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BİRİNCİ CELSE 
Açılma Saati : 1,50 Badezzeval 

REtS — İJdnd Refe Vekili Vehbi Efendi Hüzrefleri 
KÂTİPLER : Haydar Bey (Kütahya), Çerde* Bey (Kütahya) 

REtS — Efendim Meclisi açıyoruz. Zaptı sabık hulâsası okunacak dinleyelim. (Zaptı sabık hulâsası 
okundu) 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

Birinci Celse 

Reisi Sani Vekili Vehbi Efendi Hazretlerinin tah
tı riyasetinde zevali saat 1,40'da inikad etti. Mecliste 
ekseriyet olup olmadığını anlamak İçin yoklama icra 
edildikten sonra zaptı sabık hulâsası kıraat ve tashi-
hen kabul olundu. Seriye bütçesinde münakale İcrası 
hakkında Seriye Vekâleti tezkeresiyle, Malta'da mev
kuf bulunanların ailelerine maaş tahsisine ve esnayı 
vazifede telef olan zâbitan hayvanlarının tazminine, 
Ereğli kömür madenleri memurin maaşatına ve Ke
çiborlu Fabrikası tahsisatına dair Heyeti Vekileden 
mevrut levayîhi kanuniye Muvazene! Maliye Encü
menine ve Değirmenci Nureddİn hakkında Adliye Ve
kâletinden mevrud evrak Adliye Encümenine, zâbi
tan ve efraddan harpte âzayi mühimmesini kaybeden
lere sun'i âza imal ettirilmesine dair Lâyiha, Sıhhi
ye ve Muvazene encümenlerine Cebelibereket ve Ko
zan sancaklarının müstakillen idareleri hakkındaki lâ-
yihai kanuniye Dahilîye Encümenine havale olundu. 
Konya'da zâbitan ailelerine tecavüzden dolayı cere
yan eden muhabere suretlerinin gönderildiğine dair 
Müdafaai Milliye Vekâleti tezkeresiyle Konya'da as
kere verilen ekmek hakkındaki sual takririne Vekâle
ti müsraünileyhanın ve Erzincan livasında iptidai mek
tepler küşadına dair Erzincan Mebusu Tevfik Beyin 
muhavvel takririne Maarif Vekâletinin cevaplan kı
raat olundu. Reşat Hikmet Bey merhumun evlâtla
rına muavenet icrası hakkında verilen karara dair 
Dahiliye ve Maarif vekâletlerinin cevabı okunarak mu
avenet imkânının husulüne kadar tehiri tensip edil
di. Düşman istilâsına maruz kalan memurin harcı
rahına ait kanunun madde numaraları tebdil olundu. 
Aksaray'ın liva haline ifrağından dolayı mahallinden 
mevrut teşekkür telgrafı kıraat edildi. 5 Eylül 1336 
tarihli Kanunun kabulünden sonra mahalli memuri
yetine azimet eden Canik Mebusu Hasan Fehmi Efen
dinin mebusluktan müstafi olunmasına karar veril
di. Hiyaneti vataniye ile mahkûm Akdağmadenli Kör 

Celâl, Molla Arif ve rüfekası hakkındaki evraka da
ir Adliye Encümeni mazbatası aynen kabul olundu. 
istinaf mahkemelerinin lağvı hakkında Siirt Mebusu 
Mustafa Sabri Efendi ile heyeti ithamiyelerin lağvı
na ve bazı harçların ilgasına dair Diyarıbekir Me
busu Hamdİ Efendinin tekliflerinin reddine dair Ad
liye Encümeni mazbatası kabul ve teklifler reddedil
di. Cihadı umumi ilânına dair içel Mebusu Ali Be
yin teklifinin reddi hakkındaki Lâyiha Encümeni maz
batası kabul olundu. Öğle tatillerinin kaldırılması hak
kındaki Cemil Beyin teklifinin Heyeti Vekileye tevdii
ne karar verildi. Memaliki Osmaniyeden vukubula-
cafc ihracata ve altın fiyatına ve evrakı nakdiyei ec-
nebiyeye dair Adana Mebusu Zekâi Beyin teklifi red-
dolundu. Neşriyat mücrimiyetinden mütevellit muha
kemelerin İstiklâl mahkemelerine tevdii hakkında ir
şat Encümeni mazbatası kabul edildi. Köy teşkilâtı 
hakkında Tu nah Hilmi Beyin teklifinin kabulüne da
ir Lâyiha Encümeni mazbatası kabul olunarak Dahi
liye Encümenine tevdi olundu. Üçüncü Şubeden İsti
da ve İrşat encümenlerine intihap edilen âza hakkın
daki mazbata kıraat ve encümenlere devam etmeyen
lerden beş lira kıstelyevm icrasına dair Kastamonu 
Mebusu Suat Beyin takriri reddolundu. Hukuku aile 
kararnamesinin Adliye ve Seriye encümenlerince tet-
kikiyle yeniden mevkii meriyete vazına dair İsmail 
Suphi Beyin takriri kabul olundu. Teneffüs için celse 
tatil edildi. 

İkinci Celse 

Vehbi Efendi Hazretlerinin tahtı riyasetlerinde ze
vali saat 3,45'de kuşat edildi. Şark Cephesi Kuman
danı Kâzım Karabekir Paşadan mevrud muzafferi-
yet telgrafı kıraat olundu. Merhum Burdur Mebusu 
Halil Efendi ailesine bakiyei tahsisatının İtasına dair 
Denizli Mebusu Yusuf Beyin takriri kabul edildi, 
Antalya mebuslarının Antalya'ya bir darülharir tesisi
ne dair takrirleri İktisat Encümenine ve askerlerin 
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melbusatına dair takrirleri Heyeti Vekile Riyasetine 
ve Antalya şosesinin İkmaline dair takrirleri Nafia 
Encümenine ve Burdur Mebusu Ali Ulvi Beyin, Bur
dur Meclisi Umumisi intihabatma dair takriri Da
hiliye Vekâletine havale olunarak muvakkat bütçe 
kanununun müzakeresine geçilip maddeleri aynen ve 
Heyeti Umumiyesi tayini esamiyle reye bilvaz 23 red
de karşı 87 rey ile kabul olundu ve Pazartesi gUnü iç
tima edilmek üzere içtimaa nihayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip 
Vehbi Haydar 

Kâtip 
Cevdet 

TUNALI HtLMt BEY (Bolu) — Efendim, maz
bata, Neşriyat Mücrimiyeti Kanun lâyihası mucibince 
bu baptaki muhakemelerin İstiklâl mahkemelerine tev
dii zımnında tanzim edilmedi. 

Mazbata, İstiklâl mahkemelerince mücrimiyet ve 
mahkûmiyet derecelerinin takdir edilmesini kabul edi
yor. Evvetlemirde Heyeti Vekileye Makamı Riyase
tin meseleyi işar ile, Heyeti Vekilece tebligatı lâzime 
icrası ve bu bapta alâkadar olanların hah yakzaya 
getirilmesi cihetini terviç etmiştik. Binaenaleyh ol-
veçhîie tashihini teklif ederim. 

ABDÜLGAFUR EFENDİ (Karesi) — ismail Sup
hi Beyefendi tarafından verilen hukuku aile karar

namesinin mevkii meriyete vazı hakkındaki takrir He
yeti Umumİyeye kabul değil, encümenlere tevdii ka
bul buyurulmuştur. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Antalya tariki hakkında 
verilen takrir için, Nafia Encümenine havalesi denil
miş, halbuki Nafia Encümenine değil, Nafia Vekâle
tine denilecekti, Nafia Vekâletine tevdii kabul edil
miştir. 

MUSTAFA SABRI EFENDİ (Siirt) — Adliye En
cümeninin, şimdilik kaydı vardır. Teklifin esası kabul 
edilmiş, zaman olmadığı için muvakkaten (şimdilik) 
kelimesi ilâve olunmuştur. Mazbatada kaydı vardır. 
«Şimdilik» kaydı zapta ilâve edilsin. Yani esas kabul 
edilmiş, fakat teşkilâtı esasiye programından sonra 
müzakere edilsin, o vakit nazarı itibara alınsın den
miş, teklif büsbütün reddedilmemiştir. 

• ABDÜLGAFUR EFENDÎ (Karesi) — Onu He
yeti Umumiye reddetti 

tSMAtL SUPHt BEY (Burdur) — Reddedilmedi; 
muvakkat denildi. Talikine karar verilmiştir. 

RElS — Rüfekayi kiramdan dört zatın ifadatı veç
hile tashih olunarak zaptı sabık hulâsasını kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. 

Zaptı sabık hulâsası tashih veçhile kabul edilmiş
tir efendim. 

2. — LAYİHALAR 

2. — Ankara vilâyetine merbut Çubukabat ve Zir 
nahiyelerinin kaza haline ifrağlarına dair kanun lâyi-
hası. 

RElS — Efendim evrakı varideye geçiyoruz. An

kara'ya merbut (Çubukabat) ve Zir nahiyelerinin kaza 
haline ifrağına dair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai 
kanuniye var (Dahiliye Encümenine sadalan) Dahi
liye Encümenine havale edilmiştir. 

«. — MUHTELİF EVRAK 

/. •— Halkın irşat edilmesine ve halk idaresinin 
tatbikiyle mıntıka müfettisliklrei ihdası temennisine 
dair Yalvaç'ta bulunan istiklâl Mahkemesi heyetin
den mevrut telgraf. 

REİS — Halk İdaresinin tatbik ve mıntıka müfet
tişlikleri ihdasına vesaireye dair Yalvaç'ta istiklâl 
Mahkemesi heyetinin telgrafı vardır, onu okuyacağız. 

Ankara'da Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Gittiğimiz ve temasa geldiğimiz mahaller ahalisi 

ahval ve vakayii hazıradan külliyen bihaber ve cüm
lesi muhtacı irşat olup bu cehaleti umumiyeden mem
leketin ulema ve eşraf ve mütehîzanı da nisabed?*-^ 
İstanbul envai vesaiti fesadiye ile halkın ahengi milli

ye olan İrtibatını kesre say ederken halkımız maat
teessüf meşale! hakikat ile tenvir olunmamıştır. Kür
sü Mecliste müdafaat memleket ve hukuku ümmetten 
bahseden rüfekamızın daireİ intlhabiyeferi dahilinde 
olsun vakayi ve hâdisatı millîye hakkında ibzalı malû
matı buyurmadıklarının şahidi oluyoruz. Meclisi Âli
nin mesleki hazırı siyasisi, düşmanın amal ve maka-
sıdı ve şeraiti sulhiye, âmmenin meçhulüdür, irşada 
memur edilenlerin dahili vatanda eseri mevcudiyeti 

âdeta namahsustur. Binaenaleyh halkı bir kütlei mü
nevvere halinde tevhit ve tehlike! tarihiye karşısında 
bulunduğumuzu telkin edebilmek için bugünkü müs
takil idarenin cesedi biruhu nakâfidir. 

— 255 — 
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Hâsıl ettiğimiz kanaati müteferrika ve müştereke 
şudur ki; tedibatı vakıa ile intibaha gelen halkın ce
reyanı hissiyatını bir kat daha tahrik için her mâni 
ve müşkül iktiham olunarak, evvelemirde halkın İda
re! Hükümetteki hukuku tabiiyesini temin, vazife iş
tirakini tâyin etmek üzere halk idaresinin müstacelen 
tatbikini mühim bir âmili muvaffakiyet olarak telâk
ki ediyoruz. Halk idaresini tatbik ve netayicini teshil 
etmek için her şeyden evvel mıntıka müfettişlikleri
nin Hıdasİyle beraber irşat ve tenvir vezaİfinin bu ve
saiti mutemede ile ifası ve artık tamamen tefessüh 
ettiği anlaşılmış olan şekli hazırı idarenin tebdili za
manının gelmiş ve hattâ geçmek üzere bulunmuş ol
duğunu müçtemian anlıyoruz. Binaenaleyh müteret-
tebi uhdei zimmetimiz olan kanaat ve malûmatı sa-
mimiyemizi arz ve iblâğ ile kesbi fahreyleriz. 
Yalvaçla Türkiye Büyük 
Mîllet Meclisi istiklâl 

Mahkemesi Reisi Aza 
Hamit Hüsrev Sami 

Aza 
Hamdi 

REİS — Efendim müsaade buyurun. 
TUNALI HİLMİ BEY {Bolu) Taallûku itibariyle 

irşat Encümenine havalesini teklif ediyorum. 
ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) — 

Encümeni mahsusa havale olunup ve Heyeti Vekilece 
tensip edilen mazbata ruznamede dahildir. Binaen
aleyh onunla alâkadar olan bu kâğıdın... 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Heyeti 
Vekilenin de mütalâası alınsın. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Bu telgrafna-
me iki cihete şâmildir. Birisi halk idaresinin tatbiki 
meselesi ki, encümen mazbatası ruznamede dahil ol
duğundan o hâsıl olmuş demektir. Diğer kısmı irşada 
dairdir. Bendeniz evvelce bu kürsüde söylemiştim. Ay
nı şeyleri teyit ediyorlar. O cihetle de Matbuat Mü
düriyetine mi havale buyurulur, yoksa İrşat Encüme
nine mi? Ona ait bir meseledir. 

(İrşat Encümenine sadaları) 

1. — Trabzon Mebusu Hüsrev Beyin, Ankardda-
ki Mektebi Harbiye Talimgahından neşet edecek zabit 
vekillerine maktuan yüz ellişer Ura teçhizat parası ita
sına dair teklifi kanunisi. (21133 mükerrer) 

REİS — Efendim, Mektebi Harbiye Talimgahın
dan zabit vekili olarak neşet eden efendilere bir de
faya mahsus olmak üzere maktuan yüz ellişer lira 

VEHBİ BEY (Karesi) — İçinde can alacak bir 
noktadan bahsediliyor. Meselâ sulh muahedesini eş
raf dahi bilmiyor deniyor. Bendeniz zannediyorum ki 
hepimizin de bu muahede hakkında sağlam ve katî 
malûmatımız yoktur. Gazetelerde müteferrik surette 
görüyoruz. Muanedename tabedilipte arkadaşlarımız 
baştan aşağı henüz daha tetkik edemediler. 

BİR MEBUS BEY — Hulâsası tabedildi ve ve
rildi, 

REÎS — Rica ederim muhavere olmasın, devam 
ediniz Vehbi Bey. 

VEHBİ BEY (Devamla) — Bu evrak, tetkik edil
mek üzere İrşat Encümenine gitsin ve bu irşat me
selesi memleket için gayet mühim bir meseledir. O İr
şat Encümeni ki, varlığıyla yokluğu müsavi gibi bir 
encümendir. Varolsun, bundan sonra da meydana çık
sın efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Telgrafın 
münderecatında şeklî idareye mugayir sözler de var. 
Heyeti Vekileye bu telgrafın aynı gelmemiştir. Yalnız 
Meclise gelmiştir. Binaenaleyh malûmatları olmak 
için evvelemirde Heyeti Vekileye ve bilâhara da ait 
olduğu encümene verilmelidir. 

MUSTAFA ZEKİ BEY (Dersim) — Reis Bey, 
daha iki gün evvel Kângırı'dan bir kadın geliyor. Ben
denizin eski neferimin anası. Efendim, diyor ki; ne 
muharebe yapıyorsunuz? Bize telkinat yapılıyor ki; 
İstanbul Hükümetinin sizde hiçbir şeyi yoktur. Topu
nuz tüfeğiniz olmadığı halde bütün askeri ve ahaliyi 
boş yere kırdırıyorsunuz. Kângırı burada kulağımı
zın dîbindedir, Hükümet ve bütün memurin uyuyor. 
En evvel Hükümet memurini vazifesini yapsın. 

REİS — Müsaade buyurun. Söz ile olmaz. Şimdi 
trşat Encümenine ait olan kısmın irşada havalesini 
ve diğer halk idaresine ait olan fıkranın encümeni 
mahsustan gelen mazbata ile tevhiden müzakeresini 
ve Heyeti Vekilenin de bu meseleden haberdar edil
mesini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. (Ka
bul sesleri) Şukuku selâsesi kabul edildi. 

itası hakkında Trabzon Mebusu Hüsrev Bey ile re
fikinin teklifi var, okuyacağız, 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Mektebi Harbiye Zabıtan Talimgahından zabit ve

kili olarak neşet eden efendilerin orduya yeni İltihak 
eden her zabitin katî bir surette ve kısa bir zamanda 
muhtaç olacağı ve kendi muhassasatlariyle tedarikine 

3. —- TEKLİFLER 

— 25<S — 
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İmkân bulamayacakları seyyar yatak, manevra san
dığı, dürbün, tabanca, elbise, çizme, muşamba vesai
re gibi mevaddı tedarik edebilmeleri için toptan bir 
paraya ihtiyaçları tabiidir. Dersaadette Mektebi Har-
biyeden çıkan zabitana verildiği veçhile beher efendi
ye bir defaya mahsus olmak üzere yüz ellişer lira teç
hizat parası verilmesi bugün için zaruri bir meseledir. 
Binaenaleyh, Heyeti Muhteremeden berveçhi âti me-
vadı kanuniyenin kabulünü ve ahiren çıkan efendi
ler mahaHi vazifelerine müteheyyii hareket oldukla
rından işbu kanunun müstaceliyetle müzakeresini tek
lif eyleriz. 

MADDE 1. — Mektebi Harbiye Talimgahından 
zabit vekili olarak neşet eden efendilere bir defaya 
mahsus olmak üzere maktuan yüz ellişer lira teçhizat 
masarifi verilir, 

MADDE 2. — İşbu Kanunun icrasına Müdafaai 
Milliye ve Maliye Vekâleti memurdur. 

Bayazıt Trabzon 
Hüsrev 

(Lâyiha ve Müdafaai Milliye encümenlerine ses
leri) 

FERtT BEY (İstanbul) — Söz isterim efendim. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Bunun müsta-
celen müzakeresi lâzımdır. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (İstanbul) — 
Efendim; bendeniz zanıvetfiyorurn kS, bu sene meldBep-
ten neşet eden zabiCara para İtası arzu buyuruluyor. 
Esasen MüdttfaaÜ Miniye VekâleTlİ bu meseleyi teftik*: 
etfoi ve kendilerine bu parayı her birine yü7er ura ol-
ınlaik üzere vermede içtin bir avans muamelesi cereyan 
etili ve maaşlarından tevkii odflnttk üzere yüz Ura. 
atvarfls veriffldî. ÇUnlkü alelacele bir şey yapılamazdı. 
Yafrwz bu surette bir şey yapıMı ve bîr kanun ile Mü
dafaai M#Jiye de Heyetti AıJiyeoizkten bunu rica ede-
« M r . Fakat yüz liradır, yüz eöi lira değildir. Avans 
olarak verilmiş olan bu paranın da mahsubu yapıtta-
cMtıf. YaıKi mualmele derdesttir. 

HÜSREV REY (Trabzon) — Bugün bu zaMteuı 
efendiler, ülk defa Hükümeti rrtüstakflte naımıra şaha-
detnarae yanlı diploma aldılar ve orada bulunan ha
zinen (kıyafetlerinden hakikaten müteessir oldular. 
Bu efendiler için bendeniz Fevzi Paşa HazretferSyle 
gortisttim. Maliye VefcNS Beyetfertdinfin buyurduğu g* 
bi, Fevzlİ Passa Hazretleri, bir kamın yaprimadığı için 
şkıHdEDÜk yüz lira ayırdık, eğer Meclisi MM kendi 
Hükümeti namına otamak çıUcan bu MbMa efendîtere, 

istanbul'da okluğu gibi, bir defaya mahsus otaak 
üzjens yüz ellişer Km teçhizat parası hakkında bir ka
mın katnıl edeme çok doğru otur dedi. (Kurtlar kaç efen-
•dildir? sesleri.) Zannederim yüz İki efendidir. Esa
sen bu venMecek para hayaıttm termin edecefcttr ve 
'bunun masfisi de vardır efendim. Şimdiliye kadar çı-
•kan zaibitona böyle yaplfemgtrr ve zannöderim Mec-
fei MM böyle bir şey için müzakere etmek İstemez 
ve müzakereye değmez. Bu, derhal kabul edilecek ve 
açık bhr meseledir. Yüz lira avans verdik buyurdular. 
Bununla bir sey yapılamaz. 

BİR MEBUS BEY — Yüz hıa ile bir fcait elbise bi
le yapılamaz. 

HÜSREV BEY (Trabzon) — En az bir paradır. 
İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Efendim, ben

denizin flkrîmce, Hüsrev Beyin taklifferii gayet doğ
rudur. Madem ki, Heyetti VeHile bunu temin etmiş-
tk ve yüz lira şjimdîden verihrıHirr, kanun gelinceye 
kadar efendilerin biç olmazsa âcil ihtiyaçları temin 
diürrilş demökKir. Kanun geldiği zaman bu ciheti 
tedbiri buyurursanız yüz yüz elti liraya ne ise, ona 
göre nriilteb-aikM BdmaJ edilir. Bendeniz o Sikirdeyim. 
Anrak bu vesHe ite de şunu da arz edeyüm ki, bugün 
Mekftebi Haıfiyedle diploma merasimi İcra ediflmiş. 
Ha^bı&'İ Meclisi Âdiniz ordunun tabii bir kunnaındanı 
olduğu halde ve ordu, Büyük Millet MecMroin or
dusu dJduğu hakte, Azayı kirama katliyen davetname 
gönKterttmerrtiş*. Bu cihete teessüf «derim. (İştirak 
edertöz sadalao.) 

TUNALI HÎLMt BEY (Botu) — M'eaefle malûm
dur. Başka bir noktaj nazardan tekfiftn vardır. Za
ten müzakereye başiartmıştır. ValeitJerin darlığı ve kıy
metli olması münasebötüyte müzakereye devamı edi-
'terdk hemen buna bir netice verilmesirti teklif edüyo-
ruım. 

REİS — Müsaade buyurun. Müidafaalİ Milliye Ve-
'kâ'tetliriin tamibi veçHite gelecek olan kainin Be Be-
yeferarfih'İn tekti fteHioii birleştirmek var. Bir de şimdi 
müzakere edip o kanunun gelmesine bırakmamak var 
JldL., 

O kanunla bHestörilmeslni arzu edenler lütfen et-
terfei katdrrstn. Kanunla birteştinilecek ve o zaman 
müzaıkere ohımucaik. 

2. — İçel Mebusu Ali Efendinin. Anamur'un li
va kafine ifrağına dair teklif! kanunisi (2/132) 

REttS — Anamur'un liva haline İfrağına dair İçel 
mdbuslaınntn teklflferi vardır. Dahiliye Encümeninle 
havale edSyoruz. 
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5. — TAKRİRLER 

/, — Karahisan Şarki Mebusu Mustafa Beyin, be- i 
deli ndkti kanununun tesrii müzakeresi hakkında tak
riri. 

R'EtS — Badeli nakdi kanunu hakkında Karahisan 
Şankİ Mebusu Mustafa Beyijn bîr takriri vardır. Onu 
okuyacağız, dMeytiMm. (Gürültüler.) R#öa ederim, 
dırileyelİm, nedir bakalen okunsun : 

KÂTÎP HAYDAR DEY — Bedelli nakdi kanu
nunun mtSKaoeten rnüzalkieresjnS talep ed&vor. 

MUSTAFA BEY (Karahisan Şarki) — Rüznamei 
mlüzakerat ve usulü müzakere hakkındaki takririmin 
lütfen reye vazıma müsaade buyurunuz. 

'Riyaseti Oelıiteye 
Majlûmu afileridir ki, bir içtimaa mahsus otan 

ruzname o İotsmada tamamen müzakere ölunamazBa 
bakiyeİ ruEnaıme içtimai âltideki ruztıamenm evveli
ne geçer. Halbuki, kfiraren meşhut olduğu üzere ruz> 
rtaroe hakkında bu tertibe rlkyet ohuomayıtp bir ruz-
'rtameye atl'inan bîr madde âti içt&naîarda mznaımeden 
raznatneye nakli haıyme ederek vakfen, güzleri gecır-
rnettte ve aylarca müzakeresine sıra gelmemektedir 
ki, bu da betfbalh* bedeli nakdi kanunudur. 

Bu kanun M ay evvel müzakereye konuldu. Kâh 
ruzoamenin evveline, kâh ahirime, kâbJİÇede vasatına 
geçerek ve şAmdS de arsai ruznameyi kaybedip gözden 
riihan dCmu t̂ur. Bu kanunun sön müzakeresinde; hiz-
.meri muvazzafa! askeriye müstesna olmak üzere, saitr 
mükellefim müslimeiden bedeli nakdi kabulü husu
su Büyük M'İBett Meclisinim ekseriyetiyle karargir ot-
du. Bu kararttı hilâfında bulunan aikalhyet taraftarını 
- ki halkçılar zıümresfinii tenkil eden zevat oİduHdannı 
tamir Mebusu Mahmut Esat Beyefendinin Yeni Gün 
Gaflete^ neşriyatından artlryoruz - bu zevatı kiram, 
Kanunu esasimizde ve Nizaımnameİ aafhiltatede olma
yan ve neticesi Meclîsin ahengi vifakma ve nihayet 
Meclisin infisahına baldi olacağı şüphesiz olan iııısîdadı 
müzakereye teşebbüs ve reizaınınaımeî dahili hilâfında 
usulü müzakereye mümalii patırtılar ve güruUüterte 
iCaıüiJİ müzalkerata sebebiyet verdfteTse de geçenlerde 
M'iMafaai Milliye Vekâletimden gelMiş olan ümeradan 
'bir zait küüsij hitabete çıkarak, efradı müslîmeden 
-mrfhltellif mekadiİrde ordularca bedeli nakdÜ alınmakta 
odduğundan biran evvel bu bedeli nakdi hakkında bir 
ıkaırar İtttihaztfyle tariki kanurtiye rajrtını teklif ettiği 
gibi beş m a t a muharebe devam ettiği halde bu be
deli nakdi kanununun çıkmaması yüzünden hüristiyan-

ferdan bir tek nefer siMı atoma affmamamıştrr ekseri-
yaöB mühatfeM öden rüfefcayı kiranı, Nizamnaımeî da-
'HÎDİriin 75 indi malddastnıe istinaden müslimlerden be
deli nakdî ahnmasına evvelce karar veriTmis. olduğu 
içten bu devrei İçtöîmaiyede bir daha müzakeresine ma
hal olmadığı™ .iddia ve maiddei mezkûredekli (ayni iç-
ttnaida) telbîrrM (devrei içtimaiye ile) tefcuY ediyoriar-
sa da (aynı İçtima) tabiri, Mealtelim'izde müteamil ol-
'duğu üzere, zabıt cetıideterimüzde birinci İçtimain ye-
dmdi celsesi, ikinci celsesi tabir ettiğim'iz 'İçttJmada-n İba
ret olarak bu ayni (içtima) tatoİrMn devrei içtimaîye 
•îte tefsirine imkân olamayacağı yrae ekseriyetin şu mu^ 
'hîk teMrîne îriküyajt usulü meşveret muUazıyatundatı 
ıfkıen, adait ve usulü efrengiye tebean müzakerenin jnr 
si5.-iadi.na teşebbüs olunması elbette doğru olamaz. Zi
ra ekalliyet, içtihadında musip olduğunu iddia ediyor-
isa ekseriyet, tarafdararti de aynî itikatta bulunup, bu 
gibi muhalif ictîhadiaitlta itibar, ancak ekseriyete ait 
ve münlrıaısırdır. Bu bapıta hükmü ekseriyeti inkâr ka-
vaidi küHiyeı sereye ve bütün cihanda muta olan usu-
M meşverette nakabili teliftir. 

Bu cümle ite beraber etkaltliyet taraftanımn istinat 
•eHHİTkrleni maddenlin ibareli sudur: 

{Heyeti umumlivece redklolunian töklîfter ayni iç*i-
ımada tekrar Mecltee tekidim olunamaz) rica ederim, 
idİkkait buyurulsun. Farzedelim ki aynli içtîmadan imi-
•ralt, devrei îçfflimatiye olsua Fakat evvelce reddolunan 
mesele, bir teklifi kanunî midir? Yoksa müteaddit Ci
heti mUştentil olan bir teklifi kanuninin bazı oüz*Ünü 
tadil mîdıiır? Şüphe yok ki tekBfi" kanuni reddotaırrea-
yıp yaferz bîr maıddeâMn müzakeresinde tadîlât İcra 
olunmasittdan ibarettir, 

Şundan da gaflet ohınmamairdır İd; bu misfllû 
mesaili içtibadiyede rücuun meşruiyeti', eîmmeİ müs-
limtnin bize yadigâr ettikleri kütüıbü ftkhryenin göz-
önıüne alınmasıyla saibMr. Haltta halta olan bir içti
hattan rücu ötmemek ve biterek ol hatada sebat eyle
mek tsemmi azimdir. Haıttâ riayete mecbur olduğumuz 
Kanunu esaısimîze ve Mizamnamei dahilimize dîklkat, 
edersek anlarız ki; hata olan içtihattan rticua Meclîs 
•saı'âbJtyettta'ndıır. Çünkü bir tekfifi kanuninin evvelâ he
yeti uımumlyesi müzakere ve badehu ikli defada beher 
maddeöİ ayrı ayrı müzakere ve tadil olunduktan sonra, 
kanunun heyeti umumiyesi ekserliyetlle kabul ohınıma-
dılkiça o tekfifi kanutııi kanun olamaz, Şu halde üç de
fa müzakereden geçmiş ve tadile uğramış olan bir tek-
IBfltn rühayet heyeti umumliıyesi kafoül olunmayacak 
reddî caıiz olunca, o teklifi karnininim bir kısmmı ta-
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dil ve tebdil dömek ewlâWUCarflflliir. İşte evvelce bi
rinci maddenin miüzafceresinde tadili karargür ofem bir 
fıkrasının şu salâhiyet dairesinde, encümenin teklifi 
üüerine, tekrar kabulü karargir olmuşutr. Maahaza bu 
kararın kabulü, bir kanun rdaHiyaBinde olmayıp, tek
lifi kanunlintin heyetli umumiyesi neye vazohınduğu 
vakit ekseriyetle verilecek kafadar o teklif kesbi ka
nuniye* edebiilecek*ir. ekalliyet taıafdaranS, yarti müs-
limîerden bedeli naildi kabul etmeyenler 'insfifdait ve pa-
tırtfılaria değil, iÇtÜtıattfaartnı, teklifi kanuninin heyeti 
limumiyesfoM kabulde takviye ve fefhar etmelidirler. 
Mevkii içtihadı ve usulü ıttühakaşa ve münazarayı ter-
fcedere'k gamete sütunlarından fstfJmdaida ve <meramto-
nnı Bervice yeltenmek, rüfekaıyı içtihadını renoMe ve 
ımöSalîni ımHeDİ tavik ve ızrar etmaklten gayri neye 
yarayacağını kendileri! izah buyursunlar. Binaenaleyh 
ztJkrotunau bedeli nakîdi kanununun, balâda arzotu-
<nan hakkı tekaddütnü veçhile, ilk nranamenin evveline 
billthal müzakeresinin heyeti umumiyece tahtı kara
ra alınmasını sefâmeti maslahat noktasından arz ve tek
lif eylerim. 

30 Teşrinievvel 1336 
Karahîsan Şarki Mebusu 

Mustafa 

<Taikririn kıraatti esnasında aıtfldekK muhaverat ce
reyan etntBstir) ? 

NEBİL EFENDÎ (KaraMsaırı Sahip) — Bu kanu
nun müteakeresî katiyen muvafik değildir. (Gürültüler.) 
Ordunun taarruza geçmiş dkhığu bür zamanda bedeli 
rralkdî kabuî dilmek ve müz^toeresM yapmak katSyen 
doğru değildir, dinaıyetnir. 

'MUSTAFA BEY <Karah!san Şarkî) — Çocuk 
oyuncağı midir? Oturun bir kerre, kitaba razı İseniz. 
(GtüriJltiiîter, olamaz sadaları, sMdetü patırdnar.) 
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REİS — Efendim rica edenin, bu, takrirdir. Okun
sun, kabul ederseniz ne âlâ, etmezseniz yine siz bi
lirsiniz. 

RAGrP BEY (Kütahya) — Serapa Meclis aza
larının şerefini ihlal edecek bir mahiyettedir. Böyle 
bir takrir okunmaz, tecaıvüz var. 

MUSTAFA BEY (Karahîsarısarkİ) — Zinbar ka
bul etmem efendim. (Şiddetli gürültüler, takriri geri 
alsın, bu hakarettir sadalon) 

HASAN BASRİ BEY (Karesi) — Takriri geri al
sın, bu hakarettir efendim. 

MUSTAFA BEY <Karahisanşarki) — Okuna
caktır. Ekseriyet var. Söyleyiniz Reis Bey. Dört ki
şinin gürültüsü ile Meclisin müzakeresi geri kalır mı? 
(Gürültüler) 

Burası münazara değildir, düşün mahalli değil
dir. 

REİS — Efendim rica ederim, okunsun, isterse
niz reddedersiniz. (Yine gürültüler) (Okunmaz sada-
lan) Efendim rica ederim, takrir okunur, istemezse
niz reddedersiniz. Niçin böyle yapıyorsunuz? 

NBBÎL EFENDİ (Karahisansahip) — Takrirde 
nezahat yoktur. Meclisin heyeti umumİyesine tariz 
ediyor. 

•İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Reis Bey Ni
zamname! dahiliye tatbik ediniz. 

©İR MEBUS BEY — Tahriri ihtiva eden takriri 
•nasıl olur da okuyorsunuz? 

REİS — Beyefendi, rica ederim, takririn okunma
sını arzu ediyor musunuz? ^Gürültüler) <Hayır kabul 
etmiyoruz, istemiyoruz sadaları) 

MUSTAFA BEY tfKarahisarısahip) — Kanunu 
esasi meydanda, takrir okunurken reddolunmaz. 

İSMAİL BEY (Erzurum) — Memleketi müdafaa 
edecek ancak askerdir, bedeli nakdi 'katiyen alınma
malıdır efendim. 

REÎS — Bedeli Nakdi Kanununu müzakere et
miyoruz. Rica ederim takriri okuyoruz. (Hayır ka
bul etmiyoruz. Takrir okunmasın sadaları) 

'MUSTAFA ZEKİ 'REY (Dersim) — Efendim gü
rültüyü mucip ohıyor. 

•MUSTAFA BEY (KarahJsarışarki) — Tahkire 
dair bir şey yok. Niçi nkuskulanıyorsunuz? 

REİS — Nebİl Efendi! Oturunuz rica ederim. 
NEBİL EFENDİ (Karahisarısahip) — Heyeti 

Umumiyeye öyle tariz etmesin. 
'MUSTAFA BEY (Karahisansarki) — Ekseriyet 

okunmasını talep ettiği halde okunmasın demek ol
maz. Okunmasın, peki ne olacak? 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Reis Bey, Ni
zamname! dahiliyi taitlbîk ediniz. 

NEBİL EFENDİ (Karahisarı Sahip) — Müzake
re olunamaz. Bugün bütün ordular taarruza geçtiği 
bir zamanda Bedeli nakdi kanunu iki defa müzakere 
olunamaz. 

'İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Müzakereyi siz 
nü İdare ediyorsunuz? Reis Beyefendi rica ederim, 
gürültü yapanlar] dışarıya çikanaız. Reis Bey ıfca 
ederim. NebÜ Efendi gürültü yapryor. Nizamname 
mucibince dışarı cikarmız. 

NEBİL EFENDİ (KaıaMsarı Sahip) — Vaktimii-
ai za-ya ettiğimizle kalacağız. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Meclis üzerin
de Nebfl Efendinin tahakkümü çekilemez. 1 
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BÎR MEBUS BEY — Okunsun, sonra reddohın-
sun. (Okunmaya devam edilir) 

KÂTİP HAYDAR BEY — Mustafa Bey, sen 
kendi takririni kendin dinlemiyorsun. 

NEBİL EFENDİ (Karahisarısahip) — Kendinin 
dinlediği yok zaten. (Gürültüler) 

REÎS — Efendiler, sükût edelim. (Takrire devam) 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim, medlulünü 
anlayamadık, rica ederim. (Gürültüler) 

REİS — Dinleyin efendiler. Bedeli Nakdi Kanu
nunun müzakeresine başlanmasını... (Gürültüler) 

Ruznamenin başına (Yine gürültüler) Müsaade 
buyurun. 

BİR MEBUS BEY — Bedeli nakdi yak. (Var sa-
daları) 

NEBÎL EFENDİ (Karahisarısahip) — Reis Efen
di, müsaade ediniz usulü müzakere hakkında... 

REÎS — Müsaade etmiyorum, oturunuz yerinize. 
NEBtL EFENDİ (Karahisarısahip) — Müsaade 

"buyurun. 'Bu mesele hakkında Riyasetin fikri başka 
türlü olamaz .Çünkü reyinizi İhsas ettiğiniz. Geçen 
gün kanunu müdafaa ettiniz. Bunun müzakeresinde 
Riyasete başkası çıkmalıdır. 

REİS — (Nebil Efendiye hitaben) : Oturunuz, 
(Gürültüler) 

NEBİL EFENDİ (Karahisansa'hip) — Nizamna-
mei sahili sarihtir. (Reis Bey nizamnameyi tatbik edi
niz sesleri) 

RBÎS — Efendim rica ederim, dinleyelim. Ben 
söyleyeyim de ondan sonra. Teessüf olunur ki, ağzım
dan çıkacak söz nedir, bitmeden bana nizamnameyi 
gösteriyorsunuz. Nizamnamenin o maddesini ben de 
biliyorum. Bedeli nakdi müzakeresinde ben de söz 
söyledim. Bu suretle ben Riyaset edemem. Buna 
karşı hâlâ söz söylüyor utanmadan. (Gürültüler) Hâlâ 
söyleniyor. Nizamnamei dahilide. 

NEBİL EFENDt (Karahisarısahip) — Utanma
dan lakırdısını geri alınız. Utanmadan diyemezsiniz 
diyorum. 'Bana bu sözü söylemeye sizin salahiyetiniz 
yoktur. Yalnız hocamsınız, hürmeti mahsusama var
dır. 

REtS — Senden hürmeti mahsusa istemem. (Gü
rültüler) 

NBBİL EFENDİ (Karahisarısahip) — Tecavüz 
ediyorsunuz. Sözünüzü 'geri alınız. (Gürültüler) Beni 
tahkir ediyor. Yağma yok. 

REİS — Rica ederim, sükûneti ihlal etmeyinıiz. 
(Gürültüler) 

MUSTAFA BEY CKarahîsarışarkİ) — Ne var ya-
'hu? Ayıptır bu!... 

NEBÎL EFENDt (Karahisarısahip) — Utanma
dan lakırdısını geri alınız. Böyle müzakere olmaz. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Sİz mi tahak
küm ediyorsunuz? Müzaikere olmaz diyerek. 

'REİS — Bugün Meclîs Nebil Efendinin tahtı ta
hakkümünde kalamaz. 

Efendim, Nizamnamei Dahilîyi tatbik ediyorum. 
(Nizamnamei Dahili mucibince Nebil Efendi dı

şarı çıkmazsa, Meclisi Nebil Efendiye terk ile biz çı
karız sesleri) 

BİR MEBUS BEY —Meclisi terkediyoruz. Ne
bil Efendiyi dışarı çıkarın. 

REİS — Rica ederim efendim, oturunuz yerinize. 
(Celse tatil olunsun sadaları) 

Nizamnamei Dahili mucibince dışarı çıkmız Ne
bil Efendi! 

BÎR MEBUS — Meclisin ahengini ihlal eden 
efendiler çıkmalıdırlar, 

HASAN BASRt BEY (Karesi) — Kimi kovuyor
sunuz? Rica ederim. 

REİS — Beyefendiler oturunuz yerinize, rica 
ederim. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Efendiler rica ederim, 
dışarıdaki millet buna nazar ediyor. Bugün bu mil
letin yegâne amiri bu Meclistir, Şu Meclisin manza
rasını kendinizden tecerrüt ediniz de düşününüz. Al
lah rızası için, Peygamber hatırı için. 

BİR MEBUS BEY — Yapan kim? Kendİnİzsİ-
niz. 

REİS — Efendim, riifekadan biri bir takrir ve
riyor, diyor iki : 

VEHBİ BEY (Karesi) — Vermez olsaydı. (Elfit-
netü eşeddü mİne&kat) 

REİS — Efendim rica ederim, dinleyelim. (Gürül
tüler) Rica ederim bir kere dinleyiniz. Şurada bir 
takrir var. Diyor ki; Bedeli Nakdi Kanununun mü
zakeresi takdim olunsun. Hüla&aüthülasa, bunun mü
zakeresinin takdimi şurada reye konacak. Bu kadar 
gürültü şu rey İçindir. 

'BtR MEBUS BEY — Tahkir var içinde. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Müsaa
de buyurunuz. Efendim, usulü müzakere hakkında 
bîr şey arz edeceğim. Efendiler, Bedeli Nakdi Kanu
nunun lehinde, aleyhinde bir şey söyleyecek değilim. 
Malumuâlimz, Meclisi Âlinizin bir kısmı lehinde, bîr 
kısmı aleyhindedir. Her iki tarafın 'kanaatlerini, nok-
tai nazarlarını takdir ve takdis ederiz. 
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Bunun kanun olması, tedvin edilmesi, mevkii 
meriyete konulması, Meclisi Âlinizin kabul ettiği esa-
sata göre, ekseriyeti mutlakasmm rey verilmesiyle 
kabildir. Bunun için kıymetli zamanlarımızı gürültü 
ile geçirmek zannediyorum ki, faydasız ve neticesiz
dir .Şunu da İlaveten arz edeyim t i ; kanun geçende 
tayini esami ile, prensip halinde reyinize arz olundu
ğu zaman, kabulü tarafında bulunanlar reddi tara
fında bulunanlardan birkaç rey fazlaydı. Vakıa ek
seriyetin her hükmüne itaat, inkıyat lazımdır. Fakat 
bu ekseriyet, kanunun kanun halinde kabulüyle, mü
zakereyi temin ederek, mevkii meriyete vazedecek 
bir derece de bir ekseriyet olsaydı, zaten Meclisi Âli
nizi idare eden Makamı Riyaset ve Meclisi Âlînizin 
o Makamı Riyasete vermiş olduğu salahiyet, onu bir 
dakika tehir etmezdi. Fakat biliyorsunuz ki, lehinde 
bulunanlar ekseriyeti teşkil ettiği halde dahi, kanun 
olarak müzakere edilip, mevkii meriyete konacak, ni
sabı müzakereyi temin edecek bîr ekseriyet olmadığı 
İçm bu, teehhür etmişti. Şimdi öyle bîr mesele kar
şısında kalacak olursak her iki tarafın da kanaati 
muhteremdir. Hiçbir tarafa diyemeyiz kî; kanaatini 
tebdil et. Bu İşin münasibi biraz tehir etmektir. 

BÎR MEBUS BEY — Bir haftadır tehir ediliyor. 
OASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Müsaade 

buyurun. O faalde ben. 
BİR MBBUS BEY — On haftada daha tehir et

sek hiçbir taraf kanaatinden vazgeçmez. 
HASAN FEHMİ 'BEY {Devamla) — Bunu ka

nun olarak çıkarmaya imkân göremiyorum. 
İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Reye vazedi

niz... 
HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Müsaade 

buyurun, arz edeceğim. Bendeniz ne lehindeyim, ne 
aleyh İndeyim. Birkaç gün tehir ederseniz, Meclisin 
asabiyeti geçer, müzakere edilebilecek tur şekil alır. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Men'i Müski-
rat Kanunu ilki reyi ekseriyetle tatbik edilmiştir. Ha-
tırlatmm zatıâlînize. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Birkaç 
gün daha sabrediniz, bir şekli makul ile çıkaralm. 

3. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, Ereğli 
Kömür Madenlerine beylülmcd ve Evkafça vaziyet 
edilmesine dair teklifi kanunisi, <(2jl3S) 

REİS — Ereğli kömür madenleri hakkında Tu
nalı Hilmi Beyin takriri var, okunacak : Fakat ga
yet uzundur. Münasip görülürse kendisi izahat ver-

Rüfeka aralarında görüşürler. Yoksa milletin en kıy
mettar zamanlarını zayi etmeyelim. Zaten haftada 
üç defa içtima yapıyoruz. Oünler de kısa olduğu İçin 
üç saatten fazla içtima edemiyoruz. Bunu da Bedeli 
Nakdî Kanunu etrafındaki bi faide münakasat ile 
geçirirsek, zannederim doğru bir şey yapmış olma
yız. Bunun içm 'Bendeniz her iki taraftan da rica edi
yorum, birkaç gün daha sabrediniz ve şekli hususi 
de anlaşmak yoluna bakmız. (Reye sadalan) 

TUNALI HİLMİ (BEY (Bolu) — Cumartesi mü-
zakeratına ithal edilsin. Rica ederim. 

İSMAİL SUPHİ BEY «Burdur) — Hayır, bugün
kü ruznatneye dahildir. 

REİS — Şimdi bu, bir takrir meselesidir. Bedeli 
Nakdi Kanununu müzakere için ortaya koymadık. 

YUSUF ZIYA BEY <Bİtlis) — Müsaade buyu
run efendim, bu mesele Bedeli Nakdi Kanunu mese
lesi değil, bir izzetinefis meselesidir, ekseriyet mese
lesidir. Akalliyet ekseriyeti menedecek mi, etmeye
cek mi? İş burada. Akalliyet ekseriyete ittiha mecbu
riyetindedir. Kanun böyledir. Rica ederim. Ruzna-
meye geçiriniz. 

REİS — Müsaade buyurun efendim. Nebil Efen
dinin de bize verdiği ders mucibince ben Bedeli Nak
di Kanununda söz söyledim. Eğer onu müzakereye 
koyacak iseniz Hasan 'Beyin Riyasete gelmesi lazım. 
Fakat şu celsenin nihayetine kadar şurada birkaç şey 
var, onu çıkaralım. 

İSMAİL SUPHÎ BEY (IBurdur) — Reye vazedi
niz efendim. 

ŞEVKİ BEY (İçel) — Hasan Beyin fikrim, tehir 
meselesini reye koyunuz efendim. 

REİS — Mustafa Beyin takririni kabul edenler 
ellerini kaldırsın. (Ekseriyet yok sadalan) Takririn 
reddini kabul edenler ellerini kaldırsın. Efendim, (35) 
kişi kabul, (68) kişi ret. (Alkışlar) 

İSMAİL SUPHt BEY (Burdur) — Retten maksat 
nedir Reis Bey? 

REİS — Mustafa Efendinin takdime ak olan tak
riri reddolundu. 

sin, lazımgelen Encümene havale edelim. (Muvafık 
sadalan) 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim, Ereğ
li harvzai fahmiyesi Sultan Mahmut zamanında keşfo-
lunmuştur. Oradaki madenler gittikçe nazarı dikkati 
cetbediyor, Cemretraekân Sultan Abdülmecid zama-

3. — TEKLİFLER (Devam) 
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nmda Bvkafı hümayuna ilhak ediliyor .Otuz bin ku
ruş bedeli mukataa üe tersanei amireye raptediliyor. 
Tersanei amire senevi {30) bin kuruş bedel ile, kö
mür kumpanyası namiyle bir kumpanyaya teşkil ede
rek işe 'girişiyor. Bar zaman bu suretle işler devam 
etmekte iken yerli ve yabancı müteahhitler çıkıyor. 
Evkafı cehle bu müteahhitler elinde işlemle işlemle 
bîr zaman geliyor ki büsbütün Hükümetin nazarı 
dikkatini cel'bediyor. Yaver Paşa İsminde bir zat bu
raya gönderiliyor, (1281) tarihinde ki oldukça esaslı 
olan bir teşebbüs. Maatteessüf her ne kadar güzel 
neticeler veriyorsa da 1283 senesinden sonra Hükü
metin irtikâp ettiği bir cinayet vukua geliyor ki o da; 
kardif kömürlerine bile muadil kömürü bulunan bu 
Ereğli havzasının mahsulatından istifade edeceği yer
de, Hükümetimiz İngiliz kömürlerinin mubayaasına 
başlıyor. Onun üzerine madencilik büsbütün düşü
yor. Her ne kadar terakki ediyorsa da bu yüzden 
birçok Müslüman ailelerinin ocağı sönüyor. (1308) 

/ .— İçel Mebusu Ali Sabri Efendi ile rüfekası- j 
nm, şimdiye kadar azil ve nasbedüen memurinin bir 
listesinin Heyeti Vekileden talep edilmesine dair tak
riri İle, Biga Mebusu Hamit Beyin, Ankara Ceridei 
resmiyesinin bir hali mükemmeliyete ircaiyle evamir 
ve mukarreratı resmiyenin mezkûr ceride ile ilanına 
dair temenni takririne Büyük Millet Meclisi Riyase
tinin cevabi tezkeresi. 

REtfS — Efendim 7 Temmuz tarihine kadar azil 
ve nasbedilen memurin cetvellerinin gönderildiğine 
dair Heyeti Vekilenin tezkeresi var okunacak : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

2.10.1336 tarih ve zabıt kalemi 351-862 numaralı 
tahriratı samileri cevabıdır. 

1. — Bu bapta vekâletler tarafından tanzim ve 
irsal kılman cetvellerin rapten takdim kılındığı. 

2. — Matbuat ve istihbarat Müdüriyeti Umumi-
yesi tarafından bir ceridei resmiye neşrinin Heyeti 
Vekilece karargir olanak alâkadar makamata ioabe-
den tebligatın ifa edildiği maruzdur efendim. 

30 [Teşrinievvel 1336 

T. B. M. M. Reisi 
Mustafa Kemal 

HASAN FEHMt BEY (Karesi) — Ait olduğu 
encümene havale olunsun. 

tarihinde, adı Osmanlı, fakat sermayesi Fransız ol
mak üzere bir şirket teşkil ediliyor. Yavaş yavaş 
efendim - kısa •kesiyorum - bu şirket işi daha ziyade 
ileri vardırarak hakikaten ocakları ocak haline geti
riyor ise de maatteessüf Osmanlı ve Müslüman bun
dan istifade edemez oluyor. 

Efendim, otuz bin kuruş bedeli mukataa İle Ter
sanei amirenin ve dolayısıyla beytülmalin malı olan 
bu Ereğli havzai fahmiyesi neden yabancı ve naehil 
ellerde kalsın? Teklifim budur. Takririm lütfen ev
velemirde Seriye Encümenine havale edilsin, tetkİfca-
ti seriye icra edilsin, mademki beytülmalindir. Evkaf
ça, beytülmalca bu havzai fahmiyeye vaziyed edilsin 
ve bu bapta evvelemirde bir kanun tanzim edilsin. 
(Muvafık sesleri) 

REİS — Seriye Encümenine havalesini kabul bu
yuranlar ellerini kaldırsın... Kabul edildi, havale olun
du efendim. 

FEYYAZ ALt BEY (Yozgat) — Ruznameye it
hal olunsun da, okunsun. 

REİS — Bunda her encümenin alakası var. 

ŞEVKİ BEY (İçel) — Şubelere havale buyurun. 
•MALÎYE VERİLİ FERİT BEY — Başkkabete 

verilsin. 

REİS — Bunun en münasibi Ferit Beyin teklifi
dir. Başkâtip Beyde durur, merak buyuran zevat gi
der bakar. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Bu cetve
lin esasen Meclisi Alice talep edilmesinden maksat, 
birtakım, naehillerin ve müviyetleri malum olmayan
ların mühim vazifelere tayin olunarak Anadolu içe
risine 'kadar gönderümemesmi temindir. Maksat bu
dur. Binaenaleyh ruznameye dahil edHerek sair rü-
fekayı kiramın haber almasının temin edilmesini tek
lif ederim. 

REİS — Esami okunsun mu buyuruyorsunuz? 
{Hayır Başkitabete sadaları) 

Rica ederim. İki rey var, biri ruzname
ye dahil olup esamileri okunmak, icincisi başkâtip 
nezdinde bulunup merak eden rüfekayı kiram mü
talaa etmek. Başkâtip nezdinde bulunup merak eden
lerin orada okumasını arzu edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Başkâtip nezdinde bulunması ekseriyetle 
kabul olundu. 

4. _ TEZKERELER 

— 262 — 



1 : M 1 . 11 . 1336 C : 1 

7. — MAZBATALAR 

1. — Hazinei hassaya alt bulunan emlak ve ara
zi muamelatı tasarrufiyesine dair kanun layihası ve 
Kavanİni Maliye ve Muvazeneİ Maliye encümenleri 
mazbataları. 

REİS — Efendim nıznamei müzakerata geçiyo
ruz. Hazinei hassaya ait emlak ve arazinin muvak
katen Maliyece idaresi hakkında layihai kanuniye 
var» 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Ekseriyet 
yak efendim, 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Meclisin 
küşadında ekseriyet vardı ya. <Hayır sadalan) 

REİS — Ferit Bey, buna dair izahat verecek rai
sinin? 

MALÎYE VEKİLt FERİT BEY — Efendim Ha
zinei hassanm malumuâliniz emlaki var. Bu emlaki 
bugün biz bilfiil idare ediyoruz. Heyeti Aliyenize 
takdim ettiğimiz bu kanun onu teşri etmek yani meş
ru bir surete kalbetmek içindir. Çünkü meydanda 
kalmış Hazinei hassa çift lika tını şüphesiz büsbütün 
İdaresiz bırakamayız. Yalnız Hazinei hassa emlaki 
denilince iki türlü emlak mevzuubahistir. Bu noktai 
nazardan Heyeti Vekile tarafından Heyeti Aliyenize 
takdim edilen layihada, bu iki noktai nazarı Heyeti 
Aliyenize arz ettik. Bidayeti Meşrutiyette Hazinei has
sanın elinden alınarak emlaki emiriye meyanına it-
<hal edilerek, Maliyeye raptedilmiş çifüikat ve emlak 
var. Bu, birinci nevi... Diğer bir nevi de, Hazinei has
sanın doğrudan doğruya, ta kadimden beri, idare et
tiği Hazinei hassa emlakidir, çiftlikatıdır. Mütarekeyi 
müteakip, Meşrutiyetten sonra Hazinei Maliyeye 
devredilmiş bulunan çiftlikaU da istanbul Hükümeti 
bir kanun ile yeniden Hazinei hassaya vermiş, bunu 
bu surede kalbetmekte güya bir fayda telakki etmiş. 
Demiş ki : Hazinei hassanın işgal altına düşen yer
lerde de bu tarzda emlaki mevcuttur. Eğer bunlar 
doğrudan doğruya Hazinei maliyeye aittir denilirse, 
işgal eden devletler tarafından derakap zapt ve mü
sadere edilir. Fakat Hazinei hassaya ait bulunursa 
emlaki hususi yeden addedilebİlmek ihtimali vardır. 
'Binaenaleyh bu vaziyetteki çiftlikatı kurtarmak İçin 
usulü takip etmiş, şimdi biz her ne maksatla olursa 
olsun böyle bir mütalaanın varit olması ihtimali 
mevcut olduğundan dolayı Hazinei hassaya ait em
laki ayrı ayn maddeler ile Heyeti Aliyenize takdim 
ettik. Dedik ki, Hazinei hassai şahaneye ait bulunan 
çifüikat ve bunlar üzerinde bilumum muamelatı ta-

«arrufiyye Hazinei müşarünieyhaya niyabeten Hazinei 
maliye tarafından idare edilecektir. Birinci maddede 
bugüne kadar • tabu doğru değil - Ankara Hükü
metinin bidayeti teessüsüne kadar doğrudan doğruya 
Hazinei hassa tarafmdan idare edilen çiftlikatı, Ha
zinei hassaya niyabeten, İdare edeceğiz. 

İkincisi : Niyabet demeden dedik ki - elimde şim
di matbu nüsha yoktur - falan tarihli kararname ile 
Hazinei hassaya iade edilen emlak ve arazidir. Yani 
bunlar esasen Maliyenin malıdır. «Bu sırada matbu 
madde vürut ettiğinden maddeyi okuyarak» 8 Kânu
nusani 1334 tarihli kararnamei muvakkat mucibince 
Hazinei hassaya iade olunan emlak ve arazî ve mües-
sesata ait bilumum muamelata sulhu umuminin ak
dine kadar ciheti maliyece bakılacaktır, 

Sulhu umumi akdedildikten soma bizim hudut
larımız dahilinde kalan aksam ne ise onlar tabiatiy-
le Hazinei maliyenin malı addedilecektir. Fakat o 
vakte kadar bunların bir kısmının niyabeten yani 
taarruz etmeksizin bir kısmının da muvakketen ta
biri ile Hazinei maliye tarafından idare editmesinj 
Heyeti Aliyenize teklif ettik. Mamafih fiiliyatta bun
ların arasında bir fark yoktur. Her ikisi de Hazinei 
maliye tarafından idare edilecektir. Yalnız şu kadar 
bir fark olabilir ki; Hazinei hassaya ait bulunan ve 
doğrudan doğruya Ankara Hükümetinin teessüsü 
zamanına kadar oraya merbut olan Hazinei hassa 
emlaki hakkında Heyeti Celilenizin müstakillen ve
receği bir kararla muamele İfa edilir. Fakat Hazinei 
hassaya ak olmayıp, muvakkat kararname ile iade 
edilmiş olanların ve bizim hudutlarımız dahilinde 
'bulunanların, bugün lafzan merbut olmakla bera
ber, Hazinei Celileye ait ohnak üzere üzerlerinde 
lazHiıgelen bilcümle tasarrufatı ifa edeceğiz, ikisinin 
arasmda böyle bir fark mevcuttur. Heyeti Aliyemz 
ne suretle takdir buyururca o tarzda hareket edilir. 
Arz edeceğim mesele bundan ibarettir. 

ıREİS — Efendim bu kanunun heyeti mecmuası 
hakkında müzakereden sarfmazarda maddelere ge
çilmesini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Ka
bul edildi. 

MADDE i. — Hazinei hassaya ak bulunan emlak 
ve arazi ve müessesat ve imtiyazat hakkındaki bilu
mum muamelatı tasarrufiye ciheti maliyece icra kı
lınacaktır. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Yok efen
dim encümen bunu bîr madde haline kalbetmiş. Hal
buki bendeniz arz ettim ki... 
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MAZBATA MUHARRİRİ FUAT BEY {Ço
rum) — 'KavaiTİni Mahyeninkini okuyorlar. Muva-
zenenkini okumuyorlar. Dikkat buyurun. Kavan-ini 
Malîye zatıâlinizin nofctai nazarını kabul etmiştir. 

MALİYE VBKİLİ FERİT BEY — Evet efen
dim, fakat «Hazinei müşarünileyhaya niyabeten> ta
birini kaldırıyorlar. Binaenaleyh bu; âdeta doğrudan 
doğruya vaziyet manasını ifnam ediyor. Bendeniz ri
ca ediyorum; Hazinei hassa hakkında müstakbeldi 
bir karar •verilinceye kadar «Hazinei ınüşarünEeyha-
ya «îyabeten»* muvafık olmadığını arz ediyorum. {Mu
vafık «adaları) 

MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MÜHAIRRİR'İ FUAT BEY (Çorum) — Encü
men namına arz -edeyim. Şimdi bendemiz bugün te
sadüf ettim. Bu malbuiar evvelce yoktu. Heyeti Âli-
yenize yeni gelen birisi, Heyeti Vekilenin teklifi; di
ğeri, Kaıvaniıû Maliye Encümeninim teklifi. Şimdi bu 
mesele Muvazene) Maliye Encümenunde de mevzuu-
feuhis oldu. Biz dedik ki; minelkadim Hazinei hassa
ya ait. Çünkü Hazinei hassaya ait emlâk ve arazi iki 
nevidir. Birincisi; mhıelkadkn Hazinei hassaya ait 
bulunanlar. İkincisi; Meşrutiyetin bidayetinde Hazi
nei Malîye namıoa alınıp, Maliye Vekili Beyefendinin 
buyurdukları gibi, bilâhara tekrar Hazinei müsarii-
ııileyha uhdesine teılkolunanlar. Dikkat buyuruldu 
mu? Ştmdi bugün bu kanunun Hükümetçe bize tek
lif olunmasından encümenimizoe anladığımız gaye. 
bu emlâk bugün mercisiz kalmıştır, binaenaleyh bun
lara bir merci tâyin etmek lâzımdır, bunlan yüz üs
tüne bırakmaktan İse emri idaresinin Maliye hazinesi 
tarafından deruhde edilmesidir. Bizim anladığımız 
gaye budur. Mademki böyledir; böyle olunca; her 
şeyde münakkahiyat lazım olduğu gibi, kanunlarda 
da Kezalik vuzuh ve «ıünaktkahiyat lâzım olduğundan 
ve tefsire daima az müsait olacak bir şedcrt ve tarzda . 
tanzim edilmesi tazim eden bulunduğu için, biz tut
tuk bîr maddei kanuniye yaptık ve dedik ki; elyevm 
Hazinei hassa uhdesinde bulunan emlâk ve arazi ve 
buna müteferri muamelâtın hakkı tasarruf ve istima
li, yani bu muamelâtı idariyeden mütevellit nutuk, 
muvakkaten Hazinei Maliye tarafından deruhde edil
miştir. Yahut edilecektir. 

MALtYE VEKİLİ FERİT BEY — Muvakkaten 
yok. 

FUAT BEY (Çorum) — Muvakkaten var efen
din, Eldeki matbularda yok, fakat bizim yap
tığımız Muvazene! Maliye Encümeni mazbatasında 
vardır. Bunun matfbuu belkiyedi âlinizde yoktur. Ev

velce tevzi olunmuştu Oraya dikkat buyurunuz, is
terseniz okuyayım. (Soğuk, okumayınız sesleri). Mü
saade buyurun. Evrak arasında vardır. (Kâfi sada-
•ları). (Okumaya başladı), (Soğuk efendim, kâfi ses
leri). 

REİS — Rica ederim dinleyiniz. 
'(Fuat Beye hitaben): Devam et, Beyefendi! 
ÜHeyeti Umumiyeye hitaben): Şimdiye kadar bi

tirirdi. 

FUAT BEY (Devamla) — tştou emlâk ve arazi, 
gerek ötöben beri Hazinei hassa uhdesinde bulunsun 
ve gerek sonradan uhdesine geçmiş bulunsun, her ne 
ise, mademki bu arazi Hazinei hassa uhhesindedir, 
Maliye Vekâleti de bunu. almak istiyor, eğer ala
caksa maksadım söylesin, ben söylemek istemiyorum, 
Kendilerinin kiraz ettiği nokta nedir anlamıyorum? 
İkinci maddedeki nh/abet tabirinin kalkmasına... 

TAHSİN BEY (Aydın) — Pek sarihtir. 

FUAT BEY (Çorum) — Ne sarihtir? Söyleyiniz, 
bendeniz anladım. Fakat birdenbire söylemeK istemi
yorum, ne anladrlarsa rica ederim söyleyiniz. 

TAHSlN BEY (Aydın) — Ben de söylemek iste
miyorum. 

FUAT BEY (Çorum) — Buyurun. Lütfen ne an
ladı nızsa... Diyorlar ki ikinci maddesinden «muvak
katen» tabirini kaldıralım. Biz bu niyabet tâbirini, 
Maliyenin bir Haeinei umumiye ve diğerinin bir ha
zinei hususiye olması itibariyle birinin yerine diğe
rinin niyabetini kabul etmediğimiz gibi, bazı esbabı 
mühimmeden dolayı da bu tâbiri muvafık görmedik. 
Bunun üzerine muvakkaten dedik. Şimdi «muvakka
ten» olunca ileride tekrar iade edilip edilmemesi me
selesi mevTuuba'his edilebilir. Eğer bunu istemezse
niz cnryabeten» tâbirini külliyen kaldırırsınız, «ni-
yalbaten»'i kaymazsınız. 0 zaman bu emlâk ve arazi, 
Hazinenin idare edeceği müddetçe daima yedinde 
kalır. Efendim mesele işte budur. 

MALÎYE VEKİLİ FERİT BEY — Bİr şey ar-
zedeceğan efendim. Beyefendinin müdafaa buyur-
dukları muvakkat, tevkît meselesidir. Fakat bilcümle 
muamelâtı fcasarrufıyeye muvakkaten müsaade edilir. 
Beyi bilvefa mı yapryoruz, ne yapıyoruz? Halbuki 
muvakkaten tasarruf bazıları için doğru değildir, 
Bazıları için, arz etmiş olduğum veçhile, Hazinei Ma
liyeye büyük birirtibatı, mukareneti, karabeti var ve 
bunlar hakkında bilûmum muamelâtı müteferrikayı 
Maliye yapacaktır. Bu nok-tai nazardan ikisini birleş
tirerek «muvakkaten» demek doğru değiMİr. 
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FUAT BEY (Çorum) — Satabilecek misimiz? 
MALÎYE VEKİLİ FERİT BEY — Maliyeye ait 

alanları. 

FUAT BEY (Çorum) — Olamaz efendim. Gördü
nüz mü beyefendiler? Maksat satmaktır. Şimdi dur
sun, satılmasın. Encümenin de noktai nazan budur. 
Demin- bendeniz bunu söylememiştim. 

FEYZİ BFENOİ (Malatya) — Malatya'da bir 
çiftlik bulunuyor. Hara diyorlar. Bir zamanlar ci
heti askeriye idare ediyordu. Her sene oradan ordu
ya İki bin at, 523 yük pirinç gidiyordu. Sonra Ma
liyeye terkedildi. Elhâsıl burasını şimdi tamamen it
laf ettiler. Bir gün bir memur geliyor, bugün alıyor 
Ibia Ura, urayor, başkasına veriyor. Bu suretle arada 
'büyük bîr niza ve cidal hâsıl oluyor. Bir tarafım ci
heti askerîye alıyor, blir taraıfmı mülkiye alıyor) her 
gün orada cidal vardır, şurası benim diyor, burası be-
>nim diyor, ya maliye veyahut askeriyeye terkedîlmesi 
lâzımdır. 

FERtT BEY (Çorum) — Müsaade buyurursanız 
biraz da ben izafaaıt vereyim. Maliye Vekili Ferit Be
yefendinin fikri pek sarihtir. Bazı emlâki elden çı
karmak meselesidir. Biz buna mümanaat etmek isti
yoruz. Malûmuâliniz, demin Fuat Beyin izah ettiği 
veçhile, Hazinei hassaya ait emlâk kî kısımdır. Bîri, 
mtinelkadim ellerinde bulunan emlâktir. Bir kısmı, 
1325 senesinde «"Emlâki müdevvere» kanunu muci
bince Hazine uhdesine geçerek, buna mukabil Hazi
nenin Sultan Hamid'in borçlarından on dört milyon 
fcüsur lira tediye etmiş olduğu kısım vardır. 14 mil
yon lira borcu Hazinei Milliye o emlâki müdevvere 
kanunu İle tediye etti, ve bir kısım emlâk ve araziyi 
de ona mukabil tefviz. 1336 Kanununda Ferit Paşa 
Hükümetinin emlâki seniyeye ilhak eKtiği kısım da 
•işte bu kısımdır. Demek akıyor ki. Hazinenin doğru
dan doğruya alâkadar olduğu arazi de mevcuttur. 
Atîyen halli icafcedecek bir meselej müthimmedir. Şim
diden bazı emlâkin satılması doğru değildir. Çünkü 
'büsbütün işin çapraşık 'btir hale gelmek ihtimali var
dır. Bizim (niyabet) tabinrfl koymamız bundan dola
yıdır. Muvakkaten idare eder. Esas budur. Heyeti 
Aljyeniz istediğiniz gibi kabul buyurursunuz. 

MALİYE VEKİLİ FERtT BEY — Doğru değil 
efendim. Müsaade buyurun. Şimdi efendiler. Muva
zene! Maliye Encümeninin de izah buyurduğu veç
hile, mesele ikidir. Birisi, Haminei hassanın malıdır. 
Hiç başka şeye lüzum yoktur. Bugün Ferit Paşa 
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Hükümeti tarafından, evvelce arz etmiş olduğum ve
sile ile, mazeret ile, doğrudan doğruya bu emlâkin 
Hazinei hassaya iade edilmiş olması, hiç bir zaman 
milletin bu arazi üzerindeki hakkı tasarrufunu imha 
ve ihlâl edemez. Bu gün de, yarın da şüphesiz Heyeti 
Âl iyeniz bu çiftlikâtın doğrudan doğruya Hazinei 
'millete ait bulunduğunu kabul 'buyuracaktır. Şimdi 
gelelim emlâki emriyenin sattlıp satılmamasına. Efen
diler, emlâki emriye daima Hazinei Maliye taralın
dan,.., 

FERİT BEY (Çorum) — Hazinei hassa başka, 
emlâki emiriye başkadır. Lütfen orayı ayırın. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (Devamla) — Bu 
İkincisi doğrudan doğruya Hazinei Maliyeye ait cift
likâtın ve bunlar da diğer emlâki emiriyeden başka 
'bir şey değildirler. Bu gün nazari olmak üzere Ha
zinei hassaya aittir. Binaenaleyh, hususî bîr idare
dir. O hususi idarenin burada bir memuru mesulü 
yoktur. Milletin tekmil hukukunu eline alan Millet 
Meclisi, Hazinei hassaya ait bulunan bu umuru da 
taıbiafciyle idare eder. Yalnız idareyi Heyeti Aliyentze 
kabul ettirerek meşru bir şekle kalbetmek suretiyle 
Hazinei Maliye tarafından bîr taarruz suretinde gös
termemek istiyoruz. Maksadımız budur. 

Şimdi emlâki emiriye aksamına gelince; bu em
lâki emiriye aksamı içerisinde • Hepinizin malûmudur 
ve daima arkadaşlarımız tarafından bendenize de 
birçok teklifaıt vaki olmaktadır - Birçok müteferrik ve 
biç bir suretle istifade edilemeyen şeyler vardır. Bun
ları Maliye bir taraftan müzayedeye vazeder ve sa
tar. Buna itirazınız var mı? (Var ya sesleri). 

'Meccanen vermek, Heyeti Aliyeniz tarafından 
tbir kanun ile kabul edilmeye vabestedir. O kanun ka
bul edilmediği takdirde, Haızrnei Maliyenin yapacağı 
muamele, müzayedeye vazeylemek ve bedeli lâyikı 
ite bunları satmak ve bunların mukabili bulunan va
ridatı devleti temin etmektir. Bunun haricinde, yani 
yine hukukan bunlara dahil olan ve muhafazası ve
yahut bey'i lazım gelecek olan birtakım emlâkli emi
riye daha mevcuttur. Bunların içerisinde, bilfarz İk
tisat Vekâteti filân yerde tay deposu, filân yerde hârâ 
tesis eder, bütçeye lâzım gelen tahsisatını kor, mua
melesi yapılıyor. Maliyeden oraya verilir. Bazısını ci
heti askeriye ister ve lüzum gösterecek olursa, yine 
ciheti askeriyenin tahsisatına mahsuben veyaihut bir 
kanunu mahsus île onlara verilir ve oralar idare eder. 
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Bunların haricinde bulunanları Maliye ya emanet 
suretiyle idare mecburiyetindedir veyahut ekseriyetle 
içerisinde sakin bulunan ahalinin de müstefit olma
sını ve arazinin bu yüzden muattal kaıhnaımasım, şim
di Diyarbekir Mebusunun (Malatya Mebusu sesleri), 
söylediği veçhile, bunların muaıttal ve perişan bir 
(hadde kalmamasını temtinen müsait bir surette tefrik 
eder. Meselâ bugün Eskişehir'de bulunan (Çifteler 
Çiftliği), içerisinde sakin bulunan ahalîye, münasip 
bir bedele raptedilerek, tevdi edilmektedir. Bunlardan 
iki kariyerin muamelesi tamamen yapılmış, diğerle
rinin muamelesi de yapılmaktadır. 

Hatta geçen günlerde bunların komisyonlarını teş-
Jdl ile bendertiz uğraştım. Muattal bir halde bulunan 
ve hiç bir işe yaramayacak bu gibi emlâki elden çı-
ıkarmak ve ahalinin işleyebileceği bir surette ahaliye 
taksim etmek elbette Hazinenin menfaati icabatmdan-
dır. RinaenaleyJiı bendeniz bu tarzda, Haızinei Ma
liyenin menfaatine muvafık gördüğüm zaman, şu 
ikinci nevi dediğim çtftHkât üzerinde; Heyeti A»ye-
nizin vekili olarak, istediğim bir tarzda tasarruf et
mekte hiç bir mânj görmüyorum. 

FERİT BEY (Çorum) — Müsaade buyurun Be
yim. Şimdi efendim, Maliye Vekili Beyefendinin iza-
'haliyle mesele başka bir 'bir şekil alıyor. Demin arz 
ettiğim vaktiyle emlâki müdevvere kanuniyle verile
rek Hazineye maleditais ve ahiren iade kılınmış 
olan kısmı bugün Hazfaıei Maliyenin malıdır, dfye 
haîleUmdk meselesi vardır. Yahut bu halli âtiye bıra
karak yine emlâk1! hususiyeden olarak, yani Hazinei 
hassamn malı olarak idare etmek meselesi vardır. 
Sonra bu mesele haUedümeditoçe bir kere bu, Ha-
zinei Maliyenin malı değildir. Yahut bu gürikü şekle 
nazaran değildir diyemeyeceğiz. 

MALÎYE VEKİLİ FERİT BEY — Malıdır 
efendim. 

FERtT BEY (Çorum) — Sizin teklif ettiğiniz ka
nunda kabul ettiğiniz anlaşılıyor. Çün'kü 1336 sene
sine devredilen emlâkte niyaheten idare ediliyor de
niliyor. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Yoktur 
efendim. Hayır efendim, niyaoeten yoktur onda. 

FERtT BEY (Çorum) — Esasta niyabet vardır. 

MAITYE VEKİLİ FERİT BEY — Evvela baş
ka bu başka.. 

FERtT BEY (Çorum) — Böyledir efendim. Fa
kat Hamnei hassanın malı olarak gösteriyorsunuz. 
İkinci maddede yalnız nevini değiştiriyorsunuz Sonra 

şurasını da nazarı dikkati âlilerine arz ederim ki, 
Hazine! hassa emlâki yalnız hududu mili iyemiz 
dahilinde kalmış olan yere münhasır değildir. Hu
dudu miUİyemiz haricindede vardır ve en istifade 
edilecek aksamı hududu mtlliyemizİn haricinde kal
mış kısımlardır. Bunları ne yapacağz. Bunları da biz, 
açık kapı ile, Maliye vekâletine satmak üzere me
zuniyet verecek olursak, hududu millî haricindekileri 
de ister ve satarsa ve bundan sonra da diğer bir ta
kım mesaili hukukiye tahaddüs ederse Meclisi Âlİntz 
ne diyecektir? Onun için biz, gerek münelkadim 
Hazinei hassaya ait olan ve gerek hukükan bizim, 
fakat şeklen Hazinei hassaya ait olan emlâkin hiç 
birisinin satılması taraftan değiliz. Demin emlâki 
emiriyeyi kardırmadılar. Emlâki emi ri yenin zaten 
işe yaramıyanlarını, bir çok masraf ihtiyariyle tami
rat ile bilmem ne İle uğraşmaktan ise, onların elden 
çıkarılması zaten muvafıktı ve bunu Hükümet öte-
denberi yapmaktadır. Bunları da yapsın. Fakat Hazi
nei hassaya ait cihetlerin ileride birtakım mesaili hu-
kükiyenin hudusunu istilzam edecek şekle girmesi 
İhtimali mevcuttur. Encümenimiz bunların şimdi
den satılması aleytandır. (Doğru sadalan). 

ıREİS — Efendim; müsaade buyurun. Şimdi He
yeti Vekİleden gelen Hükümetin teklifi veçhile mad
deyi bir kere daha okuyalım, iyi dinliyelim. 

FUAT BEY (Çorum) — Okundu zaten. 
REÎS — Bir daha okuyalım, tyi dinleyin. Sonra 

encümenin yapmış olduğu madde var, onu da bir 
daha okuyalım, ayrı ayrı reye. koyalım. Muvafık 
mıdır? (Muvafık sadalan). 

(FEY2Î EFENDİ (Malatya) — Malatya'da bu
lunan böyle bir çiftliğin ekser mahalleri bomboş 
duruyor. Çok yerleri sürülmüyor ve sürülmediğinin 
esbahı; bir zabit geliyor, gidiyor, birine veriyor. 
Velhasıl bunun satılması Hazinece enfa ve elzemdir. 
Maamafih en büyük nizaı ve cidali mucip oluyor. 
Bu mal satılmazsa arazinin sahibi yoktur. Bu mal 
satılmalıdır, satılmazsa faydası yoktur. Her halde 
bu çiftlik satılmalı ve parası Hazineye teslim edil
melidir. 

MUSTAFA SABRI EFENDİ (Siirt) — Böyle bir 
zamanda Hazinei hassaya ait olan kısmın tehirini 
teklif ederim, mevsimsiz ve naziktir. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Taallûku 
yok. Bir daha arz edeceğim. Tehir doğru değSdir. 
Çünkü idaresiz kalmıştır. 

ifltR MBBUS BEY — Satmak salâhiyeti Mali
yeye verilmemiştir. 
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IMALÎYE VEKİLİ FERİT BEY — Efendim. 
bendeniz, tekrar Heyeti Alİyenize arz ediyorum kî; 
ciheti Maliyeye ait olup, mütarekeyi müteakip Ferit 
Paşa kabinesi tarafından iade edilmiş bulunan em
lâkin, hangi taraftan olursa olsun, millete ait bulun
duğundan hiç kimsenin sek ve şüphesi yoktur, Em
lâki mü'devvere kanunu gayet vazıhtır, meydandadır. 
Kimsenin iddiaya ve zarar ve ziyan İddiasına hakkı 
olamayacaktır. Hiç şüphesiz Hazînei hassaya İade 
edilmiş olan bu emlâk, bir maddei kanuniye ile, iki 
satırla, yine millete iade ve avdet edecek şeydir. Bu 
noktai nazardan, bu nevi Hazinei- hassa emlâkinin 
esası tağyir ve tebdil edilemez. Efendi Hazretleri
nin buyurdukları gibi, meselenin nezaketini Heyeti 
Vekile de bildiği ve gördüğü için, Hazinei hassaya 
tamamen ait bulunan emlâk hakkında «Hazinei mü-
şarünileyhaya niyabeten» tâbirini kullanmış ve bu
yurdukları mahzurun önünü almıştır. Hazinei hassa 
mesaili katiyen mevzubahis değildir. Fakat evvelce 
doğrudan doğruya Hazinei ımlliyeye ait bulunan bu 
(gibi çiftlikâtın elde tamamen muhafazası veyahut ta
sarruf ve istimali meselesine gelmce; gerek milletin 
menfaati ve gerek devletin menfaati, selahi-
yetinin bunların içerisinden bazıları hakkında tama-
miı tatbiki, tamamii icrasına aittir. Çünkü orada 
bulunan ahali vardır, ekseriyetle kura vardır. Bunlar 
şimdiye kadar hep yarıcılık suretiyle çalışmaktadır
lar Muntazam bir idare olsa bile yine kendi sâi şah-
siilerinin mukabilini alamıyorlar ve arazinin daima 
kendiLerine tevziini istemektedirler. Binaenaleyh ara
zinin bunların kendilerine tevzi edilmesini ve muka-
satan kendilerinden bedel alınmak üzere satılmasını 
(her taraftan istenmektedirler ve her tarafta, muhtelif 
yerlerde tatbikat başlamıştır ve yapılmaktadır. 

MAZBATA MUHARRİRİ FUAT BEY (Çorum) 
Doğru değil, biz istemiyoruz, 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (Devamla) — 
Bunları Devlet tarafından tamamiyle muhafaza et
menin millet tarafına olan zararı şu suretledir. 

(Efendiler, eğer bu çiftliklerden her hangi birin
den üç beş milyon ika alabilirsek fena mu olur? 
Heyeti Aliyenize arz ederim. ahalimizin tutupta 
heühangi bir vergi İle tazyik ederek almak mı daha 
muvafıktır, yoksa bu çiftiklerden birisini feda ederek 
bu parayı almak mı daha muvaftktır?. (Gürültüler) 
•Binaenaleyh bazıları gayet vâsi olan ve Hazinei Ceh-
leye her halde büyücek bir irat temin etmesi mümkom 
bulunan bu çiftliklerin bazılarının satılması. Devlet 
namına da, menfaati müeddidİr. Hem Devlet hem 
millet namına... 

FERİT BEY (Çorum) — Mesele tavazzuh etti. 
RAOIP BEY (Kütahya) — Hududu millimizin 

haricinde kalan bu gibi ikinci kısım, Hazneye ait 
•oka.. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Bendeniz 
Maliye vekili Beyefendiye bir şey soruyorum. Bu Çif
teler çiftliği esasen... 

RAGIP BEY (Kütahya) — Hazinei Mahyeye 
iade olunan arazi hakkında ne muamele terettüp 
edecek? 

REİS — Efendim, muhavereye lüzum yok. 

MALtYE VEKİLİ FERİT BEY — Musalahauın 
şekline vabestedir. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Mademki kanunda 
«Niyabet» tâbiri kullanıyorlar. 

«MALİYE VİBKİLİ FERİT BEY — Ona ait de
ğildir, 

SÜLEYMAN SIRİRI BEY (Yozgat) — Bir şey 
soruyorum. Bu Çifteler çiftliği resen Hazinei has
saya ait emlâkten midir, yoksa Hazinei hassadan 
iken bİlâhara Hazinei Maliyeye İade edilenlerden 
mi? Köylülere, araziye ihtiyacı olanlara vermeğe 
başladık diyorlar. Niyabet tâbiri kullanmıyorlar. 

(MAZBATA MUHARRİRİ FUAT BEY (Çorum) 
— Hayır kullanıyorlar, dikkat buyurun. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Demin 
buyurdular ki; Çifteler çiftliği gayet vasidir, içerisin
de bulunan köylülere, araziye ihtiyacı olanlara ver-
meve başladık diyorlar. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Ba$lad*k 
değil, geçen sene verilmeğe başlandı. Bu kanun da 
Mâllara Ferit Paşa Hükümeti zamanında Hazinei 
hassaya alınan ikinci kısmı satmak istiyor, satmak 
maksadını tazammun ediyor. Eğer Muvazenei Maliye 
encümeninin teklifi kabul edildiği takdirde, bunlar 
satılmryacak, o nama idare edilecek demektir. Heyeti 
Vekilenin teklifi kabul edilecekse bu emlak de satı
lacaktır. Hulâsa bu (Kavanini Maliyenin teklifini ka
bul ederiz sadatarı). 

ıMUVAZENEl MALİYE En. M. M, FUAT BEY 
(Çorum) — Heyeti Vekilenin iki maddesi vardı. NiL 

yabeten kaydi olanların kısmı âzami, bugün hududu 
millimiz haricinde bulunanlardır. Ahfval tavazzuh et
sin, ondan sonra satalım. Böyle altmış milyon liralık 
bir araziyi. Maliye vekilinin dediği gibi, üç buçuk 
milyona satamayız efendiler. (AÜktşlar) (Müzakere 
•kâfi sa dalan). 
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[BESİM ATALAY (Kütahya) — Hazinei hassa
nın kendine mahsus mülkü oiması muvafık değildir. 
Hanedanı saltanatın maaşını millet veriyor, besliyor, 
bk de ayrıca bunlara mahsus emlâk ve arazinin 
bulunması katiyen doğru değildir. Bunların satıl
ması muvafıktır. (Gürültüler), (Hayır sadaları) Din
leyiniz bir kerre dinleyiniz! (Satrlmaz sadaları, gü
rültüler) Yazın güneş, kışın soğuklar artında çalı
şan köylülere verilmeli. Bedeli nakdi kanununun 
aleyhinde bulunan efendiler uyuyorlar mı acaba?... 
îşte halkçılık burada tecelli ediyor. Neden hüküm
darlar, neden şunlar, neden bunlar tüy yataklar üze
rinde yatsınlar da Anadolu'ya tasarruf etsinler? (Al
kışlar) (Bravo s adaları) Sonra efendiler; bunları sat
mazsak eski tarzda idare etmek istersek bunlar imar 
edilemez. Benim kenVİİ mülküm başkadır, başkasına 
ait olan mülkü imar etmek yine başkadır. Memleket 
mamur olur, halk arazî sahibi ölür, onlar da bir az 
rahatı terkederler, benim gibi, senin gibi çalışırlar, 
çalışsınlar!, 

^Alkışlar, bravo sadaları). 
HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Efendim, bu 

gürültüler şundan tevellüt ediyor Bu maddede de
niyor ki; Bilûmum muamelâtı tasarrufiyesi ciheti 
maliyece icra kılınacaktır. Yani sataak hakkını da 
veriyoruz. Bu mahzuru refetmek için bendeniz; Ha
zinei 'hassaya ait bulunan emlâk ve arazi ve müessesat 
ve imtiyazat, Hazinei müşarünileyhaya niyalbeten, 
Hazinei maliye tarafından idare, edilecektir demisin 
diyorum. Tasarrufu kaldıralım, idare edilecektir di
yelim. 

'MAZBATA MUHARRİRİ FUAT BEY (Çorum) 
Bilâkis aldanırsınız, maddenin ruhu zaten odur. 

HAMDI NAMIK (İzmit) — O başka mesele. 
Fakat tasarruf hakkını vermek için yalnız idare edi
lecektir diyelim, idaresini devredelim, eğer muvafık 
ise... (Zaten öyle sadaları). 

REİS — Efendim müzakerenin kifayesine dair 
takrir var. Beyefendileri Rica ederim, sükût ediniz. 

FUAT BEY (Çorum) — Bizim maksadımız, 
hudutlarımız haricinde kalan emlâk ve araziyi mu
hafaza etmektir. Bu ahvali fevkalâdede bunları elden 
çıkaramayız. 

Riyaseti Celileye 
İşbu kanun hakkındaki müzakere kâfi görülerek 

Muyazenei maliye encümeninin maddesinin kalbulü-
nü teklif eylerim. 

1 Teşrinisani 1336 
Mardin Mebusu 

Necip 

(Kabul, ret sadaları) * 
RBIS — Ayni mânada bir de içel mebusunun 

takriri vardır. Müzakerenin kifayesini kabul edenler 
ellerini kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. Efendim 
şimdi tadile dair bir iki takrir var, onlar da okunsun. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkari) — Efendi 
Hazretleri! bir şeyi, bir noktayı anlıyamadım; ge
rek encümenlere, gerek Maliye vekili Beye bir şey 
soracağım. Efendim, gerek Muvazene! Maliye encü
meni, gerek Beyefendi dediler.ki: Abdülhamit mer
humun on dört milyon lira borcu için Hazinei has
sadan bir takım emlâki Hükümet tefevvüz etmiş, bu
nu atmış, demek ki o mal milletin oldu. 

MAZBATA MUHARRİRİ FUAT BEY (Çorum) 
— Efendim, gaye başka... 

MAZHAR MÜFİT (Hakkari) — Rica ederim 
FuaıE Bey, sözümü bitireyim de Öyle söyle. 

FUAT BEY (Çorum) — Bugün Hazinei hassa 
uhdesindedir Velevki Hükümetin olsun. 

MAZHAR MÜFtO BEY (Hakkari) — Buraya 
çrkar söylerdin!.. Buraya çıkmalı (Müzakere kâfi, 
müzakerenin kifayetine karar verildi sadaları). (De
vam sadaîan)'. (Gürü1rüte>r). 14 milyon lirayı bu mil
let tediye etti mi? EM. Buna mukabil Maliyenin te-
favvuz ettiği araaiyi niçin saStrrmryorsunuz? Milletin 
hakkıdır. 

MAZBATA MUHARRİRİ FUAT BEY (Çorum) 
— Şi'mdi sattırmıyacağız. Zamanı değil. 

REİS — Efenîd'im, tadile ait takrir var, müsaade 
buyurun. 

AIBİDULLAH EFENDİ (izmit) — Hoca efendi 
müsaade buyurunuz. Buyuruyorlar kî; bu emlâk Ma-
ftyeaind-Lr. MaKyeye devroJunmuş... 

(REİS — Müsaade buyuruo! 

ABDULLAH EFENDİ (İzmit) — Allah aşkına 
söyleyeyim. Şimdi buou millet venmiş, millet sattır
mıyor, Maliye vermemiş, millet vermiş, millet satıl
masına razı akmuyör. Bu araziyi zenginler alacak, 
fukaralar atamayacaktır. 

MAZHAR MÜFİD BEY (Hakkâri) — Millet 
sattırmıyor, lakırdı nu bu? (Gürültüler) 

MUSTAFA ZEKİ BEY (Dersim) — Öyle ise 
miHetm fukarasına meccanen verilsin. 

FEYZİ EFENDİ (Malatya) — Cebren abntnış 
arazidir. 

REİS — Müzakerenin kifayetine karar veriftÜ. 
Rica ederim dinleyin. Tadil takriri var. 
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FEYZİ EFENDİ (Malatya) — Milletin malıdır. 
AJWüBıamfdm ne hakkı vardır? Cebren alınmıştır. 
Cebren alınan mafda, A!bdülhamdd,'m ne hakkı var
dır? 

REÎS — Muvazene! Maliye Encümeninin teklifi 
okunuyor^ 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Ret. 

REFİK BEY (Konya) — Karvamni Maliyemnki 
Okunsun. 

REİS — Reye koyacağım. Üçünü de okuVnıraca-
$ıntd 

MADDE 1. — Elyevm Hazineyi hassaya ait bu-
hman bilumum emfök ve arazi ve imtliyazata müte-
dair muamelâtı tasarrufiye ve İdariyenin hakkı isti-
mali muvakkaten Hazîne! Maliyeye verilmiştîr. (Ka
bul. ret sadaları) (Güniltüter). (Reye koyunuz ses
tenim 

Kuvatunî Maliye Eocümeoinia TekSfi 

MADDE 1. — Hazmei hassaya ait bulunan em-
lâk ve arazi ve müessesat ve imtiyaza* hakkındaki 
ibuumum muamelâttı tasarrufiye ciheti Maliye icra 
Icrlınacaktır. 

MADDE 2 . - 8 Kânunusani 1336 tarihli karar-
natnei muvakkate mucibince Hazânei hassaya iade 
otunan emlâk ve arazi ve müesmat ve İmtiyazata 
ait Mumum muamelât sumu umuminin akdine ka
dar kezaftk ciheti Maliyece icra edilecektir, 

MADDE 3. — İşbu kanun neşrinden muğberdir. 

MADDE 4. — tşbu kanunun icrasma Maliye Ve
kili mamurdur. 

'Mazbata Muharriri 
Süleyman Necati 

B. M. Meclisi Rliyaseti CeBesine 

8 Kânunusani 1336 tarihînde neşir olunan karar
name mucibince Harinai hassaya müdbvver emlâkle 
Hazinei müşarünfteyhanın ötedenbert uhÜeİ tasarru
funda bulunan bilûmum emlâk ve arazi vesaire hak
kındaki muam«15Jtın ahvalin tavazzuhuna değin ciheti 
Maliyece idare ve icrasma mütedair Umuru Maliye 
Vekâletince tanzim kıfamuı kanun lâyihası esbabı 
mucibe mazbatası Heyeti Vekîloce ledeltezekkür 
fcaSv%> olunarak berayi müzakere Büyük Millet Mec
lisi Riyasetinle tevdii takarrür etmiş olmakla ifayı 
muktazasmı rica ederim. 

<&t M, M. Reisi 
M, Kental 

(Esbabı -Mucibe Lâyihası 

8 Kânunusani 1336 tarihli kanarnainei muvak
katle I Eylül 1324 ve 21 Nisan 1325 tarihli iradei se-
niye mueîbinte ciheti Maliyeye terktollunan emlâk vs 
arazi Ve müessasat tekrar Hazînei hassaya İade kılın
mış ise de ahvali haztradan detayı bu gibi müdev-
ver eînlâk ve arazi ve sairenİn doğrudan doğruya 
Hazine! hassa tarafından idamesinin imkânsızlığına 
mebnî bunlarla ötedenıberi Hazmet müşarünifeyhanm 
uhdei tasarrufunda bulunan emlâk ve arazinin mercû-
siztiği nazarı dikkatle alınarak aynı menafÜn zâyaın-
dam vikayesi teemmül edilmekte hukuku tasamrfiye-
ye müteaMk bilumum muamelâtın dfaefi Maliyece 
ntyabeeen icrası münasip görülmüş ve bu bapta tan
zim kılınan liyihai kanuniye de takdim kriınmts ol
makla tasdikine ait muamelâtın icrasmı rica ederim. 

Heyeti VekStenin Tekttfi 
ıMADDE 1. — Hazine! hassaya aıît bulunan em

lâk ve arazi ınuessesat ve imtiyazat hakkındaki bilu
mum muamelâtı tasalrrufiye (Hazine! müşarüralley-
haya niyaJbeten) ciheti Maliyece icra kıhnacakttr. 

MADDE 2 . - 8 Kânunusani 1336 tarihli ka
rarname! muvakkat mucifbînce Hazİnei hassaya 
iade okutan emlâk ve arazi ve rrtüassesat ve tmdiya-
zata ait bilumum muamelât sulhu umuminin akdine 
kadar kezalik ciheti Maliyece İcra edilecektir. 

MADDE 3. — tsbu kanun nesrinden muteberdir.. 

MADDE 4. — l̂ lbu katoutoun icrasına Malîye Ve
kili memurdur. 

B. M. M. Reisi 
M. Kemal 
M, M. V. 

Fevzi 
Umum Da. Vv V 

Dr- Adnan 
MaL V. 

Ferid 
Na, V. 

tsmaü Fazılı 
Umuru îk. V. 
Mahmud Oeââl 

Umuru Seriye V. 
Fehmi 

Umuru Ait. V. N. 
Ahmet Muhtar 
Umuni Ha. V. 
Ahmet Muhtar 

Umuru Mf- V. N. 
Mahmud Celâl. 
Umuru SA. V. 

Dr. Adnan 
E, H. U- Reisî 

İsmet 

REFİK. BEY (Konya) — Kavanini Maliyenin 
teklifi muvafıktır efendiler. 

REftS — Efendim rica ederim. Muvazenei ma
liye Encümeninin maddesini okutuyorum reye ko
yacağım. 
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HAYDAR BEY <Kflttahya) — Bu son MU Mu-
vazenei Maliye Encümenininkfir. ODU okuyacağım. 

Muvazene! Maliye Encümeninin! Teklifi 
Hazinei hassaya atit emlâk ve arazi ve müessösait 

ve buna mütefem üntiyazat hakkındaki muamelâtı 
ta'sarrufiyenin ciheti MaEyeye aidiyeti hakkında tan
zim ve Heyeti Vekile kararıyla Meclisi âlrye tevdi 
olunup fincümöttinıiza havale buyumlan lâyihai ka

nuniye müsveddesi tetkik ve mütalâa oitundu. Bu hu
sus hakkında Maliye Vekâletince tanzim olunan es
babı mdbice lâyihasında bir aralık muvakkat karar* 
name ile ciheti M'atiyeye terk ve bİJâhara tekrar Ha
zine! hassaya iade kılınmış olan emlâk ve arazi ve 
ımüessetea* fle ütedeflberi Hazmeİ hassaya ait bulunan 
emlâk ve arazinin ahvali hazıra dolayısıyla Hazine! 
hassaca idaresi İmkânsızlığına şu surette yani idare 
cihetiyle meredsİz katmış ol'aln bu kabil emlâk ve ara
zinin Maliyece idaresi lüzumu dermeyan kılınmış d-
otasma nazaran şu esas encumenitnizce de kalbul 

' edHmi0r. Ancak emlâki mefkurenin aftvati müsta-
kileye nazaran muhafaza] şekil ve mahiyetleri mak
sadına mâtüif olarak lâyihai katouhtfye müsveddesin
de münderiç bulunduğu anlaşılan «Hazinei müşarüni-
leyhaya nıyabeten» cümlesinin tayyt ile buna mukabil 
«Muvakkaten*» ketimesmin vazmı ve kanunun bir 
maddeden ibairet olmak üzere mucmefan. Cerifibi te
mini maksada daha ziyade hadim olacağı mütalâa 
kılınmış ve o sünede tanzim olunatı lâyihai kanuniye 
müsveddesi leffen takdim eddbniş olmakla keyfiyetin 
Heyeti lAnumiyeye arzı tezekkür olunmuştur. 

14 Teşrinievvel 1336 
Muvazeneli Malîye 
Encümeni Reisi (M. M. 

Ferid Recaî Fuad 
Kâtip Aka 
Kozan" Eratınım 

Mustafa! Asım 

2. — Bolu Mebusu Dr. Fuad Beyin, sobalar ku
ruluncaya kadar Meclis içtimalarmm bir kaç gün te
hir edilmesine dair takriri. 

KATİP HAYDAR BEY (KiMahya) — Efendim, 
Dr. Fuad Deyim 'bir takriri var. 

- - Riyaseti CeÜHeye 
. Soğuğun şiddeti sdbasız salonda müzakereyi gayri 

müfcnldhı bir hafe. doymuştur. Bu hal sıhhatimiz üze
rinde tesirden hâli kalmayacağı ve kalorifer tesisa-

Aza Aza; 
Mardin IBurdur 
'Necip İsmail Suphi 

Aza 
Mehmet Şüiknül 

MADDE 1. — Elyevm Hazinei hassaya alt bulu
nan Mumum emlâk ve arazi ve müessesat ve iimtiya-
zata mütedair muamelâtı tasarruf i ye ve idariyenİn 
hakkı istimali muvakkaten Hazinei Mıaliyeye veriî-
tniştâr. 

REİS — Maddeyi kabul ederiüer ellerimi kaldırsın. 
Ekseriyetle madde kabul olundu. 

MADDE 2. — tşbu kaiıun tarihi neşrirdden İtiba
ren meriyülScradır. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler ellerini 
kaldırsın. îkinfci madde kabul ed'itd'i. 

ıMADDE 3. — î?bu kanunun Serasına Maliye Ve-
kMi memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kalbin edenler ellerini 
kaldırsın. Üçüncü madde kalbul edildi. 

Heyeti umumiyesi tâyini esami ile reye künaCak-

OPERATÖR EMÎN BEY (Bursa) — Tayını 
esamiye hacet yok. 

REÎS — Efendiler rica ederim, dinfeym. Kanu
nun heyeti mecmuasını kahıfl edenler lütfen el kal
dırsın. Kanunun heyeti mecmuası kabul edilmiştir* 
(Tayım esamiyle olacak sadaîan). 

REİS — Müstaceliyet karan var. (Evet, evet sa
daîan.) 

tının ikmaline kadar salona soba konacağı haıber 
alındığı cihetle sobaların kurulması için içtimain cu
martesi gününe talikini arz ve teklif eylerim. 

il! Tesriınisarai 1336 
Bolu Mehusu 

Dr. Fuat 
(Het sad'alıarı.) 
DR. FUAT BEY (Bolu) — Efendim soba kurula

cak ve camekânlarda yapılacağı için tabii bizim bu-

5. — TAKRİRLER (Devam) 
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rada öîmamamız. lâzımdır. Binaenaleyh Meclisin iki 
üç gun kadar tatil edilmesi lâzımıdır. CamckânJar 
lacaktır, yapılması için içtimain tehiri lâzımdır. 

REİS — Müsaade buyurun, tâyini esami yoktur. 
Oturunuz yerinize!.. 

/. — Adliye Vekili Celâleddin Arif Beyin mezu
niyetten avdetine kadar yerine bir vekil intihabı. 

Riyaseti Celileye 
R uz namede Adliye Vekâleti için vekil intihabı da

hil olduğu halde bir iki gündür intihap tehir olunu
yor, bugün intihap icrasını teklif eyleriz. 

1 Teşrinisani 1336 

Bitlis Mebusu Mardin 
Yusuf Ziya Necip 

REİS — Bugün intihap olmasına dair bu takriri 
kabul buyuruyor musunuz? (Kabul sadaları) 

MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarki) — Reye ko
namaz. 

REİS — Lahavle vela kuvvete illâbillâhülaliyüla-
zim. Ne olur reye konunca a Mustafa Efendi? 

Efendim, Adliye Vekâletine bir vekil intihap edil
mesini kabul buyurdunuz. Şimdi onu İntihap buyu
runuz da celseye hitam verelim. (Ayakta bulunan aza
ya hitaben) Beyefendiler salona buyurun! İntihap olu
yor, esami okunuyor, yerlerinize teşrif buyurun. 

(Heyeti umumiyesi kabul olundu. Tâyini esamiye 
hacet yok sesleri), (Gürültüler) 

REİS — Efendim dinleyelim, celseyi tatil etme
dik. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Biz de 
titredik. 

(Bu esnada Makamı Riyaseti Hasan Fehmi Bey 
işgal ettiler) 

REİS — Mevcudun ekseriyeti mutla kasını bula
madığımız için Adliye Vekâleti intihabım yeniden ya
pacağız. Reylerinizi ihzar buyurun. 

HASAN BASRİ BEY (Karesi) — Şimdi yaptığı
mız intihap Adliye Vekâleti Vekili içindir değil mi? 

REİS — Evet, yani Celâleddin Arif Beyin avdeti
ne kadar vekildir. Zaten geçenki kararımız da o yol
dadır. 

Kur'aya Çorum isabet etmiştir. (Ç) harfinden baş
lıyoruz. 

MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarki) — Bir kere 
de (K) dan başlasak olmaz mı? 

(Refik Bey Konya reyini sırası gelmeden attığın
dan dolayı) 

NAFİZ BEY (Canik) — Reyde niyabet cari mi? 

REİS — Kendi reyi. 
NAFİZ BEY (Canİk) — öyle ise benim de beş 

arkadaşım var, onların reylerini ben atarım. 
REİS — Başkasının reyi değil, kendi reyidir. (Na

fiz Bey, encümende işim vardır, sırası gelince işaret 
ediniz diye reyi bıraktı) 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Efendim mahke
mede işimiz var, biz de bırakalım. 

REÎS — Karışıklık oluyor. (Okunan esami hitam 
buldu) 

REİS — Rey vermeyen varsa reylerini lütfen ver
sinler. Arayi tasnife başlayacağız. 

(Ârayi tasnif için kur'a keşide edildi) 
(Vehbi Bey Karesi, Şemsettin Efendi, Cevat Bey 

ârayi tasnif ettiler) 
REİS — Adliye Vekâleti Vekili için intihabata iş

tirak eden zevatın adedi (117), ekseriyeti mutlakası 
(59) olması lâzım gelir. Abdülkadir Kemali Bey (54), 
Osman Nuri Bey (47), müstenkif (26), Şevket Bey (25)* 
Feyzi Efendi (1),. Bu itibarla muamele tamam değil
dir. Üçüncü intihabı yapacağız. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Kâtipler, varı
nı yoğunu, ölüsünü, dirisini okuyorlar. Vakit zayi olu
yor. 

REİS — (İsimleri okunanlar mevcut diye cevap 
verdiklerinden) Canım beyefendiler, rica ederim, yok
lama yapmıyoruz. Rey verecek efendilerin esamisi 
okunuyor. Yerlerinize teşrif buyurun. 

Esami kıraati bitti. İsimleri okunmayan var mı 
efendim? (Kur'a keşide edilerek) Cevdet Bey Kütah
ya, Ferit Bey Çorum, Mustafa Fehmi Efendi Bursa, 
Arayİ tasnife memurdurlar. 

Efendim âra tasnif olundu. Reye iştirak eden aza
nın adedi (113), bundan Osman Nuri Bey (43), Abdül
kadir Kemali Bey (41), Şevket Bey (Sinop) (11), Mah
mut Esat Bey (6), İsmail Suphi Bey (3), Feyzi Efendi 
Malatya (3), Yusuf Kemal Bey (1) rey aldılar. Dört 
müstenkif var. Şu halde ekseriyeti mutlaka olamadı, 
tekrar intihap yapılmak lâzım geliyor. Fakat bugün 
peşin baştan ben üşüdüm. (Bitsin sadaları) Hasan Feh
mi Bey lütfederlerse... 

8. — İNTİHAPLAR 
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'HÜSKEV BEY (Tntbzaa) — Müsaade buyurur
sanız intihapta tesettütü âra vardır. Oefecek içtimada 
yapalım. (Hayır bugün bibin sadalan) 

-REtS' — Efendim şimdi iki fikir var. Birisi; şim
di yapalım. Diğeri, âti içtimada yapalım. Reyinize arz 
edeyim. Oturunuz yerlerinize rica ederim. Nasıl arzu 
«derseniz öyle yaparız. Zaten şimdi yapmak asıldır. 
içtimai âtiye bırakmak bir tekliftir. Onu reyinize arz 
ediyorum, içtimai âtiye talikini kabul edenler elleri
ni kaldırsın. (Ret sadalan) Şimdi ikmalini arzu eden
ler ellerini kaldırsın. Pekiyi şimdi yapacağız. (Kur'a 
keşide edildi) (K) dan başlayacağız. Rica ederim bey
ler oturunuz yerlerinize, intihap yapıyoruz. Reyler ka
rışır, kontrolde müşkülât çekiyoruz, (isimler okundu) 

REtS — Rey vermemiş zevat reylerini istimal et
sinler. Tasnife başlayacağız. Başka rey vermeyen var 
mi? 

NAZIM BEY (Tokat) — Ne demek? Okundu bit
ti. Tekrara ne hacet? 

. 1 5 » C Î 1 

REİS — Efendim malûmu aliniz;' bulunmayanla
rın esamisini ikinci defa okutmak nizamname iktiza
sındandır. Fakat vakit dar olduğu için bendeniz çağı
rıyorum. (Arayı tasnif için kur'a keşide edildi) 

<Nâzım Bey (Tokat), Nuri Bey (Sürt), Osman Fev
zi Efendi (Erzincan) ârayi tasnife memur edildiler) 

REtS — Üçüncü intihabımız, malûmu âliniz ekse
riyeti izafiye intihabıdır. Reye iştirak eden tamam, 
muamele de tamam. Fakat zaten üçüncü intihapta ek
seriyeti mutlaka bulunmasaydı bile ekseriyeti İzafiye ile 
muamele bitmiş olacaktı. Osman Nuri Beyler Abdül-
kadİr Kemali Bey arasında yapılan üçüncü intihapta 
(44) rey Osman Nuri Bey, (64) rey Abdülkadir Kema
li Bey aldılar. Şu halde Abdülkadir Kemali Bey kazan
mıştır. Perşembe günü bermutat İçtima edilmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma Saaft : 4*30 Badezzeval 
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