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B I R Î N C Î CELSE 
Bed'i müzakerat j Saat :2,10 

REİS — Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretleri 

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

İREİS — Celse! acıyorum, zaptı sabık hulâ-
-f% sası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretlerinin tahtı 
Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası 
kıraat ve aynen kabul olundu. Berrî ve bahrî 
Kuvayı Havaiye mensubininin müteferrika ve 
muhassasatlarma ve ciheti aslteiryece tatbik 
edilmekte olan Mülkiye Harcırah Nizamna
mesine dair Heyeti Vekileden mevrut levayihi 
Kanuniye Müdafaai Milliye ve Muvazene! Ma
liye encümenlerine, Mübadele! Üsera Komisyo
nu masarifi için Müdafaai Milliye Vekâleti 
bütçesine yirmi bin lira ilâvesine, 30 milyon 
liralık avans itasına, Dersaadet ve Tevabii 'Ba
lıkhane Nizamnamesinin tadiline kinin muba
yaası için Sıhhiye bütçesine tahsisat vaz'ma 
dair levayihi kanuniye Muvazene! Maliye En
cümenine, Islahı hayvanat hakkındaki lâyiha! 
kanuniye İktisat Encümenine, Rüsumu Bele
diye Kanununun ikinci ve on dördüncü mad
delerinin tadiline dair lâyihai kanuniye ile, 
takdiri kıymet meselesinden dolayı Ankara. 
Vilâyet! Meclisi İdaresiyle Memurin Muhake-
mat Heyeti arasında zuhur eden ihtilâfın halli 
hakkındaki Heyeti Vekile Riyaseti tezkeresi 
Dahiliye Encümenine, Müecceliydi Askeriye 
Vergisi Kanununun üçüncü maddesinin (B) 
fıkrasının ve Müsakkafat ve müsakkafat hük
mündeki arsaların vergilerine mütaallik 11 
Kânunusani 13139 tarihli Kanunun ikinci mad
desinin Resmi damga Kanununun muafiyet fas
lının kırk ' ikinci maddesinin ve bilâmüddet 
mezun bırakılan efradm_ emsallerinden Müec
celiyeti Askeriye Vergisinin devamı istifası 
icabedip etmiyeceği hususunun tefsirine dair 
İcra Vekilleri Riyaseti tezkereleri Kavanini 

Maliye Encümenine, hıyaneti vataııiyeden maz
nun Eskici Mustafa hakkında Adliye Vekâle
tinden mevrut evrakı hükmiye Adliye Encü
menine, Matbuat telgraf ücüratı hakkında De
nizli Mebusu Yusuf Beyin teklifi kanunisi .Lâ
yiha Encümenine, Karesi Mebusu Abdülgafur 
Efendi ile rüfekasının ve Bolu Mebusu Tunah 
Hilmi Beyin, Ali Şükrü Bey merhumun na'şını 
bulmaya muvaffak olan jandarma mülâzimi 
Kemal Efendinin terfihle, İzmit Mebusu 'Sırrı 
Beyin İstanbul matbuatmdaki sansürün ilga
sına ve Kastamonu Mebusu Besim Beyin, yeni 
intihaba dair Dahiliye Vekâletinin mülhakata 
tamim • ettiği emrin tasrihine dair temenni 
takrirleri Heyeti Vekile Riyasetine gönderi 1:1i. 
Tokad Mebusu İzzet Beyin İstanbul'da vefat 
ettiğine dair Dr. Adnan ' Beyden mevrut telg
raf okunarak merhumun ruhuna fatihalar okun
du ve ailesine taziyetnanıe yazılması tensdbe-
dildi. 

Tecdidi intihap hakkında Meclisçe ittihaz 
edilen karar münasebetiyle mülga Meclisi Ayan 
Reisi Rıfat Beyden gelen telgrafla esaretten 
avdet etmiş olan Edirne Mebusu Cafer Tayyar 
Beyin İzmir'den mevrut telgrafı okunarak ce
vap yazılması tensibedildi. Lâzistan Mebusu 
Dr. Abidin ve Osman beylerin mezuniyetleri
ne 'dair Divanı Riyaset kararları kabul edildi. 
Hıyaneti vataniyeden mahkûm Dâvavckili Baf
ralı Tahsin Efendiye ait evrakı hükmiyenin 
Adliye Vekâletine tevdiine, Dâvavekili Hafız 
0>rman Efendiye ait evraikın nevakısının ikma
li zımnında Adliye Veıkâletine iadesine, Arif-
oğlu MeHimed hakkındaki hükmün ref'iyle aidol-
duğu mahkemeye tevdiine dair Adliye Encüme
ni mazbataları kabul olundu. Vilâyatt Şarkiye 
ahalisine ımuavenet icra'sına dair lâyihai kanu
niye ikinci defa reye konuldu. İntihabı mebu-
'san Kanunu ha!kkında müzakere cereyan etti 
ve teneffüs için Celse' tatil lolundu. 
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İkinci Celse 

İkinci Reisvekili Musa Kâzını Efendi Haz
retlerinin talhtı Riyasetlerinde biliniikat İntihap 
Kanunu müzakere edildi. 1, 2, 4 ncü maddeleri 
aynen, Saruhan Mebusu Reşad Beyin takriri 
3 ncü madde olarak 'kabul edildi. Asıl lâyiha
daki o ve 4 ncü mıaddeler tayyedildi. Ve tenef
füs için Celse tatil olundu. 

Üçüncü Gelse 
Musa Kâzım Efendi Hazretlerinin talhtı Ri

yasetlerinde ıbilinrkat intihabı mebıısan Kanu
nunun 'müıza'kereısiııe devamı olunarak beşinci 
•madde tashihan 6 ve 7 nci maddeler aynen ve 
8 nci madde im akamın a kaim olan ve kanunun 
icrasına Heyeti Vekilenin memuriyetini natık 
bulur an takrir tâyini esamiyle reye konularak 
(67) ret ve .(5) müstenkife karşı (114) reyle 

kabul olunduktan sonra kanunun heyeti ıımu-
mıiyesi de kabul edildi. Vilâyatı Şarkiye ahali
sine ımuavenet icrasına dair Kanunun dahi 
(8) müstenkif ve. (4) redde karşı (145) reyle 
kabul edildiği tebliğ edilere'k Perşembe günü 
içtima edilmek üzere Celse tatil edildi. 

Reisvekili Kâtip Kâtip 
Ali Fuad Atıf Halikı 

REİS — Zaptı sabık hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır, sesleri) 

Zaptı .sabi'kı aynen kabul edenler lütfen el
lerini kaldıksın. Zaptı ısabıık aynen kabul edil
miştir. 

RİFAT B. (Tokad) — Müsaade ederseniz 
ruznameye dair bir şey arz edeceğim. 

3. — TEZKERELER 
1. -— Mebuslara, Meclisin nisabını müteessir 

etmiyecek tarzda izin verilmesi? hususunun bir 
karara bağlanmasına dair Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Saniyesi tezkeresi 

REİS — Daha evrakı varide vardır. Ondan 
sonra 'Söyliyebilirsin. 

Efendim, (mezuniyetler hakkında Divan 'ka
rarı vardır. Müsaade ederseniz o'kuyalımı. 

Heyeti Umumiye 
Meclisin küşadından beri vâki tecaribe göre 

Heyeti Umuımiyeye, Meclisin nisabı malûm da
iresinde devanın faaliyetine imkân bahşolmak 
üzere Ankara'da daima iki yüz azanın mevcut 

. 1339 C : 1 
bulunmasını ve izin taleplerinin, bu adedin fev-
kmdaki azaya göre tervicini, Divanı Riyasetin bu 
baptaki teklifini tasviben tahtı karara almıştı. 
Halihazırda Ankara'da (214) âza bulunduğu hal
de, on beş zat tabip raporuna müsteniden ve elli 
beş zat muhtelif mazeretlerle ki ceman yetmiş ar
kadaş mezuniyet talebetmişler ve ayrıca iki zat 
da temdit talebinde bulunmuş ve Divanı Riyaset 
4 Nisan 1339 tarihli Beşinci îçtimamda keyfiyeti 
tezekkür ederek Heyeti Umumiyenin mâruz ka
rarma tevfikan ancak on dört zata mezuniyet 
itası kabil olacağını anlamıştır. Diğer taraftan 
mezuniyet talebeden rüfekayı kiramdan, müra-
eaatleri kabili is'af olmıyan birçok arkadaş maze
reti mühimmelerinden bahsile mezuniyet verilme
si hususunda mütemadiyen müracaat ve ısrar 
eylemekte ve her gün yeniden izin talepleri teva
li etmekte bulunduğundan Divanı Riyasetçe He
yeti Umumiye kararma muhalif olarak Meclisin 
nisabını müteessir edecek tarzda mezuniyet itası 
kabil olamıyacağmdan vaziyetin tetkikiyle icab-
eden kararın itası için keyfiyetin Heyeti Celile-
1 erine arzı müttefikan karargir olmuştur efendim. 

T. B. M. Meclisi Reisisanisi 
Ali Fuad 

REİS — Efendim, burada esbabı mucibesiyle 
beraber Karar arz edildi. Nisap meselesi Meclisin 
mühim bir meselesidir, tensibederseniz şimdi mü
zakeresine geçelim. (Muvafık sesleri) Şimdi mü
zakeresini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Şimdi 
müzakeresi kabul edildi. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 
B. (Sivas) — Paşam bir şey arz edeceğim. 

REİS — Buyurun! 
RAUF B. (Devamla) — Efendim Makamı Ri

yasetin teklif ettiği mezuniyet meselesi çok ümid-
ederiz ki, bugünkü celsemizde intacedilir. Bun
dan sonra Heyeti Aliyenizden İcra Vekilleri Reisi 
sıfatiyle bir istirhamım vardır. Bu da - müteessi
rim ki, mükerrer olarak Heyeti Aliyenize müra-
caate mecbur oluyorum - İstanbul'daki vaziyeti 
ahire dolayısiyle açıkta kalmış ve zaruret icabı 
olarak Şubata kadar avans kanunlariyle vaziyet
leri tesbit edilen gayrifaal memurların son alı
nan avansta tahsisatları gösterilmemiştir. Hal
buki Mart geçti, Nisan girdi. Bu vatanın evlât
ları tahsisat almazlarsa şüphesiz elim bir vaziyete 
düşeceklerdir. Bugünkü müzakeremizde bunun 
da intacedilmesini rica ederim. (Kabul sesleri) 
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Bugün bitebilmek için bu hususta Makamı Riya- I 
sete takdim edilmiş bir takrir vardır, eğer tensib-
ederseniz şimdi encümene havale edilsin, encü
mence tetkik edilsin ve bugünkü içtimaa yetişti
rilsin. Bunu istirham ediyorum. (Kabul sesleri) 

RElS — Efendim îcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Beyefendinin şimdi teklif ettiği bu takririn teklif 
ettiği veçhile encümene havalesiyle müstaceliyetle 
bugün müzakeresini kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

DURAK B. (Erzurum) — Efendiler, bugün 
Meclisi Âliniz yine bir karar ittihaz etmek vazi
yetinde bulunuyorlar. Efendiler, arkadaşlardan 
birçokları dairei intihabiyelerine gitmek için me
zuniyet talebediyorlar, ve bir kısım arkadaş
larımız da mezuniyet almak niyetindedirler. I 
Divanı Riyasetin şimdi okunan kararma bakı
lırsa eğer arkadaşlarımızın mes'ulleri is'af 
edilirse her halde burada ekseriyet kalmayacak 
ve Büyük Millet Meclisi içtimaları yapamaya
caktır. Arkadaşlarmmızın hepsinin gerek ka
nunen olan üç ay mezuniyetleri ve gerek Mec
lisi Âlinin tekrar arasına müracaattan dolayı 
dairei intihabiyelerine giderek kendilerini me
bus intihabettirmek için çalışmaları, bir hak
kı tabiî ise de - ki buna hiçbir kimsenin diye
ceği yoktur, bir hakkı tabiîdir - fakat efendi
ler bundan daha mühim bir vazife vardır o da 
vatanidir. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Yaşa Durak 
Bey! Pek doğrudur. I 

DURAK B. (Erzurum) — Efendiler! Teş
kilâtı Esasiye Kanununun bir maddesi bize 
şöyle emrediyor, diyor ki: (Büyük Millet 
Meclisi içtima eder. Memleketi idare eder.) 
Fıkra elimde değildir. Mimde olsaydı da 
aynen okunsaydı daha iyi olurdu. (Müstemir-
ren inikadeder. Yeni Meclis geldiği vakit-
devir ve teslim eder.) Kanun böyle der. Baş
ka bir şey değildir. Bunun haricinde kimsenin 
hareketi caiz değildir. 

SÂJJÎH Ef. (Erzurum) — Başka türlü ha
reket yanlıştır. 

DURAK B. (Erzurum) — Efendiler arka
daşlarla şurada burada görüşürken bâzı fikir
lerin tebellür ettiğini görüyorum. O fikirler 
şudur: Diyorlar ki o hakkı tabiîmizdir. Da
irei inıtihabiyemize gidelim. Bugün mesama
tıma nazaran bâzı arkadaşlar böyle bir karar | 
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ittihaz etmek istiyorlarmış, Ramazanı Şeriften 
istifade ederek Ramazanı Şerifle Bayram ara
sında veyahut Bayramın onuna kadar Meclisin 
muvakkat bir zaman için tatiline karar verecek
lermiş, yani Mecliste müzakere olmıyacakmış, 
bugün buna dair bir karar ittihaz edilecekmiş, 
bilmiyorum bu ne dereceye kadar doğrudur. 
Evet, bundan evvelki ramazanlarda asgari yir
mi, âzami bir ay tatil olmuştur. Bazan da bir 
hafta. (Bir ay sesleri.) istirham ederim sö
zümü kesmeyin, bitireyim. 

Çok rica ediyorum, mühim bir müzakere 
yapıyoruz efendiler âzami bir ay, asgari bir 
hafta tatille olmuştur. Fakat efendiler o gün
kü vaziyetimizle bu günkü vaziyetimiz na
zarı dikkate alınırsa o günkü vaziyet başka
dır. Bugünkü vaziyet yine başkadır. Çünkü 
o vakit dairei intihabiyelerine giden arkadaş
larımız münavebe ide gidiyorlar ve tatil zamanı 
da olsa Divanı Riyaset nisabı ekseriyeti muha
faza ediyordu. Nisabı ekseriyete halel gelmi
yordu. Bugün madem ki yeniden milletin ara
sına müracaat var, arkadaşlarımız gidecekler, 
burada, bir nisabı ekseriyet kalamıyacaktır. 
O vakit ne olacaktır efendim? O vakit Mecli
sin mevcudiyeti yoktur. 

DURSUN B. (Çorum) — Hükümetin de 
yoktur. 

DURAK B. (Devamla) — Efendiler üç se
neden beri tarihe hârikalar kaydeden Meclis, 
acaba böyle bir ay suretiyle dairei intihabiye-
yesine gitmek için bu tarihe altın kalemle yaz
dırdığını silecekler midir? Bu tarihini lekeliye-
cek midir? (Lekelemez, niçin tarih lekelensin 
sesleri) 

Efendiler çok rica ederim, iyi düşününüz. 
Vazifeden mufcadflem dünyada hiçbir şey yok
tur. Buraya gönderdiği vakit millet bize de
memiştir ki tatil ediniz, gelin yine nefsiniz için 
çalışın, mebus olun. Hayır bize dedi ki : Gi
din, orada çalışın, oturun. Ne vakit Meclisiniz 
başka bir şekle girerse, yani yeniden bir inti
hap yapılırsa ilk gelecek vekillerinize o vakit 
sandalyalanriızı terk ediniz, geliniz! 

Efendiler ne vakit ki gelecek mebuslar bu
raya gelir, ne vakit halefimiz buraya gelir, o 
gün burada biz vazifeyi onlara tevdi ederek 
muvaffakiyetler temenni eder, çıkar gideriz. 
Yapılacak karar bundan ibarettir. 
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Efendiler tarih tekerrürden ibaret derlerse I 

inanmayın! (Handeler) Vallahi gülseniz de, ağ-
lasamz çU mesele mühimdir. Eğer efendiler 
tarih tekerrürden ibaret olmuş olsaydı, eğer 
tarih ibret olsaydı, biz çok ibretler alırdık. 
Fakat maatteessüf ibretler almamışız. Efen
diler! Artık tarihin gizli sahifesinde kalan bâzı 
şeyleri burada aşikâr etmek istiyorum. Bugün 
zararı yoktur efendiler! Sakarya Harbindeki 
vaziyeti unuttunuz mu? Efendiler! Bugün onu 
tekrar ediyorsunuz. Efendiler! Sakarya Harbi 
esnasında buradan bir kısım arkadaşlar firar 
ettiydi. (Açmayınız sesleri), (Şiddetli patırdı-
lar), (Devam sesleri) Söyliyeceğim. Bütün mil
let işitsin. 

MAZHAR B. (Aydın) — Yalan söylüyorsu
nuz! 

DURAK B. (Devamla) — Yalan söylemem. 
Yalanı sen söylüyorsun. Tarih meydanda. (Gü
rültüler) 

REİS — Meclisi Âli âzası hiçbir vakitte fi
rar töhmeti altında tutulamaz. Hiçbir vakit fi
rar etmez. Bu ifadenizi tashih edin. 

DURAK B. (Devamla) — Bendeniz tashih 
etmem, zabıt tashih etsin. Efendiler, zabıtlar
da bir kararınız vardır. Sakarya Harbinde bu
radan gidenler hakkında bir kararınız vardır. I 
Zabıtlarda Sakarya Harbinde buradan mezu-
niyetsiz gidenlerin isimlerinin neşrine karar 1 
vermiştiniz. Niçin neşredilmedi? Neden bir 
buçuk sene geçtiği halde ilân etmediniz? I 

MAZHAR B. (Aydın) — ilân başka şeydir. 
Çok rica ^derini. Kelimenin mânasını nazarı I 
dikkate alınız. I 

DURAK B. (Devamla) — Rica ederim telâş I 
etmeyiniz, ben gidenlere söylüyorum. Bugün de I 
söylerim. Yarın da söylerim. I 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Ben yerim
den kımıldamadım. I 

DURAK 'B. (Devamla) — Ben sana bir şey I 
demedim. Hakikati söylemek günah mıdır? I 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Düşman ka
çıyor diye yerimden kımıldamadım. I 

DURAK B. (Devamla) — Pekâlâ kımılda-
madıyşan kim ne der ? I 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Sözünü tashih 
Ştm^zse Meclis devam edemez. | 

İftjRÂK B. (Devamla) — Bir hakikat söy
lenince böyle gürültü edilirse hakikat meydana I 
çıjjmaz. | 
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REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Mebus

lardan birkaç tanesinin gitmesi, hepsi hakkın
da söylenmesini mucibolamaz. Meclis durmuş
tur, vazifesini yapmıştır. 

DURAK B. (Devamla) — Evet efendiler! 
Ben de esasen Meclisi Âli için bir şey demiyo
rum. Meclisi Âli hiçbir vakit varidi hatır ola
maz. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Niçin 
zabıtlara müracaat ediyorsunuz? 

DURAK B. (Devaımla) — Hayır geçiyor ve 
geçmiştir. Açık. Zabıtlara geçmiştir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkari) - . Zatıâ-
linizin burada kalması kâfiydi. 

CEMİL B. (Kütahya) — Hükümetin sebe
biyet verdiğini unuttun galiba. 

DURAK B. (Devamla) — Tarihimiz bunu 
ispat eder. (Gürültüler), (Devam sesleri) 

HAFIZ HAMDİ B. (Biga) — Hakikat acı 
ise de söyle, devam et. 

DURAK B. (Devamla) — Meclisi Âli pek 
güzel 'bilir. Bugün de aynı şekilde devam edi
yor. Zabıtları pekâlâ bilirsiniz. Çok rica ede
rim bir hakikatten bahsediyorum. Getirin za
bıtları, hakikat meydana çıksın. Yalan söylü
yorsam idam edin 'beni. Doğru söylüyorsam su
sunuz. Efendiler; o günlerde buradan mezu
niyet almayıp savuşup giden arkadaşlar var
dı. O vakit Meclisi Âlide memleketin menafii-
ni tamamiyle gören, anlayan ve takdir eden 
büyük bir ekseriyet bu meseleyi takdir ederek 
durdu, bugünkü zaferi kazandı. Bunu kim in
kâr ediyor? Efendiler; 'bugün de korkuyorum 
ki o günkü gibi bir yanlış hataya düşmiyelim. 
Efendiler; Büyük Millet Meclisi teprenemez. 
Efendiler; bizim memleketimizden, dairei inti-
habiyelerimizden aldığımız salahiyet şudur: Si
zi gönderiyoruz, orada vazifenizi ifa edeceksi
niz. Halefleriniz gelir. İskemlelerinizi onlara 
terk edersiniz ve illâ orada oturursunuz. Efen
diler; kime bırakıp gideceksiniz? Efendiler; 
Hükümete mi? Heyeti Vekileye mi? Hepsine 
hürmet edelim. Hepsini hürmetle yâd edelim. 
Evet Heyeti Vekile bizim itimadımızı haizdir. 
Tarih zaptediyor. Efendiler; ben tarihî vazife
mi ifa ediyorum. Vazifei vataniyemi ifa ediyo
rum buraya ölmek için geldik, kurtulduk. Çok 
şükür Cenabı Hakka ki bugün yaşıyoruz ve in-
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şallalh milletin birliği sayesinde daha çok yaşı-
yaeağız. îyi düşünelim, eğer 'böyle bir karar it
tihaz edersek ve buradan arkadaşlarımız me
zuniyetle dairei in'tühabiyelerine giderlerse bir 
daha iki, üç aya kadar burada içtima etmek 
imkânı olamaz. Biz, bugün sulh ve harb kar
şıcında bulunuyoruz. Millet Meclisinin içtimai 
evvelce vacipse, sünnetse bugün farzdır. Efen
diler; Büyük Millet Meclisi hiçbir dafeika, bir 
saat fasıla veremez. Eskiden Saltanat fasılaları
nı görürdük. İşitirdik, tarihlerde okurduk. Fa
kat efendiler; millet fasılası yoktur ve olamaz. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Olamaz. 

DURAK B. (Devamla) — Buna imkân 
yoktur. 

Efendiler; sonra belki böyle 'bir karar it
tihaz edildiği zaman bilmem edilecek mi, edil-
miyeeek mi? Mesmuatımdır benim. Sonra dü
şünülmedik bâzı şeyler vardır. Meselâ bir ay 
zarfında bâzı arkadaşlarımız dairei intihabiye-
lerine gitsinler, çalışsınlar. Evet efendiler; bir 
ay zarfında Ankara'ya, Konya'ya, Balıkesir'e, 
Bursa'ya, İzmir'e, Kayseri'ye belki arkadaşla
rımız gider ve intihabatla tam bir civcivli za
manında yetişir... 

HASAN BASRI B. (Karesi) — Balıkesir'i 
lütfen istisna edin. 

DURAK B. — Maksadım, yakın yerleri söy
lemekten ibarettir. Hâşa, bir yere tariz meka
nımda değildir. Fakat efendiler, biçare Van
lılar ne yapsın? Nereye gitsin? Hiç böyle man
tıksız bir karar olur mu? (Handeler) Ben git
mem korkmaymız ve buna emin olunuz. Beni 
dairei intihabiyem tanır. Benim gideceğim gün 
iskemlemi haleflerime terk edeceğim gündür. 
Ben dairei intihabiyeme beni mebus yapın diye 
hiç de istirham etmiyorum. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Canın 
isterse git. 

DURAK B. — Benim öyle bir şeyim yoktur. 
Benim emniyetim vardır. Fakat siz niçin telâş 
ediyorsunuz? Anlamıyorum. (Sen telâş ediyor
sun sesleri) Telâş kim ediyor? Ben telâş etmi
yorum. Ben, vatanın vazifemin aşkiyle burada 
bağırıyorum. Şahsım namına söylüyorum. Cit
miyorum, gitmiyeeeğim efendiler.. 

Efendiler! Meclisi Millînin tarihi büyüktür 
bu Meclisi Âlinin bir gün için tatiline karar 
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verecek arkadaşlarım zannederim ki, menafii 
âliyei vataniye ile kaabili telif bir şey yapmaz
lar. Sonra tarih onları lekeler.. Efendiler-, iyi 
düşününüz bizim yalnız bir vazifemiz vardır. 
Daha çok söyliyeceklerim var, fakat söylemiye-
ceğim. Bu kadarı kâfi gelsin. Efendiler, bizim 
yalnız bir vazifemiz vardır, demiştim. O da 
şudur:: 

Büyük Millet Meclisini, o Hâkimiyeti Mali
yeyi ve o birliği yaşatmak, illâ ve illâ yaşatmak 
başka bir şey yok. 

SIRRI B. (İzmit) — Sözüme başlamazdan 
evvel vaktiyle Sakarya Harbinde bu Meclisi 
Âlinin ifa ettiği ulvi hizmetin tecellisine yar
dım eden iki arkadaşımızın namını tebcil et-
inekliğe müsaade ediniz. O da, Erzurum Mebusu 
Durak Beyle Sinob Mebusu Hakkı Hâini Bey
dir. (Alkışlar) Onlar, bizim hissiyatımızı tak
viye ettiler. 

MİUSTAFA B. (Tokad) — Yani biz korku
yor muyduk, kaçacak mıydık? (Handeler). 

DURAK. B. (Erzurum:) — Böyle şeyleri za
man gösteril'. 

SIRRI B. (Devamla) —• Sözüme muteriz 
olan arkadaşlarımızın nazarı iltifatını o günkü 
celsenin zaptına celbederim. Ya ben hilafını 
iddia ediyorum veyahut kendileri beyhude mü
dafaa ediyor. Şimdi mevzua geldim. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Zavallı Sırrı 
Bey! Demek ki, bizler.. 

RElS — Hilmi Bey rica ederim, hatibin sö
zünü kesmeyiniz. (Sıhhiye Encümenine sesleri) 

SIRRI B. (Devamla) —• izahtan müstağni
dir ki, Meclisimizin şiarı bizzat hükümet etmek, 
ahval ve hâdisatı bizzat murakabe etmektir. 
İşte Meclisimiz bıı vasfı mümeyyizi ile diğer 
meclislerden ayrılır. Bu vasfından tecerrü-
dettiğı zaman alelade bir Meclisi Mebusan 
halini alır ve o vakit de bize sorarlar. Efendi
ler, haili reisiniz? Eğer biz alelade bir Meclis 
olursak o başka. Fakat bu sual sorulduğunda ne 
diyeceğiz? O zaman - ki, o reis sizin şahsiyeti 
mâneviyenizdir - eğer siz o şahsiyeti mâneviye-
nizden tecerrüdederseniz o zaman yerinize kim. 
kalacaktır efendiler? Bunu arnikan . düşünmek 
lâzımdır. Efendiler; milletin en büyük hakkı mu
kaddesinin tecelli edeceği bir zamanda, yaıni in
tihabat zamanında, bu Meclise terettübeden hak
kı murakabe kimin tarafından ifa edilecektir? 
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Hatırınızda mıdır! Yine ramazan münasebe
tiyle Meclis, sabık reisvekili Faik Bey
efendinin bir eseri zühulü olarak on yedi, 
on sekiz gün tatil edilmişti. Aramızda bir
çok kıylükaller tevellüdetmişti. Hiç. olur mu? 
Bizzat icrayı vazife eden bir Meclis, bu hale mâ
ruz kalmıştır. Bu kadar yakın bir mazi göz ön
ünde dururken nasıl olur bugün daha büyük bir 
fasıla ile faaliyetimizi atalete duçar edeceğiz? 

Sonra daha yakından da bahsedeyim: İzmir 
iktisat Kongresi akdedildiği zaman, birçok arka
daşlarımız murahhas olarak intihabolunmuşlardı. 
Eğer onlar Kongreye icabet etmiş olsalardı ek
seriyete halel gelecekti. Heyeti Vekile Reisi Bey
efendinin insafına müracaat ederim. Bize sureti 
hususiyede demediler miydi ki; eğer Meclis bu 
suretle ekseriyete halel iras edecek olursa, faali
yeti velev muvakkaten duçarı atalet olursa, ifa
yı murakabe edemezse, beni vazifeden Meclisi 
Âli affetsin, ben bunun mesuliyeti altına gire
mem demişlerdi. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Fakat Sırrı 
Beyefendi teşrif buyurdular: 

SALİH Ef. (Erzurum) — Gidemedi. 
SIRRI B. (Devamla) — Acaba bugün o mah

zurlar kalktı mı? O zaman iki hafta fasılaya ce
vaz verilmezken bugün nasıl olur da kırk beş gün 
kadar fasılaya uğramasına karar vereceğiz? Bu 
nasıl mantık ? Ümidederim ki bu mevzuu, bu tezi 
Durak Beyden ve benden daha fazla Heyeti Veki
le Reisi Muhteremi Beyefendi daha ziyade insafla 
bunu müdafaa edecek ve bu yolda bir teklif vâki 
olursa onu akım bırakmayı müdafaa edeceklerdir. 
Bunu bihakkin ümidetmekteyim. Meselenin 
safahatı evveliyesini Durak Bey arkadaşım söy
lediği gibi benim de hatırımda kalan ibu tarihî 
misalleri huzurunuza arz ettim. İlâve edeceğim 
başka bir şey yoktur. Her birinizin kuvvei mü-
meyyizesi bundaki vehameti idrake muktedirdir. 
Sözü uzatmıyalım, bu meseleden hazer edelim. 
Arkadaşlar, buna karar vermekten başka sözüm 
yoktur. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REÎSl RAUF 
B. (Sivas) — Efendim bendenizden evvel kürsü
ye teşrif eden rüfeka, Mecliste, mezuniyet dolayı-
siyle tahassul edebilmesi muhtemel olan ahval 
hakkında beyanı mütalâa ettiler. Şüphesiz Heye
ti Aliyenizin hüsnütelâkki buyurmadığı veçhile 
sözlerini ifade ettiler ve Sakarya Muharebesi 
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I zamanında çekilme, gelme sözleri de ilâve edil

di. Bendeniz tarihi milimize en yüksek bir alem " 
rekzeden o şerefli günlerde aranızda bulunma
makla bedbaht bir arkadaşınızım. Fakat Mecli
si Âlinizin bidayeti teşekkülünden bugüne ka
dar mâruz kaldığı ve beşerin iktihamı pek mü-
teassir olan envai müşkülât karşısında mütte-
hiden gösterilen vakar, itidal ve mukavemet, 
cihanca her zaman tebcil ile yâd edilecek derece
dedir. Âcizinizin kanaatini arz edeyim. O mesele
ler kanaat ve içtihat meselesidir, sevkulceyş me
selesidir, ya şöyledir, böyledir denilebilir. Baş
ka türlü tefsir etmenin imkân ve ihtimali yoktur. 
Sırrı Bey arkadaşımızın İzmir İktisat Kongre
sinin içtimai dolayısiyle bendeniz tarafından 
Heyeti Oelileniıze vâki olan teklifi işihadederek, yi
ne bendenizi insafa davet etmeleri noktasına 
gelince; Meclisi Âlinize, Heyeti Vekile Reisi 
olarak şöyle olsun veya böyle olsun diye bir 
teklifle gelmediğim için beni insafa davet et
meye zaten malhal yoktu. Ancalk vâki olan suale 
şüphesiz kendi arzularını tatmin etmek ve hak
larını vermek itibariyle cevap vermeye mec
burum. Arkadaşlar, ben izmir iktisat Kong
resi münasebetiyle Heyeti Aliyenize iki noktayı 

j arz ettim. Birisi; İzmir'de İktisat Kongresi
nin, memleketin menafii âliyesiyle yakından 
alâkadar okluğunu ve çok nafi, olduğunu id
dia ettim, ikincisi; bu yüzden eğer Meclisin ni
sabına tesiri olursa caiz olmadığını söyledim. 

SALlH Ef. (Erzurum) — Mesele tamam... 

RAUF B. (Devamla) —• Esasen söylenmiş 
[ sözdür. Reddeden kimse yoktur. Bu böyledir. 

Hatırmızdadır. Lozan Konferansı son günleri 
hâd bir devre geçirmişti ve Heyeti Murahhasa-
mız Heyeti Aliyenize mâruzâtta bulunmak üze
re süratle geliyorlardı. O seyahatin neticesi 
ya harbolabilirdi veya sulh olabilirdi öyle bir 
zamanda Meclis âzalarının İktisat Kongre
sine iltihakı mühim ve faydalı olsa da asıl 
memleketin menfaati sulh veya harb meselesi-

J ne karar verileceği zamanda burada ekseri
yetin. ihlâli noktai nazarından katiyen caiz 
değil ve yine bu noktayı arz ettim ve yine o 

I mâruzâtımda hata etmediğim kanaatindeyim. 
Mâruzâtım budur. 

EMİN B. (Erzincan) —• Halihazır için nok-
| tai nazarlarınızı beyan etmiyorsunuz. 
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İCRA VEKİLLERİ HEYETİ RElSl RAUF 

B. — Halihazırda Heyeti Vekile Reisi olarak 
Heyeti Aliyenizden bir noktayı rica edebilirim. 
Meclisi Âliniz, en yüksek halk zihniyetini gös
tererek, en yüksek hakkı intihaba hürmet ede
rek, kendinizin yerine gelecek zevatın intiha
bını emrettikten sonra, bu hususta en salim ka
rarını ittihaz etmek salâhiyetini haizdir. Onun 
için Hükümetin şu veya bu tarzda mütalâası 
doğru olamaz. Yalnız bir noktadan Hüküme
tin hakkı vardır. O da şudur. Efendiler : He
yetimiz müttefikan mamulünbih olan Teşkilâtı 
Esasiye Kanununu kabul etmiş ve taraftarı 
insnalarız. Teşkilâtı Esasiye Kanununun bir 
maddei sarihası mucibince Heyeti Vekile in-
tiiha/p'la mukayyettir. Yani icra Vekilleri He
yetinden her hangi bir zat, Allah cümlesini 
muhafaza etsin, hastalık dolayısiyle mevkiini 
terk etmek mecburiyetinde kalırsa veya me-
muren memleket haricine giderse yerlerine 
intihabedilecek vekil Meclisi Âli tarafından 
intihabedilecektir. Rendeniz Heyeti Vekilenizdn 
Reisi sıfatiyle hu noktanın tenvirini ve temi
nini talebederim. Diğer noktalar hakkında hâ
kimi mutlak olan ve mukadderatı millette hü
küm verecek olan Meclisi Âlinizdir. Bu husus
larda müessir olmam doğru olmaz. 

SALİH Ef. (Erzurum) — O halde Azrail-
den, Heyeti Vekile için senet almalı. 

NECATI Ef. (Lâzistan) — Efendiler; he
piniz bilirsiniz ki Meclisi Âli tarihe büyük hâ
rikalar kaydetmiştir. Bu hârikalar hali i cu
mada bulunması dolayısiyle kaydedebilmiş-
tir. Çünkü efendiler; hali içtim a da bulunan 
Meclis ile Allahm beraber olduğuna, şüphe yok. 
O Meclis ki, bütün milletin mukadderatını 
sırtına almış, milletin her şeyini düşünmekte 
ve millet için Allahtan sonra nolktâi istinad-
oiknuşltur. ' O Meclis ki, ordusu üç seneden be
ri tahtı silâhta cephe (bekliyor. O Meclis ki, 
bütün kavanini kendi kendine vaz'etme'kle be
raber kendisi icra ediyor ve salâhiyeti icrai-
yeyi de haizdir. O Meclisin velev bir dakilka 
olsun ayrılması, nisabı ekseriyete halel getir
mesi katiyen doğru değildir. Evet, insanlar 
için arkadaşlarımın söylediği gibi iki hak var
dır. Tecdidi intihabata karar verilmiştir. Ar
kadaşlar (memleketine gidecek, kendisini inti
ha betti recek. Meclisin en büyük hakkı şurada
dır İd, buraya bütün azalar 'hiçbir menfaati 
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şahsiye için gelmemişlerdir. An'ca'k menefii 
umumiye için gelmişlerdir. Her halde şimdiye 
kadar olduğu gibi şimdiden sonra 'da .arkadaş
larımız gelip bizi istihlâf edinceye kadar yine 
'menafii umumiye, menafii millet peşinde ça
lışacağız. Hiçbir dakilka bundan ayrılmayaca
ğız. Bütün arkaidaşlar da bu fikirdedir. 

Ramazan dolayısiyle veyahut Bayram dola
yısiyle Meclisin tatÜ edilmesi »ihtimal ki, di
ğer zamanlarda olabilir. Fakat şu zamanda 
katiyen caiz değildir. Zaten ötede. 'beride söy
lenilen şeylerden, Meclis dağılmış, Meclis in
fisah etmiş diye efkârı uınumiyeye türlü tür
lü tereddütler gelmiştir. 

Efendiler; buıgün Ramazan münasebetiyle 
tatil dediğimiz gibi, herkes Meclis infisah et
miştir, diyecek ve Bayramertesi katiyen toplia-
namıyacağız. Bunun için nisabı .muhafaza et
mek üzere öteden beri ittihaz etmiş olduğumuz 
veçhile Divana salâhiyet veririz. Divan 'dai
ma nisabı eikseriyeti muhafaza etmek suretiyle 
mezuniyet verir. Böyle salâhiyet veririz. Ka
rar böyledir. Divan, nisabı ekseriyeti muha
faza etenelide mükelleftir, mecburdur. Hiçbir 
vakit ona halel getirmiyecektir. 

Efendiler! Haklar, hukuku şahsiye, halkkı 
tabiî, hukuku umumiye ile tekabül ederse her 
halde solda sıfır kalır. Esas olan, hakkı umu
midir. Hak gözetmek için gelldiniz efendiler; 
siz kefeniniz boynunuzda buraya geldiniz. Ar
kadaşlar, millet hâkimdir, millet reşittir. Bi
zi bir daha intihabederse eder, etmezse etmez. 
G-eleeefk olan arkadaşlarımız da başlka yerden 
gelecek değil 'ki, yine (onlara şey edeceğiz. 
Gelecek arkadaşlarımız başka yerden gelmeye
ceklerdir. Yine buranın evlâtları gelecektir. 
Biz, onlara vazifemizi teslim edeceğiz. Biz 
onlara kendi işimizi, kendi hususatımızı tes
lim edeceğiz. Aarkadaşlar şimdiye kadar biz 
çalıştık, şimdiden sonra, da siz çalışın diyece
ğiz. Onu kabul edip işin içinden çıkalım. 

SALlH Ef. (Erzurum) — Arkadaşlar; in
san tehlikeye bazan bilerek ve hazan da bilmi-
yerek giler. insanlar irticaa bazan bilerek ve 
bazan bilmiyerek gider. İrticadan Meclisi Âli
yi tenzih ederim. Meclisi Âli memleketin mu
kadderatını bir namus (borcu olarak üzerine 
almış ve müstemirren devamına da kanunla tes-
bit etmiş olduğu halde nasıl olur ki, bana 
tevdi edilmiş olan vekâleti âhara tevdi ederek 
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bir nefsimüteıke'Himi vahide Me memleketi ida
reye ben nasıl razı olabilirini? Mıalûmuâlile-
riidir. Asıl irtica, memleketi nefsimütekellimi 
vahdeye teslim etmektir. Şüphesiz ki, Mecli
si Âlide bu niyet sahibi olan hiçbir fert yoktur. 
Ancak intihap dolayısiyle herkes hakkı nıeşıu-
unu istimal etmek için ve intihap dolayısiyle her
kes hakkı tabiîsini istimal etmek için bir an evvel 
dairem intihabiyesine gitmek istiyor. Belki be
nim de bâzı şeyler hatırıma gelir, ben de iste
rim gideyim. Binaenaleyh dairei intihabiyeye 
gitmekle 'de mebus olmanın ihtimali yoktur, var
sa bir şahsın kuvvei intihaibiyesi veya arzusu 
mutlaka olacaktır. Yoksa asla! 1339 senesinde 
Palu'dan gelen mektupları okuyun, milletin 
propaganda ile kulaklarını tıkamak ve gözleri
ni boyamak istiyor. Durak Beyefendinin, Ne
cati Beyin İcra Vekilleri Reisi Rauf Beyefendi
nin teklifleri veçhile (O ayrı teklif, sesleri) her 
hangi ıbir vekâletten infisal edecek olursa sonra 
vekâlet değil, asalet de gider. Burada devamlı
mızı teklif ediyorum ve Meclisin talikan olsun, 
bir hafta olsun, .beş hafta olsun tatilini bende
niz gayet tehlikeli bir oyun görüyorum. Bina
enaleyh Divanın elinde büyük bir salâhiyet var
dır, kanun vardır. Azaya, sıra ile nisabı bozma
mak üzere mezuniyet verilir. Bir kısım arkadaş
larımız da vardır ki, mezuniyetleri dolmuştur. 
Onlar da çağırılır. Ancak Meclisi Âliden bilâ-
mezuniyet dairei intihalbiyesine gitmek cüretin
de bulunanlar olursa onların da kayıtlarını bir 
kararla terkin ederiz ve dairei intihabiyelerine 
deriz ki, «Mebuslarınız buradaki vazifelerini 
terk etmiş, oraya gitmişlerdir ve bu suretle teh
likeli bir iş yapmışlardır.» hattâ belki ikinci de
fa intihaplarına da sekte vermiş olurlar. 

Onun için Divanı Riyaset nisabı müzakere
yi bozmamak üzere mezuniyet verir ve illâ Mec
lis müstemirren miinakit bulunacaktır. 

MEIIMEI) ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Arkadaşlar! Bu mesele hakkında lüzumu ka
dar söz söylendi. Bendeniz bunlara ilâve etmek 
isterim ki; şayet Meclis böyle bir, birbuçuk ay 
müddetle bir insidat yapacak olursa; bu insi-
dat, memleketin dâhil ve haricinde ve milletin, 
Devletin siyaseti umumiyesinde bir tesir yapa
cak mıdır, yapmıyacak imidir? Bu hususu biz
den daha ziyade bittabi Heyeti Vefcilenin tak
dir etmesi lâzımdır. Ve bu cihet hakkında Mec
lisi Âliyi tenvir etmesi icabeder. Bendeniz ken-
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di kanaatime göre öyle zannediyorum ki, böy
le biı zamanda Meclisin uzun bir müddet içtima
ını tatil etmesi katiyen doğru değildir ve Rauf 
Beyefendinin buyurdukları ımahzuru da dâidir. 
Bu müddet zarfında; meselâ Hariciye Vekili 
yarm Lozan Konferansına giderse onun yerine 
intihabedilecek vekili ikim inltühabedecekîtir? Ya
ni memlekette bir Hükümetsizlik hâsıl olacak
tır ve bu yüzden milletin ımııtazarrır alması da 
pek tabiîdir. Bugüne kadar vazifesini yapım 
Meclisin; intihabat dolayısiyle, intihabat endi
şesiyle buradan vazifesini 'terk ile uzaklaşma
sı, memleketin menevafii uimumiyeşiyle gayrj-
kaibilı teliftir. Binaenaleyh bu meselenin mey-
zuubahsolımaması lâzımdır, öteden beri ittihaz 
olunan kararlar dairesinde ve nisabı müzakere
yi temin etmek şartiyle Divanı Riyaset; sıra 
ile mezuniyet verir ve Heyeti Umuımiyeye arz 
öder ve kabul olunanlar mezun olur. Bu müza
kereye bu suretle nihayet verilmesini teklif edi
yorum, efendim. 

HASAN BASEt B. (Karasi) — Şfendüer 
bundan üç sene evvel en fena, en karanlık şe
rait içinde omuzlarıımızda silâhlarımızla toka
ya gelirken hiçbir zaman hatırımıza gelmedi Jet; 
Ibir günde bizim mevcudiyetimizde gidip gitme
mek fikri, âdeta bir istiskal mahiyetinde mey^u-
bahsölocak... 

Millet hakkında hayırlı olmasını çöle temenni 
ettiğim tecdidi intihap kararından sonra; öte
den beri hatırımıza gelmiyen bu âkibet; hejâmj-
zin hatırlarına geldi. Bu neticeyi Ibu teşebbüsü 
essasen bekliyorduk. 

Divanı Riyasetin Meclisi Âliyi hakem kgjşajı 
şu müracaatnamesi; Meclisi Âlinin uzun müd
det tehiri müzakeratım teMif eden bir te2§şej» 
değildir. Fakat bu tezkerenin maverasında; 
taliki müzakerat tarzında bir netice teVlid^ebi-
lecek tasavvurlar ve hattâ belki Sararlar ocu 
ğunu işittik. 

REİS — Efendim, böyle bir tasavvur ye ka
rar yoktur. 

HASAN BASRÎ B. (Devamla) — Eh efen
dim biliyoruz! Efendiler, gerek Durak Bey ve 
gerekse onu mütaakıp bu kürsüde söz söyliyen ve 
hepsi de fikren müttehit bulunan; aynı maksadı 

. hedef tutan arkadaşlarımız, burada ne kadar 
söz söylemiş olurlarsa, olsunlar eğer Meclisin ta
liki müzakeratı ve daha doğrusu şeddi tasavvur 

I edilmiş ise; talik ve seddedilecektir. 
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DURAK B. (Erzurum) — Buna imkân yok

tur, rica ederim. 
HASAN BASRİ B. (Devamla) — Fakat 

efendiler; Meclisi Âli'de Iben hiçbir ferdi mevki 
ve sandalye düşkünü görmüyorum; böyle bir ar
kadaşımız yoktur. Büyük Millet Meclisi âzası 
olmak demek; dünyanın ve ukbanın bütün azîm 
mesuliyetlerini omuzlarına yüklenmek demektir. 
Bu ağır mesuliyeti; uzun müddet omuzunda 
taşıyacak arkadaş zannediyorum ki az bulunur. 
Binaenaleyh meseleyi daireyi intihabiyelcriııe git
mek suretiyle kendi intihaplarını tekrar temin 
etmek istiyen zevat, gitmek istiyor tarzında 
deyil, memleket hakkında bu cihetle mucibi faide-
mi yoksa baisi zarar mı olduğunu mülâ)haza*et-
mek lâzımdır. 

Efendiler; filhakika intihap en büyük bir 
haktır ve intihabatta mücadele pek tabiî bir 
meseledir. Fakat efendiler; ibu müeadelâtm he
defi; şahıslarımızdan ziyade memleketin mene-
fii umumiyesi olmak lâzım gelir. Hepinizin 
vicdanına soruyorum. Meclisi Âliden bilâmezu-

" niyet aylarca ayrılan arkadaşlarımız vardır ki 
bunlar elyevm avdet etmemişlerdir ve avdet et
miyorlar. Bâzı rüfeikîanıız vardır ki bunları Mec
lisi Âlide nâdir olarak görüyoruz. Bunlar ne
rededir?.. Bâzı rüfekamız da vardır ki; aldıkları 
mezuniyeti tecavüz ettirdikleri halde gelmemiş
lerdir. Rica ederim, eğer Teşkilâtı Esasiye Ka
nunu - ki daima bunun idamesine çalışmak 
vazife olarak telâkki edilmiştir - bugün hâkim 
ise, bu kanun mevcut ise ve bu kanunun ruhu, 
Meclisi Âlinin müstemirren 'devamını icabedi-
yorsa, bilâmezuniyet gitmiş ve mezuniyetlerini 
tecavüz ettirmiş zevatı, vazife başına devet et
mek suretiyle nisabı halelden vikaye etmek lâ
zımdır. Yok eğer bu suretle ve bu davetleri ede 
nisabı müzakere hâsıl olmayacak ve mutlaka rü-
fek'adan (bâzı zevat da gitmek istiyecek iseler 
efendiler, bu zevatın vicdanlarına müracaat 
ederiz, bu gitmekten sarfınazar etsinler. Bizi 
bu millet, vazifemizi son demine kadar ifa etmek 
üzere göndermiştir. Burada nı a'bı muhafaza 
etmek demek; memleketin bütün emniyetini, 
selâmetini ve harice karşı olan vaz'ı istikrarı
nı fiilen ispat etmek demektir. Binaenaleyh 
meseleyi salim bir düşünce ile tetkik edersek 
görürüz ki ; Meclisi Âlinin taliki müzakeratı 
ve sairesi, memleket hakkında zararı mahz 
olmaktan başka bir netice ifade etmiyecektir. 

. 1339 C : 1 
Bundan sonra nisabı muhafaza etmek suretiyle; 
mezuniyet istiyen arkadaşlara; mazeretlerinin 
derecesine göre mezuniyet vermek üzere Diva
nı Riyaset öteden beri olduğu gibi vazifesine 
devam eder. Bu suretle Meclisi Âliniz de müs-
temilen vazifesini ifa etmiş olur. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Muhterem 
arkadaşlarım! Divanca müttehaz ve Heyeti Ce-
lilenin tasvibine muktaren bir karar vardır. 
Şimdiye Kadar Divanı Riyaset bu karar muci
bince amel etti. Mecliste iki yüz kişi mevcut 
bulunmak; mütebaki zevata mezuniyet ver
mek... Şimdiye kadar ıhasta olanlara ve en ev
vel mezuniyetten avdet edenlere tercihan izin 
verebiliyorduk. Fakat şimdi izin talebinin acle-

• di yetmişe baliğ oldu ve belki de yetmiş ikiye 
çıktı. Bu taleplerin hemen bir kısmında da ra
porlar merbuttur. Merbut raporların mündere-
catmı tâyin ve takdir etmek salâhiyeti, Diva
nın vazifesi haricinde oluyor ki fenle takdir olu
nacak bir iştir. Halbuki taleplere tabip raporu 
merbut olmak dolayısiyle Divanı Riyaset; ola
maz demek kudretini kendisinde göremiyor, 
Azaya gerek kıdemi itibariyle ve gerek tabip 
raporlarını nazarı itibara alarak mezuniyet 
verdiğimiz takdirde derhal nisap haleldar olur. 
Nisap haleldar olunca da Meclisi Âli içtima 
edemez. îşte bu endişedir ki Divanı, Heyeti 
Cclilenizin takviyesine ve bir kararla Divanı 
memur etmesine müttefikan bir karar vermeniz 
için Heyeti Oelilenize sevka mecbur etti. 

HAFIZ HAMDİ B. (Biga) — Evvelki karar 
mevcut, Divan o karar mucibince hareket eder. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendiler; * 
talep çoktur ve sonra bir usul daha var; bilâ
mezuniyet giderse ne olur? Bilâmezuniyet 59 
gün giderse mebusluğa halel gelmez, yalnız 
59 gün bilâmezuniyet gidecek olursa, bu su
retle nisaba halel gelirse ne yapılacak? Diva
nın bu hususta da karar vermeye bir salâhiyeti 
yoktur. Binaenaleyh Heyeti Celilenizin verece
ği karar Divanca mutadır. Bunun haricinde 
hareket etmek imkân haricindedir. Bu da ka
rarı sabıkı muhafaza veyahut da kanaati vic
daniye ile hareketle kabil olur. Kararı sabıkı 
muhafazaya Divanı Riyaseti salâhiyettar kı
larsınız. Kararı salim bir şekle koyarsınız ve
yahut da o vazifeye Divanı memur edersiniz. 
Divanın istediği budur. Basri Beyefendinin bu-

— 362 — 



t : 18 5 .4 . 
vurduğu gibi, Divanın ne mutasavver ve ne de ı 
müttehaz bir kararı yoktur. Belki bir cndişei 
mahsusa ile bu kararı buraya sevk etmiştir. 
Başka bir şey yoktur. (Evvelki kararı muha
faza sesleri) 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Paşa Hazretle
ri bir şey soracağım. 161 nisabı müzakeremiz 
var. 214 mevcut azamız var. Adedi mürettep 
ise 329 dur, demek oluyor ki hariçte yüzden 
fazla zevat mezun bulunuyor. Bu yüz zevattan 
ne kadarı mezuniyetini ikmal etmiştir ve ne ka
darı etmemiştir? Bunları tefrik etmek lâzımdır. 
Mezuniyetini ikmal edenler hemen avdet etme
lidir. Bunlara telgraf yazılmalı, derhal celbe-
dilmelidir. Sonra maluliyet raporu alanlara 
Divanı Riyaset bir karar veremiyorsa burada 
Sıhhiye Encümenimiz vardır. Raporlar tetkik 
edilir. Raporlar dereeat üzerine taksim olunur. 
Çünkü [Leyse alel âmâ fıaroeüm velâ alel a'recü 
haracün velâ alel nıarîdu harec] ha.stalara ha
re c, yoktur. Onlar teklif ve tekellüften sakıt
tırlar. Onlara izin vermek lâzımdır. Bendeniz 
de izin istiyenler ıneya.ımıda bulunuyorum. Fa
kat ben kendimi ıskartaya çıkarıyorum. Bende
niz talebi mezuniyetten sarfınazar ediyorum, 
fakat hakikati mesele bu merkezdedir. Mesele 
Divanı Riyasetçe tetkik olunsun ve Divanı Ri
yasetçe kemali vuzuh ile Meclisi Âliye arz edil
sin. Meclisi Âli karar versin. Uzunuzadıya söz 
söylemeye hacet yoktur. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Mezuniyet
leri hitam bulanlara derhal Meclise iltihakları 
için telgrafla emir veriliyor. Fakat bâzıları ge
liyor, bâzıları mazereti meşrua dermeyan edi
yor ve diyor ki, hastayım. Mazereti kabul edil
miyor.. Sonra bir tabip raporu ile çıkıp gel i- I 
yor. Bu rapor gelince bir arkadaşımızın rapo
runa, gayrivârittir demek Divanı Riyasetçe bu 
arkadaşımızın bütün hukukunu kaybettirmek 
demektir ki, bu salâhiyeti Divan haiz değildir. 
M'ezuniyet raporunun muhtelit bir encümende 
tetkiki ve ondan sonra mezuniyet itası hem ar- ^ 
ka.daşmııza karşı ve hem de raporu_imza eden 
tabibe karşı ademiitimat mânasını tazammuu 
ediyor. Divanın bu hususa, ait salâhiyeti yoktur. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Raporlarda üç 
imza mııteberdii', bir imza muteber değildir. 

MUSA KÂZTM Ef. (Konya) — Böyle bir sa
lâhiyetimiz yoktur. Bir aylık, üç aylık mahal- | 
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de bulunan bir arkadaşımızın müracaatı ve » 
gösterdiği mazereti ve taıbip raporuna müstenit 
olan hastalığını Divan reddedemez. 

REİS —• Efendini, müzakerenin kifayeti 
hakkında müteaddit takrirler vardır. Mü
zakerenin kifayetini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Müzakerenin kifayeti kabul 
edilmişti t*. 

Riyaseti Uelileye 
Miüzakere kâfidir. Nisap hakkında mukad

dema müttehaz kararın muhafazası reye konu
larak rııznameye geçilmesini teklii!.ederim. m 

İzmit 
Sırrı 

Riyaseti Celilcye 
Müzakere kâfidir. Divanı Riyasetin kemafis-

sabık nisabı müzakereye riayet etmek suretiyle 
mezuniyet itasına devam etmesini, Divanı Riya
setin. nisabı müzakere hesabına mezuniyeti ten
sip ve teklif etmediği arkadaşlardan bilâmezıı-
niyet gidenlerin tahsisat ve harcırah alamıya-
ca'klarının tahtı karara alınmasını teklif eylerim. 

1 Nisan 13:59 
Bitlis 

Yusuf Ziya 

Riyaseti Oelilcye 
1. — Müzakere kâfidir. 
2. —• Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz mucibin

ce Meclisimizin müstemirren mümıkit bulunması 
lâzımdır. Onun için Divanı Riyaset, gerek Nisa
bı müzakere Kanunu mucibince vücudu ıııuk-
tazi âza adedini muhafaza ile ve gerek mezu
niyetlerin sureti itası hakkındaki Meclis kara
rı dairesinde muamele ifasiyle mükelleftir. An
cak Divanı Riyasetin takdirine nazaran rüfe-
kaja kiramdan 'birçoklarının izin istemek (hu
susundaki arzu ve ihtiyaçlarını tatmin etmek 
lüzum ve vucubuda zahir bulunduğundan bu 
arzu ve ihtiyacın şerefi takarrübeden Ramazan 
ve Bayram münase'betiyle ita ve istimali ınû-
tadolan mezuniyetin biraz temdidi suretiyle tat
mini kabildir. Binaenaleyh Ramazan münase
betiyle izin mevzuubaksokluğu zaman halleklil-
mek üzere Divanı Riyasetin kemafissa'bık mu
amele ifasına rııznameye geçilmesine karar ita
sını teklif ederim, 

Saruhan 
Resad 
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HASAN BASJtî B. (Karesi) — Altı üstünü 

tutmuyor. 

Riyaseti Oelileye 
1. —• Müzakere "kâfidir. 
2. —< Ramazan Şerif münasebetiyle birbıı-

çuk ay Bayram tatili. 
3. — Dairei intihalbiyelerine azimet ve av

det eden azayı kiramın harcırahlarının tama
men itasını teklif eylerim. 

5 Nisan 1339 
Batum 

. Atof 

(Kabul sadaları, ret sadalan) 
DURAK B. (Erzurum) -— Reis Paşa! Ben

denizin de bir takririm vardır. 
REÎS — Okuduk: efendim. 
DURAK B. — Okunmadı efendim. 

Riyaseti Celileye 
Rüfekanın 'bir kısmının dairei in'tihabiye-

lerinde, bir kısmının burada kalmaları gibi 
mantık ve isabeti bittabi 'kabul edilememek der-
kâr olan Divanı Riyaset kararının reddiyle 
mezun bulunanlarının hemen davet, ge'lmiyen-
lerin müstafi addedilerek tahsisatlarının kat'ı 
ve sıhhatlerinden dolayı mazeretleri olanlara 
'mezuniyet itası hususunun tâyini esami sure
tiyle reye vaz'mı teklif «ylerim. 

5 Nisan 1339 
Erzurum 

Mustafa Durak 

ÂKÎF B. (Batum) — Takririmi geri istiyo
rum elendim. G-eri alıyorum. 

DURAK B. (Erzurum) — Müsaade buyu
runuz efendim. Kabul, ademikabul size aittir. 
Efendiler; Teşkilâtı Esasiye Kanununa sadık 
•kalmak üzere bu takrir, mülhim bir takrirdir. 
Bendeniz şunu teklif ediyorum ve diyorum ki; 
mademki Teşkilâtı Esasiye Kanunu bize halef
lerimize devredeceğimizi emrediyor. Biz de ha
leflerimize devredeceğiz. Zaten mühim bir de-̂  
virde bulunuyorsunuz. 

SMLGIB B. (Kütahya) — Ramazan münasebe
timle tatil... 

MIEHÎDDÎN BAHA B. (Bursa) — Ramazan 
tatili.» 

DTJ^AK B. (Devamla) — Vazife için Rama
zan, Bayram tatili yoktur. (Bravo sadalan) (Pa-
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tırtılar) Rica ederim ne patırtı ediyorsunuz? Ne 
telâş ediyorsunuz? Ben zannediyorum ki, telâş 
edenler iyi bir i§ yapmıyorlar. Ne gürültü ©diyor
sun yahu! Ne bağırıyorsun? îzah et. Sen söyledi
ğin zaman ben kemali sükûn ile dinledim, ne te
lâş ediyorsunuz? 

RAGIB B. (Kütahya) — Sen ne telâş ediyor
sun? 

DURAK B. (Devamla) — Telâş edenleri bi
liyoruz. Rica ederim! Sükunetle dinleyiniz. Allah 
aşkına sükût ediniz. Ne telâş ediyorsunuz? Ben
deniz söyliyeyim. Siz de söylersiniz. Bunda bir 
fayda yoktur. (Devam sadalan) Efendim; arka
daşlarınızdan bir kısmının dairei intihabiyesjne 
gitmesi ve bir kısmının burada kalması doğru de
ğildir. Bunu en doğru ve en salim bir tarika ir
ca etmek lâzımdır. Bendeniz teklif ediyorum, va
tanını seven böyle yapar. Diyorum ki : Dairei in-
tihabiyelerinde mezun bulunan arkadaşlarımız
dan her hangisi Meclisi Âlinizden bugün verile
cek karara itaat eder. Meclisi Âli bugün bir ka
rar ittihaz eder, tebligat icra eder, iki güne ka
dar, üç güne kadar hareket etmiyenleri müstafi 
addeder. Hareket etmezlerse tahsisat ve harcırah 
alamazlar. En doğru ve salim bir karar budur ve 
illâ bunun haricinde vereceğiniz karalar hatalı 
olur ve günahkâr olursunuz. Üç gün için tahsi
sat alınıp gidilmez efendiler, günâh olur, ayıb-
olur. 

RAGIB B. (Kütahya) — Propaganda yapı
yorsunuz! 

REFlK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim, 
Durak Bey, en mühim ve esaslı bir meseleden 
bahsetmiştir. Cevapsız kalmamasını çok rica ede
rim. Haysiyet mevzuubahsolmuştur. Durak Bey 
bugün iki defa kürsüye çıktı ve İM defada da 
aleyhte bulunmanın vatanperverlik olmadığını 
söyledi. Rica ederim hepimiz burada mütalâa der-
meyan ediyoruz. Bu mütalâanın aksini, vatanper
verlik veya ademivatanperverî gibi telâkki ede
rek hepimizi ademivatanperverî ile itham etmek 
doğru değildir. 

DURAK B. (Erzurum) — Reis Bey söz isti
yorum, şahsıma dokundu. 

REFÎK ŞEVKET B. (Devamla) — Vatan
perverliğin icabettiği fikrin hilafı da vatanper
verliktir. Rica ederim, böyle hepimizin vicdanları 
üzerinde ağır basacak ithamlan ileri sürerek mü
talâa yürütmek doğru değildir. Fikirlerimize kuv
vet verelim. Çenemize değil. 
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Yİ^TA GALÎB B. (Kırşehir) — Kabul 

eden yok zaten. 
DURAK B. (Erzurum) — Serbestim, kanaa

timi söylerim Nerede hak görürsem oradayım. 
YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Muhake-

mesiz söylüyorsunuz. 
DURAK B. — Ben muhakemesiz söz söyle

mem Yahya Galib Beyefendi! 
REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Mebus 

arkadaşların bir kısmının dairei intihabiyelerin-
de çalışması ve bir kısmının burada kalması doğ-

- ru değilmiş. Binaenaleyh mezun olanların derhal 
çağırılması ve gelmezlerse derhal müstafi adde
dilmeleri lâzım imiş. Durak Beyefendiye ben ha
tırlatmak isterim ki; bu Mecliste sıfatı milliyeye 
haiz olarak söz söyliyenler çok. Bu sıfatı nez'-
etmek için usul vardır, kanun vardır. Böyle 
ceffelkalem yine Meclisten aldığı müsaade ile 
dairei in'tihabiyesinde bulunan ve orada vazife 
gören arkadaşlarımıza «Gelmezsen mebusluk
tan müstafisin» diye bütün kanunları ayak al
tına almak, hatırımıza gelen şeyi icra etmek 
için Meclisi Âliden bir karar almak demektir. 
MecliSsi Âli bir şeyi istihsal etmek için mesaili 
esasiyede bir kararla, bir mebusun hukukunu 
îskattan çok uzaktır. 

DURAK B. (Erzurum) — Meclisi Âli her 
şeye hâkimdir, Ih'er şeyin fevkmdedir. 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Henüz ni
sabın muh'tellolmadığma ve nisabın muhtellol-
ması hakkında bir teklif vâki olmadığına, 
Teşkilâtı Esasiyenin halen ve âtiyen mah
fuz kalacağına cümlemiz müttefik olduğu
muz halde birtakım vehmiyat ile bâzı me
busların müstafi addedilmesi, bir mütalâaai 
hukukiye ve esasiye değildir. Divanı Riya
set bu meselenin halli için bize bir teklif
te bulunmuştur. Esaslı bir karar ittihaz ede
lim, takrirler üzerine mütalâamızı d'ermeyan 
eder ve meseleyi hallederiz. 

REİS — Efendim takrirleri okudum. İki 
tane on beş imzalı takrir vardır. Şimdi onları 
okuyacağım. 

DURAK B. (Erzurum) — Paşa Hazretleri 
müsaade buyurunuz, şahsım 'mevzuubasoldu. 

REÎS — Hayır efendim mevzu üzerinde mü
talâa yürüttüler. 

DURAK B. — Müsaade buyurun efendim, 
şahsım mevzuubahsoldu. öyleyse sözünü geri 

.1339 C : 1 
alsın. 

REÎS — Bitlis Mdbusu Yusuf Zfrâ Beyin 
takririnin tâyini esamiyle reye* vaz'ı halkkihda 
on beş imzalı bir takrir vardır. 

ALİ SAİB B. (Urfa) — On beş imzalı nia§-
ka takrir de vardır. 

REİS — Biliyorum efendim, rica eBerim. 
Başkası da elimde, rica ederim biraz dinliye-
lim, nedir bu hal? 

Riyaseti Ceiîleye 
Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyin takrîrmîfi 

tâyini esamiyle araya vaz'ını teklif eyleriz. 
Bitlis 

Sadullaih 
Karesi 

Abdulgafur 
Burdur 

Mehmed Akif 
Ergani 

Mehmed Emin 
Ergani 

Sırrı 
İçel 

Haydar Lûtfi 
Konya 
Arif 

Hakkâri 
Mehmed Tufan 

Bitlis 
YuSuf Ziya 

Karesi 
H. Basri 
Karesi 

İbrahim 
Muş 

Mahmud Said. 
Siverek 
Lfltfi 

Erzurum 
İsmail 

Erzurum 
Nusrat 
İsparta 
Remzi 

İsparta 
Mehmed Nâdir 

(Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyin takriri teÜ-
rar okundu.) 

REİS — Efendim Bitlis Mebusu Yuteuz Zîyar 

Beyin takririni tâyini esamiyle reye vaz 'ediyo
rum. Kabul edenler beyaz, eltmiyenler kırmızı 
rey puslası verecek. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahîb) — Nekîir bu 
hal rica ederim1? İhtarınız' üzerine gözümle gör
düm; Denizli Mebusu Yusuf Bey, Hoca Süley
man Efendiden cebren kırmızı rey alıp veriyor. 

REİS — Efendim müsaade buyurunuz, kim
se kimseden cebren rey alamaz. İstihsali âra 
hitam bulmuştur. 

Efendim Yusuf Ziya Beyin, takririni tipi
ni esamiyle reye koymuştum. (188) kişi reye iş
tirak etmiş. (118) kişi takriri reddetmiştir. Bi
naenaleyh takrir kabul edilmemiştir. 

Saruhan Mebusu Reşad Beyin, takririni tâ
yini esamiyle reye vaz'edeceğiz. (Tâyini esamiye; 
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hacet kalmadı sesleri) (118) kigi kabul ediyor, 
(mesele hallolundu sesleri) 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Takririmi
zi geri' alıyoruz. 

REİS — Efendim o halde Reşat Beyin, tak
ririni tekrar okutuyorum. Reyi işariyle reyinize 
vaz'edeceğim. 

CEMİL B. (Kütahya) •— Reis paşa. Kanun 
meydanda iken böyle takrir okutturulmaz. 

DURAK B. (Erzurum) — Mecliste ekseri
yet yoktur. 

REİS — Vardır efendim. 
(Saruhan Mebusu Reşad Beyin, takriri tek

rar okundu.)-
REİS — Efendim bu takriri reyi âlinize vaz', 

ediyortfm. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Ekseriyetle kabul edilmiştir. 

REİS — Evrakı varideyi okuyoruz. 

5..— TAKRİRLER 

1. — Kozan Mebusu Dr. Mustafa Beyle arka
daşlarının, Belediye reisi intihabı hakkındaki 
Kanunun tefsiri lüzumuna dair takriri 

REİS — Belediye reisleri intihabına dair 
Kanunun tefsiri lüzumu hakkında Kozan Mebu
su Mustafa Bey ve rüfckasmm takriri var, Da
hiliye Encümenine havale ediyoruz. 

2. — İzmit Mebusu Sırrı Beyin, intihap 
hakkındaki şikâyetlere İstida Encümenin merci 
gösterilmesine dair takriri 

REİS — İntihabat hakkındaki şikâyata İsti
da Encümeninin merci gösterilmesi hakkında İz
mit Mebusu Sırrı Beyin takriri var. 

Riyaseti Celileyc 
İntihabat hakkında vııkubulacak şikayetle

re İstida Encümeninin merci gösterilmesini ve 
keyfiyetin Makamı Riyasetten mülhakata tami
mini teklif ederim. 

İzmit 
Sırrı 

REİS — Efendim malûmuâlmizdir ki kabul 
ettiğiniz kanun mucibince bu işe merci Heyeti 
Vekiledir. Sonra mulûmuâlinizdir ki en son şi
kâyet mercii yine Meclisi Âl in izdir. Bu husus
ta gelecek istidalar Meclis Rivasetine gelir, al el-
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usul İstida Encümenine gider. Bendenizce bu 
takrir daha dün kabul ettiğiniz kanunla tezat 
teşkil ettiğinden dolayı bir muamele yapmaya 
lüzum görmüyorum. 

DURAK B. (Erzurum) — Esasen şikâyet
lerin son mercii Meclisi Âlidir. (Ret sesleri) 
Hissiyatla uğraşmayınız efendiler.. Rica ede
rim, Reis Paşa Hazretleri gürültüden sözlerimi 
söyliyemiyorum. 

REİS — Rica ederim müsaade buyurunuz.. 
-MEHMED ŞÜKRÜ B. («Karahisarı Sahil)) 

—• Neden korkuyorsunuz 'encümene gelmesin
den? 

DURAK B. (Erzurum) — Efendiler; Tür
kiyelinizde halkın son müracaatgâhı Meclisi Âli
dir. Meclisi Âliye gelen şikâyetler alelûsul 
İstida Encümenine gider. Binaenaleyh mesele 
yoktur. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 
B. — Efendim, son kabul buyurulan İntihap 
Kanununun tatbikine Heyeti Vekileyi memur 
I)uyurdunuz. İntihabat cereyan eder. Binnetice 
intihap mazbataları Meclisi Âlice ya kabul 
edilir veyahut reddolunur. Demek ki, her lii.il-

I de Meclisten geçecektir. Hakem Meclisi Âliniz 
olacaktır. Dün kabul edilen bir kanundan son
ra bugün, veya yarm bunun aksi bir teklif ile 
mesele -korkarım ki, teşevvüşe uğrar. 

OSMAN B. (Kayseri) — Mezabıt lıakkmda 
değil, şikâyat hakkında; şikâyat hakkında... 

REİS —- Efendim; mevzuubahsolan Sırrı 
Beyin takriridir. Divanı Riyasetin fikrine İs
tida Encümeni de iştirak ediyor. Binaenaleyh 
bu hususta yapılacak bir şey yoktur. 

2. —. AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Mebuslardan iki yüz küsur zata izin 
verilmesi hakkında Divanı Riyaset kararı 

REİS —- Efendim mezuniyet hakkında iki 
yüzden fazla zevata 'alelûsul izin verilmesi hak
kında Divanı Riyaset kararı var, onu okuyaca
ğız. (Mesele yoktur, istemez »adaları) 

Efendim; o halde İcra Vekilleri Reisinin tek
lif etmiş olduğu Avans Kanununun müzakere
sine başhyacağız. Fakat daha evvel. Celseyi bo
rayı teneffüs on beş dakika tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; saat : 3,40 
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Bed'i müzakerat; saat : 4,20 

REİS — İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

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

REİS —. Efendim Celsei küşadeddyorum. 
Ruznameye dair Hakkı Hami Bey ve rüfekası-
nın bir takriri vardır. 

3. — tiinob Mebusu Hakkı Hami Beyle rü-
fekasının Tedirsatı iptidaiye Kanununun otn be
şinci maddesinin tadiline dair ol cm lâyihanın 
Cumartesi ruznamesine alınmasına dair takrir. 

Riyaseti Celileye 
Tekâlifi Mec'bııre hakkında ihzar edilip tet-

kikatı üe encümene havale edilen lâyihanın üç 
encümende ımüzakeresi ;mümkün olamamasına 
nıe'bni yalnız Muvazenei Maliye Encümeninde 
tetkik edilerek Cumartesi günü Heyeti llinııımi-
yeye getirilmek üzere Muvazenei Maliye En
cümenine tevdiini teklif eyleriz. 
Sinab Mebusu İzmir Van 
Hakkı Hami Enver Haydar 

Biga Trabzon M emin 
Mehmed Celâl , Muhtar Fikri 
Kayseri Siird * Lâzistan 

Osman Zeki Hacı Nuri Osman 
Malatya Biga Siird 

Sıdkı Hamdi Salih 
Erzincan İzmit 
Hüseyin Abdullah 

REİS — Efendini, malûimuâliniz, bu mesele 
en müstacel mevaddan olmalk üzere telâkki bu
yu rulmuştur. Üç encümende, bu meselenin mü
zakeresi intaeedilemelmiş. Şimdi bu takrir bu
nun Muvazene Encümeninde tetkikıyle Heye
ti ITmumiyeye Cumarte:si günü getirilmesini 
'teklif ediyor. Bu takriri kabul edenler lütfen 
el kaldınsın; Kabul edilmiştir. 

NAFIA VEKİLİ FEYZİ B. (Diyarbekir) — 
Muihtere'm efendiler; Heyeti Celilenizin malû
mu okluğu üzere yedi ay mukaddem Anadolu
lum en mühim a'ksammı teşkil eden yedi sekiz 
vilâyeti ortasından 'kat'edecek olan Şimendifer 

imuamelesi hitamı bulmuş ve projeılin aslı Heye
ti Aliyenize takdim 'kılınmıştı. Heyeti Aliyeniz 
bunu İktisat, Adliye ve Muvazenei Maliye En
cümenlerine havale buyurmuştu. Şimdi bunun 
encümenleree ııevalkısı ikmal edilerek Heyeti 
Celileye 'takdim edilmiştir. Nevakıs, mezkûr şir
ketle görüşülerek ekseri m ev addı tadil edilmek 
suretiyle ıslah edildi. O tadil edilen aksamını 
da matbaaya verdik. Cumartesi Heyeti Celile-
nize vereceğiz. Heyeti Celilenizin bugüne kadar 
memJe'ketin istikbali yolunda verdiği kararlar, 
Türk tarihinde en şanlı sayfalara dercedilece;k-
tir ve emin olunuz ki o şanlı sayfalara diğer bir 
sayfa daha ilâve etmek ancak (3 400) kiloüiıet-
re bir tulü havi' olan bu Şimendifer Projesinin 
Heyeti Aliyenizden ç.ıkmasiyle mümkün olacak
tır. Bu çıkarsa tabiî şeref ınuzaaf olacaktır. 
Onun için Heyeti Celilenizden istirham ederim 
ki, bu Cumartesi ruznamesine alınarak /müsta
celiyetle (müzakere edilsin! Bunu teklif ediyo
rum. 

ABDULLAH Ef. (Bolu) — Tevzi edilsin. On
dan. sonra. 

NAFIA VEKİLİ FEYZİ B. — Tevzi edil
miştir. 

REİS — Efendim! Aslı tevzi edilmiştir. Ta
dilâtı da itaib'ı ve 'tevzi edilecektir. Tedrisatı ip
tidaiye Kanununun müza'keresi kabul edildi. 
Onu mütaa'kıp Ibu projenin de müzakeresini ka
bul edenler lütfen el kaldınsm. Ekseriyeti âzî-
me ile Tedrisatı iptidaiye Kanunundan sonra 
müza'keresi kabul edildi. 

RİFAT B. (Tokad) — Efendiler; Tokad, 
Amasya, Sam'sun havalisinde Harbi Umumide 
83 tevellüdünden itibaren bütün efradı silâh 
altına aldılar. Köylerde erkek namına kimse 
kalmadı. M,eselâ bir adam tarlasına ıtütün ek
miş \e sonra .bunu yeşil olarak bırakmış, 'si
lâh altına alınmış; bu tütünler meydanda kat
mıştır. Köy kadınları bu tütünleri kaldırdı-
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lar. Fakat, eşkiya geldi. G-asbetti. Yağma 
etti. Mıalûramâliniz, Pontus mmtaJkaısmda Pon-
tuscularm nıazalimi kâinatı tuttu. Bunu 'hepi
niz bilirsiniz. Zaten tütün tarlası malûmdur 
iki, evvelâ gübre ile ihzar ekiilir. Şimdi 'ka
dınlar Rejiden müsaade aldılar. Tütün yetiş
tirdiler. Hariçten eşkıya geldi. Tütünü gas-
betti. Bizim köylerde zaten herkes canından 
bile emin değildir. O yağma olunan tarlaların 
tütünü ilcin Reji bu kadınlardan dâva etti. 
«Siz zimmetinizi getirip teslim etmediniz» diye 
Reji Dairesi bir kadından (500 kilo), 'bir ka
dından (800 kilo) diğer bir kadından (10 000 
Kilo), tütün istedi. Malhkeme Ibu kadınları usu
lüne tevfikanı cezayı nakdîye mahkûm etti. 
Kadınlar bu parayı vermediklerinden cezaları 
hıap^B tahvil edildi. Kadınlar her gün gelip 
Tokad'a hapsaneye gidiyorlar. Çocuklarını 
komşularının evinde bırakıyorlar. Sırası gelin
ce .gerek Reisimiz ve gerelk Meclisi Âliniz «Köy 
kadınları mabihiMftiharım.ızdır. Gerek Harbi 
Umumide, gerek bu muharebede köy kadınla
rının yaptıkları fedakârlık pek büyüktür. Köy 
kadınlarının yaptığı hizmetleri takdir ediyo
ruz.» Eğer bu takdir bir lâftan ibaret değil
se pekâlâ. 

Bir kanun teklif ettim. Kavanini Maliye 
Encümeninde bir aydır duruyor. Bunu lütfen 
müzakere ediniz. Bir maddelik kanundur. (Çok 
muviafılk, sesleri) Heyeti Umumiyeden istir
ham ediyorubn. Teklif ettiğim kanun buraya 
gelsin. Yarın, öbürgün müzakere loiunfeun. 

REÎS — Efendim, Rıfat Beyin mâruzâtım 
diinlediniz. 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Meclis, köylü 
efendtmizdir diyordu. Bu kanunu lütfen ka
bul etsin, bitsin. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Kava
nini Maliye Encümeni müstacelen Meclise sevk 
el^İn. 

REElS — Soralım. Lâyiha orada mı? 
» RİFAT B. (Tokad) — Omdadır efendim. 

RİEÎS — Henüz ruznameye malolmuş de
ğildir. Kavanini Maliye Encümeninden rica 
Edelim. Tekid edelim ve geldiğinde müstace-
leıi müzJakere edelim. Elyevm elimizde bu hu-
stföa diair derdesti müzakere bir lâyiha yok
tur. 

DURAK B. (Erzurum) — Efendiler, bun
dan M halta evvel (burada, gümrük meselesi 
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movzuubahsoldu ve müstacelen kanar verildi. 
Muvazenei Maliye Encümeni ile Maliye Vekilli 
Beyefendi görüşüp Cumartesiye kadar yetiş-
tirecelk'lerdi. îki Cumartesi geçti. Hâlâ bu hal 
devam ediyor. Efendiler ıbu hal kanunsuz de
vam ediyor. 

Efendiler! Büyük Millet Meclisinin kesbi 
ıttıla ettiği bir fkanutusuzluğun uzun zaman 
devam etmesi doğru değildir. Rica ederim, 
bunu bir an evvel hal ve fasletsinler. 

REİS — Efendim, Encümen elyevm iade 
etmemiş. Şimdi burada elde müzakere edile
cek bir şey mevcut değildir. Encümene tekid-
edelim, teşriî müzakere buyursunlar. 

DURAK B. (Erzurum) — En evvel müzake
resi karargir olmuştur. 

NEŞET B. (Kângırı) — Efendim! Bundan 
iki ay evvel Dahiliye Vekâletinden bir şey sual 
etmiştim; o sual hakkında elyevm cevap gel
memiştir. Dahiliye Vekâleti, bir zatın meclisi 
umui azalığmdan ıskatı hakkında gayrikanuni 
olarak emir vermiştir. Bunun hakkında sual et
tim. iki ay oldu, cevap gelmemiştir. Lütfen te
yit ve tekidediniz bir an evvel cevap versinler. 

4. — TEKLİFLER 

1.— Sivas Mebusu Rasim Beyin; Meclis bütçe
sine tahsisat itasina vetstanbul gayrifaal memur
ları maaşalma, dair kanun teklifi (2/706) 

2. — Muvazenei Maliye Tüneümeninin, Sey-
risefain İdaresinin avans itasına dair kanun 
teklifi (2/705) 

REÎS — Bu iki teklif ile Darüleytamlara, 
Ziraat Bankasına, Emniyet Sandığına, avans 
itasına dair lâyilan Muvazenei Maliye Encüme
ninden çıkmıştır, okunacak. 

OSMAN B. (Lâziztan) — Bunların hepsi bu
gün mü olacak? 

SIHHİYE VEKÎLÎ Dr. RIZA B. (Sinop) — 
Efendim, Darüleytamlarm bütçesi mülhak bir 
bütçe. Şimdiye kadar bir sarfiyat yapamıyoruz. 
Çocuklar aç, feryadedip duruyorlar. Bunun müs
tacelen müzakeresini rica ediyorum. 

REEİS — Efendim Muvazenei Maliye Encü
meninin Avans kanunları hepsi hazırdır. Bun
lar da birer, ikişer maddeli bir şeydir. Ruzna
meye alınarak bugün şimdi müzakeresini ikabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
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6. — MAZBATALAR 

i. — Darükytamlar bütçesinin gönderildiğine 
ve serian tasdik edilmesine dair Sıhhiye Vekâ
leti tezkereci ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası 

REÎS — Darüleytaın Avans Kanununun mü
zakeresine başlıyoruz, 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Gerek Muvazenei Umumiyeye dâhil olsun ve 

gerek mülhak bütçe ile idare olunsun; bilûmum 
devairi Devlette maaşat ve masarifin tesviyesi 
mutlaka kanunen verilmiş bir salâhiyete isti-
nadetmek lâzırngeldiği cihetle Muvazenei Umu
miyeye dâhil devair için olduğu gibi mülhak 
bütçe ile idare edilen daireler için de sene ba
şında vey"a evvelce verilmiş bir mezuniyet var
sa müddetinin hitamından evvel alakadarlarca 
Meclisi Âliye müracaat edilmesi tabiî iken bu 
noktaya lâzımgeldiği kadar ehemmiyet verilmedi
ği görülmektedir, encümenin vâki olan teşebbüsa-
tı üzerine Seyrisefain, Ziraat Bankası, Emniyet 
Sandığı, ve Evkaf Müdiriyeti Umumiyesi için 
avans verilmesi haikkındaki lâyihalar Hükümet
ten Meclisi Âliye tevdi ve encümenimizce bil-
müzakere Heyeti Celileye takdim kılınmış ise 
de mütemadi takibata rağmen Darüleytam] ar 
Müdiriyeti Umumiyesi için henüz bu yolda bir 
lâyiha gelmemiştir. Mart ayı bittiği cihetle ma-
aşatm tesviyesi bu kanunun çıkmasına müte
vakkıf 'bulunduğundan bu bapta encümence 
re'sen tanzimedilen kanun lâyihası berayı tas
dik Heyeti Celileye takdim kılındı. 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Gazianteb Hakkâri 

Ali Cenanı Mazhar Müfid 
Kâtip Âza Âza 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Âza Âza Âza 
Elâziz Mar'aş Kozan 
Naci Mehmed Hasib Mustafa Lûtfi 

Kanun lâyihası 

MADDE 1. — Bin üç yüz otu 7. dokuz sene
si Martı iptidasından Temmuz gayesine kadar 
Darüleytam. Müdiriyeti Umumiyesi hidematına 
sarf ve 'bütçesinin tasdikinde mahsubu icra edil-
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I mek üzere iki yüz elli ibin liranın avans olarak 
I sarfına mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2. — işbu avans bin üç yüz otuz 
I sekiz senesinin son dört ayı için Muvazenei Ma

liye Encümenince teslbit edilen fıısul ve mevad-
I da tevfikan sarf olunur. 

I MADDE 3. — Kavanini mevzuaya tevfikan 
ciibayet olunan Darüleytam varidatı muhtelifesi 
bin üç yüz otuz dokuz senesi zarfında da ciba-
yet olunur. 

MADDE 4. — işbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 5. — îşjbu kanunun icrayı ahkâmı
na Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekili me
murdur. 

REÎS — Efendilin! Kanunun heyeti umumi
yesi hakkında söz istiyen var .mı? (Yoik, ses
leri) 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkındaki mü
zakereyi kâfi görerek maddelere geçilmesini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş
tir, efendim. 

Darüleytam Müdiriyeti Umumiyesi için avans 
itasına dair Kanun 

MADDE 1. — Bin üç yüz otuz dokuz senesi 
Martı iptidasından Temmuz gayesine kadar Da
rüleytam Müdiriyeti Umumiyesi hidematına sarf 
ve bütçesinin tasdikinde 'mahsubu icra edilmek 
üzere iki yüz elli bin liranın avans olarak sar
fına mezuniyet verilmiştir. 

REİS — Efendim, birinci madde hakkında 
söz istiyen var .mı? '(Yok, kabul, sesleri) 

Birinci maddeyi kalbul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Işjbu avans bin üç yüz otuz 
sekiz senesinin son dört ayı için Muvazenei 
Maliye Encümenince tespit edilen fusul ve me-
vaddh tevfikan ısarf olunur. 

RElS — Efendim, ikinci madde hakkında 
söz istiyen var mı? (Yok, yok, sesleri) 

Kabul edenler, lütfen el kaldırsın. 
ŞEVKET B. (Bayezid) — izahat verilsin. 
RElS — ikinci 'madde kalbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Kavanini mevzuaya tevfikan 
ciibayet olunan Darüleytam varidatı muhtelife-

I si 1339 senesi zarfında da cibayet olunur. 
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REİS —• Üçüncü madde hakkında söz isti

yen var mı? 
Üçüncü maddeyi 'kabul edenler lütfen el kal

dırışın. Kabul edilmiştir. 
MADDE 4. — işbu kanun tarihi neşrinden 

itibaren meriyülicradır. 
REİS — Efendim bu madde hakkında söz 

istiyen var mı? 
Dördüncü maddeyi kabul edenler lütfen elle

rini kaldırsın. 4 ncü madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Işlbu kanunun icrayı ahkâmı
na Sıhhiye ve Muaveteti içtimaiye Vekili me
murdur. 

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

Efendim Heyeti umuimyesini ayrıca tâyini 
esamiyle reyi âlinize vaz'edeeeğim. 

ALI SÜRURI Ef. (Karahisarı Şarki) — 
İcı myı ahkâmına yalnız Sıhhiye Vekâleti mi me
mur? Maliye Vekâletinin de ilâvesi lâzımgel-
mez mi? 

REİS — Maliye Vekâleti yok efendim. 
2. — Sivas Mebusu Basım Beyin, Meclis 

bütçesine tahsisat itasına .ve İstanbul gayrifaal 
memurlen maaşatma dair kanun teklifi ve Mu-
vazenei Maliye Encümeni mazbatası (2/706) 

REİS — istanbul memurini için bir Avans 
Kanununun müzakeresi teklif edilmişti. Şim
di onun müzakeresine başlıyoruz. 

Efendim bunların hepsi tâyini esamiye muh
taçtır. Müsaade buyurursanız birden tâyini esa
miyle reye vaz'edeyim. 

FEYYAZ ÂLÎ B. (Yozgat) — Sonra hepsi 
karışır. 

MADDE 1. — 1339 senesi bütçesinden mah
subu icra olunmak üzere verilen avanstan Bü
yük Millet Meclisi bütçesine tefrik edilen meba-
liğe zamimeten sekiz yüz bin liranın daha sarfı
na mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2. — Mülga devairi merkeziye me
murininden açıkta kalmış olanların 13 Kânuni-
sani 1339 tarihli Kanunun birinci, ikinci, üçün
cü maddeleri mucibince avans olarak verilmekte 
olan maaş aynı kuyud ve şurut dairesinde senei 
haliye Mayıs nihayetine kadar ita olunacaktır. 

MADDE 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na Maliye Vekili memurdur. 
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Riyaseti Celileye 

Berveehi balâ teklifi kanuninin tercihan ve 
müstaceliyet karariyle müzakeresini arz ve tek
lif eylerim. 

5 . 4 . 1339 
Büyük Millet Mclisi İdare Memuru 

Sivas Mebusu 
Rasim 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
İşbu lâyiha müzakere ve tetkik edildi. Tadili 

muvafık görülen mevad aşağıda arz edilmiş ol
makla Heyeti umumiyeyc arz olunur. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Ali Cenani Mazhar Müfid 
Kâtip Âza Âza 

Fayyaz Âli Muhalifim Rasim 
Mehmed Sânı i 

Âza Âza Âza 
Elâziz Kozan Kırşehir 
Naci Mustafa Müfid 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakm-
da söz istiyen var mı? (Yok «adaları) Kanunun 
heyeti umumiyesi hakkında müzakereyi kâfi gö
rüp maddelere geçilmesini kabul buyuranlar 
lütfen ellerini kaldırsın. Maddelere geçilmiştir. 

Meclis bütçesine tahsisatı munzamma itasına ve 
istanbul gayrifaal memurlarına dair Kanun 

MADDE 1. — 1339 senesi bütçesinden mah
subu icra olunmak üzere verilen avanstan Bü
yük Millet Meclisi bütçesine tefrik edilen me-
baliğe zamimeten sekiz yüz bin liranın daha 
avans olarak sarfına mezuniyet verilmiştir. 

SAMİ B. (İçel) —• Efendim gecen sefer çı
karmış olduğumuz Avans Kanunu ile Meclisi 
Âlinin üç aylık tahsisatı tediye ve tesviye edil
mişti. Binaenaleyh tekrar böyle bir maddenin 
sebebi teklifini ben bir türlü anlamıyorum. 
Meclis, bugünden itibaren fesih kararını ver
miş midir ki Hükümet böyle bir teklifi kanu
nide bulunmak mecburiyetinde kalıyor? (Hayır 
sadaları) Efendiler Meclisi Âli şu kanunun ka
bul edilmesiyle beraber tahsisatını alıp paydos 
edecekse pekâlâ kabul edelim. Yok, öyle değilse 
ben anlamıyorum. Böyle bir sev vânidolamaz. 

RASİM B. (Sivas) — Efendim' madde Hü
kümet tarafından teklif edilmiş değildir. Mad
deyi bendeniz teklif ediyorum. İdare Memuru 
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sıfatiyle. Bizim maaşımız tahsisat olduğundan 
dolayı biz Hükümetten parça parça para alırız. 
Veznemizde bulundururuz. Bendeniz teklif et
tim. Paraya ihtiyacımız vardır. Onun için ka
bulünü arz ediyorum. Hükümet tarafından tek
lif edilmiş değildir, biz teklif ediyoruz. 

REİS — Efendim madde hakkında başka 
söz istiyen yok. Binaenaleyh birinci maddeyi 
reyinize arz ediyorum. Birinci maddeyi kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Birinci mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Mülga devairi merkeziyeden 
açıkta kalmış olan bijûmuın memurini Devlete 
13 Kânunusani 1339 tarihli Kanunun birinci, 
ikinci, üçüncü maddeleri .mucibince avans ola
rak verilmekte olan maaş aynı kuyu t ve şurut 
dairesinde senei hal iye Mayıs nihayetine kadar 
ita olunacaktır. Ancak teklif edilen memuriyeti 
kabul etmiyenlerin maaşı kat' olunur. 

OSMAN B. (Kayseri) — Heyeti Vekile iza
hat versin. 

ÂLI SÜRURİ E t . (Karahisarı Şark!) — 
Maddelerin her ikisi de gerçi avans hakkında
dır. Fakat maliyecilerin de iyi bilmesi lâzım
dır ki mülga devairi merkeziye memurları hak
kındaki avansla (Meclisi Âliye ait avans ve kanun
lar ayrı olmak lâzımgelir. Binaenaleyh mali
yeciler mütalâalarını söylemelidirler. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 
B. (Sivas) — İkisi de avanstır, ne çıkar? 

SÂMÎ B. (İçel) — Efendim bu kanunun 
encümende müzakeresiyle Meclisi Âliye sevkı 
o kadar müstacel olmuştur ki, kanun üzerinde 
uzunuzadıya bir fikir ve mütalâa serd etmek 
imkânı hâsıl olamamıştır. Bendeniz bu madde
ye de muhalifim. Esbabı muhalefetim, İstan
bul 'da bir vaziyet varmış, birçok memurlar aç 
kalmış. Binaenaleyh bunları aç. bırakmak doğ
ru değildir. Oram için bunları terfih etmek 
icabediyoı-. Binaenaleyh onlara üç aylık da
ha verelim. Şimdi şu üç aylığı da kabul etti
ğiniz takdirde açıkta kalan memurlara yedi 
aylık vermiş olacağız. 1338 ve 1337 senesinde 
vaziyeti maliyemizin ademinıüsaadesi dol ayı-
siyle Muvazenei Maliye Encümeninin tesbit et
tiği kadroların hini tatbikinde Anadolu'da 
yalnız maliye kısmında 1 400 memur açıkta 
kalmıştır ve elyevm bu memurinden birçokları 
sefil ve perişan, bir haldedir. İstanbul'un va-
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I ziyeti hususiyesini biliyorum. Oradaki memur

ları aç bırakmamalıdır. Fakat İstanbul hak
kında vâridolan bu aç bırakmamak, sefil bı-

I rakımım ak acaba Anadolu memurları hakkın
da, da vârid değil midir"? Binaenaleyh efendi
ler; niçin İstanbul memurinine veriliyor da 
Anadolu'da açıkta kalmış olan memurinine 
verilmiyor? Bunlar mağdur değil midir, bunlar 
zavallı değil midir, bunlar aç değil midir, bun
lar insan değil midir? 

Şu hale göre eğer Devletin bütçesi böyle 
her hangi bir suretle açıkta kalan memurin küt-

' leşini beslemeye sarf edilecekse umumi olma-
lıdîr. Hususiyet olmamalıdır, şahsiyet olma
malıdır. Bu madde kabul edildiği takdirde ya 
Anadolu memurinine de teşmil edilmeli veya
hut da bir vaziyeti hususiye ihdasiyle yalnız 
İstanbul memurinine verilmesi doğru değildir. 
Anadolu memurinine de teşmil edildiği takdir
de yeni bir. sistem, yeni bir prensip.. (Gürül
tüler) 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) '— Anadolu, 
İstanbul memurları diye tefrik yok. 

SÂMÎ B. (İçel) — Yoktur da neden ayrılı
yor? 

Efendim, madde sarihtir, yani Doktor Bey 
ikilik ittihaz etmek için böyle söz söylüyor; 
fakat bendeniz.. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Siz söyle
diğinizi bilmiyorsunuz. 

SAMİ B. ( Devamla) -*- Ben ne söylediği
mi biliyorum. Fakat siz ne söylediğinizi bilmi
yorsunuz. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Doktor ama 
tüccar doktor. 

SÂMÎ B. (Devamla) — Binaenaleyh Dev
let. memurininden olup da bütçenin ademinıü
saadesi dolayısiyle gayrifaal ve kadro harici 
olarak kalan memurininin ya heyeti umumiye-
sine verilmelidir veya hiç. verilmemelidir. 
Yoksa bir tarafa verilip diğer tarafa veril
memek adaletle kabili telif değildir. Bu iti
barla bunun Anadolu memurlarına da teşmili 
daha ziyade âdilâne olmuş olur. Maddenin o 
suretle tashihini teklif ediyorum. 

İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) — Sami Bey 
Anadolu'da gayrifaal memurlar var mı? 

SAMİ B. (İçel) — G-eçen sene memurini;' 
maliyeden 1 400 kişi açığa çıkarılmıştır. 
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ÎCBA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 

B. (Sivas) — Efendim Gene Mebusu (İçel sa-
daları) evet, genç arkadaşımız, İstanbul'da 
kadro harici kalan memurine maaş verilmesini 
Anadolu'da kadro harici kalan işsiz memurlara 
maaş verilmemesini adaletle gayrikabili telif 
gördüler. Aynı mesele üzerinde bundan evvel 
avans kanunları müzakere edilirken Heyeti Ali-
yenize mufassalan arza çalıştığım gibi, evvel
emirde memleketimiz dâhilinde bir Anadolu, bir 
İstanbul yoktur. 

SAMİ B. (İçel) — Bunu söylemek istemedim. 
Böyle bir şey yoktur. 

RAUF B. (Devamla) —• Müsaade buyuru
nuz! Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti
nin hükümran olduğu memleketler vardır. Şim
di İstanbul'daki memurlar ve Anadolu'daki me
murlar denildiği takdirde başka bir şey anlaşı
lamaz. Şu noktayı ihmal buyurduklarını zan
nediyorum: O da Anadolu'daki memurlar şu 
suretle mağdurdur veya diğer suretle açıkta
dır. İstanbul'daki memurlar asırdîde bir Hü
kümetin vakayi dolayısiyle inhilulinden ve yeni 
bir Türk Hükümeti doğması yüzünden kendi 
kusurları olmadığı halde ahvalin icabettirdiği 
veçhile açıkta kalmış devairi merkeziye memur-
larıdiî. 

SAMİ B. (İçel) — Anadolu'dakiler de bütçe 
dolayısiyle açıkta kalmışlardır. 

RAUF B. (Devamla — Şimdi arkadaşlar! 
Bu mesail üzerinde ariz ve artıik konuşuldu. 
Meclisi Âlinizin kanaati vicdaniyesi hâsıl oldu 
ve bunu evvelki avans kanunu ile tasdik bu-
buyurmuştunuz. Vaziyette tebeddül hâsıl olma
mıştır. Hükümetiniz vazifesinde sizin tahdit 
buyurduğunuz şerait ve kuyuda riayet ederek 
vazifede tekâsülü olanları, mazisi sakat olan
ları cevazı istihdajn kararı verirken ariz ve amik 
tetkik ediyor ve bu milletin parasına liyakat 
kesbetmiyenlere parasını sarf etmiyor. Bu mil
lete hizmet ve liyakatini göstermiyenlere mil
letin parasından maaş vermiyor ve bu talimatı
nızı, bu emrinizi harfiyen tatbika çalışıyoruz. 
Ancak hu milletin öz evlâtları olan ve ilk fır
satta canla, başla, milletin saadetine çalışmak 
için yaşıyan insanları, ahval ve zaruret şöyle 
oldu, böyle oldu diyerek ihmal edemeyiz. Bu 
ihmal, on bin ailenin felâketi demek olur. Tek
rar edijyorum., bu mesele evvelce de Meclisi 
Alinizce vicdani olarak ariz ve amik tetkik edil* 
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miş, tasvibedilmiş bir meseledir. Sonradan zu
hur etmiş bir mesele değildîr. Esasen kabul 
edilmiş bir meseledir. Rica ediyorum! Nasıl 
düşündünüz? Bugün Ramazanı Şerif geliyor. 
Mezuniyettir, falandır diyorsunuz. İşte bu Ra
mazanı Şerif bu aileler için de geliyor. Bu aile
ler de Ramazanı Şerif bekliyor. O zaman yiye
cek, içecek istiyeceklerdir. Bu haklarını millet 
vekillerinden beklemek haklarıdır. Bu noktai 
nazardan rica ediyorum, Hükümetin bu tekli
fini kabul buyurunuz. 

MAZHAR MÜFİD B, (Hakkâri) — Efen-
dim Sami Beye cevap vereceğim. (Kabul sesleri, 
ne düzüm var sesleri) Sami Beyefendi birade
rimiz buyurdular k!i, encümenden acele bir ka
nun çıkmıştır. Beyefendiler, acele (bir şey al
mamıştır, Heyeti Âliyeniz îbundan bir saat ev
vel ibir karar verdiniz ve kararımzida dediniz 
iki : Bu kanunu bugün Muvazenei Maliye En
cümeni müzakere edecek ve tesbit edip bugün 
bize verecektir. Kararı âlinizi encümen infaz 
etmiştir. Bundan başka bir şey yapmamıştır. 
(Teşekkür olunur, sesleri) İkincisi; Sami Be
yefendinin işaret buyurduğu gibi filhakika 
bendeniz Muvazenei Mıâliye Encümeni Reisiy
dim. • Analdolu 'da geçen sene 1 400 maliye me
muru bütçe açığı olarıalk açığa çıkarılmıştır. 
Bu doğrudur. Çünkü memuriyetleri lağvedil
miştir, faka't bu 1 400 efendiden acafoa fbtugün 
kaç efendi açıkta kalmıştır 1 Hiç. HepsÜ yer
leşmiştir. Fakat rica ederim, geçen sene büt
çede yaptığımız bu ilga ile acaba bu sene İs
tanbul'da açıkta kalan memurlar aynı vaziyet
te midirler? İstanbul'da açıkta kalmak demek, 
büyük bir inkılâp yaptık ve şekli Hükümeti 
değiştirdik, binaenaleyh bu şekli Hükümeti 
değiştirmekle büyük bir inkılâp husule gelmiş
tir O inkılâbın neticesi olarak o memurlar ora
da açıkta kalmışitrr. Efendiler! Bütün memur
lara bu usulü teşmil edeliim dendiği zaman her1 

bütçeye mühim ibir yekûn koymak lâzımgele-
cek, elbette bu da >caiz değildir. Fakat büyük 
bir inkılâbın neticesi olarak buıgün İstanbul'da 
açıkta kalan on, on beş bin memur vardır ve 
bunların bu kadar aileleri vardır. Saniyen; 
bunlara verdiğimiz para nedir Ekmek parası 
bile değildir. Zaten bu parayı bağıtlamıyoruz» 
Bunu taviz olarak veriyoruz. Ve bu kanunda 
musarrahtir. Yani müddeti hizmeti tekaüdiye 
ve maluliyet maaşlarına kâfi getariyenlere İleri-
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de bir memuriyete tâyin edilince malların
dan kat'edilmek üzere şimdilik son ımaaşmm 
sülüsünü taviz olarak veriyorsunuz. Yok!sa o 
parayı bağışlamıyorsunuz. O para, memuriye
te tâyin edildiğinde peyderpey istir'dadedileeek-
tir. Binaenaleyh tarihte bunun emsali çoktur. 
Yani bizim (bütçemizde bunun emsali vardır. 
Meselâ siyasi inkılâptan dolayı istilâ gören ma
hallerdeki memurlara pekâlâ maaş verdik, Ha-
leb'teki memurine icabatı siyasiye olarak se
nelerce (maaş verdik. Kezaliik Cezairi Bahrise-
fid memurlarınla senelerce »maaş veriHdi. Çün
kü evvelce arz ettiğim veçhile siyasi bir inkı
lâp neticesi olarak maaş verilımiştir. (Kabul 
sesleri) Mademki Heyeti Umumiyeniz bunu 
kalbul ediyor, daha ziyalde söz söylemiyece-
ğim. 

(Kabul sesleri) 
RElS — Efendim, ikinci maddeyi kabuil 

edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul Edil
miştir. 

MAZHAR MÜFÎD B. ('Hakkâri) — Bana 
verilmişcesine teşekkür ederim. 

MADDE 3. — tşbu kanun tarihi neşrinlden 
itibaren meriyüliicradır. 

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

MADDE 4. — tşbu kanunun icrayı ahkâmı
na Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Dördüncü maddeyi kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. He
yeti uımumiyesini tâyini esamiyle reyi âlinize 
vaz'edeceğim. 

3, — Ziraat Bankacı için avans itasına dair 
kmun lâyihası ve M'uvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası 

REÎS — Ziraat Bankası Avans Kanunu var
dır. 

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

Ziraat Bankası için avans itasına dair tan
zim ve icra Vekilleri Heyetinin 15 . 3 . 1339 ta
rihli içtimamda kabul edilen lâyihai kanuniye 
ile esbabı mucibe lâyihası sureti musaddakası 
leffen takdim kılınmıştır. îfayı muktazasiyle 
neticesinin iş'arma müsaade Duyurulmasını istir
ham eylerim efendim. 

îcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 
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Esbabı mucibe lâyihası 

Ziraat Bankasının 1339 senesi bütçesinin tari
zimi kuvvei 'karibeye gelmiş ise de Garibi - Ana
dolu ve Trakya'daki şuabatından bâzılarının 
kuyudu mahfuz bulundukları mahallerden he
nüz tamamen iade olunmadığı cihetle icabeden 
malûmat alınamadığından bütçenin şehrihâl ga
yesine kadar ancak takdim olunabileceğine Ve 
halbuki bir taraftan varidatın kabız ve bâzı hu-
susatı mübremeye para sarfına mecburiyet hâ
sıl ve 1 Mart 1339 tarihinden gayeyi Nisan 1339 
tarihine kadar iki aylık maaşat ve masarif mik
tarı musaddak 1338 senesi bütçesine nazaran 
yüz yirmi yedi bin liraya baliğ olup varidat Ve 
masarifin kayanin ve nizamatı sariha dairesiri. 
de tahsili lâzımgelmesine mebni bu bapta tari
zim olununan lâyihai kanuniye tasdiki istirha-
miyle leffen arz ve taikdim kılınmıştır. 5 Mart 
1339 

Lâyihai Kanuniye 

MADDE 1. — Ziraat Bankasına ait varida
tın kaıvanin ve nizamatı mevzua mucibince ke-
mafissabık tahsil ve cibayetine devam olunacak
tır. 

MADDE 2. — Ziraat Bankasının 1339 sene^ 
si bütçesinden mahsubu icra edilmek üzeref senei 
mezkûre Martından Nisan gayesine kadar iki 
aylık maaşat ve masarif mukabili olarak yüz 
yirmi yedi bin liranın sarfına mezuniyet veril
miştir. 

MADDE 3. — iş bu kanun 1 Mart 1339 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 4. — tşbu kanunun icrayı ahkâmı
na iktisat Vekili memurdur. 

15 . 3 . 1339 
icra Vekilleri Heyeti Reisi Şer'iye Vekili 

Hüseyin Rauf Vehbi 
Müdafaa! Milliye Vekili Adliye Vekili 

Kâzım Rifat 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

Ali Fethi ismet 
Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Feluni ismail Safa 
Nafıa Vekili iktisat Vekili 

Fevzi Mahmud Esad 
Sıhhiye ve Muaveneti Erkânı Harbiyei 

içtimaiye Vekili Umumiye Vekili 
Rıza Nur Kâzım 

-*- m — 
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Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

1339 senesi Mart ve Nisan aylarına mahsus 
olarak Ziraat Bankası hidematı umumiyesi için 
on iki bin liranın avans suretiyle sarfına mezuni
yet verilmesi hakkındaki îcra Vekilleri Heyetin
ce tanzim ve Meclisi Âliden- encümenimize havale 
olunan merfbut lâyiha! kanuniye mütalâa ve tet
kik kılındı. 

Ahiren yeniden intihap icrası karargir oldu
ğu cihetle Hükümet tarafından henüz Meclisi 
Âliye veril miyen ve ne zaman verileceği belli ol-
mıyan Ziraat Bankası 1339 bütçesinin yeni Mec
lis toplanmcaya kadar Heyeti Çelikçe tasdik edi
lebileceği şüpheli ve yeni Meclisin içtimaında 
ise encümenlerin işe başlaması epey vakte muh
taçtır. Binaenaleyh encümenimizce avansın Hazi
ran gayesine kadar teşmili muvafık görülmüş ve 
bu talh's'isatm sureti sarfı da lâyihaya ilâve edi
len ikinci maddenin birinci fıfcrasiyk tâyin olun
muştur. Ancak hâsıl olan lüzum üzerine Ziraat 
Bankasınca yeniden bâzı sandıkların açılması mu
karrer olup bunun için 1339 bütçesinin tasdikini 
beklemek hem mahallerinin ihtiyacı, hem de Ban
kanın menafii noktasından muvafık görülmediği 
cihetle bu sandıkların mümkün olduğu kadar ya
kın zamanda açıM)ilmesini teminen ikinci mad
denin son fıkrası tanzim edilmiştir. Bundan ma
ada diğer bâzı ufak tadilât yapılmak suretiyle ye
niden tanzim kılman lâyihai kanuniyeye müsta-
celen berayı tasdik Heyeti Celileye takdim kılın
dı. 

Bek 
Gazianteb 

Ali Cenanı 
Kâtip 

Âza 
Maraş 

Kâzım Hüsnü 

M 

Âza 
Kozan 

dzlbata Muharriri 
Hakkâri 

Mazhar Müfid 
Âza 

Âza 
Konya 

Melımed Hasib 

Mustafa Lûtfi 

Kanun lâyihası 
•MADDE 1. —• Bin üç yüz otuz dokuz senesi 

Martı iptidasından Haziran gayesine kadar Zira
at Bankası hidematı umumiyesine sarf ve bütçe
sinin tasdikmda mahsubu icra edilmek üzere iki 
yüz elli dört- bin liranın avans olarak sarfına me
zuniyet verilmiştir. 
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MADDE 2. •— İşbu avans ve sarfiyatı bin üç 

yüz otuz sekiz senesi için tesbit edilen usul ve me-
vadda tatbik olunur. Ancak 1339 senesi bütçesi
nin Muvazenei Maliye Encümenince tesbit ve tas
dikinde işbu bütçe ile kabul edilecek fusul ve me-
vad mutdber olacaktır. 

MAD.DE 3. — Kavanin ve nizamatı mevzua-
ya tevfikan Ziraat Bankasınca cibayet olunan 
varidatı muhtelife 1339 senesi zarfında cibayet 
olunur. 

MADDE 4, — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 5. — İşbu kaininim icrayı ahkâmına 
İktisat Vekili memurdur. 

REİS — Ziraat Bankasına mütaallik 254 bin 
liralık Avans Kanununun, heyeti umumiyesi. 
hakkında söz istiyen var mı! Yok. Heyeti umu
miyesi hakkındaki müzakerenin kifayetini reyi 
âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
Ziraat Bankası için avans itasına dair Kanun 

MADDE 1. — 1330 senesi Martı iptidasın
dan Haziran gayesine kadar Ziraat Bankası hi
dematı umumiyesine sarf ve bütçesinin tasdi
kinde mahsubu icra edilmek üzere iki yüz elli 
dört bin liranın avans olarak sarfına mezuniyet 
verilmiştir. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Bu kanunu 
kim müdafaa edecekse bir şey soracağım. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Stfylc-
miyeceğiz, çünkü propaganda diyorlar. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) —• Efendim, 
Merkez Ziraat memurlarından açıkta kalanlar, 
İstanbul'da maatteessüf maaş alamıyorlar. Aç 
kalıyorlar. Bunlar hakkında Avans Kanununda 
bir sarahat yoktur. Mülga Ziraat Bankası Müdi-
riyeti Umumiyesinden açıkta kalanlar için ne 
gibi bir şey düşünüyorlar? 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Gayrifaal olan
lardan mâzuliyet maaşına müstahak okuyan
lar hakkında şimdiye kadar öyle bir şey teklif 
edilmemişti?. 

FAYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Olmaz ki, 
efendim! Diğer memurlara verilirken bunlara 
vermemek nasıl olur? 
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ALÎ CENANİ B. (Gazianteb) — Bir madde 

teklif ediniz. Kabul ederiz. 
REİS — Efendim, madde tahsisatın mikta

rına aittir-. Binaenaleyh onu ayrı bir madde 
olarak tekliîf ederler. Birinci maddeyi reyi fili
nize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Birinci madde kabul edilmiştir efen
dim. 

MADDE 2. — İşbu avans sarfiyatı bin üç yüz 
otuz sekiz senesi için tesbit edilen fusul ve me-
vadda tatbikî olunur. Ancak 1339 senesi bütçe
sinin Muvazenei Maliye Encümenince tesbit ve 
tasdikinde işbu bütçe ile kabul, edilecek fusul 
ve mevad muteber olacaktır. 

OSMAN B. (Lâzistau) — Efendim ; Feyyaz 
Bey bir madde teklif ediyor. Bu madde üçüncü 
olacaktı*. 

REİS — Efendim! Elde mevcut bir teklif 
yoktur. İkinci madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reyi âl'inize vasf ediyorum. Kabul eden
ler el kaldırsın. İkinci madde aynen kabul edil-
miştiı. 

MADDE 3. — Kavaıım ve nijzamatı mev-
zuaya tevfikan Ziraat Bankasınca cibayet olu
nan varidatı muhtelife 1339 senesi zarfında 
cibayet OIUIIUT. 

REİS — Üçüncü madde hakkında söz isti
yen var mı? (Hayır sesleri) Üçüncü maddeyi 
reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. Dör
düncü madde olarak bir teklif var. 

Riyaseti Celileye 
Madde 4. — Ziraat Bankası İdarei Merkez-

iyesinden açıkta kalan gayrifaal memurlardan 
caizülistihdam olup da mâzuliyet maaşına kes-
bi istihkak etmiyenlere diğer memurin gibi 
avans olarak sülüs maaş ive tahsisat ita olunur. 

işbu maddenin kanuna ilâvesini teklif eyle
rim. 

Yozgad 
v Feyyaz Âli 

(Encümene sesleri) 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARİRÎ MAZHAR MÜFİD B. (Hale 
kâri) — Efendim zannederim bunun kabulü de 
zaruridir. Zira geçen avans kanunlarında bu 
cihet düşünülmediği için gayet müessif ve dil-
hun bir vakaya sebebiyet verilmiştir. O da Mek-
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I tebi Mülkiyeden çıktığından beri Ziraat Banka

sında hizmet eden ve mektep arkadaşım olan 
Aziz Mahmud Bey açlıktan ölmüştür. Efendiler; 
kendisine on para verilememiştir. Çünkü bu 
mülhak bütçe olduğu için verilmemiştir. Sene
lerce hizmet etmiş, maatteessüf açlıktan ölmüş
tür. Binaenaleyh bu maddenin kabulü zaruridir. 
(Kabul sesleri) 

ABDÜLHAK TEVFÎK B. (Dersim) — Şe-
hidolmuş Beyefendi! 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Efendim maddenin kabulü doğru
dur. Çünkü evvelce kabul ettiğimiz kanunlarla 
İstanbul'da tekaüt ve mâzuliyet maaşlarına 
kesbi istihhak etmiyen kısma muayyen müddet
le tavizan para vermekten ibarettir. Maaş değil
dir. Faizsiz bir para tevzi etmektir. Memu
riyete alındığında taksitlerle mahsubetmek 
üzere bunun Ziraat Bankası bütçesinde Ziraat 
Bankası memurlarına da teşmili pek doğrudur, 
muvafıktır. Falkat zannediyorum ki açlıktan öl
düğü ifade edilen efendide bir yanlışlık olsa 
gerek. 

Bu efendi ki; uzun müddet hizmeti Devlette 
bulunduğu dermeyan buyuruldu, o halde mâzu-

Jiyet maaşına kesbi istihhak etmişti. Gayrifaal 
! memur değildir. Maaşsızlık yüzünden zanneder

sem öyle bir hâdise olamaz. 
MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Tahsis 

edilmemiştir. Hakkını vermediniz.. Açlıktan 
öldü.. Daha fena ya. 

ABDÜLHAK TEVFÎK B. (Dersim) — Zara
rı yok, şehidolmuş.. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) —• Efendim mâzuliyet maaşına kesbi is
tihhak eden bir adam için böyle şey mevzubahis 
değildir. Belki hizmeti Devlete intisabedeli 
iki sene, üç sene geçen gençler hakkında mev-
zubah§olabilir. Binaenaleyh bendenizce bu mü
talâa varit değildir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Bu ölen 
adamın tezkiye muamelesi aylarca devam 
ettiği halde el'an bitmemiştir. 

REİS — Efendim; 4 ncü madde hakmda, 
yani Feyyaz Beyin teklifi dördüncü madde olu
yor; bunda Muvazenei Maliye Encümeni ile 
Maliye Vekili Beyefendi de mahzur görmüyor
lar. Binaenaleyh bu okunan takriri dördüncü 
madde olarak kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir efendim. 
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MADDE 5. — işbu kanun tarihi neşrinden 

itibaren meriyülicradır. 
REİS — Efendim beşinci maddeyi reyi 

âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

OSMAN B. (Kayseri) — Marttan itibaren 
denilsin. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Mart 
geçti. 

OSMAN B. (Kayseri) — Olmaz, Mart ne
rede kalacak. 

REÎS — Efendim kanunun metni sarihtir. 
MADDE 6. —• İşbu kanunun icrayı ahkâ

mına İktisat Vekili memurdur. 
REİS — Altıncı maddeyi reyi âlinize vaz'-

ediyomm. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir efendim. 

4. — Ziraat Bankasına merbut Emniyet San
dığı için avans itasına dair kanun lâyihası ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

REİS — Efendim, Emniyet Sandığı hak
kında bir Avans Kanunu var. Bunun müzake
resine başlıyoruz. 

17 . 3 . 1339 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Ziraat Bankasına ımerbut Emniyet Sandığı 

için avans itası hakkında tanzim ve îcra Ve
killeri Heyetinin 15 . 3 . 1339 tarihli içtimam-
da kabul edilen lâyihai kanuniye ile esbabı mu
cibe lâyihası sureti musaddakası leffen tak
dim kılınmıştır, ifayı muktazasiyle neticesi
nin iş 'arma müsaade buyurulmasmı istirham 
eylerim efendim. 

îcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

îcra Vekilleri Heyetinin esbabı mucibe lâyihası 
suretidir * 

Ziraat Bankasına mülhak Emniyet Sandı
ğının 1339 senesi bütçesi ihzar edilmiş ise de 
15 Mart 1339 tarih ve 32308/67 numaralı ari-
za melfufu esbabı mucibe lâyihasında arz edil
diği üzere ancak mahihal gayesinde gönderilebi
lecek olan Ziraat Bankasına ait bütçe ile be
raber takdim olunmak üzere şimdilik Sandıkı 
mezburun 1338 senesi bütçesine nazaran iki 
aylık maaşat ve masarifi olan dört bin dört 
yüz altmış yedi liranın sarfına ve kemafissa-
bık icrayı muameleye mezuniyet istihsali lâ- , 

1339 0 : 2 
zımgeldiğinden hu bapta tanzim olunan Avans 
Kanunu tasdik buyurulması istirhamiyle leffen 
arz ve takdim kılındı. 

Lâyihai kanuniye 

MADDE 1. — Ziraat Bankasına merbut 
Emniyet Sandığınca kavanin ve nizamatı mev
zua mucibince kemafissabık icrayı muameleye 
devam olunacaktır. 

MADDE 2. — Ziraat Bankasına merbut 
Emniyet Sandığının 1339 senesi Martından Ni
sanı gayesine kadar iki aylık maaşat ve masa
rifi karşılığı olarak 4 467 liranın sarfına mezu
niyet verilmiştir. 

MADDE 3. — İşbu kanun 1 Mart 1339 tari
hinden muteberdir. 

(MADDE 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
İktisat Vekili memurdur. 
îcra Vekilleri Heyeti Reisi Şer'iye Vekili 

Hüseyin Rauf Vehbi 
Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 

Kâzım Rifat 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

Ali Fethi İsmet 
Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Fehmi İsmail Safa 
Nafıa Vekili îktisat Vekili 

Feyzi Mahmud Esad 
Sıhhiye ve Muaveneti Erkânı Harbiyei 

İçtimaiye Vekili Umumiye Vekâleti Vekili 
Dr. Rıza Nur Kâzım 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
1339 senesi Mart ve Nisan aylarına mahsus 

olarak Emniyet Sandığı hidematı umumiyesi için 
4 467 liranın avans suretiyle sarfına mezuniyet 
verilmesi hakkında îcra Vekilleri Heyetince tan
zim ve Meclisi Âliden encümenimize havale olu
nan merbut lâyihai kanunîye mütalâa ve tetkik 
olundu. 

Ahîrenı yeniden intihabat icrası karargir ol
duğu cihetle Emniyet Sandığı 1339 bütçesinin ye
ni Meclis toplanmcaya kadar tasdik edilebileceği 
şüpheli ve yeni Meclisin içtimamda ise encümen
lerin işe başlaması epey vakte muhtaçtır. Binaen
aleyh enjcümenimîzce avansın Haziran gayesine 
kadar teşmili muvafık görülmüş ve birinci mad
de ona göre tadil edilmiştir. Bundan maada ve
rilecek tahsisatın sureti sarfı hakkında ikinci 
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madde ilâve olunmuş ve diğer bâzı tadilât yapıl
mak suretiyle yeniden tanzim edilen lâyihai ka
nuniye müstaeelen berayı tasdik Heyeti Celileye 
takdim kılınmıştır. 

Reis Mazbata Muharriri 
Gazianteb Hakkâri 
Ali Cenani Mazhar Müfid 

Kâtip Âza 

Âza Âza 
Konya Maraş 

Kâzım Hüsnü Mehmed Hasib 
Âza 

Kozan 
Mustafa Lûtfi 

Kanun lâyihası 

MADDE 1. — Bin üç yüz otuz dokuz senesi 
Martı iptidasından Haziran gayesine kadar Em
niyet Sandığı hidematı umumiyesine sarf ve büt
çesinin tasdikinde mahsubu icra edilmek üzere 
sekiz bin dokuz yüz otuz dört liranın avans ola
rak sarfına mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu avans bin üç yüz otuz se
kiz senesinin son dört ayı için Muvazene! Maliye 
Encümenince tesbit edilen fusul ve mevadda tev
fikan sarf olunur. 

MADDE 3. — Kavanlin ve nizamatı mevzua-
ya tevfikan Emniyet Sandığınca cibayet olunan 
varidatı muhtelife (bin üç yüz otuz dokuz senesi 
zarfında da cibayet olunur. 

MADDE 4. — îşbu Kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 5. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
İktisat Vekili memurdur. 

REÎS — Efendim, kanunun heyeti umumi-
yesi hakkmdalki müzakereyi kâfi görerek mad
delere geçilmesini kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Emniyet Sandığı için avans itasına dair Kamun 

MADDE 1. — 1339 senesi Martı iptidasın
dan Haziran gayesine kaldar Emniyet Sandığı 
hidematı umumiyesine sarf ve bütçesinin tas
dikinde mahsubu icra edilmek üzere sekiz bin 
dokuz yüz otuz dört liranın avans olarak 
sarfına mezuniyet verilmiştir. 
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I REÎS — Efendim, birinci madde (hakkın

da söz isffciyen var mı? (Hayır, sesleri) Bi
rinci maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — îşbu Avans 1338 senesinin 
son dört ayı için Muvazenei Maliye Encüme
nince tesbit edilen fusul ve mevadda tevfikan 
sarf (olunur. 

REİS — Efendim, ikinci maddeyi reyi âli
nize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Kavanin ve nizamatı mevzu-
aya tevfikan Emniyet Sandığınca cibayet olu
nan varidatı muhtelife 1339 senesi zarfında da 
cibayet olunur. 

REÎS •— Efendim, üçüncü maddeyi reyi 
I âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen 
I ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
I itibaren meriyülicradır. 

REİS —. Efendim, dördüncü maddeyi ka
bul edenler lütfen ellerini kaldıı-sın. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — tşbu kanunun icrayı ahkâmı-
I na İktisat Vekili memurdur. 

REİS — Beşinci madde hakkında söz isti-
yen var mı? (Hayır sesleri) Bu maddeyi ka
bul edenler lütfen 'ellerini kaldırsın. Kabul 

I edilmiştir. Heyeti umumiyesini tâyini esami 
ile reye arz ediyorum. 

5. — Muvazenei Maliye Encümeninin Seyri-
I sefain İdaresine avans itasına dair kanun tekMfi 

ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Geçen senenin son günlerinde sabık encü

men tarafından bilmüzakere tesbit edilen ve. 
1 Teşrinisani 1339 dan senei maliye nihayetine 

I kadar olan müddete ait bulunan Seyrisefain 
bütçesinin berayı tasdik eynen Heyeti Celile-

I ye taikldimi karargir olmuştur. 
I Reis Mazbata Muharriri 
I Gazianteb Hakkâri 
I Ali Cenani Mazhar Müfid 

Kâtip Âza 
I Yozgad Kırşehir 
I Feyyaz Âli Müfid 
I Âza Âza 
I İçel Yozgad 
I Mehmed Sami Bahrî 
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Seyrisefain Idareki Avans Kanunu 

MADDE I. — Bin üç yüz otuz dokuz senesi 
Martı iptidasından Temmuz gayesine kadar 
Türkiye Seyrisefain İdaresi bidem atı umııınıiye
sine sari' ve bütçesinin tasdikinde mahsubu 
icra edilmek üzere yedi yüz bin liranın avans 
obıraik şartına mezuniyet verilmiştir.. 

MADDE 2. — İş'bu avans bin üç yüz otuz se
kiz senesinin son dört ayı için Muvazenei Maliye 
Encümenince tesbit edilen füsul ve mevadda tev
fikan sarf olunur. Ancak 1339 senesi bütçesi en
cümence tesbit ve tasdikinde iş bu bütçe ile kabul 
edilecek füsul ve mevad muteber olacaktır. 
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MADDE 3. — Seyrisefain bütçesinin altıncı 

masarif faslının onuncu kömür esmanı maddesi
ne ilâveten seksen Ibin lira tahsisatı munzamına 
ita olunmuştur. 

MADDE 4. — Kavanin ve nazamatı mevzu-
aya tevfikan Türkiye Seyrisefain İdaresince ci-
bayet olunan varidatı muhtelife bin üç yüz otuz 
dokuz senesi zarfında da cibayet olunur. 

MADDE 5. — işbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyül icradır. 

MADDE 6. — İşbu kanun icrayı ahkâmına 
Müdafaa! Milli ve Vekili memurdur. 

F. M. 

(A — Cetveli^ 

Nev'i varidat 

Sevahili baide hâsılatı 
1 Trabzon hattı 
2 Bartın hattı 
3 izmir hattı 

Marmara havzası hâsılatı 
1 Mudanya hattı 
2 Bandırma hattı 
3 Tekirdağ •• Karabiga hattı 
4 izmit hattı 
5 Kaleyi sultaniye 
6 Silivri hattı 

3 Sevaili mütecavire hâsılatı 
1 Adalar hattı 
2 Ayestefonos hattı 
3 Kadıköy hattı 
4 Haydarpaşa hattı 
5 Anadolu hattı 
6 Yalova hattı 

Üçüncü faslın yekûnu 

4 Nakliyatı askeriye 
5 Kılavuzluk, romorkörcülük ve mavunalar hâ

sılatı 

Lira 

130 000 
60 000 

190 000 

^o 
32 
14 
12 

000 
000 
000 
000 

ikinci kısım yekûnu 81 O00 

55 000 

130 
52 
20 

257 

000 
000 
000 

000 

60 000 
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Nev 'i Varidatı 

1 Kılavuzluk hası!] atı 

2 Römorkör, stimbot ve mavunalar hasılatı 

Beşinci faslın yekûnu 

Hasıla ti imuhtelife 
1 Kahve ocakları hasılatı 
2 Eınakin bedelâtı icaresi 
3 Zemimatı a t ika 
4 Hâsılatı müteferrika 
5 Satılacak hurda ve saire esmanı 
6 Havalâtm ücreti tahsil iyesi 
7 Hamule senedatı bedelâtı ' 
8 İskeleler kapu hâsıl atı 
9 Palamar hasılatı 

Lira 

1 200 
800 

2 000 

6 000 
12 000 
1 000 

10 000 
5 000 

500 
500 
700 
300 

Altıncı faslın yekûnu 36 000 

Yekûnu umumi 626 000 

F. M. 

(B. Cetveli) 

Nev'i Muhassasât 

Birinci kısım - Maaşat 
îdarei merkeziye maaşatı 
Müdürü umumi 
Muhaselbe Şubesi 
Güverte enspektörlüğü 
Makina enspektörlüğü 
Heyeti Fenniye f 
Levazım ve Teçhizat Bürosu 
Memurini müteferrika 
Odacılar ve hademeler 

Birinci faslın yekûnu 

Sevahili Karibe iskeleleri memurin ve müstah
demini maaşatı 
Sevaihili karibe vapurları müstahdemini ile 
merakibi sagire memurin ve mürettebatı maa
şatı 
Sevaihili karibe ve mütecavire vapurları memu
rin ve müstahdemini maasatı 

Lira 

400 
2 532 
668 
980 
1.88 

1 122 
816 
532 

7 228 

5 260 

11 624 

— 379 — 
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F. M. Nev'i Varidatı 

2 Römorkörler, istimbotlar, su duibalayı, ma< 
vunalar, kılavuzlar, motorbotlar, filikalar 
>müstahdemîrii maaşatı 

Sevaflıili foaide vapurlan memurin ve müs
tahdemin maaşatı 

1 Seva'hili baide 'birinci sınıf vapurlar müs
tahdemini maaşatı 

2 Sevalhili baide ikinci sınıf vapurlar müs-
talhdemîni maaşatı 

3 Seva'hili <baide üçüncü sınıf vapurlar müs-
talhdemîni maaşatı 

4 îhtiyat kaptan ve çarîkçılar maaşatı 

Dördüncü faslın yekûnu 

Mütekaidin ve eytam ve eramil maaşatı 

Birinci kısmın yekûnu 

İkinci kısım - Masarifat 

Lira 

26 08 

Üçüncü faslın yekûnu 14 232 

16 300 

6 730 

4 175 
1 170 

28 375 

2 500 

57 595 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Acentalar ve simsarlar aidat 
Şamandıra, karantina, vize, 
rüsumu 
Tahlisiye ve fener rüsumu 
Eşya ve levazım esmanı 
Bedeli icar 
Evrakı matbua ve 'kırtasiye 
Vapurlar tamiratı 
Amele ücreti 
Havuz ve kızak ücreti 
Kömür esmanı 
Aktarma ve tahliye masrafı 
Yağ esmanı 
Boya esmanı 
Masarifi muhakeme 

ve ınasarifatı 
rıhtım ve saire 

Masarifi mütenevvia ve müteferrika 
Harcırah 
Çamaşır tathiriyesi 
Kablo ve posta ücreti 
llânat esmanı 

10 000 

10 000 
8 000 

30 000 
5 000 
5 000 

30 000 
32 000 
10 000 

120 000 
5 500 
5 000 
5 000 
5 000 
7 000 
2 000 
1 000 
1 500 
2 500 

m~~ 
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F. M. Nev'i Muhassasait 

20 Vefat eden müstahdemin ailelerine <müsta-
hakı tekaüdolmayıp da hizmeti idareden çı
karılacaklar ikramiyesi 
Hidematı hasenesi görüleceklere verilecek 
mükâfatı nakdiye 

22 Eşyayı ticariye ve posta zayiatı tazminatı 
23 Eşyayı ticariye tahmil ve tahliye masrafı 
24 Tenvir masrafı 
25 Teshin masrafı 
26 Telefon ücreti 
27 îdarei merkeziye su masrafı 
28 Masarifi gayrimelhuza 
29 Senini sabıkadan müdevver düyun 
30 Vapurlar müstademini- iaşe masrafı 
31 Sigorta esmanı 
32 Tenakusu kıymet tahsisatı 

Altıncı Fasıl yekûnu 

7 İnşaat ve tamirat 
1 iskeleler inşaat ve tamirat masarifi 
2 Apojyon gölü ile Susurlu nehri ve Sapanca 

gölü ile Sakarya nehrinin tathiri masrafı 

Yedinci faslın yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

8 Tahsisatı fevkalâde 

Lira 

500 

3 000 
1 000 
3 000 
1 000 
0 000 

500 
100 

20 000 
40 000 

3 000 
1 000 
5 000 

372 600 

3 000 

0 000 

3 000 

375 600 

130 000 

Yekûnu umumi 563 195 

REİS — Efendim Seyrisefain Avans Kanunu 
vardır. Kanun lâyihasının heyeti umumiyesi 
hakkındaki müzakerenin kifayetini kabulle 
maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

ATIF B. (Bayezid) — Memleketin ruhu me
sabesindedir. Tabiî müzakere edilecektir. 
Seyrisefain idaresi için avans itasına dair Kanun 

MADDE 1. — Bin üç yüz otuz dokuz senesi 
Martı iptidasından Temmuz gayesine kadar Tür
kiye Seyrisefain idaresi hidematı umumiyesine 
sarf ve bütçesinin tasdikinde mahsubu icra edil
mek üzere yedi yüz bin liranın avans olarak sar
fına mezuniyet verilmiştir, 

RElS — Birinci maddeyi reyi âlinize vaz'edi
yorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — işbu avans bin üç yüz otuz se
kiz senesinin son dört ayı için Muvazenei Mali
ye Encümenince tesbit edilen füsul ve mevadda 
tevfikan sarf olunur. Ancak 1339 senesi bütçe
sinin encümence tesbit ve tasdikinde işbu bütçe 
ile kabul edilecek füsul ve mevad muteber ola
caktır. 

REİS — ikinci madde hakkında söz istiyen 
var mı (Hayır sadaları) Reyi âlinize vaz'ediyo
rum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın, 
kabul edilmişti?. 

m% 
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MADDE 3. — Seyrisefain bütçesinin altıncı I 

masarif faslının onuncu kömür esmanı madde
sine ilâveten seksen bin lira tahsisatı munzam
ına ita olunmuştur. 

REİS — Üçüncü maddeyi reyi âlinize vaz'-
ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın, kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Kavaniııin ve Nizamatı mev
zu aya tevfikan Türkiye Seyrisefain İdaresince 
cib'ayet olunan varidatı muhtelife ]339 senesi ı 
zarfında da cibayet olunur. 

REİS — Dördüncü madde hakkında söz is-
tiyen var mı? (Hayır şada!arı) Kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın, kalbul edilmiştir. 

MADDE 5. — işbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 1 

REÎS — Beşinci maddeyi reyi âlinize vaz'e-
diyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın, 
kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — İş bu kanunun icrayı ahkamına 
Müdaafi Milliye Vekili memurdur. 

REİS — Altıncı maddeyi reyi âlinize vaz'edi-
yorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

OSMAN B. (Lâziztan) — Reis Bey bugünkü 
günün «Kabul günü» olarak tesmiyesini teklif! 
ediyorum. (Handeler) 

REİS — Efendim evvelemirde Meclis bütçe
sine tahsisatı munzamımı itasına ve İstanbul 
gayrifaal memurlarına dair kanun lâyihasını 
reyi âlinize vaz'ediyorum. Reylerinizi istimal 
ediniz. (Âra toplandı) 

Efendim kanıma rey vermiyenler varsa lüt
fen reylerini versinler. 

Efendim Darüleytanı Müdüriyeti Umumiye- | 

• > m 
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si için avans itasına dair kanun lâyihasını tâyi
ni esami ile reyinize vaz'ediyorum. Lütfen rey
lerinizi istimal buyurunuz. Darüleytamlar için 
istihsali âra hitam bulmuştur. 

Şimdi Ziraat Bankası için avans itasına dair 
kanun lâyihasına reylerinizi istimal buyurunuz. 
(Âra toplandı) 

Efendim Meclis bütçesine tahsisatı munzam
ına itasına -ve İstanbul gayrifaal memurlarına 
dair kanunda reye iştirak eden zatın adedi 
(165), (5) ret, (1) müstenkife karşı Kanun 
(159) reyle kabul edilmişti t'. 

Darüleytam Müdüriyeti Umumiyesi için avans 
itası hakkındaki Kanuna verilen reyin adedi 
(147). (1) ret (146) da kalbul var. Fakat nisabı 
müzakere yoktur. Binaenaleyh yeniden reye 

; vaz 'edilecek. 

Dr. FİKRET B. (Kozan) — Yoklama tar 
zıncla olursa nisap vardır. Arkadaşlar dışarda-
dır üç tane kutu olsun, her birine birer tane 
atarlar. Bu reyler yekdiğerini mütaakıp oldu
ğu için aynı şey zannediyorlar. 

REİS — Efendim! Bugün bunu tekrar reye 
vaz'edemem; her hailde ferdaya talik edeceğiz. 
Fakat diğer mesail vat- ki belki bugün onları 
hallederiz. 

Efendim! Ziraat Bankası için avans itasına 
dair kanunda reye iştirak eden zevatın adedi 
(İo8) dir. Emniyet Sandığı için avans itasına 
dair kanunda da nisap yoktur. Binaenaleyh ni
sabı müzakere yoktur. Devamı müzakereye im
kân göremiyorum. Cumartesi günü içtima etmek 
üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı içtima; saat : 5,25 

fc» n 
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Meclis Bütçesine tahsisatı munzamma itasına ve istanbul gayrifaal memurlarına dair Kanuna 

verilen reylerin neticesi 
(Kabul,edenler) 

Mahmud B. (Ergani), Mehnıed B. (Biga), 
Sıdkı B. (Malatya), Mehnıed Vasl'i B. (Kara
hisarı Şarki), Ziya B. (Kâııgrı), Muhtar Fikri 
B. (Mersin), Haslın Ef. (Denizli), Emin Et'. 
(Aydın), Sadullah B. (Bitlis), Cevdet P». 
(Kırşehir), Atıf B. (Kayseri), Oelâleddin B. 
(Trabzon), Rifat IV (Tokad), Neşet Nâzını 
B. (Kângırı), Mehnıed Ata B. (Niğde), Said 
B. (Kângırı), Hacı Süleyman Ef. (İzmir), 
Ali Rıza Ef. (Batlını), Rıza Vanıık B. (Sinob), 
Hacı Nuri B. (Siird), Tabir Ef. (Kângırı), 
Ali Rıza Ef. (Amasya), Yasin B. (Oltu), Ce
mil B. (Kütahya), Şevket B. (Bayezıd), Mus
tafa Lûtfi B. (Siverek), Emin B. (Erzincan), 
Abdülgafur Ef. (Karesi), İbrahim B. (Karesi), 
Hafız Şahin Ef. (Gazianteb), Arslan B. (Ma
raş), Âlim Ef. (Karesi), Mesud B. (Karahi
sarı Şarki), Mustafa Hilmi Ef. (Niğde), Ali 
Vasıf B. (Gene), Arif B. (Bitlis), Ragıp B. 
(Gazianteb), Reşad B. (Saruhan), Süleyman 
B. (Canik), İsmail Remzi Ef. (İsparta), Ali 
Fethi B. (İstanbul), Mazlum Baba Ef. (De
nizli), Kadri B. (Siird), Hüseyin B. (101 Aziz), 
Abdullah Ef. (Sinob), Mazhar Müfid B. (Hak
kâri), Tufan B. (Hakkâri), Tevfik B. (Er
zincan), Hacı Tahir B. (İsparta.), Reşkl Ağa 
(Malatya), Sadettin B. (Menteşe), Zamir B. 
(Adana) Ahmed Mazhar B. (İstanbul), Tah
sin B. (Maraş), Hüseyin Rauf B. (Sivas), 
Hacı Ahmed Hamdi Ef. (Muş), Numau ILsta 
(İstanbul), Şevket B. (Sinob), "Necib P>. (Mar
din), Hulusi B. (Kastamonu), Ahmed B. (Yoz-
gad), Zekâi B. (Adana), Dr. Rıza Nur B. 
(Sfcıob), Yusuf B. (Denizli), Diyal) Ağa 
(Dersim), Halil Hulki Ef. (Siird), Behçet 
B. (Kângırı), Faik B. (Edirne), Şeyh Fikri 
Ef. (Gene), Hacı Arif B. (İstanbul), Mehnıed 
Nâdir B. (İsparta), Osman B. (Lâzistan), Ha-
mid B. (Biga), Musa Kâzını Ef. (Konya), Sa
bit B. (Kırşehir), Mehnıed Şükrü B. (Karahi-
sarı Sahib), Haydar B. (Van), Mustafa Du
rak B. (Erzurum), Ali Rıza Ef. (Batımı), Ru
şen B. (Gümüşüne), Abdullah Ef. (Bolu), 

Osıııanzade Hamdi B. (Ertıığrul), Enver B. 
(İzmir), Rıza B. (Muş), Hüseyin Necati B. 
(Bursa), Refik Şevket B. (Saruhan), Abdül-
hak Tevfik B. (Dersim), Ruşen B. (Günıüşane), 
Derviş B. (Mardin), Hacı Şükrü B. (Diyarbe-
kir), Nuri B. (Bolu), Mustafa B. (Karahisarı 
Şarki), Tunalı Hilmi B. (Bolu), Hamdi B. 
(Gene), Yusuf Ziya B. (Mersin), Hüsrev B. 
(Trabzon), Rıza B. (Yozgad), Kâzım Paşa 
(Karesi), Mustafa Ağa (Dersim), İlacı Bedir 
Ağa (Malatya), Hacı Feyzi B. (Elâziz), Ham
di B. (Canik),' - Celâl Nuri B. (Gene), Atıf B. 
(Bayezıd), Ahmed Feyzi Ef. (Batımı), Musta
fa. B. (Kozan), Osman Kadri B. (Muş), Cavid 
B. (Kars), Mustafa Vasfj B. (Tokad), Ali 
Oeııani B. (Gazianteb), Dr. Tevfik Rüşdü B. 
(Menteşe), Rüstenı B. (Oltu), Rasim B. 
(Cebelibereket), Hüseyin Hüsnü Ef. (İspar
ta) , Ahmed Hilmi B. (Kayseri), Muhittin 
Baha B. (Bursa), Edhem Fehmi B. (Menteşe), 
Yahya Galib B. (Kırşehir), İsmail Subhi B. 
(Burdur), Dr. Fikret B. (Kozan), Ali Fuad 
Paşa (Ankara), Feyyaz Âli B. (Yozgad), Ali Rı
za B. (Kars), Kâzım Karabekir Paşa (Edirne), 
Abdülhalim Çelebi Ef. (Konya), Hasan Hayri 
B. (Dersim), Mehnıed Hamdi Ef, (Adana), 
Vehbi B. (Bitlis), Halil İbrahim B. (İzmit), 
Hasib B. (Maraş), Hüseyin B. (Kozan), Halim 
B. (Krtuğrul), Necati Ef. (Lâzistan), Abdül-
gani B. (Siverek), Saib B. (Kütahya), Esad 
B. (Lâzistan), Necmeddiıı B. (Siird), Rasim 
B. (Blâziz), Ali Vefa B. (Antalya), Vâsıf B. 
(Sivas), Mehnıed* B. (Günıüşane), Midhat B. 
(Mardin), Sabit B. (Kayseri), Dr. Refik B. 
(Bayezid), Memduh Necdet B. (Karahisarı Şar
ki), Ahmed Ferid B. (İstanbul), Hamdi B. 
(Gene), Hakkı B. (Van), Veli B. (Burdur), 
Hilmi B. (Ardahan), Hasan Tahsin B. (Antal
ya), Hacı İlyas Sânıi Ef. (Muş), Safa B. (Mer
sin), Ali Sürııri Ef. (Karahisarı Şarki), Atıf 
B. (Batıun), İbrahim B. (Mardin), Kadri B. 
(Diyarbekir) 

— 883 — 
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(Reddedenler) 

Arif B. (Konya), Mehmed Sami B. (içel), 
Hacı Mustafa Ef. (Ankara), Osman B. (Kay
seri), Nusrat Ef. (Erzurum) 

(Müstenkifler) 

Salih Ef. (Siird) 

ım>im 

Mebuslara nisabı ekseriyete halel gelmemek üzere izin verilmesine dair Divanı Riyaset Ka-
ran hakkında Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyin takririne verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Abdülgafur Ef. (Karesi), Hasan Hayri B. 
(Dersim), Mehmed Vasfi B. (Karahisarı Şarki), 
Hasib B. (Maraş), Sabri B. (Kastamonu), Be
sim B. (Kastamonu), Sıtkı B. (Malatya), 
Ömer Lûtfi B. (Amasya), Mehmed Emin B. 
(Ergani), Emin B. (Canik), Mustafa B. (Der
sim), Mehmed Şükrü B. (Karahisarı Sahib), 
Rifat B. (Tokad), Mehmed Akif B. (Burdur), 
Mehmed Nâdir B. (İsparta), Sırrı B. (Ergani), 
Hamdi B. (Canik), Ali Rıza B. (Kars), Süley
man B. (Canik), Âlim Ef. (Kayseri), Vâsıf B. 
(Sivas), Ahmed Şükrü B. (İstanbul), Cemil 
B. (Kütahya), Hasan Ef. (Denizli), Feyyaz 
Âli B. (Yozgad), Sırrı B. (İzmit), Mehmed 
Ragıb B. (Amasya), Mazlum Baba Ef. (Denizli), 
Müfid Ef. (Kırşehir), Ali Rıza Ef. (Batum), 
Hacı Bedir Ağa (Malatya), Nusrat Ef. (Erzu
rum), Necati Ef. (Lâzistan), Arslan B. (Ma
raş), Mustafa B. (Karahisarı Şarki), Celâled-

din B. (Trabzon), Hilmi B. (Ardahan), Ali 
Vasıf B. (Gene), Dursun B. (Çorum), Meh
med Vehbi Ef. (Konya), Nebil Ef. (Karahisarı 
Sahib), Mehmed Hamdi Ef. (Adana), Hasan 
Basri B. (Karesi), Mehmed Sami B. (içel), 
Haydar Lûtfi B. (içel), Hakkı Hami B. (Si-
nob), Mustafa Durak B. (Erzurum), Hacı Mus
tafa Ef. (Ankara), ismail Remzi B. (İsparta), 
İbrahim B. (Karesi), Yasin B. (Oltu), Tufan 
B. (Hakkâri), Lûtfi B. (Siverek), Abdullah 
Ef. (izmir), Osman Feyzi Ef. (Erzincan), 
Yusuf Ziya B. (Mersin), Osman B. (Lâzistan), 
Ali Vefa B. (Antalya), Behçet B. (Kângırı), 
AH B. (Amasya), Neşet Nâzım B. (Kângırı), 
Osman B. (Kayseri), Hafız Hamdi B. (Biga), 
ismail B. (Erzurum), Hasan Tahsin B. (An
talya), Mahmud Said B. (Muş), Hulusi Ef. 
(Kastamonu), Yusuf Ziya B. (Bitlis), Emin 
B. (Erzincan), Şakir B. (Ankara) 

(Reddedenler) 

Hakkı B. (Van), Mustafa Hilmi B. (Niğ
de), Muhtar Fikri B. (Mersin), Ze&âi B. 
(Adana). Atıf B. (Kayseri), Ruşen B. (Gü-
müşane), Hacı Arif B. (İstanbul), Ahmed 
B. (Yozgad), Ahmet Feyzi Ef. (Batum), Veh
bi B. (Bitlis), Yusuf Kemal B. (Kastamonu), 
Meısud B. (Karahisarı Şarki), Feyzi Ef. (Ma-
latyt), Hasan Fehmi B. (Oümüşane), Musta
fa Ağa (Dersim), Celâl Nuri B. (Gelibolu), 
Rıza Nur B. (Sindb), Ali Cenani B. (Gazian

tep), Yusuf B. (Denizli), Osman Kadri B. 
(Muş), Ragılb B. (Kütahya), Tahsin B. (Ay
dın), Tevfik B. (Erzincan), Hacı Süleyman 
Ef. (îamir), Ali Fuad Pasa (An'kara), Said 
B. (Kângırı), Hüseyin B. (Kozan), Muhiddin 
Baha B. (Bursa), Hüsnü B. (Bitlis), Şeyh 
Fikri Ef. (Gene), Mahmud B. (Ergani). Fa
ik: B. (Edirne), Devriş B. (Mardin), Mefamed 
Niyazi B. (Eskişehir), Halil Hulki Ef. (Siird), 
Saibit B. (Kayseri), Hüseyin Hüsnü Ef. (tspar-
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ta ) , Hacı Nuri B. (Siird), Kadri B. (Diyarbe-
kir), Cevdet B. (Kırşehir), Osman Nuri B. 
(Bursa), Naci B. (Elâziz), Diyaib Ağa (Der
sim), Vehbi B. (Niğde), Abdülhalim Çelebi 
E l (Konya), Enver B. (izmir), Abdullah 
E l (Sinob), Muihiddin B. (Elâziz), Devriş B. 
(Bitlis), Abdüliha'k Tevfik B. (Dersim), Rıza 
Vamık B. (Sindb), Talhir Ef. (Kângırı), Ra-
sim B. (Elâziz), Hacı Feyzi Ef. (Elâziz). Ra-
sim B. (Cebeli Bereket), Rıza B. (Muş), Fey
zi B. (Diyarlekir), ReşM Ağa (Malatya). Ne
şet B. (İstanbul), Safa B. (Mersin), Ali Saib 
B. (Urfa), Akif B. (Batum), Tahir E l (Kângı
rı), Salih Ef. (Siird), Kâzım Pş. Karesi), 
Kadri B. (Siird), Ahmed Hilmi B, (Kay
seri), Numan Usta (İstanbul), Mazhar Müfid 
B. (Hakkari), Ne^med'din B. (Siird), îe'mail 
Suphi B. (Burdur), Tevfik Rüşdü B. (Menteşe). 
Kâzım Hüsnü B. (Konya), Zamir B. (Adana), 
Ali Rıza B. (İstanbul), Yahya Galib B. (Kır
şehir), Reşad B. (Sarulhan), Şevket B. (Baye-
znd), Faik B. (Cebelibereket), Hüseyin B. 

îdÛ d : 2 
(Elâziz), Hatmid B. (Biga), Mazihar B.(Aydın), 
Sadullah B. (Bitlis), Hacı llyas Sami Ef. (Muş), 
Nuri B. (Bolu), Ali Fethi B. (İstanbul). Dr. 
Mustafa B. (Kozan), Mustafa Vasfi B. (To'kaid), 
Midhat B. (Mardin), Ali Süruri Ef. (Karam
sarı Şaı'ki), Atıf B. (Bayezid), Hakkı B. (Er
gani), Mehmed B. (Gümüşane), Hacı Ahmed 
Hamdi Ef. (Muş), Rüstem B. (Olcu), Hacı 
Şükrü B. (Diyarbekir), İbrahim B. (Mardin), 
Necib B. (Mardin), Cavid B. (Kam), Musta
fa Hulusi E l (Karahisan Sahib), Tahsm B. 
(Maraş), Mustafa Fdhmi E l (Bursa), Şük
rü B. (Bolu), Kâzım Karalbekir Pş. (Edirne), 
Abdullah Ef. (Bolu), Sadık B. (Kırşehir)', 
Mazhar B. (İstanbul), Emin B. (Eskişehir), 
İhsan B. (Cebelibereket), Tunalı Hilmi B. 
(Bolu), Ziya B. (Kângırı), Hamdi B. (Gene), 
Memduh Necdet B. (Karahisarı Şarki), Arif 
B. (Bitlis), Veli B. (Burdur), Hüseyin B. (Er
zincan), Mustafa Kemal Pş. (Ankara), Rıza 
B. (Yozgad), 

(Müstenkifler) 

Sadettin B. (Menteşe), 

İçtimai âti ruznamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2 — Evrakı varide 
Hiyateti vataniyeden maznun Boşnak Ha-

sanoğlu Tevfik hakkında Adliye Vekâletin
den 'mevrut evrakı hükmiye 

Ali Şükrü Beyin, faciai gaybubeti do-
layısiyle Meslisçe keşide olunan telgrafa Trab
zon Belediye Riyasetinden mevrut teşekkür 
telgrafı 

İstiklâl Ma'haikimi hakkındaki Kanunun ye
d i n i -maddesinin tefsiri hakikında Eloeziye İstik
lâl Mahkemesi Müddeiramumisinin tezkeresi 

Akşehir'in Liva haline ifrağı hakkında Kon
ya Mebusu Hacı Bekir Efendi ve rüfekasınm 
teklifi kanunisi 

Çarşamba bataklığının imlâsı hakkında Kır

şehir Mebusu Sadık Beyin, ve rüfekasınm tek
lifi 

Trabzon Mebusu Merhum Ali Şükrü Beyin 
ailesine maaş tahsisi hakkında Erzurum Me
busu Salih Efendinin teklifi, 

İzmir Gureba Hastahanesi Sertabibi Enver 
Beye hidematı vataniye tertibinden maaş tah
sisine dair Menteşe lîebusu Tevfik Rüşdü Bey 
ve rüfekasınm teklifi kanunisi, 

Aile harcırahının Hemsin'den Trabzon'a ka
dar muteber olması hakkında Lâzistan Mebusu 
Necati Efendinin takriri, 

Dersim Mebusu Hasan Hayri Beyle rüfeka
sınm, Dersim'de inşaatı nafıada bulunulmasına 
ve arazi mesailine dair teklifi kanunisi, 
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Erkânı Harb Kaymakamı Süleyman îlhami 
Bey mahdumu Kadri imzalı istida hakkında 
îstida Encümeni mazbatası, 

Kavlen hiyaneti vataniyeden mahkûm Eski
şehirli Kasap Velioğlu Yusuf hakkındaki hük
mün ref'iyle evrakın Adliye Vekâletine iade
sine dair Adlîye Encümeni mazbatası, 

Tâyini esamiyle reye konulacak mevad 
Darüleytamiar Avans Kanunu (tkinci defa) 

1339 C : 2 
Ziraat Bankası Avans Kanunu (ikinci defa) 
Emniyet Sandığı Avans Kanunu 
Seyrisefain Avans Kanunu 

Müzakere edilecek mevad 

Tedrisatı İptidaiye Kanununun tadili hak
kında (Encümendedir) 

Chester projesi ve Nafıa Vekâleti tezkere
siyle melfufu. 

T, B. M, M, Matbaası 


