
D E Y R B : I I CİLT : 19 
! • • • . • • • • • • 

İÇTİMA SENESİ: IH 

T. B. M. M. 

ZABIT CERİDESİ 
»-©-<« 

Yedinci İçtima 

13 Teşrinisani 1341 Perşembe 

Mttadcrecat 

Sayfa 
•1. — ZAPTI SABIK HULASASI 95 
•2. — EVRAKI VARİDE 96 

Azayı Kiram muamelâtı 96,109 
1. — Kütahya Mebusluğuna intihap olunan 

Hâkim Rıza Bey hakkında Beşinci Şube maz
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97 Mazbatalar 

1. — Mücahedei Milliyede sebkedeıjı hide-
matından dolayı beyaz şeritli İstiklâl midalya-
siyle taltif edilmiş olan Kayseri'li Hasan [Efenin 
cephelerde meşhut olan hidematı fedakârisine 
mebni kırmızı kurdeleli madalya ile taltifi hak
kında (3/466). 97 

2. — Van Mebusu sabıkı Haydar j Beyin 
Millî Mücadele esnasındaki hidematına binaen 
İstiklâl madalyasiyle taltifine dair (3/487) numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve Müdafaai Milliye 
Encümeni mazbatası. 97:98 

3. — Müdafaai Milliye Vekâleti birinbi sınıf 
kâtiplerinden Alâattin Efendinin takdirname ile 
taltifine dair (3/463) numaralı Başvekâlet) tezke
resi ve Müdafaai Milliye Encümeni maîbatası. 98 

4. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nununun yirminci maddesinin tefsirine dair 
(3/457) numaralı Başvekâlet tezkeresi \*e Mu
vazenei Maliye Encümeni mazbatası. 98 

5. — 1340 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nununun 35 nci maddesinin tefsirine dair (3/338) 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve tefsire lüzum 
olmadığı hakkında Muvazenei Maliye En sumeni 
mazbatası. 98:99 
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6. — Harp kazançları vergisi hakkındaki 
14 Kânunuevvel 1335 tarihli kararnamenin yir
mi altıncı maddesinin tefsirine dair (3/110) nu
maralı Maliye Vekâleti tezkeresi ve Kavanini 
Maliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri maz
bataları. 99: 

I. — Denizli Mebusu Yusuf ve Necip Ali. 
Beylerin; Aydın havalisinde icrayı şekavet eden 
ve Tavaslızade Fazıl Beyi dağa kaldırarak beş 
bin lira fidyei necat mukabilinde tahliye eden 
Mestan Çetesi tenkil edildikten sonra metrukâ-
tından tahsil edilerek Hazinei Devlete teslim 
edilmek üzere mumaileyh Fazıl Beye meblâğı 
mezkûrun defaten tevsiyesi hakkında (2/241) 
numaralı teklifi kanunisi ve reddine dair Muva
zenei Maliye Encümeni mazbatası. 

& — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin; 
harcırahlarını alıpta mahalli memuriyetlerine 
gitmeyenler hakkında bazı tedabir ittihazına dair 
(2/140) numaralı teklifi kanunisi ve reddine dair 
Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye Encü
menleri mazbataları, 100: 

9. — Kayseri Mebusu Sabit Beyin; Kay
serinin Bünyan kazasına merbut Akkışla na
hiyesi merkez ve arazisinin seylâptan kurtarıl
ması için bütçenin Vilâyata Muavenet faslın
dan 5 000 liranın sarfı hakkında (2/177) ve 
Kırşehir Mebusu sabıkı Sadık Beyin, Gürırmak 
bataklığının ıslâhı için Canik vilâyeti Idarei 
hususiyesine nafa bütçesinden 10 000 lira mua
venet edilmesi hakkında (2/122) numaralı 
teklifi kanunileri ve reddine dair Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası. 101:' 

10. — Sabık Erzurum Mebusu Salih Efen
dinin; Belediyeler tarafından memleket has
taneleriyle belediye eczahaneleri namına celp 
edilecek eczayı tıbbiyenin gümrük resminden 
istisnasına dair (2/149) numaralı teklifi ka
nunisi ve reddine dair Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası/ 1 

II , — Beyazıt Mebusu Şefik Beyle rü-
fakasmın; Trabzon, Erzurum, Beyazıt, Di-
yarbekir, Hakkâri, Muş, Bitlis, Siirt, Dersim, 
Van şoselerinin inşa ve tamiri için muktezi 
tahsisatın 1340 bütçesine ilâvesi hakkında 
(2/227) numaralı ve Erzincan Mebusu Sabit 
Beyle rüfekasmın, turuku umumiyeden olan, 

:a ! Sayfa 
Elâziz, Dersim - Erzincan yolunun acilen in
şası için 1341 nafia bütçesine bir milyon lira 
ilâvesine dair (2/413) numaralı ve Rize Mebusu 
Ekrem Beyle rüfekasmın, Rize - İspir yolunun 
inşası için azamî üç senede sarfedilmek ve 

>0 her sene sarfı icap eden miktar bütçeye ko
nulmak üzere sekiz yüz bin liranın sarfı 
hakkında (2/405) numaralı ve Erzurum Mebusu 
Ziyaettin ve Cazım Beylerin, Karasu mec
rasının tathiri için 1340 nafıa bütçesine yir
mi bin lira ilâvesine dair (2/275) numaralı 
dört kıta teklifi kanunileri ve redlerine dair 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 102:104 

il 2. — Mühendis Mektebinde ikinci derecede 
mühendis yetiştirmek için Nafıa Vekâleti 1340 
bütçesine 5 336 lira 'kırk 'kuruş tahsisatı mun
zamıma «İtasına dair (1/487) numaralı, Tabiiyet 
İcaleminden alınan rüsum ile Umuru Hukukiye! 
Mulhtelıiıte Kalemince alınan tasdik harçlarının 
beş misline iblağına dair (1/137) numaralı, Tür
kiye'yi terk ve firar etaıiş eşhasa ait emvali met-

\ rulkenin bazı kuyut ve şurut tahtında muharicrne 
ve harpte mutazarrır 'olup muhtacı mualvenet 'bir 
halde bulunanlara ve evlâdı şühedaya temliki
nle dair ı(l/130) ve muzır hayVanıların itlafı içlin! 
1339 senesi Ik'üisat Vekâleti Bütçesine Ibeş biri 
lira vaz ve sarfına dair (1/441) numaralı, Askerî 
Fabrikalar Müdiriyeti Umuımiyesinin 1340 senesi 
Mart ayma mahsus 'muvakkat bütçesine dair 
(1/463) numaralı, hariçten celp olunacak faydalı 
nebatat tohumlukları ile meyve fidanları ve Ame
rika asma çubuklarının gümrük resimleri içim 
İktisat Vekâletinin 1339 bütçesine M yüz bin 
lira tahsisat yazına dair (1/424) numaralı, Askerî 
Fabrikalar Müdiriyeti Umumiyesin'ce bir Usta 
Mektebi tesisine ve işbu mektebin masarifi için 
mezkûr Müdiriyeti Umumiyenin 1338 senesi 'büt
çesinde münakale icrasına dair (1/150) numaralı, 
HaValii Şarkiyede esmayı harpte hedmü iihrak edi
len mesakinıin tamir ve inşası için 1339 Maliye 
Bütçesine mevzu tahsisat bakiyesinin İmar Ve
kâletinin 1340 bütçesine nakli hakkında (1/500) 
numaralı, 1339 Dahiliye Bütçesinin 155 inci fas
lının bir ve ikinci maddelerine 150 bin lira tah
sisatı munzamına ilâvesine dair (1/443) numa
ralı, 1339 Maarif Vekaleti Bütçesinin tahsisatı 
fevkalâde faslından (35) bin liranın diğer füsul 
ve mevada nakline dair (1/406) 'numaralı ve 1339 
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Sayfa 
Müdaifaai Milliye Vekâleti Bütçesinden 20Ö bin 
liranın Askerî Fabrikalar Bütçesine nakline dair 
(1/427) numaralı, düşman tarafından yakılan şe
hirlerin haritalarını yapmak üzere (1338) Nafıa 
Bütçesine tahsisatı lâzime vazıına dair (1/128) 
muımiarah, oniki kıta kanun lâyihası üle Meclis 
İdare Heyetinin Türkiye Büyük Millet Meclis/i 
•1340 (Büfesine 130 lira tahsisatı munzamına ita
sına dair {2/390) numaralı, Konya Mebusu Mu-
ısa Kâzını Efendi ve rüf ekasınıın, Karaman kasa-. 
basına ianei ahali ide celp (ve isale 'olunmakta 
'olan su içlin muavenet terasına dair (2/201) nu
maralı, Saruban Mebusu sabıkı Refik Şevket 
Bey ve ıtüfekasının emvali mtitrukenin sureti 
idaresi hakkında (2/144) numaralı, Meclis İdare 
Heyetinin Türkiye Büyük 'Millet Meclisinin 
1340 bütçesinin 'ikinci harcırah faslına otuz bin 
lira ilâvesine-dair (2/340) numaralı, Saruhan Me

şbusu Sabri Bey ve refikinin; Mübadele, İmar ve 

Sayfa 
iskân Vekâleti 1340 bütçesine on milyon kira tah
sisatı munzamıma itasına dair (2/359) ntonarah, 
Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, Kanıya ha
reketi arzı neticesinde harap olan yerleşin inşa
sına muktezi kerestelerden resiim alı̂ ımaarıası 
ve müterakim vergilerin affı hakkındaj (2/148) 
numaralı, Zonguldak Mebusu Tunah Hlmi Be-> 
yin, Ereğli havzai fahmiyesine ait bedeli mu-
kataanın Evkafa verilmek şaırtıyle mezkûr hav
zanın doğrudan doğruya Maliyece idaresi hak
kında (2/138) numarah 'yedi kıta teklifi j kanuni
nin muameleden müstağni bulunması hjasebiyle 
hıfzına dair Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası, 104:108 

İntihaplar 109 
1. — Şark İstiklâl Mahkemesi Reisi İntihabı. 109 

2. — Memurin Muhak'emait Heyeti Me Encü
meni intihabı. 109:111 

•*•• m> 9<i 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerct; Saat: 2,25 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Af yon Karahisar), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Celceyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hulasası okunacaktır: 

Altıncı İçtima 

11 Teşrinisani 1341 Çarşamba 

Birinci Celse 
Kâzım Paşanın tahtı* riyasetlerinde bilinâkat zaptı 

sabık hulasası kıraat ve kabul ve evrakı varide ait 
olduğu mahallere havale olundu., 

1335 senesi nihayeline kadar ahali zimmetindeki 
bilumum malüulbalt hazinenin ve memaliM müstah-
iâsa ahalisinin vergi ve tohumluk bedeli borçlarının 
affına mütedair muhtelif teklifi kanuniler hakkında
ki Kavaninsi Maliye ve Muvazene! Maliye Encümen
leri mazbataları kıraat ve kabul edildi. 

iSiıgorta kumpanyaları ile anonim Şirketler hak
kındaki kanun lâyihalarının iadesi hakkında Baş
vekâlet tezkereleri kıraat olundu., 

Badehu; Şûrayı Devlet teşkilâtı hakkındaki ka
nun lâyihasının müzakeresine başlanıldı* Cereyan 
eden müzakere neticesinde maddelerden ondördü 
aynen, besji tadlen ve tasMhen kaibul ye üçü Encü
mene iade edilmek suretiyle yirmi M ı^atideniin mü
zakeresi İcra ve Perşembe günlü toplanmak üzere 
celse tatil olundu. j 

REİS — Zabtı sabık hulasası hakkında mütalaa 
var mı efendim? (Hayır sesleri) zabtı sjabık hulasası 
aynen kaibul oilunmuşturj 
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2. — EVRAKI VARİDE 

Azayı Kiram muamelâtı 
1. — Kütahya Mebusluğuna intihap olunan Hâ

kim Rıza Bey hakkında Beşinci Şube mazbatası: 
Riyaseti Celleye 

Kütahya Mebusluğuna intihap olunan Hâkim Rıza 
Beytin mazbatai intlihabiyesinin eşkâl ve evsafı kanu-
niyesine mütalbakatine dair dan Tetkik Encümeni 
mazbatası şubemizce de muvafık görülmekle Riya
seti Celileye takdim kılınmıştır. 

Şube Reisi Sinop 
Ertuğrul Yusuf 
Raisiim 
Beyazıt Malatya 

Süleym'an Saldı Reşit 
Afyon Karahisar 

Mehmet Sadık 

REİS — Beşinci Şube Mazbatasını reyinize arz 
ediyorum. Kalbul edenler ellerini kaldırsın... Kabul! 
etmeyenler ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir efen-! 
dim. 

2. — Mardin Mebusluğuna intihap olunan Ali 
Rıza Bey hakkında Beşinci Şube mazbatası. 

Riyaseti Celilıeye 
Mardin Mebusluğuna intihap olunan Ali Rıza 

Beyin mazbatai inltihalbiyesinıin eşkâl ve evsafı fca-
nuniyesüne mütabakatine dair olan tetkik encümeni 
mazbatası şubemizce de muvafık görülmekle Riya
seti Celleye takdim kılınmıştır,; 

Sulbe Reisi Beyazıt 
Salmih Rıfat Süleyman Sudli 

Sinop Ertuğrul 
Yusuf Kemal Rasim 

Malaıtya 
Reşit 

REİS — Beşinci Şube mazbatasını reyinize arz 
ddilyorum. Kalbul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 
etmeyenler elerM kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

3. — İstanbul mebusluklarına intihap olunan 
Tevkif Kâmil ve Edip Servet beyler hakkında İkinci 
Şube mazbatası: 

Riyaseti Oelilieye 
Aibdurrahman Şeref Beyin vukuu irtihali ve Fet

hi Beyin Paris Sefaretine tayini hasebiyle İstanbul 
idarei intihalbiyesinden inlhilâl eden iki mebusluğa 
intihap edilen Hariciye Vekâleti Müsteşarı Tevfik 
Kâmil ve Balya Kara Aydın Şirketi Müdürü Edib 
Servet beylerin mazbatai intiıhabiyeleri Encümeni 

mahsus tarafından bittetkik usul ve kanuna muvafık 
ve esbabı red ve ta'lilden ani görülmüş olmakla ka
bulü Heyeit'i Umuımiyenin nazarı tasvibine takdim 
kılınmıştır efendim.. 

İkinci Şube Reisi Kâtip 
Musa Kâzım Süleyman Sırrı 

REİS — Şube mazbatasını reyinize arz ediyo
rum. Kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın... Ka
bul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmişitir. 

4. — Çorum Mebusluğuna intihap olunan Ziya 
Bey hakkında üçüncü şube mazbatası: 

Riyaseti Celleye 
Çorum Mebusluğuna intihap olunan" Nafıa Deı 

miryollar Müdini Umumisi Ziya Beyin vazife! inti-
halbiyesi şubemizce intihap edilen Tetkik Encümenin
de tetkik edilerek mazbatanın mucibi tali! bir nok
tası olmadığı anlaşılmış ve keyfiyeti şubemize© de 
ledettetkifc intihabı vakiin usul ve kanuna muvafık 
olduğu' görülmüş Olmakla Heyeti Umumiyeniin tas
vibine arz olunur efendim. 
Üçüncü Sulbe Reisi Sanisi Kâtip 

Konya Diyanlbekiır 
Kâzım Hüsnü Şeref 

REİS — Üçüncü Şube mazbatasını kabul bu
yuranlar ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler elleri
ni kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

5. — Ankara Mebusluğuna intihap olunan Ali 
Bey hakkında Birinci Şube mazbatası. 

Riyaseti Celleye 
Ankara Mebusluğuna intihap edilen Ali Beyin 

mazbatai intihabiyesıi şubece tefrik olunan encümen
ce bittetkik usul ve kanuna muvafık ve tailden ari 
bulunduğu görülmekle berayı tasdik Heyeti Umumi
ye arz ve takdim kılındı. 

Reis Kâtip 
Konya Diyarbefcir 
Refik Şeref 

REİS — Birinci Şube mazbatasını reyinize arz 
ediyorum.. Kalbul edenler ellerini kaldırsın...- Kalbul1 

etmeyenler elleririi kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 
6. — Ardahan Mebusluğuna intihap olunan Tah

sin Bey hakkında Birinci Şube mazbatası: 
Riyaseti Cölileye 

Ardahan Mebusluğuna intihap edilen Tahsin 
Beyin mazbatai intihabiyesi şubece tefrik kılınan en-

— 9 a -
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cümence bittöflcik usul ve kanuna muvafık ve tali
den ari bulunduğu görülmekle berayı tasdik Heyeti 
Umumiyeye arz ve takdim kilimdi. 

Birinci Sulbe Reisi Kâtip 
Konya Diyaribelkir 
Refik Şeref 

REİS — Birinci Şube mazbatasını kabul buyu
ranlar lütfen ellerini kaldırsın... Kalbul etmeyenler 
ellerini kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

Lâyihalar 
1. — Saatlerin yirmi dörde taksimi suretiyle is

timaline dair kanun lâyihası (1/748) 
((Dahiliye Encümenine havale edilmişitir.) 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Nafıa En
cümenine, de gitmesi lâzım gelir < 

HÜSEYİN HÜSNÜ BEY (İsparta) — Kavani-
ne de girmesi lâzımı., 

RAGIP BEY (Kütahya) — Kavaninle alâkası 
yok efendim. 

REİS — O halde Dahiliye ve Nafıa Encümenle
rine verilmiştir. 

2. — Rumî takvimin ilgasıyle beynelmilel takvi
min resmi devlet takvimi ittihazı hakkında kanun lâ
yihası. (1/749) 

REÎS — Dahiliye, Maliye ve Nafıa Encümenleri
ne havale edildi. 

(Maarif Encümenine de sesleri.) 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Reis Beyefendi, 
bunların yalnız Dahiliye Encümeninde geçmesi kâfi
dir, 

REİS — Efendim, bu lâyihaların her ikisi Maarif 
ve diğer Encümenlere dahi teallük ediyor. Tensip bu
yurursanız muhtelif encümenlerden birer aza intiha-
'biyle müşterek bir encümende tetkik edilsin. (Muva
fık sesleri.) O halde encümenlerden birer aza intihap 
edilerek bir Encümeni Mahsus teşkil edilecek ve bu 
iki lâyiha Encümeni Mahsusa tevdi olunacaktır. 

Mazbatalar 
1. — Mücadelei M illiyede sebkeden hidematından 

dolayı beyaz şeritli İstiklâl madalyasıyle taltif edil
miş olan Kayserili Hasan Efenin cephelerde meşhut 
olan hîdematı fedakârisine mebni kırmızı kurdelalı 
madalya ile taltif hakkında 3/466 numaralı Başvekâ
let tezkeresi ve Müdafaai Milliye Encümeni mazbata
sı : 

REÎS — Okunacak. 

Riyaseti Celıiliye 
10.11.1341 

Mücadelei Miüiyede sebkeden hidematından dola
yı 2853 numaralı vesika mucibince beyaz şeritli istik
lâl madalyasıyle taltif edilmiş olan Kayserili Hasan 
Efenin cephelerde ifayı hizmet ettiği Başvekâleti edi
lenin 31 Teşrinievvel 1341 tarih ve 6/5177 numaralı 
tezkeresinden anlaşıldı. Mezkûr İstiklâl madalyası şe
ridinin kırmızıya tebdili muvafık görülniüştür. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi 
Afyonkarahisar, 

Ali 
Kâtip 

Kocaeli 

Aza 
Ertuğrul 
Rasim 
Aza 

Gaziantep 
Kılıç Ali 

Mazbata Muharriri 
Rize 

Ekrem 
Aza 

Ordu 
Recai 

Aza 
Bozofc 
Salih 
Aza 

Afyonkarahisar> 

Aza 
Malatya 

Mahmut Nedim 

REİS — Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası
nı reyinize arz ediyorum. Kahul edenler ellerini kal
dırsınlar, kabul etmeyenler ellerini kaldırsınlar. Ka
bul edilmiştir. 

2. — Van Mebusu sabıkı Haydar Beyin Millî Mü
cadele esnasındaki hidematına binaen İstiklâl madal
yasıyle taltifine dair (3/487) numaralı Başvekâlet tez
keresi ve Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası : 

REİS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Van Mebusu sabıkı Haydar Beye emsali sıra

sında verilen yeşil şeritli istiklâl madalyasının Müca
delei Milliye esnasında bilfiil hizmet etmiş olduğu 
cihetle kırmızı yeşil şeritliye tebdili hakkındaki Baş
vekâleti celi'le tezkeresi tetkik edildi. Mezkûr istiklâl 
madalyası kırmızı - yeşile tebdili encümence muvafık 
görülmüştür. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Afyonkarahîsan Rize 

Ali Ekrem 
Kâtip Aza 

Kocaeli Ordu 
Rİecai 
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Aza Aza 
Bozok Gaziantep 
Salih Kılınç Ali 

Aza 
Afyonkarahisar 

Aza Aza 
Malatya Erturul 

Mahmut Nedim Rasta 

RElS — Müdafaai Milliye Encümeni rnıazbatasu-
nı reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen elleri
mi kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen ellerimi kaldır
sın.. Kabul edilmiştir. 

3. — Müdafaai Milliye Vekâleti birinci sınıf kâ
tiplerinden Alaettin Efendinin takdirname ile taltifi
ne dair (3/463) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Mü
dafaai Milliye Encümeni Mazbatası. 

REÎS — Okunacakta. 

Riyaseti Celileye 
Başvekâletten gelen 5 Eylül 1341 tarihi tezkere 

l e Müdafaai Milliye Vekâletti birinci sınıf kâtiplerin
den Alaettin Efendinin takdirname ile taltifi için 
evrakının bir kere daha ıtetiktilkıi yazılıyor. Mumaileyhin 
taltifi evvelce Encümence reddedilmiş ve Meclisçe 
kabul edilmişti. 

400 numaralı kanun mucibince takdirname ile 
taltifleri teklif olunanlardan encümence taltifleri red-
ddlumanlar kendilerini haklı mevkide görüp bir hak
sızlık veya bir yanlışlık olduğu zehabına düşerek ev
velce müteaddit müracaatlarda bulunmuşlardı. O za
man ancaik yeni vesaik ibrazı halinde bu gibiler hak-
kında tetkikatta bulumulabileceğine karar vermiştik. 
Binaenaleyh Müdafaai Milliye Vekâleti birindi sınıf 
kâtiplerinden Alaetüim Efendinin dahi evrakımın -yeni
den tetkiki için yeni vesaik ibraz etmesi Encümenimi
zin mukaddema vermiş olduğu karar iktizasından bu
lunduğu Heyeti Umuımiyeye arz olunur. 

10. 11 . 1341 

iafaai M'illiye Encümeni 
Reisi 

Afyoinkarahisan 
Ali 
Aza 
Ondu 
Recaî 
Aza 

Gaziantep 
Kılınç Ali 

Mazbata 
Muharriri 

Rize 
Ekrem 

Aza 
Bozok 
Salih 
(Kâtip 

Kocaeli 

Azla Aza 
Af yonkarahıisarı Malatya 

Mahmut Nedim 
'Aza 

Erturul 
Rasiim 

REİS — Müdafaai Milliye Encümeni mazbatasını 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın.. Kabul etme
yenler lütfen elerini kaldırsıın.. Kabul edilmiştir efen-
ıdıim, 

4. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu
nun yirminci maddesinin tefsirine dair (3/457) numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

5. — 1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu
nun 35 nci maddesinin tefsirine dair 3/338 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve tefsire lüzum olmadığı hak
kında Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

REİS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 35 

nci maddesinin tefsiri hakkında Başvekâletten mevrut 
tezkere encümenimize havale buyurulmıakla mütalâa 
olundu. 

Esas mesele 1340 senesi iptidasına kadar mazuli-
yet aidatları malsandılklarına teslim edilmiş olan me-
maliki metruke belediye ve 'idarei hususiyeleni me
murinimden açıkta kalıpta mazuliyet maaşına müsta
hak olanların (maaşlarımın teşkilâtı devlet meyanında 
dahi olmayan devaür memurini mazulesi maaşatı gibi 
muhassasatı zatiye bütçesıinden tesviyesi zarurî görül
mekte olduğundan bu husus hakkında bir katiyet ifa
de etmeyen 1340 senesi Muvazenei Uımumiye Kanu
nunum 35 nci (maddesinin tefsirinden ibarettir. 

Keyfiyet Maliye Vekili Hasan Bey hazır olduğu 
halde müzakere edildi. 

1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 35 
noi maddesinin sarahati dolayısıyle memalikıi metruke 
belediye ve idarei husuısiyeleri mazul memurları maa-
şatının 1340 Muvazenei Umumiye Kanununun mevkii 
meriyete vazından itibaren ımuhassesatı zatiye bütçe
sinden tesviyesine imkânı kanunî olmadığımdan maddei 
mezkûre muhtacı tefsir görülmemiştir. 

Ancak bu gibilerin uzun müddet mağduriyetlerime 
meydan verilmemek üzere teklif edilecek bir lâyihaıi 
kanuniye ile meselenin halli cihetine gidilmesi meva-
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Ûk olacağı tekerrür ederek Heyeti Umumiyeye tak
dim kilimdi* 

Reis 
Çankırı 

Mustafa Afodülhalıik 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Aza: 
Diyarbekir 

Şerefi 

Aza 
Sivas 

Rasim 

Aza 
Konya 

Kâzımı Hüsnü 

Aza 
Manas 
Mithat 

HM imzada bulumımadı 

Kâtip 
Koruya 
Fuat 

Aza 
İstanbul 

AHİ Riza 

Aza 
Zonguldak 

Rağip 
Hiınü timzada bulunmadı 

Aza 
Saruhan 

Reşat 

Aza 
Kütahya 

Mehmet Nuri 

Aza. 
Niğde 
Gaip 

REİS — Encümen mazbatasıın» reyimize arz edi
yorum Kabul edenler lütfen elerimi kaldıralım.. Ka
bul etmeyenler lütfen dlerini kaldırsın.. Kabul edil
miştir efendimi. 

6. — Harp kazançları vergisi hakkındaki 14 Ka
nunuevvel 1335 tarihli kararnamenin yirmi altıncı 
maddesinin tef siren dair (3/110) numaralı Maliye Ve
kâleti tezkeresi ve Kavanini Maliye ve Muvazenei Ma
liye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celıieye 
* 9.11.1341 

Harp kazançları vergisi hakkındaki 14 Kânunuev
vel 1335 tarihli kararnamenin yirmi altıncı maddesinin 
tefsirine dair Maliye Vekâletinden varit olup Bncüme-
rtimizde bulunan tezkere, Maliye Vekili Deyin huzu-
mıyle ımüzakere ve tetkik olumdu: 

Akdemce Kavamin ve Muvazenei Maliye Bncüme-
menlerince müştereken tanzim kıilııman mazbatadaki 
noktai nazara encumentiniiiziın de iştirak etmiş bulun-

Muharriri 
ırta 
rrem 

duğpnun arzi ile Heyeti Umurrüyeye fakdiımi karasrkir 
aldı, 

Muvazenei' Maliye 
Encümeni Reisi Mazlbata 

Çankırı îsp 
Mustafa Abdülhalik Mi 

Kâtip Ajza 
Konya İstanbul 
Fuat Ali [Rıza 
Aza 

Diyarlbekir 
Şeref 

Aza 
•Sivas 
Rasim 
Aza 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Aza 
Maraş 

Mithat Bey 
Bulunmadı 

A£a 
Zonguldak 

R^gıp 
Hini imzada bulunmadı 

Ajza 
Şanjman 

Reşat 
Ajza 

Kütahya 
Mehmet Nuri 

A|za 
Niğde 
Galip 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
Harp Kazançları Vergisi hakkındaki 14 kânunu

evvel 1335 tarihli Kararnamenin 26 ncjı maddesinde 
tarh komisyonlarınca takdir olunan verdilere mükel-
lef i tarafından verilecek itiraznamelerijtı mahallinin 
en büyük mal memurlarına tevdi olunacağı ve bunun 
mafevki makama veya doğrudan doğruya Maliye Na-
zaratine gönderilmesi caiz bulunmadığı musarrah iken 
ekser mükellefin bu lüzumu kanuniyi riakkıyle tadir 
edemediklerinden ol bapdaki itiraznamejlerini mahal
linin en büyük mülkiye memurlarına tajkdim ettikleri 
cihetle İdareî Umumiyeî Vilâyat Kanununun yirmi ve 
yirmi birinci maddeleri ahkâmına nazarkn kuvveî ic-
rai yenin en büyük memurları ve her nezaratin vekil 
ve mümessilli olmak itibariyle mülkiye memurlarının 
kabul ve müddeti kanuniyesi zarfındai muhasebeye 
havale eyledikleri bu kabil itiraznam^lerin" nazarı 
dikkate alınıp alınmayacağı hakkında fylaliye Vekâ
letinin 15 Haziran 1338 tarihiyle Heyejti Ulmumiye-
den encümenlerimize muhavvel merbut tezkeresi 
müştereken biliçtima tetkik ve icabı müjzakere edildi. 
Harp Kazançları Kararnamesinin 2^ teşrinievvel 
133'6 tarihinde kesbi kahuniyet etmesi |ve en büyük 
mülkiye memurları kuvvei icraiyenin reisi bulunmak 
hasebiyle bu müracaatı menedecek esbkbı kanuniye 
mevcut bulunmaması hasebiyle müracaatı vakıa mu-
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vakıfı kanun görüldüğünden merkez komisyonunca 
mevkii tetkike vazı lüzumu tensip edilmekle Heyeti 
Celileye arz ve takdim kılındı. 

22 Haziran 1338 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi 

Erzurum 
Hüseyin Aivni 

Kâtip 
Ergani 
Sırrı 

Aza 
Tokat 
Rıfat 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Saruhan 

Kâtip 
Çorum 
İsmet 

Aza 
Kayseri 

Rıfat 

Mazbata Muharriri 
yoktur 

Aza 
Kangırı 
Behçet 
'Aza 
Muş 

Ahmet Hamdi 

Mazfbata Muharriri 
Gaziantep 
Ali Cenanî 

Aza 
Kırşehir 

Yahya Galip 

Aza 
Edirne 

. Faik 

REİS — Efendim, şimdi okunan eski mazbata 
vaktiyle reye konulmamış, kabul edilmemiştir. Şimdi 
encümenin yeniden tespit ettiği mazbata eski maz
batayı teyiden terviç ediyor. Binaenaleyh her iki maz
batayı defaten reyinize arz ediyorum. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — İkisinin 
münderecatı birdir. 

REİS — Evet efendim birdir. Fakat iki mazbata
yı ayrı ayrı reye koymadan ise ikisini birden reye 
koymak zannederim daha muvafıktır (muvafık ses
leri.) Binaenaleyh her iki mazibatayı reyinize vazedi
yorum. Kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul buyurmayanlar lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
edilmiştir efendim. 

7. — Denizli Mebusu Yusuf ve Necip Ali beyle
rin; Aydın havalisinden İcrayı şekavet eden ve Tavaslı 
Zade Fazıl Beyi dağa kaldırarak beş bin lira fidyei 
necat mukabilinde tahliye eden Mestan Çetesi tenkil 
edildikten sonra metrukâtından tahsil edilerek hazi-
nei devlete teslim edilmek üzere mumaileyh Fazıl Be
ye meblağı mezkûrun defaten tesviyesi hakkında 
2/241 numaralı teklifi kanunisi ve reddine dair mu
vazenei Maliye Encümeni mazbatası: 

Riyaseti Celileye 
Tavaslı Zade Fazıl Beyi dağa kaldırarak beş biri 

lira fidyei necat mukabilinde salıveren Mestan Çete
sinin badettenkil metrukâtından tahsil edilecek me-
baliğden mahsubu icra kılınmak üzere mumaileyhden 
alınan beş bin liranın defaten hazinei maliyeden te
diyesi hakkında Denizli Mebusu Yusuf ve Necip Ali 
Beyler tarafından verilip Lâyiha Encümeninin maz
batası ile birlikte encümenimize havale buyurulan 
teklifi kanunî lâyihası tetkik ve müzakere olundu. 

Teklifi kanunî lâyihasında dermeyan olunan tarz 
üzere devletçe tazminat itası kavanini umumiyeye 
mugayir olmakla beraber bu yolda çığır açılması ha
zinenin bihudut tazminat tediyatını icap edeceğinden 
işbu teklifi kanunî lâyihasının ademi kabulüne karar 
verilerek Heyeti Umumiyeye takdim kılındı. 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Çankırı Çatalca 

Mustafa Abdülhalik Şakir Bey 
Hini imzada bulunmadı. 

Kâtip 
Konya 
Fuat 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 
Aza 

Diyarbekir 
Şeref 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 
Aza 

Maraş 
Mithat Bey 

ini imzada bulunmadı. 

Aza 
Erturul 

Fikret Bey 
Hini imzada bulunmadı. 

Aza 
İstanbul 
Ali Rıza 

Aza 
Zonguldak 
Ragıp Bey 

Hini imzada bulunmadı. 
Aza 

Kütahya 
Mehmet Nuri 

Âza 
Niğde 
Galip 

REİS — Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası
nı kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir efen
dim, 

8. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin harcı
rahlarını alıpta mahalli memuriyetlerine gitmeyenler 
hakkında bazı tedabir ihtihazına dair (2/140) numa
ralı teklifi kanunisi ve reddine dair Kavanini Maliye 
ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbataları : 

REİS — Okunacaktır. 
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Hazinei Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Harcırahlarını alıpta mahalli memuriyetlerine git

meyenler hakkında bazı tedabiri havi olup harcirah 
kararnamesine zeyledilmek üzere Yozgat Mebusu 
Süleyman Sırrı Beyin teklifi kanunisi ve Kavanini 
Maliye Encümeni mazbatası ile birlikte müzakere 
edildi. 

Encümeni mezkûrun mazbatasında münderiç es
bap dolayısiyle işbu teklifi kanuninin iktisabı kanu-
niyetine lüzum olmadığından heyeti umumiyeye tak
dim kılındı. 

Reis Mazbata Muharriri 
Çankırı Çatalca 

Mustafa Abdülhalik Şakir Bey 
Hini imzada bulunmadığı 

Kâtip Aza 
Konya İstanbul 
Fuat Ali Rıza 
Aza Aza 

İsparta Erturul 
Mükerrem Fikret Bey 

Hini imzada bulunmadığı 
Aza Aza 

Konya Zonguldak 
Kâzım Hüsnü Ragıp Bey 

Hini imzada bulunmadığı 
Aza Aza 

Diyarbekir Niğde 
Şeref Galip 
Aza Aza 

Maraş Kütahya 
Mithat Mehmet Nuri 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
Vekaletlerce taşraya tayin edilen memurinden ba

zılarının harcırahlarını tamamen aldıkları halde me
muriyetlerine gitmeyen memurinin mahalli memuri
yetlerine azimetlerinin temini ve bu sebeple hazinei 
millete zimmettar olan eşhasın borçlarını tesviye 
edinceye kadar diğer memuriyete tayin edilmeyerek 
hukuku hazinenin sıyaneti lüzumuna dair Yozgat 
Mebusu Süleyman Sırrı Beyin harcırah kararname
sine zeylolmak üzere vaki teklifi kanunisi lâyiha en
cümenince nazarı dikkate alınarak Heyeti Umumiye-
ce encümenimize havale edilmekle tetkik kılındı: 

Bu baptaki ahkâmı mevzua maksadı temine kâfi 
olup, her hadise hakkında kanun vazı doğru olma
dığından ve bu kabil eşhas hakkında devairi aidesi-

nin takibatta bulunmak harcırah alıpta j mahalli me
muriyetlerine gitmeyen memurinden aldıkları harcı
rahların istirdadı suretiyle hazinenin hukuku ziyadan 
muhafaza edileceği düşüncesiyle işbu tjeklifi kanunî 
encümenimizce şayani kabul görülmeyeı|ek reddi ka-
rargir olmakla Heyeti Umumiyeye arz ^e takdim kı
lınır. 

19 Nisan 1337 

Encümen Reisi 
Erzurum 

Hüseyin Avni 

Kâtip 
Muş 

Ahmet Hamdi 

Mazbata jMuharr 

Mehmet Şükrü 

Aza 

Aza Aza 

REİS — Efendim, Kavanini Maliyej Encümenin
den evvelce bir mazbata yapılmış, fak$t karara ik
tiran etmemiştir. Muvazenei Maliye i Encümeni o 
mazbatayı teyiden bir mazbata tanzim j etmiştir. Bi
naenaleyh her ikisini birden reyinize arz ediyorum. 
Kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
buyurmayanlar ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir 
efendim. 

9. — Kayseri Mebusu Sabit Beyin;\ Kayserinin 
Bünyan kazasına merbut Akkışla nahiyesi merkez 
ve arazisinin seylâptan kurtarılması için \bütçenin vi-
lâyata muavenet faslından beş bin lirariın sarfı hak
kında (2/177) ve Kırşehir Mebusu sabıki Sadık Beyin 
Gürırmak bataklığının ıslahı için Çanik \ Vilâyeti ida-
rei hususiyesine Nafıa Bütçesinden 10 000 lira muave
net edilmesi hakkında (2f 122) numaralı teklifi kanu
nileri ve reddine dair Muvazenei Maliye Encümeni 
Mazbatası : 

Riyasetti Gelmeye 
Esas numarası 2/177 : Aiklkışlia Naljliyesi merkez 

ve aırazMnin Seylâptan kııırtaırıtaıası içıin bütçenin mu
avenet faslundan 5 000 'liranın saırfı hajkkında Kay
seri Mebusu Sabit Beyin tekâlifi kanunî I lâyihası, 

Esas nuımaırası 2/122 : Gürırmak bataklığının ıs
lahı içlin Candık Vilâyetti iidiarei husuısıiyeıslne muavenet 
edıilmdc üzere Nafıa Bütçasiime 10 000 lira ilâvesi hak-
ıkında Kırşehür Mebusu sa'bııkı Sadık beyle rüfeliasımın 
teklüfii Kanunî Lâyflhaısı. 

Esas nfumaralaoyle hülâsaları balâda ıjııuıharrar tek
lifi fcanuntiler encümcnimiizc© tetikik ve müzakere edîil-
dli. Umumî bir hizmetin ifasından gayıtü liş'ler içıin 
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muvazeneli umumdyeden tahsisat tefrik edilemeyeceği 
cühetle her «ki teklifi Kanunî Lâyihasının aıdeımıi ka
bullerine karar verilerek Heyetli Uımuniiyeye takdlkn 
kıltmıdı. 

Reiıs 
Çankırı 

Mustafa Abdülhalik 
Kâtip 

Konya 
Fuat 
Aza 

İsparta 
Mükerrem 

Azıa 
Diyarbakır 

Şeref 
Aza 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Azıa 
Maraş 

hini imzada bulunmadı 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 

hini imzada bulunamadı 
Aza 

Erturul 
hini imzada 'bulunamadı 

Aza 
İstanbul 
Ali Rıza 

Aza 
Zonguldak 

hini izmada bulunmadı 
Aza 

Kütahya 
Mehmet Nuri 

Aza 
Niğde 
Galip 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Emsalli vardır, ge
çen isleme böyle tahsisat veriirnliştir. Haıtıta Çankırı için 
verilmiştir (reye isesleri). t 

RElS — Mazbatayı reyimize 'arz ediyoruim efen
dim, kabul buyuranlar lütfen eteninji kalduraım.. Ka
bul buyurımayanilar lütfen elerlin'i kaldırsın.. Kabul 
ediiılmiştiir efendıim. 

10. — Sabık Erzurum Mebusu Salih Efendinin; 
Belediyeler tarafından memleket hastaheneleriyle be
lediye eczahaneleri namına celp edilecek cezayı tıbbiy-
nin gümrük rsminden istisnasına dair (2/149) numa
ralı teklifi kanunisi ve reddine dair Muvazenei Ma
liye Encümeni Mazbatası 

REİS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Belediyeler tarafımdan memleket hastaneleriyle 

belediye eczahanelerli namına eelpedilecelk eczayı tıb
biyenin gümriilk resminden istisnasına dair sabık Er
zurum Mebusu Mehmet Salih 'efendilimin teklifi kanu
nisi birincıi devre Kavanân ve Muvazenei Maliye En
cümenleri mazbatalarryle birilikte tetkik edilldi. 

Bazı 'eşyanın gümrük resimlinden lisit'isnaisı hakkında 
vaki olan tekliflerin birçok sebeplerden dolayı eın-
cümenirnıizce şayanı ikabul göremediği, 'icap ettükçe 
Heyeti Celileye ıaırz edilmişti. Bu nevi eşya ve mevadm 
memleketimize daha ucuz girebilmesini temin edecek 
böyle bir usulün yerine Hükümetçe lüzum görüldüğü 

takdirde tahslisiat konarak muavenet «dilmek usulünün 
müreccah olduğu kanaatlinde bulunan işbu teklifi ka-
nunMe zıikredlilen istisna keyfiyetini de kabul eyleme
mek zaruretılnd'e kaldığının Heyeti Cellileye arzına 
Ikarar vermiş olmakla Riyaseti Celileye takdim kılındı. 

Muvazenei ıMaliye 
Encümeni Reisi 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 

Kâtip 
Konya 

Fuat 

Aza 
Sivas 

Rasim 

Aza 
Diyarıbekir 

Şeref 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Mazbata Muharriri 
İsparta 

Mükerrem 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 
Hini imzada bulunmadı 

Aza 
İstanbul 
Ali Rıza 

Aza 
Niğde 
Galip 

Aza 
Kütahya 

Mehmet Cevdet 

Aza 
Maraş 
Mithat 

REÎS — Muvazene! Maliye Encümeni mazbatası
nı kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
buyurmayanlar lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edil-
mişjtoir. 

11. — Beyazıt Mebusu Şefik Beyle Rüfe kasının 
Trabzon, Erzurum, Beyazıt, Diyarbekir, Hakkâri, 
Muş, Bitlis, Siirt, Dersim, Van şoselerinin inşa ve ta
miri için muktazi tahsisatın 1340 bütçesine ilâvesi hak
kında (2/227) numaralı, Erzincan Mebusu Sabit Beyle 
rüfekasının; turuku umumiyeden olan Elâziz • Der
sim - Erzincan yolunun acilen inşası için 1341 Nafıa 
Bütçesine bir milyon lira ilâvesine dair (2/413) numa
ralı, Rize Mebusu Ekrem Beyle rüfekasının Rize - İs
pir yolunun inşası için azamî üç senede sarfedilmek ve 
her sene sarfı icap eden miktar bütçeye konulmak üze
re sekiz yüz bin liranın sarfı hakkında (2/405) numa
ralı, Erzurum Mebusu Ziyaettin ve Cazım beylerin, 
Karasu mecrasının tathiri için 1340 Nafıa Bütçesine 
yirmi bin lira ilâvesine dair (2/275) numaralı dört kıta 
teklifi kanunileri ve redlerine dair Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası. 

REİS - • Okunacaktır : 
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Riyaseti Celileye 
Esas numarası 2/227 ': Trabzon, Erzurum, Beyazıt, 

Diyarbeklr, Hakkâri, Muş, Bitlis, Sürt, Dersim, Van 
şoselerinin inşaat ve tamiri için muktazi tahsisatın 
1340 bütçesine ilâvesi hakkında Beyazıt Mebusu Şefik 
Bey ile rüfekasının teklifi kanunî lâyihası. 

Esas numarası 2/413 : Eîâziz - Dersim - Erzincan 
yolunun acilen inşası için 1341 Nafıa Bütçesine bir 
milyon lira ilâvesine dair Erzincan Mebusu Sabit 
Beyle rüfekasının teklifi kanunî lâyihası, 

Esas numarası 2/405 : Rize - İspir yolunun inşası 
için azamî üç senede sarf'edilmek ve her sene sarfı 
icabeden miktar bütçeye konulmak üzere sekiz yüz 
(bin liranın sarfı ıhaiklkında Rize Mebusu Ekrem Beyle 
rüfekaısının teklifi kanunî lâyihası, 

Esas numarası 2/275 : Karasu mecrasının tathirı 
için 1340 'Nafıa Bütçesine yirmi bin lira ilâvesine da
ir Erzurum Mebusları Ziyaettin ve Cazim Beylerin 
teklifi 'kanunî lâyihası. 

lEsas numaralarıyle hülâsaları 'balâda muharrer tek
lifi kanunî lâyihaları endümenimizce tetkik ve müza
kere edildi. Turuku umumiyeden olan devlet yolla
rının inşa ve tamiri ile nehir mecralarının tathiri için 
her sene Nafıa Bütçesine tahsisatı lâzime vaz olun
duğu cihetle işbu teklifi kanunilerle inşası ve tamiri 
teklif olunan yollar ile mecra için ayrı tahsisat tef
rik ve itasına imkânı malî mevcut olmadığından He
yeti Celileye takdim olunur. 7 Teşrinisani 1341 

ıMüvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Çankırı 
'Mustafa Abdülhalik 

Kâtip 
Konya 

Fuat 

Aza 
İsparta' 

Mükerrem 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Mazbata Muharriri 

Hini 

Hini 

Hini 

Çatalca 
Şalkir 

imzada bulunmadı 

Aza 
Ertuğrul 
'Fikret 

imzada bulunmadı 

Aza 
istanbul 
Ali Rıza 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 
'imzada bulunmadı 

Aza 
Kütahya 

Mehmet Cevdet 

Aza 
Maraş 

Mithat 
ini imzada Ibulunmadı 

Aza 
Niğde 
Galip 

İLYAS SAMİ iBEY (Muş) — Turuku umumiye
den olan yolların reddedilmiş suretinde Meclisten 
çıkması o havalinin en muhtaç olduğu şey yollar ol
duğu için pek iyi tesiri olmayacaktır zannındayım. 
Vekil Beyefendi, bu hususta 'bütçede dahil paradan 
yolların ne suretle yapılmakta olduğunu, veyalhut ya
pılıp yapılmayacağı hakkında bir parça izahat verir
lerse daha iyi olur. Turuku umumiye tahsisatı veril
mişti fakat yapılmıyor manası çıkar. Bu bapta Nafıa 
Vekili Beyefendiyi dinlemek isterim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Geçen se
ne çıkardığımız kanun hilâfına söz söylüyorlar. Turu
ku umumiye değil, devlet yollarıdır. 

'REİS — Rica ederim Hilmi Bey, siz tashihe me
mur değilsiniz. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Efendim, burada mevzubahis olan ameli
yat iki nevidir. Biri bataklıkların kurutulması ve ne
hir yataklarının ıslâhına aittir. Öteki de esasen dev
let yolları olan yollar için ayrıca tahsisat konması
dır. Malumu âliniz, bu suların ıslâhı hakkında Mec
lisin (bütçesinde fasıl vardır. O fasılda herhangi bir 
yerin keşfinden sonra miktarı taayyün eder ve bütçesi
nin müsaadesi nispetinde işe başlanır ve yapılır. Böy
le keşfi yapılmadan filân yer için on bin lira dersek, 
işe haşlarız, tahsisat kâfi gelmez. Binaenaleyh filân 
şeye 20 hin, diğerine on hin diye bir tahsisat teklifi 
doğru bir teklif değildir. Keşfi yapılmamıştır, belli 
değildir. Bu nevi işler için bütçede para vardır. Keşfi 
yapılmış ise yapılır, burada zikredilen 'devlet yolları 
için bütçede para vardır, matlup hasıl olmuştur. Fakat 
filân işe bir milyon lira diye tahsis edersek ihtimal 
ki o iş bir milyon lirayı sarfa hacet bırakmaz veyalhut 
bir milyon lirayı sarf edecek vesait bulunmaz. Onun 
için tasrihe hacet yoktur. Bunların bir çoğu bu sene 
yapılmıştır ve peyderpey de yapılacaktır. Bütçeye pa
ra kondukça hepsi ikmal edilecektir. 

İL YAS SAMİ ©EY (Muş) — Müsaade buyurur 
musunuz beyefendi? Zannederim ki bu sayılan yol
lardan bir çokları da derdesti inşadır. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Geçen sene elli bin lira gitti ive kısmen ya
pıldı. 
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CAZİM BEY '(Erzurum) — Efendim, bendenizin 
teklif ettiğim para geçen sene 20 'bin lira olarak büt
çeye konmuştur ve sarfedilmiştir. 

REÎS — Anlaşılmadı efendim. Teklifi geri mi alı
yorsunuz? 

CAZİM 'BEY (Erzurum) — Maksat hâsıl olmuş
tur efendim, bendeniz teklifi geri alıyorum. (Reye ses
leri) 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Reis Paşa Hazretle
ri... Mazbata reddi rnutazammındır. Reddi mutazam-
mın şeyler hakkında münakaşa cereyan edebilir. Ve
kil Bey çıkmış söz söylemiştir. Buna mukalbil Erzu
rum Mebusu arkadaşımız evvelce verdiği teklifi kanu
ninin muhtevi olduğu mesall (bütçe ile temin edildi
ğinden tekliflerini geri aldıklarını söylediler. Esasen 
Vekil Beyefendinin keşfi yapılmayan ve miktarı mu
ayyen olmayan işler hakkında teklifi kanunî yapıl
mamasına dair ifadeleri vardır. Şu halde tezat vardır : 
Şimdiki Cazim Beyefendimin ifadesinden anladığımı
za göre para sartfolunmuş ve !bu iş yapılmıştır. Geçen 
ısene (keşfi yapılmadan 'bunu Vekil Bey nasıl kaibul 
etmişlerdir? 

REİS — Esas mesele hakkında müzakere açılma
mıştır efendim. Bu (bapta kimse söz istememiştir, llyas 
Sami Bey bir sual ısordu, Cazim Bey beyanatta 'bu
lundu, zatı alinizde bir mütalaa beyan 'ettiniz. 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Bir sual sordum efen
dim. 

REÎS — Yahut bir sual sordunuz. Yani esas 
hakkında bir müzakere açılmamıştır. Cazim Beyefen
di teklifi geri aldılar, fakat teklif sahibinin yerine 
diğer bir zat kaim oldu, reye konsun dedi. Binaena
leyh reye arz edeceğiz. 

VEHBİ BEY (Karasi) — Usul hakkında bir şey 
arz edeceğim. Encümen ret ediyor, değildSr. Encüme
nin beyanatı paranın konduğuna dairdir. Ret edi
yoruz diye bir kaydı yoktur. Binaenaleyh Meclis ma
nasız mazbataları kabul etmekten ise gayrı varit görür 
ve hıfzına karar verir. Çünkü bu para konmuş, geç
miştik. Binaenaleyh bunun reddine değil hıfzına ka
rar verelim. Reddi manasız olur. 

RElS — Efendim, encümenlerden Meclisi Âli
ye gelen her hangi bir mazbata burada karar altına 
alınır. Ya ret olunur, yahut kabul olunur. Hıfız mua
melesi yoktur (reye sesleri). 

MEHMET VEHBÎ BEY (Karasi) — Neyi reye? 
REÎS — Efendim, encümenin mazbatasını reyini

ze arz ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen el kaldır
sın. Kabul buyurmayanlar lütfen el kaldırsın.. Kabul 
edilmiştir. 

12. — Mühendis mektebinde ikinci derecede mü
hendis yetiştirmek için Nafıa Vekâleti 1340 bütçesi
ne 5336 lira kırk kuruş tahsisatı munzamma itasına 
dair (1/487) numaralı Tabiiyet kaleminden alınan 
rüsum ile Umuru Hukukiyei Muhtelite Kalemince 
alman tasdik harçlarının beş misline iblağına dair 
(1/137) numaralı, Türkiye'yi terke ve firar etmiş eş
hasa ait emvali metrukenin bazı kuyut ve şurut tah
tında muhacirine ve harepte mutazzarrır olup muh
tacı muhavenet bir halde bulunanlara ve evlâdı şü
hedaya temlikine dair (1/130) numaralı ve muzır 
hayvanların itlaf i için 1339 senesi İktisat Vekâleti 
bütçesine 5 bin lira vaz ve sarfına dair (1/441) nu
maralı, Askerî Fabrikalar Müdiriyeti Umumiyesinin 
1340 senesi Mart ayına mahsus muvakkat bütçesine 
dair (1/463) numralı, hariçten celp olunacak faydalı 
nebatat tohumluklarıyle meyve fidanları ve Amerika 
asma çubuklarının gümrük resimleri için İktisat Ve-
lâletinin 1339 bütçesine iki yüz bin lira tahsisat vazı-
na dair (1/424) numaralı, Askerî Fabrikalar Müdi
riyeti Umumiyesince bir Usta mektebi tesisine ve işbu 
mektebin masarifi için mezkûr Müdiriyeti Umumiye-
nin 1338 senesi bütçesinde münakale icrasına dair 
(1/150) numaralı, havalii şarkiyed esnayı harpte 
hedim ve ihrak edilen mesakinin tamir ve inşası için 
1339 Maliye Bütçesine mevzu tahsisat bakiyesinin 
İmar Vekâletinin 1340 bütçesine nakli hakkında 
(1/500) numaralı, 1339 Dahiliye Bütçesinin 155 nci 
faslının 1 ve 2 nci maddelerine (150) bin lira tahsi-
sisatı munzamma ilâvesine dair (1/443) numaralı, 
1339 Maarif Vekâleti bütçesinin tahsisatı fevkalâde 
faslından 35 bin liranın diğer füsul ve mevada nak
line dair (1/406) numaralı, 1339 Müdafaai Milliye 
Vekâleti bütçesinden 200 bin liranın Askerî Fabrika
lar bütçesine nakline dair (1/427) numaralı, düşman 
tarafından yakılan şehirlerin haritalarını yapmak 
üzere 1338 Nafia bütçesine tahsisatı lâzıme vazına 
dair (1 /128) numaralı, on iki kıta kanun lâyihası ile 
Meclis idare heyetinin Türkiye Büyük Millet Mecli-
lisi 1340 bütçesine 130 lira tahsisatı munzamma ita
sına dair (2/390) numaralı, Konya Mebusu Musa 
Kâzım Efendi ve rüfekasının Karaman kasabasına 
ianei ahali ile celp ve isale olunmakta olan su için 
muavenet icrasına dair (2/201) numaralı, Saruhan 
Mebusu Sabıkı Refik Şevket Bey ve rüfekasının em
vali metrukenin sureti idaresi hakkında (2/144) nu
maralı, Meclis İdare heyetinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 1340 bütçesinin ikinci harcırah faslına 
otuz bin lira ilâvesine dair (2/340) numaralı, Saru
han Mebusu Sabri Bey ve refikinin mübadele, İmar 
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ve İskân Vekâleti 1340 bütçesine on milyon lira 
tahsisatı munzamma itasına dair (2/359) numaralı, 
Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, Konya hareketi 
arzı neticesinde harap olan yerlerin inşasına (muk-
tasi kerestelerden resim alınmaması ve müterakim 

yergilerin affı hakkında (2/148) numaralı, Zongul
dak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, Ereğli Havzai Fah-
miyesine ait bedeli mukataanın evkafa verilmek şar-
tiyle mezkûr havzanın doğrudan doğruya maliyece 
idaresi hakkında (2/138) numaralı, yedi kıta teklifi 
kanuninin muameleden müstağni bulunması hasebiyle 
hıfzına dair Muvazanei Maliye Encümeni Mazbatası. 

REİS — Var, okunacaktır. 
Muvazanei Maliye Encümeni 

Adet 
9 

Esas numaraları 
cedvele yazılmıştır 

7 Teşriniisani 1341! 
Riyaseti Celileye 

Merbut cedvelde esas numaralarıyle hulâsaları 
yazılmış olan yedi kıta teklifi kanunî ile on iki kıta 
lâyıhali kanuniyenin hizalarında gösterilen esaabı 
mucibe dolayısiyle muameleden müstağnii bulunmala
rına binaen hıfzedilmek üzere Riyaseti Celileye tak
dimi kararkir olmuştu^ 

Müvazenei Maliye 
Encümeni Reüsli 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 

Şakir Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Aza 
Erturul 

Fikret Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Aza 
, İsparta 

Mükerrerri 
Aza 

Zonguldak! 
Ragıp Bey 

Hini imzada bulunmadı 
Aza 

Kütahya 
Mehmet Nuri 

Aza 
Niğde 
Galip 

A^a 
İstanbul 
Ali Rıza 

Az|a 
Diyarpekir 

Şerjef 
Aza 

Koriyâ 
Kâzım Hüsnü 

Azsa 
Matfaş 
Mithat 

ABİDlN Bey (Saruhan) — İzah etsinler efendim. 
Muameleden niçin müstağnidirler, 

REİS — Efendim, Encümen bunlanp muamele
ye konulmamasım teklif ediyor, (nasıl olbr, okunsun 
seslerü). 

HASAN FEHMt BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
ya reddir, ya kabuldür. Nizamname tayin etmiştir. 
Böyle şey olur mu? 

REİS — Efendim, evvelâ okunsun, j Meclisi Âli 
bunların reddini veyahut ayrı ayrı tetkikiıii isterse ay
rı ayrı tetkik ederiz. (Muvafık sesleri.) 

Efendim, teklifi kanunileri okuyacağız. 

- 1 0 Ç -
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Esas 
numarası 

2/390 

1/487 

Cinsi Hülâsası Encümen Kararı 

2/201 

1/137 

1/130 

2/144 

Teklifi kanunî (Heye
ti idare) 

Lâyihai kanuniye 

Teklifi kanunî Konya 
Mebusu Musa Kâzım 
Efendi ve rüfekası 

Lâyihai kanuniye 

Lâyihai kanuniye 

Teklifi kanunî Saru-
han Mebusu Refik 
Şevket Bey ve rüfe
kası 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1340 
bütçesine 130 lira tahsisatı mun
zamına itasına dair. 
Mühendis mektebinde ikinci dere
cede mühendis yetiştirmek için 
Nafıa Vekâleti 1340. bütçesine 
5 336 lira 40 kuruş tahsisatı mun-
zamma itasına dair. 

Karaman kasabasına ianei ahali ile 
celp ve i'sale olunmakta olan şu için 
muavenet icrasına dair. 

Tabiiyet kaleminden alınan rüsum 
ile Umuru Hükukuyei Muhtelite 
Kalemince alınan tasdik harçları
nın beş misline iblağına dair. 

Türkiyeyi terk ve firar etmiş eşhasa 
ait emvali metrükenin bazı kuyut 
ve şurut tahtında muhacirine ve 
Harpten mutazarrır olup muhtacı 
muavenet bir halde bulunanlara ve 
evlâdı şühedaya temlikine dair. 
Emvali metrükenin sureti idaresi 
hakkında. 

2/340 

1/441 

1/463 

1/424 

Teklifi kanununî He
yeti îdare 

Lâyihai kanuniye 

Lâyihai kanuniye 

Lâyihai1 kanuniye 

Türkiye' Büyük. Millet Meclisinin 
1340 bütçesinin ikinci harcırah fas
lına otuz bin lira ilâvesine dair. 
Muzır hayvanların itlafı için 1339 
senesi iktisat Vekâleti bütçesine 
5 000 lira vaz ve sarfına dair. 
Askerî fabrikalar Müdüriyet Umu-
miyesinin 1340 senesi Mart ayına 
mahsus muvakkat bütçe. 
Hariçten celp olunacak faydalı ne
batat tohumlukları ile meyve fi
danları ve Amerika aşma çubuk
larının gümrük resimleri için İkti
sat Vekâletinin 1339 bütçesine iki 
vüz bin lira tahsisat vazına dair. 

İki kâtibin iki aylık maaşı karşılığı 
olarak teklif edilen işhu tahsisat 1341 
bütçesiyle kabul edilmiştir. 
îşbu lâyihai kanuniye ile istenilen 
tahsisat 1340 Nafıa bütçesinin Heyeti 
Umumiyede müzakeresi esnasında 
fusulti aidesine ilâve edilmek sure
tiyle kabul edilmiştir. 
1340 Maliye bütçesinin Heyeti Umu-
miyeden müzakeresi esnasında bu iş 
için verilen takrir üzerine mezkûr 
bütçeye 15 000 lira vaz edilmiştir. 
1340 senesi Müvazanei Umumiye Ka
nununun altıncı maddesiyle haledil-
miştir. 

Mübadeleye gayrı tabi olup firar ve 
tegayyüp edenlerin emval ve emlâki 
metruke ve arsalarının sureti idaresi 
ve bunların lâzım gelenlere tevzii 
hakkında 224 ve 441 numaralı ka
nunlar kabul edilmiştir. 
Mübadeleye gayri tabi olup firar ve 
tegayyüp edenlerin emval ve emlâki 
metruke ve arsalarının sureti idaresi 
ve bunların lâzım gelenlere tevzii 
hakkında 224 ve 441 numaralı kanun
lar kabul edilmiştir. 

523 numaralı kanun ile 45 000 lira 
zammedilmiştir. 

Senesi geçmiş olduğundan yapılacak 
bir muamele olmadığı. 

Mezkûr idarenin senelik bütçesi tas
dik edilmiş olduğundan tetkikine lü
zum görülmemiştir. 
Senesi geçmiş olduğundan yapılacak 
bir muamele olmadığı. 

— 106 
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Esas 
numarası 

1/150 

Cinsi Hülâsası Encümen Kararı 

2/359 

1/500 

1/443 

1/406 

1/427 

1/128 

2/148 

2/138 

Lâyihai kanuniye Askerî Fabrikalar Müdüriyeti Umu-
miyesince bir Usta mektebi tesisi
ne ve işbu mektebin masrafı için 
mezkûr Müdüriyeti umumiyenin 
1338 senesi bütçesinden münakale 
icrasına dair. 

Teklifi kanunî Sanı- Mübadele, tmar ve tskân Vekâleti 
han Sabri Bey ve re- 1340 bütçesine on milyon lira tah-
fiki sisatı munzamma itasına dâir. 

Lâyihai kanuniye 

Lâyihai kanuniye 

Lâyihai kanuniye 

Lâyİ'hai kanuniye 

Lâyihai kanuniye 

Teklifi kanunî Kon
ya Kâzım Hüsnü 

Teklifi kanunî Zon
guldak Tunah Hilmi 
Bey 

Havalii şarkiyede esnayi harpte he-
dim ve ihrak edilen mesakinin ta
mir ve inşası için 1339 Maliye büt
çesine mevzu tahsisat bakiyesinin 
tmar Vekâletinin 1340 bütçesine 
nakli hakkında. 
1339 Dahiliye bütçesinin 155 nci 
faslının bir \ e ikinci - maddelerine 
(15 000) lira tahsisatı munzamma 
ilâvesine dair. 
1339 Maarif Vekâleti bütçesinin 
tahsisatı fevkalade faslından 35 000 
liranın diğer fusul ve meva'da nak
line dair. 

1339 Müdafaai Milliye Vekâleti 
bütçesinden iki yüz bin liramn As
kerî Fabrikalar bütçesine nakline 
dair., 
Düşman tarafından yakılan şehirle
rin haritalarım yapmak üzere 1338 
Nafıa Bütçesini tahsisatı lâzıme ita
sına dair. 
Konya hareketi arzı neticesinde 
harap olan yerlerin inşasına mük-
tazi kerestelerden resim alınma
ması ve müterakim vergilerin affı 
hakkında. 
Ereğli havzai fahmiyesine ait be
deli mukataanın Evkafa verilmek 
şartıyle mezkûr havzanın doğru
dan doğruya Maliyece idaresi hak
kında. 

Senesi geçmiş olmakla: beraber bi
rinci devre Muvazene Encümeni maz
batası mucibince de müzakeresine ih
tiyaç görülmemiştir. 

Senesi geçmiş olduğundan yapılacak 
bir muamele olmadığı. 

Encümen azasından bulunan sahibi 
teklifin lâyihasının müzakeresinden 
sarfınazar edilmesini teklif eylemesi 
üzerine mevkii müzakereye konma
mıştır. 
Şayarii müzakere görülnjemiştir. 
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ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) — Efendim, 
görülüyor ki mevzubahis raesail başka suretle halle
dilmiştir. Devairi devlette bunlar vaki olursa hıfzolu-
nabilir Fakat Meclisi Âlide hıfız muamelesi yoktur 
ya reddolunur, ya kabul edilir. Çünkü bu gibi mesail 
bu suretle halledilmiştir. Bunlar haşivdir, zaittir. Bi
naenaleyh reddi lâzımdır. 

MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMENİ NAMINA 
MÜKERREM BEY (İsparta) — Efendim, bir tekli
fe reddi demek katiyen şayanı müzakere değildir de
mektir. (Hayır sesleri.) Halbuki bu mevad şayanı mü
zakere görülmüş, fakat zamanları geçmiş, bütçe ile 
halledilmiştir. Onun için encümeniniz reddini arz 
etmemiş, hıfzına karar verilmesini teklif etmiştir. 
Mamafih son karar Heyeti Celilenizindir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar, şim
di burada okunan encümen mazbatalarının bir biri
nin zıddı olduğu zahir ve aşikârdır. Bundan evvel 
Erzurum bataklığının kurutulması ve bazı yolların ik
mali inşaatı için teklif olurdan lâyihaların reddi de
nilmiştir. Çünkü teklif edilen yolların inşaası için büt
çeye para konulmuş ve binaenaleyh ayrıca para koy
maya lüzum yoktur. Şimdi bu işler madem ki yapıl
dı. Hıfzına karar verilmiştir. Reddedilemez diyor. 
Fakat madem ki bunlar başka suretle hal ve tesviye 
edilmiştir, encümenin reddetmesi lâzımdı. Nitekim 
Erzurum bataklığının kurutulması için, Erzurum, Muş, 
Dersim yolları ve suları için bütçeye tahsisat konulmuş
tur, diyerek reddetmişlerdir. Burada ise ret değil, hıf
zına karar verilmesi için Heyeti Umumiyeye arz et
mişlerdir. Sonra ikinci bir nokta daha nazarı dikka
timi celp etti : Karaman suyu için para isteniyor fa
kat deniyor ki 1341 bütçesinde 15 bin lira verildiğin
den hıfzına karar verilmiştir. 

Fakat şimdi okunan bir mazbatada ise hususî 
işler için emvali umumiyeden muavenet caiz değil
dir. Binaenaleyh reddi encümenimizce kabuii edil
miştir diye beyanı mütalaa ediyorlar. Bu maru
zatımla şunu dernek istiyorum ki Muvazenei Ma
liye Encümeninin mazbataları bir birine hiç ben
zemiyor, nazarı dikkatinizi celp ederim. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Efendim, gt-
çen sene Muvazenei Maliye Encümeni bu kabil ma
hallî ve hususî işler için tahsisat itasını esasen 
kabul etmiyordu ve bunu bir mazbata ile Heye
ti Celileye arz etti. 1341 senesi bütçesinin müza
keresi esnasında burada Riyaseti Celileye elli bir 
imzalı bir takrir takdim olundu. Heyeti Celileniz o 
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takriri kabul ederek istenilen tahsisatı vermiştir. 
Yoksa Muvazenei Maliye Encümeniniz dün başka 
türlü, bugün başka türlü bir noktai nazar takip et
miş değildir. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Reis 
Paşa Hazretleri, usul hakkında söz istiyorum. 

REÎS — Efendim, zaten şimdiye kadar cere
yan eden müzakere usul hakkındadır. 

ŞÜKRÜ KAYA BEY (Menteşe) — Efendim, bu 
takrirlerin mevzuu kalmamıştır. Mesele bizatihi 
mefsuhtur. Fakat Meclisi Âli de bir karar ittihaz 
etmeğe mecburdur. Burada hıfız' çığırını açamayız. 
Binaenaleyh mazbatanın ret suretiyle reye konul
masını teklif ediyorum. 

REÎS — Efendim, Encümende ret tarzında reye 
konulmasını kabul ediyor. Arkadaşlar da bunu is
tiyor. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
muhtelif kavaninle bu lâyiha ve takrirlerle arzu 
edilefr maksatlar hasıl olmuştur. Binaenaleyh bun
ların müzakeresine mahal yoktur diye Meclisi Âli 
karar verir. Karar bu şekilde olur. (reye sesleri). 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Efendim, Nizamna-
mei dahilinin 75 nci maddesi, heyeti umumiyede 
reddedilen bir mesele altı ay zarfında bir daha 
mevzuu müzakere edilemez, diyor. Binaenaleyh ret 
demek Meclisi Âlinin kabul etmediği şey demek
tir. Fakat bunu Meclisi Âlı başka suretle kabul 
etmiştir. Reddederse altı ay zarfında bir daha Mec
lisi Âliye teklif edilemez. 

REİS — Efendim, Vehbi Beyin mütalaatı doğru
dur. Bir teklif reddolunursa altı ay zarfında tekrar 
teklif edilemez. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, şim
diye kadar vaki bir teamül vardır : Tayini mua
meleye mahal olmadığı şeklinde bir çok mazbatalar 
kabıü edilmiştir. Binaenaleyh bunların da tayini 
muameleye mahal olmadığı şeklinde kabulü mese
leyi halleder, zannederim. 

REİS — Efendim, Meclisi Âliden bir çok tef
sir ve kanunlar geçmiştir. Bunlardan bazıları tayini 
muameleye mahal olmadığından reddi suretinde re
ye konulmuş ve kabul buyurulmuştur. Binaenaleyh 
bunları da bu suretle reye arzedeceğim. Usul de 
böyledir. Bu mazbataların tayini muameleye mahal 
olmadığından dolayı reddini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.;. Ka
bul edilmiştir efendim. 
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Azayı Kiram Muamelâtı (Devam) 
7. — Yeni intihap olunan Mebusların tahlifleri. 
REİS —<• Yeni intihap olunan Mebusanı kıranım 

telifleri vardır. Fakat bazı arkadaşlar bugün Meç
lisi Âlide mevcut değildir. Binaenaleyh burada mev
cut olanların tahlifleri icra edilecektik 

(İstanbul Mebusluğuna intihap edilen Edip Ser
vet Beyle Mardin Mebusluğuna intihap kılınan 
Ali Riza Beyin tahlifleri icra edildi). 

İntihaplar 
1. — $tirk istiklâl Mahkemesi Reisi intihabı. 
2. — Memuftn Muhakemat Heyeti vt Encü

meni intihabı. 
(Makamı Riyasete Aİi Sururi Bey gelmiştir) 
REİS — Efendim, tahlif merasıimi bitmiştir. Ruz-

namemizde baza intihabat Vardır. Birisi Şark İstiklâl 
Mahkemesi Riyaseti, diğerleri Memurin Muhake* 
mat HeyetS ve Encümeni irttihabatıdır. Üç kutu ko
nacaktır. Şubelerden Memurin Muhekemat Encüme
ni ile heyetine gösterilen namzetlerin isimlerini oku
yacağız. Arzu buyuranlar isimleri yazabilirler efen
dim. 

Birinei Şabenin Namzetleri : 

Şubemiz 11 Teşrinüsaai 1341 tarihinde biliçtima 
balâda esamisi muharrer zevatı Memurip Muhekemat 
Encümeni namzetliğine tefrik eylemiş cjlmakla Heye
ti umümiyeye arz olunur. 

îfclinci Şube Reisi 
' ; K^tip 

Süleyn^ân Siffı 

Memurin Muhakemat Heyeti : 
Yusuf fiey : Denizli 
İhsan fiey : Ankara 
Saffet Bey : Kocaeli 
Mustafa Fevzi Bey : Saruhan 
§efik.Bey : Trabzon 
Hüseyin Bey : Elâziz 
Ahmet Hâmdi Bey : Bozoki 
Cevdet Bey : Kütahya 
Mahmut Nedim Bey : Malatya 
Şuberriiz 11 Teşrinisani 1341 tarihinde bifiçtirna 

bâtâdâ esamisi muharrer zevatı Memıjırin Muhake
mat Heyeti namzetliğine tefrik eylemiş) olmakla He
yeti UmifiİMye arz olunur. 

Reii 
Kâtip 

Süleyman Sırrı 

Üçüncü Şubeden gösterilen namzetler : 
Riyaseti! Celileye 

Memurin Tetkik Encümenine şuberjıizden Münir 
Bey izmir, Muhittin Bey Elâziz, Cavit|Bey Diyarbe-1 

kir, Reşat Bey Saruhan, Fuat Bey Konya, Cemal 
Hüsnü Bey Gümüşhanenin namzet olarak firaesi te-
kârür ettiği arz olunur efendim. 

11 Teşrinisani 1341 
Kâtip 

Üçüncü Şube Reisi Namına 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Riyasetti Celileye 
Memurin Muhaikemait Heyetine şuîbeimizlden Şük

rü Bey Bolu, İbralhim Süıreyya Bey K^caıe!, Ragıp 
Bey Kültalhya, Naami Bey Hakkâri, Necip Ali Bey 
Denüzli, Raihmli Bey Silvals, Kâzım Hüsjhü Bey Kon
ya, Şeviket Bey Kırklareli, Kadiri Aihnjı'eit Bey Sive-
rek'İn namzet iraesi takarrür ettiği arzj olunur efeni 
dikti; 
Üçüncü Şube Reisi Namına Kâtlip 

Konya Dâyaribeikiri 
Kâzım Hüsnü Cav&t 

Riyaseti Ğeliieye 
11 . 11 . 1340 târihittdfe dçtamâ eden Birinci Şu-

•fte heyeti umümS'yesiiteie Memurîh Mûftelcemât fencü-
râeiıi aza namzetliğine Mazhâr Müfit (Denizte), Ha-
5Mı SMi (Affta?y*a), Be"sım Ataîây (ÂkSarây), Dok
tor Fikret < E r f u g M ^ (Sivas), Mithat (Maraş), 
Beylerin ve Memurin Mûhefcemât TetkJik Heyeti âza 
namzetliğine de Zülfi (piyarbekir), Münip (Van), 
Osman Kadri (Muş), Nuri (Kütahya) - Hacı Bekir 
(Konya), Hacı Etem (Saruhan Âsaf (Hakkâri), Mus
tafa Şeref (Burdur), Ekrem (Rize, beylerin (intihabı 
takarrür etmekle Heyeti Umümiyeye berayı arz tak
dim kılındı efendim. 

Birinci Şube Reisi 
Konya Mebusu 

Refik 
Ikünci Şubenlin Namzetleri : 

Riyaseti Celileyö 
Memurin Muhekemat Encümeni : 
Muammer Bey : Sivas 
Recep Zühtü Bey.: Sinop 
Hakkı Bey : Van 
Refet Bey : Urfa 
Faik Bey : Telkirdağ 
Avni Bey : Bozok 

^Süleyman Sırrı Bey : Bozoki 
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ıDörüncü Şubeden gösterilen namzetler : 
Riyaseti Celi'leye 

Memurin Muhakemat Encümenine şubemizce 
Aksaray Mebusu Neşet Bey, Ankara Mebusu Şakir 
Bey, Ordu Mdbusu Hamıdi Bey, İzmir Mebusu Kâ
mil Bey, Çankırı Mebusu Ziya Bey, Kırşehir Mebusu 
Yafaya Galip Bey intihap edilmişlerdir efendim. 

Dördüncü Sulbe Reisî 
Muş 

Ilyaıs Sami 

Riyaseti Celieye 
Memurin Muihakemait Heyetime şufcemizce Kay

seri Mdbusu Ahmet Hilmi Bey, Amasya Mebusu 
Nafiz Bey, Zonguldak Mdbusu Halil Bey, Rize Me
busu Ali Bey, Adana Mebusu Kemal Bey, Aydım 
Mdbusu Tahsin Bey, îçel Mdbusu Hafız Emin Bey, 
Çorum Mebusu Münir Bey, Giresun Mıdbusu Tahir 
Bey intihap edilmişlerdir efendim., 

(Dördüncü Şuibe Reisi 
Muş 

Jjlyas Sami 

IBeşinci Şuıbemim namzetleri : 
Riyasdtt Cdlileye 

Şubemizin bugünkü içtimaınlda icra edilen inti-
tıaJbat neticesinde Tetkiki Mulhakemat Encümenine 
Cdbelilbardket Mdbusu Avni Paşanın, Amasya Me-
'busu Esat, Afyon Karalhisar Mebusu Sadık, Bliğa 
Mdbusu Şükrü, Çankırı Mdbusu Rıfat, Van Mebusu 
îbralh'ilm beylerin; Tetkiki Muihakemait Heyetine de 
İstanbul Mdbusu Hakkı Şitıasi Paşa ve Brituğrul Me
busu Ahmet İffet, Gaziantep Mdbusu Ferit, Kırşe-

ıhir Mebusu Ali Rıza, İsparta Mdbusu Hafız İbra~ 
him, Ayldın Möbusu Mithat, Biga Mdbusu Mehmet,. 
Denizli Mdbusu Haydar Rüştü, Rize Mebusu Esat 
Beylerin namzet olarak tefrik ve intüiihabı takarrür! 
dtmiş olmakla Heyeti Umumliyeye arz olunur. 

Reis Kâtip 
Biga Giresun 

Samih Rİfa't 
Tokat İstanbul 

Musitafa Hakkı Şinasi 
Çankırı Beyazılt 

Mdhmet Rifat Süleyman Suldi 
Mallaifcya 

Reşit 

REİS — Efendim, imtiiıhaba başlıyoruz. (Kura 
ille sesledi). Efendim, intihaplarda kura yoktur. Hu-
rufu heca sırasiyle olacaktır, (Reyler toplandı) 
Efendim reylerini istimal etmeyen arkadaşlar var mı? 
İstihsali ârâ hitam bulmuştur. 

Efendim, Şark İstiklâl Malhkemesi Riyaseti için 
yapılan intihap arasını tasnif etmek üzere Şükrü 
lBey Bolu, Yusuf Bey İstanbul, Esat Bey Rize, 

Memurin Muhalkematı Heyeti Intıilhalbatını tas
nif için Hafız Emim Bey İçel, Ruşen Eşref Bey Af
yon Karalhisar, Reşat Bey Saruhan. 

Memurin Muihakemait Tetkik Encümeni İnfâhaba-
tını tasnif için Mazhar Müfit Bey Denizli, Ziya Bey 
Sivas, Musa Kâzım Bey Konya, bakıura memur öl-
muşlardır. Tasnifi ârâya kadar onibeş dakika tenef
füs için celseyi tatil edttıyorum* 

Hitan» Celse; Saat : 3,45 
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İKİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat Saat : 4,00 

REİS : Ali Sururi Bey 

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

REİS — Celseyi açıyorum efendim, yoklama ya
pacağız. Ekseriyetin olup olmadığında şüphe vardır. 
(Yoklama yapıldı). 

REİS — Bir mesele hakkında muhterem arkadaş
ların nazan dikkatini celp etmek isterim. Her inti
hap yapıldıkça reylerini veren arkadaşlar salonu terk 
ediyorlar. Tasnifi ârâ için kura ile arkadaş tefriki ni
zamname icabatındandır. Bundan evvel yaptığınız in-
tihapda da aynı vaziyet vaki olmuş idi. Müzakere 
salonunda üç beş arkadaş mevcut idi, kura çektiği
miz arkadaşlardan bir kısmı dışarda idi çağırtık; gel
mekten imtina ettiler ve bazı arkadaşlar burada bu
lunduğu ve isimlerine kura isabet ettiği halde dışarı 
çıktılar. Bu vaziyet zannediyorum ki muhterem ar
kadaşlardan hiç birinin hoş göreceği bir vaziyet de
ğildir, Divan Riyasetimiz çok müşkil bir vaziyette 
kalıyor. Onun için tekerrür etmemesini bilhassa rica 
ediyorum. (Doğru sesleri). 

Efendim, intihapların neticesini arz ediyorum : 
Şark istiklâl Mahkemesi Riyaseti için yapılan inti
hapta 119 arkadaş reye iştirak etmiş, 114 rey Hacim 
Muhittin Bey, 1 rey Mithat Bey almıştır. 4 de Müs

tenkif vardır. Şu halde ekseriyet yoktur, ikinci defa 
intihap yapılacaktır. 

Memurin Muhakemat Encümeni için yapılan in
tihaba 1-38 arkadaş iştirak etmiştir. 

Hasan Şıkkı Bey (Antalya) 116, Muammer Bey 
(Sivas) 115, Münir Bey (İzmir) 115, Avni Paşa (Ce-
belibeket) 115, Maşar Müfit Bey (Denizli) 115, Hak
kı Bey (Van) 115, Cavit Bey (Diyarbekir) 115, Re
cep Zühtü Bey (Sinop) 115, Muhittin Bey (Elâziz) 
115, Hazim Bey (Niğde) 1, Abidin Bey (Saruhan) 1, 
Şevket Bey (Kırklareli) 1 rey almışlardır. 18'de müs
tenkif vardır. Binaenaleyh bu intihapla noksandır. 
İkinci defa intihap yapılacaklar. 

Memurin Muhakemat Tetkik Eneüjmeninin neti-
cei tasnifi henüz gelmedi. Şimdi yaptığımız yoklama
da mevcut aza 120 den ibarettir, binaenaleyh ekseri
yetimiz yoktur. 

Nizamnamenin böyle yoklamalar hakkında mev
cut olan hükmü ne ise, Divanı Riyaset onun icabım 
yapacaktır ve yapmaktadır. Cumartesi günü saat iki
de içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 4,20 
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