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BİRİNCİ CELSE 

Açılma Saatli : 2,5 Badezzeval 

REİS — Reteisani Vekili Hasan Fehmi Bey 

KÂTİPLER : Muhittin Baha Bey (Bursa), Feyyaz Âli Bey (Yozgat) 

REİS — Meclisi kü'şalt ediyorum. Zaptı sabık okunacak. (Kâtip Mulhlttin Baha Bey zaptı sabı'k hulâsa
sını dku'du) 

1, — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
İkinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendinin riya

setlerinde birinci celse zevalî saat iki buçukta inikat 
etti. Zaptı sabık kıraat ve aynen kabul edildi. Zongul
dak havalisinde hastaneler küşadına vesaireye dair 
Kastamonu Mebusu Suat Beyin teklifi kanunisi Lâ
yiha Encümenine havale ve harcırahlarından yüzde 
kırk katı esbabının istif sarına dair Malatya Mebusu 
Lûtfi Beyle refiklerinin takririnin bir ruznameye it
hali takarrür etti. Sinop Kalesinde muhtelif cezalar
la mahkûm bazı eşhasın bakiyei müddeti cezaiyeleri-
nin affı hakkındaki evrakın gönderildiğine dair Ad
liye Vekâletinin tezkeresi Adliye Encümenine, Darül-

mualliminlerin lağv ve Sultanilerin İdadi haline kalbi
ne dair Kütahya Mebusu Besim Atalay Beyin teklifi 
Lâyiha Encümenine havale olundu. Kavanini Maliye 
Encümeni için münhal azalıkların şubelerce ikmali 
tefhim edilerek ruznameye geçildi. Nisabı müzakere
nin tayini için müzakerata iptidar edildi. Bu hususa 
dair Bayazit Mebusuyla rüfekası tarafından verilen 
takriri kıraat edilerek gerek encümeni mahsusuna ha
valesi ve gerek tab ve tevziile yarınki ruznameye va-
zı veyahut hemen müzakeresi hakkında duru diraz 
müzakereden sonra derdest bulunan ruznameye vazı 
takarrür ve beş dakika teneffüs edilmek üzere celse 
tatil edildi. 
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İkinci Celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin riyasetlerinde ikinci 

celse saat 5,13'te inikat etti. Nisabı ekseriyete müteal
lik olup, evvelce Heyeti Ve'kileden mevrut ve Kanu
nu Esasi Encümenine muhavvel lâyihai kanuniyenin 
encümenden celbiyle takrirle beraber mevaddı sai-
reye tercihan müzakerenin icrası takarrür etti ve 
Dahiliye Vekâleti intihabatına başlanarak ara bilistih-
sal-tasnif için celse beş dakika tatil edildi. 

Üçüncü Celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin riyasetlerinde üçüncü 

celse saat beş buçukta inikat etti. Intihabata iştirak 
eden (202) zat olup nisabı ekseriyetin (103) olduğu 
ve (15) müstenkife karşı Refet Beyin (65), Nâzım Be
yin (66), Sırrı Beyin (31) ve zevatı sairenin de daha az 
rey kazandıkları cihetle yeniden intihabat icrası lü
zumu Makamı Riyasetten tebliğ olundu. Ertuğrul Me
busluğuna müntehap Hamdi Beyle, Oltu'dan münte-
hap Rüstem Beyin şubeden mevrut mazbatai intiha-
biyeleri kıraat ve kabul edildi. Dahiliye Vekâleti için 
yeniden ara istihsal edildikten sonra tasnif için celse 
yine beş dakika tatil edildi. 

Dördüncü Celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin riyasetlerinde dördün

cü celse saat altı buçukta inikat etti. Neticei inti-
h'aibatta araya iştirak eden (187) zait olup nisabı ekse
riyetin (94) ve (14) müstenkif bulunmasına göre (98) 
reyle Tokat Mebusu Nâzım Beyefendinin Dahiliye 
Vekâletine intihap olunduğu tebliğ kılındı. Müteaki
ben nisabı müzakere tayini hakkındaki müzakerata 
geçilerek gerek takrir ve gerek Heyeti Vekıilenin tek
lifi kıraat ve takririn tadil teklifi mahiyetinde olması 
kabul edildi ve müteakiben Heyeti Umumiyesi hak
kındaki müzakerenin kifayetine ve maddelere geçil
mesi ekseriyetle kabul edildi. Gerek lâyihai kanuni
yenin birinci maddesi ve gerek takrir üzerinde uzun 
müzakerattan sonra Antalya Mebusu Rasih Efendi
nin nazarı dikkate alınan takriri mucibince esas me
seleye müteallik takririn birinci maddesi aynen kabul 
edilerek lâyihanın birinci maddesi ikinci madde ola
rak, Sivas Mebusu Rasim Beyin nazarı dikkate alı
nan takririyle maddedeki (edilmeyecektir) kelimesi 
(edilmez) şeklinde tadilen madde kabul edildi. Ve 
ikinci maddesi üçüncü madde olarak aynen kabul ve 

lâyihai kanuniyedeki üçüncü madde dördüncü madde 
olarak kıraat ve bu baptaki müzakerenin kifayeti 
kabul olunduktan sonra verilen takrirlerden yalnız 
Karahisarısahip Mebusu Mehmet Şükrü Beyin takriri 
nazarı dikkate alınarak madde o suretle tashihan ka
bul olundu. Lâyihai kanuniyedeki dördüncü madde 
beşinci madde olarak kıraat olunmuş ve vaktin ademi 
müsaadesine mebni aynı ruzname ile Pazar günü aynı 
saatte içtima edilmek üzere zevali saat yedi buçukta 
celse tatil edildi. 

îkinci Reis Vekili Kâtip 
Hasan Fehmi Feyyaz Âli 

Kâtip 
Muhittin Baha 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Efendim dün son 
celsei içtimaimiz cereyan ettiği esnada buradan kalk
tığımdan dolayı Makamı Riyasetçe - ki hepimizin hür
met ettiği bir makamdır - bendenizin kalkıp gitmek-
liğimi Mecliste müzakerenin insidadı gibi bir harekette 
bulunduğum suretinde telâkki edilerek ihtarda bulun
muşlardı. Halbuki öyle bir maksadım olmadığını ve 
sırf şahsî içtihadımla kalkıp gittiğimden dolayı bu ih
tarın hakkımda varit görülmemesini Heyeti Muhtere-
meden rica ederim. 

REİS — Bu, yalnız ihtar muamelesi yapılan zat 
ile Riyaset arasında bir meseledir. Buna ait müzake
re cereyan edemez. Müfit Efendi Hazretlerinin Mec
listen kalkmalarını Makamı Riyaset inkıtaı müzake
re şeklinde telâkki ettiği için ihtarda bulundular. Ver
dikleri izahatı kâfi addediyor ve ihtarı refediyorum. 
Bu mesele bitmiştir. Zabıt hakkında bir mütalaa var 
mı efendim? 

İSMET BEY (Çorum) — Zabıt hulâsasına dair 
söyleyeceğim. 

Suat Bey ve rüfekayi muhteremelerinin verdikleri 
takririn tadilname şeklinde kabul edildiğini telhis eder
ken, birinci maddesi aynen kabul edildi deniyor. Hal
buki birinci maddesi aynen kabul edilmiş değil, ayrıca 
müzakere edilmek üzere kabul edilmiştir. 

(Aynen kabul edildi sesleri) 

REİS — Zabıt hakkında başka mütalaa var mı 
efendim? Zaptı sabıkı aynen kabul edenler el kaldır
sın. Kabul edildi. 

— 533 — 
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2. — AZAYl KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Erzurum Mebusluğuna Nusret Efendinin in
tihap edilmiş olduğuna dair Dahiliye Vekâleti tez
keresi. 

REİS — Efendim Erzurum azalığına Nüzhet (1) 
Efendinin intihap edildiğine dair Dahiliye Vekâleti
nin tezkeresi. 

2. — Cebelibereket Mebusluğuna Faik Beyin in
tihap edilmiş olduğuna dair Dahiliye Vekâleti tezke
resi. 

REİS — Cebelibereket azalığına Faik Beyin tayin 
edildiğine dair Dahiliye Vekâletinin tezkeresi var. 
Mazbatalar geldiği vakit icabını icra ederiz. 

3. — TEZKERELER 

1. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm Kara Ahmet 
hakkındaki evrakın gönderildiğine dair Adliye Vekâleti 
tezkeresi. 

REİS — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Kara Ah
met hakkındaki evrakın berayı tetkik gönderildiğine 
dair Adliye Vekâletinin tezkeresi. 

2. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Yusuf ve rü-
fekası hakkındaki evrakın gönderildiğine dair Adliye 
Vekâleti tezkeresi. 

REİS — Keza hiyaneti vataniyeden mahkûm Yu
suf ve rüfekasının hakkındaki Adliye Vekâletinin tez
keresi var. Bu iki takım evrakı da Adliye Encümenine 
gönderiyoruz, 

4 — MUHTELİF EVRAK 

/. — Bazı mahallerden mevrut bayram tebrikleri. 
REİS — Bazı mahallerden de bayram tebrikini 

tazammun eden telgraflar var. Riyaset icabını icra 
eder. 

5. — SUALLER 

1. — Malatya Mebusu Sıtkı Beyin, Posta Nizam
namesinin dördüncü maddesi mucibince ifayı muame
le olunmakta jıe gibi bir mahzur olduğunun Dahiliye 
Vekâletinden sualine dair takriri. 

REİS — Posta Nizamnamesinin dördüncü mad

desi mucibince ifayı muamele olunmakta ne gibi bir 
mahzur olduğunun Dahiliye Vekâletinden sualine da
ir Malatya Mebusu Sıtkı Beyin takriri var. Bunu da 
Heyeti Celilenizin tensibiyle Dahiliye Vekâletine tevdi 
ediyoruz. Cevabını verirler. 

6. — MAZBATALAR 

REİS — Lâyiha Encümeninden nazarı dikkate 
alınmaya lâyık veya gayri lâyık olduğuna dair bir kaç 
mazbata var, bunları okuyalım. Ait oldukları encü
menlere verdikten sonra ruznamei esasiye geçeriz. 

1. — [Karahisarışarkî Mebusu Mustafa Beyin, Mü-
dafaai Milliye için her şahsın emvali menkulesinden 
öşrünün alınmasına dair teklifi kanunisi ve Lâyiha 
Encümeni mazbatası. (2167) 

Suret 

Tebaai Osmaniyeden her şahsı mükellefin hanesi 
idaresinden fazıla emvali menkulei umumiyesinden 
yalnız bir defaya mahsus olmak üzere öşrünün Mü-

(1) Nusrat Efendi olacaktır. 

dafaai Milliye namına alınmasına dair Karahisarışar-
kî Mebusu Mustafa Beyin muhavvel on maddelik lâ-
yihai kanuniye ve esbabı muci'besi encümenimizce 
tetkik ve mütalaa olundu. Vatan ve milletin temini 
selâmet ve müdafaası ve amali meşruai milletin istih
sali uğrunda ihtiyari fedakâriden çekinmeyen ve ba
husus harbi umumiden beri malen, canen her türlü 
takdirlerin fevkinde ibrazı hamiyet ve hamasetten 
geri durmayan ve elan da bu gibi fedakârlık ihtiyarın
da devam edegelen milletin bir takım kuyut ve şerait 
dairesinde mahasah hayatına vaziyed muvafıkı ma-
dalet olamayacağından ve masarifi harbiyenin suveri 
sairei resmiye ve meşruada emri tedarik ve temini 
Hükümeti Milliyece her an pişi teemmül ve nazara 
alınmakta bulunduğu da maaşsükran görüldüğünden 

— 534 — 
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halen «malâyuta'k» ve nabeca olan teklifi mezkûrun 
reddiyle Heyeti Umumiyeye arzı tezekkür kılındı. 

Lâyiha E. Reisi 
Kırşehir 
Müfit 

Kâtip 
Antalya 
Ali Vefa 

18 Ağustos 1336 

M. M. 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 

REİS — Mazbata hakkında mütalaa var mı? Lâ
yiha Encümeninin mazbatasını kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Lâyiha Encümeninin mazbatasının kabu
lüyle teklif reddedilmiştir efendim. 

2. — Siverek Mebusu Mustafa Lûtfi Beyin, mu-
hasebei hususiyelerin lağvine (2/34) ve muhasebei 
hususiyelerin lağvine dair evvelce verdiği teklifi ka
nuniye bir madde ilâvesine dair iki kıta teklifi kanuni
si ve Lâyiha Encümeni mazbatası. (2J46) 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Muhasebei hususiye teşkilâtının lâğviyle memu
rini maarif maaşatının Muvazenei Umumiyeden tes
viye ve itasına dair Siverek Mebusu Mustafa Lûtfi 
Beyin 17 ve 27 Temmuz 1336 tarihli iki kıta takriri
ne merbut sekiz maddelik lâyihai kanuniyesi Heyeti 
Umumiyeden encümenimize havale buyurulmakla kı
raat ve tetkik olundu. Esasen haddi kifayede bulun
mayan muallimin maaşatının memurini sairei Hü
kümet misillû zammiyata tabi bulunmaması hakikaten 
calibi nazarı dikkat bir adaletsizlik teşkil ederken bazı 
mahaller idarei hususiye varidatının ademi kifayesi 
hasebiyle bu cüzi maaşın da aylarca tehiri istifası 
müntesibini maarifi cidden yeis aver bir vaziyete ko
yarak terki meslek zaruretine sevketmiş ve bu suretle 
de hayatı irfanımızda rahneler açılmaya başlamış idi. 
İşbu lâyihai kanuniye mehaziri mevcude ve varideyi 
def ile mesleki maarifin ihyasını kâfil tedabiri muhte
vi bulunduğundan nazarı dikkate alınmaya şayan bu
lunduğu maraziyle Heyeti Celileye takdim olunur. 

Lâyiha E. Reisi 
Kırşehir 
Müfit 

Kâtip 
Antalya 
Ali Vefa 

17 Ağustos 1336 
M. M. 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 

REİS — Mazbata ha'kkında mütalaa var mı efen
dim? Dahiliye Encümenine göndereceğiz. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Encümene gidecek
se gitsin efendim. 

REİS — Reddi hakkında mütalaa var mı efen
dim? (Hayır sesleri) O halde Dahiliye ve Maarif en
cümenlerine tevdi ediyoruz. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Maliye ile 
alâkası yok mu efendim? 

MUSTAFA LÛTFİ BEY (Siverek) — Muvazenei 
Umumiyeye.... 

REİS — Muvazeneye tabiatiyle gider efendim. 
MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — Lü

zum yok efendim. Bendenizin kanaatimce, bu mese
lenin Muvazenei Maliye Encümenine gönderilmesine 
lüzum yoktur. Çünkü Muvazenei Umumiyeden tes
viye edilsin diyor, bu doğru değil ve olacak bir şey de
ğildir. İdarei hususiyelerin lağvinden bahsediyoruz. 
Bu, katiyen olacak bir şey değil. Biz bir taraftan teş
kilâtı halka doğru daha ziyade takrib edelim, teşki
lâtta halka daha ziyade vasi salâhiyet verelim der
ken, evvelce verilmiş olan bir takım hukuku da on
ların elinden alarak, doğrudan doğruya Muvazenei 
Umumiyeye, yani Hükümeti merkeziyeye vermek gay
ri caiz bir şeydir. Mesele yalnız dahilî bir teşkilâttır. 
Bir de Maarif teşkilâtıdır. İdarei hususiyemizin teş
kilâtı kâfi değil ise, Tedrisatı İptidaiye Kanununun 
tadili lâzım geliyorsa bu; onların tadil ve ıslahı me
selesidir. Muvazenei Maliyeye katiyen taallûku yok
tur. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarsahip) ~- Hal
ka doğru programı yaşasın öyle ise... 

REİS — Malûmu âliniz lâyiha ait olduğu encü
mene gitmiştir. Müzakereye lüzum yoktur. 

7. —' MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

/. — Bayezit Mebusu Mehmet Beyle rüfekasının, 
Meclisin şeklinin tespitine nisabı müzakereye, tahsisa
ta ve Meclis azalığıyla içtima edebilecek memuriyet
lere dair teklifi kanunisi ile (2/84), Nisabı müzakere 
kanunu lâyihası. 
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REİS — Müzakereyi esasiyeye geçiyoruz. Nisabı 
müzakerata dair dünden kalan maddeleri okuyunuz 
efendim. 

MADDE 5. — Büyük Millet Meclisi azasının be
herine Meclisin hali inifcadda bulunduğu müddetçe 
şehri iki yüz lira tahsisat ita olunur. 
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RASİH EFENDİ (Antalya) — Aynı madde için 
bir teklifim vardır lütfen okunsun. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Şimdi efen
dim zannederim bendenizden evvel söz söyleyen Ra-
sih Efendinin mütalaalariyle bundan evvel kalabalık 
ve ekseriyetti rüfeka tarafından verilen takririn ikin
ci, üçüncü, dördüncü, beşinci maddeleri birleştirile
cek olursa aramızda o kadar ehemmiyetli bir fark ol
madığı anlaşılır. Rasih Efendi, bu teklifatın birleş
tirilmesini teklif etmişti. Şimdi bendeniz... 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Birinci, ikinci, üçün
cü maddelerle dördüncü, beşinci maddelerin tayyını 
teklif ettik. Altıncı maddenin kanuna ilâvesiyle tadilen 
kabulünü teklif etmiştik. 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Rasih Efen
dinin mukaddemesi herhalde ihtilâfın olmadığı yolun
da idi. Şimdi efendim Heyeti İcraiyenin teklifi ile 
takrir arasında gayri kabili imlâ muhalefet vardır. Bir 
defa Heyeti İcraiyenin teklifinde münhasıran Büyük 
Millet Meclisi azalarına şehri verilecek muhassasat 
mevzubahisdir. Başka bir şey yoktur. Halbuki diğer 
mevad arasında, yani takrirde henüz daha mevkii 
müzakereye konulmayan ve tabii konulması icabeden 
her bir madde de ayrı, ayrı hususat mevkii müzakere
ye konulmuştu, bir defa nısab meselesi Heyeti İcra-
iye teklifinde asla mevzubahis olmamıştır. Sonra mev
zubahis etmemekle Heyeti İcraiye zımnen şimdiye ka
dar cereyan eden usulü kabul etmiş demektir. Nasıl 
ki, şimdiye kadar adedi mürettep üzerinden devam 
ediyorsak o şekilde devamı tensip etmiştir. Nitekim 
esbabı mucibe lâyihasında ve tahsisat meselesinde, tak
rirde olduğu gibi dört ay filân diye tasrih etmemiş
tir. Bu teklif bizim arzu ettiğimiz istimrara en muvafık 
şekilde bir tekliftir. İstimrar kararı tamamiyle var
dır. Fakat mezuniyet ve zaruretler zuhurunda Mecli
sin muvafakatiyle olan in'fikâkler tabiatiyle bu kay
dın , haricindedir. Şimdi Heyeti İcraiyenin bir nisap 
meselesini mevzubahis etmemesi bir hatadır. Eğer 
her vakit dediğimiz gibi, başımızı muayyen bir usul 
ve kanuna rabtetmek istiyorsak, mevaddı esasiye va
zetmek için ancak lâzım gelen ekseriyet henüz bura
da teşekkül etmiş değildir. Kavanini esasiye vazı için, 
malûmu âliniz, adedi mürettebimiz üç yüz küsur ol
duğuna nazaran, herhalde iki yüzden fazlaya ihtiya
cımız vardır. Halbuki biz bu miktarı aşamadığımıza 
nazaran, daha doğrudan doğruya lâzım gelen miktarı 
bulamadık. Halbuki zaruretler memnu olan şeyleri 
mubah kılacağına binaen, biz mevaddı esasiyeyi ade
di mürettebin değil, mevcudumuzun sülüsanı ekseriye
tiyle ittihaz ve kabul ettik. Fakat hatanın herhangi 
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i noktasından dönülmek şart olduğuna göre, Heyeti İc
raiyenin teklifatına nisabı içtima ve müzakere için 
bir kaydın ilâvesi lâzımdır. Efendim bu kayıd nasıl 
olmalı? Eğer takrirde mevzubahis olduğu gibi, me
vaddı âdiye için budur, mevaddı esasiye için budur, 
diye her azaya iki sıfat vermek mevzubahis olursa, 
bendeniz bunun aleyhtarıyım. Derim ki teklif sureti 
katiyede olmalıdır. Meselâ üç yüz altmış mevcuda na
zaran kaç olacağız? (183 sesleri) 183 olması lâzımdır 
değil mi efendim? Şimdi demek ki biz burada müza
kere edebilmek için 183 olmamız lâzım. Fakat vaziyet 
hususiyemiz icabettiriyor ki; (183) olamaz ve ihtimali 
yoktur. Bunu sabit bir şekilde irca edersek, zannede
rim meseleyi daha iyi halletmiş oluruz. Takririn esa
sı, mevaddı adiye için (183) dür. Şimdi (120) ile (183) 
arasındaki fark (60) dır. Demek ki (60) üzerinden bir 
miktar oynayacaktır. Eğer Heyeti Muhtereme (140) 
veya (150) gibi sabit bir miktarı muhafaza ederse o 
vakit içtimamızın küşadı adedi muayyenin bulunup 
bulunmamasiyle anlaşılabilir. Ve bunlara artık me
vaddı esasiye için (20) fazla rey ita etmeniz lâzım ge
lir deriz. (Bunlar fazla sesleri) 

Müsaade buyurunuz, nisabı müzakerenin dördün
cü maddeye taallûku vardır ve aynı zamanda takrir 
meselesi azayi tahsisat itibariyle de ikiye tefrik ediyor. 
Dört ay için maktuan bir para veriyor. Sonra kalan
lar için ayrı bir para veriyor ve bir takım kayıtlar da
hi ilâve ediyor ve diyor ki; işbu tazminat mebdei içti
ma olan senei âtiyeye kadar devam eder. Bir defa 
mezun olanlar tahsisatını alır. Bir kaç defa mezun 
olanlar almazlar. Eğer tahsisat ve tazminat namı al
tında verdiğimiz muhassasat vazifeye devamın muka
bili ise ve aynı zamanda ihtiyatın refi mânasını mü-
ıfit ise, lizaruretin bir senei içtimaiye zarfında iki de
fa, üç defa mezuniyet istihsal ermiş bir zatın, sen her
hangi bir sebeple olursa olsun iki defa mezun oldun» 
üç defa mezun oldun diye akran ve emsalinden dûn 
bir mevkiye ve mahkûm bir mevkiye düşmesi zannet
mem ki adaletle, müsavatla kabili telif olsun. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — O halde istifa 
etsin efendim. 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Lizaruretin 
tabirini koydum efendim. Binaenaleyh, şekildeki itti-
rad ve intizam itibariyle, Heyeti Vekilenin teklifinde 
daha çok isabet vardır. (Ne malûm? Sesleri) Var ki; 
Heyeti Vekile bu teklifi yaparken, elbette mebusların 
kesesinden evvel Hazinenin istitaını düşünmüştür. 
Onun için istiyoruz ki; Maliye Vekili Bey kendisine 
arz edilen ve kendileri tarafından teklif edilen şekil
lerden hangisini millet için daha nâfidir, bunu bize 
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izalh etsinler ve muayyen hesaplar üzerine adımlarımı
zı atmamıza vesile olsunlar. Çok zaman en basit gö
rülen bedihiyat, bilhassa hesap bedihiyatı her kafanın 
salâhiyettar olmadığı bedihiyattandır. Nitekim bir Ma
liye Vekili bulmak icafoederse hepimiz aczimizi itiraf 
etmiş oluruz. Onun için bendeniz teklif ederim; Fe
rit Bey, Hazinei milleti müdafaa itibariyle, hangi tek
lif muvafiksa onu bize söylesinler, mesele hallolun-
sun. Bedihiyat diye geçmeyelim. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Rica ederim, Mec
lis oraya buraya bağlı değildir. Bir de Ferit Beye... 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Malûmatı 
çok olanlardan malûmatı az olanların istianeleri bize 
pek çok faidelidir. Rica ederim ben iddia edemem, 
hesap ve kitapta onun kadar yeditulâ sahibi değilim. 
İzahat versinler. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — Be
yefendiler; Hazinei maliyenin vekili müdafii bendeniz 
değil sizlersiniz. Binaenaleyh bu meselenin müdafaası 
bendenizden ziyade sizlere ait bir meseledir. Refik 
Şevket Bey biraderimizin teveccühatına rağmen bende
niz bunu arz edeceğim. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Maliye Ve
kili olduğunuzdan söyledim. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (Devamla) — Mü
dafi buyurdunuz da... Yani müdafii yegânesi değilim. 
Bendenizin sizin vekilinizim ve Hazinei Devletin mü
dafaası için sizler burada içtima etmişsinizdir. Şimdi 
efendim icabettiği için bu hususa dair maruzatta bu
lunayım. Mebusanı kiramın tahsisatı meselesi... Bu 
tahsisat meselesinde - Evvelce de bilmünasebe arz et
miştim - Hükümetin müzakerata, hatta bir tarafı il
tizam ederek, iştirak etmesi doğru değildir. Heyeti 
Âliyenize arz ettiğim veçhile, her biriniz ayrı ayrı 
Hazinenin müdafii ve vekili olmak itibariyle, kendi 
hakkınızda lâzım gelen kararı kemali serbesti ile, iste
diğiniz tarzda ittihaz buyurabilirsiniz. Çünkü Devle
tin, milletin bütün mukadderatına vaziyet etmiş bu
lunan bir Heyeti mesaili hususiyesine, onun intihap 
ettiği Heyeti Vekilesi katiyen müdahale edemez. Me
sele nazariye itibariyle bu haldedir. Ameliye itibarı
na gelince : Teklif edilen şekil ile rüfdkayi kiram ta
rafından teklif edilen şekil arasında farkı azim yok
tur. Çünkü Heyeti Vekile, bugünkü vaziyeti esasiye-
mizin bâ sı cihetlerini ihtiyacı zamana göre tadil için 
vaki olan teklifatmda, mebusanı kiramın şehri 200 li
ra alması muvafık olduğunu, ye, çünkü zamanımızın 
esarının yüksekliği dolayısiyle mebusanı kiramın böy
le bir ihtiyaç karşısında bulunduğu fikrini tevlit etmiş
tir. Bu suretle kabulünde, biraz sonra tafsil edeceğim 
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veçhile, mebusanı kiramın hali inikatta bulunduğu za
mana mahsus şehrî tahsisatları ile bir de her sene za
rurî olan bir harcırah meselesi mevzubahis olmuştur. 
Şimdi Heyeti Aliyenizin bazı azası tarafından teklif 
edilen takrir ile başka bir şekil iktisap ediyor. Yani 
Heyeti Vekilenin tasavvuru ile Heyeti Aliyenizin ta
savvuru arasında bir fark hâsıl oluyor, hadis oluyor. 
Rüfekayi kiramın verdikleri takrirde; Meclistin müste-
mirren inikadı kabul buyuruluyor. Tabii bilistimrar 
kabul buyurulursa, harcırah mevzubahis olamaz. Mec
lise bir gelindiği zaman harcırah alınır, bir de Meclis 
vazifesine hitam verdiği zaman. Bu; karar ile teayyün 
ettikten sonra, avdet harcırahı mevzubahis olur. Bu 
hesapları yekdiğeriyle karşılaştıracak olursak ikisi bir
birine muadil oluyor. Uzun uzadıya rakamla bu ciheti 
arz etmeye lüzum görmüyorum. Yalnız Heyeti Vekile 
karariyle Heyeti aliyenizin teklifi arasındaki mubaye-
net, rakam meselesinden değil, bir takrir meselesinden 
hadis olmuştur. Biz Heyeti Vekilede bu müzakereyi 
iltizam eden kanun lâyihası teklif etmek lüzumunu 
düşündüğümüz zaman, arkadaşlarımızın söyledikleri 
veçhile, evvelce vaki olan müzakeratı esaslı bir nokta
ya raptetmek fikriyle yaptık. Evvelce müzakere cere
yan etmişti, bir neticei katiyeye İktiran etmedi. Fakat 
o bize gösterdi ki; vaziyeti hazıramızda mucibi ıslah 
bir hal vardır. Bir yeni kaide kabul emek ıztırarında-
yız. İşte bu teklifi kanunimiz bu ıztırardan tevellüt et
ti. Biz bütün efkâra icrayi tesir eden şu vaziyeti, şu 
fikri sağlam bir esasa raptetmek için şu tarzda idareyi 
mülâhaza ettik, düşündük ki; hiçbir Devlet, tamamiy-
le bedevi aşiret, yahut gayri medenî bir cemiyet olma
dığı halde, kendi kavanini esasiyesi mevcut olmaksı
zın idamei hayat edebilsin. Biz dükündük ki; her ce
miyetin muhakkak bir kanunu esasisi ve bir hukuku 
esasiyesi mevcuttur. Evet o kanunu esasi veya huku
ku esasiyesi vaziyeti hazıraya muvafık olmayabilir. 
Baştan aşağı ıslah edilmek ve bazı noktaları mucibi 
tadil olmak lâzım gelebilir. Bazı noktaları gayri kabili 
tatbik olmak itibariyle mühmel olabilir veya şekli aha
ra kalbedilebilir. Çünkü bu kanun, şüphesiz insanların 
verdikleri bir kararın zübdesidir. Her şey yapılabilir. 
Fakat bir karar ittihaz edilmeden ve Devletin şekli 
hayatı bir kanun ile tadil ve tebdil edilmeden evvelki 
şekil, minelbap ilelmihrap yikılamaz. Bu; idamei mev
cudiyet etmek isteyen cemiyetin ve milletin' yaşaya
bilmesi ve hayatında mühafazai ıtrat ve intizam ede
bilmesi için en esaslı bir şarttır. Hukuku esasiye ve 
kavaidi esasiye, bunlar, yalnız Devletin teşkilâtına de
ğil, hukuku ammeye, hukuku millete, hukuku milliye--
ye, hukuku idariyeye, hulâsa bin türlü hukuka şamil 
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bir takım kavaidin mecmuudur. Binaenaleyh yerleri
ne başka bir vaziyet, başka bir şekil, başka bir ka
nun ikame etmedikçe ortadan kalkmış addedilmez. 
Binaenaleyh kanunu esasî diye, Devletin öteden beri 
şeklini muhafaza eden şeklin, biz bugün için de yine 
bir esas olduğu kanaati kabul ettik. Yalnız evvelce arz 
ettiğim veçhile, bunun bazı noktaları muhtacı tamir, 
bazı noktaları mühmeldir ve biz lâzım gelen yerleri 
tamir zaruretindeyiz. Taibi mühmel olması lâzım ge
len yerlerde de imhal zaruretindeyiz. İşte... 

DR. SUAT BEY (Kastamonu) — Maddeye dair 
söyleyin. 

MALÎYE VEKİLİ FERİT BEY (Devamla) — 
işte şu esası bir kere mülâhaza ettikten sonra, bu
günkü vaziyete göre, ne gibi eşkâli kabul etmekliği-
miz lâzımdır? Meclisin heyeti umumiyesini düşündük, 
İstanbul düşman tarafından işgal edilmiş, Makamı 
saltanat ve hilâfet esarete alınmış, Devletin milli ve 
meşru Meclisi Mebusanı cebren ve kahren sed ve ben-
dedilmiş, mebusları dağıtılmış. Bu hal ve vaziyette, 
Devletin ve milletin hukukunu muhafaza etmek iste
yen Anadolu milleti, Türk milleti kalkmış, kendi hu
kukunu, kendi menafiini muhafaza etmek üzere bu
rada Büyük Millet Meclisini toplamış. İşte bu Büyük 
Millet Meclisi bir hakikattir. Tekmil kaidelerin ve 
tekmil müesses kavaidin fevkinde mevcut ve hayatını 
idame eden bir hakikattir. Binaenaleyh Büyük Millet 
Meclisi hakiki bir kuvvettir dedik. Bu hakiki kuvveti, 
şu hal ve vaziyette, azayi kesiresiyle, muhafaza ve ida
me etmek lâzım mıdır, değil midir? Bunu düşündüğü
müz zaman gördük ki; Devletin bütçesi, mebusanın 
tabii olmak üzere temin edilmek lâzım gelen ihtiyaç
ları derecesinde, bütün bu kesir Heyeti Mebusenin 
ihtiyacını ilâ nihaye ihtimal ki temine muktedir ola
mayacaktır. İlâ nihaye ihtimal ki büyük bir masrafı 
müeddi olacaktır. Binaenaleyh çarei hal düşündük; o 
çarei hal, ancak tabii surette Devletin mukadderatına 
vaziyet ermiş olan bu Meclisin tabii bir surette küçül-
mesidir dedik. 

Binaenaleyh yeni yeni inhilâl edecek yerlere me
bus intihap ettirmemek usulünü kabul ettik ve bunu 
Büyük Millet Meclisi kabul edecek olursa, o vakit ta
bii bir surette, kendi kudret ve kuvvetinden hiçbir şey 
zayi etmemek şartiyle, vaziyeti maliyemizin istilzam 
ettiği şekle rücu edecektir. 

KADRİ AHMET BEY (Diyarbekir) — Biraz da 
harcırahlara dikkat edilse... 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (Devamla) — 
Harcırah meselesi zannederim mevzubahis olamaz. 

Çünkü yüzde kırk tenzil ettik ve zannederim ki daha 
ziyade tenzile imkân ve müsaade yoktur. 

KADRİ AHMET BEY (Diyarbekir) — Keskin'e 
üç kaymakam tayin edildi. Üç defa üçer bin kuruş 
harcırah verildi, 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (Devamla) — O 
büsbütün başka bir meseledir. Dahiliye Vekilinden 
sual edersiniz. Binaenaleyh Beyefendiler; biz Heyeti 
Celilenizin hukuk ve salâhiyetinin, muvakkat veya da
imî surette tefrikiyle, bazılarının takviye, bazılarının 
da zaiflanması cihetiyle, muvafık olmadığını düşüne
rek, bütün Heyeti Celileniz azalarının ayni hukuk ve 
salâhiyetle daime vazifei teşriiye ve vazifei icraiyele-
rini ifa etmesi suretinde kalmasını ve Meclis azasının 
yavaş yavaş azaltılması şeklini muvafık bulduk. Yani 
kabul ettiğimiz esas şekil budur. Şimdi, tahsisata mü
teallik meseleye gelince : Biz düşündük ki efendiler; 
tahsisat meselesinde Meclisimizin ne kadar zaman ini
kat edeceği, ne kadar zaman icrayı faaliyet edeceği 
ve ne kadar zaman icrayı faaliyeti kendi arzusiyle 
bir tatil müddetine tâbi tutacağı meselesini müzakere 
ettik ve biz tasavvur ettik ki efendiler; Heyeti Celile
niz yazın bir türlü meza'himi altında burada müçtemi 
bulunmak zaruretinde bulunduğu halde, ihtimal ki ge
lecek senenin ayni yaz mevsimlerinde heyeti mecmua-
siyle değil, hatta bir kısmiyle burada daimi surette 
ikamete memur olsun. Biz öyle zannettik iki; Mecli
sin tabii bir hale, bilumum Mecalisi Milliyenin, bütün 
dünyadaki Mecalisi umumiyenin kabul ettiği gibi, 
Meclisimizin de tabii hale rücuunu, ta gelecek sene
nin yazında olmak üzere kabul ettik ve o vakte ka
dar bu hal devam edecektir. Bugün Heyeti Âliyenizin 
kendisine tatil vermesi mümkün değildir ve kış da ta
bii böyle geçecektir. Fakat gelecek sene biz tahmin et
tik ki : Of artık bıktık, sıkıldık bu sıcaklardan ve bu 
faaliyetlerden, biz kendi kendimize bir ay, iki ay izin 
veriyoruz, diyeceğiz. Bu' olmayacaktır, diyemeyiz. 
Çünkü olmuştur. İki bayram geçti ve her iki bayram
da da Heyeti Âliyeniz kendisine lâzım gelen tatili 
verdi. Demekki Heyeti Âliyeniz kendisine mevdu bu« 
lunan vezaiften bir kısmını Heyeti Vekilenize terk... 

BİR MEBUS BEY — Bayram münasebetiyle şi
mendifer güzergâhındakiler gitmiştir. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (Devamla) — He
yeti Vekilenize terkederek gittiniz. Heyeti Vekile, He
yeti Celilenizin müçtemi bulunmadığı zamanlarda, 
Heyeti Âliyenize mevdu olan bilcümle vezaifi ifa et
ti ve zaten ancak o tarzda ayrılabilirdiniz. Ancak bu 
tarzda kendinize tatil müddeti verdiniz. Binaenaleyh 
biz dedik... 
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MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Meclis tatil edilmemiştir. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (Devamla) — 
Efendim, bayram tatili var, bunu inkâr mı buyuru
yorsunuz? Şimdi efendim, biz tasavvurumuzda diyor
duk ki; Heyeti Celileniz müsait bir zamanda, bundan 
sekiz, on ay sonra ittihaz edeceği karar ile kendisine 
bir kaç aylık tatil müddeti bahşedecek olursa o za
man alacağı şehrî tahsisat ile kendilerine her sene ve
rilecek harcırah miktarı, yine Heyeti Âliyeniz tara
fından, rüfekayi kiram tarafından teklif edilmiş bulu
nan şekildeki senelik muhassasata tamamiyle muadil 
bir halde olacaktır. 

Binaenaleyh bizim takip ettiğimiz noktai nazar 
bundan ibarettir. Refik Şevket Bey arkadaşımız, her 
iki teklif arasındaki cüzi ihtilâftan neşet etmiş bir me
seledir diyor. Binaenaleyh bu, on lira yukarı, on lira 
aşağı derecesinde gayet cüzi bir fark ihtiva eylemek
tedir ve hatta 10 aşağı 10 yukarı olarak sizin teklif 
ettiğiniz biraz fazla veya nakıs olsa, bizim teklifimiz 
biraz fazla biraz noksan olsa, Heyeti Vekilenin bu 
hususta hiçbir kararı, hiçbir fikri yoktur. Heyeti Celi
leniz ne tarzda kabul ederse, Heyeti Vekile de onu 
kabul edecek ve maliye de onu tamamiyle tediyeye 
mecbur olacaktır. 

RASlH EFENDİ (Antalya) — Bendeniz üç defa 
çıktım ve üçünde de arz etmiştim ki : Bir an evvel 
şu müzakereyi neticelendirelim. 

ALİ SÜRURİ EFENDİ (Karahisarışarkî) — Bi
naenaleyh kısa söyleyiniz. 

RASlH EFENDİ (Devamla) — Kısa söyleyeceğim 
ve rica edeceğim ki müzakerata geçelim. Ferit Beye
fendi Hazretlerinin beyanatlarında iptida şunu anladık 
ki; Hükümet teklifinde biraz maliyeyi siyanet eylemiş 
ve verilecek tahsisatla maliyece daha faideli cihet ilti
zam edilmiş. Fakat bendenize kalırsa, Hükümetin tek-
lifatı ile rüfekayi kiram tarafından teklif edilen me-
vat arasında biraz fark vardır zannederim. Yani Hü
kümetin teklifi daha fazladır. Rüfekayi kiram tarafın
dan vukubulan teklif daha azdır. Bir bu nokta, mali
yece tasarrufa ihtiyaç hâsıl olunca, iptida kendileri
nin izahatında beyan buyurdukları veçhile, bugünkü 
teşkilât için x her şey Meclistir buyurdular. Mademki 
böyledir. İptida Meclisi görmelilerdi. Tasarruf için... 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — 
Bendeniz böyle bir şey söyledim mi efendim? (Hayır, 
hayır sesleri) 

RASlH EFENDİ (Antalya) — Tasarruftan bahis 
buyuruldu efendim. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — 
Üç yüz altmış kişiyi muhafaza mı etmek istiyorsunuz? 

RASlH EFENDİ (Devamla) — Dördüncü, beşin
ci maddeler Hükümetin teklifindeki, yani evvelki tek
lif veçhile dördüncü, beşinci madde idi, şimdi beşin
ci altıncı oluyor. Bir teklifle maddelerin tayyi ile tek-
lifimizdeki ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı 
maddelerin müzakeresinin kabulünü arz etmiştik. 

Buna sebep de bu beşinci maddede bir defa (Mec
lisin hali inikatta bulunduğu müddetçe denilince, al
tıncı maddede tasrih buyuruluyor ki; bu tahsisatın 
nısfı veriliyor. O vakit zannederim Meclisin hali ini
katta bulunacağı müddet kalmaz bendenize kalırsa. 
Çünkü bu tahsisatın nısfı verilip de azayı kirama me
zuniyet verilecek olur ise, onların işleri tekrar avdete 
mani olur. Zannederim herkes mezun olur. Bu suret
le iş halledilecek olur ise Hükümet zannederim bunu 
nazarı dikkate almamıştır. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — 
Mezuniyeti Meclisi Âliniz verecektir. 

RASlH EFENDİ (Devamla) — Onun için gerek 
nisabı müzakere ve gerekse Hükümetin şu altıncı 
maddesinde zikretmiş olduğu mezuniyet meselesinin 
tabii takrirde teklif edilen şekilde kabulü zaruri de
ğildir. O şekil kabul olunmazsa daha başka şekilde 
halledilir. Binaenaleyh dün ikinci bir takrir vermiş
tim. Üçüncü, dördüncü maddelerin müzakeresine ge
çilmesi içindir. Tensip buyurulur ise o takrir okun
sun, müzakeresine başlayalım. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Muhterem arkadaşlar; bu meselenin daha ziyade uza
yıp gitmesine bittabi hiçbirimiz razı olamayız. Fakat 
bu mesele halledilemediği için müzakere uzayıp gidi
yor. Şüphesiz ki şu müzakerenin devamına bâis olan 
şey, nisabı müzakere meselesidir. 

Zaruretler kendi miktarlarınca takdir olunur. Bu 
zaruretlerdir ki bu müzakereyi açmıştır. Halbuki dün-
denberi müzakeresine devam ettiğimiz Hükümetin tek
lifinde, nisabı müzakere hakkında kati bir esas yoktur. 
Hükümetin teklif etmiş olduğu lâyihai kanuniyenin 
dördüncü maddesi; Büyük Millet Meclisi azasının 
beherine hali inikatta bulunduğu müddetçe şehriye 
ikişer yüz lira tahsisat ita olunur diyor. Halbuki bu 
madde öyle bir zan ve zehap hâsıl ediyor ve öyle 
bir şüphe veriyor ki insana, Meclisin inikat etme
diği zamanlarda olacakmış gibi bir zehap veriyor. Hal
buki Meclisin inikat etmediği bir zaman olmayacak
tır. Demin Maliye Vekili muhteremi buyurdular ki; 
Meclisi Âli iki bayram tatili yaptı dediler. Hayır efen
diler, Meclisi Âli iki bayram tatil yapmamıştır. Mec-
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lisi Âli bayram münasebetiyle içtimai umumisini bir 
kaç gün fasıla ile a'ktetmiş'tir. Ara sıra içtimai umu
mî aktetmediği zamanlar da va'kidir. Aza encümenler
de çalışmıştır. İşte bayram münasebetiyle içtimai 
umumî aktedilmemiştir. Encümenlerde çalışılmıştır. 
Meclis açıldığı günden bugüne kadar tatili içtima et
miş değildir. Benim bildiğim budur. 

DR. MAZHAR BEY (Aydın) — Millî ve dinî gün
leri saymak ve hürmet etmek zaruridir. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Tatil me
selesi mevzubahis değil ve olamaz. Bu Meclisin sıfatı 
tatil meselesini kaldırmıştır. Tatile mânidir. Nisabı 
müzakere - ki en ziyade bu kanun müzakeratının de
vamına sebep olan nisabı müzakeredir - Nisabı mü
zakere ne olmak lâzım gelir ve ilmen ne olabilir? 
Bendeniz bu nokta üzerinde tevakkuf etmek isterim. 
Nisabı müzakere malûmu âlileri, adedi mürettebin 
nısfından bir fazlası olmak lâzım gelir. Bizde adedi 
mürettep nedir ve ilmen ne olması lâzım gelir? 

REİS — Müzakere ettiğimiz, kanunun dördüncü 
ve beşinci maddesidir. Beyanatınız o madde makamı
na kaim olacak teklifinize inhisar etsin. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Efendim 
oraya inhisar ediyor. 

REİS — Başka maddeden bahsediyorsunuz. İfa-
datınız yayılıyor. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Hayır Be
yim, oraya inhisar ediyor. Müsaade buyurunuz, ya
yılmıyor. Bilâkis toplanıyor. Yalnız zatı âliniz bir 
kaç dakika müsaade buyurmuş olsa idiniz meselenin 
dağıtmadığı tezahür edecekti. Malûmu âlinizdir ki; 
Heyeti Temsiliyenin tebliğ edip Meclisin kabul ettiği 
bir esas, bir talimat vardır. O esas mucibince, her da-
irei intihabiyeden beşer mebus intihap edilmiştir. Alt
mış bir dairei iritihabiye vardır. Altmış bir dairei 
intihabiye, beşerden üç yüz kişi eder. Sonra bu mec-
muun içine bir de İstanbul'dan gelen arkadaşlar ka
bul edilmiş ve inzimam etmiştir. Bunlar munzamdır. 
Adedi mürettep üç yüz beştir ve onun nısfından bir 
fazlası olan yüz elli üç nisabı müzakere olması lâzım 
gelir ve nisabı müzakere yüz elli üçtür. Yüz elli üç kişi 
ile bu Meclis açılır. Yüz elli üç kişi ile müzakeresine 
devam edebilir. 

İSMET BEY (Çorum) — Galiba onliaır haşvi za
it oldu, tenziıM yapmış olsaydınız diaiha 'iyi oluırdiu. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamila) — Azalyii 
nıüreittabeye dahildir. Reyi dJe vardlıtr, fıaifcaıt infisahı 
mıüzateeıyi tayin atmıak ipin... (GürülitüiDer). Mlüisıa-
aıde 'buyurum efendim, Peık yanfliş zan ve zahıaplta bıu-
lunıuıyoırısiunuz. Nisiabı müzajkereyi taylim içlin böyle 
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ilimli ıbir esas olımıah. Yani 'yüz eflllıiı üç kişi ollmıatoduri. 
Bazıları yüz yirmi die olsun dem'işttir. Faıkat bliır esa
sı İlimi olmak üzere söylenmemiştir. Bendemiz ütme 
müstenit olmak ve bugünıku teşkilatımızla muvafık 
bulummalk üzeırıe bunu söyledim. Şiiımdi bu esasa 
mıüsıteniiıt olmak üzere ve Meclisin dailmıi olaralk 'içti
mai nazarı dikkate alarak, Hükümetlim teklliıfilnıim ilki 
madldıasinü bir malddle halinle koyairafk, dördüncü ve 
'beşindi maddelerin yerine k'aiilm otoalk vb müızaikieır© 
ettiğimiz nliısıaıbı müzakere kanununun beşinci mad
desi olmak üzere bir mıaidlde teklif edliyoıruımı. Bu mıad-
d!e de şudur : Heyetli Alayenizce ikaibuü ve tesıpİlt bu-
yurulbrsa mesele kaplanmış bitmiş olur. 

«Madde 5. — Nisabı müzaıkarie her dlalilriei lin-
tihabiyeden imıtıihaıp ediillen beşer mebusun mlecimu-
umum nısfımdan bir fazlasıdur, yanıi 1'61'Üiiır. 

Nisabı müzalkere muhafaza edilimieik ve lâlalkiail 
'her dairei iınıtlihalbliye mletasliarın'dan ikiiışıer mıelhus 
bul'ummaik şartiyle diğelr möbuısfarıa, dlelvırleli uçltiimiai-
yıa ipı'jjdasıındlan 'iıtlilbaırien dört ay nlihıayatiınde ve semai 
âtiye devreli içtirnıaliyasi liptidasımidia hazur hullunımıaik 
üzere meızun'üyet ü!ta edilebilir. Mıazun addedlianferia 
harcffiah ve tahsisattan başıka bir şıey verilmez. Bu
rada kalıp Meclise daviaım edenlıene tahsisattan maa
da kamunun tarihi ika bulundan itibaren şehirliye yü
zer l'ina tazm'iinat verilir». 

REİS — Efendim, bir nökltayı tavzih jçıim... Şıülk-
m Bey altmış ıbir dairei intihabiye dediler. Halbuki 
Büyük Mi'l'let Meclisi intihabına iştirak elden alitlmıış 
dört dafirediır. Bu sehvi tashih içfa. sıöyllüyoırluim,. 
Sanıra Rlasıih Efendi bir takrirden bahsettier. Tıakjrlilrıil 
evrak rnieyanıında buMUriaımıadıuı. Şîmdii buJlunmuş 
.geldi, ısıöz Süıaıt Bieylihdiiir. 

'Dr. SUAT BEY (Kaisitaımonu) — Efemıdliim, hu 
günıe kalmış olan maddenin taallûk etitıiğ'i meısıelıs, 
tahsisat meselesi olduğu halde, epicıe uzun bıir talkım 
münakaşalar cereyan etti. Asıl rniavzuıubahs1 mıasıelb-
den uızaMaşıldı zanmederlim, Hükümetin teklif imde, 
esasen vukubuian tekil, tahsisat nıaktai naziaraırıın-
dan, Hazine içıiln daha az mı veya çoık mu zaıriaır hu
sule iğedir? Bu cihettin tayini içim vulkubulanı beyanıaltitia; 
i t t i birdir deniliyor. Halbuki, handemiz zammediyo
rum M; 'ilcisi bir değldir. Çünikü şu tahsisat, arlkadlaş-
îarım teklifinde (2050) liitradiır. Ha'lJbulkii Hükümleİn 
fcklifimdıe ise (2 4010) liria tûtöuyoır. Hiç bir zamıaın 'bu 
hür olamaz. Bundan somulâ ankadaşlarımiızın teklif-
lerinde; dört ay buraida ikaîdılkjtan siomıria 'iıstıarıse mtızu-
nıiyetlle dışarı gidecek olan larîkadlaşlalnn tahsıisıafttan 
isti,flaide ademiemeliari ve buraida toalllaınlaom şehriye 
yüz İta, almaları teklif edilm'iişıtiır. HalbuıkÜ, Hülk'ütmıe-
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tün tdkllifin.de; burada kalan zevatım kâffesıime (200) 
İra vermek ve taşraya gidenlerde, dışarıda rnıezıin 
hulunidukları zaımanda, şehriye yüz Jıira daimi oüıanak 
atoalan mevzuıubahstır. Zannediyorum ki, bumun 
ifcisımi tetkik edecek olursak görünüz iki, arkiadlaişilia-
wn teklifinde tasarruf meselesi daha ziyade itıazahlür 
eder. Sonra bir meşede dlaihıa var dfefiıdlitmı; biz faıusu-
ısli celsede bu mesaili ıile dört beş saıalt meşgul ofllduğû  
muz zaman haklı olarak bazı hususiyetleri dıe naıza-
n dikkate almıştık. 

Balzı zevat var ki, yirmi üç nisanda, bazısı Ma
yısta ve Haziranda ve bazıları da Ağustos ve Eylül
de gelmiş. Bu gibi zevata bazıları içi:n yan!: hizmet
lerine mukabil istlihkak tabettikleri metaliğin te-
ıminıi \için bir mebdei müzakere kabul ettik. O da 23 
Nisan. Fakat buraya teşrif eıdleln zevatın dört ayı ik-
rnaflsırîi/ni nazarı dikkate ttlâik. Bu suretle ıbûr seme 
zarfında buraya teşrif edan zevatın istihkaklarına: 
aşağı yukarı telif etmiş olduk. Halbuki, şimdi Hü
kümetin teklifi klalbul ödiir de, burada ibuluındlukiları 
müddetçe ikiyüz Ira ka'bul edlkisia, ibir takım aınkia-
daşlarırnız mağdur olacaklar. Onillair ki, zaten haırcı-
rahlarıından da mağdur ofauşltardır. Bu iki maksadı 
da Itdmıim etmiyor. Omun 'için bendemiz Raisin Efen
dinin florine iştiraken derim ki bu meseleler eltralfiin-
da çok uzun görüştük. Üç dört haftadan benli göınüş-
mefctayi'Z. Fakat son celsede daha ziyade görüştük, 
münakaşa uzun müddet devam etti. Burnum üzerinde 
müzakenayi açıp söylenmesi plak mümkün ve mıüınia-
sip olan sözleri uzatmadan ise, bahsi kısa kaseüljm» 
teklif ettikleri veçhile, Hükümetin son iki rnaddesıkıülnı 
yerline evvelce arkadaşlar ile takarrür edan dört mad
deyi aşağı yukarı kabul edelim ve meseleyi kapato-
lırn. 

iMÜFtT EFENDİ (Kırseiır) — Bu madde müza
kere edilirken buınada içtima eden samiin de zamma-' 
derler ki; Meclisi Mili azadlaırı kemdi tahslisatlfarı tilçiln 
(böyle konuşup ıdüruyorlar. Mesele tahsüsıat rmesielleısıil 
değildir., Dert vaıtanıın derdidir. Dert mile/tin delndli-
ıdlir, dert şu içerisine düştüğümüz girdlaibı felâkıetin 
deridildiir. Cümlenin maksudu bir ahrirna riıvayet rnıulh-
fcaliif denildiği gibi, Hükümette bunu arzu 'ödüyor, 
Millet Meclisi de bumu arzu ediyor. Fakat şu Sikli ar
zuyu birleştirmek lâzımgelir. Burada nisabı ekseri
yet ve nisabı müzakere meselesi mevzuıubıahs ediir-
fcen mesele başka seklilere geçti, hatta dün İsimlet 
Bey bliiraderiimiz nisalbı müzakereyi söylerken o ka
dar aşağı indiler ki, asıl intihap kanıunıundatkıi imtiıap 
ıa)ded!i!n!i ibir adedi mürettep ofkraık kaıbul ettirmeğe 

ve seksen bir veyahut seksen beş kişi üle müzakere 
edildikten sonra kırk bir kişi ite de karar vermeğe ka
dar indirdiler. Bundan dolayı bu cihetleri bahse lü
zum yoktur. Mesele, Maliye Vekillinin de buyurduğu 
gibi, Meclisin tahsisatında, Meclislin devam ve salir 
bususatta yapacağı mukaırrerat kerudislinıe aittir. Mec
lis ne kararlaştırırsa o bir kanundur. 'Onu hiç bir şey 
bozamaz. Binaenaleyh, buyurdular ki, Meclisli Âli 
>ne suretle karar verirse o suretle yapar. Şu halde 
arada niza kalmadı. Şimdi öyle ise rüfekayi kiramın 
ekseriyet! azime ile vukübulan 'teklifleri vardır. Ma
liye Vektfi Beyefendi de Hükümet tarafından, ıbunu 
kabule amade olduğumu söyledikten sonra mahalil 
niza kallımadı. Binaenaleyh, bu takriilrlerin reye vazo-
lıunarak kabulünü teklif ediyorum. 

DURAK BEY (Erzurum) — Efendim, benıdanıi-
zin burada arz edeceğim şayi arkadaşilıarıımızdan bir 
çokîlaırı söylediler. Onun için daha fazla izahat ver-> 
mek istemiyorum. Ancak bir kaç noktayı arz etmek 
'isterim.; bir kere Büyük MiHilıdt Meclisi âzasıman be
herine M'ecllis hali imikadda bulunduğu müddetçe iki 
yüz Kira verillir, deniyor. Şüfcnü Bey biraderıiımiız de 
(burasını pek güzel izah etmişti. Hafii iınikadda ıbuÜiun-
duğu müddetçe tabirini ya ben anıîiamııyorium,, bu 
ne demektir? Bunun manası nedir 'bilımıiıyoruım. Bu 
lîlüzümısüz bir şeydir. Buraya ilâve edilmiştir. Bıunu 
bir kere kaldırmallt. Bu şüpheyi dai bir şeydir. Burnu 
bir kere tayyetmek lâzımdır. Hatta elzemdir. Sonra 
ikiyüz lira tahsisat veriliyor. Aylık veriliyor. Efanıdli-
ler, biz buraya memur mu geldik ki, aylık aı'lacağııız? 
Rica ederim bunun şeklinden de bir şıay anıbmııyo-
rum. Böyle bir şekil dünyanın hiç bir tarafında ne 
görüllmüş ve ne işitüfimiş bir şeydir. Eğer taırihte ©mi
sali varsa söyleyiniz, biz de ona göre itaat edelim. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — 
Gündelik d'e vardır, sizin haberiniz yoktur. 

/DURAK BEY (Devamla) — Söz söylemek hak
kımdır Beyefendi. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (tstonbul) — 
Biılmıiıyorsunuz. 

DURAK BEY (Devamla) — Blilliyonum ve bile-
ırek söylüyorum. Maliye Vekilli Beyefendi dliyorflar 
kii, tahsisatta hiç fark yoktur, her ikM de birdir. (400) 
liradan (360,) mebus (150) bin lira eder, aıradaM fark, 
'biraz de bütçemizi koruyalım. (150) biin lira 'az pa
ra dağildir. Bendeniz hesabiyuindan değliıllim amma, 
/ufak aklımca zannediıyo'nım ki, pek büyük ıblir fark 
eder. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (îlstanbuli) — 
Halli iınikaddayı anlamadınız da ondan dolllayı. 
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DURAK BEY (Devamla) — Buraya teşrif bu
yurunuz da izah ediniz, biz dimlıeydlim. Taibüî ıbizlitm 
de aklımız keserse kabul edeceğiz. Sonra efıenidlijm> 
bunda da bir müsavatsızlık açık açık bağırıyor. Uzak 
mıntaikalardam gelenlerin hakkı bütün bütün kaybo
luyor. Hiç bunları kal ve kaleme allanJıar yoktur. Evet 
burada bulunanlar içlin (200) lirayı affımıajk iyi, fakat 
zavallı ben ve ya diğer bir arkadaşını!, ıbtiir buçuk ay
ıda mömleketiine gidecek, krş gelecek dönemez ki, tou-
ırada tahsisat akın. Zaten yaz gelmiş, geçımliş, ikibahaır-
•da da buraya kadar gelmiş, masrafımı 'yapmış, alhzü 
atasını alış varislini bırakmış, burada ikli aylık viare-
cekslinliz ver'in çıksın, gitsin. Gerçi para için burada 
söz söylemek doğru değildir. Fakat esas MbarilyBıei 
müsavatsızlık gördüğüm için bendeniilz bunu söyb-
mek arzu ediyorum ve söylüyorum (Alkıışlîar). Son-1 

ıra bir karışıklığı mucip olacakltıor. Çünkü aürttfca bir 
madde var. Eğer o madde kabul edilirse, her ne su
retle olursa olsun mezun bulunıanılara masif taıhsfeat 
verilecek. Ben şimdi bir kere Brzuırumıa kapağı ait
tim mı ayda yüz Kira gelecek. Aıyda 'bir suretle bir 
şey uydurur Meclisten izin koparırım. Böyle şey 
olur mu? Bu nasıl şeydir? 

RAGIP BEY (Kütahya) — Hayır kopaıraımaızsiı-
nız, Meclis iğfal edilemez. 

DURAK BEY Devamla) — İspat ediyonumı. Mü
saade buyurunuz. Meclisıimlizlkı: adedi mıürieiltıelbd 
(365)'idir. Halbuki burada (200) kişiden fazilıa gördü
nüz mü? Burada (165) den fazla yoktur. 

BİR M EBUS — Şimdi aylak değildir. 

DURAK ©EY (Devalmflıa) — Dördüncü aydır 
büllunuıyorum, ayni zevatı görüyorum, hiç değişmedi. 
•O (165) klişi. Dışarıda bulıumamüaırı hiiç tanıınıyıarıuım., 
Omlardan buraya kimse gelmedi. (Doğru sesleri). îişı-
ıte bumdan büyük ispat mı olur? Binaenaleyh efendi-
'Jıer, bu maddenin yerline Heydtıi kliramın vermiş oldu-
ğu bir madde vardır, omun kabul ediıl|m esini riıca ede
nim. 

MUHİTTİN BAHA BEY (Bun&a) — Görüyoruz 
M yekdiğeriyle hiç de litilaf etmeyen ve hatta bir
birini nakzeden bîr çok mesalil karşılısında buJıuınuyo-
iruz. Hepimiz iddia ediyoruz ki bu, bir para mıesıeliesü 
değildir, bir idare meseleslidir, Mealsin iınlbiızaimi me
selesidir. Yoksa para ile alâkası olmayan bir işittir. Fa
kat arkadaşlardan bazıları, uzıaik mıemleketlerin me
busları, rnıenfaatlieri mevzuubahs oüduğu iddiasnnıda-
dıır. Diğer biri, meselâ Suat Beyefendi, şöyle oflursa 
böyle olur dediler... 
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jDr. SUAT BEY — Yanlış anladınız. 
IMUHtTTÎN BAHA BEY (Devamda) — Evet 

efendim, bir haksızlıktan bahis buyurdular ve ıbilihais-
sıa Durak Beyin isimlimi hürmetle yadederim, sureti 
huısusliyede görüştüğümüz zarnıan, buraya para içlim 
gellmödıiklerimden uzun uızadıya bahsetmişlerdi. 

DURAK BEY — Yine öyledir. 
MUHİTTİN BAHA BEY (Devtamüa) — Yatanız 

deniiyor ki efendim; yetmiş imza ile verilen tahrir, 
bütçe için daha muvafık ve daha mülayimdir. Yine 
buyurdular ki, arada( 400) 3lira fark vardır ve (3l6Cı) 
mebus mevzuubalhs olunca bu; (l'50j) bin liira eder. 
Evet bunu bendeniz de bir şart ille kabul ederim, 
Hakikaten bu, milletlin menfaati malliyiasıiıne ve Mec
alisin ha yıs'iy etine muvafıktır. Şu şart ile; mıaldettmkli 
Medlli'sıin müsıtamlirren dievamı kalbuıl ediliyor ve ma-
demakli Meclüsıin tati'Ilinden allaman balhselbmlek M'adlıiıse 
adeta taarruz demektir denıiiyoır. Şu hallide rica ede
rim ne suıreüle ve ne hakta. harcııralhıfcam bahsediliyor? 
Sureti muti akada ıher senle mlehuısdıar harcırah alacak-
tur. Blir gütmek, bir gelmek içıin. Mademki müsıtamliıriren 
burada bulunuyor, bu harcırah mıevzıuulbahıs oüima-
ımaltdiır. Buraya gialıdiğiımliz vakölt, aldık ne vakit işimliız 
biterse, ne vakit memleketin işi biterse, o valki't mem-
leketlieriımize avdet eder ve ıharcırahllıaiiıımızı aüıınz. 
-Eğer menfaati maliye düşünülüyorsa böyle efendilim. 

.(Müzakere kâfi sadaliarı). 
IREÎS — Daha beş kişi söz aüımuştır. 
TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Dinleye din

leye yorulduk. Bendeniz hakkımdan vaz 'geçtiJım. 
,RıEtS — Müzakereyi kâfi görenler el kadidinsin. 

Müzakere kâfi görüldü. 
RAStn EFENDİ (Antalya) — Takrirlin tay tek

alifini tıaVidir. Evvelâ o kıonmalıdıır, 
REtS — Tay tekifinin daha evvel reye koıniulllma-

sma dair Niizamnaımıeli dafhillilde slaıralhıat mıavcuit değiı-
dlir. Takrlirlierin hepsi hakkımda Heyete arzı mıalıûımlat 
eder, ondan sonra sıra ile reye vazederiiım 

•Riyaseti Oölıilıeye 
1. — Beşinci maddede muharrer (hiaüli iinıikıaltta 

bullunlduğu müddetçe) tabirimin iil|gaisını tekJıif eıderfim. 
23im Meclisin daiıma ha'li inikatta kallacağı 'birinci 
/maddede kabul edildi. 

2. — 200 liranın 150 liraya tenzıiinli de arz ve 
teklif edenim. 

iSaruihan 
.Refik Şevket 

Büyük MiMet Mıeclsi Riyalseti Gelli'leısiinıe 
Dördüncü maddedeki (Mıeclis hıalli tinıikaitıta bu-
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lunduğu müddetçe) kaydi Mıecdıis'in mlüatemiiitfen de
vamı kabul edildiğime göre zalit butaduğunıdaın Itaıy-
yını teklif ederim. 

4 Bylul 11136 
/Uzmüıt 

Hamdı 
REİS — Diğerleri müzakerenjin kiifiaıyetlinıe ait

tir. Dersim Mebusu Hayri Beyin bir teklifi var. 
Huısusli bir ©incitilmen teşkilinden bahsediyor. Na
zarı mütaHaaya alınılıyor mu efendim? (Ret sesüterli). 

Riyaseti Geliflıeye 
Hükümetçe teklif edilen beşindi maddedin Kıaıy-

yınn ve bu suretle tahsisat meselıeslinlin mevzıuıulbaihs 
edilimıemıesıiıni ve sendi altliye devreli liçtliımıaliyesliınlin *eş« 
ıfcisaınli bidayeti oferak kabulüyle taihlsıis'a'tüirı o zaman 
mevzuıubahs ledlilmesM teklif ederim. 

|5 Bylıüfll 1)33)6 
Bursa Miebuısu 
Openatöır Bmliaı 

.Büyük Milfet Mıeclisi Riyasetti CefCleıslinıe 
Viskiler Heyetlinin teklîif ettiği mıevadıdı kanunli-* 

yeniin dördüncü ve beşlinei maddelerii yerline kıaüım be
şinci madde oCımak üzere berveçhii 'aitti maddemlih ka-
buliüniü tekllif ederliz. 

MADDE 5. — Nisabı müzakere bar dalinei iınıüi-
habiyedeo! inıtlihap edillen beşer mebusum meamıuu-
raunnısfından bir fazteıdır. Yan'i Löl'dir. 

Nisabı müzakere muhafaza edilmek vıe lıâakal; her 
daiirei intihabiye mebuslarından 'ikişer mebus ibuHunı-
mak şiartüyle diğer mebuslara devreli !içttiim!a|iıye tijprtıi— 
'dasnnıdan itibaren dört ay nahaydüinde ve ssnei aıtüıye 
devrei içt'kniaiiıyesli ilptiiidaisnnıdıa ihiaJzır bulıummak .üzere 
ımeziuniiyet 'itfa edilebilr. Mezun addedilenlere haırcı-
rah ve .tahsÂsaıtıtan baışka bir şey verlilmez. Burada ka
lıp Miec'fee devam edenlere tahsisatından malada ka^ 
munun tarihi kabulünden itibaren şafariiye yüzer Ilira 
tazminat veır'ifliir. 

16 E y » 1336 
ıKaralbisaosiahlip iKânigın 
Mehmet Şükrü 

Dens'im 
,Muısltafa 
(Malatya 

ıLûltflı 
.Bitfe 

Mıemıdt Aınif 

Yusuf Ziya 

Marndın 
.Necip 

/KjiırişıeMir 
Müflie 
Biıtfe 

Vehbi 
Kasıtaimıonu 

Hulusi 

Mardin 
Paatt 
Muş 

Aımet Hlamdli 
ıKângıırı 

Yusıuf Ziya 
jKâmgırı 
Tevfik 
Caraiik 
Brriim 

DiyaKbekiir 
Ahmet Itaıdra 

İzmir 
SüKeymıaın 

Eırgami 
Sim 

Yozgat 
A h m e t 
Mardin 
Derviş 

lErzıincan 
M e h m e t Emıira 

Maadan 
/Mûtat 

/Erzurum 
Okunamadı 

Deniiızfii 
Hasan 
Genç 
Fikmi 
,Sütot 

Neamıetıtlin 

Elâzliz 
Feyzi 
S M 
.NUTTI 

Gümıüşaıme 
M'ehmıet 

jKastaımıonu 
(Beslim 

ıKângırı 

Mahmut 
/Kayseri 

Osman Zeki 
Trabzon 
Mehmet 

İçel 
Alli 

,Kjnşeh!İT 

Cevdet 
Genç 

Hamıdi 
BÜtlfis 

'Sadullıah Fevzi 

Elâziiz 
Rasıim 

^Siverek 
Mehmet Sıırrı 

Bitlis 
.Okunamadı 

Yozgat 
.Süleyman Sınrı 

Van 
Hakkı 

Mıaillaıtıya 
•Reşit 

MaJlıaltya 
Sıtkı 
.Siiint 

ıMemet Kadrti 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahiiısaınsaihlip) — 
Nisabı ekseriyet o vaklilt (163) olacak. 

REÎS — Efendim mevzuu müzalkeremıiz besinci 
maddedir ki evveks dördüncü mıaıdde olup şimdi 
beşinci oluyor. Bu maddeye taialûk öden tadiı ıtek-
flifîerüınıi kü ufak bir kaydiu taıyyjmldaıni libaa t̂ıtliır. On-
ıljarı ıreye koyacağım. Şükrü Bey ve rüfekasıiMin tek
lif ettüklıerıi bu madde ile al'âka'daır değiJl, ayn bir mad
de şeklînde görülüyor. Onu da ayrıca reye vazedece
ğim. Rasttı Efeaudlinıin b̂Utr 'Cekllifi vaır. Ikıi maıddteıniin 
ıtayyımıı dört mıaddenıin de binden k'abufllümü itekllif 
ediyor kli bunu Teye vazeldemıiyeceğim. 
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RASİH EFENDİ (Antalya) — Kabul deği mü-
zakıenaniin kabuılju. 

REİS — Heyeıai umuimiyesıiyle mıüaakenesli kalbul, 
edimiişıtıir. Her ikli şıeyiın, her iki maddenin biriden 
kabuılju teklif edıüıamedigi glilbi döıtt nıiaddıetnıin die bir
den kalbuliü teklif ©dilıeımıaz ©fianıdliım. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — 4 ncü maiddeınlim 
Jtayyı fcelülif ©dilüyoır. 

(DURAK BEY (Erzurum) — O çok imzada itoak-
ı M ıraye koyumuz Reis Bey, 

Büyük Millet •M'easıüı Riiyasatıinıe 
i5. — Büyük Millet Meclliısıi azasından bahıarinie 

Meclis hallli intikaıt'ta bulunduğu müddetçe işbu kanu
nun kıabuülü tarihinden itibaren şehrî ikiyüz lira ıtıaihı-
isiisalt I'ba ve MıecUüstin ıbidayötii küşadnnıdan bugıüınıe ka
dar sıakliz yüz Miradan fazüla itaihısıisat alırmış oflanflaından 
£az?:a ımıehuzat i's'türdait olunur. 

ıBfâşlincii maddemin bailâdia gösteriılien şekilde ıtladli-
Hıimi ıtıakülif eytaiım. 

,5 Eyrtiü 13:36 i 
Yozgaıt j 

•Süfeymaın Sıınrı I 
;REİS — Bunu kabul ©denöer lütfen ©1 kaMııırsın i 

(Red .seslisini). I 
REFİK ŞEVKET BEY — Lâzımıdır bizlilm için | 

(GiMüÜtüIiar).. j 
REİS — Maddenin bir f iknasının tayyara, yanti 

«haılli inikatta» talbininlin t'ayyıımı kalbul eltmıek, miaıd- j 
deyi kabul etmek dermek dağilUdir. Eğer tafcrlir bu mıad- ! 
de nıiakalmına kaim olacak başka bir miadde offlarak j 
kıabull: buyuıruflduğu takdirde, birindi matdidle olllarıak | 
fetlimrıaır ite taıaınnuiz teşkil eder. 'Bu lizıahalbı vandıilkltıan I 
sonra reye koyacağım, ısonna tiakıiirli nazarı tmlülCaflaia- | 
ya aılnıp a'limıaımak başka bir şekillidir. Klaıbul; buyuıranflaır | 
Ülütfan eil fcalidiTsııın. (Red sıesllıarii). Efendim, akimdi fık-
jayı .neye koyuyorum. (20|Q) §ra yerlimle (150j) ıTıria ve-
ınilmıeslinıe dair takriiır reddedildi. 

(Operatör Emin Beytim takniri 'tekraır okundu). 
(G.üırüllltülıar). 

REİS — Ermin Bey takrir hakkımda lizahaıt veıne-
cek. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursıa) — Efemdfa, 
bendemiz diyorum k!i; bidayette İstanbul: Meolsli mıe-
'busanının rahsisialtıımı aynen kalbuil. ettliğimliz zıaiman 
tahisiisaıtırruız (1 20Q) şıu kadar fedain jiıbaretıtıi. İısltianı-
(bul Mtedfeıi 'mebuısiamı pamayı dört ay içtin afyondu. O 
ımüddıdt Jıadeîiioap iki ay da /temdit oliumabilıytindu. De-
ımıek kli bu para aPItı ay içiinimıiş, 'Büz 23 Nisanda liçtli-
ma ©liik. 23 teşriini evvelde Mıec'lisin içl'imaı ai'lta aya 
Ibıaı'iiğ o'aıciak. Teşırli,nfc,anli bidaıyatlinıi ikinci sendi dıev-

—ı sdd 

ıriiıys mebdei içtlitmıaı oilarak kabul edelim vıe bu mıase-
feyi hliç bir suya sabuna dokunmadan haJllıetimtiş oflıa-
8(ım. Teşrıimisanti bidayetünde yenlidlen biır tlahsüsalt me
seli/esli mevzuubalhs ollur. (Rıed, red sesıeîıeni). 

,REİS — Dr. Emlin ıBeyliın ıtaknininli nazlara liltlilbaıne 
alıaınlîlaır leûlıeriimi kaılIdiTOin. Naz'arı mütalaaya aümnımtaıdı 
efenldiim. Şükrü 'Bey ve rüfiek)a|sı«nıın ıtakırlirlini likli fık
ra oClaırak reye koyacağ;ım. Çüınıkü likliınöi fıkra bkliınd 
ve ıbiırıincıi fıkra ikindi ofcnak üzıene usuJlü ıtahıriine laliıt 
bir şıeyd'ir (Takıliır okonsıun ısiadaüiarı). Efendliım, şliım-
ıdli bir teklif alıdıım (Günülltüller), Müsıaıaıdıe buyuruın 
muihtıaısardır, müümıe'ıdlir, şümoljllüdür. Reye koyayım. 

ıMEHMET ŞÜKRÜ BEY (KarahlisarııSahlip) — 
Bliriınlin diğerıine rüchian'iyatıin'e sebep ne? Evvelâ oınıu 
konsunıuz, o kabul 'edliıllmezse dliığerlinli reye korsıuıniuz. 

REİS — B'sşJiıncıi maddanlin tayyı üle düğer liıkü 
mıaddemiın kalbulümi 'fiekllif ledliyoır. Nazarı ültıibaıre aüıaın-
Sla-r -el; kaHidursun. (Gürıülitiüter) Bıarudenliz biır malddıe ifiek-
LJif 'ediyor zannetfeim, haljbuki likli mıaıddanin binden 
kabuîıünü teklüf edliyor (Hayır bir miadde, omun ıiki-> 
,sıi die (tahsisata aittlir sasıleıli), 

(Mehmet Şüknü ©ey ve ııüfekıasiimın ıtak-niıdi tok-
nar lokiundu). 

İSMET BEY (Çoıııum) — Mevzu mıüzakıene eltltli-
ğimliz lâyihamın mıaid'dıai asSliyesli Hükümıeltıin teki-f telt-
itliği ışiökildliır. Bu ımaddei asliyeyi müzakere eıdarikeım 
iancak miaddıei asüfıyeyli ıtiadlül »edan 'üaıdlüinıameîier kırıa-
ıaıt 'edlüTır. Şükrü Bıeyefendiinân takrlirüıeri mıüstakiıljdir. 
(Yok, yok sıesîıeni) Rlica edenim. Nizamnıalme slarilhltlir. 
Yoik yok nedir? Niİsialbı müzıakerıeye haırcıİTah -ve. sıaü-
ıreye tiaitliır. Madlddi laaüiıyaye ıhakkı takaddümü haltız 
imidir, değil mıİdir, buraıyı nıaızanı dlikkaitıe aü/inıız. Hak
kı Itıakiaıddümü haliz lise... 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Kaıraıhisareiahlip) — 
Tabiî hakkı takaddümü halizdlir. Çünkü HükıüımıeMin 
tekllifi ©n sonrıa ıraye konuHlur. 

l'SMET BE!Y (Çorum) — Mıaıddüi aısı'iiyayli todıil 
©den ıtadlilmaimefiîir ancak reye " Vazadfflliır. Bu, mıaddıeü 
asltiyeıyi todlil mi edliyor, yoksa müsitakil biır ıtekfllf ımli-
dliır? Müsitakıil Mır madde değiCldir. Müısıtakillı biır ıtıekClif-
ıtlir. Mıüsıtakili bir tıekliif isıe, bu m'addeye şümu(!)ü yok
sa neye konmaz. Yok bu «nadideye aliıt iısıe muıaıdldl'MÜr 
(Gürü!lıtül,er) Ah nadlir bu anarşi?.. 

Dır. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Mıamteşe) — Niziam-
ınıame mucibince hakWw, neye koyamazsiinıız. 

»REİS — Taknir hakkında ıbiir mültaülala vaır mıı? 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Eifönldlim, 
Heyeti âlyenıiızlito vandliği kanar üzerine Heyeti Veki
lle tanafından tıaıkdim edilen lâyihali kanunliyenin 
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maddeleri müzakere ediliyar. İsmet Beyefendinin ı 
buyurdukları gayet doğrudur. Yani onu muaddil 
ve ona ait hususatı teklif buyurduğunuz takdirde reye 
konulabilir. 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarısahip) — Onu 
muaddil ve Hükümetin iki maddesinin tayyına aittir, j 
Yukarıdada yazılıdır. , 

MALİYE V. FERİT B. (İstanbul) — Biz de- j 
miyoruz ki sizin (Şükrü Beyefendi bendenizi bir 1 
dakika dinlemezsiniz?) Teklif buyurduğunuz madde 
kabul edilmesin. Hayır usulü müzakereden bahsedi
yoruz, hiddet buyurmayınız, diyoruz ki; bir mad
de teklif ediliyor, müzakere ediliyor ve o maddeyi | 
muaddil diğer maddeler, hatta tam bir madde teklif 
edilir, fakat zatı âlinizin maddeleri içinde bir takım 
başka maddeler de var ki onların zamanı müzakeresi I 
hulul etmemiştir, başka meseleler var. Binaenaleyh I 
eğer teklifi âliniz reye konacaksa o zaman tutmalı 
teklifleri bir kerre daha reye vazetmeli. Halbuki 
içerisinde mevcut mezuniyet ve harcırah meselelerin
den hiç birisi müzakere edilmedi. Bunlar ayrı ayrı 
muhtacı müzakere şeylerdir. Binaenaleyh yapılacak 
şey nedir? Böyle bütün meseleyi domuz topu yapa
rak ortaya atmak değil, her birini ayrı ayrı madde- j 
lerle teklif etmektir. Zannederim ki kudreti âliniz I 
buna müsaittir. Niçin Meclisi işkâl ediyorsunuz? I 

M Ü F İ T EFENDİ (Kırşehir) — Efendim, İsmet 
Bey kardeşimiz işine geldiği yerde usulü müzakere
den bahseder, işine gelmediği yerde de usulü müza
kereyi hiç nazarı itibara almaz. Burada VŞükrü Bey I 
ve rüfekasmm vermiş olduğu takrir, Hükümet tara
fından verilen, teklif edilen maddenin ilgasiyle şu 
maddelerin yerine kaim olması için bir tekliftir. Bu
nu kabul edip etmemekte Heyeti âliyeniz muhay
yerdir. Ancak bu şimdi teklif edilmezmiş, Nizamna-
mei dahiliye muhalif imiş. Bunun hakkında söz söy
lenmek, bu da elimizdeki nazamnameye mugayirdir. I 
Binaenaleyh bu teklifi ortaya koysunlar. Kabul, I 
ademi kabul Heyeti muhteremeye aittir. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Müfit Efen
di Hazretlerine şunu arzedeceğim: Heyeti Vekilenin I 
teklifini ister red, ister tay buyurunuz, itirazımız 
buraya değil. Tayyettikten sonra bunun müzakere
sine girişiniz, çünkü Şükrü Beyin teklifi tay ile bera- I 
ber kendi teklifinin kabulünü talep ediyor. Halbuki I 
onda müzakere edilmemiş cihetler vardır. I 

REİS — Şükrü Beyefendinin takrirlerinde, ser- j 
levhasında ikinci maddenin tayyı teklif olunuyor, j 
O iki madde makamına kaim olmak üzere deniliyor, i 
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Onun için heyeti umumiyesiyle takriri reye vazedemi
yorum. Fıkra, fıkra reye vazedeceğim. Bir kere ser
levhasında, Heyeti Vekilenin teklif ettiği mevaddı ka-
nuniyenin dördüncü ve beşinci maddelerinin yerine 
kaim olmak üzere - ki bunu bendeniz hiç varit addet
miyorum - Yani reye vazetmek noktai nazarından 
varit addetmiyorum. Yalnız metni maddedeki fikra-
ları birer, birer reye vazedeceğim. Bunlar kabul edil
diği takdirde Hükümetin teklifindeki diğer iki mad
deye lüzum olmadığı ona göre anlaşılacaktır. 

ALİ SÜRURİ EFENDİ (Karahisarışarki) — 
Tay teklifleri de var Reis Bey. 

REİS — Nisabı müzakere her dairei intihabiye-
den intihap edilen azanın nısfının bir fazlasiyledir. 
Bunu kabul edenler el kaldırsın. Birinci fıkra kabul 
edildi. (İkinci fıkra okundu). 

MALİYE VEKİLİ FERİD BEY — Efendim 
müddeti intihabiyenin dördüncü ayın sonunda He
yeti mebusa azalarının beherinin böyle bir kaide ve 
kanun ile mezun addedilerek gitmelerini Heyeti Ve
kile namına kabul edenlerden değiliz. Çünkü efen
diler; kabul ettiğiniz vazifei vataniyenin en müşkül 
zamanlarında bulunuyoruz. (Ekseriyeti bırakıyoruz 
sesleri). Binaenaleyh biz bütün Heyeti mebusanın, 
zaten teklif etmiş olduğumuz maddei kanuniyede de 
arzetmiş olduğumuz veçhile, bugünkü zamanda, 
bugünkü devirde katiyen vazifeleri başında oturma
larını istiyoruz. (Alkışlar) Binaenaleyh zaten bi
dayet inikaddan bngüne kadar dört ayını ikmal et
miş bulunan mebusanın şu madde vesilesiyle kanunî 
ve seri bir mezuniyet istihsal ederek gitmek hakkını 
iktisap etmelerini biz menafii vataniyeye mugayir ad
dediyoruz. (Alkışlar). 

ITUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim, şu 
okunan cümlelerin her birisi esaslı bir meseleye ta
allûk ediyor. Bu bir kaçına ait ciheti Nazır Bey izah 
ettiler. En tehlikeli ve en ehemmiyetli bir nokta var 
ki; Onu da geçen gün söyledim. Hepimizde tekrar, 
tekrar söyleyip gidiyoruz. Bakalım sonra ne olacak? 
«Devairi intihabiyeden ikişer mebus bulunmak şar
tı' yle» şartı eğer tecelli ettirilemezse, mevcut değilse 
biz o şartı nasıl tatbik edeceğiz? Tatbik edemediği
miz halde geçen gün de söyledim, ben şurada ölü-
versem. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Allaha emanet. 
TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Ve arkadaş

larım da gidiyorlarsa ve Boludan mebus bulunmazsa 
(Şiddetli gürültüler, ayak patırtıları). Biraz da Yunan 
toplarının seslerini işidelim. En büyük bir tehlike kar-
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şısında bulunuyoruz. Arkadaşlar bugün hiç bir Bolu 
Mebusu burada bulunmazsa, tekrar ediyorum, mü
zakere edebilecek misiniz? Meclisi açabilecek misi
niz? Nitekim Konya mebusları da burada yok. 
Bunu kabul ettiğiniz takdirde hemen dağılacak değil 
misiniz? Her dairei intihabiyeden iki mebus bulun
mak şartiyle ne demektir? 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Mezuniyet 
verilebilir. 

TUNALI HİLMt BEY (Bolu) — Yoksa ne ya
pacaksınız?. 

MEMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Bugün ne yapıyorsak onu yapcağız. 

DR. TEVFİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Her 
ikiniz de çok bağırıyorsunuz, Meclisi rahatsız edi
yorsunuz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Teşekkür ede
rim. Samimiyetle teşekkür ederim doktor. Efendim 
bunda iki mâna mündemiçtir. Birisi mezuniyet mâ
nası, diğeri müzakereye devam, ve ademi devam 
meselesi. Binaenaleyh bu nokta kabul edildiği ve 
bu şart vazedildiğinde biz katiyen müzakere edeme
yiz. Binaenaleyh ifadeyi değiştirmek lâzım gelir. Ta
allûk ettiği için mezuniyetten ziyade nisabı ekseriyet 
ve adedi mürettep ve nisabı ekseriyet meselesinin 
tarifini de bu veçhile yaparız. «Devairi intihabiye 
adedinin iki misli» tabirini kabul edersek, bu şartı 
vazetmeksek, o tehlikeden kendimizi kurtarmış olu
ruz. 

NEBİL EFENDİ (Karahisarısahip) — Hilmi Bey 
kardeşimiz meseleyi arz etti. Bir defa nisabı ekse
riyet her dairei intihabiyeden beş mebus intihap et
mek şartiyle ki, nısfını bulduğumuz takdirde (153) 
oluyor. Bunu kabul ettik. İkinci fıkrada deniliyor 
ki; her dairei intihabiyeden üç akalli ikişer mebus 
kalmak şartiyle mütebakisine mezuniyet verilebilir. 
Acaba bugün arkadaşlarımızın her dairei intihabiye
den ikişer kişi kalmak üzere hepsi gidecek olursa 
nisabı ekseriyeti bulabilecek miyiz, bulamıyacak mı
yız? Bulamayız. Bugün altmış dairei intihabiyemiz 
var. İki şer .kişi kalırsa (120) olur. Halbuki nisabı 

ekseriyet (153) dür. Ekseriyeti tenzil etmemek şar
tiyle, meselâ (163) den aşağı olmamak şartiyle bu
raya kadar mezuniyet temdid olunursa doğru olabilir. 
Bu temdid olunmadığı takdirde, her daireden ikişer 
kişi kalmakla nisabı ekseriyet hâsıl olmaz. Bunu 
nazarı dikkati âlinize arzediyorum. 

REİS — Şimdi bir teklif aldım. (Okur). 
Takririn müzakeresine başlandığı için iyi müda-

velei efkâr edilmek üzere mezkûr takririn yazdırıl-
masını rica ederim. 

Saruhan 
Refik Şevket 

Diye bir teklif aldım. (Hayır, reye vazedilsin 
sesleri). 

Efendim müsaade buyurunuz Hükümetin tek
lifindeki beşinci madde hakkında cereyan eden mü
zakerenin kifayetine karar verdik. Tadil teklifi ma
hiyetinde olan bu teklif bir kaç fıkrayı, diğer bir 
maddeyi ihtiva ettiği için tabii umumî müzakere aça
cağız. 

(Kâtibe hitaben okuyunuz). 
(Nisabı müzakere her dairei intihabiyeden intihap 

edilen beşer mebusun mecmunun nısfından bir fazla
sıdır. Yani (161) dir). Birinci fıkra kabul edilmiştir. 
İkinci fıkrayı tekrar okuyorum (Gürültüler). Hâttâ 
bir zat dese ki, evet ben mündericatına muttali ol
madım, tekrar okumak mecburiyetindeyim. Niçin 
bu kadar asabiyet gösteriliyor? (Kâtip ikinci fıkrayı 
da okur): 

(Nisabı müzakere muhafaza edilmek ve lâakal 
her dairei intihabiye mebuslarından ikişer mebus bu
lunmak şartiyle diğer mebuslara devrei içtimaiye ihti
dasından itibaren dört ay nihayetinde ve senei âtiye 
devrei içtimaiyesi ihtidasından hazır bulunmak üzere 
mezuniyet ita edilebilir. Mezun addedilenlere har
cırah ve tahsisattan başka bir şey verilmez. Burada 
kalıp Meclise devam edilenlere tahsisattan mâada ka
nunun tarihi kabulünden itibaren şehriye yüzer lira 
tazminat verilir.) 

REİS — On dakika teneffüs edelim. 

• • * • 
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İKİNCİ CELSE 

Açılma saati : 4,15 Badezzeyal 

REİS — İkinci Reis Vekili Hasan Fehmi Bey 

KÂTİPLER : Feyyaz Âli Bey, Rasim Bey. 

<REtS — Celse kuşat edildi. Buyurun Süruri 
Efendi, söz sizin. 

MEMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Bendenizin efendim söz. 

REİS — (Şükrü Beye hitaben) buyurun! 
MEMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarısahip) — 

Efendim, demin Maliye Vekili Beyefendi be
yanı mütalâada bulunurken iki muhtelif ve yek
diğerine mütenakıs ifadatta bulundular. Dedi
ler ki : Elf endim. Meclisi Âlinin ittihaz etmiş 
olduğu karara Hükümet muvafakat eder. Sonra de
diler ki: Harcırah verilmesine ve mezuniyet itasına 
Hükümet muvafakat edemez. Efendim, takdir bu
yurursunuz ki bu salâhiyet Hükümetin elinde değil
dir. Münhasıran Meclisi Âlinizin ve Meclisi Âlinin 
salâhiyeti dahilindedir. Mezuniyet verilip verilmeye
ceği meselesi Heyeti Vekileye ait bir şey değildir. 
Meclise ait bir şeydir. Heyeti celileniz muvafık gö
rürse mezuniyet verir. Görmezseniz, muvafık bul
mazsanız mezuniyet vermezsiniz. Nitekim zaman, 
zaman mezuniyet vermek lûtfunda da bulunmuştur, 
vermemek de yapmıştır. Bunu takdir edecek, Mecli
sin nisabı müzakeresini ve hali ahvali nazarı dikkate 
alacak, Meclisin nizam ve intizamını temin edecek 
Meclisi Âlidir. Heyeti Hükümet, icra Vekilleri de
ğildir. 

Binaenaleyh esasen böyle bir mütalaa varit değil
dir. Saniyen; diğer bir arkadaş tarafından bir müta
laa ileri sürüldü. Denildi ki : Her dairei intihabiye-
den ikişer kişi bulunacak, bu suretle yüz yirmi kişi 
ediyor, denildi. Hayır efendiler; takririmizde de mu
harrer olduğu üzere bu, iki şarta muallâktır. Bu defa 
nisabı müzakere olan yüz altmış biri muhafaza et
mek ve onu nazarı dikkate almak lâzımdır ve ayni 
zamanda her dairei intihabiye mebuslarından bulun
masını teminen lâakal ikişer kişi bulunmasını nazarı 
dikkate almak, yani mezuniyet verilirken bu nokta
ya hasrı dikkat etmek usulü vazedilmiştir. Orada ay
rı, ayrı şartlar değil, her ikisi bir şarta mulâk bıra
kılmıştır. Hiç bir mebus yoksa, pekâlâ zaten yoktur. 
Bu gün nasıl içtima ediyorsak yarın da içtima ede
biliriz, o birisi gün de içtima edebiliriz. Tunalı Hil

mi Bey buyurdular «ki: Bir dairei intihabiyenin me
busu yoksa biz içtima edemeyiz, dediler. Bu günkü 
vaziyetimiz katiyen değişmiyor ki, vaziyet aynı va
ziyettir. 

Binaenaleyh zaten Hükümetin teklifinde muhar
rer olduğu veçhile, birinci maddesinde diyor ki; es
ki intihapta olduğu miktara tenziline kadar intihap 
yapılmasın diyor. Daha fazlasını nazarı dikkate alı
yoruz. Bir defa Heyeti âliyeniz içerisinde mevcut 
bulunan şu ekseriyeti, muhafaza etmekle beraber ni
sabı müzakereyi, 161 adedini daima muhafaza edi
yoruz. Bu adetten aşağı düşerse, meselâ aza vefat 
eder veyahut suveri saire ile gelmezse derhal intihap 

i yaptıracağız ve yapmak mecburiyeti vardır. Binaena
leyh bu kabul edilecek esas hiç birisine mugayir de
ğildir. Binaenaleyh daha esaslı, daha kuvvetli, daha 
metindir. Binaenaleyh kabulünü teklif eylerim arka
daşlar, 

ALİ SÜRURİ EFENDİ (Karahisarışarkî) — Ben
deniz daha evvel söz almıştım. Maamafih Refik 
Şevket Beyden sonra söylerim. Buyursunlar. 

REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Şimdi efen-
! dim, Mehmet Şükrü Bey biraderimiz teklifleriyle 
1 esas meseleyi hallettiler. Nisabı müzakereyi tayin et-
ı mek lüzumu Meclisin karariyle halledilmiştir. Ancak 
' mevkii müzakereye konulan ikinci fıkra zaten mev-

vut bir şeklin başka suretle ifadesinden maada bir 
şey değildir. Yalnız şurasını arzetmek isterim ki; 
her dairei intihabiyeden ikişer kişinin mevzubahis ol
masına saiki aslî, nisabı ekseriyet idi. Yani nisabı 
ekseriyeti muhafaza etmek için böyle bir şey düşü
nülmüştü. Şimdi birinci fıkra olarak nisabı ekseriyet, 
Mecliste heyeti umumiyesi 161 kabul olunduktan 
sonra yeniden dairei intihabiye meselesi çıkarmaya 
bendeniz hiç lüzum görmüyorum. (Doğru sesleri). 
Binaenaleyh bu gün, her zaman olduğu gibi, Mecli
sin Heyeti umumiyesi mevzubahistir. Heyeti umumi
yesi meyanından 161 kişi mevzubahistir. Başka bir 
şey mevzubahis değildir. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY — Bendeniz vaz geçi
yorum efendim. 
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REFİK ŞEVKET BEY (Saruhan) — Sonra, na
zarı dikkate alınacak olursa ihtilâfatımızın esasını 
tahsisat meselesi teşkil ediyor ve bir de harcırah me
selesi... Şurası muhakkak ki; Mecliste vazife görme
ye şitap eden her mebusun bir azimet ve bir avdet 
harcırahı alması kadar tabiî bir şey yoktur. 

Ancak bizler diğer Meclisi mebusan azaları gibi, 
muayyen bir zamanda içtima edip, muayyen bir za
manda tatili içtima ederek, muayyen harcırahı ala
cak vaziyette bulunmadığımız için, nisabı ekseriyet
ten maada olan arkadaşlarımın dermeyan ettikleri 
fikirler kabul buyurulur ve vaziyeti hususiyesi naza
rı dikkatten geçtikten sonra memlekete gitmesine 
müsaade olunursa elbette bu zata bir sene zarfında 
alacağı bu izni uzun mesafeler için bilâ harcırah ya
pacaksın demek insifsızlık olur. Onun için biz bir
takım arkadaşlarla bir tadilname verdik, onda dedik 
'ki: Senede bir defaya maihsus olmak üzere azimet 
ve avdet harcırahı... 

OPERATÖR EMİN BEY — Hiç muvafık de
ğil. 

REFİK ŞEVKET BEY (Devamla) — Verilir. 
(Muvafık sadaları). Saniyen tahsisat meselesi, her 
zaman mevzubahis olduğu, gerek Hukuku esasiye 
encümeninin verdiği şekilde ve gerek diğer arlkadaş-
ların verdiği takrir şeklinde de kabul edilmiştir. Yal
nız bir çok ihtilâfın en çoğu tarzı tahrir ve tarzı be
yandaki intizamsızlıktır. (Evet, evet sadaları). Eğer 
takriri yazan arkadaşlar takriri yazarlarken bir ka
nun vazeder gibi kelimeleri tasnif etseler, kelimele
rin manalarını herkesin zihnine verecek surette açık 
yapmış olsalardı buna meydan kalmayacaktı1. Biz 
beş altı arkadaş bütün bu meseleleri kısa ve biraz 
da oldukça kanunî şekilde olmak üzere ufak bir tak
rirle verdik. Eğer müsaade buyurursanız bu mesele 
kapansın. Esasen bu takrir Heyeti umumiyenin ar
zusunu terviç etmiştir. Okunsun, kabul buyurulursa 
meseleyi kapatalım. Artik ayıp bir şey olacaktır. 

REÎS — Efendim, takririn münderecatına Heye
ti celile vâkıf olmaik için takriri okuyoruz. Arzu bu
yurulursa müzakere devam eder. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cel'ilesine 

Vekiller Heyetinin teklif ettiği mevaddı kanuni-
yenin dördüncü ve beşinci maddeleri yerine kaim be
şinci madde olmak üzere berveçhi âti maddenin ka
bulünü teklif ederiz. 

MADDE 5. — Nisabı müzakere her dairei inti-
habiyeden intihap edilen beşer mebusun mecmuunun 
nısfından bir fazlasıdır. Yani 153 dür. Nisabı müza
kere muhafaza edilmek ve lâakal her dairei intiha-
biye mebuslarından ikişer mebus bulunmak şartiyle 
diğer mebuslar devrei içtimaiye iptidasından itibaren 
dört ay nihayetinde ve senei atiye devrei içtimaiyesi 
iptidasında hazır, bulunmak üzere mezun addedilir. 
Mezun addedilenlere harcırah ve tahsisattan başka 
bir şey verilmez. Burada kalıp Meclise devam eden
lere tahsisattan maada kanunun tarihi kabulünden 
itibaren şehriye yüz lira tazminat verilir. 

Bitlis 
Mehmet Arif 

Kângın 
Neşet Kâzım 

Karahisarısahip 
Mehmet Şükrü 

Malatya 
Lûtfi 

Dersim 
Mustafa 
Canik 
Emin 

Mardin 
Esat 
Muş 

Ahmet Hamdı 
Kângın 

Yusuf Ziya 
Kângın 
Tevfik 
Genç 

Hamdi 
Diyarbekir 

Ahmet Kadri 
İzmir 

Süleyman 
Kayseri 

Osman Zeki 
Kırşehir 
Cevdet 
Bitlis 

Sadullah Fevzi 
Tokat 

Okunamadı. 
Mardin 
Mithat 

Bitlis 
Yusuf Ziya 

Mardin 
Necip 

Kastamonu 
Besim 
Bitlis 
Vehbi 

Kırşehir 
Müfit 

Kastamonu 
Hulusi 

Gümüşhane 
Mehmet 

İçel 
Ali 

Kângın 
Behçet 
Ergani 

, Mahmut 
Mardin 
Derviş 

Trabzon 
Mehmet 
Siverek 

Mehmet Sırrı 
Ergani 
Sırrı 

Yozgat 
Ahmet 

Erzincan 
Mehmet Emin 

Elâziz 
Rasim 
Siirt 

Necmettin 
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Denizli 
Hasan 
Genç 
Fikri 
Siirt 
Nuri 
Siirt 

Mehmet Kadri 
Erzurum 

Okunamadı. 

Bitlis 
Okunamadı. 

Van 
Hakkı 
Elâziz 
Feyzi 

Malatya 
Reşit 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Malatya 
Sıtkı 

(Kabul, kabul sadaları). 
ÖMER LÛTFÎ BEY (Amasya) — Söz istemiş

tim efendim. 
REİS — Müzakereyi kâfi görüyor musunuz? 

(Evet sadaları). Müzakerenin kifayetine kanar veril
di. Takriri kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul olundu. 

ÖMER LÛTFl BEY (Amasya) — Soygunculu
ğa başladık, izinlilerin harcırah alması dünyanın ne
resinde görülmüş efendim? 

IREllS — Maddenin..^ (Gürüftüfcr) Müsaade buyu
run efendim. Maddenin bu şekil ile... Heyeti Celile 
tarafından bundan sonra müzakeresine lüzum kalıp 
kalmadığını Heyeti Celile takdir edecek. Hükümetçe 
bir mütalaa var mı efendim? (Hayır sadaları). (Okun
sun da yazalım ısadaları). 

ALİ SÜRURÎ EFENDİ — Acelenin cezasını çe
kiyoruz (Takrir tekrar okundu). 

ÖMER LÛTFl BEY (Amasya) — Söz istemiş
tik. Sözlerimiz var. 

REİS — Efendim müsaade buyurunuz, kanunun 
heyeti umumiyesini reye vazedeceğiz. 

ALİ SÜRÜR»! EFENDİ (Karahisarşarkî) — Usu
lü müzakere hakkında bir şey söyleyeceğim. 

REİS — Bİr dakika sabredin, heyeti umumiyesi
ni reye vazedeceğiz. Çünkü diğer maddelerin müza
keresine lüzum kalmadı. 

Hükümet teklifinde... 

RASİH EFENDİ — Sözüm var. 
REİS — Müsaade buyurun. Hükümet teklifinde 

altıncı maddede ısrar etmiyor. Fakat malûmu âliniz 
bir encümeni mahsustan çıfcmıyarak muhtelif takrir
ler ve teklifler Heyeti Celile huzurunda müzakere 
edilirse ve kabul edilirse bir şekli kanunî vermek lâ
zımdır. Şimdi o halde sair bir kanun müzakeresine 
geçelim.. Ortaya gelen şu şekli katiyi birleştirmek 

üzere iki arkadaşımız bMeştirsin. Heyeti umumiyesi
ni okuyalım. Yine bu celsede olmak üzere müzake
re edeceğiz efendim. 

Tayini esami hakkında zaten teklif vardır, on se
kiz, yirmi arkadaşımız tarafından teklif vardır. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Bir madde daha 
teklif etmiştik Reis Beyefendi. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Bir madde ilâvesi 
hakkında bir teklif var. 

ÖMER LÛTFl BEY (Amasya) — Söz istemiş
tim. 

REİS — Müsaade buyurun söz veririm. Şimdi 
bir teklif aldım, Antalya Mebusu Rasih Efendinin. 

Riyaseti Celileye 
Kanuna berveçhi iati maddenin bir madde olarak 

ilâvesini teklif eylerim. 
Her azanın senede bir buçuk ay mezuniyet hak

kı vardır. 
4 Eylül 1336 
Antalya 
Rasih 

REİS — Bu takriri nazarı mütaleaya alanlar el
lerini kaldırsın (Gürültüler), (ret sadaları). Kabul 
olunmadı. 

ÖMER LÛTFl BEY (Amasya) — Usulü müza
kere hakkında söyleyeceğim. Maddei kanuniye şek
linde Riyasete bir teklif takdim edildi. Bu takrir 
müzakere ve münakaşa edilmeksizin eller kalkarak 
kabul olundu. Bu ıbizim Nizamnamei dahiliye muga
yirdir. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY — O müzakere edildi. 
ÖMER LÛTFl BEY (Devamla) — Bendeniz bu

rada bulundum. Son takrir müzakere edilmedi (Gü
rültüler). Müsaade buyurun, eğer siz, dünyadaki bü
tün kavaidin hilâfına olarak, mezun gittiğimiz halde 
de harcırah almak üzere Meclise ittifak ettik demek 
şecaati medeniyesini göstereceksiniz bendeniz buradan 
aşağı ineceğim. Yoksa öldürseniz yine söyleyeceğim 
budur. 

REFİK ŞEVKET BEY (Sarühan) — Söz istiyo
rum. 

ÖMER LÛTFl BEY (Devamla) — Bendeniz 
söz aldım, sözümü bitireyim rica ederim. Nutkumu 
kesmeyiniz. 

REİS — Müsaade buyurursanız madde kabul 
edildi. Heyeti umumiyesini reye vazedeceğimiz es
nada... 

ÖMER LÜTFİ BEY — Hayır münakaşasız 
madde kabul ediliyor. 
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REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz veririm, 
söylerseniz. 

ÖMER LÛTFt BEY — Münakaşasız madde ka
bul ettiniz. (Gürültüler), istediğiniz kadar bağırın. 
Ben buradan inmiyeceğim. Sustuğunuz zaman söyli-
yeceğim. 

REİS — Efendim heyeti umumiyesini reye vaze
deceğimiz zaman söylersiniz. O vakit söz söylemek 
hakkınızdır. Hakkı kelâmınız mahfuzdur. Heyeti umu
miyesini reye koymuyorum. Şimdilik kâfi görünüz, 
bu mesele kapanmıştır efendim. 

MÜFİT EFENDİ (Kırşehir) — Bir teklifimiz 
vardır. 

REİS — Müsaade buyurursanız müteferri bir 
mesele vardır. Bunu tabii takdir buyurursunuz ki, 
İstanbul Meclisinden bu Meclisi Âliye iltihak eden 
rüfekanın vaziyeti. Şimdi kabul ettiğimiz esas bu me
seleyi de halletmiştir. Fakat Meclisçe bir kararı ida
riye raptedilmesi lâzımdır. Bunu bitirelim. Tensip bu
yurursanız «Müfit Efendi., Mehmet Şükrü Bey, Refik 
Şevket Bey» bu zevat da bu kanunu tertip ederek, 
heyeti umumiyesini reye vazetmek üzere, bize ge
tirsinler. Muvafık mı? (Muvafık sesleri). (Şimdi sa-
daları). 

ÖMER LÜTFİ BEY — Lanet olsun (Gürültü
ler). Ayip şey canım. Dünyanın biç bir tarafında 
olmaz. 

REİS — Efendim sükût edelim. Müsaade buyu
run. Üç kişi az mı? Pekâlâ beş olsun fakat... (Kâfi 
sesleri). Rasih Efendi, ile Ali Süruri Efendi de bu
yursunlar. 

ALİ SÜRURİ EFENDİ (Karahisarışarki) — 
Reis Bey! Efendim evvelce bir tadilname verilmişti. 
O da nazarı dikkate alınacak mıdır? (Hayır, hayır 
sadaları). 

REİS — Efendim hayır, Şimdi kabule iktiran 
eden takrir oradadır. , 

Efendim müsaade buyurun, Hükümetin tekli
finde esbabı mucibe mazbatasında şu kayit var. 

Esbabı mucibe lâyihası 
tstanbulun işgali ve makamı saltanat ve hilâfe

tin esareti ve Meclisi millinin feshi üzerine içtimaa 
davet edilen Büyük Millet Meclisi azalarının miktarı 
İstanbul Meclisi Mebusan azalarının da inzimamı ile 
üç yüz altmışı tecavüz etmiştir. Bu adedin nüfusu 
memlekete nisbetle kesir olduğu gibi livaların vüsat 
ve cesametine gören seyyanen mebus intihabı da 
müstaceliyeti maslahattan tevellüt etmiş bir keyfiyet 
bulunduğu cihetle işbu miktarın nisabı muvafıkına 
tenzili bir emri zaruri bulunmuştur. 

1336 C : 2 

'Bu hususta Kanunu esasi encümeninin daimi ve 
muvakkat mebuslar tefriki suretiyle vazetmek istediği 
usul mebuslar beyninde fark gözetmek gibi bir ne
ticeye muvassal olduğu cihetle katiyen gayri kabili 
tecvizdir. Binaenaleyh Heyeti Vekile zıddını telif için 
daimi ve muvakkat namiyle mebus tefrikine muka
bil möbusanm her an ve zamanda ayni hukuk ve 
salâhiyete malik bulunmalarını ve kesir olan adedin 
teklifi için de badema her liva mebuslarının her ne 
suretle olursa olsun inhilâl edecek mebusluk makam
larının Kanunu esasi ve İntihabı mebusan kanunların
da musarrah miktarda tenezzül edilinceye kadar 
tecdidi intihabata tâbi tutulmıyaraık ve Meclise bilâ 
mazeret iki ay devam etmeyenlerin müstafi addo
lunacağı kaydi şiddet ve ehemmiyetle tatbik edile
rek Meclisin peyderpey hali tabiiye ircaının muva
fık olacağını tasavvur eylemiştir. İşte Heyeti âliyele-
rine takdim edilen kanun işbu arzudan mütevellit 
bulunmaktadır. Mebusluk ile memuriyetin imtizacı 
mebuslukta gaye olan istiklâli efkâr ve mütaleatta 
hedefi hakiki olan inzibat ve itaat esaslarının telifi 
gayri kabil bulunduğu cihetle merdut olduğundan 
bu hususta Kanunu esasi encümeninin teklif eylediği 
şekilde bir maddei kanuniye tanzim ve takdim edil
miştir. Mebusanın ilcaatı hazıra dolayısiyle müste-
mirren hali içtimada bulunduğu ve esarı haziranın 
galası tesiratiyle mebusluk tahsisatının idarelerine 
gayri kâfi bulunduğu bir emri bedihi olduğundan 
Meclisin kendi kendisine ita edebileceği tatil devir
leri müstesna olmak üzere mebusan hali inikatta bu
lundukça beher mebusa şehri iki yüz lira ita edilmesi 
Heyeti Vekilece muvafık görülmüş ve şu kadar ki 
her ne suretle olursa olsun mezun bulunulduğu hal
de, 

İşbu miktar muhassatm ancak nısfına kesbi istih
kak edilmesi hususu münasip olduğu tezekkür kılın
mıştır. 

İşbu miktar İstanbul mebusları için Meclisi Me
busanın inikadı tarihinden ve muahharan vukubulan 
intihapta mebus olanlar 'için de Büyük Millet Meclisi
nin yevmi inikadından muteber olmak tabiidir. Bina
enaleyh, işbu esaslara göre tanzim edilen mevadı 
kanuniye berayi tasvip Heyeti Celilelerine arz ve 
takdim kılınmıştır. 

REİS — Tabiidir ki, şimdi kabul ettiğimiz lâyi-
hai kanuniyedekiı şekle göre «1250» lirayı dört ay 
için kabul ettik. Ondan sonra Mecliste hazır bulu
narak ifayi vazife edecek rüfekaya da şehriye yüz 
lira tazminat esasını kabul ettik. Fakat malûmu 
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âlileridir ki, arada bir fark vardır, Istanbuldan ge
len mebusların, Büyük Millet Meclisinin resmi küşa-
dından daha dört ay evvel ifayı vazifeye başlaması
dır. Demek oluyor ki, artık hesapları günü gününe, 
tabii zaptedemiyorum, ya yedi gün eksik, ya on gün 
fazladır, onu rüfeka bildirsinler, şu kabul ettiğimiz 
esasa göre, Büyük Millet Meclisinin tarihi küsadından 
itibaren Istanbuldan Büyük Millet Meclisine iltihak 
eden rüfeka mahiye yüz lira tahsisat alır esasını 
kabul etmiş oluyoruz. Bunun için müzakere arzu 
ederseniz söz vereyim. Olmazsa aynen kabul edelim. 
(Aynen kabul kabul sesleri). Tekrar bir daha izah 

3. — ,Usulü muhasebei umumiye kanunu muvak
katinin yirmi ikinci maddesinin tadiline dair kanun 
lâyihası ve Kavanini maliye ve Muvazenei maliye 
encümenleri mazbataları. 

REfS — Efendim, muaddel usulü muhasebe ka
nununun tadilâtına dair müzakereye başlıyoruz. Söz 
isteyen zevat isimlerini kaydetsinler. (Ne müzake
resi?. Sesleri). 

Usulü muhasebei umumiye kanununun 22 nci 
maddesinin tadiline dair Hükümetin teklifinin mü
zakeresine geçiyoruz. Söz isteyen zevat isimlerini 
yazdırsın. 

(Kâtip, Hükümetin teklifini okudu): 

Muaddel usulü muhasebei umumiye kanunu mu
vakkatinin yirmi ikinci maddesinin tadiline dair. 

11 . VIII . 1336 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Muaddel usulü muhasebei umumiye kanununun 

yirmi ikinci maddesini tadilen umuru maliye vekâ
letince tanzim kılınan kanun lâyihası ve esbabı mu
cibe mazbatası Heyeti Vekilece tasvip olunarak berayi 
müzakere Büyük Millet Meclisi riyasetine tevdii te-
karrür etmiş olmakla ifayi muktazasını rica ederim. 

(Büyük Millet Meclisi Reisi 
M. Kemal 

Heyeti Vekilenin teklifi: 

Esbabı mucibe lâyihası 
Bütçenin hüsnü suretle tatbikini temin için her 

nazarette muhasebe umurunu ifa ve sarfiyatı müs-

edeyim : zapta geçsin efendim. Bir iltibas olmasın 
için reye koyalım. Istanbuldan Büyük Millet Meclisine 
dahil olan zevatın tarihi duhullerinden itibaren bu 
devrei içtimaiyeye ait olmak üzere Büyük Millet 
Meclisinde ifayi vazife ettiği müddetçe mahiye yü
zer lira itasını kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edildi efendim. 

O halde bunu da bir madde olarak zeylen o 
kanuna yazacağız. 

KADRÎ BEY (Diyarbekir) — Tarihi iltihakla
rından itibaren. 

REİS— Tabii efendim. 

telzim, taahhüdatı bütçeye mütabakati noktai naza
rından murakabe ile mükellef maliyeye merbut ve 
onun tarafından mansup muhasebe memurları mev
cuttur, Muaddel usulü mulhaseibe kanununun yirmi 
ikinci maddesiyle işbu usul bizim maliyemizde 
kabul edilmiş ve her daireye Maliye tarafından man
sup bir muhasebe memuru vazedilmiştir. Şu kadar 
ki, muhasebe kanununun hini tanziminde Harbiye 
nezaretinde bulunan zat harbiye bütçesinin murakabe
sini Maliyeye vermemek için Heyeti Vükelâda ısrar 
ve buna binaen muhasebei umumiye kanununun 
maddei mebhusesine bu vezaifle mükellef olmak 
üzere Harbiye ve Bahriye nezaretleri muhasebe mü
dürleri kendi nazırları tarafından nasbolunurlar su
retinde bir fıkra ithal ettirmiştir. Memleketimizde 
murakabe! halk demek olan meşrutiyetin anbean 
teessüs ve inkişafı ve Harbiye bütçesinin de diğer 
bütçelerden temini mazbutiyet ve hüsnü tatbik ci-
hetiyle hiç bir farkı olmamasına binaen işbu fıkra
nın tayine lüzum görülmüştür. 

Muaddel usulü muhasebei umumiye kanunu 
muvakkatinin yirmi ikinci maddesinin tadiline dair 
kanun. 

MADDE 1. — Muaddel usulü muhasebei umu
miye kanunu muvakkatinin 22 nci maddesinin üçün
cü fıkrası olan «bu vezaifle mükellef olmak üzere 
Harbiye ve bahriye nezaretleri muhasebe müdürleri 
kendi nazırları tarafından nasbolunurlar» kaydi tayye-
dilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

6. — MAZBATALAR (Devwn) 
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MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 

B. M. M. Reisi 
M. Kemal 

M, M. V. 
Fevzi 

Da. V. 
Dr. Adnan 

Mal. V, 
Ferit 

Na. V. 
İsmail Fazıl 

Sıhhiye V, 
Dr. Adnan 

10 Ağustos 1336 

Umuru Seriye V. 
Fehmi 

Ad. V. 
Celâlettin Arif 

Ha. V. V. 
Ahmet Muhtar 

Mf. V, 
Dr. Riza Nur 

îk. V. Na. 
Mahmut Celâl 

Erkânı H. U. R. 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 

Müstaceliyet karariyle Heyeti umumiyeden encü
menimize havale buyurulan usulü muhasebei umu
miye kanununun yirmi ikinci maddesinin tadiline 
dair olan teklifi kanunî tetkik edildi. Müvazenei 
umumiye ile verilen tahsisatın fusul ve mevaddine 
tatbikan sarfını temin için İcra Vekâletleri muhase
becilerinin bütün mütemeddin memleketlerde olduğu 
gibi Maliye Vekâletince tayin edilmesi nefselemre 
muvafık olduğundan teklifi vaki aynen kabul edilerek 
lieclittasdik Heyeti Umumiyeye takdim kılındı. 

Kavanini Maliye E. 
Gümüşhane 

Hasan Fehmi 

Kâtip 
Cevdet 

R. 

15 Ağustos 1336 

M, M. 
Erzurum 

Süleyman Necati 

Konya 
Arif 

Müvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Muaddel usulü muhasebei umumiye kanununun 
yirmi ikinci maddesini tadilen umuru Maliye Vekâ
letince tanzim kılınan kanun lâyihası Encümenimizce 
de tetkik edilmiş ve lâyihai mezkûre mündericatına 
nazaran İcra Vekâletleri nezdindeki muhasebe me
murlarının vekâleti müşarileyhaca tayini esası tensip 

kılınmış olmakla keyfiyetin Heyeti Umumiyeye arzı 
tezekkür kılındı. 
Müvazenei Maliye E. R. 

Çorum 
Ferit 
Kâtip 
Aza 

Mardin 
Necip 
Aza 
Sivas 

Memet Rasim 
Aza 

Çorum 
Sıddık 

M. M, 
Çorum 

Fuat 
Aza 

'Elâziz 
Feyzi 
Aza 

Antep 
Kılıç Ali 

Aza 
Mardin 

İbrahim 

REİS — Efendim, mütalea var mı? (Kabul sa-
daları). Heyeti umumiyesi hakkında söz yoktur. 
Zaten bir fıkradır. Evvelâ! heyeti umumiyesini re
ye koyuyorum. Lâyihanın heyeti umumiyesini ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Efendim, ek
seriyet var. Lâyihai kanuniye ekseriyetle kabul edil
miştir., 

(Kâtip birinci maddeyi okudu) : 
MADDE L — Muaddel usulü muhasebei umu

miye kanunu muvakkatinin yirmi ikinci maddesinin 
üçüncü fıkrası «bu vezaifle mükellef olmak üzere 
Harbiye ve Bahriye nezaretleri muhasebe müdürleri 
kendi nazırları tarafından nasbolunur» kaydi tayyedil-
miştir. 

ÖMER LÛTFİ BEY (Karahisarısahip) — Söz 
istiyorum. 

REİS — Buyurun. 
ÖMER LÛTFİ BEY (Karahisarısahip) — Efen

diler, bu madde öteden beri Harbiye ve Bahriye ne-
zaretleriyle Maliye nezareti arasında münakaşayı mu
cip olmuştur. Hakikaten devairin umumiyetle hesa-
batını görebilmek için Maliye Vekâleti o devairin 
mulhasdbedflerini kendisi nasibeider ve onlar doğrudan 
doğruya Maliye Vekiline karşı mesuldür. Şimdiye 
kadar Harbiye ile Bahriyeninkini Maliyece nasbetme-
mişlerdi. Ahiren bu kanunu getirmişlerdir. Şim
di de Maliyece nasbolunmuştur. Hakikaten Ma
liye Vekâleti verdiği paranın hesabını alabil
mek için kendisinde bir hak görmüştür ve hakkı da 
vardır. Fakat şunu da düşünelim ki, bugün bu 
muhasebecilerin Maliyeden mansup olması sebebiyle 
bir çok masarifi askeriye günü gününe ifa edilemiyor. 
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Çünkü bendeniz de biraz içerisinde olduğum için va
kıan Maliye Vekili Beyin gayet ziyade olan hüsnü 
niyeti, Fevzi Paşa Hazretlerinin işini vakti zamaniyle 
görmesi sebebiyle bunun mahzuru şimdilik görülmü
yor. Fakat âtiyen mahzuru görülecektir. Çünkü taş
rada bulunan bir kolordunun yapacağı sarfiyatın hiç 
birisi Maliyenin kontrolü altından geçmez, Hattâ 
Divanı muhasebattan da geçmez. Doğrudan doğru
ya bütçe üzerinden sarfedilir ve merkezde bulunan 
dairei harbiye masarifinde Maliyenin ve Divanın mu
hasebatın vizesine, kontrolüne muhtaç kalır. (Gürül
tüler). Dinleyen yok. Mebusların tahsisat meselesi 
olmadığı için dinleyen yok... (Diyerek kürsüden in
di)., 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ M. M. 
FUAT BEY (Çorum) — Şimdi efendim Usulü 
Muhasebei Umumiye Kanununda Harbiye ve Bah
riye nezaretlerindeki muhasebe memurları kendi 
nazırları tarafından intihap olunur kaydı... (Gü
rültüler). 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Seni de 
dinleyen yok, tahsisattan bahsedersen dinlerler. 

RÜŞTÜ BEY (Kastamonu) — Hakaret ediyor 
umum Meclise. Burada ben kendi nefsime reddedi
yorum. Heyeti Umumiyeye hakarettir. Bu sözleri 
kabul etmiyorum. 

FUAT BEY (Çorum) — Mukaddema meşrutiye
tin bidayeti ilânı esnasında her dairede tensikat ya
pıldığı zaman bu, Usulü muhasebat kanununda da 
yapılmıştı. 

Her nedense o zamanın Harbiye ve Bahriye na
zırlarının arzularına mümaşat etmek maksadiyle bu 
kanunda bu kayıt bırakılmıştı. Fakat bugün o kay
dın mevcudiyetine yani idamesine bir sebep yoktur. 
Bu hesap memurlarını davair nezdine Maliye Vekili
nin tayin etmesinden maksadda, tabii Büyük Millet 
Meclisi tarafından ileride tasdik edilecek bütçe 
mucibince, varidatın ahzi ve cibayeti ve sarfı hak
kının kamilen Maliye Vekiline ait bulunmalıdır. Ve 
sonra şimdiye kadar devairi askeriyenin kısmı âzami 
Divanı muhasebata hesap vermiyorlardı. Bu intizam
sızlığı da kaldırmak için Maliye Vekili bu kanunu 
yapmış, encümene geldi. Encümen de bittabi tasvip 
etti. Heyeti muhteremenize gönderdi - Şimdi her 
dairede intizamı idare etmek için bu kanunu kabul 
etmek zaruretinde bulunuyoruz. Bu kanun Lûtfi 
Beyin buyurdukları gibi, katiyen muamelâtı askeri
yeyi sektedar etmeğe bir sebep teşkil edecek mahi
yette değildir. Neden sebep teşkil etsin? Zaten 
Usulü Muhasebe Kanunu mucibince vezne birdir. Te-

diyat sırf Maliye Vekâleti veyahut nazaret tarafın
dan yapılacaktır. Burada bulunan memur sarfiyatın 
bütçe dahilinde olup olmadığını daima kontrol ede
cek, yani Divanı muhasebattan evvel vekil namına 
bütçenin fusul ve mevaddı veçhile tatbikini temin 
edecek bir memurdur. Birinci derecede. Meselâ ve
kil filân yerin tahsisatı vardır. Bu tahsisattan beş 
yüz bin lira mevcuddur. Bundan meselâ beş yüz 
yirmi bin lira verdiyse o muhasebeci veremem diye
cek, fakat kendi adamı olursa veririm der, o es
nada sarfiyat olur ve o esnayi sarfiyatta muameleye 
vukuf hâsıl olmaz. Vakıa bu surette sarfiyatta bulu
nanları mesul ve tecziye etmek var. Fakat maksad 
tevcihe ve bir memuru tecziye etmekden ziyade mu
amelenin intizamını temindir. Binaenaleyh bunun 
muamelâtı sektedar edecek bir ciheti yoktur. Diğer 
taraftan, eskiden, yani usulü meşrutiyetten mukdem, 
her dairede muhasebeci vardı, muhasebeciler ahzu 
sarfa mezun idiler. O zaman ayrıca vezneleri vardı, 
o sarfiyatı nazırların mesuliyeti tahtında icra eder. 
Meselâ Maarif Vekâleti veyahud o zamanki Maarif 
nazaretinin senevi tahsisatı ne kadar, meselâ yedi 
yüz bin lira diyelim efendim. Bu yedi yüz bin liraya 
mukabil taksit, taksit veyahud toptan Hazinei mali
yeden para alır. Kendi muhasebecisinin veyahud 
kendi nazırının emri altında olarak, kendi veznesin
den sarfeder, şimdi öyle değildir. Muhasebe me
murları sırf bir hesap tutmağa memurdur. Vezne 
birdir. Para mutemed vasıtasiyle alınır. Âmiri ita 
kendi nazırları olmak şartiyle alınır. Bu şartla her 
daireye muktazi olan tahsisata lâzım gelen paralar da 
bu suretle sarfolunur. Binaenaleyh mademki inti
zam muameleyi muhafaza etmek istiyoruz, bu deva-
irdeki muhasebecileri de Maliye Vekâletinin tayin 
etmesi hak ve salâhiyetini bahşeden şu kanunu tas
dik etmenizi Heyeti Umumiyeden encümen rica 
eder. 

REİS — Başka söz isteyen var mı? 

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Söz isterim. 

REİS — Buyurun. 
ABDÜLKADİR KEMALİ BEY — Şekle ait 

olarak bir şey tasrih edeceğim. Her ne kadar He
yeti Vekile tarafından gönderilmişse de Müdafaai 
Milliyeye taallûk ettiğinden onun huzuru lâzımdır 
zannediyorum. 

REİS — Teklifi kanunî Heyeti Vekileden gelmiş 
ve Müdafaai Milliye Reisi Paşa Hazretlerinin de 
muvafakatlari inzimamiyle teeyyüt etmiştir, 
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•Başka söz isteyen var mı? Birinci maddeyi reye 
koyuyorum (Kâtip birinci maddeyi okur) : 

MADDE 1. — Muaddel usulü muhasebei umu
miye kanunu muvakkatinin yirmi ikinci mad
desinin üçüncü fıkrası olan «Bu vezaifle mükellef 
olmak üzere Harbiye ve Bahriye nazaretleri muhasebe 
müdürleri kendi nazırları tarafından nasbolunurlar» 
kaydı tayyedilmiştir, 

REİS — Kabul buyuranlar ellerini lütfen kaldır
sınlar. Madde kabul edilmiştir. 

(İkinci madde okundu) : 

MADDE 2. — işbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

REİS — Kabul buyuranlar ellerini kaldırsın. Ka
bul edildi. 

(Üçüncü madde okundu). 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye Ve
kili memurdur., 

REİS — Kabul buyuranlar ellerini kaldırsın. Ka
bul edildi. 

Efendim Heyeti umumiyesini reye koyuyorum. 
Kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın kabul 
edildi. 

ABDÜLKADlR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 
Allah muvaffak eylesin, tatbikatında muvaffak ey
lesin. 

REİS — Heyeti umumiyesi de kabul edildi. Za
ten müstaceliyet kararı olduğu hatırı âlilerindedir. 

Ahziasker şuabatını teftiş için gönderilen zabi-
tanın harcırahına ait lâyihai kanuniye var. Bir de 
ahziasker şuabatının lağvi için İzmit Mebusu Hamdi 
Beyin takriri, müştereken müzakere edilecek... 

HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Bu harcıraha 
dair değildir. 

REİS — Müsaade buyurun. Ahziasker devai-
rinin lağvi hakkındaki teklifi de beraber mü
zakere edeceğimize göre Müdafaai milliye ve
kili namına bir zatın huzuru lâzımdır. Tensip buyu
rursanız talik edelim (Tehir edilsin sesleri). Zaten ruz-
namemizde dahildir. 

HAMDİ NAMIK BEY {İzmit) — Bir aydan beri 
bekliyor. 

REİS — Efendim Lâyiha Encümeninden çıkmış 
bir kaç işimiz vardır, onları çıkaralım. 

BÎR MEBUS BEY — Aşar kanunu hakkında hır 
kanun vardı. Onu müzakere etsek. 

REİS — Encümenden gelmedi. 

4. — Trabzon Mebusu Hüsrev Beyin, İstanbul'da 
muhtacı muavenet olanlara yardım yapılmasına (2/47), 
Saruhan Mebusu Refik Şevket Beyin, düveli itilâfiye 
tarafından nefi ve Mbit edilenlerin ailelerine maaş 
itasına (2151), Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin, İngilizler 
tarafından tevkif ve nefi edilen zevata muavenete dair 
(2/52) teklifi kanunileri ve Lâyiha Encümeni mazba
tası. 

(Lâyiha Encümeni mazbatası okundu). 
Riyaseti Celileye 

Payitahtın işgali üzerine İngilizler veyahut Ferid 
Paşa Hükümeti tarafından memalilki ecnebiyeye nefi 
ve tağrip edilen eşhastan memur olanların ailelerine 
maaşı aslilerinin nısfı ve gayri memur olanları ailele
rine dahi seviyei içtimaiyeleri nazarı dikkate alınarak 
miktarı münasip tahsisat itası lüzumuna dair Saruhan 
Mebusu Refik Şevket Beyle ayni mealde Trabzon Me
busu Hüsrev ve Elâziz Mebusu Hüseyin beylerin He
yeti Umumiyeden mulhavvel üç kıta takrirleri tevhiden 
tetkik ve mütalaa olundu miücerred amali meşruai mil
lete hizmet veyahut vaziifei ımikaddesei vataniyeleri-
ni ifa etmelerinden muğber olan düveli itilâfiye ve on
ların mürevvici efkârı İstanbul Hükümeti tarafından 
nefi ve tebit edilen zevattan memur olanların ailele
rine maaşı mulhassasları alelusul ita edilegelmekte ise 
de maksadı meşruai millet uğrunda hürriyet ve hayatı 
ışahsiyeleri selbedilmiş olan bu kabil zevatı saire aile
lerinin de bittabi ihmal edilmesi mahiyet ve merhameti 
müslimei milletle kabili telif olamayacağından encüme-
nkriizcede varid ve azadei ret ve itiraz olan teklifi 
mezkûrun Heyeti Umumıiyeye arzı Makamı Celiili ri
yasete takdimi tezekkür kılındı.. 

REİS — Efendim mazbata aleyhinde mütalaa var 
mı? Mazbatayı nazarı dikkate alarak Kavanini Maliye 
Encümenine gitmesini kabul buyuranlar ellerini kal
dırsın. Efendim mazbata Kavanini Maliye Encümenine 
havale edilmiştir. (Yalnız Kavanini Maliye mi? ses
leri) Hayır sonra muvazeneye de gider efendim. Maz
bata Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye Encüme
nine havale edilmiştir. 

5. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Kütahya'da 
bir darülhilâfe medresesi tesisine dair teklifi kanunisi 
ve Lâyiha Encümeni mazbatası. (2/60) 

ıÇLâyiha Encümeninin diğer mazbatası okundu): 
Riyaseti Oelileye 

Masarifi ihalli varidat vakfiyesinden temin edil
mek üzere merkezi livada bir darülhilâfe medresesi 
küşadına dair Kütahya Mebusu Cemil Beyin Riya-
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yaseti Celileden muhavvel 19 Ağustos 1336 tarihli 
teklifi kanunisi mütalaa ve müzakere olundu «Emri 
ibilmarufu nehyianilmünJker» i halka neşir ve tebliğ 
ile mükellef erbabı dine yegâne menşa olan ve mem
leketin her tarafında tesisi şayanı arzu bulunan darı-
ımezkûrun küşadına günbegün sevinip gitmekte bu
lunan ilmiyenin idamei hayat ve teksiri esbabının 
istikmali vacilbatı diniyeden olmakla teklifi mezkûr 
encümenimizce de nazarı dikkate alınmış ve binaen
aleyh ifayi muktezası zımnında riyaseti müşarüniley-
haıya 'takdimi tezekkür kılınmıştır. 

REİS — Mazbata aleyhinde mütalaa var mı? 
İlmiye Encümenine tevdiini kabul buyuranlar el kal
dırsın efendim.. Teklifi kanuni İlmiye Encümenine 
havale edildi. 

6. — Yozgat Mebusu Feyyaz Âli Beyin, 23 Nisan 
1336'dan evvel Divanı harplerce mahkûm olanların 
aflarına dair teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni 
mazbatası. (2/62) 

(Lâyiha Encümeninin diğer mazbatası da okun
du): 

Riyaseti Celileye 
Büyük Millet Meclisinin tarihi küşadı olan 

23 .3 .1336 tarihine değin irtikap etmiş oldukları 

7. — MÜZAKERE EDÎL 

REİS — Celse kuşat edildi efendim. Efendim rü-
feka, kanunu; Heyeti Gelilenin kaibul ettiği şekil ve 
malhiyette tadil ederek getirdiler. Birer birer madde
leri okuyup heyeti umumiyesi hakkında yalnız bir 
lehte ve bir aleyhte söz verip reye vazedeceğim. 

ALİ SURURİ EFENDİ (Karahisarı Şarki) — 
Reis Bey, yazılsa çok iyi olur. 

REİS — Vakit müsait değildir ve müzakeresi bit
miştir. Yalnız heyeti umumiyesi reye konacaktır. 

İSMET BEY (Çorum) — Heyeti umumiyesinin 
reye vazından mukaddem, yani buna takaddüm eden 
bir mesele arz edeceğim. 

ceraimden dolayı Divanı harplerce maznun ve mah
kûm olan neferaıt ve küçük zabitanın afifi lüzumuna 
dair teklifi kanuniye havi Yozgat Mebusu Feyyaz Âli 
'Bey ve rüfekasmın 12 Ağustos 11336 tarihinde encüme
nimize muhavvel takriri mütalaa ve tetkik olundu. Alel-
ekser saikai gafletle kutaasından firar etmek veyahut 
vazifei mevduai askeriyelerinde lâkaydi ve teseyyüp 
göstermek suretiyle maruzu mesuliyet olan bir ta
kım efrat ve küçük zabitanın Divanı harp tevkitfhane-
'lerinde mahkûm ve mevkuf veyahut Öte beride dolaş
makta bulundukları cihetle vatanın şiddetle müda
faaya muhtaç olduğu şu zamanda bu gibi efrat ve 
zabitanın cürümlerinin affiyle cepheye iltihaklarının 
temini menafii milliye noktasından şayanı arzu bu
lunmakla teklifi mezkûr encümenimizce de nazarı 
dikkate alındığından ifayi mufctazası zımnında He
yeti Umumiyeye arzı tezekkür ikilindi. 

18 Ağustos 1336 
REİS — Efendim, encümenin mazbatası aleyhin

de mütalaa var mı? ıMüdalfaai Milliye ve Adliye en
cümenlerine havalesini kaibul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. (Eller kalkar) teklifi kanuni Müdafaai Mil
liye ve Adliye encümenlerine havale edilmiştir. Efen-
idîm beş dakika teneffüs edelim. 

I MADDELER (Devam) 

REİS — Okunduktan sonra... 
(Nisabı ekseriyet kanunu maddelerinin kıraatine 

başlandı) 
•MADDE 1. — Büyük Millet Meclisi, (Hilâfet ve 

Saltanatının, vatan ve milletin istihlâs ve ve istiklâ
linden ibaret olan gayesinin husulüne kadar şeraiti 
âtiye daireside müstemirren inikat eder. 

MADDE 2. — Her livanın Büyük Millet Mecli
sinde mevcut miktarı azası intihap kanununun tayin 
eylediği miktardan aşağıya tenezzül etmedikçe vuku 
bulacak münhalâta yeni aza intihap edilmez. 

MADDE 3. — Büyük Millet Meclisi azasından 
senede iki ay bilâ mazeret ve bilâ fasıla Meclise de-

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Açılma Saati : 5,50 Batiezzevai 

REİS : Reisli Sam Vetolu Hasadı Fehmi Bey 
IKÂTtPLER : Muittim Baha Bey (Bursa), Feyyaz ÂH Bey (Yozgad) 
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vam etmeyenler Heyeti Umumiye karariyle müstafi 
addolunurlar. 

'(Pekâlâ sesleri). 
(Dördüncü madde okundu): 
MADDE 4. — Büyük Millet Meclisi azalığiyle 

memuriyet bir zat uhdesinde içtima edemez, ancak 
Heyeti Vekile azalığı ve 'Büyük Millet Meclisinin 'in
zimam reyi ile sefirlik, ordu ve kolordu kumandan
lığı memuriyetlerinin Meclis aızalığiyle cemi caizdir. 

RBÎS — Efendim, buraya komisyonumuz, sefir
liği ilâlve etmiş, sebebi de Moskova'da bir sefareti 
fcü'bra tesisine lüzum var ve teşekkül etmek üzere
dir. Hükümet lüzum gösteriyor, onun için Heyeti 
Celileyi haberdar ediyorum. (Muvafık sesleri). 

MADDE 5. — Her dairei intihalbiyeden beş aza 
intihabı itibariyle heyeti mecmuasının nısfından faz
lası nisabı müzakeredir. 

(Altıncı madde okundu): 
MADDE 6. — Büyük Millet Meclisi azasına dört 

ay iÇin bin iki yüz elli lira tahsisat ve dört ayın hi
tamından devrei içtimaiye nihayetine kadar Meclise 
devam edenlere şehri yüzer lira tazminat verilir. 

(Pekâlâ sesleri). 
Yedinci ve sekizinci maddeler okundu): 
MADDE 7. — 'Büyük Millet Meclisi azasına se

nede bir defaya mahsus olmak üzere dört bin kuruş 
üzerinden azimet ve avdet harcırahı ita olunur. 

MADDE 8. — İstanbul Meclisi Mebusanından 
Büyük Millet Meclisine iltihak eden azaya tarihi il
tihaklarından itibaren şehri yüzer lira tazminat veri
lir. 

RBÎS — Efendim, kanunun heyeti umumiyesini 
reye vazedeceğim sırada müteaddit imzaları havi bir 
takrir aldım. Gerçi bu takrir bir tadil takriri mahi
yetindedir. Evvelce ait olduğu maddenin müzakeresi 
esnasında da mevzuibahs edilmişti. Heyeti Celileyi 
ha'berdar ediyorum müftülükle, mebusluğun içtima-
nın, ceminin caiz olduğu teklif olunuyor. (Ret ses
leri). 

Müsaade buyurun; bunu reye vazını Heyeti Celi-
leden istifsar edeceğim; reye vazını kalbul edenler el 
kaldırsınlar. Reye vazı kafbul olunmadı. 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Efendim, bir 
takririmiz daha var, rica ederim... 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim bendeniz 
müzakeresi hitam bulmuş, reye vazedilecek olan..,. 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Bu kanun 
doksan defa reddolundu, kabul olundu. Esbabını 
izah edeceğim. (Olmaz sesleri, gürültüler). 

REÎS — Efendim, valilerin istisnası hakkındaki 
bu takririn mevzuu müzakere ittihazını Heyeti Celile 
arzu ediyorsa lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi. 

MEMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Zaten bu reddedilmiştir, 

ALÎ ŞÜKRÜ BEY (Trabzon) — Kumandanı ne 
için kabul ediyorsunuz? Vali ile kumandanın farkı 
nedir? \ 

(Nedir rica ederim, valilik ile kumandanlığın 
farkı nedir? (Gürültüler). 

ÎSMET BEY (Çorum) — Heyeti celilenizin ka
bul ettiği bir takrir üzerine müzakeresi hitam bulan 
bu lâyihaya bir madde vazedildi. 

(Ali Şükrü Beyle rüfekası meyanında gürültü
ler), 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekir) — Susun, bu
rası kahve değil. 

ÎSMET BEY (Devamla) — Devairi intihabiye-
den beş aza itibariyle, yani devairi intihabiyenin 
azayi asliyesi, azayi mürettebesini teşkil etti. Bu 
takriri veren refiki muhterememiz Şükrü Beyefendi 
de bu hususta izahat verdiler ve dediler ki : Bu 
Meclisin azayi mürettebesi, devairi intihabiyesinin 
beş azasıdır ve bu esastır dedler. Şu halde azayi 
mürettebe haricinde kalan, İstanbul'dan gelen me
busların bu kanuna rey vermeğe salâhiyetleri var mı, 
yok mu?... Bu madde ile, bundan böyle teklif edi
lecek lâyihalara rey vermek salâhiyeti kalıyor mu, 
kalmıyor mu?.., Çünki azayi mürettebe haricinde 
bırakılan azanın rey vermek salâhiyeti olur mu? Bu 
meseleyi müzakere buyurun... 

RASÎH EFENDİ (Antalya) — Bu nisabı müzake
reye aittir. 

İSMET BEY (Devamla) — Azayi mürettebe-
nin esası, devairi intihabiyenin beş aded azayı asli-
yesidir diyorsunuz. Bu beş azanın azayi mürettebeye 
esas olmasına göre İstanbul'dan gelen mebusların 
azayi mürettebe haricinde kaldıkları anlaşılıyor. 

Hariç değilse tashih edin ki, rey verelim. 
MEMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 

Onlar iltihak etmiş, aza olmuştur. 

DR. SUAT BEY (Kastamonu) — Efendim, ben
denizin anladığım mesele, şahıs meselesi değil aded 
meselesidir. Adedi mürettep meselesidir. Şahıs me
selesi değildir ki... Hangi adedi mürettebi kabul ede
lim? Adedi mürettebin bir mislini mi, beş mislini 
mi? îsmet Beyin evvelce teklif ettiği başka bir 
adedi mürettebi mi? Yoksa devairi intihabiye na
mına mı, elli bin nüfusa bir aded nüfus üzerine mi 
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kabul edelim? Mesele aded meselesidir, şahıs mese
lesi değildir. 

MEMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Bir noktayı izah edeceğim. Takrir sahibiyim. Efen
dim, böyle bir maksat istihdaf edilmediği bu teklif
teki bir madde ile sabittir. İstanbul mebuslarına da 
buraya iltihak ettiği tarihten itibaren şehri yüzer lira 
tazminat verilecek diyor, bu sarih bir meseledir. 
Bilmem ki İsmet Beyefendi nasıl tahayyül ettiler de 
bunu ileri sürdürler? Böyle bir mesele yoktur zaten... 

REİS — Reylerinizi istimal buyurun, müzakere 
hitam bulmuştur. Yalnız bir tayini esami teklifi var. 
On beşten fazla imzayı havidir. Ona istinaden ta
yini esami ile reyler veriliyor. Sepetler dolaştırıldık-
ta reylerinizi verin. 

ALI SÜRURİ EFENDİ (Karahisarışarkî) 
denizin tadil takririm okunmıyacak mı? 

Ben-

REİS — Müzakere hitam buldu, mesele bitti ar
tık. 

6. — MAZBATALAR (Devam) 

7. — Kastamonu Mebusu Dr. Suat Beyle arka
daşlarının, mülkî ve askerî müessesatı sıhhiyenin tev
hidine dair takriri ve Sıhhiye ve Müdafaai Milliye 
encümenleri mazbataları. 

REİS — Efendim, reyler toplanıncaya kadar 
epeyce zaman geçecektir. Reyler tasnif edilinceye 

kadar Umuru sıhhiyei askeriye ve mülkiyenin tevhi
dine dair Müdafaai Milliye ve Sıhhiye encümenlerinin 
mazbataları vardır. Onun müzakeresine geçiyoruz: 

Efendim, söz isteyenler buyursun. (Anlaşıldı, 
işitmiyoruz sesleri).! 

Umuru sıhhiye askeriye ve mülkiyenin tevhidine 
dair Müdafaai Milliye ve Sıhhiye encümenleri maz
bataları var; onları müzakere edelim. 

Riyaseti Celileye 
Son zamanlarda arkası gelmeyen harplerde bir de 

Harbi umuminin tahribatı inzimam edince nüfus ve 
sıhhati umumiyemizin uğradığı zararlar nakabili tah
min bir dereceye vasıl olmuştur. Bu sebeple memle
kette umuru sıhhiyeyi tanzim ve ihtiyacatı hazırayı 
azami bir fedakârlıkla tatmin etmek en âcil mesail-
den maduttur. Şimdiye kadar askerî ve mülki mües
sesatı sıhhiyenin ayrı ayrı idamei mevcudiyet etmesi 
bir çok fuzuli masarifi iltizam ettiği gibi meselâ ayni 
memlekette mevcut hastanelerin askerî ve mülkî na-
miyle iki türlü idareye tâbi bulunması, efradı milletin 
bu müesseselerden seyyanen istifade etmesine mâni 
bulunuyordu. Mezkûr müesseselerin bu suretle ayrı 
bir idare altında bulunmaları, bir çok zait masariften 
başka olarak etibba, memurin ve müstahdeminin şa
hıs itibariyle israf edilmesini istilzam eylemekte idi. 

Bu esbaba mebni sıhhiyei askeriye umurunun 
bir müdiriyeti umumiyeye kalbi ile ve doğrudan 
doğruya Sıhhiye nezaretine raptı ve bilûmum askeri 
hastanelerle askerî malzemei sıhhiye depolarının Sıh
hiye nezaretine devri ve mülkî askerî hastanelerin tev
hidi ile efradı milletin, cümlesinden seyyanen istifade 

eylemesi hususatının temini zımnında işbu takririn 
Sıhhiye Encümenine havalesini teklif ederiz. 

27 Mayıs 1336 
İzmir İzmir 

Yunus Nadi Reşit 
Kastamonu Konya 
Dr. Suat 

Sivas Amasya 
Dr. Asım 

Bursa Lâzistan 
Ziya Hurşit 

Van Adana 
Haydar 
İzmir Eşref 

Sıhhiye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Kastamonu Mebusu Dr. Suat Bey ve on iki refi
kinin encümenimize havale edilen takrirleri mütalea 
olundu. 

Filhakika mütemadi harpler yüzünden nüfusça 
pek büyük zayiata uğradığımız gibi son seneler zar
fında memlekette taraf taraf tecelli eden sefaletlerden 
dolayı sıhhati umumiye inhitata yüz tutmuştur. Umu
mî muhaceretler ve daha bir çok sebeplerden firengi, 
sıtma hasttalıkları her tarafta pek ziyade çoğaldığı 
gibi verem hastalığı da pek ziyade intişar etmiştir. 
İşte bu bir çok sebeplerden dolayı umumî ahvali
mizin ıslahı yolunda yapılacak işlerin en birincisi; 
umuru sıhhiyenin tamamen ıslahı ve vesaiti hazırai 
sıhhiyeden milletin azamî bir derecede istifadesinin 
teminidir. Bu meyanda mevcut hastanelerin bir kıs
mı askerî hastaneler olduğundan bunların askerlere 
tahsisi, gerek şahıs, gerek nakit ve gerek vakitten ta
sarruf noktai nazarından doğru olmayıp vakti harpte 
müessesatı sıhhiye askeri hidemata amade bulunmak, 
onların askerî hastanelerin bulundukları mahallerde 
askerî ve mülkî bütün efradı millete teşmili ve bil
mukabele sivil hastanelerin her bulundukları mahalde 

— 557 —. 



t : 59 5 . 9 i 1336 C : 3 

sivillerle beraber bilûmum hastalar için de küşade 
bulunması lâzımgelir ve doğruca Sıhhiye icra vekâ
letine raptedilmelidir. Askerî ecza ve malzemei sıh
hiye ise Devletin umumî hazinesinden tedarik edildi
ğinden bunların mülkiye ile birlikte Sıhhiye nezaretine 
devri münasiptir. Muamelâtı sıhhiyei askeriyeye 
gelince, kıtaatı askeriyenin umur ve muamelâtı sıh
hiyesine ait hususatın usul ve teamülüne ve nizamatı 
mevzuasına göre sevku idare edilmesi lâzimeden ol
duğundan etibbayi askeriyenin rütbe ve derecatının 
ve kıtaat nezdindeki vezaifinin alâhalihi idamesi ve 
şu kadar ki, müstakil bir Sıhhiye nezareti ihdas ve 
icat edildikten sonra sıhhiyei askeriyenin Harbiye 
nezareti makamına kaim olan Müdafaai Milliye Ve
kâletine irtibatı için bir sebep mevcut olmadığından 
bunların da Sıhhiyei askeriye müdiriyeti umumiyesi 
nam ve unvaniyle Sıhhiye îcra Vekâletine raptedil-
mesi tensip edilmiştir. 

6 Haziran 1336 
Reis Bursa 

Dr. Asım M. M. 
Kâtip Dr. Suat 

Aza 
Aza 

Doktor Aza 
Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 

Kastamonu Mebusu Dr. Suat Bey ve rüfekası 
tarafından muti ve Heyeti umumiyece Sıhhiye ve 
Müdafaai Miliye encümenlerine havale buyurulmuş 
olan takrir ve merbutu ve Sıhhiye Encümeni mazba
tası encümenimizce de Müdafaai Milliye Vekili Paşa 
Hazretlerinin huzuriyle tetkik edildi. 

Takriri mezkûr, alelıtlak mülkî ve askerî umuru 
sıhhiyenin tevhidiyle memurini sıhhiyenin teşmili 
faaliyetini ve bu suretle bütçelerde tasarrufat - icrasını 
ve halkın istifadesinin tamimini teklif etmekte, Sıhhi
ye ve Muaveneti İçtimaiye Encümenince de (Kıtaatı 
askeriyenin umur ve muamelâtı sıhhiyesine ait husu
satın usul ve taammülüne ve nizamatı mevzuasına gö
re sevk ve idare edilmesi lâzimeden olduğundan 
etibbayi askeriyenin rütbe ve derecatının ve kıtaat 
nezdindeki vezaifin alâhalini idamesi) kaydi ihtira-
zisiyle tasvip olunmaktadır. Alman izahat ve cere
yanı müzakerata nazaran: 

1. — Ordu teşkilâtı esisiyesine dahil bulunan ta-
babati askeriye sınıfında tahvili merci suretiyle icra 
olunacak tebeddülat, 

2. — Vazife, kavanin ve nizamatı mevzua ve bil
hassa emrü kumanda, terfi tecziye mesailindeki hu
susiyet, 

3. — Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti 
vezaifine ait hususat ile ordu umuru sıhhiyesinin arz-
ettiği farklar, 

4. — Harbde umuru sıhhiyei askeriyenin sureti 
cereyanına ait esasat, 

5. — Hali seferberide hastanelerin tevhidinde 
görüleceği tebeyyün eden mahzurlar, 

6. — Müessesatı sıhhiye ve depoların devri su
retiyle ordunun tedabiri sıhhiye ve ikmali nevakısına 
ait hususatta vukua geleceği tahmin olunan teahhü-
rat. 

ıNoktai nazarından bugün böyle bir tevhidin gayri 
kabili icra olduğu anlaşıldığından ve bilhassa emrü 
kumandaya tâbi ve mesul bir sınıfı askerinin böyle 
mühim bir zamanda tahvili merciine imkân olmıya-
cağı tebeyyün eylediğinden müttefikan takririn reddi 
karargir olmuş ve 

l! — 1333 senesinden beri devam etmekte 
olduğu ve bilhassa vilâyatı şarkiyede mevkii 
tatbika konulduğu verilen izahattan anlaşılan, Gu-
raıba Hastanesi bulunmayan mahallerdeki hastanele
rine yüzde 20 nispetinde fukarayı halkın kabul ve 
tedavisi hakkındaki taamülün teşmil ve temarnii tat
biki, 

2. — Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletine 
yapılmakta olan muavenetin devamı. 

Temennisiyle Heyeti Umumiyeye arz edilmek 
üzere işbu mazbata bittanzim Riyaseti Celileye tak
dim kılındı. 

Reis Mazbata Muharriri 
Diyarbekir Saruhanı 

Hacı Şükrü Mustafa Necati 
Kâtip Bayezit Mebusu 
Ergani Dr. Refik; 
Hakkı 

Erzurum Mebusu 
Saıİh 

Dr. REFİK BEY (Bayezit) — Efendim Dr. Suat 
Beyin umuru tıbbiyei askeriye ve mülkiyenin tevhidi 
hakkında verdikleri teklif Sıhhiye ve Müdafaai Mit
liye encümenlerince de tetkik edildi. Efendim Sıhhiye 
Encümeni bu takririn kalbuliünü, Müdafaai Milliye 
Encümeni de takririn reddini teklif ediyor. Bende
niz, Müdafaai Milliye Encümeni namına, bu ret tek
lifini müdafaaya memurum. Buna ilâve olunacak, 
burada tabolunan mazbataya ilâve olunacak bir mad
de vardır. O da Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Ve
kili Beyefendinin fikirleri, bu tevbdd keyfiyetinin ka
biliyeti tatbikiye ve icraiyesi olamayacağına dairdir. 
Maruzatım burada yoktur. 
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Bu mazbata üzerine Sıhhiye Encümenimin ayrıca 
mütalaası varsa onu söyledikten sonra müdafaasını 
yapacağım efendim. 

Dr. SUAT BEY (Kastamonu) — Efendim hepi
miz biliriz ki uzun senelerin 'tahribatı bu memlekette 
en ziyade nüfus üzerinde olmuştur. Belki (50) (il 00) 
seneden beri arkası gelmeyen harpler yüzünden bu 
memleket ve bilhassa Anadolu, kanını, evlâdını feda 
etmiştir. Pek çok yanlış siyasetlerin arkası gelmeyen 
harpleri, bu memleketin en ziyade hayatını ve kanım 
emmiş ve mahfetmiştir. Bunlar ne kadar muayyen 
ve muhterem maksatlarla ihtiyar edilmiş olursa ol
sun, hâsıl ettiği netice; şu Anadolu'yu ıssız çöl ha
line getirmesi olmuştur. Binaenaleyh bu Meclis ip
tida teşekkül ettiği zaman herkes büyük bir aşk ve 
neşe ile memleket umuru sıhhiyesinin en şiddetli me-
sailden olduğunu kabul ediyordu. Binaenaleyh şimdi 
muamelâtı sıhhiyeyi yeni baştan memleketin ihtiya-
catına göre âdeta tasnif etmek ihtiyacında 'bulundu
ğumuz bir zamanda, zannediyorum ki, nazarı dikka
te alınacak mesailden biri, mevcut vasıtalarımızı 
memleketin ilhtiyacatına nazaran en seri bir şekilde 
ifrağ etmektir. Binaenaleyh Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekâleti teessüs ettikten sonra yapacağı en 
baştaki mesele, zannederim kii memlekdtte olan mü
essesatı sıhhiyeyi, eşhas da dahil olduğu halde, umum 
vesaiti sıhhiyeyi memleketin âzami menfaatine sevk 
ve imale etmektir. Efendiler; bu gün elde mevAut 
ordumuzun miktarını bilmiyorum. Talbii esbabı aske
riyeden dolayı öğrenemem. Fakat ne olursa olsun, 
farzedelm 100 bin askerimiz var, bu günkü hesap 
üzerine.. Bu 100 bin askere mukabil bin tane askeri 
doktorumuz var. Ona muka'bil »mesela 1000 tabibi 
mülkimiz var. Şu halde bir kısım evlâdı vatan için 
yüzde bir doktor isabet ettiği halde, diğer bir kıs
mında 15 000 nüfusa ancak bir doktor isabet 
ediyor. Memleketin muhtelif yerlerinde, vesa
itli sıhhiyelerinde, tedavilerinde en canlı ve i en 
ziyade hizmet edebilen müesseselerin hepsi askjeri 
idaresi altındadır. Bunların cepheye yakın olanlîjrı-
nm, meselâ mevkii harpte bulunanların, zaten ihfiM 
tefrik, kâffeten hidematı askeriyeye tahsis edilmjesi 
lâzım gelir. Müessesatı mülkiyede zaten harp sele
lerinde bu suretle istihdam edilmişti. Bütün (5) h^rp 
senesi zarfında memleketin her neresinde hastane 
varsa onlar, müracaat etmiş olan merzayi askeriye | ve 
«aireyi doğrudan doğruya kabul ederek tedavi etmiştir. 
Şimdi mesele, tebeyyün etmiş olan nisbetsizliği izalei'et-
mek, müessesatı sıhhiyeyi .umumun istifadesine amade 
kılmaktır. Meselâ görüyoruz ki, Ankara'da Konya'da 

Veyalhut Kastamonu'da böyle birçok yerlerde askeri 
hastaneleri var. Üçer, beşer yataklı hastaneler... On
larda eğer boş yatak kalırsa, eğer askeri hasta bulun
mazsa yine masraf devam eder, boş yatak kalır. Ona 
mukabil bir sivil hasta müracaat etse almazlar. Bu
na mukabil sivil hastaneye asker hasta gitse, sivil 
hastanedir diye almazlar. Şimdi 'bu suretle masrafla
rın beyhude yere devam etmesinde hiçbir fayda ta
savvur etmiyorum. Vaktiyle bir harbiye nazareti 
vardı ve ona göre teşkilâtı vardı ve eskiden beri 
böyle bir görenek vardı. Onun için başka suretle 
muamelenin müimkünatı hiç bir kimsenin haıtırına 
gelmedi. Fakat bu günkü vaziyette zannederim ki 
elimizde kalan son kuvveti, son vaziyete karşı koy
maya mecburiyetimiz vardır. Meselâ: Konya'da ve
yahut burada on altı 17 tane askeri doktor var. Son
ra buranın mülki hastanesinde 3, 4 tane doktor var. 
Sonra sıhhiye müdürü, belediye tabibi var. Bir çok 
tabiplerde merkezde içtima etmiş bulunuyor. Ayni 
zamanda bir çok kazalarda hiçbir doktor yok, halbu
ki, 50, 60 bin nüfusu olan kazalar var ve o halik, bu 
memleketin en ağır yükünü çeken zavallı köylülerdir. 
Onları tabipsiz, hastanesiz bir halde, tâ hilkati 
ademden beri kendi hallerine terketmiş bulunuyoruz. 
Bu gün mademki Anadolu'nun göbeğinde olan bu 
dertlerin hali ve faslındaki vazifeyi bu Meclisi Âli 
deruhte etmiştir. Zannederim ki, Meclisin akdem ve-
zaifinden beri, bu kadar perişan halde metruk kalan 
halkın imdadına yetişmektir, hattâ imdatlarına ye
tişmek ve mümkün olduğu kadar mütesaviyen hal
kın istifadesini temin etmektir. Meselâ Ankara'da, 
Konya'da ve buna mümasil yerlerde askeri hastaneler 
sivil hasta kabul ederse ve sivil hastaneler askeri 
hasta kabul ederse, her memlekette o zaman mükem
mel bir müessese olacaktır. Günün birinde meselâ 
hastanenin biri, hastane olmayan bir yere gidebilir. 
Umumi hastalıklar için mücadeleye ihtiyaç var. He
pimiz biliyoruz ki; memleketin bünyesini kemiren 
frengidir ve yine bu milletin saffeti ahlâkiyesi saye
sinde bundan 80 ve 100 sene evvelsine gelinceye ka
dar frengi memleketirmizde bilinmemiş bir hastalık 
iken, bu gün cümlemizce malûm olan şeraitten do
layı arta arta, hududu millimiz dahilinde bu hasta
lığın dehşeti altında kalmayan (hiç bir memleket yok
tur. Her tarafı böyle istilâ etömiş olan bu felâkete 
karşı vilâyetleri, sancakları, kazaları, nahiyeleri, köy
leri hiç bir tedbir ile karşılamaz isek mucibi felâket
tir. Beyefendiler; bir zaman «Güder» Paşanın dediği 
hakikat olmaz mı? Meşhurdur bu Söz ki: 315 sene
sinde Dahiliye Nezaretinden memur «dilerek muhtıê  
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Üiıf vilâlyetlerimizi gezmiş olan Alman Doktoru «Gü
der» - ki şimdi profesörlük ediyor - bu zatın yazmış 
olduğu rapor o zamanlar okunduğunda bizim kulak
larımıza vasıl olmuştu. Diyor ki beyefendiler: Şark 
meselesi için Almanya'da daha fazla alâkadardır. 
Diyor ki; çok üzülmeyin, Şark meselesi için çok uğ
raşmayın, kendi kendine hallolunacak, çünkü Tür
kiye Şarık'taki vaziyetini muhafaza edemeyecek, mu
hakkak hastalıktan inkiraz bulup gidecektir. Demek 
ki 21 sene evvel Söylenmiş bir söz vardır. O günden 
bu güne kadar buna karşı hiç bir tedbir göremiyo
ruz. Bundan yirmi sene evvel nasılsa şimdi de öyle, 
göçen sene nasılsa bu sene de böyle, bu gün nasılsa 
yarın da öyle olacak anlaşılıyor. 

Onun için elde mademki bu ıgün muhtelif tedbir 
ve vasıta var, bu muhtelif vasıtanın heyeti mecmua
sını Sıhhiye Vekâletinin emrine tevdi edelim. Bu mü-
essesata, sıhhiyeyi de, sıhhi depolan da, sıhhi malze
meyi de verelim. Bunları vekâlet memleketin menaiflii 
uğrunda sarf etsin ve bunu istediği gibi tasarruf et
sin. Eğer Sıhhiye Vekili Bey, bunu yapamıyorum der
se bu, şahsan kendi tarafından yapılamayan bir iş 
midir, yoksa yapılması için Meclise düşen birtakım 
vezaif var mı? Bunu anlayalım ve ikmal edelim. Bir
takım talimata müteallik hususat var mı? Eğer müm
kün ise bunu yapalım ve bu büyük membadan mil
leti istifade ettirelim. Efendim, yalnız burada Mü
dafaa! Milliye Encümeni, zikretmiş olduğu 'bazı es
baptan dolayı hidematı askeriyenin halihazırda Sıh
hiye Vekâletine raptedilemeyeceğine dair bir karar 
vermiş, o karar mütalaa 'edilecek olursa zannederim 
Sıhhiye Encümeninin karariyle taarruz teşkil etmez 
çünkü orada deniliyor ki: Bu birtakım esbabı askeri
yeye taallûk eder. Ondan dolayı Harbiye Nezareti 
makamında olan Müdafaai Milliye Vekâletine mer
but kalsın diyor. Zaten iSnhıhiye Encümeni meseleyi 
üçe ayırmıştır. Sıhlhiyei askeriyeyi mülkiye idaresine 
elbette vermiyor. Bizim teklif imiz şöyledir: Efradın, 
taburların, bölüklerin muamelâtı askeriyesine taalluk 
eden umur zaten 'bulgun sıhlhiyei askeriyeye merbut
tur. Bulgun biz diyoruz ki: Bu merbutiyet yine baki 
kalsın. Biz diyoruz ki: Yalnız Sıhhiye nezaretine 
merbut olsun. Ta'ki Sıhhiye Vekâleti, elinin altında 
ne kadar kuvvet olduğunu bilsin ve memleketin ihti-
yacatı umumiyesi için onları sarf ve istimal etsin. 
Bu hususta icabederse yine maddeler üzerinde arzı 
malûmat ederim. 

AİBDÜLDAKtfR KEMAUÎ BEY (Kastamonu) — 
Bendeniz hiç alâkam olmayan bir mesele hakkında 
uzun uzadıya sizi rahatsız etmek istemem. Yalnız 

Suat Beyefendinin sözlerinden bir şey anladım; 70 
küsur sene evvel teşekkül etmiş olan Mektebi Har
biye ve askeri mekteplerinin yaptıkları kaideleri öğ-
rndik. Bunlar bir zümre, kendi kendine teşkilâtını 
yapmış, gösterdikleri nüfuz nispetinde askerlerine lâ
zım olan doktorları ihzar etmiş. Fakat biz siviller 
vazifemizi yapmamışız. Esbabını zannederim Refik 
©ey izah edecekler. Ben uzun Söz söylemeyeceğim. 
Yalnız askeri teşkilâtının şimdiye kadar yüksek bir 
mevkide bulunma'sına binaen, bozulmasına, Suat Be
yefendinin beyanatından Sonra, taraftar olmadığımı 
arz ediyorum. Pek yazık olacak. 

Dr. TEVPİK RÜŞTÜ BEY (Menteşe) — Arka
daşlar! Mevcut teşkilatı bozmak, yahut tevhit etmek. 
îşte Suat Bey arkadaşımız bu iki esası ileriye sürdü
ler. Bunun için de iki esasa istinat ettiler. Biri, nü
fusu umumiye meselesi ki bizim memleketimizde se
nelerden beri mevzubahistir ve bizi pek çok düşündür
müştür - ancak bu hususta söylenmesi lâzım gelen 
bir esas vardır ki onu Suat Bey ihmal buyurdular. 
Nüfusu umumiye meselesi, tababet meselesi değildir. 
Bütün dünya bunun üzerinde bir çok tetkikat yap
mıştır. Bunun için aylarla, senelerle uğraşmıştır ve 
biz de uğraştık. Nüfusu umumiye meselesi, evvel 
emirde iktisadi, içtimai meseledir; ancak üçüncü de
recede bir tababet meselesidir. Binaenaleyh bu teş
kilâtı tevhit için ileri sürülen nüfus meselesi, bu me
selede tamamiyle gayri varittir. 

ikinci meseleye gelelim: Acaba tababeti askeriye 
ve tababeti mülkiye ayni iş midir? Hayır efendiler! 
O kadar ayrı işlerdir ki; yeryüzünde bütün memleket
lerde ayrıdır. v Bu gün (hiçbir memleket yoktur ki 
bunu tevhit etmiş olsun. Her yerde tababet mektep
leri birdir. Fakat çıktıktan sonra ayrı kavait, ayrı 
nizama ve vazifelere ayrılıyorlar. Bugün bizim 
Mülki tabiplerimiz mekteplerimizde hastalıkları öğ
renir ve onların tedavisini öğrenir. Fakat tababeti 
askeriyeye taallûk eden bir çok hususat vardır ki 
onların tamamile cahili kalır. En mühim mesele 
şudurki; Eğer sükûn günlerinde bulunmuş olsaydık 
belki bu meselenin halli için düşünülmesini caiz gö
rebilirdim. Halbuki bugün milletin mevcudiyetini 
muhafaza, ancak cephelerde çalışan orduların mü
dafaası ile kabil iken, bu gün her birimiz milletin 
yalnız doktorlarını değil, milletin servet ve samanını, 
her şeyini cepheye dökmek isterken, onların yaralı
larına tahsis edilen teşkilâtı bozmak ve o teşkilat
tan kendi hissemize, hisse ayırmakla meşgul olmak-
lığımızı gayet nabemevsim görüyorum. Eğer cep-
helerimizdeki ordularımız, Hûda göstermesin, mu-

— 560 — 



t : 59 5 . 9 . 1336 C : 3 

vaffâk olmazsa onların mecruhlarına tahsis edilen 
bu teşkilât - ki zaten noksandır - biz onları ikmal 
etmezsek, her şeyi cephelere vermezsek, mevcut nü
fusumuzu bile muhafaza edemeyiz. Düşman kılıçları 
altında parça, parça oluruz. Onun için bu meseleyi 
bu gün tamamiyle nabemevsim ve gayri varit görü
yorum. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Efendim, bu bahse bendeniz hiç karışmağı arzu et
mezdim. Doktor değilim, asker de değilim. Fakat 
bir noktayı Heyeti Celileye arzetmek isterim. Asıl 
mesele şudur ki: Suat Beyefendinin teklifinden an
laşılan mesele şudur: Tababeti askeriye ile tababeti 
mülkiyeyi tevhit etmek suretiyle zaten müstakil bir 
nezaret olmak üzere kabul ettiğimiz Sıhhiye vekâle
tine raptetmek istiyorlar. Benim anladığım budur. 
Bu suretle ne tababeti askeriye kalkıyor ve ne de 
tababeti mülkiye kalkıyor. Merci birleştiriliyor ve 
hatta eshabı mucibe mazbatasında deniliyor ki: taba
beti askeriyeyi idare için bir müdüriyeti umumiye de 
bulunsun. Orada yine askeri tabipler bulunacaktır. 
Teklif, bunların bulunmaması şeklinde değildir. Ne
zareti birleştirmek suretiyle, hem bütçe itibariyle ve 
hem de ekseriyetle arkadaşların kabul ettiği bir prog
ram vardır ki: halka doğru gitmek, halka yaklaş
mak, hastahaneleri tevhit etmek suretiyle halkın ih
tiyacına yakından yaklaşmış olacağız. Bu itibarla 
Suat Beyin tekliflerini esas itibariyle kabul etmeği 
gayet muvafık buluyorum. Yalnız Tevfik Rüştü Bey 
dediler ki: bu teklif edilen usul dünyanın hiç bir ta
rafında yoktur. Halbuki Almanyada askeri Mektebi 
tıbbisi namiyle bir mektep yoktur. 

Dr. REFÎK BEY (Bayazıt) — Aman efendim, 
nasıl oluyor? Ben orada tahsil ettim. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — oradan 
çıkan etibfoa Mektebi tıbbiyesi askeriyeden değildir. 
Sonradan orduya alınır. Ordu kendine lâzım gelen 
miktar etibbayı Sıhhiye ve muaveneti içtimaiye vekâ
letinden talep eder. Bunda ne mahzur vardır? 

Dr. REFÎK BEY (Bayazıt) — Efendim, evvelâ 
Suat Beyefendiye cevap vermek istiyorum. Suat Bey 
buyurdular ki; bu günkü vaziyeti içtimaiyemiz yeni 
tasnifleri icabettiriyor. bu; belki içtimai sahnelerde 
tatbik edilir. Her vakit için de vakidir. Bu gün tat
bik edilmek istenilen usûl ise, şimdiye kadar mües
ses olan, memlekette kabul edilmiş ve tatbik edil
mekte ve bir mazarratı görülmemiş olan bir usulü 
yeni baştan bozarak, yeniden tasnife taallûk ediyor. 
Bilmiyorum bunu nasıl kabul ederiz. Zira bu gün 
hali sükûnette değiliz. Hali harpteyiz. Yalnız bunu 

düşünmek, bu gün için bu teşkilatın ipkasına bizim 
için bir saiktir, bir mecburiyettir. Sıhhiye ve Muave
neti İçtimaiye vekâletinin teşekkülü ise hiç bir zaman 
doğrudan doğruya sıhhiyei askeriyenin mevcudiyeti
ne hitam vermek için bir sebep değildir. Memlekette 
Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye vekâletinin teşekkü
lünü büyük bir şükranla karşılarız. Çünkü onun 
programı gayet vasidir, o program, halkın sıhhati, 
halkın hayatı, içtimai zaruretleridir. Fakat hiç bir 
zaman sıhhiyei askeriyenin lâğvini icap ettirecek bir 
sebep değildir. Çünkü her ikisinin kendine göre ayrı 
ayrı vazifeleri, ayrı ayrı hudut ve salâhiyetleri ve 
hukuku vardır. Suat Beyefendi kardeşimiz; memle
kette bin tane askeri tabibin ve bin tane sivil tabibin 
mevcudiyetinden bahsettiler. Doğru efendiler. Bin
den fazla askeri tabip vardır, eğer tstanbul elimizde 
olsa idi... Bu gün Anadoluda, eğer müdafaa mesele
sine taallûk etmemiş olsa idi Heyeti Celilenize arz 
ederim ki, Anadoluda mevcut zatanı sıhhiyenin adedi, 
hiç bir zaman cephelerdeki vezaifi sıhhiyeyi tama
men yapabilecek adette değildir, katiyen değildir. Biz 
geçen cihan harbinde olduğu gibi, vücutlarından isti
fade ettiğimiz, ihtiyat etibbaya bu seferde de mü
racaat edeceğiz ve bittabi onlardan Anadoluda bu
lunanlar bu vezaifi ifa edeceklerdir. 

Sonra efendiler; vezaifi sıhhiyeyi umum memle
kete teşmil etmekten bahsettiler ve dediler ki: hasta
neler, meselâ burada, Konyada, Sivasta, her tarafta 
var. Efendiler, askeri hastaneler, ordunun müçtemi 
bulunduğu mıntıkada veya menzilde veyahut o or
duya gidip gelen hututu muvasala üzerinde teessüs 
eder. Binaenaleyh Ankarada mevcut olan bir 
hastanenin vüculünü fazla görmek, onun büyük
lüğü ve küçüklüğü ile bu tevhit meselesini hal
letmek doğru değildir. Ordu kendi ihtiyacatı 
nisbetinde hastane açar. Ordunun müçtemi bu
lunduğu mıntıkalarda seyyar hastaneler, menzil 
hastaneleri, dahili memleket hastanaleri açar ve bunları 
da ancak ordunun ihtiyacı için açar. Eğer bu yolar 
üzerinde tesadüf eden gureba hastaneleri var ise, bit
tabi memleketin menabii asliyesinden olduğu için, 
ondan da istifade eder ve bunlarda boş yatak kalırsa 
zayi olur deniliyor. Beyefendiler; şunu arzetmek is
terim ki; evvelâ vezaifi umumiye taksimi amal ile 
görülür. Askeri hastanelerde kabul edilen cüzütam 
usulü; 50 hastaya bir tabip, yüz hastaya bir eczacı, 
on hastaya bir bakıcı ve bir hademeden ibarettir. 
Binaenaleyh bu esas üzerine gittikçe, tevessü eden 
hastanelerin yatak miktarı tezayüt ettikçe, bittabi 
memurlar tenakus eder ve fazla masraf olmaz ve 
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belki daha az masraf olur. Biz iki bin yataklı has
taneler tesisini, eğer idaresi güç olmasa, daha ziyade 
temenni ederiz. Çünkü orada bulunan sıhhiye me
murlarının adedi, küçük hastanelere nazaran, daha 
az olur. Bundan başka hastalar ve mecruhlar için her 
vakit boş yatak hazır bulundurmak mecburiyeti var. 
Sonra arkadaşımız buyurdular ki; Konyada (8-10) 
doktor var. Efendiler; bunlar tamamiyle tali mesail-
dir. Burada veyahut Konyada o kadar doktorun bu
lunması tabiidir, çünkü Ankara ve Konyanın merkez 
olması itibariyle birer aşı lâboratuvarı vardır. Hasta
nelerde tatbik edilen usule dikkat edecek olursak 
göreceğiz ki; elli hastaya bir tabip tahsis edilir. De
diler ki; kazalarımıza kadar bunları teşmil ve tevhit 
edelim. Şunu arzetmek isterim ki; ordu, teşkilâtı 
itibariyle kazaya veya köye kadar gitmez. Bu ancak 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye vekâletinin vazifesi
dir. Ordunun vazifesini, müçtemi bulunan kütlenin 
sıhhatini muhafaza etmek, hastanelerini tefrik ve 
geriye göndermektir. Bu da gayet mühim bir mese
ledir. Bu tevhit meselesini kabul edecek olursanız 
göreceksiniz ki; Heyeti sıhhiyei askeriye cansız bir 
mevcudiyet haline gelecektir. Çünkü asker kütlesinin 
sıhhatini muhafaza etmek, hiç bir zaman doğrudan 
doğruya kıta tabibinin kendi his ve vüsat nazariyle 
değil, ancak o kütlelerin icaba'tı hal ve zamana göre 
tebeddül eden kavaiıde, kıta etıbbasının bitteselsül 
aldıkları bir takım kavaidi esasiyeye tâbidir ve bunu 
da veren sıhhiye dairesidir. Sıhhiye dairesini Müda-
faai milliyeden ayırmak demek, doğrudan doğruya 
ordu umuru sıhhiyesini başsız bir mevcudiyet haline 
getirmek demektir. Bu da ne kadar cansız bir mev
cudiyet gösterecektir. 

Efendiler: Suat Bey kardeşimiz sonuncu olmak 
üzere dediler ki; sıhhiyei askeriyeyi biz mazbatada 
üçe ayırdık. Halbuki olamaz efendiler, bu; birdir, 
ayrılamaz. Kıtada olsun, dairede olsun, hastanede 
olsun bu vezaif tamamiyle birdir, ayrılamaz. Tabur 
tabibinden ta Müdafaai milliyeye kadar, bitteselsül, 
her emrü kumanda makamı nezdinde bulunan tabip, 
o makamın müşaviri sihhisidir ve o vazifesini, âmi
ri bulunan daireden, Erkânı harbiyei umumiyesiyle, 
müdafaai milliyesiyle temasta bulunan ve ordunun 
cereyanını takip eden daireden alacağı esaslar üzerine 
yapar ve bu esaslar üzerine ordunun muhafazai 
sıhhatini, yahut onun hastalarının tedavisini, hastane
lerinin lâğvini, naklini, teksirini takip eder. Efendim 
Suat Bey kardeşimiz yazdıkları takrirde demiş olsa
lardı ki; biz umumi hallerde sıhhiyei eskeriyenin, 
sıhhiye ve muaveneti içtimaiye vekâletine yardım 

etmesini istiyoruz, bu halde yerden göğe kadar hak
ları vardı. Çünkü biz cihan harbi esnasında, Adnan 
Beyefendi de o zaman sıhhiye müdürü umumisi idiler, 
verdiğimiz bir karar üzerine, halktan orduya, ordu
dan halk kütlelerine hastalık sirayet etmemesi için, 
her nerede bir salgın zuhur etmiş ise, oraya beraber
ce koştuk, teşriki mesai ettik ve çalıştık, büyük ol
ması muhtemel salgınların önüne geçtik. Fakat bu, 
icrai ve fenni bir müşariketti. Hiç bir zaman tevhit 
meselesi değildir. İdari müşariket değildir. Çünkü ida
ri müşariket olması için, doğrudan doğruya umuru 
sıhhiyei askeriyenin lâğvi ve sıhhiyei mülkiyeye ilâ
vesi lâzımdır. Bunun da tabii sırası gelecektir. O 
vakit her şey bittabi halkın emrine amade bulunacak
tır. 

Efendiler; vazife ve kavanini mevzua meselesi 
vardır ve bilhassa emrü kumanda ve sairede yapı
lacak işler nasıl olacaktır? Bilirsiniz, makamatı as
keriye her vakit için, ordunun muaveneti sıhhiyesi 
için elzem olan ikazdan uzak kalacaktır. Sıhhiye en
cümeninin dediği gibi; bilûmum kıtaatta çalışan etib-
ba, kendi dairesinde ve kendi usul ve nizamatına 
tevfikan hareket etsin diyorlar. Efendiler; bunları 
tetkik edecek, bunların harekâtını kontrol edecek ve 
bunlara nâzım vazifesini görecek ve icabında kıymeti 
idariyelerine nazaran onları taltif edecek, tebdil 
edecek hangi makam olacaktır? Bunları sorarım. 
Efendiler! Sıhhiye vekâleti doğrudan doğruya hal
kın sıhhati için her türlü teşkilâtı yapar, köye gider, 
fakat askeri etibba hiç bir zaman buna teşriki faa
liyet edemez. Çünkü efendiler; kavanin ve nizamatı, 
mevcut teamülleri veçhiyle, ordu kendisine bakmak 
için bir sınıf yetiştirmiştir ve bu sınıf askerli denilen 
kütlenin bir cüzüdür ve kendisi o kütlenin tabibi 
hususisidir. Elde mevcut nizamat, kavait, usuller ve 
saire ile bu işini görür. Bundan hariç bir işi yaptırta-
maz. 

Efendiler, hastanelerin tevhidinden bahsedildi. 
Hastaneleri tevhit etmek, bu, her vakit için mümkün
dür. Fakat vakti sulhta mümkündür, vakti harpte 
mümkün değildir. Ordu kendi mevcudu nisbetinde 
hastane açar. Bu gün her hastanenin birleşmesini 
talep etmek, doğrudan doğruya doldurmak demek
tir. Bu gün bendenize Corumdaki hastanenin hiç bir 
faidesi yoktur. An'karadaki hastaneye belki bir misli 
daha ilâve etmek mecburiyetindeyiz. Burada bulu
nan elli yataklı Gureba hastanesi, askeri hastanesi 
ile birleşsin demeği hiç bir zaman anlayamam. 
Çünkü üç yüz otuz senesinden beri verdiğimiz 
bir fcarar mucibince, gureba hastaneleri bulunmayan 
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yerlerdeki askerî hastanelerine yüzde 10-15 nispe
tinde fuıkarayi halkı kabul ve tedaviyi usul ittihaz 
etmişizdir. Hatta azayi kiramdan bilenler Vardır ki; 
vilâyatı şarkiyede Damat Ferit Hükümeti idarei hu-
susiyeleri lâğvettiği zaman, oradaki gureba hastane
leri açıkta kalmış ve bunu ciheti askeriye almış ve 
halkın idaresine hasretmiştir. Hâlâ da öyle devam 
ediyor. Efendiler; umuru sıhhiyei mülkiye ile umu
ru sıhhiyei askeriye birbirleriyle gayet ahenktar bir 
surette çalışıyorlar. O bana istediğim şeyi, ilâcı veri
yor. Ben de ona tifo, kolera aşısı veriyorum, birbi
rimizden müşteki değiliz. Bundan başka, doğrudan 
doğruya sıhhiyei askeriye kendi elinde bulunan me-
nabiden halkın, belediyenin menafiini hiç bir zaman 
esirgemez. Sıhhiye vekâleti ne vakit isterse kendisine 
ilâç, eşya gibi malzemeyi tamamen veriyor. 

Binaenaleyh, tevhitten başkaca beklenen netice 
varsa, o da ademi intizamdır. Doğrudan doğruya 
bir kısmın diğer kısmın vezaifine müdahalesidir. Or
dunun bu günkü mevcudiyetini ve onun sıhhatinin 
hüsnü muhafazasını istiyorsanız, etibbayi askeriyeyi 
olduğu gibi bırakırsınız. Binaenaleyh Müdafaai Mil
liye Encümeninin noktai nazarının kabulünü Heyeti 
Celilen'ize teklif ediyorum. 

Dr. SUAT BEY (Kastamonu) — Mazbata mu
harririyim efendim, Encümen namına söz söyleyece
ğim. Efendim, Tevfik Rüştü Beyefendi buyurdular 
ki; nüfus meselesi, içtimaî bir meseledir. Doktorluk
la filân alâkası yoktur. Bu belki dünyanın başka yer
lerinde böyle olabilir. Fakat bizim memleketimizde 
sayısız adamlar, ve sayısız halk, böyle doktorsuzluk 
ve doktorluğa ait ihmal ve teseyyüp yüzünden bin
lerce kurban verip dururken, sıhhiye meselesiyle alâ
kası yok demek; meselenin mühim bir kısmım ihmal 
demektir. Sonra dediler ki: Tababeti askeriye husu
sî bir meslektir, o, mülkî vazifesini yapamaz, beş 
harp senesinde bunlar ,anlaşılmıştır. 

Tababeti askeriye ile mıelûf olan zevat tababeti 
mülkiye ile şimdiye kadar tavzif edilmemişti ki, ora
da ne yolda temayülât görüldüğünü zati âlilerine 
gösterelim. Fafeat aksini biliriz ki, etibbayi mülkiye 
beş harp senesinde askerî vezaifle tavzif edilmiş, ve-
zaifini hakkiyle yapmıştır. Bunu kimse inkâr ede
mez. Buna cevap vermek isterim. Sonra buyurdular 
ki : biz böyle memleketin olanca kuvvetini cephelere 
tayin etmek ve düşmanla pençeleşmek mevzubahis 
olduğu bir günde oradaki etibbayi alıp buraya getir
mek, başka yere sevketmek nasıl olur? Böyle bir şey 
bendeniz söylemedim ve söylemekte hatırıma gel
mez. Düşmanla pençelenmekte olan kardeşlerimize 

azamî kuvvetle yardım etmek en samimî borcumuz
dur. Yani oralara mümkün olduğu kadar etıbba gön
derelim. Şu kadar ki, cephe orada meşguldür, diye 
Kastamonu'da bir hastaneyi, Sivas'ta bulunan bir 
malzeme deposunu, cephede meşgulüz diye ihmal et
mek, bu memleket için zararlı bir şeydir. 

Efendiler! ne vakit ki, bir nüfus memurluğuna 
işiniz düşerse hali hazırdaki meşguliyetinden bahso-
lunur. Ne zaman bir tapu muamelesi olursa hali ha
zır meşguliyetinden bahsolunur. Bir taraftan memle
ketin gayretkâr evlatları orada vazifeleriyle meşgul 
olsun, diğer taraftan burada iş başında bulunan ze
vat vezaifi mevdualarını ifa etsin, bizde yardım ede
lim. Fakat aynı zamanda Sivas'ta bulunan bir has
tanenin memlekete yardımını temin etmek maksat-
da muhalif midir? Efendiler; birisi çalışıyorsa, evlât 
ve ayali de köylerde boş kalmıyor. Gerçi efendiler; 
beş harp senesinde gördük, aliah razı olsun, asker 
iyi tedavi ediliyor. Fakat askerin geride bırakmış ol
duğu ailesi, evlât ve ayali var, onu da düşünelim. 

Meselâ, burada bir çok etibbayi askeriye ile as
kerî hastaneler var. Niçin onların istifadesini temin 
etmeyelim? Maksadım bundan dolayı tevhidi merci-
dir. Tevfik Bey buyurdular ki; o vakit başsız kalır, 
Halbuki Sıhhiye vekâleti sıhhiye umuru için baştır. 
Müdafaai Milliyeye raptetmekle Sıhhiye vekâletine 
raptetmek bir merci meseledir, ve memleketin oıena-
fii umumiyesini daha iyi temin edebilir zannederim. 
Üçe inhisar eden mevadın tevhidini, yani askerî ve 
mülkî hastanelerin ve askerî, mülki depoların, Sıhhi
yei askeriyenin de Sıhhiye vekâletine tevdiini teklif 
ediyorum. 

Dr. MAZHAR BEY (Aydın) — Reis Bey ben
deniz söz almıştım. 

RBÎS — Müsaade buyurun efendim. Müzakere
nin kifayetine dair takrir çoktan elimizdedir. Anın 
için reye koyacağım. 

ATİF BEY (Bayazıt) — İçimizde bir kaç şey var, 
bizde onu söylemiydim mi? 

REİS — Müzakerenin kifayetini kabul edenler 
el kaldırsın. Kabul edildi efendim. Şimdi ortada yal
nız bir madde var, Sıhhiyei askeriye ile mülkiyenin 
tevhidi veyahut hali hazırın ipkası (Hali hasırın ip
kası sesleri). Müsaade buyurun. Müdafaai Milliye 
Encümeninin teklifi, hali hazırın ipkası, Sıhhiye en
cümeninin teklifi ise, tevhit esasına müstenidd'ir. Ta
biî Sıhhiye encümeninin teklifi bir muamele üzerin
de bir tadil mahiyetinde olduğu için, Sıhhiye encü
meninin teklifini, Müdafaai Milliye Encümeninin 
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teklifine tercihan, reye vazediyorum. Sıhhiye encü
meninin teklifini kabul edenler el kaldırsun. Kabul 
edülimedi efendim. Müdafaai Milliye Encümeninin 
teklifini kabul edenler... Ellerini kaldırsın... 

Efendim, Müdafaai Milliye Encümeninin teklifi 
'kabul edilmiştir. (Alkışlar). 

Efendim, reye vazettiğimiz nisabı müzakere ve 
hususatı saireye ait lâyihiai kanuniye (Gürültüler). 

Dinleyelim efendim. Nisabı müzakere ve husırsa-

• • m 

tt saireye ait olup tayini esamî ile reye vazedilen ka
nun lâyihasında (157) zat reye iştirak etmiş ve bun
lardan 24 aleyhinde, 4 müstenkif, 129 lehinde rey 
vermiş. Binaenaleyh, kanun lâyihası kabul edilmiş
tir. (Alkışlar). 

HAMDİ NAMİK BEY (izmit) — Efendim, sü-
lüsan yok, nasıl oluyor da böyle kanun kabul edi
yoruz? 

<Zevaü saat 6,15'de cefcte tatil edildi). 

*m> • • 
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Nisabı ekseriyet kanununu kabul edenler : 

Hakkı B. (Van), Necip B. (Mardin), Mehmet 
Şükrü B. (Karahisarısahip), Hamdıi B. (Diyarbekir), 
Durak B. (Erzurum), Halil Hulki Ef. (Siirt), Mithat 
B. (Mardin), Hacı Süleyman Ef. (İzmir), Besim Ata-
lay B. (Kütahya), Şahin Ef. (Antep), Hamdi B. (Ca
nik), Hasan Ef. (Denizli), İhsan B. (Cebelibereket), 
Vehbi Ef. (Bitlis), İzzet B. (Tokat), Hamdi Ef. 
(Genç), Mehmet Ef. (Biga), Ham<ii fi. (Tokat), Emin 
fi. (Erzincan), Kadri B. (Diyarbekir), Edip Ef. (Ba
tum), Hasan Tahsin B. (Antalya), Hulusi B. (Kara
hisarısahip), Halil İbrahim B. (Antalya), Refik Şev
ket B. (Saruhan), Hüsnü Ef. (Bitlis), Mehmet B. (Gü
müşhane), Nuri B. (Bolu), Mustafa Lûtfi B. (Sive
rek), Naci B. (Elâziz), Sırrı B. (Siverek), Tevfik B. 
(Erzincan), Cevdet B. (Kırşehir), Memduh B. (Ka-
rahisarişarkî), Ferit B. (Çorum), Mehmet Ef. (Ada
na), Hüseyin B. (Elâziz), Ömer Lûtfi B. (Karahisa-
risahip), Salih Ef. (Siürt), Mahmut Sait B. (Muş), 
Mustafa B. (Antalya), Riza Vamık B. (Sinop), Mus
tafa Ef. (Niğde), Ali Sürurî Ef. (Karahisarışarkî), 
Rifat B. (Tokat), Fikri Ef. (Genç), Sırrı B. (Ergani), 
Hacı Ahmet Ef. (Muş), Şükrü B. (Bolu), Mustafa 
Kemal B. (Ertuğrul), Ragıp B. (Kütahya), Asım B. 
(Erzurum), Hüseyin Hüsnü Ef. (Üsküdar), Şevket 
B. (Bayazıt), Mustafa B. (Tokat), Müştak B, (Kân-
gın), Osman B. (Koyseri), Sadullah B. (Bitlis), Meh
met Vasfi B. (Karahisarişarkî), Mustafa Hilmd B. 
(Niğde), Ali Haydar B. (İçel), Esat B. (Mardin), 
Mahmut Esat B. (İzmir), Remzi Ef. (Kayseri), Kad

ri fi. (Siirt), Derviş B. (Mardin), Ahmet Ef. (Yoz
gat), Abdulah Ef. (Sinop), Ömer Lûtfi B. (Saruhan), 
İsmail Remzi B. (İsparta), Akif Ef. (Batum), Refet 
Ef. (Maraş), Eyüp Sabri B. (Eskişerriir), Hasan Hay
rı B. (Dersim), Atıf B. (Bayazıt), Feyyaz Âli B. (Yoz
gat), Şükrü B. (Canik), Nâdir B. (İsparta), Tazım B. 
(Tokat), Mustafa Tâki Ef. (Sivas), İbrahim B. (Mar
din), Dr. Âbidin B. (Lâzistan), Necip B. (Ertuğrul), 
Süleyman Südi B. (Bayazıt), Sami B. (İçel), Şeyh 
Fevzi Ef. (Erzincan), Riza B. (Gümüşhane), Ham
dullah Suphi B. (Antalya), Hakkı Behiç B, (Deniz-
ıli), Hasib B. (Maraş), Sıdkt B. (Malatya), Reşit Ağa 

(Malatya), Rüştü B. (Maraş), Ziya B. (Kângırı), Ha
san Fehmi fi. (Gümüşhane), Ziya B. (Bitlis), Ramiz 
B. (Dersim), Hakkı B. (Ergani), Nuri B. (Siirt), Ali 
Vasfı B. (Genç), Hacim Muhittin B. (Karesi), Arif 
B. (Bitlis), Yasin B. (Oltu), Rasim B. (Elâziz), Feyzi 
B. (FJJâziz), Emin Ef. (Aydın), Recai B. (Trabzon), 
Fevzi Ef. (Batum), Mahmut B. (Ergani), Resul B. 
(Bitlis), Şerif B. (Sinop), Tahsin B. (Aydın), Süley
man B. (Canik), Ali Vasıf B. (Genç), Ethem Fehmi 
B. (Menteşe), Rüştü B. (Kastamonu), Mustafa Ne
cati B. (Saruhan), Ali Ulvi B. (Burdur), Âlim Ef. 

(Kayseri), Vehbi B. (Niğde), Tabir Ef. (Kângırı), Mü
fit Ef. (Kırşehir), Kasım B. (Muş), Celâl B. (Genç), 
Dr. Refik B. (Bayazit), Mustafa Zeki B. (Dersim), 
Hacı Mehmet Ef. (Bayazit), Hacı Hayali B. (Urfa), 
Lûtfi B. (Malatya), Mehmet Hulusi Ef. (Yozgat). 

Müstenkifler : 

İsmet B. (Çorum), Atıf Ef. (Ankara), Mustafa 
Ef. (Ankara), Ömer Mümtaz B. (Ankara). 

Reddedenler : 

Fuat B. (Çorum), Muhittin Baha B. (Bursa), Ali 
Ef. (İçel), Mustafa B. (Diyarbekir), Salih B. (Erzu
rum), Dr. Mustafa B. (Kozan), Rasim B. (Sivas), Ali 
Vefa B. (Antalya), Oparatör Emin B. (Bursa), Tev
fik Ef. (Kângırı), Hacı Şükrü B. (Diyarbekir), Ra-
sih Ef. (Antalya), Sait B. (Kângırı), Şevket B. (Si

nop), Nebü Ef. (Karahisarısahip), Basri B. (Kare
si), Sıddrk B. (Çorum), Abdülkadir Kemal'i B. (Kas
tamonu), Hamdi Namık B. (İzmit), Dr. Tevfik Rüş
tü B. (Menteşe), Besim B, (Kastamonu), Hâmit B. 
(Trabzon), Dr. Suat B. (Kastamonu), Ömer Lûtfi B. 
(Amasya). 
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