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BİRİNCİ CELSE 
Açılma Satati : 1,30 Sonra 

REtS : tklaci Rcfcrekffll VeMjfc Efen*» Hraretferfi 
KATİPLER : Rtfök Bey (Koraya), Feyyaz Ât Bey (Yozgatt) 

REİS — Efendim, Meclisi açıyorum. Zaptı Sabık hulâsası okunacak : 
{Kâtip Refik Bey; zaptı salbık hutasasuu okudu) : 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

'BüıiMOİ Ceüsö 
Reisısani Vekilli Vehbî Efendi Hazretlerinin tamı 

riyasetlerinde saat 1,50 de inikat etti Zaptı sabık hu
lasası kıraat ve tadlten kabul olundu. 

Ankara'ya merbut iki nahiyenin kaza haline if
rağı hakkında Heyeti Vekileden mevrut lâyifrai ka
nuniye İle Anamur kazasının liva haHine ifrağı hak
kındaki îçet mebuslarının tekîifi Dahiliye Encümertİ-
ne havale olıundu. Mektebi Hanbiyeden bu sene ne
şet eden Efendilere yüz elfişer lira îtasma dair Trab
zon Mebusu Htiısrev Beyin teklifinin Heyeti Vekile-
den bu bafota gelecek kamınla tevbiiden müzakeresi 
tasvip ve halk idaresinin tatibikme ve mıntaka müfet-
tişlikteri ihdasına dair Yalvaç'ta istiklâl Mahkeme
sinden mevrut telgrafın irşada ait kısmının tetkiki 
(için İrşat Encümenine havalesine ve teşkilata ait kıs
mımın da Encümeni mahsus mazbatasiyle müzakere
sine ve Heyeti Vekilenin bundan haberdar edilmesi
ne karar verildi. 

Karamsarı Şarkî Mebusu Mustafa Beyin bedeli 
nakdi kanununun tesrii müzakeresi hakkındaki tak
riri reddotundu. 

:TunaJt HBm'i Beyin Ereğli kömü ocakları hakkm-
daki takrir Sereye Encümenine havale edilidi. 7 Tem
muz tarihine kadar azil ve naslbedıilmiş olan memu
rin cetvellerinin irsal edildiğine ve Ankara'da bir Ce
ride! resmiye neşir krlmacağma dair Heyeti Vekileden 

RBtS — Evrakı varideye göçüyoruz : 

/. — Seriye ve Evkaf bütçelerinin gönderildiğine 
dair Seriye vekâleti tezkeresi 

REtS — Seriye ve evkaf bütçesinin gönderildiği-
tne dair Seriye vekaleti tezekeresi var. Muvazeneı ma
liye encümenine gönderildi. 

2. — Seriye vekâleti bütçesinde münakale İcrasına 
dair Seriye vekâleti tezkeresi 

mevrut tezkere kıraat ulunarak mezkûr cetveHerin 
BaskRabet nezdinde hıfzına- karar verilerek Haainei 
hassaya ait emlâkin ciheti Maliyece idaresine dair ka
nunun müzakeresine geçildi. Heyeti umumiyeti hak
kında müzakere kâfi görülerek Muvazeneİ Maliye 
Enoümen'imn teklifindeki maddeler aynen ve heyeti 
umumliyesi ekseriyetle kabul olundu. 

Badehu Adliye Vekâletine bîr vekil intihabı mua
melesine mübaşeret olunup birinci ve İkinci ârtÜhap-
tarda ekseriyeti mutlaka hâsıl olmadığından üçüncü 
defaki İntihapta Afodülkadir Kemali Bey (64) reyle 
ihrazı ekseriyet eyledi. Perşembe günü içtima edilmek 
üzere saat (4,5) sonrada celseye nihayet verildi. 

Reis Kâtip 
Fehmi Refik 

Kâtip 
Mehmet Rasim 

RBÎS — Zaptı sabık hakkında mütâlâa var mı? ' 

ŞEVK! BEY (İçel) — Liva haline ifrağ olunacak 
mahal, Karaman değil, Anamur'dur. Binaenaleyh, 
Anamur olarak tashih olunsun. 

REİS — Anamur okundu. Başka söz söyleyecek 
var mı? (Hayır sadalan) Zaptı sabık hulasasını ay
nen kabul buyuranlar ellerini kaldırsın. Zaptı sâlbik 
Masası aynen kabul olunmuştur. 

REİS — Seriye bütçesinde münakale icrasına dair 
Seriye vekâletinin tezkeresi var. Muvazeneli Maliye 
Encümenine gönderildi. 

3. — Sıhhiye Vekâleti bütçesine zam icrasına dair 
Maliye Vekâleti tezkeresi 

REtS — Sıhhiye Vekâleti bütçesine zatnaim icra
sına dair MaUye Vekâletinin tezkeresi var, bu da 
bittabi Mıuvazeneİ Maliye Encümenine havale edile
cek. 

6. — TEZKERELER 

— 175 — 
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4. — LAYİHALAR 

İ. — Oyun kâğıtlarından alman rüsumu İstihlâki-
yenin tezyidine dair 30 Eylül 1336 tarihli kanuna mü-
zeyyel kanan lâyihası 

İREÎS — Oyum kâğıtlarından alınacak rüsumu is
tihlâk kanununa tezyft edilmek üzere Heyetti Vekdle-
den mevrut lâyihaâ kanuniye var. Bunun da KarvamM 
'Maliye Encümenine bajvalesioİ arzu buyuruyor mu-

4, — Trabzon'un Yomra nahiyesinin Oğuzzane 
kafiyesinden Kara Alioğiu Osman'ın bakiyei mah
kûmiyetinin affına dair kararnamenin gönderildiği 
hakkında Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 

REÎS — Trabzon'da mahpus Kara Alioğbı Os
man'ın bakiyei müddeti cezaiiyedioin afft haJHrutyfo 
Heyeti Vekileden mevrut kararname var, okunacak. 

HASAN FEBMİ BEY (Gümüşane) — Adliye 
Eacümettme gitsin, 

REİS — Okunmadan Adiliye Encümenine gitsin 
mi? (Evet sadatan). Pekâlâ Adlüye Emoürrteoine gön
derildi. 

5. —-> Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin, düs-
maniarm km ettikleri ziyana karşı ittihazı lazım ge
len tedabire dair takriri ve Büyük Millet Meclisi Ri
yasetinin cevabi tezkeresi 

RfBtS — Düşmanların memaüfci meşgulede ika 
ettikleri zararlara karşı tedaibir ittihazına dair Bursa 
Mebusu Operatör Emlin Bey tarafından verilen tak
rire Heyeti Vekileden mevrut cevap var. Onu oku
yacağız. 

,B. M. Meclisi Riyaseti Cdileaine 
5 Teşrinievvel 13316 tarih ve zabıt kalemi 4S0|/9O3 

numaralı tezkerei samüeni cevabıdır. 
Eonebüerm memaliki meşgufede ika ettikleri za

rarlara karşı tedalbiri mürtekafctile ittihaz ve tatbiki 

l, — Kars'm zaptı münasebetiyle çekilen tebrik 
telgrafına Şark Cephesi Kumandam Kâzım Karabe-
kir Pasanm cevapları 

REtS — Şark Cephesi Kumandam Kâzım Kara-
bekür Paşadan mevrut iki telgraf var onları okuyaca
ğız : 

sunuz? (Hay, hay sesleri). KavariM Maliye Encüme-' 
mine havale edildi. 

2. — Tedavülden kaldırılacak meskukâtı rnağşu-
setdn temdidi hakkında kanun lâyihası 

ıREİS — Tedavülden kaldınfeıcafc meskukât mağ-
şusenltn temdidi tedavülü hakkında Heyeti Vekftıeden 
mevrut lâyjhai kanuniye var. Bu da Kavanini Maliye 
Encümeöİne havale olundu. 

hakkında Bursa Mebusu Operatör Emin Bey taralın
dan verilerek Heyeti VekBeye tevdi ohınan takrir su
reti lodefenütalaa hususat ârfliyenin Meclisi âlilerine 
cevaben arzı dahi takarrür etmiştir: 

.1. — Düşman tarafından ika olunan zararlar tes
pit edilmemiştir. Bunların arazü meşguleye aidiyeti 
hasebiyle o havali rstihlâs edilmedikçe zararların tes
pitine de -imkân yoktur. 

2. — Büyük M'İUet Meclisinin zira idaresinde bu-
lunan arazi dahilinde tngittz, Fransız ve Yunanlılara 
aıi t müessesatı mühimme mevcut değildir. Halbuki, 
arazfi meşgule dahilinde bize ak pek muhlim müess*-
sat mevcut olduğundan mukabele bilmişle teşebbüs 
edildiği takdirde zararlı çıkacağımız derkârdır. 

,3. — Düyunu ıımumriyemizden zaraıtonn mahsu
bu cihetine gelince esasen borçlanınız tecil edilmiş
tir. Mamafih düyunu umumryertin tesviye ve ademî 
tesvSyesi bîr prensip meselestdir. Bunun müzakeratı 
suühüye sırasında halledilmesi muktazidir. 

4. — Binaiberkı teklifi vafcim şrmdıiMk kalbütiyeti 
tatbİkiyesi olmadığı ve âtfiıyen imkân husulümde naza.-
rı dikkate alınması mukarrer bulunduğu arz otaıur 
efendin. 

!B. M. M, Reis* 
Mustafa IKemal 

REÎS — Efendim, vaki olan suale cevabı kâfi gö
rüyor musunuz? (Kâfi sesleri).. Kâfi görenler eHerİ-
mî kafeltrsın, Heyeti Vefcilenlaı cevabı kâfi görüldü. 

,B. M. 'Meclisi Riyaseti Celbesine 
Kars'ın sukutu ve tarafımızdan işgali münase

betiyle izhar buyumlan teveccüh ve takdire kemdim 
ve ordum zâbitan ve efradı namına zatı samMenkıe 
ve Büyük MiMet Meclisi Heyeti Mutoenemileıtine ve 
Büyük Millet Meclisi Heyeti Muhteremesine sükra-

6. — TEZKERRELER <Devam) 

«. — MUHTELİF EVRAK 

— 27« — 
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atımızı arz ve takdim -eyleKim. İstiklâl ve istihl&sı mil
let yolunda metin bir azim ve •iman besleyen ve mlüle-
te İstinat eden ordu, varifei vataniye ve m'ilJıryesM 
İfa uğrunda hiç bir fedakârkktan. çekinmeyecek ve 
ünşattata her tarafta kazanılacak muvaffakiyet ve za
ferle hakkı hayat ve azameti mülkiyemiz bütün ciha-
oe gösterilecek ve millete büyük bir refah ve saadet 
foahşakmacaktır. 

M . X . 1336 
Şark Cephesi Kumandam 

(Kazım Karabakir 
<İnşaüah «esleri). 
REİS — ikinci telgrafı okuyoruz. 

B. M. M. Reisi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine 

'MiHetimizkı azim ve mutıazeretûım kazandığı kıy
mettar zaferden dolayı tebnikat ve tatodiratı mahsu-
salanna mazhar olan ordum 'ile birlikte arzı teşefckü-
rat ve minnettarı eylerim. Hakkın kudret ve inaye
tine, miİAetirmzHi büyük kuvvetine istinat eden or
dunun vatanın saadet ve selâmeti ımıtlakası uğrunda 
her fedakârlığı İfaya amade bulunduğunu teyit ederek 
hissiyatı tazimkâranemiEzıkı kabulünü ve mesaii âli-
yelıerinde muvaffakiya>tı devletterini niyaz ve İstiıtıam 
eyleriz. 

31 . X • 1356 
Şark Cephesi Kumaradamı 

Kâzım Karabekir 

2. — Kars'ın zaptı münasebetiyle Erzurum Me
buslarının tebrik telgrafı 

R'ElS — Efendim, keza 'Kars'ın istirdadından' 
dolayı mevrut iki .telgraf var, onları okuyacağız: 

B. İM. Meclisi (Riyasetine 
Çarkın hürriyet ve adalet mihrabı olan 'bayragı-

tnızın şerefli ordumuz tarafından Kars îkalesine di-

1* — Ergani Mebusu Sırrı Beyin, kaza malmü-
dürterinin tasdiki memuriyetlerinin Maliye Vekâle
tince icrasına dair teklifi kanunin. (2/134) müker
rer)* 

rREİS — 'Kaza raalmüdürlerinin tasdiki memu
riyetlerinin .Maliye Vekâletince icrasına dair Ergani 
Mebusu (Sırrı Beyin ibeküfi var. 

(HAMDİ NAMIK IBEY <Iİzmİt) — iEvvelce böy
le yine bir teklif reddolunmuştu. Mesele haHedilmis-
tir. Binaenaleyh riyasette 'hıfzı iktiza eder. 

kilmiş olmasından dolayı Meclisi âliyi tebrik eder 
ve gayeü maksadın tamamii 'istihsaline muvaffak ol
maları duasını tekrar eyleriz. 30.X.13>36 

Erzurum 'Erzurum 
Mebusu Mebusu 

CelâJeddİn (Arif ıMustafa Durak 
Erzurum Erzurum 

Mebusu Mebusu 
Süleyman Necati Hüseyin Avai 

Umum Ahali Namına Müdafaai 
Hukuk Cemiyeti Reisi 

TevMc 

SÜLEYMAN SÎRiRI BEY ^Yozgat) — Bunlara 
cevap yazılsın ıReİs Bey. 

(ROfö — 'Divanı 'Riyaset tâzımgelen cevapları ya
zar. 

i. — Kars'ın zaptı münasebetiyle Kângtn Muta
sarrıflarından gelen tebrik telgrafı. 

KÂTİP HAYDAR (BEY (İKonya) — IKângın 
Mutasarrıflığının da bir telgrafı var. 

Büyük Millet Meclîsi Riyaseti Celilesine 
'Basta zatı samileni oldukları halde kıymettar 

vatan evlâtlarının delâlet ve (İrşadatı ve mSletİmizin 
sarsılmaz azim ve İmanı ve semeratı olarak Kars'm 
istirdadım bilcümle amal ve mukaddesatı mifcliyemi-
zİn 'husul ve istİhlâstna beraedi istihlâl addeder ve 
rüfekayi mesai ile beraber arzı tebrikâta müsarraî 
eylerim efendim. 

Feıman 10 Teşrinisani 1336 

Kângın Mutasarrıfı 
Adil 

•R'BÎS — ıKezafik buna da Riyasetçe cevap ya
zılır. 

SÜLEYMAN SIRIR! BEY (Yozgat) — Müsaa
de buyurursanız bu münasebetle bir İki söz arzede-
yim. Gecen gün bendeniz 'Meclisten çıktıktan sonra 
bir efendi bendenizi yakaladı. Dedi i n ben Ayaş 
malmüdürü idim. ©eni buraya istediler, sebebini bi
lemiyorum. (Buraya geldim, maaşım orada 900 ku
ruş iken burada Maliyede (1 700) kuruş maaş ver
diler. (9) bas aile orada kaldı. Benim yerime (900) 
kuruşla Ayaşlı bir efendiyi tenzilen gönderdiler. Ben 
bundan memnun değilim, Çünkü kendim becayiş 
veya tahvil istemedim. Beni bilâ mucip buraya getir-

5. — TEKLİFLER 

— 277 — 
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diler.. Ailem orada perişan farklı. Keşke ben orada 
kala idim de buraya gelmiye <idwn. Binaenaleyh $u 
istidayı vasıtanızla Maliye Vekâletine takdim edi
yorum. (Bendemize bir istida verdi. Bendeniz İstida
yı Malîye Vekili İBeye verdim. Maliye Vekili Bey de
di ki; «Evet bu 'salâhiyetio Maliye Vekâletine veril
mesi için bir teklifte bulundum, o vakit Meclis 'tek
lifi 'kabul etmeyip 'reddetti idi. Şimdi ben bunun le-. 
hinde ve aleyhinde bir şey söyliyemem. Çünkü bun

lar vilâyetlere aittir»- ve istida masada duruyor ÇRet, 
ret sadaları). 

ıR'EtS — Efendim, teklif okunsun, sonra reye 
vazederiz. 

(Okunmasın, evvelce (reddedilmişti sesleri). 
Okunmasını arzu buyuranlar lütfen etlerimi kal

dırsın '(Anlaşılmadı sesleri). Şu halde okunmasını ar
zu etmiyenler ellerini kaldırsın. Arzu olunmadı, 
yani teklif reddolundu. 

7. — TAKRİRLER 

/. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Kütahya-
daki mekteplerin tahliye edilmesine dair takriri.-

/REÎS •— Kütahya'dafci mekteplerin tahliyesi hak
kında IKütahya Mebusu Cemü Beyin ta'fcriri var efen
dim. 

HAMDİ KAMUK fBEY Hjlzmıit) — Reis ©ey, bir 
şey söylememe müsaade buyurur musunuz? 

iBıı takrir ne takriridir? (Bendeniz bunu anlaya
mıyorum. Malûmu âlmiz, <Niizamnameİ dahili kabul 
edildikten sonra takrirler, ya sual veya istizah veya 
teklifi kanuni olur. 'Bu şekilde olmıyan birtakım tak
rirler okunuyor, vaktimiz beyhude yere geçiyor. 

Vaktiyle verdiğimiz takrirleri bize iade ettiler. 
Şimdi bunlar yine boyuna okunuyor, anlıyamtyorum. 

HASAN ıBASR't BEY IJKaresâ) — !Bu, bir te
menni mahiyetindedir. 

:RIBİS — (Rüfekadan birisi bir takrir vermiş. Oku
tup dinlemek veya okutmamak Heyeti âüyenize ait
tir, 

MUSTAFA IBEY <Karahisar]şaffci) — Okumun 
efendim, memleketin menafıîine aittir. 

HAMDI 'NIAIMEK. BEY (izmit) — Efendim biz 
Nİzaımnameİ dahiliyi kabul ettik. Hattâ Makamı Ri
yasetten takrirlerlm'iz -iade edilmişti. Takrir ya isti
zah veya sual veya teklifi kanuni olabilir. 

SOYSALLI ISMAtL SUPHİ BEY <Burdur) — 
Bursa eski Meclisi Mebusun değil; okunsun, gelen 
takrirlerin her şekli olur. 

HEİS — Efendim takririn roünderıcatı mefctep-
lerin tahliyesine ait bir takrir. Mektepler meşgul imiş, 
tahliyesini teklif ediyor, 'isterseniz Heyeti Vekileye 
havale edelim. 

Heyetli Veküeye havalesini arzu buyuranlar el
lerini kaldırsın. Heyeti VeMeye havale olumdu. 

MUSTAFA LÛTFİ ÎBEY <S!verek) — Üç, dört 
ay da orada kalır. Sonra.. 

MAZBATALAR 

/. — Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyin, telgraf ve 
posta memurlarınım mücazatı hakkında teklifi ka
nunisi ve Lâyiha Encümeni Mazbatası. (2/129) 

2. — Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyin, posta ve 
posta mcmurlarmm mücazatı hakkında teklifi kanu
nisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası. (2/130) 

3. — Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyin, Posta ve 
telgraf memurlarının terfihleri hakkında teklifi ka
nunisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası. (2/131) 

RJEÎS — Telgraf ve posta ücuratının tezyit, me
murin ve müstahdem inlin terfi ve terakki ve tecziye
leri lüzumuna dair ıBirls Mebusu Yusuf Ziya IBeyin 
üç teklifi kanunisinin muvafık olup Muvazene! Ma
liye, 'Dahiliye Encümenlerine 'havalesi hakkında Lâ
yiha Encümeni mazbatası var ti.. O Encümenlere 
havale olunuyor. 

4. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin, Denizli mer
kez kazası düyunatınm tecili hakkında teklifi kanu
nisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası. (2/124) 

RJBİB — Denizli merkez kazasında tekâlifin üç 
mah tecili 'hakkında Denizli Mebusu Yusuf (Beyin 
teklifinin şayanı kabul olduğuna ve bir 'kere de Mu
vazene! Maliyeye havalesi lüzumuna dair Lâyiha En
cümeni mazbatası var, Muvazenei Maliye 'Encüme
nine havale ediyoruz. 

5,_ — Karesi Mebusu Abdülgafur Efendi Üe rü-
fekasmm, Şeyhülislâm Musa Kâzım Efendi ailesine 
maaş tahsisi hakkında teklifi kanunisi ve Lâyiha En
cümeni mazbatası. (2/122) 

iRBtS — Şeyhülislâmı sabık Musa Kâzım Efen
di .merhumun ailesine maaş tahsisline dair Karesi 
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Mebusu Abdülgafur Efendinin tekidinin şayanı ka
bul olup bir kere de (Kavanıin ve Muvazenei Maliye 
{Encümenlerine .havalesi hakkında Lâyiha Encüme
ni mazbatası var. Mezkûr encümenlere havale edi
yoruz. 

6. — Aydın Mebusu Esat Efendinin, mematiki 
meşgule resimlerini havi posta pullan çıkarılması 
hakkında teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni ptaz-
batosı. (2/128) 

!R!BİB — Üzerinde hatırai istiklâli im'I*İ (İbaresi 
yazılı ve raemalîki ımeşgulemizin fotoğraflarını muh
tevi posta pulları ihdası lüzumuna dair aydın Me
busu Esat Efendinin teklifömn şeyaaı kabul olup 
Muvazene! Maliye, Dahiliye Encümenlerin» hava
lesi hakkında Lâyiha Encümeni mazbatası var ki; 
mezkûr encümenlere havale ediyoruz. 

7. — Kütahya Mebusu Besim Atalay Beyin, Halk 
ve avam gazeteleri neşri hakkında teklifi kanunisi ve 
Lâyiha Encümeni mazbatası. (21127) 

.REİS — 'Ankara'da fealkm anlıyabüecefei bir li
sanla gazete neşri hakkında Besim Atalay Beyin tek
lifinin şayanı kabul olup bir kere de irşat 'Encümeni
ne lüzumu havalesi hakkında Lâyiha Encümeni maz
batası var, İrşat Encümenine havale ediyoruz. 

8. — Şüpheli eşhas hakkında kanun lâyihası ve 
Dahiliye Encümeni mazbatast. 

(REİS — Şüpheli eşhasın rtehidi hakkında Heyeti 
VekHeden mevrut Tâyİhai kanuniyenin ceddine dair 
Dahiliye 'Encümeni mazbatası var. Onu okuyacağız. 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
IŞüpheH eşhasın Tüesayi memurttti mülkiyenin işa

rı üzerine Heyeti Vekile kararjyle tâyin olunacak ma
halle tebidi veya hudut haricine ihracı hakkında He
yeti Vekile canibinden 'tanzim kılman lâyiha] kanu
niye ve teferruatı Heyeti Umumiye karariyle Dahi
liye «ncUmenine havale buyurutarak arız ve amik tet
kik ve müzakere olundu. 

Lâyihai kanuniyenin esbabı mucibe mazbatasında 
sikir ve tasrîh edildiği veçhile filhakika tavanaıa 
mevzuada tasvir ve tasrih edilen efali cürmjye ha
ricinde olarak nıenaftii mülk ve miineti muhil hare
kâta kıyam edeceklerin tecziyesi hususunda çok de
falar sahai tatbikatta müşkülât çekilmekte ve ken
dilerini takibattan vareste addeden j bir takım eşhası 
muztrrama tevsii mazarrat etmekte i olduğu mütalâası 
da varit görülmekte ise de istiklâl ve istihlâs müca-
hedatımızı kavleo, fiilen veya herhangi bir şekü ve 
suretle olursa okun ihlâle ve kuvayi umumiyei mil

leti zâfa uğratacak efal ve harekâta mütecasir olan
ların eo şedit cezalarla kavamhti mevzuai umumiye-
nrizde münderiç ve nrusanah ahkâma tevfikan tec
ziye edilmeleri için İstiklâl mahkemeleri teşekkül 
ettikten sonra pek tehlikeli ve sıriistimâföta müsait bir 
salâhiyetin memurini idareye itası mMütlilvücuh 
muvafık olanayacagından teklifi mezkûrun gayri va
rit olduğuna müttefikan, karar verilerek Heyeti Umu-
miyeye arz olunur. 

ahiliye Encümeni 
Reisi Namına 

Karesi 
Vehbi 
Kâtip 

Atıf 
Aza 
İzmit 

Hamdi Namık 

M. M. 
Konya 
Refik 
Aza 

Kastamonu 
Dr. Suat 

Aza 
Yozgat 

Feyyaz AU 

(Muvafık. Kabul sadakn). 

REİS — Efendim Dahiliye encümeninin mazba
tasını kabul buyuruyor musunuz? (Kabul «esleri). 
Kabul buyuran lütfen ellerini kaldırsın. Kabul olun
muştur. 

9. — Siverek Mebusu Mustafa Lûtfi Beyin, mu
hasebe! hususiyelerin lâğvine dair teklifi kanunisi ile 
muhasebei hususiyelerin lâğvi hakkında evvelce ver
diği teklifi kanuniye bir madde ilâvesine dair teklifi 
kanunisi ve Lâyiha ve Maarif ve Dahiliye encümen
leri mazbataları. (2j34), (2/46) 

REİS — Muhasebei bususîyelerm lâğviyJe me
murini maarif maaşatıtun muvazene! umumiyeden 
itası hakkında Siverek Mebusu Lûtfi Beyin takriri
ne ait Maarif ve Dahüİye encümenlerinin mazbata
sı vardır. Onları okuyacağız. 

Dahiliye Encümeni Mazbatast 

Muhasebei hususiye teşkilâtının lâğviyie memu
rini maarif makatının muvazene] umumiyeden tes
viye ve itası hakkmda Siverek Mebusu Lûtfi Bey ta
ralından teklif edilip berayi tetkik encümenimize 
tevdi edilen lâylhaj kanuniye ve aıerbutatı tetkik ve 
mütalaa edildikte teklifi mezkûre sak olan sebebi 
aslinin idarei hususiyeden maaş alan memurini maa
rif maasatının muvazenei umumiyeden ita olunması* 
na ve haddi zatinde bir çok mahallerde bu kabil me
murinin muhasebei hususiye varidatının ya ademî 
müsaadesi veya mahalü idarelerin amal ve betaeti 
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yüzünden aylarca maaş alamayarak perişan ve sefa
let içinde kaldıkları da cümlece malûm bulunmasına 
nazaran teklifi vaki kısmen muvafık görülmekte ise 
de rdarei rflafoalliyelerin mümkün olduğu kadar hal
ka tevdü ile tevsii esasatmın Büyük Millet Meclisin
ce akdem vazife olarak kabul olunduğu sıralarda 
•idarei mahaUiyelerin kasrı tahdidi demek olan tek^ 
lifi mezkûrun kabulüne imkân görülemediğinden 
maaşutın muntazaman itası ile en çok muhtaç oldu
ğumuz ilim ordusunu ihzar vazifei kutsiyesi Me mü
kellef memurini maarifin terfihine hadim tedabİri 
katîyenin biran evvel ikmali hususunun Heyeti Ve-
kileye havalesine karar verilerek berayî müzakere 
Heyeti umumiyeye ara olunur. 

Dahiliye Encümeni 
Reisi Namına 

Karesi 
Vehbi 
Kâtip 

Aza 
Cebelibereket 

Faik 
Aza 

Çorum 
Fuat 

M. M. 
Konya 
Refik 
Aza 

Kastamonu 
Dr: Suat 

Aza 
tzmit 

Hamdi Namık 
Aza 

Yozgat 
Feyyaz Âli 

Aza 
Karahisan Şarkî 

Mustafa 

REİS — Efendim, bir de buna dair Maarif en
cümeni mazbatası var o da okunsun. 

Maarif Encümeni Mazbatası 
Muhasebei hususiye teşkilâtının lâğviyfe memu

rini maarif maaşatının muvazene! umumiden tesvi
ye ve itasına dair Siverek Mebusu Lûtfi Beyin do
kuz maddelik teklifi encümenimize havale olunarak 
okundu, Muhasebei hususiye teşkilâtının lâğvi mese
lesinin, Heyeti Vekilenin hazırladığı Umumî idare 
programının Heyeti umumiyede alacağı şekle göre 
halledilmesi ve iptidai muallileıiniıı muntazam maaş 
alabilmeleri için idadi ve darülmuallimlerin doğru
dan doğruya muvazene! umumiyeye raptı takarrür 
ederek Dahiliye encümenine havalesi karargir oldu. 
Maarif Encümeni Reisi M. M, 

Kütahya Kütahya 
Besim Atalay Cevdet 

Aza 
Hata İbrahim 

REtS — Dahiliye encümeninü bir daha okun
sun mu? (Hayır sadalan). 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) -~ O encü
men de noktai nazarını bildirmiştir. Heyeti Vekileye 
gitmelidir. 

REİS — Bu hususta bir şey söyleyecek var mı7 

HASAN BASRİ BEY (Karesi) — Efendim, tek
lif, muhasebei hususiyelerin lâğvi hakkındadır. Da
hiliye encümeni pek güzel mazbata yapmış. Halka 
doğru gittiğimiz bir sırada bunu kabul edemeyiz de
mişler iki, pek doğru... Dahiliye encümeni, Heyeti 
vekileye havalesine karar vermiş. Maarif encümeni 
ise, dattiknualliminlerden, İdadilerden bahsetmiş ki 
bu, bir teşkilât meselesidir, takrir münasebetiyle mev-
zuubahis olamaz. Binaenaleyh, Dahiliye encümeni 
mazbatası veçhile bunun nazarı dikkati celbetmek 
üzere Heyeti Vekileye itasını teklif ederim. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Efendim, mesele, mu
alliminin maaşatı meselesi olduğu ve muallimlerin 
hayatını refahla geçirmesi, memlekette en multezem 
bir şey olduğu için hepimizi sinirlendiriyor. Bunun 
için hepimiz muvazenei umumiyeden verilmesi taraf
tan görünüyoruz. Halbuki bugün muallimler niçin 
perişan kalıyor? Muallimlerin perişan kalmasının se
bebi; muvazenei hususiyeden maaş almalarından de
ğil; muvazenei hususiye hisselerini, üvey evlât telâk
ki ederek, vermemelerinden neşet ediyor. Halbuki, 
memleket» kurtaracak ve memleketin terakki ve te
alisini meydana getirecek, muvazenei hususiyenin 
mükemmeliyeti, terakki ve taalisidir. 

Gerek yolları, gerek sıhhiyesi, gerek ziraatı, ge
rek maarifi, memleketin kendi elinde bulundukça 
daha iyi düşünür ve daha iteri gider. Bunda şek ve 
şüphe yoktur. Halbuki şimdiki halde güya bunları 
memleketin elinde addediyoruz. Diğer taraftan da 
bütün salâhiyeti mal memurlarının ellerine vermiş 
oluyoruz. Mal memurları varidatın umumunu ciba-
yet ediyor. Muhasebei hususiye hissesini, maarifin 
ve mahallinin 'hissesini katiyen vermiyorlar. Eğer 
Maliye Vekili Beyefendi, muvazenei yapaılken, Maa
rifin varidatını ve mahalli bütün ianat ile hâsıl ola
cak varidatın hepsini bütçeye korlar ise ve eğer •büt
çeye konan o para alınırsa, muallimlerin maaşatı 
muntazaman verilir. Hattâ belki muvazenei umumi
yeden maaş alanlar para alamazlar. Fakat muvaze
nei hususiyede bulunanların hepsi alır. 

MUSTAFA BEY (Karahisan Şarkî) — Ekseri 
yerlerde kifayet etmiyor. 
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VEHBİ BEY (Devamla) — Bütçesi olduktan son
ra, bütçe tanziminden sonra, bütçesi olan bir vilâ
yet veya bir lrva tanzim ettiği bütçeye hâkim olur
sa pekâlâ idare eder ve maaşlarını da alırlar. Şimdi 
bir kere muvazenei hususiyeleri muvazenei umumi-
yeye maktmek imkânsızdır efendiler. 

ikincisi; memleketteki maarifin ölmesidir. Zaten 
hali intizarda buluttan maarif faayatmm 'büsbütün Öl
mesi demektir. Bizim yapacağımız şey, bilâkis ma
hallî idarelerin hukukunu takviye edip, muvazenei 
hususiye memurlarının muvazenei umumiyeden ala-
çatlarını temin etmek ve onları mal memurlarınm 
baziceâ olmaktan kurtarmak ve Maliye Vekili 'Be
yefendi tarafından bîr tamim yapılmak ki; her şey
den evvel, muvazenei hususiyelerin tahakkukunu ve
receksiniz demektir. Başka bir şey yoktur. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (istanbul) — 
Efendim; Heyeti Aliyenize temin ederim İki, muva
zenei hususiye meselesi, Heyeti Aliyeniz âzayi kıra
nımdan her birisi gibi, en ziyade bendenizi de meş
gul eden bir meseledir ve bu paraların verilmesi İçin 
uğraştığımı da size temin ederim. Evvelce; bundan 
iki ay evvel bir müzakere cereyan etmişti, o müza
kereyi müteakip idarei hususiyelerin ne gibi müte-
dahÜ matlûbatt bulunduğunu; o gündenberi takip 
ettim ve tediyatı da yaptırtttm. Son aldığımız malû
mata güre, mutedahıH bulunan yani; henüz Maliye 
tarafımdan borcu olduğu halde idarei htısusiyelere 
verilemeyen miktar, aldığımız malûmata göre ki, bel
ki bir kaç yer eksiktir. Bazı livalardan gelmemiştir, 
yüz yirmi bin - yüz otuz bin lira raddesindedir ve 
size vâdediyorum, yüz yirmi - yüz otuz bin lirayı 
da, on on beş gün geçmeden tamamen tediye edece
ğim. Demefcki, Maliyenin bu hususta borç olarak bir 
alâkası kalmayacaktır. 

Fakat bununla İdarei hususiye meselesi bitmiş 
olacak mı?.. Hayır, Vehbi 'Beyefendi gayet güzel izah 
buyurdular. İdarei hususiye meselesi bu değildir. 
İdarei hususiye; memlekette, bütçelerinin kâfi olma
yacağı ve muktedir olmayacağı derecede mektepler 
'kuşat ederek ve o bütçeye müsteniden muatlimkr 
tâyin ederek, hattâ muattimler tâyininde biraz ibzal 
ederek nihayet bunların maaşlarnun verilememesidir. 
Mesele budur, Vilâyatı şarkryede idarei husuaiyeler 
yoktur. 

Fakat idarei hususryelere mevdu varidat var... 
Biz onları topluyoruz. 3 - 4 viâyetin tür senelik yüz 
etti bin Hra kadar varidatı var, bu yüz elli bin liraya 
«rakebâ, memurin maaşatı -olarak maarif; beş yüz 

I elli bin lira- İstiyor... BURU Maarif nereden versin? 
Maliyenin vereceği, yüz elli bin liradır. Küsur dört 
yüz bin lira nereden çikacak? Sonra geçen gün Maa
rif Vekili de diyordu ki; Maliye para vermiyor. Ma
liye cebinden para veremez, Heyeti Alîyenizden tah
sisat olmadıkça... Bu tahsisat kendilerine verildiği 
halde kâfi gelmiyor. 

Meselenin halli, İdarei hususiyeler hakkında ve
receğiniz karardır ve kanundur. Kanunu emrediniz 
gelsin çabucak o kanunda, hangi mektepleri mahal* 
lerine bırakacaksınız ve bilhassa o mahallere ne gibi 
varidat terfcedeceksûüz? Mesele budur. Siz varidatı 
terk ve tayin ettikten sonra ona göre muallim tâyin 
ederler... Fakat varidat olmayınca bu işi yapamazlar. 
Maliyeye taalluk eden mesele ise, yalnız borcu olan 
miktarı vermektirki, tekrar vâdediyorum, on, on beş 
gün zarfında bu yüz elli bin lirayı da tediye ederek, 
hesaplarını keseceğiz. 

HASAN BASRİ «BEY (Karesi) — Efendin mu
avenet faslından bir şey verdiniz mi? 

ıMALlYE VEKİLİ FERtT BEY — Efendim1 mu
avenet fasit yüz bin liradır. Kereye vereyim bunu? 

HASAN BASRl BEY (Karesi) — Geçen sene 
(60ü) bin lira idi 

MALİYE VEKİLİ FERlT BEY — Bu sene yüz 
bin lira olarak 'kabul ettik. 

HASAN BASRl BEY — Çok az, 

MALİYE VEKİLİ FERlT BEY (Devamla) — 
Azdır, ilâve etmeli. Fakat malûmuâliniz, masrafımız 
günden güne tezayüt ediyor. Buna mukabil varidat 
ve. ticaret kanunları hâlâ encümende duruyor. Ben 
ne yapayım?.. 

NBBİL EFENDİ (Karahisan Sahip) — Maliye 
Vekili Beyefendi geçenlerde, temettü vergisinin beş 
misli zammını teklif ettiği vakitlerde, İdarei hususi-
yelere ak dan varidat tezyit olunsun, oiunmassm di
ye mevzuubahis olduğundan, o vakit vtait buyurmuş
lardı ki; her halde bîr aya kadar geride kalan, ida
rei hususiyelerin ne kadar alacakları varsa verece
ğim ve Muvazenei Umumiyeden ne kadar matiutaKı 

«etdiye edeceğim diye bendenize vaSt buyurmuş-
fertb. 

MALİYE VEKlLt FERİtT BEY — Hayır öyle 
vajdeimediırı. Çünkü yapamayacağım bîr şeyi vsdetö-
<mdk âdemim değüftü. 

NEBtL EFENDİ (Devamla) — Şftnld?ye kaıdar kaç 
livaya ve kaç kazaya, îdafdi huSutiyeler için kaç fi> 
m veMiter7 Bfe MoÜyetfen htiç bir vafldt para 4*etra-
yonuz. Ancak {«ediğimiz, teri* varidatımızı zattn Mu-

Mt — 
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vazenei Uımarilye tfibaryeft ediyor, (altsilldarkr ciba-
yet ediyorlar, bunikra bir havale veıiîp sarfına başîa-
raalkltan îbateltlt&r. Şimdiye kaklar zariraetfter&em Mç bîr 
liva veya vilâıyetiıı îdarei hu&ts'fyesirân, feJarel Uta* 
müyeden alacağı parafeım belki dortitJe bini bite vralii-
OKrrtiş ve atfınmanruştır, 

Muallimlerin iMyacatttntrıı (ta temfeı aluromaıra-
sınut sebebi bumdan başka bir şey değildir. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Havaleler kâ-
ırtHen vorölmîşfliir. 

(N'BBlL EFENDİ (Kaıahteaırı Sahip) — Fakat ha
vale vettnelk demede, pama vecmelk (temek değİMir. 

MALÎYE VERİLİ FERİT HEY — Ben paraflan 
Vermeyi taahhüt ediyorum... 

NBBİL EFENDİ (KaratHisan Safoîp) — Müsaade 
buyurunuz. Soruyorum; bu Sette bfir çok yerlerde 
aşaır Jhate olundu. Aşar McaeStıi tediye otundu. Aşar 
ıtekk&iMriden tdaırei Hususlİıyeterİn de hisseleri vardır. 
Rica ederim, bun/dan kaç bin kuruş hatvafe ve para. 
verlitm'iştlir? K'atSyen "bir tarafa bâr havate verfflmemîî-
Hir. Haztoei Maliye bunları etibayet eiü ve kendS 
diğer masarifine mahtsüp ötff. BsaBen Îdarei hüsusi-
yderin umum varidata, kertdi livasına veyahut vflâ-
ydüinfe ait öten hfcıseli tetrmettieuKeddEr. Varidatım bun-
farla temin eder. Diğer ianalt vesaire, yüzde besî de
ğil, btıM bUfe tesmlln edeme*. Estete itibarîyle Îdarei 
fatfau^iyeriin şimdBye tadar keşmekeşte ksatop para ver
memesi, muafflimfolin ve mttaafodemıtom yohıyite iş 
görememeleri; tdartfi umumByellerin aldığı paralan 
vattt ve zamartiyfe vertnmıesirideridif. Verir, fakaft bir 
kuru havale vertr. Evet Mâliye VekâteBi havale ve
riyor alınma ne yapayım, para yok ki... O parayı 
dbayet edatı Maliye, düğer bir cihete serfedîyor. Yal1-
rai tljca ederim îk?r, herhangi bir liva veya vîtâyeltlm Mu-
vatzettdi UlmumSye dalĥ liMde, Îdarei hususiyeye aft 
taiteüâtı vdku buldukça, Îdarei hususiye emrine dal
ma imalde kıfcın, oraya havatesini versin ve oniar cî-
bayet eteiriter. Îdarei husu&Syeter o zaman hüç rmlşfcu-
M çekmezler. 

(MaSîye VeMi diyorlar İdî; fada masraf korktuğu 
IİÇIÎA, varidat Mam etaiyot. Hayır! töz kandı daSret 
MİhabÖyemi&de geçen senenin vaıükMı hiisusSyeÖikiİn 
yüzde yİrmfilsM feoz&l ederek bir bültçe tanzim. ettik, 
bu da betegan mabeleğ biszSra raeflrtebterfenM ve te-
miku umumâye ve bustioryerriizi fctare ediyor ve di
ğer iâzamgelen ve İdameS hususliyeye ait her bir şuate-
tı idareye de kâfi geUyor,,. Maalesef ınualförnline pa
ra vermömek*i|âıfiz, Muvazene* Umumiyetten para

mızı alamadıgimrzd&Ti ileni geliyor. Bu dhöft de MaÛ-
ye VeKili Beyefendi Mnfâa. buyuPuyorlarsa, hüç bir vaMI 
İdamesi hususiyeler mtü^kuSat çeKmîyfeoelkaierdk. 

R'AGEP BEY (Küffiayha) — Efenkfaı̂  2ianWderlim 
iki meMek!ettniÎ!z>de en ziyaüle pazan dikkate alınma
sı lâzımgeten bir mesele, îsltanlbuf MecKÜ mıebusanm-
da olduğu gifcti, buğrada da üç beş defa mevzubah^ ol
duğu halde btr netice hâsö olmaldı. Mesele, zannedi
yorum ki MuvaKertei husaısüye MuvaiBertei umumîyey» 
meaeM değildir, muaffltimdedm. aç Jcaimast mese)et».>-
-drr. Bunun bir çok sdbebtetli olabilir. İdarei hususü-
yerrfn bütçesi küf ayet elmez, yahut mal sandığıodan 
para atanmaz. Bunun gM bir çok sebeler olabilir. 
Fakat herhalde reelüfcede rnıuaffllrderin aç katması, 
Mühasdbei Hususîye sandifclarma mevdu olan par»-
nım kİfayetSizliigEtvderJdir. 

!Bazı yerlered M'uVaızieınıeî hmsudiiyeye aüt olan va-
ıtidait kifayet etmiyor, meaJMİmier aç kalıyor. Aç fcaten 
muallimlerdir. Bazı yerlerde kifayet ediyor, fa/kat vu-
kUbulaın taMât mat satıdMarıian zümmetimde kaĤ  
dığı i^îh verlîîemffiyor, Herhar^i bir meselle öktrsa oU 
sun naza-n dSktealte ailacağ«nffi ve ebernimSyetle teiâk-
kit odeüeğimiz bir mesele var, o da muaKnİerin aç 
kalteraik ve dolayısryle her blirM başka baş&a meslek
iler Jtia.ıhaz ödereJk, rratkbepfetfm kapanması mesetes&Kr, 
Bir rriîlteti ölçmek içîn o mlittettin mıeîdtiöpteııirıe balp-
m^PıdiT. Bk miöetih mekvepfcntt o rniflöfe derecesinft 
tâyin eder. ŞimdÜ büzüm meklreplerdmlilse btftaraf bir 
nazarla bakan herhangi bk rrtüdddik, herhalde bu 
raiteltin haikkı olmadığına bütoifen veı̂ ir. Zanuedetrim 

• Wi malullerimiz kadar zavallı hile bâr müessesemiz 
ydkCur. MeseJS.; efenıdier, şu Meclisi yaşatmak için, 
şu üç yüz kişinin karnını doyurmak İçki bir tnüyon 
fim m'aferaf ftitSyaır ediyoruz. Bakime Maarif Büfc-
pesine, tahsisatı beş yüz bin Hiradır. Mep böyle gadi-
yor. Ta Harbi Umumldenbeıü, ta bidayötü mesrutüyeN 
ten beni bütçeleni ete aiabnı, yapılan 12 rroTyon, 50 
milyon, 75 milyon l&rahk isftflcrazaltllan maada, varida
tın kısmı asamı hatrbtyeye tahsis edSJmtfşieir. HalbukS 
maariif&nrze tefrik edüten trtMas- sekiz yüz bin Hıayı 
•tecavüz atmsemiştör. Evet, harp bir amili zarurî Mi. Fa-
ikalt zaımedılyorum 'kî maarif re, harpten daha muttirn, 
bir emı'i zaruridir. Çünkü bir taraftan düşman hari-
diyıe karşı harp ederken, diğer taraftan düşmam ha
riciden daha miithüş elan cehle karşı dahöde hiç bir 
şey yapmıyoruz. Eğer biz bidayeti Meşrutiyetten be-
rii ordufernTrıza verdiğimi kaıdaır mtaarffAniZB ehem
miyet verseydik, orddtaronraa verdigknffiz paralım yüz-
<de M buçuğunu maarife de taMte enseydik, zannede-» 
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itim ki maariften pek çok setnerefer M f a ederdik 
ve memleket terakkiye doğru ük adJmîanm muntaza
man altmış oturdu. Bendertte «emenrit edenim M, maa<-
rfife yardıma madem ki şimdiye kadar baştaıadic vs 
her geçen bir gün bir zJyaı azimdir, bugün başlamalı 
ve bugünden iRflbaren, orduıteirımtza: vertfigftnîz ehem-
mliyet rcüsbdfirıde, maaıriİ&Ttoe de ehemmîyet vermeiî 
Ve memtekdtiHe maarifi yaşattmalhyız. Bunun için de 
mutlaka ve mutlaka, hiç otaazsa muavenet feslm-
<fem, mevcut ıttökMibı yaşaittıralbtecefc blrr para, Mu
vazene! tjmumtöyeden Muvıaızerıei Hususİyeye ver-
ımelidîr. Bu para boş yüz bin lira ofeöÜir, Bunu ev
velce teklif etmiştim. Faka* hakkı teklifim olmadığı 
ibeyatniyfo tanraıEı Riyasetten iade buyurnlmuştu. Çürikü 
•bütçeye zataımıiyat fcraisana doğrudan doğruya hakkı 
ıtrikiifim yokmuş, 

3en Maaıtff Vekâletinden temenni eklerim M, bu 
geneldi buJçesM gayet zengin ve tedmfeaitı iptıktaStye 
faaîıtu son derece kabartmış bir yekûnla getirmiş of-
sun. Şimdi yine temennidenim M; her halde Maarif 
Veldili Bey, mekatfibi iptidaiyeyı yalıttıracak mBktaırda 
ttir para tekflîf etsfin ve Meclisi afiniz kalbui etisin, mu-
vaaanei Umumlîyeden Muvaaettei Hususttyeye bu su-
Kdtüe vafktf olan muavenette mekitlepfer yaŞaUdsm. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Mesete, rnaamfrrr lüzum 
Ve ehettünriyelîli sadedMde değil, zannederim t>u muaf-
limlerin maaşatı mösdteSindedir. MekâtÜb'i ipMidaSyenMi 
lüzum ve etammtfyetlirıi bu Medıfete değil, dünyanın 
hiç bir nokilasmda talfcdîr ve ftiraf etmedtök bir fert 
ydkkır. Binaenaleyh butûann maaşatını ne surette te
mim edeceğiz? Mesele budur. Bunu Muvazene} Umu
miye verdin diye Nir arkadaş tekfif ediyor. Bu kaMt 
imlidir değttmidir? Dünyanın hiç bir nakkaşında Mu-
vazenei Umumiye, meroftekldBîft maarifi iptidajyesririin 
masarifini deruhtie etmez ve maddeten buna imkân 
yoktur. "Ha- kere düşünıefflim. Bendenizin daireft inti-
habîyemde fâakal bin iki yüz köy var bu bw ki yüz 
köyün uç yüzüne mektep açmak ve üçer yüz kuruş 
maa'ş vermek lâzımgerse, bunun tutan ne olacakta? Bu, 
tter yerde oemaaTferle ve üetnaatter teşlrîlâttyte İdare 
ediliyor ve (1283) tarMrfdeKi ilk teşkSfât, bu memfe-
(ketlte tanaimıaJt bağladığı tarihte bite yapılan maarif 
rfeaıtHiamediricte bu, an cemaatin tesviye edüecektâr 
diye birinci trolddekte sarahat vardır, mem!elde*imfalm 
içinde ibret gözüyle gördbileoegirote veçhSe bir kaza 
meıkezinde yuz hane mİJeîİ gayni rriüsffime vamsa buna 
mukabH tim beş yuz (2) bin, (8-10> bin &lâm banesÜ 
•bulunuyor. Onterm, mSfel'i gayıifcııüslîmeriin, muritar 
zaim çocuk bahçesi, mektebi iptîdalbi rÜ î̂yesS ve me-

kânübü âBye de tanisâ görmüş muaİlimffeıS butunuyor. 
MaflbukS (60-70) bîn kişrtök koca bir kasabada, cemaat 
namına bir Mâm meüdtsebî yo'fttur. Bu cemkepteıli umu
mi bütçeye bar etmek demek, yine bu mekeepfer fleto-
<bet adabı olmasın ve bunun içtin çalı$ma&ın demektir. 
Eğer Mü marrtidkeJİEe maarifin İteri gütmesini istfiyor-
•saik, maafilf içîn bir mSlletin 'derisM dahi yüzsertiz yetfi 
vardtr. Çüciklü o, memidketjrt hayatıdır. Bataıenaleyh 
TnemldKetCetkJ diğer vergiler içiin istediginfe kadar iti
raz edin, bağırırı, kıyameti koparın, fakat memieketkı 
maarifi İ̂ ûn isterseniz zürraın ^Mni btfe akn ve mem-
•leflceDte maaıtîf butçesinii ayrıca, müdtalklid bîr surette 
yaşatın. MaaTif bütçesine konulan parayı baıska tara
fa sarfafStinmeyin. Herkes ve memtefceltm hwr fattîi bu 
gayeyi taMp etsin, yoksa umumi bütçeden bumun M-
yevtmîîktyaime temlin etMmek ihtimal ve imkânı yok
tur, bunu hatırdan silmeli. 

TUNALI ütlMt BEY fBtttu) — Bravo Vehbi 
;Bey* 

VEHBİ BEY (Devamla) — fkfinoi bir mesele... Bu, 
şimdi müzakere edifebiîir mi, edilemez mî? Her za
man biz aıfcsıyoruz. Efenküfer, her zamatı defaflfe arz-
•Mkn. TeşkMtı maüfeusaya aifit mazbatayı ruznameye 
tkbyduk, maaHteöSsüf tali icaıbı, onuncu numaraya doç-
ıtü ve bu gidişte za'rmederıim çok uzayacak. Bu mem-
'kPteffi, asayişini, maarıMM, hayaıtnı, lölffl̂ âlM, mev-
dtıidiyetÜKi kurtarmak iseiyofsaıuz, bu memlekette her 
şeyden evvel nahöye Maresüm teşMl ettmeTdten başka 
çare yoktur. Bundan başka kurtulmak mtfanaine îman 
etmek, hamalkairjfcn başka bir şey değildir. 

'RAGIP BEY (Kütahya) — Efendin^ VehM Be
yefendi buyurdular ki; dünyanın hiç bir tarafında 
maafltf muvazene! vUnumByeden İdare edflmez. Ben de 
kklia ediyorum ki; dünyanın hiç bir tfaratfrada bizftn 
tteşkSfâîımız eM bir teşkilâtı hususiye yoktur. B&naı-
enatoyh bugün mualfim mesetesi, maaıif mesefesS don 
derece de rruübin ve su Meclisj âlînin süratle haBede-
cegi bir mesefedir. MualKmleT asç efendîter ve mefc-
tepter kapanıyor. Eh iste biz memlekdltie yenikten teş-
>3&Wtt İdare yapacağız yenSden mekOepter açacağız, o 
Wir sene başka şekÜL yapacağız... Bu, on sene daha 
kürtünsün mu? 

VEHBİ BEY (Karesi) — Bütçede karsthği var. 

BİAGIP BEY (Devamla) — Nerede var? Bir çok 
yerlerde muvazeneî hususiye bütçeleri acUdtar. Mese
lâ bir mektebi İdadiye senevi akı bin lira tafa&s edifr-
yor, dört jbin lirası veriliyor. Bir idadi hiç bir vakft al-
ıtt bin lira ite idare edaemez. Bütçede tahsisat böyte 
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tea, kusa tufcuîttuğu halde onun da nısfı veriiömtytM-. 
Muhasdbai Hususîye kaHüyıen şeJdİ hasaı%to maarifi 
yaşaMmayac^ktjr. Biz tesMâtı Mariyenıfai ne vaUt de-
ğüÇltiriısek, o v&Mt bütçenttei de değiştiririz, fakat bu 
setteki bütçemiz bu sene içkidir. Bu sene teŞMâlı îda-
ıtîyemM degiştSremiyçoeJiz. Binaenaleyh bu setteki 
ıraıaffiîriîeri, bu seneki maalIMar aç katacaktır. Me-
*se& budur. Teşkülâtı idariyeyi n» vafct yapareak o 
vaikSt bunu katduHtz. 

TUTMALI HİLMt BEY (Bota) — §*midfflk sözleri 
zamanlmca 8 - 9 ay evvel Hakkâri Mebusu Mazhar. 
Bey İstanbul kürsüsünden feryat ederek söylemişti 
ve ben de demiştim ki; bırak o muallimler geber-
s inler. 

REİS — Efendim, bu hususta söz söyleyecek rü-
fekayi kiram söylediler, şimdi... 

VEHBİ BEY (Karesi) — Reis Bey müsaade bu
yurun; Encümen namma izahat vereyim. Bir teklif 
var, maaş alan muallimlerin doğrudan doğruya Mu
vazenei Umumiyeye raptı, bir bu mesele var, bir 
de bugün maaşları, bütçede karşılığı olmadığından, 
verilemeyen muallimlere muavenet faslından para 
itası var. Bu iki meseleyi birbirinden ayırmalı. 'Bu
rada müzakere ettiğimiz mesele; muallimin maaşatı-
mn umumî bütçeden verilmesidir, Bu, kabil değil
dir. Mualliminden açıkta 'kalıp maaş alamayanlar 
meselesi ise ikinci kısımdır. Bütçede muavenet faslı 
var ve burada müzakere edilecektir. Maliye Vekili 
Bey onu iki yüz bin lira yapabilirim diyor. Ollara 
bu parayı verelim. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Efendim, •arz 
etmiştim ki; umumi bütçenin muvazene» hususiyeye 
yapacağı yardım, takdim ettiğimiz bütçede gayet az 
bir şeydir. Halbuki bugün Maarif Vekâletinin bizden 
istediği tediyat, bunun kat, kat fevkindedir. Eğer 
idarei hususiyeler varidatı kâfi (gelmeyip te, mektep 
muallimlerine muavenet faslmdan para verilmek la-
simgeliyorsa, o halde Bütçe 'Encümeni Âlinizdedir, 
Encümene emredersiniz, orada mevcut bulunan bu 
kısmı on misline iblağ eder, bir milyon der, iki mil
yon der... Fakat rica ederim, bir İki milyon dediği 
zaman onun mukabilini, varidatını da koyar ve He
yeti Alİyenize takdim eder. Su münasebetle Heyeti 
Âliyenize arz edeyim iki... 

TUNALI HİLMİ BEY ıfBolu) — Oraya muallim
ler İçin cenaze masrafım da yazmız. 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY (Devamla) — Ka
bul etmiş bulunduğunuz heyeti memurin ve müanha-
ren kabul ettiğiniz zamakn vesaîresi dolayısıyla tek-
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mil maajatt verebilmek için Devletin bugünkü vari
datı, varidatı bakikiyesi •lüzumu derecesinde zengin 
değildir. Bin müşkülat ile bazılarım ihmal etmek za
rureti karşısında kalarak bilhassa masariti haıbiyeye 
karşılık tutuyoruz. Eğer Heyeti ÂJiyemz isterse, yal
nız böyle İdarei hususiye memurlarını değil, idarei 
umumiye içinden de elan maaşatı cemin edilememiş 
adamlar varsa, onları da düşünür. Filhakika bugün
kü vaziyetimize müşkül bir vaziyet denemez. Fakat 
daha yüzde on derecesinde bugünkü varidatımız te-
zayüt etmek lazimgelir ki. Devlet deruhte ettiği tek
mil masarifi tediye edebilsin. Bunu da tediye için, 
encümende bulunan bütçenin derakap kabul ve tas-
vtip edilmesi -lazımdır. Encümeni Âtinizden rica ede
rim, biran evvel bütçeyi İkmal buyursun. Çünkü büt
çe, yalnız masraf bütçesi değildir. Teklif edilmiş va
ridat da vardır ki, bütçe kabul edilmedikçe, biz o va
ridatı alamayız. Fakat bütçe kabul edilir edilmez 
orada derakap birkaç milyon liralık alınacak varidat 
vardır. Bunları Heyeti ÂKyeniz tasvip ederse, bugün 
o parayı aldığımız dakikada, Devletin bilcümle borç
larını verdiğimiz gîbi, batta İdarei hususiyeye şim
dikinden fazla muavenet yapabiliriz. Meseleyi bitir
mek 'istiyorsanız ve bu aileyi kökünden kaldırmak is
tiyorsanız, Encümeni Aliye teklif buyurduğunuz büt
çeyi biran evvel takdim Ve' Heyeti Aliyenizde biran 
evvel tasdik etsin. Bütçe muvazeneli surette verildiği 
takdirde tabiidir ki, Maliye lazımgelen varidatı ala
cak ve lazımgelen masarifatı derekâp tediye edecek
tir. Bu yapılmadıkça, ya bu tarafta, ya idarei husu-
sryede, ya idarei umumiyede tediye edilmemiş «masat 
bulunacaktır. 

NBBÎL EFENDİ (Karahİsarısahip) — Bİr kelime 
sormama müsaade buyurunuz, Maliye Vekili Bey, 
muvazenei hususiyelerin muvazenei umumiyeden ala
cakları parayı evvelce temin buyursun, başka bir şey 
istemiyoruz. 

'MALÎYE VBKtLt FERİT BEY — On beş güne 
kadar matlubatı vereceğim, onu vadediyorum. 

REİS — Efendim, müzakerenin fcifayetiyle Da
hiliye Encümeni mazbatasının nazarı dikkate alınarak 
Heyeti Vskileye havalesini... 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Hayır hayır, 
Muvazenei Maliye Encümenine, oraya aittir. Heye
ti Vefcilenm yapacağı bâr şey değildir, iş Muvazenei 
Encümenindedir. 

VEHBİ BEY {Karesi) — Muvazenei Maliye En
cümeninin teklifinin doğrudan doğruya ve her halde 
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Hükümet tarafından tetkik edilmesi nizamname ikti
zasındandır. Bunu Hükümet Kabul ederse teklif etsin. 

(Dahiliye Encümeni mazbatası tekrar okundu) 

REİS — Şu mazbatayı kabul buyuruyor musu
nuz? (Muvaffc «adaları) Kabul edenler ellerini kal
dırsın... Heyeti Vekileye havalesi kaimi olundu. 

TUNALI HtLMt BEY (Bolu) — Hocalar da aç
lıktan kurtuldular. 

10. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Suvku Sul
tanide vaki mübayaat hakkında teklifi kanunisi ve 
Adliye Encümeni mazbatası. (2/83) 

REİS — Jandarma ve Hükümet devairine mecca-
nes odun ve kömür celp ve ceminin menine dair 
Kütahya (Mebusu Cemil Beyin teklifine dair Adliye 
Encümeni mazbatası var. (Okundu) 

Adliye Encümerti Mazbatası 
Jandarma ve Hükümet daireleri tarafından mec-

canen odun ve kömür celp ve ceminin menine mü
tedair olan Kütahya Mebusu Cemil Beyin 23 Ağus
tos 1336 tarihiyle müVerreh ve Heyeti Utnutniyeden 1 
muhawei teklifi kanunisi Encümenimizce tetkik ve 
mütalaa edildi. 

Kanunu cezamızın altıncı faslı memurini Hükü
met tarafında» efrat hakkında taaddiyat ve sui mua
melat vukuunda icra olunacak mücazatı ihtiva et
mekte olup yüz yedinci maddesinde «Büyük ve kü
çük mamurin ve eshabı rütep bir kimsenin emvalini 
cebren iştıira ederlerse emvali -mezkûre aynen veya 
kıymeti nakden sahibi evveline ret olunmakla bera
ber o memur altı aydan üç seneye kadar nefİ ve 
müebbeden rütbe ve memuriyetinden mahrumiyet;» 
Yüz onuncu maddesinde «Hidematı umumiyeden 
maada memurin bila ücret angariye olarak her nevi 
işte adam kullanırlarsa o adamların Tnahallermce ma
ruf olan ücretleri memurinden ahiz ve sahibine tes
lim olunduktan sonra tart ve altı aydan üç seneye 
kadar nefi cezasıyla mücazat olunacakları» gösteril
mesine ve mezkûr fasıl ve hususiyle anufülbeyan iki 
madde mündereeatı teklifi kanuninin tamamen aynı 
ve beöri sarahati mutlaka ve ahkâmı katiyeyi cami 
olmalarına ve mevcut kanuna karşı aynı ahkâmı havi 
bir kanun kabul ve vazı hiçbir veçhile caiz görüleme-
mesine binaen teklifi vakiin reddi, ancak işbu teklife 
nazaran maddeteyni mezkûreteyn •ahkâmmm layı-
kiyle tatbik edilmediği anlaşılmakla hüsnü tatbikine 
ihtimam ve itina olunması zımnında bu baptaki tak-
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ririn Heyeti Vdtoileye tevdii temtp karamakla Heyeti 
Umumiyeye iade olunur. 

Reis Mazbata Muharriri 
İCarahisarısahip Canik 

Butumnadı Ahmet Nafiz 
Kâtip Aza 
Sinop Siirt 

Mustafa Sabri 
Aza Aza 

Denizli tçel 
Yusuf 

REİS — Efendim, Adliye Encümeninin mazba
tası kabul buyuruiuyor mu? Kabul edenler ellerim 
kaldırsın... Kabul olunmuştur, 

/ / . —> Aydtn Mebusu Cami Beyin, İdarei Umw 
miyei Vilayat Kanununun tadiline dair teklifi (2/53), 
Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin, nahiye müdürlerinin 
ahali tarafından intihabına dair teklifi (2[35), Kütah
ya Mebusu Cemil Beyin, Meclisi idare azalarının su
reti İntihabında vergi mükellefiyetleri kaydının tay-
yedilmesine dair takriri ve Dahiliye Encümeni maz
batası. 

RBİS — idarei Ltoıumiyei Vilayat Kanununun 
bazı m ev addın in tadiline dair Aydın Mebusu Cami, 
nevanı müdiran ve azalarının anala mahalliye tara
fından intihap edilmesine dair Elâziz Mebusu Hüse
yin ve Mecalisi idare azalannm vergi kaydından is
tisnaları hakkında Kütahya Mebusu Cemil Beylerin 
•tekliflerine ait 'Dahiliye Encümeni mazbatası var : 

Riyaseti Celileye 
Mecalisi teşriiyei sabıkaca henüz tetkik ve kanu-

niyeti tasdik edilmemiş olan İdarei Umumiyet Vila
yat Kanununun bazı mevaddım tadil hakkında Ay
dın Mebusu Cami ve nevahi müdr ve azalarmm afaa-
lü mahalliye tarafından İntihap ve tarafı Hükümet
ten tayin edilmesine ve vazaıfkıe mütedair Elâziz 
Mebusu Hüseyin ve mecalisi İdare azalarının vergi 
(kaydından İstisnaları hakkında Kütahya Mebusu Ce
mil beyler tarafından berajui tetkik Heyeti Umumiye 
kararıyla tevarilri muhtelif ede Encümenimize havale 
buyurulan ve mahiyeti itibariyle Teşkilatı İdareye 
ve İdarei Umumiyei Vilayat Kanununa mütedair bu
lunmak haysiyetiyle yekdiğeriyle irtibatı bulunan her 
üç teklif ve oibapta evrakı tnüteferrialan tetkik ve 
mütalaa edildi. Mukaddema Heyeti Vekilece tanzim 
ve Heyeti Umumiye kararıyla encümeni mahsus ta
rafından tetkukatı muktaziye icrasından soma Heyeti 
Umumiyeye takdim edilip derdesti müzakere olan 
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program mucibince teşkilatı hazıra! mevcudede ya
pılacak tebeddülatı mühimmedea mezkûr tekİMlerm 
İhtiva ettiği esasatın da evleviyetle nazarı dikkate 
alınması icabedeceğu şüphesiz bulunduğundan kabul 
edilecek program dairesinde yapılacak teşkilat sıra
sında nazarı dikkate alınmak üzere Heyeti Vekileye 
tevdii tensip kılınarak berayi «müzakere Heyeti Umu-
miyeye arzma karar verikM. 

31 Teşrinievvel 1336 
En. Reisi Muvakkati Na. Mazbata Muharriri 

•Mehmet Vehbi Konya 
Refik 

Kâtip Aza 
•Bayazıt Karafrisanşarki 

Atrf Mustafa 
Aza Aza 

tank Çorum 
Hamdı Fuat 

Aza Aza 
Yozgat Cebelibereket 

Feyyaz Ali Faik 

REİS — Efendim bu, evrafiı varide meyammda 
varit oluyor ve zannedersem mühim bir meseledir. 
Bugün müzakeresini (kabul ediyor musunuz? (Haytr 
sadalarc) 

HASAN BASRİ BBY (Karesi) — Efendim, prog
ram kabul edildikken «oara buraya getir. 

SOYSALLI ÎSMA'fL SUPHİ BEY (Burdur) — 
Teşkilat ile uğraşan encümeni mahsusa havalesi la-
zınHgelir. 

REİS — Efendim, teşkilat ile uğraşan encümeni 
mahsusa havalesini arzu buyurur musunuz? (Hay 
hay sadaları) , 

VEHBİ BEY (Karesi) — Bunda bizim Dahiliye 
Encümeni namından bahsediliyor, bu Encümenden 
çıktı. Bunun Encümeni aidi de Dahiliye Encümeni
dir. Fakat bu teklif şu program çıtanaddcça müza
kere edilemez. 'İkincisi; bunun hakkında Hükümetin 
de birtakım levayihi var, onlar da buraya gelecek, 
onlarla birleştirilmek üzere Heyeti Vekileye gönde
rilmesini biz teklif ediyoruz. Yine buraya gelecek, 
biz müzakere edeceğiz. /Mazbata tekrar okundu) 

REİS — Efendim, mazbatayı kabul ediyor mu
sunuz? 

(Kabul, kabul sesleri) 
12, — Bolu Mebusu J'unalt Hilmi Beyin, Düz-

ce'de bir liva teşkili hakkında teklifi kanunisi ve Da
hiliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Düzce'nm müstakil Üva haline ifrağı 
hakkında Tunalı Hilmi Beyin teklifinin reddi hakkın
da Dahiliye Encümeni mazbatası var. 

Dahiliye 'Encümeni Mazbatası 

Düzce Kazasının 'Bolu Sancağından ve Adapazarı 
Kazasının îzntft livasından fekki irtîbatlanyla her iki 
kazadan mürekkep müstakil hî-r Düzce livası teşkili 
lüzumuna dair Bolu Mebusu Tunau Hilmi Bey ve 
rüfekası taraflarından muta layihai kanuniye ve mer
but atı Encümenkrtizce de tetkik ve mütalaa olundu. 

Teklifi vakıa ait esbabı nmcibede her ne kadar 
teşkilatı mezkûrenm lüzumu vücuduna dair birçok 
esbap zMr ve dermeyan olunmakta ise de teşkilatı 
hazmanın tebdilim mucip mahiyette görülmemiş ve 
mezkûr kazaların coğrafi, iktisadi ve idari nukatı na
zardan hali hazırm ipka ve idamesi nefi mîllet ve 
memleket itibariyle ehemmiyetle müktazİ görülmüş 
olduğundan gayri vank görülen teklifi vaktin betayı 
müzakere Heyeti Umumiyeye arzına müttefikau ka
rar verildi. 

31 Teşrinievvel 1336 
Encümeni Reisi N. 

Karesi Mazbata Muharriri 
'Mehmet Vehbi Konya 

Kâtip Aza 
Bayazrt Muğla 

Atıf İbrahim Etem 
Aza Aza 

Kastamonu Cebelibereket 
•Dr, Suat Faik 

Aza Aza 
İzmit Çorum 
Hamdi Fuat 

Aza Aza 
Yozgat 'KarahisarışarJca 

Feyyaz Ali Mustafa 

TUNALI KİLMt BEY (Bolu) — Arkadaşlar, 
müdafaam son derecede uzun ve esaslıdır. Arzu eder
seniz şimdi söylevim, arzu ederseniz ruznameye it
hal edelim. {Hayır, hayır sadaları) O halde efendim 
müsaade buyurun, mütalaatımı arz edeyim. Evvela 
şunu arz edeyim ki ; Teşkilatı umumiye meselei mü-
himmesi karşısında bulunduğumuz halde kalkıp ta 
memleketin bîr cüzü. sagininde, teşkilatı hususiyeye 
girişmeyi vicdanıma katjyyen muhalif buluyorum. 
»Kanaatim bu merkezde olduğu halde nasıl olur da 
hilafında bir arzu iddia ediyorum? Yani Adapazarı 
ile Düzce kazalarını birleştirmeyi, yani neden feun-
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ferdan gayri mülhak: bir liva teşkil edilsin diyorum? 
Hatta şunu da hatırlatırım ki; Kütahya Mebusu Cev
det Beyin bazı nahiyelerin kaza yapılması hakkında 
bir teklifi vardı. O teklif münasebetiyle bu kürsüye 
geldim. iBunlar ıteşkilatı umumiye sırasında halledile
cek mesaildeıı olduğundan arkadaşımdan rica ederim, 
teklifi geri alsın dedim. 

HASAN BASRI BEY (Karesi) — O halde sizde 
orta riayet edin. 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Şu mukad
demadan (maksadım; bu kadar derim bir kanaat sa
hibi olduğum 'halde, kanaat hilafında hareket etmek -
ligimden maksadım nedir? Bundan maksadım beyler! 
İdari ve inzibati bir meseleyi mümkün olduğu kadar 
derinden ve esaslı bir surette halletmektir. Halbuki 
şuna son derecede kadîm ki, bu teşkilatı hususiye 
muvakkat talebiyle karşınıza gelmekle beraber, ka-
tiyyen ve katıbeten, ben kendimce kabul ettiğim bir 
takım desatiri esasiye ve idariyeye muvafık bir şekli 
idaridir. Sebebi efendim; Bolu sancağı tamamiyle de
necek derecede dağlık -ve ormanlıktır. Bolu orman
larının ne kadar çok olduğunu biliyorsunuz, halbuki 
Düzce kısmen dağlık gibidir, kısmen tamamiyle mün-
hat ve ormanlıktır. 

DR. AKİDtN BEY <Lâzistan) — öyle değildir. 

TUNALI HİLMİ BEY <Bolu) — Düzce'ye git
tiniz mi efendim? 

DR. ABtDtN BEY — Gittim, kaymakamlık et
tim. 

TUNAL IHİLMİ BEY ^Bolu) — Gözünüzü baş
ka türlü kullansanız daha iyi olurdu. 

FUAT BEY (Çorum) — 'Efendim, usulü müza
kere hakkında söyleyeceğim. Bugün mesele ruzna-
meye konmuş da müzakere mi edilecek, yoksa evra
kı varide mey atımda mıdır? Evrakı varide meyanın-
da ıise müzakere edilemez. Hangi ruznameye ithal 
edileceğine dair Meclisi Alice karar verilir, ondan 
sonra mudafaatta bulunulur. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Bendeniz de bu 
teklifte bulundum. İkiden birine karar verin, hangi
sine olursa razıyım demiştim. 

RBİS — Efendim mesele bitiyor, müsaade buyu
run1 bitirsin. 

«AMDÎ NAMIK BEY (izmit) — Dahiliye En
cümeninde bunu uzun uzadıya müzakere ettik, He
yeti Muhtereme ya kabul, ya reddeder. Reddederse 
tabii Hilmi Beyin teklifini kabul eder, nıznameye it
hal eder, rioa ederim Reis Bey Dahiliye mazbatasını 
reye koyun. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Katİyyen efea-
di,m. Evvela müdafaattmı arz edeyim, ondan sonra 
reye konsun. Sonra efendim; arazînin tabiatı itiba
rîyle böyle olduğu gibi, Bolu taraflarının dört kazası 
tamamiyle ormanlıktır. Ahalisi ormancıdır. Düzce ta
rafına geçersek, arazisi tütün yetiştirir ve ahalisi de 
tütüncüdür. IBu cihetçe de bir fcere katiyyen bir müca-
neset mevcut değil. Bolu sancağının, Gerede Mudur
nu, Göynük kazaları ahalisine gelirsek, bunları da ele 
aldığımız zaman görürüz kî baştan başa Türktür. 
Başlan başa hepsi unsuru vahitten ibarettir. Bir iki 
Rum ya var ya yoktur. Düzce tarafına gelelim. Gö
receğiz ki yerli ahaliden maada fcısrm azamı muha
cirden ibaret ahalidir. 

DR. ABİ'DİN BEY (Lâzistan) — Yine kısmı aza
mı Türktür ve yerlidir. 

TUNALI HİLMİ *BEY (Devamla) — Efendim 
böyle bâ'birinden ayrı ayrı olan unsurları bir muta
sarrıf aynı programla katiyyen idare edemez. Binaen
aleyh Düzce kazası tjçin ayn ve diğer kazalar için 
ayrıca bir program yapılmalıdır. Buna mukabil dü
şündüğüm tedbir, Adapazarı 'kazası île Düzce kaza
sını tevhit etmek ve 'gayri mülhak bir liva teşkil et
mektir. 

ABDULLAH EFENDİ (izmit) — Ne münase
beti var? 

mJNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Münase
betini de söyleyeceğim. Münasebeti efendim, Düzce 
;u gösterdiğim kâğıdı ikiye bölünüz, nasıl kî ikiye 
ayrılmış ise, birinin ismi Düzce kazası ve diğerinin 
ismi Adapazarı kazası olmuştur. Bunlar, yani bu ka
zalar, arazinin rnücaneseti, istidadı itibariyle birdir
ler. Ahalisi de rnücaneseti itibariyle yekparedirler. 
Halbuki ikiye ayrılmıştır, Nttekİm beyler bir Bolu 
salnamesinin tabiri veçhile Düzce kazası bir sefinei 
nuha benzediği gibi, Adapazarı kazası da bir sefinei 
mıha benzer. Buraya gidersiniz Düzce'de görürsünüz 
ki, yerli ahahden Çerkez vardır. (Hep Osmanlı sada-
latL..) Adapazarı^nda; Laz, Laz... Gürcü, Gürcü,., Po
mak, Pomak... Çitak, Çıtak... Boşnak, Boşnak... Şu 
halde hepsi müşterek bulunuyor. »Bu mücaneset dola
yısıyla demek oluyor ki ben orasını mutasarrıflık 
yaptığım takdirde, aynı programla oralarını idare ede
ceğim. Fakat katiyen efendiler yine tekrar ederim <fci, 
benim bütün maksadım, mıntakai iritihabiyemde maat
teessüf arasıra vukubulan ve pek fena bir surette 
bazı hallerin meşhut olması dolayısıyla, bu hatkiü 
biran evvel bir dimağ, bir dil ve bir el ile idare edil-
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meşini ve kendilerinin halen ve atiyen refahı halle
rim temin' etmeîdtir. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Bolu'da çfcuı 
Dertü'ye yazmalı... (Müzakere kâfi sesleri) 

TUNALI HİLMİ BEY (Devamla) — Pekâlâ bey
ler; bütün kanaatimin derinliğine Jcarşı kendimde bir 
mecburiyet hissederek, dört sayfalık esbabı mucibe 
mazbatası yazdığım için, bu kadarla İktifa ediyorum. 
Neticeyi İki, üç cümle ile şimdi hulasa edeceğim Yal
nız şurasını hatırlıyorum ki; Dahiliye Encümeninde 
maatteessüf -esaslı bir nokta gözönüne getirihrteyerek, 
bu layiha reddedilmiştir. O cihetten bahsetmek iste
miyorum. Fakat arzu ederlerse alenen de bahsede
bilirim. Ben yalnız hulasa ederek diyorum ki beyler : 
îaait mutasarrıfı, Bolu mutasarrıfı ayrı ayn birer 
programla aynı halde ve aynı ahvali tabiiye ve iç-
ttfmaiyede bulunan halkı katiyen idare edemezler, iki
de, birde böyle isyan zuhur eder, fakat aynı tabiatta, 
aynı ahlakta, aynı istidatta bulunan bu iki kaza aha
lisi, bir dimağın bir dilin, bir elin eline verilecek olur
sa, katiyen emin olmalıdır kî, çizilecek program deh
şetli, güzel ve muvafık bir surette tatbik olunur ve 
oranın ahaMsi de halen ve İstikbalen her şeyden (kur
tulur, (AMuşlar) 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler ellerini kal
dırsınlar. 'Müzakere kâfi görüldü. 

Dahiliye Encümeni mazbatasını kabul ediyor mu
sunuz? Kabul edenler ellerini ikaldrrsmlar.. .Kabul 
olunmuştur. {Ekseriyet yok, aksini reye sadaları) 

TUNALI BİLİMÎ 'BEY (IBofoı) — Aksini reye ko
yunuz. 

REÎS — Takdir bize aittir. 
TUNALI HtoJMİ !BEY — İddia etmek hakkım

dır efendim, istirham ederim. Aksini reye koyunuz. 
REİS — Efendim, teklifin reddine ak olan Da

hiliye Encümeni mazbatasını kabul edenler ellerini 
kaldırsınlar... -Kabul olundu. 

Nasü Hilmi (Bey? (Handeler) 
IS, — Şûrayı Devlet teşkili hakkında kanun, layi

hası ve Dahiliye Encümeni mazbatası. 
REl'S — Şûrayı Devlet teşkili hakkında Heyeti 

Vekileden mevrut layihai kanuniyeye dair Dahiliye 
Encümeni .mazbatası var; bugün müzakeresini kabul 
ediyor musunuz? (Hayır, hayır gelecek ruznameye sa
daları) Bugünkü ruznameye ithalini kabul edenler el
lerini kaldırsın.,. Kabul olunmadı. Getecdk ruzname
ye ithal edilecektir. 

14. — Kütalıya Mebusu Cemil Beyin haymenis'm 
kıptilerin iskânı hakkında takriri ve Dahiliye ve Sıh
hiye ve Muaveneti İçtimaiye encümenleri mazbata
ları. 

REİS — Haymenişin kıptilerin iskânı hakkında 
Kütahya Mebusu Cemil Beyin takririne dair Sıhhiye 
ve Dahiliye encümenleri mazbatası var. Bugün mü
zakeresini kabul buyuruyor musunuz? (Hayır sada
ları) Gelecek ruznameye ithaline karar verildi. 

Şimdi arkadaşlarımızdan birisinin istifası var oku
nacak. 

2. — İCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

/. — Abdülkadir Kemali Beyin Adliye Vekâleti 
Vekilliğinden istifası. 

Büyük Mîllet Meclisi Riyaseti Celİlesİne 

Ahvali sıhhiyemin adliye •isleriyle şu sırada 'işti
gale müsait olmaması hasebiyle ekseriyetin tahmil 
eylediği Adliye Vekâletinde İfayi vekâleten afifimi pek 
kıymettar olan teveccühlerine rağmen istirham etti

ğimin Heyeti Umumiyeye arzını rica ederim efen
dim. 

Kastamonu Mebusu 
Adliye Vekâleti Vekili 

Abdülkadir Kemali 
(Muvafık sadaları) 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsınlar. Ka

bul olundu. 
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3 — ÂZAYt KİRAM MUAMELÂTI 

/. — Âzayi kiramdan 11 zata izin itasına dair Bü
yük Miliet Meclisi Riyaseti tezkeresi. 

REİS — Efendim arkadaşlarımızdan mezuniyet 
talebedenler var, onları okuyacağız : 

Aldığı 
izin 

İsmi ve dairei intihabiyesi miktarı 

Denizli Mebusu Mazlum 
Baba Efendi 20 gün 
M ara; Mebusu Mehmet 
Hasİp Bey 4 mah 
Kırşehir Mebusu Rıza Bey 20 gün 
Akdağmadenİ Mebusu Bah
ri Bey 1 mah 
Konya Mebusu Refik Bey 3 mah 
Sinop Mebusu Abdullah 
Efendi 4 mah 
Batum Mebusu Edip Efendi 4 mah 
Karahisan Sahip Mebusu 
Hulusi Efendi 3 mah 
Karesi Mebusu Mehmet 
Vehbi Bey 1 mah 
Dersim Mebusu Ramiz Bey 5 mah 

Karahisar Mebusu Ömer 
Lütfİ Bey 2 mah 

Mülâhazat 

Temdiden 

berayi teb-
dilhava 

Temdiden 

Heyeti Umumiyeye 

Merbut listede İsimleri muharrer âzayi kiramın 
izin taleplerini havi takrirleri 3 Teşrinisani sene 1336 
tarihinde inikat eden yirmi birinci Divanı Riyasette 
tezekkür edilerek İsimleri hizasındak erkam mİkta-
rınca izinleri tensip edilmiş olmakla Heyeti Umumİ-
yenin nazan tasvibine arz olunur efendim. 

REİS — Mezuniyetleri Divanı Riyasetçe de tas
vip edilmiştir. 

MUSTAFA ZEKÎ BEY (Dersim) — Ramiz Bey 
hakkında söz söyleyeceğim efendim. Beyler! Divanı 
Riyaset istenilen mezuniyetin hakikati ne olduğunu an
lamadan mezuniyet vererek Meclisi Aliye arz ediyor. 
Ramiz Bey bundan on sene evvel nevahîi şarkiyede 
hudut kumandanlığında bulunduğu halde Ruslar İle 
bir muharebede hayvandan düşerek bir ayağı kırılmış
tı ve tedavi İçin İstanbul'a gitmişti. Bihakkın tedavi 
olunamadığından iyi olmamıştır. Buraya gelmiştir ve 

burada yarası tekrar nüksetmeye başladı. Doktor 
Operatör Emin Bey tarafından muayene olunarak, 
bunun şimdilik burada kalması caiz değildir, bir kaç 
ay istkahatten sonra tekrar ameliyat yapılacaktır diye 
bir rapor verilmiştir. Bu arkadaşın da mezun addedil
mesi muvafık değildir. Yoksa bunun muhassasatı baş
ka bir mazeret olarak mı verilmemiştir? Muhassasatı 
verilmelidir ve öyle kabul edilmelidir. 

REİS — Efendim Divanı Riyasetin tensibi veçhi
le isimleri zikrolunan zevatın mezuniyetini kabul bu
yuruyor musunuz? Kabul buyuranlar ellerini kaldır
sın. Divanı Riyaset kararı kabul olunmuştur efendim. 

HAMDİ NAMIK BEY (İzmit) — Ramiz Beyin 
meselesi ayrıca reye konsun. 

SOYSALLI İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — 
Ramiz Beyin muhassasatı kesilmesin. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Mustafa 
Beyin izahatı veçhile hakikaten Ramiz Beyin ahvali 
sıhhiyesinden dolayı tebdilhavaya muhtaç olduğuna 
dair Operatör Emin Beyin raporu da merbuttur. Fa
kat malûmu âliniz Divanın tetkik ettiği nokta, nisabı 
müzakereye halel gelmemek üzere mezun olması lâ
zım gelip gelmeyeceği cihetidir. Bu noktayı tetkik et
ti ve Ramiz Beye mezuniyet verdi. Tahsisat meselesi 
doğrudan doğruya Meclisi Alinin tasvibine ait bir me 
seledir. Tazminat devresinde olduğu için, yine kanu 
nu mahsusun maddei mahsusası pek sarihtir. Buna Di 
vanı Riyaset bir şey diyemezdi Bu meselenin takdiri 
Heyeti Celilenize kalmıştır. O madde hilâfında, sırf 
hastalığı ve raporu nazarı dikkate alacak bir karar İt
tihaz etmek, Heyeti Celilenize aittir. (Verilsin sada-
lart) Zaten bu mezuniyetler arasında yalnız Ramiz 
Beyin mazereti vardır, diğerlerininki alelade mezuni
yet istemektir. 

NEBİL EFENDİ (Karahisan Sahip) — Hasan Be
yefendinin izah buyurdukları gibi, listedeki esamii me
zürün meyanında yalnız Ramiz Bey mazurdur. Mus
tafa Bey de diyorlar ki; mazur olduğu için tahsisat da 
verilsin. Halbuki biz tahsisat devresinde bulunmuyo
ruz. Elimizdeki kanunun mevaddı mahsusasmda di
yor ki; tazminat devresinde Mecliste ispatı vücut et
mek şarttır. Böyle ohırsa tazminat alır. İspatı vücut 
etmedikçe tazminat alamaz. Eğer bu Ramiz Bey hak
kında bir karar veripte ona tazminat vermek lâzım 
gelecekse, ayrıca bir maddei mahsusa kabul etmemiz 
lâzım gelir. 
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BlR MEBUS BEY — Efendim Ramiz Bey tahsi
sat devresinden üç ayını ikmal etmiştir. 

REİS — Efendim rica ederim, şimdi Ramiz Bey 
hasta imiş, ayağı kinimi;, bir şeyler olmuş, Meclise 
gelemiyor. Bazı rüfeka da diyor ki; bunu mazur ad
dederek tahsisatı verilsin. Bazı rüfeka da diyor ki; 
hayır, tazminat devresindeyiz, bilfiil bulunursa tazmi
nat alabilecek. Bilfiil, her ne sebebe mebni olursa ol
sun, bulunmayan tazminat alamayacak. Binaenaleyh 
buna ayrıca, müstesna olarak bir madde yapmak lâ
zım gelir. Fikir bu ikiden ibaret değil midir? 

HÜSREV BEY (Trabzon) — Böyle rahatsız ve 
hasta çok arkadaşlarımız var. Mesele yalnız bir şahıs 
üzerine değildir. Tabii mesele yalnız bunun hakkında 
nazarı dikkate alınacak olursa, o zaman mebuslar ma
aşlı memurlara benzer. Tebdilhava alanlara da ma
aş verilecekse muamelât doğru olamaz, Çünkü Mec
lisi Mebusan azaları tahsisat alırlar, hizmetleri zama
nında tazminat alırlar, maaş almazlar. Hiçbir yerde 
böyle bir şey yoktur. Bu, doğru değildir. 

FERİT BEY (Çorum) — Malûmu âlileridir ki, 
Meclis hali faaliyeti için İki devre kabul etmiştir. Bir 
devre, doğrudan doğruya tahsisat devresidir. Bir dev
re de, tazminat devresidir. Tahsisat devresinde, maze
retler belki nazarı itibara alınmak mümkün olabilir. 
Çünkü o vakit Heyeti Umumiye müçtemîan bulunu
yor ve o devreye mahsus muayyen olan tazminatı alı-

7. — TAKRİ 

2. — Karesi Mebusu Vehbi Beyle arkadaşının, 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu lâyihasının takdtmen ve 
möstacelen müzakeresine dair takriri. 

REİS — Efendim Karesi Mebusu Vehbi ve İs
mail Suphi Beylerin bir takriri var okunacak (Takrir 
okundu) : 

Riyaseti Celüeye 
Encümeni mahsus mazbatasının diğer mevada tak-

dimen ve möstacelen müzakeresini teklif ederiz. 
4 Teşrinisani 1336 

Karesi Burdur 
Mehmet Vehbi İsmail Suphi Soysallı 

REİS — Bu takrir kabul buyuruluyor mu? Şu hal
de takrir bir daha okumun. (Tekrar okundu) (Anla
yamadık efendim sesleri) 

REİS — Rica ederim beyefendi, dikkat edilsin. İki 
defa okuduk. Peki bir daha okusun. (Üçüncü defa 
yine okundu) Kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul 
olunmadı. 

yor. Halbuki tazminat devresinde esbabı mucibe ola
rak söylendiği üzere, burada ifayı vazife eden arka
daşların, asıl devrei içtİmaİyeden hariç bulunduğu 
müddetteki faaliyetleri mukabili olmak üzere tazmi
nat denildi ve bu da tazminat, tahsisat diye ikiye ay
rıldı. Mademki ifa edilmiş bir hizmet yoktur, tazmi
nat almaya kimsenin hakkı olamaz. (Doğru sesleri) 
Tahsisat devresinden matlubu varsa alabilir. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Tahsisat devresin
den yirmi dokuz günü daha var. Fakat mademki taz
minattır, tazminat da, ifayı hizmetle mükellef ve mu
kayyettir ve yapılan o kanunda uzun mücadelelerle 
bu mesele üzerinde bu suretle takarrür ettirilmiştir, 
artık her arkadaş için ayrı ayrı maddei mahsusa çıka
rarak tazminat vermeye mahal yoktur. Nasıl ki Hüs-
rev Bey kardeşimizin söylediği gibi bu, memur maa
şı değildir. Binaenaleyh İfayı vazife İle mukayyettir. 
Hiçbir zaman tazminat alamaz. 

REİS — Ramiz Beyin «benim tazminatımı veya 
tahsisatımı verin» diye müracaatı yok ve eğer bir mü
racaatı olursa o zaman arkadaşlar tarafından ne su
retle karar alınması ve ne yolda bir prensip İttihaz 
edilmesi lâzım geldiğini bilâhara müzakere etmek üze
re meseleyi tehir edelim. Muvafık görülüyor mu? 
(Muvafık sadaları) 

Müzakerenin tehirini kabul edenler ellerini kaldır
sın. Kabul edilmiştir efendim. 

LER (Devam) 

VEHBİ BEY (Karesi) — Takrir sahibiyim, teklifi 
izah edeyim. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Efendim aksi
ni reye koyun. 

REİS — Peki aksini de reye koyacağım. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim bu takririmiz, 
Program Encümeninin çıkarmış olduğu bilhassa Teş
kilatı İdariye kısmının bir an evvel müzakeresine ait
tir. Her gün Meclisin bocaladığının sebebi budur. 

MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarki) — Müstacel 
olamaz, çünkü ariz ve amik tetkik ister. 

VEHBİ BEY (Karfesİ) — Halbuki bu onuncu nu
maradır. Deminki münakaşalarımız da bunun üzeri
nedir. Ondan sonra geçen bütün mesail de hep o esa-
satın tespit edilmemesindendir ve her gün vaktin üçte 
ikisini, o tespit edilmemezlik dolayısiyle, yiyip gidi
yoruz. Vaktimizi imate ediyoruz. Binaenaleyh bunu 
takdimen müzakere edelim ve memlekette bîr esas 
kuralım. 

— 290 — 



1 : 94 4 . 11 . 1336 C : 1 

MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarki) — Müstace
liyetle değil. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Evet müstaceliyetle de
ğil, fakat takdimen müzakeresini teklif ediyorum. 

PERtT BEY (Çorum) — Efendim, bu program, 
memleketin hayatı idariyesinde mühim tebeddülat ya
pacak bir programdır. Onun için arkadaşlarımızın bir 
kısmı zannederim ki tevzi edilen program üzerinde te-
tebbuatlarmı ikmal etmiş değillerdir. Böyle mühim ha
yatı bir meselede. 

BİR MEBUS BEY — On beş gün oldu. 
FERİT BEY (Devamla) — isterse kırk beş gün 

olsun. Ben kendi nefsime daha uğraşamadım. Memle
ket hayati bir mesele île uğraştığı sırada, böyle mü
him bîr kanunu müstaceliyetle, iki gün zarfında çıka
ramaz. Binaenaleyh bir iki içtima sonra müzakere edi
lecektir. Ona göre ariz ve amik tetkik etsin. Bugün 
müzakerenin tehirini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim müstaceliyetten sarfınazar. 
VEHBİ BEY (Karesi) — Müsaade buyurun Reis 

Beyefendi! Bizim takririmizde derrneyan ettiğimiz 
idare mesaili, zannederim üç beş günlük bir meselee 
değildir. Yüz elli senelik bir meseledir. Eğer bugüne 
kadar 'bir fikir hâsıl etmemi; isek, biz bundan sonra 
ilelebet bir fikir hâsıl edemeyeceğiz. Binaenaleyh 
takdimen müzakeresini teklif ederim. 

REİS — Efendim Müstaceliyetten kat'ı nanar, 
gelecek ruznamede müzakere etmek... 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Gelecek de
ğil, simdi müzakeresine başlanmasını teklif ediyo
ruz. (Yarinki ruznamede sesleri). 

REİS — Gelecek ruznameye, sairlerine takdim 
edilmek üzere vaz'ını kabul buyuruyor musunuz? 
Kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul olunmuş
tur. 

5. — TEKLİFLER (Devam) 

2, — Çorum Mebusu Fuat Bey ve rüfekasınm, 
İcra Vekilleri intihabına dair kanunun tadili hakkın
da teklifi kanunisi (2J232) 

REİS — Çorum Mebusu Fuat Beyle rüfekası ta
rafından verilen bir takrir var. 

Büyük Millet Meclisi Riyasetti Celilesine 

Büyük MiHet Meclisi İcra VekiEenjnin intihabı
na dair olan kanunun ikinci maddesinin ilcaatı hal 
ve maslahata nazaran berveçhi âti tadiline lüzum 
hissedilmesi olmakla keyfiyetin heyeti umumiyece 
bilmüzaıkere tahtı karara alınmasını teklif ederiz. 

MADDE 2. — İcra Vekilleri Büyük Millet Mec
lisi Reisinin Meclîs azalarından göstereceği namzet
ler m ey arımdan ekseriyeti mutlaka ile intihap olu-
nurlar^ 

Çorum 
Fuat 
Genç 

Haindi 
Eskişehir 

Eyüp Sabri 
Hakkâri 

Mazhar Müfit 
Saruhan 

Reşit 
Bolu 
Cevat 

Denizli 
Necip 

Kütahya 
Cevdet 
Konya 
Refik 
Sivas 

Mehmet Rasim 
Denizli 
Yusuf 

Cebelibereket 
İhsan 

Aydın 
Esat 
Genç 
Fikri 
Sürt 

Necmettin 
Ayintap 

Kılınç Ali 
Dersim 
Mustafa 
Lâzistan 

Dr. Abidin 
Ergani 

Mahmut 
Siirt 

Hacı Nuri 
Muş 
Rıza 
Siirt 

Kadri 
Siverek 

Abdülgani 
Kütahya 
Haydar 
Elâziz 

Hüseyin 
Ergani Madeni 

Sıra 

Trabzon 
Hüsrev 

Muş 
Mahmut Sait 

Mardin 
Necip 
Çorum 
Ferit 
İzmit 

Hamdı 
Muş 

Ahmet Hamdı 
Siirt 
Salih 

Mersin 
Yusuf Ziya 

Malatya 
Sıtkı 

Mardin 
Derviş 
Bitlis 

Sadullah 
Üsküdar 

Neşet 
Ergani 
Emin 
Maraş 

Mehmet Hasip 
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Batum Bolu 
Edip Tunaü Hilmi 
İzmir Kütahya 

Yunus Nadi Cemil 
Elâziz 
Tahsitt 

REtıS — Bu bir tefchfi kanuni. Lâyiha encüme
nine havalesini kabul edenler ellerini kaldırsın. (Ha
yır, hayır bu bir teklifi kanunidir, reye sesleri). 

2„ — Encümendeki münhaüere şubelerden âza 
intihap edilmesine dair İktisat encümeni mazbatası. 

REİS — İktisat encümenine aza intihabı hakkın
da bir takrir vardır. Okunacak : 

Riyaseti Celileye 
İktisat, Ticaret, Sanayi, Rüsumat encümeni âza

sından kısmı âzami mezunen veya sair suretlerle git
melerinden dolayı encümenin içtimai ve ekseriyet is
tihsali İle müzakere icrası "kabil olamadığı cihetle şu
belerce İktisat encümenine yeniden birer âza intiha
bını teklif ederiz. 

tk. En. Reisi tk. En, M. M. 
Canik Soysallı 
Şükrü İsmail Suphi 

REİS — Efendim, şube reisleri ve kâtiplerinden 
rica ederiz, bu encümene şubelerden birer zat inti
hap edilsin. 

Şimdi celsei ulâ nihayetinde müzakeresini kabul 
buyurduğunuz maddei kanuniye var, onun müzake
resine başhyacağız. Söz isteyen varsa yazayım. 

Efendim, rica ederim bu bir teklifi 'kanunidir : 
Bir maddei kanuniye var. Bu usulü veçhile Lâyiha 
encümenine gitmek lâzımdır. (Hayır sesleri, gürültü
ler). 

Müsaade edin söyleyeyim. Efendim Lâyiha en
cümenine gitmeden bugün müzakeresini kabul eden
ler ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

On dakika teneffüs edilmek üzere celseyi tatil 
ediyorum. (Saat zevali 3 sonrada celseye nihayet ve
rildi). 

MUSTAFA BEY (Karahİsarı Şarkî) — Hangi 
mesele efendim? 

REİS — İcra Vekilleri meselesi. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Teklifi 
okusunlar da yazalım efendim, 

KÂTİP REFİK BEY (Konya) — Maddeyi ay
nen okuyorum yazuuzl 

MADDE 2. — İcra Vekilleri Büyük MUlet Mec
lisi Reisinin Meclis âzasından göstereceği namzetler 
okusunlar da yazalım efendim. 
lar. 

REİS — Efendim, söz alanların esamisini oku
yacağım, daha almak isteyenler varsa söylesinler de 
kaydedelim. 

İhsan Bey, İsmail Suphi Bey, Suat Bey, Hilmi 
Bey, Fuat Bey, Vehbi Bey, Besim Atalay Bey, Dr. 
Âbidin Bey, Basri Bey. 

MUSTAFA VASFİ BEY (Tokat) — Mazhar 
Müfit Bey de vardır efendim. 

İKİNCİ CELSE 
Açılma Saati : 345 Bûdezzeval 

REİS : Re&teara Yek» Vehbi Efendi Hamaöeri 
KÂTİP : Refik Bey (Kotça) 

REİS — Efendim, MecKsi açryorum. Lütfen yerlerinize teşrif buyurunuz. 

3. — AZAYI KİRAM MUAMELATI (Dmm>) 
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REİS — Efendim, müzakereye başlıyoruz, İhsan 
Bey buyurun. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Efendim, hem 
teşri ve hem de icra salâhiyet ve kuvvetini haiz ol
mak suretiyle bir mahiyeti hususiyeyi haiz olan He
yeti âh'yeniz milletin İtimadına mazhar olmuş zevat
tan mürekkep ve müteşekkildir. Bu Heyet, bir de iç
lerinden icra kuvvetini haiz bir Heyeti Vekile çıkar
dılar. Bu Heyeti Veküenin efalinin ahenkdar ve ne-
ticei mesaisinin de tnüsbet olabilmesi için, hepimiz 
itiraz ederiz ki, âzası arasında bu hususda tesanütü-
tam bulunması lazımdır. Aralarında tesanüt bulun
mayan zevattan mürekkep bir Heyet, ne suretle ça
lışırsa çalışsın, bu faaliyet ahenklerinin teminine kâ
fi gelmez ve aeticei mesaisi de arzu edildiği kadar 
müsbet olamaz. 

Hattâ bir kaç aylık yakın maziye ait hayatı teş
riiye ve icraiyemiz de görüyoruz ki, Heyeti Vekile-
nin namzet göstermemesi ve onların fikirlerinin is
timzaç edilmemesi üzerine, yaptığımız intihabatla 
meydana getirdiğimiz bir arkadaşımızla ahenktar bir 
mesai tanzim edilemiyor ve bundan bir sürü güftü-
gû ve memleket için de hayırsız zaman ziyamı badi 
oluyor. Onun için teklif edilen bu takririn Heyeti 
umnmiyenizce nazarı dikkate alınarak kabulünü ri
ca ediyorum. 

Heyeti Vekile noktai nazarını bildirsin, bir kaç 
âza namzet göstersin, biz de hakkı intihabımızı isti
mal edelim ve bunlarla beraber çalışınız diyelim. 
Hem onların fikirleri alınmış, ahenk ve tesanüt mu
hafaza edilmiş olur; hem biz de reylerimizi hüsnU 
suretle kullanmış oluruz. Aksi takdirde görüyorsu
nuz, bir herei merçdir gidiyor, (Muvafık, muvafık 
sadalan). 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Efendim, 
tadili teklif edilen madde, 2 Mayıs 1336 tarihli İcra 
Vekillerinin sureti intihabına dair kanunun İkinci 
maddesidir. Bu ikinci madde de diyor ki, «İcra Ve
killeri Büyüt Millet Meclisinin ekseriyeti mutlaOca-
siyle aralarından intihap olunur.^ Tadili teklif edi
len madde budur ve tadil teklifinde deniliyor ki; 
«Büyük Millet Meclisinin Reisi tarafından irae edi
lecek namzetler meyanından ekseriyeti mutlaka ile 
intihap otunum Söylemeye hacet yoktur ki, bir ara
da çalışacak zevatın arasında ahenk ve tesanüt bu
lunmak, en mühim bir şart ve bilhassa memleketin 
şu buhranlı zamanında idaresini deruhde eden zeva
tın hem fikir ve hem ahenk olarak çalışması esaslı 

bir şarttır. Bunsuz olamaz. 

•İcra Vekilleri kanununun ikinci maddesi, alelıt
lak, hiç bir kaydı haiz olmıyarak İcra Vekillerinin in
tihabını Meclisi âlinize bıraktığı için, şimdiye kadar 
yapılan intihabatta bazı ahenksizlikler görüldü. Bu
nun en yakın yeni numunesi daha pek tazedir. Tatbi
katta görüldü. Bu kamın doğru vazedilmiştir. Eli
mizde 'diğer bir mesele daha var, o da Hükümetin 
yani Heyeti icraiyeron bize teklif ettiği halkçılık 
programının Encümeni mahsus tarafından teşkilâtı 
esasiye namiyle tanzim edilen şeklidir. Onun doku
zuncu maddesinde deniliyor ki; «ıBüyük Millet Mec
lisi Hükümetin inkisarn eylediği devaini intihapker-
desi olan vekiller vasıtasiyle idare eder. Mütebaki 
âza iorai hususat için vekillere veçhe tayin ve ledeJ-
hace bunları tebdil eder» Bu şekil; Hükümetin tek
lif ettiği ve encümenin de durudıraz müzakereden 
sonra kabul ettiği şekildir. Demek oluyor ki, bundan 
sonra Heyeti İcraiye, tamaımiyle her salahiyeti haiz 
olan Meclisi âlinizin ancak İcra memurları mahiye
tinde olacaktır ve Meclisi âliniz, veçhe tayini tabi
rinden de anlaşılacağı üzere, Heyeti icraiyeain prog
ramını, hattı harekesini tamamuyle çizecektir. Şuhal-
de artık Heyeti İcraiye alelade bir kabine değildir. 
Nasıl ki, Meclisi âlinüz de alelade bir Meclisi mebu-
san olmadığı- gibi. Kezalik onuncu maddede Hükü
met tarafından teklif edilen ve encümenin tadilen ve 
Hükümetin muvafakati de alınarak kabul ettiği şe
kil şudur «Büyük Millet Meclisi heyeti asliyesi ta
rafından intihap olunan reis, bir içtima senesi zarf mda 

Büyük Millet Meclisi Reisidir. Bu sıfatb Meclis na
mına -imza vazma ve Meolİs mukarreratmı tasdika 
satihiyettandMr. İcra Vekilleri Heyeti içlerinden biri
ni kendilerine reis intihap ©derler.» 'Bu madde He
yeti âliyenİze geldi, derdesti müzakeredir. {Henüz 
kabul edilmemiştir sesleri, gürültüler). Henüz kabul 
edilmemiştir. Müsaade buyurun efendim. 

iKILIÇ A U BEY (tAyıntap) — Öyle de ondan-
neden bahsediyorsun? 

İSMAİL SUPHİ BEY ^Devamla) — Ancak görü
lüyor ki, bu mesele de, vekiller meselesi ve reis me
selesi mevzuu bahis edildiği 'için, şimdi tadili teklif 
edüsn maddenin bımlaTİa alâkai külliyesi derkârdır. 
Onun için bendeniz teklif ediyorum ki, bu maddeyi 
encümene irsal buyurun, orada tetkik edelim veya
hut müzakeresini yarına talik buyurunuz. Teşkilâtı 
esasiye 'kanuniyle beraber müzakere edelim. {Hayır 
olmaz sesleri). Çünkü bir taraftan bir encümeni mah
sus mazbatasıyle, Hükümetin de tasvip ettiği, encü
meni mahsusun çıkardığı şey ile, şimdiye kadar bil-
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diğimiz şeylerden 'hariç olarak, bir icra komitesi teş
kil edefken, diğer taraftara bu tadil teklifiyle alelade 
bir kabine şekline gitmiş oluyoruz. Eğer bu 'alelade 
bir kabine olsaydı, kalbinenıin âzası ar asm da tesanüdü 
tam bulunması 'için teklifi süra*Je kabul ederdik. Fa
kat madem kî, bugün Meclis tarafından veçhesi ta
yin edilecek bir (Heyeti Icraiye ayrılacaktır, İcra Ve
killeri 3e Meclis Reisi tefrik edilecektir, tabii Mec
lisi âliniz kabul ederse, bendemiz buoun için, mese
lenin iyice tetkik ve telif edilmek üzere ve encüme
nin mazbatasına talikan tehirini teklif, ediyorum. 
{Muvafık, ret sesten). 

İHSAN BEY <Cebelibere(ket) — Namzet göstere
cekler, toz intihap .edeceğiz. Bunda talik edilecek bir 
şey yok. 

REİS — Efendim, rica ederim, daha ortaya rey 
meselesi vazedilmedi, gürültüyü kesiniz. Buyurun Fu
at Bey söz «fesindir. 

FUAT BEY Corum) — Efendim, malûmu âli
niz, füfefca ile beraber bu takriri vermekten maksa
dımızın kısmı muhammini rüfekadan İhsan Bey bi
raderimiz izah ettHer ve buna cevap olmak üzere 
İsmail Suphi ıBey tarafımdan; Bu Meclisim kuvvei 
teşriiye ve icraiyeyi haiz olması hasebiyle, Heyeti 
Vekilenin bir 'kabine şeklinde olmamasından dolayı, 
aralarındaki tecanüsün başka 'surette mevzuubahis 
olması lâzımgeleceğinl ve bunun, program encüme
nince tanzim edilen ve derdesti müzakere olan kanun
la beraber tevhit edilmesi lüzumunu dermeyan bu
yurdular. Bendemiz bunun o vakte tehirine ahval ve 
zamanın katiyen gayri müsait olduğu fikir ve kanaa
tinde bulunduğumu Heyeti muhteremeye, o encü
menin âzası olduğum halde dahi, arzediyorum, Çün
kü o encümenin tanzim etmiş olduğu programda 
mevzuubahis olacak, yalnız Heyeti Vekile teşkilâtı 
•meselesi değildir. Bilûmum memleketin muhtaç ol
duğu şekli idarenin ahval ve ilcaatı zamana aazaran 
encümence tertip editaıiş bir şekH ve surette tadilen 
mütalâasıdur ki bu mütalâat öyle bir İki üç beş 
csteede bitirHemez. Encümende olduğum halde, en
cümenin ekseriyetine İktiran edip, bendenizin akalü-
yette kalmış olduğum bazı husosat hakkında 'Heyeti 
Uoıumİyeye kanaat ve mutalââtum arzedeceğim. 'Bu 
meseleler de; Riyasetin sureti 'intihabına ve 'İcra Ve
killerinin vezaifine mütedairdir. Binaenaleyh şimdi 
teklif ettiğimiz bu madde, mevaddı saire gibi değil
dir. Onun İçin; bu kamumu bekliydim, o müzakere
den çıksın, biz de ona göre vekillerimizi intihap ede
lim demekj doğru olamaz. Çünkü bu, hayat mesele
sidir. 

Efendiler; bugün vezaifi Hükümeti bildiğimiz 
kuvvetlere inkişam etüir-diğimiz halde devam edip 
gidiyor. Bugün falan vekâlet, münhaldir, onu öbür 
kanunda halledelim, beküyeîim yirmi gün, bir ay, bu 
vekâlet münhal kafein demek, doğru değildir. Bu 
kanunu tekliften ve Heyeti Cetilenize evvelki celsede 
kabul ettirmekten maksadımız 'da budur efendiler. 

Artık ben program hakkında, yamj bu program
daki kanaatlerime muhalif olan mesaile dair şimdi
den söz söylemiyeceğİm, Binaenaleyh Heyeti «üye
nizden bunun kabulünü rica ederim. Çünkü mesele 
mühimdir. Misal irat ederek burada şahıs ta mevzuu
bahis etmek istemem. Bu pek az ftrr tadildir. İleride, 
programın kabulü «M-asmda başka türlü tadil edil
mek imkânı da vardır. O da Heyeti Oeliienizin bile
ceği bir .iştir. Ancak şimdi icabeden şey, malûmu 
âlimiz her şeyi bir ihtiyaç tevlit eder, evvelce kanun 
yaptığımız zaman hiç bu kaydı nazarı itibara alma
mıştık. (Binaenaleyh vukuat bize ispat etti ki; böyle 
bir kaydın konması lâzımdır. 'Eğer şimdi bu kaydı 
koymıyacak olursafc, intİhabatı teehhura duçar et
miş olacağız. Bu itibarla teklifimin kabulünü istir* 
ham ederim {Muvafık, kabul «esleri) Şimdi bir de 
müstaceliyet teklifinde bulunacağım efendim. 

TUNIAU HtLMt BEY ı(Bolu) — Efendim, Fu
at Beyin dediklerini, bu cihetleri hiç düşünmedik, 
sonra gördük. Ben hatırlıyorum; zavallı Hamdullah 
Suphi Bey burada, bu kürsüde bağındı, feryat etti 
ve dedi ki: Arkadaşlar nasıl olurda ben şu Ali'yi in
tihap ettim, mutlaka bununla çalışacaksın diye karşı
mızda bir Heyeti VekHeyi veyahut bir reisi cebrede
biliriz? 

FERİT BEY (İstanbul) — Ben de söylemiştim, 

TUN ALI HtLMt BEY (Devamla) — Bir şahit 
düha. (Handeler) Benim iki 'hâtıram vardır. Yedi se
ne bir arkadaşımla arkadaşlık ettik, son derece se-
vişirdik, sırf ahvali hususiye ve şahsiye itibariyle, 
fukat ikimiz meslek ve siyaset noktai nazarndan ta
ban tabana zıt idik. Bu, bir. lleinci&İ, Oenevrede bir 
hâfrram vardır. Heyeti merkeziyeye dedim İri; mut
lak surette. 

BİR MEBUS BEY — Sergüzeşt sormıyonız. 
TUNALI HÎİMİ BEY (Bolu) — Bizden sonra 

kabul edilecek âza müttefrkan kabul edilmelidir, ek
seriyeti âra .ile, ekseriyeti sülüsan jle falanla değildir. 
Çünkü karşıma gelecek Memedi ben şahsiyet itiba
riyle son derecede severim, 'fakat meslek itibariyle 
sevemem. Otabilirkİ mesleken son derecede severim, 
fakat şahsan sevmem. Ahvali beşer bu aıeıtkezde 
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iken, nasıl olur da bu tadar muterizleri olduğu hal
de, Hamdullah Suphi 'Bey, sonra Ferit 'Bey gibileri 
bîr çok izahat verdikleri halde, tabayii beşeri katiyen 
düşünmeden bu kanunu, böyle bir maddeyi kabul et
tik? 

KAİMDİ NAJMIİK BEY (izmit) — Tecrübe üe 
anladık. 

TUNALI HtLMt 'BEY ^Devamla) — Bu sefer 
yalnız su takrirde deniliyor ki namzet gösterilsin. Ben 
bu esasa "taraftar değilim. Üissülesasa taraftarım, tar
za taraftar değilim. Çünkü Heyeti Vekilerein namzet 
göstermesi, Meclisi kayıt altına alması demektir, 
(Bravo sesleri) Heyeti Vekile sureti hususiyede Mec
lisle istişare ederek, Ali ile Memet'tn kabul edilip 
edilmiyeceğine dair bir kanaat husule getirir ve ba
dehu o AH ile ıMemedİ bu kürsüde resmen namzet 
vazederse, bîz de o vakit İtimat veyahut ademi iti
mat reyi veririz. Çünkü Heyeti Vekile bizimle su
reti hususiyede istişare etti, binaenaleyh Heyeti Ve
kile üe bizim aramızda katiyen bir soğukluk, husu
le gelmez. 'Lâkin bunu şimdiye kadar ne Heyeti Ve
kile yaptı nede biz. 

Müsaade buyurunuz, takririmi okuyayım: Heye
ti Vekile azalan Büyük Millet 'Meclisi Reisi tarafın
dan intihap.. (Gürültüler) Müsaade buyurun. 

RBfS — Takriri kâtip okur, siz okuyanı azsın iz, 

TUNALI HfLMt BEY (Takririni okumakta de
vamla) — Reis tarafından İntihap olunur, fakat Mec
lis tarafından da itimat veyahut ademi itimat reyi be
yan edilir <ret sesleri). 

BİR MEBUS BEY — Rücu. 

BESİM ATALAY BEY "(Kütahya) — İnsan en 
ufak bir yola gideceği zaman evvelâ arkadaşını dü
şünür. En ufak ,iş göreceği zaman kendisinin araya-
yacağı muavinin hasayjsini tetkik eder, tecrübe eder. 
Halbuki bugünkü 'gidilecek yol, deruhde edülen vazi
fe pek ağır, pek (korkunç ve dikenlidir. IBu mahuf, 
hevlengiz uçurumda yürümek için Heyeti İcraiyenin 
kendisine lâzım olan arkadaşlarım kendisinin seçme
si, 'kendisimin intihap etmesi lâzımdır. Bu, hiç bir va
kit, Hilmi Bey biraderimizin dediği gibi, Meclisin bir 
kayıt attına 'girmesi demek değildir. <iBravo sesleri) 
Meclis kendi iradesiyle, kendi irade ve ihtiyariyle 
kuvvei icraiyesinden bir kısmını onlara tevdi etaniş 
ve siz şu işleri yapacaksınız demriş. Onlar yapamadı
ğı arada* onları suale, istizaha, hattâ mesuliyete çe
kecek kendilerinde bir kuvvet vardır. Mantıksızlık 
değilmidir ki, arkadaşınızı bir intihap edeceğiz,, Ya-
omınla yol yürüyemezse? Ya onunla yolda giderken 
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etrafını tetkik ve teşhis edemezse, bir uçuruma yu
varlanırsa? Sonra İsmail Suphi Bey birederimiz bu
yurdular ki; eğer alelade bir kabine olsaydı aralann-
daki tesanüt aranırdı, halbuki bu alelade bir kabine 
değildir, tesanüt aranmaz demek istedi. 

İSMAİL SUPHİ ıBEY (Burdur) — Hayır onu de
mek istemedim. 

BESÜM ATALAY BEY (Devamla) — Bunun 
ıtakizi ne çıkar Beyefendi? Mantık noktai nazarından 
nakizi ne çıkar? Mantık bilenler, söyleyiniz, (Han
deler) Bunun nakizi o çıkar. Alelade bir kabine ol
sa aralarında tesanüt aranmaz çıkar. Halbuki alela
de bir kabine olmadrğı testim buyurulduğu halde. 
tesaoüdü daha fazla' aramak daha İyi olurdu. Hem 
İorai hem teşrii kuvveti kendisinde tecelli ettiren 
Meclisin bir çok mesuliyeti omuzlan üzerine yüklen
miş olan Heyeti icraîyesinde tesanüt olmazsa bu ge
mi yürür mü, bu İş söker mi? Tabii sökmez. Bundan 
daha tabii, bundan daha mantıki bîr şey yoktur. Ça
lışacak adamları biraz serbest btrakmalı. Eğer çalış
mazlarsa, muvaffak olamazJar, bizim de söz söyle
meğe hakkımız, salâhiyetimiz o derece vasi olur zan
nederim. 

RBt'S — Efendim, müsaade buyuran. Aleyhinde 
söz -söyleyecekler söylesin. Vehbi Bey aleyhinde söy
leyeceklerdir. Dr. Abklİn Bey, Mazhar Bey, Tahsin 
Bey, Dursun Bey, Ferit Bey, Vehbi Bey. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Aleyhinde, lehinde dliye 
tasnif edilsin de aleyhindekiler de söylesin. 

İREtS — Bir de müzakeren» kifayetine dair bir 
takrir vardır (Olamaz sesleri). (Devam devam sesle
ri). Efendim rica ederim, takrir okunsun. 

HASAN BASRİ »EY (Karesi) — tki kişi kalksın 
lehte söylesin, soma aleyhte söylenmesin olur mu? 

MALİYE VEKİLİ FERİT BEY — Aleyhte söy
lediler ya? Efendim kalbul edip etmemek size aiMür. 

REİS — Niçin hiddet ediyorsunuz efendim? Oku
yayım. 

.BİR MEBUS — Söylesinler efendim, hepsi söy
lesin. 

REİİS — Abiddn Bey! Lehinde mi, aleyhinde mi? 
(Abidin Bey lehimde), Mazhar Bey! Lehinde mi aley
hinde mi? (Mazhar Bey lehinde). 

ıDr ABİDİN BEY (Lâzistan) — Be canım, şimdi
ye kadar söylediler!.., 

REİS — Süleyman Sırrı Bey (Lehinde), Tahsin Bey! 
(Lehimde), Dursun Bey! (Hakkında). (Handeler), Veh
bi Bey (Ateyhİnde). 
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MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Reis Bey, 
bendenizin »özüm «hakkında» idi, amma haıtınma gel
medi. 

REİS — Efendiler; şimdi söyleyenler lehinde söy
ledi. Vehbi Dey de aleyhinde söyleyecek, buyursun. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, ben zannedi
yorum ki bu kanunu arkadaşlara teklife saik, günün 
hadisesidir ve hadiseyi bugünün kanunu Ee hallet
mek istiyoruz. Bu, bendertizoe doğru bir şey değiJdir. 
Alelacele burada verilecek bir karar, burada bizi yi
ne Mr çıkmaza sevfcedecektir. Bu kanunu kalbul etti
ğimiz gün, şimdiye kadar zühinlerinn^i, daima vatan 
endişesi ite beraber biri düşündüren br meseleye rap
tedecek. O da; Meclis riyasetiyle Heyeti Vekile Rlİya-
setinin vahdeti ve ademi vahdetidir. Bu mesele hak 
ledilmekstzîn buna, karar venhirse yarın ikinci bir çık
maza düşeceğz kü o vakit zannederim hiç birimiz hal
line de muktedir olamryacağız. Binaenaleyh, lütfen 
bu mesele bugün kakın ve herkes düşünsün, diğer me
seleyi de düşünsün ve sağlam bir karar versin. Bu 
mesele bu kararla haldoknaz, iğlâk edilmiş odur. İn
şallah zaman da bizi tekzip eder. 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Bana tariz et-
«iler, cevap vereceğim efendim. Nİzamnameİ dahili 
mucibince cevap vereceğim efendim. 

Dr, ABtDtN BEY (Lâzistan) — Şimdi efendim, 
bendeniz bu bapta bir kaç söz söyMyecegi'rn. Arka
daşlar! Soysallı Beyin dediği gibi, balık programı ge
lecek (Handeler) halk programı gelecek, gelsin. Bunu 
biz müzakere edeceğiz. Fakat lâzım gelirse, bütün 
programları ve kanunları biz alt üst edeceğiz ve hal
kın İstediğine gideceğiz. Ona mecburuz. Yalnız bu
gün bir 'İhtiyaç var ve hakikaten şimdi teklif edilen 
bu kanun daha evvel yapılmalı idi. (Bravo sesJeri). 
Emin olunuz ki memleketlin selâmetini arzu edenler 
bunu tamamen yapmalıdırlar ve yapmalljydtk. Gençti 
MeC'ıis, teşrii ve icrcii bir vazife almış ve içinden de 
bir reis İntihap etmiş. İşte Vükelâyİ Vekile mi diye-
lıim. ne diyelim? Teşekkül etmfiş (Handeler). Fakat 
şunu arz etmek isterim kti; hukuku esasiyei düvel, ha-
niva okumadım ya, ondan bahsedeceğim, ne Avrupa* 
da, ne hiç bir Hükümette yoktur ve olamaz. 

Heyeti Vekileye ipSİda dahil olan bir nazır, di
ğer nazırlarla teşrikti mesai etmezse, o nazır katiyen 
sukut eder. Evet sukut eder (Handeler) ve girmez. 
Haysiyeti varsa katiyen girmez. (Handeler). Ha, an
cak evvela kabul edHlir, ondan sonra 'içterinden en va
tanperveri çıkar da onunla beraber hepimiz ittifak 
eder, bütün eskileri devirir, onunla beraber çatışır, 

o vakit o adam o zat bir mevki kazanmış olur. Yoksa 
ük evvelâ, ben seni kabul etmiyorum, ne gel buraya, 
ne gel sandatyaya otur. Ondan sonra efendim; işte bu 
fevkalade İmiş, neden bilelim? Malûmu âliniz, nazır
lar yalnız siyaset düşünür, akiâmı, kitabeti, müdürlü
ğü yapmaz, 

Daire müdürleri var. Söylesin hangi nazır vardır 
ki bir takrir yazar da onu tedvir eder. O yalnız, siya-
ıseti düşünür. Binaenaleyh, bendenizin kanaatim su
dur ki; hakikaten mevküi -riyaset bize (2 - 3) namzet 
göstermeli, demeli kü : işte bununla çalışırım, arkadaş
lar bunu intihap edin der JBİZ de onu intihap ederiz 
ve sonra ekseriyette kabul edilmiş olur ki omun da 
haysiyeti zatiye ve mevfciıiyesi olur. (Alkışlar). (Mü
zakere kâfi sesleri). (Lehte ve aleyhte söylendi, kâfi 
sesleri). 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Reis Bey ce
vap vereceğim, hakkımdır. Nrzamnamei dahili nıuei-
ibince bendenize tariz edilmiştir. 

RBIS — Mazhar Bey söylesin', 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Efendiler; 
rüfeka kutvvei teşrüyeden, 'icraıiyedeıı, hukuku esasâ-
yeden, hukuku düvelden bahsettiler, her şeyden bah
settiler. Bendeniz ne hukuku esaâiyeyi ve ne de huku
ku düveli, ne teşriini ve ne de icraSyesini anlryamı-
yorum, benim anladığım bir şey var; bugün için ben
denizin anladığım, çiğnenen bir vatan ve namus ve 
ırzı hetkedilen (İslâm kadınları ve kesilen islâmlar 
var. Bendenizin anladığıma göre; vatanı istihlâs içim, 
kurtarmak İçki buraya geldik, bunu kurtarmak için 
ne yapmak lazımsa onu yapmak için geldik. Buraya 
hukuku esasiyei düvel, hukuku esasiyei bilmem ne, 
hukuku esasiye şöyle demiş de böyle İmiş demeğe 
gelmedik (Alkışlar). BİZ buraya aynı gayeyi istihdaf 
ederek gddifc, Büıtün arkadaşlarım ve bu arkadaştan-
mm içinde zuhur eden Heyeti Veküle aynı gaıyeyi is
tihdaf ediyor. Binaenaleyh vatanın istâhlâsmdJa ne 
lazımsa bunu ücrada, eminim ki, kâfifekraiızlin dimağı 
kalbi müttehittir, buna şüphe yoktur. Fakat aramız
da bir intihap meselesi çıkıyor. Oldumdu, olamaıdını-
dı.„ Oldu, olamadı. 

Aramazda şu münakaşa • ki istihdaf ettağimıiz ga
yeye katiyen hate! getirenaz • Fafcat düşmantanmıza 
bizüm aleyhtaHadte propaganda yapacak bir sermaye 
veriyoruz ve bırakınız, Büyük MiBet Meclisi hırsa 
duçar olmuş, birbirlerinin kafasını kıracakları zaman 
yakmdır diyorlar. Hayır efendileri Böyle değildi*1. 
Bizim kafalarımız, bizim dimağlarımız bu mem'leketi 
kurtarmak gayesine matuftur, bunda da zerre kadar 
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inhiraf etmez. Birbirini kıracak deaetı bu kafalar; on* j 
ların, o söyleyenlerin kafasını kıracaktır. Bu memleket
ten onları çıkaracaktır. (Alkışlar). Binaenaleyh Heyeti 
Vekile veya Reisi, lâzım gelen namzetleri verecekmiş, 
bize, üç namzet gösterir, biz onlundan yapar ve tayin 
ederiz. Fakat bazı rüfeka diyorlar ki aman efendim, 
halkçılık programı var. (Amenna), var. Geldiği zaman 
onu da müzakere ederiz. Güya Heyeti Vekile İle bu 
heyet arasında ihtilâf varmış, bilmem ne vaarnış. (As-
İla sesleri).. Asla yoktur. Bunu ağyara, düşmana karşı 
ispat için, düşmanın faraziyatını ezmek için bunu ka
bul ediyorum (Müzakere kâfi seslemi). (Takrirleri 
okuyunuz sesleri). 

IKILIÇ ALt BEY (Ayintap) — Müzakere kâfidir 
efendim. Takrirleri okuyunuz bir defa, İster kabul 
edersiniz, ister etmezsiniz. 

HASAN BASRİ BEY (Karesi) — Bazı rüfeka 
eski hukuku esasiyeden bahsettiler. O hukuku esasi
ye iflâs etmiştir. Hukuku esasiyeden, eğer düveli mü-
temeddıirue dedikleriırtizıin hukuku esasüyesi kasdedüi-
yorsa, bugünkü nazariyeler bugünkü vaziyetler, bu
günkü zihniyetler, o hukuku ©saniyeyi artık edebdiyen 
meydana çıkmamak üzere gömmüştür. 

-O halde ben eski hukuku esasiyeden bahsetmeği 
zait addederim. Bugün efendiler; dünyada yüreği ya
nıkların, beşeriyetin bir kısmı mühimminıin meydana 
çıkardığı yenii bir âkide vardır ki o da; halkçılık âki-
desidir. Halkçılık demek, rmüetin hakimiyetine doğ
umdan doğruya ve bilfiil hâkim olması demektir. İn
tihap, bu hakimiyetin ilk tecellisidir. Hükümetin mu-
vaffakryetiyle biz intihabatta temsili meslekiyi kabul 
ettik. (Sadede sodaları). Eğer mesleki temsile göre in
tihap irca edilecek olursa o vakit Mecliste her mes
lekten daha bir çok adamlar bulunacak. O vakit ga
yeler müttehit olmakla beraber meslekteki tehalüf 
(daha ziyade başkalaşacakur. Binaenaleyh meslekler 
fark olunarak, yalnız tesanütten bahsetmek bendeniz-
oe halkçılık İdaresinde doğru değtpdir. Bendeniz id
dia ediyorum ki, bugünkü gayei müşterekemizde bir 
ittihadı tammemiz vardır. Gayei müşterekemiz, Maz-
har Müfit Beyefendimin buyurdukları gibi, memleketi 
kurtarmaktır. 

Bendeniz biç bir azanın bu gayeden ayn bir ga
yeye salık olduğunu zannetmiyorum. Yalnız gayede 
mütdut olmakla beralber efendiler, o gayeye vâsJ ol
mak için gidilecek yollar vardır ki; o yoIJara saltık 
olanlar ibtimaJki başka, başka mesleklere salıik ola
bilir ve bu, hayatı teşrnyede pek tabu bir şeydir. Bi
naenaleyh ben mutlaka kendim gibi düşünür adamlar-

j la teşriki mesai edeceğim demek, Meclisin ve halkın 
hâkimiyetine darbe vurmak demektir, (Gürültüler). 
Müsaade buyurun efendiler. Gayede İttihadı tamımız 
vardır. Fakat yollarda ihtilâfımız olabilir. Böyle lis
te ustıliyle hâkimiyeti mütöyeyi tecezzi ve inkısama 
uğratmak ve en basit salâhiyetlerimizi de kırmak doğ
ru değildir. (Tecezzi değildir, öyle şey yoktur sesleri). 

Kabul edilen iki mayıs tarihli kanunun dördüncü 
maddesinde İcra Vekilleri arasındaki ihtilâfı Büyük 

Millet MeoM halledecektir.) Deniliyor. Demek ki, 
yürüyeceğimiz yollarda ihtilafı, meşru ihtilafı esasen 
Meclis kabul etmiştir. O halde eskiden olduğu gibi, 
hep aynı zihniyetle düşünür, aynı kafa ile yürür, bir 
cismi müteharrik gibi daima ite, kaka hareket ede-
İnlen kimselerin bir araya gedmesi demektir İd.. (Kâ
fi kâfi sesleri). (Anlaşıldı sesleri. Eğer efendiler, liste 
usulü kabul edilecek ise, bendenize© Meclisin hiç in
tihabına hacet kalmaz. Reis istediğini kabul,, 'iste
mediğini reddeder. 

Namzet göstermek demek, Meclisin bilâ kaydı-
şart haiz olduğu hukuku tecziyeye uğratmak demek
tir, (Gürültüler).. Müsaade buyurunuz. Madem ki, bu
gün meydanda mühim bir vatan meselesi vardır ve 
bu vatan meselesiyle doğrudan doğruya İcra Vekilleri 
de alâkadardır ve gayei müşterekemiz birdir. Binaen
aleyh, böyle bir tadile hacet kalmaksızın, Heyeti Ve-
kilenin de reyi ve mütalaasına sureti gayri Tesmiye
de müracaat edebiliriz. Fakat sureti gayri resroiyede. 
Rica ederim, bu maddei kanuniye 'ile beyhude takyit 
etmiyeUm. Bu, doğru değildir. 

.Mazhar Müfit Beyefendi, düşmanların aramızda 
ihtilâf olduğunu söylediğinden bahis buyurdular. 
Memleket kurtuluncaya kadar, selâmet buluncaya 
kadar, istiklâlimize sahip oluncaya kadar aramızda 
gayei müşterekemizde raç bir ihtilâf çücmryacaktır ve 
esasen bizim buraya gelmemiz de, vahdet arzusuyla 
ve ihtilâf çıkarmamak gayesiyle değil midir? Tekrar 
ederim aramızda hüç bir ihtilâf yoktur ve çıkmayacak' 
tır. Yalnız Mazhar Müfit Beyefendiye sorarım ki; 
böyle bir namzet listesi meydana çıktığı zaman, acaba 
o vakk ihtilâf kokusu var denilemiyecek midir? (Gü
rültüler). (Bilakis sesleri). Madem ki. Meclisle Hükü
met birdir, binaenaleyh, böyle namzetler için listeye 
hacet yoktur. Bu maddei kanuniye aynen kalmalı ve 
böyle bir takyide lüzum görülmemelidir. (Kâfidir 
kabul sesleri). 

REİS — Rica ederim. Müsaade buyurun bir tak
rir var. Müzakerenin kifayesim ve kanunun müsta
celiyette kabulünü teklif ediyor. 

— 2W — 
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(Genç Mebusu Fikri Bey ve rüfekasının takriri 
okundu): 

.Riyasetti OeMkye 
Müzakere kâfi görülerek maddenin müstacelen 

ve aynen kabulünü teklif ederiz. 
4 Teşrinisani 1336 

Genç 
Fikri 

Ayintap 
Kılıç Ali 
Hakkâri 

Maifhar Müflit 
Denizli 
Yusuf 
Kozan 

;Mustafa Lütfi 

Üsküdar 
Mefhmet Niyaai 
OebeJsbereket 

İhsan 
Aydın 
Esat 

'Bayaait 
Dır. Refik 

Bolu 
Okunmadı 

REtS — Efendim, müzakerenin kifayetini kabul' 
buyuranlar el kaldırsın, kabul edrlmişllir. 

Müstaceliyet kararını kabul edenler ellerini kal
dırsın, kabul olunmuştur. Madde okunuyor : 

/BİR MEBUS BEY — Tadile dair bir teklif yok 
mu? 

TUNALI HİLMİ BEY (Botu) — Tadile dair tek
lifim var, onu okuyunuz. 

REİS — Madde okunacak, ondan sonra tadile 
dair teklif okunacak. 

«•tora Vekilleri Büyük Millet Meclisi Reisinin 
Meclis azalarından göstereceği namzetler meyamndan 
ekseriyeti mutlaka ile intihap otunurlar. 

REİS — Buna dair tadil teklifleri var, (okuna
cak. 

iBüyük Mitte* Meclisi Riyaseti CeHBeabe 
Maddenin zirde arz olunduğu veçhile, tadilen ka

bulünü teklif edenim : «'Heyeti Vekile azalan Büyük 
Millet Meclisi tarafından intihap ve bunlardan her 
bîri hakkında Meclisçe itimat veya ademi itimat re
yi verilmek suretiyle teşkil: olunur.* 

•Bolu (Mebusu 
Tamah Hilmi 

iC'Ret, ret sesleri). 
TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Kimdir orada 

o sözü söyleyen? Karama çıksın onu deyen. 
•REÎ5 — Oturunuz Hilmi Bey. 

TUNALI HİLIMÎ BEY (Bolu) — Bir söz söyleye
ceğim. Geçende bomba gibi patlarım demiştim, fa
kat yarın yine patlayacağım... (Hilmi Deyin tadile 
ait takriri tekrar .okundu). 

REtIS — Bu takriri kabul buyuranlar eEertm kal
dırsın. Kabul olunmadı efendin. 
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.Riyaseti Celileye 
Maddenin (Her Vekâlet içim. gösterilecek lâakal 

üç namzet) suretinde tadilini teklif eylerim. 
Erzurum Mebusu 

Necip 
REİS — Efendim, adet beyanına daıir olan şu tak

riri kabul buyuranlar ellerini kaldırsınlar. Kabul olun
madı. 

YUSUF ZlYA BEY (BMs) — Hepsi okunsun. 
Ayrı, aıyrı meselelerdir. 

R&S — Ayrı, ayrı meşaleler olduğu İçin reye ko
yuyorum, 

YUSUF ZtYA BEY (BİtHs) — Sonra reye kon
sun efendim. 

,Büyttfc Millet Meclisi Riyaseti Celitestime 
Maddenin berveçhi zir tadÜMM teklif eylerim : 

«îcra Vekilleri Büyük MiEet Meclisin», bÜmüşave-
re beşten aşağı olmamak üzere MecJıis azalarradaın 
göstereceği namzetler meyanınuan ekseriyeti mutla
ka İle intihap olunur. 

BMİs Mebusu 
Yusuf Ziya 

(Ret. muvafık sesleri). 
,VEHBÎ BEY (Karesi) — Reis Bey, Kanunu Esa

siye ait bir meseledir. Bunda tayini esami zaruridir. 

Riyaseti Celileye 
Mezkûr maddenin berveçhi âti tadilini teklif ede

rim : «Her vekâlet için Meclis tarafından iki zat in
tihap olunur. Bunlardan biri Heyeti Vefciteoe tercih 
olunur», 

Kastamonu 
(Suat 

B. M. Meclîsi Riyaseti Celttesime 
Maddenin berveçhi âti tadilini teklif eyderim : 

«İcra Vekilleri şube rüesası tarafından azalar meya-
ııındao tefrik ve Meclis Riyasetince gösterilecek nam
zetlerden Meclisin Heyeti umuntiyesince ve ekseriyeti 
mutlaka üe intihap olunurlar. 

Yozgat 
Süleyman Sırn 

İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — Reis ©ey! te
hire afa bir takririm vardır, onun her şeye tercihıan 
okunması lâzımdır. 

FERÎT BEY (Çorum) — Müstaceliyet kabul edil
di hâlâ tehirden bahsediyorsunuz. 

B. M. Meclisi Riyaseti CeüJesiae 
Maddenin berveçhi âti tadilini teklif eylerim : 
MADDE 2. — Heyeti Vekile âzasından vukubu-

lacak münhalâta Heyeti Vekile «âsinin encümen re-

198 — 
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üsleriyle biknüzakere irae edeceği namzeaer meyanm-
dan intihap olunurlar. 

Maraş 
Hastp 

(Ret sesleri). 
REtS — Takrirler birer, birer okunuyor, «ye ko-

lyacağını. (Gürültüler, ayak patırdılan), 

rfjMaraş Mebusu Hasip Beyin takriri tekrar okun
du). 

REİS — Bu teklifi kabul edenler elerini kaldır
sın, Kabul olunmadı. 

(Süleyman Sırrı Bey Yozgat'ın takriri tekrar okun
du). (Ret seslen). 

REÎS — Efendim şu takriri kabul edenler eMeri-
rnıi kakhrsm. Kabul olunmadı. 

{Bitlis Mebusu Ziya Beyin takriri tekrar okundu). 

R-EİB — Şu takriri kabul buyuranlar lütfen eUe-
rini kaldırsınlar. Kabul okmraadı. 

K)ErtuğruJ Mebusu Necdp Beyin takriri tekrar 
okundu). (Ret sesleri). 

RHt$ — Kabul buyuranlar ellerini kaldırsın. 
Kabul olunmamıştır. 

(Kastamonu Mebusu Dr. Suat Beyin takriri tek
rar okundu). 

REİS — Bu takriri k^bul buyuranlar Kütten efie-
rim kaldırsın. Kabul atanmadı. 

Efendim taySni esami ile reye konulmasınla datir 
takrir okunacak. 

HAMDİ NAMIK BEY (tzmtit) — Lüzumu yok
tur efendim. 

HASAN BAŞRİ BEY (Karesi) — Kanunu esasi
dir, esasata taallûk eder, tayini esami lazımdır (Değil
dir sesleri). 

REÎS — Rica ederim, takrir okunur, o vakit ka
bul etmezsiniz. 

ıVEHBf BEY (Karesi) — Reis Bey, bu kanunu 
esasi mahiyetindedir.. Reye koymağa lüzum yoktur. 
Simdi efendiler doğrudan doğruya efemizde Kanu
nu Esasi vardır. Bunun ya fiilen veyahut burada sü
lüsanı ekseriyetle verdiğimiz katarlar mucibince nak
zedilen ahkâmı mülgadır. Fakat dıger aksamı rmeriyül-
•kradır. Biz bugün Heyeti Vekilenâo tarzı teşekkülünü 
Ürae eden bir maddei kanuniye kaleme alıyoruz. Bi
naenaleyh, Kanunu esasinin yine maddei mabsusast 
mucibince onu sülüsanı ekseriyetle buradan geçirmek! 
aanıridir, memleketin hayatına taalluk eden bîr şey
dir. 

HAMDİ NAMIK BEY (tzmk) — Müsaade bu
yurun, izah edeceğim bu meseleyi..* 
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HAYDAR BEY (Kütahya) — Reis Bey müsaa
de buyurun. Bir kelene söyleyeceğim, Efendimi itbra 
Vekillerinin sureti intihabına dair kanunu Heyeti 
muhteremeniz tetkik ettiği zaman, bu kanunu Ka
nunu Esasi şekil ve mahiyetinde kabul ederek, ekse
riyeti sülüsanı araya iktiran ettirmişti. Bâmenatoyh, 
şimdiki kanunun da ekseriyeti sülüenn ara ite olması 
lâzımdır. Kanun, yine icra Velciüenmikı sureti intiha
bına dair olan kanunun ikinci maddesinin tadüine da
irdir. Bu ise Kanunu Esasi şekil ve mahiyetindedir. 
Ekseriyeti sülüsanı araya iktiran zaruridir efendim. 

NEBlL EFENDÎ (Karahisan Sahdp) -~ Kanunu 
Esası Encümeni yapmıştır. Onların teklifi üzerine ya
pılmıştır, acıktır ve sarihtir ve tayini esami burada 
meşruttur efendim. 

HAMDİ NAMIK BEY (tzmit) — Efendim, Ka
nunu Esasimizin vükelâyı Devletlin sureti teşkili hak
kındaki (27) nci maddesi rmmrrabtır. Fakat bugün 
mevcut olan Heyeti Vekile bu şekAde bir heyet de
ğildir ve bu madde, Büyük Millet Meclisi icra Vekii-
terinm sureti intihabına dair olan kanunun ikinci mad
desinin tadülirfe dairdir. Biz o zaman Kanunu Esasinin 
bu maddesini tadil veya. feshetmedik. Binaenaleyh, 
bu yalnız... 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Kanunu 
Esasiyi bu encümen yapmıştır efendim. 

>fBBİL EFENDÎ (Karafoisan Sahip) — Yapsm, 
HAMDt NAMIK BEY (Devamla) — Binaen

aleyh, bu yalnız buniarm sureti intihabına datr yap
tığımız ikinci maddenin tarifline dair bir «küften iba
rettir, Kanunu esasi ile alâka» yoktur. 

YUSUF ZlYA BEY (Bitlis) — Tayini esami il» 
reye konmağa muhtaçtır. Aslı olduysa tadili de aynı 
surete tabidir. 

REİS — Efendim rica ederim, şurada bir takrir 
vardır, tayini esami ile reye konmassıa dair. 

.YUSUF ZtYA BEY (Bitlis) — Zaten adettir 
efendim, reye vazedemezsiniz. 

I9MAIÎL SUPHt BEY (Burdur) _ R e y e vazedfe-
roezsinSz, Kanunu esasi var ortada. 

REÎS — Ne yapalım? iste bir takrir var, Nizam-
nameî dahilî mucibince bunu reye koymağa mecbu
rum, 

IBtR MEBUS — Nizamname! dahilîyi her gün re
ye mi koyacaksınız? 

REİS — Rica ederim, müzakereyi tahdit etmeyi
niz. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Reis 
Beyefendi, Vehbi Beyefendiden sonra söz almıştım. 
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REİS — Fakat müzakere bitti. 
•tfSMAÎL SUPHt BEY (Bundur) — öyle ise tayi

ni esami ille... 
iREtS — Buyur söyle, buyurun AMahı seversen. 

Buyurun Maztıar Bey zatı âliniz... 
'MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Kabe 

hakkınız yok, ben süz söylemiyorum, 
,RBÎS — Zâtıâlinize itap etmiyorum, rica edenim, 

fyaııüıiş antedimiz. 
HÜSREV BEY (Trabzon) — Bu, müzakere de-

ğadir, müzakere bitmiştir, yaüoız usulü müzakere hak
kında izahattır, yanlış anlaşılmasın. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri)' — Haydar 
Beyefendi buyurdular kü; 'bu kanunun asb yapıldığı 
saman suHisasu ekseriyet söyle oldu, böyle oldu.. Zan
nederim ki bu kanunun aslı yapıldığı zaman tayini 
•esami üe reye konmadı. Reyi işari üs kabul ed&ldti. 
Aslı böyle kabul idillerde ferli nasıl olur da reyi i$ari 
ile olmaz, simdi bunu niçin böyle yapıyorsunuz? Sa
niyen bir şey daha var. Kanunu esasiden bahsohtüTE-
yor, Kanunu esasinin bu Mecliste zaten yeri yoktur". 
Kanunu Esasi Hükümeti, bugün sulhu kabul eden 
istanbul HükümeHdir, bu Hükümet değildir. thtfilal 
Hükümetinin Kanunu esasisi değildir. İMJâl Hükü
metinin Kanunu esasisi yoktur. 

REÎS — Efendim şu takriri reye koyuyorum, 
Sözü uzaıtmıyatum, tayM esamiye dair olan takrirleri 
reye koyalım, 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Sülüsab 
kaydı vardır. Eğer tayini «samlı olmazsa sülsüsam ek
seriyet nasıl taayyün eder? 

JlSMAlL SUPHİ BEY (Burdur) — Reyi işari İle 
•taayyün edemez. 

.Riyaseti Celöeye 
icm Vekilleri intihap kanununun mevzuubahtLS ve 

müzakere ikinci maddesinin tadilinin tayini esami ile 
reye vazını teklif eyleriz. 
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Karafaisan Sahip (Bitlis 

Nebü Yusuf Ziya 
(Karesi 

Mehmet Vehbi 
RBİS — Kabul edenter ellerini kaldırsın. Redde

dildi. 
YUSUF ZİYA BEY (Büfe) — Efendim esastır. 

Esas reddedilmez. 
,R£İS — Efendim Maddeyi aynen reye koyaca

ğım. 
MADDE 2. — icra Vekilleri Büyük MiHet Mec

lisi Reisinin Meclis azalarından göstereceği namzet-
IIÛT meyamından ekseriyeti mutlaka ile intihap olunur
lar. 

RElS — S" maıddeyi aynen kabul edenler el kal
dırsın. Kabul edildi. 

NEBİL EFENDİ (Karahİsarı Sahip) — Ekseri
yet yoktur. Tayini esami mecburidir. Tayini esami 
üt olsun. 

REİS — Rica ederim, su maddeyi kabul edenler 
ellerini kaldırsın. Bir bakmız ekseriyet var mı, -yok 
mu? Ekseriyeti azîme ile kabul edildi. 

.Cumartesi günü ayni saatte içtima edrlmek üzere 
cebeye nihayet veriyoruz. 

Kapanma Saati: 4,30 Badezzeval 
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