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BİRİNCİ CELSE 
Açılma Saati : MO batfezzeval 

REİS — Refij Vddll V«ft/bi Ef, Hz, 
KATİPLER : Haydar B. (Kütahya), Feyyaz Afi B. (Yozgpt). 

JREÎS — Efendim, yoklama yapalım mı? (Ya 
palım «adaları). 

Mecliste bulunan âzayi kiramın esamisi : 

Ahmet Ferit B. (İstanbul), Hüseyin Hüsnü Ef, 
(İstanbul), Hamdi Namık B. {İzmit), Hafız Abdul 
lalı Ef. (tzm-İt), Emin ©. (Erzincan), Osman Fevzi 
Ef. (Erzincan), İsmail B. (Erzurum), Mustafa Kemal 
1B. (Ertuğrul), Necip (Ertuğrul), Mahmut B. (Erga 
ni), Memet Emrin B, (Ergani), Sırrı B. {Ergani), Hü 
şeyin Hüsnü Ef. (İsparta), Memet Nadir B. {İsparta) 
Eyüp Sabri B. (Eskişehir), Tahsin B. {Elâziz), Hüse 
yin B. (Elâziz), Hasan Tahsin B. (Antalya), Afi Ve 
fa B. {Arttalya), Ömer Mümtaz B. (Ankara), Şevk 
Bey (îçel), Naim Ef. {İçel), Edip Ef. (Batum), Ali 
'Rıza 'Ef. {Batum), Atıf B. (Bayazıt), Hüsnü B 
{Bitlis), Ziya B. (Bitlis), Operatör Emin İB. (Bursa) 
Şeyh Servet Ef. (Bursa), İsmail Suphi B. (Burdur) 
Alî UM B. (IBurdur), Dr. Fuat B. {Boİu), Nuri B 
(Bolu), Yusuf İzzet fPş. ıflBolu), Tunalı Hilmi B. (Bo 
lu), Memet B. (Biga), «Mustafa Vasfi B. »(Tokat), Na 
zım B. (Tokat), Şükrü İB. {Canâk), Nafiz B. (Canik) 
Hamdİ B. {Canik), İhsan <B. (Cebelibereket), Dursun 
B. (Çorum), Fenit B. '(Çorum), Fuat ıB. (Çorum). 
Mustafa Zeki B. (Dersim), Hasan Hayri B. (Dersim) 
Yusuf IB. ıflDenizl'i), Mustafa Sabri Ef, <Sünt), Nec 
mette» B. '(Siirt), Hacı Nuri B. (Siirt), Kadri O. (Siirt) 
Saiih Ef. {Siirt), Şerif B. (Sinop), Abdullah Ef. (Si
nop), Rasim B. (Sivas), Mustafa 1-ûtfi B. (Siverek) 
Memet Sırrı B. (Siverek), Abdülgani B. ((Siverek) 

Ömer Lûtfi B. (Saruhun), Reşat B. {Sanman), İb
rahim Süreyya (B, {Saruhan), Mahmut Celâl B. (Sa-
ruhan), (Nebil Ef. {Karahisansahtp), Mustafa B. (Ka-
rah'isarışarki), Memduh B. '(Karahisarısarki), Memet 
Vehbi .B. (Karesi), Abdülgafur Ef. (Karesi), Hasan 
Basri B. [flKaresİ), AbdüHcadİr Kemali B. (Kas
tamonu), Dr. .Mustafa B. (Kozan), Hüseyin B, (Ko
zan), Refik B, (Konya), Bekir Ef. (Kırşehar). Sabit 
B. {Kayseri), Kılıç Ali B. {Antep), Ahdurrahmam 
Lâmi Ef. {Antep), Hasan Fehmi B. (Gümüşane), Ru 
şen B. {Gümüşane), Ali Vasfı B. (Genç), Ali Haydar 
B. (Genç), Neşet B. (Kângırı), Besim Atalay B. (Kü 
tabya), Cemil B. {Kütahya), Cevdet B. (Kütahya) 
Şeyh Seyfi Ef. ı(Kütahya), Haydar B. (Kütahya) 
Ragıp B. (Kütahya), Esat B. (Lâzİstan), Reşit Ağa 
(Malatya), Hasİp B. (Maraş), Tahsin B. (Maraş) 
Derviş B. (Mardin), Necip B. (Mardin), Muh
tar B. (Mersin), Yusuf Ziya B. (Mersin), Et 
hem Fehmi B. (Muğla), Hacı Ahmet Ef. (Muş), Rı 
za 'B. (Muş), Mahmut Sait B. (Muş), Süleyman Sır 
rı B. (Yozgat), Feyyaz Ali ıB, '(Yozgat), Rasîm B 
(Oltu), Yasin B. (Oltu), Tufan B. ((Hakkâri), Maz 
hac Müfit B. :(Hafckâri). 

BjEtS — Efendim, ekseriyetimiz hâsıl oldu. Mec
lisi açıyoruz. Zaptı sabık hulâsası okunacak, dhıliye-
lim. 

{Kâtip Haydar Bey tarafından zaptı sabık hulâ
sası okundu). 

1. — ZABTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Çeke 
İkinci reis vekili Hasan Fehmi Beyefendinin tah

tı riyasetlerinde zevali saat 1,40 da kuşat edildi. Zap
tı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. Ba-
yaztt Mebusu Atıf ıBey hakkında 90 ncı içtimada tat
bik edilen ihtar cezası mumHeyhin beyanatı üzerine 
refedildi. İdareİ hususiye müdürlerinin Maliye Vekâ
letince tefrikma dair Heyeti Vekileden mevrut tez
kere Dahiliye Encümenine, 'Erzurum hastaneleri için 
üç milyon kuruşun bütçeye ilâvesine dair Sıhhiye 

Vekâleti tezkeresi Muvazeneİ Maliye Encümenine, 
hıyaneti vataniye île mahkûm Kara Memet hakkın
daki evrak Adliye Encümenine havale olundu. Er-
menak da hıyaneti vataniye İle idama mahkûm edi
len Şaki Memet hakkındaki hüküm tasdik olundu. 
Halk ve avam gazetesi neşri hakkında Besim Ataby 
Beyin takriri Lâyiha Encümenine havale edildi. Aza
dan on zata mezuniyet itası hakkındaki Divanı Ri
yaset karart kıraat olunarak İzmit Mebusu Tahir 
Beyden maadasının mezuniyetleri kabul ve Siverek 

— 229 — 
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Mebusu Rauf Beye hasta olduğu müddetçe tahsisat 
itası tensip edilmediğimden müstafi addolunur, Sivas 
Mabutlarından Taki Efendi ile 2iya Beyin mezu
niyetleri temdit olundu. istanbul Mebusların m ba
dema 'Büyük Millet Mec-'İsine kabini olunmamalarına 
dair Divanı Riyaset kararı kabul olundu. Ankara 
müffrai Ttifat Efendi hakkında Umuru seriye vekâ
letinden mevrut tezkere kıraat olunarak mebusluk
tan isüîfast 'kabul ve hutbelerin türkçe okunımaısı 
hakkında Dercim 'Mebusu Abdüîhatik 'Bey tarafın
dan muta takririn reddine dair Seriye 'Encümeni maz
batası kabul olunarak teklif reddedMi. Kayseri İ«-
tiklâl mahkemesinin teşkilinden sarfınazar olunduğu 
dair Heyeti Vekile tezkeresi berayi malûmat kıraat 
olundu, Eskişehir İstiklâl mahkemesinin; bir âza 
izamına dair olan tezkeresi Adliye Encümenine, Bit
lis Mebusu Zİya 'Beyin üç kıta teklifi ıkanumisi Lâ
yiha Encümenine, Yozgat hanedanından birisi hak
kındaki Süleyman Sırrı Beyim sual takriri Heyeti Ve-
kîleye, Besni ceza reisi hakkında Malatya Mebusu 
Reşit Ağanın 'istizah takriri Adliye Vekâletine, cep
he zamhrı için iki milyon lira kasına dair Maliye 
Vekâleti tezkeresi Muvazenei Maliye Encümenine, 
Aydın Mebusu Esat Efendinin yemi pırtlar tabı hak
kındaki teklifi 'Lâyiha 'Encümenine, Kastamonu Me
busu Suat Beyle Rüfekaısınm İnebolu'da bazı ku
ranın nahiyeye tahvillerine dair teklifi Dahiliye Ve
kâletine, izmir Mebusu 'Mahmut 'Esat 'Beyin, mer
hum Niyazi Bey ai'lesine maaş tahsisine dair olan 
tekMfi Heyeti Vekileye havale olundu. Mersin Me 
busluğuna intihap edilen Yusuf Ziya Beyin müra-
caatnamesi krrat ve müzakere cereyan ederek Hü
seyin Hüsnü IBeyîn Mebusluğunun gayri varit ol
duğuna ve mezkûr takririn şubeye havalesine karar 
verilerek teneffüs içim celse tatil olumdu. 

îkinoi Celse 
Hasan 'Fehmi (Beyefendinin tahtı riyasetlerinde 

zevali saat üçte kuşat edildi. Beş aded kanunun tab 

/ . '— Konya Mebusu Vehbi Efendi ve arkadaş
larının, Konya'da askere verilen ekmek numunesin
den bir parça 'takdim edildiğine ve bu hususla teşeb
büs icra edilip edilmediğine dair sual takriri ve Mü-
dafaai Milliye Vekili Fevzi Paşanın tahriri cevabı. 

REtS — Konya'da askere verilen ekmek hak
kında Konya Mebuslarının sual takririne *Müdafaai 
Milliye Vekâletinin cevabı var. Üç ay kadar oldu 
zannederim, 'Bu sual. 

va tevzliyle ruznamei âliye alınacağı tarafı riyaset
ten tebliğ olundu. Düğün masrafları hakkında iBasri 
Beyle Hüarev IBeyim Dahiliye Encümeninde bulu
nan tekliflerinin encümenden celbiyle tab ve tevziine 
•karar verildi. Adliye Encümeni tarafından verilen 
mazbata mucibince Adliye Vekâletine bir vekil in
tihabı hususumun ruzmameye İthali ve Mersin Me
busu Yusuf Ziya 'Beyin mebusluğa kabulüne dair 
şube mazbatası kıraat ve kabul olundu, lîşgal dola-
yrsiyle terki mevkie mecbur 'kalan memurin ve aile
lerine harcırah 'itası hakkımdaki kanunun müzakere
sine geçilerek 'Kavanini Maliye Encümeninin üç mad
desi aynen ve 'Maliye Vekili Ferit Beyin teklettiği 
madde <4) ncü madde olarak kabul olundu. Heyeti 
umumiyesi taayitti esami iJe reye konularak kanun 
37 ret ve iki müstenkife karşı '59 rey ile kabul otun
du. iBİfâhara Erkânı Harbiyei Umumiye 'Reisi İs
met IBeyin cepheler hakkındaki izahatı istima olu
narak celsei hafiye akdolundu. 

Reisi Sani Vekili Kâtip 
Hasan Fenmi Peyyaz Ali 

'Kâtip 
Haydar 

(RfEİS '— Zaptı sabık bakkalda mütalâa beyan 
edecek var mı? 

ıRİAGFP 'BEY (Kütahya) — Efendim, tstamfbul 
Meclisi mebusanına ait âzalarm kabul edilmemesi 
hakkındaki fıkra yanlış mâma 'İfade ediyor. Binaena
leyh, 'İstanbul <MeaMsi mebusanı âzası olupta bade
ma vürut edeceklerin kabul edilmemesi dîye tashih 
edilmesi lâzımdır. (Doğru sadatarı). 

iRıDİS — Başka mütalâa var mı efendim? '(Kabul 
sesleri). Tashihini arzu buyuruyor musunuz? HHay 
hay «esleri). Zaptı 'sabık hulâsaswu tash'ih veçhile ta-
bul buyuranlar lütfen el kaldınsmlar. Tashih veçfı.üe 
kabul olunmuştur, 

JRBtS — Efendim, evrakı varideye geçiyoruz. 

Büyük ıM'İMet Meclisi Riyasetine 

23.X.1336 tarih ve 460/11099 numaralı tezkerei 
aliyeleri cevabidir, 

On ikinci kolordunun Konya'ya hareketinden 
sonra gayrikabili ekil ekmek tabhettirilip kttaata tev
zi eylediklerinden dolayı Konyada bırakılan levazım 
ikinci kısım müdürünün 'tebdil edildiği ve Konya'da-
ki kıtaata iaşe zabitlerinin Divanı harbe verilmesi 

8. — SUALLER VE CEVAPLAR 
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(lüzumunun (Konya Mevki kumandanlığına yazıldığı 
kolordu kumandanlığın dan cevaben varit olan M ve 
19.VIII.1336 tarihli iki -kıta telgraf nam ede 'işar kı
lman; ise ide mezkur kolordu Levazımına ait tetkikat 
ve 'hesabattn rüyeti 'için göniderilen heyetin henüz av-

/. — Seriye Vekâleti bütçesinde 1 500 liralık mü
nakale icrasına dair Seriye Vekâleti tezkeresi. 

REİS — Seriye bütçesinde münakale icrası hak
kında Serîye Vekâletinin tezkeresi var okunacak : 

'Büyük Millet Meclisi 'Riyaseti Celilesine 
Seriye dairesinin bin üç yüz otuz altı senesi büt

çesinin tanziminde taşra fetva-hanele-Pİ mahrukat ve 
kırtasiye ve sair müteferrika masarifinin kısmen nok
san tahmin edilmesi yüzünden 219 ncu müteferrika 
faslına ithal edilen mebaliğin beş yüz lira kadar nok
san olduğu tetfcîkati ahireden anlaşılmış ve 221 nci 
tahsisatı fevkalâde faslında o kadar mebaliğin faz
lalığı tahmin edrfcniş olduğu ve mezkûr bütçe (Mec
lisi samilerl Muvazenei Maliye Encümeninde derdes
ti (tetkik bulunduğu ciheble mezkûr bin beş yüz İka
nın 221 nci tahsisatı fevfcalâde faslından bittenzil 
219 ncu müteferrika faslına nakil ve ilâvesine müsaa
de buyurulmast babında efendim. 

26 Teşrinievvel 133tf 
Umuru Seriye Vekili 

Mustafa Fehmi 

<|Muvazenei Maliye 'Encümenine •sesleri). 

'REİS — 'Muvazenei 'Maliye Encümenine havale 
olumdu, 

2. — Konya hadisesinde zabitan ailelerine vaki 
olan tecavüzden dolayı cereyan eden muhabere su
retlerinin gönderildiğine dair Müdafaai Millîye Ve
kâleti tezkeresi, 

RıBİS — Konya'da zabitan ailelerine vuku bu
lan tecavüzden dolayı cereyan eden muhabere su
retlerinsin gönderildiğine dair 'Müdafaai Milliye Ve
kâletinin tezkeresi var; 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
iKonya hadisei müessefesinde bazı zabitan ailele

rimin ırz ve namusuna tecavüzden mütehassıl teessür
lerini zevçleri tarafından an ikinci kolordu kuman
danlığına müşterek bir ariza ite iblağ eden müra-
caatname ile ıK. '1(2 kumandanlığından mevrut tatı-
-rira ve cevaben mezkûr kumandanlığa yazılan telg
raf suretleri ve İKonya İstiklâl mahkemesi riyasetine 

det etmemesi hasebiyle bu 'bapdaki cevapnamen-in 
bizzarur tehir edilmiş olduğu maruzdur. 25.X.'1336 

M. M. V. 
Fevzi 
Ferik 

{Muvafık sesleri). 

yazılan şifre ve tahrirat suretlerinin berayi malûmat 
rapten takdim "kılındığı maruzdur, 23 . X . 1336 

Müdafaai Milliye V. Ferik 
Fevzi 

RıEfiS — Berayi malûmat 'heyete gönderiliyor. 
Melfuflannm okunmasına hacet yoktur. (Hayır, ha
yır ısadaları).. "(Okunmasın sesleri). 

3. — Erzincan Mebusu Tevfik Beyin, Erzincan 
livası mülhakatına muallim tayiniyle mektep küşa-
dtna dair takririne Maarif Vekâletinden gelen ceva
bi tezkere.-. 

IRBİS — Erzincan livasında rüşti Ve iptidai mek
tepler küşadı hakkında 'Erzincan Mebusu Tevfik Be
yin muhavved takririne Maarif Vekâleti «iti cevabı 
vardır, okunacato; 

B, M. Meclisi 'Riyaseti Celilesine 
T5.1X.1336 tarihli ve 226, Ö48 numaralı tezkerei 

riyasetpenahileri cevabıdır. l'ÖSS, 125 numaralı tez
kerei âcizi ile arzedikiiği veçhile memaliki müstah-
1 asa da, 'Erzincan'da dahil olduğu halde, mektepler 
kuşat edilmek üzere maaş ve masarif olarak bütçe
ye "ithal olunan meblağ Mattye Vekâleti çelilesince 
kabul edilmemiştir. .Bu mühim iş hakkında vekâleti 
âcizice başka (türlü bir çarei tesviye bulunamadığını 
arz ile takdimi ihtkamat eylerim efendim. 

Umuru Maarif V. 
Dr. "Rıza Nur 

4. — Trabzon Mebusu Hüsrev Beyin, Merhum 
Reşat Hikmet Beyin çocuklarının tahsil ettirilmele
rine dair takririne Dahiliye ve Maarif Vekâletlerin
den gelen cevabi tezkereler. 

R'EfS — 'Reşat (Hikmet Bey merhumun evlâtla
rına muavenet icrası hakkında verilen karara dair 
Dahiliye Vekâletinin cevabı vardır. Okunacak : 

(Reşat Hikmet 'Bey merhumun arlesbi 'Eanrrım 
validesi nimeüi marifet ve medeniyeti takdirden âciz 
bir Çerkez kadınıdır. Zevcesi Avusturya tebaasından 
bir Almandtr. ©u şerait altında çocuklarını tahsil et
tireni i yeceğimiz gibi valideleri de katiyen vermez, 
Binaenaleyh merhum müşarüaileyh-k ailesine bugün 

4. — TEZKERELER 
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İçin memleket marnıma yapılacak en büyük iyilik oak-
ten muavenet itasından ibarettir. Reis Pasa Hazret
lerine takdim. 18 Teşrinievvel 1336 

Dahiliye V. Na. Sıhhiye V. 
Dr. Adnan 

REİS — Buna dair söz söyleyecek var mı efen
dim? 

SEVKA İBEY {içel) — Muaveneti jçtimaiyeye. 

FBRfD BEY {Çorıum) — Zaten maaş Itahsis eddl-
misti. Yapılacak başta muamele yoktur. 

HBÎS — Müsaade buyurun efendim, bâr de Maa
rif Vekâletimin buna dair bir tezkeresi var. O da 
okunsun da r 

T. B. !M. Meclisi Heyeti Vefcüesi 
Riyaseti Celrl esine 

.1«1 Teşrinievvel 1336 tarihli ve 3/1479 numaralı 
'derkenarlariyle 'irsal buyurulan Millet Meclisi İkin
ci Reis Vekâletinin tezkerelerinde Merhum Reşat 
Hikmet Beyin mahdumlarının buraya celplerine ve 
bu mümkün değilse İstanbul'da temini maksat ede
cek surette tedabir ittihazına lüzum göste-riliyoırsa 
,da umuru 'Maarif Vekâletinin ne çocukları celp, ne 
de istanbul'da temimi terbiyeleri için bir güna vası
tası olmadığı malûmu devletleridir. Binaenaleyh, ilk 
arzı âcizi veçhile Reşat Hikmet Beyin mahdumîları-
nıo buraya celbi için Riyaseti Celileleri tarafımdan 
bir şey yapılabilirse çocukları Mektebi Sultaniye 
meccanen kabullerîyle terbîyei milli yelerine İtina 
olunacağım arz ve takdimi ihtiram eylerim efen
dim. 12 Teşrinievvel 1336 

Umuru Maarif V. 
Or. Rıza Nur 

REFİK 'BEY (Konya) — Mademki halihazırda 
imkân olmadığından bahsediyorlar. İnşallah maksa
dımızın tamamen istikmalinden sonra Reşat Hikmet 
Bey merhumun çocukları da milletimizin sinei ha
miyetinde terbiye edilir. Halihazırda bunun için bir 
muamele yapmağa lüzum yoktur. 

RBİS — Başka söz ısöyliyecek var mı? HHayur <sa-
daları) Şu halde halihazırda imkân vukuuna değin 
tehiri.. -(Muvafık 'Sadatarı). 

5. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm Feke kar
yesinden Değirmenci Nureddm hakkındaki evrakm 
gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi. 

'RfEftS — Değirmenci Nureddin hakkında Adliye 
Vekâletinden mevrud evrak var. 

Ankara'da Umum Adliye Vekâleti Celilesine 
Mematiki Osmaniyeye tecavüz ve taarruzla ahalii 

islâmiyenin can ve mal ve ırzına tasallutta bulunan 
Yunan askerine iraei tarîk ve casusluk etmek ve İtal
ya asker ve zâbitanına beyanatı kâzibede bulunmak 
•iddiasiyle maznunualeyh Feke kariyesinden Değir
menci Arnavut 'Nureddinin üç sene küreğe vazına 
dair Feke kazası Bidayet ceza mahkemesinden sâ
dır olan ilâmtn tetkiki Hıyaneti vataniye kanununa 
tevfikan Büyük Millet Meclisine ait olduğuna dair 
Heyeti temyiziye Ceza dairesinden ita olunan 18 
Ağustos 1336 tarih ve 49/52 numaralı 'ilâm ile ev
rakı müteferrJası ifayı muktezasma inayet buyuru!-
inak üzere lef-fen ara ve takdimi huzuru fahimmane-
lerj kılınmış olmakla olbapta emri ferman hazreti 
menlehülemmiHlir. 3 Teşrinievvel 1'3'36 

Heyeti Temyiziye Baş 
Müddeimumisj 

iREtS — Efendim, Adliye "Encümenine havale 
odundu, oradan geldikten sonra müzakere ederiz. 

3. — LÂYİHALAR 

1. — Malta*da mevkuf bulunanların ailelerine 
maaş tahsisi hakkında kanun lâyihası. 

REİS — Maita'da mevkuf bulunanların ailele
rine maaş tahsisi hakkında Heyeti Vekİleden mev-
rud lâyihai kanuniye var. 

B. M. MeCtisi- Riyaseti Celilesine 
iMalta'da mevkuf bulunanların ailelerine maaş 

tahsisi hakkımda Malîye Vekâletince tanzim ve He
yeti Vefciîenin 20.Xî336 tanihkıdeki İçtimaında ka
bul edilen kanun lâyihası ile esbabı mucibe lâyihası 
rapten takdim kılınmıştır efendim. 

B. M, Meclisi Reisi 
'Mustafa Kemal 

'NEBİL EFENDİ ı(Ka)rahisarısahlp) — IMebus ar
kadaşlar hakkında mıdır? Yoksa Heyeti umumiyesi 
hakkında mı? 

OPERATÖR BM*N 'BEY (Bursa) — Bunu müs
taceliyetle müzakere edelim. "(Muvazene! maİİye -En
cümenine sesleri. 

REİS — Muvazene] MaJjye Encümenine hava
le edildi, {Müstaceliyetle sesleri). 

2„ — Bilûmum zabıtan ve efrattan âzayi mü-
himmesinden birini kaybedenlere suni âza imal et
tirilmesi hakkında kanun lâyihası.: 

REİS — Bilûmum sâbi'tan ve efrattan azayi mü-
himmesinden birimi kaybedenlere suni âza imal et-
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tiriknesi hakkında Heyeti Vekieden ımevnıt lâyihai 
kanuniye var. 

KATİP HAİYDAR BEY '(Kütahya) — E f a ı d k 
Tekaüt kanunumun 25 aoi maddesine zeyil olmak 
üzere diyor, 

IREtS — Lâyiha Encümenine havale edelim mi? 
~~SÜLEYMİAN SIRRI BEY (Yozgad) — Efen
dim, Heyeti Veküeden geldiği için Lâyiha 'Encü
menine gitmesine lüzum yoktur. 

MALİYE V. FERÎD ıBEY — Sıhhiye ve Muva-
zenei 'Maliye 'Encümenlerine. 

REİS — Sıhhiye ve 'Muvazenei Maliye Encümen
lerine havalesini kabul buyuruyor musunuz? [(Hay, 

hay «ederi) Sıhhiye ve Muvazenei Matiye Encümen-
derine gönderilmiştir. 

FERİD -BEY (Çorum) — Kavanini maliyeye de 
gitmesi 'lâzımdır. 

iSiBtS — Efendim, düzüm gösterilime oraya da 
gider, 

3. — Zâbltanın vazife esnasında telef olan hay
vanlarının tazmini hakkında kanun lâyihası. 

tR'EtS — Zâbitanın vazife esnasında telef olan 
hayvanlarının tazmini hakkında Heyeti Vekrleden 
mevrut lâyihai kanunîye var, Muvazene! Maliye 
Encümenine havale edilmiştir efendim. 

BtR MEBUS BEY — Bu bapta zaten kanun var. 

9. — MÜZAKERE E OİTJEN MA DDELER 

1. — İşgal dolaytsiyle tefld mevkie mecbur kalan 
memurin ve ailelerine harcırah itası hakkında kanun 
lâyihası ve 'Kavatiini Maliye ve Muvazenel Malîye 
Encümenleri mazbataları, 

REÎS — Düşman istilasına maruz kalan mahaöer-
den gelecek memurin ve arteterine veıifteeek harcırah 
UaOdkuıdafeü kanunun madde numantlarımn taehM 
var. 

'MADDE 1. — Düşman istStasma maruz kalmakla 
terki mevkte mecbur memurin en yakın liva mer
kebine veya resmen menken ittihaz olunan mahalle 
gitmek şartryie mevkii menmmyetlteriyle iltica ettikleri 
merkez arasiödaOci mesafe i$n harctrah kararnamesine 
ıtevfikan masarifi seferiye afazine kesbî istihkak eder
ler ve bu suretle terki mevki eden memurin, afletermi 
de beraber nalkletıriİş olduktan takdirde başkaca aite 
harcırahı dahi alırlar. Mevtdü memuriyetten îstihlâs 
edilen metmtriıte ve ailelerine kezalik aynı surette av
det harcırahı verilir. 

MADDE 2. — Haziran 1336 bidayetinden itiba
ren düşman istilasına, maruz okaiktıts mamtfefcetter me
murini dahj işbu kanun ahkâmından müstefit olacak
lardır. 

MADDE 3. — işbu kanUa talihi neşrinden mute
berdir. 

•MADDE 4. — işbu kanunun icrasına Maliye Ve-
'kiffl memurdur. 

HASt'P BEY (Maraş) — Son fıkra kabul edü1-
fflemiştfr efendim. (Kabul edildi sadalart.) (Kabul 
edKlmemiiştEr sesleri.) 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Efendin 
zapa terttkflk buyurursanız görürsünüz İd son madde 

dalhi Maliye Vekili Ferit Beyefendiriin teklifi veçhile 
reye konulmuş ve kanun heyeti umumiyesiyle kabul 
olunmuştur. Yalnız bu son madde, «işbu kanun ta-
ıtıihd neşrinden itibaren meriyülicradır. tşbu kanunun 
icraısıoa Maliliye Vekili mamuniur» maddelerinden 
sonra teklif edildiği için 4 rakamını almıştır. Şimdi 
Heyetli Cefitenize arz edilen nokta rakamların tashihi
dir. Yani dördüncü maddeyi İkinci yapmak, ikinciyi 
üçüncü, üçüncüyü dördüncü yapmak suretinde bir ra
kam tashühürtden ib&nfliltör. Kanun heyetli ummwiyesiyle 
kabul edilmiş ve hatta tâyini esami Be de reyinize 
arz edümSşÜr. 

SOYSALU İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — 
Efendiler, bu madde kabul edilmiştir. Ancak kanu
nun üaİnci müzakeresine neden lüzum gösterilmiştir .. 
Meclis arzu ettiği tadilâtı yapmalk idin... Eğer ikindi 
müzakeresinde,,, 

HASAN FEHMt BEY (Gümüşatıe) — Hayır öy
le değildir. Yalnız maddelerin rakamları değişmek 
içm gelmiştir. 

SOYSALU İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — 
Kanunda müstaceliyet var mıdır?. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Evet var
dır ve kanım, arz ettiğim gibi, yalnız rakamların tas
hihi İçin Meclise arz edüniştir. Yoksa ikinci müzake
resi değildir. 

HASİP BEY (Maraş) — Efendiler, bu kanunu 
müzakere dtJÖİk, hStama erdi. Reyler toplanacağı sırada 
Maıliye Vekili Beyefendi dördüncü madde ölaralk hır 
tekHf getirdi. Binaenaleyh bir taraftan rey toplandı, 
bir taraftan da bu, reye vazedildi ve reye vazedih'r-
ıken reddedildi. Fakaft bu sefer bunu tekrar kabul et-
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mdlde bu Hazineye büyük bir bar olur, rica ederim. 
DMaat buyurun; bu kanun kabul edilirken ve reyler 
toplanuken bu makide reddökınmuştur. Dtüdlcalt ede
bin bu, böyledir efendim. 

RAıGIP BEY (Kütahya) — Efendim' dördündü 
madde Maliye Veklili Beyefendi tarafından tekffif edi
linceye kadar böndeniz rey vermekltsn müöKrikif bu-
hınuyördum. Dördündü maddıertk tekM ve Heyeti â%-
yeniz taraffrfdan kabuflü üzerine kanunim kabulü le
hinde rey veticttm kî bu madde ka'bul edMml̂ tür. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşa'ne) — Efendim 
hu kanunun oniMkenemrri haşvi öten zaptı satnkm bu
na ait fıkrası mcseleyli haleMer, oratsı okunsun, 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Efendini 
kanunun müzaikeKfisli hitam bulduktan sonra, haltın 
âllîrtrzdeldlîır ki, bendeinliz buraya geldim ve dedim ki 
bu kanunun tarM neşri 16 Eylüldür ve bu tarihten 
sonra düşmana verecek mjetrrtllialcetiırriiz yoktur ki ora
dan gelecek memurları düşünelim demiştim... Bunun 
ünariıiB Maliye Vdkrli, bir maddei müEseyyete yaptı. 
MscKse taktftim dtJnt ve ka'bul edildi. (Hayır redÜedıfM 
saidafon.) (Kabul edJJrriiştıİr sesleri, gurittöüler.) 

KÂTİP HAYDAR BEY (Kütahya) — Müsaade 
buyurun efendim, zaçttı salbikın buna aıfit fifkrasma oku
yacağım : 

«tşgsl dolayfcîyie terki ıtfevkte mecbur katan me
murin ve ailelerine harcırah itası hakkmdalkti ka
nunun müzakeresine geçilerek RavanM Maliye En-
dülmemnm üç maddesü aynen ve Maliye Vekili Ferit, 

Deyin ıtokffi ettiği madde 4 noü madde olarak kabul 
olundu. Heyeifci Uhvümliyesİ tayini esainni ile reye 'ko
nularak kamın 37 ret ve iki mlüstanMfe karşı 59 Kay 
ile kabul dhındu^ 

sHA'Sl'P BEY (Manas) — FarzedeKm ki bu dör
düncü maidde kalbul edilmiş olsa bile mademki usul
süz reye vazedMmtöjtrr, o hailde kabul edilemez. (Gtt-
ıtüMter.,.) 

REİS — Rica ederim, müsaade buyurun... De
min Zaptı saMk hulâ&aısfnt okuduğumuzda bunun tas
hihine dair bir şey sctylemeJdSnfe ve zapta aynen kabul 
eUöhfe 

ıSÜLEYMAN SIRRI BEY (Yosgalt) — Mademki 
maksat bir rakam tashihinden ibaret idi. Bu, şifahen 
de söylenir ve tashlih olunabilirdi. Ne için maddeler 
'tekrar birer Hfrer okutturuldu? Demek t i evveM 
ekSsemyelt zayrf görüldü de onun rçm tekrar Meclise 
geliyor. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Kalbul edilen bir şe
yin kaldırılması rm lâzımgelir? (Tâyini esamî ile reye 
sesleri.) 

REİS — Riîca ederim yenliden müzakere edecek 
'miyiz? (Hayır sesleri.) 

•FERÎT BEY (Çorum) — Hayır, yalnız rafcam-
tarm tashihini reye koyacaksınız... 

REÎS — Şimdi şu rakamların ÜaShMni kaJbul edi
yor musunuz? Kalbul ddenler eöeıtîrti kaldırsınlar. Kaı-
bırî edildi. (Ekseriyet yok sesleri.) 

4, — MUHTEUÎF EVRAK 

1. — Aksaray'ın liva halene ifrağından dolayı ma
hallinden mevrut teşekkür telgrafı. 

•RE^S — Aksaray'ın liva haline irfanından dolayı 
mahallinden mevrut teşekkür telgrafı var. 

Ankara Büyük Millöt Meclîsi Riyaseti Cetilesine 
Düşmanlarımızın MÜhdaf eylediği gayeden Türk-

tori kurtararak Osmanlh tarih'İnin sarili develerini iade 
ve istiklâli mütljyi muhafaza ve ilâ maksadiıyte teşek
kül eden Büyük MfiMsit MecHsftnlm, vatanrn bir cüzünv-
den olan kazanuzın eski lüvalığmı iade efflmdk sure
tiyle maksadı teşdktkSilürJdıdki gayeyi temsil etmesi ka
zamızın alha'lM mü'temaddi'nesıînli mesereÜ îzSh*si fev
kalâdeye gark eyîem'^r. Vatanı azizimizin üstüblası em
rinde anısamfimü%ailp çalışan ve her «ürllü fedakârhteaıı 
çekitımayen kazamız ahalîsi Konya hâdiisej zai*esinde 

mUhafaızai sükûn ve Wdal ve vaıtan hfesİtüden mücer
ret bazı canilerin iğrfaline kapılan herndvarfannidakii 
ikarde l̂terinin uğradıkları zarar ve aBabetÜeni teemmül 
•ile pek ziyatde müteessur olarak MecHtsi Âliii MMye 
lâyik bir surelıte saidakatllerinli ibraz etmişlerdir. Bun-
'dan sonra da bu emeli mukaddesten seromu inhiraf 
etmeyecek'&ririi ve teşeldk'üra'tı arraHka'Iarmın canJSbi ce-
HJi piıyatsetpenahilerine 'iblağını belediye salonunda 
ibtlliçUkna -talep eylemıiış ve hemişe muvaffakiyeti ce-
libri duasına müıdevanteit etmakitB bulunmuş olduk-
lannın arzına âcirferirii teVfcil eylediktettioden hafci-
'paytİ satnilerine arzı keyfiyelt ve takdimi tazimat ve 
teseklküvaıta mücaseret ederüz feıtnan... 

'Aksaray M'üftütSü 
tfcnihim 

Belediye RtJİsi 
Ahmet 
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2. — ÂZAYt KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Evvelce memuriyeti tercih etmişken bu defa 
mebusluğu tercih ettiğine dair Canik Mebusu Hasan 
Fehmi Efendi hakkında Dahiliye Vekâletinden mevrut 
ve muctmageyhin müstafi addolunması, 

REİS — Efertdlüm 5 Eylül tarihti kanunun ka
bulünden sonra mahalli memuriyetine attm'öt etmiş 
olan Canük Mebusu Hasan Fehmi Efendinin evrakı 
var. Okunacatefr r 

Büyük Millet Meclisi RliyaisetS CetlltesHne 
Meclisi Âtileri azatsızdan elyevm Ünye'-dfe bulu

nan Canik Mebusu Hasan Fahırü Efendinin âzaüığı, 
Trabzon istinaf miidWeiumum'i'!iigme tercih eylediği 
ve yolculuk müs/külâtadan dolayı devreli İçtimaiye hu
lulüne kadar meTun adıdedîlmBSînli istirhamı eySedigİ 
Samsun mutasarrıflığının 10 Tesfiirftevvel Hî'ö ta
rihli telgrafinamestnrfe bHdMImeikte arzı malûmat olu-
nur olbapMSa. 

•21 TeşrMtevvet H36 
Dahilîye Vekâleti VefcJİ 

Doktor Adnan 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Mademki 

mebusluğu tercih etimek istiyor, vazifesüne gelmeli. 
REÎS — Müsaaide buyurun .etendim, esasen bu zai 

memuriyeti mebusluk üzerine terdlh etmiş de gitmiş, 
şimdi de etltliğine nedamet etmiş, bu kere de mebus-
tuğu iliyor. M<ebuısluğ*nıu kabul buyumıyor musu
nuz? (Rat satfaforı.) 

REFtK BEY (Konya) — Kanunu kabulünde bu
rada kiriş. 

'KÂTİP HAYDAR BEY — Burada M ş , sonra me-
muniyeiee gîfaüiş. 

R'BÎS — Müracaatını şabul ebertler elIerM kat-
drrsm. Müracaatı kabul olunmamıştır. Müstafi1 addo
lundu. 

HASAN FEHMl BEY (OümlüşaT*) — Efendim, 
Hassan Fehmi Efendinin vaziyetti, açık surette taay
yün e^İn ki, mebusluğu kabul edilmemiş ise memu-
ttiytfirne gMn ve bu yolda tebligat İcra edilsin. Yani 
mro^e rmrvaE?alh sureKte taayyün etsin. (Tavazzuh et
ili sesleri.)' 

R'EÎS — Rica ederin; bu adam memuriyeti ter
cih eümiş, güimis, sonra müracaat ediyor, yine mebus
luğu istâryor. Mebusluğunu kabul edenter lütfen el kah-
dmsmîar. Kabul oturtmadı. MemuriyalSne devam et
sin. 

7. — MAZBATALAR 

/, — Hıyaneti vatamyeden mahkûm Akdağ Ma
deni kazanın Üçağaç kariyesinden Molla Arif ve Kör 
Celâl rüfekası hakkındaki evrakın gönderildiğine dair | 
Adliye Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encümeni mazba
tası. 

R'EtS — Hiyanöti vatariiye 3e mahkûm Aikldağ Ma
deni kazasından Arif ve rüfekası haikkındakti evrak 
teaklik «diterek suiistimali mahsus bulunan mahlkm» 
Reis Vekili ite Mr âza ve Mtfddei Itourırtnjn işten el 
çettirilerek haiklarmda talhfkülkatı kanunüye icrasına 
ve evrakın da nevalkısmuı ikmal effitMlmesiHiie dalîr 
Adliye Encümerii mazbaltası var. 

Efendim, Adliye Encümeninin mazbatası okuna
cak. Uzundur, dinleyelim: 

Adliye Encümeni Mazbatası 

Usata iltihak ve Maden piyade jandarmalardan 
İbrahim Çavuşun hanesine diühul ve eşya ve nüku-
dünü esliha ve cephanesini aUızugasp ve bîr takım 
eşhası hapseyledikleri iddi asiyle maznunualeyhim 
olan Akdağ madeni kazasının Üçağaç kariyesinden 
Molla Arif ve Deli İbrahim ve Kürt Kelâbi ve Ke-

mallı kar iyelerinden Çolak ismail ve Kültokat ve ÇÖ-
neli kariyesinden Molla Ahmetoğlu Ziya ve Hacı 
Hasanoğlu Nuri ve Çiçekli Hüyük kariyesinden Yan 
Ahmet ve Şükrü ve Şakir ve Halit ve Hacı Osman-
oğtu Kalecİklİ Şükrü ve Matyos Kâhya ve Topal 
Hacı ve Pınarbaşı kariyesinden Hüseyin Çavuş ve 
Kadı Şehirli Süleyman Çavuş ve Üçağaç'h Kör Ce
lâl haklarında İcra kılman muhakeme neticesinde: 

Bunlardan Molla Arif ve Deü İbrahim ve Kürt 
Kelâbi ve Çolak ismail ve Gültokat ve Ziya ve Nuri 
ve Yan Ahmet ve Şükrü, Topal Hacmin 'istiman ede
rek cepheye sevkedildikleri anlaşılmakla firarları ha
linde İcabı kanunîyesine 'bakılmak üzere merkumun 
haklarındaki iddianın ve muhakemenin bermucJbi 
kanun teciline ve diğer Matyos Kâhya ve Süleyman 
Hüseyin Çavuşların beyci teşkiline karar ittihaz ve 
isyana iftlhak fiillerinden beraetlerine ve Şükrü'nün 
kanunu cezanın 230 ncu maddesinin ikinci zeyli mu
cibince bir ay ve Şakir ve Celâl'in de maddei mez-
kûrenin zeyli ulâsına tevfikan müstahak oldukları 
üç ay hapis cezasının sülüsanının bittenzil kezalik bi
rer ay müddetlerle hapislerine ve müüdöti mahkûmi-
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yellerini mevkuten İkmal ettiklerinden ifalâyi sebille-
riıte dair kazayı mezkûr Bidayet mahkemesi ceza 
dairesinden sâdır olan 5 Eylül 1336 tarihli ve on üç 
numaralı ilâm Müddeiumumi vekâletinin itirazna-
mesi ve evrakı müteferriası ile maan encümenimize 
tevdi olunmakla tetkik ve mütalâa olundu. Evvel
emirde cereyan eden muhakemat ve ita olunan hü
küm bir çok nevakıs ve batiatı kanuniyeyi havi oldu
ğu anlaşılmakla bu cihet berveçfhi âti İrae olu
nur. 

Evvelâ: Mevkuf bulunan maznunlardan Şükrü' 
«ün ifade! istintakıyesi ikrarı cürüm mahiyetini haiz 
ve muhakemeten vukubulan ifadesi buna mübayin 
olmakla 'bu baptaki mübayenet haltolunmamrş ve Şa-
kir ile Halil'in ikrar ve affı cürümden ibaret ibulu-
nan ifadatı istintafcıyeleri zapta aynen derç ve bu 
dairede istizahı keyfiyet edilmeyerek ifadelerini tas
dik ettikleri kaydiyte iktifa olunmuştur. 

Saniyen: Af ve tecile mütedair kavanİn Büyük 
Millet Meclisince tedvin ve neşredilmek lâzımgelip 
böyle bir 'kanun mevcut olmadığı malûm iken Molla 
Arif ve rüfekası haiklanndaiki takibat (Bermuçjbi 
kanun) denerek tecil edilmiş ve mezkûr kanunun 
mâhiyeti zapta derç ve tenmiık ve bu baptaki esba
bı mucibe cem ve telfik kılınmamış işbu kanunun 
vücudu farzohınsa bile merkumunun istim an ettik
lerinden kıtai askeriyeye kaydolundrfkl arından sonra 
firar edip etmedikleri tahkik olunmak ve buna göre 
tecil [kararı ittihaz edilmek lâzımgetirtken bu dakika
ya da riayet olunmamıştır, 

Salisen: Mahkemece istima kılınan Turbada... ve 
sebadetteri tstintalkan mazbut ifadelerine mübayin ol
duğu cihetle esbabı mübayenet haltoluumak lâzımge-
lirken bunlardan birinin ifadei İstintakiyesine muva
fık /surette beyanatta bulunduğunun zikir ve kaydı
na dahi cüret gösterilmiş ve şahit m er kumandan es
nayı vakada hazır olup tanıyamadıklarını söyledik
leri Keşan'ın huzuru muhakemedeki maznunlar olup 
olmadığının bissual teşhisi hakkındaki kavaldı ka-
nuniyeye de riayet edilmemiştir. 

Rabİan : Kaymakamlığın 22 Ağustos 1336 tarihli 
ve 392 numaralı tezkeresinde Hüseyin ve Süleyman 
Çavuşlarla Kör Celâl haklarında şahit gösterilen 
İdare zade Mustafa ve biraderi Şevki ve dahiliye 
odacısı Hamdi namı eşhastan birinin firarda olduğu 
ve diğerlerinin bulunamadığı gerçi jandarma dairesin
den <beyan edildiği evrakı müteferria meyanındaki 
müzelckerei cevabiyeden rnünfebim olursa da bu ci
het esbabı mucibesiyle birlikte zapta dere ve müd-
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dei umuminin mütalâası iitifşar olunduktan sonra 
icaıbeden karar ittihaz olunmak Jâzırogelirken buna 
dikkat olunmadığı gibi bulunamadığı beyan olunan 
şahsın ta'harri edilmesi zımnında müddeiumumiliğe 
müzekkere tastir olunmak ve hakkında hiç bir mua
mele cereyan etmemiş olan Hamd olsun istim a edil
mek lâztmgelirken Ehemmiyeti derkâr olan marul be
yan şahitler asla celp ve İStima edilmemiştir, 

Ham isen : Maznunu aleyhimden ikinci sırada is
ticvap olunan Hüseyin ve Süleyman Çavuşlarla Kör 
Celâl'ın mutıakemeten mesbuk ifadeleri ikrar ve iti
rafı cürüm mahiyetinde olup gerçi bunlardan Hüse
yin ve Süleyman taraflarından ikame olunan dört 
nefer şahitten ikisi istim a olunarak merkuman usat 
tarafından isyana cebren tfhak edildikleri yolunda 
edayi şehadet ettikleri anlaşılmışsa da şahrdanı mer-
bumandan bu bapta izahatı lâzkne alınmamasına 
yani keyfiyeti cebir neden ve âsilerin kimlerden iba
ret olduğu hakkında tamiki keyfiyet edilmeyerek şe-
hadeUerinin sathi bir surette geçiştirilmesine nazaran 
şahadeti mezkûre «ümmettedarik bulunduğu ve hu
kuku umumiye şufhudunun ihbaratım ve maznun
ların İkrarlarını cerh ve iptal eder bir mahiyette gö
rülememiştir, 

Sadi'sen : Şübudun ifadatı istintakiyelerinin kı
raati bir maazereti makbule ve meşruaye müs
tenit olmak lâzımgelip meydanda böyle bir sebe
bi kanuni olmadığı halde kıraetiyle iktifa edilmesi 
yokuz olmakla beraber «şasen sabitlere maznu-
nuateyhimin irae ve teşhisi hakkındaki kaidei 
kanuniye ikmal edilmemiş bulunduğu cihetle şühu-
du roifetemianın mahkemeye celpleri ve ânifülbe-
yan nekayısının ikmal edilmemesi de büsbütün hi
lafı kanun ahvaldendir. 

Sabian : İfadatı istİntakiyelerinin kıraati karar-
gir olan şübudun kıraat olunan ifadeleri aynen zapta 
geçirilmek lâzimeden iken tahrif olunarak geçirilmiş 
olduğu gibi Kalaycı Mihal'ın ifadei mühİmmesİ ne 
aynen ne de hulasaten derç olunmamış ve merkum 
mahkemeye de celbedi İm emiştir. 

Saminen : Şühuttan tahkikatı ipti'daİyede ifadesi 
mazbut bulunan Müdafaai hukuk âzasından Necmi 
Efendinin bu baptaki şehadeti maznunlardan Kör 
Oefâl'in isyana iştirakini tamamen müeyyi't ve tevsi 
ve tamiki diğer maznunlar haklarında da bir takım 
delâil cemine medar olacağı mahsus iken mumaileyh 
asla celp ve istima olunmadığı gibi ifadei mazbatası 
da kıraat ettirilmemiştir. 
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Tasİan : Hüküm esbabı mucibei kanun iyeye müs
tenit olmak lâzımgelirken gerek Matyos Kâhya, Hü
seyin ve Süleyman Çavuş haklarındaki beraat ve ge
rekse diğerlerinin cünha derecesindeki mahkûmiyet 
kararları hakkında bir gûna esbap dermeyan edilme
miş ve mesruk mavzer Şükrü tarafından birriza iade 
edilmiş olmayıp takibat neticesinde elde edilmesine 
nazaran takdir olunan cezanın tenzili de muvafıkı 
kanun görülememiş ve esasen heyeti hâk i menin iç
tihadı veçhile cürmün sirkat olduğu kabul edilse bile 
âdi âhizlik olmayıp suret ve şekli ikama nazaran 
sirkati mevsufeden madut olacağı bedihi iken â'hiz
lik telâkki edildiği anlaşılmıştır. 

«Hulâsa : Heyeti hâkiroeden âza vekili Hazım 
Efendinin reyi muhalifi ve ahiren mumaileyhin Müd-
dei umumî vekili sıfatiyle ita ettiği itİraznamede dahi 
muharrer olduğu veçhile İcra kılınan muhakeme ve 
ittihaz olunan hüküm ve karar serapa usul ve kanu
na mugayir olmakla beraber işin ehemmiyet ve ne
zaketine rağmen bedahete karşı yapılan şu muame
lât Heyeti hâkimeden Reis Vekili Salih ve Âza 
Akif, müddeiumumi İsmail Hakkı Efendilerin saha-
befkârarae hareketle vazifei kanuni yelerini sui isti
mal ettiklerini ihsas etmiş, maamafüı encümenimize 
'biri hükmü vakiin ıslahı, diğeri mumaileyhim 
haklarında tatbikatı kanuniye ifası lâzımgeleceği fi
kir ve kanaatini vermiş ve bu cihet de ayrıca müza
kereye şayan görülmüştür. 

Evvelâ, Maznunu aleyhimden Molla Arif ve rü-
fekası haklarındaki tecil fcarariyle asıl hıyaneti va
taniye cürmünden dolayı icabı veya selbi karar itti
haz olunmayan ve cünha derecesinde mahkûm edil
miş Şakir ve Şükrü ve Kör Celâl haklarında vuku-
bulan İtiraza mebni tâyini muamelede tereddüde ma
hal goriilememişse de Matyus Kâhya ve Hüseyin, 
Süleyman çavuşlar hakkındaki hüküm beraet kara
rından ibaret olmasına ve beraet kararları asıl olup 
asla tağyir edilemeyeceği ahkâmı kanuniyeden bulun
masına binaen bu cihet hakkında tetkikatı arnika icra 
kılındı. Usulü muhakematı cezaiye kanununda asıl 
olduğu beyan buyurulan beraet kararları usul ve ah
kâmı kanuniye dairesinde ittihaz olunan beraet ka
rarlarına şamil olup yoksa bir çok nevakıs ve hati-
yatı kanuniyeye müsteniden ittihaz olunmuş olan 
mukarrerata ademi şümulü yine ahkâmı kanuniyeden 
İstidlal ve istirahat olunan bir hakikat olduğuna şüp
he olunmamıştır. Maamafih hıyaneti vataniye cerai-
minin usulü muhakemesi cünhaya mütedair olan 
usule tâbi olmakla da beraet kararlarının itiraz vu
kuunda haleldar olacağı kanaati hâsıl olmuştur. 

Saniyen bedahete karşı ittihazı karar eden ve va
zifelerini her veçhile suiistimal eyledikleri mahsus 
bulunan heyeti hâkimeden Reis Vekili Salih Sami 
ve Aza Akif ve müddeiumumi ismail Hakkı Efen
dilerin elleri isten çektirilerek acilen haklarında ta
kibat ve tahkikatı kanuniye ifası lüzumunu ve ber-
veçhi balâ zikir ve tadat edilen nevakrsın ikmaliyle 
keyfiyetin karan kanuniye raptı zımmında işbu ev
rakın mahalli mahkemesine İadesi biliEtifak tensip 
kılınmış olmakla Heyeti umumîyeye arz ve teklif 
olunur. 

ı23 Teşrinievvel 1336 
Adliye En. Reisi M. M. 

laKrahisan Sahip Canik 
Mehmet Şüfcnü Ahmet Nafiz 

Kâtip Aza 
Sinop Kırşehir 

'Mehmet Şevket Bekir Sıtkı 
Aza Aza 

'Kângın SHrt 
Neşet Mustafa Sabri 

(Adliye Vekâletine gönderelim sesleri). 

REİS — Müsaade buyurun efendim, şimdi bu, 
evrakı varide meyamnda geliyor. İsterse heyet bu
günkü ruznameye ithal eder. Müzakere eder, isterse 
diğer bir ruznameye koyar, 

NAFlZ BEY (Adliye En. M. M.) (Canflc) — Mü
saade buyurur musunuz Reis Bey! izahat vereyim. 
Bu bapta münakaşaya hacet yoktur. Zaten Adliye 
Encümeni mühim olan esasatı tedbit etmiştir. Mecli
si Alî arzu ederse izahat verelim. 

(SÜLEYMAN SIRRI BEY — (Yoagat) — Müsa-
de buyurun Reis Bey, Adliye Encümeninin mazba
tasını müeyyit maruzatta bulunacağım. 

REİS — Efendim, müzakere açacaksak... (Hayır, 
hayır sesleri). Efendim, bir teklif var. onu okutuyo
ruz. 

Riyaseti Ceiileye 
Mesele mühim bîr mazbata olduğundan mealini 

ihata etmek mümkün olamıyor, Tabı ve tevziini tek' 
lif ederim. 

30 Teşrinievvel 1336 
Karahisan Sahip 

Nebiâ 

LREİS — Efendim, şu takriri kabul buyuranlar 
lütfen el kaldırsınlar. Kabul olunmadı. 

HAFIZ ABDULLAH EFENDİ (İzmit) — Heyetf 
Vekileye tevdB... 
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REİS — Bfendim, bugün müzakeresini arzu eSdi-
yor mutsunuz? Arzu edenler «Herini kaldırsın. Kabul 
olunmadı* 

NAFİZ BEY (Çanak) — Müsaade buyurun, iza-
hat vereyim : Efendim, bu mesete esasen, ruznameye 
daM ediiiraiş ye berayj müzakere Meclise geflmdştfr 
ve bir meseM mübimmedir. Uzun müddettenıberi en
cümenimizde bulunuyor. Ruznameye de itfıal edildi
ğinden müzakeresi zaruridir. Evrakı varitte meyanın-
rîa gelsin, nasıl gelirse gelsin. Şimdi Adliye Encüme
ninin kıraat edileır mazbaltası münderecatında müfas-
salan zîkredilrfiği üzere, Yozgat hâdisei zailesinıde 
uteata iştirak ve bazı evlere girip gasbı garat icra ey
lemek ve kendi kendilerime mahkeme teşkil ederek 
bazı kimseleri hapseylemek mesailinden dolayı on üç 
veya an al'tı kadar maznun vardır. Bu maznunlara 
kanunu mahsusu mucibince, mahallî bidayet mahke
mesi vaziyet «der ve muhakemelerine iptiüar eyter. 
Fakat her ine sebepten tse bunlardan on tanesinin cep
heye şevkettik diye muhakemelerini tecil eder. Mü
kellefiyeti Askeriye Kanununun 88 nci maddesinde, 
cepheye sevkedilen maznunların rüyetı davaları tecîl 
edilir deniyorsa da bu, cünha raevadına münhasırdır, 
bu • gibi mesaili cinaiyeye ve bilhassa hfyanetî vata
niye mealine gayrişam ildir. Buntann, da müştereken; 
muhakemeleri icra edilmek lâzım gel'irken, manaSi 
mahkemesi bir maddei kanuni'ye göstermeksizin, bun
lar hakkındaki muhakemenin teciline karar veriyor. 

Saniyen; geride kalanlar üç, dört tanedir. Keza 
esbabı mucibe gösterilmeyerek bu maznunların-, yani 
Matytrs kahya ite îk'i refikinin da h'iyanteti vataniye-
den beraatüne karar verilmiş, yalnız alelade ahiz ve 
«irkaıt fÜl:İ«den üçer ay hapse mahkûm edilmiş ve 
mrcsruk silâhı iade eylediklerinden üç ayın sülüsanuM 
da tenzil ederek birer ay maıhkûımyetitePİne karar ver
mişlerdir. Halbuki, maznunların hiyaneti vataniye fii
line mücaseretleri sabittir. 

Bu suretle, heyeti hâkîmemin hilafı usul ve Hilafı 
kanun muamelâta mütecasir olduklarını, maznuntan 
himaye ve sahabet ettiklerini anladık. Adlîye Encü
meni bunun için aynı evrakın yine aym heyeti hâki-
meye tevdiini muvafık bulmayarak, heyeti hâkeme
nin de işten el çektirfterek haklarında takibatı kanu
niye icrasını tensip etti ve bunun kabulü Heyeti Ali-
yenize aittir. 

Sonra Adliye Encümenince maruzu münakaşa 
olan bir cihet kaldı. O da; maznunların hiyaneti vata-' 
niyeden beraati meselesidir. Malûmu afiniz, beraat 
meselesi bîr hakkı müktesep olmuş. Acaba hiyanedi 

vataniye nnesâilinde bu hakkı müktesebin bu beraata 
şümulü var mıdır, yok mudur? Bu mesele mucibi mü
nakaşa öBdu. malûmu âliirnie hiyaneti vatanîye cerai-
mlnin mevkii rüyeti bidayet mrihakimidk. Usulü mu
hakeme de; bidayet mehakiminin tabi olduğu usul
dür. Müddeiumumi de bu hükmü Muaf veyahut 
temyiz eto'ştir. Binaenaleyh, bidayet mahkemesinden 
verilen beraat hükurtü, hakkı mükWsep olmaz. Beraat 
edenler hakkındaki muhakeme de, mahalli mahkeme
sinde yeniden icra ve rüyet edil'dlriKr. Birinci şık böy
ledir. ikinci şık ta; heyeti hâkimenin eöterîınin İşten 
çektirilmesi meselesidir. Bunun takidür ve tensibi de 
Heyeti Âliyelerine aittir, 

SAĞDAN BİR MEBUS BEY — Tahkikat İcra
sından sonra o kısım da sabit olarsa muameîeısi icra 
edilir, 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim, 
Adliye Encümeninin şimdi okuna» mazbatasında ve 
Nafiz Bey biraderimizin de izahatına nazaran; Ma
den heyetti adliyesi vazifesini suiistimal ötmîş, buna 
bendeniz de şahidim. Yozgat İsyanı üzerfne Maden 
kaymakamı ve oranın şube rehini, sureti mahsusada, 
usa:t cdbstcirerek şehit ettiler. Bu hal üzerisne oranını 
adliyesi muameleye bizzat vazryet etmek lâzımgelirken 
gayet lâkayrt fcatdt. 

Ölen öldü, kalanları, artık sıyanet edelim fikri ite 
de hâlâ ciddi ciddi tafcîbat yapıfinıyor. Buna dair ce-
-bimda müteaddit mektuplar var. Bu meseleden dola
yı ifsat tarafından o vakit mevkuf bulunan İsmail 
Hakkı Efendi namında bîr jandarma çavuşu orada 
İfade vermekten çekinerek geçen gün buraya geidü 
ve burada potfs dairesi vasıtasıyla, İstiklâl Mahke-
mtesînde mufassal ifadesini verdi. Vedîmdekİ mütead
dit mektuplara nazaran mahallî mahkentei adliyesi 
vazifesini suiistimal edîyor. Hattâ Heyeti Âttyeraze 
döyebitirim ki; bunlar usatı saatlerce uzak mesafeden 
istikbâl edip geMrertlerdİr. Binaenaleyh haklarında 
ciddi takibat icrasını bendeniz de teklif ederim. 

.MUSTAFA SABRI BEY (Karahİsarı Şarki) — 
Elfend'ler; Adliye Encümeni maabatası iki fıkrayı 
havidir. Birinci kısmı; verilen hükmün feshine ve ye
niden muhakemesinin İcrasına dairdir, ikinci kısım; 
bu maznunlar hakkında cereyan eden tahfcükat ve 
mühakematm hilafı kanım olmasından dolayı mah
keme heyetintoı tahtı muhakemeye alınmasına dair
dir. Her iki cihet için; gayri vak'İdir diyecek değİHm. 
Ancak bu ikinci kısım - ki memurinin işten el çektini-
ferffk tahtı muhakemeye alınmak mesefesMr - Mec
lisi Alînize ait vazaiften olmasa gerek. Zira bunların 
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tahkikat ve muhakematı mensup olduğu mafevk mah
kemesine aittir. Binaenaleyh bu ciheti nazarı dikkate 
alarak haklarında muamelei kanuniyenin ifa ettiril
mesi onlara aittir. Bizim buraca onları işvem el çektir
meye hak ve salâhiyetimiz yoktur. (Var sesleri). 

NBBİL EFENDİ (Karahisansahıip) — Yalnız 
mazfaata muharriri Bey bir ciheti söyfemediler ki 
cürüm, cürmü âdi midir; hıyaneti vataniye midir? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Hiyaneti 
vataniyedir. 

'NEBİL EFENDİ (Devamla) — Eğer hıyaneti va
taniye cünrnü ise verilen mazbata doğru, eğer hıyaneti 
vataniye değllde cürmü âdi ise, bu Meclisin salâhiyeti 
haricindedir ve mafevk mahkemesine aietîr. Bunu 
tasrih ve izah etsinler. 

iNAFİZ BEY (Canik) — Efendim, cürüm hiya
neti vataniyedir. Gerçi mahkeme hıyaneti vataniye-
den baraattlerine ve adiyen sirka't mesailinden mah
kûmiyetlerine karar vertmiş ise de, Meclisi âlinin alâ
kadar olduğu hiyaneti vattanfiye fiilinden diolayı hu
kuku umomiyenin muhafazası Meolİsİ âtiye art ol
duğu İçin hükmün ilgasıyia muhakememin yenideni 
icra ve ikmali zımnında encümen evrakın mahallin» 
İadesine karar vermiştir. Mesele hiyaneti vataniyedir. 

MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarki) — Hiyaneti 
vataniye meselesi doğriüdur. Fakat mahalli memurini 
adliyesi hakkında, her ne surede olursa olsun, vaaifeî 
'memuriyetlerini suiistimal ettiklerinden dolayı, ma
fevk mahkeme tarafından 'tahkikat icrası lâzımdır. 
•Bu, Meclîsin vazifesi değitoKr. 

•NAFİZ BEY (Canik)' — Müsaade ederseniz onu 
arz edeceğim. Encümende bu cihet uzun uzadıya 
müzakereyi mucip olmuştur. Heyeti hâkime hakkın
da tahkikat ve takibat İfasını Adliye vekâletime terk 
hususunu düşündük. Yalnız Meclisi âli aynı zaman
da icra kuvvetini de haiz olduğundan ve suiistimaldi 
evrakın tetkikinde zahir ve bahir olup halita ifadaüı 
tağyir edlecdk derecede mütecaairane bir vaziyet gös-
terifdiğindeta dolayı bunların tahtı muhakemeye alın
ması hususunun doğrudan doğruya Meclisçe tahtı ka
rara alınmasını biz tensip ettik. Kabulü de Heyeti 
âliyeye aiıttir. 

REİS — Zannedersem mesele anlaşıldı. 
REFİK BEY (Konya) — Mesele tamamen tenev

vür etti. Teşekkür olunur Aldliye Encümenine. Bir 
mahkeme heyeti sıfatıyla meseleyi serapa tetkik etmiş 
ve esbabını beyan etmiış, binaenaleyh fıkra! hukmS-
yetıin ıslahı için evrakı <maha©ne göndermek lâzım
dır. (kinci fıkraya getmce : Heyeti hâkimenin suiisti-

malâandan bahsediliyor. Bunlar hakkında tahkikat ve 
takibat icrası da Adliye Vekâletime aittir. O kısmın 
da Adliye Vekâletine gönderilmesi icalbeder, 

•REİS — Simdi efendim müsaade buyurun, reye 
koyacağım. Efendiler iyi dtoleyin, dikkat edin. Sim
di Refik Beyin dediği gi'bi; birinci fıkra mucibince 
evrakı, muamek'sini ikmal için mahaHüne göndermek, 
ikinci fıkra, heyeti hâkime hakkında, Adliye Vekâ
letine tahkikat için tebligat icra etmek... Q5r bu var, 
bir de mazbatayı aynen kalbul etmek var; benim an
ladığım; buraca onların tah'tı muhakemeye alaıma-
larına karar, verilsih... (Hayır öyle değil sesleri) maz
batanın mucibi budur zannederim. 

Pekâlâ, şimdi birinci fıkra ahkâmını kabul eden
ler liîtfen ellerini kaldırsın. 

TAHSİN BEY (Maraş) — Birinci fıkra hangisi 
eferidıim? 

REFİK. BEY (Konya) — Yani hükmün mahallim
de tekrar tetkiki... (Gürültüler) 

REİS — Efendim mazbatayı aynen kabul eden
ler ellerini kaldırsın. Aynen kalbul olunmuştur. 

2. — Siirt Mebusu Mustafa Sabri Efendinin İsti
naf mahkemelerinin lağvına dair teklifi kanunisi ve 
Diyarbekir Mebusu Hamâi Efendinin, tetkikatı tem-
yiziyeden alınacak harçlar hakkında teklifi kanunusi 
ve Adliye Encümeni mazbatası. (2/56, 2157) 

R'EİS — Efendim İstinaf mdhafcMran lağvına 
dair Diyarbekir Mebusu Hamdi Beylerin teklifleri-
dair Dİyadibekir Mebusu Hamdi Beylerin teklifleri-
ti'in sayanı müzakere atmadığına dair Adliye Encü
meni mazbatası var okunsun. 

Adlîye 'Encümeni 'Mazbatası 
Siirt Mdbusu Hacı Mustafa Sahri Efendi tarafın

dan İstinaf mehakim'mün lağvına ve Dİyanbekİr Me
busu Hatrrtdi Efendi tarafından da İstinaf hukuk me-
hakrmi ve heyeti ithaıriİyelerin lağvı ve bazı harçla
rın iîga&ma dair verilen diğer bir lâyihai kanuniye 
yekdiğerine taalluku itibarıyla tevhiden tetkik ve mü
talâa olundu. Heyeti aharmyelerin lağvı esasen Hü
kümet tarafından vukufbulan teklifi kanunî dolayı
sıyla derdesti tetkik bulunduğundan, bu dibe tin ayrı
ca tetkikine mahal olmadığı ve İstinaf mehakimiyre 
bazı harçların ilgası cihetine gelince usulü muhake-
matm ve Teşk'jli Mehakîm Kanununun esasını teşkit 
eden İstinaf mehakiıminin lağvı ınmutmî ve esasi bir 
'te'Ekikat icrasına mütevakkıf buJunduğumdain kat'ı 
nazar Hükümettin şekli ifadesinin tebdil ve iştahıyla 
teşkilâtı urmımiyenim yeniden tanzimi lüzumu Hü
kümetim derdesti müzakere bulunan programı iktiza-
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«tadan bulunmakla iısbu program akkanımın mevkii 
tadMca vaznodan sonra teçkiîi mehakitn ve usu&i mu-
hakematın da ona göre tanzimi düşünülmek üzere 
şimdilük işbu lâyihaların şayanı müzakere olmadığına 
karar verilerek Heyetti Umumiyeye arz kılındı. 

Reis M. M. 
KarattıiSansaMp Canîk 
Mehmet Şükrü Ahmet Nafiz 

Kâtip Aza 
Sinop (Siirt 

Mehmet Şevket Muhalifim 
Mustafa Sabrı 

Aza Aza 
Siirt Denizli 

Hacı Nuri Yusuf 
Aza 
içel 

ŞevfcS 
(Muvafıktır sesleri). 
REÎS — Efendim Adliye encümeninin mazbata

sını kabul buyuruyor musunuz?? 

MUSTAFA SABRI EFENDİ (Siirt) — Müsaade 
buyurunuz. Bendeniz söz aldım. Kısa olduğundan 
buradan arz edeyim. Maabata diyor ki; lâğvi muva
fık ise de şimdilik şekli idare tavazzuh etmediğin
den, Teşkilâtı esasiye programı müzakere edilirken 
Adliyenin şekil ve mahiyeti taayyün edecektir, bu
nu o zaman müzakere edelim diyor. 

Rica ederim, program müzakere edilirken bu 
cihet düşünülsün. 

tSMA'lL SUPHİ BEY (Burdur) — Efendim, prog
ram müzakere edilirken Adliye sırasına geldiğinde 
tabii bu teklif düşünülecektir. 

REÎS — Efendim Adliye encümeni mazbatasını 
aynen kabul edenler ellerini kaldırsın. Aynen kabul 
olunmuştur. 

S, — İçel mebusu AH Efendinin, düşmana karşı 
ittihazı icabeden tedabire dair teklifi kanunisi ve lâ
yiha encümeni mazbatası (2/91) 

REİS — Umuru şerliye vekaletince fetvayı şe
rife neşri ve cihadı umumi ilânı ve saireye dair içel 
mebusu Ali Efendinin tekririnin reddine dair lâyiha 
encümeni mazbatası var, (ret, ret sesleri). 

REFÜC BEY (Kıonya) — Bu tecrübe edilmiş bir 
silâhtır, tekrar elimize almıyaJım. 

Layiha Encümeni Mazbatası 
Umuru şer'iye vekâletince fetvayı şerife neşri 

ve cihadı umumi âlânı ve Büyük Millet Meclisinin 

cephe gerilerinde küşadı ve saireye dair içel mebusu 
Ali Efendinin Heyeti umumİyeden muhavvel 18 
Eylül 1336 tarihli on yedi maddelik lâyihai kanu-
ttiyesi encümenİOTİzce mütalâa ve tetkik olundu. Va
tanın müdafaai istiklâli emrinde ittihazı lâzım bil
cümle tedabir ve maahaza fetvayı şerif tastiri ve ci
hadı umumi ilânı gibi ahvalin lüzumu tahakkuk et
tiği takdirde Müdafaai Milliye vekâletinin bu hu-
sustaki tevessül ve teşebbüsü derkâr bulunduğu ci
hetle teklifi mezkûr hattında mütalâa serdine ma

hal olmadığından encümenimizce reddine karar ve
rildi. 

26 Teşrinievvel 1337 
Lâyiha Encümeni 

Reisi Namına M.M. 
Sinop Yozgat 

Mehmet Şerif Süleyman Sırrı 
Kâtip 

Antalya 
Ali Vefa 

REftS — Efendim Lâyiha encümeni mazbatasını 
kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul olunmuştur. 
Yani teklif reddedilmiştir, 

4. — Kütahya mebusu Cemil Beyin, Öğle tatil
lerinin kaldırılması hakkında teklifi kanunisi ve Lâ
yiha encümeni mazbatası. (2/91) 

REtS — Öğle tatiHerinin kaldırılması hakkında 
Kütahya mebusu Cemil Beyin teklifinin kabulüne 
dair Lâyiha encümeni mazbatası var okunacak: 

Lâyiha Encümeni mazbatası 
•Devairde öğle tatilinin İlgası lüzumuna dair Kü

tahya mebusu Cemil Beyin 16 Teşrinievvel 1336 ta
rihli Heyeti Umumiyeden muhavvel flci maddelik 
lâyihai kanuniyesi encümenimizce mütalâa olundu. 
Teklifi mezkûr memurinin muntazaman, mütemadi
yen vazifeleri başında bulunmaları ve saatlerce mesa
feden gelerek mesalihi Tesmiyelerinin tesviyesiyle 
biran evvel köylerine avdet ıztırarmda bulunan fı-
karayj halkın tesrii maslahatları noktasından varit ve 
sayam kabul görülmüş olmakla ifayi muktazası zım
nında ârayi umumiyeye arzı zımnında Makamı celili 
riyasete takdimi tezekkür kılındı. 

26 Teşrinievvel 1336 
Lâyiha Encümeni Reisi Namına 

Sinop 
Şerif 

'İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Takrir sa
hibi biraz izahat versin. 
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REFÎK BEY (Konya) — Efendim hiç başka bir 
idimiz kalmadı da devairin devam saatini mi mü
zakere edeceğiz? 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim böyle bir ka
nunun tanzimine lüzum yoktur. Bir memur tâyin 
edilir vazifesini görmek için;... Ancak istanbul'da 
İken saat on bir alafrangada Hükümete gidersiniz, 
beyefendi boğaz içinde oturuyor, vapur tesadüf et
memiş, Topkapı'da oturuyor, tramvay tesadüf et
memiş, bilmem fa'Iân yerde oturuyor, tren tesadüf 
etmemiş, teyzesi hasta imiş, hanım ninesi hasta imiş, 
gelememiş, Faka? burada öyle değil, Ankara avuç 
işi kadar yer.. Bunu Heyeti Vekileye gönderelim, 
daha şimdiden devamsızlıkların başladığını hepimiz 
görüyoruz. Şimdtden Heyeti Vekileye gönderelim, 
nazarı dikkati celbedelhn. Memurlar vazifeleri ba
şında bulunsunlar (Muvafık sesleri), 

CEMİL BEY (Kütahya) — Efendim bendeniz ev
velce bir takrir verdim, bunun hakkında,. Yeni öğle 
tatilleri hakkında, Bunun Heyeti Vekileye gönderil
mesini talep ettim. Fakat teklifi kanuni olmadığın
dan bunu buraya getirip okumadılar. Onun için ben
deniz bu teklifi kanuniyi itaya mecbur oldum, mak
sadım, Heyeti Vekilenin nazarı dikkatini celbetmek-
tir. Çürikü malûmdur ki Eylülden itibaren günler 
kısılmağa başladı. O derece kısaldı ki sekiz saatlik 
bir köyden gelecek bir köylü ancak buraya saat 
sekiz alaturkada vâsıl olabilir. Bakar ki öğle tatili 
vardır. Memur efendiler de ancak 8 de, 9 da teşrif 
ederler, o köylü o gün işini göremez, işte bunun İçki 
"bendeniz diyorum ki; marttan ağustos gayesine ka
dar öğle tatilleri olmalı. Fakat Eylül İptidasından 
Şubat gayesine kadar, yani kışın Öğle tatilleri kalk
malı. Bu da esbabı mesalühin vezaifini teshil nokta-
sındandır. Bunun için bu kanunun kabulünü veyahut 
Heyeti Ve/kileye havale olunmasını teklif ederim.. 

MA2HAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Efendim 
müsaade buyurursanız arz edeyim ki; bunun müza
keresine bile mahal yoktur, Refik Beyefendinin bu
yurdukları gibi bu mesele, memur yemek yesin mi, 
yemesin mi, öğleyin gitsin mi, gitmesin mî? Bu me
sele, memurinin devamı meselesidir. Takrir sahibi
nin ifadesinden bendeniz böyle anladım, farzı muhal 
olarak memurlara öğle tatili olması, gekniyecek olan 
yine gelmez. Bunu vazife başına celbedecek âmirler
dir, memurların devamı onlara terkolunur. Öğle ye
meğine mi çıkar, ne yapar, bunlar burada mevzuba
his olacak şeyler değildir. Rica ederim, münûn me
seleler var, ruznameye geçelim. 

CEMİL BEY (Kütahya) — Zaten bendeniz He
yeti Vekileye tevdini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim Heyeti Vekileye havalesini ka
bul edenler ellerini kaldırsın. Kabul olundu. 

5. — Adana mebusu Zekâi Beyin, İhracat kanu
nuna zeyledilecek mevat hakkında teklifi kanunisi ve 
Lâyiha encümeni mazbatası. (21102) 

REÎS — Memalİki Osmaniyeden kuvu bulacak 
ihracata ve altın fiyatına yakın kıymeti itibariyeyi 
haiz evrakı nalkdiyei ecnebiyenin ithaline dair Adana 
mebusu Zeki Beyin teklifinin kabulüne dair Lâyiha 
encümeni mazbatası var Okunacak : 

Lâyiha Encümeni Mazbatası 
iMematiki Osmaniyeden vukubulaca'k ihracata ve

yahut Maliye vekâleti veznesinden resmi rayice tev
fikan Türk evrakı nafcdiyesine tahvil edilecek altın 
ve attın fiyatına yakın kıymeti itibariyeyi haiz evrakı 
nakdiyei ecnebiyenin ithaline müsaade olunmasına 
ve saireye dair Adana mebusu Zekâi Beyin Heyeti 
Umumiyeden muhavvel ve şayanı kabul olan teklifi
nin taallûku hasebiyle bir kere de İktisat encümeni
ne lüzumu havalesi tezekkür kılındı, 

26 Teşrinievvel 1336 
Lâyiha Encümeni 

Reisi Namına M. M. 
Sinop Yozgat 

'Mehmet §erif Süleyman Sırrı 
Kâtip 

Antalya 
•Ali Vefa 

•REİS — Efendim lâyiha encümeni mazbatasını 
kalbul buyuranlar ellerini kaldırsın. Kabul edilme
miştir. 

MUSTAFA BEY (Karahisarı Sahip) — Reis 
Bey iyice anlaşrtmadı. O, tekrar okunsun, iktisat 
encümenine gitsin. 

REÎS — Geçti efendim. 
6. — Bolu mebusu Tunalı Hilmi Beyin, neşriyat 

mücrimiyetine dair teklifi kanunisi ve İrşat encüme
ni mazbatası. (2/108) 

REİS — Neşriyat mücrimiyetinden mütevellit mu
hakemelerin istiklâl mahkemelerine tevdii hakkın
da Tunalı Hilmi Beyin teklifine dair irşat encümeni 
ma2lbatası var okunacak : 

irşat Encümeni Mazbatası 
ıBolu mebusu Tunalı Hilmi Beyin (Neşriyat 

mUcrimİyeti kanunu) lâyihası, esbabı mucibeleri ve 
Lâyiha encümeninin reddi mutazammın mazbatası 
mütalâa ve tetkik olundu. FUhakrka evamir ve ni-
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zamat ve kavanini devletin neşir ve İlanına müteal
lik ahkâmı sariha karvanini ceaaiyede mevcut ve 
Hükümetçe kabul veya tavsiye edilen neşriyat da 
bittabi bir emir İle ait oldukları mahal ve dairelere 
irsal edilmekte olacağına binaen resmi addedilmek 
lâzım geleceğinden 'bunlar dolayısiyle de İcabında ica-
beden kimselerin tecziyeleri mümkün ise de mesjhu-
dat ve İstı'tlaatımıza nazaran Devlet ve milletin istih-
lâsı babındafei neşriyata mütaallik nabeca ahval ve 
flmrekât hemen her memlekette görülmekte ve neşri
yat evrakı, risale ve kitaplaT nice memur ve alâka
darın tekâsül ve teratıisine kurban olmakta bulundu
ğuna karşı bidayet ceza mahkemelerine verilmıiş mer-
cüyeti Hıyaneti vataniye kanununun da ahkâmını İc
raya memur İstiklâl mahkemelerine devretmekte kül
li fevait vardır. Ancak encümenimiz şiddetli bir ka
nun ve salâhiyete müracaat tedbirinden evvel Vekiller 
Heyetince mütevassa neşriyata var kuvvetle ehem
imi yet verilmesi alâfcadaranın gevşöklMerine devam 
edince bunlara da raütaaltik mesuliyet, mücrimİyet 
ve mahkûmiyet dereceleri İstiklâl mahkemelerince 
ta'kdir edilmek cihetine gidileceği yölunfda her tara
fa şiddetli tebligatta bulunulması ve bu esastan Is-

.tfklâl mahkemelerinin de malûmatlar kılınması es
babına tevessül edilmesi, âtide lüzumu görüldüğü 

takdirde merbut lâyihadaki teklifin icrası hakkı mah
fuz kalmak şartiyle kararlaştırılmıştır, 

27 Teşrinievvel 1356 
irşat En. Reisa 'M. M. 

Tuna'lı Hilmi 
(Rot, ret sadaları). 
RıEFtK BEY (Konya) — Takrir sahibi İzah bu

yursunlar ne demek istiyorlar. 
TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Encümen na

mına söyleyeceğim. Arkadaşlar; evvelâ rica ederim 
latifeyi biraz Meclis haricine değil, tamamiyle Mec
lis haricine atınız. Burada mevzübaih'İs memleket, js-
tihlâsıdır zannederim. Redlerin içerisine bazı mü
barek şeyler dahil oluyor ki ihtimal kî vatanın is-
tihlası meselesi ortada kaynar gider. Efendim, İr
şat encümeni bu neşriyat mücrimi'yeti meselesini tet
kik etti. Münasip gördü. Fakat evvelemirde Heyeti 
Vefcilece alâkadarana, vazifedarana tebligatı şedide 
icrasını tensip eyledi. Hulâsası şu ki: Makamı Ri
yasetten Heyeti Vetileye bu esas yazılsın ve evrak 
riyasette hıfzedilsin, teklif bundan ibarettir. (Kabul 
muvafık sesleri). 

'REİS — Efendim İrşat Encümeninin mazbata
sını aynen kabul edenler ellerini kaldırsın... Aynen 
kabul edilmiştir. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELATI 4Devtan> 

2. — Üçüncü Şubeden münhal encümen azalık-
larma intihap edilen zevat hakkında tezkere. 

REİS — Üçüncü şubeden İrşat ve İstida Encü
menlerine intihap olunan zevatın beyanına dair tez
kere vardır, okunacak efendim. 

Riyaseti Celileye 
İstida Encümenine talep olunan münhal azalığa 

Ergani Mebusu Sırrı ve İrşat Encümenine Ergani 
Mebusu Mahmut ve Erzincan "Mebusu Osman Fevzi 
beylerin şufbemizce intihap edilmiş oldukları maruz
dur. 

Üçüncü Şube R. Na. Kâtip 
(Kastamonu Ertuğrul 

Jbdülkadîr Kemali 
Aza 

Okunamamıştır 

Aza 
Mahmut 

Aza 
Okunamadı 

Halil İbrahim 
Aza 

Sırrı 

Aza 
Muş 

Mehmet Sait 

Aza 
Mehmet Vehbi 

Aza 

7. — MAZBATALAR (Devam) 

7. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, köy ida- R'ESÎS — Köy teşkilatı hakkında Tunalı Hilmi 
resi hakkında teklifi kanunisi ve Layiha Encümeni Beyin teklifmin kabulüne dair Layiha Encümeni maz-
mazbatast. batası var. (Ret sesleri) 
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TUNALI H'ÎL'Mt ©EY (Botu) — Şimdi söyledim 
ki bu bir cinayettir efendiler. Onun tahkir olmadı
ğını ve bir hakikat olduğunu ispat edebilirim. Mecli
sin intizamını ihlal ediyorsunuz. 

Layiha Encümeni Mazbatası 

Köy teşkilatı ve teferruatı hakkmda Bolu Me
busu Tunah Hilmi Beyin elli dört maddeden ibaret 
olduğu anlaşılan ve Heyeti Umumiyeden muhatv-
vel teklifi kanunisi mahiyeti itibariyle sayam kabul 
ve müzakere görülmekte Dahiliye Encümenine ha

valesi zımnında Heyeti Celileye takdim tezekkür kı
lındı. 

26 Teşrinievvel 1336 
Layiha En. R. Na. 

Sinop 
Metanet Şerif 

(Kabul sad&farı) 
HASAN BASRİ BEY (Karesi) — Müstaceliyet 

kararıyla kabul edilsin. 
RBtS — Dahiliye Encümenine havalesini arzu 

edenler ellerini kaldırsın... Dahiliye Encümenine ha-
vale olunmuştur. 

5. — TAKRİRLER (Devam) 

l. — Kastamonu Mebusu Dr. Suat Beyle bir re
fikinin, Encümen içtimalanna devam etmeyen aza
dan beş Ura kıstalyevm İcrasına dair takriri. 

REİS — Encümenlere devam etmeyenlerden beş 
lira kıstalyevm İcrası hakkında Kastamonu Mebusu 
Suat Beyin takriri var. (Ret «adaları) 

Riyaseti Celileye 
ıBüyük Millet Meclisinin muntazam bir surette 

mesaisine devam ederek tarihin tevdi ettiği ve ahvali 
haziranın istilzam eylediği vazaifi mühdmmeyi günü 
gününe ikmal etmesi bugünün en mühim meselesi 
olduğu milstağnii izahtır. Heyeti Umumiye içtimaatı 
haftada üç - dört kere vukubulmakta ise de Encümen
lerin muntazam içtima edememesi ve hatta bazıları
nın hip te toplanmaması Meclisin müsmir bir suret
te İfayı vazife etmesine muhalefet etmektedir. 'Bu 
'sebeple atideki mevaddm kabul ve tatbikini Heyeti 
Umumîyeye arz ve teklif eyleriz. 

1. — Encümenlerde her içti mada devam cetveli 
tutulmalıdır. 

2. — Her encümence devam etmeyenlerin her 
gün için beş lira kıstelyevme tabi tutulması lazım
dır. 

30 Teşrinievvel 133ö 
Kastamonu Solu 
örj Suat Dr. Fuat 

SÜLEYMAN SIRRI IBEY (Yozgat) — Layiha 
Encümenine gönderelim. 

MUSTAFA BEY (IKarahisarışarki) — Muhalefet 
edenler de var, muvafakat edenler de var. 

REİS — Efendim müsaade buyurun, bu bir mad-
deî kanuniyedir. Layiha Encümenine havalesini arzu 
ediyor musunuz? Arzu edenler etlerini kaldırsın. 

DR. FUAT BEY (Bolu) — Zannedersem takriri
miz layiha! kanuniye şeklinde değildir. 

VEHBİ iBEY (Karesi) — Nizamname! Dahilide 
hu husus İçin zaten «sarahat vardır. 

ABDULLAH EFENOÎ (İzmit) — Bu mesele nİ-
zamnamei dahilide rausarrah olduğundan tekrar böy
le bir madde yapmaya lüzum yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Zaten 
böyle bir teklifi evvelce rüfekadan birisi yapmıştı. 

REİS — Efendim şu teklifi kabul ediyor musu
nuz? Kabul olunmuştur. (Ekseriyet yok, aksini reye 
koyunuz sadalan) (Gürültüler) 

HASAN BASRİ BBY (Karesi) — Hükümet me
murininin devamını kabul ediyoruz. Biz niçin devam 
etmeyelim? 

REİS — Aiksİni reye koyacağım, efendim şu 
teklifi kabul etmeyenler ellerini kaldıranı.., Bu cihet 
de ekseriyet var, takrir reddohmmustur. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Encümenlerde ekse
riyet bulunmak ihtimali yok, teklif te bu suretle red
dedilince acaba devam etmemeye mezuniyet mi ver
miş olacağız? 

TUNALI HlLMt BEY (Bulu) — Birçok kanun
lar encümenlerden ç&mtyor. 

REÎS — Rica ederim, kendiniz kabul etmediniz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Devam 
etmeyenlerin isimlerini encümen kâtipleri verir ve 
nizamname tatbik edilir. 

2. — Burdur Mebusu İsmail Suphi Beyin, Huku
ku aile kararnamesinin tekrar mevkii meriyete vazedil
mesine dair takriri 

REÎS — Hukuku aile karamamesmin mevkii me
riyete vazı hususunun Adliye ve Serîye encümenle
rine havalesi hakkında ismail Suphi Beyin teklifi var. 
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Riyaseti CeEleye 

Memleketimizde münakehat ve mufarekatı maz-
butiyet ve meşruiyet altına almış olduğu halde Da
mat Ferid'in müftü mabudu Mustafa Sabri Efendi 
tarafından her nedense mevkri tatbik ve meriyetten 
ıskat edilmiş olan hukuku aile kararnamesinin tek
rar mevkii meriyete hemen vazıyla beraber bunun 
şekli kanunî iktisap etenesi için de ayrıca Adliye ve 

4. — Cebelibereket ve Kozan sancaklarının müs-
takillen idaresi hakkında kanun layihası. 

REİS — Cebelibereket ve Kozan sancaklarının 
müstakillen idaresi haikkında Heyeti Vefcileden mev
rut layihaİ kanuniye var, her halde Muvazene En
cümenine gidecek, Muvazeneİ Maliyeye havale edildi. 

5. — Ereğli kömür madeni maaşat ve masarifi 
için tahsisatı munzamma itasına dair kanun layihası. 

6. — Keçiborlu Kükürt Fabrikası maaşat ve ma-

2, — Şark Cephesi Kumandam Kâzım Karabekir 
Posanın, askerimizin Kars tabyatarma girdiklerine 
dair telgrafı. 
' HASAN FEHMİ (BEY (Gümüşhane) — Sark 
Cephesi Kumandanı Kâzım Karabekir Paşadan Ri
yasete gelen telgrafı okuyacağım. 

Seriye encümenlerince derhal tetkikine başlanmasını 
tekîif ederim. 

•Burdur Mebusu 
ismail Suphi 

(Kabul kabul, ret ret sesleri) 
'REÎS — Adliye ve Seriye encümenlerine havale

sini kabul ediytor musunuz? Kabul edenler eMerini 
kaldırsın... Adliye ve Seriye encümenlerine haıvalesi 
kabul edilmiştir. 

sarifatı için tahsisatı munzamma itasına dair kamın 
layihası. 

RBtS — Ereğli kömür madenleri ve Keçiborlu 
Kükürt Fabrikası maaşat ve masarifatı hakkındaki 
layftıai kanuniyedir. Muvazeneİ Maliye Encümenine 
gidecek. 

Elhamdülillah ruznameye gelebildik. Beş dakika 
teneffüs, fakat efendiler rica ederim beraber gelelim 
beraber gidelim. 

3,30 sonrada celseye nihayet veriMî. 

Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetine 
Karakale'den 30 Teşrinievvel 
(1. — 30 Teşrinievvel sabahı Kars aleyhine yapı

lan umumi taarruzda Vezin köyü şimali garbisi Aza-
di köyü şimalinde düşman kuvvetleri tarafımızdan 
iki 'gruba parçalanarak Vezin köyü şİmaJmdeki Erme-

3. — LAYİHALAR (Devam) 

İKİNCİ CELSE 
Açtîmii Saati : 3,45 BadezzevaJ 

REİS : Reisi Sanı Vekili Vchb* Efendi (Yozgat) 
KÂTİPLER : Haydar Bey (Kütahya), Feyyaz Âli Bey (Yozgat) 

REÜS — Efendim Meclisi açıyoruz. Mühim teprişat var. Hasan Fehmi Bey okuyacak : 

6. — MUHTELİF EVRAK (Devam) 

— 244 — 



I t 92 30 . 10 . 133* C : 2 

ni grubu şimali şarkiye doğru ricat ve Azadi köyü 
şîmalindeki Ermeni grubu da Fara doğru firar et
miştir. 11,30 saat evvelde kıtaattmızm Kars tabyala
rına girdikleri görülmüştür. (Şiddetli alkışlar) Tafsi
lat akşam raporunda arz edilecektir) 

Bu rapor 30 Teşrinievvel, 12,30 sonrada yazıl
mıştır. 

Vezin köyü 15 kilometre cenubi şarkisindedir. 
Azadi Kars'ın 10 kilometre cenubundadır. 

S. — Burdur Mebusu Yusuf Beyle rüfekasımn, 
Burdur Mebusu merhum Halil Efendinin bakıyei 
tahsisatının ailesine verilmesine dair takriri. 

REİS — Efendim rüfekadan Burdur Müftüsü Ha
lil Efendi vefat ettiği cihetle muhassesatrnm hanesine 
itasına, dair bir takrir vardır, dinleyelim. 

DİR MEBUS BEY — Kân efendini? Anlaşıl
madı. 

REİS — Burdur Mebusu Halil Efendi. 
Büyük Millet Meclîsi Riyaseti Celilesine 

©urdur Mebusu merhum Halil Efendi Meclis ha
li inikatta iken vazifei vataniyesî başında vefat et
miştir. Meclisçe bidayeti meşrutiyetten beri cari olan 
usul ve teamül mucibince İfayı vazife başında vefat 
eden mebusanı kiramın tahsisatlarının tamamen bı
raktıkları ailelerine itası lazımgeleceğine göre mer
hum Halil Efendinin tahsisatının dahi memlekette 
bıraktığı birçok evlat ve ayaline verilmesi için Mec
lisçe bir karar verilmesini teklif eyleriz. 

'Denizli Mebusu Antalya 
Yusuf Hasan Tahsin 

3. — Antalya Mebusu Mustafa Beyle l refiki
nin. Antalya'da bir darülharir kuşat edilmesine dair 
takriri. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Antalya livasının koza ve ipek mahsulü yetiştir
meye iklim ve arazisi pek ziyade müsait bulunmak
ta ve esasen şekli İptidaide bile külliyetli koza ve 
ipek mahsulü yetiştirilmekte ise de buraya Antalya 
ve Bursa ve izmît'ten tohum celbi mûtat iken son 
senede buna da 'imkânsızlık haylulet etmiştir. Koza 
ve İpekçilik sanatı mühimmim kavaidi fenniye daire
sinde tezyit ve istihsalatı .tesviye etmek, memleketin 

Aralarındaki mesafe 15 kilometredir.. 
Şark Cephesi Kumandanı 

Kâzım Karabekir 
(Şiddetli alkışlar) 

REFİK BEY (Konya) — Efendim istiklal müca-
hedesinde vazifei vataniye ve ımilliyesini bİhakkm 
yapan Şark Ordusu Efrat ve Kumandanlığına teşek-
Jtüratimizin yazılmasını istirham eyleriz. 

(Hay bay, muvafık sadaları) 

İsparta Antalya 
Mehmet Nafiz Mustafa 

^Muvafık sesleri) 

(SMAt LSUPel BEY (Burdur) — Buna dair 
öteden beri teamül vardır efendim. Pek muvafıktır. 

RBtS — Bu takririn mazmununu kabul buyuran
lar lütfen ellerini kaldırsın... Kabul olunmuştur efen
dim. Tahsisatı evlat ve ayaline verilecektir efendim. 

NECİP BEY (Mardin) — Adliye Vekâleti mtiha-
basını müsaade buyurursanız yapalım. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Muvakkat 
bütçenin müzakeresini istirham ederim. 

YASİN IBBY (Oltu) — Reis Beyefendi; Bedeli 
Nakdi Kanununun müzakeresini teklif ederim. (Ret, 
ret sesleri) Böyle mühim bir kanun oyuncak olur mu? 

REİS — Bu kanuna dair ben söz söylemedim. Be
nim riyasetim altında müzakere olunamaz. Bazı rü-
•feka tarafından verilen teklifleri okuyacağız, dinle
yelim. 

tevsi ve inkişafı iktisadi namına ehem ve elzam bulun
masına binaen Antalya'da bir darülharir temin ve 
böcek tohumu istihzar ve istihsalinin ameli bir suret
te talîmi zımnında miktarı kâfi tahsisatın umumî büt
çeye ithalini arz ve teklif eyleriz. 

Antalya Mebusu Antalya 
Mustafa Hasan Tahsin 

RBİS — İktisat Encümenine havalesini arzu edi
yor musunuz? {Evet, evet sesleri) İktisat Encümeni
ne havale olunmuştur efendim. 

'SÜLEYMAN SIRRI BEY <Yozgat) — Geçen 
gün R«rs Hasan Fehmi Beyefendi Meclise buyurdu
lar ki : Esnayı müzakerede verilen takrirler tadile 

.M 

İRI 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELATI (Devam) 

5. — TAKRİRLER (Devam) 
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dair ise okutmak ve Heyeti Umumiyeye arz etmek 
zaruridir, ©öyle tadile ait olmayan birtakım tekalif 
ertesi günkü evrakı caride meyanına ithal edilir. Bi
naenaleyh bu gibi takrirlerle müzakere teehhür et
memeli, bunları hiç okumamalı. Yarınki evrakı vari
de meyanrnda okutturuAmahdır. 

REÎS — Şimdiye kadar okuturlardı. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Arkası 

çoğalıyor efendim. 
<Kâtip diğer teklifleri okumaya devamla) : 
4. — Antalya Mebusu Hasan Tahsin Beyre rûfe-

kasmm, askerin melbusatma dair takriri. 
Riyaseti Celileye 

Milletlin çesmi iftiharı sevgili asker evlatlarının 
Obası hakkında üç, dört gün eVvd Vaki olan istizah 
üzerine MUdafaai Milliye Vflfcaletirıce »bazı mertebe 
teminat verilmiş ise de bu mesdei muhammenin mü
nakaşa gibi merasime riayet suretiyle intaç ve temim 
binnetice zryaı vakti mucip olacağından göz bebeği
miz olan ve mukaddes vatanın istiMası uğrunda ye
gana şehametlerine medyun ve merbut bulunulan 
muhterem askerierimisin şifanın tesiratından siyaset 
ve muhafazai sıhhatleri için Ankara, Eskişehir, Kara-
hisansahip, Konya, İsparta, Burdur, Antalya ve sair 
merakizde teskül olunacak münasip heyeti muteme-
diyece ve bilhassa Müdafaai Hukuk cemiyetlerine© 
her şeye tercihan elbise mubayaa ve imal ettirilmesi 
esbabının istükmali vücubunun tahtı karara atanarak 
Riyaseti CeMleden doğruca icap edenlere tebliğiyle 
beraber bu sureti muamele ve karardan bahis ile ve 
şiddetle Müdafaai Milliye Vekâletine de ayrıca teb
ligat 'icrası hususu kabul buyurulara^ cepheye ve fe
dakâr askerlerimize ak alakai katiyemizin fiilen ve 
aoilen ibraz olunmasını kemali ehemmiyetle arz ve 
teklif eyleriz. 30 Teşrinievvel 1336 

Antalya Antalya 
Hasan Talisin Mustafa 

Denizli Antalya 
Yusuf AK 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Bu tak
riri tasviben Heyeti Vekile Riyaseti Celilesine ica
bım icrası için havale edelim (Hay hay sesleri) 

RBtS — Heyeti Vekile Riyasetine havale ediyo
ruz efendim. 

5. — Antalya Mebusu Mustafa Beyle refikinin, 
Antalya - Burdur şosesinin ikmali inşasına dair tak
riri. 

Büyük 'Millet Meclisi Riyaseti CelHesme 
Antalya, Burdur tariki umumisine rapt ve îbak 

olunmak üzere İtalyanların Antalya iskelesi rıhtımın

dan bed ile inşasına başladıkları yol her nedense 
son günlerde tatil ve ihmal olunarak yanda bırakıl
mıştır. Tariki umumii mezkûre İttisal edecek olan bu 
yolun ikmal inşası memleketin temin ve tevessüü ik
tisadisi namına çok ehem ve Hükümetçe de siyase-
ten elzem bulunduğu gibi turufcu umumiye ile mü-
nasebettar olan bu mfeİllu yoüann Devlet ve Hükü
metçe inşası İdaırei Umumiyei Vilayat Kanunu ahkâ
mından bulunması cflıetiyle fevaîdi iktisadiye ve mü-
talaai maruzat esasiyeye binaen tariki umumiye tah
sisatından altı, yedi hin lira tahsisat itasiyle mezkûr 
[inşaatın Hükümetçe acilen ikmali inşasını arz ve tek
lif eyleriz.-

Antalya Antalya 
Mustafa Hasan Tahsin 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Paraya taal
luk ediyor. İptida Muvazene] Maliye Encümenine 
havale edelim. <Hayrr, evvela Nafıaya sesleri) 

REİS — BvVela Nafıaya sonra Maliyeye taal
luk eder. 

VEHBİ (BEY (Karesi) — Efendim, bu böyle mu-
2akere edilmez. Bunu Nafıa Encümenine havale ede
riz. Çünkü nazarı dikkate alınacak bir şeydir. Bugün 
bütçede umumi yollar için laznngeien mebaliğ kabul 
edilmiştir. Yüz bin liraya yakın bir para konulmuş
tur. Bu para bütçeden tefrik edilmiştir. 

REtS — Efendim, biz de zannederim öyle de
dik. (Nafıaya sesleri) Nafıa Encümenine havale edil
miştir. 

6. — Burdur Mebusu Ali Ulvi Beyin, Burdur 
Meclisi Umumisi intihabatmm feshettirilmesbıe dair 
takriri. 

Büyük Millet Meclîsi Riyaseti Celilesine 
Dairei intihabîyem Burdur müstakil livası Mec

lisi umumi encümen azahğı intihabında müntehibi 
sani ve belediye azalarından elli üç rey ile İntihabat 
icrası lazım iken on rey ekalliyet ile iki bacanak aza 
intihap edildiği haber alınmış olmakla bittahkik sıh
hati halinde mezkûr yolsuz intihabın feshiyle bele
diye intihabı icrasının Burdur Mutasarrıflığına emir 
verilmesi hususunun 'Dahiliye Vekâletine emir buyu-
rulması arz ve teklif olunur. 

30 Teşrinievvel 133*5 
'Burdur Mebusu 

UM 

REİS — Dahiliye Vekâletine havalesini arzu bu
yuruyor musunuz? 

(Evet sesleri) Dahiliyeye havale olunmuştur. 
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MAZBATALAR (Devam) 

8, — Teşrinisani ve Kanunuevvel 1336 aylarına 
mahsus muvakkat bütçe kanunu layihası, seferberlik 
ve cephe zammı kanunu mucibince verilecek 1 800 000 
liranın İki aylık muvakkat bütçeye ilavesi hakkında 
B. M. Meclisi Riyaseti tezkeresi, Hudut Sıhhiye büt
çesine tahsisat İlavesine dair Sıhhiye Vekâleti tezke
resi ve Sıhhiye ve Muvazenei Maliye encümenleri 
mazbataları. 

• REİS — Efendim, Maliye Vekili muvakkat büt
çe getirmiş, şimdi onu müzakere edeceğiz. (Sonra, 
sonra sesleri) 

MUSTAFA SABRİ EFENDİ (Siirt) — Ruzname 
bitsin de «odan sonra efendim. (Yann, yarın sesleri) 

•(Gürültüler) 
(MALÎYE VEKİLİ FERİT BEY — Efendim, 

Maliye Vekilimin muvakkat bütçe getirmesi, kendi 
vazifesinde terahi edip te umumi bütçeyi takdim et
memesinden mütevellit değildir ki, beyefendiler ib
razı asabiyet ediyorsunuz. 'Bütçe, malumu Devletiniz, 
'Encümeni Alinizde derdesti tetkiktir. Umumi bütçe 
çıkmadığı takdirde Maliye Vekâleti, muvakkat bir 
bütçe takdim etmek mecburiyeti katiyesindedir. 

Yoksa Devletin bütün muamelatım tevkif ede
meyiz. Eğer bu muvakkat bütçe bugün kabul edil
mez, yarm Heyeti Âlİyeniz de içtima etmeyecek olur
sa yarın akşaım ben mecburum, bütün Maliyeye emir 
vermeye, o zaman tediyatı da durdururuz, tahsisatı 
da durdururuz, <Pek doğru sesleri) 

NAFİZ 'BEY (Canik) — Yarınki ruznamei mü-
zaıkerata ithal edelim. 

MALÎYE VEKİLİ FERİT BEY (Devamla) — 
Yarınki ruznameys ithali reyi âlilerine vabeste
dir. Fakat bendeniz mecburum, muvakkat bütçeyi 
telgrafla Erzurum'a, Bitlis'e Van'a ihbar etmeğe, bu 
nokta» nazardan telgraflarımızın bu esnadaki betaeti, 
teehhürü, nazarı ütibare alınacak olunsa istirham ede
rim Heyeti AÜyenisdeo; bugün müzakere edelim. 

(Muvafık sesleri, yann sesleri).. 
Bugün, yann bir karar veriniz, nasıl arzu ederse

niz. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Reye ko

yunuz, 
VEHBİ BEY (Karesi) — Sözüm vardır, söz ve

ririz, bendeniz de söyliyeyim. 
jREd'S — Müsaade buyurun Vehbi Bey, Efendim, 

encümen azalarından birçokları şikâyet ediyorlar; her 
gün İçtimai umumî oluyor. Encümenlerde çalışamıyo

ruz. Encumenfesıde İşler birikti, diyorlar. Bazı rüıfeka 
da, cumartesi, pazartesi, çarşamba günleri oîmak üze
re haftada üçgün içtimai umumi akdedilmresinî, diğer 
günlerde encümenlerde çalışılmasını İstiyorlar. Şu hal
de demek oluyor ki, yann içSima edemiyeceğiz. Mu
vakkat bütçe müzakeresi öbür güne kalacak. Bunun 
üein, fazta gün geçirmemek üzere, muvakkat bütçe
nin bu gün müzakeresini arzu edenler eUerini kaldır
sın. Bu gün müzakeresi kabul edilmiştir. 

,REtS — Buyurun Vehbi Bsy, söz sizindir. 
VBHBÎ BEY (Karesi) — Efendim, bütçeyi vadet-

tiği anda Maliye Vekâleti getirdi ve encümenlere 
tevdü edildi. Encümende arkadaşlar arasında bütçeler 
tevzi edilerek vekâletlere müracaat edildi. Fakat hâ
lâ bazı vekâletlerden müfredat bütçesi almak yok. 'Bi
naenaleyh, böyle muvakkat bütçelerle devam etmek 
demek, yapılan tenküıat iara edüemayip fazla mas
rafla daha ziyade devam etmek demektir. Haydi bir 
aylığa razı olalım. Fakat bütçe iki aylık teklif olun
muştur. Bendeniz tekti f ediyorum; 'iki aylık çoktur. 
Zaten geride iki ay kalıyor, bunu kalbul etmek, emri
vaki bir bütçeyi kabul etmek demektir. Binaenaleyh, 
Ibunu bir aylığa tenzil edelim. Encümenimiz çalışsın, 
biran evvel asıl bütçeyi de getirsin ve oradaKi temtki-
hatı, tenkisatı, tertibat ve teşkilatı biran evvel yapalım. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Bütçeyi biz 
liki aylık olmak üzere takdim etsik. Teşrinisani ve kâ
nunuevvel aylarına mahsustur. Evvelki muvakkat 
bütçede kabul buyurduğunuz nispet dairesinde ayda 
beş milyon hesabiyle, iki aylığı on milıyon olanak üze
re takdim ediyoruz. Buna muabharan kabul, buyurulan 
cephe zammı dolayısiyle ve cephe zammı teşrinli evvel 
İptidasından itibaren tediye edileceğine göre üç ayda 
altışar yüz bin liradan bir milyon sekiz yüz bin lira 
dahi ilâve ettik. 

J*ir de hudut sıhhiyesi memurları vaıdır ki, bumun 
tafsttatını sonra arz ederim. Malumu âliniz olduğu 
•veçhile, bunlar umumi bütçeden maaş almadıkları 
İçin ve halbuki, umumi bütçeden onların maaşları ve
rilmek lazım geldiği cihetle, onların maasatı içtin on 
üç bin küsur lira zam teklif ettiler. 

(Heyeti âliyeniz bu muvakkat bütçeyi bir aylık da 
•kabul edebiMr, hattâ beş günlükte kalbul. buyuraıbMir. 
Bu sizin keyfinize ve arzunuza vabestedir. Fakat fcsııde-
aiz Bütçe Encümeninin bütün faaliyeti ile bsralber, 
Bütçenin buradan çıkıp Heyeti AHiyenize geldikten 
sonra kabulünün bir ayda kabil olamıyacağını tahnlin 
ediyorum. Mamafih arzuyu âlilerinize vafae&'tedıir. 
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Bir aylık deyiniz, bir aylık olsun. Bendenizee iki 
aylık kabul buyuracak olursanız, itairoci bir defa, ge
lecek ayın nihayetinde bir aylık daha bütçe takdim 
ettirilmek meselemin önünü almış olursunuz. Binaen
aleyh, ik'i aylık olarak muvakkat bütçenin mevkii mü
zakereye vazmt istirham ederim. (İki aylık oteıuı ses
leri). 

jMUVAZEMBİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
FER'ÎT BEY (Çorum) — Efendim, malumu âlSniz-
dir ki, encümen mıwazenei umumi yeyi kemali faali
yetle tetkik ediyor. Bugün her bütçe devairi aidesi-
•ne gidiyor, orada müfredat kadroları tetkik edilıiyor. 
Bu suretle tasarrufu mümkün olan aksamı tasarruf 
ediliyor ve Heyeti Aliıyenize tasarruf editaniş 'bir büt
çe tafcdim edilecekeir. Fakat farz buyurunuz ki; büt
çe yarım takdim edilse, Heyeti Aıliyenizm on bir dai
renin bütçesinden ibaret olanı bu meseleyi tetkik et
mesi behemahal on bir İçtimaa mütevakkıftır, bir jç-
•timada tefltik edilmesi imkânı yoktur. Bu müddet 
zarfında bütçeyi ikmal etmenin (ihtimali yoktur. 

Sonra, keza malumu âlileridir ki, muvakkat •büt
çeler, mal memurları, için, ©a elim bir bar, bir esas 
teşkil eder. Mal memurlıan, muvakkat bütçemin vü
cudunu arzu etmez. Çünkü yapacağı hesabı muvaze
neli umumiyenin tetkikinden sonra yeniden tahsisatı
na geçirecek, mahsubaiını yapacak, bilmem ne yapa
cak... Muvakkat bütçeler ne kadar taaddüt ederse o 
kadar fenadır. Oabes günlük, bir oyluk olmasiyle 
iki ay Olması arasında hiç 'bar fark yoktur. Sizi temin 
ederim ki, encümen bilâfasıla, her gün tetkükatta de
vam ediyor. Sekiz on gün zarfında heyeti umumiyasü 
Heyeti Adliyenize takdim editocek<tİı\ Fakat bu muvak
kat bütçe kanununu kabul «ditmediği gün, bütün mu
amelatı maliye durur, gerek tahsilat, gerek tedtyat du
rur. Paraya çok İhtiyacımız vardır. 

Tediyat da durdurulamaz. Çünkü ordu daima pa
ra ister. Bırakmız memurini mülkiyeyi, bir ay sonra 
maaşuu alabilsin. Fakat ordu ihtiyacı bir gün bile du
ramaz, Onun için muvakkat bütçe haddi zatında, bir 
avans mahiyetindedir. Bunu iki aylık, bir aylık, onlbeş 
günlük kabulde hiç bir fark yoktur. On beş günJıük, 
İbir aylık kabul edip de ikinci bir muvakkat bütçe 
yapmak telaşına düşerek, bütün muamelatı hesabi-
yeyİ teşvliş etmektense, iki aylık kaibul etmek ve bu 
suretle bütçeyi bu müddet zarfımda heyetli umumiye-
sîyle tasdik etmek daha iyi olacaktır. 

^Binaenaleyh Heyeti Aliyanizden encümen namı-
na istirham ederim, 'M aylık olarak, bilamünakaşa 
kabul edilsin. Çünkü evveltoe de bir masaibakı vardı. 

Yani muvakkat bir bütçe kabul edilmişti ve arz etni
ğim gibi, bu, avans mahiyetindedir. Her avans da 
mevcut olan kavanioe tebean saıfedilıir. Çünkü bu 
avansı vermek, alabildiğinize sarfetmeğe mezuntsunuz 
demek değildir, ait olduğu kanunların ahkâmına tev-
fik hareket etmek şattıiyJe melundur, Binaenaleyh, 
bir mahzuru mali ve idari yoktur. .Onun. için muvak
kat bütçemin iki aylık olarak kabulünü Heyeti Umu-
miyöden rica ederim. Zaten bütçede tenkihat yaptık 
ve matbaaya verdik. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Ferit Bey! tenkihat ne
reden başlayacaktır? Umumî bütçede tenkihat yap
tık ve matbaaya da verdik buyuruyorsunuz, 

FEKİT BEY (Çorum) — Encümento yaptığı, ta
dilât, Heyeti Umumiyento tasdikine İktiran, etmedik
çe, kati bir mahiyeti haiz değildir. İster tenkihat yap
sın, ister zamaim İcra ebslin. Dünyanın her tarafında 
muvazeneİ umumiye tasdik edlitk ve ifa edilen hide-
matın karşılığı verilir. Bu, bir kaideıi umumiyedir. 
Yalnız şurasını naearı dikkatlinize arz ederan ki; en
cümenin mukatı nazarı dalıma Heyeti Vekilece mün
feriden görüşülerek ve onlarca da muvafakati tam-
me hâsıl olduktan sonra tenkihat yapılmaktadır. Mer
keze ait olan teşkilatın zaten münhal olan pek çok 
yerleri vardır. Mümhalata kimseyi tayin etmiyorlar. 
Bu bir kere tasarruf edilmiş aksamıdır. Sonra, tayâo-
den sarfınazar, Heyeti Vekileden 'her bini kendi de-
vairine ait aksamı kabul etmiş, bunda da tasarruf 
<ed'îl:iyor. Fakat 'bütçenin tasdikine kadar ifa edilmiş 
hîdemata parasını vermemek, maddete muvafık de 
ğiîdir. Bu da pek tabii bir şeydir. 

>REİS — Efendim, muvakkat bütçenin heyeti umu 
miyesi hakkında söz söyleyecek var mı? (Hayır ha
yır sesleri). 

21 . 10. 1336 

iBÜyük Millet Meclisli Riyasetine 
Senei haliye teşrinisani iptidasından kânunuevvel 

gayesine kadar iki aylık müddete ait Malîye vekâle
tince tanzim ve Heyeti Vefcilsnmı 21 . 10 . 1336 tari
hindeki içtimaında kabul olunan muvakkat bütçe ka
nunu lâyihasiyle esbabı mucibe layihası rapten takdim 
kılınmıştır efendim. 

Büyük Millet Meclisi Reisli 
Mustafa Kemali 

Esbabı Mucibe Lâyihası 
.Muvazenei umumiyeti Devlete dahil bulunan de-

vatirin 1336 senesi umum masarifi adliyesine tahsisi 
muktazt me'balağ ile varidatı umumiyeti Devletin mu-
foammenatını havi bütçe taaeim ve Büyük Millet Mec-
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Jisine takdim edilmiş ise de bunun tetkik ve tasdikiy
le iadesi hayli zamana muhtaç olduğu derkârdır. 
1,1 Eylül 1336 tarihli altı ayljk muvakkat bütçe kanu
nunun müddeti isa teşrinievvel nihayetinde hitama 
erecektir. Umumi bütçenin tasdike iktiranına kadar 
güzeraını zaruri görülen daha İki aylık müddet için 
yeniden muvakkat bir bütçe tanzimi zaruri görülerek 
devairden alınan hesaibata istinaden ve alil aylık mu
vakkat bütçe kanuniyle kafbul olunan esasa nazaran 
şehri beşer milyondan on milyon liranın olibaptaki 
cetvelde mütıderiç nispetler dairesinde devaire takdim 
ediknek üzere avans olarak sarfına mezuniyet itasını 
mirbeyyin tertip edilen lâyİhai kanuniye leffen takdim 
edümuistir. 

I.ayrhai ıKanuniye 

MADDE I. — Bin üç yüz otuz akı senesi teşrinl-
stamsi iptidasından kânunuevvel gayesine kadar hide-
matı umumi yenin İfasına mahsus olmak ve sensi mez-
kûre muvazenei utnumiyesindan mahsup ediümek üze
re ve morfout cetveldeki nispetler dairesinde on mü-
yon liranın avam olarak sarfına Maliye Vekâletine 
mezuniyet veriiroisfir. 

MADDE 2, — işbu İki ay zarfında varidatı umu-
mlyei Devlet kavariin ve nizamafı mahsusuna tevfi
kan afoiz ve cibayet olunur. 

.MADDE 3. — Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti 
Umumiyesinin üç yüz otuz altı senesi teşrinisani ve 
kânunuevvel maaşat ve masarifatı yirmi beş bin beş 
yüz doksan dört lira olarak kalbul olunmuştur. 

MADDE 4. — fşbu kanun tarihli neşrimden mute
berdir. 

MADDE 5. — îsbu kanunun icrasına Maliye Ve
kili memurdur. 

20 Teşrinievvel 1336 

1336 senesi iki aylii. mulıassasat 
Eian.ü De vah' Lira 

ıB. M. M, iR'eisıi 
Mustafa iKemal 

>M. İM. V. 
Fevzi 

DahiîıiyB Vekili Namına 
Ahmet Muhtar 

•Nafıa Vekilli Namına 
Mahmut Celâl 
MaJiiye Vekilli 
Ahmet Ferit 

İktisat Vekâleti VekiM 
(Mahmut Celâ! 

feriye Veki'i 
Fdmri 

(Hariciye Vekilli 
Afoimat MuCîtar 

Ad'ıiye Veki-îi Namıma 
iAümet Muhtar 
/Maarif Vek'İIıi 
(Dr. Rıza Nuri 

S. ve I. M. Veki-s 
Dr. Adnan 

Erkânı Harbiyai Umumiye 
Raisi 
ismet 

Meclisi umumi 
Düyunu umumiye 
Umuru Maliye Vekâleti 
Rüsumat Müdürüyeti umumiyesi 
Defteri hakanı Müdürüyeti umumiyesi 
Dairei Riyaset 
Dahîliyo Vekâleti 
Emniyeti Umumiye Müdürüyeti 
umumiyesi 
Umum jandarma kumandanlığı 
Âşair ve Muhacirin Müdürüyeti 
umumiyesi 
Posta ve telgraf müdürüyeti umumiyesi 
Müdafaai Milliye Vekâleti 
Umuru Serîye Vekâleti 
Umuru Adliye Vekâleti 
Umuru Hariciye Vekâleti 
Umuru Nafıa Vekâleti 
Umuru Maarif Vekâleti 
Umuru iktisadiye Vekâleti 
Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye 
istihbarat ve Matbuat 

Ceman yekûn 
Liradır. 

26 . 

İSO 000 
1 759 881 
1 166 111 

HÛ 400 
69 208 
4 121 

481 789 

299 094 
602 910 

224 838 
102 686 

4 765 313 
50 083 

444 931 
23 823 

103 116 
116 981 
159 039 
123 482 
25 594 

11 923 400 

10 . 1336 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesİne 

Cephe ile cephe gerisinde müstahdem ümera, zâ-
bitan ve mensufoini askeriye ve efrada ait cephe ve 
soferi zamları hakkındaki 25 Teşrinievvel 1336 ta
rihli kanun mucibince teşrinievvel ve teşrinisani ve 
kânunuevvel ayları rrraasatı İçin şehri aMı yüz bin 
lira hesabiyle tor milyon sekiz yüz bin liranın iki 
aylık muvakkat bütçeye ilâvesi icabeylediğİ cihetle 
meblâğı mezburun bilâhara muvazenei umumiyeden 
mahsubu icra edilmek üzere iki aylık masarifatı 
umumiye ,için ilâveten sarfına mezuniyet 'hası Mali
ye Vekâletinin 27 Teşrinievvel 1336 tarih ve 1066 -
6672 numaralı tezkeresinde bildirilmekle ifayi rmik-
tazasını rica ederim. 

Büyük MiHet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Ce!Nesine 

3 Teşrinievvel - 1336 tarih ve 1875 - 403 numa
ralı tezkere! âciziye zeyldir. 
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Muvazenei umumiyeye ithali takarrür eden Hu-
dıiiu srhhiye idaresi memurininin on aydanken 
maaş alamamalarından nâşİ aç ve bi ilâç vs sefil bir 
halde 'kalmalarına 'binaen Muvazenei umumiyettin 
tasdikine değin müterakim maaş ve m aşari falının ita 
edilebilmesi için bu 'kerre Maliye Vekâletince tanzim 
ve Meclisi Âlilerine takdim olunan iki aylık muvak
kat bütçeye idarei mezkûrenin sekiz aylık ınaaşatı 
•için iki bin dört yüz 'kırk ve tahsisatı fevkalâdeleri 
için yedi bin yedi yüz seksen ve masarifat için 'dahi 
üç bin iki yüz tiranın ilâvesini ehemmiyetle istirham 
eylerim efendim. 

24 Teşrinievvel 1336 
Sıhhiye Vekili 

Dr. Adnan 

Sshthiye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Hududu Sıhhiye bütçesinin sekiz aylık maaşatı 

için iki bin dört yüz kırk ve tahsisatı fevkalâdeler 
İçin yâdi bin yedi yüz seksen ve masarifatı için dahi 
üç bin İ'kİ yüz liranın MaHye Vekâletince tanzim ve 
Meclisi Âliye takdim olunan iki aylık muvakkat büt
çeye ilâvesi encümen İmizice biteflkîk Muvazenei umu
miye encümenine tevdii karargir oldu. 

27 Teşrinievvel 1336 

.ocümen Reisi 
Kastamonu 

Dr. Suat 
Kâtip 
Bolu 

Dr. Fuat 

M. M 
Bursa 
Emin 

Muvazenei Maliye encümeninin kabul ettiği iki ay
lık muvakkat bütçe kanun lâyiihas&dır. 

MADDE 1. — Bin üç yüz otuz altı senesi teşri
nisanisi iptidasından kânunuevveli gayesine ikadar 
hidematı: umumiyenin ifasına mahsus olmak ve senei 
mezkûre muvazenei umumiyesmden mahsup edilmek 
üzere merbut cetveldeki nishetler dairesinde on bir 
mftyon dokuz yüz yirmi üç bin dört yüz liranın 
avans olarak sarfma Maliye Vekâletine mezuniyet 
verilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu iki ay zarfında varidatı 
umumiyet Devlet kasvanin ve nizamatı mahsusuna 
tevfikan ahz ve cibayet olunur. 

MADDE 3, — tşbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

MADDE 4, — Tşbu kanunun İcrasına Maliye Ve
kili memurdur. 

Riyaseti Celilenin 21 Teşrinievvel 1336 tarihli ve 
270 numaralı tezkeresiyle teklif edilip encümenimi
ze havale buyurulan Muvakkat bütçe kanun lâyiha
sı tetkik ve müzakere olundu, istihbarat müdürüyeti 
um um iyesinin avansı Meclisi Alice mukaddema -ka-
'b-ui edilmiş olduğuna göre buna dair olan ikinci 
madde tayyedildiği gibi kezalik Riyaseti Celilenin 
27 Teşrinievvel 1336 tarihli tezkeresiyle mukaddema 
kabul edilmiş olan Zamaİm kanununun istilzam ey
lediği 'bir milyon sekiz yüz -bin lira İle sekiz aydan-
beri maaş alamayan Hudut sıhhiye idareleri maaşa
tı ve tahsisa-tı fevkalâdeleri için de on üç bin dört 
yüz liranın Müdafaai Milliye ve Sıhhiye vekâletleri 
bütçelerine ilâvesi ka'bull olunarak birinci madde 
yekûnu o suretle tashih edilmiş olmakla kabulü He
yeti Umumiyeye arz olunur. 

30 Teşrinievvel 1336 
Muvazenei Maliye 
Encümeni Aeİsİ M. M. 

Ferit Fuat 
Kâtip Aza 

Bulunamadı. Mehmet Şükrü 
Aza Aza 

•Mardin Hakkâri 
Necip Mazhar Müfit 

Aza 
Muhalifim 

Mehmet Vehıbr 

REİS — Maddelere geçilmesini arzu buyuruyur 
musunuz? Arzu edenler lütfen ellerini 'kaldırsın, Mad
delere geçilmesi kabul olundu. 

MADDE 1. — Bin üç yüz otuz akı senesi teşri
nisanisi İptidasından kânunuevvel gayesine kadar hi
dematı umumiyenin ifasma mahsus olmak ve senei 
mezkûre Muvazenei umumiyesinüen mahsup edil
mek üzere merbut cetveldeki nisbetler dairesinde on 
bir milyon dokuz yüz yirmi üç bin dortyüz; liranın 
avans olarak sarfına Maliye Vekâletine mezuniyet 
verilmiştir. 

REtS — Buna dair söz söyleyecek var mı? 

VBHBI ©EY (Karesi) — Fikrimde ısrar ediyo
rum bir aylık olinak üzere., (tki sesleri). 

REİS — Aynen maddeyi 'kabul buyuranlar lüt
fen ellerini kaldırsın. Madde aynen 'kabul edilmiş
tir. 

MADDE Z — İşbu iki ay zarfında Varidatı 
umumiyei Devlet fcavanİn ve nizamatı mahsusuna 
tevfikan ahiz ve cibayet onanır. 
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VEHBİ BEY (Karesi) — Usulü müzakereye mu
vafık değildir. Evvelâ tadil teklifi reye konur sonra 
asıl madde. Nizamname böyledir. Eğer nizamname
ye göre hareket edeceksek evvelâ tadil teklifi reye 
konur. Saniyen maddei adiye »ye kottur. Zati Âli
niz evvela maddeyi okudunuz nizamnameyi nazarı 
difcteto alınız. 

HASAN FEHMİ BEY (Oühügbane) — Malûmu 
âtileri 1adü teklifleri tahriri olur. Şifahi olan teklif
ler temetmiyat sddindedir. Tadüname olmak için 
tahriri takrir olmak İaztmgetrr. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Yazıyor ve gönderiyor-
dum. 

RBİS — Efendim ikinci maddeye «Ut «öz söyle
yecek var mı? İkinci maddeyi aynen kabul edenler 
«Berini kaldırsın, tkmci madde aynen kabul edilmiş
tir, 

MADDE 3. — tfbu kanun tarihi neşrinden mu-
tebendâf. 

REtS — Buna dair söz söyleyecek var mı? (Yok 
sesleri). Madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — lg(bu kanunun icrasma Maliye 
Vekili memurdur. 

REİS — Bunu da kabul buyuruyor musunuz? 
(Kaıbul, kabul sadafan). Aynen kabul olunmuştur. 

Efendim heyeti umumiyesi tâyini esami ile reye 
konacak. Reylerinizi istimal buyurunuz. Rica ede
rim, kalkışmayalım, biran evvet bitirelim. 

MAZHAR MÜFtT BEY (Hakkâri) — Tâyini 
esami oluncaya kadar başka iş görelim, 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Reyler 
toplana dursun, biz işimize bakalım efendim. 

MUSTAFA SABRI EFENDİ (Siirt) — Reyler 
tasnif edilinceye kadar müzakereye devam edelim. 

REİS — Reyler toplansın, zaten ruznaınemizde 
uzun mesele yok. 

MUSTAFA SABRt EFENDİ (Sürt) — Niçin 
efendim, kanunlar var. 

REİS — Efendim dinleyin. Ara tasnif edildi : 
Reye iştirak eden yüz on, yirmi Uç ademi kabule 
karşı seksen yedi (kabul ile Muvakkat bütçe kanunu 
kabul olunmuştur. ArkadaştarımmdaR bir çokları so
ğuktan şikâyet ediyorlar. Ben de o şikâyet edenlerle 
beraberim. Pazartesi günü ayni saatte içtima etmek 
üzere Meclîse akam veriyorum. 
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Muvakkat Bütçeyi Kabul Edenler 

Şevki B. (içel), Muhtar Fikri B. (Mersin), Şük
rü B. (Camİk), Ragıp B. (Kütahya), Hüseyin Avm B. 
(Kozan), Feyyaz Âli B, (Yosagat), Cemil B. (Kütah
ya), İhsan B. (Cebelibereket), Hilmi B. (Bolu), Mah
mut B. (izmir), Vehbi B, (Niğde), Ömer Mümtaz B. 
(Ankara), Hüseyin B. (Elâziz), Dr. Abidkı B. (Lâ-
zistan), Mustafa Kemal Paşa (Ankara), Cevdet B. 
(Kütahya), Feyzi Ef. (Malatya), Esat Ef. (Aydın), 
Hasan Tahsin B. (Antalya), Atıf B. (Bayezit), Mah
mut Sait B. (Muş), AK Ulvi B. (Burdur), Mustafa 
Fehmi Ef. (Bursa), Sah'h Ef. (Siirt), Veysel Rıza B. 
(Gümüşhane), Ethem Fehmi B. (Muğla), Cevat B. 
(Bolu), Nuri B. (Botu), Hafckı Behiç B. (Denizli), 
Abdülhalk B. (Dersim). Derviş B. (Mardin), Reşit 
B. (Sarufoan), Mustafa B. (Antalya), Yasin 6. (OM), 
Hüsnü B. (Bitlis), Mustafa Vasfİ (Tokat), Necmettin 
•B. (Siirt), Necip B, (Mardin), Ahmet Ferit B. (is
tanbul), Hasan Fehmi B. (Gümüşane), Fuat B. (Ço
rum), Şerif B. (Sinop), Ali Vasıf B. (Genç), Mus
tafa Sabri Ef. (Sürt), Mesut B. (Karahisarısarki), Hü

seyin Hüsnü Ef. (İsparta), Operatör Emin B. (Bursa), 
Dr. Suat B. (Kastamonu), Hasan Hayri B, (Dersim), 
Edip Ef. (Batum), Hacı Ahmet Ef. (Mus), Dursun B. 
(Çorum), Abdülgani B. (Siverek), Sırrı B. (Ergani), 
Ali Vefa B. (Antalya), Mehmet Nâdir B. (İspatta), 
Şevket B. (Sinop), Ali Rıza Ef. (Batum), Abdülka-
dİr B. (Kastamonu), Nebil Ef. (Karahisartsahip), 
Mahmut Tufan B. (Hakkâri), Besim Atalay B. (Kü
tahya), Neşet B. (Üsküdar), Mazfhar Müfit B. (Hak
kâri), Mehmet Emin B. (Ergani), Mahmut B. (Ergani), 
Mehmet B. (Biga), Hamdı B. (Canik), Necip B. (Er-
tuğrul), Tahsin B. (Aydın), Yunus Nadi B, (tzmûr), 
Tahsin B. (Maraş), Kılınç Ali B. (Ayintap), Mus
tafa Kemal B. (Ertuğrul), Yusuf B. (Denizli), Os
man Fevzi Bf. (Erzincan), Fikri B, (Genç), Mustafa 
B. (Karahisarısarki), Ferit B. (Çorum), Aibdürrahman 

,Lâmİ Ef. (Ayiatap), Seyfi Ef. (Kütahya), Reşit Ağa 
(Malatya), Mustafa LûDfi B. (Siverek), Fa'îk B. (Ce
belibereket), Rüstem B. (Olti), Tahsin B. (Bâziz), 
Naün Ef. (içel), Yusuf İzzet Paşa (Bolu),.. 

Kaba! Etmeyenler 

Vehbi Ef. (Konya), Ziya B. (Bitlis), Hasip B. 
(Maraş), VeM» B. (Karesi), Vehbi Ef. (Konya), Sü
leyman Sırrı B. (Yozgat), Hafız Abdullah Ef. (izmit), 
Ahmet Nafiz B. (Canik), Hüseyin Hüsnü Ef. (Üskü
dar), Asım B. (Erzurum), Hasan Basri B, (Karesi), 
Ali Haydar B. (Genç), Memrdüh B. (Karahisan Şarki), 

Halil B. (Ertugrul), Hulusi B. (Karahisansahip), Ne
şet B. (Kângırı), Abdülgafur Ef. (Karesi), Reşat B. 
(Saruhan), Abdullah Ef. (Sinop), Mustafa Zeki B. 
<Dersim, İsmail Suphi B. (Burdur), Nâzım B. (To
kat), Mustafa Ef. (Sürt)... 
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