidilen ha
vadis doğru değildir. îşin hakikati şundan, 
ibarettir.» desinler. Yoksa bu mesele, bu şa-
yiat hafi tutulacak mesele değildir. Adliye Ve
kili Beyefendi Hazretlerinin buyurdukları doğ
rudur. Biz tahkikatın ne derecede olduğunu 
istemiyoruz. Hafi olduğunu biz de biliyoruz. 
Binaenaleyh bizim istediğimiz şey, hariçte bâ
zı şayiat işitiyoruz. Bunu anlamak istiyoruz. 
Ya doğrudur veya değildir. Doğru ise doğ
ru değilse doğru değildir, desinler. Ondan 
sonra herkes buraya kemali serbesti ve em
niyetle gelir, burada müzakeresini yapar. Şim
di benim kulağıma çalman havadisleri ihti-
malki bâzı arkadaşlarım da işitmiştir. Şimdi 
zihin ve fikir hep bununla meşguldür. Binaen
aleyh Meclisi Âlinin şu suretle müzakeratını is
tirahatı fikirle yapacağını zannetmiyorum. 

REÎS — Efendim, Necati Efendi Hoca tak
ririnde ısrar ediyor. Bunu tensibederseniz gön
derelim. Hükümet en yakın bir zamanda Meclisi 
Âliye gelir, izahat verir. Mahaza bu takriri re
yi âlinize vaz'ediyorum. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Efendim, 
Hükümetin yarın izahat vereceğini sizden işiti
yoruz. Teşekkür ederiz. Yalnız Reislerimizden 
bilaistisna talebetmeye hakkımız vardır. Bu me
sele şeref ve haysiyet meselesidir. Reisler de 
bu meseleyi daima takibetmelidir. Eğer Reisler 
bu meseleyi gevşek tutarsa.. 

ABDÜLHAK TEVFÎK B. (Dersim) — Hü
kümet izahat versin? Bu tavuk değil, koca bir 
Meclis âzasıdır. 

REÎS — Efendim! Bu takriri reyi âlinize 
vaz'ediyorum. Hükümetin vakai müessife hak
kında Meclisi tenvir etmesini kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

3 . — LÂYİHALAR 

i. — Yunanistan'a iade edilecek sivil ve as
keri üseradan hukuku umumiyeye mütaallik ce-
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raimden mahkûm bulunanlar hakkında affı umu
mi ilânına dair kanun lâyihası. 

REÎS — Evrakı varideye geçiyoruz. Yuna
nistan'a iade edilecek üseranm hukuku umumi
yeye mütaallik ceraimden mahkûm olanları hak
kında affı umumi ilânına mütaallik Heyeti Ve-
kileden mevrut lâyihai kanuniye var. Adliye 
Encümenine veriyoruz. 

ADLÎYE VEKÎLl RÎFAT B. (Kayseri) — 
Efendim! Adliye Encümenine havalesi tebliğ 
buyurulan üseranm affı meselesi pek müstacel
dir. Malûmuâliniz Lozan'da yapılan muahede 
mucibince mütekabilen üsera hakkında affı 
umumi ilânı kabul edilmiştir. Ve bu affı Yuna
nistan ilân etmiştir ve esirlerimizi peyderpey 
göndermektedir. Halbuki biz henüz bu affı ilân 
etmedik. Binaenaleyh bu baptaki kanunun bu
günkü rnznameye ilâvesiyle müstacelen müza
keresini teklif ediyorum. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Efendim Yu
nanlıların muhtelif bahanelerle mahkûm edip 
Yunanistan'a gönderdikleri birtakım zavallı 

I kardeşlerimiz vardır ki, bunlar elyevm tara
feynce muahede akdedilmesine rağmen Yunan 
Hükümeti tarafından bırakılmamaktadır. Yal
nız bizim dairei intihabiyemizden bu suretle 
mazlûmen götürdükleri insanların miktarı tiç 
yüze baliğdir. Bunların aileleri, evlâtları, ço-
lukları, çocukları Yunanistan'dan sivil üsera 
geliyor diye her posta îzmir'e gitmekte ve fa
kat üseranm îzmir'e avdet etmediklerini görün
ce feryat ve figan ile memleketlerine avdet 
mecburiyetinde bulunmaktadır. Balıkesir'in 
muhtelif mahallerinden telgraf alıyorum. Bu
gün Belediye Reisinden yine acîp bir telgraf 
aldık. Yunanlıların bizim sivil üseramızı bırak
mamalarının esbabı bizim henüz bu teklifi ka
bul etmemekliğimizden ileri geldiğini anlıyo
ruz. Esasen Adliye Vekâletince tanzim edilen 
bu lâyiha Heyeti Vekilece tasvibedilmiştir. Mu
vafık görülürse böyle encümenlere uzunuzadıya 
gitmektense esasen Heyeti Vekilece de tasvib-
edilen bu lâyihanın şimdi müzakeresini Heyeti 
Muhteremeden rica ediyorum. Bu suretle ağlı-
yan, matem çeken binlerce hane halkını, bin
lerce masum insanları sevindirmiş olursunuz. 
Bunu Heyeti Celileden bilhassa istirham edi
yorum. 
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MAZBATA MUHARRİRİ HAMİD B. (Bi

ga) — Efendim hukuku düvel, hukuku harbiye 
kavaidine tevfikan üseranm iadesine dair tan
zim edilen mukavelename ile tarafeyn mukabe-
leten üseranm affı kararını kabul etmişlerdir. 
Bu lâyihai kanuniye Hükümetten bugün gel
miştir. Henüz Adliye Encümenine tevdi edil
memiştir. Fakat hnsu^- surette Adliye Vekili 
Beyefendinin huzuriyle encümen, lâyihayı mü
talâa etmek suretiyle münderecatına muttali 
olmuştur. Bugün Hükümetçe emrivaki haline 
getirilmiş olan mukavelenameye taallûk eden 
bu lâyihai kanuniyenin esası hakkında Adliye 
Encümeni malûmatı kâfiye elde etmiş oldu
ğundan esasen bir maddeden ibaret olan bu 
lâyihai kanuniyenin tekrar encümene gönde
rilmesine ihtiyaç yoktur. Bunun müstacelen 
ruznameye alınarak müzakere edilmesini En
cümen namına arz ve teklif eyliyorum. 

REİS — Efendim gerek Adliye Vekili Ri-
fat Beyefendinin ve gerek Adliye Encümeni 
Maznata Muharriri Beyefendinin beyanatından 
anlaşılıyor ki bu lâyihai kanuniye 'bir muaihe-
dei düveliyeye merbut bir maddenin tatbika
tından ibarettir. Adliye Encümeni esasen lâyi
haya muttali olduğundan encümene gelip gel
memesinde bais yoktur diyor. Bugün müzake
resini Adliye Vekili Bey teklif ediyor. Reyi 
âlinize vaz'ediyorum. Bu lâyihanın bugün mü
zakere edilmesini kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

17 . 3 . 1339 
T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

Yunanistan'la yapılan olhaptaki itilâf name 
mucibince iade edilecek sivil ve askerî üsera-
dan hukuku umumiyeye mütaallik ceraimden 
mahkûm bulunanlar hakkında affı umumi ilâ
nına dair tanzim ve icra Vekilleri Heyetinin 
15 . 3 . 1339 tarihli içtimamda kalbul edilen 
lâyihai kanuniye ile esbalbı 'mucibe lâyihası su
reti musatdakası leffen takdim kılınmıştır. İfa
yı muktazasiyle neticesinin iş'arına müsaade 
buyurulmasını istirham eylerim efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

Esbabı mucibe mazhata sureti 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ve 

• Yunan Fevkalâde Murahhasları tarafından Lo-
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I zan'da kabul edilen 30 Kânunusani 1339 ta

rihli îtilâfnamenin dördüncü ve beşinci mad
deleri ahkâmına nazaran mütekaTrilen sivil üse
ranm tamamının ve üserayı harbiyeden zabi
te mukabil zabit ve nefere mukanil nefer ola
rak müsavi miktarının iadesi ve binaenaleyh 

j iade edilecek olan üseradan hukuku umumiy-
yeye ait ceraimden mahkûm veya takibata mâ
ruz 'bulunanların iade edilebilmelerini temin 
maksadiyle mütekanilen affı umumi ilânı esası 
takarrür etmiş ve bu kere Müdaf aai Milliye 
Vekâletinin İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti Celi-
lesinden mübellâğ 27 Şubat 1339 tarih ve 
1551/10409 numaralı tezkeresinde Yunan Hü
kümeti tarafından mezkûr mukavelenamenin 

j beşinci maddesi mucibince muktazi Af Kanu-
j nunun neşir ve ilân edildiği İstanbul Hilâliah-
j mer Riyasetinin telgrafla vukubulan iş'arına 
; atfen ve bu gübiler hakkında l&zımgelen Af 

Kanununun bir an evvel ısdarı vücubu da ilâve-
; ten izbar kılınmış olmasına ve mezkûr itilâfna-
: menin dördüncü ve beşinci maddeleri sarahatine 
| nazaran yalnız iadesi icra edilecek askerî ve 
! sivil üseraya maksur olmak üzere bir Affı 

Umumi Kanununun ilânı muktazi bulunmasına 
i binaen üç maddelik lâyihai kanuniye kaleme 
I alınmıştır. 

Lâyihai kanuniye 
Mahkûm askerî ve sivil üsera hakkında Affı 

Umumi ilânına dair lâyihai kanuniye 

MİADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti ve Yunan Fevkalâde Murahhasları 
tarafından Lozan'da mütekabilen kabili edilen 
30 Kânunusani 1339 tarihli îtilâfnamenin dör
düncü ve beşinci maddeleri mucibince Türkiye 
Hükümeti elinde bulunup iade edilecek olan 
askerî ve sivil üseradan hukuku umumiyeye ait 
ceraimden dolayı mahkûm veya takibata mâruz 
bulunanlar haklarında affı umumi ilân edil
mişti!. 

MADDE 2. — İşbu kanun mezkûr mukavele 
tarihinden itibaren meriyülicradır. 

I MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Adliye 
ve Müdaf aai Milliye Vekilleri memurdur. 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi Şer'iye Vekili 

l Hüseyin Rauf Vehbi 
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Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

Dahiliye Vekili 
Ali Fethi 

Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 
Nafıa Vekili 

Feyzi 
Sıhhiye ye Muaveneti 
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Adliye Vekili 

Rifat 
Hariciye Vekili 

îsmet 
Maarif Vekî H 
ismail Safa 
iktisat Vekili 
Mahmud Esat 

Erkânı Harbiyei 
içtimaiye Vekili 
Dr. Rıza Nur 

Umumiye Vekâleti Vekili 
Kâzım 

RElS — Efendim, kanunun heyeti umumi-
yesi hakkında söz istiyen var mı? (Hayır ses
leri) O halde maddelere geçilmesini reyi âli
lerine vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın, Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde okundu.) 

ADLİYE VEKİLİ RİFAT B. — Efendim; 
malûmuâlileri müstaceliyet teklif etmiştim. 
Reye konmadı. 

RElS — Efendim; bininci madde hakkında 
söz istiyen var mı? (Hayır sesleri,') Adliye Ve
kili Beyefendi müstaceliyetle müzakeresini 
teklif ediyorlar, müstaceliyeti ayrıca reyi âli
nize vaz'ediyorum. Bu kanunun müstacelen 
müzakeresini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. Birinci madde hakkında söz 
istiyen var mı? 

ALI SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Reis Bey, gerçi ehemmiyeti yoksa da macldei 
kanuniyede Türkiye Devleti demek lâzımgelir. 
Niçin Türkiye Hükümeti deniyor. Fark yoktur. 
Ama T ü r k ç e Devleti demek lâzjmgelir. 

REİS — Efendim lâyihai kamun iyede Türki
ye Hükümtti deniyor. AH Süruri Beyefendi Tür
kiye Hükümeti yerine Türkiye Devleti suretinde 
teslbitini teklif ediyor. 

ADLİYE VEKİLİ RİFAT B. — Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hükümeti denmek lâzım
dır. 

REİS — Bu teklifin daiMi yoktur. Birinci 
maddeyi aynen reyi âlilerine vaiz'ediyorum. Mad
deyi aynen kabul edenler lütfen el 'kaldıranı. 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

(İkindi madde okundu.) 
REİS — ikinci madde 'hakkında SÖK istiyem 

ıror nuf 
ALI SÜRURİ Ef. (Karahisarı gadri) — Bun

daki ıSfebelbi lütfen Adliye Vekili Bey izah Ibuyur-
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vsunlar. Tarihi neşrinden deseydi daha iyi olurdu, 

ADLİYE VEKİLİ RIFAT fi. — Efendimi 
Netice itibariyle bir fark yoktur. Falkat 'muka
velename 30 Kânunusani 1339 tarihinde yapılmış. 
O mukavele Hükümet namına imaa edilmiş ve me
riyeti kalbul edilmiş olduğu için Hükümetçe o 
madde ondan dolayı o şekilde yazılmıştır. 

ALÎ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim devletler tarafından gerçi imza edilmiş
tir. Buyurduğunuz dıoğruidur. Fakat o mukavele 
af için muteber olsaydı, böyle bir (kanuna ihtiyaç 
kalmazdı. Kanuna ihtiyacolduğuna ıgöre her han
gi bir kanunun hükmü makabline şâmil olmaz. 
Onun için mademki aynı neticeyle varıyor, usulü 
ıboztmıyalum. İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren ımeriyüMcradır, diyelim. 

ADLİYE VEKİLİ RİFAT B. — TaaMıütna-
me ile .tearuz teşkil letmesin diye böyle yapılmıştı 
efendim. Mamafih beis yoktur. 

REİS — Adliye Vekili Beyefendi de kabul 
ediyor. İşbu kanun tarihi 'neşrinden itibaren me-
riyülicradır. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Tarihi neş
rinden muteberdir. Kanun meriyülicra olamaz. 
Ahkâm aneriyülicra olur. Hâlâ bir metni fca/bul 
ledemediık. 

REİS —.Ali Süruri Efendinin teklifi veçhile 
maddenin tashihini reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Kalbul edenler lütfen el fealdırsıın. Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

REİS — ikinci madeyi tashiham reyi âlinize 
vazediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir efendim. 

(3 neü madde okundu.) 
TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Kanun icra 

edilmez. Kamumun ahkâm i. icra edilir. 
REİS — Efendim üçüncü maddeyi ikaibül 

edenler lütfen el kaldırsın. Kalbul edilmiştir. 
Efendim kanunun heyetiu mumlyesimi reyi 

âlilerine vaiz'©diyorum. Kabul edenler lütfen el 
'kaldırsın. Kalbul edilmiştir, efendim. 

2. — İstiklâl Madalyasıyla taltif Kanunu
nun bilinci maddesini muaddil kanun lâyihası 

m REİS — Efendim istiklâl Madalyasiyle tal
tif Kanununun birinci maddesini muaddil He
yeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye var, 
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Dâhiliye ve Müdafaai Milliye encümenlerine 
gönderiyoruz. 

3. — Ziraat Bankası için avans itasına dair 
kanun lâyihası 

REİS — Ziraat Bankası için avans itasına 
dair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuni
ye var, Muvazenei Maliye Encümenine gönderi
yoruz. 

4. — Ziraat Bankasına merbut Emniyet 
Sandığı için avans itasına daÂr kanun lâyihası 

REİS — Ziraat Bankasına merbut Emniyet 
Sandığı için avans itasına dair Heyeti Vekile
den mevrut lâyihai kanuniye var, Muvazenei 
Maliye Encümenine gönderiyoruz. 

4. — TEZKERELER 
1. — istanbul'da açıkta kalan ve Avans Ka

nununa tevfikan muhassasatları tediye edilen 
zâbitan ve mensubini askeriyeye elbise bedeli 
ita edilip edilmiyeceğinin tefsirine dair ter a 
Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi 

REİS — İstanbul'da açıkta kalan ve Avans 
Kanununa tevfikan muhassasatları tediye edilen 
zâbitan ve mensubini askeriyeye elbise bedeli 
ita edilip edilmiyeceğinin tefsiri hakkında icra 
Vekilleri Riyaseti tezkeresi var, Kavanin ve Mu
vazenei Maliye encümenlerine gönderiyoruz. 

2. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Faraiz-
cizade Hamdi Hoca ile rüfekası hakkındaki 
evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye 
Vekâleti tezkeresi 

REİS — Hiyaneti vataniyeden maznunun-
aleyhim Faraizcizâde Hamdi Hoca ve rüfekası 
hakkında Adliye Vekâletinden mevrut evrakı 
hükmiye var, Adliye Encümenine gönderiyoruz. 

fek,. ^ 
3. — Diyarbekir İstiklâl Mahkemesince ve

rilmiş bir hükme dair mezkûr mahkeme Müd-
deiiumumüiğinin telgrafı 

REİS — Diyarbekir İstiklâl Mahkemesince 
verilen bir hükme dair mezkûr mahkeme müd
deiumumiliğinin telgrafı var, Adliye Encüme
nine veriyoruz. 

2. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin, Çal ve 
Garbi - Karaağaç kazalarına doktor izanıma dair 
takriri. 
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1 REİS — Çal ve Garbi - Karaağaç kazalarına 
I doktor izamına dair Denizli Mebusu Yusuf 
I Beyin temenni takriri var, Sıhhiye Vekâletine 
I gönderiyoruz. 

6. — MAZBATALAR 
I 1, — Hiyaneti vataniyeden idama mahkûm 
I edilmi§ olan Söğüd'ün Dodurga karyesinden 
I Hüseyinoğlu İbrahim hakkındaki evrakı hük-
I miyenin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tez-
I keresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Hiyaneti vataniyeden idama mah-
I kûm Söğüd kazasının Dodurga karyesinden Ça

kır Ahmed'in Hasan hakkındaki hükmün ref ine 
I dair Adliye Encümeni mazbatası var, okuna

cak : 

I Heyeti Umumiyeye 
Fiilen hiyaneti vataniyede bulunduğundan 

I dolayı Sögüd Bidayet Ceza Mahkemesince 
I idamına karar verilmiş olan kazayı mezkûrun 
I Dodurga karyesi ahalisinden Çakır Ahmed'in 

Hüseyin hakkındaki evrakı hükmiye Heyeti 
I Umumiyeden Adliye Encümenine tevdi kılm-
I makla mütalâa ve icabı müzakere olundu. 

I Karye dâhilinde katledilmiş olan bir Yunan 
I neferinin kaatlini taharri etmek üzere mezkûr 
I karyeye gelmiş olan bir düşman müfrezesi ara-
I smda hazır ve mevcudolan merkum İbrahim se-

kenei karyeden bâzıları hakkında mavzer ve 
bomba bulunduğuna dair vukubulan ihbarı üze
rine tazyikat ierasiyle ahaliden fidyei necat ola-

I rak yüz lira alınmasına ve bu yüzden iki şahsın 
Atine'ye tağrip ve teb'iydiyle elyevm hayat ve 

I mematlarının meçhul kalmasına ve düşmana 
yaptığı işbu hizmet mukabilinde kendisinin Yu-

I nanlılar tarafından silâhla. teçhiz olunarak sir-
I kat gibi efali cürmiye ve bâzı kadınları düş-
I inanlarla fuhşiyata tahrik etmek suretiyle efali 
I hainaneye içtisar eylediği derecei tahakkuka 
I vâsıl olmakta ise de merkumun düşmanlara ca-
I susluk ve kılavuzluk gibi mürtekibolduğu cera-
I imin hiyaneti harbiyeden madut ve bundan do-
I layı mahkemei askeriye veyahut ahkâmı umu-
I miye dairesinde rüyeti lâzımgelen bir cürmün 
I faüi ve mütecasiri olduğu halde mahkemece 
1 cürmün sureti vukuu hiyaneti vataniye şekil ve 
t mahiyetinde olup olmadığı takdir edilmiyerek 
I alelade hiyaneti vataniye şeklinde tavsifi cü-
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rüm ile tâyini cezada isabeti kanuniye görül
mediğinden hükmü lâhikin ref'iyle merkum ib
rahim hakkında hiyaneti harbiye mürtekipleri 
hakkındaki usul ve ahkâma tevfikan takibatı 
kanuniye ifa olunmak üzere evrakının Adliye 
Vekâletine tevdii mütalâasiyle Heyeti Umumi-
yeye arzına ekseriyetle karar verildi. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Canik Biga 
Emin Hamid 

Kâtip Âza 
İsparta Saruhan 
Tahir Büyük Millet Meclisi aleyhine 

harb eden düşmanla beraber ça
lışmak ve onların her ne suretle 
olursa olsun icraatına muavenet 
eylemek hiyaneti vataniyedir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
meşruiyetine isyandır. Hükmün 

tasdiki reyindeyim. 
Refik Şevket 

Âza Âza 
Niğde Karahisarı Şarki 

Mustafa Hilmi Ali Süruri 

Âza 
İçel 

Muhalifim, cürmü âdi olduğu reyindeyim. 
Haydar Lûtfi 

REİS — İzahat verilecek mi efendim? 
Efendim evrakın Adliye Vekâletine tevdiine 

dair Adliye Encümeni mazbatasını reyi âlinize 
vaiz'ediyorum. »Söz istiyem yoktur. Kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Evrak, Adliye Vekâleti
me (havale edilmiştir. 

2. — Hiyaneti vataniyeden on sen küreğe mah
kûm Kütahya Belediye Reisi sabıkı Hüseyin Hüs
nü Efendi hakkındaki evrakı hükmiyenin gön
derildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve Ad
liye Encümeni mazbatası 

REİS — Hiyaneti vataniyeden on sene küre
ğe mahkûm -Kütahya Belediye Reisi Hüseyin 
Hüsnü Efendi hakkındaki hükmün tasdikine dair 
Adliye Encümeni mazbatası vardır : 

Heyeti Umuımiyeye 
Hiyaneti vataniyede bulunmak cüranünden 

mıaznununaleyh olan Kütahya'nın Şehirküatü ma
hallesi ahalisinden Belediye Reisi Mazlûunzâde 
Hüseyin Hüsnü Efendinin an sene kürek ceza

sına mahkûmiyetine dair Kütahya Bidayet Öeza 
Mahkemesinden verilen hükmü havi evrak encü-
anendmizcte mütalâa ve icalbı müzakere olundu. 

Mahkûmu merkumun düşman işgalini mütea
kip Mutasarrıf İbrahim zamanı idaresinde ihraz 
etmiş olduğu Belediye Riyaseti kuvvet ve nüfu
zundan bilistifade halika önayak olarak irad eyle
diği nutuklarla Ankara Hükümetinin öz Türk
lerden değil, Selanik dönmelerinden ibaret bu
lunduğuna ve Yunan idaresi sayesinde memleke
tin naili adalet olacağıma ve bundan dolayı Kü
tahya'nın İzmir idarei işgaliyesine ilhakı lâzım-
geleceğine dair beyanatta bulunduğu ve bu sıra
da Kütahya'ya gelmiş olan bir İngiliz (miralayı
na karşı da İngiliz Mandasını kabul etmek iktiza 
edeceğine dair beyanat ve temenniyatı hainame-
siyle ihaneti vataniyede bulunduğu ve bu mak
sat uğrumda mitingde ispatı vüeudederek işgal 
kuvvetleriyle fotoğraf aldırdığı şahadet ve delâili 
kanuniye ile sabit (olduğundan on sene kürek ce-
zasiyle mahkûmiyetine dair hüküm ve karar.- mu-
vaf ıkı adil ve kanun bulunduğundan hükmü mez
kûrun tasdiki mütalâasiyle evrakı hükmiyenin 
Heyeti Umumiyeye arz ve takdimine müttefikan 
karar verildi. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Gamik Biga 
Emin Hamid 
Kâtip Âza 

İsparta Niğde 
Tahir Mustafa Hilmi 
Âza Âza 
İçel Yoagad 

Haydar Lûtfi 

REİS — Efendim mazbata hakkında söz feti-
yen var mı? (Hayır sesleri) Mazbatayı aynen reyi 
âlilerine vaz'ediyorum. Kabul edenler, lütfen el
lerini kaldırsın! Kalbul edilmiştir efendim. 

3. — Hiyaneti vataniyeden dolayı onar sene 
hapse mahkûm Maksudipeli Hacı İbrahim ile Kü
çük İbrahim ve gıyaben idama mahkûm Cemal ve 
Hakkı ile Küçük Hasan hakkındaki evrakı hük
miyenin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tez
keresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Hiyaneti vataniyeden idama mah
kûm Adapazar'nm Soğuksu karyesinden Abaza 
Cemal ve Hakkı ve rüfekası hakkındaki mah
kûmiyet kararının ref'iyle Adliye Vekâletine 
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iadesine dair Adliye Encümeni mazbatası var 

.1339 

efendim! 

Heyeti Umumiyeye 

Hiyaneti vataniye cürmünden idam cezasına 
mahkûm ve elyevm hali firarda bulunan Ada
pazarı 'mn Soğuksu karyesinden Abaza Cemal 
ve Deli Hakkı ve Beylikkışla karyesinden Kü
çük Hüseyin ile cürmü mezkûrda fer 'an ziınet-
hal olmak üzere on sene kürek cezasına mah
kûm edilmiş olan Maksudiye karyesinden Ya-
veroğlu Hacı îbrahlim ve Döltukoğlu Küçük ib
rahim haklarındaki evrakı hükmiye Adliye En
cümenine tevdi kılınmış olmakla Encümenin 
28 . 3 . 1339 tarihli içtimamda hükmü vicahi
den dolayı tetkikat ifa ve icabı müzakere 
olundu. 

Merkuman îbrahimler 'in mürtekibolduğu 
ceraim Adapazarı'nın düşman işgaline mâruz 
kaldığı esnada Yunanlılara fiilen hizmet ve bu 
esnada Yeniköy ahalisinden cebren beş yüz 
lira almak ve karyei mezkûreden Ahmed ke
rimesi Elmas'ı cebren tezvicetmek ve Veysel 
Ağa kerimesi Emine'yi kaçırmaya teşebbüsle 
Veysel Ağa'dan fidyei necat olarak altmış 
lira ahzetmek fiillerinden ibaret olunmasına 
efali mezkûrenin de işgal sırasında irtikâbedil-
miş ceraimi âdiyeden görülmesine mebni Hiya
neti Vataniye Kanununun dairei tatbikından 
hariicolan efali mephuseden naşi ahkâmı umu
miyeye tevfikan takibat icrası muktazi iken hi
lafı vazife olarak Adapazarı Bidayet Hâkimli
ğinin Hiyaneti Vataniye Kanununa tatbikan ita 
eylediği mahkûmiyet kararının ref'iyle merku-
manın ceraimi sabitesinden naşi alelûsul Ad
liyece takibat icrası zımmmda evrakın Adliye 
Vekâletine tevdiine müttefikan karar verilerek 
Heyeti Umumiyeye takdim olundu. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Canik Biga 
Emin Hamid 

Kâtip 
İsparta 

Tahir 

Âza 
Niğde 

Mustafa Hilmi 

Âza 
Saruhan 

Muhalifim. Hiyaneti vataniyedir. 
Refik Şevket 
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Âza 
İçel 

Haydar Lûtfi 

Âza 
Yozgad 

REİS — Efendim, mazbata hakkında söz 
istiyen var mı? 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Mazbatada Bidayet Mahkemesi denilmiş. Hal
buki mahkemei cezaiyece denilmesi lâzımdı. 
Bidayete mi ait, ciinayete mi ait? Artık onu 
makamı aidi düşünsün. Müfadı hükmün ref'iyle 
kavanin ve usulü mer'iyye üzerine mahakemesinin 
Ücra edilmesi denileceği yerde - belki sehvola-
cak - mazbatada İstinaf Mahkemesi denilmiş. 

HACI TAHİR B. (İsparta) — Onu Adliye 
Encümeni de kabul eder; o suretle tashih edil
sin. 

REİS — O veçhile mazbatayı reyi âlinize 
vaz'ediyorum. 

Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ka
bul edilmiştir efendim. 

4. — Altın kaçakçılığından mahkûm Hâ§im 
ve Eşref efendilerin affı hakkında İstida En
cümeni mazbatası 

REİS — Altın kaçakçılğından dolayı mah
kûm Haşini ve Eşref efendilerin aflarma dair 
İstida Encümeni mazbatası var. Adliye Encü
menine gönderiyoruz. 

MUSTAFA DURAK B. (Erzurum) — 
Adliye Encümenine gitmiyecektir. Bu o hük
mün ref'ine aittir. Adliye Encümenine ihtiyaç 
kalmamıştır. 

REİS — Zaten hükmün ref'i Adliye Encü
menine aittir. Binaenaleyh mazbata oraya gidi
yor. 

MUSTAFA DURAK B. (Devamla) — Efen
dim hüküm kesbi katiyet etmiştir. Encümen 
hükmün ref'ini Meclisi Âliye arz ediyor. 

REİS — Efendim! Af ve ref'i hükme aido-
lan şeyler Adliye Encümenine havale olunur. 

MUSTAFA DURAK B. (Erzurum) — Efen
dim! Bu Adliye Encümenine gitmiyecektir. 
Af değildir, ref'i hükmüdür. Adliye Encüme
nine gitmesine lüzum yoktur. Çünkü Adliye En
cümeni evvelce bu evrakı görmüştür, evvelce ora-
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ya havale edilmiştir. Şimdi hüküm kesbi katiyet 
ettiğinden dolayı bunlar Meclisi Âlinin atıfeti
ne sığınarak bu' istidayı vermiştir. Encümen 
bu bapta bir mazbata da yaparak Heyeti Âli-
yeye takdim etmiştir. 

ALÎ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Mesele ref' i hüküm olsa da her halde taallûku iti
bariyle Adliye Encümenine gitmesi lâzımdır. 
îstida Encümeninin vazifesi, vukubulan bir is
tintakın muvafık olup olmadığı zeminindedir. 
Onun şeklini tâyin Adliye Encümenine aittir. 

REÎS — Efendim; meselenin safahatı var
dır. Adliye Encümenine gitmesi bu safahattan 
dolayıdır. Mahaza bir defa okutalım. 

MUSTAFA DURAK B. (Erzurum) — Reis 
Beyefendi! Mesele, turuku kanuniyeden geç
miştir. Adliye Encümeni Hükümete veçhe ve
recek değildir. 

Riyaseti Celileye 
İşbu istida mütalaa edildi. Müstedilerin 

evvelce de Meclisi Âliye müracatı üzerine ol-
vakit encümenimizde cereyan eden müzakere 
neticesinde, müstedilerin Dersadet'te ticaret-
gâhları bulunması dolayısiyle mezkûr altın
ları harice çıkarmak maksadiyle naklettikleri 
ihtimali mevcudolmayıp hususiyetle bu şir
ketin orduya tayyare ve saire ihdası suretiyle 
birçok fedakârlık ibraz eylemeleri kendile
rinde böyle bir suiniyetin mevcudiyetine im
kân vermiyeceğinden İstiklâl Mahkemesince 
sâdır olan hükmün ref'i hususu Heyeti Umu-
miyenin reyine havale olunmuştu. 

îstida münderecatına nazaran meselenin 
istinafen ve temyizen tekrar ve fakat tadilen 
hükme raptedildiği anlaşılmasına göre encüme
nimizin evvelce suiniyetin ademimevcudiyeti 
hakkında mevcııdolan kanaati henüz baki ol
duğuna ve ımüstedilerin orduya vâki olan ter 

berruat ve hidematı fevkalâdeleri Heyeti Celi-
lece de malûm bulunmasına mebni kesbi ka
tiyet eden hükmün Meclisi Âlice aftan başka 
bittabi çarei halli olmadığından hükmü ka
tinin ref'i meselesi Heyeti ITınumiyenin. vo.y ve 
kararma mütevakkıf olmakla Heyeti (Mileye 
takdim kılındı. 
İstida Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Erzurum Mehmed Akif 
Mustafa Durak 
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Kâtip Âza Âza 
— — - Mardin Remzi 

Derviş 
Âza Âza 

Tokad Ali Saib 
Rifat 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — De-
recatı kanuniyeden geçen ahkâm, hiçbir su
rette ref'edilemez. Ancak af suretiyle olabilir. 
Binaenaleyh Adliye Encümenine gitsin, orada 
müzakero edilsin. 

REİS — Efendim! Adliye Encümenine 
gitmesini reyi âlinize vaz'edeceğim. Bu iki 
zat birer seneye mahkûm olmuşlar. Mesele 
evvelce Adliye Encümenine gitmiş, İstida En
cümenine gelmiş. İstida Encümeni bir karar 
vermiş. Adliye Encümeninde hüküm gıyabi
dir, alelusul muhakemesi vicahi yapılacağından 
bir muamele yapmaya lüzum yoktur denilmiş, 
itiraz edilmiş, hüküm tadilen tasdik edilmiştiı\ 
Şimdi îstida Encümeni de «Bu ilâm tasdik 
edilmiştir, ref'i hüküm veya aftan başka ça
resi yoktur, bu adamlar mağdurdurlar» diyo"r . 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — O halde Adliye En
cümenine havalesine lüzum kalmamıştır. 

REİS —• Adliye Encümenine tevdiini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın! Kabul edil
mişti L' efendim. 

Efendim! Evrakı varide hitam bulmuştur. 
Müsaade buyurun! Bir mazbatamız daha var. 

5. — Hıyaneti vataniyeden idama mahkûm 
Nahiye Müdürü Süleyman, Ilapsane Müdürü 
Tevfik ve Hafız Hoca ve on beş sene küreğe 
mahkûm dâvaveküi Tevfik haklarındaki evra
kı hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye Ve
kâleti tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

REÎS — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Sefer Hoca ve Seyidgazi Müdüri Sabıkı Sü
leyman ve Ilapsane Müdürü Tefik efendiler 
hakkındaki Adliye, neümeni mazbatası var. 

Adliye Encümeni mazbatayı 
Hiyaneti vataniye cürmünden dolayı idam

larına karar verilip hali firarda bulunan Ak-
pmar karyesinden Saf er Hoca ve Seyidgazi 
Müdürü Sabıkı Süleyman ve hapsane Müdürü 
sabıkı Tefik ile fiili mezkurdan dolayı vica
hen on beş sene kürek cezasına mahkûm edil-
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miş olan dâvavekili Ajoğizade Tevfik Efendi 
haklarındaki evrakı hükmiye Adliye Encümenine 
tevdi kılınmakla hükmü vicahiden dolayı tet-
kikatı lâzime icra kılındı. 

Eskişehir'in Yunanlılar tarafından işgal 
olunduğu esnada orada kalmış olan Tevfik 
Efendi badelişgal düşmanlarla müştereken ic
rayı hıyanet etmek üzere teşekkül eden Çerkez 
Kulübüne devam ve Yunanlılar marifetiyle ter-
tiholunan bir mitingte Türkler ve Hükümeti 
Milliye aleyhine iradı nutkederek ^avlen hiya-
neti vataniyede bulunduğu şahadetle derecei 
sübuta vâsıl olduğundan Hiyaneti Vataniye 
Kanununun üçüncü maddesine tatbikan on beş 
sene müddetle küreğe konulmasına dair Eskişe
hir Bidayet Mahkemesinden verilen hüküm ve 
karar muvafık görülerek berayı tasvip, Heyeti 
Umumiyeye arzına, ittifakla karar verildi. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Canik Biga 
Emin Hamid 

Kâtip Âza 
İsparta Karahisarı Şarki 
Tahir Ali Süruri 

Âza 
İSiğde 

Mustafa Hilmi 

RElS — Efendim! Mazbata hakkında söz 
istiyen var mı? (Hayır sesleri) 

On beş sene hükmün tasdikine dair Adliye 
Encümeni mazbatasını kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın Adliye Encümeni mazbatası 
kabul edilmiştir. 

7. — MÜZAKERE EDİLECEK MADDELER 

1. — Sükna Kanunu lâyihası ve Adliye Encü
meni mazbatası 

REÎS — Efendim, ruznamcye geçiyoruz. 
Ruznamenin birinci maddesi Sükna Kanunudur. 
Tabı ve tevzi edilmiştir. Mazbatayı okutuyoruz. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Reis Bey! Bugün mü
zakere edilecek Tedrisatı iptidaiye Kanununun 
on beşinci maddesinin tadili hakkındaki Kanun 
vardır. Maarif Vergisi Kanunu. 

REİS — Encümenden henüz gelmemiştir. 
ALI SÜRURl Ef. (Karahisarı Şarki) — 

Efendim, Sükna Kanunu Adliye Encümeninden 
zajhnederim, 1337 senesinde geçmiştir. Şimdi o en
cümeni teşkil eden zevat elyevm encümende bu-
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lunmuyor. O encümenin noktai nazarını müdafaa 
edecek elyevm bir zat mevcut değildir. Şimdi 
onu tekrar yeni encümene havale etmek lâzım-
gelir ki noktai nazarlarını müdafaa etsinler. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — iki sene sü
rünmüş, iki sene daha mı sürünsün'? Adliye En
cümenine gitmek bir gayyaya düşmek demektir. 

HACI TAHtR B. (İsparta) — Ali Sürüri 
Bey biraderimizin teklifi usule dairdir. Evvelâ 
onu reye koyunuz. 

RElS — Efendim, Vekil Bey meseleyi nazarı 
dikkatinize arz edecek. 

ADLİYE VEKİLİ RÎFAT B. (Kayseri) — 
Efendim, Heyeti Aliyenizin rııznameye aldığı 
ve bugün mevzuu müzakere olan Sükna Kanu
nu J336 da teklif edilmiştir. Adliye Encüme
ninde ıı de tadiietı, tashihan hattâ baştanaşağı 
değiştirilerek 1337 tarihinde çıkmış- Ali Süruri 

Bey biraderimizin dedikleri gii»; o zamanki 
encümenin âzası burada mevcıi1, değildir. Ma-
lûmuâlileri bugün mevkii meriyetteki Sükna 
Kanunu 1332 senesindeki bedeli icarın birbuçuk 
misli esasına müstenitti. Anadolu'da pek bu
nun mevcudiyetini hissetmiyorduk; fakat istan
bul :un işgali üzerine İstanbul Hükümetince 
yapılan kararnameler daha başka bir şekilde
dir. Bu ise beş misli, dokuz misli olduğu için 
emlâk ve akaar ashabını pek ziyade mutazarrır 
etmektedir. Yine istanbul Hükümetinin yaptığı 
kanunlar akaara da şâmildir. Halbuki encü
menden çıkan tadil şekline akaar ithal edilme
miştir. Onun için akaarın ithal veya ademiitha-
li hususlarının tekrar tetkiki için encümene ha
valesini teklif ediyorum. 

RElS — Rifat Beyefendinin izahını ve Ali 
Süruri Efendinin teklifini... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Müsaa
de buyurunuz efendim. Bu teklifin aslı 28 Teş
rinievvel 1336 da verilmiş, derecattan, safahat
tan geçmiş, encümene gönderilmiş.. Mesele bu 
şekilde olduğuna göre bunun tekrar encümene 
gönderilmesi demek ilelebet çıkmamasını arzu 
etmektir. 

RElS — Ali Süruri Efendinin ve Adliye 
Vekili Beyin tekliflerini reye koyacağım, yani 
noktai nazar malûm değildir diyorlar ve yine 
buyuruyorlar ki ; ahkâm itibariyle diğer kava-
nin ile tezat teşkil ediyor. Onun için Adliye 

I Encümenine gönderelim ki bunun hariç mi, dâ-
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hil mi olacağının encümende tekrar tetkik edil
mesi lâzımgelir diyorlar. Binaenaleyh bunun 
encümene iadesini kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis 
Bey usul hakkında arz edeceğim. Nizamnamei 
Dahilîde her encümen değiştikçe evrak tekrar 
encümene gider diye bir kayıt yoktur. 

REÎS — ladesi kabul edilmiştir efendim. 
. SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Kaç 
rey ile? (Üç sesleri) 

2. — Havalii Şarkiye muhacirlerinin memle
ketlerine sevk ve iadeleri ve harb dolayısiyle ha<-
rabolmuş meskenlerinin inşası için Sıhhiye ve 
Maliye Vekâletlerinin 1338 senesi bütçelerine 
tahsisat ilâvesine dair kanun lâyihası ve Muva-
eenei Maliye Encümeni mazbatamı, 

REÎS — Vilâyatı Şarkiye ahalisine muave
net icrasına dair lâyihai kanuniye var. Onu mü
zakere edeceğiz. 

9 . 1 . 1339 
T. B. M. Meclisi Riyaseti Oelilesine 

Havalii Şarkıyede Rus istilâsına mâruz ka
lan mahaller ahalisinden dahili memlekete hicret 
etmiş olanlaırın me'vayı aslilerine sevk ve iadeleri 
masraflariyle havalii mezkûrede harb dolayısiy-
le kısmen veya tamamen tahribedilmiş olan me-
sakinin süratle tamir ve inşası masraflarına! mu
kabil Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye ve Maliye 
Vekâletleri bütçelerine tahsisat ilâvesi hakkında 
İcra Vekillerinin 4 . 1 . 1339 tarihli içtimamda 
kabul edilen lâyihai kanuniye ile esbabı mucibe 
lâyihası sureti musaddakası leffen takdim kılın
mıştır. İfayı muktazasiyle neticesinin işarına 
müsaade buyurulmasmı istirham ieylerim efen
dim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

Esbabı Mucibe 
Umumi Seferberlik esnasında Havalii Şar

kiye Rus ordusu istilâsına mâruz kaldığı sıra
da gerek mezkûr ordunun, gerek yerli ve Kaf
kasyalı ermenilerin ika eyledikleri mezalimden 
tahlisi nefsle civar vilâyetlere mecburi hicret etmiş 
olan ahalinin mesken ve me'vaları haliharb se
bebiyle tahribedildiği cihetle ahalii merkume
nin pek çokları istirdattan sonra memleketle
rine avdet edemiyerek elyevm hicret etmiş ol-
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dukları mahallerde işsiz ve güçsüz, perişan bir 
halde inırarı hayat etmektedirler. Bu hal hem 
ahalinin zaruret ve sefaletlerini, hem de iktisat 
noktai nazarından Hükümetin zararını müstel-
zim bulunmasiyle buna çaresaz olmak üzere sai-
kai zaruretle şu sırada burada kalmış olan ahalii 
merkumenin bir an evvel memleketlerine sevk 
ve iadeleri ve aynı zamanda bunların memle
ketlerinde barınabilmeleri için de harabolan 
meskenlerinin süratle tamir ve inşası muktazi 
görülmüş verişbu hidematm ifası zımmmda Ma
liye ve Sıhhiyenin senei maliye bütçesinde kü-
şadolunacak faslı mahsusa tahsisatı lâzime 
vaz'olunmak üzere merbut kanun lâyihası ka
leme alınmıştır. 

Kanun 

MADDE 1. — Havalii Şarkıyede Rus istilâ
sına mâruz kalan mahaller ahalisinden »dâhildeki 
memalike. hicret etmiş olanların tamamen memle
ketlerine sevk masraflarına karşılık olmak 
üzere Sıhhiye ve Muaveneti Içtimaiyenin üç 
yüz otuz sekiz senesi bütçesinde açılacak faslı 
mahsusa yüz elli bjn ve havalii mezkûrede mu
harebeler dolayısiyle kısmen veya tamamen 
duçarı harabiolan mesakmin tamir veya yeni
den inşası masarifi karşılığı olmak üzere Ma
liye bütçesinde küşadolunacak faslı mahsusa 
beş yüz bin lira tahsisat vaz'olunmuştur. 

MADDE 2. — Tahsisatı mezkûreden senei 
haliyede istimal edilmiyen miktar üç yüz otuz 
dokuz senesi bütçesine devren sarf olunacaktır. 

MADDE 3. — işbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren muteberdir. 

MADDE 4. — işbu kanunun icrayı ahkâ
mına Maliye, Dahiliye ve Sıhhiye Vekâletleri 
memurdur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi icra Vekilleri 

Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

Şer'iye Vekili Müdafaai Milliye Vekili 
Vehbi Kâzım 
Adliye Vekili Dahiliye Vekili 

Rifat 
Hariciye Vekâleti V. Maliye Vekili 

Hüseyin Rauf Hasan Fehmi 
Maarif Vekili *Naf ıa Vekili 

ismail Safa î*eyzi 
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iktisat Vekili Sıhhiye Vekâleti Vekili 
Mahmud Esad İsmail Safa 

Erkânı Harbiyei Umumiye Vekâleti Vekili 
Kâzım 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Havalii Şarkiyeden Rus istilâsına mâruz ka- I 

lan mahaller ahalisinden dâhile hicret etmiş 
olanların memleketlerine iadeleri ve harb se
bebiyle kısmen veya tamamen harabolan mesa-
kinin tamir veya inşası için Mhıaveneti İçtima
iye ve Maliye bütçelerine tahsisat ilâvesi hak
kında icra Vekilleri Heyetinden mevrut ve 
Meclisi Âliden encümenimize muhavvel 5 Kâ
nunusani 1339 tarihli ve 2124 numaralı lâyihai 
kanuniye mütaaddit içtimalarda mütalâa ve 
tetkik olundu. 

Her vatadaşm, her köşesini aynı ha
raret ve aynı samimiyetle sevdiği ve sakındığı 
mübarek vatanımızın her hangi bir tarafına ih
tiyaç ve imkân derecesinde yardım etmek hepi
mizin boynumuza borç olduğundan encümen 
bu lâyihanın esasında bittabi itiraz edilecek bir 
nokta görmemiştir. Şu kadar ki bu yardımı mem
leketin aynı vaziyetteki bütün aksamına teşmil 
etmek lüzumu da aşikârdır, istiklâl Harbinin 
en çetin ve en müşkül zamanlarında vaziyeti 
coğrafiyesi ve cepheye kurbiyeti itibariyle mem -
leketin başka taraflarına nazaran malî ve bedenî 
daha fazla fedakârlıklara katlanan ve bunun 
neticesi olarak maddi büyük yardımlara ihtiyaç 
hâsıl eden havalinin de Kanun ahkâmından müste- • 
fidolması nazarı dikkate alınmış ve lâyihanın 
ikinci maddesi o yolda tadil ve tahsisat bir mil
yon liraya iblâğ edilmiştir. İhtiyacın azîm ve 
yapılacak yardımın bizzarure mahdut bulunması 
dolayısiyle tahsisatın ihtiyaca göre nispet daire
sinde tevzii esası bilkabul üçüncü madde de bun
un için tertibolunmuştur. Lâyiha bu esasat da
iresinde bittanzim Heyeti Celileye takdim kılındı. 

Reis Mazbata Muhariri 
Gazianteb Hakkâri 
Ali Cenani Mazhar Müfid 

Kâtip Âza 
Muhalifim Kayseri 
Feyyaz Âli Osman Zeki 

Âza Âza Âza 
Erzurum Kırşehir Sivas 

Âsim Vasfı Yahya Galib Ziyaeddin 
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Âza 
içel 

Devletin düyunu dahiliyesinin tasfiyesi ve 
vaziyeti maliyesinin 1339 senesinde alacağı 
şekil Içatî takarrür etmeden muavenet şeklinde 

tahsisat itasına muhalifim 
Mehmed Sami 

Lâyihai Kanuniye 

MADDE 1. — Havalii Şarkıyede Rus istilâsı
na mâruz kalan mahaller ahalisinden dâhile hic
ret etmiş olanların memleketlerine iadeleri 
için Muvaneti İçtimaiye bütçesinde (Havalii 
Şarkiye ahalisinden dâhile hicret edenlerin iade 
masarifi) namiyle açılacak B/180 faslına yüz 
elli bin lira tahsisat vaz 'olunmuştur. 

MADDE 2. — Ahiren Yunan istilâsından 
tahlis ve istirdadolunan mahallerden gayrı ak
samı memlekette ahvali harbiye ilcasiyle kıs
men veya tamamen harabolan kuradaki mesa-
kinin tamir veya inşası için Maliye Bütçesinden 
(Ahvali harbiye ilcasiyle harabolan mesakinin 
tamir ve inşa masarifi) namiyle açılacak Z/99 
faslına bir milyon lira tahsisat vaz'olunmuştur. 

MADDE 3. — ikinci madde ile verilen tah
sisat her halde ledelkeşif tahakkuk edecek 
tahribat bedeli imarına nazaran yüzde nispe
tinde tevzi ve sırasiyle en müstacel tamirat ve 
inşaata tahsis olunur. 

MADDE 4. — Birinci ve ikinci maddelerle 
verilen tahsisattan 1338 senei maliyesi zarfın
da sarf edilemiyen miktan 1339 senesinde sarf 
edilebilir. 

MADDE 5. — işbu kanunun sureti tatbiki 
bir talimatname ile tâyin olunur. 

MADDE 6. — işbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyyülicradır. 

MADDE 7. — işbu kanunun icrayı ahkâmına 
Maliye ve Sihhiy« ve Muaveneti içtimaiye ve
killeri memurdur. 

CAVÎD B. (Kars) ~ Efendim! malûmuâli-
leridir ki Cihan Harbi her memlekette birçok 
tahribat yaptı. Bu tahribat kısmen her Hükü
metin kendi ordusu tarafından yapıldı. Kısmen 
de düşman orduları tarafından yapıldı. Fakat 
harb biter bitmez her memleket kendi bütçesi 
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dâhilinde bu tamiratı yapmaya teşebbüs etti ve 
buna karşılık olarak alacağı tazminatı harbiyeyi 
kabul etti. Kimisi almaya başladı. Kimisi de-
alamadı, kimisi de almak için uğraşıyor. Şim
di dahi birçok milletler, o zararları tedricen 
Hükümetin bütçesi nispetinde telâfiye mecbur 
oluyor. îşte efendiler, sahai Hükümetimizin en 
elîm fecayia mânız kaldığı kısmı da vilâyatı Şar- , 
kıye sahası oldu. Orası mütaaddit ilerlemeler, ge
rilemeler neticesi olarak her iki taraf kıtaatı 
tarafından gerek mahrukat için, gerek siper ve 
istihkâm inşası için ve daha saire için oradaki 
ebniye tahribedildi. Birçok köyler böyledir. 
Bilhassa Erzurum'un Pasinler Ovasında, Erzin
can'da, Bayezid'de, Muş'ta, Van'da, Bitlis'te 
hulâsa tekmil o havalide, hattâ Trabzon'a kadar 
olan yerler bu suretle zarardîde oldu. Hükümet, 
lâyihasında «Rus istilâsında zarardîde olanlar» 
diye göstermiştir. Bunda Hükümet yanlış düşün
müş. Muvazenei Maliye Encümeni daha doğru 
düşünmüştür, ki asıl o doğrudur. Çünkü Pasinler 
Ovası Rus iğgal sahası dâhilinde değildir. Bu se
fer de gördüğümüz gibi mmtakai harbolan yer
de bu hal vâkıdır. Bilhassa vilâyatı Şarkıyede 
soğuğun ne kadar şehîdolduğunu biliyorsunuz. 
Binaenaleyh bu gibi yerlerde tekmil kıtaat otur
dukları için köyleri harb ilcası olarak ve yaşa
mak için tahribetmişlerdir. Elhamdülillah za
fer istihsal edilmiş, o mmtakalarımız tahliye edil
miştir. Hükümet, artık uhdesine düşen vazifeyi 
ifa edecek ve halk da açlıktan kurtarılmış ola
caktır. 

ŞEVKET B. (Bayezid) —• Fakat bir milyon 
lira kime verilecek? 

CAVÎD B. (Kars) — Arz edeceğim efendim, 
kanunda iki kısım gösteriliyor. Bir kısmı ora
lardan gelen muhacirinin iadeleri noktasına 
matuftur ve zaten evvelce bu bapta verilmiş 
birçok tahsisat vardı. Bu suretle burada geri 
kalan kısımlar ya gideceklerdir veyahut kala
caklardır. Meselâ, bendeniz Adana havalisinde 
birçok muharcirler gördüm ki orada yerleşmiş
lerdir. Yerlerine gitmek istemiyorlar. Hükümet 
tabiî bunları zorla gönderemez. Gitmek istiyen- . 
leri muayyen bir müddet zarfında gönderir. Şa
yet bu müddet zarfında gitmeyip de ötede beride 
kalmış muhacirler olursa bunların üzerinden 
muhacirlik kalkmış olur. Binaenaleyh bunların 
tahsisatı da kalır. Sonra tamirat için Hükümet 
tarafından beş yüz bin lira konmuş. Bittabii bu 
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hiçbir şey değildir. Muvazenei Maliye Encü
meni daha münsifane düşünmüş birbuçuk mil
yon lira vaz'etmiş. Fakat tezyidetmeye siai ma
liye bugün için müsait midir, değil midir, 

Bilmiyorum., maddede yüzde nispetinde tevzi 
edileceği tensibedilmiş. Münasip görürseniz (İd 
tabiî zararın ne kadarı tehvin edilirse o kadarı. 
kârdır) öte tarafını da inşallah gelecek sene ik
mal ederiz. Onun için bendenizin istirhamım, 
kanunun heyeti umumiyesinin kabulü ve madde
lerin de her halde Muvazenei Maliye Encümeni
nin teklifi veçhile kabulünü rica ederim ki, bu 
teklif fazla tahsisat kabulü noktai nazarına ma
tuf bulunmaktadır. 

ESAD Ef. (Aydın) — Vilâyatı Garbiye'nin 
hali perişanisi o tarafları ziyaret eden arkadaş
ların malûmudur. Aydm, Manisa, Alaşehir, Eş
me ve emsali kasabalar ve karyeler bugün hâk 
ile yeksan olmuştur. Biçare halk meydanda inim 
inim inlemektedir ve ey benim Hükümetim! Ba
na merhamet etmez misin? Benim yaralı kalbi
me merhem sürmez misin 1 diye bizlerden medet 
ummaktadırlar. Binaenaleyh o tarafın ahalisini 
de nazarı itibara alalım. Oralar hem memaliki 
ınüstahlasa, hem de memaliki müstahsıladır. Ora
ya para vermek kendi tarlamıza tohum atmak 
demektir. Binaenaleyh vilâyeti Şarkıyede dini 
bütün benim mazlum ve masum kardeşlerime 
yardım etmek hem vecibei vataniyedir, hem fa-
rizai diniyedir. Vilâyatı Şarkiye gibi, vilâyatı 
Garbiye de aynı hisle mütehassistir. Onların da 
beraberce, biraderce taksimini Muvazenei Mali
ye Encümeninin teklifi gibi Meclisi Âlinin de 
kabulü lâzımdır, Yoksa vilâyatı Garbiyeyi ayır
mak benim için cinayettir, iki gözüm arkadaş
larım. (Bravo, sesleri) 

Dr. MAZHAR B. (Aydm) — Arkadaşlar; 
Türkiye dâhilinde imarat kısmı âdeta memleke
tin en mühim şubesi, en mühim bir derdi, mese
lesi halindedir. Vilâyatı Şarkıyenin ihtiyacatmı 
ve bahusus iskân, terfih kısmını, Harbi Umumi
yi mütaakip Hükümet düşünmüş ve buınlar için 
birkaç milyon lira tahsis etmeye de karar ver
mişti. Maateessüf o zamandan beri sürüklenmiş, 
kalmış ve o hali elîm devam etmektedir. Bugün 
buna son cidalin ilâve ettiği aksam da zannedi
lecek olursa memlekette bu derdin şimdiye ka
dar tahaffüf etmiş değil, bilâkis şimdiye kadar 
daha ziyade büyümüş olduğunu söyliyerek mü-
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teellim olmaktan başka söyliyecek süz ve yapa
cak şey yoktur. Bugün falan yere üç yüz bin li
ra verelim. Filân yere şu kadar bin lira tahsis 
edelim meselesi zannediyorum ki, memleketimiz
de birçok noktai nazarlardan çok fena şeylere 
sebebolmuştur. Muhacirine, mültecilere muave
net, daima onları hakikaten bu memlekete nafi' 
bir unsur olacak ve kendilerini hakikaten yaşa
tabilecek veyahut yaşamalarını temin edecek bir 
şekilde yapılamamış ve sadaka nev'inden mua
venetler yapılmış ve halk bundan dolayı denile
bilir ki, teşebbüsünden ve terbiyesinden mühim 
bir kısmını kaybetmiştir. Bu, memleketin âtisi 
noktai nazarından mühim bir darbe olmuştur. 
Muhacirinin, mültecilerin memleketlerine sevkı 
meselesi yalnız bizim devrei teşriiye ve icraiye-
mizde belki üç, dört defa mevzuubahsolmuş, üç, 
dört defa tahsisat kabul edilmiştir ve her Kış 
geçip Bahar, Yaz geldikçe, bu mesele zaman, mev
sim meselesi gibi yeniden mevzuubahsolmuştur, 
ve bu da gösteriyor ki, şimdiye kadar yapılmış 
olan bütün tedabir mevkiine masruf olmamış, 
iyi bir şekilde yapılmamıştır. Bugün yapılacak 
olan şey de yine bundan ibarettir. 

Benden evvel söyliyen arkadaşları m m söyle 
dikleri şey en ziyade hakayıka mukarin olmak 
lâzımgelir ki, yalnız bir, iki vilâyet değil, pek 
çok aksam hemen tamamen vilâyatı Şarkiye, 
ta Orta - Anadolu'ya kadar Harbi Umuminin te
sirinden azade kalamaanış olduğuna göre, bir mil-

- yon lira ile yapılacak olan şey, hiçbir şey değil
dir. Bu bir milyon lirayı nakden kendilerine 
tevzi etmek lâzımgelse belki çocuklarına biraz 
bayram harçlığı olacak, bununla levazımı inşaiye 
tevzi etmek lâzımgelse levazımı inşaiyeden ancak 
çivinin teminine kâfi gelecektir, binaenaleyh he
der olacaktır. Efendiler! Son zamanda, muhte
lif zamanlarda, Sakarya Harbi zamanında Eski
şehir ve havalisi felâketzedelerine tahsis edilmiş 
olan paralar da heder olmuş ve hattâ bununla bir 
şey yapmak imkânı olmadığından sarf edilemiye-
rek sen<ei âtiye bütçesine devredilmiştir. Son za
manda Aydın ve İzmir havalisi için verilen tah
sisat da böyle olmuştur. Çünkü haddizatında âmil 
ve müessir olacak miktar ve keyfiyet değildir. Bu 
halin devamı, marazı hiçbir suretle tedavi etme
dikten başka marazın tedavisini de güç. ve müz
min bir şekle sokacaktır. Hükümet bunun için 
daha ziyade kati bir şey yapmak mecburiyetinde
dir. Aksi takdirde bünyei Devleti sarsacak kadar 
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mesele mühimdir. Bunun için muhtelif düşünce
ler, fikirler mevzuııbahsdabilir. Avrupa'nın bâzı 
aksamında, bâzı hükümetler bâzı şeyler yapmış
lardır. Bilmem onlar bizde kabili tatbik midir? 
Yanan, yıkılan köy ve şehirleri doğrudan doğru
ya Hükümetin koyduğu para ile yapmışlardır. 
Buna karşılık olmak üzere otuz senede, elli sene
de itfa edilecek derecede ufak bir vergi konul
muştur. Halk bunu duymamıştır. Bu suretle 
Hükümet otuz milyon lira almıştır ve sarf olun
muştur. Elli senede bunu bütün ahali ödemiş, fa
kat hiçbir azap bissetmiyerek ne tarzda ödediğini 
bilimemiş ve şehirleri mamur olmuştur. Binaena
leyh bugün bunun gibi çok esaslı tedbirlere ihti
yaç. vardır. Bendeniz bu kanunun bugün belki 
kısmen bu husustaki kaygıları, arzuları ve endişe
leri uyutacak kadar bir şey olduğunu zannedi
yorum. Yoksa asıl derdi, çaresiz bir marazı te
davi için göz boyıyan doktorların yapacağı ka
dar belki müessir olaca'ktır. Fakat hakikatte 
maraz müzminleşir, daha fena olur. Bu sebep
ten dolayı kanunun reddi taraftarıyım. 

DURAK B. (Erzurum) — Efendiler, Harbi 
Umumi dolayısiyle memleketimizin Şark tarafla
rının ne kadar harabolduğuım görenler bilirler. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) •— Görmiyenler de 
gitmişlerdir. 

DURAK B. (Devamla.) —• Görmiyenler için 
işitmek kâfi değildir efendiler. Erzurum'un is
tirdadından bir müddet sonraydı. Bendeniz Er
zurum'da bulunuyordum. Hükümet tahribatın 
derecesini soruyordu, Meclisi îdarei Vilâyet top
lanmış, bendenize de bir haber göndermişlerdi. 
Gittim, o komisyonda sami' sıfatiyle bulunuyor
dum. Erzurum'un Erzincan livası haricolmak 
üzere - ki o vakit Erzincan livası da Erzurum/ş, 
merbuttu - mülhakattan gelen resmî istatistikle^ 
re nazaran harabedilen hanelerin miktarı yetmiş 
beş bin idi efendiler! Şimdi düşününüz ki, Erzu
rum vilâyetinin iki livasında yetmiş beş bin ev 
harabediilirse Erzurum vilâyeti, Van vilâyeti, 
Bitlis vilâyeti, Sivas vilâyetinin bir kısmı, Trab
zon vilâyeti. 

MEHMEÜ B. (Biga) —Çanakkale! 
DURAK B. (Erzurum) — Şüphe yok, şüphe 

yok Onlar için hiçbir şey söyleinı'iyorum. Bendeniz 
yalnız bu taraflardan bahsediyorum. Onun için 
ne kadar bin hane tahribedilmişıtir1? Bundaki 
zarar no kadardır? Fakat şimdi zarar gramıyo-
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ruz. Mümikün olduğu kadar o soğuk muhitte 
amansız bir düşman varıdır. Altı ay kış olur. 

- Hiçolmazsa halkın başını sokacak ve kış rüz
gârından kendisini muhafaza edecek ve soğu
ğun şiddetimden kendisini kurtaracak hiçbir bi
na yoktur. Bu olsa kâfi. Yoksa kâşaneler iste
miyoruz, 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Kış oralarda altı 
ay<ieğil, sekiz aydır. 

DURAK B. (Erzurum) — Şüphesiz sekiz ay
dır. Altı ay diyorum ki, mübalâğa olmasın. 
Efendiler; o valkit yalnız Erzurum vi1 âyetinin 
îkiMvasmda talhribedilen binaların imarı için 
tahmin edilen paranın miktarını size söyliyebi-
lirim ve bugün vilâyetten de sorabilirdiniz. Bu
gün vilâyet mevcuttur. Erzurum'un o zaman 
istediği kırk beş milyon liradır ve bu kırk beş 
milyon lirayı aradaki Meclisi İdare, oradaki ko
misyon elini yüzüne tutarak istemiştir. Yani 
tahribatı çoktur. Fakat ondan fazlasını isteme
yi imkân haricinde görmüştür. Onun için efen
diler o havalide harab'edilen yerlerimizin böyle 
bir milyon, İM milyon, beş milyon lira Ue tami
rinin bile imlkânı yoktur. Bendeniz istiyorum 
ki oralara ve memlelketimizin harabedilmiş her 
tarafına bütçemiz müsaade etse de büyük bü
yük yekûnlar versek ve imar etsek. F ıkat şim
di hakikaten görüyorum ki, bütçemizin müsa-
( M voktur. Fakat böyle sebze parası bile ol-
mıyacak paranın ne ehemmiyeti olabilir? 

RAGIB B. (Kütahya) — bir kıyye çivi alır
lar. 

DURAK B. (Erzurum) — Efendiler; her ne 
de olsa yine az - çok bir şeydir. Belki bir yar
dımı olabilir. Bendeniz diyorum ki; maddelerin 
müzakeresine geçildiği vakit bir takrir verece
ğim. Hic olmazsa bu tahribedilen yerlerin tami
ri için olsun, baraka şeklinde bir şey olsun. Bu
nun için iki milyon liraya bari iblâğ olunsun, 
bunu rica ediyorum. 

Efendiler; hakikaten pek az verirsek ihti
mal ki, her tarafa taksim edilen paralar hiç
bir şeye yaramaz. Fakat fazla verirsek, bir mis
li daha ilâve edersek belki birkaç şehrin, bir
kaç köyün, kom'un - bizde ufak yerlere kam j 
da derler - ufak tefek yerlerini tamir ederiz. 
Bunlar halka siper olabilir. 

Efendiler maddenin diğer kısmı da Şark'-
tan gelmiş olan mültecilere yüz elli bin lira bir 
para veriliyor. Efendiler; bu mülteciler bu se- | 
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I faleti bugün, dün değil, on senedir çekiyor. Bu 
I dördüncü senedir. Bu kürsüde her zaman sırası 
I geldikçe çıkıyoruz, bağırıyoruz, bir türlü der-
I diımizi anlatamıyoruz. Efendiler para meselesi 

çok mühimdir. Belki bu millete yüz bin, iki yüz 
bin lira fedakârlık ettirecektir. Fakat o millet 
fazlasiyle kazanacaktır. Yedi seneden beri, üç 
dört senesini istisna edersek, düşman işgali al-

I tında bulunduğumuz zamanları istisna edersek 
o zamandan beri bu adamları yurtlarına gön
dermediğimizden dolayı garek ordumuz ve ge
rek Hazinemiz ne kadar büyük zaraıirra duçar 
olmuşlardır1? Bunlardan vergi isterseniz alamaz
sınız, kolu dönmez, çalışmaz. îstihsalât yapa-

j maz, orduya gidemez, hiamet edemez, vataniyle 
I hiç alâkası kalmamış, fakat zavallıdır. Bunlar 

yoksa hamiyetsizliğinden değildir efendiler. 
Bunlar için ne kadar fedakârlık eder ve bir an 

I evvel onları memleketlerine gönderirsek memle
ket o nispette kuvvei maddiye ve mâneviyesin-

I den istifade eder. Fakat ne çare bunu bir tür-
I lü anlatmak imkânı olmadı, çok bağırdık, çok 
I çağırdık, Hükümetin kulağına yetiştiremedik. 
I Efendiler; yarım yurum tertibat ve teşkilâtla 
I bu işin dairei aidesi hakkından gelemez. Bugün-
I lerde görüyorum ve bana da müracaat ediyorlar, 
I birkaç köy, birkaç ev birleşmiş; bizi İzmir'in 
I falan köyünde yerleştiriniz, Bursa'nm filân ye-
I rinde bizi yerleştirin diyorlar, hayır efendiler, 
I Şark mültecilerinden, bugün memleketleri is-
I tilılâs ollunan yerlerden bir tek kimseyi oralara 
I yerleştirmiyeceğiz. Efendiler orasını boş mu 
I bırakacağız ? Dairei aidesi burada bâzılarını 
I yerleştirmek teşebbüsünde bulunuyor. Bu muzır-
I dır. Oralarda da insan lâzım, oralarda da para 
I lâzımdır. Orası da memleketimizin aksamı mü

himin esindendir. Siz de iyi bilirsiniz, buralarda 
I yerleştirmekte hiç fayda yoktur. Şurada bura-
I da kalan zavallı mültecilere verilen bu yüz elli 
I bin lira da azdır. Fedakârlığı bir kere yapa-
I hm, fakat esaslı olarak yapalım. îşi kökünden 
I tutalım; Hükümetin nazarı dikkatini celbediyo-
I rum. Vilâyatı Şarkıyeden, memleketleri kurtul-
I muş ne kadar muhacir ve mülteciler varsa, bun-
I lardan memleketlerine gitmiyenleri de Hükümet 

cebren göndermelidir. Hattâ bendeniz süngü 
ile gönderilmesini teklif ediyorum. 

AHMED HÎLMÎ B. (Kayseri) — Hürriyeti 
I Şahsiye Kanunu var. 
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DURAK B. (Devamla) — Kanun, bu mille

tin ruhundan doğar. Memleketi yaşatmıyacak 
olan bir kanunun yeri yoktur. Memleketi yaşa
tacak nüfustur. Memleket nüfussuz yaşıyamaz. 
O memleketler de nüfus ile yaşıyacaktır. Yoksa 
rastgelen yere kaçan ve memlekete faydalı olmı-
yan unsuru ben ne yapacağım? 

Efendiler; ben bu hususa Hükümetin çok 
nazarı dikkatini celbederim. Bu mesele ile çok 
esaslı uğraşsın ve bu meseleyi bu yaz halletsin. 

Bugün Meclisi Alinin bu husus için bir tah
sisat kabul edeceğine; hiç şüphem yok. Fakat bu 
tahsisat alınıncaya kadar, teşkilât yapılıncaya 
kadar, Eylül gelecek. Eylülde vilâyatı Şarkı-
yeye bir insan gidemez ve gitmek imkânı da yok
tur. Verilecek olan para da hiçbir şey değildir. 
Çünkü on kişiye, körüne, topalına verecekleri 
bir sakat merkeptir. O tahsisatı verecek beylere 
sorarsak acaba, bu bir sakat merkeple onlar gi
debilirler mi? Bunun imkânı var mıdır? Bu pa
ra kuru ekmeğe de kâfi değildir. Bir defa orala-

. 1339 C : 2 
ra gidecek olari bir insana üç kuruş yevmiye veri
yorlar. Üç kuruş ile bugünde ne alınır efendiler? 
Bir adama üç kuruşa bir kendir verirler, kendi
sini boğar, başka hiçbir şey vennezler. Bu hu
susta cümlenizin nazarı dikkatini celbederim. 
Mültecilere yüz elli bin lira kâfi değildir. Onun 
için külliyetli bir para bir defa verelim. Böyle 
parça parça vereceğimiz yüz bin lira, yüz elli 
bin lira, onu taksim edecek olan memurların ara
sında parçalanır, gider ve zavallı mültecilerin 
eline bir şey geçmez. Bunu bir defada vermek ve 
bu meseleyi tamamen halletmek en dt)ğru bir 
şekildir. Çok: rica ederim yüz elli bin lira yeri
ne üç yüz bin lira kabul edelim. Bu para bir 
defaya mahsus olsun ve bu iş de pâklensin ve 
bir daha bu 'kürsüde vilâyatı Şarkiye mül
tecileri meselesi, mevzuübasolmasm. 

REİS — Efendim on dakika teneffüs için 
Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Gelse; saat : 3,00 

• * • *« 

REİS 

ÎKÎNCÎ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 3,20 

İkinci Reivekili Masa Kâzım Efendi Hazretleri 
KÂTİP : Hüsnü B. (Bitlis) 

REİS — Efendim; Celseyi açıyorum. Söz 
Basri Beyindir. (Yok sadalan) 

Ragıb Bey, buyurun!. 
RAGIB B. (Kütahya) — Efendim benden 

evvel söz alan arkadaşlarımız vilâyatı Şarkı-
yeriin uğradığı felâkaSti pek güzel izah buyur
dular ve bilhassa Durak Bey arkadaşımız; gör
meyince, işitmekle bu fecayi anlaşılmaz buyur
dular. Fillhakika böyledir efendiler.. Bendeniz 
bu defa Yunanlılardan istirdadedilen memle
ketlerdeki felâketi eğer görmese idim sureti 
katiyede bu derecesine inanmazdım. O felâket
leri gördükten sonradır 'ki inanılmıyacak dere
cede 'büyük fecayi olduğuna hükmediyorum. 
Binaenaleyh memleketin iman ımevzuübasolun-

ea vilâyatı Şarkiye imiş, vilâyatı Ganbiye imiş 
gibi bir tasnife bendeniz katiyen lüzum olma
dığı kanaatindeyim. Memleketimizin her tara
fı muhtacı imardır. Bilhassa Havalii Şarkiye 
ile, Yunan'dan istirdadedilen havalii garbiye; 
bilâifatei zaman mümkün mertebe imar için şid
detli Ibir ihtiyaç içerisinde kıvranıyor. Fakat 
maalesef şimdiye kadar bu tamirin ne şekilde 
icra edileceğine, bu imarın Hükümet teşebbü-
siyle mümkün olup olmadığına dair ne Hükümet 
ve ne de Meclisi Âli bir defa olsun meseleyi 
mevzuu'bahsetmemiş ve hayalinden de getir
memiştir... 

işte asıl fecaat, oradaki harabeler, yıkık 
yerler değil, bir kere olsun Meclisi Âlide bura-
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ların nasıl imar edileceğinin düşünülmemiş ol
masıdır. Fakat şu lâyiha, böyle bir meselenin 
mevzuuba'hsedilmeisine vesile oldu ve bu suret
le bu hususun müzakeresine 'doğru bir hatve 
atılmış oluyor. Lâyihada, bavalii Şarkiyeye 
tamirat 'bedeli olarak bir milyon lira verileceği 
mukayyettir. Halbuki Durak Bey buyurdular 
ki; yalnız Erzurum vilâyetinin iki livasında 
yetmiş bin hanenin harabdlduğu söyleniyor. 
Acaba Vilâyatı Sittede haraibolan yerler ne ka
dardır? 24 livada belki bir milyondan ziyade 
ev harabolmııştur ve onlar bugün mümkün mer-
teibe imara muhtaçtır. Şu bir milyon lira ve müm
kün olur da bir milyon lira daha ilâve edilirse, 
iki milyon lira bir şeye yarar mı? Bu para ile 
yüzer dirhem çivi bile alınamaz... Sonra bu tah
sisatın yüzde nispetindıe tevzi olunacağı söyleni
yor. Meselâ birisinin yirmi ıbin liralık »bir binası 
yıkılmıştır. Öna verilecek yüzde beşten elli lira.. 
Fakat diğerinin iki yüz liralık bir binası yıkıl
mıştır ve bu bina sahibinin ihtiyacı daha fazla
dır. Ona verilecek olan para kırk paradır. Bina
enaleyh yüzde nispeti dâhilinde icra edilecek olan 
tevziattan zerre kadar istifade hâsıl olmıyacak-
tır. Belki büyük emlâk ve afcaar sahipleri daha 
'ziyade müstefidolaoaktır. 

ALÎ CENANİ B. (Gazianteb) — Köyde em
lâk ve alkaar olur mu? Bu yalnız köylere aittir. 

RAGİB B. (Devamla) — Bu, yalnız köylü
ler için mi? 

ALI OENANÎ B. — Kayda bakarsanız... 
RAG1B B. (Devamla) — Velevki bayie dahi 

olsa bu (bir milyon lira ile. ne yapılır efendiler? 
Bir milyon lira ile bu harap yerleriın keşfini yap
tıracak bir vekâlet çıkarsanıza... Bir milyon lira 
ile bu binaların ne suretle yapılacağına ve imarın 
ne tarzda olacağına dair keşif yapacak ibir adam 
çıkarsanız ya karşıma!... 

FEYZÎ Ef. (Malatya) — Bir milyon lirayı 
hüsnü idare ©derleme çok şey olur. 

RAGIB B. (Devamla) — Efendiler; bir mil
yon lira ile matlûbolan imarın husuli imkânı yok
tur. Belki ancak tedbir bulunabilir. 

Eğer memleketin her tarafının imarı matlûp-
sa bunun için düşünecek ve bunun için uğraşa
cak mesul bir vekâlete ihtiyaç vardır. Saniyen 
efendiler, bir mesul vekâlet, birçok şekiller, bir
çok tedbirler bulabilir. Ezcümle bir milyon lira
yı iki milyon lirayı; bir kumpanyanın zarar ve 
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kârına; karşılık göstererek, tteımıi'nat tutarak, 50 -
60 milyon liralık bir kumpanya celibeder ve ıbu 
suretle memleketi imar ettirir ve bu kumpanya 
tamamen olmazsa hile kısmen memleketlerimizi 
imar eder. Bu bir (tedbirdir ve bu tedbir gibi 
daha yüzlercesi vâri'dihatır (olabilir. Ben, mücer
ret böyle olur demek istemiyorum. Fakat bunu 
böyle düşünecek güzel tedbirlere tevessül edebi
lecek, Almanya'da, Belçika'da tamirat ne şerait 
dâhilinde icra edilmiştir, onlar ne yapmışlardır, 
onlar ne tedabir ittihaz etmişlerdir, bunların bize 
yarıyacak kısmı var mıdır, yok mudur? diye dü
şünecek ve esbabına tevessül edecek her halde 
mesul eşlhas ister. Böyle bir vekâlet karşımızda 
ımeveudolmadıkça şu verilecek olan bir milyon 
liranın (her halde beş yüz bin lirası, belki daha 
fazlası kime gidecektir? Gönderilen memurun 
(harcırahıma gidecektir. 

TEVFÎK B. (Van) — O buyurduğunuz te
zahürat ba'de harajb-ül Basra değil, ıba'de (hara-
büddünya olacaktır. 

BAGİB B. (Devamla) — Yine hüsnüniyetle 
hebaen mensura para vermiyelim, vereceğimiz 
paradan bir semere 'hâsıl olsun. Vilâyatı Şarkiye 
ve vilâyatı Garbiye Anadolu'nun... (Gürül
tüler) Çok istirham ederim efendiler, sö
zümü kesmeyiniz. Kürsü sizin içiiı hazırdır... 
Bu para hebaen mensura gidecektir, bu para 
yüz dirhem çivi parası olmıyacaktır. Fakat me
selenin çok büyük ehemmiyeti ve azameti vardır, 
bu ehemmiyet ve azamete istinaden elimizdeki 
şu lâyihayı vesile ve esas ittihaz ederek bu mese
leyi âriz ve amik düşünelim. Her halde bir ve
kâlet yapalım, o vekâlet bunları, tamirat emrini 
düşünsün, tedabir ittihaz buyursun, başka çare 
yoktur. (Gürültüler) Müsaade buyurunuz, Vekili 
mesulü Eıza Nur Bey ile şimdi konuştum. Bu 
bir milyon liranın hiçbir vakit, hiçbir şey temin 
etmiyeceğini ve bu işle uğraşacak müstakil bir 
idare olmadıkça bu işten bir netice çıkmıyacağı-
nı söylediler, kürsüye davet ödiyorum gelsinler, 
kendileri söylesinler, 

Efendiler! Parayi isterseniz veriniz, ben ver
miyelim demiyorum fakat, verilecek para hüsnü-
suretle sarf edilecek (bir hedefe matuf olsun. Son
ra efendiler; Heyeti Vekilenin vicdanına müra
caat ediyorum ve tekrar ediyorum ki; memaliki 
müstaMasada görmedikçe inanılmıyacak derecede 
azîm feeayi vardır, azım barabe vardır.-Şurada 
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maddelerden birisinde deniliyor ki; (Ahiren Yu
nan istilâsından gayrı tahlis olunan memleketler 
için verilir.) Yunan istilâsından istihlâs olunan 
mahallerin yangın yerlerindeki duvarlardan, ba
şını gösteren ahali «Ey Büyük Millet Meclisi ve 
onun Hükümeti! Bize hiç merhametiniz yok mu
dur?» demezler mi? Binaenaleyh vilâyatı Şarki
ye, Garbiye yoktur. Bununla iştigal edecek bir 
vekili mesulün olması lâzımdır. 

ALÎ RIZA B. (Kars) — Olduğunu siz diyor
sunuz. 

S IHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE 
VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. (Sinob) — Efendim 
tahattur buyurulursa vaktiyle vilâyatı Garbiye 
için yarım milyon lira verilmişti, onum içindir 
ki vilâyatı Şarkiye için de 'bir milyon lira talebe-
dilmiştir. Bu benim gaybubetim esnasında yapıl
mıştır. * . 

RAGIB B. (Kütahya) — Hayır efendim, ya
rım milyon lira verilmemiştir, zahire verilmiştir. 
Yunanlılar memleketimizin aksaırnı Garhiyesini 
müthiş bir surette tahribettiler, bunu bütün 
âlem biliyor, buna itiraz edecek hiç. kimse yoktur. 
Fakat şunu da itiraf etmek lâzımıdır ki, Ermeni
ler de Şarki vilâyatımızı müthiş bir surette tah-
ribetmiştir. Fakat o zaman vakit müsaidolmadı-
ğından olacak ki, (bunlar söylenememiştir ve bü
tün cihana ilân edilmemiştir. Bendeniz oraları 
dolaştım. Cidden oraları bitirmişler ve bir şey 
kalmamıştır, ne ev, ne ağaç, hiçbir şey kalmamış
tır. Tabiî onların da ihtiyacı vardır. Oraya da pa
ra verilecekti. Ancak bir şey arz edeyim: Böyle 
yarım milyondan, bir milyondan hiçbir şey çık
mıyor. İhtiyaç birkaç yüz milyonluktur. Serpiş
tirdiniz mi, meydanda hiçbir şey kalmıyor. Mese
lenin aslı budur. Fakat zannediyorum ki, onlara 
alâküllihal ufak tefek yardım etmek de lâzımdır. 
Elimizde vilâyatı Şarkıyenin tahribedilen köy 
ve evlerine dair listeler vardır. Mühim yekûn
lardır. Mühim imar, ihya ister. Bendem? şu
na da binnefis kaaniim ki, vekâletlerde bunu 
yapmak mümkün değiljdir, onlar kendi işlerini 
başaramıyorlar, hep birbirimizin halini biliyo
ruz, doğrusu budur. Bunları başka suretle yap
malı, doğrusu bu bir ticaret işidir, bir kum
panya işidir. Onlar sermayeyi heba etmezler, 
bir taraftan sermayeyi nemalahdırırlar, bir 
taraftan da onunla iş görürler, sermayeyi kay
betmezler. Bu, onların bileceği bir iştir, bizim 
bileceğimiz iş değildir, Fransa'da falan tami-
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rat meselesi vardır. Onlar ne tedbir ittihaz et-
mişlerdijr? Daha böyle başka yerler de vardır. 
Buralarda tetkikat yapılır ve onların ittihaz 
ettiği tcdabirde memleketimizin ihtiyacına göre 
tadilât yapılabilir ve bir şey olabilir. Bunun 
yine kumpanyalar vasıtasiyle olacağına kaani
im. Bunun için ayrıca bir şey teşkil edilebilir 
ve bir şey yapılabilir, memleketin mübrem ve 
pek fazla ihtiyaçlarından birinin de bu olduğu 
malûmdur. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Efendim buyur
dukları çoğ doğrudur. Hangi Vekâlete bu iş 
tevdi edilecek olursa o vekâletin bellibaşlı 
bir iş teşkil eden bu meseleyi kendi başına 
adamakıllı başarmasına imkân yoktur. Fakat 
bu gibi levahiyi kanuniye ile azar azar tah
sisat alıp ihtimal ki, mahalline adamakıllı sarf 
edilmemek mahazirine binaen, bizden maada 
tahribedilmiş memleketler vardır, onların mem
leketlerini imar için teşebbüs ettikleri usuller 
vardır. Hiçolmazsa, vekâletçe mütehassıslar
dan mürekkep, sırf bu şekilde bu işlerle işti
gal etmek üzere bir heyet getirmek tasavvur 
edilmiş midir? Edilmemiş midir? Bunu anla
mak istiyorum. Bu hususta beyanı fikrediniz. 

Dr. RIZA NUR B. (Sinob) — Bendeniz 
arz etttim. Zannediyorum ki, söylediğim buna 
bir cevaptır. Bu iş öyle bir şeydir ki, elbirli
ğiyle düşünülecek bir iştir. Başka türlü ya-
pılamıyacağma kaaniim. Bu, büyük bir iştir. 
Bunun için müstakili en bu iş ile idare meşguk 
olmalı. 
Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Her hangi bir 

idare şimdiye kadar bunun için bir şey düşün
müş müdür? 

MUAVENETİ İÇTİMAİYE VEKİLİ Dr. 
RIZA NUR B. (Sinob) — Bunun için iyi 
cevap veremem, çünkü burada, bulunamadım, 
belki düşünülmüştür. Bu mesele arasıra görü
şülüyordu. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Rıza 
Nur Beyefendi! Lütfen bir heyet tâyin ve 
tahsis buyurulsa... Belçika, Fransa'daki tami
rat ne gibi esasat üzerine icra ediliyor? Bun
da tetkikat icra edilerek bizde de bunların 
kabili tatbik olan kısımları tatbik edilse daha 
muvafık olmaz mı? 

Dr. RIZA NUR B. — Şüphesiz... Bende
niz de. o fikirdeyim. Böyle bir şey yapıka... 
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Bu müessese iptida bu tetkikatı mahallerinde I 
yapacak, bunu görecek. Ya tadilât veya ilâveler 
veyahut taleplerle bir şey vücuda getirecektir Fa
kat her şeyden evvel bu mesele iktisadi bir me-
seledii". 

ALÎ SÜRURÎ E l (Karahisarı Şarki) — Bu | 
para yalnız harabolan 'karye <mes:aikinine mi 
mahsustur? Kasabalar müstesna mıdır? 

Dr. RIZA NUR B. — Evet yalnız kuraya 
mahsustur. Kasabalara 'tahsis edilirse masraf 
fazla gidecektir ve ıbu para ihietir. Şehirlerden 
evvel kurayı düşünüyoruz. En ziyade tahriba
ta köyler uğramıştır. Vilâyatı Şarkıyede şehir-
Iter o kadar harap değildir. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Şehirlerde taş 
" ta§ üstünde yoktur. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. — Kaza merkezleri de bu 
tahribata mâruz kalmışlardır. Hiçolmazsa kaza 
merkezleri de dâhil olmalı. 

Dr. RÎZA NUR B. — Kaza menkezi olan ka
sabalar da dâhildir. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. — Öyle ama, maddede 
yoktur. 

Dr. RÎ'ZA NUR B. — Bendeniz kanunun j 
teklifinde burada bulunmadım. Fakat Muave- i 
neti îçtimıaiye Müdürü buradadır. Kendisi söy- j 
lüyor iki dâhilidir. 

HASAN BASRÎ B. (Karasi) — Efendim, 
Vekil Beyefendiye iradolunan suallerin zanne
derim ki, hepsi boşa gitti. Çünkü Vekil Beye
fendi buyurdular ki (Vekâlet kenidi işiyle uğ
raşıyor, bunlara bakamıyor) ve esasen bize ver
dikleri teklifi kanunideki imzalar arasında vekil
ler meyanmda yalnız Sıhhiye Vekâleti Vekili un
vanı kullanılmıştır. Sonra Heyeti Vekileden gelen I 
lâyihanın son maddesinde «İşbu kanunun ic- | 
rayı ahkâmına, Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye, I 
Dahiliye, Maliye vekilleri memurdur.» denmiş- j 
tir. 

Efendiler! Bilmem hatırınızdan çıktı mı? 
Biz vekâletler arasında (Sıhhiye Vekâleti) ni ka- I 
bul ederken bunun yambaşmda diğer bir unvan 
daha kabul etmiştik. Bu unvan da Muaveneti 
İçtimaiye idi. O zaman bize Sıhhiye ve Mua
veneti İçtimaiye terkibiyle ımüdebdeb, unutan- I 
tan Ibir şekil irae eden bu -muhteşem vekâleti 
kabul ettirmek için birçok insani ve iştimai va- I 
zaifden bahsetmişlerdi. Zannediyorum (ki, ve- | 
kâlefeleri ilk kabul elttiğimiz zamana ait zabıt | 
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ceridelerinde buna dair müzakerat 'tamamen 
mazbuttur. Halbuki efendiler! Biliyorsunuz, 
bu muazzam vekâleti celile (hiçbir zaman Mu
aveneti İçtimaiye vazifesini ifa edememiştir. 
Esasen hatırı âlilerindödir, Sıhhiye ve Muave
neti Îçtimıaiye Vekâletini tekabbül buyuran ze
vat çjok zaman başka vekâletlerde meşgul ol
muşlardır. Kendi vazaifiyle meşgul «lamamış-
1 ardır. Yani Muaveneti İçtimaiye vazaifi şöyle 
dursun, başlıbaşınıa Muaveneti İçtimaiye kadar 
mühim olan Sıhhiye Vekâleti vazaifi dahi 
hakkiyle ifa edilememiştir. Bu ve'kâletin 'ser
güzeşti cidden çok gariptir. Ve çok acıdır. Bi
naenaleyh Ragıb Beyefendi ayrıca bir vekâlet 
ilâve edeceğine bu vekâletin ikabul ettiğimiz 
unvanına mukabil bir şekli istikrar gösterirler-
se zannederim ki bütçeye daha fazla !bâr olmak
sızın hakiki bir şekil göstermiş olurlar. Mak
sadım şudur : Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Vekâleti ya vardır, ya yoktur. Varsa bu ve
kâleti ifa eden Vekil Bey (Vekâlet 'kenidi işiy
le meşguldür. Buna bakaamaz) diyemez. Esa
sen bu vekâleti kabul buyurmuş olduklarından 
dolayıdır ki bu suale mâruz kalmışlar ve cevap 
vermişlerdir. Fakat verdikleri cevap bir vekilin 
vereceği cevaptan çok uzaktır. Eğer Sıhhiye ve 
Muaveneti İçtimaiye Vekâleti vazaifi meyanm
da Muaveneti İçtimaiye işleri yoksa esasen bunu 
fiilen kaldırmışlar demektir, imzalarında da yok
tur. Yoksa efendiler o halde Muaveneti İçtima
iye mesaili münhaldir ve bundan vazgeçmişiz 
demektir. Artık muhacirin mesaili ile iştigal et
mek ve bu baptaki sualler beyhude olmak lâzım
dır. Şimdi biz Muaveneti îçtimaiyenin nereye 
gittiğini arayıp bulmamız lâzımdır. (Handeler) 
Efendiler; ne gariptir ki senelerce evvel müthiş 
mezalim karşısında memleketlerini terk ederek 
buraya kadar hicret eden zavallı kardeşlerimiz, 
yine memleketlerine bir-an evvel kavuşmak için 
senelerden beri arzu gösterdiği halde elyevm 
memleketlerine kavuşmak saadetine muaffak ola
mamışlardır. Zulüm, insanları hicrete mecbur 
eder. Fakat bu zulüm zail olduktan sonra bu in
sanların memleketlerine kavuşması en iptidai, 
en basit hakkıdır zannederim. Şimdiye kadar bu 
hakkın ihkak edilmemiş olması zannederim ki 
bizim uhtemize de büyük bir mahcubiyet yükle* 
tebilir. Memleketlerinden cüda kalan bu zavallı 
kardeşlerimizi bir an evvel göndermek bizim vazi* 
femiz, vazife! millîyemiz, vazife! medeniye ve in-
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sariiyemizdir. Bunların bir an evvel gönderiltmesi 
her halde çok lâzımdır. Evvelemirde iade keyfi
yeti neye mütevakkıf ise memleketimizi kül haline 
getirmemek için bunların bir an evvel iadesine 
çalışmalıyız. 

ŞEVKET B (Bayezid) — Kâğıt üzerinde ça
lışmalı değil mi? 

HASAN BASRÎ B. (Devamla) — Efendi
ler; iade edilecek bu zavallı kardeşlerimizin ia
desinden sonra vermek istediğimiz bir milyon lira 
acaba o yanmış, yıkılmış bütün vilâyetlerimizin 
ihtiyacatma tekabül edebilecek midir. 

Efendiler, bu para baştanbaşa yanan tutu
şan bir binaya bir bardak su dökmekten başka 
bir mahiyeti haiz değildir. Ragıb Beyefendinin 
ve bâzı rüfekamızm pek muhik olarak söyledik
leri gibi bu mesele bir, iki, üç, dört milyon lira 
meselesi değildir. Bu mesele, bu mesele ile alâ
kadar olacak bir vekâlet elyevm var olup olmadı
ğının halledilmesi meseledir. Bununla kim işti
gal edecektir Ve şimdiye kadar niçin iştigal. 
edilmemiştir? 

Efendiler, Durak Beyefendi nüfus meselesi
ne temas ettiler. Milyonlarca para Veriniz! Bun
lara bir kaç günlük lokma tedariki imkânını te
min ediniz. Bugün arazimiz «ardullahi vâsıa» 
bomboştur. Bu memleketi bugün bu nüfusla 
yürütmenin imkânı yoktur. Daha esaslı, daha 
amelî ve umumi çareler ve tedbirler düşünmek lâ
zımdır. Fakat bunu düşünecek yer neresidir? 
Bilmiyorum. Efendiler, Yunan işgalinden kur
tulan memleketlere de ufak bir hediyei tahsisat 
verildi. Fakat bunların ne kadar müfidolduğunu 
arkadaşlarımız izah ettikleri için bu noktalara 
temas etmiyeceğim. Dairei intihabiyemden avdet 
ediyorum. Yol üzerinde ufak bir nahiyeye ras-
geldim, o nahiyeye verilen bin liralık tahsisatın 
tevzii, taksimi itibariyle birçok suistimale uğra-
diğını işittim. Bu Hükümete bilhassa kendi vazi
fesine taalluk etmediğini zanneden Hükümete, 
istediğiniz kadar tahsisat veriniz, bu tahsisatın 
tarzı tevziinin âdilâne olduğuna bakamaz, an-
lıyamaz. Çünkü, kendi işi olduğunu benimse
miyor. İşittiğime göre verilen birkaç bin lira 
tahsisat ile bilâmüzayede mültemes tüccardan 
çivi alınmış, yirmi kuruşa o'kkasmı vermeye 
başkası talibolduğu halde otuz beşer kuruşa 
çivinin okkası mubayaa edilmiş. Halka çivi tev
zi olunmuş, ekmek istiyen, lokma istiyen halka 
çivi yutturulmuş. (Handeler) Halk, otuz beş 
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kuruşa tedarik edilen bu çivileri, gitmişler, bu . 
çivileri satan tüccara satmışlar, fakat kaç ku
ruşa? Yirmişer kuruşa... Efendiler! Bunlarla 
meşgul olan vekâlet yoktur. Beyhude uğraşı
yorsunuz. Yüz binlerce, yüz milyonlarca para, 
lira tahsisat veriniz, bununla uğraşacak vekâ
let yoktur. Fakat günahtır, efendiler! Oralarda 
ağlıyan dindaşlarmızdır, feryadeden kardeşleri-
nizdir, yıkılan, harap bir halde kalan kendi 
memleketlerinizdir. Bunun çaresini daha umu
mi, daha esaslı bir surette düşünmek lâzımdır. 
Bilmiyorum bunun çaşesi nedir? Rüfekayı muh
tereme çarelerini söylesinler, vekâletlerden 
ümidediyorlarsa vekâlet yoktur. Resmen de yok
tur, işte lâyiha. 

Dr. TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Efen
dim, müsaade buyurunuz cevap vereceğim. İki 
üç aylık muvakkat olarak Heyeti Celilenizin 
tensibiyle bulunduğum . vekâlette bu meseleye 
ait nöktai nazarı arz edeyim, sonra da bugün ne 

* yapılabilir? Ona ait mütalâamı arz edeceğim : 
Hiç şüphesiz bir devlette tahrip veya sair su
rette ne olursa olsun emlâki tahribedilen insan
ların mülkiyet prensibi cari olduğu müddetçe 
onların zarar ve ziyanını tazmin etmek son se
nelerin insanlara bahşettiği mefhumdan biridir. 
Ve filhakika Harbi Umumiden sonra tam taz
min esasını birçok mütemeddin devletler kabul 
etmiştir. Ve tazmin etmiştir ve ilk defa olarak 
Fransa ve Belçika'da yurtları harabolan adam
ların zarar ve ziyanı, tam Devletin borcu ola
rak kabul edilmiştir. Müstahlâs memleketimizi 
nasıl bir süratle kurtardığınızı biliyorsunuz. 
Onu mütaakıp yüz binlerce vatancüda halk bir 
an evvel memleketine kavuşmak istiyordu. 
Hain ve bir çete ordusu da onların barınabile
ceği neleri varsa yakmış, yıkmış gitmişti. îşte 
bu vaziyet karşısında ve bu esnada idi ki, mu
vakkaten vekâlete geldim. îlk düşündüğümüz 
esas kabili tatbik bir esas olmalıdır, diye kendi 
kendime tefekkür ettim. Otuz sekiz senesi için 
yapılacak şey açıkta bir kimseyi bırakmamak, 
bir dam altına sokmak, hastalıktan korumak, 
açlıktan, sefaletten kurtarmak ve otuz dokuz 
senesi için de her halde bunların harabolan yer
lerinin tamiri esbabına, her halde kabili tahak
kuk olmak üzere, memleket ve milletin bütçe
sinin kabiliyetiyle mütenasip bir usulü müspet 
kabul etmek idi. 1338 senesi programı tamamen 
tatbik edilmiştir. O yüz binlerce halk yerlerine 
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yerleştirilmiştir. Hiçbir hastalık onları rahat- I 
sız etmemiştir. Başka diyarda, başka zamanlar
da olduğu gibi kimse açlıktan ölmemiş ve niha
yet yağmur altında kalmamıştır. Aynı zamanda 
aylardan beri, senelerden beri Şark tarafların
daki vilâyetlerimiz halkına bir an evvel ifasına 
borçlu bulunduğumuz halde sırf yine müfteris 
düşmanların savletleri yüzünden geç kalan ve 
o kadar geç kalan ki, muavenet edilecek, affe
dilecek yerde yine onların hamiyetine müracaat 
ederek vergisini, askerini, malını ve hayatını 
aldığımız o diyar, o havali halkına biraz nefes 
alınca - Taım bir imdat demiyeceğim - şem'ai 
imdadolsun düşünülmüştür. O vakit Muvazenei 
Maliye Encümeninden vilâyatı Şarkiye ile ha-
valii merkeziye için bir tahsisat talebetmiştir, 
zannederim aradan aylar da geçti ve iyi hatır-
lıyamıyornm. Israrıma ve peık ço'k ısrarıma rağ
men bu kanun bugüne kadar teahhur etti. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Kaç. ay.,1 an beri? 
Dr. TEVFİK RÜŞTÜ B. (Devamla) — Zan- • 

nederim Muvazeneli Maliye Encümeni peık iyi 
hatırlar her halde, zaten müddeti vekâletimin 
çok uz alt olmadığına bakılırsa bir iki aylık bir 
meseledir. Hattâ hiç unutmam encümenin bu hu
susta büteeddki her müşikülâtı iktiharn ederek 
bu fedakârlığı yapmasını rica etmiş ve demiş
tim ki, masarif doğrudan doğruya halka taal
lûk ettiği vakit bütçe .müşkülâtını oritaya koy
mak reva olmaz. Eğer bütçede tasarruf bir şiar 
ittihaz edileceikse ve devam edilecekse ilk gün
lerde söylediğim gibi onu daha başlka sahalar
da aramalıyız. Yoksa yarın bize askerini, Ver
gisini verecek olan bu halka aidolan masariften 
iıktisadölamaz ve buna iktisat denmez. 

ALI SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — Mu
kaddeme yapıyorsunuz, çok rica ederiz esasa 
giriniz! 

Dr. TEVFİK RÜŞTÜ B. (Devamla) — Çok 
teşekkür ederim ve onun için bu kanunun bir 
an evvel Meclise sevlkiyle 'kabulünü Heyeti Oe-
lileden rica etmeyi ıbir vazife bilirim. 1339 se
nesinde yalnız Ibu havaliye karşı borçlu okluğu
muz deynin naçiz Ibir miktarını ödemeye Hü
kümet borçludur. O havali harabeye dönımüş-
tür. Hükümet, o haraibenin imarı çaresini dü-
r;"nınrvk anecburiyetündedir. Eğer bu memleket
te mülkiyet varsa ve eğer Hükümet o verlerde 
yaşıyan halkın mâl, can ve ırzının mütekeffiliy-
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j se ona gelen her zararı ve ziyanı kendi kabi

liyeti nispetinde Ödemek (mecburiyetindedir. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Hükü

met bir taraftan yukıyor. 
Dr. Tevfi'k Rüştü B. (Devamla) — Ve o va

kit 1338 ıseneisi için (kabili tatbik olmak üzere 
şu düşüncede bulunmuştum. Bu düşüıiL-eme bâ-

* zı arkadaşlar ıda şu ışeyi ilâve etmişti. Belki tek
lif edilmesi lâzımgelirdi ve teklif edilmiştir de 
biz bütçemizi nazarı itibara alarak bütün bu 
harabolan yerleri tamir etmek için lâ.-n'mgelen 
parayı, düşmandan alacağımız tazminatı muay
yen ollmadıkça, Devletten alacağız. Fakat her 
halde anların inşâatı için, inşaatının vergilerini 
affetmek de elimizde değildir. Binaenaleyh; 
şirketlere kolaylık göstermek ve hulâsa Devlet
çe bir kredi müessesesi yaparak ve her taraf
tan başlka ımem'leketlerdeki 'kredilerden istifade 
ederek bir an evvel inşaata teşebbüs etmek, bu 
da olur şey değildir ve en sonra doğrudan doğ
ruya mahiyeti itibariyle mübadeleye tâbi olan 

•halk ile zarar ve ziyan gören halka aidolan em
vali metrılkede de Hükümetin hiç bir hakkı yok
tur ve bunun da böyle olmasını en tabiî bir 
şey telâkki öderim. 

MÜFtD Ef. (Kırşehir) — Mahalline masruf 
olmak üzere. 

Dr. TEVFİK RÜŞDÜ B. (Devamla) — Evet 
mahalline masruf olmak üzere. 

EMİN B. (Erzincan) — Buyurduklarınız Hü
kümete ihtar mı? 

j Dr. TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Devamla) — Ha. 
yır.. Ben böyle düşünüyorum. Binaenaleyh; bü
tün bu işleri toplayıp isterseniz yeni bir idare 

! yaparsınız. Yok istemediğiniz takdirde bu işle-
! rin istilzam ettiği bütün hukuk ve vazaifd topla-
| mak şartiyle bir Hükümet ve Meclis meselesi 
i olarak yapabilirsiniz efendiler! iskân edilecek 
I bir halkın veyahut imar edilecek bir yerin taal

lûk ettiği maddenin bir kısmı falan vekâlette ve 
i bir kısmı filân vekâlette olursa ve ibunlar ara

sında insicam ve intizamı temin edecek esaslı 
bir lâyihai kanuniye vücut bulmazsa halihazıniy-

; le Hükümetin bunu yapabileceğine kaani deği
lim. Söylerim sarihtir. Maksadımı arz ettim. 

| YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Efendim, ben-
| deniz bu teklifi tavik, tehir ettirecek beyanatta 
I bulunulacağını hatıra getirmediğim için söz söy

lemeye lüzum görmemiştim. Fakat bu kanaati-
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min aksi tebarüz etti. Bâzı arkadaşlarım cephe
den değil, yandan gelerek paranın azlığından 
bahsile ve bu beyanat ile teklifi tavik ve tehire 
düşürmek istediler. Bu yüzden bendeniz de söz 
söylemek ıztırarında kaldım. Hattâ, Muhterem 
Mazhar Beyefendi buyurdular ki; falan tve fi
lân yerler de haraboldu. Oralara verilip de bu
ralara verilmemek... 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Ben öyle söy
lemedim; yanlış anlaşılmış. 

YUSUF ZIYA B. (Devamla) — Zabıt (bura
dadır. «Bünyei Devlette sarsıntı vücuda geti
rir» dediniz. Aynı tâbirdir. 

Dr. MAZHAR B. (Devamla) — Çok yanlış. 
Ben böyle bir şey söylemedim. Onu blenden ev
vel söyliyenler söylemiştir. Zabıt tabolunduğu 
zaman zatiâlinize arz ederim. 

YUSUF ZÎYA B. (Devamla) — Pekâlâ efen
dim, zabıtta görürüz. Şark ve Garp ayırmıya-
lım. Fakat bunları tabiat ayırmış, vaktiyle 
Garpta istihlâs edilen mahallere tahsisat veri
lirken Ragıb Beyefendi de o kanaatle müdafaa 
etmiştir. 

RAGIB B. (Kütahya) — Vilâyatı Garbiyeye 
tahsisat verilmemiştir. Tavizan tohumluk zahdre 
verilmiştir. İnşaat için on para verilmemiştir. 

YUSUF ZÎYA B. (Devamla) — O tahsisat 
veyahut o zahire verilirken ve kendileri burada 
hararetle müdafaada bulunurken o tahsisatın 
nereye verileceğini biliyorlarmıydı, bilmiyorlar 
mıydı? 

RAGÎB B. (Kütahya) — Orada halk açtı. 
Yerleri düşmandan istirdadedildiği için açtı, ve
rilmesi zaruri idi. Yalnız o gün için verilmiştir. 

YUSUF ZİYA B. (Devamla) — Bendenizin 
en ziyade nazarı dikkatimi celbeden Sıhhiye ve 
Muaveneti İçtimaiye Vekili Muhtereminin bu 
teklife taraftar olmıyacak bir vaziyet almasıdır. 
Vekâlet, bu teklife taraftar gibi görünmedi. 
Bendeniz beyanatlarından 'bunu anlıyorum. 
Bizde bir haleti ruhiye var, gelen gideni beğen
mez. Mademki teklif selefi tarafından vâki olmuş, 
beğenmemek onu tavik etmek, tehir etmek ve 
kendi nöktai nazarına göre yeni bir kapı açmak 
öteden beri bu haleti ruhiyenin icabatındandır. 
Fakat temenni ederim ki Vekili Muhterem vilâ
yatı Şarkıyeye bir sadaka verirken bu nök
tai nazarı, buhaleti ruhiyeyi ileri sürmesin. 
Gayrikabili inkârdır ki Harbi Umumi ve onu vel-
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yeden hâdisatı mütevaliye Türkiye'nin Şarkı
nı da, Garbını da, Şimalini de, Cenubunu da yer 
yer tahribetmiş, yer yer harabetmiştir. Fakat 
yine gayrikabili inkardır ki havalii Şarkıyeyi 
baştanbaşa yakmış, yıkmış, Sahrayı Kebire 
çevirmiştir. Vilâyatı Şarkıyeyi Ruslar istilâ et
miş, fakat hakikatte vilâyatı Şarkıyeye Erme
niler tecavüz etmiş, vilâyatı Şarkiye Ermenile
rin istilâsına, Ermenilerin taaruzuna mâruz kal
mıştır. Vilâyatı Şarkıyenin o ezelî ve ebedî 
düşmanları, oraları kan ve ateş tufanlarına boğ
muştur. O sel felâketi önünden kaçan o hava
linin zavalı halkı Türkiye'nin aksamı müteba-
kıyesinde yer yer sürünmüş, yer yer sefil gez
miş, yer yer ölmüş, fakat ne vakit ki badelis-
tihlâs bir kısmı tekrar memleketlerine dön
müş, maatteessüf kül yığınından başka bir 
şey görmemiştir. Hükümeti saiife bu akıbeti, 
bu harabiyi nazarı dikkate alarak oralara az 
-çok bir şey tahsis etmişti. Fakat zaman bunu 
onlara vermeye müsaade etmemişti. Heyeti Ce-
lilenize sorarım. Vilâyatı Şarkıyenin bu hara-
bisi hepimizce malûmken şimdiye kadar kaç 
para verilmiştir? 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Canım bizden 
Tekâlifi Habiye olarak sekiz yüz bin, belki 
iki, üç milyon lira aldılar. 

YUSUF ZİYA B. (Devamla) — Felâketze
delere muavenet şiar ve şanı insaniyettir. Hal 
böyle iken efendiler vilâyatı Şarkıyeye bugü
ne kadar kaç para verilmiştir ? 

ALİ RIZA B. (Kars) — Güneş oradan doğ
ar ya! Onlara kâfidir, yeter onlara. 

YUSUF ZİYA B. (Devamla) — Arkadaş
lar muterem arkadaşlarımdan bâzılarrı bu 
para azdır, bu az para verilmesin dediler. Efen
diler bu sadakadır. Sadakayı versinler. Ondan 
sonra kendilerinden rica ederim, daha* büyük 
bir teklif ile Meclisi Âliye gelsinler. Biz de 
kenidlerine minnettar olalım, teşekkür edelim. 
Fakat sadakayı tehir edip de büyüğüne git
mek vermemektir, tehir ekmektir. Taşı düştüğü 
yerden kaldırmamaktır. Eğer arkadaşlarım bu 
verilsin, bu azdır, bu verildikten sonra daha 
çoğu, daha milyonlar verilsin buyursalardı 
kendilerine bu kürsüden arzı teşekkür eder
dim. Fakat görüyorum ki bu noktadan tekli
fi tavik etmek, tehir etmek istiyorlar. 

RAGIB B. (Kütahya) — Maksadımı çok nok
san anlamışsınız. 
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YUSUF ZlYA B. (Devamla) — Muhterem I 

Mazhar Beyefendi buyurdular ki: Para az ol- I 
duğıı için teklifi bu noktadan reddederim, 
bunu da inkâr buyurmalar ya! Arkadaşlar, 
para azdır. Bu gayrikabili inkârdır. Fakat bu 
sadakadır. Bu sadakayı da diriğ mi buyura
caksınız ? 

ABDÜLHAK TEVFÎK B. (Dersim) — Sa
daka kelimesini lütfen geri alınız. 

i-
YUSUF ZIYA B. (Devamla) — Az paraya 

sadaka derler. Arkadaşlar, mevsimi inşaat geçi
yor. Bu mevsimi inşaat geçmezden evvel, her 
ne verilirse - sadaka mıdır, tahsisat mıdır? Her 
ne ise - vaktiyle verilmesini istirham ediyorum. 
Çünkü vaktinde verilen az para, vakitsiz verilen 
çök paradan çok iyidir. Binaenaleyh; teklifin bu 
şerait dâhilinde bile kabulüne ehemmiyetle ta
raftarım. Teklifin kabul buyurulmasım temenni 
ediyorum. 

EMÎN B. (Eskişehir) — Efendim; Vilâyatı 
Şarkıyeye istenilen yüz elli bin lirayı Durak Bey 
(biraderimizin buyurdukları gibi bu zavallılara, 
bu biçarelere vermiyelim diyecek hiçbir arkadaş 
yoktur ve hakikaten hisse kapılmamalıdır. Bilhas- ı 
sa Yunan'm tahrip ve fecayiine mâruz kalam ma
haller ahalisi encümende nazarı dikkate alınma
mış. Bunlar hakkında bir şey de düşünülmemiş. 
En doğrusu bu, Adana ve civarı hakkınfdadır. 
Maddeye bakıyorum da şunu görüyorum. Orada 
«Ahiren Yunan istilâsından tahlis ve istirdadolu-
nan mahallerden gayrı aksamı memlekette ahvali 
harbiye ilcasiyle» deyince bu Adana ve Anteb'i 
alıyor. Diyebilirim ki, muhterem encümen Reisi 
burada kendi evinin önünü süpürmüş oluyor. Ya
ni umumi düşünmemiş. Yoksa sözlerim vilâyatı 
Şarkiye muhtaç değildir, Adana muhtacı muave
net değildir demek değildir. Burada Doktor 
Mustafa Beyin de dahli vardır ki, nazarı dikkat
lerini ceîbetti galiba... 

ıDr. MUSTAFA B. (Kozan) — Hayır efen
dim yanlış düşünüyorsunuz. 

EMÎN B. (Devamla) — Şimdi efendim; Ve
kâlet meselesine gelince... I 

REİS — Efendim; şimdi kanunun heyeti I 
umumiyesini müzakere ediyoruz. Maddelerden I 
bahsetmeyiniz. I 

EMlN B. (Devamla) — Heyeti umumiyesin- I 
den bahsediyorum efendim. Meselede millet de, I 
Devlet de heyeti mecmuası itibariyle zarar gör- I 
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düler. Fransızlar, Almanların tahribettikleri yer
leri tamir ediyorlar. Hususi vekâlet de ihdas et
tiler. Fakat bunun karşısına bolca da para koy
dular. Şu vaziyet karşısında biz de bolca para ko
yarak bir vekâlet ihdas edersek memurin maaşı 
meselesi gibi sair şeyler araya girer. Bu iş teza-
uf eder. Bendenizce Sıhhiye ve Muaveneti İçti
maiye için bu iş biçilmiş kaftandır. Yani başka 
yapacakları iş yoktur. 

EMÎN B. (Erzincan) — İhtisas meselesidir. 
EMÎN B. (Eskişehir) — Efendim; kendi bün

yesinde ihtisası vardır, müsteşarı var, fen me
murları olabilir. 

RAGIB B. (Kütahya) — Sıhhiye ve Muave
neti İçtimaiye Vekili sizin gibi söylemedi. Başka 
türlü söyledi o sizden salâhiyettardır. 

EMÎN B. (Eskişehir) — Ben asıl salâhiyetta-
nm ve nofctai nazanımı söyledim. Vekâlet ihdas 
etmek, bir milyon lirayı oraya hasretmek, az - çok 
muhacirin için ayırmış olduğunuz bu parayı da 
hiç etmek demektir. 

HACI AHMED HAMDÎ Ef. (Muş) — Bir 
milyonu o vekâlete hasretmek demektir. 

EMÎN B. (Eskişehir) — Sıhhiye ve Muave
neti İçtimaiye Vekâleti buna bakar. Vekâletin 
sureti teşkili ve esbabı tesisi de bundan ibarettir. 
Başka mânayı vücudu yoktur. Efendim; bu me
sele millet meselesidir. Böyle ecnebi şirketlere ve
relim, onlarla Ibu memleketi tamir ettirelim. Bu 
da gayet muzırdır ve ağza alınacak bir şey değil
dir. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Aferin Emin Bey! 
EMÎN B. (Devamla) — Esbabım arz ediyo

rum. Biz şimdi kâşaneler istemiyoruz. Bizim şirnı-
d'iiifc istediğimiz şey; sıkıştığımız vakit kerpiçten 
evde oturup bulgur yemektir ve bizi yaşatan da 
budur. Yaşatacak meziyet de budur. Şimdilik arz 
ediyorum : Bu memlekette halka mesai için eline 
bir vasıta olacak, bir çift öküz vermek, on kilo 
tohum vermek, iki tane damızlık hayvan vermek 
çaresi vardır. Bu Ibendenize ıgöre güç değildir. 
Şimdilik onları çalışacak bir vasıtaya malik kıla
rız, Ziraat bankalarından, bunlara az faizle l>eş 
sene zarfında ödemek üzere biraz para verilsin. 
Her livaya Ziraat Bankasından istikraz ettirelim 
veyahut Hükümetin Ziraat Bankasından aldığını 
verdirelim. Biz Hükümetten başka bir şey istemi-
yelim. Rica ederim; bunlara Ziraat Bankasında 
mevzu usulün fevkinde yüzde beş faizle (beş sene 
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müdldetle bir para verdirirsek 'altı «ay, bir sene 
onlar kendi kendini yaşatır, eski millet olur. 
Şimdi beyhude şey etmiyelim. Hükümeti icbar 
edelim. Ziraat Bankasına olan borcunu tamamen 
versin, vilâyata bir nispet dairesinde tevzi -etti
relim ve zürraa ikraz ettirelim. 

Şu halihazırdaki kanuna gelince : Doğrusu 
şu kanuna Hükümet iyi bakmamış, yahut üzerine 
mal etmemiş. Düşünseydi böyle olmazdı. Bu dert 
her yerde vardır. Evet, vilâyatı Şarkiye için Hü
kümet 500 bin lira istemiş, kâfi demiş, tekrar edi
yorum. Bu dert her yerde vardır. Muvazenei Ma
liye Encümeni de yalnız vilâyatı Şarkiyeyi dü
şünmüş, vilâyatı Grarbiyeyi düşünımemiş. Binaen
aleyh bunun reddiyle bunun, Sıhhiye ve Muaveneti 
içtimaiye Encümeni kendisine mal ederek yeni 
bir teklif şeklinde Meclisi Âliye sevk etmesini rica 
ederim. 

ALÎ RIZA B. (Kars) — Reis B&y, ben çok
tan söz almıştım. Acaba bizim sıramız gelmedi 
mi? Ben biraz dışarıya çıktımdı, o zaman mı ça
ğırdınız! 

REİS — Efendim Osman Beyden sonra söz 
sizindir. 

OSMAN KADRİ B. (Muş) — Bendeniz 
Tevfik Rüşdü Beye tekrar teşekkür ederim. İlâ
ve ederim ki; altı yüz seneden beri Osmanlılığı 
bugün ve ilâ yevmilkıyame Türkiye'yi yaşatan ve 
yaşatacak olan bu millet, geniş günün mütevazi 
müstağnisi, dar günün fedakâr yardımcışjdır. 
Ayağında çarığı, sırtında torbası, kağnısı arka
sında, kifafı nefs maişetine kani olur da yine 
izzetinefsinin kırılmasına razı olmaz. Hükümetin 
bu teklifini görünce ve daha levvel Heyeti Vekile 
arkadaşlarımızdan biri vasıtayla böyle ıbir tekli
fin. olduğunu istihbar edince sıkıldım. 

EMİN B. (Erzincan) — Efendim Hükümet
ten kimse yoik. Demin ıbir müdür vardı. Onun da 
canı sıkıldı, çıktı ıgalilba. 

OSMAN KADRİ B. (Devamla) — Söylüyo
rum, zabıtlar ^göstersin, bu an'aneye taımam'iyle-
riayetkâr olan dairei intihabiyeımin ve o muhitin 
hissiyatına tercüman olarak diyor ve kemali te
essür ve heyecanla bağınyorum ki, biz yağma
dan mal kaçıran nâkeslerden değiliz. Bu beş 
yüz bin lira yahut bir milyon, aksamı memle-
'ketimizin, harabolan muhitinin yalnız ahırları
nı tamir edemez. İşte nazarı şefkat ve merha
metinizi celp için daha evvel söylemiş ve yine 
tekrar ediyorum ki; bu memleketler, o mem-
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leketlerdir k i ; Harbi Umumiden evvel hareketi 
arzdan musabolan Aydm, Denizli, Konya'ya, 
İtalya'nın bilmem ne şeöırine birçok muave
netler yapmış, imkânsızlık karşısında hâk ile 
yelksan olmuş, yıkılmış, yakılmış berb'adolmuş-
tur ve bu defada tekrar ediyorum ki bu mem
leketlerde hayatı içtimaiye, hayatı iktisadiye 
sönüktür. Rıza Nur Beyefendi verilecek bu 
paranın köylere mahsus olduğunu, şehirlere 
vermenin lüzumu olmadığını söylediler,. Rıza 
Nur Beyefendinin bu memleketlerin elemleri 
için bir defa uğraşmış olduğuna kaani olsay
dım kendisine buradan alenen teşekkür ede
cektim. Fakat şimdi kemali teessürle beyan ede
rim ki ; Rıza Nur Beyefendi bir dakika orala
rın elemlerini sorup araştırmamıştır. Biliyormu 
ki Muş'ta ne olmuştur, ne vardır? Dikkat bu
yursunlar ki iki bin madenî altına yakın Tekâ
lifi Harbiyeye iane vermiş iken bugün buradan 
aldığım para ile geçiniyorum. Kendisinden te
menni ediyorum, bir kere oralara sorsun, anla
sın, sonra Vilâyatı Şarkıyenin 'köyleri mi çok 
harap, yoksa şehirleri mi çok haraptır? Onu 
anlamış olurlar. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bu 
verilen miktarı Rıza Nur Bey de kâfi görmü
yor fazlasını istiyor. 

OSMAN KADRİ B. (Muş) — Ben de bunu 
kâfi görmüyorum. Bugün bu verilecek para yı
kılan ahırlarımızın tamirine 'kâfi değildir. 

EMİN B. (Erzincan) — Vekil bunları za
bıtta okumaz. 

OSMAN KADRİ B. (Muş) — Ben öyle zan
nediyorum ki; bu teklif ile Hükümet vereceği 
paraların gayrimüsmir olacağını tahmin ediyor 
da dilencilere sadaka verir gibi bizi susturmak 
istiyor. Bizim memle'ketimizin istilâdan tahlisi 
altıncı senesine vâsıl oluyor. Bari bu altı sene
den beri saramadığı yaralarımıza 'bu suretle az 
daha tuz serpmesin. Vaktiyle İstanbul Hükü
meti bile beş milyon lira tahsisat ayırmıştı. Hâ
rikalar ibda'eden bu Meclisin içerisinden seçi
len Muhterem Heyeti Vekilenin şöyle bir lü
zumsuz ve izzetinefsimizi cerihader edecek bir 
teklif ile karşımıza geçmesine bendeniz çok 
hayret ediyorum. Bütçemiz müsait değilse biz 
yine dar günün fedakâr insanlarıyız. Temennii 
muavenet ederken milletin yüksek ruhuna 
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hitâbediyor, düştüğümüz 'bu 'badirede destıgiri-
miz olmasını diliyoruz ve yine mîlletin- ruhuna 
hitalbederek diyoruz ki; 'bizi düşününüz. Sön
müş, hâk ile yeksan 'olmuş, berflmdolmiTş vazi
yeti sıhhiyesinden, içtimaiyesinden hiçbir m ev- j 
cudü kalmamış olan o muhita nazarı şefkat at- j 

fedilsin, buna mütenasip bir şekil 'bulunsun Hü
kümet bizie sadaka verdiğini zannediyorsa biz 
bunu reddediyoruz, ka'bul etmiyoruz. 

DURAK IB. (Erzurum) — Nesi var ki için
de sadaka versinler? 

OSMAN KADRİ B. (Devamla) — Bizim 
dertlerimizi 'düşünsün ve adamakıllı tarasın, ne 
gi'bi noksanımız varsa onu ikmal etsin. Biz büt
çe dâhilinde, ve milletin büyük ruhuna hita'b-
ederek îs'tiane ediyoruz, yardım işitiyoruz. Ben 
Mecliste öyle bir çığır, öyle (bir cereyanın mev
cudiyetini anlıyorum İki; Ibu defa bu beş yüz 
bin lira verilirse bu memleketlerin dertlerine 
bir dereceye kadar derman olmuş olur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Beş 
yüz bin lira değil, bir milyon liradır. Hüküme
tin lâhiyasmı değil, Muvazenei Maliye Encüme
ninin mazbatasını okuyunuz. 

OSMAN KADRÎ B. (Devamla) — Bende-
nizce paranın miktarı mevzuubahis değildir. Mem
leketin ahvali ruhiyesini anlamak zarureti var
dır. O anlaşılsın bendenizce kâfidir. Bence vi-
lâyatı Şarkıyenin ihtiyacatı muhakkaktır, vilâ-
yatı Şakiyenin ihtiyacatma bugüne kadar hiç 
bakılmamıştır. Ragıb Beyefendi çok güzel söyle
diler, bendeniz de Ragıb Beyin sözlerine kemâli 
hulûs ile iştirak ediyorum. Ben de tahmin ederim 
ki Bitlis vilâyetinin bütün livalariyle îzmir 
vilâyetinin bütün livalarının varidatı mukayese 
edilirse elbette İzmir'in varidatı fazladır. Fa
kat vilâyatı Şarkıyenin varidatı vaktiyle ordu
ların bütün maişetini temine kâfiydi. Hayat 
pahalılığı o yerlerin işgalinden sonra başladı. 
Moskova Muahedesinde bu harabedilen yerler
deki zararların tazmin edilmesi hususunu alâ
kadarları mevzuubahsetmediler, düşünmediler. 
Biz de memleketin geçirmekte olduğu elemli gün
leri, vaziyeti düşünerek o mesele üzerine sesimi
zi çıkarmadık. Memleketimizin ihtiyacatmı pek
âlâ takdir ediyorduk. Bugün bu yardım zama
nının geldiğine kaani oluyoruz ve bu sebeple ri
camızı tekrar ediyoruz ve eğer henüz vakti gelme
miş ise ısrar etmiyoruz. Devletin siai haline 
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intizar edeceğiz. Hükümetten tekrar tekrar rica 
ediyoruz ki; memleketimize hakikaten şefkatli bir 
nazar atfetsinler. Şirketlerle ve hangi suretle 
olursa olsun. Bizi bu suretle müteşekkir ederler. 
Aksi takdirde şu teklifin kabul edilip edilmemesi 
bence müsavidir. 

ALİ RIZA B. (Kars) — Arkadaşlar! Pek 
güzel bilirsiniz ki ben iki seneden beri bu kürsüye 
beş veya altı defa ya çıkmışımdır, yahut çıkma-
mışımdır. Çıkmamaktan maksat erbabı hukuku 
kendime tercih ettiğimden dolayıdır. Bu ka
nunda ise.. Bu kanun vilâyatı Şarkıyeye aidol-
duğu için bugün bu kürsüye çıkmayı katiyen 
arzu etmediğim halde çıkmaya mecbur oldum. 
İlk evvelâ şüphe kalmamak için arz edeyim ki: 
Memleket denildiği zaman ne vilâyatı Şarkiye, 
ne Garbiye, ne Cenubiye ve nede Şimaliye mev
zuubahis değildir. Meclisi .Âliniz memleketi kur
tarmak hususunda buraya toplandığınız için 
ve bu hususta hepiniz müttehidolduğunuz için 
bugün bütün memleketi kurtardığınıza şahitsiniz. 
Halbuki maalesef şimdi bu kürsüye çıkan bâzı 
arkadaşlarımızın siyaseten ve nezaketen söyle
dikleri sözlerde bir parça tefrika görmekte
yim. Bu kanun öyle bir kanundur ki hakikaten 
bu kanunda yazılan bu miktarın oradaki zavallı 
halkın, asırlardan beri ayaklar altında çiğnenen 
vilâyatı Şakıyenin hiç de derdine derman olamı-
yaca^ma bendeniz de kaaniim. Bundan başka 
kanunun tatbikatında, paranın tevziatında ne 
gibi suiistimaller edileceğini bildiğim halde bunu 
bize bırakmamış olsaydılar yine arkadaşlarıma 
çok teşekkür ederdim. Hiçolmazsa oradaki ya-
şıyan insanlar görürdü ki, bizi dedüşünen bir 
Hükümetimiz vardır. 

Arkadaşlar; o memleketler altı senelik bir 
esaretten kurtulmuştur. Bir kısmı ise kırk sene
lik zinciri esaretten kurtulmuştur. Evet bunlar 
şimdiye kadar hiç feryadetmediler, hiç bağırma-
dılar. Çünki vaziyeti görüyorlardı. 

Sonra hizi mebus gönderdikleri vakit ve 
biz dairei intihabiyemizi gezdiğimiz zaman 
«kardeşlerimiz, derdiniz nedir? Söyleyiniz; 
bizi mebus intihabettiniz» biz' sizin vekiliniz 
olduk dediğimiz vakit «Bizim istediğimiz ordu 
ve memleketimizin ve Hükümetimizin selâ
metidir.» elemişler ve bizi buraya bunun için 
yollamışlardır. Onlardan almış olduğumuz il
hamdır ki bizi burada senelerce sükûta mec-
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bur etti. Bunların ihtiyacatı hakkında bura- I 
da bir defa olsun söz söylememişizdir. Sü- I 
kut ettik. Bu teklif de bizim teklifimiz de- I 
ğildir. Binaenaleyh hiç şüphe yokki gayemiz 
tamam yerini bulmuştur. Gayemiz yerini 
bulmakla beraber yine biz sükût etmekte idik. 

Arkadaşlar; idare hususunda olsun, bir 
defa vilâyatı Şarkıyeye dönüp bakan olma
mıştır. Vekillerimizin hiçbirisi bile -bakma
mıştı v. Sıhhiye noktasından insanların kıy
meti, oralarda yaşıyan diğer mahlûklardan 
ayrılmamıştır. O vilâyetleriniz doktorsuz ya
şıyor ve bütün şeysini tabiata terk etmiş, He
yeti Vekileden gelen ve halkın derdine derman 
olmıyan bu lâyiha buraya gelmemiş olsaydı 
bendeniz bir takrir verecektim, ve Heyeti Ce-
lilenizi saatlerce yorup ısrar edecektim ki ye
niden bir Heyeti Vekile teşkil edilsin ve bu
nun adına da, Heyeti Vekilei Şarkiye mi di
yelim, ne diyeyim? Böyle bir şey densin. Çün
kü bu Heyeti Vekile orayı görmüyor diyecek- -
tim. Fakat lâyiha o fikrimi bir parça olsun 
tadil etti. Hiçolmazsa, azıcık olsun vilâyatı 
Şarkıyo düşünülmüş. 

Arkadaşlar! Bu iş söylemekle bitecek bir 
iş değildir. Bunu Meclisi Âlinize açık bir tâ
bir ile şu suretle ifade etmek istiyorum : Me
selâ çarşıya giden bir aile reisinin üç evlâdı 
varsa evine üç ekmek götürür. Çocuklarının 
üçüne de birer tane verir. Bu suretle hiçbirini 
incitmez. Fakat iki tane götürecek olursa 
mutlaka birisi boynunu büker. Fakat ben 
bunu Doktor Mazhar Bey gibi zannedemiyece-
ğim. Çünkü; arkadaşımız Aydın Mebusu 
Muhteremi Esad Efendi ilk evvelâ buraya 
çıkıp vilâyatı Garbiyenin felâketinden bah
settiği vakit az kaldı ağlıyacaktım. Pek doğ
ru efendiler, tasdik ederim. Doktor Beyin bah
settiği sarsıntıdan hiçde emin değilim. Çünkü 
bir milyon beş yüz bin lira için memleketini 
seven bir millet sarsıntı yapmaz. Ne sarsın
tısı, yermi oynıyacaktır, kızıl öküz mü boynu
zunu sallıyor, ne oluyor? Ben anlamıyorum. I 
Memaliki Şarkiye, memaliki Garbiye sözü ol
mamalıdır. Millete yazıktır ve böyle şey yok- I 
tur. Arkadaşların sözlerinden birçok not I 
tuttum, bunları burada izah etmeye imkân 
yoktur. Kısa olarak diyeceğim ki, bu para ora
ların derdine bir derman olamıyaeağını bil- I 
diğim halde ve suiistimal olacağından da emin j 
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bulunduğum halde diğer yerlere olduğu gibi 
buralara da bunu verelim. O millet de bu pa
rayı ıslatsın, suyunu içsin. Bunun için ka
nunun heyeti unıumiyesinin kabulünü teklif 
ediyorum. 

RElS — Efendim kifayeti müzakere hakkın
da takrir var. (Hayır hayır sadaları) 

Di-. MAZHAR B. (Aydın) — Müzakerenin 
ademikifayesi hakkında söz söyliyeceğim. 

REİS — Efendim on beş, on altı arkadaşı
mızın sözü var on arkadaşımız da söz söylemiş
tir. Fakat kifayet aleyhinde söz istiyenler ço
ğaldı. 

DURAK B. (Erzurum) — Müsaade buyu
rur musunuz Reis Efendi? Bir şey arz edeyim 
de mesele tenevvür etsin. Demin Sıhhiye Vekili 
Beyefendi burada gayet doğru bir söz söylemiştir. 
Bu sözü arkadaşlarımın nazarı dikkatlerine arz 
ediyorum. Bu sözü ben Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde atılmış yeni bir adım, diye telâkki 
ediyorum. Bundan dolayı bendeniz Vekili Muh
tereme çok teşekkür ederim. Demiştir ki : «Ben 
bu işi beceremem». Halbuki şimdiye kadar hiç
bir vekil burada, ben bu işi beceremem deme
miştir. Fakat Vekili Muhterem bu sözü söyle
miştir. Bunun için rica ederim, arkadaşlarımı
zın kimisinin bir heyet teşkil edelim, kimisinin 
bilmem ne teşkil edelim, diye bizim yorganın 
başına oyun oynatmasınlar. Rica ederim, bunu 
kabul ediniz. Bitsin gitsin. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Efendim, 
müzakere beyhude, çünkü vekâlet yok. 

MÜFlD Ef. (Kırşehir) — Kifayeti müza
kere aleyhinde söz söyliyeceğim. 

SIHHÎYE VEKlLÎ Dr. RIZA NUR B. — 
Efendim, demin Basri Bey beyanatlarında ve
kâletin münhal olduğundan bahsettiler. Vakıa 
bendeniz buradan gaybubet ettim. Moskova'ya, 
Harkof'a, Lozan'a gittim. Fakat, Heyeti Celile-
nin müsaadesiyle gittim ve sonra yerime vekil 
intihabedildi. Yoksa sandalyenin üstü boş kal
madı ve yine arkadaşlarımızdan biri işgal etti. 
Bunu da yapan Heyeti Celiledir. Vekâlet neden 
münhal imiş? iş de yapılıyor. Bunu bilmek lâ-
zımgelir. Burada dediler k i ; Muaveneti içtima
iye işlerinden neler yapılıyor, ben kendilerin
den soruyorum. Muaveneti içtimaiye Vekâleti 
ne demektir? Ve ne gibi vazifeleri vardır? Bu 
vazaifi söylesinler ve aynı zamanda bu vazaifin 
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kaç milyon lira ile yapılabileceğini söylesinler. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — İstediniz de 
Meclis vermedi mi? 

Dr. RIZA NUR B. (Devamla) — Rica ede
rim, bu tarzda söz söylemek hiçbir vakitte doğ
ru olamaz. Memleket için yirmi milyon liraya 
ihtiyaç vardır. Sıhhiye Vekâleti için bugün bu 
milletten bu kadar para istiyebilir miyim ve 
bunu siz verebilir misiniz, buna bütçe müsait 
midir? Yorganına göre ayağını uzatmak, atalar 
sözüdür. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — O halde 
böyle bir Vekâlet yoktur. Kendisi de itiraf et
miştir. 

' YUSUF ZIYA B. (Bitlis) — Buyurdunuz 
ki, Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti va
zifesini bihakkin yapabilmek için milyonlar lâ
zımdır, milyonlar olduğu halde bu işlerin görü
lemeyeceğine kaaniim, böyle olduğu halde Ve
kâleti nasıl ifa ediyorsunuz? 

SIHHÎYE VEKÎLÎ Dr. RIZA NUR B. — 
Bütün arkadaşlarım içerisinde zatıâlinize de 
ben bir sual soracağım. Çok defa buraya geli
yoruz. Bir milyon lira, iki yüz bin lira, üç yüz 
bin lira istiyoruz. Heyeti Celile reddediyor, pa
ra vermiyor, öyle midir, değil midir arkadaş
lar? (öyledir, sadaları) Fakat siz de vermiyor
sunuz ; vermediğiniz halde mebus gibi neden bu
rada duruyorsunuz ? 

YUSUF ZÎYA B. (Bitlis) — Bu suali bana 
sormaya hakkınız yoktur. Ben Vekil değilim. 

SIHHÎYE VE MUAVENETİ İÇTİMAÎYE 
VEKÎLÎ Dr. RIZA NUR B. — Bendeniz de si
zin gibi 'mebusum. Vekil mebusluktan sukut 
etmiyor. Söyleyiniz bunu! Eğer böyle ise söyle
yiniz. Katiyen böyle (değildir. Ben de -sizin giibi 
mebusum, ben de ısize ısual ediyorum. Cevap 
veriniz. 

YUSUF ZÎYA B. (Bitlis) — Siz kanaatini
zin hilâfına hareiket ediyorsunuz. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Vekil sıfa-
tiyle mi söylüyorsunuz, 'mebus .sıfatiyle mi, Rıza 
Nur Beyefendi? Bütün Meclisi Âliye meydan 
okuyorsunuz. 

SIHHÎYE VE MUAVENETİ İÇTİMAÎYE 
VEKÎLÎ Dr. RIZA NUR B. — Hayır hayır. 
ikinize söyledim, Baısri ve Yusuf Ziya beylere 
söyledim. İki zata söyledim. (Handeler) 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Buna aciz 
derler. 
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REİS — Efendim, ımüzakewe aleyhinde Maz-

har Beye söz veriyorum. 
MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Ben daha evvel 

söz istedim, 'kifayet aleyhinde ben daha evvel 
söz istedim. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Efendiler, ne 
kanunun mahiyeti ve ne de ne maksatla söz 
söylendiği ve müzakere edildiği birçok nıikatı 
nazardan anlaışıllmamış olduğuna 'kaaniim. Bun
dan dolayı müzakere "kâfi değildir. Esbabını 
arz edeceğim. Bendeniz en evvel bu kanuna 
muhalefet bayrağını çektiğimden dolayı olacak 
ki ismim pek çoık defa ımevzuuhahsold.!. Fakat 
muhalefetim, söyledikleri, bana atıf ve isnadet-
tilkleri şekilde değildir. 

YUSUF ZÎYA B. (Bitlis) — İsnat değil ha
kikattir. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — İnlkâr dediniz, 
falan dediniz. Katiyen değildir. Maksıt muga
lâta değil. Bendeniz 'bütün hayatı anebusiyetim-
de değil Aydmlılık, Aydın Mebusu namına vi
lâyatı Garbiye ve Şarkiye namına bir söz söy
lediğimi ve böyle yaptığımı ve o noktai nazar
dan kamım tenikid ettiğimi hatırlamıyorum ve 
hatırımdan da 'geçimemiştir ve mebusluğun da 
öyle olduğunu zannetmiyorum. Bütün arkadaş
larım da lıiç şüphesiz bendeniz gibi düşünüyor
lar. 

DURAK B. (Erzurum) — Mazhar Beyefen
di! Dairei intihabiyesi hakkında söz söyliyen 
mebus hata mı ediyor? Bir mebus hepsi için de 
söyler, dairei inithabiyesi için de söyler. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Olabilir. Fa
kat bendeniz Türkiye Büyük Millet Meclisimde 
bütün Türkiye halkını temsil eden bir âza şi
fahiyle söz ısöylediğimlclen daima bütün Türki
ye'nin menafiini, Türklerin menafii um ilmiyesi
ni hedef ittihaz ederek söz söylüyorum. 
Binaenaleyh sözlerimde vilâyatı Garbiyeye 
verilmez de vilâyaıtı Şarkıyeye verilirse şöyle 
olur, böyle olur tarzında hiçbir sözüm yoktur. 

Ben vilâyatı Garbiyeye son defa verilmiş olan 
paraların hiç faide temin etmediğini söyledim 
ve bugün dahi bu şerait altında vilâyatı Gar
biyeye beş milyon lira daha tahsis ^derlerse 
katiyen rey vermem ve aleyhindeyim. Çünkü 
prensibime, noktai nazarıma, muhakememe mu
haliftir, ımaızırdır, faideift değildir, israftır, ka-

ı naatim bundan ibarettir. Vilâyatı Şarkiye hak-
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kında da aynı kanaatle söz söyledim. Ben 
zaman geldi, burada Bedeli Nakdî Vergisinin 
tamamiyle aleyhinde bulundum, kudretimin 
fevkinde çalıştım. Çünkü fikrim, prensibim 
meselesiydi. Sırası geldi memleketin paraya ih
tiyacı bulunduğu bir sırada Tuz Rüsumuna 
beş misli zammetmeye Hükümet kalkıştığı zaman 
itiraz ettim, cidal ettim. Benim fikrim, prensi
bim mesejesi idi. Memleketin iratlarında böyle 
düşündüğüm gibi masraflarında da yine böyle 
düşünürüm. Binaenaleyh Ziya Beyefendinin 
daima fikirlerinden, cevval zekâlarından, cev
val fikirlerinden istifade ettiğim Ziya Beye
fendinin buyurdukları gibi vilâyatı Şarkiye ve 
Garbiye meselesini mevzuubalısetmediiıi. Dev
leti sarsar dedim kendilerinin istedikleri ve 
fakat benim katiyen arzu etmediğim şekilde 
sadaka mahiyetinde verilen paraların fayda te
min etmediğini, etmiyeceğini ve binaenaleyh 
bünyei Devletin sarsılacağını mevzuubahsettim. 
Binaenaleyh kendilerinin zannettikleri veya an
dıkları şekilde değildir ve bu fikrimîde musırrım. 
Binaenaleyh bendenizin doğrudan doğruya şahsı
ma ve fikirlerime Ali lîiza Bey tarafından dahi • 
serd edilen itirazat veyahut - böyle bir şey söy
lemediğimden dolayı diyeceğim - vâki olan is-
nadat, meseleyi hissi bir şekle dökmek, mesele
nin ilmî, mantıki şekilde aleyhinde bulunan
ların, o noktai nazardan tenkidatta bulunan
ların »adalarını boğmak için kabul edilmiş bir 
prensipten ibarettir. O, kendileri için âmili za
fer bir meslektir, devam edebilirler. Sıhhiye ve 
Muaveneti içtimaiye Vekâletinin getirmiş ol
duğu Kanunun anlaşılmadığını izah sade
dinde tekrar arz edeceğim ki, burada ka
nunun lehinde söz söyliyenler ya bunu bir 
sadaka diye tavsif etmişlerdir - ki, çok fe
nadır - yahut bu vatandaşlarınıza merhameti
niz, şıefkatiniz yok mudur diye hitabetmişlerdir. 
Kanunun, ibarelerine göz gezdiriyorum. Me-
sakin inşası hakkında olduğunu ' görüyorum. 
Ne sadakadan, ne rahm ve şefkatten bahsetmi
yor. Kanun deseydi ki ; bu memleket ahalisi 
zaruret içindedir, yardım için bir milyon lira 
verelim. Şimdi bir takrir imza ederim; hayva
nat vereceğiz, tohumluk vereceğiz, şu suretle 
yardım edeceğiz, çok muvafıktır. Derhal itası 
lâzımgelir. Fakat bütün Adana'dan tutunuz, 
Erzurum'a kadar, Trabzon'a kadar bir çizgi 
Çekiniz, üst tarafında kalan ve yalnız iki liva-

. 1339 0 : 2 
sında 70 bin harap hane bulunan havalide bu 
para mesakin inşasına tahsis edilmiştir. Bu 
noktai nazardan kanun musip değildir, mantıki 
değildir, faydalı değildir dedim ve bunu iddia 
edıyorum. Çünkü sizi maksada, hedefe isal ede
cek bir yol değildir. Şu halde asıl maksadı te
min etmiyecek olan bir şey ile iştigal abes olur. 
Ya bunun tamamını alabilmeli veyahut hiç al
mamalı veyahut deyiniz ki, en ziyade harabolan 
şu, şu karyeler imar edilecektir. Bu karyeler
de şu kadar harap ev vardır. En ziyade bugün 
yapılması içabeden beş bin ev için iki yüz lira
dan bir milyon lira eder. Ne âlâ şey! Mantık 
ve her şey bunun karşısında durur ve binaen
aleyh derhal bilâitiraz kabul edilir, fakat böyle 
sahası, cinsi hiçbir şeysi malûm olmıyan her 
halde bir milyonun değil, yüz milyonun, iki 
yüz milyonun ancak yapabileceği bir işi temi
ne çalışmak isteyen bu nâçiz kanunun aleyhinde 
bulunmak benim için en büyük bir şeydir ve 
onun için aleyhinde bulundum ve yine aleyhin-
deyim. Ancak bu noktai nazardan aleyhinde 
bulundum. Yoksa vilâyatı Şarkiye ahalisi için ol
duğundan değil.. Bu hiçbir vakit olamaz. Arka
daşlarımıza böyle bir sözü, böyle bir maksadı 
imaen dahi atfedebilmek için evvelâ vicdanınıza 
müracaat etmenizi rica ederim. Her halde yalnız 
Parlâmentoda dâvayı veyahut reyi kazanmak 
için her söz alelıtlak söylenilemez ve 'her rol mut
lak olarak ifa edilemez. 

ALÎ RIZA B. (Kars) — Rol yoktur. 
Dr. MAZHAR B. (Devamla) — Milleti ren

cide edecek ahvalden içtinabedece'k şeyleri ara
mak bir borçtur. En mühim bir meseledir. Bahu
sus içtimai hayatta münazara ve münakaşa mese
lesinde daima böyle hareket edenler partiyi ka
zanır. Evet efendiler, kanunun bu noktai nazar
dan dahi müzakeresinin gayrikâfi olduğu iddia
sındayım. Şu vesile ile arz edeyim; Muaveneti 
Içtinfeiye Vekâleti kaydettiğimiz gibi tamirat ve
kâleti olamaz. Muaveneti içtimaiye tâbirini Av
rupa devletlerinden almışızdır. Bu tâbirat on
lardan gelmiştir ve bu teşkilât oradan- gelmiştir. 

DURAK B. (Erzurum) — Gelmez olaydı o 
tâbirat, yerin dibine geceydi. 

Dr. MAZHAR B. (Devamla) — Müsaade edi
niz efendim. Bu tâbir onun Fransızcasından ve 
tercümesinden alınmıştır. îktübas edilmiştir. 

ALI RIZA B. (Batum) — Avrupalılar da 
bizden almıştır. 
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Dr. MAZHAB B. (Devamla) Pekâlâ! Teşek

kür ederim, ikaz buyurdunuz. Fakat Muaveneti 
İçtimaiye Vekâleti tamirat vekâleti değildir 
efendiler. Muaveneti İçtimaiye tamirat mesele
siyle iştigal edemez, Şu Heyeti Vekilenin yap
mış olduğu kanunum yalnız birinci maddesi mev-
zuubahsolsaydı, evet, muhacirini sevk etmek me
selesi mevzuubahsolsaydı, hakikaten bu iş de Mu
aveneti İçtimaiye Vekâletinin vazaif i cümlesinden 
addolunurdu ve bugünkü Hükümetin bütçesiyle 
de dahi yapılabilirdi ve geçen sene Salih Efendi 
biraderimizin büyük büyük mücadele ile çalıştığını 
ve hattâ bizzat kendisinin memur olduğunu ve 
vilâyatı Şarkiye ahalisinin bir an evvel memleket
lerine yetişmesini arzu ettiğini biliyoruz. Buut
lar Ibilâitiraz kabul edilmiş şeylerdi. Bugün yine 
bunu kabul edebilirdik. Eğer Hükümet yalnız 
birimci maddeyi teklif etseydi ve hattâ bir mil
yon lirayı bu noktai nazardan sarf edeceğiz desey
di bilâitiraz kabul edilirdi, Fakat mesakin inşası 
için denildiği sebebiyledir ki, yapılamamıştır ve 
bu inşaat meselesi, Sıhhiye ve Muaveneti İçtima
iye Vekâletinin vazifesi değildir. Muaveneti İç
timaiye Vekâleti eski Muhacirin Müdiriyeti Um il
miyesinin ifa edegeldiği hidematı ifa edegelmek-
tedir ve bu Vekâlet bu nokta üzerine ihdas edil
miştir. Yalnız muhacirin meselesi ile uğraşır. İşi 
de tabii budur. 

HASAN BA&Rt B. (Karesi) — Peki, o vazi
fe hangi vekâlete aittir? 

Dr. MAZHAR B. (Devamla) — Bunu başlı-
başıma idare edecek hiçbir vekâlet yoktur. Bir da
ire bu tamirat işini başlibaşıına* ben yapacağım 
dese yalnız basma yapamaz. Anıcak bir Heyeti Vê -
fcile bir araya gelirse umumunun fikirlerinin hu
lâsası, umumunun noktai nazarları birleşirse iş 
halledilebilir. Yoksa bugün memlekette imkân 
yoktur. Efendiler! İşte memleketimize gittik, gör
dük. Maliye Vekâleti para vermiş ve emvali ftıet-
rûkeden kereste alınsın demişlerdir. Beyefendi
ler! Aydın livası İzmir'den üç aydan beri keres
te almak imkânına mazihar olamamıştır. Bakınız! 
Bunlar ayrı ayrı devair işidir. Bir vekâletin işi 
değildir. Falan yerde kereste kat'edilecektir. 
İktisat Vekâletinin, Maliye Vekâletinin veya 
Muaveneti İçtimaiye Vekâletinin vereceği emir
ler dâhilinde yürümediği için vazife durur. Aha
liye yardım için esirler gelmiştir. Hilâlıahmer 
memuru gelmiş, oradaki tabur kumandanına 
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müracaat etmiş, tabur kumandanı ben şu dai
reden emir almadıkça veremem, versem bile 
gündeliğini vereceksiniz demiştir. Demek ki, bu 
işlerin bu dairede bu şekilde münhasıran ve bü
tün sevaikini ve esbabını bir araya cemetmiş 
bir vekâlet, bir müdiriyet ve bir kanun olma
dıkça yapılmasına imkân yoktur. Bir vekâlet 
ihdas etmiyebilirsiniz. Belki bu gözünüze büyük 
görülür. Hiç olmazsa bir kanunla Muaveneti İç
timaiye Vekâleti şu ve şu vadide yapacağı, şey
lerde şu vekâlete sormaksızın, doğrudan doğru
ya emir vermeye salâhiyettardır. Tamir ve imara 
aidolan bütün lrasusatta Orman ve Maadin mü-
diriyetleri vekâletlerinden emir beklemeden ya
pabilirler gibi bir şeyler yaparsanız belki olur. 
Yoksa hayaldir. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayeti 
. hakkında takrirler var. (Kâfi sesleri, ret ses

leri) 
ALİ RIZA B. (Kars) — Reis Bey, müsaade 

buyurun. Doktor Bey müzakerenin ademikifa-
yesi hakkında söz aldılar. Halbuki fikirlerini, 

.noktai nazarlarını tevsian söylediler. Bu olmadı. 
O halde ben de söyliyeceğim. 

REİS — Efendim, müzakereyi kâfi görmez
seniz o zaman söylersiniz. On altı arkadaş söz 
almıştır. Efendim, müzakereyi kâfi görenler 
lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüştür. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Reis Bey, birin
ci madde hakkında söz istiyorum. 

REİS —• Daha birinci maddeye geçmedik 
efendim. Efendim, heyeti umumiy esine ait tak
rirler var, evvelâ onları okuyalım. 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Efendim, bize 
hiç söz vermediniz nedir bu? 

REİS — Efendim, "takrirler okunuyor : 

Riyaseti Celileye 
Bu kanun lâyihasının reddini teklif ederim. 

Bolu Mebusu 
Tunalı Hilmi 

DURAK B. (Erzurum) — Onu Tuna'da red
detsin bu akıllı işi değil, deli işidir. 

Riyaseti Celileye 
Lâyihai kanuniye duçarı işgal ve istilâ, olan 

vilâyat halkının hiçbir suretle temini iskânına 
hadim olamıyacağmdan işbu kanunun reddiyle 
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harabezar diyarın ihtiyacatma göre Hükümetin 
bir kanun teklifini talebederim. 

31 . Mart 1339 
Aydın Mebusu 

Bsad 

REÎS — Efendim, Tunalı Hilmi Beyle, Ay
dın Mebusu Esad Efendinin takrirleri heyeti umu-
miyesine aidolup bir mealdedir. Lâyihanın red
dini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın! (Ret, 
sesleri) Ret kabul edilmemiştir. 

Yozgad M-elbusu Süleyman Sırrı Beyin tak
riri var. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, arkadaşlar yanlış anlamasınlar. 

Riyaseti Celi ley e 
Mevzuu müzakerede bulunan lâyiha, Heyeti 

Vekileee tanzim ve ledelhavale Muvazene! Mali
ye Encümenince tadil ve teslbit edilmiştir. Hal
buki bu kanunun tatbikine Maliye Vokilhıdeıı 
başka Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili de 
memur olmasına nazaran her veçhile nakıs, inak
saldı temine kâfi olmıyan işbu lâyihanın bir kere 
de Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye ve Dahiliye 
'•encümenlerine ımüst acelen havalesi lüzumunu tek
lif ederim. 

31 Mart 1339 
Yozgad Mebusu 
Süleyman Sırrı 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim takrirden maksat kanunu ret anlatmasınlar. 
Bilâkis ret değil, bu paranın «kâfi olmadığını söy
ledim. 

REİS — Okundu efendim. 
fEMİN B. •(•Erzincan) — SıMıiye Encümeni 

daha iyi anladı. Encümenlerine /taallûk etseydi 
isterlerdi. 

REÎS — Efendim Süleyman Sırrı Bey taal
lûku itibariyle bir defa da Sıhhiye ve Muaveneti 
içtimaiye 'encümenlerine verilsin diyor. Teklifin 
bu encümenlere havalesini kaıbul edenler lütfen 
el kaldırsın. Teklif kaibul edilmemiştir. Birinci 
maddenin (müzakeresine 'başlıyoruz. Birinci mad
deyi okuyorum. 

Madde 1. — Havali! Şankıyede Rus istilâsına 
mâruz kalan ımahaller ahalisinden dâhile hicret 
etmiş olanların memleketlerine iadeleri için Mua
veneti İçtimaiye bütçesinde (Havali! Şarkiye alha-
Hsinden. dâhile hicret edenlerin iade masarifi) 
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namiyle açılacak (B - 180) faslına yüz elli bin 
lira tahsisat vaz'olunmuştur. 

MÜPİD Ef. (Kırşehir) — Efendim; (bir mad-
dei kanuniye tanzim edilirken, o maddei feanuni-
yenin cümlelerinden ne gibi mahzurlar tevellüt 
•ettiğini ve o kanjunun maddesine, metnine girdi-
ğnıden dolayı bilâhara ne gibi sözler söyleneceğini 
düşünerek ımaddei kanuniyeyi vücuda getirmiş 
olsaydık deminden ıberi rüfökayı kiraimm burada 
Şark ve Garp diye söyledikleri mesele hiç vücuda 
gelmezdi. Muaveneti İçtimaiye bütçesinin ibilmem 
hangi faslına lıavalii Şarkiye ahalisinden dâJhile 
hicret edenlerin masarifi namiyle :bir masraf kon
ması, «sonra Muaveneti İçtimaiye (bütçesinin han
gi faslına lıavalii Garıbiyeden hicret edenlerin 
yerlerine iadesi için bir rakam konması ıglfoi me
selelerin vücuda gelmesi bu kürsüde Şark ve Garp 
sözlerini meydana getiriyor. 

DURAK B. (Erzurum) — Şark ve Garp me
selesi yoktur hoca! 

MÜFÎI) Ef. (Devamla) — Olmadığını bildi
ğimiz ıhaldc burada demin işittiğimiz ve arkadaş
larımızın katiyen maksadında böyle bir fikir olma
dığı halde sÖ3rlenilen sözler arasında duyduğu
muz şeyler hepimize tesir etmiştir. 

DURAK B. (Erzurum) — Tesir edecek bir 
şey yoktur. 

MÜPÎD Ef. (Devamla) — Onun için mad
dei kanuniyeye Şark ve Garp kelimesi yerine; 
(Muhacirinin mahallerine iadesi hususunda 
kendilerinin masarifi nakliyesine verilecek pa
ra) ibaresi gireydi, daha iyi olurdu. Bu muha
cirleri sevka memur olan daire veya vekâlet 
(el akdem fel akdem) kaidesine riayet ederek on
ları mahalline isâle kendileri mecbur ve 
memurdurlar. Arkadaşlarımızdan bir kısmı mu
hacirinin memleketlerine iadesini acaba hangi 
daire icra edecektir, diye şüphe ediyorlar, te-
reddüdediyorlar. Arkadaşlarımızın bir kısmı 
da muhacirlerin memleketlerine gönderilmesi 
için bir vekâlet ihdasından bahsediyorlar. Rica 
ederim ayrıca bir vekâlet ihdas edip.... 

BESlM ATALAY B. (Kütahya) — O heyeti 
umumiyesine aittir. 

MÜFÎD Ef. (Devamla) — Madde de heyeti 
umumiyeye taallûk eden bir fıkradır. Kelimele
rini tenkid ediyorum. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Sen bu
seydin gecen (Vav) m âtıfa olduğunu bilirdin. 
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MÜFÎD Ef. (Devamla) — Vavı âtıfeyi de 

bilir ve okuturum. 
BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Ne faide 

bilmiyorsun. Senin bildiğini benim bilmemekli-
ğim bir şereftir. 

MÜFÎD Ef. (Devamla) — O da zatıâlilerine 
karşı benim için bir şereftir. Senin bilmediğini 
benim bildiğim bir şereftir. 

BESÎM ATALAY B. (Kütahya) — Ben öy
le; (Ben) demem; Azazil gibi. 

MÜFlD Ef. (Devamla) — Şahsım itibariyle 
şimdi kendileri sözlerini geri alsın; ne maksatla 
söylediyse kendilerine iade ederim. 

EMÎN B. (Erzincan) — Besim Atalay Bey 
bir lisan mektebi açsın. 

BESÎM ATALAY B. (Kütahya) — Peki, 
geri aldım. 

MÜFÎD Ef. (Devamla) — Bendeniz bunun 
için birinci maddedeki havalii Şarkiye kelime
sinin metinden tayymı, ondan sonra Basra Bey 
biraderimizin aramış olduğu ve Muaveneti İç
timaiye nerededir, diye arayıp bulamadığı şeyi 
de o birinci maddenin metni içerisinde gördü
ğümden dolayı onu Basri Beye gösteririm. Ora
ya da Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye kelimesi
nin ilâvesini teklif ediyor. Sıhhiye ve Muave
neti İçtimaiye bu birinci madde ile yüz elli bin 
lira tahsisat istiyor, istemiş olduğu yüz elli bin 
lira ile kaç kişiyi memleketine gönderecektir 
ve yüz elli bin lira, nereden nereye kadar gide
cek, muhacirinin ne kadarına kifayet edecek
tir? Acaba hesabetmişler de mi istiyorlar? Yok
sa lâalettayin yüz elli bin lira istemek suretiyle 
Meclise gelmiş de para mı istiyor? Eğer lâalet
tayin bana yüz elli bin lira veriniz, bu yüz elli 
bin lirayı sarf edeceğim, diyorsa ve bu yüz elli 
bin lira ile kaç muhacir gideceğini bilmeksizin, 
hesabetmeksizin para vermek, tahsisat vermek 
ve böyle bir maddei kanuniye tanzim etmek 
beytülmali beyhude yere israf etmektir. Bu caiz 
değildir. Meçhulât üzerine bizden para isteyip 
muhacir sevk edeceğiz, diyen Muaveneti İçti
maiye Vekâleti katiyen ve kâtibeten bu parayı 
bizden alamaz. Bu parayı bizden alamadığı za
man kendileri, demin buyurdukları gibi, acaba 
Vekâlette oturacaklar mı, yoksa çekilecekler 
xni? Yüz elli bin lira ile kaç muhacir sevk ede
ceğini bildirmediğinden vekâlet bu parayı Mec
listen alamayınca kendileri, bu parayı vermedi
ğinizden dolayı bu vekâleti ifa edemem deyip 
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çekilip mebus olarak oturacaklar mı? Yoksa bu 
parayı vermediklerinden dolayı bütün Heyeti 
Mebusanı, bütün azayı kiramı memleketlerine 
iadeyi mi teklif edecek? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Vere
ceğinizi sarf eder, noksanını ister. 

MÜFlD E l (Devamla) — Bunun için meç
hulât üzerine para verilemez. «Şu kadar muha
cirin vardır. Şu kadar efrat vardır. Memleket
lerinin mesafesi şu kadardır, beheri şu kadar ku
ruşa gider. Binaenaleyh şu kadar bin lira lâzım
dır. Bu parayı veriniz» diye tasrih etmedikten 
sonra bu maddei kanuniyenin kabulüne taraf
tar değilim. Bunun reddini teklif ediyorum, gel
sinler, burada kaç muhacir sevk edeceklerini ve 
bu paranın kifayet edip etmiyeceğini söylesin
ler. 

DURAK B. (Erzurum) — Reis Bey; Hoca 
Efendi Muaveneti İçtimaiye Vekâletinden isti
zah etmek istiyorlarsa başka bir mesele dolayı-
siyle istizah etsin. Rica ederim, bu meseleyi va
sıta ittihaz etmesin. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Encümen na
mına söz istiyorum. 

EMİN B. (Erzincan) — Encümenden geç
memiş ki, encümen namına Mustafa Bey söz 
söyliyecek. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Malûmat vere
ceğim encümen namına. 

EMİN B. (Erzincan) — Herkes söz aldı, bu 
hususta söyliyecek. 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Arkadaş
lar; yurttan ayrılmanın, yanıp yıkılmanın, kat
liamlara uğramanın ne kadar acı, ne kadar yü
rekler yakıcı olduğunu başına gelmiyen bilmez; 
Allah bu felâketi kimseye göstermesin. (Âmin, 
sesleri) Üç seneden beri şuralarda sürünen, aç 
biilâç kardeşlerimize bu paralar istenildi ve fa
kat verilmedi. Arkadaşlar; [Irak'tan tiryak ge
linceye kadar yılan sokmuş hacı ölür derler] 
Buna şu şekli verelim, buna şu şekli verelim 
darken geçen sene olduğu gibi yine bu halk şura
larda, buralarda inlerde, mağara koğuklarmda 
sefil, sergerden dolaşsın dursun mu yahu? Bu 
verilecek 150 bin lira tamamen mahalline mas
ruftur. Bu tahsisat kabul edilmeli. Yalnız arka
daşlar memlekette vilâyatı Şarkiye yahut vi-
lâyatı Garbiye tâbirinin aleyhindeyim; bunlar 
vilâyatı sitte tâbiri gibi siyaseten icadedilmiş 
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tâbirlerdir. Arkadaşlar; bunları biz bilmiyerek 
kullanıyoruz. Hattâ (Kilikya), hattâ (Trakya) 
tâbirlerini bugün almışızdır. Bunlar acınacak, 
telehhüf ve teessüf edilecek kelimelerdir. Sonra 
kanundaki (HavaliiŞarkıyeye gidecek muhaci
rinin) fıkrasında ki Şark kelimesini kaldırarak 
oraya yalnız (Muhacir sevkı) namiyle bir tahsi
sat koymak kanunu iğfal etmek demektir. Hoca 
Efendi Hazretleri kanuncudur. Ben Usancıyım, 
fakat ben o kadar şeyi de bilirim. Kanunun ev
velâ^ birinci şartı sarahat bulunmasıdır. Nereye 
gidecektir? Bu tahsisat muhacirin için veriliyor. 
Tasrih lâzımdır. Ve sonra bu para verilmelidir. 
Tehir edilmemeli, oralarda kış çabuk başlar, bu
gün. yarın derken bir ikinci kış daha gelir. Bu 
biçareler sürünür, kalır. (Doğru, sesleri) 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
dim Hükümet teşekkül edeliden beri bu me
sele, bilmem birkaç defa tekerrür etti, vilâ-
yatı Şarkıyeden murat burada birkaç vilâyet 
ismi saymaktansa sarahaten söylenmiştir. Rus 
istilâsına mâruz kalıp da buralara hicret eden 
ve bugün yangın yerlerinde, cami köşelerinde, 
harabelerde yatan insanları buradan kaldırıp 
memleketlerine' göndermek için bir para te
min edelim diyoruz. Müfid Efendi Hazretleri
nin buyurdukları gibi evvelemirde hesabını yap
mak lâzım gelirse bu adamların ne kabahati 
var? Hükümetiniz evvel beevvel hesabını yap
mamış. Eğer biz bunun hesabını yapmaya kal
kışırsak aradan altı ay geçer. 

SIHHÎYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE 
VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. (Sinob) — Arz 
edeceğim efendim. Teşkilâtınıza göre cidden 
malûmat vardır. İnsafla isteyiniz ki. Her li
vada bir hastahane vardır. Sabahleyin kıya
met kadar muhacirini tedavi ile meşguldür. 
Her hangi bir köyde kaç muhacir çocuğu bu
lunduğunun hesabını almanın imkânı yoktur. 
Demin, Beyin buyurduğuna göre, lüzumu ka
dar teşkilât yapılamamıştır. Mamafih bu
gün teklif olunan tahsisat da evvelki kadardır, 
yani iki yüz bin lira, üç yüz bin liradan iba
rettir. O nishpette de teşkilâta malikiz. Tah
sili âli görmüş olan doktorlar rahimdir, şe
fiktir. Muhacirlerin onların idaresi altında bu
lunmasından dolayı Muaveneti İçtimaiye ve 
Muhacirin İdaresini kendilerine raptettirmeye 
vesile olmuştur. Fakat zannediyorum ki büt-
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I çesinde büyük bir teşkilât kabul etmedik. 
I Tevdi ettiğimiz vazaif de mahduttur. Onlar

dan çok vâsi vazaif istemiyeldm. Belki ken-
I dileri burada miktar hakkında 'beyanatta bu-
I lunacaktır ve 'bu rakamların doğru olduğu-
I nu zannediyorum. Pek sahih olmıyacaktır ve 

ademisıhhatinden dolayı onları muahaze et
meye de hakkım yoktur. Bizim bildiğimiz Rus 
istilâsından bugüne kadar buralarda kalanla
rın yetmiş, seksen bin kişiden ibaret olduğu 
merkezindedir. Bunlar 'kısmen tavattun edi-

I yorlar. Bunun hesabı santimle yapılacaktır. 
Sevk edilecekler ekseriyeti teşkil ediyor. 
Çokları gitmek istiyor. Fakat gidememiştir. 
Bir kısmı asker olmuştur. Birçokları perişan 
olmuştur. Bunlar acınacak bir haldedir. 

MEHMED NUSRAT Ef. (Erzurum) — Sevk 
etmeli, hiçbir fert kalmamalı efendiler. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Tale-
bedilen, (180) bin liradır, Ne lütuf!. Vekâleti 
aidesi 'bu parayı sarf eder. Birkaç.gün sonra 

I yine ister. Biz de yine veririz. On bin lira da-
I ha isterlerse gönderirler. Bunun hesabı san

timle yapılacaktır. Şu kadar sevk olunacaktır, 
istemeyiz dersek yarın kış gelecektir. Lütfen 

I bir an evvel kabul edilerek kış gelmeden on-
I 1ar mevasına yerleştirilmelidir. Orada altı ay

lık yiyeceklerini hazırlasınlar. Erkenden gön
dermenin çaresini bulunuz. Lütfediniz. Son
ra vilâyatı Şarkiye, Garbiye kelimelerine li
sanımız esasen alışmış. Bunlar hiçbir kimse
nin ağzına bile lâyık görülmiyen şeylerdir. 
Rica ederim, bu telâkkilere de ehemmiyet ver-

I meyin. 
SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE 

VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. (Sinob) — Sıh
hiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti istilâya 
uğrayıp da aksamı vatanın diğer bir kısmına 
iltica eden - ki bunlara mülteci diyoruz, mu-

I hacir demiyoruz - bunları yekdiğerinden tefrik 
I ediyor. Memaliki ecnebiyeden hicret edenler 
I muhacirdir. 

HACI AHMED HAMDİ Ef. (Muş) — On-
I 1ar mültecidir. * 

Dr. RIZA NUR B. (Sinob) — Evet, efendim 
I evet. Oralardan ge l ipde diğer kısımlarda ka-
I lanlarm bir kısmı yerleşmişlerdir, kımıldamak 
I istemiyorlar. Bir kısmı var, sevk edilecektir. 
I Vekâlet bunlara ait bir cetvel ve bir gırafik de 
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yapmıştır. Şu gırafik, her sancak dâhilinde ne 
kadar muhacir olduğunu gösteriyor. Gördüğü
nüz veejhile 'bir de harita vardır. 

RİFAT fi. (Tokad) — Bizde ona çevre gö
beği derler. 

Dr. RIZA NUR B. (Devamla) — Efendim 
anlamadım. Gırafik denip gidiyor, ne ise. Efen
dim simidi bu sevk edilecek olanlar şunlardır. 
İzmir vilâyetinde (3) kişi, Adana'da yok, 
Elâziz'de (56), Ankara 'da yine o kadar, Bıır-
sa'da (115), Diyarbekir'de (530), Sivas'ta 
(4 900)... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Mem
leketleri muayyendir ha! 

Dr. RIZA NUR B. (Sinob) — Muayyen 
efendim, malûm. Erzincan (97)... 

MUSTAFA DURAK B. (Erzurum) - Bun
lar hane mi, nüfus mu ? 

Dr. Rıza Nur B. (Devamla) — Nüfustur. Es
kişehir'de (10), Aksaray'da (2 743), Amas
ya 'da (2 250), Urfa'da (789), Burdur 'da 
(430), Bolu'da (1 671), Denizli'de (186), 
Silifke'de (314), GazianM)1de (197), Karahi-
sarı Şarki'de (1 150), Karahisarı Sahib'de 
(72), Kayseri'de (2 166), Kırşehir'de (2 742), 
Kângırı 'da (120), Mardin'de (127), Maraş'ta 
(3 112) kişi vardır. Yekûnu (23 880) kişiden 
ibarettir. 

HACI AHMED HAMDİ Ef. (Muş) — Bun
lar gitmek istiyenler mi? 

Dr. RIZA NUR B. (Sino'b) — Eve't, gitmek 
istiyenler. Bu muhacirin meselesi ufak bir para 
ile ikmal edilemez. Şimdi efendim ; itiraf etmek 
lâzımgelir ki bu eldeki vesaitle bu malûmatın ta
mamı 'tamamına alınabildiğini zannetmiyorum. 
Fakat aşağı-yukarı ö>ledir. Bu 'bir 'hakikati gös
terir. Bâzı yerlerde belki daha fazladır. Maate-
essüf muhacirler, kendilerini birkaç şekilde gös
teriyorlar. Bâzıları bir yerde oturuyorlar. Çün
kü muhacirlik hakkında muafiyetler vardır. 

ŞEVKET B. (Bayezid) — O da yoktur beye
fendi ! 

Dr. RIZA NUR B. (Devamla) — Askerlik 
muafiyeti, başka şeyler falan. Oturuyorlar; sonra 
oradan kalkıyorlar, müddetleri bitti mi tekrar 
mıılhacerete kalkıyorlar. Türlü türlüsü vardır 
efendim; arz edeyim. 
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EMİN B. (Erzincan) — Onla rı siz bırakıyor

sunuz. 
Dr. RIZA NUR B. (Devamla) — KıSım kı

sım arz edeceğim. Bir kısmı var ; (bir camie yer
leşmiştir. Ve hattâ 'tese'üle-bile alışmıştır. Son
ra bir kısmı var; gitmek ister, sevk ederiz, gön
derebiliriz. Memleketin şimendiferi, vesaiti nak
liyesi ve sairesi olmadığından kış bastırır; bas
tırdı mı, her şey durur. Altı ay, sekiz ay kış 
yapan yerler vardır. Sevk edemezisiniz. Orada 
bütün sene miiddeitinee beklerler. Sonra bir 
kısmı, bunla i- memleketine gitmek istemiyor, 
başka yere iskân olunmak istiyor ve bâzısı gö
çe göçe kalkar, gider. Bunlara mâni olmak da 
elimizde olmuyor. Bir şey Söyliy emiyoruz. Son 
zamanlarda Konya'dan İzmir'e bir akın var 
gibiydi. En ziyade de Arnavutlar oraları ter
cih ediyordu. Her taraftan gidiyorlar ve yerle
şiyorlardı. Halbuki iskân meselesinde de, Dev
letin bir siyaseti vardır, içtimai sebepler vardır, 
siyasi sebepler vardır, sıhhi sebepler' vardır. 
Meselâ, dağlık yerlerin ahalisini, dağlık bir ara
zide, sahil ahalisini sahilde, yerleştirmek, esnaf
ları memleketlerin, mıntakaların ihtiyacına, sa
natlarına göre yerleştirmek lâzımdır. O sanat
kârları iş yapabilecekleri yerlere göre yerleş
tirmek lâzımdır. Tütün zürramı tütün çıkan 
yerde yerleştirmek icabeder. Onlar, buna bak
mıyorlar, boyuna gidiyorlar. Tabiî orada ke
safet yapmak istiyorlar. Bunlar Konya'dan, 
kalktılar, mâni olmak istedik, polis mâni ola
madı. Bize telgraf geldi. «Masuniyeti şahsiye 
Kanunu» var, dokunamazsın, demişler. Polis de 
dokunamamış, gitmiştir. Bir şey yapamamışlar. 

Şimdi efendim; arz ettiğim gibi bu muhacir
lerin türlü türlü eşkâli vardır ve gördüm ki, 
Sıhhiye Vekâletine geldiğimden beri bu, bir der
di içtimaidir. Devlet bunun için birçok paralar 
sarf etmiş ve iyi neticeler elde edememiştir. Bu 
yüzden ziraat ve sair şeyler, kâr ve kisipler yo
lunda olamamıştır. Çünkü, durmuyor, oradan 
oraya gidiyor. Sonra birtakım insanlar, hasta
lıklı yerlere, batakhklı yerlere çekiliyorlar; 
mahvoluyorlar. Sonra dediğim gibi, bunu sanat, 
maişet ittihaz etmiş olanlar vardır. Meselâ Boş
nak gelmiş, bir yerde oturmuş, sonra asker ola
cağı vakitte, muafiyet meseleleri olduğu için 
oradan kalkıyor, başka yere gidiyor. Bu derdin 
önüne geçmek, bu Devlet için mühim bir ine-
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sele teşkil ediyor. Geçen sene uğraştık, sevk et
mek istedik bir kısmı hakikaten gitmek isti
yor ve müracaat da ediyor, biz de bütçenin mü
saadesi nispetinde bunlara yardım ederek gön
deriyoruz. Yani konak yerlerinde iskân ediyo
ruz. 

EMİN B. (Erzincan) — Hep Sivas'ta kalı
yorlar. 

Dr. RIZA NUR B. (Devamla) — Geçen sene 
Sivas'ta kaldı. Onu da arz edeceğim. Sonra he
kimlerle sıhhatlerine baktırıyoruz, fakat bâzı 
mevsim müsaidolmuyor. Kalıyor, bazan da büt
çe meselesinden dolayı kalıyor. Yani bütçe çık
madan, tahsisat almadan para veremiyoruz, ki 
bunlara sebebiyet veriyor. Sonra havale bazan 
vakit ve zamaniyle gitmemiştir. Bazan havale 
gitse de orası parayı tesviye edecek iktidarda 
olamıyor. Yani bu gibi birçok esbap ve avamil 
bu işi halle imkân bırakmamıştır. 

Geçen sene teşebbüs ettim ki, katî bir su
rette bu meseleyi halledelim, dedim. Fakat yine 
halledemedik. Bâzı tedabir aldık, yine hallede
medik. Bu sene tekrar bunu halletme!^ için lâ-
zımgelen tedabiri ittihaz ettim. Her tarafa pa
raları gönderdim - yani havalesini - her tarafa 
katî emirler de verdim ki ; mutlaka Ifıı mesele 
halledilecektir, herkes yurduna, yuvasına gide
cektir. Gitmiyen olursa bir yere iskân edilecek
tir ve bu mesele bitecektir, diye. Şimdi şu arz 
ettiğim, daire dâhilinde çalışıyoruz. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Geçenlerde ha
ber almıştım ki - Hattâ Mecliste* de bahsi geç
miştir - Azeri Türk kardeşlerimizden birçok ze
vat Sarıkamış'ta telef olmuşlardır. O Âzeriler-
dir ki, Rus istilâsı zamanında bizim vilâyetleri
mizi baştanbaşa iaşe ettiler. Şimdi bunlar sefil 
bir haldedirler. İhtimal ki, Azerbaycan'ın en 
zengin bir taciri olan Takibof'un evlâdı da bun
ların içindedir. Binaenaleyh bunlara çok yazık 
ve günahtır. Vekâleti âlileri bu hususta ne gibi 
bir şey düşünüyor? 

SIHHÎYE VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. — 
Arz edeyim. Efendim, bir ımüıd'dettir Elviyel Se-
lâse'den - yani Kafkasya'dan - hicret vardır. 
Bunlar Azeriler değildir. Kafkas dağlarından 
Lezgiler, Çeçenler, Hamaklar, Asetinler Ve saire
dir - iki, muhtelif akvam i ve mühimce bir .miktar
dır. Bunlar gelmişlerdir. Bunları hüsnüikaibul ve 
elimizdeki nizamnameler mucibince iskân ve iaşe 
dâhi edelim. 
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Malûmuâlileri iskânın şeraiti vardır, öküz 

veririz, saban veririz, tohumluk veririz, yemlik 
veririz, daha birtakım şeyler veririz. Fakat efen
dim, bunda bir. şekle tesadüf ettik. Bakınız arz 
edeyim. 

Bu gelen insanların bir kısmı Rus tabiiyetini 
muhafaza etmek istediler. Halbuki Türk tâbiiye
tine geçmedikten sonra kimseye muavenet ede
meyiz, bu mesele daha hâlâ halledilemefdi. Bina
enaleyh bundan dolayı bizi mazur görünüz. Çün
kü, Türk tâbiiyetine girmiyen insana biz nasıl 
yardım ederiz? 

EMİN B. (Erzincan) — Kanun 'müsait değil
dir. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — O halde bunlar 
iade olunuyor mu, yoksa olunacak mı? 

SIHHÎYE VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. — 
Son defa baktım ki, bu mesele sürüncemede kal
dı, iyi veya fena, behemehal hallolunmak lâzım
dır, katî bir emir verdim, dedim ki; bunlara katî 
olarak tebliğ ediniz, ya Türk tâbiiyetini kabul 
ederler ve bu şerait dairesinde iskân ederiz, yok 
kabul etmezlerse hudut harici çıkarırız. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) '— Bu işde bir ma
hiyeti siyasiye görüyor musunuz? 

Dr. RIZA NUR B. — Orasını bilmiyorum, 
tabiî Hariciye Vekâleti daha iyi bilir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yoagad) — Efendim 
birinci maddede.. 

EMİN B. (Erzincan) — Reis Bey bu bütçe 
değil ki, sual sorulsun. Netlir bu böyle? Herkes 
bir sual soruyor. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Evet 
bütçe demektir. Sıihlhlye ve Muaveneti İçtimaiye 
bütçesidir. Binaenaleyh azadan her biri Vekile 
sual sorabilir. 

EMİN B. (Erzincan) — Efendim Nizamna-
mei Dahilîyi okumamış, yoktur böyle bir şey. 

REİS — Efendim! Beri söz veriyorum, Vekil 
kürsüdedir. Âza olarak sorabilir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Nizaııı-
namei Dahilîde sarahat vardır. Siz anlamamışsı
nız. 

EMİN B. (Erzincan) — Hayır, 'katiyen yok
tur. Bu, bir kanundur, halbuki Süleyman Sırrı 
Bey Muaveneti içtimaiye bütçesinden bahsediyor. 

REİS — Ben söz veriyorum. Rica ederim din-
liyelim! 
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. SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozigad) — Efen-

^dim Rus istilâsı zamanında hicret etmiş olanlar 
diyor. Yani bu tahsisat bilhassa Rus istilâm dola-
yısiyle dâhile hicret 'edenlere verilmesi lâzımdır 
giıbi gösteriyor. Hailjbutki istilâ görmeyip, ordu
nun hasbellüzum tahliye ettiği yerler vardır. 
Bunlardan bendenizin bildiğim meselâ Kemah'
tır. Buranın halkı içeriye çekilmiştir. Bunlar
dan birçokları henüz gitmeyip buralarda gezen
ler vardır. Siz Rus istilâsına mâruz kalmadınız, 
binaenaleyh siz bu tahsisattan istifade etmiye-
eeksiniz mi denecektir? Yoksa bunlar da müs
tefit olacak mıdır? 

SIHHÎYE VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. (Si-
nob) — Tabiî oraya kadar Rus orduları girme
miştir. Fakat o 'biçare ahali de Rus orduları se
bebiyle hicret etmişlerdir. Biz onları da diğer
leri gibi ayni muameleye tâbi tutacağız. 

EMlN B. (Erzincan) — Tohumluk meselesi 
mevzuubahsolduğu zaman bu mesele halledil
miştir. Kemah, Refahiye, Kuruçay bile bu aksa
ma dâhil olmuştur. 

OSMAN FEVZİ Ef. (Erzincan) — Muha
cirinin, mültecilerin aksamını beyan buyur
dunuz. Yalnız bence bir kısım kaldı. Onu 
da zatiâlilerinden sual ediyorum; gidip de 
memleketinden avdet eden muhacirin var 
mıdır, onlar neden dolayı avdet ediyorlar? 
Bunlar kendilerine mesken, me'va bulama
dılar, bizzarure mi avdet ettiler? Burada 
şimdi gitmek üzere müheyya olup da oradan 
mesken, me'vası olmadığından dolayı da gide-
miyenler mevcuttur. Bunlar, sefalette bulunup 
muhtacı muavenet olanlara bu mdblâğ tahsis 
olunarak bunlar gönderilse ve iva olunsa ve 
umum muhacirin ile beraber memleketlerinde 
mesken ve me'va inşası için esaslı bir teşebbü-
satta bulunulsa muvafık olmaz mı? Şimdi bâzı 
rüfekayı kiram ve zatiâliniz dahi. (Bu sual de
ğil, heyeti umumiyesi hakkında mütalâa sesleri) 
Yani bundan istifade memul değil, yolunda ifa
dede bulundunuz. Halbuki en aşağı, en ziyade 
işgale duçar olan fukarayı ele alıp da onların 

• ihtiyacını temin etmek bu para ile mümkün mü
dür? 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE 
VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. (Sinob) — Efendi 
Hazretleri mühim bir nokta üzerine basmışlar
dır. Esasen bu kanun ile talebedilen tahsisat 
bunlar içindir. Yani böyle insanlar vardır. 
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Bunlar memleketlerine gitmişlerdir. Fakat Ibir 
yuva^ bulamamışlar. Barınamamış, barindırıla-
mamışlardır. Mecbhır olmuşlar, dönmüşlerdir. 
Böyleleri de vardır. Falkat çok değildir. Bun
lar hakkında da «dönmesinler, başlarını soka
cak bir yuva yapılsın» diye emirler verdik. 

HACİ AHMED HAMDI Ef. (Muş) — Efen
dim; yurtlarına gidecek mültecilerin yirmi üç 
bin nüfustan ibaret olduğunu beyan buyurdu
nuz. Malûmuâlileri şimdi mevsim müsaittir. Yi
ne bu sene de her sene olduğu gibi; havale veri
lecek para olmıyaeak, olacak, havale yok gibi 
ahvale meydan vermiyecek töşebbüsatta bulun
dunuz mu? 

Dr. RIZA NUR B. (Devamla) — Arz edeyim 
efendim. Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekili 
malûmuâliniz; muhacirlerin ededini bilmekle, on
ları sevk etmek, onların şevkleri esnasında iaşe 
ve iskânı ile iştigal ve sair vazaifle mükelleftir. 
Bunun için Heyeti Celdlenin bütçeye ilâve etti
ği bir para vardır. Sıhhiye Vekâletinin yapa
bildiği şey, 'bu paraları taksim ve tevzi etmek 
ve şuraya şu kadar, şuraya şu kadar para verin 
diye muhasebeye söylemektir. Malûmuâliniz 
para meselesi, Maliye Vekâletine aittir ve hattâ 
hiçbir vekâletin muhasebecisi de doğrudan doğ
ruya kendi memuru değildir. Yani bu muhasebe
cilerin azli ve nasbi Maliye Vekâletine aittir. 
Binaenaleyh Sıhhiye Vekâletinin diğer vekâlet
ler gibi para hususunda vazifesinin haddi bu 
noktaya kadardır. Bundan ilerisi iktidarı dâhi
linde değildir. Yalnız memurlarına sorar,-aldı-
nız mı parayı? Veyahut memur yazar : Parayı 
alamadık diye. O vakit biz, Maliye Vekâletine 
deriz ki, para verilmemiştir. Onlar da icabeden-
lere verilmesi için lâzımgelen emirleri verirler. 

HACI AHMED HAMDİ Ef. (Muş) — Şim
diden bu tertibat Maliyeye haber verilirse... 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE 
VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. (Devamla) — Evet 
efendim; hattâ Maliye Vekâletine, Dahiliye Ve
kâletine ve bii' de Müdafaai Milliye Vekâletine 
ayrı ayrı şekillerde tezkereler yazmışımdır. De
mişimdir ki ; çok rica ederim, behemehal bunla
rın paraları temin edilsin ve bu mesele bu yaz 
bitsin. Bir de muhacirlerin taallül etmemeleri 
için, kaçamak göstermemeleri için askerlik me
selesi mühimdir. Müdafaai Milliyeye bunu da 
yazmışımdır. «15 Mayısta bunların muafiyeti as-

— 276 — 



î : 14 31. 
keriyesi hitam buluyor. Tekrar teedidetmeyiniz» 
diye yazdım ki her taraftan, hem para cihetinden 
hem bizim şeyimizden, hem askerlik meselesin
den hepsi birden hallolunsun. Bendeniz bu ka
dar biliyorum. Noksan bir şey varsa bendenizi 
irşat buyurunuz. 

ALÎ RİZA B. (Kars) — Bendeniz mühim bir 
mesele sual edecektim. 

SIHHÎYE VEKÎLÎ Dr. RIZA NUR B. — 
Kürsüden indim efendim; (Handeler) 

EMÎN B. (Erzincan) — Efendim; bendeni*, 
söz söylemiyecektim. Fakat Sıhhiye Vekili Muh
teremi Rıza Nur Beyefendi mecbur etti. Mül 
teeileri burada tefrik ettikleri zaman «îşte bil 
kısmı vardır, haheşgerdir. Memleketine gitmek 
istiyor ve onlara lâzımgelen tahsisat veriliyor, 
gidiyor ve bir kısmı da askerlikten kurtulmak 
için buradan kalkıp Kırşehir'ine gidiyor ve ora
da kalıyor» dediler. Hayır efendiler, böyle de 
ğildir. Askerlikten kurtulmak için onlar hiled*. 
bulunmamışlardır. Sıhhiye ve Muaveneti İçtima
iye Vekâleti mülteci sevkiyatmm nasıl olduğu
na vâkıf olmaması dolayısiyle bu adamları sü
rüm sürüm süründürmüştür. îş şu şekilde baş
lamıştır. Ankara'nın sevk etmiş olduğu muhacir
leri buradan Kırşehir'ine kadar sevk etmiştir. 
Sıhhiye Kitabeti midir! Ne ise o, «Ben size bura
ya kadar tahsisat verebilirim» demiştir. O adam
lar buradan Kırşehir'ine kaldırılmışlardır. Kır
şehir sıhhiye memurunun bundan malûmatı yok, 
oraya ya havale verilmiştir, ya verilmemiştir. 
Havale verilmiş ise buyurdukları gibi orada pa
ra bulunmadığı zamana tesadüf etmiştir. Yahut 
hiç havale yoktur. Vekâlet bilmiyor. Orada mu
hacirler beklemiştir. Ne kadar? Dört, beş ay... 
O vakit havale verilmiştir. Bu zavallılar oradan 
kaldırılmış, sevk edilmiştir. Nereye? Zannetme
yin memleketine; ancak Kayseri'ye kadar gön
derilmiştir. 

îşte altı seneden beri bu zavallıların memle
ket memleket böyle dolaşmalarına, serseriyane 
vakit geçirmelerine ve bu suretle birçoklarının 
açlıktan telef olmalarına sebep, hele üç senedir 
bu işte olan tezebzüp büsbütün Sıhhiye Vekâle
tinin bu işdeki eehlindendir, başka hiçbir şey 
değildir. Sonra, ellerindeki liste efendiler, doğ
ru liste değildir.,Burada okudukları yirmi üç 
bin nüfus ve «Bunların üzerinde tefek;kat icra 
ettik» demeleri ide doğru bir şey değildir. Yirmi 
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üç bin nüfus ise istedikleri tahsisat yüz elli 
bin liradır. İstirham ederim, insaf edelim. Yir
mi üç bin nüfus buradan yüz elli 'bin lira ile Er
zurum'a gider imi, Bitlis'e gider mi, Muş'a ka
dar gider ani? 

SIHHÎYE VEKÎLÎ Dr. RIZA NUR B. — 
Bir buçuk ımilyon lira veriniz. 

EMÎN B. (Erzincan) — İstediniz de ver
medik mi? 

SIHHÎYE VEKÎLÎ Dr. RIZA NUR B. — 
Şimdi istiyorum işte, veriniz. 

EMİN B. (Devamla) — Yarın bir teklifle 
geliniz, verelim. Binaenaleyh rica ederim, sev
kıyat umurunu hiçülımazsa tanzim, etsinler ve 
hiçoknazsa, hiçolmazsa esin Muhacirin Müdiri-
yetinin sevkıyat aksamamı lütfen mütalâa bu
yursunlar. Muhacirleri ıburadan çıkardıkları gi
bi memleketlerine sevk eitisinler. 

SIHHÎYE VEKÎLÎ Dr. RIZA NUR B. — 
Efendim, bu noiktaya ufaik bir cevap vereyim. 
Emin Bey biraderimizin söyledikleri, doğrudur. 
Böyle bir şey vardır. Fakat kendileri, hâizi şey
ler vardır, bundan dolayı böyle oluyor diye 
ifade buyurmuşlardır. îzaih edilirse o nokta te
nevvür eder. Şimdi efendim, bizdeki usul, bir 
muhacir buradan Van'a kadar gidecek değil 
mi? Van'a kadar parasını veremeyiz. Çünkü o 
parayı aldığı gibi yiyen var. 

EMÎN B. (Erzincan) — Yine ımuhacîrlere 
•sahtekârlık isnadediyorsunuz. 

SIHHÎYE VEKÎLÎ Dr. RIZA NUR B. — 
Allah, Allah ne^re sahtekârlık isnadedeyim? 
(Handeler) Ben muhacir düşmanı mıyım? Olan 
vıılkuat budur. Esasen olmasa bile biz, merkez, 
bu paraları talkısiım etmişizsdir. Meselâ, buradan 
Kırşehir'ine kadar verilir. Oraya verilen eimir 
mucibince oradan alırlar. Şimdi meselâ dediler 
ki, Kırşehir'inde dört ay kaldı. Bu doğrudur 
efendiler. Zira biz oraya kadar buracb n tahsi
satını vermişiz üst tarafını oradan alması ica-
beder'ken para olmadığından verilememiş. Ben 
bunu cebimden verecek değilim ve iktidarım 
yo'k ki, cebimden vereyim. Bu para meselesidir. 
Benim iktid anımın haricinde olan bir şeydir. 
Ondan dolayı kalmışlardır. Ta.biî kendileri de 
hak verirler. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayeti 
hakkında iki tane takrir var. 
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Kiyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Maddenin aynen reye 
vaz'ı ve kabulünü teklif ederim. 

Bayezid 
Şevket 

Riyaseti Celileye 
Birinci 'madde hakkımda müzalkere kâfidir'. 

31 . 3 . 1339 
Yozgad 

Süleyman Sırrı 

REİS — EfciKİhn, birinci madde hakkımda 
müzakerenin kifayetini ikabul edenler 'ütfen el
lerini (kaldırsın. Müzakerenin (kifayeti kabul 
edilmiştir. Efendim üc tane takrir var, onlar 
okunsun. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddede muharrer tahsisatın 1338 

vsenesi bütçesinden sarfı doğru değildir. ÇünMi 
1338 senesi geçmiştir. Binaenaleyh maddei mez-
kûredeki senenin 1339 senesi olarak tesbitini tek
lif ederim. 31 Mart 1339 

Biga Mebusu 
M'ehmed 

Riyaseti Celileye 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili Rıza 

Nur Beyfendinin kürsüde okuduğu cetvelde isti
lâ gören mahallerden dâhile muhaceret edip 
iadeleri icabeden mültecilerin adedi yirmi üç 
bin nüfustan ibaret olduğu anlaşılmıştır. Hal
buki kanunun birinci maddesinde bunlar için yüz 
elli bin lira iade masarifi olarak bir tahsisat tek
lif ediliyor ki şu hesapça her ferde memleketleri
ne kadar gidebilmek için altışar lira isabet ediyor 
ki bu para katiyen gayrikâfidir. Binaenaleyh 
beher şahsa onar lira isabet edebilmek için işbu 
teklif edilen tahsisatın (230 000) liraya iblağını, 
o maddedeki (150 000) liranın ol veçhile tadilini 
teklif ederim. 31 . 3 . 1339 

Yozgad 
Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 
Sevk olunacak muhacirlerin adedi (23 000) 

nüfus olduğuna nazaran gayrikâfi olan (150) bin 
liranın (250) bin liraya iblağiyle maddeye ol-
veçhile ilâvesini teklif ederim. 

Muş 
Ahmed Hamdi 
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RElS — Efendim Biga Mebusu Mehmed Bey 

senenin 1339 olmasını teklif ediyor. 
ALÎ CENANA B. (Gazianteb) — Efendim 

müsaade buyurun bunda da «iadeleri için 1339 
senesi Maliye bütçesinde» denilirse daha sarih 
olur. Bendeniz Encümen namına kabul ederim. 

RElS — Tashih edilecek maddede sene yok
tur, fasıl vardır. 

ALI CENANI B. — ilâve ediyoruz. (Mem
leketlerine iadeleri için) fıkrasından sonra (1339 
senesi Muaveneti içtimaiye bütçesinde) olacak. 

RElS — Buna mütedair iki takrir daha var; 
Süleyman Sırrı Bey ile Muş Mebusu Ahmed 
Hamdi Beyin takrirleridir. 

SÜLEYMAN SIRIM B. (Yozgad) — Ben
deniz (230) İlin lira teklif ediyorum. Hicolmazsa 
her bir nefere on lira düşsün. 

RE IS — Bu bütçe meselesidir, zam teklif ede
mezsiniz. 

ALI CENANI B. — Efendim Meclisi Âli 
her zaman münakittir, eğer bu parayı sarf eder
ler, yetişmezse yine isterler, binaaneleyh madde
nin aynen kabulünü teklif ederim. 

HACI AHMED HAMDI Ef. (Muş) — 
Bu miktar para ile sevk olunacaklarından emin 
misiniz ? 

ALI CENANİ 13. — Seksen bin lira daha 
açık kalmıştır. Sarf olunamamıştır. 

R E İ S — Esasen Nizamname sarihtir, bu 
takriri reye vaz'edemem. 

| SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE 
i VEKİLİ Dr. RIZA NUR B, — Bizim tale

bimiz veçhile altı lira kadar bir şey düşer. Ki-
| minin yolu kısadır. Kiminin uzundur, görülü-
j yor. ki bu para şayanı ehemmiyet bir para de

ğildir. Mümkün ise bâzı arkadaşlarımızın ar-
ruları veçhile, bendeniz de temenni ederim ki 
bu talepler kabul edilsin. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

Dr. RIZA NUR B. — Efendim bendeniz 
do talebediyorum ki, on liraya çıksın. 

SÜLEYMAN STRRI B. (Yozgad) — Efen
dim kabul edilmiş bir bütçeye fazla tahsisat 
zammını ben teklif etmiyorum. Ortada daha 
1339 bütçesi yok. Hükümet avans ile idare 
ediliyor. Binaenaleyh yapılacak bütçeye bir 
fasıl açılmasını teklif ediyorum. Verdiğimiz 
parayı elemin hesabettim. Beher nefere altı 

| lira düşüyor. Şimdi düşününüz. Ankara'dan 
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Erzurum'a bir adam altı liraya gidebilir mi 
ve o para ekmek parası olabilir mi? Hiç ol
mazsa on liraya iblâğ olunsun ki bu aile 
beş nefer olursa elli bankınot tutar, belki ek
mek parası olur. Bunun için bu tahsisat mun
zam bir tahsisat değildir. Binaenaleyh on li
raya iblâğım teklif ediyorum. 

AHMBD HİLMİ B. (Kayseri) — Mesele 
öyle değil, eğer muhacirler tamamiyle kalkıp 
gidecek olursa o zaman bu tahsisat idare et
mez. Halbuki şimdiye kadar Hükümet ısrar 
ettiği halde gitmemişlerdir. Bunları eebren 
sevk etmek kabil değildir, çünkü iş sahibi 
olmuşlardır, mesai sahibi olmuşlardır. Bina
enaleyh bu tahsisat kâfidir. Tekrar buraya 
para ilâvesi doğru değildir. Eğer kifayet etmez
se sonra tekrar ilâve ederiz. Şimdi bu tahsi
satı kabul ederiz. 

REİS — Vekil Bey bir lâyihai kanuniye 
ile buraya gelirse o vakit olabilir. 
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Efendim birinci maddeyi son tashihten son

ra tekrar okutarak reye vaz'edeceğim : 

Havalii Şarkiye muhacirlerinin iadesi ve mesa-
kininin tamir ve inşası için tahsisat itasına dair 

Kanun 

MADDE 1. — Havalii Şarkıyede Rus is
tilâsına mâruz kalan mahaller ahalisinden dâ
hile hicret etmiş olanların memleketlerine ia
deleri için 1339 senesi Muaveneti İçtimaiye 
bütçesinde (Havalii Şarkiye ahalisinden dâhile 
hicret edenlerin iade masarifi) ııamiyle açıla
cak : (B - 180), nci faslına yüz elli bin lira 
tahsisat vaz'olunmuştur. 

REİS '— Birinci maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim; vakit geçmiştir. Yarın saat bir 
de içtima, etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzekarat; saat : 5,85 

« a * ı 

İçtimai âti ruznamesi 

Zaptı sabık hulâsası 
Müzakere edilecek mevad 
Vilâyatı Şarkiye ahalisine muavenet icrasına 

dair lâyihai kanuniye 
Men'i müskirat Kanununun üçüncü mad

desinin tadiline dair lâyihai kanuniye 
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