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Münderecat 

1. — ZAPTI SABIK HÜLASASI: 

2. — SUALLER, CEVAPLAR : 

Sayfa 
299:300 
300,314 

1. — Trabzon Mebusu Abdullah Beyin, Tür
kiye'ye ithal edilen halılardan alınan resmin her 
ay ne miktara baliğ olduğuna vesaireye dair 
Maliye Vekâletinden sual takriri. 300 

2. — Eskişehir Mebusu Arif Beyin; Eytam 
Sandıklarının matlubatı için Maliye Vekâleti 
bütçesine mevzu tahsisatın tamamen tesviye 
edilmemesi esbabına dair suali ve Maliye Ve
kili Mustafa Abdülhâlik Beyin şifahî cevabı. 314 

3. — EVRAKI VARİDE : 

Lâyihalar 

1. — Cemiyeti Akvam Komiseri Mösyö Pi-
kar'ın 1339 senei maliyesine ait matlubatının tes
viye edilebilmesi için 1340 senesi bütçesine tah
sisatı munzamma ilâvesine dair kanun lâyihası 
(1/534) 

2. — Senei haliye Evkaf bütçesinin altıncı 
faslının üçüncü maddesiyle faslı mahsusuna za-
maim icrasına dair Kanun lâyihası (1/535) 

300 

300 

300 

.300 

Sayfa 
Mazbatalar 300 

1. — Nevahi ve Nevahi Kanununun bazı 
mahallerde tecrübeten tatbiki ve Sicilli Nüfus 
Kanun lâyihalarıyle aşairi seyyarenin iskânı hak
kındaki teklifi kanuninin şekli hazırlarıyle mü
zakerelerine mahal olmadığı gibi iadeleri de Da
hiliye Vekâletince talep edilmekte olduğuna ve 
keyfiyetin Encümence de muvafık görüldüğüne 
dair Dahiliye Encümeni mazbatası. 300:304 

2. — Kırkkilise Mebusu Doktor Fuat Bey ve 
rüfekasının; Ereğli - Devrek - Reşadiye - Ya-
banabat - Ankara tarikinin turuku umumiye me-
yanına ithali hakkında (2/90) numaralı teklifi 
kanunisi ve reddine dair Nafıa Encümeni maz
batası. 304:307 

3. — İstanbul Mebusu Ali Fethi Bey ve rü
fekasının; Ilgın'da Nane bataklığının kurutulma
sı için Nafıa bütçesine yirmi bin lira ilâvesine 
dair (2/255) numaralı teklifi kanunisi ve Nafıa 
Encümeni mazbatası. 307:309 

4. — Müskirat nakli maddesinden mahkum 
Eskişehir'in, Cünudiye Mahallesinden müteveffa 
Hüseyin mahdumu Acem Aziz ve Eskişehir'in 
Akçaalan Mahallesinden Halil tbrahim Yiyeni 
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Sayfa 
Hanife, Bor kazasının Fertek karyesinden İmam 
Mehmet Efendi mahdumu Celâl, Karahisar'ın 
Devedede mahallesinden Konstanyan oğlu Çil 
Avdis, Giresunlu Köksüz oğlu Şükrü ve Ka
yıkçı Cıvık Hamdi ve Anofor oğlu Mehmet hak
larında vukua getirilen hatayı adliden dolayı af 
suretiyle telâfisine mütedair Başvekâletten mev
rut (3/290), (3/291), (3/292), (3/293) numaralı dört 
kıt'a tezkere ve Adliye Encümeni mazbatası. 309 

5. — Yeni baştan bir Nizamnamei dahilî 
tanzimine Meclisi Âlinin müsaade ita etmesi 
hakkında Nizamnamei Dahiliye Encümeni maz
batası. (4/216) 309:311 

Tezkereler 311 
1. — Çamlıca'da Bulgurlu karyesinden Ka

raman çiftliğinde mukim Mehmet Kâzım Efen
dinin iadei hukuku memnuasına dair Başvekâ
letten mevrut tezkere (3/307) 311:312 

2. — Mahsubu Umumî Kanununun üçüncü 
maddesinin tefsirine dair Başvekâletten mevrut 
tezkere (3/308) 312 

3. — Teşviki Sanayii Kanununun altıncı mad
desinin tefsirine dair Başvekâletten mevrut tez
kere (3/309) 312 

4. — 10 Mart 1332 tarihli Kanuna merbut 
gümrük tarifesinin birinci ve yedinci faslının 131 
ve 132 nci numaralarının tefsirine dair Başvekâ
letten mevrut tezkere (3/310) 312 

5. — Teamül veçhile azayı kiram tahsisat
larından beş lira katı'ı ile Meclis odacılarına 
tevziine dair Heyeti İdare tezkeresi. 312 

6. — Mart - Ağustos aylarına mahsus birin
ci ve ikinci raporların takdim olunduğuna dair 
Divanı Muhasebat Riyasetinden mevrut tezke
re (3/311) 312 

Takrirler 312 
1. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; 

Dersim'li Abdurrahman Çavuşun hizmeti askeri
yesi esnasındaki maaş ve tahsisatından matlubu 
olan meblâğın Dersim Muhasebeciliğine temini 
irsah hakkında takriri (4/80) 312 

2. — Kastamonu Mebusu Ahmet Mahir 
Efendinin; Küreinuhas ve Abana nahiyelerin
de tapu memurluklarının iadeten ihdasına dair 
takriri (4/81) 312 

Sayfa 
3. — Niğde Mebusu Halit Beyin; Bor ka-

zasınm Ortaköy karyesinin, yeniden ihdas olu
nacak yüzelli nahiye meyanına ithaline dair tak
riri (4/83) 312 

4. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin; Tavas 
kazasına merbut Kızılcabölük ve Garbî Kara
ağaç kazasının Kızılhisar ve Çal kazasının Tat-
lık köylerinin yeniden ihdas olunacak yüzelli na
hiye meyanına ithaline dair takriri (4/79) 312 

5. — Genç Mebusu Muhittin Beyin; Muş -
Eîâziz yolunun turuku umumiye meyanına it
haline dair takriri (4/73) 312 

6. — Aksaray Mebusu Besim Atalay Be
yin; Koçhisar'da lağvedilen Ziraat Bankası 
Sandığının iadeten ihdasına dair takriri (1/82) 312 

7. — Karahisarısahip Mebusu Ali Bey ve alt
mış refikinin; bugün müzakere edilecek olan 
tahsisatı munzamma lâyihalarına Boyabat ha-
rikzedegânına 3 000 lira zamma dair takriri. 312 

Evrakı Saire 312 

1. — Ziya Gökalp Beyin ziyaı taziyetini mü-
beyyin, Kıbrıs'ta, Mağosa'da Işık Derneği Kâ
tibi Fahrisi Mustafa Tayyar ve Zükûr Mektebi 
namına Muallim Mustafa Turgut imzalı tezkere
ler. 312 

Azayı Kiram Muamelâtı 313 

1. — Memurin Muhakemat Heyet ve Encü

meni intihabatı. 313 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAT : 314 
1. — Mübadele, İmar ve İskân Vekâletinin 

1340 bütçesinin füsul ve mevaddına ilâvesine 
lüzum görülen 2 548 150 liralık tahsisat hakkın
da (1/511), 1340 senesi bütçesine tahsisatı mun
zamma itasına dair (1/528), Nafıa Vekâleti se-
nei Haliye bütçesinin 262 nci faslının üçüncü in
şaat ve tamiratı müstacele ve cesim köprüler 
maddesine 183 000 lira tahsisatı munzamma 
itasına dair (1/536), Nafıa Vekâleti bütçesinin 
258 ve 263 ncü faslın birinci maddesine 117 000 
liranın münakalesine (1/537), Adliye Vekâleti 
bütçesinde münakale icrasına dair (1/538), Sıh
hiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti ile Jan
darma Umum Kumandanlığı bütçesinde müna
kale icrasına dair (1/539), Mübadele, İmar ve 
İskân Vekâleti bütçesine tahsisatı munzamma ita-

— 298 — 
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Sayfa 
sına dair (1/540) kanun lâyihaları ve Riyaseti -
cumhur bütçesine tahsisatı munzamma itasına 
dair (3/299), Büyük Millet Meclisi bütçesinin 
harcırah maddesiyle diğer bazı mevadına tahsi
s a t munzamama itasına ve Riyaseticumhur büt
çesinde münakale icrasına dair Büyük Millet 
Meclisi idare Heyetinin (3/301) ve zabıtların 
vakit ve zamanıyle yetişmesi için zabıt kalemi 
memurlarına gece yevmiyesi ita edilmek üzere 
Büyük Millet Meclisinin 1340 senesi bütçesine 
1 050 lira tahsisatı munzamma itasına dair 
Büyük Millet Meclisi Reis Vekilliğinin tezkere
leri (4/217) ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası. 314:316 

Sayfa 
2. — Tecili Takibat Kanununun fer'an zime-

tâl olanlara da teşmili hakkında (1/83) numa
ralı kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazba
tası. 316:317 

3. — İstanbul'un işgal altında bulunduğu es
nada millî orduya muktazi eşya, cephane, esli-
ha ve teçhizatı sairenin şevkinde fedakârane hi
dematı sebkeden ve İstanbul hükümetince tah
didi sinne tabi tutularak takaüt edilmiş olan 
Nakliye Mülâzımı evveli Yozgatlı Ahmet Ağa 
bin Osman'ın hidematı fevkalâdesine binaen 
tekaüdünün yüzbaşılık rütbesi üzerinden icrası
na dair Başvekâletten mevrut (3/276) numaralı 
tezkere ve Müdafaai Milliye Encümeni mazba
tası. 317 318 

»>•«« 

BİRİNCİ CELSE 

Bedi. Müzakerat : Saat: 2,00 

REİS : Birinci Reis Vekili İsmet Bey 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Talât Bey (Kângırı) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim, 

1. — ZABTI SABİK HÜLÂSASI : 

REİS — Zabtı sabık hulâsası okunacak. 

Sekizinci İçtima 

17 Teşrinisani 1340 Paşartesi 
Fethi Beyin tahtı riyasetlerinde inikat ederek zaptı 

sabık hülâsası kıraat ve aynen kabul've evrakı varide 
ait oldukları mahallere havale edildi. İki defa İs
tiklâl Madalyasiyle taltif edilen Kaymakam Ali Ce-
vat Beyin madalyalarından birinin takdirnameye 
tahviline ve İstiklâl Millî Muharebatında hidemati 
cansiparaneleri görülen on zat ile Mücadelei Milliye 
esnasında hidematı meşkureleri sebkeden İnebolu pi
yade kayıkçı loncasının İstiklâl Madalyasiyle taltif
lerine dair Başvekâlet tezkereleri hakkındaki Müdafaai 
Milliye Encümeni mazbataları kıraat ve kabul edildi. 

j Tekfurdağı'nın devri senevii istihlâsı münasebe-
1 tiyle halkın Meclisi Âliye karşı izhar ettikleri hissi-
| yatı tazimkâraneyi natık Tekfurdağı Belediye Riya-
I setinin telgrafnamesi kıraat ve Divanı Riyasetçe ce

vap itası tensip olundu. 

Badehu Kemal Kâzım ve Vehbi Beylerden inhilâl 
eden Divanı Riyaset Kâtiplikleri için intihap icra 
ve ârânın tasnifine kadar celse tatil edildi. 

İkinci Celse 
Fethi Bey tarafından kuşat edilerek Divanı Riya

set Kâtiplikleri için icra kılınan intihapta mezkûr 
kâtipliklere Diyarbekir Mebusu Şeref ve Karahisarı-
sahip Mebusu Ruşen Eşref Beylerin ekseriyetle inti
hap edildikleri tedliğ olundu. Müteakiben ruznamei 

299 — 
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müzakerata geçilerek Kuvvayi Milliye mensubininin 
affına dair olan kanunun lüzumu tefsirini mutazam-
mın takrir hakkındaki Adliye Encümeni Mazbatası ile 
Mekâtibi Âliye ve Taliye mezunlarının köylerde mec
burî muallimliklerde istihdamlarına mütedair teklifi 
kanunî hakkındaki Maarif Encümeni mazbatası mü
zakere ve kabul edildi. Bazı hususatın temini için 
Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umumiyesinin senei im
liye bütçesine ilâvesi istenilen tahsisatı munzamme 
hakkındaki mazbatanın vuku bulan talep üzerine Pos
ta ve Telgraf Encümenine havalesi kabul olundu. 

Şûrayı Devletin memurin muhakematına ait va-
zaifinin sureti ifası hakkındaki kanuna tezyili talep 
olunan mevadı kanuniye bilmüzakere ret edildi. 

Orta Tedrisat Muallimleri Kanununun on dördün
cü maddesinin tadiline mütedair teklifi kanuninin, 

/. — Trabzon Mebusu Abdullah Beyin Türkiye' 
ye ithal edilen halılardan alınan resmin her ay ne 

Lâyihalar 
/. — Cemiyeti Akvam Komiseri Mösyö Pikar' 

in 1339 senei maliyesine ait matlubatının tesviye edi
lebilmesi için 1340 senesi bütçesine tahsisatı mun-
zamma ilâvesine dair kanun lâyihası (1/534) 

2. — Senei haliye Evkaf bütçesinin altıncı faslı
nın üçüncü maddesi ile faslı mahsusuna zemaim ic
rasına dair kanun lâyihası (1/535) 

RElS — Her iki lâyiha Muvazenei Maliye En
cümenine havale olunmuştur. 

Mazbatalar 
/. — Nevahi ve Nevahi Kanununun bazı mad

delerde tecrübeten tatbiki ve sicilli nüfus kanun lâyi-
halarıyle asairi seyyarenin iskânı hakkındaki teklifi 
kanuninin şekli hazırlarlyle müzakerelerine mahal 
olmadığı gibi iadeleri de Dahiliye Vekâletince talep 
olduğuna ve keyfiyetin Encümence de muvafık gö
rüldüğüne dair Dahiliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Zirde esamisi muharrer levayih ve tekalifi kanu-

niyenin şekli hazırı ile lüzumu müzakeresine mahal 
olmadığından Hükümete iadesi Dahiliye Vekâletin-

vaki olan teklif üzerine Muvazenei Maliye Encümeni
ne tevdii kabul olundu. 

Olbaptaki cetvelde isimleri muharrer olmayıp bi
lâhare zuhur eden malüline verilmesi lâzım gelen 
mükâfatı nakdiye için tahsisatı munzamme itası hak
kındaki teklifi kanunî ledelmüzakere bu baptaki me
vadı kanuniye aynen kabul ve kanunun heyeti urau-
miyesi tayini esami ile reye vazedildi. Aynı zaman
da Memurin Muhakemat Encümeni ve tetkik heyeti 
azaları intihabı icra olundu ve badehu ârânın tasnifi
ne kadar celse tatil edildi. 

Nisan olmadığından üçüncü celse kuşat edileme
miştir. 

REİS — Efendim, zabtı sabık hülâsası hakkında 
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Zabtı sabık hü
lâsası aynen kabul edildi. 

miktara baliğ olduğuna vesaireye dair Maliye Vekâ
letinden tahrirî sual takriri. 

REİS — Mezkûr Vekâlete havale olunmuştur. 

ce talep edilmiş ve Encümence muvafık görülmüş 
olduğundan Riyaseti Celileye takdim kılındı efen
dim. 

Dahiliye Encümeni Reisi 
Ahmet Muammer 

— Nevahi Kanunu 
— Nevahi Kanununun bazı mahallerde tecrübe

ten tatbiki hakkında lâyihai Kanuniye. 
— Sicil Nüfus Lâyihai Kanuniyesi, 
— Aşairi Seyyarenin İskânı Hakkında Teklifi 

Kanunî. 
REİS — Efendim, Dahiliye Encümeni mazbatası 

hakkında mütalâa var mı? 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Efendim, Dahi
liye Encümeni izahat versin. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Bu lâyihalar içinde bir de teklifi kanunî vardır. Tek
lifi kanunî bildiğimize göre Azayi Kiram tarafından 
teklif edilen lâyihalardır. Burada teklifi kanunîden 
bahsediliyor, bu, Azayi Kiram tarafından teklif edi
len levayihi kanuniyedendir. Binaenaleyh bunların 
Heyeti Vekileye iadesi varit olamaz. Böyle bir tek
lifin kendilerine muvakkaten tevdii teklifi kabul edi-

2. — SUALLER, CEVAPLAR 

3. — EVRAKI VARİDE 

— 300 — 
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lebilir. Binaenaleyh teklifi kanunî Heyeti Vekileye 
iade olunamaz. Mazbatada böyle bir sarahat yoktur. 
O halde Heyeti Vekileden gelen Lâyihai Kanuniye 
kendilerine verilebilir. Teklifi Kanunî Azayi Kiram 
tarafından verilmiş olduğundan Heyeti Vekileye ia
desi gayrı kabildir. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim, 
Dahiliye Encümeni sene başı içtimaında toplandığı 
zaman mevcut tekâlifi kanuniyeyi tetkik etti. Bu me-
yanda arkadaşlar tarafından verilmiş olan teklifi ka
nunî ile yine Encümende mevcut Nahiye Kanunu ve 
Sicil Nüfus Kanunu - ki, Hükümetten gelmiştir -
sonra aşairin iskânı hakkındaki diğer teklifi kanunî-

-dir ki, bunların zamanı geçmiş olduğuna Encümen 
kani oldu. Bir defa Nahiye Kanunu, malumuâliniz 
Köy Kanunu, Nahiye Kanununun yerine kaim ola
cak bir şekilde tedvin edilmiştir. Biliyorsunuz ki, Na
hiye Kanunu bir veya birkaç köyden ibaret olmak 
üzere Nahiyeyi bir cüzü tam şeklinde kabul eden bir 
teklifti. Köy Kanunu kabul edildikten sonra Nevahi 
Kanununun müzakeresine hacet kalmamıştır. Dahili
ye Encümeni başka bir noktai nazardan yeni bir maz
bata yapmaktadır. O tedvin edilecek, tekâlifi kanu
niye Meclisi Âlinize gelecek, müzakere edeceğiz. 

Sicil Nüfus Kanununa gelince : Keza bu yeni 
baştan tetkik ediliyor. Yeni esasata göre ihzar edile
cek, Meclisi Âliye gelecek, müzakere edilecek. Keza 
İskânı Muhacirin ve İskânı Aşair kanunlarının da 
bugünkü vaziyete göre yeniden tetkik edilmesi lüzu
munu Dahiliye Encümeni muvafık görüyor. Heyeti 
Âliyenize teklif ediyor, kabul buyurulursa Hüküme
te gidecektir. Yeni baştan bunlar tetkik edilecek ve 
ihzar edilecek, gelecek. Mesele bundan ibarettir. 
Muvafık sesleri. 

REİS — Efendim, Hükümetçe istirdat olunan le-
vayihi kanuniye... 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) 
— Reis Bey, müsaadenizle ufak bir tashih yapmak 
isterim. Efendim, Azayi Kiram tarafından vukubu-
lan teklifi kanunilerin Hükümet tarafından istirdat 
muamelesinin vukuu şimdiye kadar bu Mecliste gö
rülmüş bir şey değildir. Feridun Fikri Beyin ifade 
buyurdukları noktayı izah etmek üzere kürsüye çık
tım. Hükümet Meclisten talep etmiş değildir. İstirdat 
ve talep daima Hükümetçe gönderilen levahiya mak-
sur kalmaktadır. Yalnız Dahiliye Encümeni yeni se
ne münasebetiyle ilk içtimaını yaptığı zaman beni 
çağırarak (İşitilmiyor sesleri) Dahiliye Encümeni ye
ni sene münasebetiyle ilk içtimaını yaptığı zaman En-

I cümende mevcut olan bütün levayih ve tekâlif vesa-
irenin cümlesi için bir tasnif muamelesi yaptı. Bu 
tasnif muamelesini yaparken birçok teklifler, lâyi
halar görüldü ki, onların, Meclisin bugünkü sahai 
işgalinde yerleri yoktur. Binaenaleyh bunlar hakkın-

I da nasıl muamele yapalım diye kısa bir müzakere 
{ ceryan etti. Bendeniz de söyledim. Diğer arkadaşlar 
j da muvafık gördüler. Birkaç lâyihanın elyevm hali

hazırda müzakeresinden ise onların esaslı noktaları 
yeni teklif ve lâyihalarla nazarı itibara alınmak üze
re bunların Hükümete gönderilmesi, muvafık görül-

I dü. Yoksa şimdiye kadar mevcut ve Nizamnamei 
I dahilimizdeki esasat dairesinde Hükümetçe vukubu-

lan istirdat ve iade talebi yoktur. 
Encümen yeni teklif ve yeni lâyihaların yapıla

cağı esnada bunların Hükümete gönderilmesini mu-
I vafık buldu. İşte şu küçük noktayı tashih için söz 
I aldım. Birkaç parça kâğıdın Hükümete gönderilme-
I si Encümence muvafık görüldü ve Encümen bu su

retle bu mazbatayı Heyeti Âliyenize arz ediyor. Şunu 
anlatmak isterim ki, Hükümet azaya ait hiçbir tek-

} lifi kanunînin iadesini Meclisi Âliden talep etmiş de-
I ğildir. (O halde mazbatayı tashih etmek lâzım sesleri) 

I REİS — Efendim, müsaade buyurunuz, hülâsa 
I edeceğim. Efendim, Hükümetçe vukubulacak talep 
I mucibince lâyihai kanuniyeler talep vukuunda He-
j yeti Celilenize malûmat verilerek alelûsul iade edi-
I lir. Yalnız tekâlifi kanuniyenin iadesi mesbuk değil-
I di. Geçen içtimalardan birisinde idi zannederim, Ad

liye Encümeni mazbatasının teklifi kanunî ile bera-
I berberayi mütalâa Hükümete irsali reye vazolundu 
I ve Heyeti Celileniz kabul ettiniz. Şu halde Dahiliye 
I Encümeni dahi tekâlifi kanuniyenin mütalâası ve 
I tetkiki zımnında iadesini teklif ediyor. Bu husustaki 
I Dahiliye Encümeni mazbatasını alelûsul reyi âlinize 
I vaz edeceğim. Kabul buyuranlar... 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — İade yeri-
I ne tevdi kelimesi kullanılsa mesele halledilmiş olur. 
I Başka şeylere hacet yoktur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Adliye En-
1 cümeni mazbatası, (badehu iade edilmek üzere) idi, 
I bu da iade edilmek üzere olabilir. 

REİS — Efendim müsaade buyurunuz. 
DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) 

— Dahiliye Encümeni tekâlifi kanuniyenin dahi be
raberce iadesini mazbatasında teklif ediyor. Binae
naleyh Feridun Fikri Bey de bunun iade edilmek 
üzere gönderilmesini teklif buyurdular. İade edilmek 

| üzere olunca aynı kâğıdı, aynı teklifi buraya tekrar 
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gönderiniz demektir. Halbuki Encümen bu fikirde 
bulunmuş değildir. Malûmuâliniz yeni muhacirin işi
ni Dahiliye Vekâletine almamız mevzuubahistir. O 
teklifi aldığımız zaman yeniden memlekette umum 
aşair ve muhacirinin tarzı iskânı müzakere edilecek
tir. Şimdiye kadarki tarz; o teklifleri yaparken bun
lardan istifade edersiniz diye gönderilmiştir. Ama ay
nı kâğıdın rapten gelmesi maksut ise bunu anlaya
lım. Geldiği vakit aynı kâğıdın da rapten gelmesi lâ-
zımgeliyorsa bunu da izah için bir noktayı arz ede
ceğim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
üç gün evvel Ticaret Vekili Hükümetten gelen bir 
Sükna Kanunu ile Azayi Kiram tarafından teklif 
edilen bir lâyihai tetkik edip noktai nazarını bildir
mek üzere almıştı. 

AHMET HİMDİ BEY (Bozok) — Ama geri ve
recek, emsali üç gün evvel geçmişti. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendim, 
Hükümetten gelen teklifin iadesi - fakat Meclise ma
lumat verilmek şartiyle iadesi - gayet makuldür. Mec
lis azası tarafından verilen tekâlifi kanuniyeyi Encü
men ret veya kabul ile mükelleftir. Filan yerde mü
zakere edilmekte olan bir şey vardır. Bunu ikmal 
etsin de getirsin diye bir teklifte bulunamaz. Hükü
mete iade teklifi dahi yapamaz. Dahiliye Vekâleti 
veya her hangi bir vekâlet, ancak, başkaca teklifi 
kanunide bulunacağım, daha vâsi tetkikatta buluna
cağım, diyebilir. O zaman makuldür veya başka bir 
teklif vardır. Onunla tevhit etmek üzere tehir edin 
diye bir teklifte bulunur. 

Meclisi Âli kabul ederse bir müddet için müza
kereyi tehir edebilir. Şekil, usul budur. Encümene 
gitmiş olan veya Meclise malolmuş olan bir lâyihai 
kanuniye derdesti münakaşa olan bir kanunun müza
keresine talik edilir ve orada bunun ahkâmı imal 
edilirse - ki, tabii orada daha vâsi bir surette tet
kik edilecektir - istifade edilecek kuyud ve şurütu 
bulunabilir. Hilafı ise tehlikeli bir çığır olur. Daha 
esaslı bir hale gelmek üzere bu müzakere tehir edi
lebilir. Encümen bunun üzerinde işlemeden ait oldu
ğu vekâlet daha nâfi ve daha salim bir- lâyihayi Mec
lise sevk edebilir. Fakat gelmiş bir lâyihai kanuni
ye, Encümen bunda işlemeden " Vekâletten gelecek 
lâyihai kanuniyenin hututu esasiyesinin ne olacağı 
bilinmeden ona talik etmek demek, bütün mesaiyi 
akamete duçar etmek demektir. Bunun naziri yok
tur. Adliye Encümeninden yakında bir şey geçmişti. 
O da aynı değildir. Gerçi Feridun Fikri Beyefendi 

badehu iade edilmek kaydıyle diyorlar. Badehu iade 
kaydı kıyamete kadar sürer. îade edilmek kaydı var. 
Fakat iade kaydıyla Vekâleti on günle yirmi gün' 
ile takyit etmek doğru değildir. Onun için badehu 
ladenin mânası kalmaz. Bu gibi levayih tevhiden 
müzakere edilmek üzere tehir edilir, yoksa iadesi 
bid'at olur ve çok iyi bir şey olmaz. Sonra bu karar
lardan -rücu edersiniz. Meclis mütearız kararlar ve
rir, emsali vardır deriz. Halbuki batıl makisi aleyh 
olamaz. Bunun müzakeresi tehir edilir. Badehu iade 
edilmek üzere dahi doğru değildir. (Doğru sesleri) 

REİS — Recep Bey Hükümetin talep etmediğini 
izah ettiler. Musa Kâzım Efendi usul hakkında be
yanatta bulunmuşlardır. Tekâlifi kanuniye iade edil
mek üzere lâyihai kanuniyelerle beraber verilmesi 
hakkında Feridun Fikri Beyin takriri vardır. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Geri al
dım. 

REİS — Feridun Fikri Bey tekliflerini geri al
mışlardır. Musa Kâzım Efendi (tekâlifi kanuniyenin 
Hükümetten gelecek levayihi kanuniyenin vüruduna 
kadar müzakeresi tehir edilir. Artık Hükümete gön-
derilmez) buyurdular. Dahiliye Encümeni Hükümete 
iadesi hakkındaki noktai nazarında ısrar ediyor mu? 

AHMET HİLMİ .BEY (Kayseri) — Bu kanunun 
şekli hazırtyle müzakeresine lüzum kalmamıştır. Bu 
şekliyle bu kanunun Heyeti Umumiyesi beyhude ye
re Dahiliye Encümeni dosyasında kalıyor. Encümen 
evrakını tasnif ederken Nahiye Kanununu gözden ge
çirdi. Beyhude yere bu sene, gelecek sene mütemadi
yen Encümende kalacak, böyle olmadan ise Hüküme
te iadesi muvafıktır dedik. Hükümet yeni bir esas 
üzerine nahiye teşkilâtı yapacak. Bu teklifin Hükü
mette bulunmasını daha ziyade muvafık gördük. Ne 
Hükümetin talebi şeklindedir. Ne şimdiye kadar ya
pılmış emsali şeklindedir. Mamafih yalnız Heyeti 
Umumiyenin nazarı dikkatini celp etmek üzere En
cümeniniz Heyeti Umumiyeye arz ediyor. 

Sicil Kanununa gelince; Sicil Kanununun şekli 
daha başkadır. Nahiye Kanunu gibi değildir. Hükü
met yeniden bir Sicil Kanunu ihzar ediyor. Evvelce 
Meclise takdim etmiş olduğu Sicil Kanununun şekli 
başkadır. İkisini birden tevhid etmek üzere tekrar 
bunun Hükümete iadesini muvafık" gördük. Mamafih 
bu da şimdiye kadar olan emsali şeklinde değildir. 
Heyeti Âliye isterse iade eder, isterse Encümen dos
yasında kalır. Ne derse o olur. 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) — 
Efendim, müzakerenin aldığı şekil biraz daha mâ
ruzâtta bulunmayı faydalı kıldı.- Mevzuubahis olan 
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lâyihaları arz edeyim. Birincisi Nevahi Kanunu : Ma-
lumuâliniz Birinci Büyük Millet Meclisinin büyük bir 
vakit ve zamanını işgal etmiş bir lâyihadır. 

Büyük bir kısmı müzakere edilmiş bitmişti. Fa
kat Heyeti Umumiyesi kesbi kanuniyet etmediğinden 
kalmıştı. Ayni vaziyette Köy Kanunu, yani çıkmış 
olan Köy Kanunu tatbik edilecek Belediyeler Kanu
nu tanzim edilecek, bu işler yapıldıktan sonca yeni 
bir Nevahi Kanununa ihtiyaç kalmıyacaktır. Ahmet 
Hilmi Beyin buyurdukları bir nokta da bendenizce 
tereddüdü mucip oldu. Buyurdular ki yeni bir Neva
hi Kanunu mevzuubahistir. Hükümetçe yeni bir Ne
vahi Kanunu mevzuubahis değildir. Ve böyle bir 
kanun hazırlamıyoruz. Yalnız çıkmış olan Köy Ka
nununu çıkacak olan Belediye Kanunu tekmil etmiş 
olacaktır ve bir Nevahi Kanununa ihtiyaç kalmıya
caktır. Nevahi Kanununun bazı mahallerde tecrübe-
ten tatbiki hakkındaki lâyihai kanuniye ise aslını arz 
ettiğim gibi merfu .olduğu için bunun hiç lüzumu 
kalmamıştır. Sicil Nüfus Lâyihai Kanuniyesi ise; 
uzun tafsilâtını 1341 bütçesinin esnai müzakeresinde 
arz edeceğim. Hükümetçe 120 kazada, muhtelif se
beplerle nüfus sicillâtı yanlış olan kazalarda yeni tah
riri nüfus yapılacaktır ve bazı arkadaşların temâyü-
lâtına göre bu tahririn bir arada umumî olarak ya
pılması için yeni bir teklif, bir lâyiha hazırlıyacağız. 
Şimdi bunların her üçü de lâyiha olduğu için Hükü
mete iadesinde usulce bir mahzur kabili tasavvur de
ğildir ve Dahiliye Encümeninin teklifi mucibince Hü
kümete iade olunur. Yalnız aşairi seyyarenin iskânı 
hakkında teklifi kanunî vardır. Arkadaşların iliştiği 
de bu noktadır. Bu teklifi kanuniyi Hükümet iste
mek mecburiyetinde değildir. Yalnız arz ettiğim gibi 
aşairin iskânı vesaire hakkında elyevm mevcut olan 
îmar Vekâletindeki vazife, Dahiliye Vekâletine ka
nunî bir surette devredildikten sonra esaslı bir tarz
da tetkiki için bir kerre Meclise teklif edeceğiz. O 
meyanda bundan istifade edilir fikriyle ancak bunun 
da Hükümete gönderilmesi münasip görülmüştür. 
Yalnız Meclis karar verir de, aşair iskânı hakkında
ki teklifi kanuniyi vermez, Dahiliye Encümeninde 
kalsın derse ve Hükümetin aşairi seyyare hakkında 
gönderdiği kanunun müzakeresi Encümende nazarı 
dikkate alınsın, fikri dermeyan buyrulursa bendeniz
ce bü da muvafıktır. Şu halde mesele şu suretle ne
ticeleniyor : Baştaki üç lâyihanın Hükümete iadesi 
ve aşairi seyyarenin iskânı hakkındaki teklifi kanu
ninin asliyle beraber müzakere edilmek üzere Encü
mende ipkası. Mesele bu şekildedir. (Muvafık sesle
ri). 

REİS — Efendim, usul hakkında müzakerenin ne
ticesine ait bir teklif vardır. Dahiliye Encümeni; şim
dilik bu teklifi kanuninin müzakeresine mahal olma
dığından dolayı berayi tetkik Hükümete iadesini tek
lif ettik buyurdular. Tekâlifi kanuniyenin müzake
resine mahal olmadığı Encümenlerce takdir buyuru
runa, usulü dairesinde Heyeti Celileye teklif edilir. 
Binaenaleyh tekâlifi kanuniyenin diğer levayihi ka
nuniye ile beraber Hükümete iadesi usulü hakkında 
Musa Kâzım Efendi Hazretlerinin takrirleri vardır, 
okuyacağız : 

Riyaseti Celileye 
Dahiliye Encümeninin nizamnameye ve taamüle 

muvafık olmayan mazbatasının reddini teklif ede
rim. 

Saruhan Mebusu Konya Mebusu 
Kemal Musa Kâzım 

REİS — Efendim, Dahiliye Encümeni mazbata
sının kısmı evveli levayihi kanuniyenin Hükümete 
iadesi yani alelusul iadesidir. Kısmı sanisi ise,.. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendim, 
Hükümetten gelen levayihi kanuniye için münakaşa
ya lüzum yoktur. Meclisi Âli azası tarafından verilen 
levayihi kanuniyenin Hükümete iadesi caiz değildir. 
Bu husustaki münakaşaya acıyorum. Bu, usul değil, 
teamül değil, yalnız fena bir çığır açılıyor. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Müsaade 
buyurursanız şuradan bir şey arz edeceğini : Efen
dim, Dahiliye Vekâleti evvelce teklif edilen kanun lâ
yihalarının ikisinin, üçünün istirdadını talep ediyorsa 
bunun usulü vardır. Başvekâlete bir tezkere yazar, 
Başvekâlette Meclis Riyasetine yazar tezkere gelir 
okunur, reye müracaat edilir. Bu tezkere kabul edi
lirse talep edilen lâyihai kanuniye iade olunur. Fakat 
dört sene evvel gelmiş, senelerce müzakereye girmiş, 
müzakeresi hitam bulmuş, iîcinci müzakeresine geçil
miş tekrar Encümene gitmiş. Dahiliye Vekâleti de 
bunun iadesine talip değildir. Binaenaleyh ortada En
cümen iade ediyor şeklinde bir mazlbata varidır. Bu 
mazbatanın reddi doğrudur. Bu mazbata Azayı Kira
mın kanun teklifi hususundaki en sarih ve mübeccel 
olan haklarını takyit etmek demektir, bu mazibata ret 
edilir, Dahiliye Vekâleti, bu.kanun lâyihasını istirda
da talip ise Başvekâlete bir tezkere yazar o suretle bu
rada bilâmüza'kere - Meclise bir malûmat verilmek 
üzere - gönderilir. 

i 
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REİS — Efendim, levayihi kanuniyenin istirdat 
talebi vaki olmuştur. Dahiliye Vekili de bunu şifahen 
talep etmiştir. Musa Kâzım Efendi noktai nazarları
nı izaJh etmişlerdir. Yani Hükümete iadesi muvafık 
değildir buyuruyorlar. Bu şekilde kabul buyuranlar 
lütfen el kaldırsın... 

(Anlaşıldı sesleri) Efendim, mazbata veçhile tekâ
lifi kanuniyenin Hükümete iadesinin muvafıkı usul 
olmadığını teklif ediyorlar. Hükümete iadesinin mu
vafıkı usul olmadığını kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye vaz ediyorum. Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Muvafıkı usul olmadığı kabul 
buyrulmuştur. (Takrir güme gitti sesleri) 

2. — Kırkkilise Mebusu Doktor Fuat Bey ve rü-
fekasının; Ereğli - Devrek - Reşadiye - Yabanabat -
Ankara tarikinin turuku umumiye mey anına ithali I 
hakkında (2/90) numaralı teklifi kanunisi ve reddine j 
dair Nafia Encümeni mazbatasu j 

REÎS — Mazbata okunacak. j 
j 

Nafia Encümeni Mazbatası ! 

! 
. Riyaseti Celileye \ 

Ereğli - Devrek - Reşadiye - Yabanabat - Ankara : 

tarikinin turuku umumiye meyanına ithali hakkında ! 
Bolu Mdbusu Doktor Fuat Bey ve rüfeka'sı imzasıyle \ 
19 Mart 1337 tarihinde tanzim ve ita kılınan teklifi : 
kanunî Encümenlerce bir defa daha müzakere olun- I 
du. Filhakika memleketin terakki ve tealisini düşü- -
nen ve hangi neviden olursa olsun yolların en mühim 
terakki amili olduklarını bilen her insan için yol in- • 
şaatı hakkındaki bir teklife muhalif bir vaziyet al- j 
mak müşküldür. Ancak, memleketin her tarafında i 
daha mühim bir çok yol ihtiyaçları olduğunu ve tek- ) 
lif olunan Ereğli, Ankara tarifinin inşası için mukta-
zi bir milyon iki yüz bin lira ile daha faydalı bir çok ! 
işler yapılabileceğini ve esasen Ereğli ile Ankara ara
sında doğrudan doğruya bir tarik küşadı teklifi ka
nunisinin tanzim olunduğu zamanlarda hali harp ica-
biyle kesbi istidat eylemiş bir ihtiyaç olup vaziyetin 
değişmesi üzerine ihtiyacın keslbi hiffet eylediğini ve 
halen Ankara ve Ereğli, Adapazarı arasında demir
yollarını inşasının mutasavver bulunduğunu nazarı 
dikkate alan Encümenimiz teklifi vakiin reddine müt-
tefikan karar vermiştir. 

Nafia Encümeni Reisi 
Diyarıbekir Mazbata Muharriri 

Feyzi Hüseyin Rıfikı 
Kâtip Aza 
Zeki Faik 

Aza Aza 
Şakir Okunamadı 
Aza Aza 
Halit Hilmi 

Aza 
Tralbzon 

Ahmet Muhtar 

REİS — Mazbata hakkında mütalâa var mı efen
dim? (İzah etsinler sesleri) 

MUHTAR BEY (Tralbzon) — Efendim, , bundan 
üç sene evvel vaziyetimiz başka şekilde iken, yani 
yollar mahdut iken Ankara'nın Ereğli ile irtibatı lü
zumu hissedildi. O vakit Ereğli'den mevad ihtira-
kiyeyi celbetmek için Meclise bu lâyihai kanuniye ve
rilmişti. 

Lâyihai Kanuniye kesbi kanuniyet etmeden şim
diye kadar uzun bir müddet geçti ve bugün Ereğli'den 
kömür alıpta kara tarikiyle Ankara'ya getirmek me
selesi büsbütün bertaraf olmuştur. Filhakika Ereğli 
ile Ankara arasında bir şose yolunun mevcudiyeti el
bette memleketin terakkisine hadim bir vasıtadır. 
lâkin Ankara^dan Ereğli'ye kadar bir yol yapmaktan
sa daha mübrem, daha lüzumlu şoseler vardır. Yani 
bugün Ereğli'den Ankara'ya kadar kömür taşımak ha
tır ve hayalimize gelmez. Çünkü şimendifer var, deniz 
tariki var. Binaenaleyh getirecek olursak o tariklerle 
getirtiriz. Hamdolsun memleketimiz kesbi istiklâl etti, 
yollar açıldı diğer daha salim ve daha nafi ve serî yol
lar teessüs etti. Onun için Ereğli'den ta Ankara'ya 
kadar bütçemizin vaziyetine nazaran yeniden, turuku 
umumiyeden bir şose yapmak meselesini muvafık 
görmedik. 

Saniyen; Hükümet, Ereğli havzai fahmiyesinin 
merkezi hükümetle irtibatını daha esaslı bir surette te
sis etmeyi düşünüyor; onun için tetkikatta bulundu; 
Ereğli'den Ankara'ya kadar bir şimendifer tesis edi
lecektir. Binaenaleyh böyle bir şimendifer inşasına 
tevessül ederken diğer bir taraftan bir de şoseye baş
lamak zannederim beyhudedir. Daha mübrem, askerî 
ve iktisadî olan yollarımıza bütçenin müsaadesi yok 
iken, böyle bir milyon iki yüz bin liralık yeni bir 
iş açmak yani işlerimizi kâğıt üzerine koyup da yap
mamak demektir. Onun için bütçemizde mahdut iş
ler .bulunsun, bütçemizde olmayan işi beyhude yere 
burada kabul etmek kârı akıl değildir. Memleketin 
vaziyetine nazaran bu yolun turuku umumiye me
yanına koyup da acilen yapılmasına Encümen ta
raftar olmadı ve olveçhile reddine karar verildi. 
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ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim, Yabanabat ile 
Ankara arasındaki - tahminime göre - yetmiş kilo
metrelik mesafenin yolu hazır ve yapılmıştır. Ondan 
sonra Reşadiye - Devrek yolu da açılmıştır. Dev
rek - Ereğli yolu da mevcuttur. Ara yerde ittisal pey
da edecek Yabanabat - Reşadiyedir ki bu da zan
nederim yetmiş kilometreden ibarettir. Şimdi bu şose 
yolu açıldığı zaman bu memleketin mahrukata olan 
ihtiyacı yüzde seksen nispetinde temin edilecektir. 
Şimendifer yapılsa bile bu yoldan vaki olan ihti
yaçtan hiçbir zaman müstağni kalamayacağız. Onun 
için yol, böyle denildiği gibi bir milyon iki yüz bin 
liralık cesim bir inşaata mütevakıf değildir. Yalnız 
küçük br yerinin raptedilmesi kalmıştır. Üst tara
fı kamilen açılmıştır. Yalnız ufak tefek bazı köp
rüler vardır ki onlar yapılacaktır. Yoksa bir mil
yon iki yüz bin lira diye izam edilecek mertebede 
mevcut inşaat değildir. Sonra Devrek - Reşadiye ara
sı mevcuttur. 1332 senesinde Yabanabat - Ankara 
arası da açılmıştır. Yabanabat'la Gerede yani Reşa
diye arası kalmıştır. Çiy olarak, çiyden açılacak yol. 
Binaenaleyh bu yol sahilde bulunan memleketlerin 
yekdiğeriyle iktisadî vaziyetlerini fevkalâde düzelte
cektir. Onun için mazbata doğru değildir reddini rica 
ederim. 

DOKTOR FUAT BEY (Kırkkilise) — Efendiler, 
bendeniz bunu arkadaşlarımla beraber teklif ettiğim 
zamanda mevcut olan vaziyet malumuâlinizdi. Ben
deniz şimdi bunun üzerinde ısrar etmiyorum. Yalnız 
Nafıa Vekili Beyefendinin nazarı dikkatlerine şunu 
arz ederim ki; bir tarafta orman hazinesi, diğer ta
rafta zahire hazinesi var. Yani o tarafta bulunan 
halk fevkalâde zahireye muhtaç, bu taraftaki halk 
da keresteye muhtaçtır. Bu iki hazineyi birbirine 
raptetmek lâzımdır. îster demiryolu ile raptedilsin, 
isterse şose ile raptedilsin. Bendeniz yalnız şose üze
rinde ısrar etmiyorum. Muhtar Beyefendi demiryo
lu yapılacağını söylediler. Çok temenni ederim ki, 
bu Ereğli'den Ankara'ya kadar yapılacak olan de
mir hattı bir an evvel yapılsın. Oradaki halkın ve 
buradaki halkın ihtiyaçları tatmin edilmiş olsun. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Arkadaş
lar, Anadolunun istikbali, Anadolunun imarı karşı
sında bulunuyoruz. Öyle bir mesele karşısında bu
lunuyoruz ki bu, ne bir Ereğli - Ankara şimendiferi
dir, ne de bir Ankara - Ereğli şosesidir. Binaenaleyh 
mümkün olduğu kadar kısa söylemek şartıyle bir kaç 
esaslı noktaya temas edeceğim. Lütfen bu arkadaşı
nızı gayet samimî dinleyiniz. 
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Efendim, mazbatada buyuruluyör ki; memleke
tin her tarafında daha mühim yol ihtiyaçları oldu
ğuna binaen ret kararı verildi. Burada hiçbir misal 
getirilememiştir ki, filân yol, Ankara - Ereğli hat
tından daha mühimdir. Dememişlerdir. Encümen na
mına söz söyleyen arkadaşımızdan bir misal iste
dim. Fakat niçin söylesin dedim, çünkü o arkadaş da 
daha mühim bir yol gösteremedi. 

Arkadaşlar, yine buyuruluyör ki: teklif olunan 
Ereğli - Ankara yolunun inşası için muktazi bir mil
yon iki yüz bin lira ile daha faydalı bir çok işler 
yapılacağı hakkında söz söylediler. Fakat buna dair 
de esaslı bir misal söyleyemediler. 

Üçüncüsü ise : Esasen Ereğli ile Ankara arasın
da doğrudan doğruya bir tarik küşadı teklifi kanu
nisinin tanzim olunduğu zamanki vaziyet başka idi. 
Binâenaleyh hali harp icabıyle vaziyetin değişmesi 
üzerine ihtiyacın kesbi hıffet eylediği tarzındaki söz
leriyle söylediklerini ispat edemediler. 

Efendiler, bendeniz hatta arkadaşım Fuat Beyin 
fikrine iştirak etmiyorum. 

Dördüncüsü; halen Ankara ve Ereğli arasında 
demiryolları inşası mutasavver olduğu söylenildi. 

Bendeniz bu söylenen dört şeye evvelâ dördüncü
den başlayarak birinciye kadar gideceğim, bunları 
gayet kısa bir tarzda söyleyeceğim efendiler, Cum
huriyet Hükümetinin Türkiye'de faaliyeti feyzinin 
semeresini ilk iktitaf eden Ereğli kömür havzasıdır. 
Karadere ormanlarıdır, Ereğli'ye yapılacak bu seme
reden ibarettir. 

İkincisi : Ereğli kömür havzasının Cumhuriyet 
Hükümeti ehemmiyetini takdir etmiş, Ticaret Vekili 
Hasan Beyi Zonguldak'a kadar teftiş için, tetkik için, 
tetebbu için göndermiştir, bu şimdiye kadar vaki de
ğildir. 

Üçüncüsü : Yine Cumhuriyet Hükümeti, Ereğli 
kömür havzasının ehemmiyetini takdir ederek Ereğ
li'den Ankara'ya, Ankara'dan Ereğli'ye bir şimendi
fer yapılmasına ceht ve ahdetmiştir, netice olarak 
Ereğli limanını da vücude getirecektir. Halbuki ar
kadaşlar bundan dört sene evvel biz bu şosenin tu-
ruku umumiye meyanına ithali için verdiğimiz lâyiha 
gavail gavail üstüne derken Birinci Büyük Millet Mec
lisinden geçemedi. Birinci Büyük Millet Meclisine veri
len lâyihaların tasfiyesi, lâzım geldi. Bunlardan bazı
larının müzakeresi icabeder, bazılarının müzakeresi 
icabetmez diye kararlar ittihaz edildi. Bu kararlar 
meyanmda; yeni Büyük Millet Meclisinin içinden 
çıkan yeni Nafıa Encümeni - ki cidden acırım - bu 
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lâyiha şayanı müzakere olmadığından reddine karar 
verdi, Lâkin nazarı dikkatinizi celbederim arkadaş
lar; burada feryat eden bu yürek sizin yüreklerinize 
tesir etti. Siz Encümene iade ettiniz. Encümene, bu 
yol turuku umumiyeye ithal edilecektir dediniz. Şim
di nasıl olur da bu yol, - sizin kararınız var iken -
Encümen tarafından keenlemyekün hükmünde tutu
luyor? Meclisin efkârı umumiyesinin temayülâtına 
değil, kararına nasıl oluyor da Encümen, Nafıa En
cümeni hürmetkar olamıyor? Bu sualime cevap ver
meli arkadaşlar. 

Sonra arkadaşlar, deniliyor ki, «Ereğli, Adapazarı, 
Ereğli - Ankara arasında şimendifer yapılacaktır.» 

Daima kullandığım bir tabir vardır : Kör asır
ların altmda defineler ve maden ocakları, kör ve 
nankör asırların altındaki orman denilen hazineler, 
evet; asırlardan beri ezildi, unutuldu. Cumhuriyet 
Hükümeti bunların kıymetini takdir etti. Nafıa En
cümenimiz ise mazbatayı reddetti. İstirham ederim 
arkadaşlar, kendinizce bir kıyas yapınız, tasavvur 
buyurunuz, Hükümet şoseye mukabil şimendifer 
yapmaya teşebbüs etti. Hükümetimiz bu kadar tak-
dirkâr olursa Encümenimiz ve aynı zamanda Bü
yük Millet Meclisi şoseyi nasıl reddebilir? Bir de 
arkadaşlar, şimendifer yapılmak ile şose yapılmak 
mı lâzım gelir? 

Üçüncü bir nokta bu kanun tanzim edildiği za
man harp varmış! Allahım saklasın. Düşmanın bir 
savleti ile ve bir tayyaresiyle o şimendifer yolu bo
zulduğu zaman Anadolu evlâtları, kadınları, kızları o 
şoseden Mucahedei Milliyede olduğu gibi sırtların
da kömür taşıyacaklardır. Hiç olmazsa onlara bir şo
se hazırlayalım. 

Arkadaşlar, bir noktayı tekrar arz etmek mecbu
riyetindeyim. Bu kanun tanzim edildiği zaman harp 
varmış! Yarın kim temin edebilir ki yine harp zu
hur etmeyecek ve yine oradaki kömürlere ihtiyaç 
hissedilmeyecektir? (Alkışlar.) 

Arkadaşlar, bu millet yüz senelik bir sulha muh
taçtır. Bunu bilmekle beraber düsturumuzu unutma
yalım. «Hazır ol cenge eğer ister isen sulhu selâh...»-
(Yaşa be Hilmi Bey sesleri, alkışlar.) Arkadaşlar, 
aşağıdan yukarıya doğru maruzatta bulunuyorum. 

Ereğli - Ankara tarikinin açılması için bir mil
yon iki yüz bin lira lâzım imiş, arkadaşlar, Muhtar 
Bey böyle bir beyanatta bulundular ki güya bu para 
verilirse Ereğli - Ankara hattı gibi başımıza bir belâ 
çıkacaktır şeklinde tasvir ettiler. Muhtar Bey gibi 

eski bir Nafıa Vekilinden, Muhtar Bey gibi eski bir 
Mühendisten bunu işitmek istemezdim. 

Muhtar Bey ki, Harbi Umumide kendisinden mu
hacirlerin şevki için aman Muhtar Bey kömür lâ
zım, vapurları kaldır, dediğim zaman bana bir ton 
kömür bulamamışlardı. (Handeler.) 

Hatırlar mısınız ki Muhtar Bey bu böyle olmuş
tur. «İki yüz bin lira ile daha büyük şeyler yapıla-
bilirmiş ve aynı nokta üzerinde daha mühim bir çok 
şeyler yapılırmış» bunları böyle söyledikleri halde 
esaslı bir misal ile meseleyi tevsik edemediler. Kabul 
ederseniz o misali ben göstereyim arkadaşlar. 

Veriniz benim Ereğli kömür havzasına bu bir 
milyon iki yüz bin lirayı. O zaman size 4 milyon, 6 
milyon varidat temin etsin. (Alkışlar, handeler.) 

Birinci nokta daha mühimdir. «Birçok yol ihtiyacı 
varmış?» buna ait de bir misal gösteremediler. Hal
buki ben göstereceğim. 

O da : Ankara - Ereğli hattıdır. Arkadaşlar lütfen 
şimdi buraya dikkat buyurunuz. Cenabı Hak Büyük 
Türk Milletine ulu zaferler ihsan buyurduğu gibi in
şallah iktisadiyatta olan zaferleri de yakın zamanda 
ihsan buyuracaktır. Öyle bir zaman gelecektir ki; o 
günü Tunalı Hilmi arkadaşınız da görecektir. O gün 
Haydarpaşa diyecek ki; ben artık Anadolunun bütün 
ihracat ve ithalâtına tahammül edemiyorum. Zira 
nakliyat o kadar artmıştır ki ben yalnız Konya ve 
Eskişehir hattına tahammül edebiliyorum. Binaenaleyh 
diğer taraftakileri benim omuzumdan alınız diyecek
tir. Bu şekil böyle devam edemez. Sonra bu işin so
nundan çıkamazsınız. İçinden sıynlamazsınız. Eğer 
bu hattı yapmazsanız o zaman Polathaneye mi çıka
caksınız, Sinop'a mı gideceksiniz Muhtar Bey? Al
lah'ın özenip bezenip yarattığı Ereğli limanından da
ha mükemmel olsalar İstanbul'a daha uzak olduğu 
için kıymetten düşerler. Fakat lâzım olan doğrudan 
doğruya transit merkezi olarak ikinci bir İstanbul, 
ikinci bir Haydarpaşa olarak İstanbul'un yanında kos
koca bir Ereğli limanı vardır. Bu Ereğli limanına İs
tanbul'un bütün malları dökülecek, o İç Anadolunun, 
Şarkî Anadolunun bütün malları, Ereğli limanına dö
külecek ve imar kuvvetlerini içeriye akıtmak vasıta
sı olacaktır. Bundan daha mühim yol var mıdır efen
diler? Binaenaleyh mazbatanın reddini teklif ediyo
rum. (Alkışlar.) 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Reis Beyefen
di, ben o meseleyi mühim telâkki ediyorum. Nafıa 
Vekili Beyefendi buradadırlar. Ereğli - Ankara rabı
tası hakkında bir teşebbüsleri var mıdır? Bize izah 
buyursunlar! 
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NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Efendim, Ereğli - Ankara hattı deyince 
zannederim ki hepimiz bunun kıymetini takdir ede
riz. Çünkü Ereğli havzasının kömürlerini böyle do
laşık deniz ve karayolundan sevketmek herhalde mas
raflıdır. 

Bunun birincisi : Limanda vesaitsizlikten dolayı 
birçok zayiat vardır ve birçok fuzulî masraflar var
dır. Tahmil ve tahliye iki defa oluyor. Binaenaleyh 
Ereğli - Ankara hattının mühim olmadığını iddia et
mek hiçbir vakit doğru değildir. Ancak Ereğli ma
den havzasını Ankara'ya bağlamak için şose yolu 
kâfi değildir. Mutlaka demiryolu lâzımdır. Bu nok-
tai nazara göre Hükümet bazı teşebbüsatta bulun
du ve bugün müzakere üzerindedir. İnşallah muvaf
fakiyet hasıl olurda hem istediğimiz gibi Ereğli'de bir 
liman yapar ve hem de Ankara'ya bir demiryolu ile 
bağlarız. 

Şosenin yapılmasına gelince : Bunu hepimiz arzu 
ederiz. Fakat şunu bilmeliyiz ki; şose herhalde 80 - 90 
bin lira sarf etmek suretiyle hüsnü hale gelecektir ve 
ihtiyaca kâfi olabilecektir. Böyle bir yolu tekrar ele 
almak hususu insanı biraz tereddüde sevkeder. Bina
enaleyh öteki yolların hali malum iken tekrar bu 
yolu da ilâve etmek, diğer yolların mükemmel bir 
hale ifrağını da tehir etmek demektir. Onun için mü
saade buyurursanız demiryolu meselesi yakında hal-
İolunur, ondan sonra da şose meselesini düşünürüz. 
Bunları vilâyet de yapabilir. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim, zaten yapıla
cak yolun miktarı «70» kilometreden ibarettir. Böyle 
izam edilecek bir şekilde değildir. Demin de arz et
tiğim gibi Ankara - Yabanabat, Reşadiye - Ereğli ya
pılmıştır. Arada kalan kısım 70 kilometredir. Bunun 
için bu kadar menafi ihlâl edilir mi? Bu hususu Vekil 
Beyden soruyorum. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) -— Bir kere yapılan yolun tekrar ıslahı lâzım
dır. Fakat bu masrafı hesap etmiş olsak hayli yekûn 
tutar. Bu kadar yekûnu Heyeti Muhtereme kabul eder
se pek tabiîdir ki Hükümet yapamam demez. Tabiî
dir ki bütçe Heyeti Celilenizin elindedir. Fakat 70 ki
lometre yolu bin lira ile zarbedecek olursak mühim 
bir yekûn tutar. Bu yekûnu zammedebilecek miyiz? 
Bunu arz ediyorum. Nafıa Bütçesine ancak 2,5 milyon 
lira koyabildik. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — 1318 se
nesinden beri zavallı Ereğli limanı için ne kadar te
şebbüsler vaki olmuş ve reddedilmiştir. Bu milyonla

ra bağlıdır. Halbuki siz daima büyükten küçüğe doğ
ru gitmek istiyorsunuz. Kanunu tabiat, pedagoji. Kü
çükten büyüğe, azdan çoğa, kolaydan zora doğru 
gitmiştir. 

REİS — Efendim, teklif sahipleri ve Encümen bu 
husustaki noktai nazarlarını arz ettiler. Mazbatayı 
reyi âlinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen elleri
ni kaldırsınlar! Aksini reye koyuyorum. Kabul etme
yenler lütfen ellerini kaldırsınlar! Kabul edilmiştir. 

3. — İstanbul Mebusu Ali Fethi Bey ve rüfe-
kasınin; İlgın'da Nane bataklığının kurutulması için 
Nafıa bütçesine yirmi bin lira ilâvesine dair (2/255) 
numaralı teklifi kanunisi ve Nafıa Encümeni maz
batası : 

REİS — Okunacaktır. 

Nafıa Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Ilgın'daki Nane Bataklığının teybisi maksadıyle 

Nafıa bütçesine yirmi bin liranın zammolunması hak
kındaki teklifi kanunî Encümenimizde ledelmüzake-
re sıhhati umumiye için en müthiş bir afet olan bu 
gibi bataklıkların teybisiyle çıkacak bereketli toprak
ların ziraate terk ve tevdii hususunun fevaidi azimesi 
hakkında bir an bile tereddüt etmeyen Encümenimiz 
bu iş için ayrıca tahsisat kabul etmekten ise zaten 
Nafıa Vekâleti bütçesinde bu kabil inşaatı miyahiye 
için mebaliği kâfiye bulunmak itibariyle emsali me-
yanında keşfinin sürati icrasıyle keşfinin neticesine 
göre hareket olunması hususunun Nafıa Vekâletine 
işarını nefsilemre daha muvafık addeylemiştir. 

lafıa Encümeni Reisi 
Diyarıbekir 

Fevzi 
Kâtip 

Zeki 
Aza 

Eskişehir 
Mehmet Arif 

Aza 

Mazbata Muharr 

Hüseyin Rıfkı 
Aza 
Niğde 

Halit 
Aza 
Ordu 
Faik 
Aza 

Trabzon 
Muhtar Hilmi 
Aza Aza 

Hafız Emin Şakir 
NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs

tanbul) — Efendim, malumuâliniz bu gibi bataklık
ların kurutulması için evvelâ bir istikşaf yapılır. Ya
ni kurutulması kabil midir? Ne kadara çıkar? Sonra 
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bundan elde edilecek menafi nedir? Bunu anlamak 
lâzımdır ve bunun için evvelâ istikşafını yaptırdık. 
İstikşafı bitti. İstikşaf neticesinde gördük ki bu; ku-
rutulabilir ve elde edilecek varidat da sarfedilecek 
miktara tekabül edebilir. Sonra katî keşfiyata baş
lanmış ve arazi üzerinde de keşfiyat bitmiştir. Rapo
ru da gelecektir. Bunun için ayrıca tahsisata lüzum yok
tur. Bu gibi masarifat için bütçede tahsisatımız var
dır. Müsaade edersiniz ayrıca tahsisatı munzammeye 
lüzum yoktur. Mevcut tahsisat meyanında bu masra
fı tesviye ederiz. 

HAMDULLAH SUPHÎ BEY (İstanbul) — Arka
daşlar derhatır buyurursunuz ki geçen içtimaımızda 
Meclis tarafından müntehap bir heyet; Adana kur
tuluşunun yıldönümü dolayısıyle cenuba bir seyahat-
ta bulunmuştu. Bu heyet tren Ilgın'da durduğu vakit 
ahali tarafından gönderilen bir heyeti kabul etti. He
yetin verdiği izahat - bendeniz de gidenlerle beraber
dim - yürekleri parçalayacak bir mahiyette idi. Ilgın; 
Hükümetin gözü önünde, şimendiferin yanında oldu
ğu halde ufak bir masraf, vaktiyle ihtiyar edilmediği 
için, lâzım gelen dikkat bu yere zamanında tevcih 
edilemediği için mahvoluyor. Mebus efendiler, itimat 
buyurunuz ki bu kadar işlek olan bu noktada aha
li; senelerdir tazallüm ettiği halde «rnahvoluyoruz, 
kasabamızın yerinde yalnız bir mezarlık kalıyor.» di
ye haykırdığı halde buna hâlâ çare bulunmuyor. Bu 
iş mütemadiyen tehir ediliyor ve oradaki arkadaşla
rımız, gözümüzün önünde ölüyorlar, mahvoluyorlar. 
(Çok doğru sesleri.) Heyetimize riyaset eden Fethi 
Beyefendi şahsen bununla alâkadar olacaklarım ve 
neticeden Ilgın'ı haberdar edeceklerini vaat etmişler
di, bütün Heyet azası hepimiz, aldığımız izahat üze
rine taahhüt altına girdik. «Müracâatlarınızı takip 
edeceğiz ve bu faciaya nihayet vereceğiz» dedik. Fet
hi Beyefendi takip ettiler. Bendeniz takip ettim, mu
habereler cereyan etti, tekrar müracaat için Ilgın'dan 
murahhaslar geldi. Muhterem Vekilimiz Macaristan' 
dan mühendisler davet etti. Fakat ihtiyaç çok oldu
ğu için mühendisler muhtelif yerlere tevzi edildi. Fa
kat Nane Bataklığı hâlâ bugün Ilgın'ı mahvediyor, 
berbat ediyor, kurutma işinin tehirine razı olmayı
nız. İstirham ediyorum arzu edilen munzam tahsi
satı veriniz. Gözümüzün önünde devam eden bu faci
aya bir nihayet verilsin. Bu kasabamızı kurtarınız. 

Arkadaşlar, ufak bir şey daha ilâve etmeme mü
saade buyurunuz. Daha evvelki bir seyahatımda Il
gın bataklığı hakkında birçok yerlerden izahat al
dım. Selçuk devrinden bugüne gelinceye kadar ci

varda aynı sebeple kaybolan köylere dair Evkaftaki 
kuyudatı bendenize naklettiler. Demek ki Anadolu-
nun evvelce refaha malik kesreti nüfusa malik olan 
bir merkezi, uzun seneler hastalık ve ihmal devam 
ettiği için nihayet yerinde bir mezarlık bırakarak 
kaybolacak bir vaziyete düşmüştür. Bunun için tehi
re razı olmayınız. Hükümete gelen, geçen herkese 
yalvaran ve bizi kurtarın diyen bir halkı daha fazla 
bekletmek doğru değildir. Tahsisatı kabul ederek 
bu kasabayı kurtarmanızı rica ederim. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Efendim, Hamdullah Suphi Bey, bendeni
zin söylediğimi yanlış anladılar. Affınıza* mağruren 
arz ediyorum. «Tahsisatımız vardır. Bunu yapaca
ğım» dedim. 

Bataklık meselesine gelince : Rica ederim. Hamdul
lah Suphi Bey kendileri de pekâlâ bilirler ki batak
lık hususunda hiçbiriniz üç gram kinin yutmamışsı-
nızdır. Bataklıklarda gezerek üç gram kinin yuttum 
ben, bataklıkların kurutulmasının en büyük taraftarı
yım. Ve bataklıkların en büyük düşmanıyım. Fa
kat bütün bataklıkları derhal kurutacağım diyemem. 
Bunu böyle mantıktan çıkarıpta hissiyata kapılacak 
olursak bu olamaz. Kabil olanı yapacağız. Usulü dai
resinde yürüyeceğiz ve usulü dairesinde hareket ede
ceğiz. Hamdullah Suphi Bey dediler ki «mühendis
ler başka yerlere dağıldı» daha ziyade lüzumlu olan 
yerler vardır. Oralara dağılmıştır, bugün mühendis
lerin kıtlığını hepimiz biliyoruz. Ve böyle gelen ace
mi adamları derakap işbaşına gönderemeyiz. Ken
di adamlarımızı gönderdik ve kendilerinin teklifi üze
rine oraya en kıymetli adamlarımızı gönderdik. Ku
rutmak kabil olacağını söyledi, keşfini yaptık. Hepi
mizin dairei intihabiyemizde yüzlerce, binlerce batak
lıklar vardır ve bunu nazarı itibare aldığımızdan do
layı bendeniz bir takdir beklerken böyle yanlış telâk
kilerinden ve böyle «tehirini kabul etmeyiniz» gibi 
sözlerden dolayı Hamdullah Suphi Beye teessüf ede
rim. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (İstanbul) — Bir 
sualime cevap ita buyururlar mı? Reis Bey!.. Ilgın' 
dan gelen- bir heyeti murahhasayı bizzat Nafıa Veki
li Bey kabul ettiler. Tesadüfen bendeniz de oraday
dım, vait buyurdular ki bu bataklıklar kurutulacak -
tır. Bunu tasvip etmişlerdir. Müracaat, geçen sene 
vaki olmuştur. Lütfen ne vakit yapılacağına dair bi
ze izahat verirlerse müsterih oluruz. Onu Vekil Bey
efendiden rica ediyoruz. 
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NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (is
tanbul)' — Efendim, müracaat geçen sene vaki olmuş
tur. Keşfiyatı yapılmıştır. Keşfiyat raporu gelecek, 
burada tetkik edilecek. Kanun mucibince iki ay mü
nakaşaya konulacak. Ondan sonra inşaata başlana
cak. 

REÎS — Efendim, Vekil Bey, keşfin yapıldığını ve 
tahsisatın bütçede mevcut olduğunu ve zammı tahsi
sata lüzum olmadığını söylediler. Daha başka müta
laa var mı efendim? (Hayır sesleri.) Encümen mazba
tasını reyi âlinize vazediyorum. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Encü
men mazbatası kabul edilmiştir. 

4. —*- Müskirat nakli maddesinden mahkum Eski
şehir'in Cünudiye Mahallesinden müteveffa Hüseyin 
mahdumu Acem Aziz ve Eskişehir'in Akçaalan Ma
hallesinden Halil İbrahim Yeğeni Hanife, Bor kaza
sının Fertek karyesinden İmam Mehmet Efendi mah
dumu Celâl, Karahisar'ın Devedede Mahallesinden 
Konstanyan oğlu Çil Avadis, Giresunlu Köksüz oğ
lu Şükrü ve Kayıkçı Cıvık Hamdi ve Anafor oğlu 
Mehmet haklarında vukua getirilen hatayı adliden 
dolayı af suretiyle telâfisine mütedair Başvekâletten 
mevrut (3/290, 291, 292, 293) numaralı dört kıta tez
kere ve Adliye Encümeni mazbatası. 

RElS — Ruznameye alıyoruz. 

5 .— Yeni baştan bir Nizamnamei Dahilî tanzi
mine Meclisi Âlinin müsaade ita etmesi hakkında 
Nizamnamei Dahilî Encümeni mazbatası (4/216) 

REtS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Birinci Büyük Millet Meclisinin bidayeti teşek

külünde yeniden bir nizamnamei dahilinin lüzumu 
tedviri hakkında Azayı Muhteremeden bazılarının izhar 
buyurdukları arzuya karşı memleketin istihlas ve 
istiklâli mevzuubahis olduğu bir sırada alelacele bir 
nizamname tanzimi kabil olamayacağından bunun 
vakti' münasibine talik ve o an için Meclisi Mebu-
san nizamnamei Dahilisinin mümkün tatbik ahkâ
mının Büyük Millet Meclisince de mamulunbih ad
dedilmesi ve bu mevadın tatmini ihtiyaç etmediği 
nıkatta dahi Meclisin karar ve tecelli edecek arasına 
tevfiki muamele olunması takarrür etmiş ve Meclisi 
Âlice bugüne kadar mütemel olan işbu dairede mua
mele olunmakta bulunmuştur. Halbuki mezkûr ni-
zamnaei dahilinin ekser mevadının tadili hakkında 
Azayi Kiram taraflarından Riyaseti Celileye takdim 
ve Encümenimize tevdi buyrulan Tekalifi Kanuniye 

| dosyalar teşkil edecek kadar tekessür etmiştir. Rüfe-
kai muhteremenin bu baptaki arzularına ansamim 
iştirak eden ve müteferrik mevat tedvini ile vakit 
kaybetmekten ise Meşrutiyet Meclisine ait vt mün-
derecatı itibariyle ekser mevadının Zati Şahaneler
den ve Meclisin onlara karşı mevkii vazı ihtiram-
karisinden bahis olan bir nizamnameye artık Cum
huriyet Meclisini tabi görmek istemediği gibi zati 
mesele cihetiyle de ahkâmı mezkûre eskimiş bir hal
de bulunduğundan Encümenimiz derhal Meclisimi
zin şekli hazır ve ihtiyaciyle mütenasip bir Nizam
namei dahili lâyihasının tanzimini düşünmüş ve bu
nun için de Teşkilâtı Esasiye Kanunuyle Meclisin 
beş seneden beri taamulât ve bu baptaki mukarrera-
tı ve rüfekai muhtemenin nazarı mütalaaya alınmak 
üzere Heyeti Celileden muhavvel levayihi kanuniye-
lerinin esas ittihazını kabul ederek yeni baştan bir 
nazimnamei dahilî tertibini muvaffık görmüş, bunun 
için de evvelemirde Meclisi Âlinin bu baptaki mü
saade ve muvafakatinin istihsalini elzem addetmiş 
olmakla arzı keyfiyet olunur efendim. 

Reis Mazbata Muharriri 
Sinop Mebusu Bozok 

Doktor Rıza Nur Süleyman Sırrı 
Kâtip Aza 
Denizli Antalya 
Necip Ali Ahmek Saki 

Aza Aza 
Karesi Bozok 

Osman Niyazi Ahmet Hamdi 
Aza Aza 

(Teşekkür ederiz sesleri.) 
HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Efendim, 

nizamnamei dahilî Encümeninin büyük bir hissi vazi-
feperveri ile böyle büyük bir vazife deruhte etmesi
ni büyük bir şükranla karşılarım. Fakat her hüsnü ni
yete makrun olan bir teklif doğru olamaz, onun için 
kendi noktai nazarıma göre müsaade buyurursanız 
bu teklifi tenkit edeyim. 

Evvelâ böyle yeni baştan bir nizamname yapmak 
muvafık mıdır? Böyle bir Nizamnamei dahili ya

pıldığını ve Meclisimizin de bunu kabul buyurduğu
nu kabur buyurunuz. O halde Meclis, büyük bir ace
milik devresi içinde bulunacaktır. Ve bir hayli zaman 
için teşevvüş içinde, gayrî müsmir bir şekilde devam 
edecektir. Onun için bendeniz; bu noktadan Nizam
namei dahilinin, yeni baştan tanzim olunmasından 
ise, derece derece, ihtiyaç üzerine ve günün vaziyetle-

j rine göre tadil edilerek ve hiç bir acemilik devri çe-
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kilmeksizin böyle hayatî bir devrede daha ziyade inki
şaf etmesini ve neşvünema bulmasını daha muvafık 
buluyorum. Bu mütalaatım gayrî muvafık telâkki 
edilse dahi mesele; tatbikat noktai nazarından düşü
nülecek olursa bir encümenin meşgul olması doğru 
mudur, değil midir? Bu noktayi tetkik edelim. Malu-
muâliniz Encümenler teklifi kanunî yapmak için de
ğil, vuku bulan teklifi kanunileri tetkik etmek için te
şekkül ederler, Yine bu Encümeni bu iş için intihap 
etmiştik. Eğer nizamnamei dahilinin böyle baştan ba
şa tetkik edileceği mevzubahis olsaydı belki başka tür
lü intihap yapardık. Ondan sonra nizamnamei da
hilî bu işi yapacak olursa kim tetkik edecektir? Bi
naenaleyh tatbikat noktainazarından iş, bendenizce, 
Sakattır. Nizamnamei dahilî Encümeninin teklifi ret 
olunmasa ve bu, derece derece, zamanın inkişafı .üze
rine tadil ve İslah edilmesi kabul edilmese bile bu iş
le iştigal edecek ayrıca bir kaç zat intihap edilmeli 
ve bu zevata Meclisimizce bir, bir buçuk ay mezuniyet 
verilerek Meclise iştirak ettirilmemelerini ve bu arka
daşların yani iz bu işle meşgul olmalarını ve Nizam
namei Dahili Encümenimden ayrıca bir kaç zatın da 
bu işle alâkadar olmasını ve bu teklifi kanuninin ko
lay ve esaslı bir surette yapılmasın! teklif ediyorum. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
bendeniz, Nizamnamei Dahili Encümeninin, Nizam
namei Dahili Encümeninden ayrıca bir kaç zatın da 
mezuniyet istihsal etmesindeki lüzumsuzluğu arz ede
ceğim. (Bravo sesleri.) Malumuâlileri, Encümenler 
re'sen bir lâyihai kanuniye tanzim edip Meclisi Âliye 
arz etmezler. Fakat her hangi bir kanunun her hangi 
bir nizamnamenin bir maddesini, iki, beş maddesini 
tadili ifade eden bir lâyihai kanuniye o Encümene 
tevdi edildiği zaman, Encümenin mesaisi yanliz tadili 
ifa edilen kısma maksur değildir. Madem ki o lâyiha 
üzerinde tadil esas itibariyle mevzuubahis olmuş ve 
Heyeti Umumiyeden encümene havale edilmiştir, o ka
nun lâyihasının diğer maddeleri üzerinde lüzum gördü
ğü tadilâtı yapmak imali fikir etmekle mükelleftir. Bi

naenaleyh Nizamnamei Dahilinin bir kaç maddesinin 
tadili veya yeni maddeler ilâvesi için Azayı Muhte
reme tarafından verilen tadil teklifleri Nizamnamei 
Dahilî Encümenine havale edilir. Bu encümen de Teş
kilâtı Esasiye Kanunu mevkii meriyete vaz olundu
ğundan dolayı ayrıca kendisi mevcut Teşkilâtı Esasi-
yenin ahkâmı esasiyesi ile mütenazıran yürüyecek bir 
nizamname tanzimi ile mükelleftir. Tadilnameler de 
mevcuttur. O noktai nazardan dahi tanzimine veya
hut yeniden bir nizamname yapmağa veya mevcut 

olan nizamnamenin islâhma selâhiyettardır. Meclisi 
Âliden mezuniyet istemeğe lüzum yoktur. Yanliz mev
cut Nizamnamei dahilinin Teşkilâtı Esasiye Kanunun
daki esasa göre tadili veyahut yeniden bir Nizamna
mei dahili vücuda getirilmesi keyfiyetini mevcut Ni
zamnamei Dahilî Encümeni mi yapsın, yoksa ayrı bir 
komisyona mı havale edelim? Bendenizce bu ikinci 
bir meseledir. Nizamnamei Dahili Encümeni intihap 
edilirken «yeni bir nizamname yapmasın, yanliz ta
dilâta baksın...» gibi şeyler düşünmedik. Herhangi bir 
encümen tefrik olunduğu zaman o Encümenin deruh
te ettiği vezaifin kâffesini yapacak şekilde intiha
bat yapılmış ve tefrikat icra edilmiştir. Binaenaleyh 
Nizamnamei dahilî Encümeni mevcut nizamname üze
rinde tadilât yapmağa zaten salâhiyettardır. Tadilna
meler de mevcuttur. Mesaisine devam edebilir. Heye
ti Celileden müsaade istemeğe lüzum yoktur. 

İlâveten şunu arz edeyim ki Nizamnamei Dahilî 
Encümeni ister mevcut Nizamnamei dahiliyi islâh su
retiyle, ister yeniden bir nizamname tanzim suretiyle 
olsun asıl nazarı dikkate alacağı esas; Teşkilâtı Esa
siye Kanunuylc tevem yürüyebilecek bir nizamname 
tanzimidir. Esası budur diğerleri eşkâl ve teferruattan 
ibarettir. Meclisi Âlinin kararına iktiran ettirilmesini 
dahi nabemahal görüyorum. Böyle olmazsa bize hava
le edilen şu maddelerdir. Binaenaleyh bununla iktifa 
ediyoruz veyahut şunun ikinci, üçüncü maddesinde 
lüzum gördüğümüz tadilâtı yapmaya re'sen salâhiyet-
tar değiliz diyerek salâhiyetleri tahdit edilir. Böyle 
bütün Encümenlerin serbestli hareketlerini, salâhiyet
lerini tahdit edecek bir yola giremez, doğru değildir. 
Nizamnamei Dahilî Encümeni de, diğer encümenler 
de salâhiyettardırlar. Nizamnameyi istediği surette is
lâh eder, tadil eder ve Heyeti Celileye arz eder. He
yeti Celile müzakere eder tekrar arz ediyorum, kara
ra lüzum yoktur. Karar yolu sakattır. Encümenlerin 
vaziyetleri takyit etmemeliyiz. 

REİS — Efendm, mazbatayı durudiraz müzakere 
buyuracak iseniz ruznameye alalım (hacet yoktur ses
leri). 

NİZAMNAMEÎ DAHİLÎ ENCÜMENİ. NAMI
NA SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
Encümen noktaî nazarını mazbatada izah ettiği için 
bendeniz fazla tafsilât vermeyeceğim. Encümene ha
vale edilmiş pek çok tekâlif vardır. Encümenin bun
ları müteferrik bir surette intaç edip Meclisi Âliye 
sevketmesi nizamname elde mevcut iken şimdiye ka
dar çıkan kavanin mecmuasına parça parça ilâve edi
len mevat gibi olur. Bunu düşündü. Esasen elimizde-
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ki nizamname Meclisi Mebusan nizamnamesi olduğu 
için Meclisi Âlinin teşkilâtiyîe mütenasip ve yine bu 
nizamnamede mevcut olan mevadı Teşkilâtı Esasiye 
Kanuniyle telif ederek bir nazimname tanzim ve 
Meclisi Âliye şevkini münasip gördü. Hasan Beye
fendi diyorlar ki hacet yoktur. Eğer başka bir teklif 
olsaydı bu fikri kabul ederdim. Fakat Meclisi Âliye 
has olan bir kanunun kablelistizan tebdil edilemeye
ceğini Encümen takdir edemedi. Mahaza Encümenin 
doğrudan doğruya bir lâyihai kanuniye tanzimine 
dair Nizamnamelere de salâhiyeti olduğuna dair ben
deniz nizamnamede bir kayıt olduğunu bilmiyorum. 
Belki vardır. Fakat bendenizin malumatım yoktur. 
Encümenimiz Meclisi Âliden istizan etmeksizin hot-
behot nizamname yapmağa kalkışsaydı vazifesi ha
ricine çıkmış telâkki edilebilirdi. İşte Rıfkı Beyin itî  
razı da bunun üzerine vaki olmuştur. Hulâsa, mü
saade buyurursanız eldeki nizamnamenin mamulun-
bih mevadını ve Meclisi Âlinin mukarreratiyle ve bir 
de muhavvel olan tekâlifi tevhit ederek bir nizamna
me tertip edip Meclisi Âliye kül halinde takdim et
mek mukarrerdir, yapar takdim ederiz. 

ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) — Teşekkür ede
riz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim, Ni-
zamnamei Dahilinin kırkikinci maddesinde şu satırları 
okuyoruz: «Nizamnamei Dahilinin tadil edilecek me
vadı hakkında vaki olacak teklifler dahi o celse esna
sında derhal kabul edilemeyip diğer kanun teklifleri 
hakkındaki ahkâma tabidir.» Binaenaleyh Nizamnamei 
Dahilî Encümeni, böyle bir nizamname tanzime eğer 
lüzum görüyorsa üç, dört arkadaş bu tadilâtı ikmal 
ederek lâyiha şeklinde teklif ederler. Bu suretle Lâyi
ha Encümenine, oradan da Nizamnamei Dahilî Encü
menine giderek usulü veçhile, şekli nizamisi dairesinde 
muamele cereyan eder. Binaenaleyh böyle Meclisi 
Âlinin kendi nizamnamesi malûl imiş gibi bir vaziyet 
ihdas etmek tarzında karâr ittihaz etmesine lüzum 
yoktur. Bu maluldür. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Malul de
ğil, sakat. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Ha malul, ha 
sakat, ben malul diyorum, sen sakat diyebilirsin. Bi
naenaleyh efendiler böyle bir karar ittihazına mahal 
yoktur. Kendileri de zaten aynı mütalâayı dermeyan 
buyurmuşlardır. Tekliflerini de geri alıyorlar. Şayet 
tadil etmek istiyorlarsa derpiş ettikleri nikatı Meclisi 
Âliye arz ederler. 

DOKTOR RIZA NUR BEY (Sinop) — Efendim, 
Encümen hiçbir vakit kanun lâyihasını teklif etmek 
fikrinde bulunmadı. Yalnız böyle bir şey yapılsın mı, 
yapılmasın mı? Diye Meclisin müsaadesine arzetti. 
Bir defa malumat verdi. Mesele bu noktadadır. İkinci 
bir arkadaşımız buyurdular ki, tadil edilmemelidir. 
Madde madde yapılmalıdır. Tedrici tekâmüle terk 
edilmelidir buyurdular. Bendenizce bu tamamen mec
ruhtur. Çünkü, Nizamnamei Dahilî hepsi bir küldür.. 
Bugün bir maddesini yaparsınız. Diğeri kalır, aksar. 
Hepsini birden tavsiye etmek en mühim esastır. Biz 
zaten, Encümen teklifinde arz ettiği gibi bütün esasatı 
Teşkilâtı Esasiye Kanunundan almak istiyoruz. Bütün 
teamülleri ve bütün teklifleri nazarı itibara almak isti
yoruz. Ondan sonra Encümen Avrupa'da en son yapıl
mış nizamnameleri getirtmek üzeredir. (Kütüphanede 
Esmen var sesleri) ve bu hususta Esmen gibi daha mü
him eserleri getirmek üzeredir. Fakat kütüphanede 
mevcut olan Esmen eskidir. Halbuki şimdi değişmiş
tir. Birçok şeyler, birçok muahedat vesaire meydana 
gelmiştir. Esaslar çok yerde başka şekle girmiştir. 
Onun için bu esaslar üzerinde bir şey hazırlamak isti
yoruz. Eğer müsaade ederseniz Feridun Fikri Beyin 
dediği veçhile Nizamnamei Dahilînin emrettiği kavaide 
riayet ederek işe başlar ve teklif ederiz. (Müsaade al
maya lüzum yok sesleri.) O halde bu hususun müsaa
desi Meclisi Âlinin reyine menuttur. 

REİS — Efendim, Nizamnamei Dahilînin tadiline 
ait bir teklif yoktur ki, usule tevfikan yapılsın. Nizam
namei Dahilî Encümeni Teşkilâtı Esasiye Kanununa 
muvafık olarak bir şey vücuda getirmek için Heyeti 
Celilenizden müsaade talep etmektedir. Hasan Beye
fendi Teşkilâtı Esasiye Kanununa muvafık olarak baş
tan aşağı nizamnameyi tadil etmeye ve yeni bir nizam
name vücuda getirmeye Eencümen selâhiyettardır bu
yurmuştu. Binaenaleyh Encümenin mazbatasını reyi 
âlinize vazediyorum. Encümenin mazbatasını kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... İndiriniz efendim. Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir efen
dim. 

• Nizamnamei Dahilî Encümeninin yeniden bir ni
zamname tanzimi kabul edilmiştir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Reis Bey
efendi Köy Kanununda olduğu gibi Arapça, Acemce 
kullanmasınlar. (Handeler) 

Tezkereler 
/. — Çamlıca'da Bulgurlu karyesinden Karaman 

çiftliğinde mukim Mehmet Kâzım Efendinin iadei 
„ hukuku memnuasına dair Başvekâletten mevrut tez
kere (3/307), 
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REİS — Adliye Encümenine havale ediyoruz. 
2. — Mahsubu Umumî Kanununun üçüncü madde

sinin tefsirine dair Başvekâletten mevrut tezkere 
(3/308), 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

3. — Teşviki Sanayi Kanunun üçüncü maddesi
nin tefsirine dair Başvekâletten mevrut tezkere 
(3/309), 

RElS —' Kavanin ve Muvazenei Maliye Encü
menlerine havale ediyoruz. 

4.,— 10 Mart 1332 tarihli Kanuna merbut güm
rük tarifesinin birinci ve yedinci faslının 131 ve 132 
nci numaralarının tefsirine dair Başvekâletten mevrut 
tezkere (3/310), 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encü
menlerine havale ediyoruz. 

5. — Teamül veçhiyle Azayi Kiram tahsisatların
dan beşer lira kat-ı ile Meclis odacılarına tevziine dair 
Heyeti idare tezkeresi. 

REİS — Okunacaktır : (Okumağa hacet yoktur 
sesleri). 

REİS — Arkadaşlar okumağa hacet yoktur di
yorlar. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Arkadaş
larımızın izzeti nefsine hürmet edelim. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Üç tane müvezzi 
vardır. Onları da ithal edelim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Karara 
hacet yoktur efendim. 

REİS — Efendim, Heyeti Celileye berayi malû
mat arzediyoruz. Muvafık mı efendiler? (Muvafık 
sesleri). 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Muvafıktır. Yalnız 
müvezzileri de ithal buyurunuz. 

REİS — Peki efendim zapta geçmiştir. 
6. — Mart - Ağustos aylarına ait birinci ve ikinci 

raporların takdim edildiğine dair Divanı Muhasebat 
Riyasetinden mevrut tezkere (3/311), 

REİS — Divanı Muhasebat Encümenine havale 
ediyoruz. 

Divan Riyaset namına Divanı Muhasebat Encü
meninden rica ederiz, bu rapor gayet mühimdir. Di
vanı Muhasebat Encümeni bunu süratle tetkik ede
rek raporla Heyeti Umumiyeye arzetsin. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Reis Beyefendi, 
Divanı Muhasebat Encümeni henüz ikmal edilme
miştir. Rica ederim intihabını icra etmemiş olan şu
beler intihabatını icra buyursunlar. 

REİS — Şubelerden rica ederiz; şubeler intiha
bını tesri buyursunlar. 

Takrirler 
/. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; Der-

simli Abdürrahman çavuşun hizmeti askeriyesi esna
sındaki maaş ve tahsisatından matlubu olan mebla
ğın Dersim Muhasebeciliğine temini irsali hakkında 
takriri (4/80), 

REİS — Başvekâlete gönderiyoruz. 
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Türk 

milletinin bütün hukuku... 
REİS — Rica ederim, müzakere yoktur. Söz ver

miyorum. 
2. — Kastamonu Mebusu Ahmet Mahir Efendi

nin; Küreinühas ve Abana nahiyelerinde tapu me
murluklarının iadeten ihdasına dair takriri (4/81), 

REİS — Başvekâlete gönderiyoruz. 
3. — Niğde Mebusu Halit Beyin Bor kazasının 

Ortaköy karyesinin yeniden ihdas olunacak yüz elli 
nahiye meyanına ithaline dair takriri (4/83), 

REİS — Başvekâlete gönderiyoruz. 

4. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin Tavas kaza
sına merbut Kızılcabölük ve Garbikaraağaç kazası
nın, Kızılhisar ve Çal kazasının Natlık köylerinin ye
niden ihdas olunacak yüz elli nahiye meyanına itha
line dair takriri (4/79), 

REİS — Başvekâlete gönderiyoruz. 
5. — Genç Mebusu Muhittin Beyin Muş - Elâ-

ziz yolunun turuku umumiye meyanına ithaline dair 
takriri (4/73), 

REİS — Başvekâlete gönderiyoruz. 
6. — Aksaray Mebusu Besim A t alay Beyin Koç-

hisar'da lağvedilen Ziraat Bankası sandığının iadeten 
ihdasına dair takriri (1/82), 

REİS — Başvekâlete tebliğ ediyoruz. 
7. — Bugün müzakere edilecek olan tahsisatı 

munzama lâyihalarına, Boyabat harikzedegânına 
(3 000) lira zammına dair Karahisarısahip Mebusu 
Ali Bey ve altmış refikinin takriri. 

REİS — Tahsisatı munzama cetvellerinin müza
keresi esnasında okunmak üzere ruznameye alıyoruz. 

Evrakı Saire 
/. — Ziya Gökalp Beyin ziyaı taziyetini mübey-

yin Kıbrıs'ta, Magosa'da İşık Derneği kâtibi fahrisi 
Mustafa Tayyar ve Zükur mektebi manıma muallim 
Mustafa Turgut imzalı tezkereler. 

REİS — Divanı Riyasetçe münasip cevap yazıla-
• çaktır. 
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Azayı Kiram Muamelâtı 
/. — Memurini muhakemat heyeti ve Encümeni 

intih'abatı ; 

REİS — Rey istihsali ve intihap vardır efendim. 
Geçen gün malulin kanunu Reyi Âlilerine arz edil
mişti reye iştirak eden azanın adedi 140, iki de isim
siz beyaz kâğıt vardır. Bittabi reyi aleni olduğu için 
nisaptan ihraç edilmiştir. Kanun celseyi atiyede tek
rar reyi âlilerine vaz edilecektir. Memurin muhake
mat Encümeni intihabatına iştirak eden zevatın ade
di 149 dur. Muamele tamamdır. Nisabı müzakere (75) 
tir. Yani ekseriyeti mutlakamız (75) tir. Berveçhiati 
zevat ekseriyeti ârâ almışlardır. Memurin muhake
mat Encümeni intihabatında ekseriyet alanları oku
yorum. Diğerini ayrıca okuyacağım. Şakir Bey Ça
talca (100), İhsan Bey Ankara (84), Münip Bey Van 
(82), Rahmi Bey Trabzon (79), Ata Bey Niğde (79), 
Ahmet Hilmi Bey Kayseri (78), Tetkik Encümeni do
kuz azadan müteşekkildir. Altı arkadaş ihrazı ek
seriyet etmiştir. Diğer üç aza nisabı ikmal edeme
mişlerdir. 

Bunlardan ekseriyeti ihraz edemeyenleri de oku
yorum. Münir Bey Erzurum (66), Hacim Muhit
tin Bey, Giresun (66), Halis Turgut Bey Sivas (65), 
Haydar Adil Bey Karesi (62), Süleyman Sırrı Bey 
Bozok (55), Eyüp Sabri Bey Konya (55), Tevfik Fik
ret Bey Konya (49), Kâzım Bey Ergani (46), Avni 
Bey Bozok (42) Fuat Bey Konya (40). Encümen in
tihabatında reyi hafi ile intihabat yapılır. Nizaımna-
mei dahili mucibince yeniden intihap yapmak lâzım
dır. Fakat bir teamül vardır. O teamül de madun 
azadan ekseriyet ihzar etmiş olanlar reyi işarî ile in
tihap edilir. (Hayır sesleri) İntihap etmez iseniz ni
zamnameye göre yapalım. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Münhal 
vukuundandır. 

REİS — Münhal vukubulduğund,a haizi ekseriyet 
olan reyi işarî ile olurdu. Şimdi reyi âlinize müra
caat ediyorum. Ekseriyet ihraz etmiş olan zevatı rey 
işariyle intihap etmeyi muvafık görenler lütfen el kal
dırsın... Muvafık görmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Muvafık görülmüştür efendim. 

Münir Hüsrev Bey Erzurum, 66 kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Hacim Muhittin Bey Giresun, 66 kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Halis Turgut Bey Sivas, 65 kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın..T 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi efjgndim, Tetkik Encümeninin azası, Şakir 
Bey Çatalca, İhsan Bey Ankara, Münip Bey Van, Rah
mi Bey Trabzon, Ata Bey Niğde, Ahmet Hilmi Bey 
Kayseri, Münir Bey Erzurum, Hacim Muhittin Bey 
Giresun, Halis Turgut Bey Sivas. 

Bu azayi kiram bu Encümene intihap edilmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bunlar
dan münhal vuku bulursa madunu sonra mı reye ko
nacak? 

REİS — Muhakemat heyeti için intihaba iştirak 
eden azanın adedi 145. Muamele tamamdır. Altı 
müstenkif vardır. 139 aza rey vermiştir. Nisap 70'tir. 
Yani ekseriyeti mutlaka... Muammer Bey Sivas (115), 
Musa Kâzım Efendi Konya (107), Süleyman Necmi 
Bey Canik (106), Vehbi Bey Karesi (102), Ahmet Rem
zi Bey Gaziantep (88). Rahmi Bey Sivas (88), Zülfü 
Bey Diyarbekir (82), Emin Bey İçel (81), Ali Şuuri 
Bey Karesi (80), Kemal Bey Saruhan (76), Ali Rıza 
Bey Kırşehir (75), Hafız İbrahim Bey İsparta (74), 
Halet Bey Erzurum (73), 13 aza ihrazı ekseriyet bu
yurmuştur. İki aza noksandır. Ekseriyeti saireyi 
ihraz eden arkadaşlardan Osman Niyazi Bey Karesi 
(69), Ahmet Mahir Efendi Kastamonu (66), Mustafa 
Fevzi Efendi Saruhan (56), Mehmet Cavit Bey Ka
resi (53), Emin Bey Tokat (47), Nafiz Bey Amasya 
(46), Şükrü Bey Bolu (44), Ziya Bey Sivas (45), Hacı 
Mehmet Efendi Maraş (42), Sadık Bey Karahisar 
(36), Ali Bey Urfa (36), Şevket Bey Giresun (34), Hü
seyin Bey Elâziz (28), müteferirk rey alanlar vardır, 
En çok rey alan Osman Niyazi Bey (69) dur. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın..7 Kabul edilmiştir. En çok rey alanlar
dan Ahmet Mahir Efendi Kastamonu vardır. 66 rey 
almıştır. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Os
man Niyazi Bey ve Ahmet Mahir Efendilerle beraber 
onbeş aza Muhakemat heyeti olarak intihap edilmiş
lerdir. 
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2. — SUALLER, CEVAPLAR «Devamı» 

2. — Eskişehir Mebusu Arif Beyin; Eytam sandık
larının matlubatı için geçen sene Maliye Vekâleti büt
çesine mevzu tahsisatın tamamen tesviye edilmemesi 
esbabına dair suali ve Maliye Vekili Mustafa Abdül-
halik Beyin cevabı. 

REİS — Okunacak: 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Eytam sandıklarının matlubatı için, geçen sene 
Maliye Vekâleti bütçesinin 56 C faslına mevzu 
(400 000) liranın tamamen tediye edilmemesi esbabı
nın şifahen izahını Maliye Vekili Beyefendiden rica 
ederim. 

15.11.1340 
Eskişehir Mebusu 

Arif 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY — Efendim, para tediye ediliyor. Ve şimdiye 
kadar verilmiş olan para bir seneye taksim edilecek 
olursa sekiz aya isabet edecek para tamamen verilmiş
tir. Zannederim Arif Beyefendinin soracağı şey baş- \ Hitamı celse; saat ; 3V 

• * •«!•>» >« 

İKİNCİ CELSE 

Bedi Müzakerât; Saat : 4,15 

REİS : İsmet Bey 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Vrn), Şeref Bey (Diyarbekir) 

REİS : Celse kuşat edildi efendim. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAT 

/. — Mübadele, İmar ve İskân Vekâletinin 1340 sına dair (1/536) Nafia Vekâleti bütçesinin 258 ve 263 
bütçesinin fusul ve mevadına ilâvesine lüzum görülen ncü fasıllarından 263 ncü faslın birinci maddesine 
2 548 150 liralık tahsisat hakkında (1/511), 1340 se- \ 117 000 liranın münakalesine (1/537) Adliye Vekâle-
nesi bütçesine tahsisatı munzama itasına dair (1/528), ti bütçesinde münakale icrasına dair (1/538), Sıhhiye 
Nafia Vekâleti senei haliye bütçesinin 262 nci faslı- ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti ile Umum Jandar-
nın üçüncü inşaat ve tamiratı müstacele ve cesim kop- ma Kumandanlığı bütçesinde münakale icrasına dair 
r'üler madesine 183 000 lira tahsisatı munzamme ita- (1/539), Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti bütçesine 
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kadir. Eytam idaresiyle bir ihtilâfımız var. Fakat 
paranın tediyesinde değil faizindedir. Bu para İs
tanbul'da Ferit Paşa Hükümeti zamanında yani bi
zim kabul etmeyeceğimiz bir kanunla alınmış bir pa
radır. Nitekim Ziraat Bankasından da böyle bir 
para alınmıştı. Heyeti Celile burada müzakere ettiği 
zaman Ziraat Bankasının avansını ve bu avansı yal
nız miktarı hakikisi üzerinde tespit etmiş biz de onu 
veriyoruz. Ziraat Bankasına öyle veriyoruz. Buna 
da öyle veriyoruz. Başka bir şey bilmiyorum. Eğer 
varsa lütfen sorsunlar onu söyleyeyim. Şimdiye ka
dar yetmişbir bin lira alacakları kalmıştır. Mütebaki
si tamamen tesviye edilmiştir. Senesi bitmemiştir. 
(Kâfi sesleri) 

REİS — Arif Bey kâfi midir? 

ARİF BEY (Eskişehir) — Kâfidir efendim 
pekâlâ. 

REİS — Teneffüs için yirmi dadika celseyi tatil 
ediyorum. 
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tahsisatı munzama itasına dair (1/540); kanun lâyi
haları ile Riyaseti Cumhur bütçesine tahsisatı mun
zama itasına dair (2/299), Büyük Millet Meclisi büt
çesinin harcırah maddesi ile diğer bazı mevaddma 
tahsisatı munzama itasına ve Riyaseti Cumhur büt
çesinde münakale icrasına dair Büyük Millet Meclisi 
İadre Heyetinin (3/301) ve zabıtların vakit ve zama
nı ile yetişmesi için zabıt kalemi memurlarına gece 
yevmiyesi ita edilmek üzere Büyük Millet Meclisinin 
1340 senesi bütçesine 1 050 lira tahsisatı munzama 
itasına dair Büyük Millet Meclisi Reis Vekilliğinin 
tezkereleri (4/217) ve Muvazenei Maliye Encümeni 
Mazbatası; 

REİS — Müzakeresine başlıyoruz. 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Reis Bey, usulü mü

zakere hakkında söz istiyorum. 
REİS — Buyurunuz efendim, 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Tahsisatı mun

zama namı ile büyük bir bütçe karşısında bulunuyo
ruz, halbuki bunun Encümenden gelen mazbatası bu
gün saat on biri çeyrek geçe tevzi edilmiştir. Tetkike 
hiç vaktimiz olmamıştır. Mesele çok mühimdir. Büt
çe ile bunu mukayese edip te neresi muhiktir, neresi 
muhik değildir, tetkikata hiç vakit olmamıştır. Onun 
için çok istirham ederim, bunu hiç olmazsa Cumar
tesiye kadar tehir edelim. Zaten müstaceliyeti yok
tur. Bir parça göz gezdirdim. Gördüm ki Hükümet 
kanunsuz olarak zaten tatbikatına başlamıştır. Bir 
kaç gün daha devam edebilir. Onun için istirham ede
rim, bir kaç gün, olmazsa Cumartesiye kadar tehir 
edelim, ve tetkik edelim ki, bihakkın beyanı mütalâa 
edebilelim. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Reis Bey, kanunsuz sarfiyat buyur
dular. Neresi ve hangisi kanunsuzdur? İzah buyur
sunlar ki cevap verelim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, birkaç 
tane bina vardır ki müstehakı sarfiyat elli bin lira iken 
bundan ziyade sarf edilmiştir. (Gürülütler, esasa gi
riniz sesleri). 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Bilmediğinden söy
ledi. Bilerek söylemedi. 

REİS — Efendim, usul hakkında söyleyiniz rica 
ederim. Esasa girmeyiniz (Gürültüler). 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Peki öyle ise. 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Arkadaşlar, 

on beş milyon liralık bir bütçe karşısında gibiyiz. 
Münderecatına bakılacak olursa 1 3 - 1 4 hane vardır. 
Meselâ Büyük Millet Meclisi Bütçesi, Riyaseti Cum

hur, Maliye Vekâleti, Düyunu Umumiye Müdüriyeti 
Umumiyesi, Rüsumat Müdüriyeti Umumiyesi,, Tapu 
Müdüriyeti Umumiyesi, Dahiliye.Vekâleti, (ilâh. ses
leri..) Emniyeti Umumiye Müdüriyeti Umumiyesi, 
ilâh.. Halbuki bunların hepsi tetkikatı icap ettirir 
şeylerdir. Bu bütçe bize şimdi tevzi edilmiştir. Hiç 
olmazsa Cumartesine kadar Heyeti Celilenin vakti ol
malıdır ki, tetkik etsin, tetebbu etsin. Zaten nizam-
namei dahili mucibince de hakkımızdır. Böyle hiç 
tetkik etmeden nasıl olur. En mühim hakkı mura
kabeye taallûk eden bütçesi meselesi üzerinde bilâ 
tetkik, bilâ tamik karar veremeyiz. Tetkik edelim, 
muhakeme edelim, mukayese edelim, ve Heyeti Celi-
lenize salim bir kanaatla gelip mâruzâtta bulunalım. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Kış geldi, askerin 
sobası odunu yoktur?.. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZİM PAŞA 
(Karesi) — Efendim, arkadaşlarımız bu tahsisatı mun
zama lâyihasının müstacel olmadığından bahsettiler. 
Halbuki bu gayet ehemmiyetli ve müstaceldir. (Niye 
on beş gün evvel getirmediniz sesleri) Getirdik efen
dim, vakit ve zamanında verilmiştir, Encümenlerde 
tetkikat yapılmış, sonra da Heyeti Umumiyeye gel
miştir. Bunda, dikkat buyrulacak olursa en büyük 
rakamlar, muhacirinin vaziyetinin ıslâhı vardır. Ve 
iaşesinin sekteden vikayesi için konulmuş rakamlar
dır. Binaenaleyh uzanılacak, tehir edilecek olursa mu
vafık olmadığını Meclisi Âli de takdir buyururlar. 
Arkadaşlarımız, bir hafta kalsın gibi uzun zamandan 
bahsediyorlar. Halbuki mesele çok mühim ve müs
tacel olduğu için bugün olmazsa bile yarın beheme
hal müzakeresini istirham ederim. Tetkik etmedik di
yorlar. halbuki tetkike imkân verilmiştir. Tabolunmuş 
ve azaya tevzi olunmuştur. Kolaylıkla tetkik oluna
bilirdi. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — İki saat evvel 
tevzi edildi. 

MÜDAFAAİ MİİLİYE VEKİLİ KÂZİM PAŞA 
(Karesi) — Dün tabolundu bu gün tevzi olundu, zatı-
âliniz iki" saat evvel almışsınız. Dünden almış olsay
dınız alabilirdiniz. 

REİS — Efendim, kanun lâyihalariyle tahsisatı 
munzama cetvelleri dünden ihzar edilmiş, fakat He
yeti Umumiye müctemi olmadığı için Kâtibi Umu
milikçe lâyihaların ihzar olunduğu siyah levhada ilân 
edilmiştir. (Gürültüler). Bazı arkadaşlar almamışlar
dır, ihzar yirmi dört saat evvel vaki olmuştur, tabiî 
Heyeti Umumiye mevcut olmadan tevzi imkânı yok
tur. Azalar Encümene geldikçe levhalarda görüp lâ-

— 315 — 



1 : 9 19 . 11 . 1340 C : 2 

yihaları almak vazifesiyle mükelleftir. Efendim, tehi
ri müzakere teklifi vardır, reye vazedeceğim. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Nizamname sarih
tir Reis Bey. 

REİS — Efendim, nizamnameye göre evvelden 
ihzar edilerek ilân edilmiştir. (Şiddetli gürültüler). 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Dün Meclis yoktu. 
Dün nasıl hesap edilir? (Gürültüler). 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Biz aldık herkes ni
çin almamış?.. (Gürültüler). 

REİS — Efendim, Encümenler hali içtimadadır, 
Kâtibi Umumilik ilân etmiştir dedim, vaki olan bir 
şeyi söyledim. Cumartesiye talik teklifi vardır. Cumar
tesiye talikini kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın.. İndiriniz efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Takrir 
vardır. 

M Ü D A F A A ! M I L L I Y E V E K İ L I K Â Z I M P A 

Ş A (Karesi) — Cumartesi çoktur. Hiç olmazsa yarın 
müzakere olunsun. 

REİS — Efendim, Hükümet yarına yani Per
şembe gününe tehirini teklif ediyor. (Reye kondu 
sesleri) (Gürültüler) Efendim, istihsali ârâ henüz hi
tam bulmamıştır. Daha neticeyi söylemedim. Hükü
met Perşembe günü müzakeresini teklif ediyor. Bazı 
arkadaşlar Cumartesi günü müzakeresini teklif edi
yorlar. 

MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Arkadaş
lar kim? Burada Heyeti Umumiye vardır. 

ŞÜKRÜ KAY ABEY (Menteşe) — Sağ cenah 
deyiniz. 

İBRAHİM SÜREYYA BEY (İzmit) — Sağ ce
nah deyiniz. 

REİS — Arkadaşlardan bazı zevat diyorum. Bu
nu tasrihe lüzum var mı efendim? (Gürültüler) Rica 
ederim, arkadaşların ârâsıyle taayyün edecek bir me
seledir. .Telaş buyurmayınız. 

ŞÜKRÜ KAYA BEY (Menteşe) — Sağ cenah 
deyiniz Reis Bey. 

REİS — Hükümet Perşembe günü müzakeresini 
teklif ediyor. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bütçeye muhalif
tir.. Nizamnamenin hilâfına ârâ olur mu? 

REİS — Perşembe günü müzakeresi nizamname
ye muvafıktır. Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bütçeye muhalif
tir. Bütçe sekiz gün evvel tevzi edilmiş olacaktır. 

REİS — Perşembeye talikini kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Efendim tasnifi ârâda Riyaset 
iştibah etmiştir. Hükümetin teklifi Perşembeye ta
liktir. Perşembeye taliki kabul buyuranlar lütfen 
ayağa kalksınlar... Oturunuz efendim. Perşembeye 
talik kabul edilmiştir. Perşembe günü müzakere ede
ceğiz. 

2. — Tecili Takibat Kanununun feran zimethal 
olanlara da teşmili hakkında (1/83) numaralı Kanun 
lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası. (1) 

REİS — İkinci müzakeresidir. 

MÜNİP BEY (Van) — Bir gün daha ister. 

REİS — Efendim, bugün on dokuzdur. Onüçte 
birinci müzakere olmuştur. Binaenaleyh müzakere 
ederiz. 

21 Kânunisani 1338 tarih ve 183 numaralı (Teci
li Takibat) Kanununun fer'an zimethal olanlara da 

teşmili hakkında Kanun 

Madde 1. — Tecili Takibat hakkındaki 21 Kânu
nisani 1338 tarihli Kanunun tarihi neşrinden evvel 
veya kanunu mezburun tayin ettiği müddet zarfında 
istiman etmiş olup da haklarında Heyeti Vekileee 
Tecili Takibat kararı ittihaz edilmiş ve edilecek olan 
şakavet erbabının fiillerinde feran zimethal olanlar 
ve hemfiil olupta kanunu mezburun neşrinden evvel 
veya tayin ettiği müddet zarfında derdest edilmek 
suretiyle hapis ve tevkif edilenler veya mahkûm bu
lunanlar, müstemen rüfekasının tabiî tecil olan efa-
linden gayri cerahim irtikâp etmemiş oldukları tak
dirde tecil kararından istifade ederler. 

REİS — Birinci madde hakkında söz isteyen var 
mı efendim? Tadilname yoktur. Malumuâliniz ikin
ci müzakere tadilname ile olur. Birinci maddeyi reyi 
âlilerine arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Aksini reye koyuyorum.. Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — tşbu kanunun icrayi ahkâmına Da
hiliye ve Adliye Vekilleri memurdur. 

(1) Birinci müzakeresi altıncı içtima zaptındadır. 



t : 9 19 . 11 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Reis Bey
efendi, efendim, bu kanun aslında «İşbu kanunun ic
rayı ahkâmına Heyeti Vekile memurdur.» diye yazı
lıdır. Burada ise Adliye ve Dahiliye Vekilleri me
murdur diyor. Aslı ile tevafuk etmesi için Heyeti Ve-
kilenin memur olması lâzımgelir. Binaenaleyh «İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur» denmelidir. 

REİS — Efendim, İcra Vekilleri Heyeti memur
dur tarzında tadili teklifi vardır. Bu şekilde kabul 
buyuranlar lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edildi. 

Kanunun Heyeti Umumiyesini kabul buyuranlar 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edildi efendim. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Reis Bey, bugün mü
zakere edilecek mevadın ikinci maddesinde, İstiklâl 
Madalyasıyle Taltif Kanununun birinci maddesinin 
tadiline dair olan lâyihai kanuniye vardır. Onu mü
zakere edeceğiz. 

REİS — İkinci müzakeresidir. Müddeti daha bit
memiştir efendim. Ruznamenin üçüncü maddesinin 
müzakeresine geçiyoruz : 

3. — İstanbul'un işgal altında bulunduğu esnada 
Millî Orduya muktazi eşya, cephane, esliha ve teçhi
zatı sairenin şevkinde fedakârane hidematı sebkeden 
ve İstanbul Hükümetince tahdidi sine tabi tutularak 
tekaüt edilmiş olan nakliye Mülâzımı Evveli Yoz
gatlı Ahmet Ağa Bin Osman'ın hidematı fevkalâdesi
ne binaen tekaüdünün yüzbaşılık rütbesi üzerinden 
icrasına dair Başvekâletten mevrut (3/276) numaralı 
tezkere ve Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası : 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 17 . 8 . 1340 
Adet 
3014 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Müdafaai Milliye Velâketi Celilesinden mevrut 
4 . 8 . 1340 tarih ve 4529 numaralı tezkerede nakli
ye mülazımı evveli olup İstanbul'un, işgal altında 
bulunduğu ensnada Millî Orduya muktazi eşya, cep
hane, esliha ve teçhizatı sairenin şevkinde fedakâra
ne hidematı sevkeden Yozgatlı Ahmet Ağa bin Os
man'ın (309 - 105) Harbî Umumî mütarekesi aka
binde Reisicumhur Gazi. Paşa Hazretleriyle Anado
lu'ya iltihak etmek üzere iken Paşayi müşarünileyh 
hazretlerinden telâkki eylediği emir üzerine sevk me-
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murluğu vazifesini ifa için İstanbul'da kalmış idiği 
ve mumaileyhin işgal esnasında bin türlü müşkülât 
içinde istihkarı hayat ederek geceli, gündüzlü millî 
ordunun nevakısını ikmal için çalışmış ve pek çok eşya, 
cephane ve malzeme i saire sevk etmiş ve gruplarda 
çalışanlar meyanında hidematı fedakâranesiyle te-
meyyüz etmiş olduğu ve bu sevk işleriyle meşgul iken 
İstanbul Hükümetince tahdidi sinne tabi tutularak 
Ağustos 1335 tarihinde tekaüt edilmiş olduğundan 
hidematı fevkalâdesine mebni terfii icra kılınama-
dığı halbuki kendisi Gazi Paşa Hazretleriyle Anado
lu'ya geçmiş bulunsaydı Anadolu'daki arkadaşları 
misillu terfi edilmesi ve tahdidi sinne tutulmaması 
tabii idiğü ve kendisi İstanbul'da vazaifi mühimme 
deruhte ettiği halde"* mütekait bulunması terfiini te
min edemediği bildirilmekte ve mumaileyhin hide
matı fedakâranesi pek aşikâr iken sırf daha evvel 
Anadolu'ya geçirilmeyerek İstanbul'da vazife veril
miş olması yüzünden terfiden mahrum bırakılarak 
gadrini intaç ve hissi fedakârisini ye'se inkılâp et
tirmek muvafıkı hak ve addil olamıyacağı beyaniy-
le Tokat Mebusu Mustafa Beyin vaziyetinde olan 
mumaileyhin tekaüdünün yüzbaşılık rütbesi üzerin
den icrası hususu izhar kılınmakta olmakla ona na
zaran ifayı muktezasına müsaadei devletlerini istir
ham eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Müdafai Milliye Encümeni Mazbatası 

12 . 11 . 1340 

Heyeti Umumiyeye 

Nakliye mülazımı evveli olup İstanbul'un işgal 
altında bulunduğu esnada Millî Orduya muktazi eş
ya, cephane, esliha ve teçhizatı sairenin şevkinde fe
dakârane hidematı sebkeden Yozgatlı Ahmet Ağa 
bin Osman (309 - 105) Harbî Umumî mütarekesi 
akebinde Reisicumhur Gazi Paşa Hazretleriyle Ana
dolu'ya iltihak etmek üzere iken Paşayı müşarünileyh 
Hazretlerinden telâkki eylediği emir üzerine sevk 
memurluğu vazifesini ifa için İstanbul'da kalmıştır. 
Mumaileyh işgal esnasında bin türlü müşkülât içinde 
istihkarı hayat ederek geceli gündüzlü Millî Ordu
nun nevakısını ikmal için çalışmış ve pek çak eşya, 
cephane ve malzemei saire sevk etmiş ve gruplarda 
çalışanlar meyanında hidematı fedakâranesiyle te-
meyyüz etmiştir ve bu sevk işleriyle meşgul iken 
İstanbul Hükümetince tahdidi sinne tabi tutularak 
Ağustos 1335 tarihinde tekaüt edilmiş olduğundan 
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hidematı fevkalâdesine mebni terfii icra . kılınama-
mıştır. Halbuki kendisi Gazi Paşa Hazretleriyle Ana
dolu'ya geçmiş bulunsaydı Anadolu'daki arkadaşları 
gibi terfi edilmesi ve tahdidi sinne tabi tutulmaması 
tabii idi. Ve kendisi İstanbul'da vazifi mühimme de
ruhte ettiği halde mütekait bulunması terfiini temin 
edemediği ve mumaileyhin hidematı fevkalâdesi pek 
aşikâr iken sırf daha evvel Anadolu'ya geçirilmeye-
rek İstanbul'da vazife verilmiş olması yüzünden ter-
fiden mahrum bırakılarak gadrini intaç ve hissi fe-
dakârisini ye'se inkilap ettirmenin muvafık hak ve 
adalet olamıyacağı hakkında Müdafaai Milliye Ve
kâletinin işarına atfen Başvekâleti Celileden mevrut 
Encümenimize muhavvel tezkere tetkik ve müzakere 
edildi. 

Mumaileyh, Gazi Paşa Hazretlerinin emri ile 
İstanbul'da kalmıştır. Mütekait bir zabit sıfatiyle 
hizmeti fedakâranesi sebketmiş olduğuna göre terfi
an taltifini müstelzim görülen işbu hizmetinden do
layı kendisinin ihtiyat zabitanı kanununun on seki-
zininci maddesi (18 nci madde : İhtiyat zabitanının 
terfie olan kabiliyet ve istihkakları silâh altına da
vet olundukları zaman terfii rütbe kanunnamesi
nin mevadı mahsusuna tevfikan kıtaat kumandanları 
tarafından inha edilir. İşbu zabitan, mezkûr kanun
name mucibince terfi ederler.) Hükmüne tevfikan 

yüzbaşılığa terfii suretiyle tekaüde ircaı tensip edil
miş olmakla keyfiyet Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Karahisarı Sahip Rize 
Ali Ekrem 

Kâtip 
İzmit 

İbrahim 

Aza 
İhsan 

Aza 
Cebelibereket 

Rasim 

Aza 
Gaziantep 
Kılıç Ali 

Aza Aza 
Siverek Ordu 
Kadri Recai 

. REİS — Mazbata hakkında mütalaa var mı? 
(Kabul sesleri) Müdafaai Millîye Encümeni mazba
tasını reyi âlilerine koyuyorum. Kabul buyuranlar 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

Ruznamemizde müzakere edecek başka mevat 
yoktur. Yarın öğleden sonra saat bir buçukta içtima 
etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat: 4.30 
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