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BtRÎNCt CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 2,25 

Reis : Kâzım Paşa 

Kâtipîer : Hakla Bey (Van), Talât Bey (Kângırı) 

RElS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REÎS Zaptı sabık hülâsası okunacak. 

Doksandördüncü İçtima 

5 Nisan 1341 Pazar 
Birinci Celse 

Refet Beyin tahtı riyasetlerinde bilinikat zabıt hü
lâsası kıraat ve aynen kabul ve evrakı varide ait ol
dukları mahallere havale edildi. 

Takdirname veya İstiklâl Madalyasiyle taltifleri 
, teklif edilen muhtelif zevat hakkında Müdafaai Mil
liye Encümeninin üç kıta mazbatası kıraat ve kabul 
edildi. 

Bahriye Vekâletine tahsisat fevkalâde itası hakkın
daki kanun ile, Demiryolları İnşaat ve İşletme Mü
diriyeti Umumiyesi Bütçe Kanunu tayini esami ile 
ikinci defa olarak reye vaz ve Divanı Muhasebat 
azalıkları intihabatı icra edildi. 

Divanı Muhasabat Reisi saniliklerine ihtihap 
edilmiş olan Zeki ve Âlim Beyler hakkında Malatya 
Mebusu Hilmi Beyin takriri kıraat ve reddolundu. 

Belediye Kanununun bazı mevadı hakkındaki Da
hiliye Encümeni Mazbatasının müstacelen ve Tedri

satı ibtidaiye kanunu hakkındaki teklifi kanuninin 
müstacelen ve tercihan müzakereleri karargir oldu. 

Müteakiben biliştirak tasarruf olunan emvali men
kule ve gayrimenkulenin taksimi hakkındaki Kanu
nun 8, 9 ncu maddelerini muaddil teklifi kanunî mü
zakere ve mevadi kanuniye aynen ve Heyeti Umu
miyesi ekseriyetle kabul edildi. Donanma Cemiyeti 
hakkındaki Dahiliye Encümeni mazbatası ledelrnü-
zakere nazarı itibare alınan bir takrir ile birlikte En
cümene iade olundu. Badehu, Bahriye Vekâletine tah
sisatı fevkalâde itası hakkındaki kanun ile, Demiryo
lu İnşaat ve İşletme Müdiriyeti Umumiyesi Bütçe Ka
nununun ekseriyetle kabul edildiği ve Divanı Muhase
bat azalıkları için yapılan intihabatta yalnız Müeyyet 
Beyin ihrazı ekseriyet eylediği tebliğ olundu ve mü
teakiben on beş imzalı bir takrir ile vaki olan talep 
üzerine celseyi hafiyeye geçildi. 

İkinci Celse Hafidir 

Üçüncü Celse 
Refet Bey tarafından kuşat edilerek Şeker Fabri

kaları hakkındaki kanun lâyihası müzakere ve ay
nen ve Heyeti Umumiyesi ekseriyetle kabul olundu. 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Hükümeti 
arasında akdedilen muhadenet muhahedenamesiyle 
ikamet mukavelenamesi ve tabiiyet itilâfnamesi hak
kındaki kanunlar müzakere ve mevadı aynen kabul 
edildi. Badehu maadin ve taş ocakları nizamnameleri
nin bazı mevadını muaddil kanun lâyihasının müza
keresine geçilerek heyeti umumiyesi hakkında cere-

2. — SI 

Sivas Mebusu Halis Turgut Beyin, Genç hadisei 
isyaniyesinin vaziyeti hazırası hakkında Meclisi Âli
nin tenvir olunmasına dair sual takriri. 

Başvekâlete havale edilmiştir. 
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim! 

Geçen sene 20 Nisan 1340 tarihiyle iki sual takriri 
vermiştim. Meselenin ehemmiyetine binaen tetkik ve 
tetebbu edilmeden cevap verilemezdi. Katiyen şimdiye 
kadar ses çıkarmadım. Fakat Meclisin tatil günü yak
laşmaktadır. Bu takrirlerden biri, Lozan Muahedesi
ne, tabiiyet vesaireye aittir. Diğeri de; Askerî fabri
kalar Müdiriyeti Umumi yesinde vaktiyle amele tara-

Lâyifaalar 
1. — Türkiye hududu dahilinde icrayı sanat ve ti

caret ve hirjet eden ve sureti aherle kazanç temin ey
leyen eşhası ferdiye ve hükmiyenin Muvazenei Umu
miyet Devlete dahil başka bir vergi ve resim verdik
leri takdirde 30 Teşrinisani 1330 tarihli Temettü Ka
nunu muvakkatiyle muayyen tekliften muaf tutulma
ları hakkında 1341 Muvazenei Umumiye Kanununa 
bir madde ilâvesine dair mevrut kanun lâyihası (1/690) 

RElS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

2. — Orduda müstahdem küçük zabitan maaşatı 
hakkında kanun lâyihası. (1/691) 

Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye Encümen
lerine. 

Teklifler 
/. — Niğde Mebusu Hafit Beyin; (Kuvvei Elek-

trikiye Kanunu) unvanlı teklifi kanunisi. (2/461) 
REÎS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 

2. — Elâziz Mebusu Hüseyin Bey ve 104 refiki
nin; Çorum Mebusu Merhum Ferit Beyin ailesine hi-
dematı vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkında tek
lifi kanunisi. (2/462) 

yan müzakere kâfi .görüldükten sonra Mecliste ekse
riyet kalmadığı cihetle Pazartesi günü içtima edil
mek üzere celse tatil olundu. 

REÎS — Zaptı sabık hülâsası hakkında bir müta
lâa var mı efendim? Yoktur. Zaptı sabık hülâsası ay-
ned kabul edilmiştir. 

fından (Teavvün ve Temini İstikbal Sandığı) namiyle 
bir sandık açılmıştı, bunun hesaplarının tetkikine ait
tir. Lütfen tekit buyurunuz suallerin cevabını versin
ler. . 

REİS — Hilmi Bey! Sualleri yeniden vermek daha 
münasiptir, çünkü o suallerden sonra hükümet isti
zah geçirmiştir. Tabiî o sualler de sakıt olmuştur. 
Onun için buyurduğunuz şeyler hakkında yeni bir su
al takriri verirsiniz. O suretle muamele yapalım. 

HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ (İsparta) — Ge
lecek sene versin inşallah. 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 

Takrirler 
1. — Bolu Mebusu Falih Rıfkı Beyin; Ankara şeh

rine İstanbul'dan ve Anadolu hattı üzerindeki sair is
tasyonlardan getirilecek malzemei inşaaiye, mahrukat 
ve eşyayı beytiyenin beş sene müddetle asgarî seyri 
hafif tarifesine tabi tutulması hakkında temenni tak
riri. (4/197) 

REİS — Başvekâlete havale edilmiştir. 

Rey istihsali 
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Hükü

meti arasında akit ve imza edilen muhadenet mua-
hedenamesiyle ikamet mukavelenamesi ve tabiiyet iti
lâfnamesi haklarında üç kıta kanunun tayini esâmi ile 
reye vazı. 

REİS — Bir de : 

İntihaplar 
/. — Divanı Muhasebat azası intihabı. 

REİS — Vardır. Biri Divanı Münasebet intihabı, 
üçü de kanunlara ait olmak üzere dört rey istimal edi
lecektir. Kanunları kabul edenler beyaz, kabul etme
yenler kırmızı rey vereceklerdir. 

3. — EVRAKI VARİDE 

\LLER 
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SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Bu intihap rey'i izafidir. Kazanan zattan sonra kim 
ekseriyet kazanmış ise isimlerinin okunması lâzımdır. 
Ona göre intihap yapalım. 

REİS — Efendim! Divanı Muhasebat azalığı için 
yapılacak intihabatta ekseriyeti izafiye nazarı dikka
te alınacaktır. Bunun için ekseriyeti kazanan bu iki 
zatı arz edeyim. Hafız Fevzi Bey 69, Refik Bey 45 
rey almışlardır. 

(Konya dairei intihabiyesinden istihsali ârâya baş
landı.) 

REÎS — Efendim! Rey vermeyen rüfeka lütfen 
reylerini versinler! İstihsali ârâ hitam bulmuştur. 

Tasnif- için Naci Bey (Elâziz), Mustafa Bey (Elâ-
ziz), Ali Rıza Efendi (Amasya) memur edilmişlerdir. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Dün 
Hükümetçe Heyeti Celilenize takdim edilip te Encü
menimize havale olunan bir lâyihai kanuniye vardı. 
Muvazenei Umumiye Kanununa ilâve edilecek bazı 
mevadı ihtiva ediyordu. Encümenimiz tetkikatını ik
mal etti. Fakat henüz tabına imkân bulamadı. Ten
sip buyurulursa maddeleri burada okumak suretiyle 
yazarak müzakere etmek kabildir. Yok eğer matbu 
olarak müzakere edilmesi arzu buyurulursa bugün 
teehhür edecektir. (Hayır sesleri.) Onun için müsaadei 
âlinizi istirham1 ederim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Yarın, yarın. (Şimdi sesleri.) 

SAKİR BEY (Devamla) — Efendim! Müsaade 
buyurursanız bir şey daha arz edeyim, medarı tenev
vür olur. Evvelce Meclisi Âliye takdim etmiş olduğu
muz lâyihai kanuniye de (28) madde vardı. Bu defa 

/. — Evkaf Müdiriyeti Umumiy esinin 1341 se
nesi bütçesi hakkında (1/573) numaralı kanun lâyiha
sı ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Efen
dim! Müsaade buyurursanız Encümenimize havale 
buyurulmuş olan Evkaf Bütçesi Kanunundan iki mad
de ile Evkaf masraf bütçesinden altıncı fasıl kalmıştı. 
Encümenimiz bu husustaki tetkikatını ikmal ettiğin
den bunların müzakeresine başlayalım. 

REİS — Efendim! Ruznamemizde esasen Evkaf 
bütçesi mevcuttur. Muvazenei Umumiye Kanun lâ
yihası yarına tehir edildiğine nazaran bunu müzakere 

elli yedi madde teklif ediyoruz. Binaenaleyh bir mis
linden fazla oluyor. Eğer burada yazılmak suretiyle 
müzakeresi müşkülâtı mucip olacaksa... (Tabolunsun 
sesleri.) 

REİS — Efendim! Encümenin yeni getirdiği Mu
vazenei Umumiye Kanun lâyihasını bugü tabı ve tev
zi ettiririz. Tabı ve tevziinden yirmi dört saat sonra 
müzakere ederiz. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Paşam! Yirmi 
dört saate hacet yoktur. 

REİS —• Meclis, yarın müzakeresine karar ve
rirse tabı ve tevziinden sonra yarın, karar vermezse 
yirmi dört saat sonra müzakere edilebilir. (Reye ko
yunuz sesleri.) Bugün tabı ve tevzi edilip yarın mü
zakeresini reyinize arz ediyorum. (Olamaz sesleri.) 

Efendim! Encümen böyle teklif ediyor. (Kabul 
sesleri.) Meclisin kararına muallaktır. Bugün tabı ve 
tevzi edilmesini ve yarın müzakeresini kabul buyu
ranlar el kaldırsın... (Anlaşılmadı sesleri.) Efendim! 
Yarın müzakere edilmesini Encümen teklif ediyor, 
Karar verilirse yarın müzakere edilir, kabul edilmez
se Nizamnamei Dahilî mucibince tabı ve tevziinden 
yirmi dört saat sonra müzakeresi icabeder. Meclisi 
Âli «bugün tabı ve tevzi edilsin, yarın müzakere olun
sun» diye karar verirse müzakere edilebilir efendim. 

VEHBİ BEY (Aksaray) — Müzakere yarına ka
bul edildi. Heyeti Celileye yarına kadar tabı ve tevzi 
edilemezse... 

REİS — Tabı ve tevzi edilemezse yarın da müza
kere olunamaz. Binaenaleyh reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Yarın müzakeresi kabul olunmuştur efendim. 

ederiz. Efendim! Geçen hafta Encümene verdiğimiz 
4 ve 5 nci maddeler henüz Encümenden Makamı Ri
yasete gelmemiştir. Halbuki Encümen Reisi Bey ifa-
deleride onu müzakere edelim dediler. Fakat Maka
mı Riyasete gelmediği için... (Ellerinde sesleri.) 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Paşa 
Hazretleri müsaade buyurulursa şimdi arz edeceğim. 

REİS — Olmaz efendim. Bunun usulü, Encüme
ne giden maddeler Riyasete gelir. Makamı Riyaset
ten de Meclisi Âliye tebliğ olunur ve ondan sonra mü
zakere edilir. Eğer usul haricinde Meclis kabul ederse... 

SAKİR BEY (Çatalca) — Şifahen söylemek için 
alıkoymuştum. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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REÎŞ — Efendim! Meclis usul haricinde olarak 
kabul ederse her şey yapılabilir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Ruzname-
mizde mühim şeyler vardır. Daha mühim ve müsta
cel işlerimiz vardır. Onu müzakere ederiz. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Encümen esasen 
bu 4 ve 5 nci maddeleri tayyetmiştir. 

REİS — Efendim! Usulen Encümen her ne kabul 
ettiyse mazbatasını Makamı Riyasete verir. Makamı 
Riyasette, Encümene havale edilen 4 ve 5 nci mad
delerin mazbatası diye okur, müzakeresi cereyan eder. 
Bu merasim yapılmamıştır. (Doğru sesleri.) Şimdi ne 
diye müzakere edeceğim, karışıklıkları mucip olur. 
(Çok doğru sesleri.) Efendim! O halde Evkaf Büt
çesini de müzakere edemeyeceğiz. Bir takrir vardır 
efendim. 

2. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, Ruz-
namenin sekizinci maddesindeki lâyihai kanuniyenin 
tercihan müzakeresine dair takriri. 

Riyaseti Celileye 
Ruznamenin sekizinci maddesindeki lâyihai kanu

niye gayetle mühim ve müstaceldir ve esasen müsta-
celen müzakeresi de kabul edilmiştir. Hükümet bu ka-

REÎS — Celseyi açıyorum. Türkiye Arnavutluk 
muahedenet muahedenamesi hakkındaki Kanuna 147 
zat reye iştirak etmiştir. 124 zat kabul ve 23 zatta son
radan rey verdiği için nisapta dahildir. Binaenaleyh 
kanun 124 rey ile kabul edilmiştir. (Müttefikan ses
leri.) 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Zabıtta ilk görülen 
bir şey. 

REİS — Arnavutluk ikamet mukavelenamesi hak
kındaki kanunda 150 zat reye iştirak etmiştir. 123 zat 
kabul etmiştir, ret yoktur, 27 zat da istihsali ârâdan 

nunun bir an evvel müzakere ve intacını bekliyor. Bi
naenaleyh tercihan müzakere edilmek üzere ârâya 
vazını teklif eylerim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Bu sekizinci madde, hükümet namına vukubulacak 
bilcümle müzayede ve münakaşaların sureti icrası 
hakkındaki kanundur ki bu cidden mühimdir. 

Bugün Vekâletlerin bütçesi çıktı. Tabiî müzaye
de ve münakaşaya konulacak bir çok şeyler vardır. 
Bu kanunun bir an evvel çıkması da menafii millete 
muvafıktır. Müstacelen müzakeresi kabul edildiğin
den şimdi müzakere edelim. 

RASlH EFENDt (Antalya) — Şûrayı Devlet Ka
nunu daha mühimdir. Şimdi müzakeresine başlaya
lım. 

REÎS — Efendim! Her teklife karşı şu daha mü
himdir, o daha mühimdir diyecek olursak sıraya riayet 
mümkün olmayacaktır. Şimdi celseyi on dakika tatil 
ediyorum. Encümen mazbatasını ihzar etsin, getirsin 
müzakeremize devam edelim. 

Hitamı Celse; Saat : 3,5 

sonra reye iştirak etmiştir, binaenaleyh kanun 123 
rey ite kabul edilmiştir. 

Türkiye Arnavutluk tabiiyet itilâfnamesi hakkın
daki kanunda 147 zat reye iştirak etmiştir. 123 zat 
kabul reyini vermiştir, ret ve müstenkif yoktur, 24 
zat sonradan reye iştirak ettiği için tabiî reyleri 
muteber değildir. Kanun 123 rey ile kanun kabul 
edilmiştir. 

Divanı Mahasabat azalığı için 127 zat reye işti
rak etmiştir. Hafız Fevzi Bey 83, Refik Bey 37 
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İKtNCl CPLSE 

Bed'i Müzakeraî; Saat : 3,45 

Reis : Kipim Paşa 

Kâtipler : Hakkı Bey (Van), Talât Bey (Kângın) 
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rey almışlardır. Üçüncü intihap olduğu için ekseri
yeti izafiyedir. Binaenaleyh 83 rey ile Hafız Fevzi 
Bey Divanı Muhasabat azalığma intihap edilmiştir. 
(Allah muvaffak etsin sesleri.) 

Efendim! Evkaf bütçesinin Encümene verilen 
maddeleri Encümenden gelmiştir. Okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Evkaf Bütçe Kanununun 4 ve 5 nci maddeleri 

ve evkaf masraf bütçesinin altıncı faslı hakkında 
muta takrirlerle birlikte Encümenimizce havale 
buyurulmakla Başvekil namına Ticaret Vekili Ali 
Ccnani Bey ve Evkaf Müdiri Umumisi hazır olduk
ları halde tetkik ve müzakere olundu. Dördüncü ve 
beşinci maddelere ilâvesi teklif olunan fıkaratın esa
sa tealluku hesabiyle hükümetçe evkafın ıslahı hak
kında ihzar edilmekte olan kanun lâyihasıyle halli 
daha muvafık olacağı dermeyan kılınarak Encüme
nimizce de bu noktaı nazar muvafık görülmüş ve 
yalnız müsakkafat ve araziyi vakfiyenin uzun müd
dette icarı için mezunitey itasına dair dördüncü bir 
maddei kanuniyenin ve nükudu mevkuf enin emni
yet sandığı ahkâmına tevfikan idaresi hakkında Ka
resi Mebusu Vehbi ve Saruhan Mebusu Kemal Bey
ler tarafından vaki olan teklif veçhile beşinci -bir 
maddenin kabulü tezekkür edilerek tespit kılınan 
maddeler rapten takdim olunmuştur. Altıncı fasla 
hükümetçe teklif olunan yetmiş sekiz bin beş yüz li
ra ile faslın yekûnu (1 476 000) lira olarak kabul 
edilmiştir. 

Hafızı Kur'an yetiştirmek için altıncı fasla 
(6 000) lira ilâvesine dair Antalya Mebusu Rasih 
Efendi ve kırk dokuz refiki taraflarından verilen 
takrir esas itibariyle nazarı dikkate alınmış olmak
la beraber, bu gibi hidamat Diyanet İşleri Riyase
tine ait olacağından hafız yetiştiren zevat ucuratı 
olarak Diyanet İşleri Riyaseti bütçesine ayrıca dört 
bin sekiz yüz lira ilâvesi teklif olunmak üzere Ev
kaf bütçesine işbu tahsisatın ilâvesine mahal görü
lemediği hususunun Heyeti Celileye arzına karar 
-verilmiştir. 

Muvazenei 
Maliye Encümeni Namına 

Mazbata Muharriri 
Çatalca Zonguldak 
Şakır Ragıp 

Gaziayıntap İsparta 
Ahmet Remzi Mükerrem 

Mersin 
Niyazi 

MUVAZENEİ MALİYE MAZBATA MU
HARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Altıncı fasla 
(78 500) lira zam teklif etmişlerdi. Encümen kabul 
etmiştir. 

REİS — Altıncı faslamı? 
SAKİR BEY (Çatalca) — Evet efendim. Mec

muu (1 476 000) liradır. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Zamlar Meclis
çe nazarı dikkate alınmıştır. 

REİS — O halde faslın yekûnu ne kadar olu
yor? 

SAKİR BEY (Çatalca) — (1 476 000) lira olu
yor. 

REİS — Efendim! Meclisi Âlinizce nazarı dik
kate alınmış olan takrire göre Encümence yapılmış 
olan zammiyatla beraber altıncı faslın yekûnu 
(1 476 000) liraya baliğ olmuştur. Şu halde faslın 
yekûnunu reyinize arz edeceğim. Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. Başka fasıllarda zammiyat yoktur. 

Şimdi kanunun dördüncü maddesinin Encümen
den gelen şekli okunacaktır : 

Madde 4. — İcarei vahideli emlâk ve araziyi vak
fiye, üç seneden fazla müddetle taliplerine Başvekâ
letin tasvibiyle Müdüriyeti Umumiyenin mezuniyeti 
tahtında icar edilebilir. 

VASIH BEY (Saruhan) — Paşam! Bu dördüncü 
madde bizim dördüncü madde değildir. Encümen dör
düncü maddenin tayyını .teklif ediyor zannederim. 

Muvazenei Maliye Encümeni muhteremi ki dev
letin Muvazenei Umumiyesini deruhte etmiş ve Mec
lisi Âli tarafından bu vazife kendisine tevdi edilmiş
tir. Uzun uzadıya tetkikattan sonra şüphesiz ki ka
naati ilmiye mahsulü olarak Evkaf Müdüriyeti Umu-
miyesinden gelen kanunun 4 : 5 nci maddelerini ev
velce aynen kabul etmişti. Hiç bir zaman hatırımdan 
geçmez ki memleketin en mühim mukadderatını ye
di emanetine terkettiğimiz encümeni âli bu dördün
cü ve beşinci maddeleri tetkik ederken bilâ tetkik 
'bir maddeyi geçiversin. Şüphesizdir ki oradaki ar
kadaşlar bu dördüncü ve beşinci maddeleri tetkik bu
yurmuşlardır. Hep mütahassıs arkadaşlardır. Nihayet 
bu. maddelerin lüzumuna kani olmuşlardır ki madde
leri aynen ipka etmişlerdir. 

Bu esnada dördüncü maddeye bir fıkra ilâvesi 
hakkında 54 arkadaşımla verdiğim takrir 4 : 5 nci 
maddelerden başka bir mesele ihdas etti. Heyeti Ce-
Jilenin malumudur ki bu mesele iki günden beri mü-
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zakere edilmektedir. Meselenin esas ve mahiyeti hak
kında tekrar maruzatta bulunarak Meclisi Âliyi tas 
di etmek istemem. Çünkü o kadar bariz bir hakikat
tir ki memleketin o kadar katî bir ihtiyacının mah
sulü olarak gerek takririn 54 imzayı ihtiva etmesi ve, 
gerek Meclisi Âlinin iki günden beri bir ekseriyeti 
katiye ile buna temayül göstermesi burhanı katidir. 
fakat şayanı hayrettir ki Meclisi Âlinin bu umumî 
temayül ve arzusuna rağmen bu takrir Muvazenei 
Maliye Encümenine gittiği zaman bütün maddenin 
tayyına sebep oldu. Yani muhterem arkadaşlar, tak
rir kabul edilmesin diye, mesdut ve metruk kalarak 
doğrudan doğruya harabiye mahkûm olan medrese
lerin yerine milletin en hakikî ihtiyacı olan mektep
ler yapılmasın, diye dördüncü madde ortadan kal
dırılmıştın 

HAFIZ ŞAHİN EFENDİ (Baziayıntap) — Yalnız, 
Meclisi Âlinin temayülü yoktur, Vasıf Beyefendi! 

VASIF BEY (Devamla) — Sizin şahsî temayülü
nüz olmayabilir. Çünkü istikbal için bir ümidiniz 
vardır fakat o ümitleriniz seraptır, Hoca Efendi!... 

HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ (İsparta) — Hiç 
bir zaman serap olamaz (Gürültüler.) 

VASIF BEY (Devamla) — Bağırmaktan hiç bir 
şey çıkmaz. O devir geçmiştir. Yaniçeri devri geçmiş
tir. 

HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ (İsparta) — Cum
huriyet vardır, adalet vardır, Cumhuriyet adildir. 
Cumhuriyet devri adalet devridir. 

VASIF BEY (Devamla) — Tabiî, 
HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ (İsparta) — Bun

lar beyhude lâkırdıdır. 
REİS — Susunuz ©fendim, dinleyiniz. Sonra 

siz de söylersiniz. 
VASIF BEY (Devamla) — Geçen sene Meclisi 

Âlinin kabul etmiş olduğu kanun mucibince malûmu 
âlileri olduğu üzere birçok medreseler kapatılmıştır. 
Zaten daha evvel Osmanlı İmparatorluğu devrinde 
yapılan Darülhilâfe teşkilâtı noktai nazarından bir
çok medreseler mesdut ve metruk kalmıştır. Bu 
medreseler efendiler, bugün hiç nafi almadan ve 
aynından istifade olmadan ve hiçbir şeye yaramadan 
her gün bir parça daha harabiye mahkûm olmakta
dır. Enkazı, memleketin muhtelif yerlerinde iptidaî 
mektebi yapmak için arsa bulamadığımız bir zaman
da veyahut arsa bulabilmek için binlerce lira tedi
yesine mecbur olduğumuz zamanlarda birçok arsa
lar da kendisinden istifade edilemiyecek bir vaziyet
te kalmaktadır. Bu nikatı nazardandır ki bilhassa 

T bir noktai nazara Meclisi Âlinin nazarı dikkatini 
I eelbedeceğim. Hayri Bey zamanında, yani teokrasi 
I mevcut ve hâkim olduğu zamanlarda bile yapılan 
I bir kanunda bu gibi arsaların satılarak yerlerine mek-
I tep yapılması esası kabul edilmiştir. 

I Efendiler! Bazı arkadaşlarımın burada iddia et-
I tikleri veçhile bu hüküm eğer ahkâmı evkafa mu-
I halif olsaydı, eğer daima ağzımızda bir terane ola-
I ak söylediğimiz şartı vakıfa muhalif olsaydı,, hiç-
I bir zaman Şeyhülislamın ve Fetva Eminininin bu-
I lunduğu bir zamanda böyle bir kanun çıkamazdı. 
I Bu kanun efendiler, 9 : 10 sene evvel çıkmıştır ve 
I Hayri Bey zamanında çıkan bu kanunda bu gibi 
I medrese arsalarının satılarak iptidaî mektepleri ya-
I pılmasına cevaz verilmiştir ve bu kanun kabul edil-
I mistir. Osmanlı İmparatorluğunun (Teokrasi) nin 
I mevcut ve hâkim bulunduğu bir hükümetin kabul 
I ettiği bir kanunun mefat ve ahlcâmını bugün Mec-
I lisi Âli ve Meclisi Âlinin Muvazene Encümeni el-
I bette kabul eder ve elbette reddetmez. Buna tama-
I men eminim. Muhterem Muvazenei Maliye Encü-
I meninin bu 4 ncü maddeyi neden tayyettiğini bir 
I türlü anlayamadım. 

I Efendiler! Diyorlar ki Evkaf kanunları geldiği 
I zaman bunu hallederiz. İstirham ederim arkadaş-
I 1ar; Meclisi Âli bir senedir bu kanunları çıkarmamış-
I tır. Millet Evkaf Kanunlarını beklemektedir. Gel-
I di mi bu kanunlar? (Gelmedi sesleri) Tevhidi Ted-
I risat Kanunu yapıldığı zaman Evkaf meselesinin de 
I milletin menafime en nafi ve muvafık bir şekilde 

halli esası kabul edilmiştir. Geçen defa da arz et
tiğim veçhile bunun hakkında projeler ihzar edil
miştir, kanunların lâyihası ihzar edilmiştir. Fakat 
ne geçen devrede yetiştirilebildi ve ne de bu devrei 
içtimaiye de yetiştirildi ve ne de bundan sonra yetiş
ti nilmesine imkân vardır. O halde bunun mânası 
neidr? Neden ta gelecek seneye kadar kalacak, 
yani bir sene daha bu arsalar bisut bekleyecek ve bu 
binalar harap ve atalete ve ademî intifaa mahkûm 
olacaktır. Hangi mantık ve aklıselim bunu kabul 
edebilir? 

Bahusus arkadaşlar! Benim verdiğim takrir Ev
kaf kanunlariyle alâkadar değildir. Eğer medrese bi
nalarını ve arsalarını ve akaratı vakfiyesini de ta-

I lep etmiş olaydım o zaman bu noktai nazara belki 
serfüru etmek lâzım gelirdi. Derdim ki; akaratı vak-

ı fiye meselesinin halli esaslı bir meselenin halline va
beste olduğu için kanunu bekleyelim. Hayır efen
diler! öyle bir şey istediğim yoktur. Akarata ait 
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olan mesele halledilsin diye buna dair hiçbir talebim 
yoktur. Bugün yalnız mesdut ve metruk kalan med
rese binalarını ve onların bina edildiği arsaları isti
yorum. Bunun Vakıf Kanunlarıyla ve Vakıf mese-
lei asliyesiyle hiç bir münasebeti yoktur. Ve hiç 
münasebet göremiyorum. Kim iddia ediyorsa bunu 
söylesin. Vakıfla alâkası yoktur. Şu halde akaraü 
vakfiye ve- meselei vakfiye ile hiç alâkası olmıyan 
bir talebin ve ellibeş milletvekili tarafından vaki 
olan bir talebin ve günlerden beri Meclisi Âlinin te
mayül ve arzusuna istinat eden bir talebin böyle cef
felkalem tayyı ve reddi muvafık değildir. 

Binaenaleyh Heyeti Celileden rica ediyorum. Da
ha evvel takdim ettiğim takrir Meclisi Âlinin reyine 
•arz edilsin ve takrir kabul edilsin. Muvazenei Mali
ye Encümeni dördüncü maddenin tayyını isteyebilir. 
O ayrıca bir meseledir. Ona da karışmaya hakkım 
yoktur. Fakat hiç olmazsa benim takririm ayrı bir 
mesele olarak reye vazedilsin. Çünkü Vakıf ka-
nunlariyle ve akaratı vakfiye ile hiç alâkası yoktur. 
Reye vazedildikten sonra ayrı bir madde olarak bu
rada tespit edilsin. Bunu bilhassa rica ediyorum, 

MUVAZENEİ MALÎYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Vasıf 
Beyefendi dördüncü maddenin tayyı esbabını anla
madıklarından bahsettiler. Encümen, mazbatasın
da muhtasaran nıoktai nazarını arz etmişti. Verilen 
takrir yalnız Vasıf Beyefedinin verdikleri takrirden 
ibaret değildir. Daha yedi - sekiz tane takrir vardı 
ve hepsi ayrı ayrı nıkatı nazarı ihtiva etmekte idi. 
Bunların içinde bir kısmı vardı ki, su işlerine ait olan 
evkaf ve akaratın belediyelere terkini teklif ediyor
du. Medreselerin ve arsaların Maarife terkini tav
siye eden Vasıf Beyefendinin takrirleri de vardı. Da
ha bunun gibi bazı takrirler mevcut idi ki, bunların 
her birini kabul etmek Bütçe Kanunu ile Vakıf me
selesini esasından halletmek demek oluyordu. En
cümen mümkün olabildiği kadar Bütçe kanunlarını, 
bir senelik hükmü ihtiva eden hususata hasrederek 
ahkâmı esasiyeyi kavanini mahsusa ile halletmeyi 
bir prensip olarak telâkki ve kabul etmiştir. 

. Diğer taraftan, Hükümet bugün Vakıf mesele
sini esasından ıslaha hadim bir lâyihai kanuniye ih
zariyle meşguldür. Gerek bundan evvelki müzakere
de Heyeti Celilelerine Hükümet namına maruzatta 
bulunmuş olan Ticaret Vekili Ali Cenana Beyin iza
hatı ve gerek Encümeninizde Evkaf Müdiri Umumi
si Şemsettin Beyden alınan izahat bu husustaki tet-

kikatın hayli vasi ve etraflı olduğunu gösterdiği için 
Encümenimiz alelacele bu mesele üzerinde bir ka
rar vasıl olmayı muvafıkı ihtiyat görmemiştir, 

ALİ RIZA EFENDİ (Amasya) — Çok doğru, 
esaslı bir şey yapılmıştır. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Vasıf Beyefendi 
bu maddenin evvelce Encümenimiz tarafından 
kabulünün, bir kanaate delâlet ettiğini ve bu defa 
kaldırılmasının bir mâna ifade etmediğini izah bu
yurdular. Bütçe Kanununun son maddesinde bu de-
faki Bütçe Kanununun hükmünü fesih ve tadil etme
diği ahkâmı baki kalacağı mezkûr olmasına naza
ran, geçen senevi Evkaf Kanununun beşinci mad
desinde bu seneki dördüncü maddenin esası aynen 
kabul edilmiş olduğundan o hüküm tekerrür edecek
tir. 

Binaenaleyh Encümenimiz kabul etmiş olduğu 
hükmü tamamiyle ortadan kaldırmış değildir. Yine 
müstağnianh olan Evkaf aynı veçhile istibdal edile
cek, satılacaktır. Bu hususta geçen seneki kanun hük
mü cari olduğu gibi, daha evvel cari olan kanun hük
mü de Bütçe Kanunu ile fesih ve tebdil edilmedikçe 
bittabiî aynen cereyan eder. Bahusus Evkaf Müdüri
yeti Umumiyesinden aldığımız izahata göre Maarife 
terki teklif edilmiş olan medreselerle arsaların vazi
yeti aynı değildir. Bunların arasında bir kısmı Evka
fı mülhakadandır, mütevellileri vasıtasıyle idare edil
mektedir. Bir kısmı da abidattandır. Bunlardan ha
liyle mektep olarak istifade etmek kabil değildir. Yi
ne bir kısmı vardır ki zaten Evkaf idaresi bugün da
hi onları İdarei hususiyelere mektep olarak terk et
mektedir. Meselâ: Niğde'den aldığımız malumata gö
re bu suretle mektep yapılmak üzere terk edilmiş 
arsalar ve medreseler vardır. 

Encümen bütün bu malumatı dinledikten sonra 
şuna kanaat^ etmiştir ki: Bütçe müzakeresinin kısa 
devresi içerisinde Evkafın mütenevvi ahkâmı ihtiva 
eder işlerini birden bir madde ile halletmek muvafık 
ve salim bir usul değildir. Bu noktai nazardan yalnız 
bir senelik ihtiyacata tekabül edecek hususatı ihtiva 
eden maddelerin kabulünü Encümenimiz Heyeti Ce-
lileye şayanı arz görmüştür. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim! Ev
velâ Muvazenei Maliye Fnçümeni Mazbata Muhar
riri Beyden bir noktayı öğrenmek isterim. Bütçe Ka
nununun hükmü bir seneye mahsustur, hükmü mu
vakkattir. Hükmü muvakkat olan bir kanun içerisin
de böyle esaslı bir meselenin halline yanaşmak doğ
ru değildir dediler. Halbuki yine burada sözleri içe-
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risinde buyurdular ki; geçen seneki Bütçe Kanunu 
içinde Evkafa böyle bir salâhiyet verilmiştir ve o sa
lâhiyeti devam etmektedir. O, bu sene de devam ede
cektir. Bilmiyorum bu iki söz birbirini nakızmıdır, 
değil midir? 

ŞAKIR BEY (Çatalca) — Beka iptidadan eşlem
dir. 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Şimdi ma
dem ki, Muvazene Encümeni Mazbata Muharriri Be
yefendi, Bütçe Kanununun içinde olsa bile herhangi 
bir maddenin hükmünün bu kanun içinde halledile
ceğin© kani bulunuyorlar, o halde bu meselei esasi-
yenin burada halline sıra gelmiş olduğuna kaniim. 

Bendeniz bu mazbatayı dinlediğim zamanda şu
nu anladım: Muvazene Encümeni gayet mülak, mu
dil bir mesele karşısında kalmıştır. Bu meselenin hal
lini atiye talik etmiştir. Halbuki bendenizce mesele 
hiç muğlak, hiç mudil değildir. Gayet basittir. Vasıf 
Beyin teklifi böyle karışık bir netice tevlit ediyor mu 
etmiyor mu? Tetkik etmedim. Encümene giden tak
rirler içerisinde benim de bir takririm vardı. Eğer 
o tetkik edilmiş olsaydı her halde meselenin besateti 
derhal taayyün edecekti. 

Bendeniz bu mesele ortaya çıktığı zaman şöyle 
düşündüm: Birtakım mebani vardır. Dedelerimiz 
bunları talim, tedris, terbiye gibi maksatlarla bina et
mişlerdir ve bunların idaresini o zamanki Hükümet 
teşkilâtının eline vermişlerdir. Yani ya doğrudan doğ
ruya veya dolayısıyle onlar Hükümetin eline gel
miştir. Bugün (Evkafı mazbuta, mülhaka) gibi unvan 
alan müesseseler içinde öyle medreseler vardır ki, 
maksatları, gayeleri talim, tedris ve terbiyeden iba
rettir. Bugün yine talim tedris ve terbiye gibi vazife
ler muhtelif kanunlarla Maarif Vekâletinin ve yine 
onun nezareti altında olmak üzere idarei hususiyele-
rin, Meclisi umumiyelerin eline verilmiştir. Şimdi 
bir ikilik, bir gayri tabiîlik karşısında değil miyiz? 
Mektepleri idare etmek, talim ve terbiye ve Maarifi 
Umumiye idaresini tanzim etmek, teşkilâtı umumiye 
içinde filan dairenin vazifesidir. Fakat o teşkilâtın, 
o vazaifin ifasına mütevakkıf bulunduğu bina mesa? 
ili, diğer bir müessesenin diğer bir teşkilâtın elinde
dir. Evkafın elindedir. Gayrı tabiîlik meydandadır. 
Binaenaleyh büyük bir ihtiyaç karşısında bu gayri 
tabiîliğin idaresi zamanı gelmiş olduğuna derhal ka
ni oldum ve onun için Vasıf Beyin teklifine derhal 
iştirak ettim. Çünkü benim de gittiğim, gördüğüm 
yerlerde hâsıl ettiğim kanaat şu idi ki: Birçok med
rese binaları böyle harabiye duçar olmuş kalmıştır. 

I Fakat orada onların yerine yeni mektep bina ©önek, 
vücuda getirmek için elimizde kudret kalmamıştır. 

Bir misal arz edeyim: Benim doğduğum memle
ket Yunanlılar tarafından baştan başa yakılmıştır, 
Burada on tane medrese vardı. Bittabiî bunların da 
hepsi yanmıştır. Bugün hep arsa halindedir. Geçen se
ne memleketime gittiğim zaman orada yeni bir mek-

I tep yapmak için arsa bulamadıklarım gördüm ve 
I eğer yeni bir mektep bina etmek kararını vermiş ol

salardı ellerinde bu binayı vücuda getirmek için ka
tiyen kuvvei maliye yoktu. Halbuki orada bu med
reseleri bina edenler, bu medreseleri vücuda getiren
ler necip bir maksat takip etmişlerdir ve bu memle
ketin çocukları okusun demişlerdir. Halbuki bugün
kü gün o arsalar camisizdir bakımsızdır, veyahut 
katiyen intifa edilmez bir halde durmaktadır. O 
halde o memlekette bir tek mektep bina etmek için 
vesait kalmamıştır, kudret kalmamıştır, kuvvet kal
mamıştır. Ne zamana kadar bu vaziyete karşı böyle 
lâkayıt kalacağız? Buyuruyor ki, «Mesele gayet mü
him ve gayet mudildir.» Evet, gayet mudildir. Fakat 
zannediyorum ki, memleketin Maarif meselesi on
dan daha âcil ve daha mühimdir. Onun için bu me
seleyi bugün derhal halletmek Meclisi Âli için büyük 
bir muvaffakiyet, büyük bir şeref olacaktır. 

Bendenizin teldifimin esası şudur: Tedris vazifesi, 
talim vazifesi, hâsılı Maarifi Umumiye vazifesi bu
günkü günde Teşkilâtı Umumiye içinde Maarif Ve
kâletine verilmiştir. Maarif Vekâleti, talim, tedris, 
terbiye gayesiyle vücuda getirilmiş ne kadar müesse
seler varsa bunlardan istifade etmekte tamamiyle 

J serbest olmalıdır. Halbuki bugün Evkaf idaresi diye 
I bir müessese vardır. 

Efendiler! Eğer iyi düşünecek olursak Evkafın 
tamamiyle vücudunun gayrı tabiî olduğunu, âdeta 
Hükümet içinde yeni bir Hükümet, hatta küçük bir 
Hükümet hallinde çalıştığını ispat etmek lâzımgehr. 
Vazifesi nedir? Bir çeşme yapılmıştır. îdareşi veya 
vilâyeti ammesi Hükümet içinde Hükümet olan bu 
idareye verilmiştir. Halbuki bu gibi müessesat ile 
meşgul olan idareler, yine sizin yaptığınız, kabul et
tiğiniz kanunlarla, ayrılmıştır. Zaten tabiî olan da o 
değil mi? Binaenaleyh bu müesseselerin idaresini, 
kabul edilmiş kanunların seyrine tabi olarak, bugün 
hayatta ve faaliyette olan müesseselere ve teşkilâta 

I tevdi edelim. Aklın ve mantığın ve menfaati hayati-
yemizün icabatı bunu amirdir. Bunu kabul ve tatbik 
etmekte geciktiğimiz kadar zararımız büyük olacak-

J tır. Bunun için anladığımız şudur. Diyorum ki, med-
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reseler vardır, bunların bugünkü günde henüz aynın
dan istifade edilebilecek olanları vardır veyahut ta-
mamiyle harap olanları vardır. Arsaları kalmıştır. 
Bunları bugünkü günde derhal Maarif Vekâletine 
veyahut dolayısıyle onun idaresi altında olan tdarei 
Husus'iyelere vermeliyiz. 

Yani Evkafın bu müesseseler üzerindeki vilâyeti 
aemmesi kabul edeceğiniz bir kanun ile, bir madde 
ile Maarif ve Dahiliye Vekâletlerine intikal etsin. 
Mesele bu kadar basittir. Yoksa Evkaf için kabul 
edilmiş olan kanunlar tamamiyle vazifesini ifa et
mekte devam edecektir. Hiç birisinin vaziyetini teb
dil ve tağyir etmiyoruz. Evkaf Müdüriyeti Umumiye-
si bu medreseler üzerinde nasıl bir vazife ifa ediyor
sa şimdi Maarif Vekâleti aynı vazifeyi ifa edecek
tir. Rica ederim bundan çekinmekte ve kaçınmakta 
ne mana vardır? 

Bunun için tekrar rica ediyorum, mesele gayet 
mühimdir, âcildir ve gayet tabiîdir ve mantıkidir, ka
çınacak tereddüt edecek hiç bir nokta yoktur. Birta
kım medreseler ve arsalar vardır. Bunlar Evkafı maz
butadır. Esasen idaresi doğrudan doğruya Evkaf Mü
düriyeti Umumiyesine aittir. Birtakım evkaf olabi
lir ki, evkafı mülhakadandır. Bunların mütevellileri 
vardır, bu mütevellilerin vazife ve salâhiyetleri baki
dir, onların hiç birisinin bu salâhiyetlerine, bu va
zifelerine taarruz edildiği yoktur ve edilecekte değil
dir. Böyle bir madde dahi teklif edilmiş değildir. 
Tevliyet hükmünü icra eder. F.akat vilâyeti aemme 
bunun üzerinde hâkimdir. 

RAStH EFENDİ (Antalya) — Hakkı Tarık Bey! 
Yalnız^ bir fark vardır, emvali umumiye meyanına 
girdi mi, müslümanların emvali olarak kalmaz. 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Efendim! 
Şart etmişlerse, o şart bakidir. Vilâyeti aemmenin 
tesirinden azade değildir. Bugünkü günde vilâyeti 
aemmenin hükmünü hepimiz kabul ederiz. O halde 
o vüâyeti aemmenin kabul edeceği eşkâl dairesinde 
şartı vakıf ne ise o yine bakidir. Yalnız anlamak is
tediğim şudur: Bu kabil evkafın aynından, vücudun
dan, yalnız müslümanlar mı istifade ederler? Bettim 
bildiğim budur ki, bütün Evkafta hiçbir vakit mez
hep, cins tefrik edilmeksizin bütün beni beşer istifa
de etmektedir ve .edecektir. Meğer ki, şartı vakıf büs
bütün ayrı olsun, meğer ki, bu binadan şu veya bu 
yaşta bu dinde bulunanlar istifade edemez diye bir 
takyit bulunsun. Böyle bir takyit varsa, bunların 
idaresiyle meşgul olacak olan Maarif ve DahMiye 

Vekâletleri ile Meclisi Umumilerdir. Yine korkula
cak, çekinilecek bir şey yoktur. 

O halde efendiler, mesele basittir ve âcildir.' Rica 
ederim, biz aylardan beri burada bir bütçe müzake
resiyle meşgulüz, fasdlar kabul ettik, fasıllar reye 
koyduk, maddeler kabul ettik. Netice itibariyle Mu-
vazenei Maliye Encümeni yine bize açık bir bütçe 
getirdi ve bugün yeniden yeniye bir müzakere karşı
sında bulunacağız. Şimdi Muvazene! Maliye Encü
menimin hikmeti vücudunu doğrusu anlamaz bir ha-
hale geliyorum. Zannediyorum ki, masrafları kabul 
ederken, tespit ederken, devletin varidat itibariyle 
olan vaziyetini de hesaba koymak mecburiyetinde 
idiler. Mademki mütehassıs Encümen vaziyetinde bu
lunuyorlar, bunları daha evvelden Meclise karşı izah 
etmek mecburiyetinde idiler. 

Yine Muvazenei Maliye Encümeninde bulunan 
arkadaşlarımız, kabul ve teslim etmek mecburiyetin
dedirler ki, bugünkü günde Müdafaai memleket ka
dar en âcil bir şey varsa, maneviyatımızın müdafaa
sı olan Maarif meselesidir. Buna karşı gayet sehlül 
tatbik bir tedbir ortaya konduğu takdirde bunu ka
bulden kendileri çekiniyorlar. Mademki bu kadar 
esaslı bu kadar tabiî bir mesele mevzuubahis olmuş
tur ve madem ki, bu kadar mantıkidir ve aklidir; 
derhal kabul etmekte hiçbir vakit tereddüt edecek ve 
nadim olacak değiliz ve hiç bir zaman da bu teklif 
bir karışıklık tevlit edecek değildir. 

Arz ettiğim gibi Evkaf Müdüriyeti Umum iyesinin 
vaziyeti nedir? Bugün Evkaf Müdüriyeti Umumiye-
sini Başvekâlete raptetmişsiniz. Başvekâlete merbut 
olması ile esasen bugünkü günde garip bir şekil gös
termektedir. Vazaifini birer birer nazarı dikkate ala
cak olursak, gayet gülünç diyeceğimiz birtakım va
ziyetler karşısında kalırız. Müessesatı diniyerniz var
dır, camilerimiz vardır, camilerin idaresi Evkaf Mü
düriyetine aittir, fakat içine imam tayini Diyanet İş
lerine aittir. Biri bir taraftan, diğeri bir taraftan ida
re edilmektedir. Bu gayrı tabiiliklere nihayet vermek 
lâzımdır. Çeşmeleri, hastaneleri bütün buna kıyas 
edebilirsiniz. Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâ
leti vardır, ayrıca hastaneler idare etmektedir. Fakat 
Evkaf elinde de hastane vardır. 

Efendiler! Şartı vâkıf np ise ona riayet oluna
caktır ve olması lâzımgelir. Onun da ahkâmı vardır. 
O ahkâmı yer yüzünden kaldırdığımız yoktur veya
hut hükmünü iptal ve izale ettiğimiz yoktur. Bina
enaleyh bu gayrı tabiî hale nihayet vermek için Mec-
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lisi Âli hakikî, ciddî bir hareket almalıdır, bunun 
zamanı gelmiştir. Bilhassa Maarifi îptidaiyenin bu
günkü ihtiyacını tekrar nazarı dikkat ve merhameti
nize arz ederim. Kabul ettiğiniz 500 000 lirayı iki 
yüz, üç yüz bin liraya tenzil etmişlerdir. Bu kadar 
bir para ile, bu kadar bir yardım ile, pek geri kal
mış olan bu müeşsesatımızın ikmali nasıl kabil olabi
lir? Arz ettiğim gibi servetimiz vardır; atıl bir halde
dir ve şurada burada kalmaktadır. Evkaf Müdüriye
ti Umumiyesinin bu işleri katiyen başarması imkânı 
yoktur. Çünkü ihtisas meselesidir. Bu vazifeyi, biz 
yaptığımız ve kabul ettiğimiz kanunla almışız. Ayrı 
ayrı dairelere vermişiz. 

Efendiler! Evkaf Müdüriyeti, Evkaf Nezareti 
belki bir zaman öyle bir noktada intiha bulur ki, 
orada olan, doğrudan doğruya Hükümetin kendisi
dir ve şunu misal olarak arza müsaade buyurunuz ki: 
Ahkâmı Evkaf içinde (Hâkim) tabiri geçer. Bu hâ
kim sulh hâkimi demek değildir ve Hükümetten baş
ka bir şey değildir. Fakat zaman geçmiştir, ihtisas 
ve taksimi amal hükmünü icra etmiştir, vazifeler in
kısam etmiştir. 

Bugünkü günde talim ve tedris meselesi doğrudan 
doğruya Maarif Vekâletine, onun idare ettiği şuaba-
ta verilmiştir. Binaenaleyh onun hakkı olan mebaniyi 
kendisine vermekten, onun hakkı olan arsaları ken
disine vermekten niçin çekiniyorsunuz? Bu mesele
nin bu kadar ehemmiyetle ortaya çıkmasının sebebi 
bence şudur! Bir kere bu dördüncü madde tayyedil-
mekle Evkafın elindeki salâhiyet feda edilmiş olmu
yor. Yani Muvazenei Maliye Encümeni Mazbata Mu
harriri Beyin buyurduğu gibi bu gibi Evkafı satmak 
için elindeki salâhiyet hâlâ kanunî surette mevcut
tur. 

Vasıf Beyin bize haber verdiği kanun ile de an
lıyoruz ki: Gerek harap, gerek mamur cami ve mes
citlerden maada maksadı tesislerine nazaran mebanii 
vakfiye ile vakıf arsaları nakitle bilistibdal mebaliği 
hasılı ile orada kendi cinslerinden müesseseyi hayri-
ye inşaatına; *- bu ibareye nazarı dikkatinizi celbede-
rim ve Hayri Bey merhumu bu vesile ile hürmetle 
yâd ederim - ihtiyaç görülemediği takdirde civarında 
bulunan o kabil müessesei hayriyenin masarifi dai-
mesi temin olunduktan sonra bulundukları mahallin 
ihtiyacı nazarı itibare alınarak evvelâ mesacidi şerife, 
saniyen mekâtibi iptidaiye medarisi ilmiye vesaire 
gibi müessesatı hayriye inşasına ve masarifi daimesi-
nin teminine o vakit Evkaf Nezareti ve bugün de Ev
kaf Müdüriyeti Umumiyesi yahut Başvekâlet mezun 

bulunmaktadır. Efendiler! Demek ki, Evkaf bugün- -
kü günde hangi binanın menfaati fevt olduğuna ve
yahut müstağnii anha kaldığına kani ise bu kanun 
mucibince onu nakit ile istibdal etmeye zaten mezun 
bulunmaktadır. O halde maddeyi kaldırdık diye Ev
kaf meselesinde bu Bütçe Kanunu münasebetiyle 
halledilmek istenilen taraf, yani Evkaf Müdüriyeti
nin lehine halledilmek istenilen taraf esasen mahlul 
bir halde bulunmaktadır. Fakat bizim talep ve arz et
tiğimiz şudur ki; bu arsalara bu medrese binalarına 
doğrudan doğruya Maarifin ihtiyacı vardır ve bun
ları kendisine vermekten çekinmek, doğrudan doğru
ya kendi kabul etmiş olduğumuz teşkilâtı Hükümete 
karşı itimatsızlık göstermekten başka birşey değildir. 

Efendiler! Evkaf Müdüriyeti Umumiyesi nedir, 
ayrı bir daire midir, ayrı bir Hükümet midir? O da 
bizim kabul ettiğimiz teşkilât içerisinde bir şubei 
idaredir, Beriki de bir şubei idaredir. Fakat ihtisas 
hâkim olmuştur. Bugünkü günde o, bu işleri görmek
ten âcizdir. Birtakım kırtasî muamelâttan tehazzür 
etmeye mecburdur. Halbuki biz böyle devair arasın
da oradan oraya, şuradan şuraya mütemadi muhabe
relerle hiç bir iş çıkmamasına sebebiyet vermekteyiz. 
Bunun için katî, esaslı, cezrî karârınızı ittihaz etme
nizi rica ederim. 

Bendenizin teklifim ile Vasıf Beyin teklifleri ara
sında küçük bir fark vardır. Esasta müşterekiz. Ben
deniz diyorum ki: Maksadı tesisleriyle mahallî sarf
ları tedris, talim ve terbiye olarak kalan vakıf me-
bani ile vakıf arsaların idare ve nezareti meşrutün-
lehlerinin mahiyetine göre Maarif Vekâleti ile Idarei 
Hususiyelere tevdi ve bu kabil evkaf hakkında 19 
Mayıs 1337 tarihli kanun ahkâmı Maarif ve Dahiliye 
Vekâletlerince de tatbik olunur. İdare ve nezareti 
tabirinde bilhassa tevakkuf ettim. Bu, evkafın demin 
işaret edilen iki kısmına ayrı ayrı şamil olsun diye 
konulmuştur. Bunların bir kısmı vardır ki, hakikaten 
doğrudan doğruya Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 
nezareti altındadır. Fakat bir takımı ancak Vilâyeti 
âemmesi ile nezareti altındadır. Binaenaleyh o evkafı 
mülhaka aynı suretle nezareti altında kalacaktır. 
Yani hiçbir zaman mütevellilerin hukukuna veyahut 
şartı vâkıfa halel gelmeyecektir, gelmemesi lâzım ge
lecektir. Sonra ilâve ettiğim ikinci şart da; Evkaf 
Nezaretinin yani bugünkü günde Başvekâlet ve Ev
kaf Müdüriyeti Umumiyesinin 19 Mayıs 1327 tarih
li kanun ile haiz olduğu salâhiyeti, doğrudan doğru
ya Maarif Vekâletinin ve Meclisi Umumilere izafe
ten Dahiliye Vekâletinin de istimal edebilmesine mü-. 
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şaadsnizi istirhamdan ibarettir, bunun bu şekilde ka
bulünü istirham ederim. 

VASIF BEY (Saruhan) — Muvazenei Maliye En
cümeni Mazbata Muharriri Şakir Bey arkadaşımız 
intakı hak kabilinden kürsüde (1340 Bütçe Kanunun
daki bir maddenin hükmü devam edecektir) dedi
ler. O halde rica ederim efendiler, bizim takrir orta
dan kalksın diye bir parlamento manevrasıyle bura
ya bir dördüncü madde ilâve ediyorlar. Efendiler! 
Zaten bu dördüncü maddenin hükmü cari olacakmış 
ve 1340 bütçesinde mevcut imiş, zaten bunun 1340 
bütçesinde mevcut olmasındadır ki, Hayri Bey kanu
nunu tatbik edemedik. Şimdi burada o madde zaten • 
devam ediyor diyoriar. (Yalnız Vasıf Bey ve rüfeka-
sının takririni ortadan kaldırıyoruz) Bunun manası 
budur. Mademki dördüncü maddenin hükmü devam 
etmektedir. Bizim takrir de elbette reye vaz edilir. 
Dördüncü madde kalkıp da, gizli bir şekilde 1340 
senesi bütçesindeki madde hükmünün devam etmesi 
şüphesiz doğru değildir. 

Hakkı Tarık Bey kardeşimiz birçok nikatı nazar 
teşrih ettiler. Fazla tasdi etmemek için uzun söyle
meyeceğim. Yalnız müsaade buyurursanız iki nokta 
üzerinde tevakkuf etmek istiyorum. Bilhassa şu nokta 
üzerinde tevakkufunuzu rica 'ederim ki; Hayri Bey 
merhum mebanii vakfiyeden, akaratı vakfiyeden her 
türlü vakıf arsalardan, emlâkten bahsettiği halde biz 
o kadar bile ileri gitmedik ve karıştırmadık. Karşı
mıza bu kanun meselesi çıkmasın diye yalnız mesdut 
ve metruk medreseler arasındaki iptidaî mektepleri 
yapılması için bir teklif yaptık. Bu noktai nazardan 
şunu da arz edeyim ki, Meclisi Âli bir kanun çıkardı. 
Çok muhik olarak iptidaî muallimlerinin sefaletinden 
müteessir olduğunuz için asgarî maaşı (800 - 1 000) 
olmak üzere kabul ederek bir kanun çıkardınız. Altı 
yedi ay maaş alamayan vilâyetlerimiz vardır. O vi
lâyetlerin mebusları arkadaşlar buradadırlar. Geçen 
defa da arz ettim ki, mevzu olan tedrisatı iptidaiye 
vergisi zaten kifayet etmemektedir. Maaşları 400 ilâ 
500 kuruş iken aylarca maaş alamayan muallimler 
vardır. İdarei Huhusiyelerin varidatı kâfi gelmemek
tedir. Şimdi siz maaşları 800 ile 1 000 yaptınız. Yani 
iki misli yaptınız. Bunun mukabilinde bir varidat ver
mezsek bu maaşları vermek imkânı var mıdır? 

Geçen gün de arz ettiğim veçhile; Meclisi Âli 
Maarif bütçesinde aşar hissel menafii meselesi dola-
yıştyle beş yüz bin liralık bir muavenet faslı kabul 
etmiştir. Dün Encümende bulundum ve gördüm ki, 
yarın teklif edilecek olan tasdik kararı mucibince bu 

boş yüz bin lira da gürültüye gidiyor. Binaenaleyh 
Maarif Vekâleti bunlara yardım edemez, tedrisatı 
iptidaiye vergisi kâfi değildir, muallimlerin maaşları 
verilemez, iptidaî mektep binaları da yapılamaz, is
tirham ederim arkadaşlar! Bu vaziyet karşısında ve 
Türkiye Maarifi perişan iken, ahkâmı Evkafa muar-
rız olmayan, şartı vâkıfa mugayir olmayan bir kararı 
kabul etmemekte bir mâna göremiyorum. Binaena
leyh arkadaşlar! Dördüncü madde mevcuttur. Zaten 
bunu burada Muvazene Encümeni itiraf etmiştir. Laf 
olsun diye kaldırmış ama şimdi 1340 bütçesindeki 
madde devam edecekmiş. Bendeniz şahsen Hakkı 
Tarık Bey arkadaşımızın takririne iştirak ediyorum. 
Meclisi Âli Hakkı Tarııe Beyin teklifini daha şümul
lü olarak takdir buyurursa Hakkı Tarık Beyin takri
ri reye vaz edilsin. Binaenaleyh esas mesele itibariyle 
ya benim takririm, ya Hakkı Tarık Beyin takririnin 

" kabulünü istirham ederim. 

YUNUS NADÎ BEY (Menteşe) — Efendim! 
Kendisi için gayet büyük bir şerefi mucip olmaik üze
re Tevhidi tedrisata karar vermiş olan Meclisi Âli
nin, gerek Vasıf Beyin ve gerek Hakkı Tarık Bey 
arkadaşlarımızın, Meclisi Âlice verilmiş olan o kara
rın neticei âlisinden olan gayet basit tekliflerini ka
bul etmeyeceğine ihtimal veremem. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Reye konduğunda anlarsın! 

YUNUS NADİ BEY (Devamla) — Medreseleri 
ilga etmek meselesinde bazı arkadaşlarımız için pek 
tabiî olan bazı hissiyatın hükmünü kabul etmek lâ
zımdır. Ancak hakikat karşısında hissiyatın hükmü 
olmayacağı, biraz muhakeme ile düşünürsek sabit 
olur. 

Düşünmek lâzım gelir ki, medreselerin sebebi tesi
si milletin, halkın talim ve tedrisinden ibarettir ve 
Hükümeti Cumhuriye nesiki vahit üzere talim ve ter
biyeyi selâmeti milliye muktezasından addettiği için 
tevhidi tedrisat kararı vermiş ve milletin bu vahdeti 
kâmile içinde daha fazla okuyup yazmasını iltizam 
etmiştir. Evkaf mesaili için kanunen ne yapılacak 
olursa olsun, yalnız talim ve tedris maksadıyle yapıl
mış olan, tesis edilmiş olan bu müessesatın, medari-
sin Maarife tevdiinden daha tabiî birşey yoktur ve 
bu Meclisi Âli ne bugün ve ne yarın başka bir karar 
verecek değildir. Vasıf Beyin teklifi, ahkâmı evkaf 
ile hiç alâkadar değildir. Teklifi mezkûr, yalnız mes
dut ve metruk olan medreselerin ve bunların arsaları
nın Maarife, İdarei Hususiyelere tevdiine karar veri
niz diyor. Bunda vakfa taallûk eder hiçbir cihet yok-
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tur. Eğer bunda Evkafa taallûk eder bir cihet varsa 
ontı gelecek evkaf kanununa talik edebilirsiniz. Onu 
muadil addediyorsunuz. Fakat medreselerin avdeti 
ihtimalini tasavvur eden mi vardır ki, böyle bir ka
râr vermekten ihtiraz edesiniz? (Bu mevzu değildir 
sesleri) 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — O mevzu
bahis değildir. 

YUNUS NADÎ BEY (Devamla) — O, tabiî 
mevzubahis değildir ve mevzubahis olmasına mahtı-
kan lüzum da yoktur. Maksat memleketin Maarifin
den ibarettir ve mektep Heyeti Umumiyesi itibariyle 
Maariftir. Tabiî mevzuubahis olamaz. Mevzûubahis 
olamayınca evlâ bittarik ve çok basit olan Vasıf 
Bey arkadaşımızın teklifini kabul etmek lâzımdır. 
Hatta bendenizce bu kâfi değildir. Hakkı Tank Be
yin «Medreselere ait bazı varidat varsa onların dahi 
Idarei Hususiyelere tevdii» yolundaki takririni bilâ-
tereddüt kabul etmekte beis yoktur. Bahusus tedri
satı iptidaiye çok mühim vaziyette bulunuyor. Aşa
rın ilgasından mütevellit olarak onda altı nispetinde 
Idarei Hususiyelerin varidatı tenakuz etmektedir. Bi
naenaleyh bu müşkülâtı bertaraf etmeye medar ol
mak üzere arkadaşlardan Vasıf veya Hakkı Tarık 
Beylerin.tekliflerinin, daha iyisi olarak Hakkı Tank 
Beyin takririnin kabul edilmesi muvafıktır. 

REŞtT AĞA (Malatya) — Efendiler! Ortada bu 
kadar uzun uzadıya müzakere ve münakaşa edilecek 
birşey yoktur. Vasıf Beyin takririnin kabul edilip 
edilmemesi meselesi o kadar mevzuubahis olacak bir
şey değildir. Çünkü Heyeti Celilece ister karar veril
sin, ister verilmesin, bir medrese harap olmuş, arsası 
kalmış ve oraya bir mektep inşa olunmak istenmiş 
de hangi Evkaf Müdürü mümanaat etmiştir? (Çok 
doğru sesleri, mümanaat edilmiştir sesleri) Hiç bir 
fert mani olmaz, ister karar verilsin, ister karar ve
rilmesin. (Gürültüler) Vasıf Beyefendinin teklifinde 
israr etmesindeki sebep, kendisi Maarif Vekâletinde 
iken hilâfi salâhiyet bir emir vermiş idi. Halbuki 
o emri vermek icabetmiş olsaydı, ya Evkaf Müdürü 
Umumisi tarafından veyahut da Evkaf Müdüriyeti 
Umumiyesinin merbut olduğu. Başvekâleti celile ta
rafından verilmesi lâzım geliyordu. Vasıf Bey o em
rinde demişti ki: Medreseleri satınız, ona ait olan 
müsakkafatı Muhasebei Husüsiyeye veriniz. Bu emri 
infaz edilmediğinden dolayı o emri şimdi yürütmek 
için burada çalışıyor. 

HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ (İsparta) — Öyle 
öyle... 

VASIF BEY (Saruhan) — (İsparta Mebusu Htî  
şeyin Hüsnü Efendiye hitaben) sen ne bağırıyorsun? 
Seti burada ne oluyorsun? 

HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ (İsparta) — Sen 
ne oluyorsun? Sen kimsin? Ben vatanımın mebusu
yum. Senin gibi ısmarlama değilim. Sen kimi tehdit 
ediyorsun? Sen necisin? illallah elinden usandık, bık
tık. (Gürültüler) 

VASIF BEY (Saruhan) — Kimden intikam alı
yorsun? (Gürültüler) 

RElS — Hüseyin Hüsnü Efendi! Vasıf Bey! Rica 
ederim, yerinize oturunuz. 

HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ (İsparta) — Öyle 
mugayiri kanun emir ver, sonra da örtbas etmeye 
kalk! (Gürültüler) 

RElS — Susunuz efendim. 
HAFIZ ŞAHİN EFENDİ (Gaziantep) — Reis 

Paşa hazretleri! Sükût nasıl olabilir?" (Gürültüler) 
REİS —•• Rica ederim efendim, bir vaka söylenil

di; hiddet edildi, bitti. Münakaşayı tevali ettirmekte 
mana yoktur. 

HAFIZ ŞAHIN EFENDİ (Gaziantep) •— Bu va
ziyet söz söyleme vaziyeti değil, hücumdur Reis Pa
şa! Doğrudan doğruya hoea efendiyi dövmeye hü
cum ediyor. 

REİS — Efendim; o, ona, o da ona söylediler. 
Fazla söylerlerse Nizamhamei tatbik ederiz. (Devam 
Reşit Ağa sesleri). 

REŞİT AĞA (Devamla) — Efendiler! Böyle bir 
madde kabulüne hiç lüzum yoktur. Bir medrese ha
rap olmuş, arsası kalmış. Oraya mektep inşa etsinler, 
Idarei Husüsiyeye versinler. Emin olunuz, hiç bir 
şahıs hiçbir fert müdahale etmeyecektir. Çünkü böy
le bir yerin mezbelelik halinde kalmasını hiçbir kim
se istemez. Yalnız.Yunus Nadi Bey birşey söylediler, 
dediler ki, evet bu arsayı Idarei Hususiyelere verir-
lerhe bunun müsakkafatına hiç şümulü yoktur. 

Efendiler! Bir şeyin aslı Idarei Husüsiyeye verilir
se feri olan müsakkafatı nasıl olur da Idarei Husüsi
yeye devrolunmaz? Tabiî, devrolunacaktır. Bir mem
lekette mevcut dört beş medrese arsasının satılmasıy
la, Maarife devredilmesiyle bir muallimin, iki mual
limin maaşı bile temin olunamaz. Bundan ne çıkar 
efendiler! Yani satmak mevzuubahis değildir. Yoksa 
medrese harap olmuş, bir arsa kalmış; arsasına kim
se birşey demez. Bunu ister Idarei Hususiye alsın, is
terse kim alırsa, alsın; kanun çıksa da, çıkmasa da 
ne Evkaf Müdürü Umumisi tarafından ve ne de baş
ka bir şahıs tarafından müdahale vaki olmaz. Ben-
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denize kalırsa Muvazenei Maliye Encümeninin getir
diği mzbata gayet muvafıktır. Medreselerin de satılıp 
İdarei Hususiyelere verilmesi şimdilik siyaseten mu
vafık değildir efendiler. 

REÎS — Efendim! Kifayeti müzakere hakkında 
takrir var. Dört, beş zat da söz istemiştir. Kifayeti 
reye arz edeceğim. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Kifayet 
aleyhinde söyleyeceğim. (Kısa söyle sesleri) 

REİS — Buyurun efendim! 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Muhtasar 
esbabı mucibe arz edecek ve sözümü kısa keseceğim. 
Zaten uzun söylemekten ihtiraz ederim. 

Efendim! Gerek Vasıf Bey ve rüfekası. gerek 
Hakkı Tarık Bey; bir kısım vakıf medarisi münderi-
senin Muhasebei Hususiyelere devrini teklif ettiler. 

Tekliflerini dermeyan ederken «Vakfa katiyen 
dokunmuyoruz, hatta evkafın hukukunu da ihlâl et
miyoruz, şartı vâkıftan hiç bahsetmiyoruz. Teklifi
miz evkaf ile alâkadar değildir. Yalnız İdarei Husu
siyelere bir muavenet teminini istihdaf ediyoruz» di
yerek Heyeti Celileniz kendilerine mahsus tellakat ve 
belâgatleriyle iknaa çalıştılar. Halbuki efendiler! İda
rei Hususiyeye devlet bütçesinden muavenet yapıl
mak lâzımdır ve labüttür. Evkafın bütçesi müsait ise 
muavenet yapılır. Fakat İdarei Hususiyelerin bütçe
sini Evkafın şu veya bu parçalarıyle imlâ etmek, ev
kafı tenkis etmektir. Medarisi münderise demekle va
kıf, vakıflıktan çıkmıyor. Medarisi münderisenin için
de tescil edilmiş olanları vardır, tescil edilmeyenleri 
vardır. Fakat öteden beri bu vakıf olarak istimal edil
miş olmakla yine vakıftır. Ona ne diyeceğiz? 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Yani bu karar 
karşısında mahkemeye, giderse ne olacaktır? 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Devamla) — Bu doğ
ru bir şey olmaz, çünkü vakıftır. Bunların bir kısmı 
İdarei Hususiyelere verilirse o zaman vakıf kalmaz. 
Ancak vakfın bir kısmından varidatı hususiyeye mua
venet edilir. O da evkafın bütçesi müsait ise yapılır. 
Fakat rakabesini şuraya, buraya vermek doğru de
ğildir. O vakit vakıf kalma?. Herhangi bir dairenin 
usul ve hututunu bozmak caiz değildir. 

Yunus Nadi Beyefendi birşey buyurdular. Meda
risi münderisenin avdeti mi bekleniyor diye kendile
rine mahsus bir vazı tehditamiz ile beyanatta bulun
dular. Öyle bir fikir yoktur. Medarisi münderisenin, 
rnüstağnianh olanların kanunen satılması hususu ay
rı bir meseledir. Bu kanun, Hayri Bey zamanından 

beri vardır. Mesele rnüstağnianh olan evkafın, Evkaf 
mı yoksa İdarei Hususiyeye mi verilmesi meselesidir. 
Yunus Nadi Beyefendinin, medreselerin avdeti mi 
arzu ediliyor diye kendilerine mahsus olan vaziye-
tiyle tehditamiz beyanatta bulunması şayanı teessür
dür. Binaenaleyh evkaf mevcut ise ve olacak ise teb
dil ve tağyiri veya şuraya buraya teffizi caiz değildir. 
İdarei Hususiyeyi idare etmek için devlet bütçesinden 
muavenet yaparız, vergi kabul ederiz, evkaftan bir iki 
yüz bin lira veririz. Fakat evfakın şurada burada olan 
malını da devamlı metruke gibi yağma etmek caiz 
olamaz. (Bravo sesleri, alkışlar) 

REİS — Efendim! Müzakerenin kifayeti hakkın
da bir takrir vardır. Müzakerenin kifayetini reyinize 
koyuyorum. Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kal
dırsın... Kâfi görmeyenler lütfen el kaldırsın... Müza
kere kâfi görülmüştür. Şimdi efendim! İki takrir 
mevcuttur, okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Dördüncü madde olarak şu teklifimin kabulünü 

rica ederim. 

«Maksadı tesisleriyle mahallî sarfları tedris ve ta
lim ve terbiye olarak' kalan vakıf mebani ile vakıf 
arsaların idare ve nezareti rneşrutulehlerinin mahiye
tine göre Maarif Vekâletiyle İdarei Hususiyelere tev
di ve bu kabil evkaf hakkında 19 Mayıs 1327 tarihli 
kanun ahkâmı Maarif ve Dahiliye Vekâletlerince 
tatbik olunur.» 

6 Nisan 1341 
Giresun 

Hakkı Tarık 

Riyaseti Celileye 
Muvazenei Maliye Encümeni tarafından tayyı 

teklif edilen dördüncü maddenin ipkasını ve Saruhan 
Mebusu Vaasıf Bey ve rüfekası tarafından verilen 
takririn reye vazmı arz ve teklif ederiz. 

Saruhan Ertuğrul 
Vasıf Doktor Fikret 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Takririmi 
izah edeceğim efendim! (Şiddetli gürültüler) (Kapak 
patırdıları) Hakkımdır izah edeceğim efendim. 

REİS — Efendim! Takririni izah edecektir. Hak
kı vardır. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Zabıt takip 
edilse görülecektir ki, demin söylediklerini aynen tek
rar edeceklerdir. Bu ise zamanın ziyamı mucip ola
caktır. Demin uzun söylediler. 
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HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Ne vakit 
kâhin oldunuz, benim fikrimden geçen bir şeyi nasıl 
anlamaya muvaffak oluyorsunuz? 

HAFIZ ŞAHİN EFENDİ (Gaziantep) — Demin 
bir saat söylediniz. 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — iki saat de 
söylerim. Hakkım vardır. Efendim! Musa Kâzım 
Efendi hazretleri gayet ağır bir şey söylemişlerdir. 
(Pek doğru söylemiştir sesleri) Onun için takririmin 
izah edilmesi lâzımdır. Musa Kâzım Efendi Hazret
leri demişlerdir ki: Emvali metruke yağması gibi bir 
yağmaya meydan vermemek lâzımdır. Efendiler! 
Ben takririmin böyle bir netice tevlit etmesi ihtima
lini elbette gözönünde bulundurmak isterim. Eğer 
takririmde böyle bir netice tevlit edecek mahiyet var
sa ta'lairirni şimdi geri alırım. (Al, hemen al sesleri) 
Fakat bendeniz böyle bir kanaatte değilim. Bugün
kü günde Musa Kâzım Efendi bu kürsüden buyur
muşlardır ki, Evkaf Müdüriyetinin elinde kanunen 
bir salâhiyet. vardır. Şu kabil evkafı satabilir. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Müstağni-
anha evkafı satabilir. 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Evet. 
HACI BEKİR EFENDİ (Konya) — Anlamaz ki 

söylesin., 
HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Sen anla

mazsın cahil herif! (Gürültüler) Sözünü reddederim 
sen kim oluyorsun? 

HAFIZ ŞAHİN EFENDİ (Gaziantep) — Sözü
nü geri al! 

HAKKI TARIK BEY — Almıyorum. 
HAFIZ ŞAHİN EFENDİ (Devamla) — Sözünü 

geri alması lâzımdır. Katiyen geri alsın. Sonra ken
disi için çok fena olur. 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Benim an
lamak ve anlamamak kabiliyetimi nasıl takdir edi
yor? 

REİS — Şahin Efendi! Bilhassa zati âliniz çok 
bağırıyorsunuz. Hatibi dinleyiniz. Sözünüz varsa 
kürsüden söyleyiniz. Siz söylüyorsunuz, size muarız 
olanlar da söylüyor. Sonra münakaşa devam edip 
gidiyor. 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Bugün Ev
kaf Müdüriyeti Umumiyesinin elinde böyle bir ka
nunî salâhiyet olduğunu kabul buyuran Musa Kâzım 
Efendi, aynı salâhiyetin Maarif Vekâletine devri 
halinde niçin bir karışıklık, niç.n bir suiistimal ola
cağına zahip oluyorlar? 

HACI BEKİR EFENDİ (Konya) — Zira müslü-
man olduğundan, hıristiyamıkla alâkası olmadığın
dan. 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Efendiler! 
Devairi Hükümetin birisi Hıristiyan, birisi Müslü
man, birisi Mecusî diye taksime tabi olduğunu bil
miyorum. Hepimiz Müslümanız ve iddia ederiz ki, 
Müslümanız diyenlerden daha fazla Müslümanız. 
Binaenaleyh Musa Kâzım Efendi bu kanaatlerinde 
haksızdırlar. Ben bu takririmi ^verirken hiçbir vakit
te böyle bir suiistimale yol açacaktır ve açmasını is
terim şeklinde hiçbir tasavvurda bulunmadım. Biz, 
Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin haiz olduğu salâhi
yeti doğrudan doğruya Maarif Vekâleti de haiz ol
sun diyoruz. Maarif Vekâleti de, Evkaf Müdüriyeti 
gibi sizin murakabeniz altında bulunan bir dairedir. 
Şimdi bir tarafta suiistimal oluyor da diğer tarafta 
suiistimale mani olmamak mümkün müdür? Her 
yerde suiistimal olabilir. Fakat şunu da hatırlatmak 
isterim fa, bugünkü günde Meclisi Umumiler, acaba 
Evkafın hangi arsasından kolaylıkla istifade edebi
lirler? Rica ederim, Evkaf Müdüriyeti bugünkü gün
de tedrisi maarif maksadıyle vücuda getirilmiş olan 
binaların hemen bir çoklarını ya mağaza olarak ve
ya depo olarak kullanmaktadır. Size iki tane büyük 
binayı misal olarak arz edebilirim. İstanbul'da, biri
si Divan yolunda, diğeri Bahçekapı'dadır ki, birisini 
tüccarlara depo olarak kiraya vermişlerdir, birisini 
Evkaf Müdüriyeti depo olarak kullanmaktadır. Rica 
ederim, bu müesseseleri vücuda getirenler Evkaf de
posu olsun diye mi yaptırmışlardır? 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Bir misal 
de size Kastamonu Mebusu Fuat Beyefendi söyle
sin! 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Binaenaleyh 
teklifimizi kabul etmek veyahut reddetmekle vakıfla
rın ruhunu taziz veya rencide edeceksiniz. Çünkü 
bunların maksadı talim ve tedris ve terbiyedir. Bu 
maksatla vücuda getirilen ve murakabesine mecbur 
olduğunuz bir dairei resmiyenin bü binalar üzerin-
da bir nezaret veya bir idare hakkını haiz olmasın
dan nasıl kaçınabilirsiniz? Onun için rica ediyorum, 
takririm gayet basittir; Evkaf Müdüriyeti Umumiye
sinin şu medreseler veya şu arsalar üzerinde haiz ol
duğu salâhiyet, Maarif Vekâletine ve dolayısıyle 
Dahiliye Vekâletine intikal etsin ve bu suretle bun
lardan istifade edilsin ve bu salâhiyet istimal oluna-
bilsıin diyorum. Yoksa medreselerin hepsini satsın
lar demiyorum. 
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Efendiler! Süleymaniye Medresesi, Sultanahmet I 
Medresesini satmak ve satmamak hususunda acaba 
Evkaf Müdüriyeti Umumiyesi mi daha salâhiyettar-
dır. Yoksa asarı attikayı, abidat ve sanayii takdir et
mek hakkını kendisine tanıdığınız Maarif Vekâleti 
mi salâhiyattardır? Hangisi daha ehildir? Ve hangisi 
daha vakıftır? Ve hangisinin sözü 'nafiz olmak lâ-
zımgelir rica ederim? Mademki bunu Evkaf Müdü
riyeti Umumiyesi satmıyor ve satmayı hatırından ge
çirmiyor. Elbette Meclisi Umumî de hatırından ge-
çirmeyecektir. Onun içindir ki, Vasıf Beyin teklifin
den ayrıldım. Yani doğrudan doğruya bütün medre
seleri İdarei Hususiyelere vermek teklifinden ayrıl
dım ve dedim ki: Vakfın mahiyetine göre - şartı vâ
kıf ne şekilde tecelli etmişse - ona göre bunu ya Maa
rif Vekâletine verelim veyahut İdarei Hususiyelere 
verelim dedim. Binaenaleyh makul ve mantıkî olan 
bu teklifi kabulden çekineceğinizi hiç zannetmiyo
rum. 

REİS — Efendim! İki takrir vardır. 

NAİM HAZIM EFENDİ (Konya) — Bendeni
zin de bir takririm vardır. Maddenin Evkaf Encü
menine havalesi hakkındadır. 

REİS — Efendim! Geçen defa verilen birçok tak
rirlerle birlikte madde Encümene verildi. Encümen 
o takrirlere göre bu maddenin yerine başka bir mad
de getirmiştir. Binaenaleyh Evkaf Encümenine ha
vale edilmesi hakkındaki takririniz şimdi elimizde 
yoktur ve Encümene havalesi mevzuubahis olamaz. 

NAİM HAZIM EFENDİ (Konya) — Paşa Haz
retleri! Bu esaslı bir kanundur. 

REİS — Efendim! Yeniden bir teklif yaparsınız, 
reye koyarız; (Reye sesleri) Efendim! Geçen defa se
kiz tane takrir vardı. Şimdi bunların hepsini mi oku
yacağız? Onlar Encümene gitti. Burada mevcut de
ğildir. Olsa onu da reye koyardık. Zatı âliniz de ge
çen defa vermiştiniz, bu defa yoktur değil mi? Şimdi 
bu iki takrirden birisi Vasıf Beyin, diğeri Hakkı Ta
rık Beyindir. 

Hakkı Tarık Beyin takriri Encümenin teklifini 
daha fazla mahiyette tadil ediyor. Vasıf Beyin takriri 
Hakkı Tarık Beyin takririne nispeten daha az tadili 
ihtiva ediyor. O halde evvelâ Hakkı Tarık Beyin tek
lifini reye koyacağım. İyice anlaşılması için takrir 
bir daha okunacaktır. 

HAFIZ ŞAHİN EFENDİ (Gaziantep) — Encü-
meninki tay mahiyetinde olduğu için bunun daha 
evvel reye, vazedilmesi lâzımdır. (Olamaz sesleri) 

(Hakkı Tarık Beyin takriri tekrar okundu). 

REİS — Efendim! Bu takriri reye koyuyorum, 
nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Almayan
lar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmıştır. O 
halde Vasıf Beyin takririni reye koymaya lüzum kal
madı. 

VASIF BEY (Saruhan) — Takririmi geri alıyor 
ve Hakkı Tarık Beyin takririne iştirak ediyorum. 

REİS — Efendim! Dördüncü maddeyi nazarı 
dikkate alınan takrire göre tadil etmek üzere En
cümene havale ediyorum. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim! Encümene 
havale edilen takrir tamamen ayrıdır. Biz müzakere
ye devam edelim. Onu bir madde ile arz ederiz. 

REİS — Hangi maddeyi efendim? 

SAKİR BEY (Çatalca) — Dördüncü maddeyi 
efendim. Bu takrir, mevzuubahis olan maddenin ha
ricindedir. Binaenaleyh yeniden teklif ve tadil etti
ğimiz maddelerin müzakeresine devam edelim. 

Madde 4. — İstanbul'da nükudu mevkufenin ik
raz ve merhuratınm sureti füruhtu, Emniyet Sandığı 
Nizamnamesinin üçüncü ve dördüncü fasıüannda 
münderiç ahkâma ve bunlara müteallik usule tabi
dir. Sandık komisyonunun işbu ahkâma tealluk eden 
vazaifi Evkaf Encümeni İdaresi tarafından ifa olu
nur. 

REİS — Efendim! Bu madde hakkında söz iste
yen yoktur. Binaenaleyh maddeyi aynen reyi âlinize 
vazediyorum. 

Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Ksbul edilmiştir. 

Efendim! Evkaf bütçesi kanunu lâyihasının bi
rinci ve ikinci maddelerini fasıllarda bazı tashihat 
yapılacağı için reye koymamıştık. Bu maddelerde 
icabeden tadilât yapılmıştır. Binaenaleyh bunları oku
yoruz. 

Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1341 senesi 

Bütçe Kanunu 
Madde 1. — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 

1341 senei maliyesi varidatı umumiyesi merbut (A) 
cetvelinde muharrer olduğu üzere (2 511 500) lira 
tahmin olunmuştur. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Paşa Hazretleri! 
Bizim bir takririmiz vardı. Encümen onun için 
bir şey söylemedi. 

REİS — Ne için? 
RASİH EFENDİ (Antalya) — Huffaz tahsisatı 

için... 
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REİS — Efendim! Encümenin getirmiş olduğu 
mazbatada o vardı. Zatı âliniz burada değildiniz o 
mazbatada buyurduğunuz şey bahsedilmişti. 

RASÎH EFENDİ (Antalya) — Bu sene için reye 
konacak mı? Diyanet bütçesine girmesini teklif edi
yorlar. Biz de Diyanet İşleri bütçesine ilâvesini teklif 
ediyoruz. 

REİS — Efendim! Bir zam teklifi idi ve encü
mene gitmişti. Encümen nazarı dikkate almaksızın 
mazbatasını yapıp buraya getirmiştir. Aynı imza sa
hipleriyle yani (50) yi mütecaviz imza sahipleriyle 
müştereken, reye konulsun diye İsrar ederseniz reye 
koyarız. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Bunun reye kon
masında musırrız. 

ŞAKIR BEY (Çatalca) — Efendim! Zannediyo
rum ki, Rasih Efendi demin mazbata okunurken bu
rada hazır bulunmuyorlardı. Mazbatamızda takrirle
rinden bahsedilmiştir. Yalnız noktai nazarımız şudur 
ki : Bahsettikleri hizmet Diyanet İşleri Riyasetine 
ait olmak lâzımgelir. Bunu Encümenimiz esas itiba
riyle nazarı itibara alarak Diyanet İşleri bütçesine 
bir faslı mahsus olarak 4 800 liranın vazını bilâhara 
teklif edecektir. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Diyanet İşleri 
bütçesi geçmiştir. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim! Bir faslı 
mahsus olarak Encümen teklif edecektir. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Teşekkür ede
riz. 

REİS — Mesele anlaşıldı efendim. Birinci mad
denin yekûnu 2 511 500 liradır. (Madde tekrar okun
du) Bu madde hakkında söz isteyen yoktur. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler 
ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 1341 senei maliyesi Evkaf hidematı 
umumiyesi için merbut (B) cetvelinde) muharrer ol
duğu üzere 2 509 606 lira tahsis olunmuştur. 

REİS — Efendim! İkinci maddeyi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim! Encümen dördüncü maddeyi ihzar et
mişse getirsin de reye vazedelim. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Takdim ediyoruz efen
dim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Bu madde gelinceye kadar müzakeresini teklif etti
ğim tefsiri okuyalım. Zaten Meclisi Âli bunun üç 

maddesini evvelce kabul etmişti. İki maddesini it
mam için Encümene göndermiştir. 

REİS — Encümenin tadilen getirdiği dördüncü 
maddeyi okuyacağız. Takrir Encümence aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — Maksadı tesisleriyle mahallî sarfları 
tedris ve talim ve terbiye olarak kalan vakıf meba-
ni ile Vakıf arsaların idare ve nezareti meşrutu leh
lerinin mahiyetine göre Maarif Vekâleti ile idarei 
hususiyelere tevdi ve bu kabil evkaf hakkında 19 
Mayıs 1327 tarihli kanun ahkâmı Maarif ve Dahili
ye Vekâletlerince de tatbik olunur. 

REİS — Efendim! Maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Söz isti
yorum Paşa Hazretleri! Kanun da noksan vardır. 
Söz verilmeden reye konmaz ki. 

REİS — Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 12 nci madde okunacaktır. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim! Bir madde 
ilâve edilmiştir. Bunun müzakeresi lâamdır. 

REİS — Dördüncü madde yerine bu maddeye 
geçildi. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Dördüncü maddenin 
hükmü başkadır. Bu madde ile rnünasebattar değil
dir. 

REİS — İlâveten teklif ettiğiniz madde kaçıncı 
olacaktır? 

SAKİR BEY (Çatalca) - Beşinci madde olacak
tır. Demin dördüncü maddeden evvel kabul olunan 
maddenin numarası ise 6 olacak ve mütebaki madde 
numaraları buna göre tashih edilecektir. 

REİS — Madde numaralarını o suretle tashih 
ederiz. Şimdi efendim, bir madde vardır Encümen 
yeniden teklif etmiştir. 

Madde 5. — İcarei vahideli emlâk ve arazii vak
fiye, üç seneden fazla müddetle, taliplerine Başvekâ
letin tasvibi ile Müdüriyeti Umumiyenin mezuniyeti 
tahtında icar edilebilir. 

REİS — Efendim! Bu Encümen tarafından tek
lif edilmiş bir maddedir. Söz isteyen var mı efen
dim? 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendim! 
teare meselesi mahallî Meclisi İdarelerinin karariyle 
münasip surette idare edilir. Başvekâletin tasvibine 
hacet yoktur. Meselâ Urfa'da yapılacak bir meseleyi 
Başvekâlete kadar getirmek bu doğru bir şey değil
dir. Urfa'da bir iki üç sene müdetle icara verilecek 
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olan bir şey Başvekâletin tasvibiyle olacak diye me
seleyi daha ziyade uzatma, işgal etmek caiz değildir. 
Urfa'da, meclisi idaresinde Adana'da meclisi idare
sinde halledilecek bir meseledir. Orada karar verilir, 
mesele biter. Heyeti Vökileye gelmesindeki maksadı 
anlamıyorum. İktisadî bir meseledir. Heyeti Vekile-
ye gelmesi bile caiz değildir. Encümen acaba burada 
ne düşünüyor? 

ŞAKIR BEY (Çatalca) — Efendim! Musa Kâ
zım Efendi Hazretlerinin bahis buyurdukları veçhi
le mahallî meclisi idaresine bırakmamakta Encüme
nimiz, üç seneden fazla olması dolayısıyle bir fayda 
görmüştür. Üç seneye kadar olan icarlar kemakân 
mahallerince idare edilir. Emvali metruke icarların
da cari usul veçhile üç seneden fazla olan icarlar 
nasıl ki, Maliye Vekâletinin mezuniyetine tabi bulu
nuyorsa yine nefü kaza gözetilerek üç seneden fazla 
olan icarların da Başvekâletin tasvibi altında Müdü
riyeti Umumiyenin emrine tabi olmasını düşündük 
ve yalnız Başvekil tasvip edecek, Müdüriyeti Umu
miye mezuniyet verecektir. Heyeti Vekileye mevdu 
hiçbir cihet yoktur. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendim! 
Encümenin izahatına nazaran kendilerinde de katî 
bir kanaat yoktur. Encümen, Emvali metruke satış
larında' ihdas edilmiş olan bir usule tebaiyet etmiş 
ve bu ittiba edilecek usulü sabıkayı muhafaza etmek, 
her halde vakfın da menfaatine, Hükümetin de men
faatine, milletin de menfaatine evfaktır. Binaenaleyh 
bu hususta bir takrir takdim ediyorum. Kabulünü 
rica ederim. 

REİS — Efendim! Başka söz isteyen yoktur. Mu
sa Kâzım Efendinin bir tadil takriri vardır. 

Riyaseti Celileye 
Maddeden Heyeti Vekilenin tayyı ile mahallî 

Meclisi İdarelerinin tasdikiyle iktifa edilmesini teklif 
eylerim. 

Konya Mebusu 
Musa Kâzım 

REİS —- Encümen muvafakat ediyor mu efen
dim? 

SAKİR BEY (Çatalca) — Hayır efendim! Encü
men muvafakat etmiyor. 

REİS — Efendim! Musa Kâzım Efendinin tak
ririni nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Nazarı dikkate alın
mıştır. O halde Encümen tadil etsin. 

Efendim! Maddenin Encümenden gelen şeklini 
okuyacağız. 

Madde 5. — İcarei vahideli emlâk ve araziyi vak
fiye, üç seneden fazla müddetle, taliplerine Müdüri
yeti Umumiyenin mezuniyeti ile icar edilebilir. 

REİS — Efendim! Maddeyi bu tadil veçhile ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

REİS — Son maddeleri okuyoruz. 
Madde 13. — İşbu kanun 1341 senesi Martı ip

tidasından muteberdir. 
REİS — On üçüncü maddeyi reyinize arz ediyo

rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 14. — İşbu kanunun icrasına Başvekil me
murdur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim! Tahsisat kanunudur. Tabiî tayini esa
mi ile reye koyacağım. Kabul edenler beyaz, redde
denler kırmızı rey pusulası vereceklerdir. (Artvin da-
irei intihabiyesinden istihsali ârâya başlanmıştır.) 

REİS — Henüz reyini vermeyenler lütfen istimal 
etsinler. İstihsali ârâ hitam bulmuştur. 

Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1341 senesi 
Bütçe Kanununa 103 aza iştirak etmiştir. Muamele 
tamam değildir. 98 kabul, 4 ret ve 1 müstenkif var
dır. Binaenaleyh nisap yoktur, tekrar reye konacak
tır. Yarın öğleden sonra saat bir buçukta içtima et
mek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 5.20 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk HUkümeti beyninde miinakit 15 Kânunuevvel 1339 (1923) tarihli 
Muhadenet muahedenamesi hakkındaki Kanunun neticei ârâsı 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

MARDİN 
Abdürrezak B. 

MENTEŞE 
Esad Ef. 

Yunus Nadi B. 
MERSİN 

Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Halid B. 

ORDU 
Hamdi B. 
İsmal B. 
Recai B. 

RİZE 
A 1! Tİ 
Alı B. 
Esad B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. 
Mehmed Sabri B. 
Reşat B. 
Mustafa Fevzi Ef. 
Vasıf B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Halis Turgut B. 
Muammer B. 

SİVEREK 
Halil Fehmi B. 
Kadri Ahmed B. 
Mahmud B. | 

(Bunlardan 27 zat sonradan 
Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler : 

Reddedenler : 
Müstenkifler : 

147 

147 

o 
0 

(Kabul edenler) 

1 TEKFURDAĞ 
Cemil B. 

TRABZON 
Hasan B. 
Nebizade Sırrı Ef. 

URFA 
Refet B. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Münib B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmud Esad B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzede Hamdi B. 

KÂNGIRI 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

KARAHİSARI SAHİP 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Puşen Eşref B. 
Sadık B. 
KARAHİSARI ŞARKİ 

Mehmed Emin B. 
KARESİ 

Hulusi B. 
Kâzım Paşa 
Mehmed Cavid B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmed B. j 
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1 KASTAMONU 
Ahmed Mahir Ef. 
Halid B. 
Hasan Fehmi Ef. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 

KONYA 
Hacı Bekir Ef. 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Recep B. 

MALATYA 
Hacı Bedir Ağa 
Dr. Hilmi B. 
Mahmud Nedim B. 
Reşid Ağa 

MARAŞ 
Hacı Mehmed Ef. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavid B. 
Mehmet B. 
Zülfi B. 1 

, „ 

reye iştirak etmiştir.) 

1 EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhiddin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

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

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Ferid B. 
Hâliz Şahin B. Ef. 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin Ef. 
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İSTANBUL 
Dr. Hakki Şİnasi Paşa 
Kâzım Karabekir Paşa 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Kâmil B. 

ADANA 
Kemal B. 
Zamir B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 
Esad. B. 

ANKARA. 
Ali Fuad Paşa 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih Ef. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 

Dr. Reşid Galip B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

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

BOZOK 
Ahmed Ham d i B, 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

»•<mm—<»• 

BURSA 
Necati B. 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM -
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Hükümeti beyninde münakit 15 Kânunuevvel 1339 (1923) tarihli ikamet 
Muahedenamesi hakkındaki Kanunun netieei ârâsı 

i (Kanun kabul edilmiştir.) 

Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 

Reddedenler 

Müstenkifler 

150 
150(Bunlardan 27 zat sonradan reye iştirak etmiştir.) 

0 

0 

(Kabul edenler) 

ADANA 
Kemal B. 
Zamir B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 
Esad B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali Fuad Paşa 
İhsan B. 

Şakir Ö.

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih Ef. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşid Galib B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BtGA 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmi B. 

BOLU 
Cevad Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 

Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Necati B. 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBAKIR 
Cavid B. 

Mehmet B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
"afer Tayyar Paşa 
Faik B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhiddin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

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

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Ferid B. 
Hâfiz Şahin Ef. 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Şevket B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Hamdullah Suphi B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmud Celâl B. 
Mahmud Esad B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

KÂNGIRI 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

KARAHİSARI SAHİP 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

KARAHİSARI ŞARKİ 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa 
Mehmed Cavid B. 
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KARS 
Ağaoğlu Ahmed B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Halid B. 
Hasan Fehmi Ef. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 
Dr. Halid B. 
Sabit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B 

KONYA 
Hacı Bekir Ef. 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü Ef. 
Musa Kâzım Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Recep B. 

MALATYA 
Hacı Bedir Ağa 
Dr. Hilmi B. 
Mahmud Nedim B. 
Resi d Ağa 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Hacı Mehmed Ef. 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdürrezak B. 

MENTEŞE 
Esad Ef. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
Ilyas Sami B. 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Halid B. 

ORDU 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Ali B. 
Esai B. 

SARUHAN 
Abıdin B. 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. 
Mehmed Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Reşat B. 
Vasıf B. 

SİİRD 
Halil Hulki B. 
Mahmud B. 

SİNOP 
'• 

Dr. Rıza Nur B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 

Halis Turgut B. 
Muammer B. 

SİVEREK ' 
Halil Fehmi B. 
Kadri Ahmed B. 
Mahmud B. 

TEKFURDAÖ 
Cemil B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Emin B. 
Hacı Kâmil B. 
Mustafa Vasfi B.. 

TRABZON 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı Ef. 

URFA 
Refet B. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

Münib B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Tun alı Hilmi B„. 
Yusuf Ziya B. 

».•. . » • • • < « 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Hükümeti beyninde munakit 25 Kânunuevvel 1339 (1923) tarihli tabiiyet 
itilâf namesi hakkmdaki Kanunun neticei ârâsı 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Kemal B. 
Zamir B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 
Esad B. 

ANKARA 
Ali Fuad Paşa 
ihsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşid Galib B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 

Şükrü B. 
BOZOK 

Ahmed Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Necati B. 

Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler 
Reddedenler : 
Müstenkifler 

147 
147 

0 
0 

(24 zat sonradan reye iştirak etmiştir.) 

(Kabul edenler) 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
îsmail Kemal B. 
ismet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavid B. 
Mehmet B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhiddin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 

ERGANİ 
ihsan B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

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

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Ferid B. 
Hafız Şahin Ef. 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
.Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
n r Tfvfik R 
J-/1 . 1 CYllfV D . 
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İSTANBUL 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Hamdullah Suphi B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf.Akçura B. 

IZMtR 
Kâmil B. 
Mahmud Celâl B. 
Mahmud Esad B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 

Osmanzade Hamdi B. 
KÂNGIRI 

Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

KARAHİSARI SAHİP 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Sadık B. 
KARAHİSARI ŞARKİ 

Mehmed Emin B. 
KARESİ 

Hulusi B. 
Kâzım Paşa 
Mehmed Cavid B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmed B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Halid B. 
Hasan Fehmi Ef. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Ağa B. 

KOCAELİ 
ibrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 

KONYA 
Hacı Bekir Ef. 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Recep B. 

MALATYA 
Hacı Bedir Ağa 
Dr. Hilmi B. 
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Mahmud Nedim'B. 
Reşid Ağa 

MARAŞ 
Hacı Mehmed Ef. 

MARDİN 
Abdürrezak B. 

MENTEŞE 
Esad Ef. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
îiyas Sami B. 
Osman Kadri B. 

I : 95 6 . 4 . 

NİĞDE 
Ata B. 
Halid B. 

ORDU 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Ali B. 
Esad B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. 
Mehmed Sabri B. 

1341 C : 2 

Reşat B. 
Mustafa Fevzi Ef. 
Vasıf B. 

SİVAS * 
Dr. Ömer Şevki B. 
Halis Turgut B. 
Muammer B. 
Ziya B. 

SİVEREK 

Halil Fehmi B. 
Kadri Ahmed B. 
Mahmud B. 

TEKFURDAĞ 
Cemil B. 

TRABZON 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı Ef. 

URFA 
Refet B. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Münib B. 

ZONGULDAK 

Ragıp B. 
Tun alı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

»>•« 
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Evkaf MUdıriyeti Umumıyesi 1341 Bütçe Kanununun neticei arası 

(Nisap yoktur.) 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 

ANKARA 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşid Galib B. 
Mithat B. 
Tahsin B. * 

RİGA 
Şamili Rıfat B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇATALCA 
Şakir B. 

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

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler : 

103 
98 
4 
1 

(Kabul edenler) 

1 DİYARBEKÎR 
Cavid B, 
Zülfi B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 

Münir Hüsrev B. 
Rüştü Paşa 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenani B. 

Ferid B. 
GELİBOLU 

Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 

İSPARTA 
Mükerrem B. 

İSTANBUL 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Hamdullah Suphi B. 
Süleyman Sırrı B. 

İZMİR 
Kâmil B. : 
Mahmud Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 

1 KÂNGIRI 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

KARAHİSARI SAHİP 
Ali B. 
KARAHİSARI ŞARKt 

Mehmed Emin B. 
KARESİ 

Hulusi B. 
Kâzım Paşa 
Mehmed Cavid B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed.Fuad B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
ibrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KONYA 
i Eyüp Sabri Ef. 

Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Naim Hazım Ef. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Recep B. 

MALATYA 
Mahmud Nedim B. 

MARAŞ 
Mithat B. 

MARDİN 
Yakup Kadri B. 

1 MENTEŞE 
Yunus Nadi B. 

NtĞDE 
Ata B. 
Halid B. 

RlZE 
Ali B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. 
Mehmed Sabri B. 
Reşat B. 
Vasıf B. . 

StİRD 
Mahmud B. 

SİNOP 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Halis Turgut B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 

TEKFURDAĞ 
Cemil B. 

TRABZON 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı Ef. 

URFA 
Refet B. 

VAN 
Hakkı B. 
Münib B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
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(Reddedenler) 

ANTALYA I HAKKÂRİ I İSPARTA I KASTAMONU 
Rasih Ef. I Nazmi B. I Hüseyin Hüsnü Ef. I Halit R. 

(Müstenkif) 

GAZİANTEP 
Hafız Şahin Ef. 
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