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maddelerini teşkil eden Almanya ile Muhadenet 
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refi hususunda hükümete salâhiyet itası hak
kında kanun lâyihalarının bugün mevaddı sai-
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rir. 558 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 558,584 
1. — Ardahan Mebusu Halit Paşanın; sadrı 

esbak merhum Talat Paşanın aile ve hemşire
sine hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisi
ne dair kanun teklifi (2/331), Trabzon Mebusu 
Muhtar Beyle elli refikinin; Trabzon Mebusu 
Şehit İzzet Bey ailesine maaş tahsisine dair ka
nun teklifi (2/332) ve Ardahan Mebusu Halit 
Paşanm; Bahriye Nazırı esbakı Cemal Paşa 
refikası ve çocuklarıyle Doktor Bahattin Şakir 
ve Cemal Azmi Beylere de hidematı vataniye 
tertibinden maaş tahsisine dair takriri (4/188) 
ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 558:563 j 
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2. — Cebelibereket Mebusu İhsan Beyin; 

harekâtı milliye mürevvicî olmasından dolayı 
idam edilen Tevfik Sukûtî Bey ailesine hide
matı vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkın
da (2/143) numaralı kanun teklifi ve Muvaze
nei Maliye Encümeni Mazbatası. 563:564 

3. — Damat Ferit tarafından idam edilen 
Çarkçı Yüzbaşı Halil Efendi ailesine hidematı 
vataniye-tertibinden maaş tahsisine dair (1/132) 
numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası. 564:568 

4. — 16 Mart 1336 tarihinden mukaddem 
tahsis olunan hidematı vataniye maaşatınm de
vamı itası hakkında kanun lâyihası (1/401), 
Türk şairi Abdülhak Hâmit ve müverrih Ab-
durrahman Şeref ve esbak Waşington Sefiri 
Ahmet Rüstem Beylere hidematı vatan i yeden 
maaş tahsisine dair kanun lâyihası (1/134), Di-
yarıbekir Valii sabıkı merhum Reşit Bey ailesi
ne hidematı vataniyeden maaş tahsisine dair 
kanun lâyihası (1/149), merhum Reşat Hikmet 
Beyin zevcesi ile çocuklarının, kesilen maaşla
rının iadeten tahsisine dair istidaları ile Dahili
ye Vekâleti tezkeresi, Irak Şeyhülmeşayihi 
Uceymi Paşaya hidematı vataniye tertibinden 
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Sayfî 
maaş tahsisine dair kanun lâyihası, Karasi Me
busu Abdülgafur Efendi ile arkadaşlarının; es-
bak şeyhülislâm Musa Kâzim Efendi ailesine 
maaş tahsisine dair kanun teklifi (2/137) Maraş 
Mebusu Arslan Beyle arkadaşlarının; Maraş 
Mektebi İdadisi Riyaziye Muallimi sabıkı Hay-
ruliah Efendi ailesine maaş tahsisine dair ka
nun teklifi (2/87), Bozok Mebusu Bahri Beyin; 
Kaıamağara Nahiyesi Müdürü Tevfik Efendi 
ailesine maaş tahsisine dair kanun teklifi 
(2/151), Kütahya Mebusu Cemil Beyin; şurefa 
ve sadâta maaş tahsisine dair kanun teklifi, De
nizli mebusu Yusuf Beyin Komiserlikten müsta
fi Ahmet Hamdi Bey ailesine maaş tahsisine 
dair kanun teklifi (2/128), Bursa Mebusu Mu
hittin Baha Beyin; Ömer Naci Bey ailesine ma
aş tahsisine dair kanun teklifi (2/152), Bozok 
Mebusu Ahmet Hamdi Beyin, Akdağ Kayma
kamı iken şehit edilen Tahir Bey ailesine maaş 
tahsisine dair kanun teklifi (2/325), Gaziantep 
Mebusu Ali Cenani Bey ve arkadaşlarının An-
tep müdafaasında şehit olan Yörük Selim na-
mıyla maruf Yüzbaşı Salim Bey ailesine maaş 
tahsisine dair kanun teklifi (2/313), Canik Me
busu Cavit Paşanın; Ferit Paşa Hükümeti tara
fından kat edilen merhum Niyazi Beyin ailesinin 
maaşlarının iadesine dair kanun teklifi (2/318), 
Siirt Mebusu Halil Hulki efendi ile arkadaşları
nın Urfa mutasarrıf sabıkı Nusret Bey ailesine 
hıdematı vataniye tertibinden maaş tahsisine 
dair kanun teklifi (2/321), Aksaray Mebusu 
Vehbi Beyle arkadaşlarının esbak şeyhülislam 
Hayri Efendinin üç oğlu ile haremine maaş 
tahsisine dair kanun teklifi, Çorum Mebusu 
' erit Beyle arkadaşlarının; Darüleytamlar 
Müdürü iken, vefat eden merhum ismail Ma
hir efendi ailesine hidematı vataniye tertibin
den maaş tahsisine dair kanun teklifi (2/322) 
ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 568: 

584,584:588,602:603 
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7. — 1908 senesinde Lizbon'da telgraf ve 
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meti zaile tarafından iştirak edilmiş olan bey
nelmilel kongrelerce tespit edilen mukavelât 
ve nizamata Büyük Millet Meclisi Hükümetin
ce de iştirak edilmesi Heyeti Vekilece tensip 
edildiğinden tasdikine dair İcra Vekilleri Riya
setinden mevrut (3/23) numaralı tezkere ve 
Posta ve Telgraf Encümeni mazbatası. 590:593 

8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya 
Cumhuriyeti arasında münakit 3 Mart 1340 
(1924) tarihli muhadenet muahedenamesinin 
tasdiki hakkındaki (1/476) numaralı kanun 
lâyihası ve Hariciye Encümeni mazbatası. 593:595, 

604:605 

9. — Memleketlerinde Türk tebaasından 
Kavanin ve tedabiri istisnaiyei harbiyeyi re-
fetmiş olan devletlerin Türkiye'deki tebaasına 
mevzu tedabirin de refine dair (1/469) 
numaralı kanun lâihası ve Hariciye Encümeni 
mazbatası. 596:598 

10. — Nafıa Vekâletiyle Fransız tebaasın
dan K. Gronblâd ve şürekâsı beyninde münakit 
Mersin Liman ve Rıhtımlar ve teferruatı imtiyaz 
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BÎRİNCl CELSE 

BecH müzakerat; saat: 1,55 

RElS : Fethi Bey 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Avni Bey (Bozok) 

REİS — Efendim Celseyi açıyorum. 

J. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

REİS — Zaptı Sabık Hülâsası okunacak. 

Otuz Dördüncü İçtima 

10 Nisan 1340 Perşembe 

Birinci Celse 
Fethi Beyin tahtı riyasetlerinde inikat ederek Zaptı 

Sabık Hülâsası kıraat ve aynen kabul edildi. Evrakı 
varide, ait oldukları mahallere havale olundu. 

Başvekâletçe tefsiri talep edilen Firarı ve Bekaya 
Kanununun birinci maddesiyle Müecceliyeti Askeriye 
Vergisi Kanununun muhtacı tefsir olmadığına dair 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası kıraat ve ka
bul edildi. 

Ruznamede bulunan ve umum harcırahlardan yüzde 
kırk tenzilât icrası hakkındaki Kanunun ilgasına dair 
olan Kanun Lâyihasının müstacelen ve derhal müzakere
si hakkında Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin takriri 
kıraat ve mezkûr lâyihai kanuniyenin Elviyei Selâse 
emlâk ve arazisi kanun lâyihasını müteakip müzakeresi 
kabul olundu. 

Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seyahat eden 
yolculardan alınacak resme müteallik kanun ile Konya 
ovası İskası hakkındaki kanun ikinci defa tayini esami 
ile reye vazedildi. 

Trabzon - Erzurum Demiryollariyle Trabzon limanı 
keşfiyat ve ihzaratının 1340 senesi zarfında icrası hak
kındaki teklifi kanunînin, vaki olan teklif üzerine har-
sırahlardan yüzde kırk tenzilât icrasını mütedair ka
nunun ilgası hakkındaki lâyihai kanuniyeden sonra mü
zakeresi takarrür etti. Badehu Elviyei Selâse emlâk ve 
arazisine dair olan kanun lâyihasının müzakeresine ipti-
dar olundu. Heyeti umumiyesi hakkındaki müzakere 
kâfi görülerek maddelere geçildi ve cereyan eden mü
zakere neticesinde birinci, üçüncü, altıncı, sekizinci, 
onuncu ve en birinci maddeler aynen, ikinci, dördün
cü, beşinci, yedinci ve dokuzuncu maddeler tadilen 
ve kanunun heyeti umumiyesi ekseriyetle kabul edildi. 

Müteakiben harcırahlardan yüzde kırk tenzilât 
icrası hakkındaki kanunun ilgasına dair olan lâyihai 

kanuniyenin müzakeresine geçildi. Heyeti umumiyesi 
hakkında müzakere küşadına lüzum görülmeyerek 
maddeler müzakere ve aynen kabul edildiği gibi kanu
nun heyeti umumiyesi dahi ekseriyetle kabul olundu. 
Badehu Trabzon - Erzurum Demiryollariyle Trabzon 
limanı keşfiyat ve ihzaratının 1340 senesi zarfında ic
rası hakkındaki kanun lâyihasının müzakeresine baş
landı Heyeti umumiyesi hakkındaki müzakere kâfi gö
rülerek maddelerin müzakeresine geçildi. İcra edilen 
müzakere neticesinde bütün maddeler aynen ve ka
nunun heyeti umumiyesi dahi ekseriyetle kabul edildi. 

Bundan sonra Harp Kazançları Vergisi kararna
mesinin on altıncı maddesini müfessir Kavanini Ma
liye Encümeni mazbatası, müzakere edilerek kabul 
olundu. 

Mütekabine müdafaai memleket uğrunda ika edil
miş olan efal ve harekâtın cürüm addolunmayacağı 
hakkındaki kanunun rüsumu istihlâkiye kanununa 
muhalif hareket edenlere de şamil olduğuna dair Ad
liye Encümeni mazbatası müzakere ve kabul edildi. 

Badehu memurini zabıtanın zabıtai adliye vazaifin-
den dolayı ne suretle tahtı muhakemeye alınacaklarına 
dair Dahiliye ve Adliye Encümenleri mazbatalarının 
müzakeresine geçildi ve cereyan eden müzakere neti
cesinde Dahiliye Encümeninin mazbatası kabul olun
du. 

Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seyahat eden 
yolculardan alınacak nakliyat resmi hakkındaki kanun 
122, Konya ovası İskası hakkındaki Kanunun ise 127 
reyle kabul olunduğu makamı Riyasetten tebliğ ve Cu
martesi günü toplanmak üzere celse tatil edildi. 

REtS — Zaptı Sabık hakkında bir itiraz var mı 
efendim? 

HALÎL BEY (Zonguldak) — Efendim! 5 Nisan 
tarihli Dahiliye Vekâletinden bir şifahî sual takririm 
vardı. Bugüne kadar cevap verilmedi. 

RElS — Bu günlerde cevap vermesi için kendile
rine bildiririz. Zaptı Sabık Hülâsası aynen kabul 
edildi. 

-* 557 
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2. — EVRAKI VARİDE : 

Takrirler 
1. — Gelibolu Mebusu Celâl Nuri Bey ve on dört 

refikinin ruznamenin 29 ve 30 ucu maddelerini teşkil 
eden Almanya ile muhadenet muahedesi ve memleket
lerinde Türk tebaasından kayanin ve tedabiri istisnaiyei 
harbiyenin refi hususunda Hükümete salâhiyet itası 
hakkındaki kanun lâyihalarının bugün mevaddı saireye 
takdimen müzakere ve intacına dair takriri. 

REİS — Takriri okuyoruz. 

Riyaseti Celüeye 
Alelade ruznamenin 39 ve 40 ncı maddelerini teş

kil eden Almanya ile muhadenet muahedesi ve mem
leketlerinde Türk tebaasından kavanin ve tedabiri is
tisnaiyei harbiyenin refi hususunda hükümete salâhi
yet itası hakkındaki gayet kısa iki kanunun Cumartesi 
celsesinde mevaddı saireye takdimen müzakere ve in
tacını Heyeti Celileden istirham ederiz. 

Antalya 
Ahmet Saki 

Urfa 
Ali Fuat 

Konya 
Refik 

Bursa 
Mustafa Fehmi 

Tokat 
Emin 

Dersim 
Feridun Fikri 

Antalya 
Hasan Sıtkı 

izmit 
İbrahim 

Gelibolu 
Celâl Nuri 

Karahisarısahip 
Ruşen Eşref 

Zonguldak 
Tunalı Hilmi 
Diyarbekir 

Şeref 
Çanakkale 

Şükrü 
Denizli 
Yusuf 

Ankara 
İhsan 

REİS — Efendim! Bugünkü ruznamemizde hide-
matı vataniye tertibinden tahsis edilecek maaşlara ait 
lâyihai kanuniyeler vardır. Bunların müzakeresinden 
sonra müsaade buyurursanız bu Almanya ile muha
denet muahedesinin müzkeresine başlarız. (Kabul ses
leri) Reyi âlinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen 

MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul et
meyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul olundu. 

Efendim! Bugünkü ruznamemizde hidematı vatani
ye tertibinden maaş tahsisi hakkındaki kanun lâyiha
ları vardır. 

REFET BEY (Bursa) — Müsaade buyurursanız 
yedinci ve sekizinci fıkralar hakkında Dahiliye En
cümeni namına maruzatta bulunacağım. 

RElS — Yedinci sekizinci fıkralar nelerdir efen
dim? 

REFET BEY (Bursa) — Birisi hapishaneler hak
kındadır. Birisi de tarik mükellefiyeti nakliyesi hak
kındadır. 

REtS — Ruzname hakkında söz istiyorsunuz de
mek? 

REFET BEY (Bursa) — Evet efendim. Yedinci 
sekizinci fıkraların müstacelen müzakeresini rica edi
yorum. İki üç maddeden ibaret ve fevkalâde lüzumlu 
kanunlardır. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim! Ruznamenin 
dördüncü maddesinde ahalinin ormanlardan usulü 
intifamı tayin eden bir kanun vardır. Üç seneden be
ri bekliyor ve müstacel ruznamededir. Herkes onu 
bekliyor. 

REİS — Evet efendim öyledir. 
YUSUF BEY (Denizli) — Efendim! Bendenizin 

de, Encümence reddedilen, bir teklifim vardı. Onun 
hakkında söz istiyorum efendim. Komiser Hamdi Be
ye maaş tahsisi hakkındadır, sözüm. 

REİS — Efendim! Bunların cümlesi ruznamemiz-
dedir. Şimdi karar verdik. Sıraları egldikçe müzakere 
edilecektir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Kur'a çe
kelim efendim, başka çare yok. 

REİS — Tertip sırasıyle sıra gelir efendim. Bun
lar kolay mesaildir. Hepsi çıkacaktır. İstical buyurul-
mamasını rica ederim. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Bendeniz tertip sırasıyle 
gitmesini rica ederim. 

3. 

1. — Ardahan Mebusu Halit Paşanın, Sadrı Es-
bak Merhum Talât Paşanın aile ve hemşiresine hide
matı vataniye tertibinden maaş tahsisine dair kanun 
teklifi (2/331), Trabzon Mebusu Muhtar Beyle beş 
refikinin; Trabzon Mebusu Şehit İzzet Bey ailesine 
maaş tahsisine dair kanun teklifi (2/332) ve Arda

han Mebusu Halit Paşanın, Bahriye Nazırı esbakı 

Cemal refikası ve çocuklarıyle Doktor Bahattin Şa* 

kir ve Cemal Azmi Beylere de hidamatı vataniyeden 

maaş tahsisine dair takriri (4/188) ve Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası. 
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REİS — Mazbatayı okuyoruz. 
Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Sadrı esbak merhum Talat Paşa aile ve hemşire-
siyle Bahriye Nazırı esbakı merhum Cemal Paşa ve 
Doktor Bahattin Şakir ve Trabzon Valii esbakı Ce
mal Azmi Beylere ve Trabzon Mebusu Eyüp zade 
İzzet Bey merhumun ailesine hidamatı vataniye ter
tibinden maaş tahsisine dair Encümenimizce havale 
buyurulan Ardahan Mebusu Halit Paşa ve Trabzon 
Mebusu Muhtar Bey ve Rüfekasının tekâlifi kanuniye-
si ile Ardahan Mebusu Halit Paşanın takriri mütalaa 
ve tetkik olundu : 

Trabzon Valii esbakı Cemal Azmi Beyin efradı 
ailesi malum olmadığından keyfiyet Muhassesatı Zati
ye Müdürü vasıtasıyle İstanbul'dan talep olunmuş ve 
Talât Paşa merhum zevcesine (2500) Hemşiresine (1500 
ve Doktor merhum Bahattin Şakir Bey refikasına 
(1500) ve mahdumları Alp ve Celâsin Beylere beşeryüz 
ve Cemal Paşa merhum zevcesine (1500) kerimesine 
teehhülüne kadar ve iki mahdumuna tahsillerini ik
male kadar beşer yüz ve İzzet Bey zevcesine bin ve 
mahdumlarına tahsillerini ikmal edinceye kadar be
şeryüz ve Kütahya Mebusu sabıkı Haydar Beye (2500) 
kuruş maaş tahsisi kabul olunarak icabeden lâyihai 
kanuniye bittanzim Heyeti Celileye takdim edilmiş
tir. 7 Nisan 1340 

Muvazenei Maliye 
Encümen Reisi Mazbata Mahrriri 
Gümüşhane Çorum 
Hasan Fehmi Ferit Recai 

Katip 
Trabzon 

Hini imzada bulunmadı 

Aza 
Diyarıbekir 

Şeref 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Aza 
Erzurum 

Münir Hüsrev 

-

Aza 
Saruhan 

Reşat 

Aza 
İstanbul 

Hamdi 

Aza 
Mersin 
Niyazi 

Aza 
İzmir 

Mehmet Şükrü 

Aza 
Ertuğrul 

Doktor Fikret 

Lâyihai kanuniye 
Birinci madde : İsimleri merbut cetvelde gösteri

len on üç zata hizalarında muharrer miktar ve şuruta 
tevfikan hıdematı vataniye tertibinden şehrî (140) lira 
tahsis edilmiştir. 

İkinci madde : İşbu kanun 1340 senesi Martından 
itibaren meriyülicradır. 

Üçüncü madde 
Vekili memurdur. 

İşbu kanunun icrasına Maliye 
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Sıra 
No. Esami 

1 Bahriye Nazırı esbakı birinci ferik merhum 
Ahmet Cemal Paşa zevcesi Seniha Hanım 

2 Bahriye Nazırı esbakı birinci ferik merhum 
Ahmet Cemal Paşa kerimesi Kâmuran Hanım 

3 Bahriye Nazırı esbakı birinci ferik merhum 
Ahmet Cemal Paşa mahdumu Necdet Bey. 

4 Bahriye Nazırı, esbakı birinci ferik merhum 
Ahmet Cemal Paşa mahdumu Behçet Bey. 

5 Sadrı esbak merhum Talât Paşa zevcesi Hay
riye hanım 

6 Sadrı esbak merhum Talât Paşanın büyük hem
şiresi Hayriye hanım 

7 Doktor Bahaattin Şakir Bey zevcesi Canan 
hanım 

8 Doktor Bahaattin Şakir Bey Mahdumu Alp Bey 
9 Doktor Bahaattin Şakir Bey mahdumu Celâsin 

Bey 

10 Trabzon Mebusu Şehit izzet Beyin zevcesi Âfet 
hanım 

11 Trabzon Mebusu şehit İzzet Beyin mahdumu 
Abdullah Bey. 

12 Trabzon Mebusu şehit izzet Beyin mahdumu 
Abdurrahman Bey 

13 Kütahya Mebusu sabıkı Haydar Bey 

Yekûn 

Miktarı 
maaş 
Lira Mülâhazat 

15 

5 Teehhülüne kadar 

1 . 
5 [ Mektep tahsillerini ikmal edinceye kadar. 

1 
J 

25 

15 

15 

5 1 
\ Mektep tahsillerini ikmal edinceye kadar. 

5 J 

10 

1 
5 [ Mektep tahsillerini ikmal edinceye kadar. 

r 
5 J 

25 

140 
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HALÎT PAŞA (Ardahan) — Aziz arkadaşlar! 
Takririmin Muvazenei Maliye Encümenine havalesi 
esnasında Meclisimize siyah kitabeli yani matem çiz
gili bir kafilei şüheda listesi takdim eden Ermeni mil
leti ve bu milleti bugün dahi sevk ve idare eden Er
meni İhtilâl Komiteleri hakkında arşı âlâya uruç 
eden ervahı muhteremeleri huzurunda vukua getiri
len siyahî suikastlar muvacehesinde evvelâ Türk Mil
letinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir vazife 
ve mesuliyeti olduğunu ve maddenin burada müzake
resi esnasında Ermeni hunharlığından bir zerre yani 
ummandan bir katre olmak üzere mâruzâtta buluna
cağımı söylemiştim. Evet efendiler! Bir hakikati tari
hiye ve bir hakikati coğrafiye olmak üzere söylemek 
isterimki, dün de bugün de yarın için de istikbâl ve 
istikbâli, aynı zamanda saadeti Türk milleti elinde bu
lunan bir millet varsa o da Ermenilerdir. Ermeni Mil
letidir. (Öyledir sesleri) (Doğru sesleri) Ermeni Mil
leti deyince, Ermeni zulüm ve şenaatinden bahsedilin
ce, kendi iş ve gücüyle meşgul olan bir Ermeni ekse
riyeti değil, fakat onları hâh nâ hâh idare eden bir 
akalli kallilden, Ermeni İhtilâl Komitelerinden taş-
naksağanlardan, hınçakyanlardan bahsetmek isterim. 
Efendiler; Ermeni mevcudiyeti milliye ve siyasiyesi 
mevzuubahis olunca; er meydanlarında cenk meydan
larında açık arazide ve kale dâhilinde Türk orduları
na karşı Filistin'deki Yahudi Hükümeti kadar Siyo
nistler kadar hayat ve kabiliyeti milliye gösteremeyen 
bir milletin evlâdı tarafından Avrupa payitahtlarında 
şu veya bu millete istinaden şu veya bu ricale müste
niden yapılan suikastlara ve yapılmak istenilip de 
başarılamıyan suiteşebbüslere bakılınca elan bu 
memlekette (Anormal) yaşadıklarına ve elan memle
ketlerinin menafii hakikiyelerini göremediklerine 
inanmak lâzımgelir. 

Efendiler! Ermeni vakasiyle alâkadar gösterilip 
şehit edilen Sait Halim Paşa ve Talat Paşa vesair 
merhumlar vardır. Bunların hayatı idariye ve siyasi-
yelerine bakılacak olursa ve Ermeni mesailiyle olan 
alâkaları tetkik edilecek olursa şu anlaşılıyor : 1330 
senesinde Seferberlik ilân edildiği vakit Ermeni İh
tilâl Komiteleri silâhlandırdıkları kuvvetleri Şark 
Cephesinde harekete getirmişlerdi. O zaman Şarkta 
bulunan Ordu Kumandanı Cenah ve gerilerinde ic
rayı habaset eden bu Ermeni kuvvetleri karşısında 
ordusunun mevcudiyetinde tehlike görmüş ve bu em
niyet için birkaç köy tehcir ve Üçüncü Ordu geri
sinde yani darülharekât dahilinde bulunan Ermeni
lerin tehcirini de teklif etmişti. Ve bunu hükümet' 

müzakere etmiş ve bizzarur oradaki ordunun selâ
meti ve bütün memleketin menafii için bu tehciri 
kabul etmiş bulunuyordu. Yalnız tehcirin, mevziî 
olmayıp umumî bir hale gelmesi yine Ermenilerin 
yapmış olduğu şeraattendir. Efendiler! Bilhassa İs
tanbul civarındaki Ermenilerin tehcirini düşünecek 
olursak bunların-İstanbul civarında Rus Donanmaia-
riyle muharebeleri ve departman yapacak kuvvet
lerle tevhidi mesaisi yakalanmış ve bundan dolayı da 
tehcir edilmişlerdir. 

Sonra Şarki Karahisar'da ve Sivas cihetinde, 
Zeytun'da, bunlar yer yer isyan yapmışlardı ve ha
rekete geçmişlerdi. Sahilde Bulunan Ermeniler de 
Düveli Muhtelife donanmalarıyle muhabere yapı
yorlardı Tabiî bu vaziyet karşısında bulunan hükü
met bunların mazarratını tahdit etmek mecburiyeti 
karşısında bulunmuştur ve her mevcudiyeti siyasiye 
göstermek isteyen hükümet gibi ve her memleketini 
düşünen namuskâr bir ricl siyasî gibi bu işi yapmak 
mecburiyeti karşısında bulunmuş ve yapmışlardı ve 
doğru da icra etmişlerdi. Şimdi haydi diyelim ki Sait 
Halim Paşa, Talat Paşa merhum kabinede bulun
duğu için Ermeniler tarafından öyle bir suikasta du
çar olduğunu kabul edelim. Ya Bahriye Nazırı Ce
mal Paşa gibi o müzakere esnasında bulunmayan 
ve hatta Suriye Ordu Kumandanlığında bulunduğu 
zaman suver ve tesiratı muhtelife ile Ermenileri hi
maye eden bir riclimizin dahi öldürüldüğünü, şehit 
edildiğini düşünürsek bu ricli esbakımıza uzanan ko
lun, bu kolu idare eden ve tetik üzerinde bulunan 
parmağı çeken kuvvetin şu veya bu delimize doğ
ru değil doğrudan doğruya Türk Milletine ve bize 
doğru uzatılmış bir kol, bir kuvvet olduğunu- bilmek 
buna göre hareket etmek lâzım gelir. 

FAİK BEY (Tekfurdağı) — Biliyoruz Paşam. 
HALİT PAŞA (Devamla) — Efendiler! Bunun 

için bu adamlara ve bu kuvvetlere gem vurmak ve 
bu adamlara çüş demek, bizim vazifemizdir. (Bra
vo sesleri) 

Ermeni zulüm ve şenaati denince efendiler, Er
zincan dahil olduğu halde Mamahatun, Erzurum, 
Sarıkamış ve Kars'a kadar gitmek oralardaki zulüm 
ve şenaatin derecesini görmek ve orada kesilen ve 
balta ile öldürülen müslümanların adedini bilmek 
ve hetkedilen ırzların miktarını bilmek hatta efen
diler, ırza geçirildikten sonra ciğerinin sökülerek mı
ha asıldığını bilmek lâzîmdır. (Kahrolsunlar sesleri)' 

Efendiler! Bu kadar da değil mütarekeden sonra 
biz Ermeni kuvvetleriyle karşı karşıya bulunuyorduk. 
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Orada yine bir mübarek Ramazan esnasında ezanı 
Muhammedi makamında Ermeniler bize küfrediyor
lardı : Ey alçak namussuz Türkler, sizin son zama
nınız gelmiştir. Haydi Kızıl Irmağa ve Sivas'a, di
yorlardı, bu kadar da değil efendiler! Nahcüvan, 
Akbaba, Zaroşet, Şuragel, Çıldır'da yapılan mezali
min, katledilen insanların miktarını bilmek lâzımdır. 
Bu kadar da değildir efendiler! Erivan civarında 
meskûn birçok Türkler vardır ve bunlar mesut aile
ler idi. Araş nehrinin peyazanı zamanında, Erme
niler tarafından sıkıştırılarak, bunların hepsinin Araş 
Nehrine döküldüğünü bilmek lâzmıdır. 

Evet efendiler, Araş Nehrinde Türklerden ve 
Türklerin cesetlerinden adacıklar meydana gelmiştir. 
Bunları görmek lâzımdır. 

FAİK BEY (Tekfurdağı) — Bravo, brova... 
HALİT PAŞA (Ardahan) — Efendiler! Bizim 

bir vazife ve mesuliyetimiz vardır. O da, Avrupa 
Payitahtlarında, şehit edilen arkadaşlarımızın aile
lerine bakmak ve bunlara kâfi miktarda muhassesat 
vermektir. Bundan başka muhtaç olan bu ailelerin 
çocuklarını okutmaktır. Sonra, en münasip bir za
manda, bunların yadellerde bulunan cesetlerini Tür
kiye'ye getirtmektir. (Bravo sesleri) ve bunlara kar
şı en büyük ihtifali yapmaktır. (Bravo sesleri) Efen
diler! Benim takririme ithal etmiş olduğum esami 
içerisinde, Cemal Azmi gibi vazifesi esnasında suiis
timali görübii ve müdafaası güç olan bir şahıs da 
vardır. Fakat efendiler, ben burada Türk davasını 
müdafaa ediyorum. Siz bilmelisiniz ve emin olmalı
sınız ki, Cemal Azmi dahi vurulduğu gün mesuli
yet sandalyasmdan Türk Milletinin ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin şerefli omuzlarına kadar yük
selmişlerdir. Sonra, bu şehitler, bizim yetişemiyece-
ğimiz mevkii muallâya yükselmişlerdir. (Bravo ses
leri) Efendiler.! Buradan, bu kürsüi mualîâyı mil
letten arkadaşlarıma ve bütün cihana şunu arz et
mek istiyorum ki değil Ermeniler; herhangi milliyet 
ve ırka mensup okusa olsun, bundan sonra memle
ket dahilinde ve haricinde yapılarak suikastlara ta
hammül imkânı yoktur. 

İZZET ULVİ BEY (Karahisansahip) — Kurşun
la mukabele edeceğiz, mukabele... 

HALİT FAŞA (Devamla) — Evet efendim, biz 
suiikastlara lâkayıt kalmıyacağız ve -bu hareketlere 
karşı âtıl bulunmıyacağız. (Doğru sesleri) Netice 
olmak üzere şunu arz etmek'isterim ki ben, burada 
Türk Davayı Millisini şerh ve izah ederken, arka
daşlarımdan yüksek bir tezahür gördüm, büyük bir 

alâka gördüm. Bunu buradan size iblağ etmeyi ve 
teşekkürü bir vazifei milliye biliyorum. (Alkışlar) 

DOKTOR FİKRET BEY (Ertuğrul) — Reis 
Beyefendi! Müsaade ederseniz Muvazenei Maliye 
Encümeni namına söyleyeceğim. Cemal Azmi Bey 
hakkında, Muvazene Encümeniniz de başka türlü 
düşünmemiştir. Yalnız efradı ailesi kaç kişiden iba
rettir. Bunu bilmediğimizden üç defa hükümete yaz
dık. Muhassesatı Zatiye İdaresi, tahsisatını yapacak, 
ondan sonra Huzuru âlinize getirilecektir. Başka bir 
şey düşünülmemiştir ve bunu tamamiyle kabul et
miştir. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Miktarlarını çok az ta
yin etmiştir. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Arkadaşlar, bir 
mesele için Heyeti Celilenizin nazarı dikkatini cel-
betmek isterim. Bu gibi zevat için tahsis edilen 
maaşlar meyanında, birçok unutulmuş adamlarımız 
vardır. Alelusul Suşehrinde Vehip Paşa tarafından 
idam edilmiş (Nuri Bey) isminde bir Yüzbaşı vardır. 
Bunun fecaatini burada Heyeti Muhteremeye arz et
mekten sıkılıyorum. Buna burada Muammer Bey 
ve daha birçok zevat şahittir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Evet he
pimiz de biliyoruz. 

ZEKİ BEY (Devamla) — Bu adamın efradı aile
si muhtaç ve sürünüyor. Eğer bir taltif yapmak is
teniyorsa, ben, bunu ne şahsan tanırım, ne de efra
dı ailesini tanırım. Yalnız bir yerde otururken, bir 
tesadüf olarak bunu bize pek feci bir surette anlat
tılar. Heyeti Celilenizin nazarı dikkatini celp ede
rim ve hüsnü şefkatinize arz ederim. 

AVNİ BEY (Cebelibereket) — Millet fedakârı 
unutmaz Zeki Bey... 

ZEKİ BEY (Devamla) — Bir mesele vardır ki, 
Vehip Paşa yapmış olduğu bu cinayeti İstanbul'da 
«Hayret Paşa» Divanı harbinde de itiraf etmiştir. 

(Teklif yap seslen) 
REİS — Başka söz isteyen var mı? (Yok sesle

ri) Kanunun maddelerine geçilmesini kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; 
kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

On üç zata Hidematı Vataniye Tertibinden maaş 
tahsisi hakkında Kanun 

Madde 1. — İsimleri merbut cetvelde gösterilen 
on üç zata hizalarında muharrer miktar ve şuruta 
tevfikan hidematı vataniye tertibinden şehrî (140) 
lira tahsis edilmiştir. 
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REİS — Söz isteyen var mı : Maddeyi aynen 
reyinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyen
ler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul olundu. 

Madde 2. — İşbu Kanun 1340 senesi Martından 
itibaren meriyülicradır. 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye Ve
kili memurdur. 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el
lerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

2. — Cebelibereket Mebusu İhsan Beyin; Hare
kâtı Milliyenin mürevvici olmasından dolayı idam 
edilen Tevfik Sükuti Bey ailesine hidematı vataniye 
tertibinden maaş tahsisi hakkında (2/143) numaralı 
kanun teklifi ve Muvazenei Maliye Encümeni Maz
batası : 

Cebelibereket Mebusu İhsan Beyin Teklifi Kanunîsi 

Riyaseti Celileye 
16 Mart 1336 işgalini müteakip Damat Ferit Pa

şa tarafından Harekâtı Milliyenin mürevvici olma
sından dolayı idam ettirilen şehidi mağfur Sükuti 
Bey, İstanbul teşkilâtının kıymettar bir uzvu olup, 
esliha ve cephane nakliyatında Anadoluya fiilen hiz
met ibraz etmiş, Damat Ferid'in hakkında yapılan 
suiikast cürmiyle itham ve idam olunmuştur. Halen 
sefaleti elime içinde kalan validesiyle hemşiresine 
hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisini teklif 
ve bu bapta tanzim eylediğim lâyihai kanuniyeyi 
arz ederim. 

Şehidi Millî Tevfik Sükuti Bey Ailesine Hidematı 
Vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkında Lâyihai 

Kanuniye 

1. — Şehidi Millî merhum Tevfik Sükuti Beyin 
Validesi-Zehra ve Hemşiresi Seniye hanımlara hi
dematı vataniye tertibinden bin kuruş maaş tahsis 
edilmiştir. 

2. — İşbu kanunun tarihi neşrinden itibaren me
ri yülicradır. 

3. — İşbu kanunun icrayi ahkâmına Maliye Ve
kili memurdur. 

Cebelibereket Mebusu 
İhsan 

Sabık Lâyiha Encümeni Mazbatası 
Cebelibereket Mebusu İhsan Beyin şehidi Millî 

Tevfik Sükuti Beyin validesi Zehra ve hemşiresi 
Seniye hanımlara hidematı vataniye tertibinden bin 

kuruş maaş tahsisi hakkındaki lâyihai kanuniyesi 
müzakere olundu. 

Vatanın istiklâl ve istihlâsı emrinde ifnayı hayat 
eden merhum mumaileyhin geride bıraktığı eytamı
nın terfihi hayatları muvafık bulunmakla teklifi vaki 
şayanı müzakere görülmüştür. 30 Teşrinievvel 1338 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Ahmet Hini imzada bulunamamıştır 
Kâtip Aza 

Okunamadı Okunamadı 

T. B. M. Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Adet : 296 
Sabık Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Tevfik Sükuti Bey validesi Zehra ve hemşiresi 

Saniye hanımlara hidematı vataniye tertibinden maaş 
tahsisi hakkında Cebelibereket Mebusu İhsan Beyin 
merbut teklifi kanunisi ledelmüzakere'evvel emirde 
merhumu mumaileyhin memurini Devletten olup ol
madığının, zevcesiyle hemşiresine başka maaş ve
rilip verilmediğinin ve zatüzzevç olup olmadıklarının 
ve ihtiyaçları derecesiyle sair malûmatı lâzimenin bit-
tahkik inbası zımmında teklifin Maliye Vekâletine 
havalesi lüzumu tezekkür kılındı. 17 Kânunuevvel 1338 

Reis Mazbata Muharriri 
Ali Cenani Mazhar Müfit 

Kâtip Âza 
Feyyaz Âli İlyas Sami 

Âza 
Âza M araş 

Ziyaettin Mehmet Hasip 

Maliye Vekâleti 
Muhassesatı Zatiye Müdüriyeti 

6625/110 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

24 Kânunisani 1338 tarihli 2431/6093 numaralı 
tezkerei celilei Riyasetpenahîleri cevabıdır: 

Masum _Tevfik Sükuti Bey, mülga Maliye Neza
reti Muhassesatı Zatiye Müdüriyeti Zatiye ve Mazu-
lin Şubesi Tahsisat Kalemi Mümeyyizi evveli iken, 
idam ettirilmiş olup, hidematı mülkiyesinden dolayı 
validesi Fatma Zehra hanıma 11 Haziran 1336 tari-
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hinden itibaren (370) kuruş maaş tahsis edilmiş ol
duğu ve hemşiresi Saniye hanımın bir taraftan maaşı 
olmadığı ve her ikisi de zatüzzevç olmayıp emlâk ve 
akara da sahip olmadıkları ledelistilâm İstanbul Def
terdarlığından bildirilmiş olmakla olbapta. 7/4 Mart 
1339 . 

Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 

Riyaseti Celileye 
Harekâtı milliyenin ilk şehidi ve melun Ferit Hü

kümetinin de ilk mazlumu olan Üsküdarlı Tevfik Sü
kuti Bey merhumun ailesine de hidematı vataniye ter
tibinden Nâzım Bey merhumun ailesine tahsis edilen 
miktardan maaş tahsisini teklif ederim. 9 Mart 1340 

Aksaray Mebusu Cebelibereket Mebusu 
Neşet İhsan 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Mülga Maliye Nezareti muhassesatı zatiye mazu-
lin şubesi tahsisat kalemi mümeyyizi evveli iken, 
harekatı milliyenin mürevvici olmasından dolayı 
idam ettirilmiş olan merhum Tevfik Sükuti Beyin 
validesi Fatma Zehra ve hemşiresi Saniye hanımla
ra hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisine dair 
Cebelibereket Mebusu İhsan ve Aksaray Mebusu 
Mehmet Neşet beylerin Encümenimize havale buy-
rulan takriri bilmüzakere 1340 senesi Martından iti
baren mumaileyhimaya biner kuruş maaş tahsisi 
muvafık görülmüş ve bu bapta tanzim olunan lâyi-
hai kanuniye Heyeti Celilenin nazarı tasvibine arz 
olunmuştur. 17 Mart 1340 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Gümüşhane Gaziantep 
Hasan Fehmi Ali Cenani 

Kâtip Âza 
Trabzon Çorum 

Şefik Fikret Recai 
Âza Âza 
Bursa Trabzon 

Osman Nuri Ahmet Muhta'r 
Âza Âza 

Karesi Sivas 
Mehmet Vehbi Rasim 

Âza Âza 
Ertuğrul Diyarbekir 

Doktor Fikret Şeref 

Birinci madde — Şehit Tevfik Sükuti Beyin vali
desi Fatma Zehra ve hemşiresi Seniye hanımlara hi

dematı vataniye tertibinden biner kuruş maaş tahsis 
edilmiştir. 

İkinci madde — İşbu kanun 1 Mart 1340 tarihin
den itibaren meriyül icradır. 

Üçüncü madde — İşbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 

REtS — Efendim, heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? Maddelere geçilmesini reyi âlini
ze koyacağım. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum kabul etmeyenler lütfen elle
rini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Şehit Tevfik Sükuti Bey validesi Fatma Zehra ve 
hemşiresi Seniye. hanımlara hidematı vataniye terti
binden maaş tahsisi hakkında Kanun. 

Madde 1. —- Şehit Tevfik Sükuti Beyin validesi 
Fatma Zehra ve hemşiresi Seniye hanımlara hidema
tı vataniye tertibinden biner kuruş maaş tahsis edil
miştir. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? Maddeyi ay
nen reyinize koyuyorum. Kabul edenler' lütfen elleri
ni kaldırsın... Aksini reye koyuyorum kabul etmeyen
ler lütferi ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun 1 Mart 1340 tarihinden 
itibaren meriyülicradır. 

REİS — Kabul edenler lüten ellerini kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el
lerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye Vekili 
memurdur. 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el
lerini kaldırsın... Kabul olundu. 

3. — Damat Ferit tarafından idam edilen Çarkçı 
Yüzbaşı Halil Efendi ailesine hidematı vataniye ter
tibinden maaş tahsisine dair (1/132) numaralı kanun 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Müzakere olunacaktır. 

Suret 
Ankara'da Müdafalai Milliye Vekâleti Celilesine 
Her zerrei pakin hunu şüheda ile yuğrulan muaz

zez vatanımıza hizmet uğrunda' masluben şehit olan 
damadım Bahriye Çarkçı Yüzbaşılarından merhum 
Halil ibrahim Efendinin merbut ilmühaber münde-
recatından müsteban olacağı üzere zevzesi Belkis ha
nım ile birer kıt'a fotoğrafileri melfufen takdim kılı
nan üç nefer Hafit ve Hafide evlâdının idarei maişeti 
merhumu mumaileyhten muhassas cüz'i bir maaşa 
münhasır ve bundan maada habbei. vahide varidatları 
ve meskeni şer'ileri mefkut bulunmasına mebni cari-
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yelerinin hanesine sığınarak şimdiye kadar eşyayı bey-
tiyemizi satmak suretiyle kut lâyemut derecesinde ma
işetleri temin edilebilmiş ise de elhaletühazihi satıla
cak eşyamız kalmadığı ve bilhassa zavallı masum ve 
masumelerin sefaleti elırheleri gayrı kabili tahammül 
bir dereceye geldiği cihetle bütün fedakâranı milletin 
hamii muazzamı ve bütün eytamı şühedanın ebbimüş-
fiki olan hakipayı fahimanelerine müracaatta muzdar 
kaldık. Vatan şehitlerinin hâkine hürmeten ve şu za
vallı masum ve masumeleri açlıktan ve sefaletten kur
taracak bir maaş tahsisi ile göz yaşlarının dindirilme-
sini, ah ve feryatlarına nihayet verdirilmesini alem
şümul merahim ve avatıfı devletlerinden kemali zu-
zişle istirham eylerim. Kâtibei ahvalde emri erman 
Hazreti veliyülemrindir. 

Dersaadet'te Boğaziçi'nde îstiye'de 
Neslişah Sultan Mahallesinde De
ğirmen sokağında 19 numaralı ha

nede sakine 
Belkis 

Suret 
Badii terkim ilmühaber odur ki, Boğaziçi'nde Is- | 

tinye karyesinin Neslişah Sultan Mahallesinde Değir
men sokağında 19 numaralı hanede sakine Bahriye 
Çarkçı Yüzbaşılarından iken, masluben terki hayat 
eden Halil İbrahim Efendinin Fatma Belkis hanım 
namında bir zevcei menkûhası ile biri onbir yaşında 
Iclâl ve diğeri dört yaşnıda Necile hanımlar ile ikibu-
çuk yaşlarında Celâlettin namiyle üç çocuğu mevcut 
olduğu ve büyük valideleri elli yaşlarında Naime ha
nımın küçük bir hanesine sığındıkları zevcesiyle ço
cukların pederlerinden müntekil beher nüfusa elliyedi 
kuruştan ibaret olan ikiyüz yirmisekiz kuruştan baş
ka gelir ve giderleri olmayıp zaruret ve sefalet için
de eşyayı beytiye satarak imrarı hayat eylemekte ol
duklarını mübeiyyin işbu ilmühaberimiz mahallece 
bittanzim takdim kılındı. 1 Ağustos 1338 
îstinya Karyesinin Neslişah Neslişah Mahallesi 
Mahallesi İmam Vekili Muhtarı evveli 

Mehmet Emin Ali 

Neslişah Mahallesi Muhtarı Sanisi 
(Okunamadı) 

, Heyeti Ihtiyariyeden 
Hüseyin Hüsnü Mehmet Sadık 
Ahmet Cemil Salih Bin Isa 

Mustafa Ahmet Nuri 
Mehmet Suphi Ahmet Nazif 

Ali Rıza İsmail Hakkı 

icra Vekilleri Heyeti Riyasetine 
İstanbul'da hidematı vataniyesini ifa edeceği es

nada derdest edilip, Damat Ferit Hükümeti tarafın
dan masluben şehit edilen Çarkçı Yüzbaşı Halil İb
rahim Efendinin zevcei menkuhasıyle üç evlâdına sa
bık İstanbul Hükümeti tarafından tahsis olunan elli-
yedişer kuruştan minhaysilmecmu ikiyüz yirmisekiz 
kuruş gibi cüz'î bir maaş ile temini maişet edemiye-
rek aç, çıplak ve sefil bir halde büyük validelerinin 
nezdine iltica eylediklerinden ve mevcut eşyayı beyi
yelerini satmak suretiyle şimdiye kadar mehmaemken 
idamei hayat edebilmişler ise de badema infak ve ia
şeleri gayrikabili temin bir hale geldiğinden bahisle 
maişetlerinin teminine kâfi bir maaş tahsisi şehidi mu
maileyhin kayın validesi hanım tarafından leffen mü-
tekaddim istidanamede istirham olunmuş ve mukim 
bulundukları mahalle ilmühaberi de zaruretlerinin hâd 
bir devreye vâsıl olduğunu müeyyit bulunmuş olmakla 
Hükümeti Milliyemize hidematı fevkalâdesi mesbuk 
şehit mağfur mumaileyh Halil İrbahim Efendinin ge
ride bırakmış olduğu üç biçare evlâdıyle zevcei men-
kûhasının sefalet ve perişahiyetine meydan verilme
mek üzere hidematı vataniye tertibinden miktarı kâfi 
maaş tahsisini rica ederim efendim. 9 . 11 . 1338 

Müdafaai Milliye Vekâleti Vekili 
Fevzi 

Lâyihai Kanuniye 
Birinci Madde : Damat Ferit tarafından idam 

edilmiş olan şehit Çarkçı Yüzbaşı Halil ibrahim Efen
dinin zevcesi Fatma Belkis hanımla kerimeleri Iclâl 
ve Necile ve mahdumu Celâlettin'e hidematı vataniye 
tertibinden dörder yüz kuruş maaş tahsis edilmiştir. 

ikinci madde: işbu kanun ahkâmı tarihi neşrin
den itibaren muteberdir. 

Üçüncü madde : İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Maliye Vekili memurdur. 5 . 12 . 1338 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İcra Vekilleri 
Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 
Seriye Vekili Dahiliye Vekili 

Vehbi Ali Fethi 
Adliye Vekili Müdafaai Milliye Vekili 

Rifat Kâzım 
Maarif Vekili Maliye Vekili 

ismail Sefa Hasan Fehmi 
Hariciye VeMleti Vekili Sıhhiye ve Muaveneti Içti-

Hüseyin Rauf maiye Vekâleti Vekili 
Doktor Tevfik Rürştü 

İktisat Vekâleti Vekili Nafıa Vekâleti Vekili 
Feyzi Feyzi 
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Erkânı Harbiyei Umumiye Vekâleti Vekili 
Kâzım 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
9 .1 .1339 

28 . 12 . 1338 tarih ve Zabıt ve Kavanin Müdiri-
yeti 2462/6162 numaralı tezkere cevabıdır: 

Şehit Çarkçı Yüzbaşı Halil Efendi hakkındaki. 
idam kararı sureti musaddakası leffen takdim kılın
mıştır efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 
îradei Seniye Suretidir 

Mehmet Vahdettin 

Dersaadette bazı zevat hakkında suikast teşebbü
sünde ve vâsi teşkilâtı hafiyede bulundukları beyan 
ile maznunu aleyim olan Bursa'da 56 ncı fırka ku
mandanı Bandırmalı Bekir Sami ve Karasi muta
sarrıfı sabıkı olup, Kuvayi Milliye tarafından Bursa 
Vilâyeti Valiliğine tayin edilmiş olan Uşak'lı Hacim 
ve Üsküdar Jandarma Taburu Kumandanı iken, 
Bursa'ya firar ederek usatı merkumeye iltihak ve 
Bursa Jandarma Kumandanlığını deruhte etmiş olan 
Binbaşı Manastır'lı Remzi Beylerle bugatı merku-
menin Bursa Polis Müdiriyetînİ ifa eylemekte olan 
Nuri Efendi ve Kayıkçı Mehmet Kaptan ve Bursa' 
dan gelen Drama'lı Riza Bey ve Bahriye Yüzbaşı
larından Halil ibrahim Efendi ve Maliye Vekâleti 
Muhassesatı Zatiye Dairesinin Zatiye ve Mazulin 
Şubesi Mümeyyizi evveli Âsitane'li Tevfik ve Üskü
dar Belediye Dairesinin Doğancılar Mevkii Memu
ru Âsitane'li Mehmet Ali ve Sahra Topçu Binbaşılı
ğından mütekait Üsküdar'lı İhsan ve Dairei Harbi-
yede Binbaşı İsmail Hakkı ve İstanbul Jandarma 
Taburu Kumandanlığından mütekait Tolçalı Süley
man ve sabıkan Ziraat Bankası Memurin Kalemi 
Ketebesinden Âsitane'li Ahmet Halim Beyle ve Şehir 
emaneti Memurin sabıkasından İbrahim Ago ve Bur
sa Yenişehirli Hasan ve Bursa'lı Çoban İsmail ile 
Muamelâtı Zatiye emrinde mütekait Süvari Binbaşı 
Âsitane'li Âdil ve Dersaadet Jandarma Tabur Ku
mandanı Binbaşı Rizeli Raşit Beyler ve Muhafaza 
İkinci Alayının Birinci Taburunun Üçüncü Bölüğünde 
müstahdem Yüzbaşı Gelibolulu Bican Efendi ve 
esliha ve Mühimmat muayene ve tecrübe heyeti Es-
lihai Hafiye Şubesi ve Piyade Talim ve Terbiye 
Encümen Azasından Piyade Binbaşısı Cemal Bey
den, evvelce idama mahkûm Bekir Sami Beyden 

maada asker olanların tafsilâtı 21 Ramazan 1338 ve 
9 Haziran 1336 tarihli ve 25 numaralı mazbatai hük-
miyede muharrer olduğu üzere silki askerîden tart-
lariyle beraber bunlardan Hacim, Remzi ve Nuri 
ve Mehmet Kaptanın Mülkiye Ceza Kanunnamesi
nin 45 nci maddesinin birinci fıkrası delaletiyle 55 
nci maddesinin 4 ncü fıkrasına ve 56 ncı maddesine 
ve Halil İbrahim ve Tevfik ve Mehmet Ali ve Bin
başı ihsan ve ismail Hakkı ve Tolçalı Süleyman ve 
Ahmet Halim ve İbrahim Ağo ve Hüseyin ve ismail' 
in Kanunnamei mezkûrun 58 nci maddesinin ikinci 
zeylinin birinci fıkrasına tevfikan idamlarına ve 
Âdil ve Raşit ve Bican'ın zeyli mezkûrun ikinci ve 
üçüncü fıkralarına ve Cemal'in mezkûr 45 nci mad
denin ikinci üçüncü fıkraları delaletiyle anifüzzikr 
55 nci maddenin dördüncü fıkrasına ve 56 ncı mad
desine tatbikan on sene müddetle küreğe konulmala
rına ve Bekir Sami'nin evvelce idama mahkûm edil
miş olduğundan hakkında tekrar tayini cezaya ma
hal olmadığına ve Dramalı Rıza Beyin 65 nci mad
de mucibince suikast teşkilinden dolayı mürettep 
cezadan muafiyetine ve ancak Kuvayi Milliye nâmı 
altında müteşekkil erbabı isyanın irtikâp eylediği 
cinayeti azimenin mürettip ve müşevviki olduğundan 
dolayı salifüzzikr 45 nci maddenin birinci fıkrası 
delaletiyle 55 nci maddesinin 4 ncü fıkrasına ve 56 
ncı maddesine tevfikan adamına ve diğer maznunu 
aleyhimden mevkuf Hatip Hafız Nuri ve Yüzbaşı 
Hasan Tahsin ve Ahmet Kemal ve ihsan ve Hasan 
Adli ve Mülâzımı evvel Rüştü ve Çeteci Çerkez Eş
refin biraderi Ahmet Efendiler ile Miralaylıktan 
mütekait Aziz Sâmih ve firari Yüzbaşı Ali Rıza ve 
izzet Canbolat ve Binbaşı Osman ve Resneli Osman 
Fehmi ve Davavekili Baha efendiler hakkındaki mu
hakemenin tefrikine ve bunlardan hali firarda bulu
nan Tolçalı'lı Süleyman ve Binbaşı ihsan ve Binbaşı 
ismail Hakkı ve Ahmet Halim ve Mehmet Kaptan 
ve Hasan ve ismail, Hacim ve Remzi ve Nuri ve 
İbrahim Ağo'nun mallarının hacziyle usulü daire
sinde idare ettirilmesine dair Dersaadet Birinci Ida-
rei Örfiye ve Divanı Harbince, Dramalı Rıza ve Ha
lil İbrahim ve Âdil ve Tevfik ve Mehmet Ali ve Ra
şit ve Cemal ve Bican ile Hafız Nuri ve Ahmet Ha
san Adli ve Yüzbaşı Hasan Tahsin ve Kemal ve 
Mülâzım Rüştü ve Yüzbaşı İhsan efendiler, Aziz 
Sâhim Bey haklarında vicahan ve diğerleri hakkında 
gıyaben verilen hüküm ve karar ve firariler ele geç
tiklerinde tekriri muhakeme edilmek üzre tasdik 
edilmiştir. 
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İşbu idarei seniyenin icrasına Harbiye Nazırı 
memurdur. 

23 Ramazan 1338 ve 11 Haziran 1336. 
Sadrıazam ve Harbiye 

Nazır Vekili 
Damat Ferit 

Halil İbrahim Cessiergeneli Efendi Bin Halil. 
Haddehane şakirdan birinci sınıfına duhulü 

22 Şubat Î317. 

Mülâzımı Evvel 19 Mart 1323 
Yüzbaşı 28 Nisan 1331 

27 .1 .1339 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Riyaseti Celilesine 
Fevkalâde zaruret ve müzayakada bulundukları 

müracaatı tahririyelerinden anlaşılan Şehit Çarkçı 
Yüzbaşı Halil İbrahim Efendi ailesi için hidematı 
vataniye tertibinden maaş tahsisine dair olup, 
6 . 12 . 1338 tarih ve 2043/6 - 2133 Kayıt numaralı 
tezkere ile arz edilen lâyihai kanuniye muktezasının 
tesrii ifasına müsaade buyurulmasını istirham eyle
rim efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Kuvayı Milliyeye mensup bulunması dolayısıyle 

Damat Ferit tarafından idam ettirilmiş olan şehit 
Çarkçı Yüzbaşısı Halil Efendinin ailesine hidematı 
vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkında İcra Ve
killeri Heyetince tanzim edilip Encümenimize hava
le buyrulan lâyihai kanuniye müzakere olunarak ay
nen tasvip edilmiş olmakla kabulü Heyeti Umumi-
yeye arz olunur. 17 Mart 1340. 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Gümüşhane Gaziantep 

Hasan Fehmi Ali Cenani 
Kâtip Aza 

Trabzon Tıabzon 
Şefik Ahmet Muhtar 
Aza Aza 

Bursa Ertuğrul 
Osman Nuri Doktor Fikret 

Aza Aza 
Sivas Diyarbekir 

Rasim Şeref 
Aza Aza 

Çorum Karesi 
Ferit Recai Mehmet Vehbi 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Muhterem Be
yefendiler! Çarkçı Yüzbaşı Halil Efendi, iki dakika 
evvel eytamına maaş tahsis ettiğiniz Tevfik Sükuti 
Beyle beraber aynı vakadan dolayı şaiben idam edil
miştir. 

Bu zavallı İstanbul'da Analolu harekâtı için, cep
hane kaçırmak insan kaçırmak gibi teşkilâtın heye
ti merkeziyesinde idi. Damat Ferit her ne vasıta ile 
ise bunu haber aldı. Güya Damat Ferit, Ali Kemal 
bir de Sait Mollaya karşı suikast tertibatı yapıyorlar 
diye bir hadise çıkardı. Bu adamları derdest ettirdi. 
Halil, bu çarkçı Yüzbaşısı Halil bir de Tevfik Sükuti 
şaiben idam edildi. Tevfik Sükuti merhumun evlât ve 
ayaline tahsis ettiğimiz maaştan bu zatın ailesine tah
sis edilen maaşı dun görüyorum. Bunun için bunun 
maaşının da diğerleri gibi olmasını ve müsavatı te
sis buyurmanızı rica ederim. 

REİS — Başka söz isteyen var mı? (Hayır ses
leri) Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 
Damat Ferit tarafından idam edilmiş olan Çarkçı 

Yüzbaşı Halil İbrahim Efendi ailesine hidematı va-. 
taniye tertibinden maaş tahsisi hakkında Kanun. 

Madde 1. — Damat Ferit tarafından idam edil
miş olan şehit Çarkçı Yüzbaşı Halil İbrahim Efen
dinin zevcesi Fatma Belkıs hanımla kerimeleri Iclâl 
ve Necile ve mahdumu Celâlettin'e hidematı vatani
ye tertibinden dörder yüz kuruş maaş, tahsis edilmiş
tir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Tevfik Beyin refika
sına bin kuruş evlâtlarına beşer yüz kuruş yaptık. Bu 
da böyle olmalıdır. (Çok sesleri) 

REİS — Efendim, Cebeliebreket Mebusu İhsan 
Bey, biner kuruş maaş tahmisini teklif ediyor. Muva
zenei Maliye Encümeni Azasından Trabzon Mebusu 
Muhtar Bey, ailesine bin kuruş ve kerimelerine be
şer yüz kuruş teklif ediyorlar. 

. MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Muvazene 
Encümeni muvafakat ediyoı. 

REİS — Zatı âliniz de muvafakat ediyorsunuz, o 
halde efendim; ailesine (1000) kuruş ve kerimelerine 
(500) er kuruş maaş tahsisini kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul 
etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. O halde madde şu şekli almıştır : 
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Madde 1. — Damat Ferit tarafından idam edil
miş olan Çarkçı Yüzbaşı Halil İbrahim Efendinin 
zevcesi Fatma Belkis hanıma hidematı vataniye ter
tibinden bin kuruş ve kerimeleri tclâl ve Necile ve 
mahdumu Celâlettin'e beşer yüz kuruş maaş tahsis 
edilmiştir. 

REİS — Maddeyi bu şekilde kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; ka
bul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul olun
du efendim. 

Madde 2. — İşbu kanun ahkâmı tarihi neşrinden 
itibaren muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyen
ler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ma
liye Vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyen
ler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul olundu efendim. 
Efendim! Bu kanunların heyeti umumiyesini tayini 
esami ile reyinize şimdi vaz etmiyeceğim Bilâhare 
tayini esami ile reyinize vaz edeceğim. 

4. — 16 Mart 1336 tarihinde mukaddem tahsis 
olunan hidematı vataniye maaşatının devamı itası hak
kında kanun lâyihası (1/401), Türk Şairi Abdülhak 
Hâmit ve müverrih Abdurrahman Şeref ve esbak 
JVaşîngton Sefiri Ahmet Rüstem Beylere hidematı 
vataniyeden maaş tahsisine dair kanun lâyihası (1/134), 
Diyarıbekir Valii sabıkı merhum Reşit Bey ailesine 
hidematı vataniyeden maaş tahsisine dair kanun lâ
yihası (1/149), merhum Reşat Hikmet Beyin zevcesi 
ile çocuklarının, kesilen maaşlarının iade ten tahsisine 
dair istidaları ile Dahiliye Vekâleti tezkeresi, Irak Şey-
hülmeşayihi Uceymi Paşaya hidematı vataniye terti
binden maaş tahsisine dair kanun lâyihası, Karasi 
Mebusu Abdülgafur Efendi ile arkadaşlarının; esbak 
Şeyhülislâm Musa Kâzım Efendi ailesine maaş tah
sisine dair kanun teklifi (2/137), Maraş Mebusu Arş
tan Beyle arkadaşlarının; Maraş Mektebi İdadisi Ri
yaziye Muallimi sabıkı Hayrullah Efendi ailesine ma
aş tahsisine dair kanun teklifi (2/87), Bozok Mebusu 
Bahri Beyin; Karamağara Nahiyesi Müdürü Tevfijc 
Efendi ailesine maaş tahsisine dair kanun teklifi 
(2/151), Kütahya Mebusu Cemil Beyin; şurefa ve sa-
data maaş tahsisine dair kanuun teklifi, Denizli Me
busu Yusuf Beyin Komiserlikten müstafi Ahmet Ham
dı Bey ailesine maaş tahsisine dair kanun teklifi 
(2/128), Bursa Mebusu Muhittin Baha Beyin; Ömer 

Naci Bey ailesine maaş tahsisine dair kanun teklifi 
(2/152), Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin, Akdağ 
Kaymakamı iken şehit edilen Tahir Bey ailesine maaş 
tahsisine dair kanun teklifi (2/325), Gaziantep Mebu
su Ali Cenani Bey ve arkadaşlarının Antep müdafaa
sında şehit olan Yörük Selim namiyle maruf Yüzbaşı 
Salim Beyin ailesine maaş tahsisine dair kanun tekli
fi (2/313), Canik Mebusu Cavit Paşanın; Ferit Paşa 
Hükümeti tarafından katledilen merhum Niyazi Be
yin ailesinin maaşlarının iadesine dair kanun teklifi 
(2/318), Siirt Mebusu Halil Hulki Efendi ile arka
daşlarının Urfa Mutasarrıf sabıkı Nusret Bey ailesine 
hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisine dair ka
nun teklifi (2/321), Aksaray Mebusu Vehbi Beyle ar
kadaşlarının esbak Şeyhülislâm Hayri Efendinin üç 
oğluyla haremine maaş tahsisine dair kanun teklifi, 
Çorum Mebusu Ferit Beyle arkadaşlarının; Darüley-
tamlar Müdürü iken, vekat eden merhum İsmail Ma
hir Efendi ailesine hidematı vataniye tertibinden ma
aş tahsisine dair kanun teklifi (2/322) ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Mazbataları okuyoruz. 

T. C. 
Başvekâlet 15 .12.1339 

Kalemi Mahsus 
Müdiriyeti 3 adet leffi 

Adet : 6/694 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Hidematı. vataniye tertibinden 16 Mart 1336 tari
hinden mukaddem tahsis olunan maaşatın devamı te
diyesi hakkında Maliye Vekâletince tanzim kılınan ve 
İcra Vekilleri Heyetinin 15.12.1339 tarihli içtima-
ında Meclisi Âliye arzı takarrür eden lâyihai kanu
niye bu baptaki esbabı mucibe esami cetveliyle bir
likte leffen takdim kılınmıştır. Muktezasmın ifasına 
müsaade buyurulmasını istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İcra Vekilleri 

Heyeti Riyaseti 
Kalemi Mahsus 

Müdiriyeti 
Esbabı Mucibe Sureti 

Bin üç yüz otuz sekiz senesi Muvazenei Umumiye 
Kanununun dokuzuncu maddesinde «hidematı vata
niye tertibinden elyevm maaş almakta bulunan zevat 
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işbu kanuna merbut ye işaretli cetvelde esamisi mu
harrer olanlardan ibarettir. Yeniden maaş tahsisi mut
laka Büyük Millet Meclisince kabul olunmuş bir ka
nuna müstenit olmak, şarttır» diye muharrer olmasına 
binaen minelkadim terkibi mezkurden muhassas olan 
maaşatın tesviyesi zımnında merbut kanun lâyihası 
tanzim edilmiştir. 

Aslına mutabıktır. 
18.12.1339 

Mühür ve imza 

T. C. 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 67 

Kanun lâyihası 
Madde 1. — Hidematı vataniye tertibinden mi

nelkadim muhassas olan merbut cetvelde müfredatı 
muharrer maaşat kemafissabık tesviye olunacaktır. 

2. — İşbu kanun tarihinden itibaren muteberdir. 
3. — İşbu kanunun icrasına Maliye Vekili me

murdur. 15 . 12 . 1339 
Başvekil 

İsmet 
Dahiliye Vekili 

Ferit 
Adliye Vekili 

vSeyit 

Seriye Vekili 
Mustafa Fevzi 

Erkânı Harbiyei Umumiye 
Vekâleti Vekili 

ismet 
İktisat Vekili 

Hasan 
Maarif Vekâleti Vekili 

Mustafa Necati 

Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 

Hariciye Vekili 
tsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

Mübadele, İmar ve İskân 
Vekili 

Mustafa Necati 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekili 
Dr. Refik 

Nafıa Vekili 
Ahmet Muhtar 

Hidematı Vataniye 
Miktarı 
Maaşı Tahsisatı 
Kuruş Kuruş Esami 

400 200 Abdülezel Paşa Hafidesi Naciye 
Hanım. ^ 

2 000 1 000 Adliye Nazırı merhum Refik Be
yin hanımı Emine Rebia hanım 
Adliye Nazırı merhum Refik Be
yin ikinci hanımı Müveddet hanım. 
Mithat Paşa Arif Efendi 

1 500 

900 

750 

450 

Maaşı Tahsisatı 
Kuruş Kuruş Esami 

1 000 

1 000 

100 

100 

150 

150 

150 

132 

132 

132 

132 

400 

1 500 

900 

2 500 

1 500 

150 

900 

500. 

500 

50 

50 

75 

75 

75 

66 

66 

66 

66 

200 

750 

450 

1 250 

750 

75 

450 

3 000 1 500 

Bahriye Yüzbaşılarından merhum 
Fethi Beyin pederi Tophane fabri
kası onbaşılarından Abdurrahman 
Efendi 
Tayyareci Nuri Beyin Validesi Se
her hanım 

Miralay Ethem Beyin Kerimesi 
Bedriye hanım. 
Miralay Ethem Bey Kerimesi Şe-
fika hanım. 
Şeyh Naili Efendi Mahdumu Meh
met Arif Bey. 

Şeyh Nafi Efendi mahdumu Hü
seyin Nahit Efendi. 
Şeyh Nafi Efendi kerimesi Selma 
hanım. 
Serdarı Ekrem Ömer Paşa mah
dumu Mustafa Bey, mahdumu Sü
leyman Asım Bey. 

Serdarı Ekrem Ömer Paşa mah
dumu Mustafa Bey zevcesi Hayri : 

ye hanım. 
Serdarı Ekrem Ömer Paşa mah
dumu Mustafa Bey mahdumu Ab-
dülvahit Cezmi Bey. 
Serdarı Ekrem Ömer Paşa mahdu
mu Mustafa Bey mahdumu Tur
gut Suphi Bey. 
Abdülezel Paşa Hafidesi Fatma 
hanım. 

Şehiden vefat eden Binbaşı Muh
tar Bey hemşiresi Yegâne hanım. 
Mithat Paşa Kerimesi Fatma 
Memduha hanım. 
Gazi Osman Paşa Haremi Fatma 
hanım. 
Şeyhülislâmı Esbak Merhum Hay-
rullah Efendi mahdumu Mekki 
Bey. 
Şeyh Naili Efendi Kerimesi Huri
ye Fikret hanım. 
Dördüncü Orduyu hümayun men
subu 27. Alay Müftülüğünden mü
tekait Hasan Fehmi Efendi. 
Merhum Şeyh Şamil Efendi mah
dumu Kâmil Paşa. 
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Maaşı Tahsisatı 
Kuruş Kuruş Esami 

1 800 900 Babıâli vakasında şehit edilen Har
biye Nazın esbakı Nazım Paşa Ke
rimesi Atiye hanım. 

900 450 Mithatpaşa Kerimesi Mesrure ha
nım. 

1 300 650 Reşit Nasır Paşa. 
5 000 2 500 Mithatpaşa Zade Ali Haydar Bey. 
1 000 500 Merhum Niyazi Bey zevcesi Feri

de hanım. 
1 000 500 Merhum Niyazi Bey Hemşiresi 

Lütfiye hanım. 
1 000 500 Merhum Niyazı Bey mahdumu 

Mithat Bey. 
1 000 500 Merhum Niyazi Bey mahdumu 

Süleyman Saim Bey. 
1 000 500 Mesut Abdülâziz Efendi Vekille

rinden Abdülaziz Efendi. 
6 250 500 Sadrı esbak Merhum Mahmut 

Şevket Paşa zevcesi Dilşat hanım. 
4 000 2 000 3. Ordu Kumandam tsmail Hakkı 

Paşa validesi Habibe hanım. 
800 400 Siroz Mebusu Sabıkı Derviş Bey 

ailesi. 

38 628 19 314 

Resmî Mühür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Adet : 23 
Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisine dair 
olup Encümenimize. muhavvel bulunan levayih ve 

tekâlifi kanuniye tetkik ve müzakere edilerek işbu 
tertipten maaş tahsisi kabul olunanlar (1) numaralı 
cetvelde ve tahsisine lüzum görülmeyenler (2) nu
maralı cetvelde gösterilmiş ve muktazi lâyihai kanu
niye bittanzim Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine 
arz olunmuştur. 26 Mart 1340 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Gümüşhane Gaziantep 

Hasan Fehmi Hini imzada bulunmadı. 

Kâtip 
Trabzon 

Şefik 

Aza 
Çorum 

Ferit Recai 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 

Aza 
Mersin 
Niyazi 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 

Aza 
Trabzon 

Ahmet Muhtar 

Aza 
Ertuğrul 

Doktor Fikret 

Lâyihai Kanuniye 
Birinci Madde : İsimleri merbut cetvelde gösteri

len elli iki zata hizalarında muharrer miktar ve şuru-
ta tevfikan hidematı vataniye tertibinden şehrî ceman 
543,50 lira tahsis edilmiştir. 

İkinci Madde : İşbu kanun 1340 senesi martından 
itibaren mer'iyülicradır. 

Üçüncü Madde : İşbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 
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(1) Numaralı Cetvel 

İsimleri 

Şehir miktarı 
Maaş 
kuruş 

Abdüîezel Paşa hafidesi Naciye hanım 
Adliye Nazırı merhum Refik Beyin ikinci haremi Mü-
veddet hanım 
Bahriye yüzbaşılarından merhum Fethi Beyin pederi 
Abdurrahman efendi 
Tayyareci Nuri Beyin validesi Seher hanım 
Abdüîezel Paşa hafidesi Fatma hanım 
Şehiden vefat eden Binbaşı Muhtar Bey hemşiresi 
Binnaz hanım 
Mithat Paşa kerimesi Fatma Memduha hanım 
Gazi Osman Pa-ja haremi Fatma hanım 
Babıâli vakasında şehit edilen Harbiye Nazırı esbakı 
Nazım Paşa kerimesi Atiye hanım 
Mithat Paşa kerimesi Mesrure hanım 
Merhum Niyazi Bey zevcesi Feride hanım 
Merhum Niyazi Bey hemşiresi Lûtfiye hanım 
Merhum Niyazi Bey mahdumu Mithat Bey 
Merhum Niyazi Bey mahdumu Süleyman Asım Bey 
Sadrı esbak merhum Mahmut Şevket Paşa zevcesi 
Dilşat hanım 
3. Ordu Kumandanı îsmaiî Hakkı Paşa validesi Habi-

be hanım 
Esbak Diyarbekir Valisi Reşit Bey merhumun haremi 

Mazlume hanım 

Esbak Diyarbekir Valisi Reşit Bey merhumun mah

dumu Şinasi efendi 

Esbak Diyarbekir Valisi Reşit Bey merhumun mah

dumu Cezmi efendi 
» » » mahdumu Cehri efendi 
» » » kerimesi Fikret hanım 
» » » kerimesi ismet hanım 

Şeyhülislâm Hayri efendi merhumun zevcesi Munise 
hanım 

» » » malul mahdumu Hakkı Bey 
» » » mahdumu Suat Bey 
» » » mahdumu Münip Bey 

Şehit Yüzbaşı Yörük Selim Beyin zevcesi Hikmet 
hanım 

. » » » kerimesi Melâhat hanım 
» » » kerimesi Zafer hanım 

Ömer Naci Bey merhumun zevcesi Emine Adviye 
hanım 

400 

1 500 

l 000 
1 000 

400 

1 500 
900 

2 500 

1 800 
900 

1 000 
1 000 
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l 000 Mektep tahsillerini ikmal edinceye kadar 
1 000 Mektep tahsillerini ikmal edinceye kadar 

6 250 Eramil maaşı almamak şartiyle 

4 000 Eramil maaşı almamak şartiyle 

2 000 

600 Mektep tahsilini ikmal edinceye kadar 

600 Mektep tahsilini ikmal edinceye kadar 
600 Mektep tahsilini ikmal edinceye kadar 
600 Teehhülüne kadar 
600 Teehhülüne kadar 

2 000 
1 000 

500 Mektep tahsillerini ikmal edinceye kadar 
500 Mektep tahsillerini ikmal edinceye kadar 

1 000 
500 Teehhüllerine kadar 

500 Teehhüllerine kadar 

1 000 
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İsimleri 

Şehir miktarı 
Maaş 
kuruş 

:» » » kerimesi Müzeyyen hanım 
» » » mahdumu Arif Bey 

Irak Şeyhül -Meşayihi Asimi Paşa 
Merhum Mehmet Ali Beyin zevcesi Belkıs hanım 

:» » » kerimesi Fatma Mihriban hanım 
» » » mahdumu Mehmet Bahaattin ef. 

Sabık Meclisi Mebusan Reisi Reşat Hikmet Beyin 
mahdumu Ahmet Reşat Efendi 
Sabık Meclisi Mebusan Reisi Reşat Hikmet Beyin 
mahdumu Ömer Fuat Efendi 
Gümüşhane Mebusu Şehit Ziya Beyin zevcesi 
Gümüşhane Mebusu Şehit Ziya Beyin mahdumu En
ver Bey 

« » » mahdumu Zümrüt Bey 
« » » mahdumu Muammer Bey 
« » » kerimesi Yadigâr hanım 

Maraş Ulumu Riyaziye Muallimi sabıkı Hayrullah 
efendi zevcesi Ayşe hanım 

« » » mahdumu Celâlettin efendi 
« » » mahdumu Kemalettin efendi 

Esbak Kastamonu Mebusu İsmail Mahir efendi zev
cesi Fatma hanım 

kerimesi Fatma İffet hanım 

kerimesi Ayşe Ferihan hanım 

mahdumu Alâettin Bey 

mahdumu Ahmet Ertuğrul Bey 

mahdumu Bekir Gündüz Bey 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

500 Teehhülüne kadar 
500 Mektep tahsilini ikmal edinceye kadar 

5 000 
400 
400 Teehhülüne kadar 
400 Mektep tahsilini ikmal edinceye kadar 

1 000 Mektep tahsillerini ikmal edinceye kadar 

1 000 Mektep tahsillerini ikmal edinceye kadar 
500 

500 Yirmi yaşlarını ikmal edinceye kadar 
500 Yirmi yaşlarını ikmal edinceye kadar 
500 Yirmi yaşlarını ikmal edinceye kadar 
500 Teehhülüne kadar 

500 
500 Mektep tahsillerini ikmal edinceye kadar 
500 Mektep tahsillerini ikmal edinceye kadar 

500 

500 Teehhüllerine kadar. 

500 Teehhüllerine kadar. 

500 Mektep tahsillerini ikmal edinceye kadar. 

500 Mektep tahsillerini ikmal edinceye kadar. 

500 Mektep tahsillerini ikmal edinceye kadar. 

Yekûn 54 350 
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İki Numaralı Cetvel 
Akdağmadeninin Karamağara Nahiyesi Müdürü 

iken usat tarafından şehit edilen Tevfik Efendinin 
zevcesi Hafize ve kerimeleri Didar ve Ayşe hanım
larla, mahdumları Nadir, İrfan ve Hami Beylere hi-
dematı vataniye tertibinden maaş tahsisine dair Yoz
gat Mebusu Bahri Beyin teklifi kanunîsi. 

Kanunu âhir mucibince cephede vefat edenlere 
azamî maaş tahsis kılındığından kabul edllniemiştir. 
Türk Şairi Abdülhak Hâmit ve müverrih Abdurrahman 
Şeref ve Waşington Sefiri sabıkı Ahmet Rüstem bey
lere hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisine da
ir lâyihai kanuniye. 

Bu tertipten Heyeti Umumiyece Abdülhak Hâmit 
Beye maaş tahsis kılındığı ve Abdurrahman Şeref Be
yin elyevm mebus bulunduğu ve Ahmet -Rüstem Be
yin tekaüt maaşı almakta bulunduğu anlaşıldığından 
kabul edilmemiştir. 

Usat tarafından şehit edilen Akdağ Kaymakamı 
Tahir Bey ailesine hidematı vataniye tertibinden ma
aş tahsisine dair Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Bey 
ve rüfekasının teklifi kanunîsi. 

Maaşı Büyük Millet Meclisince muhassas olduğun
dan tezyidi cihetine gidilmemiştir. 

İstanbul'da şaiben idam olunan Urfa Mutasarrı
fı sabıkı Nusret Bey ailesine hidematı vataniye terti
binden maaş tahsisi hakkında Siirt Mebusu Halil 
Hulki Efendi ve 59 refikinin teklifi kanunîsi. 

Maaşı Büyük Millet Meclisince muhassas oldu
ğundan tezyidi cihetine gidilmemiştir. 

Denizli Komiserliğinden müstafi Ödemiş'li Ah
met Hamdi Beyin ailesine hidematı vataniye tertibin
den maaş tahsisi hakkında Denizli Mebusu Yusuf 
Beyin teklifi kanunîsi. 

Eceli mevudiyle vefat ettiğinden hidematı vatani
ye tertibinden maaş tahsisi kabul edilmemiştir. 

Şürefa ve sadâta maaş tahsisi hakkında Kütahya 
Mebusu Cemil Beyle rüfekasının teklifi kanunîsi. 

Müstağnii müzakere bulunmuştur. 
Şeyhülislâmı sabık merhum Musa Kâzım Efendi 

ailesine hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisine 
dair Karesi Mebusu Abdülgafur Efendi ile refikinin 
teklifi kanunîsi. 

Merhumun her iki zevcesi de elyevm maaş almak
ta olduklarından kabul edilmemiştir. 

Miralay Ethem Bey Kerimesi Bedriye Hanım 
Miralay Ethem Bey Kerimesi Şefika Hanım 
Serdarı Ekrem Ömer Paşa mahdumu Muzaffer 

Bey zevcesi Hayriye Hanım 

Siroz Mebusu sabıkı Derviş Bey ailesi 
Hidematı vataniyeleri maaş tahsisine müsait gö

rülmemiştir. 
Şehit Resneli Niyazi Bey ailesine hidematı vata

niye tertibinden maaş tahsisine dair Canik Mebusu 
Cavit Paşanın teklifi kanunîsi. 

(1) numaralı cetvelde görüleceği üzere bu aile
ye işbu tertipten maaş tahsis edilmiştir. 

YUSUF BEY (Denizli) — Efendim, Denizli Ko
miserliğinden müstafi Ödemiş'li Komiser Hamdi Efen
di ailesine hidematı vataniye tertibinden beşer yüz 
kuruş maaş tahsisi için, geçen Birinci Büyük Millet 
Meclisine bir teklif kanunî vermiştim. Bu teklifi ka
nunim encümenlerde tulü müddet sürünerek en niha
yet Muvazenei Maliye Encümeninin; merhumun eceli 
mevudiyle vefat ettiğinden dolayı ailesine maaş tahsis 
edilmemesi tarzında bu teklifi reddetmesine çok tees
süf ettim. Efendiler! Komiser Hamdi Bey kimdir? 

Komiser Hamdi Bey İzmir'in Yunanlılar tarafın
dan işgalini müteakip Denizli Komiserliğinden istifa
sını vererek silâhına sarılmış ve ilk mücahedeyi aç
mış bir kahramandır. 

Komiser Hamdi Bey; Yunanlıların tedricen De
nizli'ye doğru yürüdüklerini gördüğü zaman Denizli 
gençlerinin ve ihtiyat zabitlerinin iştirakiyle teşekkül 
eden ve Menderes'de mütehaşşit (Reddi İlhak Heye
ti) riyasetine geçerek vazifeyi ele almış, Nazilli ve 
Aydın üzerine yürümüş, Nazilli ve Aydın'ın istirda
dına iştirak etmiş bir . kahramandır. Böyle vazifesine 
fevkalâde zamanlarda fevkalâde hizmet etmiş kahra
manların bıraktığı evlât ve ayalini süründürmek bu 
milletin şan ve şerefine hiçbir vakit yakışmaz. Bina
enaleyh Muvazenei Maliye Encümeni Heyeti Muhte-
remesi her nasılsa benim teklifi kanunîmi nazarı mü
samahaya alarak reddetmiş. Kendi hesabıma çok te
essüf ettim. Komiser Hamdi Bey şu suretle vazifei 
vataniyesini ifa ettikten ve memlekette kuvayı askeri
ye teessüs ettikten sonra vazifei sabıkasına iade edil
mek için Ankara'ya gelmiştir. Ankara'da bir Polis Ko
miserliğine yine eskisi gibi talip olmuştur. Fakat ken
disine Bilecik Komiserliği verilmiş, Muğla'daki ailesi
ni almak üzere giderken esnayı rahta vefat etmiş
tir. Bunun bugün bir valide, bir aile, iki yetim çocu
ğu Ödemiş'te sürünüyorlar. Bendeniz çok rica edi
yorum; Meclisi Âli Heyeti Muhteremesinin bu za
tın ailesine de teklifi kanunîmin kabulü ile maaş tah
sisini rica ederim. Söyleyeceğim bundan ibarettir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim! 
Tabı ve tevzi edilen iki cetvelde esamisi muharrer olan 
zevatın ailelerine hidematı vataniye tertibinden maaş 
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tahsisi hakkında Encümenin kabul ettiği veyahut ka- I 
bul etmediği teklifi kanunîlerin hülâsası münderiçtir. j 

Birinci defa tabı ve tevzi edilen cetvelde görüle
ceği veçhile evvelce İstanbul Hükümeti tarafından 
İstanbul'daki Meclisi Mebusanın tasdikine iktiran 
eden cetvel ve kabul edilen kanunlara tevfikan tahsis 
edilen hidematı vataniye maaşlarını 1336 - 1337 sene
lerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyle tahsi
satları bütçeden tayedilmek suretiyle bu tahsis mua
melesi maaşların tediyesini imkânsız bir hale getirdi. 
Fakat kanunları, sarih bir kanunla fesih ve iptal et
medi, yalnız tahsisatını bütçeden tayyetmek suretiyle 
tediyesini imkânsız bir hale getirdi. 

Cetvelde görülen ve yanlarında işaret edilen 10, 
15 zatın tahsis muamelesi evvelce kanunu mahsusla
rına tevfikan tahsis edilen miktardan ibarettir. Bu 
defa bu meseleyi esasından halletmek için vaktiyle 
kanunlarla tahsis edilmiş, henüz bir kanunla da o 
kanunlar fesih ve iptal edilmemiş, yalnız bütçeden tay
yedilmek suretiyle tediyesi imkânsız bir hale getiril
miş olan bu kısmın bu defa da Meclisi Âlinin kara
rıyle ve tahsisatını da bütçeye vazetmek suretiyle yeni 
bir karar alınmış oluyor. Birinci kısım budur ki; za
ten evvelce verilmiş hukuku müktesebe meyanına da
hil olmuş olan kısımdır. Bu kısımdaki maaşları ne 
tezyit ettik, ne tenkis ettik. Vaktiyle ne tahsis edil
miş ise ondan ibarettir. Bunların tediye muamelesini 
Meclisi Âlinin kabul edeceği tarihten ad ve itibar et
tik. Çünkü bütçeden, hidematı vataniyeden olan bu 
tahsisatlarını tayyetmekle bunlara tekaüt kanunu mu
cibince eytam ve eramil maaşı verilmiş olur. Binaen
aleyh iadei muamele, iadei muhasebeyi muvafık gör
medik. Mademki o müddet zarfında aile ve eytamla
rı, müstehak oldukları maaşı nizamîyi almış'oldular; 
binaenaleyh eğer Meclisi Âli bu cetveli kabul ederse, 
eski kabul, edilmiş olan kanunlara tevfikan tahsis 
edilmiş maaşlardır, Meclisi Âlinin kabul edeceği ta
rihten itibaren bunların tediyatı devam eder. ! 

İkinci kısım, gerek İcra Vekilleri Heyeti tarafın
dan muhtelif tarihlerde gönderilen ve gerek azayı ki
ram tarafından teklifi kanunî şeklinde Meclisi Âliye 
verilip Muvazeneti Maliye Encümeninde teraküm eden 
hidematı vataniyeden maaş tahsisine ait- olan teklif
lerdir. 

Bunları tetkik ettik, tetkik ederken Encümen bir 
kaç ciheti nazarı dikkate aldı. Malurnuâliniz hidema
tı vataniyede bulunan zevatın evvelâ bırakmış oldu
ğu ailelerinin kendilerini geçindirecek derecede tekaüt j 
kanunu mucibince müstehakkı maaş olmadıklarını ve- j 

I ya tahsis edilen maaşın kendilerini yaşatacak bir mik-
J tara baliğ olmadığı esasını düşündü. 

İkincisi; cephede ifayı vazife etmek veyahut is
yanlarda, ihtilâllerde mağduren şehit olmak, teklif
lerin reddini ve kabulünü bu esaslara göre iptina et-

I .tirdi. Hatta bazılarının yanlarında şerh vardır. Çocuk
larına tahsis edilen hidematı vataniye maaşları kız 
çocuklarının teehhüllerine kadar, erkeklerin - yirmi 
yaş asıldır - fakat ikmali tahsillerine kadar dedik. 
Olabilir ki yirmi bir yaşına baliğ olur da henüz mek
tepteki tahsili âlisini ikmal etmiş olmaz. Eğer mek
tepte değilse zaten kaidei umumiye mucibince yirmi 
yaşını ikmal ettikten sonra bu maaşa müstahak ol-

I masf lâzım gelmez. Bunun için o kaydı da ithal ve o 
şartta kabul ettik. 

Şunu da itiraf etmeye mecburum ki evvelce hi
dematı vataniye maaşı mahdut ve muayyen zevata tah
sis edilirdi. Şimdi son senelerin memlekette tevlit et-

j miş olduğu hadisat ve vekayi pek çok insanların bel
ki adedi binlere, yüzbinlere baliğ olan insanların" mem
leketin istihlası uğurunda fedayı can ettikleri gözümü
zün önündedir. Zaten askerî tekaüt kanunu cephede 
şehit olan zevatın eytam ve eramiline tam maaşla 
- derecesine göre tam veya mafevk bir rütbe üzerin
den - maaş tahsis muamelesini mümkün kıldığı için 
bu. hususta daha ziyade mağdur olan, vazifei askeri
yesi olmadığı halde cephede ifayı vazife ederken şehit 
olan sivil memurin ailesi mağdur oluyordu. Onun için 
bunlara da tekaüt kanunundaki kavaidi umumiyeyi 
nazarı dikkate almak suretiyle bu tahsisat muamele
sini yaptık ki, kızların teehhülüne, erkeklerin yirmi 
yaşına veya mektepte iseler tahsillerinin ikmaline ka
dar kaydiyle takyit ettik. 

Üçüncü bir kısım vardır ki Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından, hidematı vataniye maaşı tahsis edi
lenler bunların Meclisi Âli tarafından kabul edilmiş 
kanunlarla miktarları tahakkuk ve taayyün ettiği için 

| bunların üzerine tezyidi tazammun eden tadilname-
leri Encümen nazarı dikkate almadı, reddedilenlerin 
bir kısmı bu arz ettiğim kısımdır. Zaten bu maaşat 
Ankara'da ve Büyük Millet Meclisinin kabul ettiği ka
nunla tahsis edildiği için Encümen tekrar miktarının 
tezyidine lüzum görmedi. Tabiî Encümen, retleri hak-

j kında da, karar alacaktır. Müzakereden sonra Heye
ti Celile bu hususta kararını verir. 

Menteşe yahut Denizli Komiseri hakkında Deniz
li Mebusu. Yusuf Beyin teklifi kanunîsi de arz etti-

] ğim esbap dolayısıyle o vakit Encümende mevcut 
bulunan malumat ve teklifi kanunînin esbabı muci-
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besindeki mütalâat ve mülahazat Encümenin noktai 
nazarına muvafık gelmedi. Binaenaleyh Encümenin 
reddi, cephede şehit olan Komiser Hamdi Beye şe
hit olmuşta maaş tahsis etmemiştir şeklinde değil-
diî. Yusuf Beyefendinin teessüflerini Encümen ken
dilerine iade eder. 

YUSUF BEY (Denizli) — Bendeniz tekrar edi
yorum, teessüf eylerim. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Encü
men de teessüfünüzü tekrar iade eder. 

Efendiler! Vaziyet şudur. Verdikleri teklifi kanu
nînin esbabı mucibesinde diyorlar ki; «Cephede ifa
yı hizmet eden Hamdi Efendinin eytam ve eramili-
ne de maaş tahsis edilsin.»' Encümen, bu Hamdi 
Efendi cephede ifayı hizmet eden sivil memurlardan, 
cephede şehit olmuşlardan ise ve böyle bir, teklif kar
şısında ise bu teklifi kabul ediyor. Cephede hastalan
mış da gelmiş hastahanede veyahut hanesinde vefat 
etmiş ise bunu da kabul etti. Fakat cephedeki vazife
sini ikmal ettikten sonra başka bir vazifeye tayin 
edilmiş artık cepheyle nistet ve alâkası kalmamış ve 
eceli mevudu ile her hangi bir yerde vefat etmiş olan 
zevatın ailesine maaş tahsis etmeyi Encümen, esas 
itibariyle muvafık görmedi. Bu Encümenin fikridir. 
Fakat Heyeti Celileniz kabul eder o başka. 

YUSUF BEY (Denizli) — Zaten Heyeti Cehle 
vaziyete hâkimdir. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Evet, fakat 
bu Hamdi Bey hakkındaki esbabı mucibede Encüme
nin aradığı esbabı göremediğimiz için buna maaş 
tahsis etmedi. Yoksa bir çok zevat için, tahsis mua
melesi muvafıktır, diye Heyeti Celilenize maruzatta 
bulunurken Hamdi Efendiye de «eğer Encümen ta
kip ettiği noktayı nazara muvafık görse» tabiî ona 
da muvafık derdi. Fakat Hamdi Efendi de arzetti-
ğim gibi cephede hizmet ederken yaralanmış yahut 
hastalanmış veyahut aldığı yaranın tesiriyle hastaha
nede vefat etmiş olsaydı Encümenin vaz ettiği ve ken
dince kabul ettiği usul ve prensibe. muvafık düşerdi. 
Fakat böyle değil de cephede vazifesini ikmal ettik
ten sonra başka bir vazifeye başka bir memuriyete 
tayin edilmiş ise bu kapıyı açmak istemdik. Heyeti 
Celileniz kabul ettiği takdirde Encümen itiraz edecek 
değildir. Binaenaleyh Yusuf Beyin teessüfleri nabe-
mahaldir. Biz kaide üzerine yürüdük, şahıs üzerine 
yürümedik. 

MUSTAFA . FEYZİ EFENDİ (Konya) — Maaş 
tahsis edilenlerin de çoklarının cepheyle alâkası yok. 
Bu nasıl'kaide Beyefendi. Nereden buldunuz? 

HASAN FEHMİ BEY '(Devamla) — Efendim, 
şimdi arz ettiğim ki, hidematı vataniye tertibinden-
dir. Şimdi cephede şehit olanların adedi arz ettiğim 
gibi yüzbinlere baliğ oluyor. 

İBRAHİM SÜREYYA BEY (İzmit) — Nâzım 
Paşa? 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
onlar eskiden kanunla tahsis edilmiş olanlardır. Nâ
zım Paşanın da Mahmut Şevket Paşanın da kanun
ları mevcuttur. Yani kanunen tahsisatları mevcuttur. 
Tahsisatı bütçeden tayyedilmiştir. Tekrar tahsisatını 
vaz etmezsek o kanunlar mühmel kalır. Fakat yine 
kanundur. Bu kanunlar bir maddei kanuniye ile fesih 
ve tadil edilmedikçe mevkii meriyetden kalkamaz. 

İHSAN BEY (Cebelibereket ) — Efendim! Bu 
cetvelde Mehmet Ali Beyin zevcesi Belkis hanım de
niliyor. Acaba bu kimdir? Eskiden şehiremaneti me
murlarından Mehmet Ali Bey vardı. O mu acaba? 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim 
bunların teklifleri de vardır. Teklifte münderîçtir ve 
zannederim odur. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — O halde söz söy-
liyeceğim. 

HALİL BEY (Zonguldak) — Beyefendi, maaş 
tahsisi için muhtelif mikyaslar ir ad buyurdunuz. Ben
deniz bir numaralı cetvelde bazı zevat gördüm ki, me
selâ ailesine bin kuruş tahsis edilmiş, çocuklarına be
şer yüz kuruş zam edilmiştir ve yine gördüm ki ço
cuklarına, ailelerine seyyanen verilmiştir. Halbuki iki 
numaralı cetvelde Nusret Beyin ismi vardır. Bu zatın 
ailesine «esasen maaş tahsis edilmiş olduğu için ayrı
ca maaş tahsisine lüzum görülmemiştir» diye bir mü
lâhaza serdedilmiştir. Şimdi bu adamcağızın ailesine 
topyekûn bin kuruş tahsis edilmiştir. 

Halbuki berhumun bir karısı ile dört çocuğu var
dır ve zannederim ki, Zatı Âlinizin buyurduğu mik
yaslardan pek mühim bir mikyas bu adam hakkında 
varitdir. Çünkü bu adam hidematı vataniyesini bir 
üzüm salkımı gibi sehba altında sallanmak suretiyle 
eda eylemiştir. Şu halde bu adam hakkında biraz da
ha refetkâr davranmak icabetmek miydi? 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim 
evvelce de arzettim ki, Ankara'da Büyük Millet Mec
lisi tarafından tahsis edilen maaşların tezyidi hakkın
da verilen takrirler, Meclisi Âliden kabul edilmiş ka-
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hunlara müstenit olduğu için bunların tadili cihetine 
gitmedik. Nusret Bey de bunlardandır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Niye git
mediniz? 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Encümenin 
noktai nazarı budur. Eğer Heyeti Celile 1336, 1337 
senelerinde Meclisi Âlice tahsis edilen maaşların mik
tarını da «bu cetvelde şimdi teklif edilenler derecesin
de» tezyidine muvafakat ederse Encümen de muhalif 
değildir. Tekrar arz ediyorum, Meclisi Âli iblağına 
taarftar olursa Encümeniniz buna muhalif değildir. 
Bununla beraber o kanunlar da aidatı takaüdiye ve
rilmek şartiyledir. Halbuki bunlarda, verilmemek 
şartiyle takyit ediyoruz ki, bazılarında da esbabın bi
ri budur. Bununla beraber tekaüt maaşı, eytam ve 
eramil maaşı verilmesin. Onları da bu dereceye iblağ 
edelim derseniz; verilecek paranın yekûnu itibariyle 
birdir ve bir şekil meselesinden ibaret kalır. Fakat o 
kanunlar arz ettiğim şekilde çıktığı için, aidatı teka-
üdiyesine halel gelmemek şartiyle çıktığı için biz on
ları tekrar bozmadık ve muamelelerini bozmak lâ
zım gelmez. Çünkü bunlara kaydı hayat şartiyle ma
aş tahsisini fazla gördük ve bunu büyük bir masraf 
ad ve telâkki ettik ve bunları onun için tekaüt kanu
nundaki esasla takyit ettik. 

Halbuki onlar evvelce çıkan kanunla mukayyet de
ğildir. Hem eytam ve eramilden maaş alacak ve hem 
de hidematı vataniyeden tahsis edilmiş olan parayı ala
caktır. Eğer Meclisi Âli onları da bu dereceye getire
lim, onlar da bu derecede maaş alsınlar ve bu kaide
ye tabi olsunlar derse verilecek para netice itibariyle 
birdir. Yalnız arada bir fark kalır ki, o da yirmi ya
şına gelen çocukların maaşını kesemezsiniz. Çünkü 
kaydı hayat iledir. Hidematı vataniyenin aslı kaydı ha
yattır. Sonra kız çocukları teehhül ederse yine maaşını 
kesemezsiniz. Çünkü kaydı hayattır. Ve kaydı hayat 
kaidesi cari olur. Yoksa miktar itibariyle fark yoktur. 
İki şeklin birisini tercih etmek lâzımdır. Bunlara da 
aidatı tekaüdiyeyi tekaüt kanunundak ahkâmı takyit et
mek istedik. Çünkü bu şeklin yani hidematı vataniye 
tertibinden maaş tahsis usulünün çok tevessü ettiğini 
gördük ve onun için bu cetvelden bazılarını tahdit et
tik ve onun için bu cetvelde kaideyi umumiyeden biraz 
inhiraf ettik ve dedik ki, erkek çocuk yirmi yaşına ka
dar, kızlar teehhül edinceye kadar maaş alırlar. Diğer 
kanunlarda bu yoktur. İşte azlık ile çokluk arasındaki 
fark budur. Bunun için iadei muameleyi doğru görme
dik. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Efen
dim, bu cetvelde Hayrullah Efendi isminde bir Maraş 
Muallimi var. Bu kimdir? 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Efendim bu 
adam Ayıııtap cephesinde harbe dahil olmuş, harp et
miş, cephede hastalanmış, yaralanmış, oradan aldığı 
yara ile vefat etmiştir. Bunun bir arkadaşı daha var. 
İşte efendim! Oradan aldığı yara ile vefat etmiştir. 
Bunun için bu maaş tahsis edilmiştir. 

AHMET MAHİR EFENDİ .(Kastamonu) — An
laşıldı efendim. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Hamdi Efen
dinin vaziyeti bu noktada ayrılır. Cepheden geldikten 
sonra memuriyet almış ve başka memuriyete tayin edil
miştir. Mesele budur. Yoksa Hamdi Efendiden maaş 
esirgemek meselesi değildir. 

Bendenizce cetveli birer birer okumak suretiyle 
karar almak daha faydalıdır. Çünkü biz bu kadar 
zevat için böyle seksen-yüz lâyihai kanuniyeyi yazma
yı fazla ve külfetli gördük ve Meclisi Âliyi de fazla 
meşgul edeceğini anladık, hepsi için bir lâyihai kanu
niye hazırladık, cetvel yaptık. Binaenaleyh her birinin 
ayrı ayrı kararı âlinizle teeyyüt etmesi lâzımdır. 

Ondan sonra encümenin tahsis muamelesini veya 
tezyit suretiyle yeniden tahsisini muvafık görmediğiniz 
takdirde diğer kısımlarının da muhassesatı tabiî Mec
lisi Âlimizin karariyle tekemmül etmiş olur ve belki 
olabilir ki, kabul etiğiniz veyahut etmediğiniz de ola
bilir. Bunların birer birer reye vaz'ı her birinin üzerin
de ayrı ayrı müzakere icrası daha faydalı olur. 

KEMAL BEY (Saruhan) — Bunlar her iki yerden 
maaş alabilirler mi? 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Efendim es
kiler alabilirler. Arz ettim meselâ bazıları var ki, Bü
yük Millet Meclisinden çıkan kanunlarda denmemiş
tir ki ,yirmi yaşına veyahut teehhül edinceye kadar 
veyahut aidatı tekaüdiye verilmemek şartiyle.. Böyle 
kayıt yoktur. Buradan bir kaç kanun çıkmıştır. Hem 
tekaüt maaşını alır, eytamı eramil maaşını alır, hem de 
hidematı vataniye tertibinden maaşını alır. Listede, 
dikkat ederseniz, şerhler vardır. Hepsini yeni kanunla 
takyit ettik, teehhülüne kadar, yirmi yaşma kadar, mek
tebi ikmal edinceye kadar alır, dedik. 

• KEMAY BEY (Saruhan) — Meselâ Evkaftan da 
muhassas maaşı varsa alacak mı? 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Ona halel gel
mez. 

YUSUF BEY (Denizli) — Alelade zamanlarda ale
lade hidematı vataniyede bulunup da maaş tahsis edil
diği halde gevkalâde zamanlarda fevkalâde hizmet eden 
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Hamdi Bey ailesine maaş tahsis edilmemesi hususunun 
lütfen biraz daha izahını rica ederim. 

REİS — Arz ettiler efendim. 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Esbabı mu

cibe mazbatasında Hamdi Efendinin cephede şehit ol
duğuna veyahut cephede hastalanarak hastahanede ve
ya evinde vefat ettiğine dair bir kayıt ve işaret göre
mediğimizden çıkardık. Eğer Meclisi Âli bunu kabul 
ederse biz de muhalif değiliz. 

FAÎK BEY (Tekfurdağı) — Efendim, hidematına 
ve hatırasına çok hürmetkar olduğum Hamdi Bey hak
kında, Encümenimizin hüsnüniyetine şüpheyi davet et
memekle beraber, verdiği karar benim gibi Hamdi Beyi 
yakından tanıyanlar için çok teessürü muciptir. Ben 
eminim ki, hüsniniyeti, vatanperverilği, fedakârlara 
karşı muhabbet ve hörmetiyle hiç birimizden farkı ol
mayan Encümen Azayı Muhteremesi Hamdi Beyin 
kim olduğunu bilseydi o zaman Hamdi Beye ve onun 
millete yadigâr olarak bıraktığı evlat ve ayaline benim 
kadar hürmetkar olur ve onun evlat ve ayali için teklif 
edilen maaş ıbir atıfet olarak değil, bir borç olarak 
kemali müsaraatla tahsis ederdi. 

Efendiler, Hamdi Bey merhum İzmir'in işgalinden 
biraz evvel Denizli'ye tayin edilerek bana refik olmuş
tu. O zaman memleketin vaziyetini tahattur buyurma
nızı rica ederim. Millet uzun ve dinlenmeyecek dere
cede uzun süren bir muharebede herhangi bir milletin 
göstereceği fedakârlıklarda çok fazla fedakârlıklar gös
tererek varını, yoğunu terkederek en kavi, en kıy
mettar evlâtlarından yüzbinlercesini feda ederek ça
lıştığı, çabaladığı halde maattessüf suitali neticesi ola
rak mağlup olmuştu. Vatanın bir kısmı düşmanların 
eline geçmiş, memleket orduşuz kalmış halk bu kadar 
elîm bir mağlubiyetin tesiri altında adeta ümitsiz
lik derecesine inmeye başlamıştı. Felâketimiz bunun
la da kalmadı. Suitalilerin en elimi olarak, en fecii 
olarak kendisinden ümit beklenen adamlar milleti
ne hiyanet etmiş, memleketi ızrar hususunda düş
manlarla müsabaka ediyordu. Milletin bünyesine 
yapışmış olan bir takım edanii hasise birbirleriyle 
müsabaka ediyorlardı. Milletin bünyesine yapışmış 
olan birtakım eşhası habise de o hükümdarı hainin 
etrafım sararak masun ve mazlum milleti izaç için 
ne lazımsa yapmaktan geri kalmıyordu. Memleketin 
en kıymetli yerleri düşmanın tahsisen daha ziyade te
cavüzüne uğruyordu. İşte bunlar meyanında İzmir 
bir taraftan haricî düşmanların diğer taraftan da 
İstanbul'daki hain hükümetin oraya gönderdiği hain 
avanesinin, tahtı işgalinde idi. İzmir böyle bir za
manda işgal edildi. 

REİS — Faik Beyefendi, İzmir'in işgalinden daha 
ziyade Hamdi Beyin hidematım lütfen izah ediniz. 

FAİK BEY (Devamla) — Beyefendi, zannedi-
orum ki, Hamdi Beyin hidematım anlamak için biraz 
vaziyeti görmek lâzımdır. 

REİS — Bunu tafsile hacet yoktur efendim. 
FAİK BEY (Devamla) — Efendim, biz burada 

görüyoruz ki zaman geçtikçe tecdiden hatırlatmak 
icap eden bazı sözler oluyor ve hatırlanmadığından 
dolayı bazı hukuk zayi oluyor, Beyefendi. 

REİS — Fakat sadet dahilinde söylemek lâzımdır. 
FAİK BEY (Devamla) — Bendeniz sadet hari

cinde söylediğime kani değilim. 

REİS — Sadet haricinde bir daha söylerseniz 
ihtar edeceğim, nizamnameyi tatbik edeceğim. 

FAİK BEY (Devamla) — Emredersiniz efendim. 
Yunanlılar İzmir'den başlıyarak İzmir'in muhitine 
doğru tevessü ediyorlar ve maalesef Aydın cihetin
de olan hareketlerinde hiç bir maniaya uğramıyor-
lardı. Aydın'ın temiz ve namuskâr gençleri memle
ketlerini müdafaa etmek için yaptıkları tertibatta 
maalesef o zaman oranın re'si idaresinde bulunan 
adamın, bilerek, bilmiyerek düşman amaline hizmet 
etmesi yüzünden hizmetlerini ifa edemez olmuşlar
dı. İşte bu suretle Yunanlılar Denizli hududuna da
yanmış oluyorlardı. Denizli'nin her vakit hürmet
karı, takdirkârı olduğum halkı düşmanı memleketle
rine sokmamak için ellerinden gelen her türlü gay
retleri deriğ etmiyorlardı. Fakat bilirsiniz ki; en 
elim şerait altında inim, inim inleyip duran halkın 
galip devletlerin mazharı himayesi olan ve harbi 
umumide hırpalanmayan bir devletin ordularına 
karşı tahriki kolay bir şey değildi. Elbette bunu bir 
çok düşünmek ve tereddüt etmek mecburi idi. İşte 
herkesin tereddüt ettiği ve kaçtığı bir zamanda Ham
di Bey merhum bana gelmiş ve demiştir ki (Efendim 
ben memleketin hesabına ölmeye hazırım, vazife ve
riniz gideyim). Ben eminimki Muvazenei Maliye 
Encümenince Hamdi Beyin eğer bu vaziyetteki hiz
meti bilinse idi, en evvel fedakarlık için teklifte bu
lunduğunu bilse idi ve en evvel her türlü tehlike kar
şısında memleketin ve milletin namusunu muhafaza 
etmek için arzı hizmet ettiğini bilse idi, hiç şüphe et
miyorum ki, diğer kabul ettiği zevat gibi Hamdi Be
yin de ailesine maaş tahsisinin kabulünde tereddüt 
etmezdi. 

Diyorlarki bir prensip meselesidir. Efendiler, 
biz gerek bu mecliste ve gerek bundan evvelki mec
liste mevcut prensipleri, mevcut usûlleri, mevcut 
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kuyudu kırarak memleket namı hesabına hizmet et
miş olan insanlara hürmet göstermemiş değildik. Bi
naenaleyh o zaman mevcut olan her türlü kuyudu, 
prensipleri kırarak, istihkar ederek memleketine ko
şan ve ilk kuvayı milliyenin kumandanlığını deruh
te eden bu adama karşı biz ve gerek Meclisimiz 
biraz prensip, biraz kuyut haricine çıkmakla hiçbir 
zaman hata etmiş olamaz ve bence fedakârlara karşı 
takip edilecek prensip, onlara fedakârlıkları nisbetin-
de hürmet etmek ve kendilerini takdir etmekdir. Her
kesin kaçtığı bir zamanda memleketin namusunu kur
tarmak için hayatını feda etmiş olanların evlâdı iyali 
elbette sürünmeye lâyık değildir. Öyle adamların ev
lâdı iyalini süründürürsek elbette bundan sonra bir 
kimseden fedakârlık beklemekte hakkımız olamaz. Çok 
rica ederim millet uğruna karşı fedayı can etmiş olan
ların evlâdı iyaline karşı civanmert olunuz ve zaten 
milletin hasleti budur. Siz onu izhar ediniz. 

RECEP BEY (Kütahya) — Muhterem arkadaşlar, 
birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi Azasından aynı 
zamanda millî harekâtı ve Cumhuriyeti tevlit eden 
heyeti temsiliye azasından bulunan muhterem arka
daşımız Hakkı Behiç Beyefendiyi hatırı âlinize getiri
yorum. (Çok doğru sesleri) Bilirsiniz bütün millî cida
lin safahatına bütün vücuduyle, kuvvetiyle fikriyle her 
suretle iştirak etmiş ve Birinci Büyük Millet Meclisin
de ilk teşekkül eden Heyeti Vekilede Maliye Vekilliği 
vazifesini ifa etmiş fakat Meclisin Birinci devresini 
ikmal etmeden pek feci bir elemi asabiye müptelâ ola
rak hiçbir suretle çalışmayıp kifafı hayat etmek im
kân ve iktidarında olmayarak münzevi bir halde evi
ne çekilmiştir. Bu arkadaşımız bugün kendi evin, 
de hiçbir iş yapmaya muktedir olmaksızın Heyeti Muh-
teremenizin bundan evvel kabul ettiği listede Kütahya 
Mebusu Muhteremi Haydar Beyefendinin vaziyetine 
müşabih bir vaziyette münzevi bir halde ve hiçbir su
retle çalışmak iktidarını haiz olmayarak asabi, elemder 
müteellim olarak evinde oturmaktadır. Hergün kendisi 
ölecek zehabiyle evham içerisinde hayatını geçirmek
te, çoluğu, çocuğu ve ailesi başında mütemadiyen ağ
lamaktadır. Tafsil etmek istemiyorum. Haydar Bey 
hakkındaki hissi himaye ve şefkatiniz aynen Hakkı 
Behiç Beyefendi hakkında da vaki olacağına hiç şüp
hem yoktur. Belki hatıra gelmemiştir zanniyle arz edi
yorum. îsmi Cetvele girmediği için bu noktayı bende
niz, Muhterem Muvazenei Maliye Encümeni Reis ve 
Azalariyle sureti hususiyede görmüştüm, onlar da mu
vafakat ediyorlar .Tıpkı Haydar Beye verilen 25 lira 
maaş gibi bu cetvelin nihayetine Hakkı Behiç Beyin 

isminin de ilâvesini teklif ediyorum ve bir de takrir tak
dim ediyorum. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Muhterem Beye
fendiler. Muvazenei Maliye Encümeninin tanzim et
tiği cetvelde merhum Mehmet Ali Bey zevcesi ve ke
rimeleri mukayyettir. Bu merhum Mehmet Ali Beyin 
kim olduğunu öğrenmek istedik. Bendenizin de tahmin 
ettiğime nazaran şehremaneti memurlarından Üskü
dar'da doğancılar mevkiine memur Mehmet Ali Bey 
olduğu anlaşıldı. Efendiler, bu cetvel burada okunur
ken ve Mehmet Ali Beyin ismi burada geçerken ben
denizin burada bulunmaklığım cidden çok elim olu
yor, Bir defa hiç ses çıkarmasam Mehmet Ali Beyin 
ailesine maaş tahsis ediliyor, itiraz etsem Mehmet Ali 
Bey idam edilmiştir. Evlâdının ve çocuklarının ne ka
bahati vardır? Bir lütuftan mahrum kalacaklarına 
sebep olacağından vicdan azabı çekeceğim, iki kuv
vetin tahtı tazyikinde olduğum yerde kaldım. Uzun 
boylu vicdanımla hasbihal ettim. Kesemden verilmiş 
olsaydı ses çıkarmayacaktım. Fakat millet hazinesin
den verildiği için ne yapayım Mehmet Ali Bey hak
kında Heyeti Celilenize maruzatta bulunmayı tercih 
ettim ve maruzatta bulunacağım. 

Affedersiniz efendim, merhum Tolcal'lı Süley
man, Bendeniz şaiben idam edilen Tevfik Sükuti Bey
lerle Bursa heyeti merkeziyesinin istanbul'a kahraman 
ve fedakâr diye tavsiye ettiği ve Hacim Muhittin Bey 
biraderimizin hususî tavsiyesiyle gelen Dramalı Rıza 
Efendi ve o gece ismini öğrendiğimiz bu Mehmet Ali 
Efendi ile bendehanede bir içtima vaki oldu. Bu içti-
mada bu Dramalı Rıza, zaten elinde tavsiyename de 
vardır. Akbaş hadisesini yapmış, harekâtı milliyede bü
yük fedakârlık göstermiş velhasıl bir fedakârı vatan 
imiş, işte Hacim Bey bize pek samimi olarak tavsiye 
ettiği bu Rıza'nın arkadaşı Mehmet Ali'dir. Bu Dra
malı Rıza istanbul'da bir iş yapmak istiyordu. Ferit 
melunu ve Ali Kemali bir de Sait Mollayı, içinde bir 
ateş yanıyormuş, bu ateşi söndürmek için mutlaka öl-
dürecekmiş. istanbul ve Üsküdar heyeti merkeziyesin-
den müzaheret istiyor Bursa Heyeti de bizim bu mü
zaherette bulunmaklığımızı emrediyordu. Tabiî buna 
bir şey söylemedik. Üsküdar Heyeti Muhteremesinin 
programında ne kadar fena olursa olsun sokakta adam 
öldürmek yoktur. Fakat ateşli bir fedakârdır. Söyledi, 
söyledi dinledik. Dedik başka bir gün görüşürüz in
şallah... O gece ayrıldık. Üç gün sonra efendim biz 
aranıyoruz. Zaten dışarıya çıkamıyorduk. Bendehane-
nin penceresinden sokağa bakıyordum. Nuh kuyusun-

! dan doğru bu Mehmet Ali ve yanında orta boylu şiş-
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manca sivil bir adam ve onun 30-35 adım arkasında 
da tek kol nizamında birbirinin arkasına dizilmiş beş 
polis bendehaneye doğru geliyorlardı. Ben onu görür 
görmez zaten kafesin arkasında saklı idim. Vaziyeti 
anladım. Eve tenbih ettim, bunlar eve gelecek olur
larsa üç gündür eve gelmedi deyiniz ve komşunun ka
pısını da aç artık bana yol gözüktü dedim. Tam 40 - 50 
adım kadar bizim kapımıza geldiler. Bir köşe vardır. 
Böyle ben pencereden bakıyordum geldiler onlar kö
şeye, orada Mehmet Ali Efendi merhum onlardan ay
rıldı, kapıyı çat çat vurdu. Valideye dedi ki : Ben İhsan 
Beyi görmeye geldim. Mühim bir messle vardır, Mut
laka İhsan Beyle görüşmeliyim. 

Valide, oğlum üç gündür eve gelmiyor dedi, bu
nun üzerine Mehmet Ali aman dedi beni tanımadı
nız mı? Geçen gün gelen Dramalı Rıza Beyin arka
daşı Mehmet Aliyim. Mühim bir mesele var. Tanı
dım ama oğlum evde yoktur. Ondan menfi bir ce
vap alınca tekrar kalktı, gitti. Arkalarına bakıyorlar
dı. O polislerin peşlerine takıldı gitti. Ondan sonra 
bizim heyetten buraya kaçmış ve şimdi Bursa'da 
Jandarma Kumandanı olan Remzi Beyin haremi bi
zim eve geldi, o bu işle alâkadardı. Mehmet Ali Bey 
sizin evinize gelmiş, sizi bulamamışlar evdekiler 
şüphelenmişler. Halbuki görüşülecek mühim bir me
sele vardır. Bendehanede bekliyor, dedi. Ben de de-
dimki hemşirem o adamın yanında kimse var mı? 
Yok dedi. Bir sivil var mı, dedim, yok dedi. Dedim 
iş fenadır o adam bizi haber vermeye gelmiştir. Git 
Tevfik Sükuti merhumu haberdar et, başının çare
sine baksın. Tolcalı Süleyman'ada haber verin ben 
oltadan kaybolurum, 3 gün sonra onlara ben iler
de olduğumu bildiririm, dedim. Mehmet Ali bu va
ziyette iken o polislerle bendehaneye geldiği gün 
Dramalı Rıza'da sivil ve altı polisle Tolcalı Süley
man'ın evini sarmış, Tolcalı Süleyman'da o gece ev
de yokmuş. Bendeniz de pencereden bakmak itiba
riyle polisin eline geçmedim. Fakat neticede her iki
si de idam edildiler. Fakat idam kararını ehemmiyet
le tetkik ettim «gerçi Dramalı Rıza, Suikastı haber 
verdi, fakat Harekatı Milliyede iken yapmış oldu
ğu canavarlıklar gayri kabili af olduğu için bunu 
idam ediyoruz» diyor. Fakat Mehmet Ali hakkında 
bir şey yok. Lâkin herhalde Mehmet Ali'yi ya Hare
kâtı Milliyeye iştirak etti diye idam ettiler, yahut 
Rıza, Mehmet Ali'yi de, bu benim arkadaşımdır, diye 
haber verdi. Mehmet Ali, onlara yaranmak için on
ların hizmetini kabul etti. Böyle bir hâdise olmuş
tur. Ben hakikati Heyeti Celilenizin vicdanına ve na

zarı ıttılaına arz ediyorum. Maaş tahsis etmek ve et
memek hakkında bir fikrim yoktur. Malûmat verme
se idim vicdanen pek ıstırap çekecektim. (Vermeyiz 
sesleri) Ne yaparsanız yapınız. 

İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Efendim, bende
niz de Heyeti Âliyenize bu sıkıntılı mevzu üzerinde 
fazla söz söyleyerek tazyiki vicdan etmeyeceğim. 
Bir iki fıkra arz edeceğim. Muş Mutasarrıfı merhum 
Servet Bey de vardır. Bu adamın hidematı emsali 
arasında tadat ve tafsil ile bitmez. Harbin en civciv
li zamanında taşnak komitesinin mücadelâtına işti
rak etmiş, tehciri baştan aşağı yapmış, aynı zaman
da ordu kumandanı Damat Merhum Hakkı Paşa ken
disine «Ordumuz maişeti hayatını size medyundur» 
demiş. Bu zat emsalinden hiçbir zaman geri değil
dir. Hattâ öyle isimler zikredildi ki, hizmeti bununla 
tekabül etmeyecek derecededir. Bendeniz Muvazenei 
Umumiye Kanunununda bu masrafı, en mühim, en 
lüzumlu, en müsmir bir masraf addediyorum. Bir 
milletin fedakârlarına verilen para ne kadar çok ise 
o milletin efradının fedakârlığı o nispette yükselir. 
Bu para müsmir bir paradır. Yalnız hakikati Heyeti 
Celilenize arz etmek ve Heyeti Âliyelerinin arasını 
o noktaya celp ve imale etmek meselesi vardır. Ben 
de şu hakikati Heyeti Celilenize arz ediyorum. Maliye 
Vekili Beyefendi, Müdafaai Milliye Vekili Kâzım Pa
şa Hazretleri, tamamen bunun şahididirler. Vefatı da 
o tesir altında olmuştur. Yani vefatı, komitelere tes
lim suretiyle vukubulmuştur, suretinde şayia zuhur et
miştir. Aynı zamanda Rumelin'de Taşlıca'da istila
ya uğrayan bu idare memurunuz Aksayı Şarkta, 
Muş'da istilâya duçar olmuş ve yetmiş yaşında ve
fat ederek millete iki çocuk bırakmıştır. Yetmiş ya
şında büyümüş küçülmüş gibi muhterem bir babanın 
çocuklarının onunla teması, bu milletin onları yetiş
tirmesine ve onların ne cevher olduğunu takdire kâ
fidir. Takririmi veriyorum, inayet buyurursanız me
sele uzamasın. Hizmetini tafsil etmeyeyim kıymetini 
herkes bilir. Bunu kabul buyurunuz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Arkadaş
lar, kalbimin acı hatıralarından evvel İhsan Bey kar
deşimizin dokunduğu ve insanı cidden tereddüde 
müstağrak edecek noktaya girişmek istiyorum. 

Arkadaşlar, ben müstakil bir Türküm, karşım
daki iyi de, kötü de ancak benim tarafımdan tartı-
labilir. Karşımdaki iyi de ancak benim tarafımdan 
mükâfatlandırılabilir. Karşımdaki kötü de benim ta
rafımdan cezadide edilebilir. Binaenaleyh, Mehmet 
Ali merhum, eğer bir cürüm işlemiş idiyse ne Britan-
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ya'daki, ne öteki, ne beriki, ne başkası hiçbir zaman 
benim işime karışamaz. İllâ ve illâ onu ben asarım. 
Mademki, benim istiklâlime tecavüz edercesine bir 
hemşehrimi, bir vatandaşımı, bir Türkü, o itilâf de
nilen kuvvetler asmışlardır, o halde onun çocuk
larına ben diğer şehitlerin çocukları gibi bakmak 
mecburiyetindeyim. 

Muvazenei Maliye Encümeni Reisi Beyin müta-
lâatına gelelim: 

Arkadaşlar, Hasan Fehmi Bey Reisimiz biribirini 
tutmaz söz söyledi gibi, geldi bana. Şekilden bahset
tiler manaya gitti, manadan bahsederken şekle gitti
ler. En nihayet dediler ki, hepsini böyle yapacağı
mıza birer birer karardan geçirelim. İyi ya, her muh
terem şehit ailesi için kanun yapmışız ve hepsi ile ay
rı ayrı uğraşmışız. Mademki siz de böyle bir cetvel 
getirmişsinizdir, şehitler, manasından da anlaşıldığı 
üzere, hepsi birdir. Küçük büyük yoktur. Binaenaleyh 
bu maaş miktarlarını tevhit etmek lâzım gelir. Kan
lar, göğdeleri götürdüğü bir zamanda Nusret Bey 
ailesine Büyük Millet Meclisi, evet hakikaten küçük 
olmakla beraber büyük bir maaş tahsis etmiştir ve 
dört nüfusa ancak bin kuruş verebilmiştir, yani her 
nüfusa (250) kuruş vermiştir. Fakat arkadaşlar, ge
çen gün verdiğimiz maaşlar, nüfus başına biner ku
ruştur. Efendiler, ben bu aileyi tanıyorum. Onbir lira 
ev kirası veriyor. Aşağıda bir odası var. Yukarda bil
mem nesi var. Çocukları nasıl oldu ise - Allah bu 
Devlete, bilhassa bu Cumhuriyet Devletine daima bu 
gibi öksüzleri, yetimleri muhafaza ve himaye etmek 
nasip buyursun - Devletin kucağına atmak mümkün 
oldu. Böyle olduğu halde arkadaşlar, onbeş lira maaş 
veriyorsunuz. Bir buçuk lirasını kesiyorsunuz 13,5 li
ra kalıyor. O kadın, o zavallı şehidin zevcesi kızkar-
deşimden, kızımdan muhterem olan o kadın, ikibu-
çuk lira ile yaşıyor. Arkadaşlar, oraya gittim başvur
dum, buraya gittim başvurdum, fakat mümkün de
ğil ki onların ocaklarına karın doyuracak bir lok
ma ekmek vereyim. 

Arkadaşlar, uzatmayayım çok müteessir bir hal
deyim. istirham ederim, daima söylediğim gibi maaş 
geçinmek içindir. Birine dört nüfusa, on lira vermek, 
diğer dört nüfusa dört bin lira vermek dörtyük lira 
vermek, yahut dört bin kuruş vermek bu haksızlık
tan, müsavatsızlıktan vazgeçelim zira bu evvelemirde 
hakçılar, bilhassa yeni doğan cumhuriyetlere yakış
maz. 

Şimdi arkadaşlar, en büyük maaş olarak nüfus ba* 
sına ne kabul etmiş iseniz - ne -Nusret Bey ailesi için, 
ne filân bey ailesi için - o esaslar üzerine maaşları 
tevhit edelim. Bu cetvel buradan çıkacak ise hemen 
burada karar verilsin. Olamadığı takdirde Cumhuri
yetimiz namına, hesabına rica ediyorum, teklif edi
yorum, Encümene iade buyurunuz. 

REİS — Efendim, başka söz isteyen yok. Mad
delere geçilmesini reye koyuyorum; 

AHMET HAMDÎ BEY (Bozok) — Efendim, Ben
deniz söz istemiştim. 

REİS — Buyurun. ' 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim bu
rada iki numaralı cetvelin üçüncü fıkrasında usat ta
rafından şehit edilen Akdağmağdeni Kaymakamı Ta-
hir Beyin ailesine maaş tahsisi hakkında bir tekli
fim var. Bendenizi bu teklifi yapmaya saik; merhum 
Tahir Beyin ailesi tarafından arkadaşım Süleyman 
Sırrı Beye gönderilen bir mektuptur. Mektubu gör
düm ve ondan müteessir olarak bu teklifi yaptım. 
Evvelce buna, Birinci Büyük Millet Meclisi tarafın
dan bin kuruş maaş tahsis edilmiş. Merhumun üç ke
rimesi bir mahdumu bir de haremi vardırki, beş nü
fustur. Bin kuruş maaş tahsis edilmiştir. Hilmi Bey 
arkadaşımızın beyan buyurdukları gibi beş nüfusa 
ikişer yüz kuruş verilmiş bu üç kerimesi ile bir mah
dumu, iptidaî tahsiline yüz kuruş devam edecek bir 
sinne gelmişlerdir. Bunların maaşlarının hiç olmaz
sa kâğıt kalem paralarını idare edecek bir dereceye 
iblâğı için bu beş nüfusa iki bin kuruş maaş tahsisini 
istirham ettim. Teklifim de buna aittir. Lütfen bu bin 
kuruşun, iki bin kuruşa iblâğını kabul buyurunuz. 
Takririmi takdim ediyorum. 

REİS — Maddelere geçilmesi hakkında bir tek
lif var, müzakerenin kifayetiyle maddelere geçilme
sini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye ko
yuyorum; kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Müteaddit Zevata Hidematı Vataniye tertibinden 
maaş tahsisi hakkında Kanun 

Madde 1. — İsimleri merbut cetvelde gösterilen 
elli iki zata hizalarında muharrer miktar ve şuruta 
tevfikan hidematı vataniye tertibinden şehri cem'an 
543,50 lira tahsis edilmiştir. 

REİS — Efendim, maddeye taallûk etmek üzere 
birçok takrirler var, okunacaktır: 
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Riyaseti Celileye 
Muş mutasarrıfı merhum Servet Beyin emsali ara

sında mümtaz hidematı müstağnii izahtır. Diğer ze
vat gibi ailesinin bin kuruş ve teehhül ve memuriyet
lerine kadar da-oğulları Kâmran ve Orhan ve kerime
si Neriman'a da beşer yüz kuruş tahsisini arz ve tek
lif ederim. 

13 Mart 1340 
Muş Mebusu 

îlyas Sami 

Akdağ Kaymakamı şehit Tahir Bey ailesine hide
matı vataniyeden maaş tahsisi hakkındaki Kanunun 
birinci maddesi berveçi ati tadil edilmiştir: 

Madde 1. — Usat tarafından şehit edilen Akdağ 
Kaymakamı şehit Tahir Beyin zevcesi Memnune ve 
kerimeleri mihrünnisa, Nilüfer ve Tahire ile mahdu
mu Ertuğrul'a hidematı vataniye tertibinden tah
sis edilmiş olan bin kuruş iki bin kuruşa iblâğ edil
miştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ma
liye Vekili memurdur. 

Riyaseti Celileye 
Esbabı mucibesini şifahen de arz ettim. Binaen

aleyh berveçi Balâ Kanunun müzakere ve kabulünü 
teklif eylerim. 

12 . 4 . 1340 

Bozok Bozok 
Ahmet Hamdi Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 
Muvazenei Maliye Encümenince nazarı itibara 

alınmayan zevat ailelerine de emsali misillü maaş 
tahsisi ve bermucibi teklif muhassas maaşlarının 
tezyidi zımnında iki numaralı cetvelin Muvazenei 
Maliye Encümenine iadesini arz ve teklif eylerim. 

Siirt 
Halil Hulki 

Riyaseti Celileye 
Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi azasından 

ve Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti 
heyeti temsiliyesinden olup, elîm bir marazı asabiye 
müptelâ bulunan muhterem arkadaşımız, Denizli Me
busu Sabıkı Hakkı Behiç Beyefendiye de aynı veçhile 
hasta bulunduğu için bundan evvel maaş tahsis edilen 
Kütahya Mebusu Sabıkı Haydar Beyefendiye kıya-

sen hidematı vataniye tertibinden yarmi beş lira 
maaş tahsisini ve işbu kanuna merbut cetvele ilâve
sini arz ve teklif eylerim. 

12 .4 .1340 
Kütahya 

Recep 

Riyaseti Celileye 
Ferit Hükümeti tarafından İstanbul'da şaiben 

idam olunan Urfa Mutasarrıfı Sabıkı Nusret Beyin 
zevcesi ile üç çocuğuna mukaddema Büyük Millet 
Meclisince tahsis edilen bin kuruş maaş dört nüfus
tan mürekkep bir aileyi terfihten çok uzak bulun
makla beraber hidematı vataniye itlakına da seza 
görülemeyeceğinden mukaddema tahsis edilen bin 
kuruş maaşın zevcesine hasrı ile biner kuruş da ço
cuklarına tahsisini arz ve teklif eylerim. 

Karahisarı Şarki 
İsmail 

Riyaseti Celileye 

Mevcudiyet ve istiklâlimizi medyun olduğumuz 
millî hareketimizin ilk kahramanlarından olan De
nizli Komiseri Hamdi Bey ailesine maaş tahsisine 
müteallik olan teklifim müstaceliyetle mükazeresini 
teklif ederim. 

12 Nisan 1340 
Tekfurdağı Mebusu 

Faik 

Riyaseti Celileye 
Vehip Paşa tarafından Suşehrinde idam edilen 

Yüzbaşı Nuri Beyin evlât ve ailesine, hidematı vata
niye tertibinden miktarı münasip maaşın itasını tek
lif eylerim. 

Gümüşhane 
Zeki 

Riyasete 
Merhum Komiser Hamdi Beyin validesi ile zev

cesine ve iki çocuğuna Denizli Mebusu Yusuf Be
yin teklifi veçhile maaş tahsisini teklif ederiz. 

Tekfurdağı Giresun 
Faik Hacim Muhittin 

REİS — Efendim, Muş Mebusu Îlyas Sami Be
yin takriri, Muş Mutasarrıfı Sabıkı merhum Servet 
Beyin ailesine maaş tahsisine dairdir. » Gümüşhane 
Mebusu Zeki Beyin takriri Vehip Paşa tarafından 
Suşehrinde idam edilen Yüzbaşı Nuri Beyin ailesine 
maaş tahsisine dairdir. Kütahya Mebusu Recep Be-
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yin teklifi de, Sabık Danizli Mebusu Hakkı Behiç 
Beye maaş tahsisine dairdir. Bunlara emsali misillu 
maaş tahsisine dair ve gerek birinci numaralı ve ge
rek ikinci numaralı listede isimleri bulunmayan ze
vattan ibarettir. Usulü dairesinde bir defa encümene 
göndermek lâzımdır. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efen
dim, Muş mutasarrıfı Servet Beyin eytam ve erami
linin adedi ve isimleri nedir? Kanun yapıyoruz. 
Binaenaleyh isimleri bilinmesi lâzımdır. Onun için 
müsaade buyurun, bu takriri encümene alalım, tet
kik edelim. Muhassesatı zatiyeden veyahut mahal
linden soralım. Kaç çocuğu vardır ve isimleri nedir 
ona göre maaş tahsis edelim. 

Hakkı Behiç Beye gelince: Bu zat berhayattır. 
Eytam ve eramilinin tahkikine mahal olmadığı için 
encümen buna muvafıktır. 

Çünkü yalnız bir isimdir, Hakkı Behiç Beydir. Ey
tam ve eramil maaşı yoktur. Akdaşmadeni Kaymaka
mı Şehit Tahir Beyle Hamdi Beyin eytam ve eramili 
evrak meyanında mevcuttur. Eğer Heyeti Celile, esas 
itibariyle kabul ve tensip buyurursa evrak buradadır, 
derhal dercederiz. 

Yalnız bir nokta kalıyor ki, Akdağmadeni Kay
makamı şehit Tahir Beyin eytam ve eramiline Büyük 
Millet Meclisince kabul edilen bir kanunla maaş tah
sis edilmiştir. Bu maaş çocuklarına ve refikasına kay
dı hayat şartsyîe verilmişti. Simdi miktarı maaşı tez
yit edildiği takdirde bu kaideye tevfikan yani kız ço
cukları teehhül edinceye kadar kaydıyle takyit eder
sek o vakit miktarının tezayüdü de zarurî ve tabiî 
olur. Binaenaleyh bu esasa göre Heyeti Celile noktai 
nazarım izhar buyurur. 

REİS — Yani, Servet Bey, Yüzbaşı Nuri Bey ve 
Hakkı Behiç Bey hakkındaki teklifleri encümene rni 
gönderelim? 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Efendim, 
Hakkı Behiç Bey için bir diyeceğimiz yoktur. Bu tek
life muvafakat ediyoruz. Çünkü tahkik olunacak bir 
şeyi yoktur. Fakat, meselâ Komiser Hamdi Bey ve
yahut Akdağ Kaymakamı Tahir Beyin eytam ve era
miline maaş tahsisine dair olan teklifler Encümene 
gelmiştir, fakat evvelce maaş tahsis edildiğinden tezyit 
cihetine gidilmemiştir. Heyeti Celile nazarı dikkate al
makla bu evrakın iadesinde bir fayda yoktur. 

İLYAS SAM t BEY (Muş) — Efendim, bendeniz 
takririmin Muvazenei Maliye Encümenine havalesine 
muvafakat ediyorum. 

REİS — Efendim, Muş Mutasarrıfı Servet Be
yin ailesine ve Suşchri'nde şehit edilen Yüzbaşı Nuri 
Beyin ailesine hidematı vataniye tertibinden maaş 
tahsisi hakkındaki takrirlerin nazarı itibara alınıp 
alınmayacağını reye koyacağım. Nazarı itibara alın
dığı takdirde ona göre maaş tahsis olunmak üzere 
Encümene vereceğim. İşbu iki zat hakkındaki takrirle
ri nazarı itibara alanlar lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum. Nazarı itibara almayanlar lütfen el 
kaldırsın... Nazarı itibara alınmıştır. 

SABİT BEY (Erzincan) — Nusret Bey de bera
ber... 

REİS — Onu da ayrıca reye koyacağım efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 

Encümen bir yanlışlık yapmış... 
REİS — Biliyorum efendim. Hepsinin de sırası 

geldikçe reye koyacağım. 
(Kütahya Mebusu Recep Beyin takriri tekrar 

okundu.) 
REİS — Efendim, Muvazenei Maliye Encümeni 

de bu teklifi muvafık görüyor. Bu teklifi muvafık gö
renler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. 
Muvafık görmeyenler lütfen el kaldırsın... Muvafık 
görülmüştür. 

O halde bunun da cetvele dercini Muvazenei Ma
liye Encümeninden rica ederiz. Şimdi efendim, ge
rek merhum Komiser Hamdi Bey ailesine ve gerek şe
hit Tahir Bey ailesine ve gerekse Nusret Bey ailesine 
maaş tahsisine dair olan takrirler zaten iki numaralı 
cetvelde Muvazenei Maliye Encümeni tarafından mü
lâhazat ile dercedümiş olduğundan onları ayrı ayrı 
reye koyalım. Tecelli edecek araya göre bittabi? muk-
tezası yapılır. 

Efendim, şimdi birinci cetvelde itiraza duçar olan 
yalnız bir nokta vardır. Başka bir nokta hakkında 
hiçbir azanın firkine vâkıf olmadım. Birinci cetvel
de merhum Mehmet Ali Beyin zevcesi Belkis hanım 
dörtyüz, kerimesi Fatma Mihriban hanını dört yüz 
(Teehhülüne kadar) mahdumu Mehmet Bahattin efen
di dörtyüz (Mektep tahsilini ikmal edinceye kadar). 
Evvelâ bunu reyi âlinize koyacağım. Diğerleri hak
kında bir itiraz varit olmadı. Diğerlerini heyeti urau-
miyesiyle reyi âlinize koyacağım. Merhum Mehmet 
Ali Beyin zevcesi Belkis hanım ve kerimesi Fatma 
.Mihriban hanım, mahdumu Mehmet Bahattin Efendi
ye dörtyüz kuruş maaş tahsisini reye koyuyorum. 

Kabul'edenler lütfen el kaldırsın.. .Aksini reye ko
yuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edildi efendim. Binaenaleyh birinci maddeyi re-
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yi âlinize koyuyorum. Birinci maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi efen
dim. 

Madde 2. — İşbu kanun 1340 senesi Martından 
itibaren meriyülicradır. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye Vekili 
memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen 
et kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

FERİT BEY (Çorum) — Reis Bey birinci mad
dedeki rakam yekûnu değişecektir. Hakkı Behiç Be
ye verilen maaş dolayısıyle yirmibeş lira fazla ola
caktır. 

REİS — Efendim, Akdağmadeni'nin Karamağara 
Nahiyesi Müdürü iken, usat tarafından şehit edilen 
Tevfik Beyin zevcesi Hafize, kerimeleri Didar ve Ay
şe hanımlarla mahdumları Nadir, İrfan ve Hârni efen
dilere hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisine 
dair Yozgat Mebusu sabıkı Bahri Beyin teklifi kanu
nîsi ve bunun hakkındaki takrir... 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
bu zat hakkında Encümeni Âli mülâhazat hanesinde 
şu şerhi vermiştir: «Kanun mucibince cephede vefat 
edenlere azamî maaş tahsis kılındığından kabul edil
memiştir.» Fakat bu zat Nahiye Müdürü idi. Ne cep
heye gitti, ne de askere, bu zat vazifesi başında san-
dalyasında usat tarafından parça parça edilmiştir. 
Makamının köşelerine vücudunun parçalarını çivile
diler. Encümen, bu hususta tetkikat yapmamıştır. Na
zarı merhametinize arz ederim. Asker değildir, cep
hede vefat etmemiştir. 

REİS — Efendim, Encümenin şerhini okuyorum. 
(Kanunu âhir mucibince cephede vefat edenlere aza
mî maaş tahsis kılındığından kabul edilmemiştir.) Sü
leyman Sırrı Bey bu zatın cephede vefat etmeyip, va
zifesi' başında şehit olduğunu söylediler. Muvazenei 
Maliye Encümeninin bir noktai nazarı var mıdır? 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
isyan mıntıkaları zaten cephe mıntıkası addedildi ve 
oralarda şehit edilenlere Askerî Tekaüt Kanunu mu
cibince bundan bir ay evvel kabul ettiğimiz bir tadil 
vardır. Onda azamî miktar üzerinden maaş tahsisi 
kabul edildi. Encümenin mütalâası bu idi. Yani ay

nı suretle oraları cephe telakki ediyor ve bütün mua
melâtı da o esasa göre iptina ediyordu. Mamafih bu 
zata ayrıca eytam ve eramil maaşı almamak kaydıyle 
hidematı vataniyeden maaş verilmesine Heyeti Celile 
muvafakat ederse Encümenin bir diyeceği yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
bu zat Kuvayı Milliye efradından değil, zabitanından 
da değil. Bu zat Nahiye Müdürüdür. Harekâtı Mil
liye lehinde çalışmasından münfeil olan usat, kendisi
ni parça parça etmiştir. Ne memuriyetinden ve ne de 
başka bir surette maaş tahsis edilmemiştir. 

REİS — Efendim, Akdağmadeni Karamağara Na
hiyesi Müdürü iken, usat tarafından şehit edilen Tev
fik Efendinin zevcesi Hafize, kerimeleri Didar ve Ay
şe hanımlarla mahdumları Nadir, İrfan ve Hami efen
dilere maaş tahsisini esas itibariyle reyi âlinize koyu
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, o halde Encümenden rica ederim, bunlar 
hakkında lâzım gelen muameleyi yapsınlar. Kezalik 
Millî Kahramanlarımızdan Denizli Komiseri Hamdi 
Beyin ailesine maaş tahsisine müteallik teklif vardır. 
Malûmu Âliniz, Muvazenei Maliye Encümeni tarafın
dan «Eceli mevudiyle vefat etmiştir.» diye hidematı 
vataniye tertibinden maaş tahsisi kabul edilmemiştir. 
Bunun hakkında müzakere cereyan etti. 

Şimdi Hamdi Beyin ailesine emsali misillû maaş 
tahsisini reyi âlinize koyacağım. Maaş tahsisini muvafık 
görenler lütfen el kaldırsın.. Aksini reye koyuyorum; 
kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş-
miştir efendim. O halde Encümenden buna da emsali 
vecihle muamele yapmasını rica ederiz. 

YUSUF BEY (Denizli) — Evrak meyanında tek
lifim vardır. 

REİS — Tabiî evrak meyanındaki teklifinizden is
tifade ederiz efendim. 

Şimdi efendim, Ferit Hükümeti tarafından İstan
bul'da şaiben idam olunan Urfa Mutasarrıfı sabıkı Nus-
ret Beyin ailesi ile üç çocuğuna mukaddema tahsis 
edilmiş olan maaş, bu aileyi terfihe kifayet edemedi
ğinden mukaddema tahsis edilen bin kuruş maaşın 
zevcesine hasriyle biner kuruş da çocuklarına tahsisini 
teklif ediyorlar. Bu hususta Muvazenei Maliye Encü
meni Reisi Heyeti Celilenize izahatta bulundular. Dedi
ler ki, «vaktiyle tahsis muamelesi başka bir esas üze
rinde idi, bu defa başka bir esas üzerinedir» Muva
zenei Maliye Encümeninin ısrarından sonra teklifiniz 
de musir mısınız efendim? 
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İSMAİL BEY (Karahisarı Şarki) — Muvazenei 
Maliye Encümeni bunu tashih etsin. Fakat biz ailesine 
çocuklarına maaş tahsis edelim. 

REİS — O halde reyi âlinize müracaat edeceğim. 
Bu teklifi nazarı itibare alanlar lütfen el kaldırsın.. 
Aksini reye koyacağım; kabu letmeyenler lütfen el kal
dırsın.. Nazarı itibare alınmıştır. 

O halde Urfa Mutasarrıfı sabıkı Nusret Beyin aile
siyle çocuklarına tahsisi lâzım gelen maaş hakkında da 
lâzım gelen muameleyi biran evvel ikmal buyurmasını 
Encümenden rica ederim. 
* Efendim, Muvazenei Maliye Encümenince nazarı 
itibare alınmayan zevat ailelerine de emsali misillû 
maaş tahsisine ve bermucibi teklif muhassas maaş
larının tezyidi zımnında iki numaralı cetvelin muva
zenei Maliye Encümenine iadesini teklif ediyorlar. Hal
buki bu hususta teklifleri ayrı ayrı reye koydum. Cüm
lesi Encümene verilecek. 

HALİL HULKÎ EFENDİ (Siirt) — Efendim, mak
sat hasıl oldu. Takririmi geri alıyorum. 

REİS — Pekâlâ, efendim. Usat tarafından şehit 
edilen Akdağ Kaymakamı Tahir Bey ailesine, kerime
leri hanımlara ve mahdumuna maaş tahsisine dair bir 
teklif vardır. Halbuki Bozok Mebusu Süleyman Sırrı 
Bey ayrıca evvelce Büyük Millet MecliSince, usat ta
rafından şehit edilen Akdağ Kaymakamı Tahir Beyin 
ailesine kerimelerine, mahdumuna tahsis edilen bin ku
ruş maaş iki bin kuruşa iğlağ edilmiştir ,diye bir teklifi 
kanunî yapıyorlar. Esas itibariyle bu teklifin nazarı iti-

4. — Müteaddit zevata hidematı vataniye tertibin

den maaş tahsisi hakkındaki kanun (11449) 

REİS — Celseyi açıyorum efendiler. Buyurunuz 

Hasan Fehmi Bey. 

bare alınıp alınmayacağını reyi âlinize koyacağım. Na
zarı itibare alanlar lütfen el kaldırsın.. Aksini reye koyu
yorum; nazarı itibare almayanlar el kaldırsın... Nazarı 
itibare alınmıştır efendim. Binaenaleyh bu husustaki 
muameleyi de ikmal etmesini Muvazenei Maliye Encü
meninden rica ediyorum. Başka bir takrir yoktur efen
dim. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ HA
SAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Nazarı dikkate 
alınanları şimdi verin de bakalım. 

REİS — Peki efendim. Efendim, Mustafa Necip 
Bey ailesine ve validesine ve dul kalan hemşiresine be
şer lira hidematı vataniyeden maaş tahsis edilmesini 
teklif ediyorlar. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Yalnız va
lidesi vardır. (Yalnız validesi sesleri). 

REİS — Ailesinden validesine ve dul hemşiresi 
denmiştir. Bu teklifi esas itibariyle kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Esas itibariyle kabul edilmiştir efendim. 

Efendim, Muvazenei Maliye Encümeni bugün bun
ları tespit edebilecek mi? 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ HA
SAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Şimdi vereceğiz, 
Reis Bey. 

REİS — O halde teneffüs için celseyi on dakika 
tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; saat : 3,40 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
Heyeti Celilece nazarı mütalâaya alınan takrirlerin 
münderecatmı tespit ettik. Cetvele ilâve edilecek olan 
zevat şunlardır : 

- » • —>•• •<•»» • <••• 

İKİNCİ CELSE 

Bed'i MUzakerat; Saat : 4,25 

REİS : Fethi Bey 

KÂTİPLER : Avni Bey (Bozok), Ragıp Bey (Zonguldak) 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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Esami 

Denizli Mebusu sabıkı Hakkı Behiç Bey 

Denizli Komiseri Hamdi Bey zevcesi Fevziye 

hanım 

Denizli Komiseri Hamdi Bey kerimesi Perihan 

hanım 

Denizli Komiseri Hamdi Bey mahdumu Cen

giz Efendi 

Denizli Komiseri Hamdi Bey validesi Firdevs 

hanım 

Mustafa Necip Bey validesi 
Mustafa Necip Bey hemşiresi 

Suşehrinde idam edilmiş olan Yüzbaşı Nuri 
Beyin zevcesi 

Suşehrinde idam edilmiş olan Yüzbaşı Nuri 
Beyin çocuğu 

Suşehrinde idam edilmiş olan Yüzbaşı. Nuri 
Beyin çocuğu 

Muş Mutasarrıfı Merhum Servet Beyin zev
cesi 

Muş Mutasarrıfı Merhum Servet Beyin mah
dumu Kâmuran Efendi 
Muş Mutasarrıfı Merhum Servet Beyin diğer 
mahdumu Orhan Efendi 

Muş Mutaasrrıfı Merhum Servet Beyin Keri
mesi Neriman Hanım 

Miktarı 
maaş 
Lira Mülâhaza 

25 

5 

5 Teehhülüne kadar 

5 Tahsilini ikmal edinceye kadar 

5 

20 

5 
5 

10 

5 

5 Tahsillerini ikmal edinceye kadar 

5 Kızların teehhüdülüne kadar 

15 

10 

1 
5 I Tahsillerini ikmal 

f edinceye kadar 
5 J 
5 Teehhülüne kadar 

25 
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Esami 

Akdağ Kaymakamı şehit Tahir Bey zevcesi 
Memnune Hanım 
Akdağ Kaymakamı şehit Tahir Beyin kerimesi 
Mihrinnisa Hanım 
Akdağ Kaymakamı şehit Tahir Beyin kerimesi 
Nülüfer Hanım 
Akdağ Kaymakamı şehit Tahir Beyin kerimesi 
Tahire Hanım 
Akdağ Kaymakamı şehit Tahir Beyin mahdu
mu Ertuğrul Efendi 

Karamağara Nahiyesi Müdürü Tevfik Bey 
zevcesi Hafize Hanım. 
Karamağara Nahiyesi Müdürü Tevfik Bey 
kerimesi Didar Hanım 
Karamağara Nahiyesi Müdürü Tevfik Bey 
kerimesi Ayşe Hanım 

Karamağara Nahiyesi Müdürü Tevfik Bey 
mahdumu Hami Efendi 
Karamağara Nahiyesi Müdürü Tevfik Bey 
mahdumu Nadir Efendi 
Karamağara Nahiyesi Müdürü Tevfik Bey 
mahdumu trfan Efendi 

Urfa Mutasarrıfı merhum Nusret Beyin zev
cesi 
Urfa Mutasarrıfı merhum Nusret Beyin mah
dumu Tarık Efendi 
Urfa Mutasarrıfı merhum Nusret Beyin mah
dumu Mazlum Efendi 
Urfa Mutasarrıfı merhum Nusret Beyin mah
dumu Müntekim Efendi 

Miktarı 
maaş 
Lira Mülâhaza 

2 . . 

1 
2 I 

I Teehhüllerine kadar 
2 f Evvelce tahsis edilmiş olan miktara zamimetne 

2 J 
2 Tahsilini ikmal edinceye kadar 

10 

5 
4 1 
4 I Teehhüllerine kadar 

r 
j 
ı 

4 | 

l 
4 f Tahsillerini ikmal edinceye kadar 

u 
25 

10 
] 

5 | 
Tahsillerini ikmal edinceye kadar 

5 f Evvelki maaşlarına zamimeten verilecektir. 

25 
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Bu esasa göre kabul edilecek olan tahsisatın yekû
nu muhassesatı zatiye bütçesinin 57 nci faslın birinci 
maddesine (68 760) lira ilâve edilmek lâzım gelir. 
58 nci fasıl olan tahsisatı fevkalâde faslına da (34 380) 
lira zam etmek icap eder. Muhassesatı zatiye bütçesi 
evvelce Heyeti Celilenizin nazarı tasvibinizden geçti
ği için şimdi bu iki faslın rakamını ilâveten tadil et
mek icap eder ki ayrıca bir kanun tanzimiyle bütçe
ye bu tahsisatın yekûnunu ilâve etmek lâzım gelecek
tir. Binaenaleyh muameleyi birden bitirmiş olmak 
için faslın yekûnlarını da tadil ettik, (52) zata tah
sis edilen maaşa ait maddeye ilâve edildi. Yalnız 
maddei kanuniyedeki (52) zat yerine (29) ilâvesiyle 
(81) olacak, maddei kanuniye ona göre tashih edile
cektir. 

REİS — Efendim, hidematı vataniye tertibinden 
maaş tahsisine dair olan kanununun birinci maddesin
de «isimleri merbut cetvelde gösterilen (52) zata» de
niyor. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — (29) daha 
ilâve edilecek. 

REİS — Binaenaleyh (81) zata demek lâzım ge
lecektir. «İsimleri merbut cetvelde gösterilen (Sek-
senbir zata hizalarında muharrer şürut ve miktara 
tevfikan hidematı vataniye tertibinden...) Efendim, 
buradaki rakamı da değiştirmek lâzım gelecektir. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Değiştirdik 
efendim. Lütfen müsaade buyurunuz. 

SABİT BEY (Erzincan) — Arkadaşlar, tehcir 
meselesinden idam edilmiş bir zat vardır ki yalnız o 
zatın ailesi kalıyor. Nemrut Mustafa Paşa Divanı 
harbi tarafından Hafız Abdullah Efendi namında 
Erzincanlı bir adam idam edildi. Şimdi tehcir mese
lesinden idam edilip de ailesine maaş tahsis edilme
yen yalnız bir o kaldı. Onun ailesi vardır. Fakat is
mini bilmiyorum telgrafla sordum. Lâkin zannediyo
rum ki, telgrafla cevap gelinceye kadar bu hidematı 
vataniyeden maaş alanların muamelesi ikmal oluna
caktır. Lütfen bunun haremine de... 

FALİH RIFKI BEY (Bolu) — Hafız Abdullah 
Efendi değil mi? 

SABİT BEY (Devamla) — Evet efendim odur. 
İdam edilmiştir. Binaenaleyh bunun haremine de bin 
kuruş maaş tahsisini istirham ediyorum. İsmi geldi
ği zaman şeyine geçsin çok rica ediyorum, zannede
rim Muvazenei Maliye Encümeni de muvafakat eder. 
(Kabul sesleri.) 

REİS — Efendim, tekrar müzakere mi açacağız 
burada? 

SABİT BEY (Devamla) — Efendim, bir isim
dir bir isim. 

REFİK BEY (Konya) — Efendim, bendeniz 
maalesef birinci müzakerede bulunmadığım için nok
san kalan bir ciheti Heyeti Celilenize arz edece
ğim. Konya İsyanında usat tarafından sureti feciada 
öldürülen Sivaslı Hoca Ali Kemali vardır. Bu adam 
Müdafaai Hukuk teşkilâtında bidayetinden nihayeti
ne kadar hakikaten fedakârane bir surette hizmet 
etmiş ve o yüzden usatm pek feci bir surette hücu
muna maruz kalarak öldürülmüştür. Bunun ailesi pe
rişandır. Heyeti Celilenizden istirham ediyorum. Bu 
da diğer arkadaşlar meyanına ithal edilsin. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu). — Reis Bey bir tek kişi 
daha var. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Reis Bey bunun 
arkası gelmez. Benim de beş, on tane bildiğim var
dır. 

REİS — Efendim, birinci celsede bulunmamış 
ikinci celsede bir şey teklif ediyor. Birinci celsede 
bulunmak ve o zaman teklif yapmak lâzımdı. Ge
rek Refik Beyin, gerek Sabit Beyin tekliflerini esas 
itibariyle Muvazenei Maliye Encümenine vermekten 
başka çare yoktur. Şimdi Şükrü Bey teklif yapıyor. 
Sonra bir tane daha, bir tane daha, akşama kadar 
teklif vâki olacak. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim, Gerede Mal 
Müdürü Reşat Bey Müdafaai Hukuk Azasmdandır 
diye Düzce'ye giderken hâlife ordularının yani, hâ
life ordularının adamları olan abazalar tarafından 
parça parça edilmiştir. Cenazesini sokaklarda ayak
larına ip takarak öyle sürüklediler. Bunun da çoluk 
ve çocuğu perişan bir haldedir. Bunu da nazarı dik
kate alınız. 

REİS — Efendim, bütün azayı kiramdan her biri 
teklifi kanunîde bulunmak hak ve salâhiyetine haiz
dir. Bu teklifleri yapsınlar. Ayrıca icabı vecihle Mu
vazenei Maliye Encümenine havale ederiz. (Doğru 
sesleri) Şimdi birinci celsedeki müzakere neticesini 
Heyeti Celilenize arz edeceğim. Birinci celsede kabul 
etmiş olduğunuz takdirler muktezasınca birinci mad
de şu şekli alıyor. 

Madde 1. — «İsimleri merbut cetvelde gösterilen 
(81) zata hizalarında muharrer miktar ve şuruta tev
fikan hidematı vataniye tertibinden şehrî ceman 
(6 985) lira tahsis edilmiştir.» Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu efendim. 
Cetveldeki tadilât da şu şekildir. Cetvele ilâve olu
nacak. 
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(Ahiren ilâve olunan (29) kişilik liste tekrar okun
du.) 

TUNALI HÎLMÎ BEY (Zonguldak) — Efendim, 
Urfa mutasarrıfı merhum Nusret Beyin mahdumu 
Nasuhi Bey vardır. Fakat Müntekim mi bilmiyo
rum, rica ederim yanlışlık olmasın efendim. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Reis 
Beyefendi elde mevcut bulunan teklifi kanunîdeki 
isimleri aldık biz bilmeyiz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Tashih 
buyurulsun hattâ Nasuhi mektebe verilmiştir. 

REİS — Herhalde kendisinin mahdumudur. Bel
ki Müntekim Nasühidir. Binaenaleyh cetvele bu su
rette ilâve edilmiştir. Efendim! Gerek bu kanunu 
gerekse bundan evvel kabul edilmiş olan kanunları 
reyi âlinize vazedeceğim. Kabul edenler beyaz, etme
yenler kırmızı rey puslası verecektir. 

FERİT BEY (Çorum) — Efendim, tayini esami
ye hacet yoktur. Bütçede rakam tashihidir. Heyeti 
umumiyesini reye koyunuz. 

REİS — Efendim, Heyeti umumiyesinin tayini 
esami ile reye vaz'ına lüzum yoktur. Bütçeye gireceği 
ve bütçe heyeti umumiyesi de ayrıca tayini esami ile 
reye vazolunacağı için bunun tayini esami ile reye 
konulmasına lüzum yoktur diyorlar. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Var, niçin 
olmasın. 

REİS — Tayini esamiye lüzum vardır. Kabul 
edenler beyaz, etmeyenler kırmızı versinler. 

FERİT BEY (Çorum) — Efendim, Muvazenei 
Umumiye Kanunu henüz gesbi katiyet etmedi. Me
sele oraya bir rakam ilavesidir. 

5. — Usat ile vukubulan müsademede şehiden ve
fat eden Kızılca Nahiyesi Müdürü Âdil Efendinin 
validesi Selime ve zevcesi Havva İsmet ve kerimesi 
İffet hanımlara hidematı vataniye tertibinden maaş 
tahsisine dair (11121) numaralı kanun lâyihası ve 
Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri 
mazbataları : 

REİS — Mazbataları okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti 

Kalemi Mahsus 
Adet : 184 

Ankara : 4 . 9 . 1336 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Tokat'a tabi Kızılca Nahiyesi Müdürü Âdil Efen

dinin usat ile vukubulan müsademe neticesinde mec

ruh bilâhare aldığı yaradan vefat ettiği Üçüncü Kol
ordu Kumandanlığının iş'arı üzerine Dahiliye Ve
kâleti Cclilesince tanzim ve 19 Ağustos 1336 tari
hinde tevdi olunan kanun lâyihası Heyeti Vekilece 
tasvip olunarak berayı tasdik Büyük Millet Meclisi 
Riyasetine arz edilmiş olmakla ifayı muktezasmı ri
ca ederim. 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 

Lâyihai Kanuniye 
Birinci Madde : Usat ile vukubulan müsademede 

şehiden vefat eden Kızılca Nahiyesi Müdürü Âdil 
Efendinin validesi Selime ve zevcesi Havva İsmet 
ve kerimesi İffet hanımlara hidematı vataniye ter
tibinden ikişer yüz kuruş maaş tahsis olunmuştur. 

İkinci Madde : Tarihi neşrinden muteber olan 
işbu kanunun icrasına Maliye Vekâleti memurdur. 
4 Zilhicce 1338 ve 19 Ağustos 1336 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 

Dahiliye Vek. Vekili 
Doktor Adnan 

Müdafaai Milliye Vekili 
Fevzi 

Maliye Vekili 
Ferit 

Umuru Şerriye Vekili 
Fehmi 

Adliye Vekili Namına 
Ahmet Muhtar 

Maarif Vekili Namına 
Mahmut Esat 

Hariciye Vekili 
Ahmet Muhtar 

Sıhhiye Vekili Umuru İktisadiye Vekili 
Doktor Adnan Mahmut Esat 

Nafıa Vekili Erkânı Harbiye Umumiye 
Reisi 
İsmet 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Usat ile vukubulan müsademede şehit olan To
kat'a tabi Kızılca Nahiyesi Müdürü Âdil Efendinin 
ailesi efradına hidematı vataniye tertibinden maaş 
tahsisine dair olan lâyihai kanuniye mütalâa olun
du. Şehidi mumaileyhin nizamen muayyen müddeti 
hizmeti ikmal edememiş olduğu anlaşılıyor. Binaen
aleyh müddetini ikmal etmiş addedilerek eytam ve 
eramiline bu tertipten maaş tahsisi muvafık ve He
yeti İcraiyenin ayrıca nakdî bir mükâfat ile ailei 
mumaileyhayı ikdar edebilmek salâhiyetine maliki-
yeti derkâr bulunmuş olduğundan hidematı vata
niye tertibinden maaş tahsisi muamelesinin kuşat 
edilmemesi maslahata ve hal ve mevkie daha evfak 
görülmüş olmakla mumaileyh Âdil Efendinin aile-
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sine berveçhi maruz eytam ve eramil maaşı tahsisi 
tensibedilerek lâyihai kanuniye o suretle arz ve tak
dim olundu. 14 Eylül 1336 
Kavanini Maliye Encümeni 

Reisi namına Mazbata 
Muharriri Kâtip 
Erzurum Biga 

Süleyman Necati Hâmit 
Aza Aza 

Çorum Karahisarışarki 
Sıddık Mesut 
Aza Aza 

Genç Gümüşhane 
Celâl Veysel Rıza 

Kavanini Maliye Encümenin Teklifi 
Birinci Madde : Usat ile vuku bulan müsademede 

şehiden vefat eden Kızılca Nahiyesi Müdürü Adil 
Efendinin müddeti hizmeti on iki seneyi mütecaviz 
addedilerek validesi Selime ve zevcesi Havva İsmet 
ve Kerimesi iffet hanımlara eytam ve eramil maaşı 
tahsis olunmuştur. 

İkinci Madde : Tarihî neşrinden muteber olan 

işbu kanunun icrasına Maliye Vekâleti memurdur. 
Sabık Muvazenei Maliye Encümeninin Mazbatası 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Usat ile vuku bulan müsademede şehid olan Kızıl
ca Nahiyesi Müdürü Âdil Efendinin validesi Se
lime ve zevcesi Havva İsmet ve kerimesi İffet hanım
lara hidematı vataniye tertibinden ikişer yüz kuruş 
maaş tahsisi lüzumuna dair Heyeti Vekilece tanzim 
ve berayı tasdik Meclisi Âliye tevdi olunan lâyihai 
kanuniye Encümenimize de havale buyurulmakla 
mütalaa ve tetkik olundu. 

Şehidi mumaileyhin nizamen muayyen olan müd
deti hizmeti ikmal edememiş olması hasabiyle aile
sine kanunu mahsusuna tevfikan maaş tahsis oluna-
mıyacağı, mahaza hidematı vataniye tertibinden 
maaş itası muamelesinin tevsii de halen ve zamanen 
muvafıkı maslahat görülemiyeceği cihetle müddeti 
hizmetini ikmal etmiş addedilerek o suretle ve kanu
nu mezkûr mucubince şehidi mağfurun eytam ve 
eramilinin terfih ve iktidarı münasip olacağı kavanini 
Maliye Encümeni tarafından dermeyan olunmuş ve 
şu mütalaa umumiyet itibariyle Encümenimizce de 
muvafık görülerek bu noktai nazara ve bu misillû 
hidematı vatanpervarane ibraziyle terki hayat eden 
memurinin müddeti hizmetlerine nazaran tekaüt ve 

İstifa Kanununun bazı mevaddını muaddil olmak üze
re bir lâyihai kanuniyenin Heyeti Umumiyeye teklifi 
muamelesi derdest bulunmuştur. Ancak mezkûr lâyi
hanın iktisabı katiyet edinceye kadar ailesine hidema
tı vataniye tertibinden maaş tahsisi Heyeti Vekilece 
teklif olunan Kızılca Nahiyesi Müdürü Âdil Efendi 
merhumun eytam ve eramilinin bir an evvel tesriri lâ-
zimeden bulunmasına ve tahsis olunacak maaşın şa
yanı istiksar görülemediğine binaen Heyeti Müşarü-
ileyhaca tanzim olunan maddei kanuniye lâyihasının 
kabulü muvafık mütalâa kılınmış olmakla keyfiyetin 
Heyeti Umumiyeye arzı tezekkür olunmuştur. 

Muvazene Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Ferit Recai Fuat 
Kâtip Aza 

Kozan Mardin 
Mustafa Lütfi Necip 

Aza 
Sivas 

Mehmet Rasim 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye 
Encümeni 
Adet : 33 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Usat ile vukubulan muharebede şehit olan Kızıl
ca Nahiyesi Müdürü Âdil Efendinin validesi Seli
me ve zevcesi Havva İsmet ve kerimesi İffet hanımla
ra hidematı vataniye tertibinden ikişer yüz kuruş 
maaş tahsisine dair Heyeti Vekilece bittanzim be-
rayi tasdik Meclisi Âliye tevdi ve sabık Muvazenei 
Maliye Encümenince tasvip olunan ve tecdidi intiha
bat dolayıstyle tekrar Encümenimize havale buyuru-
lan lâyihai kanuniye ve merbutatı aynen kabul edi
lerek Heyeti Celilenin nazarı tasvibine arz olunmuş
tur. 1 Nisan 1340 

Reis Mazbata Muharriri 
Gümüşhane Çorum 

Hasan Fehmi Ferit Recai 
Kâtip Aza 

Trabzon Mersin 
Hini imzada bulunamadı Niyazi 

Aza Aza 
Ertuğrul Diyarbekir 

Doktor Tevfik Fikret Şeref 
Aza 

İstanbul 
Ahmet Hamdi 
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vadda ihtiyaç vardır. Bunun için de tesrii Muhakemat 
namiyle bir kanun yapılmıştır. Heyeti Celilenize de 
takdim edilmiştir. Eğer müsaade ederseniz bu kanun 
lâyihası Pazartesi günü mevzubahis edilsin ve çıkarıl
sın. (Hay hay sesleri.) 

REÎS — Vekil Bey, Pazartesi günü müzakeresini 
teklif ediyorlar. Evvelemirde müstaceliyet müzakere
sini reye koyacağım. Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı efendim? (Hayır sesleri.) Maddelere geçilme
sini reyi âlinize vaz ediyorum; kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kızılca Nahiyesi Müdürü Âdil Efendinin ailesine 
Hidematı Vataniye Tertibinden maaş tahsisi 

hakkında Kanun 

Madde 1. —• Usat ile vukubulan müsademede şe-
hiden vefat eden Kızılca Nahiyesi Müdürü Âdil Efen
dinin validesi Selime ve zevcesi Havva İsmet ve ke
rimesi iffet hanımlara hidematı vataniye tertibinden 
ikişer yüz kuruş maaş tahsis olunmuştur. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 

AVNİ BEY (Cebelibereket) — Efendim, bazı me-
vad arasında derecatı tahsilini ikmal edinceye kadar 
deniliyor, derecatı tahsil gayrı muayyendir bu suretle 
olamaz. 

REİS — Maddede öyle bir şey yok efendim. 
AVNİ BEY (Cebelibereket) — Diğerlerinde var 

efendim. 
REİS —• Diğerleri geçti efendim. Madde hakkında 

başka söz isteyen var mı? (Hayır sesleri.) Maddeyi 
aynen reyi âlinize vaz ediyorum; kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi efendim. 

Madde 2. —• Tarihi neşrinden muteber olan işbu 
kanunun icrasına Maliye Vekâleti memurdur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksi
ni reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul olundu efendim. 

Bu kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reye koyuyorum. Kabul edenler beyaz, kabul etme
yenler kırmızı vereceklerdir. 

6. —: Tesrii Muhakemat hakkında Kanun lâyihası 
ve Adliye Encümeni mazbatası (1/474) 

ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
(İzmir) — Efendim, bundan evvel kabul buyur ulan 
Teşkilâtı Adliye Kanunu ile alâkadar olan Tesrii 
Mahakim Kanunu vardır. Doğrudan doğruya yeni 
teşkilâtla alâkadardır. Malumuâliniz olduğu vechi üze
re mahkemei ş'eriyeleri mahakimi asliyeye verdik, İs
tiklâl Mahkemesi teşkilâtını da lağv ettik. Binaen
aleyh bu iki mahkemenin vazifei asliyesi tabiî di
ğer mahkemeye verilecektir. Aynı zamanda mahke
melerde davaların süratle rüyet edilmesi için bu me-

Pazartesi ruznamesine ithalini de reye koyuyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul olundu efendim. 

7. — 1908 senesinde Lizbon'da telgraf ve 1920'de 
Madrit'de posta için inikat edip hükümeti zaile tara
fından iştirak edilmiş olan beynelmilel kongrelerce 
tespit edilen mukavelât ve nizamat'a Büyük Millet 
Meclisi Hükümetince de iştirak edilmesi Heyeti Veki-
lece tensip edildiğinden tasdikine dair İcra Vekilleri 
Riyasetinden mevrut (3/23) numaralı tezkere ve Pos
ta ve Telgraf Encümeni mazbatası : 

REİS — Müzakeresine geçiyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
Kalemi Mahsus Müdiriyeti 

6/1257 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

1908 senesinde Lizbon'da telgraf ve 1920 de 
Madret'de posta için inikat edip hükümeti zaile tara
fından iştirak edilmiş olan beynelmilel kongrelerce 
tespit edilen mukavelât ve nizamata Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükümetince de iştirak edilmesi He
yeti Vekilece tensip ve alâkadarana tebliğ edilmiş ise 
de ittihada dahil hükümetlerce mukavelât ve müte-
ferriatının tasdik edilmiş olmasına ve aynı zamanda 
gelecek kongrelerin zamanı inikadı münkaribülhulûl 
bulunmasına nazaran mukavelâtı mebusenin emri 
tasdike ait muamelenin biran evvel ifa ve itinamı 
BERN kaleminden iltimas olunduğu ve mukarreratı 
mebusenin elyevm fiilen münasabatı mütekabilede 
cari olmasına nazaran resmen tasdike ait muamelât 
ve merasimin icra ve itmamında mahzur görülme
mekte ise de beynelmilel bir takım mukavelâta işti
rak mevzubahis öldüğünde bu bapta Büyük Millet 
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Meclisinden bir karar ihtihsali hakkındaki Dahiliye 
Vekâletinin 26 . 3 . 1339 tarih ve Posta ve Telgraf ve 
Telefon Müdiriyeti Umumiyesi 10354/541 numaralı 
tezkeresi 29 . 3 . 1339 tarihli içtimamda ledettezekkür 
keyfiyet Heyeti Vekilece bittensip Meclisi Âliye arzı 
takarrür etmekle ifayı iktizasiyle neticesinin iş'arına 
müsaade buyurulmasını istirham eylerim efendim. 

icra Vekilleri Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

Kararname Sureti 

Beynelmilel Posta ve Telgraf münasebatını tan
zim eden beynelmilel mukavelâtı umumiye Türkiye 
Devletinin, Posta ve Telgraf ittihatlarının bidayeti 
teessüsünden beri iştirak eylediği ve mukavelâtı mez-
kûre zaman zaman beynelmilel kongrelerde ilcaat ve 
terekkiyata göre tetkik ve mukarreratı cedide kabul 
olunduğu ve son posta mukavelenamei umumîsi 1920 
senesinde yani mütarekeden sonra akdolunmuş ve 
buna Babıâli, murahhas izamı suretiyle iştirak eyle
miş olmakla beraber merasimi tasdikiyeyi ifa etme
diği ve telgraf ve telsiz telgraf konferansları mütare
keden evvel olduğuna ve birincisinin tasdiki muame
lesi de ifa kılındığına göre bunlar mevzubahis olma
yıp yalnız Telsiz Telgraf konferansının tasdiki mu
amelelinin kaldığı ve Babıâlice mütarekeden sonra 
ittihaz edilmiş olan mukarreratın muteber olmama
sına binaen ve tebdili vaki üzerine hükümeti milliye-
ce ahkâmı fiilen hali tatbikte olan mezkûr posta mu
kavelenamesine esasen iştirak edilmiş midir, yoksa 
bir hükümeti cedide olarak yeniden iştirak edilmek 
mi lâzım gelmektedir, meselesi tahaddüs ettiği ve 
mezkûr mukavelenameye iştirak için tariki siyasî ile 
İsviçre Hükümeti Hariciye Dairesine müracaat edil
mek lâzım gelip, 1 Kânunisani 1339 tarihli kararna
meye tevfikan Hariciye Vekâletince Paris Mümessi
limiz marifetiyle bu hususta yapılan teşebbüsata kar
şı dairei mezkûrece Türkiye, esasen ittihada dahil 
bulunduğundan yalnız mukavelâtm tasdikinden baş
ka yapılacak bir şey olmadığı cevabı verilmiş ise de 
cevabın bu zeminde olması İsviçre Hariciyesince 
mütarekeden sonra Babıâli tarafından müttehaz mu
karreratın Hükümeti Milliyece muteber olmadığının 
meçhul olmasından ileri gelmiş bulunması varit ol
duğu ve yeniden iştirak bahsinde ise hükümetimizin 
bitaraf devletler tarafından tanınıp tanınmadığı me-
selei siyasiyesi ileri sürülmüş ve bitaraflar bu noktai 
esasiye hakkında bize bir cevap itasına sevk edilmiş 
olup, bitarafların bir kısmı müzakeratı maliye neta-
yicine intizaren mühim bir vaziyet muhafaza eyledik

leri, binaenaleyh bitaraflar bu mesele üzerinde beya
nı mütalâaya sevk edildiği ve menfi bir cevap alın
dığı takdirde gerek bu posta meselesinin ve gerek bu
na mümasil hükümatı mezkûre ile münasebatımızı 
tayin eden diğer bazı mesailin sureti hal ve tesviye
lerinin kesbi müşkülât edeceği Paris Mümessilliğin-
ce dermeyan olunması üzerine Hariciye Vekâletince 
keyfiyetin şu sırada ortaya atılması arzu edilmeyen 
Hükümeti Milliyemizin bitaraf devletlerce tasdiki 
meselesinin meydana çıkmasına vesile bahşeylemesi 
melhuz bulunduğu ve mesrudatı ânifeye mebni hü
kümetin filhal posta ittihadına dahil olup olmadığı 
meşkûk kaldığı ve eğer dahil addedilirse bu; Babıâ-
linin mütarekeden sonra vaki bir muamelesini ve 
bunun netayicini de kabul eylemek demek olup, bu
nun iradı misal kabilinden mevzubahis olması da 
melhuz olduğu ve bu sureti telâkki mucibince hükü
metçe mukavelenamesi mesrudun tasdiki ve nüshai 
musaddakasının tevhidiyle birlikte İspanya Hüküme
tine tebliğ ve tasdiki iktiza ettiği ve aynı zamanda 
birinci sınıf devletler meyanında Bern ittihadı kale
minin masarifine geçen 1920 ve 1921 senelerine ait 
Babıâlice tediye edilmemiş bulunan hissei iştirakiye 
olarak on bir bin küsur İsviçre frangının tesviyesi 
icap eylediği ve bu noktada Hariciye Vekâleti Celi-
lesince Osmanlı İmparatorluğunun sahasiyle Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hükümetinin saha ve menabii 
arasındaki farka nazaran masarife iştirakte birinci 
mertebeyi işgal eylemek münasip olup olmadığının 
alelhusus beynelmilel bir takım mukavelât mevzuba
his olup muahedat akdi ise Meclisin salâhiyatı cüm
lesinden olduğuna göre, bu bapta Meclisten karar is
tihsali lâzım gelip gelmediğinin şayanı teemmül bu
lunduğu ve Hükümetçe salâhiyeti haiz murahaslar 
izamı suretiyle bidayeten kabul edilmiş ve münhası
ran Posta ve Telgraf İşletmesinin ittırat ve tensikine 
hadim olmaktan ibaret bulunmuş olan Madrit Posta 
Mukavelenamesinin gerek yeniden iştirak gerek tas
diken tatbik suretlerinde idarece hiç bir fark ve te
sir mevcut olmadığı gibi masarife iştiraki medeniyfe-
sinin birinci sınıf olarak muhafazası Heyeti Vekile-
nin 6/258-8 numara ve 29 . 12 . 1338 tarihli kararı 
icabatından bulunmuş olmakla esas meselenin, yani 
Hariciye Vekâleti Celilesince dermeyan olunan mü-
talaata göre siyaseti Devlet muktezasmca mukavelei 
mezkûrun yeniden iştirak suretiyle mi, yoksa tasdik 
suretiyle mi kabulü şıklarından hangisinin daha mu
vafık bulunduğunun tayinini Dahiliye Vekâletinin 10 
Mayıs 1339 tarih Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umu
miyesi Telgraf Umuru Müdiriyeti 15321/391 numa-
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ralı tezkeresinde bildirilmesine mebni keyfiyet İcra 
Vekilleri Heyetinin 1 . 7 . 1339 tarihli içtimaında le-
dettezekkür tasdik suretiyle kabulü takarrür etmiş
tir. 

1. . 7 . 1339 

tcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

Müdafaai Milliye Vekâleti 
Vekili 

Hüseyin Rauf 
Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 
Dahiliye Vekili 

Ali Fethi 
Nafıa Vekili 

Feyzi 
Erkânı Harbiyei Umumiye 

Vekâleti Vekili 
Hüseyin Rauf 

Seriye Vekili 
Musa Kâzım 

Adliye Vekili 
Rifat 

Hariciye Vekâleti Vekili 
Hüseyin Rauf 
İktisat Vekili 
Mahmut Esat 
Maarif Vekili 

İsmail Sefa 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekâleti Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 

Posta ve Telgraf Encümeni 

2/3 Karar 7.4.1340 

Posta ve Telgraf Encümeni Mazbatası 
1324 - 1908 senesinde Lizbon'da akdedilen bey

nelmilel telgraf ve 1336 - 1920 senesinde Madrit'te 
inikat eden Posta kongrelerinde tespit edilen muka-
velât ve teferruatının tasdiki lüzumunu mutazammın 
olarak İcravekilleri Heyeti Riyasetinden varit olan 
29. Mart. 1339 tarihli tezkere ile İcravekilleri Heyeti
nin 1 Temmuz 1339 tarihli Kararnamesi ledelhavale 
Encümenimizce tetkik ve mütalaa olundu. 

1908 Beynelmilel telgraf mukavelenamesi halen 
mer'i bulunmaktadır. Ancak bu kongrenin inikadı 
meşrutiyeti idarenin bidayetlerine tesadüf etmiş ve 
mukavelename tasdik için mülga Meclisi Mebusana 
tevdi edilmiş ise de kanunu muvakkat halinde mev
kii tatbik ve icraya konularak Meclisi Mebusan ve 
Encümenlerin ruznamesini işba eden birçok kararna
meler, lâyihalra ve teklifler meyanında bu mukavele
namenin tasdik muamelesi de yapılamamış, mütera-
keyi müteakip hadis olan ahval ise, bizzarure muame-
lei tasdiki tavik etmiştir. 

1920 posta mukavelesine her ne kadar bundan ev
vel yani 1331 - 1915 tarihinde akdedilen mukavele de 

Meclisin tasdikine iktiran etmemiş ise de bu mukave
le 1336 - 1920 de akdedilen Madrit mukavelesiyle te
kemmül ve tebeddül ettiğinden Encümenimizce yalnız 
mukavelâtı sabıkanın da tasdikini tazammun ve bey
nelmilel muamelâtça kiymettar tadilâtı ihtiva eden 
bu son mukavelenamenin tasdiki mevzubahis olmuş 
ve hükümeti zailenin iştiraki ile akdedilen bu muka
velenamede ittihada dahil bütün hükümetlerce tas
dik olunduğu gibi mukavelenamenin hükümetimiz 
lehine istisnaî ahkâmı havi ve elyevm bu ahkâm dai
resinde münasebatı mütekabile cari olduğu anlaşılmış
tır. 

Binaenaleyh Encümenimizce gerek 1908 telgraf 
ve gerek 1920 posta mukaveleleriyle müteförriatının 
tasdiki muvafık görülmüş ve beynelmilel mukavele
lerin tasdiki muamelesinin bu derece tehiri beyneddü-
vel mer'i usule mugayir görülerek bu mukavelelerle 
müteferriatının derhal müzakere ve tasdikinin He
yeti Celileye arzına karar verilmiştir. 

Posta Telgraf 
Encümeni Reisi Namına 

Giresun 
Hakkı Tarık 

Katip 
Trabzon 
Rahmi 
Aza 

Ertuğrul 
Halil 

Mazbata Maharriri 
Giresun 

Hakkı Tarık 
Aza 
Van 

Mehmet Münip 
Aza 

Kângırı 
Rifat 

HARİCİYE ENCÜMENİ REİSİ CELÂL NURİ 
BEY (Gelibolu) — Efendim, Lozan muahedesi muci
bince devletimiz,' bir takım muahedatı ve bununla be
raber takarrür eden birçok ahkâmı kabul etmekle 
mükelleftir. Bunların adedi 50 - 60 kadardır. Bunlar
dan birisi de elyevm müzakere edilen 1908 deki Liz
bon telgraf ve 1922 Madrit'deki posta ittihadına işti
rak mesailidir. Bunları kabul etmek zarurîdir. Zaten 
ahittir. Bu mukavelâtı saltanatı zaile yapmıştı. Halbuki 
Devlet değişmiştir. Binaenaleyh yeni Cumhuriyetimiz 
namına re'sen iştirak etmek lâzım gelirki, ahde muva
fık olan budur. Zaten Encümen mazbatasında «muka-
velei mezkûrenin yeniden iştirak suretiyle mi yoksa 
tasdiki suretiyle mi hangisinin daha muvafık olduğu
nun tayinini Dahiliye Vekâletinin... Tarih... Numaralı 
tezkeresiyle bildirilmesi mercudur.» Deniliyor. Bina-* 
enaleyh iki şıktan birinin ihtiyarı lâzım geliyor, Dev
let teceddüt ettiğinden Türkiye Cumhuriyeti namına 
bu mukavelâta yeniden ve re'sen iştirak etmek lâzım
dır. Bu bapta takririmizi verdik. 
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YUSUF AKÇURA BEY (İstanbul) — Efendim, 
hukuku esasiyeye ve münasebatı beyneldüveliyemize 
müteallik esaslı iki mesele mevzubahis olmuştur. Eğer 
tasdik suretiyle şu mebhus olan mesail yapılacak olur
sa o halde hükümetimiz sabık Babıâli Hükümetinin 
adeta istitalesi halinde kalmış bulunacaktır. Eğer iş
tirak suretinde yapılacak olursa Hariciye Vekâletinin 
tahlili üzerine Heyeti Vekilenin ita ettiği kararda da 
okuyacaksınız, okumuşsunuzdur. Orada görülüyorki, 
iştirakimiz takdirinde bazı bitaraf devletler, henüz bi
zi tasdik etmemeleri itibariyle, bazı müşkülât çıkara
bilir deniliyor. Binaenaleyh şu mesele münasebetiyle 
bir tertip karşısındayız. Eğer Heyeti Vekilenin muva
fık gördüğü gibi 2.7.1339 tarihli içtimaında ledette-
zekkür tasdik suretiyle kabulü cihetine gidilecek olur-
.sa o vakit, Türkiye Cumhuriyeti yeni bir Devlettir, es
ki imparatorluğun devamı değildir, Onun yapmış 
olduğu bir mukaveleyi tasdik etmiş olacağız. Bu su
retle de eski hükümetin istitalesi olduğumuzu kabul et
miş olacağız, yok icra vekilleri Heyetinin içtihadına 
iştirak etmeyip de şimdi Hariciye Encümeni Reisi 
Muhtereminin irat ettikleri veçhile iştirak suretine gi
decek olursak, Hariciye Vekâletinin tahlilinde göster
diği veçhile henüz bazı bitaraf devletler tarafından 
Cumhuriyetimizin kabul edilmemiş olması dolayısıyle 
iştirakin kabil olup olmadığı meselesi çıkıyor. Şimdi 
Reis Bey iştirakin kabul olunduğunu, Lozan muahede
sine istinaden söylüyorlar. Bunun için, tasdike gitme
mek ve cidden yeni bir devlet olan Türkiye'yi iştirak 
suretiyle Lizbon muahedesine vaz'ı imza ettirmek ik
tiza eder. 

Binaenaleyh eğer Reis Beyin fikri hakkında bir 
tereddüt hasıl olursa bendeniz, bunun bir defa da Ha
riciye Encümenine ve hatta icabederse Kanunu Esasi 
Encümenine gönderip bittetkik bir mazbataya raptı ve 
o suretle müzakeresini teklif ediyorum. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Lozan muahe
desiyle biz bilâhare bunları tasdik edeceğimizi taah
hüt ediyoruz. 

REİS — Evet tasdiki taahhüt edilmiştir. Tasdik 
olunmuş demektir. 

YUSUF AKÇURA BEY (İstanbul) — Hariciye 
Encümenine bir defa gitmesi lâzımdır Reis Bey. 

REİS — Hariciye Encümenine gitmesini teklif 
ediyorlar. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın.. Ak
sini reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın.. Kabul olundu efendim. 

8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Cumhu
riyeti arasında münakit 3 Mart 1340 (1924) tarihli mu-
hadenet muahedenamesinin tasdiki hakkında (1/476) 
numaralı kanun layihası ve Hariciye Encümeni maz
batası. 

REİS — Efendim, Türkiye ve Almanya Hükü
metlerinin murahhasları arasında akit ve imza olu
nan muhadenet muahedenamesinin tasdiki hakkında 
Başvekâletten mevrut (1/476) numaralı kanun lâyi
hası ve Hariciye Encümeni mazbatasının müzakere
sine geçiyoruz: 

T. C. 
Başvekâlet 

Kalem Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/1409 27.3.1340 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Türkiye ve Almanya Hükümetleri murahhasları 
arasında 1340 «1924» senesi martının üçüncü günü 
Ankara'da akit ve imza olunan muhadenet muahede
namesinin tasdiki hakkında Hariciye Vekâleti Celi-
lesince tanzim olunup İcra Vekilleri Heyetince Mec
lisi Âliye arzı takarrür eden lâyihai kanuniye ile 
bu baptaki muhadenetname sureti musaddakası lef-
fen takdim kılınmıştır. Muktezasının ifasına müsaade 
buyurulmasını arz ve istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Hariciye Vekaletinden, 3 . Mart . 1924 tarihi ile 
Alman murahhası Mösyö (Fraytag)a gönderilen tah
riratın tercümesidir. 

Bu gün imza edilen muhadenet mukavelename
sinin üçüncü maddesinde musarrah mukavelename
nin akdinden eevl her iki memleket arasında konso
losluk münasebatının tesisi hakkında esnayi muza-

REİS — Efendim, zannederimki, beyhude bir şey 
ile iştegâl ediyoruz ve hayret ediyorum ki posta ve 
Telgraf Encümeni bunu buraya ne sebeple sevk etti. 
Lozan muahedenamesi mucibince gerek Lizbon'da 
ve gerek Madrit'de akdedilmiş olan posta ve telgraf 
kongrelerine iştirak ettiğimiz gibi muahedeyi de tas
dik ettik. Muahede Meclisten tasdik olup gittikten 
sonra o mukavelenamelerin de muamelesini bitirmiş 
olduk. Bu, ondan evvel gönderilmiş bir şeydir. Bu
nu Posta ve Telgraf Encümeni müstacel olacak ne 
diye sevk etmiştir, anlıyamadım. Bunun hıfzı ica-
beder Lozan muahedesi tasdik olununca başka bir 
şeye lüzum kalmamıştır. 

— 593 



İ : 35 12 . 4 . 1340 C : 2 

kerede izhar buyrulan arzuya mümaşat eyliyerek hü
kümetin anifülbeyan muahedenamenin mevkii meri
yete vaz'ından itibaren iki sene müddetle her iki hü
kümetin kendi memleketlerinde diğer bir devlet kon
solos memurlarının kabul olunduğu ticaret mahal
lerine mesleğe mensup konsolos memurlar, (General 
Konsül, Konsül, Viskonsül) tayin etmek hakkı yek
diğerine mütekabilen bahşetmesine muvakat eyledi
ğini Zatı ali Asefanelerine iş'ar ile iktisabı mubahat 
eylerim. 

Bâlâda zikir ve tadat edilen memurini şehbenderî 
her iki taraf memleketinde mütekabiliyeti tamme 
şartiyle hukuku umumiyei beyneldüvel kavaidinin 
tespit eylediği muameleye mazhar olacaklardır. 

Anifülbeyan şerait Hükümetinizce kabul ve tasvip 
olunduğu takdirde, mevzubahis ihtilâfı hii'i fiile 
iysal edecek olan bu keyfiyetin kabulünü iş'ar etme
niz mucibi minnetdarı olacaktır. 

Muhadenet Muahedenamesi sureti 
Bir taraftan Türkiye 
Diğer taraftan Almanya 
Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Cumhuriyeti 

arasındaki nıuhadeneti samimiye revabıtını tesis ve 
teyit etmek arzusiyle mütehassis ve hükümeten ara
sında teessüsü münasebat edince bunların her iki mil
letin ümran ve refahına hadim olacağına kani bulun
dukları cihetle bir muhadenet muahedenamesi akdi
ne karar vermişler ve bu maksatla murahhaslarını 
tayin eylemişlerdir. Yani: 

Türkiye Reisicumhuru, 
Hariciye Vekâleti Müsteşarı Tevfik Kâmil Bey'i, 
Almanya Reisicumhuru dahi, 
Almanya'nın Bükreş Fevkalâde Murahhası ve 

orta elçisi Mösyö Fraytag'ı tayin buyurmuşlardır. 
Müşaünileyhime usulü- dairesinde tanzim edildikleri 
tebeyyün eden salâhiyetnamelerini badetaati mevaddı 
atiyeyi kararlaştırmışlardır. 

Madde : 1 
Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Cumhuriyeti 

arasında nakabilinakz ve ihlâl sulh ve müsalemet 
ve samimî ve daimî muhadenet mevcut olacaktır. 

Madde : 2 
Tarafeyni âliyeyn akideyni memleketeyn arasın

da hukuku düvel esasatına tevfikan münasebatı dip
lomasiyle tesisinde mutabıktırlar ve her birinin dip
lomasi mümessillerinin mütekabiliyet şartiyle tarafı 
diğer memleketinde hukuku umumiyei beynelmilel 
esasatı umumiyesiyle istikrar eden muameleye maz
har olacaklarını tasdik ederler. 

Madde : 3 
Tarafeyni âliyeyni akideyn konsolosluk ve her 

iki memleket arasındaki ticaret münasebatı ve her 
birinin memleketinde tarafı diğer tebaasının şeraiti 
iskân ve ikametini ve bazı mevaddı adliyede tarafeyn 
memurini adliyesinin yekdiğerine ifa edeceği muave
neti tam bir mütekabiliyet esasına müsteniden huku
ku umumiyei beynelmilel kavaidine tevfikan akdet
mek hakkını muhafaza eyledikleri mukavelât ile 
tanzim etmek hususunda mutabıktırlar. 

Madde : 4 
İşbu muahedename tasdik edilecek ve tasdikna

meler sürati mümkine ile İstanbul'da teati kılınacak
tır. 

Muahedename tasdikinden itibaren on beş gün 
sonra mevkii meriyete girecektir. 

Tasdikenlilmakal tarafeyn murahhasları işbu 
muahedenameyi imza ve tahtim eylemişlerdir. 

Ankara'da 3 Mart 1924 tarihinde nushateyn ola
rak tanzim kılınmıştır. 

Tevfik Kâmil Fraygat 

Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya arasında raü-
nakit 3 Mart 1340 ve «1924» tarihli muhadenet 

muahedenamesi hakkında lâyihai kanuniye 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Almanya Hükümetinin haizi salâhiyet murahhasları 
arasında 1340 «1924» senesi Martının üçüncü günü 
Ankara'da akit ve imza olunan muhadenet muahede
namesi Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul ve 
tasdik edilmiştir. 

Madda 2. — İşbu kanunun icrasına Heyeti Ve
kile memurdur. 

27.3.1340 
Başvekil ve Hariciye Vekili Müdafaai Milliye Vekili 

İsmet Kâzım 
Adliye Vekili Nafıa Vekili 

Mustafa Necati Süleyman Sırrı 

Maarif Vekili Maliye Vekili 
Vasıf Mustafa Abdülhalik 

Dahiliye Vekili 
Ferit 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

Ticaret Vekili Ziraat Vekili 
Hasan Zekâi 

Mübadele, İmar ve İskân 
Vekâleti Vekili 
Mustafa Necati 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hariciye Encünemi 

2 . 4 . 1340 

Hariciye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Türkiye ve Almanya Hükümetleri murahhasları 
arasında 1340 «1924» senesi Martının üçüncü günü 
Ankara'da akit ve imza olunan muhadenet muahe-
denamesinin tasdiki hakkında Hariciye Vekâletince 
tanzim olunup, îcra Vekilleri Heyetince Meclisi 
âliye bilfarz encümenimize havale kılınan lâyihai 
kanuniye ile bu baptaki muhadenetname müzakere 
•dildi. 

tşbu muahedename sair muhadenetnamelere şek
len muvafık olup, Almanya Cumhuriyeti ile Cumhu
riyetimiz arasında münasebatı siyasiyenin mütekabili
yet ve hukuku umumiyei beynelmilel esasatı dairesin
de istikrarı pek muvafık görülmekle kanun, Encüme-
nimizce bilkabul müstacelen müzakere edilmek üzere 
Heyeti Celileye arz ve takdim kılındı. 

Hariciye Encümeni Reis Vekili Mazbata Muharriri 
Gelibolu tzmir 

Celâl Nuri Şükrü 
Kâtip Âza 

Giresun Menteşe 
Hakkı Tarık Yunus Nadi 

Âza 
İstanbul 

Hamdullah Suphi 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Efendim 

burada bir muahede sureti var, bir kanun lâyihası var, 
bir de Hariciye Encümeni mazbatası var, fakat bun
lara ilâveten birinci sahifenin sağ nısfında «bugün im
za edilecektir» diye başlayıp «minnettarı» diye hitam 
bulan bir şey var, nedir bu?.. Hariciye Vekâleti na
mına veyahut Hariciye Encümeni namına bunu izah 
buyursunlar. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, ben
deniz de izah edecek vaziyette değilim. Gelen evrak
ta bir mazbata bulunuyor, bir kanun bulunuyor, bun
dan fazla olarak buraya bir de diplomatik bir şey geç
miştir. Bu, zannederim ki, zait gelmiştir ve Meclisi 
Âliye gelen yalnız kanunla muahededir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Hariciye En
cümeni bunu tetkik etmeliydi, tetkik etmeden nasıl 
sevketmiş? 

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Hariciye 
Vekâleti namına birisi bunu izah etsin. Ne olduğunu 
anlayalım. 

REİS — Yani müzakeresini tehir edelim. 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Anlaşılma

dan nasıl tasdik olunur? Tasdik edilecek muahede
nin ne olduğu belli değil. Burada 3 Mart 1924 tarih
li tahriratın tercümesidir diyor ve buraya geliyor. 

REİS — Muahedeye merbut olmak üzere mek
tup teati etmişlerdir. 

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Mektup 
yok efendim. 

REİS — Mektuptur, rica ederim. Tab'ında yanlış
lık var. Efendim, başka söz isteyen var mı efendim 
(Hayır sesleri) Heyeti umumiyesini kâfi görerek mad
delere geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın.. 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Cumhuriyeti ara
sında münakit 3 Mart 1340 (1924) tarihli muhade
net muahedenamesi hakkında kanun. 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya 
hükümetinin haizi salâhiyet murahhasları arasında 
1340 (1924) senesi Martının üçüncü günü Ankara'da 
akit ve imza olunan muhadenet muahedenamesi Tür
kiye Büyük Millet Meclisince kabul ve tasdik edil
miştir. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Mad
deyi aynen reyinize koyuyorum: kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

Madde 2. — İşbu kanunun icrasına Heyeti Vekile 
memurdur. » 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. 
Kabul olundu efendim. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile reye 
koyuyorum. Kabul edenler beyaz, kabul etmeyenler 
kırmızı rey puslası vereceklerdir. 

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Bu mektubu 
da reye koyuyor musunuz? 

REİS — Maddei kanuniyeyi tayini esami ile reye 
koyuyorum. 

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Yani mad
dei kanuniyede mektuptan bahis yok da onun için 
söylüyorum. 

REİS — Efendim, bu muahedenameye, bu mad
dei kanuniyeye müteallik olan muhaberat ve mezabıtın 
sureti ve ona müteallik olan vesaiki diplomasiyeyi 
ayrıca berayı malûmat dercediyor. 
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9. — Memleketlerinde Türk tebaasından kavanin 
ve tedabiri istisnaiyei harbiyeyi ref etmiş olan devletle
rin Türkiye'deki tebaasına mevzu tedabirin de rejine 
dair Başvekâletten mevrut (1/469) numaralı Kanun 
Lâyihası ve Hariciye Encümeni mazbatası : 

REÎS — Müzakeresine geçiyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti Başvekâlet 
Kalemi Mahsus Müdiriyeti 16 . 3 . 1340 

Adet : 6/1252 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Memleketlerinde Türk tebaasından kavanin ve te
dabiri istisnaiyei harbiyeyi refetmiş olan devletlerin 
Türkiye'deki tebaasına mevzu tedabirin de ref'ine mü
tedair Hariciye Vekâleti Celilesince tanzim kılınıp 
îcra Vekilleri Heyetinin 16 . 3 . 1340 tarihli içtima-
ında Meclisi Âliye arzı takarrür eden lâyihai kanu
niye ile esbabı mucibe sureti musaddakası leffen tak
dim kılınmıştır. Muktezasınm ifasına müsaade bu-
yurulmasını arz ve istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı Mucibe Lâyihası 
Harbi umumî esnasında Türklerin tadil veya tah

didi hukuku zımmında vazedilmiş olan kavaninin 
Lozan Muahedenamesine vazııilimza bazı devletler 
tarafından ref olunduğu, icra edilen muhaberat neti
cesinde tahakkuk etmiştir. Halbuki bu devletlerin 
Türkiye'deki tebaası hakkında harbi umumî bida
yetinden beri vazedilmiş olup el'an devam etmekte 
olan kavanin ve tedabiri istisnaiyenin bilmukabele 
ref'i mezkûr devletler tarafından iltimas olunmaktan. 
hali kalmamıştır. Bu hususta Lozan Muahedesi akit
leri memalikindeki muamelede ittırat mevcut olma
yıp bilfarz İngiltere'de Türk tebaasından kavanin ve 
tedabiri mümasile merfu ve Fransa'da da hal bu mer
kezde olduğu halde Romanya'da tedabiri mezkûre-
nin ref'i muahedei sulhiyenin mer'iyetine talik edil
mekte bulunmuştur. Şu hal, mukaddema muharip bu
lunmuş olan devletler tebaası hakkında mevzu teda
birin umumî bir surette ref'ine mâni olduğu cihet
le Türk tebaasına yaptıkları muameleye muvafık 
bir muamele tatbik olunmak üzere melfuf lâyihai ka-
nuniyede muharrer olduğu üzere kavanin ve tedabir 
mebhusüanhanın icap eden devletler tebaasından 
ref'i hususunda Heyeti Vekileye salâhiyet verilmesi 
şeklinde tervici zarurî ^görülmüştür. Tâ ki kavanını 
mezkûre bazılarına tatbik olunmak ve diğer bazıla

rı tebaasına tatbik edilmemek mümkün olabilsin.. 
Bu kanun ile ref'edilebilecek kavanin ve tedabir bil
hassa; 

Evvelâ; Düveli muhasama ve müttefikleri ile bi
taraf devletler tebaası yedlerinde bulunan tahvilât, 
faiz ve amortismanları hakkındaki kanunu muvak
kat 24 Teşrinnisani 1330. 

Saniyen; Türk tebaasının düveli muhasama ve 
müttefikleri tebaasına karşı olan düyun ve taahhü-
datı hakkındaki kanunu muvakkat: 18 Muharrem 
1333, 24 Teşrinnisani 1330, Sâlisen: Türk tebaasının 
düveli muhasama ve müttefikleri tebaasına karşı olan 
düyun ve taahhüdatına mütedair kanunu muvakka
tin İtalya tebaasına teşmili hakkındaki 3 Eylül 1331 
tarihli kanunu muvakkat ile Romanya ve Yunanis
tan gibi bilâhara muharip olan diğer devletler te
baasına teşmiline dair kavanini mümasiledir. 

Faiz ve Amortismanlar hakkındaki marüzzikir 
kanun, devlet ve belediyeler tarafından ihraç edilmiş 
istikrazat ve hazine tahvilâtı faiz ve amortismanları
nın hali sulh iade olununcaya kadar tediye olunama
yacağını natık olmak itibariyle şayanı dikkat ise de 
kanunu mezkûrun ref'i neticesi düveli mezkûre te
baasının Türk tebaası gibi muamele görmesi inhisar 
edecektir. 

Bunlardan maada düveli muharama tebaası uh
desinde bulunan emvali gayri menkulenin ferağ ve 
intikal muamelâtının tadili, orman ve maadin mu-
amelâtındaki hukuk ve salâhiyetlerinin tahdidi gibi 
hususata müteallik olarak mevcut bulunan bazı te
dabiri istisnaiyei idariye. dahi aynı suretle ref edi
lebilecektir. 

Mülâhazatı meşruhaya binaen melf uf lâyihai ka-
nuniyenin Meclisi Âlice bir an evvel intacı rica olu
nur. 

Hariciye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Memleketlerinde Türk tebaasından kavanin ve 
tedabiri istisnaiyei harbiyeyi refetmiş olan devletle
rin Türkiye'deki tebaasına mevzu tedabirin de refine 
mütedair Hariciye Vekâleti Celilesince tanzim kılınıp 
Heyeti Celilece Encümenimize havale buyrulan îcra 
Vekilleri Heyetinin 16 . 3 . 1340 tarihli lâyihai ka
nuniye ile esbabı mucibesi tetkik ve mütalâa olundu. 

Lâyihai kanurıiyenin birinci maddesindeki «Harbi 
Umumî bidayetinden beri» tabiri yerine daha vazıh 
ve maksadı daha müfit olan «Hali harp dolayısıyle» 
tabiri' ikame edilerek kabul edildiği gibi ikinci ve 
üçüncü maddeler de aynen kabul edilmiştir. 

— 596 — 



İ : 35 12 . 4 . 1340 C : 2 

Kanunun sarahatından anlaşılacağı vehçile işbu 
kanun ile marelarz tedabiri istisnaiye re'sen ref edil
miş olmayıp ledeîhace ve mukabelei bilmisil esasına 
tevfikan hareket edilmek üzere Hükümetimize me
zuniyet verilmektedir. Kanunun Hükümetçe tanzim 
kılınan esbabı mucibesinden de anlaşılacağı veçhile 
kavanin ve tedabiri mezkûrenin refi neticesinde sabık 
düveli muhasama tebaası peyderpey bitaraf devletler 
tebaası adedine dahil olacaktır. Bu kanunun dairei 
şümulü' bundan ibaret olup, kavanin ve tedabiri saire 
ile kuponların tediyesi kabilinden inıhal edilmiş olan 
hukuk ve menafi ve ancak bilâhare ittihaz olunacak 
karardan sonra iade edilecektir. İşbu kanun lâyihası
nın tasvibini Heyeti Celileden rica ederiz. 
Hariciye Encümeni Reisvekiii Mazbata Muharriri 

Gelibolu İzmir 
Celâl Nuri Şükrü 

Kâtip Aza Aza 
Giresun Menteşe İstanbul 

Hakkı Tarık Yunus Nadi Hamdullah Suphi 

Lâyihai Kanuniye 
Hükümetin Teklifi 

Madde 1. — Memleketlerinde Türkiye tebaası 
hakkında mevzu istisnaî harp kavanin ve tedabirini 
ref ettiği tahakkuk eden veya edecek olan devletler 
tebaasının Harbi Umumî bidayetinden beri Türkiye' 
de tabi tutulmuş oldukları istisnaî harp kavanin ve 
tedabirinin bilmukabele ref ine Heyeti Vekile mezun
dur. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyülicradır. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayi ahkâmına He
yeti Vekile memurdur. 

Başvekil ve Hariciye Vekili Müdafaai Milliye Vekili 
İsmet Kâzım 

Adliye Vekili 
Necati 

Marif Vekili 
Vasıf 

Dahiliye Vekili 
Ferit 

Nafıa Vekili 
Süleyman Sırrı 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

Ticaret Vekili Ziraat Vekili 
Hasan Zekâi 

Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti Vekili 
Necati 

Hariciye Encümenince kabul olunan şekil 

Madde 1. — Memleketlerinde Türk tebaası hak
kında mevzu istisnaî harp kavanin tedabiriııde ıcf et
tiği tahakkuk eden veya edecek olan devletler tebaası
nın hali harp dolayısıyle Türkiye'de tabi tutulmuş ol
dukları istisnaî harp kavanin ve tedabirinin bilmuka
bele ref'ine Heyeti Vekile mezundur. 

Madde 2. — Aynen. 

Madde 3. — Aynen. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri.) Maddelere geçilmesini reyi 
âlinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

Memleketlerinde Türk Tebaasından kavanin ve te
dabiri istisnaiyei harbiyeyi refetmiş olan devletle
rin Türkiye'deki tebaasına mevzu tedabirin de 

ref'ine dair Kanun 

Madde 1. — Memleketlerinde Türkiye tebaası 
hakkında mevzu istisnaî harp kavanin ve tedabirini 
refettiği tahakkuk eden veya edecek olan devletler 
tebaasının hali harp dolayısıyle Türkiye'de tabi tu
tulmuş oldukları istisnaî harp kavanin ve tedabiri
nin bilmukabele ref'ine Heyeti Vekile mezundur. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Heyeti Vekile diyor 
maddede. İcra Vekilleri suretinde yazılmalıdır. 

REİS — Heyeti Vekile ve İcra Vekilleri hep bir
dir. 

MÜNİR BEY (Çorum) — Teşkilâtı esasiyede öy
le kabul ettik. 

REİS — Teşkilâtı esasiyede Heyeti Vekile tabiri 
de vardır. Başka söz isteyen var mı efendim? (Hayır 
sesleri.) Maddeyi aynen kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul olundu. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyülicradır. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

Madde 3. —• İşbu kanunun icrayı ahkâmına He
yeti Vekile memurdur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksi
ni reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul olundu efendim. 
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Kanunun Heyeti umumiyesini reye koyuyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum; kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
olundu efendim. 

10. — Nafıa Vekâletiyle Fransız Tebaasından K. 
Grunblâd ve şürekâsı beyninde münakit Mersin li
man ve rıhtımlar ve teferruatı imtiyaz ve mukavele 
ve şartnameleri hakkında (11237) numaralı kanun lâ
yihası ve Nafıa ve Muvazenei Maliye Encümenleri 
mazbataları : (1) 

REÎS — Müzakeresine geçiyoruz. 
NİYAZİ BEY (Mersin) — Muhterem arkadaş

lar! Mersin Limanı hakkında nazarı âlinize bir maz
bata vaz edilmişti. Asıl burada bendeniz bu limanın 
bir an evvel inşası ve devlet idaresinde bulunması lü
zumu hakkında Encümen namına izahat vereceğim. 
Nafıa Vekâletince tabı ve azayı kirama tevzi edilmiş 
bulunan programın sekizinci sayfasında şu kayda te
sadüf edilir : «Birinci derecede Mersin'de bir liman 
inşası lâzımdır» aynı veçhile buna merbut haritada 
izahat meyanında birinci derecede inşası lâzım olan 
liman yanında Mersin kaydı konmaktadır. Bu, Na
fıa Vekâletinin programında dahil olduğu gibi Nafıa 
Nezaretinin programında da dahildi filhakika 1325 ta
rihinde Nafıa Nezaretinin lâyihasında şu ifadeye tesa
düf ederiz; o zaman vâsi bir sahayı ihtiva eden Asyayı 
Osmanîde yapılması icabeden limanlar hakkında şu 
kaydı görürüz: «Demiryol şebekesi nihayetülemir Der-
saadetle Basra Körfezi beynine ve Bahrisefit ile Bahri-
siyah arasında kâin hududu asliyeye teferrü eylediğin
den bu hududun müntehaları olan dört noktada gayet 
mükemmel limanlar tesisi lâzım gelir ki, bunlar da : 
Haydarpaşa ve Basra ile Samsun ve Mersin'dir.» Bu
gün mükemmel olmasa da yine Haydarpaşa'da bir li
man mevcuttur, Basra Körfezi elimizde değil. Şu hal
de 1325 tarihinde bile, o vâsi Asyayı Osmanî'ye sa
hip olduğumuz zaman bile Mersin'de bir liman inşa
sı zaruri görülmüş ve bunun birinci derecede liman 
olduğu kabul edilmiştir, filhakika haritaya göz gez
direcek olursak büyük Asya kitlesinin garbına doğru 
uzanarak Anadolunun teşkil ettiği köşede bir limanı
mızın mevcut bulunduğunu görürüz. O da Mersin'dir. 
Bu noktai nazardan Mersin Asyanın Akdeniz kapısı
dır. Keza Mersin, Bağdat hattiyle Nusaybin'e mer
buttur. Bu suretle Anadolu'nun Şark ve Cenubi Şar-

(1) Lâyiha, Mukavele ve mazbatalar 37 nci içti
main metninde münderiçtir. 

kîsindeki havalinin varidatını bu hat temin edeceği 
gibi atiyen Asya ticareti ^ie bu hat vasıtasiyle olacak
tır ve bu hattın Akdeniz'de mersası da Mersin'dir. 

Diğer cihetten yine haritaya dikkat edecek olur
sak Haydarpaşa'dan başlayarak Anadolu'yu şimali 
Garbiden Cenubu Şarkiye kadar kateden bir hat gö
rürüz. Bu demiryolu da Anadolu'yu hem Akdeniz'e 
hem de Bosfor'a rapteder. Akdeniz'de iskelesi yine 
Mersin'dir. Sonra Samsun'dan itibaren Sivas'a bir 
hat temdit ediyoruz. Bunu kabul ettik. Sonra Çester 
projesinde mevzubahis olduğu veçhile bu hattın Ha
cı Şefaatli mevkiinden itibaren Kayseri'den Ulukışla' 
ya temdidi mutasavverdir. Üç yüz kilometrelik bir 
kısımdır. Atiyen bu hattın inşasiyle Mersin aynı za
manda Karadenizi Akdenize raptedecek olan Sam
sun - Mersin ana hattının Akdeniz'de limanı vazife
sini' ifa edecektir. 

Diğer cihetten efendiler, Anadolu'nun heyeti umu
miyesini yine harita üzerinde tetkik edecek olursa
nız bu kıtanın sahili cenubîsinin sahili şimalîsi gibi 
iki tabiî girintiyi ihtiva ettiği ve tabiî girintilerden 
mukaariyetlerden biri üzerinde Mersin'in bulunduğu 
görülür. 

Şu halde efendiler, Mersin dün de bugün de mev
kii mühimmi haiz olduğu gibi bilhassa atide çok mü
him bir rol ifa edecektir. Bunu gerek 1325 tarihinde 
Nafıa Nezareti ve gerek bu sene Nafıa Vekâleti tak
dir etmiş ve programlarına dercetmiştir. Diğer cihet
ten efendiler, Anadolu'nun bir kısmı Toros'un mave
rasına isabet eden kısmı bugün yegâne bu Türk li
manına bağlı olabilir. Yalnız Adana vilâyetinin de
ğil, Maraş, Antep, Malatya, Urfa, Siverek, Mardin, 
Diyarbekir, Ergani'nin ve bunların hinterlantlarına 
tesadüf eden memleketlerimizin yegâne bir limanı var
sa ve olabilirse bugünkü hudut dahilinde Mersin'dir. 

Binaenaleyh o kıtalarımızın ticaretini, ithalât ve 
ihracatını, bütün muvaridatını bu limanımıza celbet-
mek Devletin menafii âliye ve menafii iktisadiyesi 
iktizasındandır. Mersin Limanının bu vazaifinden 
maada bilhassa büyük bir istikbali iktisadîye namzet 
olan Adana ve havalisinin limanı olduğu da unutul
masın. Bu havali vaktiyle de Mersin'i beslediği gibi 
yarın kuvayı miyahiyesinden istifade ile, İska ile ve 
sanayiinin inkişafatt ile yalnız başına bir limanı ya
şatacak kadar ehemmiyeti haizdir. 

Arkadaşlar! Harbi umumiden evvel Mersin, he
men yalnız Adana vilâyetinin bir iskelesi olduğu ve 
civarında İskenderun Limanının çalıştığı, Trablus ve 
Beyrut limanlarının Türk ülkesi dahilinde bulundu-
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ğu devrelerde bile Türkiye'nin bu kısmında mühim 
bir rol ifa ederdi. Yine aynı veçhile İskenderun Li
manından çok fazla bir faaliyet ibraz ederdi. Halbu
ki Mersin o zaman yalnız altmış yedi kilometrelik 
bir hatla Adana'yı denize bağlıyordu. Adana Vilâye
tinin bile mühim bir kısmı hat ile merbut değildi. 
Toros tünelleri açılmamıştı. Amanos tünelleri açılma
mıştı. Binaenaleyh! Ne Konya Mersin'e ve ne de Ur-
fa ve Mardin havalisi yine Mersin'e bir şimendiferle 
kesbi irtibat etmemişti. Bu vaziyet dahilinde bile mü
him bir rol ifa ederdi. Bugün ise Harbi Umumide 
yapılan faaliyet ile tüneller açılmıştır. Bütün bu mem
leketler kuvvetli bir şebeke ile Mersin'e bağlanmış
tır. Bu. noktai nazardan tabiîdir ki, faaliyeti ve rolü 
daha vâsi olacak, pek büyük ehemmiyet kesbedecek-
tir. 

Bu kadar büyük coğrafî mevki ve ehemmiyeti ha
iz olan Mersin'in maatteessüf en büyük noksanı açık 
bir liman olmasıdır. Ancak şunu nazarı dikkate al
mak lâzım gelir ki, bir limanda aranılacak en büyük 
vasıf, iktisadî kıymettir. Ondan sonra tabiî vaziyet 
gelir. Nakliyatı bahriyenin tekemmülâtı ve sefaini ti-
cariyenin bugün kesbettiği cesamet artık tabiî liman
larla iktifa edilememesini intaç etmiştir. Bir liman ne 
kadar tabiî evsafı haiz olursa olsun, eğer iktisadî bir 
ehemmiyeti haiz değilse, eğer iktisadî kıymeti haiz 
hinterlanda malik değilse o limanın kıymeti hiçtir. 
Bu noktai nazardan Mersin filhakika açık bir liman 
ise de, bu iktisadî kıymet ve ehemmiyetten dolayı 
herhalde büyük bir rol ifasına namzettir. Ve bundan 
dolayıdır ki bunun dalgakıranlarla mahfuziyetinin te
mini ameliyat ile derinleştirilmesi ve tesisatı lâzıme 
ile teçhizi zarurîdir. 

Bendeniz burada limanın bugünkü umku hakkın
da izahat vermeyi fazla görürüz. Başlıca maruz ol
duğu rüzgârlar da Cenubî Garbî rüzgârıdır. Bundan 
dolayı her sene külliyetli zararlar olur. Yalnız bu se-
jıe dört yüz bin liralık eşyayı ticariye batmıştır. Bu
nun sebebi; her liman için lâzım olan teçhizattan, dal
gakırandan ve aynı zamanda eşyayı ticariyeyi kolay
lıkla tahmil ve tahliye edecek tesisattan ve gemilerin 
doğrudan doğruya rıhtıma yanaşmasına muktazi 
umktan mahrumiyetidir. Binaenaleyh böyle bir yer
de masraf ihtiyariyle bir liman tesisi zarurîdir. 

Şurasını da ilâve edeyim ki arkadaşlar, bu ihtiyaç 
bugün değil çoktan takdir edilmiştir. Vaktiyle 1327 
senesinde hükümet bu limanın ehemmiyet ve kıyme
tini takdir etmiş, istikşafatını icra eylemiş olup, bü
tün bu evrak elyevm İstanbul'da Nafıa Nezareti dos

yalan meyanında mahfuzdur. İstikşafat neticesinde 
bu limanın altı yüz seksen bin altın lira ile çıkacağı 
tespit edilmiş ve bilhassa müteaddit foraj ameliyatı 
yapılarak neticei tetkikatta taban teşkil edecek ta-
bakatın arjil ve galenlerden müteşekkil bulunduğu ve 
binaenaleyh taban itibariyle evsafı lâzımeyi haiz ol
duğu anlaşılmıştır. Bendeniz fennî kısmı hakkında 
şimdilik izahat itasına lüzum görmüyorum. 

Neticei keşfiyatta Hükümet bu limanın inşasını 
derpiş ederken, karşısına Högnen çıkmıştır. Mösyö 
Högnen 7 Mart 1327 tarihinde İskenderun Limanı 
imtiyazını aldığı gibi 21 Mart 1327 tarihinde de Mer
sin Limanının imtiyazını elde etmek için icabeden te-
şebbüsatta bulunmuş olduğu gibi Nafıaca lâyihası da 
ihzar edilmişti. O zaman Nafıa Nezaretince tanzim 
edilen ve Meclise sevkedilmek üzere olan lâyihai ka
nuniye sureti elimde mevcuttur. Bahrisefit sahilinde 
başlıca meharici esasiyeyi teşkil edecek olan iskele
lerin en mühimi Mersin iskelesidir. Zira bir taraftan 
Bağdat hattı Mersin - Adana hattı vasıtasıyle Mersin'e 

. indiği gibi diğer taraftan Samsun hattı da buraya ine
cektir. Bu noktai nazardan Mersin'de muntzam liman 
inşası ile Anadolunun en münbit ve mahsuldar ve ti-

caretgâh aksamına ait muamelâtı ticariyenin tevsii 
muktazidir. Alelhusus Anadolu'nun Bahrisefit vasıta-
siyle vukubulan ithalât ve ihracatının kısmı mühim
ini elyevm Mersin İskelesinde icra edilmekte olduğu 
cihetle Bağdat şimendiferi Adana'ya vasıl olur olmaz 
Mersin İskelesinin ehemmiyeti iktisadiyesi bir kat da
ha tezayüt edeceğ varestei izahtır.» deniyor. Fakat, 
hututa malik olan şirketler aynı zamanda hattın bah-
r îistasyonu demek olan limanlara da malik olması 
lâzım geldiğinden dolayıdır ki, Anadolu Demiryolu 
Şirketine verilmesi münasip görülüyor, zemininde bir 
şey ihzar edilmiştir. Lâkin Avrupa'dan gelen bir tel
graf herhangi bir tesiri haricî dolayısıyle, o zaman 
Avrupa'da bulunan bir nazırımızdan gelen bir telgraf 
üzerine bu imtiyazın itası muvafık görülmemiştir. 

Efendiler! Biliyorsunuz ki, Adana mütarekeden 
sonra işgal edildi. İşgal esnasında Fransızlar bu lima
na büyük bir ehemmiyet atfettiler ve o zaman mem
lekete gelmiş bulunan Gronblâd isminde birisine bazı 
işler verdiler. Gümrük varidatından tesviy edilmek 
üzere biraz rıhtımla, mevcut iskeleyi tecdit ve tamir 
ettiler. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Reis Bey! 
Nafıa Vekili yok, Hükümet yok, böyle bir mühim me
sele müzakere ediliyor; ayıp oluyor. Mühim bir lima
nın mukadderatı mevzubahis oluyor. 
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REİS — Efendim, müzakereyi tehir edelim. 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Usulü müzakereye 

ait bir şey arz edeyim. 
YUSUF AKÇORA BEY (îstanbul) - - Efendim, 

söz söylerken usulü müzakere olmaz. (Tabı ve tevzi 
edilmemiştir sesleri.) 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Tabı ve tevzi edilmiş
tir efendim! Müsaade buyurursanız muhtasar surette 

- arz edeyim, Hükümet noktayı nazarımızda müttefik
tir. Encümende, Hükümet, Nafıa ve Maliye Vekille
ri de hazır olduğu halde tetkik edildi. Maliye ve Na
fıa Vekilleri hükümet namına bu meseleye muvafakat 
etmişlerdir. (Kısa söyleyiniz sesleri.) 

Sonra malumu âlileridir ki üç-hükümet arasında 
İngiltere, Fransa ve İtalya arasında 1920'de (Triy-
partit) denilen üçüzlü bir itilâfname akdedilmiştir. 

, Bu itilâfnamenin beşinci maddesi mucibince Mersin 
ile Silfke arasınnda bulunan Namazsuyunun mansa-
bından tibaren menbama, Toros dağlarına ve bu dağ
lan takiben daha ileri Sivas'a doğru giden ve badehu 
Diyarbekir havalisini de ihtiva etmek üzere Dicle' 
ye vasıl olan bir hattın cenubuna isabet eden kısım 
Fransız mıntıkai nüfuzu ve Toros'tan itibaren Adana 
Vilâyetinin garbında olan kısım memalikimiz de İtal
ya mıntıkai nüfuzu addedilmiştir ve bu manatıkda 
mütekabilen yekdiğerinin menafii hususiyesini tanıya
rak biri diğerinin mıntıkasında teşebbüsata girişeme-
yeceğini vaadetmişlerdir. Londra'da bulunduğumuz 
zaman bize teklif olunan projenin (J) fıkrası mıntıkai 
nüfuzun açıkça ifadesiydi ve bu fıkrada (Notament 
Port de Mersin) kaydı vardır. Yani bilhassa Mersin 
limanını istiyorlardı. Gerek mıntıkai nüfuz ve gerek 
bu kayıt ta o zaman heyeti murahasamızca reddedil
miştir. Gerek Londra'da ve gerek Ankara'da... 

Beyefendiler! Bir vaziyet tasavvur edinizki bir 
çok anahatları Akdeniz'de bir noktada birleşiyor. Bu 
noktada birleşmesi zaruridir ve bir ciheti de tasavvur 
edinizki, Adana'nın şarkına isabet eden ve bütün ak
samı memleketin ticareti ya bizim limanımıza gider, 
ya başka bir limana akar. Tasavvur ediniz ki müca
vir rakip limanlara karşı fedakârlık yapan hükümet
ler vardır. Bütün bunları nazarı itibare almak ve ona 
göre bir an evvel limanımızı takviye etmek zaruri 
olduğu kanaatindeyiz. 

Sonra esas itibariyle biz İstanbul'un hububat ih
tiyacını nazarı itibare aldık. Bir an evvel Amerika 
buğday ve unlarına mevki verilmemesi esbabını dü
şünmek mecburiyetindeyiz. Bu suretle yirmi milyon 
liramızın harice gitmesini pek muhik olarak muvafık 

görmüyoruz. Efendiler! Şüphesiz ki, nakliyatta, sevki-
yatta en büyük roîü ifa eden bahri nakliyattır. Bu her
kesçe malum bir hakikattir. En ucuz nakliyat deniz 
nakliyatıdır. Eğer biz bugün ve yarın için hububat 
ambarlarımızı ucuz bir surette İstanbul'a nakletmek 
istiyorsak bilhassa nakliyatı bahriyeye ehemmiyet ver
memiz ve bu nakliyat üzerinde fevkalâde müessir olan 
limanlara ehemmiyet vermemiz icabeder. Sonra Met
sin yalnız Bağdat hattı denilen hatla Şarkın münaka
lâtını çekmeyecek aynı zamanda Mısır'la, Süveyş ile 
en kısa posta yolu için iskele vazifesini de ifa ede
cektir. 

Efendiler! Bir ciheti daha nazarı âlilerine vaz et
mek isterim. Alelumum kabul edilmiş bir esas var
dır. Limanlar Demiryollarının bahrî bir istasyonu
dur. Halbuki Mersin - Adana hattının müddeti imti-
yaziyesi yakında münkazi oluyor. Yakında teminatsız 
olan bu. hat, fevkalâde kârlı olan bu hat elimize ge
çiyor, bu noktai nazardan da Mersin Limanını elimiz
de bulundurmamız lâzım olduğu kanaatindeyiz... Di
ğer cihetten Anadolu hatlarının ve Haydarpaşa Lima
nının iştirasına karar verdik. Bu hattın Boğaziçinde 
limanı Haydarpaşa ise, Akdenizde limanı Mersin'dir. 
Binaenaleyh bu kararın neticei katiyesi olarak bu 
kadar ehemmiyetli ve bu kadar kıymetli olan bir li
manın inşası için de büyük bir masraf da olmayacağı 
zannındayız. Zira elimizde evvelce yapılmış bir ke-
şifname var. Altı yüz seksen bin lira ile çıkacaktır. 
Bugünkü para ile tabiî bugünkü vaziyete nazaran 
tadilâtı da nazarı itibare alarak bunun sekiz milyon 
lira ile çıkacağını Nafıa Vekili Muhteremi Beyefendi 
kabul ediyorlar. Şüphesiz bu bir gün de bir sene de 
olmayacaktır. Bu dört seneye tefrik edilecektir. Muh
telif senelerde icabeden tahsisat bütçeye vaz edilecek
tir ve bu sene de mevcut keşfiyatın bir iki ay içinde 
ikmaliyle doğrudan doğruya işe başlanması esası ka
bul edilmek suretiyle beş yüz bin liralık bir tahsisa
tın kâfi olduğu kanaatindeyiz ve bunun için muhte
rem arkadaşlarımızla beraber ayrıca teklifte bulunu
yoruz. İcabeden diğer izahatı başka bir celsede, iti
raz vaki olduğunda, arz ederim ve hemen her devlet
te limanların kuvvei umumiye yedinde bulunması 
esası kabul olunduğunu düşünerek ve bu mühim li
manın istisnaî vaziyetini de nazarı itibare alarak bir 
an evvel devletçe inşasına Heyeti Celilenin muvafaka
tini rica ediyoruz. 

REİS — Şimdi Mersin'de bir liman inşası için 
Gronblâd'a verilmiş olan imtiyazın şeraiti müzakere 
olunuyor. Diğer taraftan Muvazenei Maliye Encüme-

— (ÖOO — 
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ninin buna dair bir mazbatası. vardır o da limanın 
doğrudan doğruya hükümet tarafından inşası mese
lesidir. Bu-esas kabul edildikten sonra, tabiî hükümet 
taralından inşası kabul edildikten sonra... 

EMİN BEY (Tokat) — Hükümet yok. 
REÎS — Efendim, rica ederim arz edeyim. Niya

zi Bey ve rüfekası tarafından müteaddit imza ile 
verilmiş olan bir takrir vardır. Bu da Mersin Lima
nının biran evvel Devletçe inşası vecibeden görüldü
ğü için bir tahsisat kanunu teklifi vardır. Bu kanu
nun müzakeresi için de encümenlerden geçmesi lâ
zımdır. Nafıa ve Müvazenei Maliye encümenlerine 
havale edelim. Çünkü hiçbir Encümenden geçme
miştir. 

NİYAZI BEY (Mersin) — Hayır efendim. Filha
kika bu yeni teklifimiz geçmemiştir. Fakat esası Mü
vazenei Maliye Encümeni tarafından kabul edilmiş
tir. 

REİS — O halde Müvazenei Maliye Encümeninin 
mütalâasını reya koyacağım. O rey kabul edildikten 
sonra... 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Şimdi reye 
konamaz. 

REİS — Efendim, bugün karar verecek değiliz. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Müsaade eder mi
siniz? 

REİS — Söz söyleyecekseniz sizden evvel Besim 
Bey söz aldı. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Nafıa Encümeni 
nâmına. 

REİS — Nafıa Encümeni namına söz veremem. 
Fakat usul hakkında isterseniz söz vereyim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Usul hakkında efen
dim, arkadaşlar! Esasen Mersin limanı için Hükü
met bir lâyiha gönderdi. Bu lâyiha, Nafıa Encüme
ninde tetkik olundu. Müvazenei Maliye Encümenine 
gitti. Müvazenei Maliye Encümeni tetkik etti. Fakat 
Encümen o esastan ayrılarak, doğrudan doğruya Hü
kümet tarafından inşasını mazbatasına dercetti. Son
ra Niyazi Bey arkadaşımız, Mersin limanının ehem
miyetine dair birçok mütalâat verdiler ki, gayet doğru

dur. Fakat, bunun altı yüz şu kadar bin liraya yapı
lacağına dair katî keşfiyat olduğunu da bilmiyorum. 
Bu evrakı Nafıa Encümeni görmemiştir, mesele çok 
mühimdir. Niyazi Beyin buyurdukları gibi gayet ehem
miyeti haiz bir limandır. Esas itibariyle Nafıa Encü
meni, Hükümetin bir imtiyazname ve mukavelena
mesini tetkik etti, tadil etti. Müvazenei Maliye Encü
menine gönderdi. Şimdi bu sefer başka bir şekilde 
karşımıza geldi. Nafıa Encümeni bu şekilde mesele
yi hiç tetkik etmemiş ve bilhassa bunun kaça mal 
olacağı noktai nazarından meseleyi tetkik ve müza
kere etmek lâzımdır. 

REİS — Efendim, vakit gecikmiş olduğu için ay
nı şeyi müzakere etmek üzere Pazartesi günü devam 
edebilir ve aynı zamanda Nafıa ve Maliye Vekilleri 
de müzakerede hazu* bulunsunlar! Binaenaleyh şim
di bunu burada bırakalım. 

Hidematı vataniye tertibinden tahsis edilen maaş
lar hakkındaki kanunlara henüz reylerini istimal et
memiş rüfeka varsa lütfen biran evvel istimal etsin! 

Almanya ile yapılmış olan muhadenetnameye rey 
vermemiş olan zevatın biran evvel reyini vermesini 
rica ediyorum. İstihsali ârâ muamelesi hitam bul
muştur. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Cumhuriyeti 
arasında münakit 3 Mart 1340 (1924) tarihli Muhade-
net mukavelenamesinin tasdiki hakkındaki kanun lâ
yihasının neticei arasını arz ediyorum; Reye iştirak 
eden azanın adedi (121)'dir, (121)'de kabul reyidir. 
Fakat nisap olmadığı için ikinci defa reye vazedilecek
tir. 

Müteaddit zevata hidematı vataniye tertibinden 
maaş tahsisi hakkındaki kanun lâyihasının neticei 
arasını arz ediyorum; Reye iştirak eden azanın adedi 
123 olduğu için muamele tamam değildir. (111) kabul, 
(8) ret ve (4) müstenkif reyi vardır. Binaenaleyh ikin
ci defa reye vaz olunacaktır. 

Efendim, yarın saat birbuçukta Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun müzakeresine devam edilmek üzere Cel
seyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat saat 5,30 

• » • 
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Müteaddit zevata hidematı vataniye tertibinden maaş ahsisi hakkındaki kanun lâyihasının neticei ârâsı 

(Nisabı ekseriyet yoktur.) 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Ali Riza B. 
Esat B. 

ANKARA 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 

ARDAHAN 
Halit Paşa 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

BEYAZİT 
Şefik B. 

BİGA 
Şükrü B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
Ferit B. 
İsmet B. 
Münir B. 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

123 
111 

(Kabul edenler) 

DENİZLİ 
Dx. Kâzım B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet. Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 

ERZİNCAN 
[ Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Münir Hüsrev B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 
Emin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hacim Muhiddin B. 
Hakki Tarık B. 
Şevket Ef. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin Ef. 

İSTANBUL 
Abdurrahman Şeref B. 
Ali Fethi B. 
Ali Rıza B. 
Hamdullah Suphi B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İZMİT 
Ahmet Şükrü B. 
İbrahim Süreyya B. 

KÂNGIRI 
Ziya B. 

KARAHİSARI SAHİP 
İzzet U M B. 
Kâmil Ef. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

KARAHİSARI ŞARKİ 
İsmal B. 

KARASİ 
Hulusi B. 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Hasan Fehmi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 

KIRKKİLİSE 
Dr. Fuat B. 

KONYA 
Kâzım Hüsnü B. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Rağıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Reşit Ağa 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Derviş B. 
Yakup Kadri B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 

ORDU 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Ali B. 
Fuat B. 

SARUHAN 
Mehmet Sabri B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 
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SİVAS 
Dr, Ömer Şevki B. 
Muammer B. 
Rahmi B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

GÜMÜŞHANE 
Veysel Rıza B. 

KASTA 
Mehmet Fıra 

I : 35 12 . 4 

TEKFURDAĞ 
Faik B. 

TOKAT 
Emin B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 

. 1340 C : 2 

URFA 
Ali B. 
Yahya Kemal B. 

VAN 

Münib B. 

(Reddedenler) 

KÂNGIRI 
Talât B, 

KASTAMONU 
Halit B. 

KONYA 
Hacı Bekir Ef. 

MALATYA 
Hacı Bedri Ağa 

(Müstenkifler) 

MONU 
t B. 

KONYA 
Eyyüp Sabri Ef. 
Mustafa Feyzi Ef. 

ZONGULDAK 

Halil B. 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 

Yusuf Ziya B. 

NİĞDE 
Atâ B. 

SİVEREK 
Mahmut B. 

TRABZON 
Süleyman Sırrı Ef. 

1 

»»••<— u • -

- 603 -



1 : 35 12 s 4 . 1340 C : 2 

Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Cumhuriyeti arasında mUnakit 3 Mart 1340 (1924) tarihli Muhadenet Mua-
hedenamesinin tasdiki hakkındaki lâyihai kanuniyenin neticei ârâsı 

(Nisabı ekseriyet yoktur.) 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 
Esat B. 

ANKARA 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 

ARDAHAN 
Halit Paşa 
Talât B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 

BEYAZİT 
Şefik B. 

BİGA 
Şükrü B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 
Münir B. " | 

Reye iştirak edenler : ] 
Kabul edenler : 1 
Müstenkifler : 
Reddedenler : 

(Kabul t 

I DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Mustafa B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Münir Hüsrev B. 
Raif B. 
Rüştü Paşa 
Ziyaeddin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. i 

GİRESUN 
Hacim Muhiddin B. 
Hakkı Tarık B. 
Şevket Ef. 

GÜMÜŞHANE 
Veysel Rıza B. 
Zeki B. 1 

- 60 

121 
21 

0 
0 

>denler) 

1 HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Aburrahman Şeref B. 
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