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1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI : 

2. — SUALLER, CEVAPLAR : 

Sayfa 
234 

235,237,241 

1. — Denizli Mebusu Mazhar Müfit Beyin; 
Lozan muahadenamesinin, emvali gayrimenkule 
tasarrufuna ait protokol ahkâmının suret ve za
manı tatbikine dair Hariciye Vekâletinden 
suali. 235 

2. — Niğde Mebusu Ebubekir Hazım Beyin; 
Ulukışla'da iskân olunan muhacirlere dair Dahi
liye Vekâletinden suali.. 235 

3. — Kayseri Mebusu Ahmet Hilmi Beyin; 
1340 senesi zarfında ihale veya emanet suretiy
le ne miktar yol inşa ve tamir edildiğine ve 
saireye dair Nafıa Vekâletinden suali ve Vekil 
Feyzi Beyin şifahi cevabı. 237:238 

4. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Be
yin; İstanbul'da Defterdarda kâin feshane ame
lesinin yevmiye ve sairesine dair Müdafaai Mil
liye ve Ticaret Vekillerinden suali. 241 

3. — EVRAKI VARİDE : 235,241 
Teklifler 235 

1. — Bolu Mebusu Cevat Abbas Beyin; 
(Nişan, ve Harp Madalyaları Kanunu) unvanlı 
teklifi Kanunisi (2/396) 235 

Sayfa 
2. — Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin; Elâziz -

Keban - Arapkir - Kemaliye - Erzincan yolunun 
yolunun turuku umumiye meyanına ithaline 
dair teklifi Kanunisi (2/97) 235 

3. — Muş Mebusu Osman Kadri ve Mardin 
Mebusu Abdürrezzak Beylerin; Mardin eşra
fından Hacı Ali Beyzade Abdülkadir Beyin fev
kalâde hidematına binaen madalya ile taltifi 
hakkında teklifi Kanunisi (2/398) 235 

4. — Erzurum Mebusu Rüştü Paşanın; 
Türkiye Büyük Millet Meclisine intihap edilen 
ve edilecek olan ümera, zabitan ve mensubini 
askerîye hakkındaki Kanununun ikinci ve 
üçüncü maddelerinin tadil ve ilgasına dair tek
lifi Kanunisi. 235:236 

Mazbatalar 236 
1. — Tekfurdağı Mebusu Cemil Bey ve yüz 

refikinin; Meclis Memurin ve müstahdeminine 
matahsisat birer maaş nisbetinde ikramiye itasına 
dair (4/223) numaralı takriri üzerine heyeti 
idare teklifi kanunisi ve Muvazenei Maliye En
cümeni Mazbatası. 236 

2. — Kastamonu Mebusu Halit Beyin; Ra
kının bira ve likör meyanına dahil olup olma-
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dığının tefsirine dair (4/212) numaralı takriri ve 
Adliye ve Kavanini Maliye Encümenleri maz
bataları. 236 

3. — Münhal bulunan Divanı Muhasebat 
Reisi Saniliklerini vekâleten idare eden azadan 
Hacı Ziya ve Abdülcelil Beylere ait vekâlet 
maaşlarının sülüs olarak itasına dair Divanı Mu- j 
hasebat Riyasetinin (3/334) numaralı tezkeresi 
ve Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası. 236 I 

4. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; 
tedrisatı iptidaiye kararnamesinin tadiline dair 
8 Nisan 1339 tarihli Kanunun onüçüncü mad
desinin tadili hakkında (2/387) numaralı teklifi 
Kanunisi ve Maarif Dahiliye ve Muvazenei Ma
liye Encümenleri mazbataları. 236 

Tezkere 
1. — 3 Nisan 1340 tarihli Mahsubu Umumî 

Kanununun birinci maddesinin tefsirine dair 
Başvekâletten mevrut tezkere (3/341) 236:237 

Takrirler 236,237 
1. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; 

Rakının Bira ve Likör meyanına dahil olup ol
madığı hakkındaki Adliye ve Kavanini Maliye 
Encümenleri mazbatalarının bir kerre de Sıhhiye 
Encümenine havalesine dair takriri. 236 

REİS — Zabtı sabık hulâsası okunacak : 

Yirmi Beşinci İçtima 

22 Kânunuevvel 1340 Pazartesi 

Birinci Celse 

Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde bilinikat zab
tı sabuk hulâsası kıraat ve aynen 'kabul edildi. Evrakı 

. 1340 C : 1 

Sayfa 
2. — Trabzon Mebusu Süleyman Sırrı Efen

dinin; 3 Nisan 1340 tarihli Mahsubu Umumî 
Kanununun birinci maddesinde muharrer» sabit 
ve mütehakkak» tabirinin tefsirine dair takriri 
(3/230) 237 

3. — Dersim Mebusu Feridun Fikri ve Ah
met vŞükrü Beylerin; Dersim vilâyetinin Ovacık 
kazasına müstacelen hâkim izamı temenniyatına 
dair takriri (4/107) 237 

4. — Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin; Elâziz 
Vilâyetinde münasip mahallere motor vaz edile
rek arazinin İskası hakkında evvelce verdiği te
menni takriri icabının icrasında Ziraat ve Nafıa 
Vckâletlerince tereddüt edilmekte olduğundan 
muktezasmnı Meclisçe tayinine dair takriri 
(4/231) 237 

5. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Be
yin; Efeğli Kazasının (Alaylı) Karyesinde Na
hiye teşkili ve Ereğli Kaymakamlığında bir tah
rirat kâtibi muavinliğinin ihtası temenniyatına 
dair takriri (4/108) 237 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD : 238, 
1. — Mücahedei Milliyeye iştirak etmeyen 

ve milli hudut haricinde kalan memurini mülkiye 
haklarında yapılacak muameleye dair (1/488) 
numaralı Kanun Lâyihası ve Dahiliye Encümeni 
Mazbatası. 238:241 

vanide, ait oldukları mahallere havale olundu. Tütün ve 
sigara kâğıdı hakkındaki Kanun lâyihasının teşkil olu
nacak bir encümeni mahsus tarafından tetkikine dair 
Giresun Möbusu Haik'kı Beyin taîkriri kıraat ve kabul 
edildi. 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat Saat : 1,50 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Kara hisarı Sahip), Avni Bey (Bozok) 

REİS — Celseyi açıyorum. 

1. — ZABTI SABIK HULÂSASI : 

— 234 — 



I : 26 24 t 12 . 1340 C : 1 

Kayseri Mebusu Nuh Naci Bey ile Elâziz Mebusu 
Cevat Paşanın mebusluktan istifanameleri kıraat olun
du, 

Bayezit Mebusu Süleyman Sudi Beyin mezuniyeti 
hakkında Divanı Riyaset kararı kıraat ve kabul edil
di, 

Siverek Meclisi umumisinin kuşat edildiğine dair 
Siverek Valiliğinden mevrut telgrafname kıraat ve Di
vanı Riyasetçe cevap itası tensip olundu. 

Gümüşhanenin Kelkit kazasında icra edilen intihap 
hakkında Gümüşhane Mebusu Zeki Beyin sualine, Da
hiliye Vekili Recep B'eyin ve Ereğli Kömür ocakların
dan bazıları hakkında Giresun Mebusu Hakkı Tarık 
Beyin sualine, Maliye ve Ticaret Vekilleri Mustafa 

Abdülhâlik ve Ali Cenani Beylerin cevaplan istimâ 
edildi, 

Badehu ruznameyi müzakerata geçilerek Bankı 
Osmanî ve Reji İdarelerinin tanzifat ve tenvirat rüsu-
muyla lüzumu mükellefiyetleri hakkında Dahiliye En
cümeni Mazbatası kıraat ve tadilen kabul olundu. 

Müteakiben Bahriye Vekâleti teşkili hakkındaki 
teklifi kanuninin müzakeresine başlanarak mevaadı 
kanuniye aynen kabul edildikten sonra Çarşamba gü
nü toplanılmak üzere celse tatil edildi. 

REİS —. Zabtı sabık hulâsası hakkında mütalâa 
var mı efendim? (Hayır sesleri.) Zabtı sabıkı aynen 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aynen kabul edil-
mişdir. 

2. — SUALLER, CEVAPLAR 

1. — Denizli Mebusu Mazhar Müfit Beyin; Lo
zan Muâhedenamesinin emvali gayrimenkule tasarru
funa ait protokol ahkâmının suret ve zamanı tatbikine 
dair şifahi suali. 

REİS — Hariciye Vekâletine havale edilmiştir. 
2. — Niğde Mebusu Ebubekir Hazım Beyin; Ulu

kışla da iskân olunan muhacirlere dair şifahi suali. 
REİS — Dahiliye Vekâletine havale edilmiştir. 

3. — EVRAKI VARİDE : 

Teklifler 
/. — Bolu Mebusu Cevat Abbas Beyin; (Nişan 

ve harp madalyaları Kanunu Unvanlı) teklifi kanuni
si (2/396) 

REİS — Lâyiha Encümenine veriyoruz. 

2. — Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin, Elâziz - Ke
ban - Arapkir - Kemaliye - Erzincan yolunun turuku 
umumiye meyanına ithaline dair teklifi kanunisi 
(2/397) 

REİS — Lâyiha Encümenine veriyoruz. 
3. — Muş Mebusu Osman Kadri ve Mardin Mebu

su Abdürrezzak Beylerin; Mardin eşrafından Hacı 
Ali Beyzade Abdülkadir Beyin fevkalâde hidematına 
binaen madalya ile taltifi hakkında teklifi kanunisi 
(2/398) 

REÎS — Lâyiha Encümenine veriyoruz. 

4. — Erzurum Mebusu Rüştü Paşanın; Türkiye 
Büyük Millet Meclisine intihap edilen ve edilecek olan 
ümera, zabitan ve mensubini askeriye hakkındaki ka
nununun ikinci ve üçüncü maddelerinin tadil ve ilgası
na dair teklifi kanunisi 

REÎS — Efendim! Erzurum Mebusu Rüştü Paşa 
tarafından verilmiş bir teklif var, Teşkilâtı Esasiye 
kanununun tadili mahiyetindedir. Tek imzalı olduğu 

için nazarı mütalâaya alınmayacak ve Encümene hava
le olunmayacaktır. (Okunsun sesleri.) 

Meclis Riyasetine 
Askerlerin siyasetten uzaklaştırılması esası Mec

lisi Âlice kabul buyurulmuş olduğundan 385 numa
ralı Kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinin tadil ve 
ilgası için atideki tadil teklifinin kabulünü arz eyle
rim, 

24 Kânunuevvel 1340 
Erzurum Mebusu 

Rüştü 

Türkiye Büyük Millet Meclisine intihap edilen ve edi
lecek olan ümera, zabitan ve mensubini askeriyenin 
tabi olacakları kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinin 

tadil ve ilgasına dair kanundur. 

Madde 1. — Birinci Büyük Millet Meclisinde aza 
bulunmuş olan bilumum ümera ve zabitan ve mensu
bini askeriyenin hukuku müktesebei askeriyeleri mah
fuzdur. İkinci Büyük Millet Meclisinde aza bulunan 
ve bulunacakların mebusluktan istifa etmedikleri tak
dirde askerlikle alâkaları kattedilir. Müddeti hizmeti 
askeriyelerine nazaran müstafi veya son rütbe ve maaş
larına nazaran tekaüt edilir. Sefirlik ve buna muma-
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sil siyasî vazife kabul edenler dahi derhal müstafi 
addedilir veya- tekaüde sevk edilirler. 

Madde 2. — 375 numaralı mezkûr kanunun 
üçüncü maddesi mülgadır. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Müdafaai 
Milliye ve Dahiliye Vekâletleri memurdur. 

REİS — Efendim; Teşkilâtı Esasiye Kanununda 
tadilât yapılabilmesi için adedi müretebin sülüsü ta
rafından teklif vaki olmak lâzım gelir. Bu, tek imzalı 
olduğundan kanunen bir muamele yapılmasına im
kân yoktur. 

Mazbatalar 
1. — Tekfurdağı Mebusu Cemil Dey ve yüz refi

kinin; Meclis memurin ve müstahdeminine maatah-
sisat birer maaş nisbetinde ikramiye itasına dair 
(4/223) numaralı takriri üzerine Heyeti İdare teklifi 
kanunisi ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı. 
2. — Kastamonu Mebusu Halit Beyin; Rakının 

bira ve likör meyanına dahil olup olmadığının tefsirine 
dair (41212) numaralı takriri ve Adliye ve Kavanini 
Maliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alındı, 

Takrir 
1. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; Rakının 

bira ve likör meyanına dahil olup olmadığı hakkında
ki Adliye ve Kavanini Maliye Encümenleri mazbatala
rının bir kere de Sıhhiye Encümenine havalesine dair 
takriri. 

REİS — Bu teklif hakkında Hakkı Tarık Beyin 
bir takriri vardır. Bunun bir kere de Sıhhiye Encüme
nine tevdiini teklif ediyor. 

Riyaseti Celiîeye 
Rakının bira ve likör meyanında olup olmadığı 

fenni bir tahlil icrasına mütevakkıftır. Binaenaleyh 
bu tefsir takririnin bir kere de Sıhhiye Encümeninde 
tetkikini badehu ruznameye alınmasını teklif ederim. 

Giresun 
Hakkı Tarık 

VEHBİ BEY (Karesi) — Aslı gitmiş midir, gitme
miş midir?, Gitmemiş ise ne lüzumu vardır? 

REİS — Efendim; Sıhhiye Encümenine tevdii tek
lif olunuyor. Ruznameye alıyoruz. Müzakere esnasın
da teklif olunur. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Takrir 
hakkında söz istiyorum. (Ruznameye alındıktan son
ra sesleri.) 

REİS — Buyurun Mustafa Bey; 
DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Efendi

ler; zannediyorumki, Meclisimizin o kadar uzun za
manı yoktur. Çok işler vardırki, bunların ikmal ve 
intacı lâzımdır. Bu takrir Sıhhiye Encümenine gittiği 
zaman bilhassa fenni cihetten bütün etibba itiraz ede
cektir. Binaenaleyh tamamiyle ilmî ve fennî olan 
bir meseleden dolayı filân encümene gitmesin deme
nin ne manası var? 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendim; 
bu yeni yapılan kanun küldür. Kanunun havi oldu
ğu kelimat ve hurufat tetkik edilerek maksadı kanu
na göre tefsir yapılmıştır. Yeni kanun tedvin etmiyo
ruz, 

REİS — Bunu ruznameye alacağız, ruznamede 
müzakere esnasında gerek takrir sahibi ve gerek diğer 
zevat mütalâalarını dermeyan ederler, icap ederse 
Meclisi Âli her hangi Encümene tevdi eder. 

Mazbatalara devam ediyoruz. 
Mazbatalar (Devam) 

3. — Münhal bulunan Divanı Muhasebat Reisi 
Saniliklerini vekâleten idare eden azadan Hacı Ziya 
ve Abdülcelil Beylere ait vekâlet maaşlarının sü
lüs olarak itasına dair Divanı Muhasebat Riyasetinin 
(3/334) numaralı tezkeresi ve Divanı Muhasebat Encü
meni Mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı. 
4. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; tedri

satı ibtidaiye kararnamesinin tadiline dair 8 Nisan 
1339 tarihli kanunun onüçüncü maddesinin tadili hak
kında (2/387) numaralı teklifi kanunisi ve Maarif, 
Dahiliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazba
taları. (Ruznameye.) 

REİS — Bunların müstacelen ve derhal müzakere
si için Dahiliye Encümeninin teklifi vardır. Fakat he
nüz tap ve tevzi edilmemiştir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Meclisi Umumiler şimdi 
hali içtimadadır. Ve bunun da onlara taalluku oldu
ğu için bir an evvel içtima edilsin ki, Meclisi umumi
ler bu kanun mucibince hareket etsinler. (Doğru ses
leri.) 

REİS — Henüz tap ve tevzi edemedik. Bundan 
sonraki celsede müstacelen ve takdimen müzakeresi
ni kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Bundan sonraki celsede takdi
men ve tercihan müzakere edilecektir. 

Tezkere 
1. — 3 Nisan 1340 tarihli Mahsubu Umumî ka

nununun birinci maddesinin tefsirine dair Başvekâlet
ten mevrut tezkere (3/341) 

— 230 — 
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REİS — Kavanini ve Muvazenei Maliye Encümen
lerine havale ediyoruz. 

Takrirler (Devanı) 
REİS — Takrirlere devam ediyoruz. 

2. — Trabzon Mebusu Süleyman Sırrı Efendinin; 
S Nisan 1340 tarihli mahsubu umumî Kanununun bi
rinci maddesinde muharrer (sabit ve mütehakkak) 
tabirlerinin tefsirine dair takriri (4/230). 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encümen
lerine havale ediyoruz. 

3. — Dersim Mebusu Feridun Fikri ve Ahmet Şük
rü Beylerin; Dersim Vilâyetinin Ovacık kazasına müs-
tacelen hâkim izamı temenniyatına dair takriri 
(4/107). 

REİS — Sualler ve cevaplar var. 
3. — Kayseri Mebusu Ahmet Hilmi Beyin; 1340 

senesi zarfında ihale veya emanet suretiyle ne miktar 
yol inşa ve tamir edildiğine vesaireye dair suali ve 
Nafia Vekili Fevzi Beyin şifahi cevabı : 

Riyaseti Celileye 
1340 -senesi zarfında turuku umumiyeden inşa ve 

tamiri müteahhide ihale edilen veya emaneten yapı
lan miktar ve bunların inşaat ve tamirat bedeli nedir? 
Resmen ihalesinden sonra müteahhidi tarafından in
şa edilip de henüz bedeli tesfiye edilmeyen kısım var 
mıdır? Varsa miktarı ve istihkaklarının tesfiye edilme
mesi sebebi nedir. Nafıa Vekâletinden şifahen sualini 

arz ve teklif eylerim efendim. 

18 Kânunuevvel 1340 
Kayseri Mebusu 
Ahmet Hilmi 

NAFIA VEKİLİ FEVZİ BEY (Diyarıbekir) — 
Efendim; Kayseri Mebusu muhteremi Ahmet Hilmi 
Bey biraderimizin turuku umumiye hakkındaki sual 
takririnden dolayı turuku umumiye üzerine söz söyle
mek fırsatını bendenize bahşettiklerinden kendilerine 
müteşekkirim. Bütün memleketin ve Heyeti Celilenin 
malûmudurki, bütün bu turuku umumiye mesailinin 
nasıl ve ne suretle halledileceği mevzuubahis oluyor 
ve hergün birçok yolların turuku umumiye meyanına 
ilâvesi talebinde bulunuluyor. Malumu âlinizdir ki 
devlet teşkilâtında yollarımız iki kısma ayrılmıştır. 
Bir kısmı turuku umumiye, diğeri turuku hususiyedir. 
Turuku hususiye için Encümenin yapmış olduğu lâ-

REİS — Başvekâlete gönderiyoruz. 

4 .— Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin; Elâziz Vi
lâyetinde münasip mahallere motor vaz edilerek ara
zinin ıskası hakkında evvelce verdiği temenni takriri 
icabının icrasında Ziraat ve Nafia Vekâletilerince te
reddüt edilmekte olduğundan muktezasının Meclisçe 
tayinine dair takriri (4/231). 

REİS — Ziraat ve Nafia Encümenlerine havale edi
yorum . 

5. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin Ereğ
li Kazasının (Alaylı) Karyesinde nahiye teşkili ve 
Ereğli Kaymakamlığında bir tahrirat kâtibi muavin
liğinin ihdası temenniyatına dair takriri (4/108). 

REİS — Başvekâlete havale ediyoruz. 

yihai. kanuniye büyük bir tetebbu netice olarak, He
yeti Celileye takdim edilecektir. Ümit ederimki faal 
ellerde tatbik edilirse pek mühim neticeler elde edi
lecektir ve memleketin arzusunu kısmen temin edecek
tir. Turuku umumiye için gerek imparatorluk zama
nında ve gerek sonradan ilâve edilenlerin miktarına 
Heyeti Celile muttali olmak için erkama müsteniden 
arz edeceğim, 

Heyeti Celilenizce bilinmelidirki, turuku umumi-
yenin yekûnu 8 233 kilometredir. Bundan hüsnü halde 
bulunan 1 299 kilometredir. Beher kilometre (1 000) 
liraya çıktığına göre (1 299 500) lira lâzımdır. Tamiratı 
mütemadiyeye muhtaç olan (1 762) kilometredir. Be
her kilometre yol için de (2 500) lira lâzımdır. Tami
ratı esasiyeye muhtaç olan yollarımız da (2 889) ki
lometredir. Bunların beher kilometresi (5 000) lira, 
tesfiyei turabiye halinde olup şoseye ifrağ edilmesi 
lâzım gelen (1 040) kilometredir ki, beher kilometre 
için (8 000) lira lâzımdır. Henüz açılmamış olan (1 261) 
kilometredir. Beher kilometre (10 000) lira ile inşa 
edilmektedir. Yekûnu için (40 899 000) lira lâzımdır. 
Bu ikmal edilen kısımların tamiratı mütemadiye mas
rafı için fennen (5 111 000) lira lâzımdır. Bu (8 233) 
kilometre turuku umumiye için 1340 senesinde büt
çeye konulan para (1 800 000) liradır. Bunu taksim 
edersek beher metreye (23) kuruş isabet eder. 

Bu kadar cüzi meblâğla ne yapılır? Heyeti Celi
lenin malumudur ki şimdiye kadar mevcut tahsisat 
vilâyetlere serpiştirmek usulüyle idare edilmisti|feBu 
yolların inşa ve takviyesi için de (225 000) lirâfPBji 
tane silindir sipariş edilmiştir. Bunun on adedi ^ ^ 

2. — SUALLER, CEVAPLAR (Devam) 

— 287 
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vanla cer edilir. silindir ki alınmıştır. Hayvanla cer 
olunan kısmı, yolları olmayan uzak memleketlere gön
dereceğiz. Diğerlerinin de ihtiyacı olan vilâyetlere 
taksim ediyorum. Bu suretle olduğuna nazaran Ve
kâletçe bunun için ne düşünülüyor? Tabiî bu kadar 
meblâğa bütçemizin tahammülü malisi yoktur. Fakat 
bendeniz gerek arkadaşlarımın ve gerek diğer müte
hassıs zevatın noktai nazarını alarak ehemmi mühim
ine tercih ederek bir kanun lâyihası hazırlıyorum. 
Bunda tabiî (2 000), azamî (3 000) kilometrelik yol 
için lâyihai kanuniye hazırlıyorum. En mübrem olan, 
uzak olup da vesaitten mahrum ve kurunu vustaî ola
rak hayvanla nakliyat icra eden memleketlerdeki yol
lar için bir kanun lâyihası hazırlıyorum. Yakında He
yeti Vekilece kabul edilecek olursa Heyeti Celilenize 
arz edeceğim. 

Bu sene teşrinievvel gayesine kadar ne kadar yol 
yapıldığını soruyorlar. Müceddeden 42 kilometre yol 
yapılmıştır. Tamiren 574 kilometre yol yapılmıştır. 

46 köprü, 90 menfez, 202 köprü tamiren, 92 ta
miren menfez ve istinat duvarı olarak tulen (3 000) 
metrelik şiv yapılmıştır. Yekûn olarak 2 214 016 lira
dır. 

Bunların bir kısmı ihale ve ekseriyeti müteahhit
lere vermek suretiyle yapılmıştır. Bu meyanda Kay-
seri'de de 19 kilometre yeniden yapılmıştır. En ziya
de sarfiyat yapan şayanı şükrandır ki Kayseri vilâye
tidir. Buraya (87 000) lira para göndermişiz. Halbu
ki orada, müteahhide verilmiş olan işin kıymeti 
(128 896) liradır. Bundan 41 896 lira kadar sonra gelen 
telgraflara nazaran borcumuz vardır. Tabiî o veri
len (300 000) lira tahsisatı munzamma gayri kâfi
dir. Yeniden 41 896 liralık lâyihai kanuniye Heyeti 
Vekilede Maliye Vekili tarafından tetkik edilmekte
dir. Yakında Heyeti Celileye arz edeceğim. Eğer bu 
parayı verirseniz göndereceğim. Ne kadar para veri
lirse o kadar yol yapılır. Yol demek para demektir. 
Para ne kadar verilirse her tarafta o kadar yol yapı
lır ve para çoğaldıkça müteahhitlerde çoğalır ve bu 
suretle yol inşaatı yapmak ihtimali vardır. Maruzatım 
bundan ibarettir. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Evvelâ Nafia 
Vekili Muhtereminin verdikleri mufassal izahata te
şekkür ederim. Turuku umumiyenin ehemmiyetinden 

bahsettiler. Şüphesiz hepimiz teşekkür «deriz. Sonra 
turuku umumiyenin miktarını tespit ettiler, ihtimal 
bu miktar daha ziyade artacaktır ve bunların inşa
sı ile memleketin iktisadî kanalları temin edilecektir. 
Ancak bu sene verilmiş olan tahsisat ile en çok ehem
miyeti iktisadiyesi olan yolların yapılmasını istihdaf 
eden Meclisi Âli ona göre tahsisatını vermişti ve onu 
derpiş eden Nafıa Vekâleti Ulukışla'dan Sivas'a ka
dar - ki Anadolunun esas hattıdır - yolun inşa ve tami
ratına başlamıştır. Nafıa Vekili muhteremi de izah 
buyurdular. Bu sene 128 896 liralık iş havale edildiği 
halde ancak (87 000) lirasını tediye etmişler. 41 896 
lira bakiye kalmış ve bunun verilmemesi birçok mah
zur tevlit ediyor ki bu mahzura binaen takririmi tak
dim etmiştim. Yolların inşaatına başlamışlardır. Yol
ların halâslarını atmışlardır. Henüz bilindirlerini geçir
mediklerinden bundan naşi az çok mürur ve uburu 
temin eden yol bugün öyle bir hale gelmiştir ki ka
tiyen geçmek imkânı yoktur. 

Malumu âlinizdir ki yaz günleri olursa, halk tarla
lardan geçitlerden yol bulur ve geçer. Fakat kış za
manlarında tarlalar kapanır,- şoseden gitmek zaru
reti hâsıl olur. Arabalar, otomobiller buradan geçe
cekleri zaman birçok müşkülâta maruz kalıyorlar. 
Hattâ diyebilirim ki oradan geçmek adimulimkân bir 
hale gelmiştir. Binaenaleyh Nafıa Vekâleti tahsisatı 
munzamma mı alacaktır, yoksa tahsisatı arasında mü
nakale mi yapacaktır? Ne yapacaksa yapmalı, bu yo
lu temin etmelidir. Aksi takdirde gelecek yaza ka
dar bu yoldan ne halk geçebilecek ve ne de eşya.vesa-
iresini nakledebilecektir. Aylarca müşkülâta maruz ka
lacak ve binnetice bundan memleket iktisadiyatı mu
tazarrır olacaktır. Arz etmek istediğim şudur : Bu 
yolun ikmalini bir an evvel temin buyursunlar, ver
dikleri mufassal izahattan da işe ehemmiyet verdikleri 
anlaşılıyor. 

REİS — Efendim; nuznamei müzakerata geçiyo
ruz. 

SABİT BEY (Kayseri) — Reis Paşa; verilen ce
vap kâfi midir, değil midir? Diye bir defa sailden sor
mak icap etmiyor mu? 

REİS — Efendim; nizamnamede öyle bir şey yok
tur. Verilen izahat kâfi değilse sual sahibi ifade ede
bilirler. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/ . — Mücahedei Milliyeye iştirak etmeyen ve millî 
hudut haricinde kalan memurini mülkiye haklarında 

yapılacak muameleye dair (1/488) numaralı kanun lâ
yihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası : 
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Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet 

6 

3.4.1340 

1586 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Mücahedei Milliyeye iştirak etmeyen ve millî hu
dut haricinde kalan memurini mülkiye haklarında ya
pılacak muameleye dair Dahiliye Vekâleti Celilesin-
ce tanzim olunup İcra Vekilleri Heyetinin 3.4.1340 
tarihli içtimaında Meclisi Âliye arzı takarrür eden 
lâyihai kanuniye leffen takdim kılınmıştır. Mukte-
zasının ifasına müsaadei riyaset penahilerini arz ve is
tirham eylerim efendim. 

Başvekil. 
îsmet 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Mücahedei Milliyeye iştirak etmeyen ve bugün 

ki Türkiye hududu haricinde kalan memurların vazi
yetini tayin etmek üzere Başvekâletten mevrut ve 
Heyeti Umumiyeden muhavvel 3.4.1340 tarih ve 
407 numaralı lâyihai kanuniye Dahiliye Encümenin
de üç noktai nazardan mütalâa ve tetkik olunmuştur. 

Evvelâ : Herhangi bir surette millî hareket aley
hindeki teşkilâta dahil olanlar veya bu teşkilâtı ter
tip ve icra edenler, 

Saniyen : ilânı meşrutiyetten itibaren anavatan
dan ayrılan ve bugünki Türkiye hudutları haricinde 
kalan memurin, 

Sâlisen : Düşman tarafından ilhakı ilân edilen mın
tıkalarda mahallî ecnebî hükümeti namına icrayı va
zife eyleyen memurlar. 

Encümen, bu üç esaslı nikatı ayrı ayrı tetkik ve 
müzakere ederek her birerleri için yekdiğerinden farklı 
netayici istihdaf eden mevadı tespit etmiştir. Şöyle 
ki : • 

Türkiye camiası dahilinde veya muvakkaten olsun 
işgale uğrayan menatıktaki memurlardan ecnebi amal 
ve mekasıdına temayül ederek millî hareket aleyhine 
münferiden veya müçtemian çalışan memur ve ma-
zullerin bir daha hizmeti devlette istihdamını gayri 
caiz görmüş ve bu gayeye vusul için birinci maddeyi 
kabul etmiştir. Bu gibi memurlar hizmeti devlette 
istihdam olunmayacaklar ve mazuliyet hakkından da 
mahrum kalacaklardır. Ancak bu gibilerden salim ve 
bitaraf tahkikatla teşvik ve tespitini lâzimeden adde
den encümen ikinci maddeyi bu maksada vusul için 
tedvin ve bir Heyeti Mahsusanın teşekkülünü kabul 

etmiştir. Buna mukabil 23 Nisan 1336 tarihiyle 23 
Ağustos 1339 tarihleri arasında bir çok mahrumiyet
ler içinde namus ve vatanpervirliği şiar edinerek vazi
fe ifa eden memurları da mükâfatlandırmak maksa-
dıyle o müddet zarfındaki hizmetlerinin Mülkiye Te
kaüt Kanununun ikinci maddesi mucibince iki kat 
hesap edilmesi ve millî orduya ihtiyaç zabitliği veya 
neferlikle dahil olup badema memur olan veya me
mur iken vazifesine avdet eyleyenlerin de bu hüküm
den istifadesi, esasını muvafık görmüştür. 

ilânı meşrutiyetten itibaren anavatandan ayrılan ve 
bugünki Türkiye hudutları haricinde kalan ve işgale 
uğrayan menatıkta işgalden sonra resen idare me
murluğunu kabul ederek vazife ifa eden memurların 
da tensik ve bir hükmü salime iktiranı müzakere olu
narak beşinci madde tahassul etmiştir. Yemen'in va
ziyeti mahsusası hasebiyle orada kalmış olan Türk 
memurların avdetleri temin ve kendilerine tebligat 
ifasından sonra dört ay zarfında iltihak edenlerin va
ziyeti mahsusalarına nazaran bu maddeye bir fıkra 
ilâvesi lüzumlu görülmüştür. 

Düşman tarafından fuzulî olarak ilhakı ilân olu
nan mıntıkalarda kalarak ecnebi hükümet nam ve 
hesabına icrayı kaza ve ifayı vzife eden bilumum me
murların da mazuliyet ve tekaüt haklarından mah
rum kalmak şartıyle bir daha devlet hizmetinde istih
dam olunmamaları tabiî görülmüştür. ' 

Bu esasata tevfikan tanzim ve tespit olunan me
vadı kanuniye Heyeti Umumiyeye liecelilarz Riyaseti 
Celileye takdim kılındı. 

• Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 
Aza 

Hattizatında memur ol
mayanların Mücahedei 

Milliyeye iştiraklerinden 
dolayı bilâhare intisap 
edecekleri Devlet memu
riyetinde açıktan sahibi 
kıdem olmalarına taraftar 

değilim. 
izmit 

, İbrahim 
Aza Aza 
izmit Ordu 

ibrahim Süreyya Faik 
Aza 

Çorum 
ismail Kemal 

Sivas 
Ahmet Muammer 

Kâtip 
Gaziaymtap 
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Mücâhedei Milliyeye iştirak eden ve etmeyen me
murin hakkında Kanun 

Hükümetin teklifi 

Madde 1. — İstanbul ve vilâyatı müstâhlasa ile 
Türkiye haricinde kalan memurin ve mazulini mül
kiyeden herhangi bir suretle harekâtı milliye aley
hindeki teşkilâta dahil oldukları veya münferiden ça
lıştıkları indettahkik sabit olanlar bir daha hizmeti 
devlette istihdam olunmazlar ve mazuliyet hakkından 
da mahrum kalırlar. 

2. Harekâtı Milliyenin mebdei 23 Nisan 1336 
ve müntehası Lozan Muahedesinin Meclisi Millî ta
rafından tasdiki tarihidir. 

3. İkinci maddede muharrer müddet zarfında 
hidematı milliye ye mülkiyede müstahdem olanların 
müddeti hizmetleri iki kat itibar olunur. 

3.4.1340 
Başvekil ve Hariciye Vekili Müdafaai Milliye Vekili 

İsmet Kâzım 
Adliye Vekili Dahiliye Vekili 

Mustafa Necati Ferit 
Maliye Vekili Maarif Vekili 

Mustafa Abdülhalik Vasıf 
Nafia Vekili Ticaret Vekili 

Hasta Hasan Hüsnü 
Ziraat Vekili Sıhhiye ve Muaveneti 

Zekâi • İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Mübadele, İmar ve İskân Vekili 
Mahmut Celâl 

Encümenin teklifi 
Birinci madde — 14 Sefer 1342 ve 25 Eylül 1339 

tarihli Kanunun haricinde kalan memur ve mazul-
lerden herhangi bir surette Millî hareket aleyhindeki 
teşkilâta dahil olduklarına veya bu teşkilâtı tertip 
ve icra etiklerine ve bu yolda münferiden veya müç-
temian çalıştıklarına ikinci maddede zikrolunan He
yeti Mahsusaca karar verilenler bir daha Devlet hiz
metinde istihdam olunmazlar. 

İkinci madde — Birinci maddede mezkûr heyeti 
mahsusa Müdafaai Milliye Vekâletinden mada diğer 
vekâletlerden Millî Hareketin başlangıcı olan 15 Ma
yıs 1335 tarihinden itibaren millî hudutlar dahilinde 
millet vekâleti veyahut hükümet hizmetinde bulun
muş olan zevattan tayin olunacak birer azadan te
rekküp eder. Bu heyette Dahiliye Vekâletince mez
kûr efsafa haiz ayrıca bir de reis tayin olunur. He
yetin bamazbata vereceği kararlar katidir, 

Üçüncü madde — 23 Nisan 1336 ve 26 Ağustos 
1338 tarihleri arasında Devletçe bir vazifeye tayin 
edildikleri halde terki vazife ile memaliki meşgule 
ve ecnebiyeye bilâmezuniyet giden memurlar bir da
ha hizmeti devlette istihdam olunmazlar. 

Dördüncü madde— 23 Nisan 1336 tarihiyle 23 
Ağustos 1339 tarihleri arasında Millî Hükümet emrin
de bilfiil vazife ifa eden memurinin hizmette bulun
dukları müddet tekaüt ve mazuliyetlerinde iki kat 
hesap edilir. Mesleki memuriyet olup da bu müd
det zarfında Büyük Millet Meclisinde âza olanlar 
dahi aynı suretle istifade ederler. 

Evvelce memur olduğu veyahut olmadığı halde 
Millî Orduya dahil olup da ihtiyat zabitliği edenler
le neferlikle hizmet edip büâhara memuriyete avdet 
edenler; memur veya mazul olsun olmasın gönüllü 
olarak Millî Orduya dahil olıup da bilâhara memur 
olanlar dahi bu madde hükümlerinden istifade ederler. 

Beşinci madde — Meşrutiyet ilânından itibaren 
anavatandan ayrılarak bugünkü, Türkiye hudutları 
haricinde kalmış bulunan memleketlerde kalıp da 
bugüne kadar avdet etmeyen Türk memurin veya 
15 Mayıs 1335 ve 26 Ağustos 1338 tarihleri arasın
da her hangi bir ecnebi memlekette hizmet kabı 
ederek veya etmeyerek ihtiyarî ile kalan veya mezkûr 
memleketlere mezuni'yetsiz giden veya mezunen ve 
tebdilhava suretiyle gidip müddetlerini ihtiyarları ile 
tecavüz ettiren bilûmum memurin ve istilâya maruz 
menatıkta işgali vukuundan sonra tayin edilerek 
vazife kabul eden vali, mutasarrıf, kaymakam ve 
mahallîn zabıta âmirleri ile işgal mıntıkasında düş
man tarafında veya düşman nüfuzu ile tayin ve in
tihap edilmiş oldukları ikinci maddede mezkûr heye
ti mahsusa tarafından tevsik ve tespit edilecek olan 
her sınıftan bilûmum memurlar Devlet hizmetinde 
istihdam olunmazlar ve bunlara mezuliyet maaşı 
verilmez. 

Yemen'in vaziyeti mahsusasından dolayı orada 
kalmış olan Türk memurininden Türkiye'ye avdet
leri Hükümetçe temin ve kendilerine tebligat icra 
edildikten sonra dört man zarfında iltihak edenler 
bu madde hükmünden müstesnadırlar. 

Altıncı madde — Düşman tarafından ilhakı ilân 
edilen mıntıkalarda kalarak mahallî ecnebi • hüküme
ti namına ilhaktan sonra icrayi memuriyet eden 
veya hizmet kabul eden bilûmum memurlar mazu-
liyet ve tekaüt hakkından mahrum kalmak şartayle 
bir daha hizmeti Devlette istihdam edilmezler. İn
tihap ile vazife ifa edenler birindi ve beşinci madde-
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terin hükümlerine dahüi olmadıkları takdirde bu 
madde hükmünden müstesnadırlar. 

Yedinci madde — işbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Sekizinci madde — İşbu kanunun icrasına İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Efendim; Ruzname-
mizde müzakere edilecek iki lâyihai kanuniye var
dır. Halbuki bu kanun lâyihası bize bugün veril
miştir. Müsaade buyurulursa bunun müzakeresini 
tehir edelim. Lâyihai kanuniyi tetkik ettikten sonra 
kanaatlerimizi arz ederiz. Bu dakikada tevzi edilen 
bir kanun lâyihası bugün müzakere edilirse korka
rım ki çok yanlış ve çok sakat çıkmış olur. Zaten 
bu babta nizamname sarihtir. 

REİS — Efendim; bu kanunun tab ve tevzii he-
nüz yirmi dört saati bulmamıştır. Bu böyle olmak- 1 
la beraber Meclisi Âli arzu buyurursa müzakere i 
edebilir. Arzu buyurmazsa... j 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Nizamnamemizi ken
dimiz ihlâl etmeyelim. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Böyle oku
madan, tetkik etmeden müzakere çığnnı bu sene de 
açmayalım. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim; 
nizamnamede bu usulde vardır. Eğer Meclisi Âli 
kabul ederse müzalkere edilebiir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Okuma
dan müzakere edilir mi efendimi? 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Birkaç defa
dır böylle oluyor. Rlica ederiz, lâyihalar hiç olmaz
sa 24 saat evvel bize verilsin. Bunun önü de alın
sın. Bendeniz yalnız bu lâyiha halkkınıda söylemiyo
rum. Umum hakkında söylüyorum. 

REİS — Efendim; on dikaka teneffüs 
üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı celse; saat, dakika : 2,15 

etmek 

İKİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat, dakika : 3,9 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Karahisan Sahip), Avni Bey (Bozok) 

REİS — Efendim; celseyi kuşat ediyorum. 

2. — SUALLER, CEVAPLAR (Devam) 

4. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; 
İstanbul'da defterdarda kâin feshane amelesinin yev
miye vesairesine dair Müdafaai Milliye ve Ticaret 
Vekillerinden suali : 

REİS — Efendim; Ruznamemizde Tunalı Hilmi 
Beyin Müdafaai Milliye ve Ticaret Vekillerinden 

suali vardır. Fakat sahibi sual olmadığı gibi Vekil 
beyler de yoktur, Ruznamemizde müzakere edi
lecek mevat da yoktur. Binaenaleyh Cumartesi gü
nü öğleden sonra saat birbuçukta içtima edilmek üze
re celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı celse; saat, dakika : 3,15 

\>&<i 
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