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5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDE
LER 

I. — Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin, 
tababeti adliye ve ceraİm neticesi mecruhla
rın tedavisine dair teklifi kanunisi ve La-

Sayfa 

il 5 

Sayfa 
yîha. Sıhhiye ve Adliye encümenleri maz
bataları. (2/27) I5:İ7 

1. — 'Baltalık kanunu layihası ve İktisat, 
Ziraat ve Muvazeneİ Maliye encümenleri 
mazbataları. İS^ö 

BİRİNCİ CELSE 
• Açılma Saati : 1.30 Badezzevaf 

REİS : R«fe Vekili Vehbi Efendi Hazretierİ 
KÂTİP : Haydar Bey (Kütahya) 

REİS — Meclis JdÜŞalt edildi. Zaptı sabik c&uttacalk. 
(Zaptı sabık hulâsası okundu) 

L — ZAPTİ SABIK HULÂSASI 

'Riyaseti Saniye Vekili Vehbi Efendi Hazretleri
nin tahtı riyasetlerinde zevali saat 1,30'da kuşat edil
di. Zaptı safbdt hulâsası kıraat ve aynen kabul olun
du. Heyeti Vekileden mevrut ttiensubinİ askeriyenin 
maaşatma zam icrasına dair LayîhaJ Kanuniye, 'Mu
vazene! Maliye ve Kavaram 'Maliye encümenlerine 
Hudut Smhiye Bütçesinin ilavesine dair Sfhhiye Ve
kâletinden mevrut Lâyİhaİ Kanuniye Sıhhiye Encü
menine havale olundu. Memuriyeti tercih eden Si
verek Mebusu İhsan ve Bursa Mebusu Hasan Fehmi 
beylerin mebusluktan istifaları kabul olundu. Zafer 
Ticarethanesi sahibi Ziya İBeyin hanesinde yapılan 
taharriyat esbabının Dahiliye Vekâletinden sualine 
dair Kayseri Mebusu Sabit 'Beyin takririnin âtideki 
içtimada cevap vermek üzere Dahiliye eVkâletine 
tebliğine karar verildi. Burdur Mebusu Akif Beyin 
berayî İrşat bîr buçuk malı müddetle riyaset kararı 
muvafık görülmüş ve Şark Cephesi Kumandanı Kâ
zım Karabekir Paşadan mevrut telgraf kıraat edile
rek teşekkür' yazılması tensip edildi. Bilâhara Mecli
sin ahvali dahiliyesine müteallik faususatın müzakere
si için salon samiinden tahliye olunup celsei hafiye 
a'ktedildi. Hafi müzakeratın hitamında Erkânı Har

biye! Umumiye Reisi İsmet İBeyin Şark Cephesi hak
kındaki izahatı isüma edilerek berayi teneffüs celse 
tatil edildi. 
İkinci celse hafidir 

isisanî Vekili 
Vehbi 

'Kâtip 
Haydar 

Kâtip 
Feyyaz Alî 

REİS — Efendim, zabıt hakkında bir şey söyle
yecek var mı? (Kabul sadaları) Aynen kabul eden
ler lütfen etlerini kaldırsın... 

Zaptı sabık hulâsası aynen ikabul edilmiştir. 

MALÎYE VEKİLİ FERİD !BEY — Efendim söz 
isterim. Evvelki gün aktedilen calsei hafiyede anka-
dallarımızdan, muhterem refiklerimizden birinin ismi 
etrafında bir mübahase cereyan etmişti. Heyeti Ali-
yenize maalmemnuniye arz ederim ki; refiki rnuh-
terememizin 'beyanatı tamamiyle doğru ve hakikate 
mutabıktır. Maalesef zühul Maliye Efendilerinden 
birisinde olmuştur ev o da cezasını bulmuştur. Tabii 
bu tarzı hareketten dolayı bendeniz kendilerinden 

8 — 
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resmen beyanı itizar eder ve itizarımın kabulünü rica 
ederim. 

YUSUF ZİYA BEY -(Bitlis) — Bendenize mü
tealliktir, 

REİS — Bildim efendim, 

YUSUF ZtYA 'BEY -(Bitlis) — Satışıma aittir. 
Söz söyleyeceğim, (istemez sadalan) 

OPERATÖR EMÎN BEY (Bursa) — Celsei ha
fiyede söylersiniz efendim. (Mesele halloldu sesleri) 

3. — LAYİHALAR 

1. — Muvakkat Temyiz Heyeti teşkiline dair ka
nuna tezyit edilecek mevat hakkında. 

REtS — îî fendim, evrakı varideye geçiyoruz. 
Muvakkat Temyiz Heyeti Teşkili Kanununa zeylen 
kaleme alınan layihai kanuni yen in 'gönderildiğine dair 
Heyeti Vekilenin tezkeresi. Bunu Adliye Encümeni
ne.,. (Ekseriyet yök 'sadalan) 

BÎR MEBUS BEY — Ekseriyet yok deniyor. Yok
lama yapılsın. (Ekseriyet var sadalan) 

MUSTAFA 'BEY (Karahisanşarki) — Buna bir 
netice verelim. Gebneyenler var, ne olacak böyle? 
Yoklama yapılsın, kıstelyevm hesabiyle maaşları ke
silsin. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Seksen beş 
kişi var efendim, ekseriyet vardır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Dört ay 
müddeti içtimaiye esnasında nisabı müzakfcre sek
sen beş olacaktır. Halbuki bu müddeti içtima hitam 
bulmuştur. iBu müddeti içtimain gayri bir zamanda 
mevcut aza 'kırkı tecavüz eder, ekseriyet var demek
tir. (Hayır nisabı ekseriyet 83 sesleri) 

REtS — Efendim rica ederim, Meclisin nisabı 
ekseriyetinin seksen beş olmasına karar verildi (84 
sesleri) (85) dir efendim, karar verilmiştir. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Seksen dört. 
-NEIBÎLL EFENDİ (Karahİsarı Sahip) — 85 mev

cut ibulunmaîk lâzımdır. (165) azayı mürettefoe adedi
nin nısfıyle...: 

REdS — O başka. 

OPERATÖR.EMİN BEY (Bursa) — Zaten dok
san fcisi vartfor, 

ıRiBİS — Efendim başlıyoruz. Muvakkat Tem
yiz heyeti tesciline dair kanuna zeylen kaleme alınan 
lâyUtai kamıniyenin gönderildiğine dair Heyeti Ve-
Skifenin teziiceresâ...; Adliye Bncüknenine göndereceğiz. 

2. — Kooperatif şirketlerine dair kanun lâyihası. 
REİS — Kooperatif şjiıfcetferi hakkında layihai 

'kanunîyenin gönderildiğine dair Heyeti Vekilenin 
tezkeresi İktisat Encümenine. 

(MALÎYE VEKİLİ FERİD BEY (İstanbul) — 
iktisat ve Muvazenei Maliye encümenlerine. 

4. — TEZKERELER 

/. — Encümenlerde bulunan Maliyeye ait on ka
nun lâyihasının müstacelen müzakere ve intaç edil
melerine dair Maliye Vekâleti tezkeresi. 

RJBÎS — EnöUmeraerde Ikalan bazı kavanîni ma
liyenin biran evvel çıkantması ve müstaceliyette mü
zakeresi hakkında Maliye Vekâletinin tezkeresi var 
okunsun^ r 

IBâyük Mffle* Meclisi Riyaseti Oclilesine 
1. Ticaret verıgM kanunu, 

•2, -Harp kazançtan vergisinin taHsOine müsaade 
kanunuy 

3. Hazme pufları 
14. ıMehalkimi nizamiye harçları 
•S. Mehafcimj seriye harçları 
ö, Nülfus ve pasaport 
7, Ferağ ve intikal harçları 

kanunu 

*. Vergi tezkeresi » 
9. Müsakkafat zama'imi » 

llU. . Muinsiz efrat maaşları » 
Müfredatı balâda arz ofonan 'kanunlar berayi 

tetlkük enoumeolerdddir. K-avansİni mezkûreden doku
zu varidata biri masrafa müteallik olup bu kanun
lar ahkâmının teşrinievvel İptidasından itibaren m<ev-
fcK meriyete vazedileceği nazarı dikkate alınarak Mu
vazenei umumiye ona göre teıtöp ve tanzim edilmişti. 
Kavanini mezkûrenin henüz iktisabı katiyet etmeme
si anafetinat eden bütçenin tevazününü ihlâl edece
ğinden bunların müstaceliyetle müzakeresiyle biran 
evvel intacı Vesaitinin istikmali arz ve istirham olu
nur. Ûlbaibta emrü ferman hazretti memehülemrin-
dir. 

9 . 10 . 1536 
Maliye Veflciü 

Ferid 

— 9 
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SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Murva-
zenei Maliye Encümeninin nazarı dfkkatme. 

İMAlüSYE VEKİLİ FERÎD BEY — Efendim, 
zanne'derim ki KaıvanM Maliye Encümeninin kâfi 
âza&ı yoktur. (Hiç birinin yok sesleri). Muivazenei 
Malîye Encümeni çalışıyor. Falkat 'bunlar bilhassa 
Kavanini Malîye Encümeninldedir. Onun için heyeti 
âlîyeriizden rica edierim. Bu celseyi mütöeakip yarım 
saat, bir saat fasıla vererek, şubelerden Kavanini 
Malîye Encümeni azalarını îkmal eklerseniz bunlar 
da biran evre) müzakere edüir ve çıkar. Arz etmiş 
olduğum veçhile, bunîar bütçenin tevazünü için Va
ridat bütçesine İthal olunacak kanunlardır. Bunlar 
tealhhur etlikçe lâızımgelen masartfat temin ediieme-
yecekllir. Heyeti âîiyyenizlden, bunların müstacelen 
müzakere&İm istirham eylerim. 

REtS — Efendin, rüfekayi kiramdan birinci ri
camız; encümen âzalarmı şubeferden İntihap ile ik
mal etmektir. İkinci ricamız; encümen azaları suretti 
şeriatta geceli ve gündüzlü lütfen devam edip bunla
rı çıkarsınlar. Maliye Vektİlittin üçüncü bir ricası da
ha var; bu kanunların müstaceliyetle müzakeresini 
işitiyor. Bu kanunların ıriüstacetiyetle müzakeresini 
fcalbu'I buyuruyor musunuz? Kalbul buyuranlar KMen 

^eJ kaldırsın. Balâ'da ztkrolunan kanunların müstace
liyete müzakeresi karargİr otonUŞtur. 

ISÜLBYIMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Maruza
tım var etendim. 

'REİS — Buna dair mi? Buyurun!... 

ıSÜLBYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Şubele-
t'sn içtimai emffir buyuruyor. MecBs evvelce beş şu
beye ayrılmıştı, malûmu âliniz şubelere tefrik edildi
ğimiz zaman <3OS0*> mevcut vardı, bugün d&rite üçü 
Wemen mezun gitti, meydanda ancak (80 - ICO) kişi 
kaldı. Asıl şuabata ayrılan zevatın pek çokları git
tiği İçin her şubede beş altı zat kalıyor. Şubeler in-
trhalbatınldan sonra gelen arkadaşlarımız var ki bun
lar, ne şubelere iltihak ettiler, ne de bir encümene 
dahildirler. Bendenize kalırsa şuabatı da şu Meclisin 
son aldığı şekil üzerine tekrar intihap etmek lâzım
dır. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Heyeti İdare, mezuni
yet alıp giden azaların münhal kalan yerlerini en
cümenlere bildinwelMr ki onun üzerine kaç azanın 
noksan olduğu anlaşılıp, ona göre âza intihap' edil
sin. (tşftinüyöruz sesleri). Biz kimlerin mezun oklu
ğunu bilmiyoruz, Divanı Riyaset bildirsin. Hangi en-
aiimenterde kaç âza eksiktir bilelim ki ona göre in
tihap icra edilsin. 

ÜSlMAtL SUPHİ BEY (Burdur) — Hangi âza 
•sonradan gelmiştir, arkadaşlardan hangileri şubelere 
dafhil değildir bilmiyoruz. Bunun için bunu Divanı 
Riyaset bizden daha İyi halleder. Baskitabat listesini 
çdkartr, kur'a usuliyle tefrik eder. Yani sonradan ga
lenleri mevcut encümenlere tefrîk eder, mesele hal
lolur, 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Müsaa
de buyurun eferidim. Kavanini Maliye Encüme
ninden burada mevcut bulunan âzayi kiram zan
nederim 'beş zattır. Kütahya Mebusu Cemil :Bey 
UBurada sesleri) Biga Mebusu Hamit Bey (Yok ses
leri), KaraJrfei'n Şarki Mebusu Mesut Bey (Burada 
seısleri) oldu İki. Siverek Mebusu Sırrı Bey burada 
mı? (Burada sesleri) etti iliç. 

SIRRI BEY (Siverek) — Gideceğim. 

MALİYE VEKİLLİ FERİD BEY — O halde İki 
kişi kalmıştır, diğerleri zaten mevcut değildir. Bina
enaleyh bu encümeni yeniden İntihap etmek lâzım
dır (Yalnız o değil, bütün encümenleri sesleri). 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Encümen, 
şubeden doğar. Bir kere şubeler temin edilsin* 

REIİS — Efendimi müsaade !buyurun (Ertuğrul 
Mebusu Halil Beye hitaiben) buna dair söz mü isti
yorsunuz? 

(HALİL BEY (Ertuğrul) — Kavanini Mıaliye En-
cutortem vazifesini yaptı, Makamı Riyasete altı gün 
evvel bir takrir takdim etti. Noksan 'kalanlar ikmal 
edlifcin, tekrar intihap yopılsın diye. Fakat hiçbir şey 
çikmadı. Yani Kavanini Maliye Encümeni vazifesini 
yapmıştır. 

REİS — Efendim şinikti niZaırmamei dahilimiz 
icabı, .şubeler iritİthap edecek ve encümenlere arz ede
cek. Fakat Beyeferidirim bir teklifi var, diyor ki Di
vanı Riyaset otama olmayanın esamisini bildiğinden 
o tefrik etsin Idiyor. Fakat zannederim ıtfzamnamei 
dahiliye muhaliftir. Kalbul ediyor musunuz? (Şube
lere tefrik olunur sadaları). Bu İş de bitti. Şubelere 
rica dderiz, şubeler encümen azalarını intihap etsin
ler. 

REİS — (Maliye Veklİli Fetid Beye hitaiben) rica 
ederimi' söz IbnU 

(MALİFYE VEKİLİ FERİD BEY — Kanun İçin 
değil. Bİr saat kadar fasıla veriniz de o müddette 
intihap buyursunlar. 

R!BÎS — Cefeeyi bitirelim de öyle... 
HALİL BEY (Ertuğrul) — Reis Bey üçüncü şu

be vazifelini ifa etmiştir. Üç gün oluyor ki mazba-
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tası okunmadı. Üçüncü şube encümenlere lâzım olan REÎS — O sulbe vaztifestoi görmüştür e/endim. 
azalan intihap etmiş ve mazbatasını Makama vermiş- Teşekkür etieriz. Diğerlerine nürmraei im*isaJ olur 
ti. Oikurunadı. inşaflalh. 

2. — ÂZAYt KİRAM MUAMELATI 

1. — Ertuğrul Mebusu Necip Beyin tecavüz eden 
müddetinin mezuniyetten sayılmasına dair takriri. 

(REİS — Ertuğrul Mebusu Necip Beyin (22) gün
lük ftecsvüsfiünün mezuniyet adetine dair Divanı Riya
setin kararı var. 

Heyeti Uimumiyeye 
(Ertuğrul Mıebusu Necip Beyim mertoıit takririnde 

meıplhus yirmi bir günlük (tecavüzünün fönazeretin 
wkubultfuğu anlaşıldığından mezkûr müddet zarfın
da mezun addiyte kararı mahsusuna tevfikan günü 
gününe dört manı ikmali 7 Teşrinievvel sene 1336 
)da münakit Divanı Riyasette tensip olunarak Heyeti 
Umumiyettin nazarı tasvibine arz olunmuştur. 

(RHtS — Kaibul buyuruluyar mu efendim? (Hay 
hay sayaları). 

2. — Saruhan Mebusu Reşat Beyin tecavüz eden 
müddetinin mezuniyetten sayılmasına dair Divanı Ri
yaset karart. 

REİS — Kezatik Saruhan Mebusa Reşat Beyin 
(43) günlük tecavüz müddetinin mezuniyet addı ne 
dair Divanı Riyasetin karan var, 

Heyeti UtnuMÎyeye 
Saruhan Mebusu Reşat Beyin merbut takririnde 

ınephus üç günlük tecavüzünün hîdematı vataniyeye 
masruf olduğu anlaşıldığından bu müddetin mezun 
addryle dört ayı ikmali 7 teşrinievvel sene 1336 tari-

2. — Casusluk ve hıyaneti vataniye ve harbiye ile 
maznun eşhasa ait askerî divanı harplerden mev
rut evrakın iade edilip edilmeyeceğine dair Ankara 
istiklâl mahkemesi riyaseti tezkeresi. 

İRIBES — Casustuk ve hıyaneti vatanîye ve 
harlbfye ite maznun eşhasa alk askeri dîvanı harp
lerden mevrut evrakın iade edilip edi/miyeceğine 
daıir bîr numaralı Ankara İstiklâl mahkemesinin tez
keresi okunacak, dİnliyelim. 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Gerek hiyaneti vataniye ve gerek casusluk cürüm

leri île maznun bir çok zevata aut evrak bazısı bida
yet mahkemesinden bazısı askeri divanı harplerden, 
keza bazısı muhakeme edilmiş, fakat henüz hükme 

'hinde münakit Dîvanı Riyasete tensip olunarak He
yeti Umutnfyenm nazarı tasvibine arz olunmuştur, 

3. — İzmit Mebusu Halil tbrahim Efendinin te
cavüz eden müddetin mezuniyetten sayılmasına da
ir Riyaset karart,, 

RJHtS — İzmît Mebusu Halil İbrahim Efendinin 
otuz altı günlük aynı mesele... (O da muvafık sada-
lan) Muvafık görüyor musunuz? Bunun Üçünü de 
muvafık görenler lütfen el kaldırsın, muvafık gö
rüldü efendim, 

4. — Niğde Mebusu Abidin Beyin istifası. 
RiHfcS — Nİglde Mebusu AibMn Efendinin tiva 

meclîsi umumî âzalığının telgrafı var (Hangi Abidin 
BfenÜi sesleri). 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Ceülesine 
Zeyil 30 EyJüi 1336 tarih ve lOÖS'l numaralı te

le, Büyük MİHet MeclM Niğde âzasından AlbMn 
Bey liva meclisi umumi âzalığmı tercih ettiğini tez
keresi cevaibiyesinde bildiriyor efendim, 

'Mutasarrıf 
lAtsaf 

KATİP HAYDAR BBY — Niğde âzasından 
Albidİn Bey liva encümen âzalığmı mebusluğa tercih 
eUmfiş. 

RBÎS — A<bÜdlin Efendinin istifasını kabul eden
ler Küfcfen el kaldırsın. Albfdin Efendinin İstifası ka-
'bul edikniştir, 

iktiran etmemiş, bazıları da henüz muhakemesine 
bile Iptİdar edilmemiş olduğu halde ademî salâhiyet 
'kararlan ile mahkememize tevdi edilmiştir. Gerçi 
bunlardan hiyaneti vataniye ile müttehim ve bidayet 
mahkemelerince derdesti niyet bulunanları iade edile
cek ilse <de casusluk ve biyaneti vataniye ve hatfbiye 
İle maznun ve askeri divanı harplerden mevdu bulu
nan evrakın da iade edilip editmiyeceğinde mafoke-
memkEce iştibah hâsıl olduğundan Meclisi Âlinin 
bu baptaki kararının süratle işarı maruzdur. 

11 Teşrinievvel 1336 

Reis 
'İhsan 

4. — TEZKERELER (Devam) 

— 11 — 
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R'EtS — Rica ederim muhavere yapmaym. Tez
kere anlaşılmadı ke bir daha okunsun (Anlaşıldı 
sesleri). Bu hususa dair söz söyliyecek varsa isimle
rini kaydedelim. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Dİyarbekir) — Adliye ve 
M'üdafaal Milliye eooümeolerifie havale buyurulsun, 

KÂTİP HAYDAR BEY — Bir daha okuyayım 
mı? (Anladık sodaları, Adliye encümenine gitsin sa-
dalaıı). 

REİS — Bu husustaki şüpheyi halletmek lâzım
dır. Ya iade edilecek veya iade edilmiyecek denecek. 

NAFİZ BEY (Canik) — Efendim Meclisi Âli
ce istiklâl mahkemeleri hakkında tanzim kılman ka
nunun sarahatine göre, tarihi nesrinden itibaren vu-
kubulan ceraime istiklâl mahkemeleri bakacaktır ve 
ondan evvelkiler, ait olduğu mahkemenin dairei rü-
yetındedir. Kanunda sarahati kâfiye vardır, iadesi 
•lâzımgelir, istizana lüzum yoktur (Adliye encüme
nine sadaiarı). 

TUNALI HtLMÎ BEY (Bolu) — Divanı harp 
mahkemelerinden bahsolunuyor. Kanuna zannederim 
ki öyle bir fıkranın da ilâvesi lâzım gdir. 

R'EtS — Onu yazandan soralım. Tezkere istik
lâl mahkemesi reisi thsan Beyden geliyor. Ondan 
sorarız. Şimdi Nafiz Beyin.... 

»(Adliye ve Müdafaai Milliye encümenlerine sa
daiarı). 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Söz isterim. 
ABDULLAH EFENDİ (İzmit) — Efendiler; İs

tiklâl mahkemeleri içlin yapılan kanun hepimizin ma
lûmu bir keyfiyetıtıir. Bundan fazla olarak İstiklâl 
mahkemelerine 'bir yük tahmil etmek katiyen doğru 
bîr şey değildir. (İşitmiyoruz sadaiarı) Yani İstiklâl 
mahkemelerine, Meclisin yapıp verdiği kanun muci
bince, gerek divanı harplerden gerek adliyeden, bir 
ıtakım cünha, cinayetle ve şimdiden sonra vâki ola
cak hıyaneti vataniyeleri vermeğe biz muvafakat 
ettik. Bu, sarih ve cümlemizce malûm bir keyfiyet
tir. Binaenaleyh evvelce mahkemelerde muhakeme
leri cereyan eden kimselerin mutlaka mahalîiode ic
rası lâzımgelir fikrindeyim. Bu bapta fazla bir söze 
meydan kalmamalı ve nizamnamede sarihtir. (En
cümene sadaiarı) Encümene gitmeğe lüzum yoktur 
efendim. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekİr) — Niçin lü
zum yoktur? Encümen tetkik etsin. 

ABDULLAH EFENDİ (Devamla) , — Şimdi 
efendim hıyaneti vataniye kanununu elimize alırız, 
şurada okuruz. Hiyaneti vataniye kanununa göre 
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bu zevat ne ile mükelleftirler, ondan başka bir şe
ye karışmazlar, katidir. Bu mahkemelerden gelen ev
rakı tetkik ve tekrar bunlar İle meşgul olacak değil
dirler. Fİkrİ âcizaneme göre bunun reddi lâzımdır. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Efendim, Me
rakimin teşekkülüne ait tertip ettiğimiz kanuna bir 
de zeyl ilâve ettik. Zeylde diyorfci: «Kumadartların 
meratibi askıeriye arasında itaat ve inzibat teminine 
matuf hukuk ve salâhiyetleri mahfuz kalmak üzere 
İstühlâs ve istiklâli vatan ve hilâfet için mücahede 
eden Büyük Millet meclisinin amal ve maksadına 
münafi olarak düşman maksat ve menfaatini terviç 
yollu teşvıkat ve tahrikat ve ifsadatta bulunanlar ve 
memleketim kuvayi maddiye ve manaviyesini her ne 
suretle olursa olsun kesrü tenkise say edenler ve düş
man hesabına askeri ve siyasi casusluk edenlerle 
29 Nisan sene 1336 tarihli hiyaneti vataniye kanu
nunun muhtevi olduğu mevaddan dolayı maznunu 
aleyh bulunanların İcrayı muhakeme ve tenfizi hü
küm salâhiyeti istiklal mahkemeleri teşekkül eden 
mmtakalarda mehakimi mezikûre verilmiştir». Zeyl 
hukadar. Binaenaleyh Ankara mıntıkasında bir İstik
lâl mahkemesi teşekkül etmiştir, gerek divanı harp
lerde olsun gerek mehaki'ini adliyede olsun bilcümle 
casusluk ve hiyaneti vataniye mesaili ve memleketin 
içinde ifsadatta bulunanların işleri o mahkemeye ve
rilmek lâzımgelir bendeuiztin fikrimce... (Sonunu oku
yunuz sadaiarı) Aslrnda hiç bir şey yok (Gürültüler). 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — İstiklâl 
mahkemesi kanununu okusanıza... 

'İSMAİL SUPHİ BEY — Zeylden evvel biç bir 
şey yok. (Encümene gitsin sadaiarı). 

IBÎR MEBUS BEY — Efendim, bu kanunun 
tefsiri meselesidir. Bu pek muhtaradır. Bunu encü
menlere havale edelim, encümenler tetkik etsin. Ge
lişi güzel, bir saniye içinde halledilecek mesele de
ğildir, Encümene havale edelim (Pek doğru sadaiarı). 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim, ka
nun gayet sarihtir, katidir, münakaşaya 'hacet yok
tur, vakit geçirmiyelim. Yalnız bir nokta eksiktir; 
iBİdayet mahkemeleri deniyor. Ya divanı harplerden 
-gelecek olan evrak ne olacak? Eğer bu tefsir edilmek 
•lâzım gelirse, mademki Bidayet mehakiminden gele
cek evrak menedllebilir, o haJde divanı harplerin 
evrakının da menedilmesi lâzımgelir. Onun için oraya 
ibir kelimenin İlâvesini teklif ve bübapta bir takrir 
takdim ediyorum (Gürültüler) Encümene sadaiarı). 

TAHSİN BEY (Aydın) — Zeylin birinci mad
desine taallûk eden mevaddın divanı hârplerce tet
kiki iktka eder. 

12 — 
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SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) ~ İstiklâl 
mahlkemderinjn teşkili hakkındaki kanunun bir mad
desine nazaran zannedenin mahalli Bidayet mahke
meleri cürme, bu kanunun neşrimden mukaddem va-
zıyed etmişlerse tabii yine kemakân bakarlar. Eğer 
mahalli meha'ksmi cürme kanunun neşrinden evvel 
vaziyed etmemi; İse, bunların İstiklâl mahkemele
rine verilmesi İcabeder. Çünkü bir kanun tarflıi neş
rinden muteber olur. Ve şayet bu kanun makabline 
teşmil edilecekse o halde tevdi lâzımdır (Maddeyi 
oku sadaları). 

RElS — Müsaade buyurun mesele anlaşılmıştır. 
Tezkere sahibi izahat verecek. 

'İHSAN BBY (Cebelibereket) — Efendim, An
kara istiklâl mahkemesine bir çok deaıvi geliyor. 
Ademi salâhiyet karariyle bunları vermişler. Bun
lardan bîr kısmı yalnız müddeiumumiliğin müta
lâasına arz edilmiş, Bidayet mahkemesi müddeiumu
miliği bize havale ediyor. Bazrlan vardır ki bir iki 
defa sual sormuşlar, kalmış, zamanlar geçmiş, biz 
teşekkül edince hemen bize havale ediyorlar. Bir 
kısmı divanı harplerden geliyor. Onlar da, böyle 
arzeütigim gibi, ktsmen başlamış kısmen ilerlemiş, 
bize havele olunuyor. Halbuki bu divanı harplerin 
bÜF kısmı lağvolunmuş, Çünkü divanı harpler, ma
lûmu ihsanınız, daimî değildir. Bunlar ademi salâ
hiyet karariyle bae havale ediyorlar. Bunu Heyeti 
muHıteremenize arz etmek istiyoruz. Yani bu bapta 
İştİbahımız vardır. Gerçi kanun diyor ki; yalnız hı
yaneti vatanİyeye ait olan cürümler, Bidayet roaîı-

2. — ÂZAlYt KİRAM 

5. — Şubelerden encümenlerdeki münhaîlere âza 
İntihabı. 

REİS — Efendim demiriki Kavaninİ maliye en
cümeni gibi, diğer bir encümenim de boyadığına dair 
Encümen reisinin bir tezkeresi var. Okunacak ki bu 
her encümende vardır. Lütfen rica ederim şubeler 
her encümeni yoklasın, encümen reisleri malûmat 
versin, noksan olan azalar İkmal olunsun. 

(HACI MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Seriye 
encümeninde de iki kişi kaldı. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karabisarı Sahip) ~ 
Bfertdim geçenlerde bir takrir vermiş ve demiştim 
iki; bir pdk rü'fekanın mezunen gitmiş olmaları ha
sebiyle encümenlerde kimse kalmamıştır. Yahut bir 
iki ,kişi kalmıştır. 

HACI MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Haltta 
rüesa da yoktur. 

kemeleri tarafından yaztîyed edilmiş ise, onu almayı
nız. Cidden biz hiç mahkemeden hiç bir şey alma-
drk. Fakat mahkemeler kendileri ademi salâlhiy.et ka
rariyle evrakı gönderiyorlar. Şimdi biz evrakı tek
rar iade edersek. Heyeti muhtereme tabii takdir bu
yururlar, belki hiç bir kabahati olmayan zavallıları!: 
mevikufİyeti bir çok müddet daha devam edecektir. 
Biz bunların muhakemesini .görmek ve yalnız He
yeti mühteremenİKe bir malûmat vermek ve He
yeti aliyemzin fikrini afartak istiyoruz. (Olamaz öyle 
şey sadaları). 

REtS — Müsaade buyurun efendim mesele anla-
şflmıştır. Şimdi iki fikir var. Reyin birisi: mesele 
mühimdir, kanun da sarihdir, bu evrak mademki 
mahkemelere, bu kanunun neşrinden evvel, tevdi 
olunmuştur, bunların iadeleri laztmgelir. Reyin biri 
bu. Diğeri : Bir encümene, Adlîye encümenine ha
vale edelim, Adliye encümeni tetkik etsin, baddhu 
müzakere edelim. Reyin biri de bu (İyisi bu sesleri) 
Şimdi bu iki fikri ayrı ayrı reye koyacağım, Encü-
tnene gitmesine dair bir de takrir var okunsun. 

Riyaseti Celileye 
İstiklâl mahkeme reisinden gelen varakanın be-

rayi tetkik ait olduğu Adliye encümenine havalesini 
teklif ederim. 

'Diyarbe'kir 
Hacı Şü'krfi 

{Kabul sesleri). 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. Ekseri

yetle kabul edilmiştir, 

UAMELÂTI <pwwaitt) 

MOHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Eveı, 
bir kısım encümenin rüesası da yoktur. Encümenler
den sorulur ki kimler mevcut, kimler mevcut değil, 
bunların isimleri bildirilir. 

KATİP HAYDAR BEY — Bir defiter gönder
mişler. Mezun olan azanın esamisi bu defterde mez
kûrdur. Kavanini maliyede Niğde mebusu Vehbi 
Beyle Kütahya mebusu Cemil Bey, bir de Karaffıkarı 
Şarki mebusu Mesut Bey. Bundan başkaları me
zundur. Yani on beş kişilik bir encümende üç kişi 
kalmıştır, mütebakisi mezundur. 

Kezaük Adliye encümeninde Mustafa, Şükrü, 
Ragıp ve Canik mebusu Nafiz Beylerden maadası 
mezundur. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Bu esamiden kimler mezun ise şubelere bildiriniz, 
onların yerlerine diğerleri intihap edibin. 

— 13 — 
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TAHSİN BEY (Aydm) — Evvelâ bir çok rüfe-
kanın mezuniyet alıp gitmiş olmaları hasebiyle 
şubeler; rüfefcasından kimlerin eksik olduğunu bilmi
yor. Onun için rüfekaya. mezuniyet veren Divanı Ri
yaset (Mezuniyeti Heyet vermiştir sadaları) kimlerin 
mezuniyet alıp gittiklerini şubelere bildirmeli. Son
ra, yeniden gelipte şubelere henüz kaydolunmayan 
rüfekanm da ismini bildirsin. Evvela bu noksanları 
yeniden gelenlerle doldurmalt. Sonra yine Encümen 
azasından mezuniyet alıp gidenleri encümenlere bil
dirsinler, encümenler de lazım gelen azayı intihap et
sin. 'Bundan başka çare yoktur efendim. Çünkü biz 
ibunlan bilmeyiz, bahusus kimler olduğu malum de
ğil. 

DR. SUAT BEY (Kastamonu) — Efendim şube
lere tefrik etmekte usul; malum uâlhtiz, bidayeti İç-
timada kura ile yapılır. Şimdi şubelerde kimse kal
madı ve encümenlerin de azaldığı mevzuubahis olu
yor. Zannederim ki, en kestirme tarik, bu işi başıki-
tabete tevdi edelim, yeniden gelmiş olan azayi kiramı 
kura ile beş şubeye tefrik ederler ve İsimleninİ şu
raya yazarlar. Şubeler bir defa tekemmül eder, on
dan sonra kendi aralarında encümen intihabatı ya
parlar, 

REÎS — Efendim Suat Beyin fikrini kabul (bu
yuranlar ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. Başkita-
bete yazılacak, (Başkâtip efendi, yeni gelen azayı kura 
ile şubelere tevzi edecek, şube azalarının esamisini 
salona takacak, 

MALÎYE VEKİLİ FERİT BEY — Kaç gün son
ra? 

'REİS — Yarın, yarın efendim. Ondan sonra in- ' 
tihap olacak, (Kaç gün sonra ? Seneler geçecek ses
leri) 

MALİYE VEKİLİ' FERİT İBEY — Yarına kal
maz, şimdî yapılabilir. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisansahip) — 
Efendim, Meclisimize sonradan iltihak eden azanın 
adedi çok değildir zannederim. Nihayet 15'dir, 15 
azadan her şubeye üç kişi düşer. Zaten şubeler mev
cuttur. Encümen iritihabatım yapmaya mani tieğil-
dir. 'Binaenaleyh encümenlere intihap edilecek azalar 
kimler ise onların listeleri ait olduğu şubelere veril
sin. Her şubeden ikişer, üçer, adedine göre, intmap 
edilsin. Diğer şubelere iltihak edecek azaların Baş-
kitabetçe kura çekilerek listesinin talikine kadar bek
lemeye lüzum yoktur zannediyorum. 

REİS — Şimdi takılacak şuraya takılacak mesele 
bitti. Suat Beyin mütalaasını kabul ettiniz, o veçhile 
Başkitabete emrettik. 'Şimdi takılacak. 

iMALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Bendeniz rica 
ederim ki, şubeler şimdi, teneffüste, mesela birinci 
şube burada, ikincisi şurada, dördüncü, beşinci bu
rada toplanır, azayı kiram da iltihak ederler ve inti
hap yapılır. 

REİS — Beyefendi ne kadar rica ettik, zanne
dersem kürsünün ricası daha kıymetlidir. <Hay, hay 
sadaları) 

6. — Aydın Mebusu Esat Efendinin intihap maz
batasına dair dördüncü şube mazbatası. 

Aydın Mebusu Esat Efendinin mazbatai dctiha-
biyesi. 

Müşarünileyhin İntihabı usulüne muvafık olduğu 
şubemizde bfttahkık anlaşılmıştır. Mebusluğu tasdik 
edilmek üzere Heyeti Umumiyeye takdim edilmiştir. 

9 Teşrinievvel 1336 
Dördüncü Şube 

Servet 
Aza 

Antalya 

Reisi 

Hamdullah Suphi 
Aza 

Erzincan 
Fevzi 
Aza 

'Mustafa 

Kâtip 
Feyyaz Ali 

Aza 
Diyarbekir 

Hacı Şükrü 
Aza 

Elâziz 
Hüseyin 

Aza 
Yusuf 

KÂTİP — Efendim, mazbatanın tarihi 6 eylül 
kî, intihap daha evvel yapılmıştır. 4 eylülde. (Kabul 
sadaları) 

•REİS — Efendim, t u (Efendinin mebusluğunu ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 'Mebusluğu ka
bul edilmiştir. 

Efendim, müsaade buyuran. Ruznamel müzake-
rata geçiyoruz. [Tababeti Adliye Kanununun ikinci 
müzakeresine başlıyoruz. 

OPERATÖR EMİN BEY •(Bursa) — Efendim, 
ruznamei müzakerata geçmeden evvel bir şeyi arz 
edeceğim, müsaade bu vur ulursa efendim. Malumu
âli niz, bc-lşevik heyeti sefareti şehrimize gelmiştir. 
Heyeti Vekİlece resmi kabulün icrasını 'beklemiştim, 
o da yapıldı resmen kabul edildiler. Meclisimizce bun
lara bir beyanı hoş âmedi icra edilmek icabeder. İçi
mizden birkaç arkadaş ayıralım. Meclis namına on
lara gitsin, rasimei hoş âmidiyi ifa etsinler. (Gürül
tüler) Müsaade buyurun, çünkü bazr arkadaşlarımız 
hususi surette bunlarla temasa başladılar. Malumuâli-
niz, Parlamentolarda bulunan aza ancak parkmen-
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tonun muvafakatiyle bu gibi ecnebi sefret heyetle
riyle temas edebilir. 'Bunu bir şekli resmide ve -Mec
lisin malumatı tahtında yapalım. Yoksa iyi bir ne
tice vermez. 

{Gürültüler) 
'BİR IMBBUS BEY — Yanlış fikir. 
OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Neden yanlış 

oluyormuş? Sehin aklın ermez. 
IMAZHAR iM-ÜiFİT ©EY (Hakkâri) — Efendim, 

bendeniz 'Beyefendi arkadaşımızın fikrine muterizim. 
Çünkü bölşevik sefaret heyeti gelmiş, Divanı Riya
seti ziyaret etmiş, Divanı Riyaset de iadei ziyaret et
miş. Rİca ederim bu, umum Meclisi ziyaret etmiş de
mektir. Divanı Riyaset iadei ziyaret etmiş, bu da Mec
lisin iadei ziyaret etmesi demektir. Bu da yapıldık
tan sonra neden gideceğiz de bölşevik heyetine safa 
geldiniz diyeceğiz? Buna hiç lüzum yoktur, İkincisi... 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Hususi te
maslar var efendim. 

MAZHAR MÜFİT 'BEY (Hakkâri) — Hususi te
maslara gelince, ne Emin Bey, ne Reis Paşa, ne Ah
met 'Bey kimse bunu menedemez. Biz esir değiliz, 
kim isterse gider görüşür. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Olamaz. 
MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Memaliki 

mütemeddi nenin hiç birinde hususi temaslar m en ede
cek bir kanun yoktur. Çocuk değiliz biz. 

VEHBÎ BEY ^Karesi) — Bendeniz arkadaşlarım
dan bir şey rica edeceğim. 'Bu, müzakeresi doğru 
olmayan bîr şeydir. 'Bir arkadaş böyle bir teklifte bu-

/. — Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin, Ta
babeti Adliye ve ceraim neticesi mecruhların teda
visine dair teklifi kanunisi ve Layiha ve Sıhhiye ve 
Adliye encümenleri mazbataları. (2/27) (I) 

REİS — Tababeti Adliye Kanununun ikinci mü
zakeresine başlıyoruz. Dinleyelim efendim. 

Madde 1. — Cürmümeşhuda azimet edecek etib-
ba müdavatı İptidaiye yapacak kadar alât ve edevat 
ve edviyei tıbbiyeyi beraberlerinde bulundurmaya 
mecburdurlar. 

'REİS — Bu maddeye dair bir şey söyleyecek var 
mı? HHayır kabul sadaları) Aynen kabul buyurulur 
mu? Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul edildi. 

(1) Birinci müzakeresi 45, 71 ve 77 nci içtima 
zabıtlarındadır. 

lundu. Herkes düşünsün, lüzum var mıdır? Yok mu
dur? Reis Bey reye kör, mesele hallolunur, rica ede
rim. Bundan fazla beyanı mütalaa etmek doğru bir 
yol olmaz zannederim. (Reye konmaya da lüzum 
yoktur sesleri) 

HACI MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Reye 
konmakta caiz değü, Divanı Riyasete havale edelim. 

MAZHAR MÜFİT ÖEY (Hakkâri) — Lüzum 
yoktur, alelade şahsi bir temennidir, böyle geçer. 

REİS — Mesele bitmiştir. Tababeti Adliye Ka
nununun ikinci müzakeresine geçiyoruz. 

BİR MEBUS ©EY — Bir takririm vardı efen
dim, 

REtS — Neye dair? Celsei hafiye ait. (Okunsun 
sadaları) 

Efendim, müsaade buyurun. Geçeniki celsei ha
fiyedeki vaki olan beyanat 'hakkında bir takrir okun
mamış. 'Rica ettim, Beyefendi okunsun diye ısrar 
ediyor. (Okunsun sesleri) Müsaade buyurun, bir ke
re ben söyleyeyim. Celsei hafiyeye ait olan bir me
selenin her halde bir celsei hafiyede okunması lazım
dır. Binaenaleyh aleni celsede okunmasını kabul edi
yor musunuz? (Hayır sadaları) 

•Bu celsenin nihayetinde 'hafi eelse akdedelim, o 
vakit okunsun «fendim. 

ZİYA BEY (Bitlis) — 'Ben hafi celse akdini tek
lif ederim. 

REtS — Efendim, aleni okunmasını arzu ediyor 
musunuz? Hafi okunmasını arzu buyuranlar lütfen 
ellerini kaldırsın... Hafi okunması kabul edildi. 

•Madde 2. — Cürmümeşhudda etıbbanın müda
vatı iptidaiye münasebetiyle sarf ve istihlak edecek
leri edviye bedeli harcırah vesair masarifat misillü 
haksız çıkan taraftan alınmak üzere Hükümetçe tes
viye olunur. 

REİS — Bir takrir var efendim. 'Emin Beyin. 

'MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Reis Efendi 
söz istiyorum. Bu madde hakkında Sıhhiye Vekâletiy
le görüşüldü mü? Bütçesinde bu para var mı? 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Bütçeye 
taalluku yok ki. 

İMALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Nasıl yok? 
Para diyorsunuz, Hükümetten para -istiyorsunuz, büt
çede yoksa verilmez. Sıhhiye Vekâletinin bu hususta 
fikri inzimam etmişse kabul ederiz. 
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REİS — Beyefendi söz istiyorsanız kürsüye bu
yu mnuz. 

(Kâtip, Emin Beyin takririni okudu) : 
Riyaseti Celileye 

İkinci maddeye berveçhi zir takririmin İlavesini 
teklif ederim : 

Operatör 
Emin 

Tabibi müdavi mecruh ve mazrubun bir hasta
nede tedavisine lüzum gösterdiği takdirde en yakın 
mülki ve bulunmadığı takdirde askerî hastaneleri 
mecruhin ve mazrubini kabule mecburdurlar. 

'REİS — Efendim, bunun ilavesini kabul buyu
ruyor musunuz? Kabul buyuranlar ellerini kaldırsın... 
Kabul -olunmuştur. 

Şimdi maddeyi bir daha okusun efendim : 

'Madde 2. — Cünnümeşhudda etıbbanın müda-
•vatı iptidaiye münasebetiyle sarf ve istihlak edecek
leri edviye, bedeli harcırah vesair masarifat misillü 
haksız çıkan taraftan alınmak üzere Hükümetçe tes
viye olunur. 

Tabibi müdavi mscruh ve mazrubun bir hastane
de tedavisine lüzum gösterdiği takdirde en yakın mül
ki ve bulunmadığı takdirde askeri hastaneleri mecru
hin ve mazrubini kabule mecburdurlar. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Efendim, ikinci maddede Maliye Vekili Beyefendi 
doğru bir itirazda bulundular ki bu; şayanı tetkiktir. 
Çünkü bütçede bunun yeri olmayacak olursa bu pa
ralar tesviye edilemez. Cürmü meşhut harcırahları, 
malumuâlmiz, Adliye bütçesinden tesviye edilir. Ad
liye bütçesinden bendeniz, doğrudan doğruya cürmü-
meşhuda azimet eden doktorların, müstantiklerin, 
müddeiumumilerin harcırahlarının alındığına kanı 
değilim ve belki her livada, her kazada müddeiumu
milerin, doktorların, müstantiklerin cürmü meşhut 
harcırahlarından bir çok matlubatları vardır. Bu pa
ralar Adliye bütçesinde olması hasabİyle, havalesi 
bulundukça verilir. Havalesi bulunmadan Maliye bu 
parayı tesviye etmez. 

Bendeniz bir kaza müddeiumumiliğinde bulundu
ğum zamanlarda bunun için haylıca uğraştım. Neza
rete kabul ettirmek istedim- Dediler ki; mademki bu 
para bilâhara haksız çakacak yerlerden alınmak üze
re tavizen verilir, doğrudan doğruya mal memurla
rınca tahakkuk eden harcirah miktarı vilâyetlere, vi
lâyetlerden Mahye nezaretine mecmuu gitsin, Adli
ye nezareti de doğrudan doğruya Maliye nezaretine 

tesviye etsin, kimsenin matlubu kalmasın. Çünkü bu 
yüzden doktor cürmü meşhuda gitmek istemiyor. 
Doktorlar hakkında .takibatı kanuniye yaparak sev-
kfcttiğimiz cürmü meşhutlar vardır. Çünkü para ala
mıyoruz. 

Şimdi bir de doktora birtakım vazife tahmil «di
yoruz, Edviye, edevat götürecek, tedavi yapacak, pe
kâlâ efendim. Yapacak, yapmak İster, çünkü men
faati vardır. Fakat bu parayı alamayacağı için, askı
da kalacağı için. Çünkü para, düyunu gayri munıaza-
ma tertibinde daima sırıtıp kalacaktır. Doktor ne bu 
edviyeyi götürecektir, ne de Hükümet, doktoru cür
mü meşhude sevkedöbilecektir. Kolay kolay sevket-
mek mümkün olamayacaktır. Mesele bu parayı ka
bul etmeden evvel maddenin ciheti tatbikiyesini te
min edecek parayı temin etmektir. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Şükrü Be
yefendinin buyurdukları pek doğru. Cürmü meşhu
da, malûmoâlimz, müddeiumumi ve müstantikle be
raber tabip de gidiyor. Onların harcırahları lâakal 
yedi, sekiz yüz kuruş (tutuyor, Sarfolunacak edviye 
bedeli, otuz, kırk 'kuruş gibi pek cüzi bir meblağdan 
ibarettir. Bu da o tahsisat meyanında verilebilir. 
Eğer, harcırahı alabilirse tabip tabiatiyla bu on beş, 
yirmi kuruşu alabilir. Yani bu, istîksar edilecek bir 
para değildir. Bunun esasen bütçede •karşılığı vardır. 
Cürmü meşhut tahsisatıdır. Yani nede oka anha, 
m inha bütün Memaliki Osmaniyede bir kaç bin ku
ruş gibi az bir paradan ibarettir. 

REİS — ikinci maddeyi kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. (Zaten kabul edildi sesleri) ilâvesiy
le beraber kabul olunmuştur efendim. 

MADDE 3. — Adli rapor tanzimi diplomalı etıb
baya aittir. Ettbba bulunmadığı takdirde küçük sıh
hiye memurlarına ve her ikisinin bulunmadığı ma
hallerde ciheti Adliyece tensip edilecek ehlivukufa 
tanzim ettirilecek varakalara şehadet ilmühaberi na
mı verilir. Fetrûmeyİt ameliyesi ancak diplomalı etıb
ba tarafından yapılır. 

REİS — Efendim Üçüncü maddeye dair söz söy
leyecek var mı? Üçüncü maddeyi aynen kabul eden
ler lütfen etlerini kaldırsın. Üçüncü madde aynen 
kabul olunmuştur. 

MADDE 4. — Resmi etibbanın bulunmadığı ve
yahut bulunup da ceraimi'n taaddüdü veya diğer bir 
maazeret sebebiyle Hayi vazifenin kabul olmadığı 
mahal ve zamanda ciheti Adliye; sair serbest etıbba
yı da işbu kanun mucibince istihdama salâhiyettar-
dır ve bu kabul etibbaya harcırahlarından maada 
mahkemece takdir edilecek ücreti de verilir. 
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REİS — Dördüncü maddeye dair Emin Beyin 
bir takriri var. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim «Etıb
banın bulunmadığı» denilmiş. ^Bulunmadıkları» de
nilmek icabediyor. 

RBİS — Hilmi Bey söyleyeceksen kürsüye teş
rif edersin. 

KÂTİP — Emin Beyin bir tadil teklifi var. 
Riyaseti Ceiileye 

Tababeti Adliye kanununun dördüncü maddesi
nin ikinci satırındaki (veya diğer) kelimesinden son
ra (meşru) kelimesinin ilâvesini teklif ederini. 

Bursa 
Operatör Emin 

REİS — Efendim, şu kelimenin ilâvesini kabul 
buyurur musunuz? 

(Şekil nasıl ölüyor sadaları). 

KÂTİP HAYDAR BEY — Efendim, ceraimin 
«aaıddüdlü veya meşru bîr maaetföt sdbefbîyte. 

RElS — Şu tadili kabul ediyor musunuz7 Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul olundu.. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Sonra kimse gitmez 
hastaya. 

REİS — Tadil veçhile maddeyi kabul edenler el-
ferM kaldırsın. Tadil veçhile kabul edSM^ıir. 

MADDE 5. — Dördüncü madde mucibince ifa
yı hizmete davet olunan serbest etıbbadan İşbu da
vete icabet etmeyenler hakkında ıkanunu cezanın 
99 ncu maddesi zeyli ahkâmı tatbik olunur. 

REİS — Beşinci madde hakkında Emin Beyin 
bir takriri vardır. 

Riyaseti Ceiileye 
Tabebeti Adliye Kanununun beşinci maddesinin 

ikinci satırındaki (serbest) kelimesinin Itayyedilmesi
ni teklif ederim. 

Bursa 
Operatör Emin 

REİS — (Serbest) kelimesini tay buyuruyor mu
sunuz? Kabul edenler ellerini kaldırsın. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — İster res
mi ister gayriresml tabip olsun, İcabet etmediği hol
de her ikisine de ayni ceza tatbik olunsun demek. 

REİS — Efendim, mesele anlaşıldı. Şu tadili ka
bul buyuruyor musunuz? Kabul edenler ellerim kal
dırsın. Kabul olunmuştur efendim. 

Bîr takrir daha var efendim. 

Riyaseti Ceiileye 
Edviyei tıbbiyeyi kıymetlinden ziyade hesap eden 

ve para alan etibba için beşinci maddeye fıkrai mez-
kûrenİn ilâvesini teklif ederim. 

Sürt Mebusu 
Mustafa Sabri 

REFİK BEY (Konya) — Fatura kıymetlerini 
İlâve ediniz. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Cürmü 
meşhutlardan tahsisatını alacak, olan tabip sarfiyat 
reçetesini göstermeye mecburdur. Meselâ bir sargı, 
yirmi gram pamuk, şu kadar gram gaz, elbette bunu 
tetkik etmek hakkı salâhiyeti vardır. Efendim gerek 
sılıhiye müdürlerinden gerek merkez tabiplerinden 
böyle bir şey görüleceği takdirde tabiatıyla tecziye 
olunur. (Köylerde kim yapacak sadaları). İsterseniz 
böyle bir kayit koyunuz, her daim kontrol edilebi
lir. 

MUSTAFA SABRİ EFENDİ (Siirt) — Bazı dok
torlar tamahkâr oluyorlar. Misal cüz'i kaidei külMye-
yi ihlâl etmez. Bendeniz çok tesadüf ettim. Böyle 
doktorlar altmış paralık bir eczayı altmış kuruş gös
teriyorlar. Binaenaleyh bunun için bir ceza yoktur. 
Maddeye ilâvesinde bir zarar da yoktur, faidesî var
dır. Faydası melhuz olan kaydın İlâvesini teklif ede
rim. 

REİS — Efendim, şu kaydın ilâvesini arzu bu
yurur musunuz? (Ret sadaları) arzu edenler ellerini 
kaldırsın. Kasbul olunmadı, ekseriyet yok. 

REİS — Efendim beşinci maddeyi kabul edenler 
d kaldırsın. Kabul olundu. 

MADDE 6, — îşbu kanun tarihî neşrinden mu
teberdir. 

REİS — Altıncı maddeyi kabul edenler ellerini 
kaldırsın. Altıncı madde kabul edilmiştir.. 

MADDE 7. — İşbu kanunun icrasına Adliye ve 
Sıhhiye vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul buyurursanız ellerinizi kaldırınız. 
Kabul edildi. 

Heyeti mecmuasını kabul edenler ellerini kaldır
sın. Kanunun heyeti mecmuası kabul olunmuştur. 

(•Bir mebus Beye hitaben), efendim bir şey mi 
söyleyecektiniz, geçti efendim kabul olundu bitti. 0 
kayıt zaten ilâve olmuş. 

KÂTİP — Memurdurlar dedik, 
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1*. — Baltalık Kanunu Lâyihası ve iktisat ve Zi
raat ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbatala
rı. {I) 

REİS —Efendim, baltalık kanununun ikinci mü
zakeresine geçiyoruz. 

MADDE 1. — Odunculuk, kömürcülük ve ke
restecilik ile meluf olan veya azami yirmi kilometre 
mesafe ile büyük ormanlara mücaveret ve münase
beti bulunan köylere, beher haneye âzami on sekiz 
atik dönüm itibariyle ve orman memurlarının riya
setinde mahalli mühendis ve tapu memurlarından ve 
karye heyeti ihtiyariyesinden ikişer taneden mürek
kep bir heyet marifetiyle baltalık tefrik ve mevcut 
baltalıklar bu nispete iblâğ edilmek suretiyle tevstan 
yeniden tahdit ve köy namına meccanen kaydi res
misi icra olunur. îşbu baltalıkların hüsnü muhafaza
sı yla emri intifai heyeti ihtiyariyenin nezaret ve me
suliyeti tahtında karye halkına ait bulunur. 

NURİ BEY (Boiu) — Efendim, birinci madde
nin ftkrai itfasında «odunculuk, kömürcülük, keres
tecilik -İle meluf»: deniliyor. SoTıra ikinci fıkrasında 
da «yirmi kilometre mesafe ile büyük ormanlara...» 
denilmektedir. Bu ikinci fıkraya da bendeniz muarız 
bulunuyorum. Gerçi bizim dairej intshabi yemiz Bo
lu sancağında bu mesafeye göre hariçten gelecek köy 
yoktur. Mümkün olabilir ki Anadolunıuı sair mahal
lerinde dört saatlik mesafede köyler vardır. Yani şu 
kanun mucibince onlara baltalık tefrik olunmaya
cak, bu adamlar öküz sahibi, araba sahibi,. daima 
ormanlardan İstifade etmeye odun çekmeye alışmış
lardır. Bunlar meyus kalmış olacaklar. Onun için bu 
mesafeyi kaldıralım, başka türlü sızıltı da ç*kacak. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL BEY 
(Saruhan) — İşitmiyoruz, anlamıyoruz efendim. Ben
deniz cevap vereceğim zatiâUnîze; 

NURİ BEY (Devamla) — Bu mesafeyi kaldıra-
Imı, 'bunu bir kaza dahilindeki ormanlara, yani hep 
kazaya teşmil ederim. Sonra bir mesele daha vardır. 
Her köye ayrı ayrı baltalık tefrik edelim diyoruz. 
Halbuki bendeniz öyle anlıyorum, köyler ufaktır. 
Hele savabil köyleri yirmi, otuz hanelik, dört yüz 
dönüm, beş yüz dönümlük yerlerdir. Onun ne hu
dudu tabiisi bulunacak, ne bir şeyi bulunacak, şu 
ağaçtan itibaren veyahut şu tastan İtfbaren falan kö
yün hududunu göstereceğiz. Sonra öbür köylü ken-

(1) Birinci müzakeresi 78 ve 79 ncu içtima za-
bıtlarındadır. 

di baltalığına gideceği vakit... (ona ait değildir sada-
lan) müsaade buyurun bendeniz arz edeyim de„. 
Kendi baltalığında bulunmayan eşcarı, diğer köyün 
hissesinden kesmeye kalkacak, niza çıkacak. 

Bendeniz, böyle olmasın da diyorum, bu böyle ol
maktansa, yani sekiz on haneden ibaret köylere ver
mektense - bu benim kendi düşüncem kendi kanaa
tim - üç dört parça köyü bir araya getirdim, bun-
'-tara dörtt beş bin döriümiîük bir yer ayrılır, o me
safe, şu gök dere, şu ak dere ile tahdit olunur. 
Sonra dört beş bin dönümlük yerde meşe bulunur, 
gürgen meselâ çam bulunur, faları eder. Bir köye me
selâ beş yüz dönüm ayırdık, şuralarda yanı başında 
da çamlık vardır. Bu böyle olmaktansa sekiz on par
ça köyü bîr araya getirelim, üç beş bin dönümlük bir 
yer tefrik edelim ki; o mesafe da'nilinde hem meşe 
bulunsun, hem gürgen, hem de kestane bulunsun. 
Yani o memleketlerde ne nevî kereste 1 rarsa o se
kiz on parça köy onlardan istifade etsin. 

Sonra efendim bir şey daha var. Şimdi demimde 
dedim ya bizim taraflarda dört saatlik mesafe ha
ricinde kalacak köylerimiz yok, fakat kasabaları
mız var. Ziraat eden adam var efendim. Mesela 
nehrin Öbür tarafındaki mahallenin ittisaline tahmi
nen on dakikalık mesafede bir köy var, ona baltalık 
vereceğiz, Beriyanda'ki şehirli olmak dolayısiyle mah
rum kalacak. O da öküz araba sahibidir. Daima 
ormandan odun çekip kendi evinde yakmağa, yahut 
çarşıda satmağa alışmıştır. Onu mahrum etmek doğ
ru olmaz zannederim. Binaenaleyh bendeniz şu veç
hiyle maddenin tadilini teklif ediyorum. O yolda 
takrir vereceğim; bir kaza hududu dahilindeki miri 
ormanlarından o kazanın kasalba ve kurası ahalisine 
orman ve köylerin semt ve mücavereti, ahalisinin 
mücanisati gözetilerek, kasabanın veyahut müteaddit 
karyelerin beher İki yüz elli (hanesine beş bin atik dö
nüm hesabiyle ve hududu tabii tayiniyle ve onman 
memurlarının riyasetinde mühendis ve tapu memur
larından ve heyeti ihtiyariyeden mürekkep bir heyet 
marifetiyle ba'ltalnt tefrik ve mevcut 'baltalıklar bu 
nispete iblâğ edilmek suretiyle tev&ian yemden tah
dit ve kasaba veya köyler namlarına eşhası hük
miye olarak kaydi resmisi icra olunur. 

MUSTAFA SABRI EFENDİ (Siirt) — Mücane-
ıset nedir? Lütfen izah buyurun. 

NURİ (BEY (Devamla) — Efendim bizim taraf
larımızda ecnasi muhalife pek çoktur. Yerli Türk 
var. Ruraeliden gelen Türkler var. Çerk&s var, 
Abaza var, Lâz var, Gürcü var. Bunların hepsinin 
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mizahları ayrıdır, Bunların haşinin bir ormana gir
mesi doğru değil (handeler) onun ipin bir dereceye 
kadar mücaneset gözetmek lâzım (doğru sadaları), 
handöler). 

SÜLEYMAN SIRRI DEY (Yozgat) — Efen
dim, yirmi kitometre mesafe tabiri kuJJamlıyor. Ma
lûmu âliniz, hatırı acizanemde kaldığına göre, or
man nizamnamesi mucibince, orman dahilinde ve
yahut ormana mücavir bulunan kura ahalisi or
mandan, çift edevatı 'imal ve çift damlarını inşa 
için meccanen kereste katetmek hakkına maliktir ve 
'bu ha'kka mukabil de kendilerine kanun bir vazife 
tevdi etmiştir. O da organda ihaırik vukubuhırsa 
söndürürler. Şimdi burada yirmi kilometre diyar. 
Bendeniz Karahisarı Şarkinin Koyulhisar kazasında 
bulundum. Bu kaza serapa ormandır. Bu ormandan 
Sivas, Hafik ahalisi de İstifade ederler. Eğer bu or
manı böyle yirmi kilometre itibarîyle taiks'İm ede
cek olursak, Karahisarı Şarki mebusları arkadaşları
mız da bilirler, Koyulhisar kazası dahilinde bulunan 
ormanlar adeta hususi orman haline gelecek, Sivas, 
Zara, Hatfik ahalisi istifadeden "mahrum edilec&ktir. 
Fakat bu mesafe on kilometreye taksir edilirse, tabii 
bir kısım halk, bu ormana tasarruftan hariç ve o 
kısım bittabi miriye bırakacakltır. Tabii miriye a'it 
kısımdan da resmen diğer kazalar istifade ettiriils-
cekjtir. Binaenaleyh böyle yirmi kilometre mesafede 
bulunan bir ormanı, diğer kariye ahalisine vermek 
demek, bir takım köy halkını yekdiğerine düşürmek 
demektir ve bununla beraber bu usul ormanların 
tahribine sebebiyet verecektir. Bendeniz buradaki 
yirmi kilometrenin kaldırılarak on kilometre yazıl
masını ve ona göre de tadilini teklif edsrim. 

HAMıDÎ NAMIK BEY (izmit) — Bir kazaya, 
ıbîr köye göre yapmıyoruz. Kanun umumidir. 

IHADIL BEY (Ertuğrul) — Kanunun birinci 
müzakeresinde beher haneye su kadar hetotar tefrik 
edileceği kabul edilmiştir. Bilâlhara bu kelime, lisa
nımızda o kadar munis olmadığı cihete, atik dönüm 
olmak üzere kabul edilmiş/tir. Yani on sekiz dö
nüm atik olarak tashih edilmiştir. Halbuki bir hektar, 
on bin metre murabbaıdır. Bir hektar, yirmi dönüm 
üç evlefc kadar yapar. Beher haneye verilen İki 
hekttarlflt miktar azdır. Çünkü köylülerin gerok odun
larını gerek edevatı ziraiyelerini temine kâfi değil
dir. Binaenaleyh bunun üç hektara iblâğını bende
niz teklif ediyorum. Bunun İçin d3 bir tadilname ve
riyor ve otuz dönüme İblağını teklif ediyorum. 

REÎS — Celâl Bey cevap verecek, ditil i yetini. 

İKTİSAT VEKÎLt MAHMUT OELÂL BEY 
(Sarıüıan) — Kanunun birinci müzakeresinde arzet-
tiğim veçhiyle, mesafe hakkında ve sonra köylülere 
heyeti umumiyesiyle hakkı intifa vermek için bırak
tığımız baltalıkların mikyasında Heyeti muhterem eniz 
tta-mamiyle serbestsiniz, iki haktan isterseniz dört 
•hektar ve daha fatzla yaparsınız. Yirmi kilometreyi 
on kilometre yaparsınız, kırk kilometre yaparsınız. 
Tamamiyle muhtarsınız. 

Arz ettiğim veçhiyle; bunun hakiki bir surette 
ıtâıyin ve tesbiti için elimizde mükemmel bir mikyas 
yoktur. Bunu bizim memleketimizin vesaitine göre 
de hakikî bir surette tespit etmek imkânsızdır. Yal
nız sunu arz edeyim ki; kabul edilen şekil ve bu yir
mi kilometre, ibizim tetkikatımıza nazaran en mü-
'salt bir şekildir ve bu yirmi kilometreyi az gören 
arkadaşlarmırz da var. Bazıları, kömürcülük, odun
culuk, kerestecilikle melûf olan köylüden 'bahsödiyor-
•lar ve bazıları, orman dahilinde bulunan köylerden 
•bahsediyorlar. Ormana yirmi kilometre uzak bir 
mesafede bulunan bir köye baltalık verildiği takdirde 
ormanın yakınında veyahut ormanın içinde buJunan 
bir köye baltalık tabiatiyle verilir. O bîr haktır. 
Bundan bahsetmek bittabi zait olur. 

Sonra Nuri Efendi pederimiz, üç dört köyü bir 
araya getirelim ve orta göre taksimat yapalım bu
yurdular. Halbuki buna imkân yoktur. Biz her köye 
bir şahsiyeti mâneviye ve bir şahsiye hükmiye ve
rerek böyle kabul ediyoruz ve bunu böyle karışık 
Ibir hasle getirirsek, köyKi'lerin hakkı intifamı karışık 
bir hale getirirsek, köylülerin hakkı intifamı karı
şık bir şekle koymuş oluruz. Onun için kanunun 
birinci müzakeresinddki şekli tahriri daha ziyade 
maksadı temine hadimdir. O suretle kabulünü rica 
ederim. 

REİS — ' Efendim,s bu hususta söz söyliyacsk 
var mı? (Hayır sadaları) Takrirler okunacak, dinle
yin lütfen. Bu hususa dair müzakerenin kifayesini 
reye koyacağım, çünkü sonra söz istiyen arkada'.jlar 
'dlur, bir şey olur. Müzakerenin kifayesini kabul 
buyuruyor musunuz? Kabul edildi efendim. 

Riyaseti Celileye 

Evkaf ormanlarının alelıtlak istisnasını teklif 
eyleriz. 

Karesi Karesi 
'Hasan Basri Abdülgafur 

Karesi 
Mehmet Vehbi 
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VEHBİ BEY (Karesi) — Müsaade buyurun 
•takririmi izah edeceğim, tzah etmeyince maksat 
itedir belli olmaz ki; müzakerenin kifayesine karar 
verilir. Fakat takrir sahibi izah. edebilir. Nizamname 
böyledir. İkinci maddeye bırakılacakla şey edeyim. 

REİS — Takriri daha reye koymadım. Rica 
ederim. Diğer taikrMer de bir kere okunsun dedim. 

MALİYE VEKİLİ RERİD BEY — Okunsun 
efendim. 

Riyaseti Celileye 

Baltalılfc kanununun birinci maddesinde beher 
haneye âzami on sekiz dönüm orman mahalli-niıt 
otuz dönüme iblâğı suretiyle tadilini teklif ederim. 

Ertuğrul Mebusu 
Halil 

'Büyük Millet Meclisi Riyaseti Ceitlesme 
Baltalık kanununun birinci maddesinin barveçtti 

âti tadilini teklif ederim : 

MADDE — Bir kaza hududu dahilindeki miri 
ormanlarından o kazanın kasaba ve kurası ahalisine 
orman ve köylerin semt ve mücavereti ahalisinin 
mücanesdti gözetilerek kasabanın veyaîıut mütaadd;t£ 
karyelerin Dener iki yüz elli hanesine beş bin atik 
dönüm hesabiyle ve hududu tabii tâyiniyls ve or
man memurlarının riyasetinde mühendis ve tapu 
memurundan ve heyeti ihtiyariden mürekkep bir he
yet marifetiyle baltalık tefrik ve mevcut baltalıklar 
bu nisbete iblâğ editonek suretiyle tevsian yeniden 
tahdit ve kasaba veya köyler namlarına eşhası 
hükmiye olarak kaydi resmisi iora olunur. îşbu bal
talıkların hüsnü muhafazasiyle suret ve emri inttfaı 
heyeti ffıöyariyelerinin nezaret ve mesuliyetleri tah
tında kasaba veya karye halkına auttan 

'Bolu Mebusu 
Nuri 

Riyasetti Celileye 

'Baltalık 'kanununun birinci maddesine berveçhi 
zir bir fıkranın ilâvesiyle tadilini teklif eylerim : 

Yirmi kilometre mesafeden uzıakta bulunan köy
ler ahalisinin mineİkaaVm ihtitap eyledikleri orman
lardaki hakkı İntifaları mahfuzdur. İşbu orman kıta
larının mücavir kuraya taksiminde uzakta bulunan 
(köylere de mütesaViyen hisse tekrif o'lunur. 

Antalya Mebusu 
'Muı&afa 

Büyük Miüet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Bîrînoi maddedeki yirmi kilometre mesafe kay-

dinin on kilometre olarak taısh'itı ve tadilini teklif 
eylerim. 

Yozgat Mebusu 
Süleyman Sırrı 

REİS — Vehbi Bey buyurun... 
'VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; bu kanun

dan maksat, köylüye, baltalığı oknıyan ve alât ve 
edevatı ziraiye tedarik edemiyen köylülere kolaylıkla 
alât ve edevatı ziraiye tedarik ettirmsk ve kendileri
ne odun ve kömür tedarik ve temin etmek suretiyle 
'köylüleri kendi ormanlarına, kendilerinin alâkadar 
olduklarını göstermek ve muhafaza esirmek ve miri 
ormanlarını da beyhude tahribattan kurtarmaktır 
(Çok güzel sadaları). Buna eşhas ormanlarını ilâve 
ettik. Büyük kısımlarını ve evkaf ormanlarını da 
ilâve ettik. Halbuki efendiler Evkaf, bittabi bu
günkü şekil ve tarzı idaremize ve tuttuğumuz yola 
göre, cemaati isJâmiyeye iade edilecektir ve hak sa
hibini bulacaktır. Binaenaleyh cemaati islâmiye eline 
orman geçtikken sonra bunları tekrar elden çıkarıp 
mahVetenek doğru değildir. Bunun meşhut delilleri 
vardır. Evkaf daireleri bu ormanların bedelleri bulu
nan bu paralan alınca sarfedecek ve sonra Evkaf 
•açıkta kalacaktır. Binaenaleyh bu Bvkaf yine cemaat 
elinde kalır ve cemaat bundan bihakkın istifade eder 
ve ormanlar beyhude yere mahıv olmaz. Bunun ipin 
Evkaf ormanlarının bu hükümden istisnasını talep 
edenim. 

REİS — Şimdi takriri ckudu'L Veh<bİ 
Bey takririni izah etti ve takrire dair söz söyledi, is
terseniz kafbui edersiniz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Bu, halka doğ
ru gidiş değildir efendim. Ormanlar da muhataraya 
gidiyor. 

RBİS — Müzakerenin kifayesine el kaldırınız. 
İKTİSAT VEKltLİ MAHMUT CELÂL BEY — 

Filvaki vakıf ormanlar menaafüi ıımumiyeye aittir 
denilebilir. Çünkü müessesatı vakfiye, memleketin 
umur ve hususatı müliye ve din'iyesini ifa buyuru
yorlar. Yalnız ormanlar hakkında ve Orman nizam-
namednde mevcut bir madde vardır ki; ona İlişeme
dik. İthtimalki o maksadı temin eder. Onu okuya
cağım. Arazi Kanunnamci H'ümayununun dördüncü 
maddesinde tarif olunduğu veçhile (Tahsisat kabi-
linüten olan arazü roevfcufenün menafin bâfiifesı vafeön 
meşrutun ldhterine masruf olduğu veçhile bu misillü 
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muamele o maksatla Evkafa merbut olan ormanların 
tasarruf ve idarelerine şamildir.) Maahaza bu kanu
nun birinci müzakeresi esnasında refiki mUh'teremi-
miz Müfit Efendi hazredleri aynı teklifi dermeyan 
buyurdular ve o vakit Heyeti Aliyenİzce kabul edil
memişti. Umuru Seriye Vekili muhteremi Efendi 

• hazretleriyle bu mesele için hususi surette görüştüm. 
Kendileri, bu kanunim vakıf ormanlara mühim bir 
tesir yapmayacağrn: bu haliyle bırakılmasından Ev
kafın mutazarrır olmayacağmı söylediler ve onun 
üzerine bendeniz tekrar bir müracaatta bulunmasını 
muvafık bulmadım. Nasıl isterseniz kabul buyurun. 
Bendeniz de öyle kabul ederim. Yani hâkem Heyeti 
Mufeerem enizdir, 

REİS — Vehbi Beyin takriri pek mühimdir. İs
terseniz bir daha okutalım, reye koyuyorum. (Okun
sun sadalan). 

TAHSİN BEY (Aydın) — Seriye Encümeninin 
mütalaasını almak İâztmdır. 

dKâıtip Vehbi Beyin takririni tekrar okudu). 
REİS — Birinci maddeye bu takririn ilavesini 

kabul ediyor musunuz? (Hay hay, sadalan). 
Kabul olunmuştur efendim. 
İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL BEY 

<5aruhan) — Doğrudan doğruya Evkatfa merbut ve 
mazbut vakıflar değil mi efendim? (Evet sadalan) 
Takrir sahibinin maksadı budur zannederim. Bunun 
bu suretle de zapta .geçmesini rica ederim. 

(Kâtip, Bolu Mebusu Nuri Beyin takririni tökrar 
oikudu). 

RHİS — Efendim, birinci maddenin şu takrir 
•veçhile tadilini kaibul buyuruyor musunuz? ('Hayır 
sadalan) Takriri kaibul edenler lütfen el kafdırsın. 
Kabul olunmadı, 

(Kâtip, Ertuğrul Mebusu Halil Beyin takdirini 
tekrar okudu). 

REİS — Bu takriri kabul buyuranlar el kaldır
sın. Kabul edilmedi. 

(Kâtip, Antalya Mebusu Mustafa Beyin takririni 
tekrar okudu). 

REİS — Efendim, bu takriri kabul buyuranlar lüt
fen el kaldırsın. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Efendim, bunun iki fık
rası var. Ayn, ayn reye konmak lâzımdır. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL BEY 
(Saruhan) — Efendim, müsaade 'buyurun. Bu takrir 
(hakkında arzı malûmat edeyim. Köylülere bu mesa
fe dahilînde ve bu kanunun gösterdiği veçhile baltalık 
ayrıldıktan sonra hakkı ihltftap vermekle, umumiyetle 

bu mesafe haricinde katlan bilumum koru muame-
lâtmı altüst etmiş oluruz. Biz köylere, birinci müza
keresinde arz ettiğim veçhile, geçinebilecek ve ev
lât ve ayalinin nafakasını temin edebilecek surette 
kâr bıraktıktan ve aynı zamanda aiâit ve edevatı zirai-
yesini imal edecek kadar odun ve kereste elde ettik
ten ve kendi mahrukatını tedarik eyledikten sonradır 
ki, - bu Baltalık kanunun bu miktar dönümle bunu 
temin edebilecektir - ondan fazla İstemek üzere kar
şımıza çıkan ber ferdi tüccar olarak kabul edeceğiz; 
ist Makatı mahalliye için köylülerin, malûm olan mü
saadeden, yani tarife ahvalinden istifadelerine de 
mani olmayacağız ve aym zamanda şurası mucibi te
reddüt olmamak için söylüyorum ki; şu mesafe ha
ricinde kalmış minelkadkn baltalıklar mevcut İse, 
gerek kasabalar ahalisine ve gerek köylülere ait bu
lunsun... 

FAİK BEY (Cebelibereket) — Bir şey sormama 
müsaade buyurulur mu efendim? Baltalık varsa bu
yurdunuz. Baltalık olmayıp da taamülen oradan ka-
tiyat yapıyorlarsa... 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL BEY 
(Devamla) — O taamütü de nazarı iüîbare alryoruz. 
malûmuâlüıiz baltalıklarda alelıtlak şurası Aihmedin 
burası Mehmedin denilmemiştir veyahut bu köylünün 
denilmemiştir. Onlar vesaiki resmiye ile tâyin ve tes
pit edilmiştir. Bizce de muteberdir. 

FAİK BEY (Cebelibereket) — Vesaiki resmiye 
yoksa... 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL BEY 
(Devamla) — Vardır efendim. Nizamnamesinde hatta 
86 tarihinde İstanbul Hükümeti sureti mahsusada bu 
babalıkların tayin ve tespiti jçin ter heyet teşkil et
miş, köylülerin ellerindeki vesaiki tetkik ve o vesa-
ika nazaran mevcut olan usulü teyit etmişler. Fakat 
bu usul maalesef köylülerin aleyhine olmuş. Mesafe 
haricinde olarak, yani yirmi kilometre haricinde ola
rak odunculuk, kerestecilik ile meluf dan köylülere 
de baltalık veriyoruz. Şu halde bu meseleye kati ola
rak bir hat tayin etmez isek, bunun tatbîkırtda fevka
lâde müşkülata düşer ve İçinden çıkamayız. Onun 
için bu kadarla İktifa 'buyurmanızı rica ederim efen
dim. 

REİS — Efendim, Mustafa Beyin takririnin bi
rinci fıkrasını kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. 
Kabul olunmadı. 

İkinci fıkrasını kabul buyuranlar el kaldırsın. Ka
bul olunmadı. 
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ABDULLAH EFENDİ (izmit) — İktisat Vekili 
bunu kabul etmeliydi. 

(Kâtip, Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı Beytin tak-
ririni tekrar okudu). 

REİS — Şu takriri kabul edenler el kaldırsın. Ka
bul olunmadı. 

REÎ'S — Efendim Veühi Beyin evvelce vermiş ve 
kabul buyurmuş olduğunuz ilâve İle beraber birinci 
maddeyi kalbul buyuranlar lütfen el kaldırsınlar. Bi
rinci madde teklif veçhile katmt olunmuştur. İkinci 
maddeye geçiyoruz efendim. 

MADDE 2. —ıKöy civarındaki ormanların eşhas 
uhdesinde bulunmasından dolayı birinci maddede gös
terilen miktarda miriden baltalık tefriki mümkün ola
madığı takdirde orman memurunun tahtı nazarelt̂ n'de, 

köylülerden ve orman sahipleri tarafından intihap edi
lecek birer ve her iki tarafın [muvafakatiyle veya mu
vafakat hâsıl olmadığı takdirde orman mamurunun 
•bitaraf olarak intîhap edeceği bîr kî, ceman Uç mu
hammin tarafından takdir edilecek kıymet üzerinden 
nispeti mezkûre dairesinde buistimlâk bedeli köylü 
tarafından peşin olarak tediye edikmek suretiyle köy 
namına teferruğ olunur. Köylü bedelini defaten tedi
ye edemediği takdirde İktisat Vekâleti marifetiyle Zi
raat bankalarmdan atelusul yaptırılacak Jkrazatla 'tes
viye olunur. Orman sahipleri takdir olunan bedele razı 
olmadıkları takdirde yalnız tevyidi bedel için .mahkeme
ye müracaat edebilir. Fakat -bu m-iiracaat kararın ten-
f izine mâni olamaz. Bİn dönümden dun olan hususi 
korular İstimlâkten müstesnadır. 

RESfS — İkinci madde hakkında söz İsleyen var 
mı? 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim bendeniz 
maddenin son fıkrasına itiraz edeceğim ve onun tay
yını teklif edeceğim. «Bİn dönümden dun olan hu
susi korular» deniyor. Şüphesiz hususi korular; or
manlardır, palamut korusu veyahut meyve korusu 
değil ya. Tedvin olunan kanun sırf ormanlara aiîitir. 
Hususi korudan maksat hususi orman olacak. Zannet
mem ki kimsenin 1 000 dönüm 1 500 dönüm ormanı 
olabilsin. Yoktur, {Var, var sadaları) Efendim müsaa
de buyurun yoktur. Beş dönüm tarlaya veyahut üç 
dönüm tarlaya bir tapu almıştır. O tapunun hududu 
1 000 dönüm, 2 000 dönüm ormanı ihtiva eder. Hal
buki müruru eyyamla ormana tasarruf etmiştir, birçok 
suiistimaller neticesi olarak ele geçmiştir. Bin dönüm 
korular hüdayi nabittir. Hiç kimsenin malı değildir. 
Hep burkar suiistimal neticesi eyadii bususiyeye geç
miştir. Bunlar kamilen miri orman oJmak lâzım ge

lirken iki dönüm tarlasının içinde I 000 - 1 500 dönüm 
koruyu zaptetmiştir. Bu sebepledir ki: Tegailülben 
gasbolunmuştur. Bunlar da zaten 'kimsenin tasarrufa 
hak ve salâhiyeti yoktur. Hususiyle işin içerisine istim
lâk giriyor. Yani bedeli verilmek suretiyle alınacaktır, 
Bu g)bi korular köy civarında yaşayamaz. Bu son fık
ranın tayyını teklif ederim. (Muvafık sadaları), 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim Ragtp 
Beye çok teşekkür ederim. Oldukça hatırı sayılır de
recede halka doğru gidebildi. Tsmamiyle hemfikiriz. 
Yalni2 iki kayıt var; köylünün kurtulmasını rica ede
ceğim. Biri, köylü peşinen versin deniliyor eğer ver
mezse İktisat Vekâletinte verilir deniyor. Köylünün 
cabi boş, İktisat Vekâletinin hazinesi boş, bu paralar 
nereden verilecek bilmem? Binaenaleyh taksite raıptını 
teklif ediyorum ve Ragıp Beyin teklif ettiği veçhile 
son fıkranın tayyını teklif ediyorum. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL BEY (Sa-
rushan) — Tay kabul buyurulur.sa bendeniz buna kemali 
memnuniyetle İştirak ederim. Ve Heyeti muhtereimeye 
köylüler namına teşekkür ederim, 

REİS — Ba^ka söz söyleyecek var mı? 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ FUAT BEY (Çorum) — Efendim 
encümen namına arz edeyim: Kanunun birinci müza
keresi esnasında bu hususta rüfeka tarafından vuku-
bulan itirazat ve tadil teklifleri üzerine bu son frkra 
encümen tarafından konulmuştu. Bu son fıkra hususi 
ormanlar hakkındadır. Şir»di Son fıkranın kaldırılma
sını İktisat Vekâleti kahul ettiği gibi biz de encümen 
namına kemali çltkranla katbul ediyoruz. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Esasen bu son fıkra
nın kaldırdmasmı kabul etmeyenler halkçılığı kabul 
etmeyenlerdir. 

MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarki) — Sıra ben
denizin, bendeniz bunun hakkında geçenk'i umumi 
müzakerede 20 kilometre bir orman sahibine terk olun
sun demiştim de kabul olunmuştu. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisart Sahip) — 
Heyetti Muhteremece kabul olundu. Fakat encümen 
tüSmuş 20 kilometre yapmış, binaenaleyh bu yirmi 
kilometre yer bırakılsın fazlası alınsın bunu teklif 
ediyorum efendim. 

HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Efendim kanu
nun birinci müzakeresinde arz ettiğıim veçhile; takdiri 
kıymet hususunda tarafeyn uyuşamadığı takdirde ik
tisat Vekâletinin göstereceği lüzum üzerine bu şekilde 
teklif edilmişti. Arkadaşlarımızdan Faik Efendi foira-
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derimiz bunun mattkemeye şevkini teklif ediyorlar. 
Bu gibi işleri mahkemeye tevdi etmek halkı surundur-
inekten ve avukatlara para kazaıodırmakltan 'başka bir 
şey değildir. Bu, müfkl değildir. Binaenaleyh eğer He
yeti Vekilece icrası kabul edilirse meclisi umumiter-
ce, meslici İdarelerce, kabili temyiz olmamak şartîyle, 
yani verilecek karan kati olmak üzere meclisi umu
milere verelim. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karafafcarı Sahip) — 
Onun için değil. 

HAMDİ NAMIK BEY {Devamla) — O zaman 
avukatlar para kazanamaz... 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karaihfean Sahip) — 
O vakit mülkiye memurları para çekemez. 

FAİK. BEY (CebeMbereket) — Efeddira biz mem
lekette bütün mesaili hukukiyeyi mahkemelere tevdi 
ediyoruz. Zavallı halik mahkemelerde tutuluyor, bu
nu lütfen izah ederler mi? Hükümet, halkın tabi ol
duğu mahkemelerin hükmünden niçin kaçıyor aca
ba?.. O halde kavaidi urmımiyeyi kabul etsinler. 

(MEHMET ŞÜKRÜ BEY {Karahisan Sahip) — 
Usulü müzakere hakkında arz edeceğim. 

'REİS — Efendim, söz söyleyecek var mı? Başka 
takrir veren var mı? (Yek sadalan). 

Riyaseti CelMeye 
'İkinci maddenin fıkrai ahiresindeki (bin dönüm

den dun olan hususi korular istimlâkten müstesna
dır.) fikrasmın iayyını teklif ederim. 

Kütahya Mebusu 
M. Ragıp 

REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsınlar... Aksini reye koyuyorum. Takriri red
dedenler lütfen el kaldırsın.., Takrir kabul olunmuş
tur. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesfoıe 
•Köylünün peşin vermesi veya İktisat Vekâletince 

taliye otaması kaynlartnm tayyı suretiyle encümen
ce tadilini teklif ederim. 

Bolu Mebtfsu 
Tunalı Hilmi 

(Ret, ret sadalan.) 

TUNALI HÎLMt BEY — Günahtır ağabeyler!.. 
REİS — Kabul buyuruyor musunuz? Kabul eden

ler lütfen el kaldırsınlar. Kabul olunmadı. 
MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisan Sahip) — 

Okunmadan yazma efendim. 

Riyaseti Celileye 
Meclîsi umutnflter veya eocalmenlerc» halledil

mesini teklif ederim. 
Karesi 'Mdbusu 
Mehmet Vehbi 

REtS — Bu takriri kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul olundu. (Nesi kabul otundu? Sadalan) 
efendim muhakemeye «evk olunmayıp... (Anlaşıl
madı sadalan) (Gürültüler). 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisan Sahip) — 
Hayır anlaşılmadı. 

HAMDİ NAMIK BEY — Nasıl anlaşılmadı 
Okundu ve kabul edilmiştir. 

REİS — Dinleyin, rica ederim; şüphe üzerine 
bir daha reye koyacağım, muhavere olmasın. Haydar 
Bey! Ta'kriri bir daha okuyunuz. 

IÇKâtip takriri tekrar okudu). 
VEHBİ BEY (Karesi) — Meclisi umumüerce ve

ya encümen livaiarca halledilmesi (Gürültüler). 

ŞÜKİRÜ BEY (Kaarhlsarı Sahip) — Meclisi 
umumi senede iki ay içtima edecek, (Gürütüler). 

REtS — Efendim rica ederim muhavere olma
sın. Vehbi Bey... Takrire dair izahat verecek misiniz? 

VEHBİ BEY (Karesi) — Bfendim mahkemelere 
gidecek deniyor. Mahkemelere gidipte halkı sürün-
dürmekteu ise meclisi umumiler makamma kaim 
ulan «ncümıenterce halli mesele edilmesini teklif edi
yorum. 

SÜLEYMAN SIRRI HEY (Yozgat) — Efendim 
malumualmiz meclisi umumi ya merkezi vilâyette 
bulunur veyahut müstakil livalarda bulunur.. Bu or
man meselesi müftak livada veya kazada ise orada 
meclisi umumi ve encümen olamaz ki.. Binaenaleyh 
mahkeme kaydı doğrudur, 

[MAZBATA MUHARRİRİ FUAT BEY (Çorum) 
— Şimdi efendim kerem buyurun arz edeyim, VeWbi 
Beyefendi bu gibi mesailin encümeni daimiler tara
fından hal ve fasteddlmeskıi teklif buyurdular. Ben
deniz bunu doğru bulmuyorum. Çünkü encümeni 
daimiler bir icra mahiyetinde değildir meclisi umu
miler. .* 

REFİK BEY (Konya) — Tasvip etmiş olur efen
dim. 

FUAT BEY (Devamla) — Rica ederim, siz mün-
tesibtni hukuktan olduğunuz halde burada itiraz edi
yorsunuz. Bendeniz söylemek istemiyorum, rica ede
rim, bugün mahkemeler halkı süründürür diyorlar. 

REFİK BEY (Konya) — İtiraz etmiyorum, sizi 
teyit ediyorum. 
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FUAT BEY (Devamla) — Bu mesele esas olarak 
bir mecliste nasıl olun. da mevzuubahis olur? Bîr 
mahkeme halkı süründürmekle mükellef değildir. 
Eğer böyle bir mahkeme varsa heyet tecziye eder, 
'Binaenaleyh hu bir istifayı hukuk meselesidir vo bir 
Milâttır. Bumı mahkeme helleder. Efendim bende
niz de bunu arz ediyorum. Başka değil. Encümeni 
daimiler başka türlü hususatıö ifasına memurdurlar. 
Binaenaleyh tâyini bedelden mütevellit Jhtilâfatın en
cümeni vilâyetlere tevdii esasen kavaidi hukukiye ile 
de kabili telif değildir. Bu takririn nazarı itibara 
alınmamasını tekrar İstirham ederim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Müsaade buyurun. Ben
deniz de izah edeyim. Efendim bu mahkemelerin 
şahsiyeti mânevîyesi hakkında söz yoktur. Burada 
şimdilik usulü muhakematı hukukiyemiz bütün mu-
fedkematımızın mmllâkiyetinden neşet ediyor ki bi
zim halkımızın bunu seksen sene daha idrak etmesi
nin İhtimali yoktur. Biz bu isi katiyetle ve süratle 
kestirmek için daha ameli, daha basit bir surette gör-
tndk istiyoruz ve nitekim bütün idarede de 'kabul edi
liyor. Mahalli meclisi idaresine bırakmakla, her ma
hallin salâhiyettar mahalli meclisi umumisi var ki 
onlara nizamnamede adetâ mahalli teklifi mati yap
mak hakkını bile veriyordu, memleket üzerinde şimdi 
bîle mevcuttur. Binaenaleyh... (Gürültüler). 

BİR MEBUS BEY — Kazalarda ne yapacaksın. 
Meclisi Umuminin verdiği kararları kime iora etti
receksin? 

VEHBİ BEY (Devamla) — Evrak kazalar tnehâ-
klminden nasul istinaf ve temyiz için gönderitiyorsa 
bu iş ipinde encümeni livaya ve Meclisi umumiye 
gönderilebilir. (Gürültüler), Müsaade buyurun. Mec
lisi umumi ve encümeni Ovalarca görülmesi, belki 
işin süratle, kestirme ve daha halka yakm görülmesi 
için muvafıktır, 

REİS — Efendim şimdi mesele bitti. Rica ederim. 

MBHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
Ehemmiyeti var, tevazzuh etsin. 

İKTİSAT VEKİLİ MEHMUT CELÂL BEY 
<Saruhan) — Vehbi Bey arkadaşımızın tekliflerini ta
mamıyla saralhaten anlayamadan. Bu maddenin esas 
ruhunu teşkil eden bir şey varsa o da sürat ve selâ
meti muameledir. Bugün maalesef herhangi bir mah-
Keememfe haltı menimin edetiüecek blîr raddeden 
uza'k bulunuyor. Bunu itiraf etmek mecburryetinde-
yi3. . . . 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahnan Sahip) — 
Devairi mülkîye, adliyeden daha iyi mi is görüyor? 

Yani devairi mülkiye adliyeden daha ziyade mi halkı 
memnun ediyor? 

İKTİSAT VEKİLİ MAOMUT CELÂL BEY 
'(Devamla) — Mehafeim diyorum efendim, bunun 
içerisinde mülkiyesi de dahil, adlisi de dahildir. Bu
rada bizim takip ettiğimiz maksat, orman sahibi ite 
iberalber, yani hususi orman sahibiyle beraber, or
manı ancemaatin teferruğ etmek isteyen köyün mün-
ıtdhip murahhasına karşı .karşıya getirmek, pazarlık 
•suretiyle anlaştırmak İstiyoruz. Bunlar kendi ara
larında intihap edecekleri ikinci bir zatla mübayin 
kalırsa, üçüncünün vereceği karar üzerine bunu kes
tirip aitmak istiyoruz ve ancak bu suretledir ki biz 
(maksadımıza süratle vasıl olabiliriz. Şunu bilhassa 
'Heyeti Muhtereminizin nazarı dikkatine ehemmiyetle 
arz ederim ki; bu kanunun encümende müzakeresi 
esnasında görüştüğümüz veçhile, yalnız tezyidi be
del için bu mahkemeye müracaat olunuyor, eğer He
yeti Müh'teremeniz, tezyidi bedel için dahi hiç bir 
mahkemeye müracaat mahal yoktur, bunun için bu 
şekilde, köylülerin ve orman sahiplerinin murahhas-
lartyle veyahut araya bir ehli hübreriin girmesiyle 
teşekkül edecek 'bir heyet vasıtasiyle bu hususun 
hallolunması daha kestirme ve daha kati olur der ise, 
bendeniz bunu kemali şükranla kalbul ederim efen
dim. O halde «tezyidi bedel için mahkemeye müra
caat edilir» kaydını oradan kaldıralım. 

MAZBATA MUHARRİRİ FUAT BEY (Çorum) 
— Bu şekli encümen de kalbul eder.' 

REİS ~ Hangi şekli?.. 
MAZBATA MUHARRİRİ FUAT BEY — En

cümen namına müdafaa etmek vazifemdir. Celâl Be
yefendinin kabul ettiği şekli ahir ki, ehli hibre vesa
itidir, encümen bunu da kalbul eder. Çünkü suretti 
katiyede halli meseledir ve demin arz ettiğim esasa 
muhalif değildir. Yani kuvveı adliyeyi, icra kuvveti
nin deruhte etmiş olması değildir. Bu esas dairesinde 
olunca kabul ederiz, 

REİS — Efendim müsaade buyurun. İktisat Ve
kili Celâl Beyin şimdi bîr teklifi var. Mazbata Mu
harriri Fuat Bey bunu kabul ediyorlar ve zanneder
sem Vehbi Beyin teklifi ile birleşiyorlar. Yani ehli 
hibre konsun diyor. 

•MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahtsan Sahip) — 
Efendim ist ihram ederim, mesele tevazzuh etmedi. 

REİS — Celal Bey İfadeniz bu değil mi? 
'İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT OELÂL BEY — 

Tezyidi bedel için mahkemeye müracaat hakkındaki 
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kayıt kalkarsa daha muvafık olur. Meclisi Umumiyi 
de kabul etmiyoruz efendim. 

MUSTAFA SABRt EFENDİ (Siirt) — Mahke-
meye müracaat etsin. 

REİS — Bir defa daha okutuyorum. Takrir üze
rine müzakere olur. Şu takririn kabul veya ademi 
kabulü... 

(Vehbi Beyin takriri tekrar okundu), 
REtS — Kabul ediyor .musunuz? (Ret sadaiarı) 

Kabul olunmadı.. 
Şimdi bir teklif kalıyor ki: O da Celâl Beyin tek

lifidir, onu reye koyacağım. 
HAMDt NAMIK BEY (İzmît) — Ekseriyetle 

(kabul edildiğini Heyeti Muhteremeye tebliğ buyurdu
nuz, 

REÎS — Rica ederim şüphe vâki oMu. 
HAMDI NAMIK. BEY (bmk) — Hakkı taktik 

zâtıâtinize aittir. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (KaraMsarı Sahip) — 
Şüphe tezahür etmiştir. Kabul edilmedi, 

REtS — Maddeyi aynen okutuyorum. Reye 'koya
cağını, 

TAHSİN BEY (Aydın) — Madde reye kon
mazdan evvel usulü müazefcereye ak 'bir şey söyle
yeceğim. Bu madde hakkında üç dört takrir kabul 
olundu. Maddenin şekli büsbütün değişti. Bunu Lâ
yiha Encümenine havale ederek tespit edilmesini tek
tik ederim. 

REİS — Efendim ikinci maddeye daha bîr şey 
ilave edilip tafoul edilmedi. Yani takrirleri nazarı 
dikkate alıp meseleyi katetmedük. Yani madde bozul
madı. 

TAHSİN BEY — Zannettim ki onu reye koyu
yorsunuz. 

(KÂTİP HAYDAR BEY — Efendim, yalne bir 
takrir Ragtp Bey tarafından verilmiştir. O da hususi 
kotutann Mısıra edilmemesine dairdir. Yani bu tak
rir ikinci maddenin bir fıkrasının tayymı teklif edi
yor. Yani Hükümetin taıyyını teklif ettiği fıkranın 
tayyına dair. 

{Kütahya Mebusu Ragıp Beyin takriri tekrar okun
du). 

((OürüHuIıer, hayır sadalan, muvafık sodaları). 
REİS — Şimdi maddeyi aynen okutacağım. Re

ye koyacağım. Takrir kalmamıştır. 
iMADDE 2. — Köy civarındalki ormanlann eşhas 

uhdesinde bulimmasmrdao dolayı bininci maddede 
gösterilen miktarda miriden baltalık tefriki {mümkün 
olamadığı takdirde onman memurunun tahtı nezare

tinde köylülerden orman sahipleri taralından inti
hap edilecek birer ve her iki tarafın muvafakatüylb 
veya muvafakat hâsıl olmadığı takdirde orman me
murunun bitaraf olarak intihap edeceği bir iki ce
man üç muhammin tarafından takdir edilecek kıy* 
met üzerinden nispeti mezkûre dairesinde bilistimJâk 
bedel köylü tarafından peşin olarak tediye edilmek 
suretiyle toferruğ okunur. Köyiü bedeltnd defaten tedi
ye edemediği takdirde İktisat Vekâleti marifetiyle 
Ziraat bankalarından alelusul yaptırılacak ikrazatla 
tesviye olunur. Orman sahipleri takdir olunan bedele 
razı olmadıkları takdirde yalnız tezyidi bedel için me-
hakine müracaat edejbitir. Fakat bu müracaat kara
rın teııf izine mani olamaz. 

İKTİSAT VEKİLt MAHMUT CELÂL BEY — 
Rendenizin bir teklifim var ki, kalbul edilmezse ikin
ci bir teklif arz edeceğim. 

(Riyaseti Celtüieye 
.2 nsd maddenin berveçfıi M fıkrasının tayymı tek

lif ederim. 
(Orman sahipleri takdir otunun bedele razı olma

dıkları takdirde yalnız tezyidi bedel İçin rnehakfone 
müracaat edebilir. Fakat bu müracaat kararın tenfi-
zine mani olur). 

f&arahisan Sahip Mebusu 
Mehmet Sükuti 

ıREİS — Efendim, şu takriri kabul buyuruyor mu
sunuz? Kabul edenler ellerini kaldırsınlar. Kabul olun
madı. 

iIKTÎSAT VEKKLt MAHMUT CELÂL BEY — 
Ragıp Beyin vermiş olduğu takriri kabul ettiniz. Mü
saade buyurun ikinci teklifi arz edeyim efendim. 

«Tesviye olunun» fıkrasından sonra «tarafeyn 
takdir olunan bedele raza olmadıkları takdirde yalnız 
tezyit veya tenkisi bedel için mehakime müracaat ede
bilirler» kaydmm ilavesini teklif ederim. Çünkü vak
tiyle bazı arkadaşlarımız bu şekle Mraz etmiştiler ^Ka
bul sadalan). 

REİS — Şinndi maddenin aldığı sekti okuyoruz. 
TAHStN BEY (Aydın) — Bu şekli encümen tespit 

edebilir^ 
(REİS — Efendim, burada tespit olunup okunun

ca kıyamet mi kopar? Işİ süratle görmek günah mı
dır, bir iş bitirmiş olsak günah mı olur? 

İMADDE 2. — Köy civarındaki ormanların eş
has uhdesinde bufaunastndao dolayı birinci maddede 
gösterilen miktarda miriden baltalık tefriki mümkün 
olamadığı takdirde, orman memurunun tahtı neza
retinde köylülerden ve onman sahipleri tarafından 
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intihap edilecek birer ve her M tarafın muvafaka-
tıyla veya muvafakat hâsıl olamadığı takdirde or
man mamurunun bitaraf atarak intihap edeceği bir 
ki ceman üç muhammin tarafından takdir edilecek 
kıymet üzerinden nispeti mezkûre dairesinde biftst'kn-
lâk bedelli köylü tarafından peşin olarak tediye edil
mek suretiyle köy nam ma tefoıruğ olunur. Koyîıü be
dellini defaten tediye edemediği takdirde İktisat Ve
kâleti marifetiyle Ziraat bankalarından alelusul yap-

3. — Aksaray kazasının müstakil liva kedine ifra
ğına dair kanun lâyihası. 

ıBuyük M'üliet Meolfcn Riyaseti Gelilesine 
Merkezli Aksaray kasabası olmak üzere Aksaray. 

Aralbsun ve Kophisar kazalarından Aksaray nattniy-
Je müstakil bir liva teskM hakkımda Dahiliye Vekâ
letince tanzim ve tevdi otunan kanun lâyihası ve es
babı mucibe maaibatası Heyeti Vekttleuin 7 . X . 1336 
tarihindeki içtimaımda aynen kabul ve raptan takdim 
kılınmakta ifayi muktazasmj ıüca ederim etendim. 

Mustafa Kemal, 
Büyük Miüet Meclisi Reisi' 

JliBtS — Efendim, Dahiliye ve Mwazenei Maliye 
eiKriîmeriterine havalesini arzu buyuruyor musunuz? 

SOYSALLI ÎSMAÎL SUPHt BEY (öuidur) — 
Dahiliyeden çıktı efendim. 

iREFİK BEY (Konya) — Muvazenei Maliyeye 
gitmesi lazımdır. 

REİS — Muvazene! Maliyeye gitmiştir efendim. 
7. — Kayseri Mebusu Remzi Efendiye izin (ta

sma dair Divanı Riyaset karan, 
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tınlaoak ikrazatla tesviye olunur. Tarafeyn takdir olu
nan bedele razı olmadıkları takdirde yalnız tezyit ve
ya tenkisi bedel içta mehakitne müracaat edebilirler. 
'Fakat bu müracaat kararın tenfizine mani olamaz. 

RıEfS — ikinci maddeyi tadil veçhile reyinize ko
yuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsınlar. (Ka
bul edildi efeıftMm.) 

On dakika teneffüs 

REİS — Kayseri Mebusu Remzi Efendinin mezu
niyeti hakkında Divanı Riyaset karan var, okuna
cak, 

Kayseri Mebusu Remzi Efendiye talebi veçhile 
üç man mezuniyet itası Divanı Riyasetçe tensip kı
lınmış olmakla berayî malumat Heyeti Umumiyeye 
arz olunur. 

l'l TesıMevvel U36 

ıReİsisani Vekilli Kâıtip 
Vehbi ıHaydar 
Kâtip Kâtip 
Refik Feyyaz AM 
Kâtip Kâtip 

/Mehmet RaSîrrı Cevdet 
İdame (Memuru 

ılbrahıim Süreyya 

(RBlS — Kabul buyuruiuyor mu efendim? (Ka
bul sesleri). Kalbul buyuranlar «Herini kaldırsınlar. 
Kabul otundu. 

IKÂTİP HAYDAR BEY — Efendim, birinci su-
ibenia bir mazbatası var okuyorum* 

İKİNCİ CELSE 
AçAnu Saati : 4 Onda 

RKtS : ReJsfeanffivehSffl VeftM Efendlt Hazrede*! 
KÂTİP : Haydar Bey (Kütahya) 

RBİB — Efendim celseyi açıyorum. Bir tezkere var okunacak. 

3. — LÂYİHAİAR (Derem) 

_ 2 6 — 



I : 81 11 . 10 . 1336 C : 2 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti CeKtesme , 
(Birinci şubece İcra kılınan inbihafcatıta Asım Bey 

(Eraurum)'un Muvazene! Malîye Encümenine; Ab-
ıdi%afur Efendi (Karası), Hulusi Efendi (Yo7gaıt)*ın 
Seriye Ecoünıerane; Mehmet Bey (Biga), Ziya, Bey 
•(Bitlis)'in Kavanini Malîye Encümenine; Etfaem Bey 
<MeBtase)'mn Dafaffliyeye; İhsan Bey (Cebelibereket) 
in Müdafaa* Milliye EiKtümeaiııe intihap edildikleri 
arz olunur, 

111 Teşrinievvel 1.336 
Birinci Sulbe Reisi Muvakkati Kâtip 

Çorum (Konya 
Ferit (Celâl Reik 

REİS — Efendim, Baltalık Kanununun müzake
resine geçiyoruz. 

(OPERATÖR BM'İ'N BEY (Buraa) — Efendim, 
Beşinci şubenin iotihalbaftı da var, onlar da okunsun. 

ıBİR SES — Dördüncü şubede. 
(REİS — Onlar daha gelmemiştir-
Efendim, baHtattk kanununun üçüncü maddesi 

okunacak : 

(MADDE 3. — Kariye civarındaki orman müna-
üaünfih okluğu takdirde maddıdi sabıka veçbüe tefrik 
«dilen miktar için takdir ve tayin edilen bedel İleride 
hafeU çıkan tarafa verilmek 'üzere Ziraat Bankasına. 
tevdi olunur. 

REtS — Buna dair söz söyleyecek var mı? efen
din, (Hafyır sesleri), Maddeyi aynen kabul, edenler 
etterM kaldırsın. Üçüncü madde aynen kabul edil-
mistir. 

Dördüncü madde okunacak : 

fMlADDE 4. — Yedinde orman idaresince veril
miş vesaiki resmiye olmadıkça köy ahalisinin hiçbir 
sebeple miri ormanlarına girmeleri ve hayvan sokma
ları memnudur. 

REİS — Bu madde hakkında söz söyleyecek var 
mı? 

ıBÎR SES — Aşairi seyyare de var!.. 
VEHBİ BEY (Karesi) — Hükümetin kuvvei te-

dibiyesi hilafında hareket eden ne olacaktır? 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELALETTİN 
BEY — Evamiri Hükümete maiyet etmemiş nazaniyle 
baktür ve Hükümetin orman nizamnamesi mucibin-' 
oa ceaalaııdırılır. 

REtS — Efendim dördüncü maddeyi aynen ka
bul edenler el kaldırsınlar. Dördüncü madde aynen 
İkabul edilmiştir. 

Beşinci madde okunacak: 
MADDE 5. ^~ Birinci ve ikinci maddeler muci

bince baltalığa malik olan kahveler ahalîsinin kat 
ve pazar mahallinde satacakları kereste ve mahru
kat bilûmum resimden muaftır. Ancak âtiyen köyün 
imarına ve taavün sandıklarının teşkiline medar ol
mak üzere her sene köy heyeti İhtiyariyesinin her 
hane için tensip edeceği miktar nispetindeki kereste 
ve mahrukat senenin muayyen bir gününde pazar 
mahalline nakil ile heyeti ttıtiyariyenin mesuliyeti 
tahtında satılıp hasıl olan bedeli köy »amma iktisat 
Vekâletinin emrine olarak Ziraat Bankasına tevdi 
olunur 

REİ'S — Efendim, bu maddeye öirşey deyecek 
var mı? (Hayır sesleri) Maddeyi aynen kabul eden
ler el kaldırsın. Madde aynen kabul olundu. 

Altıncı madde okunacak: 

MADDE 6. — Orman nizamnamesinin beşinci 
maddesi ve buna müteferri oizamat ve talimat ile ni-
zamnamei mezkûrun yînmt bininci ve yirmi beşinci 
maddelerinin işbu kanunun 'beşinci maddesine tearuz 
eden ikinci fıkrası ve on yedinci maddesi mülgadır. 

İKTİSAT VBKİEt MAHMUT CELALETTİN 
BEY — Müsaade buyurur musunuz efendim? Ni
zamnamenin yirmi yedinci maddesi denmiş. Yirmi 
birinci maddesi olacak. Okunurken yirmi yedinci 
okundiL, 

KATİP HAYDAR BEY — Yirmi birinci efen
dim. 

MAHMUT CELAL BEY — O halde doğru, 
REtS — Bu maddeyi aynen kabul edenler el kal

dırsınlar, Madde aynen kabul olundu. 
- Yedinci madde okunacak : 

MADDE 7, — Baltalıkların hukuku tasarnıfiye* 
leri, ahalinin suret ve hakkı intifaları orman nizam
namesinin birinci babının üçüncü kısmıyla arazi ka
nunnamesinin doksan birinci ve doksan ikinci ve 
yüz ikinci maddeleri mucibince tamamıyla mahfuz
dur. 

RBtS — Bu maddeye dair söz söyleyecek var 
mı? (Hayır sesleri) Maddeyi aynen kabul edenfler el 
kaldırsınlar. Madde aynen kabul edödi, 

KÂTİP HAYDAR BEY — Efendim, sekizinci 
madde olmak üzere İçel Mebusu Şevki Beyin bir 
teklifi var : 

Makamı Riyaseti Celileye 
inşa olunacak emakinî emiriye ve hayriye, me* 

kâtip ve umuma müteallik belediye ve köprüler gibi 
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müessesat ve inşaata «affolunacak kerestelerin or
man resminden muaf tutulması hususunu teklif eyle
rim. 

İçel Mebusu 
Şevki 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL BEY — 
Bu «makini emiriye vesair bu kabil inşaat muvaze
ne! umumiyeye idhal olunurlar. Binaenaleyh bunla
rın resimden muafiyeti keyfiyeti doğru olamaz, 
taammülürmize de muvafık değildir. (Ret sadalan). 

REtS — Şimdi efendim, sekizinci madde olmak 
Üzere bir teklif var. O teklifi sekizinci madde olmak 
üzere kabul edenler el 'kaldırsınlar. Kabul olunma
dı. 

Asıl sekizinci madde okunacak : 

MADDE 8. — Bu kanun neşri tarihinden itiba
ren mer'iülicradır. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsınlar. Sekizinci 
madde kabul olundu. 

Dokuzuncu madde okunacak : 

MADDE 9. — Bu kanun ahkâmının icrasına İk
tisat Vekili memurdur. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL BEY — 
Müsaade buyurun bununla Maliye Vekili de alâka
dardır. Maliye Vekilinin de ilâvesini rica ederim. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisari Sahip) — 
Neden? 

İKTİSAT VEKILt MAHMUT CELÂL BEY — 
Kabul buyurursanız efendim. 

(Gürültüler). 
REİS — Müsaade buyurun efendim, rica ederim 

İktisat Vekilinin teklifini reye koyacağım. 
MAZBATA MUHARRİRİ FUAT BEY (Ço

rum) — Efendim müsaade buyurun izah edeyim. Ce
lâl 'Beyin dtedifcleri pek doğrudur. Çünkü beşinci 
madde de baltalıklardan kariye halkının pazar ma
halline getirip satacağı kereste ve mahrukattan şim
diye kadar bir resim alınıyordu. Zaten bu kanunun 
Muvazenei maliye encümenine gitmesine de bu be
sinci madde sebep olmuştur. Besinci maddenin mü
zakeresinde mesele tenevvür etmiş olduğu oînetle bu 
istihsal olunan resim bakkmda izahat vermek için 

8. — Siverek Mebusu İhsan ve Mehmet Rauf 
Beylerin intihap mazbatalarına dair şube mazbatası. 

REİS — Arkadaşlarımızdan ikisinin bir mazba
tası var, okunacak : 

Muvazenei maliye encümeni namına söz almamış
tım. Yani bu suretin, tenkisi varidat olmak. İtibariy
le, encümenin buna muvafakati meselesini izah et
memiştim. Madde kabul edilmiş olduğu için tekrar 
Heyeti âliyenize İzahat verecek değilim. Yalnız bu 
resimlerin cibayeti hakkı var edilmiş olduğu için 
Maliye Vekinin de bu işe memur olması lazım ge
lir, ('Muvafık sesleri) ve bu rüsumat umuırri bütçe 
meyanına dahildir. Onun için Maliye Vekilinin de 
kabulü lazımdır. İktisat Vekilinin teklifi veçhile mad
deye Malîye Vekilinin de memur olması kaydınm 
-ilâvesini encümen namına talep ederim, 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Resim mülga 
olduğu için Maliye Vekilinin vazifesi de mülga de
mektir. Binaenaleyh bu kanuna müdahalesi caiz ola
maz. 

REİS •— Efendim, iktisat Vekilinin bir teklifi 
var. Maliye Vekili de bu kanunun icrasına memur 
olsun diyor. Bu teklifi kabul buyuranlar el kaldır
sınlar. Kabul olundu. 

İKTİSAT VEKlU MAHMUT CELAL BEY — 
Bu, bir taamülü İkmal demektir. 

TUNAL1 HİLMİ BEY (Bolu) — Bir temennim 
var, müsaade buyurulur mu? 

REİS — Rica ederim, Hilmi Bey söz vermiyo
rum.,, Sonra söylersiniz, 

Kanunun heyeti mecmuası CTaviıû esami ile ola
cak sesleri). Tayini esami ile reye konacaktır. Reyle
rinizi veriniz. (Ara toplanmaya başlandı). 

Efendim, Ara toplanıncaya kadar diğer mesaile 
geçiyoruz. 

Buyurun bakalım Hilmi Bey!... 
TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim, Mec

lis bugün cidden halkçı addedebileceğim İktisat Ve
kilinin semerci sayİni elden çıkarmış oluyor. Kendi
sine teşekkürler takdim ederek tebrikler ederim. 

Efendiler Belçika ulemasından «Etizer kulübenle» 
(Gürültüler). (Konferans istemeyiz sadalan).. (De
vam sesleri). Hayır şu ayaklara bir kere bakınız, ho
ra tepmeye ne kadar alışmış, eğer canı hora tepmek 
isteyen varsa dışarı teşrif edebilirler (Handeler).,. 

REİS — Efendim, reyler bir tarafta toplanırken 
diğer mesailin müzakeresine geçiyoruz. 

Siverek mebusu İhsan ve Mehmet Rauf Beylerin 
mazbata! intihabiyeleri okundu. İşbu mazbatanın mu* 
vaftk usul olduğu bittetkik anlaşılmakla berayi tas
dik Heyeti umumiyeye arz olunur. 

(İntihap tarihi kaç sesleri). 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI (Devam) 

— 28 — 
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KATtP HAYDAR BEY — İ7 Mayıs tarihinde 
intihap edilmiş. 

HACI ŞÜKRÜ BEY (Diyarbekİr) — îhsan Bey 
istifa etmişlerdir. 

REİS — Müsaade buyurun efendim. İhsan Be
yin evvelce istifa ettiği Söyleniyordu, (istifa etti ses
leri), 

OPERATÖR EMİN BEY <jBursa) — Efendim, 
Mardin mebusluğundan istifa etmiştir. Fakat bu ke
re mazbatası Sİverekten geliyor. 

REİS — Efendim1, birisi istifa etmiş diyor, diğe
ri etmemiş diyor, 

HAMDI NAMMC BEY (izmit) — Müsaade bu
yurun efendim, bu zat Kayseri mutasarrıfıdır. Ma
lûmu âliniz, mebuslukla memuriyet içtima edemez 
diye bir kamın yapıldı. Memuriyeti tercih etmiş de
mek. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Malûmu âliniz maz
batasının tasdiki, istifasının kabul veya ademî kabu
lüne mâni değildir. lEVvelâ mazbatası kabul veya 
reddolunur, ondan sonra istifa meselesi mevzuubahis 
otur. 

MAZHAR MÜFİT BEY {Hakkâri) — Efendim 
müsaade buyurun. Nizamnamenin otuz birinci mad
desi bu meseleye aittir. Ragıp Beyefendinin dediği 
gibi, 31 nci madde mucibince evvelâ mazbatai inti-
habiyesi tetkik ve kabulden sonra istifa meselesi 
mevzuübams ohır. 

REİS — Beyefendiler; onları ben de biliyorum, 
rica ederim, müsaade buyurun, birisi istifa etmiş. 
Daha intihap namesi yeni çıkıp geliyor. Bu zatın me
busluğunu kabul edenler et kaldırsın. {Kabul sesle
ri), Peki; fakat birisi istifa etmiş, İstdfayİ bildim. 

Matbuat müdüriyetinin muvakkat bir bütçesi var. 
Bunun hakkında da Muvazene encümeninin bir maz
batası var. 

IMÜVAZENEI MALİYE ENCÜMENİ M. M. 
FUAT BEY (Çorum) — Efendim geçen günkü cel
sede bunun müzakeresine başlamıştık. Bendeniz bu
nun hakkında encümen namına izahat vermeye baş
ladığım sırada Heyeti AUyenm kararıyla, Matbuat 
ve istihbarat müdüriyeti tarafından verilecek izaha
ta intİzaren ve müdürün vüruduna talikan mesele 
tehir edilmişti. Şimdi eğer matbuattan birisi gelmiş 
ise kanunu müzakere edebiliriz. 

REİS — 'Matbuat müdürü burada, kendisine ha
ber verelim efendim. Matbuat Müdürü Bey gelince
ye kadar bir mazbata daha var onu okuyalım. 

9, — Hakkâri Mebusu Tufan Beyin intihap maz
batasına dair Birinci şube mazbatası. 

Hakkâri Mebusu Tufan Bey Hakkında 
İşbu mazbatai İntİhabiye bittetkik muvafık görü

lerek tasdik edildi. 
Birinci Şube Reisi 

Muvakkati Katip 
Çorum Refik 
Kângırt * Karesi 

Neşet Nâzım Abdürgafur 
Yozgat 

Mehmet Hutûsj 

RBtS — Efendim Tufan Beyin mebusluğu ka
bul olunuyor mu? (Kabul sesleri) Kabul edenler el
lerini kaldırsınlar. Kabul olunmuştur efendim. 

Efendim şubelerden gelmiş intihap tezkereleri 
var, onlar da okunsun. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cehlesine 
İkinci şubenin münhal bulunan riyasetine âcizle

ri ve kitabetine Antalya Mebusu Mustafa ve Muva-
zeneî Maliye encümenine Mazhar Müfit B. {Hakkâ
ri) ve Hacı Ahmet Ef. (Muş) ve İrşat encümenine 
Salâhaddin B. (Üsküdar) ve Seyfİ Ef. (Kütahya), 
Kavanini Maliye encümenine Nadir B. (İsparta), 
Hamdi B. (İznik) ve Müdafaa! Milliye encümenine 
Mazhar Müfit B. (Hakkâri) ve Kıfonç AH B. (Ayin-
tab) ve Şer'iye encümenine Mustafa B. (Karahisan 
§arki) ve Seyfİ Efendi (Kütahya)'nm intihap edilmiş 
oÜdukJarı arz olunur efendim. 

ikinci Şube R«tei 
Hakkâri Mebusu 
Mazhar. Müfit 

Riyaseti CeMîeye 
Şubemiz Riyasetine Mehmet Şükrü Bey (Karahi

san Sahip) intihap edifomştir. 
Kâtip .Bursa 

Mazhar Operatör Errtİn 
Ertuğnıl 

Mustafa Kemal 

.Büyük Millet MecM Riyaseti Oeüles-irte 

Muvazene! Mallıye Enoümenme; Isman Suphi Bey 
(Burdur); 

.Kavanini Maliye Encümenine; Reşad Bey (Saru-
han), Fikri Bey (Genç); irşat Encümenine; Hüsnü 
Efendi (İsparta), Salıih Efendi (Siird); AdEye Encü
menine; Mehmet Şükrü Bey (Karahisan Sahip), Mus
tafa Sabri Efendi (Siird), Dahiliye Encümeninle; Fa~ 
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ik Bey (Cebelfbereket), Atıf Bey (Bayezk), Hariciye 
Encümenme; Enim Bey (Burtsa), E3ip Bey (Baıtum). 

(Şeri'ye Encümenine : Salih Efendi (Sürd). 
©âlâda isimleri muharrer Bey ve Efendiler şube-

mizce encümenlere mtiShap kılınmış olmakla ana key
fiyet olunur. 

Beşinci Şube Reisi Kâtip 
Mehmet Şükrü MüfM 

Eıtağrul Bursa 
Mustafa Kemal Emin 

/Baıtum 
(Edip 

IMAZHAR MÜFİD BEY (Hakkâri) — Bu inıtib 
habat hakkında Bîr şey arz edeceğim. Müsaade bu
yurur musunuz? Şubeler emriniz ve ihtarınız veçfhıHıe 
derhal vazifelerim İfa ettiler. Fakat.., (Kürsüye ses
leri). 

Efendim, Reis Beyefendinin ihıtarlan üzerine şu
beler derhal vazifelerini ifa ettHer. Şimdi müsaade 
buyurursanız Divanı Riyasetten arkadaştaTim namı
na bir şey rica edeyim. Zannederim ki onların kâtfip-
'teri de münhaldir. Onlar da kâtiplerini îrifcîhap etsin-
'ler. Çünkü bir kâtip var sabahtan beri Beyefendi ki
tabet yapıyor... Lütfen onlar da kâtip intihap buyur-
mıolar da bir iki kâtip görelim (Doğru saıdaterı)... 

REİS — Efendim, şubeler vaizi feteriroi ifa estiğin
den dolayı teşekkür olunur. Sonra, Divanı Riyasetin 
kâtipleri noksan olduğunu beyan ediyorlar. Bu ihta
ra teşekkür ederiz. Noksanına bakar, noksan varsa 
intihap ederiz. 

KATJP HAYDAR BEY — Efendim, kâtiplerden 
noksan yoktur, yakuz Muhittin Baha Bey mezundur.. 
Oiğerteri cellsei hafiyeyi tevhit ite iştigal ediyorlar^ 
Bununla muvazzaftırlar. 

Efendim üçüncü şube intihabatı gelmiştir. 

,Büyük MıiUet Medıisi Riyaseti Celilesine 
(Heyeti Umumiye kararına tevfikan İrthilâl eden 

encümen azalıklarma üçüncü şubeden zevatı âtiyerfin 
lintihap edindikleri maruzdur. 

,Şube Reisi Namma Kâtip 
ErtuğruJ 'Mebusu 
HaJtt İbrahim 

tDafoiHye Encümeni azalığına Bitlis Mebusu Arif 
[Bey, Adliye Encümeni azahğına Sinop Mebusu Şev
ket Bey, Adliye Encümeni aralığına Muş Mebusu 

'Mahmut Sait Bey, Hariciye Encümeni azalığraa Kü
tahya Mebusu Cevdet Bey, Hariciye Encümeni aza
lığına Karesi M«fl>usu Vehbi ıBey, Şeritye Encümeni 
azalığına Mardin Mebusu Derviş Bey, lldtisat Encü
meni azalığına Maraş Mebusu Haaib Bey, İktisat En
cümeni azalığına Bitlis Mebusu Arif Bey, Onman, ve 
Maadin Encümeni azalığına Tokat Mebusu Mustafa 
Vasfi Bey, Onman Encümeni azalığına Maraş Mebu
su Haöib Bey, Nafıa Encümeni azalığına Siverek Me
busu Abdülgand Bey, Nafıa Encümeni azalığına Genç 
Mebusu Vasıf Bey, Sıhhiye Encümeni azalığına Er
gani Mebusu Matıimut Bey, Maarif Encümeni azalı
ğına Ergani Mebusu Sırrı Bey, Mitti Müdafaa Encü
meni azalığına Siverek Mebusu Abdülgami Bey, Mü-
dafaai Mitliye Encümeni azalığuıa Genç Mebusu 
AM Vasıf Bey, Lâyiha Encümeni azalığma Mardin 
Mebusu Derviş Bey, Lâyiha Encümeni aaahğına si-
nop Mebusu Abdullah Efendi, Lâyiha Encümetvi aza
lığına Eiaziz Mebusu Tahsin Bey, tsürda Encümeni 
aaalığına Muş Mebusu AlbdKügani Bey, Fosta ve 
Telgraf Encümeni azalığma Etaziz Mebusu Tahsin 
Bey, Defteri hakamH ıBncümenü azalığına Mahmut Bey, 
Defteri hakanı Encümeni azalığma Ergani Me
busu Mehmet Emin Bey, Defteri Hafcani Encümeni 
azalığına Srird Mebusu Kadri Bey, Kanunu Esasi Bn-
ciimıeni azalığına Canİk Mebusu Nafiz Bey, Kanunu 
'Esasi Encümeni azalığına Karesi Mebusu Vehbi Bey. 

<REİS — Efendim, Baltalık Kanununa ait âra tas
nif edilmiştir. Kabul; »eksen yedi, Müstenkif, bîr, ret; 
yedi. Yedi redde karşı seksen yedi rey ile Badıtaüirk Ka
nunu kabul edilmiştir {(Alkışlar). 

TUNALI HlLMf BEY (Bolu) — Reddedenleri 
tanıyabiMr miyiz? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Zabıtta 
okursunuz. 

,'REÎS — Efendim, müsaade buyurun, deminden 
•vermiş olduğunuz bîr kararın infazına teşebbüs edi
yoruz. Arkadaşlarımızdan bininin bir takriri vardı. 
(Hafi okunmasına karar verilmiş idi. M'eclis .tabiiye 
oJunsuo ve takrir oeteei hafiyede okunsun, 

^Ketdbe ve samiin salonu terkederek celsei hafiye
ye başlandı). 
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»Baltalık IKamutnmu Kabul (Edenler : 

Atıf B. (Bayazit), Şeyh Servet Ef. (Bursa), Ab-
düîgami B, (Muş), Hamdi Namruk B. (izmit), Mah
mut B. (İzmir), Hasan Tahsin B. (Antalya), Mustafa 
Fehmi Ef. (BursaK Hamndi B, (Genç), Şevki B, (İçe*), 
Nebü Ef. (Karahİsarı Sahip), Hasip B. (Maraş), Ce-
vat B. (Bolu), HaJü İbrahim Ef. (Eskişehir), Fuat B. 
(Çorum), Dr. Suat B. (Kastamonu), Mahmut Celâl 
B. (Samban), Yasin B. (OM), Eıthem Fehmi B. (Men
teşe), Hüsnü B. (Bitlis), Hafız Abduâah Ef. (lızmdt), 
İsmail B. (Erzurum), Vehbi B. (Bitlik), Sırrı B. (Sive
rek), Er, Ali Haydar B. (Genç), Tunah Hümi B. 
<BoIu), Abdullah Ef. (Sinop), Necip B. (Etıtuğrul), 
ıSeyfi Ef. (Kütahya), Nuri B. (Bolu), Sabit B. (Kay
seri), Şevket B. (Sinop), Mehmet Şükrü B. (Karamsa
rı Sahip), Hüseyin Hüsnü Ef. (İjspaıtta), Hasan Feh
mi B. (Gümüşane), Şerif B. (Sinop), Mustafa Kemali 
'B. (Ertu^rul), Refik B. (Konya), Dr. Refik B. (Baya-
zsit), Cevdet B. (Kütahya), Mustafa Zeki B. (Dersrim), 
Necip B. (Mardin), 'Memduh B. (ıKarahisarı Şarki), 
Mustafa Sabri Ef. (Siirt), Yusuf tzzst Paşa( Bolu), 
Ragıp B. (Kütahya), Feyyaz AK B. (Yoztgat), Hasan 
Basri B, (Karesi), AK U#vi B, (Burdur), Rütstem B. 
(OM), Yunus Naıdli B. (İzmir), Reşat B. (Saruhan), 

Fikri B. (Genç), Mazh&r Müfit B. (Hakkâri), Hasan 
Hayri B. (Dersim), Hacı Şüfcrti B. (Diyaırhefcİr), Dr. 
Fuat B. (Bolu), HaJH Etem B. (Brlugrul), Reşk Ağa 
(Malatya), Albdüttgafur Ef. (Karesi), Aii Vasrf B. 
(Genç), Derviş B. (Mardin), Mehmet B. (Biga), Mus
tafa Vasfi B. (Tütoaıt), Yusuf B. (Denizli), Hulusi B. 
{Karahisarı Sahip), Nafiz B. (Cartik), Vehbî B. (Ka
resi), Ali Vefa B. (Antalya), Haradİ B. (Ertugrul), 
Mehmet Nadir B. (İsparta), Ziya B. (Bitlis), Edip Ef. 
(Batum), Naim Ef. (içel), Kasım B. (Muş), Mehmet 
Ruşen B. (Oüroüsaae), Süleyman Sun B. (Yojflgat), 
Dr. Albidin B. (Lâzüstan), Mahmut Sait B. (Muş), 
Şeyh Fevai Ef. (Erzincan), tsmaü Suphi B. (Burdur), 
Arif B. (Bitlis), Şükrü B. (Camtik), Mustafa B. (Antal
ya), Dr. Mustafa B. (Kossaıı), Esaıt Ef. (Aydın), Nec-
ımettin B. (Sürt), Operatör Emin B. (Bunsa). 

,Ba3ıtalıfc Kanununu Kaibuİ lEtmeyetuer :• 

Kadri B. (Siirt), Stm B. (Ergani), Ramiz B. (Der
sim), Abdufeani B. (Siverek), Hacı Mustafa Ef. (An
kara), Tahsin B. (Elaztiz), Besim Aıtaltay B. (Kütahya). 

(fetinkâf Edenler : 
jHamdi B. (Ganik). 
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