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REİS — Meclis kuşat edildi. Zabtı sabık hu
lâsası okunacak. (Okundu). 

1. — ZABTI SABIK HTJtASASI 
Birinci cehe 

Reisisani vekili Vehbi Efendi Hazretjerinin 
tahtı riyasetlerinde zevali saat 1,35 de inikat 
etti. Zaptı sabık hulâsası kıraat ve tashihen 
kabul olundu. Kıtaatı askeriyeden maa teçhizat 
firar eden efrat hakkındaki lâyihai kanuniye Mü-
dafaai Milliye encümenine havale, hıyaneti va
taniye ile mahkûm eşhastan Taşçı Todori hak
kındaki hüküm tasdik ve Yusuf hakkındaki 
hüküm refolundu. Nevşehir'de bir liva mah-
kemesi teşkiline dair Niğde mebusu Ata Beyin 
teklifi Lâyiha encümenine, izmit mebusu Ham-
di Beyin, Antalya'da teşkil kılınma olan as
kerî kömür kollarına dair sual takriri Müdafaai 
Milliye vekâletiyle Erkânı harbiyei umumiye 
Riyasetine ve şimendiferlerin istihlâk ettiği 
odun hakkındaki takriri Nafia ve iktisat vekâ
letlerine, Ertuğrul mebusu Necib Beyin inegöl 
ve Yenişehir'in sukutuna sebebiyet verenler hak
kındaki sual takriri Heyeti Vekileye havale 
olundu. Mumaileyhin Meclisin devamı hak
kındaki takriri reddedildi. Sansür hakkında 
Dahiliye vekâletinden mevrut tezkerenin mü
zakeresi Vehbi Beyin teklifi veçhile bilâhare 
İcra edilmek üzere berayİ tetkik Dahiliye en
cümenine havale olundu. Erzurum mebusu Zih
ni Beyin mebusluktan istifası ve Bitlis mebusu 
Vehbi Beyin 23 nisana kadar temdidi mezuni
yeti kabu'l olundu. Badehu ağnam resminin 
tezyidi hakkmda müzakere cereyan ederek te
neffüs için celse tatil edildi. 

İkinci celse 
ikinci Reis vekili. Hasan Fehmi Beyefendi

nin tahtı riyasetlerinde zevali saat 3 te inikat 
etti. Ağnam resmî lâyihai kanurûyesi hakkın
daki müzakere kâfi görülerek Heyeti umumi
yeti (49) redde karşı (57) rey ile kabul ye Ope
ratör Emin Beyin bütçe açığını kapatmak için 
kahve, çay, tütün vesaire resminin tezyidine 
müteallik takriri Heyeti Vekileye havale olun
du. Kırşehir mebusu Sadık Beyin mebusluğu 
tasdik ve Sulh hâkimleri kanununun üçüncü 

maddei muaddelesinin ikinci müzakeresi icra 
edilerek aynen kabul olundu. Oyun kâğıtları 
istihlâk resmi hakkındaki kanunun maddeleri 
aynen ve heyeti umumiyesi 88 rey ile müttefi-
kan, meskukâtı mağşuşenin temdidi tedavülü 
hakkındaki kanunun dahi maddeleri aynen 
heyeti umumiyesi ekseriyetle kabul olundu. 
Ilazinei maliye evrakı nakdiyesi hakkındaki 
kanun hakkında müzakere cereyan ederek Mu-
vazenei Maliye encümeninin mazbatası kabul 
ve teneffüs için celse tatil edildi. 

Ekseriyet olmadığından üçüncü celse kuşat 
edilememiştir. 

REİS — Zabtı sabık hakkında mütalâa var 
mıî (Hayır efendim sesleri). Zabtı sabık kabul 
edildi. 

2.— AZAYI KİRAM MUAMELATI 

1, — Bazı encümmlerdeki münhal âzalıklara 
Beşinci şubeden intihap olunan zevatın esamisi 

REİS — Beşinei şubece posta ve telgraf en
cümenince Üsküdar mebusu Ahmet Mazbar 
Beyle Burdur mebusu Ali Ulvi Bey, iktisat en

cümenine Mardin mebueu Necip Beyle Karahi-
san Şarkî mebusu Menıduh Bey, Kanunu esa
si encümenine Karahisan Sahip mebusu Memet 
Şükrü Beyle Üsküdar mebusu Ahmet Mazhar 
Bey intihap edilmiştir. Bu zevat intihap edil
dikleri encümenlere devam ederler. 

i 

4. — MUHTELİF EVRAK 
1. — Karsın zaptından dolayı Diyarbekir ve 

Van vilâyetlerinden, Mardin belediye riyasetin
den. Siverek ve JJrfa mutasarrıflıklarından ve 
Diyarbekir mebusu Kadri Beyden mevrut tebrik 
telgrafları 

BEİS — Karsın işgalinden dolayı Diyarİbe-
kir vilâyetinden, Mardin belediye riyasetinden, 
Siverek mutasarrıflığından, Urfa mutasarrıflı
ğından, Diyarbekir mebusu Kadri Beyden, Van 
vilâyetinden tebrik telgrafları var, okunmasını 
arzu ediyor musunuz? 

(Cevap yazılsm sesleri). 
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REİS — Cevap yazılmasını arzu ediyor mu

sunuz! (Evet sesleri) Lâzımgelen cevap yazılır. 
MUSTÂFA B. (Karabasan Şarki) — Mec

liste elli kişi bile yoktur. Reis Bey, nasıl olu
yor. 

6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
i. — Adana mebusu Zekâi Beyin, İstiklâl 

mahkemeleri azalan adedinin dörde iblâğına dmr 
teklifi kanunisi ve Adliye encümeni mazbatası 
(2/126) 

REİS — istiklâl mahkemeleri âzalarının 
dörde iblâğı hakkındaki teklif ile Adliye encü
meni mazbatası okunacaktır. 

Büyük Millet Meclisi Kiyaseti Celileaine 
istiklâl mahkemelerinin âzası adedi üç ol

mak üzere mürettep olup Heyeti Hâkime bu su
retle teşekkül etmekte ve vezaifin kesretine meb-
ni yekdiğerlerinden biran bile ayrılmaları ka
bil olamıyaeak surette muçtemi bulunmakta 
ise de bir mazereti sıhhiye zuhurunda azadan bi
risinin muvakkaten vazife başından infikâki 
takdirinde âzayi mütebakiye ile teşkili heyete 
imkân görülemeyip bu takdirde diğerlerinin de 
muattal kalması lâzımgelmekte olduğundan 
böyle bir mazeret zuhurunda da teşkili heyete 
temini mekân İçin Meclisi Âliden bir dördüncü 
azanın intihap ve indelhace davet edilerek mu
vakkaten ifayi vekâlet etmek ve mazeretin ze
valinde yine Meclise avdet eylemek üzere tav
zif buyurulması muvafık olacağı mütalâasiyle 
icrayi icabına müsaade buyurulmasmı arzeyle-
rim efendim. 

21 teşrinievvel 133ft 
Eskişehir istiklâl mahkemesi heyeti 

namına azadan 
Adana mebusu 

Zekâi 

Adliye encümeni mazbatası 
istiklâl mahkemeleri üçer azadan mürekkep 

olup azadan birinin gaybubeti halinde noksanı 
vâkıı ikmal edebilmek için dördüncü bir âza 
intihabma dair Eskişehir istiklâl mahkemesi 
heyeti namına Adana mebusu Zekâi Bey tara
fından mûtâ 21 teşrini evvel 1336 tarihli tak
rir encümenimize havale olunmakla tetkik ve 
mütalâa olundu. 

Filhakika istiklâl mahkemelerinin üç âza ile 
teşekkül etmesi hasebiyle içlerinden her hangi 
birinin mazereti vukuunda heyete târi olacak 
noksanı ikmal etmek için vasıtai kanuniye mef-
kut olması mahkemenin muvakkaten olsa da 
insidadını intaç eyiiyeceği nazarı dikkate alına
rak teklifi vâki netice itibariyle muvafıkı kanun 
bulunmuş ve keyfiyetin tedvinime ihtiyaç gö
rülmüştür. Ancak indelhace davet -edilerek ma

zeretin zevalinde Meclise avdet eylemek üzere 
muvakkaten ve ihtiyaten dördüncü bir azanın 
ilâvesi suretiyle bu baptaki kanuna bir fıkra 
tezyili veyahut kanunu mezkûrun ikinci mad
desinin mahkeme azasının dörde iblâğı suretiy
le tadili şıkları mevkii müzakereye vazolundu. 

Mezkûr mahkeme âzası Büyük Millet Mec
lisi âzasından olmaları hasebiyle üçünün âza 
ve birinin maddeten ve manen ihtiyat veya mü-
lâzim âza diye tevsim ve tavsif edilmeleri he
yeti hâkime arasındaki İntizam ve ahengi halel
dar edeceği nazarı dikkate alınarak birinci fikir 
kabul edilememiştir. 

Indelicap hâsıl olacak boşluğu doldurabil-
mek ve vazife hususunda yekdiğerinden bir gûna 
farkları olmamak üzere istiklâl mahkemeleri 
azasının dörde iblâğı içlerinden herhangi üçüy-
le teşkili mahkeme edilmesi ve daimî ve müs
takil bulunmaları esasını ihtiva eden ikinci fi
kir musip ve muvafık görülmüş ve firariler 
hakkındaki kanunun ikinci maddesi berveçhi 

âti şekilde tadil ve tesbit olunmuştur, 

BİRİNCİ MADDE ••—. Firariler hakkındaki 
11 eylül 1336 tarihli kanunun ikinci maddesi 
berveçhiâti tadil olunmuştur: 

Bu mahkemeler üç âza İle teşekkül eder, 
ancak heyeti hâkimeye târi olacak noksanın ik
malini temînen âzamn adedi dört olup Büyük 
Millet Meclisinin ekseriyeti ârasiyle intihap ve 
içlerinden birisi kendileri tarafından reis addo
lunur. 

İKİNCİ MADDE — işbu kanun tarihi neş
rinden muteberdir. 

ÜÇÜNGtt MADDE—- lebu kanunun icrası
na Büyük Millet Meclisi memurdur. 

Binaenaleyh, keyfiyet Heyeti umumiyeye 
arzolunur. 
Beis namına M. M. Kâtip Aza 

Canîk Sinob Denizli 
Ahmet Nafiz - Memet Şevket Yusuf 
Âza Âza Âza Âza 

Siird içel içel Genç 
Mustafa Sabrİ Lûtfi Şevki Haindi 

REİS — İstiklâl mahkemeleri âzalarının 
dörde iblâğı hakkındaki kanunun müzakeresine 
başlamazdan evvel mezuniyet istiyen rüfekaya 
Divanı riyasetin tensip ettiği mezuniyet kara
rı vardır. Onu reyi âlinize arzedeceğim: 

,2, — Âzayi kiramdan bazılarına mezuniyet 
itasına dair Divanı riyaset karart 

REİS — Dursun B> Çorum, üç mah. Kabul 
buyuruluyor mu! (Kabul), Cemalettin Çelebi 
Eİ. Devret içtimaiye nihayetine kadar. Kabul 
buyuruluyor mu? (Kabul), Hulusi E£ Konya 
hitami: mezuniyetinden itibaren üç mah. Kabul 
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buyurumyor mu? (Kabul), Necatı B. Lâzıstan 
tie, mah. (Kabul). Efendim malûmu âliniz bu 
arkadaşımız Meclîsin ilk teşekkülünden beri va-
zifei vataniye ile yani teşkil etmiş olduğu müf
reze ile cephede çalışıyor. (Kabul sadalan). 
Remzi Ef. İsparta bir buçuk mah temdiden ka
bul buyuruluyor değil mi? (Kabul), Halil İbra
him Ef. tzmit bir mah (Kabul), Mustafa Durak 
B, Erzurum şubat nihayetine kadar (Kabul), 
Abdullah Ef, İzmit iki mah (Kabul), Haeı Veli 
E l Eskişehir kırk gün (Kabul), Halil Hilmi 
Ef. Karahisar iki mah (Kabul), Hacim Muhittin 
B. Karesi iki mah (Kabul), Salih Ef. Sürd şu
bat gayesine kadar (Kabul). 

Efendim, okuduğum zevatı Divanı riyasetçe 
tensip edilen müddet zarfında mezun addeden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

İstiklâl mahkemeleri âzalarının dörde iblâğı 
hakkındaki kanunun heyeti umumiyesi hakkın
da söz istiyenler isimlerini kaydettirsinler. 

MUSTAFA B. <Tokad) — Söz zaten söylen
di, diğerleri gibi reye vazedilsin. 

RAGIB B. (Kütahya) — Bu kanun zanne
derim tabı ve tevzi edilmişti. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Edildi. 
RAGIB B, — Ruzuamede yoktur. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Ruzna-

mede vardır. On beş gündür elimizdedir, 
Abdullah Ef. (İzmit) — Efendim, istiklâl 

mahkemeleri azasının dörde iblâğı için Adliye 
encümeni karar veriyor. Pek münasip ve pek 
doğrudır. Fakat Meclisin de nisabı ekseriyeti 
86 olmasına nazaran arkadaşlarımızdan bir kıs
mını daha intihap edecek olursak her halde 
nisabı ekseriyete halel geleceği tabiidir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Mezun 
bulunanlar avdet etsinler. 

ABDULLAH Ef. — Bendenizin içtihadıma gö
re. her nerede istiklâl mahkemeleri açılacak ise, 
mesela Eskişehir'de, orada mezun arkadaşları
mızdan zevatı kiram var. Sivas'ta da öyle. Şimdi 
bunlardan birisi hem memleketinde oturur, hem 
de mahkemeye devam eder. Bu zevata istihkak 
da verilmez. Mahkeme âzalarının bu suretle dör
de iblâğını bendeniz fikrimce münasip görüyo
rum, 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yosgad) — Ovakit 
tâyin çıkar. 

TÜNALI HİLMİ B. (Bolu) — Daima itiraf 
ettiğim veçhile adliyeden, hukuktan anlamam. 
Binaenaleyh arzedeceğim teklifi adliye ve hu
kuka mensup arkadaşlarım tesahup ederlerse 
mükemmel müdafaa edebilirler. Efendim, ma-

. hallinde bir arkadaşımız her ne sebepten olursa 
olsun mahkemeye devam edemediği takdirde he
yeti hâkime mehakimi nizamiyeden ceza reisini, 
hukuk reisini, her kim ise, aralarında kararlaş
tırarak o heyete alabilirler. (Olamaz sadalan). 

MUSTAFA B. (Tokad) — Bizim vekilimiz-
dir, olamaz. 

TUNALI HİLMİ B. — Bendeniz yalnız hatı
rıma gelen bir hatırayı arzediyorum. 

MUSTAFA B. — Kamilen'vekil olmalı. 
TUNALI HİLMİ B. — Zannederim Mustafa 

Beye biraz söz az düşer. 
SITKI B. (Malatya) — Efendiler, iatiklÂl 

mahkemesi teşkili Heyeti celilenizee kabul olu
narak Hükümetin lüzum gösterdiği mahalde teş
kilât yapıldı. Geçenlerde Kastamonu'daki refiki 
muhterememiz T evfik Rüştü Beyin buraya gel
mesiyle beraber o mahkeme öyle muattal ola
rak kaldı. Eskişehir'den Zekâi Beyin istifa et
mesiyle oradaki mahkeme de teahhüre uğradı. 
Geçen gün Diyarbekir'de istiklâl mahkemesi teş
kil olundu. Şimdi oraya gidecek olan heyet hiç 
durmadan gidecek olsa ancak yirmi, yirmi iki 
günde varabilecekler. Eğer bu heyet daha on, 
on beş gün sonra hareket ederse sureti katiyede 
gidemez. Çünkü kış olması hasebiyle gidecek 
heyetin hayatı tehlikede kalır. Aza adedinin 
dörde iblâğiyle bilâhara buradan gönderecek ol
sanız bile gitmesi ve gelmesi kabil değildir. Şu 
halde oraya gidecek olan üç azadan birisi hasta 
olduğu zaman, buradan göndereceğiniz âza da 
bahara kadar gidemiyeeek, şu halde mahkeme I 
bahara kadar ifayı vazife edemez. Mahkemenin j 
teşkilâtından da hiç bir semere hâsıl olmaz. Şu > 
halde bu dördüncü azanın kabuliyle beraber 
bugün teşkilât yapılıp mahalline vaktü zama-
niyle gönderilmeleri lâzımdır. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Biran evvel teş
kili lâzım. (Pekâlâ, muvafık sadalan). 

REİS — Söz alan zevat sözlerini söylediler. 
Başka söz söyliyeeek yoktur. Heyeti umumiyesi 
kabul edildi, zaten bir maddedir. 

BİRİNCİ MADDE — Firariler hakkında 11 
eylül 1336 tarihli kanunun ikinci maddesi ber-
veçhi âti tadil olunmuştur: 

Bu mahkemeler üç âza ile teşekkül eder. An
cak heyeti hâkimeye tari olacak noksanın ik
malini teminen âzanm adedi dört olup Büyük 
Millet Meclisinin ekseriyeti ârasiyle intihap ve 
İçlerinden birisi kendileri tarafından reis addo
lunur. 

(Muvafık sadalan). 
REİS — Daha söz isteyen var mı? Söz söy-

liyen yoktur. Birinci maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Birinci madde kabul edildi 
efendim. ' 

İKİNCİ MADDE — İşbu kanun tarihi neş
rinden muteberdir. 

REİS — tkitvci maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edildi, 

ÜÇÜNCÜ MADDE — İşbu kanunun icrasına 
Büyük Millet Meclisi memurdur. 
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MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Reis Beye

fendi buradan söyliyeyim. Malûmu âliniz istik
lâl mahkemeleri üç âza ile teşekkül etmiştir. Dör
de iblâğını kabul ettiğimiz takdirde dördüncü 
âza mahalline vâsıl oluncaya kadar mahkeme
ler bir iş görmiyeceklerdir. Halbuki (işitemi
yoruz, kürsüye geliniz, yüksek söyleyiniz seda
ları). 

îîElS — işitemiyorlar efendim. Yüksek söy
leyiniz. 

MUSA KAZIM Ef. (Devamla) — Şu birinci 
maddeden anladığıma göre evvelâ mahkemele
rin üç âza ile teşekkülü kabul edilmiş ve mese
lenin azameti karşısında üç âza gayrikâfi görü
lerek dörde iblâğına karar verilmiş. (Hayır, as
len üç olaeak, birisi İhtiyat sadaları). 

Dr. SUAD B. (Kastamonu) — Azanın birisi 
hasta olması ihhimaline binaen. 

MUSA KAZIM B. (Devamla) — Demek şim
di de üç âza ile teşekkül edecek. (Evet, edecek 
sadaları). Pekâlâ. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Mesele bitti, reye 
koyunuz. 

REİS — Efendim, üçüncü madde (Bu kanu
nun icrasına Büyük Millet Meclisi memurdur.) 
Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. Heyeti umumiyesini kabul edenler 
el kaldırsın. Heyeti umumiyesi kabul edildi. 

Efendim, müstaceliyet karan evvelce veril
memişti. Arzu buyurursanız şimdi müstaceliyet 
kararını verirsiniz, kesbi katiyet eder. (Kabul 
sadaları). Müstaceliyetini kabul buyuranlar el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

SITKI B. (Malatya) — Efendim, bugün inti
hap herhalde yapılsın. 

2. — Mecidözü ve Züe'ye merbut bazı nahi
yelerin kazaya ifrağına dair kanun lâyihan ve 
Muvazenei maliye ve Dahiliye encümenleri maz
batalar* 

BEİS — Tokad, Çorum, Amasya livaları 
dahilindeki nahiyelerden üç kaza teşkili hakkın
daki lâyihai kanuniye var, onun müzakeresine 
geçiyoruz. 

Büyük Mîllet Meclisi Riyasetine 
Dahiliye vekâletince tanzim ve 19 , I X . 1336 

tarihinde Heyeti Vekileye tevdi olunan kanun 
lâyihası ve esbabı mucibe mazbatası Heyeti mü-
şarünileyhanın 19 . I X . 1336 tarihindeki içtima-
ında ledel mütalâa tasvip edilmiş ve leffen takdim 
kılmmış olmakla ifayı muktazasını rica ederim. 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
M. Kemal 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
8 ağustos 1336 tarih ve 65/2670 numaralı tez

kere suretidir. 
Amasya, Tokad, Çorum ve Yozgad sancak

ları dahilindeki kazalardan bazılarının cesamet
leri hasebiyle bunlann bir merkezden idaresi 
hususunda ötedenberi müşkülât çekilmekte ve 
bundan bilhassa İnzibat hususunda mehaziri 
fevkalâde tahaddüs etmektedir ki havalii mez-
kûrede son zamanlarda husule gelen karışıklık
ların derhal bastırılamaması esbabı meyanmda 
bu teşkilât noksanının mühim bir mevkii var
dır. Binaenaleyh nevakısı mezkûre mehmaem-
ken ikmal edilebilmek üzere o havalideki kaza
lardan birinin lâğvîyle buna mukabil yeniden 

üç kaza teşkili zaruri görülmüş ve tanzim olu
nan kanun lâyihası takdim kılınmıştır. Hüseyin 
Abat namı diğer Alaca nahiyesinin teşkili de 
esasen 28 mart 1334 tarihli sureti leffen mü-
tekaddem kanun muktazasmdan olup şu hal
de mezkûr dört sancak dahilinde bir kazanın 
lâğvine mukabil yeniden dört kaza teşkil olu
nacağından Heyeti Vekilece münasip görüldüğü 
takdirde lâyihanın Büyük Millet Meclisine tev
di buyurulmasmı rica eylerim efendim. 

3 eylül 1336 
MADDE 1. — Mecidözü kazasına merbut Or-

taköy ve Amasya merkezine merbut Veray nahi-
yeleriyle Zile kazasının Hısu ve Çorak kariyele-
i'inden mürekkeben Ilısu ve Zileye merbut Kadı 
şehir ve Eski nahiyelerinden mürekkeben Deveci 
dağı ve Tokada merbut Çiftlik, Kızılca ve Sa
ray nahiyelerinden mürekkeben Kızılca namla-
riyle üç kaza teşkil olunmuştur. Ilısu ve Kı
zılca kazalarının merkezleri aynı isimlerdeki 
kariyelerdir. Deveci dağı kaazsımn merkezi Ha-
cıköydür, Ilısu kazası Amasyaya, Deveci dağı 
kazası Yozgad'a ve Kızılca kazası Tokad'a mer
but olarak idare edilecektir. Mecitözü kazası 
nahiyeye bittahvil mezkûr kazaya merbut Şeyh 
Mustafa nahiyesiyle beraber Çorum merkezine 
raptedilmiştİr. 

MADDE 2. — Tarihi tebliğinden İtibaren 
meriyyülicra olacak olan işbu kanunun icrayi 
ahkâmma Heyeti Vekile memurdur. 

1 muharrem 1338 ve 19 eylül 1336 
B. M. Meclisi R. Umuru geriye V. 
Mustafa Kemal Fehmi 

Müdafaai Milliye V. Ad. V. Na. Da. V. 
Ahmed Muhtar Refet 

Ha. V. Mal. V. Maf. V. 
Ahmed Muhtar Ferid Dr. Rıza Nur 

Na. V. Umuru iktisadiye V. 
Eskişehir'de bulunduğu Mahmut Celâl 

Sıhhiye V. Erkânİ Har. U. R. 
Dr. Adnan 

Muvazenei Maliye encümeni mazbatası 
B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

Mecidözü kazasına merbut Ortaköy ve Amas
ya merkezîne merbut Veray nahiyeleriyle Zile 
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kazasının Ilısu ve Çorak karyelerinden mürek
kep olmak üzere Ilısu ve Zile'ye merbut Kadı 
şehir ve Eski nahiyelerinden terkiben Deveci 
dağı ve Tokad'a merbut Çiftlik ve Kızılca ve 
Saray nahiyelerini ihtiva etmek suretiyle Kzılca 
namiyle üç kaza teşkiline ve müteferriatma 
dair Heyeti Vekileee tanzim ve Meclîsi âliye 
tevdi buyurulan lâyihai kanuniye mundereeatr 
tetkik ve mütalâa olundu. Teşkilâtı mezkûrenin 
mnhafazai emini asayiş İtibariyle icrası za
ruri bulunduğu ve masarifi seneviyesinin dahi 
beherinin âzami yirmi bin lira derecesinde ol
duğu anlaşılmış olmakla keyfiyetin berayi mü
zakere Heyeti Umumiyeye arzı tensib kılın
mıştır. 

1 Teşrinisani 1336 
Muvazenei Maliye En. R, M. M, Kâtip 

Çorum Çorum Mardin 
Ferid Fuad Neeib 

Âza Âza Âza Âza 
Hakkâri Elâziz 

Mazhar Müfid Tahsin Memet Memet Vehbi 

Dahiliye encümeni mazbatası 
Heyeti Vekile canibinden tanzim ve Heyeti 

Umumiye karariyle encümenimize havale buyu
rulan 19 Eylül 1336 tarihli ve teşkilâtı İdareye 
müteallik lâyihai kanuniye bilnıüzakere cihatı 
müteadcîiden ve betahsis temini inzibat ve asa
yiş noktasmdan şayanı ehemmiyet olan teklifi 
mezkûr bilittifak kabul edilerek berayi tetkik 
Heyeti Umumiyeye arzı karargir oldu. 
Dahiliye En. S. Muvakkati M. M. Kâtip 

Saruhan Konya 
İbrahim Süreyya Betik 
BÎR MEBUS B. — Reis Bey benim takririm 

var. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efendim 

kanunu müdafaa için Heyeti Vekileden kimse 
yaktur burada... 

REİS— Lüzum görülürse çağırılır. 

MADDE 1, — Mecidözü kazasına merbut 
Ortaköy ve Amasya merkezine merbut Veray 
nahiyeleriyle Zile kazasının Ilısu ve Çorak kar
yelerinden mürekkeben Ilısu ve Zile'ye merbut 
Kadı şehir ve Eski nahiyelerinden mürekkeben 
Devecidağı ve Toktd'a merbut Çiftlik, Kızılca 
ve Saray nahiyelerinden mürekkeben Kızılca 
namlariyle üç kaza teşkil olunmuştur. Ilısu ve 
kızılca kazalarının merkezleri ayni isimlerdeki 
karyelerdir. Devecidağı kazasının merkezi Hacı 
köydür. Ilısu kazası Amasya'ya? Devecidağı ka
zası Yozgad'a ve Krzılea kazası Tokad'a merbut 
olarak idare edilecektir, Mecidözü ltazası nahi
yeye bittahvil mezkûr kazaya merbut Şeyh 
Mustafa nahiyesiyle beraber Çorum merkezine 
raptedilmiştir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Dahiliye encümenin
de bendeniz ne Reis ve nede Mazbata muharriri 
değilim. Fakat bendenizden başka kimsede yok
tur. Orada imzam olmadığı halde müzakerede 
bulunduğum için müdafaa edeceğim efendim. 
Mecidözü... 

Dr. SUAD B, (Kastamonu) — Beyefendi, 
o halde kendi namınıza söyleyiniz. 

VEHBÎ (Karesi) Devamla — Amasya, To-
kad, Çorum sancakları dahilinde teşkil edilmiş 
olan bu kazalar idarî ve iktisadi olmaktan zi
yade inzibati bir meseledir. Son zamanlarda 
hadis olan vekayi dolayısiyle oralarda tetkikat-
ta bulunan Dahiliye vekili Beyefendi bizzat ken
dileri mahallerini gezip görmüş ve inzibatı t&> 
sis etmek için işbu mevakide şu kazaların teş
kilini muvafık bulmuşlar ve encümende ver
dikleri izahata encümen de kanaat getirdi ve 
heyeti aliyyenize takdim etti. 

REÎS — Başka söz isteyen var mı? (Hayır 
sada(arı) Maddelere geçilmesini kabul buyuran
lar lütfen el kaldırsın. Maddelere geçilmiştir 
efendim. 

(Birinci madde tekrar okundu). 
REİS — Birinci madde hakkında mütalâa 

var mı? (Yok sadalan) Birinci maddeyi kabul 
buyuranlar ellerini kaldırsın, İndiriniz ellerinizi 
lütfen kaldırınız ki tamamen taayyün etsin. 

RİFAT B. (Çorum) — Reis Bey müsaade 
buyurur mısınız? O Kızılca merkebi (Sulu saray) 
olsun. Orası daha büyüktür ve Akdağı madeni 
civarındadır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yosgad) — Ayni 
zamanda şimendifer güzergâhı da. olacak bir 
yerdir, 

REİS — Tadilname verilirse reye arzederim. 
Müstaceliyet kararımız yoktur. İkinci müzake
resinde de tadilname kabulü mümkündür. Şu 
halde birinci maddenin müzakeresini kâfi gÖ-
rub ikinci maddeye geçilmesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 

MADDE 2. — Tarihi tebliğinden itibaren 
raeriyyülicra olacak olan işbu kanunun icrayi 
ahkâmına Heyeti Vekile memurdur. 

REÎS — İkinci madde hakkında söz söyliye-
cek var mı efendimi 

VEHBİ B. (Karesi) — Reis Bey şimdiye ka
dar bu şekilde bir kanun çıkarmadık,.bu kanu
nun ikinci maddesi olarak (tarihi neşrinden 
itibaren meriyyülieradır) demeli veyahut (on 
bes gün sonra meriyyülieradır). (İşbu kanunun 
sureti icrasına filân heyet memurdur). Böyle ka
nun şekle muvafık değildir, bir tadilname de var. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bu 
madde iki madde olmalı. 

REÎS — Efendim Vehbi Beyin teklifi veçhile 
ikinci madde olarak (işbu kanun tarihi neşrin
den itibaren meriyyülieradır). Üçüncü madde ol
mak üzerede (işbu kanunun icrasına da Heyeti 
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vekile memurdur) şeklinde tashihini kabul bu
yuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

ikinci müzakeresine geçilmesini kabul buyu
ranlar lütfen el kaldırsın. İkinci müzakeresine 
geçilmiştir. Beş gün sonra ikinci müzakeresini 
yaptığımız zaman tadilname vermek arzu eden
ler versinler. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Tadilname ha
zırdır, 

REİS — İkinci müzakeresi nasıl olsa olacak, 
o vakit verirer 

5. — MAZBATALAR 
1. —; Muaddel usulü muhasebei umumiye ka

nunun 32- ve si- ncü mddeterfain tadilim dair koy
nun îâjfiikaet ve Kavanmi maliye eTicüm&ti maz~ 
bataası 

REİS —: Muaddel Muhasebe! Umumiye ka- . 
nununun 32 •> 34 ncü maddelerini muaddil kanun. 
Bunun müzakeresine başlıyoruz. 

B. M, Meclisi Riyaseti Celilesine 
Muaddel usulü Muhasebei umumiye kanunu 

muvakkatinin 32 nci ve 34 ncü maddelerim ta-
dilen Maliye vekâletince tanzim ve Heyeti Ve-
kilenin 28 .X. 1336 tarihindeki içtimamda ka-, 
bul edilen lâyihai kanuniye ile esbabı mucibe 
lâyihası rapten takdim kılınmakla iktizasının 
ifa ve neticesinin işar buyurulmasınr rica ederim 
efendim. 

B. M. Meclisi R. 
M. Kemal 

Muaddel usulü muhasebei umumiye kanunu 
mvakkatenin otuz iki ve otuz dördüncü madde

lerinin tadiline dair 

Esbabı mucibe lâyihasr 
Muaddel usulü muhasebei umumiye kanunu 

muvakkatinin otu?; ikinci maddesi mucibince 
her vekâlet ve daire mutemedine verilecek 
avans miktarının haddülgayesi yirmi bin ve otuz 
dördüncü maddesi mucibince bazı umuru mü
himine ve müstacelenin teshili icrası için işbu 
umurun temşiyetiyle mükellef memuru mahsu
suna verilecek alelhesap akçenin haddülgayeside 
yüz bin kuruştur. Halbuki her iki maddede mu
harrer haddülgayeler kanununun tanzimi sıra
sındaki şeraite göre kâfi iken eşyadaki galayı 
fevkalâde dolayısiyle elyevm temini maslahat 
edememekte ve mütemadiyen Heyeti Vekileden 
kararname istihsaline mecburiyet hâsıl olmak
tadır. Binaenaleyh umuru ınühimme ve müsta
celenin teshili icrasına hadim olmak ve müte
madiyen Heyeti Vekileden istihsali karara ha
cet kalmamak üzere otuz ikinci maddede mu
harrer yirmi bin kuruşun haddülgaye olarak 
yüz bin ve 34 ncü maddede muharrer yüz bin 

kuruşun da kezalik haddülgaye olarak beş yüz 
bin kuruşa iblâğı dtişünüflmüş ve mezkûr iki 
maddenin tadilini mutazammm tanzim olunan 
kanun lâyihası merbutan takdim kılınmıştır. 

Muaddel Usulü Muhasebei umumiye kanunu 
muvakkatinin otuz ikinci ve otuz dördüncü mad
delerini tadilen tanzim olunan kanun lâyihası 

MADDE 1. — Muaddel Usulü Muhasebei 
umumiye kanunu muvakkatinin otuz ikinci mad
desinin avans miktarına dair olan fıkrası ber-
veçhi zir tadil edilmiştir: Her vekâlet ve daire 
mutemedine verilecek avans miktarının haddül
gayesi yüz bin kuruşa kadar Maliye vekili tara
fından ve bundan fazlası Heyeti Vekile kara-
riyle tâyin ve icabı hale göre ayni suretle tezyit 
veya tenkis olunur. 

MADDE 2, — Muaddel Usulü Muhasebei 
umumiye kanun muvakkatinin otuz dördüncü 
maddesi berveçhi zir tadil edilmiştir: 

Bazı umuru mühimme ve müstacelenin tes
hili icrası için işbu umurun temşiyetiyle mükel
lef memurini mahsusaya yekûnu beş yüz bin 
kuruşu tecavüz etmemek ve iki ay zarfmda ev
rakı müsbitesîni muhasibi mesule ibraz eylemek 
şartiyle tahsisatı ımıayyenesine mahsuben alel-
hesab akçe ita olunabilir. Bu suretle verilecek 
avans miktarında tahsisat masrafın taalluk et
tiği fasıl ve madde yekûnundan mevkuf tutulur. 

tşbu mermırme bir bere alelhesap akçe ve
rildikten sonra ikinci defa alelhesap akçe ve
rilmesi evvelki akçeden henüz hesabı verilme
miş kısmı ile yeni verilecek alelhesap mecmuu-
nun beş yüz bin kuruşu tecavüz etmemesine 
mütevakkıftır. Maamafih ahvali istisnaiye ilca-
atiyle ve Maliye vekili tarafından mumza ayrı 
bir kararname sâdır olmak şartiyle mezkûr alel
hesap akçenin lıaddi âzamisi beş yüz bin kuruş
tan fazla olarak tâyin edilebilir. Otuz ikinci 
maddedeki mutemetler hakkındaki ahkâm işbu 
memurin hakkında da aynen cari olacaktır. 

MADDE 3 . — Jşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 4. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
vekili memurdur. 

28 Teşrinievvel 1336 
B. M. M. Reisi Umuru Şer'iye V. 
Mustafa Kemal Fehmi 

M. M. V. Ad. V. Na. Da. V. Na. 
Fevzi Ahmet Muhtar Dr.Adnan 

Ha. Vekâleti V. Maliye V, Maarif V. 
Ahmet Muhtar Ferit 
Na. V. Na. Ik. Vekâleti V. Sııhiye V. 

Mahmut Celâl Mahmut Celâl Dr. Adnan 
Erkânı Harbiyeİ Umumiye Reisi 

tsmet 
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Kavanini Maliye encümeni mazbatası 

Muaddel usulü muhasebei umumiye kanu
nu muvakkatinin otuz ikinci ve otuz dördüncü 
maddelerinin tadilini nıübeyyen olan Heyeti 
Vekilenin 28 Teşrinievvel 1336 tarihli lâyihai 
kanuniyesî Maliye vekili Bey huzuriyle Encü-
menimizce tetkik ve mütalâa olundu. 

Lâyihai mezkûre raünderecatı muvafık ol
makla kabul edilmiş ancak dordüneü maddesi 
«îsbu kanunun icrasına Heyeti Vekile memur
dur» şeklinde tadil kılmmrş olmakla Heyeti 
Umumiyeye arzolunur. 

Reis Na. M. M. Kâtip 
Sinob Saruhan 

Mehmet Şevket 
Assa Aza Âza Aza 

İsparta Ertuğrul Ergani Genç 
M. Emin 

Aza Âza 
Bitlis Biga 

Yusuf 7,iya Mehmet 
32 nci madde mucibince verilecek avansı 

Heyeti Vekile yine bu madde mucibince ve 
her dairenin İhtiyacına göre sene baslarında 
umumî bir karar île tezyit edebileceği gibi 
muayyen işler için 34 ncü madde mucibince ve
rilecek avansı da Maliye vekili istediği zaman 
istediği kadar tezyide yine bu madde ile zaten 
salâhiyettardır. Binaenaleyh her iki maddenin 
tadiline mahal yoktur, 

Kâtip 
Saruhan 

Begat 
REÎS — Efendim, heyeti umumiyesi hakkın

da söz istiyen var mı? (Yok sadaları) O halde 
maddelere geçiyoruz. 

MADDE 1. — Muaddel usulü muhasebei 
umumiye kanunu muvakkatinin otuz ikinci 
maddesinin avans miktarına dair olan fıkrası 
berveçhi zir tadil edilmiştir: 

Her vekâlet ve daire mutemedine verilecek 
avans miktarının haddiilgayesi yüz bin kuruşa 
kadar Maliye vekili tarafından ve bundan faz-
lesı Heyeti Vekile karariyle tâyin ve icabı hale 
göre ayni suretle tezyit veya tenkis olunur. 

REİS — Birinci madde hakkında söz iste
yen var mı? (Yok sadalarn Binaenaleyh İkinci 
maddeye geçilmesini arzu edenler lütfen el kal
dırsın. İkinci maddeye geçilmiştir. 

MADDE 2, — Muaddel usulü muhasebei 
umumiye kanunu muvakkatinin otuz dördüncü 
maddesi berveçhi zir tadil edilmistar : 

Bazı umuru mühimme ve müstacelenin tes
hili icrası için işbu umurun temşiyetiyle mükel
lef memurini mahsusaya yekûnu beş yüz bin 
kuruşu tecavüz etmemek ve iki ay zarfında 
evrakı müsbitesi muhasibi mesule ibraz edü-

• mek şartiyle tahsisatı muayyenesine mahsuben 
alelhesap akçe ita olunabilir. Bu suretle verile
cek avans miktarında tahsisat masrafın taallûk 
ettiği fasıl ve madde yekûnundan mevkuf 
tutulur. 

İşbu memurine bir kere alelhesap akçe ve
rildikten sonra ikinci defa alelhesap akçe ve
rilmesi evvelki akçeden henüz hesabı verilme
miş kısım ile yeni verilecek alelhesap meemu-
unun beş yüz bin kuruşu tecavüz etmemesine 
mütevakkıftır, Maamafih ahvali istisnaiye ilca-
atiyle ve Maliye vekili tarafından mumza ayrı 
bir kararname sâdır olmak şartiyle mezkûr 
alelhesap akçenin haddi âzamisi beş yüz bin 
kuruştan fazla olarak tâyin edilebilir. Otuz 
ikinci maddedeki mutemetler hakkındaki ah
kâm işbu memurin hakkında da aynen câri 
olacaktır. 

REÎS — Efendim âkinei madde hakkında 
RÖZ isteyen var mı? (Hayır sadaları) Üçüncü 
maddeye geçilmesini kabul buyuranlar lütfen 
el kaldırsın ... Üçüncü maddeye geçilmiştir. 

MADDE 3. — îşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

REÎS — Dördüncü maddeye geçilmesini ka
bul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Dördüncü 
maddeye geçildi. 

MADDE 4. — İşbu kanunun icrasına Mali
ye vekili memurdur. 

REİS — Efendim, dördüncü maddeyi encü
men (Heyeti Vekile memurdur) suretinde yap
mıştır. Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir, 
Alelusul beş gün sonra ikinci müzakeresini ya
pacağız. 

Dr. SUAD E. (Kastamonu) — Efendim, 
usulü müzakereye dair söz söyliyeceğim. Arka
daşlar bundan evvel gerek hafi ve gerek aleni 
celselerde mükerreren mevzuubahis etmişler
di ki Encümeni mahsus mazbatası müzakere 
edilsin ve her şeye takdim edilsin. Bu 
kadar gündenberi müzakere edilmedi. Ruz-
nameye dahil olan bu mevaddm her şeye 
tercihan bu günden itibaren mevkii müzakereye 
va.zmı teklif ederi in. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Maz
bata daha sağrın ki? 

REÎS — Heyeti Celileniz encümeni mahsus 
mazbatasının sair mevadda tercihan müzake
resini ve yine Heyeti Celileniz diğer bir takım 
müstacel mevadda tercihan müzakeresini ka
bul etti. Bendenize kalırsa haftada muayyen 
iki günü encümeni mahsus mazbatasına tahsis 
edip eyyamı mezkûrede başka hiç bir işle meş
gul olmıyalım. Heyeti Celile diğer iki günde 
de mevaddı saire ile meşgul olsun. Haftanın 
cumartesi, perşembe günlerinde mevaddı umu
miye ile meşgul olalım. Pazartesi ve salı gün
leri ki yekdiğerini takiben içtima edelim ve bu 
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suretle mevaddı saire ile encümeni mahsus maz
batası kanşma&ın.'- Bu şekil daha muvafık olur 
zannederim (Muvafık sadalan). 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yo«g«4) — Zaten 
böyle olmazsa iş çıkmaz. 

2. — Merakİbi bahriyeden (Umacak rüsumu 
sıhhiyenin tezyidi hakkında kanun lâyihası ve 
Kavanini maliye ve Muvazenei maliye encümen
leri mazbataları 

REÎS — Sıhhiye idaresiyle tekaüt sandığına 
ait rüsumun tezyidine dair kanun lâyiasmm 
müzakeresine başlıyoruz. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Merakibi bahriyeden alınacak rüsumu sıhhi

yenin tezyidi hakkında Heyeti Vekilenin 2 . 11 , 
1336 tarihindeki içtimamda kabul edilen lâyihai 
kanuniye sureti musaddakası ile esbabı mucibe 
lâyihası raptan takdim kılınmakla iktizasının 
ifa ve neticesinin işar buyurulmasmı riea ede
rim efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
M. Kemal 

Hudut sıhhiye idaresiyle tekaüt sandığına ait 
rüsumun tezyidi hakkındaki kanunun esbabı 

mucibe lâyihası 
Muvazenei umumiyeye ithali takarrür eden 

Hudut sıhhiye idaresiyle tekaüt sandığı bütçe
sinde maaş ve masarifatiyle varidatı arasında 
küllî bir fark olup olbaptakî rüsumu sıhhiyenin 
maaş ve masarifatını temin edebilecek ve ahvali 
hâzıraya göre istifası münasip görülecek bir 
hale ifrağı zımnında varidatı mezkûreyi teşkil 
eden hasılatın berveçhi zir tezyidi münasip gö
rülmüştür : 

1. — Sefaînden alman tonilâto rüsumu: Bu 
resim mukaddema üç sınıfa münkasim olarak 
alınmakta idi. birinci sınıf bir tonilâtodan 500 
tonilâtoya kadar olan sefaine ait bulunup beher 
tonilâto için on altı para tahsil olunmaktadır. 
İkinci snnf 500 tonilâtodan 1 000 tonilâto
ya kadar olan sefaine ait olup beher tonilâto 
için 12 para olarak hesap edilmekte ve bundan 
yüzde yirmisi tenkil olunarak bakiyesi tahsil 
olunmaktadır. Şu hesaba nazaran beher tonilâ
to dokuz buçuk paraya gelmektedir. Üçüncü 
sınıf binden fazla tonilâtosu olan sefaine ait 
olup beher tonilâto iyin sekiz para hesap 
olunarak kezalik yüzde yirmi tenziliyle tahsil 
olunmaktadır. Rüsumu mezkûre sefamın ilk 
hareket ettikleri Osmanlı limanı karantine ida
resi tarafından istifa olunmakta ve geminin ha
reketinden sonra ilk uğrayacağı limanda ikinci 
defa olarak tekrar almiüakta ve ondan sonraki 
limanlarda vize muamelesi ıneccanen ifa edil-
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mektedir. Resmi mezhurun sefinenin ilk hare
ket edeceği Osmanlı limanından istifasiyle ikin
ci ve anı mütekaip olan iskelelerde meccanen vi
ze edilmesi suretiyle resmin tezyidi muvafık gö-
rülmüsştür. , ' 

2. — Mücellet patentalar hasılatı: işbu hası
lat idarenin tekaüt sandığına ait varidatını teş
kil etmektedir. Bu yirmi beş sayıfayı muhte
vi bîr patenta olup bir tonilâtodan yüz tonilâ
toya kadar olan sefaine verilmekte ve senede 
bir defa tebdil edilmektedir. Hini ita ve teb
dilinde alınmakta olan on kuruş mezkûr pa-
tentaların ahvali hâzırasiyle ancak yirmi otuz 
kuruşa kadar tedarik edilebildiği nazarı dikka
te alınırsa pek cüzi olmasına binaen iki liraya 
kadar tezyidi kabil görülmektedir. 

3. — Şahadetname hasılatı : işbu hasılat 
idarei mezkûrenin tekaüt sandığına ait varidat
tan lup koyun ve sığır gibi mevaşi ve yapağı, 
deri ve tiftik gibi mevaddı hayvaniye ve çiçek 
gibi mevadan bahren gidecek lanlarm miktarı 
ve adedi nazarı itibare alınmaksızın beher şahsa 
ait olan için bir şahadetname verilmekte ve 
bundan da yirmi kuruş alınmaktadır. Meblâğı 
mezburun beş misli tezyidi muvafık görülmüş
tür. 

4. — Nizamatı sıhhiyeye mugayir harekette 
bulunan sefain kaptanlarından alınacak cezayi 
nakdi bir tonilâtodan elliye kadar iki lira ve 
elli birden iki yüze kadar beş lira ve ikiyüzden 
yukarı olanlardan on lira ve alelûmum vapur
lardan on iki lira ve motorlardan beş lira 
alınmaktadır, tşbu cezayi nakdilerin iki mis
line iblâğı münasiptir. 

Hudut sıhhiye dairesiyle tekaüt sandığına ait 
rüsumun teşyidi hakkında lâyihai kanuniye 

MADDE 1. — Bilûmum sefaînden tonilâto 
başına bir kuruş resim zammı istifa,olunur, 

MADDE 2. — Rüsumu sıhhiye sefinenin ilk 
hareket ettiği osmanlı limanında istifa olunur, 

MADDE 3, — Mûeellit patentaların bedeli 
iki yüz kuruştur. 

MADDE 4. — Şahadetname bedeli yüz ku
ruştur. 

MADDE 5. — Nizamatı sıhhiyeye mugayir 
harekette bulunan sefain kaptanlarından bir to
nilâtodan elli tonilâtoya kadar beş yüz kuruş ve 
elli birden iki yüze kadar bin kuruş ve iki yüz
den yukarı olanlardan biş. bin kuruş ve alel
ûmum vapurlardan iki bin beg yüz kuruş ve mo
torlardan bin kuruş cezayi nakdî alınır. 

MADDE 6. — işbu kanun tarihi neşrinden 
mer i yül icradır. 

MADDE 7. — işbu kanunun icrasına Maliye 
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ve Sıhhiye vekilleri memurdur. 

2 teşrinisani 1U36 
B. M. M. Reisi Şer'iye V. M. M. V. 
Mustaf Kemal Fehmi . '. Fevzi 
Atiliye V. Hariciye V. V. Dahiliye V. Na-

Ahmet Muhtar Ahmet Mjnhtar Dr. Adnan 
Maliye V. Maarif V. Nafia V. Na. 

Ferid Dr. Rıza Nur Mahmut Celâl 
iktisat V. V. Sıhhiye V. Erkanı II. II. Reisi 
Mamut Celâl â Dr. Adnan İsmet 

Kavanİni Majiye encümeni mazbatası 

Heyeti Vekile tarafından tanzim ve Meclîsi 
Aliye tevdi edilen işbu mevadds Kanuniye en-
eümenimizce de tetkik edildi. 

Bilûmum tekâlifi Devletin bir nisbeti âdile 
ve uıuvafıka dailinde bütün nıeııahia nazaran 
tezyit olunduğu bir zamanda sevahilimiz ara-

sımİK nakliyat İcra eden merakibi bahriyeye 
müteallik rüsumun istisnasına bir sebep mevcut 

olmadığından Heyeti Vekile tarafından icra 
edilen zammiyatın aynen kabulü tensip edilmiş
tir. 
Kavanİni Maliye En Reisi Kâtip Âza 

Na. M. M. Mezun Ergani 
Memet Şevket M. Emin 

Aza Âza Âza 
Bitlis İsparta Gene 

Yusuf Ziya Memet Nadir Şükrü 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Rüsumu sıhhiyenin tezyidi hakkındaki lâyi-

hai kanuniye encümenimize de havale buyurul-
makla mütalâa ve tetkik olundu. Ahvali hâzı-
raya nazaran rüsumu mezkûrenin tezyidi esas 
itibarilye kabul olunduktan sonra maddelerin 
müzakeresine geçilmiş ve bunlardan bazısı ay
nen ve bir kısmı da tadilen kabul edilmiştir. 
Şöyle ki, sefainİn tonilâto itibariyle üç kısma 
taksim olunarak elyevm alızedilmekte olan res
min sefinenin ilk hareket ettiği Osmanlı lima
nında alınmak ve tevhiden beher tonilâto başı
na bir kuruş olmak üzere istifası hakkındaki 
birinci ve ikinci maddeler münerîcatı kabul 
edilmiş ve fakat aynı maddeye müteallik olan 
bu mesele yani resmin mikiariyle sureti alm 
v« istifası bir maddeye kalbedilerek tahrif 
olunmuştur. Bir tonilâtodan yüz tonilâtoya ka
dar clnu sefaine verilmekte bulunan mücellet 
patentalarm bilûmum sefaine itası ve fakat bu
nun bir nisbet dairesinde olması esası gözetile
rek bir tonilâtodan yirmi beş tonilâtoya kadar 
olan sefainden elli kuruş ve yirmi beş tonilâto
dan yüz tonilâtoya kadar olanlardan yüz kuruş 
ve daha fazla hacmi istiabisi bulunan sefainin 
beher yüz tonilâto ve küsuratı için de yüz ku-
TUŞ alınması bittensip üçüncü madde o yolda 
tadil edilmiştir. 

Koyun ve sığır gibi mevaşi ve yapağı ve tiftik 

ve deri gibi mevaddı hayvaniye ve çiçek gibi 
mevaddan bahren naklolunmak istenilen eşya
nın Heyeti mecmuasından şehadetnaıne bedeli 
olarak alızedilmekte olan yirmi kuruşun dahi 
elli kuruşa iblâğı muvafık görülerek dördüncü 
ınadde bu suretle birinci ve ikinci maddelerin 
tevhidi hasebiyle üçüncü made olarak yazılmış
tır. 

Nİzamatı sıhhiyeye mugayir harekette bulu
nan sefain kaptanlarından alınacak cezayi nak
diler hakkındaki ınaddei kanuniye mündericatı 
aynen kabul olunmuş ve berveçhi izah lâyihai 
kaııuııiyenİn tadili hasebiyle iktisap ettiği şekil 
ve suret ınelfufen takdim edilmiş olmakla key
fiyetin Heyeti umumİyeye arzr tezekkür kılın
mıştır. 

Hudut sıhhiye dairesiyle tekaüt sandığına ait 
rüsumun tezyidi hakkındaki lâyihai kanuniye 

MADDE 1. — Bilûmum sefainden tonilâto 
başına bir kuruş sıhhiye resmi istifa olunur. 
işbu resim sefinenin İlk hareket ettiği Osmanlı 
limanında alınır. 

MADDE 2. — Her sefineye senede bir defa 
mücellet patentalardan bir nüsha verilir ve bu 
nun için de bir tonilâtodan yirmi beş. tonilâto
ya kadar olan sefainden elli ve yirmi beş tonilâ
todan yüz tonilâtoya kadar olandan yüz kuruş 
ve yüz tonilâtodan fazla olan gemilerden de be
her yüz ve küsuratı için yüz kuruş alınır. 

MADDE 3. — Şehadetname bedeli elli ku
ruştur. 

MADDE 4, — Nİzamatı sıhhiyeye mugayir 
harekette bulunan sefain kaptanlarından beher 
tonilâtodan elli tonilâtoya kadar beş yüz kuruş 
ve elli birden iki yüze kadar bin kuruş ve iki 
yüzden yukarı olanlardan be.ş bin kuruş ve 
aîclttmnm. vapurlardan iki bin beş yüz kuruş ve 
motorlardan bin kunış cezayi nakdî alızoluııur. 

MADDE 5. — işbu kanun tarihi neşrinden 
mer'iyülİeradır. 

MADDE 6. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
ve Sıhhiye vekilleri memurdur. 
Muvazeuei Maliye En. Ks. Na. M. M. 

Fuad Fııad 
Kâtip Âza Âza Âza 

Mardin Maraş Kozan 
Necip Mleınet Talisin Mustafa Lûtfi 

REİS —*• Heyeti uınumiyesi hakkında söz İs-
tiyen var nu efendim? 

Dr. STJAD B, (Kastamonu) — Efendini, bu 
nıevzuubahis olan kanun rüsumu sıhhiyeye ait 
değildir. Tâbir yanhş. Malûmu âliniz çok eski 
zamandanberi, yani Sultan Mabmudu Sani devr 
riinlen beri memlekette bir (Karantine) idareci 
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Vardı.... O bilâhare meşrutiyetten sonra ya
pılan tadilât üzerine (Hudut sıhhiye mudi-
riyeti) namını almıştır. Şimdi bu nevi bah-
aolan kanun o müdüriyeti umumiyeye taal
lûk eden bir resmin tezyidinden ibarettir. 
Binaenaleyh, bunu rüsumu sıhhiyenin tezyidi 
suretinde değil, hudut sıhhiye resminin tezyi
di suretinde kabul etsek daha iyi, daha makul 
ve muvafık olur. 

REİS — Başka mütalâa var mı efendim-
Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar lütfen 
el kaldırsın. Maddelere geçilmiştin 

Hudut sıhhiye dairesiyle Tekaüt sandığına ait 
rüsumun tezyidi baklanda kamın 

MADDE 1. — Bilumum sefaînden tonilâto 
başına bir kuruş sıhhiye resmi istifa olunur, 
İşbu resim sefinenin ilk hareket ettiği Osmanlı 
limanında alınır. 

REİS — Birinci madde hakkında «öz isteyen 
var mı efendim? 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkari) — Reis 
Bey! bu birinci maddenin serlevhası yanlıştır. 
(Dairesiyle) değil (idaresiyle) olması lâzımdır. 
Yanlış yazılmıştır. 

REİS — Mazhar Müfid Beyin serlevha hak
kındaki teklifi veçhile (Dairesi) kelimesini (ida
resi) şeklinde kabul edenler lütfen el kaldırsın. 

VEHBİ E. (Karesi) — Zaten böyledir, yan
lış olmuş. 

REİS — O halde tashih edilmiş olur. Bi
rinci madde hakkında Suad Beyin tadilnamesi 
vardır. 

Eİyaseti Celileye 
Sıhhiye resmi tâbiri yerine hudurî .sıhhiye 

resmi tâbirinin kabulünü teklif ederim. 
28 teşrinisani 1336 

Kastamonu mebusu 
Dr. Suad 

VEHBİ B. (Karesi) — Malye vekili yoktur. 
Encümenden de mazbata muharriri ve reis de 
yok. Bendeniz fikri şahsimi söyliyeceğim. Bu
na hududu sıhhiye resmi denilmesinde memle
ket için zarar vardır, kâr yoktur. Demin Dok-
or Bey buyurdular. Memlekette vaktiyle ka

rantina idaresi teşkil etmek için Sultan Mahmut 
Cennetmekân ecnebilerden istifade yolunu dü
şünmüş ve öyle bir heyet tesis etmiş. Vaktiyle 
mahza kendilerinden fennen istifade etmek eme-
liyle teşekkül eden bu idare bilâhare başımıza 
siyasi bir belâ kesilmiş. Bunun için harp esna
sında bu idareyi kaldırmak için; Hicaz Sıh
hiye idaresi, Sıhhiye müdiriyetî umumiyesi ve 
daha bunun gibi bir çok sıhhiye daireleri bittev-
lıit Sıhhiye nezareti teşkil edildi ve bidayet emir
de Hariciye nezaretinin emrine verildi. Harici
ye nazırına Hariciye ve Sıhhiye nazırı denildi. 
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Sıhhat meselesi memleketin haricî işi olmaktan 
ziyade dahiline müteallik olduğu için o unvan 
bilâhare Dahiliye nazırına geçti. Dahiliye nazırı 
Sıhhiye nazın unvanını da aldı. Ahiren Sıhhi
ye nezareti teşekkül etti. Dahiliye nazın, hem 
Dahiliye ve hem Sıhhiye nazırı • olarak kaldı, 
Burada Hududu sıhhiye reisi demek, yine bu 
idarenin hortlaması, bâkİ kalması demektir, is
tiklâlini temin ile uğraşan bir memlekette artık 
öyle hududu sıhhiyesi falan yoktur. Hepsi sıh-. 
biye dairesidir ve hepsi bir merkezden idare edi* 
liri Onun için o tâfeirin, hudut tâbirinin red* 
dini teklif ederim, yani encümenin teklifi veç1 

hile kabulünü teklif ediyorum* 
REİS — Efendim, Suad Beyefendinin tadil* 

namesini nazarı dikkate alanlar lütfen el kal
dırsın. Alınmadı efendim. Birinci maddeyi en
cümenin teklifi veçhile kabul edenler el kaldır
sın. Birinci madde kabul edildi, 

MADDE 2. — ITer sefineye senede bir defa 
mücellet patentalardan bir nüsha verilir ve 
bunun için de bir tonilâtodan yirmi beş tonilâ
toya kadar olan sefainden elli ve yirmi beş to
nilâtodan yüz tonilâtoya kadar olanlardan yüz 
kuruş ve yüz tonilâtodan fazla olan gemilerden 
beher yüz ve küsuratı için yüz kuruş almır. 

BEİS — İkinci madde hakkında söz isteyen 
var mil İkinci maddeyi encümenin teklifi veç
hile kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE S. — Şahadetname bedeli elli ku
ruştur. 

BEİS — Söz alan yok, binaenaleyh üçüncü 
maddeyi kabul edenler ellerini kaldırsın. Üçün
cü madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Nizamatı sıhhiyeye mugayir 
hareltettc bulunan sefain kaptanlarından beher 
tonilâtodan elli tonilâtoya kadar beş yüz ku
ruş ve elli birden iki yüze kadar bin kuruş ve 
iki yüzden yukarı olanlardan beş bin kuruş ve 
alelûmum vapurlardan iki bin beş yüz kuruş ve 
motöılerden bin kuruş eezayi nakdî ahzolunur. 

BEİS — Dördüncü mdde hakkında söz iste
yen var mı? (Yok sadaları). Dördüncü madde
yi kabul edenler lütfen el kaldırsm. Kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
mer'iyülieradır. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu — Efendim, ge
çen gün arzetmiştim; kanunun ahkâmı mer'iyül-
iera olur. Binaenaleyh işbu kanun tarihi neşrin
den muteberdir denilmek icabeder. 

REİS — Efendim., beşinci maddeyi kabul 
buyuranlar lütfen el kaldşrsın. Beşinci madde 
kabul edildi. 

MADDE 6. — İşbu kanunu» icrasına Maliye 
ve Sıhhiye vekilleri memurdur. _^ 
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BEİS —. Altmct maddeyi kabul edenler el 

kaldırsın. Altmeı madde •kabul edilmiştir. 
Heyeti umumiyesini reyi âlinize arzetmeden 

evvel müstaceliyet karan teklif ediliyor, reyi
nize arzedeceğim. 

Riyaseti Celileye 
Hudut sıhhiye resminin tezyidine ait ka

nunun müstaceliyetle müzakeresine karar veril
mesini teklif eylerim. 

28 teşrinisani 1330 
Bolu mbusu 

Dr. Fuad 
VEHBİ B. (Karesi) — Malî kanun okluğu 

iğin müzakeresi zaten bir defadır. 
KÎ3İS — Malûmu âliniz tahsisatı munzamına 

değildir. Müstaceliyet teklifini takrir veçhile 
kabul edenler el kaldırsın. Müstaceliyet kabul 
edilmiştir. 

Şu halde heyeti umumiyesini tâyini esami 
ile ryinize arzedeceğim. Ara istihsal olunup tas
nif edilinceye kadar Dersim mebusu Hayrİ Be
yin bir teklifi vardır. U okunacak; 

3. — TAKRİRLER 
1. — Demim mebusu Hasan Hayri Beyin, 

Dersim'lüerin İstiklâl ve sair mehakimce tatbik 
edileoek cezalardan istisna edilmesine dair tak
riri 

Türkiye Büyük Mîllet Meelisİ Riyaseti Celüesine 
Herhangi bir Hükümetin tabasından olan 

uygunsuzlar hakkında tatbik edeceği ceza, o 
Hükümetin tabasına karşı vazifesini ifa ettik
ten sonra vukubulacak ceraim ashabının teczi
yesi eihetine gidilmesi akü ve hikmete muvafık 
olması lâzımgeleceğinden dairei intihabiyem 
olan Dersim halkı hakkında Hükümet kendisine 
ait vezaif i ifa etmediğinden siyasi mesailden 
maada Dersim'lüerin istiklâl ve sair mehakim-
ce tatbik edilecek cezalardan istisna edilmesini 
teklif ederim, 

(İzahat versin, anlıyamadık sadaları). 

HASAN HAYRİ B. (Dersim) — Beyefendi
ler! malûmu İhsanınız herhangi bir Hükümet 
kendi tabası hakkmda bir ceza tatbik etmesi lâ-
zımgelirse o cezayı ilk defa istilzam eden cera-
imi dahilen katetmek iğin Hükümetçe lâzımge-
len tedabir yapıldıktan sonra bir vukuat zuhu-
re gelirse o zaman tecziye cihetine gitmeli. Me
selâ bugün Dersim 'i ne kadar tecziye etseniz, ne 
kadar öldürmüş olsanız yine açtır ve idaresiz
dir. Yine o hırsızlığı yapacaktır. Bunun bü
tün bütün kökünü mü kesmek lâzım, mektep mi 
lâzım, idare mi lâzım ,ne lâzım? Hükümet vazi-
Jesini ifa etsin. Ondan sonra cezaya çarpsın. 
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t Dr. SU AD E. (Kastamonu) — Mesele nedir? 

HASAN HAYRİ B. (Devamla) — İstiklâl 
mahkemesi teşkil ediyoruz. Bugün herif gider, 
hırsızlık eder. Tut İstiklâl mahkemesine ver. 
(Olmaz sadaları). Amma bir kere Hükümet ona 
karşı vazifesini icra etsin de ondan sonra acap 
bu hırsızlığın sebebi nedir? Bunu tetkik el
sin, bunun merhemini bulsun da öyle... Mak
sadım efendim, Hükümetin vazifesi nedir? 

Bu adam açtır, parası yoktur, emlâki yok
tur, bir şeyi yoktur, mektebi yoktur, bunları 
temin etsin. Yani Hükümet vazifesini İfa et
tikten sonra cezaya çarptırsın. Maksadım bu
dur. Hükümet evvelâ vazifesini yapsın. En doğ
rusu budur. (Daha doğrusu meşru bir maişet 
temin etsin sadaları). 

REİS — Efendim, malûmu âlileri bu, istis
nai bir teklifi kanuni mahiyetindedir. Eğer na
zarı mütalâaya alınırsa Adliye encümenine ve
ririz. Nazarı mütalâaya alanlar lütfen el kal
dırsın. (Red-sadaları) Nazarı mütalâaya alın
madı. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Doğrudur 
.Ifayri Beyefendinin söylediği, onlara bakma
lıdır. i 

3. — Bitlin mebusu Hüsnü Reyle arkadasla-
rmmt Bitlis muhacirlerinin iaşe ve iskânlarına 
dair iakriri 

REİS — Bitlis mebusu Hüseyin Hüsnü Bey
le i'ülekası tarafından verilen takrir var oku
nacak : 

Kiyaseti Celileye 
t Konya vukai /ailesinden miUccssİren An

kara'ya tebdili hicret . eden bir kısım Bitlis 
fıkai'ayi muhacitininin iaşe ve .iskânlarına ba
kılmamak yüzünden hart köşelerinde sokak or
talarında pek elim ve tahammülgüzar bir hali 
sefalette tmlunmakta oldukları görülüyor. Mem
leketin sabır ve mütehammil evlâtları olan ve 
kendilerinden âtiyen pek çok istifadeler temini 
rterkâr bulunan bu mültecilerin sureti mümküne 
ve soi'iada İyva ve iskânlariyle iaşelerinin te
mini hususunun Dahiliye vekâletine işarını arz 
ve teklif eyleriz. 

28 Teşrinisani 1336 
Bitlis mebusu Muş Bitlis Bitlis 
Hüseyin Hüsnü Riza Vehbi Derviş 

Bitlis Muş Hakkâri Genç 
Asım Kasım Tufan Asaf 

Oenç Van Mardin 
Dr. Haydar Hasan Sildik Derviş, 

REİS — Efendim, bu takriri nazarı dikkate 
alarak Dahiliye vekâletine tebliğini arzu buyu
ranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir, 
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5. — Bursa mebusu OpratÖr Emin Beyin, 

Matbuat ve İstihbarat mildiriyeti umumiyesinin 
Dahiliye vekâletine raptma dtir teklifi kanunini 
(2/13 mukarrer) ve Kastamonu mebusu Dr. 
Suad Beyle arkada-şlarmın, Matbuat ve İstihba
rat müdiriyeti umumiyesinin Dahiliye vekâletine 
raptma dâir takriri ve BoUı mebusu Tumdı Hil
mi Beyin, Matbuat ve İstihbarat miidiriyeti 
umumiyesinin Dahiliye vekâletine raptma dair 
takriri ve Lâyiha ve Dahiliye encümenleri muz-
batalan 

REİS — Efendini, Matbuat müdiriyetinin 
Dahilîye vekâletine raptma dair olan teklifi 
kanuninin müzakeresine başlıyoruz. 

Kiyaseti (Jelileye 
MADDE 1. — Matbuat ve İstihbarat ıtıiklİ-

riyeti umumiyesi Dahiliye vekâletine rapte-
dihniştir. 

MADDE 2. — İşbu kanunun icrasına Heyeti 
Vekile memurdur, 

1hırsa mebusu 
OpratÖr Emin 

No. 
71 

Matbuat ve İstihbarat miidiriyeti umuıniye-
siniıı Dahiliye vekâletine rapt ve ilhakı lüzu-
muna dair Dursa mebusu Kinin Deyin Heyeti 
Umumiyeden muhavvel teklifi kanunisi Eucü-
menimizce muvafık ve şayanı kabul görülmekle 
ifayİ nıuktezası zımnında Makamı Celili Kiya
sete takdimi tezekkür kılındı. 

7 Teşrinievvel ISM 
M. M. 

Lâyiha En. Es. Nu. Yozgad ' Kâtip 
Mehmet Şerif Süleyman Sırrı Ali Vefa 

Makamı Riyaseti Celileye 
Matbuat müdiriyctİ umumiy esinin Dahiliye 

vekâletine raptmı teklif ederiz. 
Kastamonu (Jorum Diyarı bekir 

Dr. Suad Fuad Hacı Şükrü 

Büyük Millet Meclisi KLyasetine 
İstihbarat ve matbuat müdİrİycti umunıiye-

sinhı Dalıiliye vekâletine raptmı teklif ederim. 
Dolu mebusu 
Tunalı Hilmi 

Dahiliye encümeni mazbatası 

Matbuat ve İstihbarat miidiriyeti umumiye-
sİnin Dahiliye vekâletine raptı hakkında Bursa 
mebusu Operatör Emin ve Kastamonu mebusu 
Dr. Suad Beylerle rüfekası taraflarından veri
lip betayı tetkik Dahiliye encümenine mevdu 
takrirlerle Lâyiha encümeni mazbatası aciz ve 
amik tetkik ve mütalâa edildikte dahil ve ha
riçte aleyhimize çevrilmekte olau bin türlü do

lap ve tenviratın önüne geçerek giriştiğimiz 
İstiklâl ve istİhlâs mücahedatım bütün âlemi 
insaniyete olanca kuvvet ve vuzubiyle tâyin ve 
ispat zımnında, irşat ve tenvir hususunda en 
İleride çalışan millet ve heyetler derecesinde 
İbrazı faaliyet olunması için başlı başına müs
takil ve mesul bir heyetin vücub ve vücudu 
Encümence teslim ve bu İtibarca müdiriyeti 
mezkûreuin tam ve kâmil mâııasiyle teşkilâta 
sahip olması mevzuu müzakere kılınmış ise de 

'bu hususta bir kararı katî itasından evvel ge
rek Dahiliye vekâletine ve gerek sureti diğerle 
Matbuat ve istihbarat İşlerinin ihtiyacatmıızla 
mütenasip bir şekli esasiye raptı hakkında 
Heyeti Vekile mütalâasının alnuaasıııa lüzum 
görüldüğünden keyfiyetin bir defa da Heyeti 
L'nmmiyece tetkiki ananında Makamı Celili 
Kiyasete takdimine karar verildi. 

Kıı. Reisi M. Al, Kâtip Âza 
Karesi Kouya Bayizİt Muğla 

Mehmet Vehbi Kefik _ Atıf 
Aza Âza Âza 

Kastamonu Cebelibereket izmit 
Faik Hamdi 

Aza Âza Âza 
Corum Yozgad Karaiıi sansar kî 

Fuad Feyyaz. Âli Mustafa 

SÜLEYMAN SIBRI B. (Yozgad) — Malû
mu âliniz bu kanunda evvelce Matbuat ve İs
tihbarat müdiriyeti unıumlyesi ünvanİyle Kiya
sete merbut bu* müdirİyet teşkil edilmiştir' 
denilmiş, Şimdi Dahiliye vekâletine raptediyoruz. 
Bu kayit yine bu kanunda baki kalıyor. Ben
denize kaijirsa icra riyasetinden merbut i yetinin 
fekkile Dahiliye vekâletine raptı kabul edil
miştir. Tarzında maddeyi tashih etmelidir. 

KEİS — Maddeye geçtikten sonra tadilna-
me veriniz. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, bu kanun 
teklifi Heyeti Celilenize müzakere edilmek için 
gönderilmedi. Heveti Oelileniz burada cııeüme-
nin ııoktai nazarına iştirak ederek Heyeti Ve-
kileye tevdii muvafık mıdır, bunun tâyini itj.ni 
takttım edildi. Malûmu âUierdirkİ Matbuat 
müdiriyeti umum iyesinin bütçesi Heyeti Celi-
lenizce tetkik edilirken uzun uzadıya müzake-
i'csi cereyan etti ve Kiyasete değil, Dahiliyeye 
rautolımsun diye bir eereyan hâsıl oldu. O sı
rada bir teklif vukubuldu ve bu teklif te Da
hiliye encümenine tetkik edilmek üzere tevdi 
edildi. Dahiliye vekâletine bu da ilâve edildiği 
takdirde kendisine merbut beş altı tane - sayı
sını iyi bilmiyorum, ancak Allahütaalâ bilir -
müdiriyeti uınumiycsi olacak. Dahiliye vekili 
memleketi tu İ ziıı vaziyetine nazaran yalnız da
hini niesa.il ile iştigal ettiği halde bile, eğer be
şerden ise, Dahiliye vekilinin kudreti ancak 
buna kâfi gelebilir. Binaenaleyh İrana bir de 
Matbuat müdiriyeti umumiyesi gibi büyük bir. 
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Vazifeyi talimi] etmek Dahiliye Encümenince 
muvafık görülmedi ve onun için Heyeti Celile-
nizin o zamanki temayülâtına nazaran müsta
kil bir vekâlet tesisi mi muvafık, yoksa halihazı
rın ipkası mı muvafık, yoksa vukuhulan teklif 
Rİbi Dahiliye vekâletine tahvili irtibatı mı mu
vafık, bu cihetlerin son teearibe göre bir defa 
daha tezekkür edilmesi ve neticenin luldİril-
mesi iı-in encümen, Heyeti Vekileye tevdiini 
teklif ediyor ve bunun için buraya gelmiştir. 
Esasen irşat vazifesi malûmu âlinizdirki Şer'iye 
vekâletiyle Maarif, vekâletinin vazaiff esasi-
yeshıdeudir. Eğer bizde.. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Vay gidi Maarif 
vekâleti vay. Rei'bat etti her tarafı,. 

VEHBÎ B. (Devamla) — Maarif vekâleti 
vazaifi asliyesini ifa etmiş yîsa İdi zannediyo
rum ki, memlekette ne propaganda, ne irşat 
heyetlerine, ne de tenvire ihtiyaç nıesseder'di. 
.Fakat va esefaki onların vazifeleriyle araları 
iyİee açıldığı ıçindirki böyle bîr müdİryet teş
kiline ihtiyat;, nıesaetnıiş ve memleket ayrıca 
tenvire lüzum görülmüştür. Arzettiğim esbap 
dolayısiyle ayrıca vekâlet teşkili, halihazırının 
ipkası veyahut Dahiliye vekâletine tahvili İrti
batı meselesi son teearibe nazaran bir kere ile 
Heyeti Vekileec tezekkür edildikten sonra Hey
eti CelAlenize gelmek üzere havalesini teklif 
ediyoruz. 

REİS — Efendim, söz alan İki arkadaşımız 
vardır. Heyeti Vekileye... 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — SÖK isterim. 
BEİS — Bu meslei müteahhare için. ise söy

leyiniz. Buyurun Hilmi Dey!.. Heyeti Vekile-
nin hıızuriyle müzakerenin tehir veyahut hava
lesi yolundaki teklifi halledelim de sonra.. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Biz de bir ta
bii- vardır. (.Havalesi). İlelebet bu havaleden 
kurtulamayacağız. Evveldenbcri bağırıyorum, 
Hükümetin kırtasiyeciliğinden şikâyet ederken 
yine havale ile uğraşıyoruz, biz de İıavalceİ ke
siliyoruz, Encümen, daima usuldendir, Dahi
liye vekâ I etinden, istihbarat müdüriyeti umumi-
yesinden iâzınıgelen zevatı rİea ile davet eder, 
eelbeder, istişare eder ve neticesini verebilir. 
Binaenaleyh, burada Encümenin vaktimizi sui
istimal etmesi vardır, ikincisi de, Dahiliye ve
kâletine raptı halinde, vekâletin zaten başından 
artmış olan işi büsbütün çoğalaeak deniyor. 
Âcizane projemce bîr çok nezaretleri ben vaktiy
le kendimce verdiğim, bir karar üzerine Dahili
ye vekâletine rapt ve kalbetmiştim. Hattâ ge
çen gün bir arkadaşımız, yani Mahmud Esad 
Bey kardeşimiz gazetede yazdığı bir makalede 
bu ciheti tamamiyle tavzih ettiğinden dolayı 
kendisine çok teşekkür ederim. Mümkün ise 
bir çok nezaretleri Dahilîye nezaretine kalbet-
meği o da muvafık bulmuştu. Gidişattan bah
sediyordu. Vehbi Bey kardeşimiz! Matbuat ve 
istihbarat müdüriyeti ıımumiyesi irşat vazife-
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siyle mükellef değildir. Onun fesaseh vazifesi 
siyasî bir meseledir. Fakat bugün irşat vazi
fesini de deruh.de etmiştir. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Maalesef bir şey 
yaptığı yok. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Hulâsa, 
Iloyetİ Vekile gelir, Burada müzakere ederiz, 
Ondan sonra bir: karar veririz. Havalesine ka-
tiyno razî değilim. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Müsaade 
buyuru luyor mu efendim? Bir şıey arzedeceğim. 

REİS — Srra Süleyman Sırrı Beyin, ondan 
sonra zati âlinizin. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Elen
dim, malumu âliniz bu matbuat ve istihbarat 
müdüriyeti ıımumiyesi teşkiline dair olan ka
nunun son fıkrasında « tura riyasetine merbut
tur » kaydı vardır, Geçenlerde Matbuat ve is
tihbarat müdüriyetinin muvakkat bütçesini mü
zakere ederken müdiri umumîyi mevkii suale 
çektik. Uzun nzadıya müzakere ve münakaşa 
vereyan ottİ. Netice İtibariyle, bundan dolayı 
reisin mesul olması îâzımgeliyor, Binaenaleyh, 
böyle matbuat müdüriyeti ınııumiyeshmı kendi
line merbut olmasından dolayı reisin mevkii su
ale çekilmesi mahzuru derlıatır edilerek bunun 
doğrudan doğruya Dahiliye vekâletine raptı lü
zumu teklif edildi. Tabiî reis, maiyetindeki bir 
memurdan dolayı, mevkii suale çekilmekten ise, 
Dahiliye vekilinin Meclise karşı mesul olması 
daha muvafıktır denildi. Bunun üzerine teklif 
yapılsın denildi. Bu teklif arkadaşlarımızdan 
Emin Bey tarafından verilerek Dahiliye vekâ
letine raptı kabul edildi. Bcndenizce bunun İc
ra Vekilleri hıızuriyle müzakeresine lüzum yok
tur. Simdi müzakeresi lâzım gelir. 

OPERATÖR EMİN B. (Buraa) — Vehbi Be
yin verdiği izahattan ve Dahiliye encümeninin 
mazbatası okunduktan sonra bendeniz teklifim
den vazgeçiyorum, efendim ve bunun teklif veç
hile Heyeti Vekileye gönderilmesini rica ede
rim. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Bendeniz lek-
lifiml İpka ediyorum efendim. (Yaşa sadabm). 

HÜSREV B. (Trabzon — Bir şey sormak 
istiyorum. O da Heyeti Vekileye gitmek mese
lesidir. Meçimin bir fikri mahsusu olarak mı 
gidecektir, yoksa siz karar verin diye mı? Onu 
anlıyamadık, 

Eğer Meclisi Âlinin fikri müemclen, gidecek 
ylunda ise bir müzakere kuşat etmek iâzımge-
lir. Ondan sonra; Meclis bunu böyle arzu edi
yor, Heyeti Vekile bunu nazarı dikkate alsın, 
denilir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Hilmi Bey kardeşi
miz encümenin suiistimal âtından bahsediyordu. 
Hilmi Bey kardeşimiz söylediği için bendeniz 
müteessir olmadım. Bittabi encümendeki arka
daşlarımızın da müteessir olmıyacağına kaniim. 
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TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Suiistimal 

demedim efendim, vaktin suiistimalinden bah
settim. 

VEHBÎ B. (Devamla — Encümen, Dahili
ye vekâletinden veyahut Matbuat müdüriyetin
den bîr zatı çağırabilir dediler. Bu Dahiliye ve
kâletine yahut Matbuat müdüriyeti umumiyeti
ne ait bir mesele olmadığı için çağmuam ıştır. 
Elbette Hilmi Bey arkadaşımız gibi orada bunu 
düşünecek arkadaşlar vardır. Heyeti Vekilenin 
huzuriyle burada müzakeresi de zannederim 
muvafık değildir. Çünkü Heyeti Vekilede şim
diye kadar uzun uzadıya geçen tecarübü tetkik 
edecekler ve ııetayiııicini bize bildirecekler 
Meclis, encümenin mazbatasına iştirak ederek 
gönderirse, netayicini bildirmek tabiidir. O va
kit yine Heyeti Vekilenin huzuriyle müzakere 
edilecektir. Kiyaset meselesi ise, eğer Süley
man Sırrı Bey biraderimizin buyurduğu, Teşki
lâtı Esasiye kanunu kabul edilerek Heyetten çı
karsa varit değildir. 

REİS — Efendim, Heyeti unıumiyeııin naza
rı mütalâaya alıp encümeni mahsusuna tevdi 
ettiği müteadit teklifler var. Bir teklif, encü
meni mahsusundan, herhangi bir rey ve mütalâa 
ile, Heyeti umumiyeye geldiği takdirde, Heye
ti Vekilenin rey ve mütalâası alınmak icabeder-
se, bilhassa kanun lâyihaları üzerinde, rey ve 
mütalâaları alınacak mevki, zannederim bu kür
südür. 

Bu cihetle Heyeti Vekilenin huzuriyle müza
keresi için tehir edilebilir. Şekli kanunisi 
budur. Alellâde bir takrir mahiyetinde olsaydı 
havale etmekle iktifa etmek kabil olurdu. Ile-
yeti CelİIenizîn reyine vazediyorum. Heyeti Ve
kilenin huzuriyle müzakeresini kabul buyuran
lar lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edildi fen
dim. Heyeti Vekile hazır bulunduğu zaman mü
zakere ederiz. 

VEHBİ B. (Karesi) — Burada teklif kalma
mıştır. Emin Bey teklifini istirdat etti. Ortada 
bir teklif kalmamıştır. 

TUNALI HİLMİ B, (Bolu) — Bendenizin 
teklifim var. 

VEHBİ B. (Karesi) — Maddei kanuniye de
ğildir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Emin Beyin, 
maddeİ kaııuııiyesmi denıhde eyledim. 

4. — Ankara'ya merbut Çıbtkâbat ve Zir na
hiyelerinin İzaza haline İfrağına dair hanım lâ-
yiİuntt re- Dahiliye enı-ü-vumi masİKt-itını 

BEİS — Çıbıkâbat ve Zir nahiyelerinin ka
za haline ifrağına dair lâyihai kanuııiyeniu mü
zakeresine başlıyoruz. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Ankara Merkez kazasına merbut Çıbıkâbat 
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ve Zir nahiyelerinin kaza haline ifrağı hakkın. 
da Dahiliye vekâletince tanzim ve Heyeti Veki
lenin 21 . X . 1336 tarihindeki içtimamda aynen 
kabul olunan lâyihai kanuniye ile esbabı muci
be lâyihası raptan takdim kılındı efendim. 

Büyük Millet Meclisi'Reisi 
M. Kemal 

Esbabı mucibe lâyihası 

Seksen dokuz kariyeyi muhtevi yirmi bir bin 
nüfuslu Çıbık nahiyesi vaktiyle Ankara vilâye
ti merkezine merbut olarak kaza halinde idare 
olunmakta iken devrisabıkta muvazeeni umu-
ınîyenin temini için nahiye haline kalbedilmis 
ve bu sebeple o zamaııdanberi nahiye halinde 
idaresi hususunda müşkülât çekilmekte bulun
muştur. Vine Ankara merkezine tâbi Zİr nahi
yesi de yüz kariyeyi ve yirmi bin nüfusu muh
tevi olarak bu da kaza halinde idare olunmak
ta iken lıiç bir sebebi makule müstenit olmak
sızın nahiyeye tahvil kılınmış olduğundan mez
kur nahiyelerin her ikisinin de iadeten kaza 
haline ifrağı icabatı zaruriye ve idariyedendir. 

9 teşrinievvel 1336 

MADDE 1. — Ankara merkez kazasına mer
but Çıbıkâbat ve Zir nahiyeleri yine Ankara'ya 
1abi olmak üzere kaza haline ifrağ edilmişlerdir. 

MADDE 2. — Tarihi neşrinden itibaren me
rî olan işbu kanunun icrayı ahkâmına Heyeti 
Vekile memurdur, 

9 teşrinievvel 133G 
B. M. M. Reisi Şer'iye V. M. M. V. 

Mustafa Kemal Fehmi Fevzi 
Adliye V, Na. Dahiliye V. Na. Hariciye V. 
Ahmet Muhtar Dr. Adnan Ahuıel Muhtar 

Maliye V. Maarif V. Nafıa V. Na. 
Ferid Dr. Rıza Nur Mahmut Celâl 

'Umuru iktisadiye V. Sıhhiye V, 
Mahmut Celâl Dr. Adnan 

Erkânı harbiyei umum iye reis vekili 
İsmet 

Dahiliye encümeni mazbatası 

Aukara'ya merbut Oııbuk abad ve Zir nahi
yelerinin kaza haline İfrağnıa mütedair Heyeti 
Vekile canibinden tanzim edilib Heyeti umu
miye karariyle berayi tetkik encümenimize tev
di Duyurulan lâyihai kanuniye tetkik ve müza
kere edilerek olbabtaki esbabı mucibe encümen
ce de varit, ve musib görülerek lâyihai nıezkû-
ıe heyeti unmmiyesi kabul edildikten sonra bi
rinci madde (Merkez kazasına) ve (Yine Anka
ra'ya tabi olmak üzere) ibarelerinin fazla görül
mesi hasebiyle tayyedilmiş ve teşkilâta mütedair 
olduğu için üçüncü madde ilâve olunarak berayi 
müzakere Heyeti T'mumiye arzına karar verildi. 
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Ankara'ya merbut Çubukabat ve Zir nahiyele

rinin kaza haline ifrağına dair kanun 

MADDE 1. — Ankara'ya .merbut Çıbuk abad 
ve Zir nahiyeleri kaza haline ifrağ edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanun neşri tiden itibaren 
11 ıcri yy ül icradır. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Heyeti 
Vekile memurdur. 
Dahiliye En, U. M. M. Kâtip 
İbrahim Süreyya Konya .Atıf 

Refik 
Âza Âza Assa Âza 

Karesi Cebeli bereket Eteni Bnyezit 
Meıııet Vehbi Faik Süleyman 

Âza 
Kastamonu 

Dr. Suad 
SÜLEYMAN SİRKİ B. (Yozgad) — Müsa

ade buyurun efendim. Zir nahiyesi üç yüz on 
sekize kadar kaza idi. Üç yüz mı sekizde büt
çede bir tasarruf maksadiyle her vilâyette mer
kezi vilâyete yakın (dan kazaların ilgası Hükü
metçe arzu edilmiş, o sırada bu emir Ankara 
vilâyetine de tebliğ olunmuştu. Çubuk abad 
eşraf ve ahalîsinden muteber olan bazı meclisi" 
idare azalanı bu kazalar merkezi vilâyete yakıtı
dır diyerek, lâğvi cihetini iltizam ederek vilâ
yete nüfuz etmişlerdir, (hum üzerine Çubuk 
abad ve Zir kazaları lâğvedilerek nahiye haline 
ifrağ edilmiştir. İletideniz Zir nahiyesinde bu
lundum. Zir nahiyesi 30 sn at tolünde, 5 saat ar
zında büyük bir kazadır. Tevabiiyle, çiftlikle-
riyle beraber I 17 - 118 pare kurası vardır. Mur-
tet ovası ve lîacı yakası namiyle şimal ve ee-
ııub kısımlarına ayrılmıştır. Malumu âliniz Siv
rihisar ve Haymana. hııdııdlarına. kadar olan 
köylerin ahalisi merkezi vilâyette işlerini gör
dürmek i.çin kışta kıyamette gelemiyorlar, şi
mendiferle gelecek olsalar bu kadar ücret vere
cekler. Sonra Hükümet ağnam rüsumu tahsil 
ediyor. Bu ahalî merkezi vilâyete gemek için 
ellerindeki tiftikleri l'nlatlı istasyonuna götü
rüyorlar, orada tüccara, teslim ediyorlar. Ko
çanları da veriyorlar. Tiftikçî diyor ki : madem 
ki paranızı borcunuza vereceğim, şu halde bize 
vermekten ise, koçankırıııızkı, beraber merkezi 
vilâyete paranızı gönderir, ağnam resmi olan 
borcunuza yatırır, makbuzunuzu sandıktan alır, 
getiririm. Bu para liftik tüccarı yedinde aylamı 
bekliyor. Nihayet tüeear kârını buluyor. Elin
den tiftiği çıkardıktan sonra zürraın ağnam 
borçlarına havale ediyor. Halbuki bu müddet 
zarfında Hükümet ahalîyi tazyik ediyor, hattâ 
ağnamı da hacze kadar kıyam ediyor. Çünkü 
borç yatmamış bulunuyor, Vani İm gibi hıısu-
satta ahali pek çok müşkülât çekiyorlar. Bina
enaleyh bendenizce bunun kazaya tahvili mu
vafıktır. Çubnk de aynı Zir nahiyesi gibidir. 
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Sonra efendim uıerekzi de değiştirmek lâ

zımdır. (Bunun merkezi 750 - 800 haneli bir Er
meni kasabastdır. Burada on iki hane müslüman 
vardır. Etraftan köylerden gelen şahit ve müd-
delye sıfatîyle gelen mukadderatı' islâm iye bütün 
bunların evlerinde nıisafirct ediyorlar. Bundan 
da bazı fenalıklar zuhur ediyor diye söyleni
yordu. Binaenaleyh bu nahiyenin kazaya iadesiy
le beraber merkezin de o civarda Sincan köyü is
tasyonuna veyahud diğer bir mahalle nakli daha 
muvafıktır (o sonraki iş, bir takrir ver sadaları). 

MALÎYE V. FERİD B. (istanbul) — Eğer 
kaimi buyurursanız Hükümet, bu ciheti nazarı 
mütalâaya alır efendim tetkik eder. 

BEİS — Birinci maddeyi okutuyorum: 

Ankara'ya merbut Çubukabat ve Zir nahiyele
rinin kaza haline ifrağına dair kanun 

MADDE 1. — Ankara'ya merbut olan Çubuk 
abad ve Zir nahivleri kaza haline ifrağ edil
mişlerdir. 

REÎS — Teklifin muvafık oduğutıa dair He
yeti Vekile namına Maliye vekili Fer id Beye
fendi beyanatta bulunuyorlar. 

MALÎYE V. FERÎD B. — Kaza olmak için 
değil efendim, merkez mahallini tâyin edemeyiz, 

Dr, STJAD B. (Kastamonu) — O ayrı bir 
bir meseledir Keis Bey. 

VEHBÎ B. (Karesi) — A nara'ya merbut Çıı-
bıık.-ıbad ve Zir nahiyelerinin kaza haline ifra
ğına karar verilmiştir. Merkez yoktur. 

Riyaseti CeHleye 
Derdesti teşekkül bulunan Zir kazası mer

kezinin Sincan köyüne nakli lüzumunu teklif 
eylerim. 

29 Teşrinisani !.3S6 
Yozgad 

Süleyman Sırrı 

REÎS —- Bu teklifi nazarı mütalâaya alanlar 
lütfen ellerini kaldırsınlar. 

MALÎYE V. FERÎD B. — Efendini müsaade 
buyurun. Beyefendinin buyurdukları mütalâa 
faıııatııiyle varillir. Merkezin ihtimal ki istasyon 
üzerinde bulunması da pek muvafıktır. Bu me
seleyi heyeti aliyyeniz Heyeti Vekileye bırakır
lar, mahallini tetkik ederek muvafık bir merkez 
intihal) ederler, öyle daha muvafık olur. Bina
enaleyh takrire lüzum yoktur. 

SÜLEYMAN SHIRI B. (Yazgad) — Sincan 
köy istasyonu merkeze üç saattir efendini. 

REÎS — Efendim birinci maddeyi encüme
nin teklifi veçhile kabul buyuranlar lûti'en el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2, — işbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren mcriyyülicradır-. 

REÎS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edimiştir efendim. 
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MADDE 3. — îşbu kanunun icrasına Heyeti 

Vekile memurdur. 
REİS — Kabul buyuranlar lütfen el kaldır

sın. Kabul edilmiştir. 
Efendim heyeti nmumiyesini. reyinize arz 

etmezden evvel müstaceliyet teklif ediliyor. Eİr 
zat takrir veriyor. Müstaceliyeti kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Müstaceliyetle kanun kabul 

edilmiştir. Efendim kanunu heyeti umumiyesiyle 
katiyen kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
nun kabul edilmiştir. 

Efendim müsaade buyurunuz hudut sıhhiye 
rüsumunun tezyidine dair kanunun kabulü için 
reye iştirak eden zevat 86 dır, bir redde karşı 
85 rey ile kanun kabul edilmiştir. On dakika 
teneffüs. 

• < • » • 

İKİNCİ GELSE 
Açılma saati : 2,45 S. 

REİS — Reis Vekili Basan Fehmi Bf. 
KÂTtPLEE : feyyaz Âli B. (Yozgad), Cevdet B. (Kütahya). 

BEİS — Efendim, Celse kuşat edildi. Nü
fus harçlarının tezyidi hakkındaki lâyihai ka-
nuniyenin müzakeresine başlıyoruz. 

3, — Nüfus harçlanntn te&yidi hakkında ka
nan lâyiham ve Muvazenei maliye, Dahiliye ve 
Kavandni maliye encümenleri mazbataları 

Heyeti Vekileni nteklifi 
Nüfus harçlarının tesvidi hakkında esbabı 

mucibe mazbatasıdır: 
Nüfus kanuniyle 6 şubat 1336 tarihli tekâlifi 

fevkalâde kanununa tevfikan şimdiye kadar nü
fus tezkerei osmaniyesinden maa resmi mun
zam iki kuruş yirmi para, münakâhat, tebdili 
mekân vukuat ilmühaberlerinden ikişer kuruş, 
harç alınmakta ve talak ilmühaberleri harçtan 
istisna edilenler meyanmda bulunuyordu. Bu 
baptaki Jtaıçlar işbu hıdematm teinini için sar-
fedilen evrakı matbua ve istihdam edilen me
murin masarif ye maaşatını bile teminden uzak 
bulunduğu cihetle nüfus tezkerei osmaniyesi kıy
metinin bilâ resmi munzam on kuruşa ve mü
nakâhat, nakli hane, tebdili mekân vukuat ilmü
haberleri harcınm beşer kuruşa İblâğma mec
buriyet hâsıl olmuş ve talak ilmühaberlerinin 

istisnasında hiç bir muhassenat görülemediği için 
yirmi kuruş harca tabi tutulmuş ve nüfus tez
keresiyle vukuat ilmühaberlerinden alınmakta 
olan resmi munzam ile nüfus tezkerelerinden 
alınmakta olan teçhizat tertipleri İlga edilmiş 
ve bu bapta tanzim kılman kanun lâyihası mer-
butan arz ve takdim kınamıştır. 

Ağustos 133 

Sicilli nüfus kannntmun ban mevaddmı mn-
addil kanun lâyihası 

HADDE 1. — Sicilli nüfus kanununun kırk 

birinci maddesi berveçhi âti tadil olunmuştur: 
Esnayi tahrirde veya badettahrir mücedde-

den veya tebdilen veya zayiinden ita edilecek 
ve tevellüdat İçin verilecek nüfus tezkerelerin
den on kuruş harç alınacaktır. Şu kadar ki, 
fakrühallerini mensup oldukları mahallerin il-
mühaberleriyle ispat edenerle Hükümetçe idare-
ten lâzımgelen mahallerde nüfus tezkerelerinin 
meccanen tevzi ve itası mecazdir. 

MADDE 2. — Sicilli nüfus kanununun kırk 
ikinci maddesi berveçhi âti tadil olunmuştur : 

Münakâhata dair verilecek vukuat ümü ha-
WIerİnden beş kuruş harç alınacaktır. 

MADDE 3. — Sicilli nüfus kanununun kırk 
üçüncü maddesi berveçhi âti tadil olunmuştur: 

Naklihane ve tebdili mekân için verilecek 
vukuat ilmühaberleri yalnız bir hane halkına 

mahsus olarak Reisi aileden beş kuruş ve talak 
ilmühaberlerinden yirmi kuruş alınacak, tevel
lüdat vefiyat vukuatından harç ahnmıyacaktır, 

MADDE 4. — Nüfus tezkeresiyle münakâ
hat, nakli hane ve tebdili mekân vukuat ilmü 
haberlerine tekâlifi fevkalâde kanuniyle mev
zu rüsumu munzamına ile nüfus tezkeresinden 
mürettep yirmi para teçhizat tertibi mülgadır. 

MADDE 5. — işbu kanun yevmi neşrinin 
ferdasından muteberdir. 

MADDE 6. — İşbu kanunun icrayi ahkâmı
na Maliye ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

9 . IX .1336 
B. M. M. Beisİ 
Mustafa Kemal 

Şer'iye V. 
Fehmi 

Adliye V. Na. Dahiliye V. 
Ahmet Muhtar Refet 

M. M, V. 
Fevzi 

Hariciye V. V. 
Ahmet Muhtar 
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Maliye V. Maarif V. Nafia V. 
Perid Dr. Bıza Nur ismail Fazıl 

iktisat V. V. Sıhhiye V. Erkânı H. U. Reisi 
Mahmut Celâl Dr. Adnan İsmet 

Kavanhıi maliye encümeni mazbatası 

Nüfus harçlarının tezyidi hakkında Maliye 
veâletinin Ağustos 13;i6 tarihli lâyihai kanuni-
yesi EncüınenimîKce mütalâa ve icabı müzakere 
olundu. 

Lâyihai mezkûrenin Heyeti umumiyesi En-
eünıeninrizce de muvafık ve münasip görülerek 
ikinci ve üçüncü ve beşinci, altıncı maddeler ay
nen, birinci ve dördüncü maddeler tadileu ka
bul edilmiştir. 

Birinci ve dördüncü maddelerde (Nüfus tez
kerenden) ibaresi yerine muaddel maddelerde ol
duğu veçhile (Hüviyet cüzdanları) ibaresinin 
derci muvafık, görülmüştür. Çünkü Sicilli nüfus 
kanununun maddei muvakkatesinde hüviyet 'cüz
danları tertip ve tanzim olununcaya kadar nü-
fls tezkeresi verilmesi kayıt ve işaret olunmuş 
ve maddei mezkûre tadil edilmediği gibi ileride 
hüviyet cüzdanlarının tertip ve tanzimi halinde 
tadil edilen İ^bu maddelerin tekrar tebdil ve ta
dili lâzımgelıniş buldnuyordu. Bundan maada 
birinci maddedeki (Hükümetçe) kelimesinin de 
(Devletçe)/ suretinde tashihi i eab eylem iştir. Çün
kü Hükümetçe tabirinin mefhumu itibariyle sui 
tefsire uğramak ihtimali mevcuttu, hu itibarla 
mezkûr birinci ve dördüncü maddeler berveçhi 
ati şekli almış bulunuyor: 

MADDE 1, — Esnayi tahrirde veya badet-
tahrİr ıııüceddeten veya tebdilen veya zayiinden 
ita edilecek ve tevellüdat için verilecek hüviyet 
cüzdanlarından on kuruş harç alınacaktır. Şu 
kadar ki fakrı hallerini mensup oldukları ma
hallerin i İm ü haberleriyle ispat edenlerle Devlet
çe idareten lâzımgelen mahallerde nüfus tez
kerelerinin meccanen tevzii ve itası mecazdır. 

MADDE 4, — Hüviyet cüzdaıılariyle nakli-
hane ve tebdili mekân vukuat ilmühaberlerine 
tekâlifi fevkalâde kanunîyle mevzu resmi mun
zam ile hüviyet cüzdanlarından ınürettep yirmi 
para teçhizat tertibi mülgadır. 

Binaenaleyh Dahiliye encümenine tevdii te
zekkür kılındı, 

12 Teşrinievvel 1336 
Reis M. M. Kâtip 

Niğde Sinob Saruhan 
Vehbi M. Şevket Reşat 

Aza Aza Âza 
İzmit Genç Ergani 
Iîamdi Fikri M .Emin 

Dahiliye encümeni mazbatası 

Sicilli nüfus kanununun bazı mevaddım mııad-

. 1336 0 : 2 
dil olarak Heyeti Vekile canibinden teklif edi
len lâyihai kanuniye ve teferruatı ile Kavanini 
maliye encümeninin mazbatası tetkik ve müza
kere ohıııdu. 

Lâyihai mezkûrenin heyeti umumiyesi encü
mence de varid görülerek bilkabul mevaddı mıı-
addelenin müzakeresine geçildikte birinci mad
de mevcut nüfus tezkereleri İbaresi mutlak gö
rüldüğünden Sicilli nüfus kanununun maddei mu
vakkatesinde mevcut hüviyet cüzdanları tabi
rini de şânıi! olmak ve bu suretle her iki madde 
arasındaki ahenk muhafaza edilmek üzere 
mezkûr tabirutuı önüne (Hüviyet cüzdanları 
makamına kaim olan) ibaresi ilâve edildikten 
sonra tezyidi han; hakkında mezkûr maddede 
mevzu oian on kuruş cihatı müteaddideden nıu-
vafık görülemiyerek mukaddema atman iki ku
ruş yirmi para bir misli daha tezyit olunarak 
l>eş kurusa iblâğ edilmiş ve tezyidi vakiin 
nıst'et ve hikmeti İdareye muvafık olduğu kabul 
edilmiştir. Çünkü Hükümet teşkilâtında nüfus 
muamelâtının lüzum ve vücubu Hükümet teşki
lâtı noktasından İntizamı muamele ve temini 
ahengi idareden münbais olmasına nazaran te
kâlif noktasından teferruat halinde olan bu 
muameleden dolayı halka fazla bir vergi tahmili 
halk ile Hükümet arasındaki rabıtanın duçarı 
zaaf olması gibi bir neticeye müncer olacağı en
dişesi bihakkın varit olmuştur. Gerçi hidema-
tı umumiyet devletin emri ifası ve betalısis içinde 
yaşadığımız ahvali fevkalâde icabı muhtelif 
meııabii maliyeden istifade edilmesi tabii ise de 
doğrudan doğruya Hükümet işlerini teshile ha
dim bu nevi ntfjaailden hiç para alınmaması lâ
zımcı hikmeti idareden iken şimdiye kadar alın
ması tteviz edilen bir harcın cihatı muhtelife
d i r tezyidi tekâlif karşısında bulunan halktan 
harcı mevcııde üç misli bir zam teklif edilmesi 
zaten Hükümet bütçesi arasında âzami bir tah
min ile yirmi otuz bin lirayı geçmiyecek olan. 
bir meblâğın kabulü muvafık görültaerniş ve 
şu kadar ki, kâğıd fıkdanı düşünülerek alınmak
ta olan yüz parayı beş kuruşa iblâğ suretiyle 
Encümenimiz her iki noktai nazarı mezç eyle
miştir, 

Maddenin sonunda (Mecazdır) kelimesi mad
denin siyak ve sibakı itibariyle mümtazdır gibi 
bir mânaya da delalet ve teşmili nazarı dikkate 
alınarak (Hükümetçe meccanen verilir) suretine 
ifrağ ve berveçhi mâruz surette tadil edilerek 
şekli âtiyi iktisap eylemiştir: 

MADDE 1. — Sicilli nüfus kanununun kırk 
birinci maddesi berveçhi âti tadil edilmiştir: 

Emıayi tahrirde veya badettahrir müeed-
deden veya tebdilen veya zayiinden ita 
edilecek ve tevellüdat için verilecek hüvi
yet cüzdanları makamına kaim olan nü
fus tezkerelerinden beş kuruş harç alına
caktır. Çu kadar ki, fakru hallerini mensup 
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oldukları 'mahallerin ilmühaberleriyle ispat eden
lerle Hükümetçe idareten îâzımgelen mahallerde 
nüfus tezkereleri nıeccanen verilir. 

2, 3, 4 nei maddeler aynen kabul edilerek be
şi imi madde (İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriülieradır) suretine ifrağ ve 6 nei madde 
aynen kabul edilerek berayi tetkik Heyeti umu-
miyeye arz, birinci madde ekseriyet ve mevaddı 
müteakibe de ittifakla karargir olmuştur. 

18 Teşrinievvel 1336 
Dahiliye En. İla. Muvakkati M. M . 

Saruhan ' Konya 
1. Süreyya Refik 

Kâtip 
Atıf 

Muvazenei maliye encümeni mazbatası 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Sicilli nüfus karmmtıum bazı nıevaddını muad-

dil olarak Heyeti Vekİlece tanzim ve Dahiliye 
ve Kav anini maliye encümenleri tarafından tet
kik olunan lâyihai kanuniye Encümen i mizce de 
mütalâa olunmuş ve Dahiliye encümeninin nok-
tai nazarı kabul edilmiş olmakla keyfiyetin He
yeti umumiyeye arzı tezekkür kılınmıştır. 
Muvazeııei Mal. En. Rs. M. M. 

Ferid Fuad 
Kâtip Âza Âza 

Mardin Maraş Muş 
Necip T. Duran A. Hamdı 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is-
tîyeıı yok. Binaenaleyh maddelere geçilmesini ar-
y.u edenler lütfen el kaldırsın. Maddelere geçil
miştir. 

MADDE. 1. — Sicilli nüfus kanununun kırk 
birinci maddesi berveçi âti tadil edilmiştir: 

Ksııayi tahrirde veya badettahrir müeeddeden 
veya tebdiİeu veya zayiinden ita edilecek veya 
teveüüdat için verilecek hüviyet cüzdanları ma
kamına kaim olan nüfus tezkerelerinden beş 
kuruş harç alınacaktır. Şu kadar ki, fakru hal
lerini mensup oldukları mahallerin ilmühaber
leriyle ispat edenlerle Hükümetçe idareten lâzım-
gelen mahallerde nüfus tezkereleri nıeccanen 
verilir. 

REİS — Birinci madde hakkında mütalâa 
var mı? 

MEMET EMÎN B. (Ergani) — Efendiler, 
yüz para nüfus tezkeresi harcının beş kuruş ol
masında bir beis yok. Yalnız bizim dairei inti-
habiyeınizde (Ergani, Mardin) bir kaç nahiye 
vardır kî 1321 den şimdiye kadar tahrir görme

miştir. Bugün elli haneli, yüz haneli, beş yüz hane
li bir köyde ya İki veya üç tahrir görmüş kimse 
var. Eğer Maliye vekili varidatın tezyidini ar
zu ediyorsa tahrir emrini versin ve tahrirden 
sonra bu suretle varidat arttıkça haydi bir 

adamdan beş kuruş, yedi buçuk kuruş alnısın.-
S'Vkal zaten beş haneli bir köyde, ya beş veya 
on nüfus var. Tahriri nüfus yapılaeak olursa 
bmıdaıı beni ciheti askeriye istifade eder, hem 
de Maliye... Siverek sancağı da Öyle... Umumi

yetle hiç. bir tahrir görmemiştir. Bendeniz dairei 
intibabiyemde c!an yerleri söylüyorum. Tahriri 
nüfus yapılmalı. Bundan hem Hazine istifade 
eder, hem ciheti askeriye istifade eder, hem de 
oraların, bugünkü gündeki nüfus mevcudeleri 
de jrörüııür ve anlaşılır. 

ATIP B. (Bayizıt) — Kendileri yazılmazki. 
MEHMET EMÎN B, (Devamla) — Yazılmak 

arzu eden çok adam vardır. Fakat ne careki 
mümkün olmıyor. Onun için bendeniz tahriri 
nüfusu da teklif ederim. 

MALİYE V. FERÎT B, (İstanbul) — Efen
dim, Malûmu âliniz, Maliyenin nüfus evrakında 
olan alâkası, cemi varidat değildir. Biz eğer 
iyi kâğıt üzerine bu nüfus evrakını yaptırıp 
naktiyesiyle vesaire masarifi ile beş kuruşa çı-
karabüıirsek büyük bir nimettir. Onun için 
on kuruş demiştik ki mesele hallolsun ve iyi 
bir surette tabettirebilelim diye.. Yani bu bizim 
üzerimizde hİr külfet halindedir, başka bîr şey 
değildir. Dahiliye vekâleti elbette Emin Beyin 
mütalâatım nazarı itibara alarak tahrir mua
melâtına teşebbüs ederler. Bu, yahuz malî nok-
tai nazardan değiJ, bilhassa umumî ve inzibatî 
nukatı nazardan da elzem bir şeydir. Dahiliye-
vekâleti bunu elbette nazarı dikkate alır.. Ben
denize ait olan bir mesele değildir. Eğer tekli
fimiz veçhile Heyeti aliyenizee on kuruş olarak 
kabul edecek olursanız masrafını karşılayabi
liriz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, malûmu âliniz evvelce dört tabakası on 
paraya olan kâğıdın bugün bir tabakası iki ku
ruşadır. Bununla beraber nüfus memurları ma-
aşatı da tezayüt etmiştir. Esasen fakrü hali sa
bit olanlara tezkere nıeccanen. tevzi ediliyor. 
Şu halde bu parayı zenginler verecek demek
tir. On kuruşa olarak alınmasında mahzur yok
tur, Maliye vekili Ferit Beyefendi hazretlerinin 
teklifi veçhile bendeniz de on kuruş oüarak 
alınmasını teklif eylerim, 

MALİYE V. FERİT B. — Eğer öyle kabul 
ed.ibneziie «arar ederiz. 

B.EÎS — Bir.inei madde hakkında söz alan 
zevat sözlerin.1 söylediler. Tadilnamede yoktur. 
Hükümetin teklifi de zaten on kuruştu. 

MALİYE V. FERİT B. — Bendeniz teklif 
ediyorum. Hükümetin teklifi de zaten on ku
ruştur, on kuruşun reye konmasını telolif ederim. 

ATIF B. (Bayizıt) — Yedi buçuk olsun, on 
kuruş fazladır. (Reye konsun sesleri) 

REÎS — Maddeyi encümenin teklifi veçhile 
reyinize vazedeyim. Ondan sonra Hükümetin 
noktai nazarı taayyün eder. Birinci maddeyi 
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encümenin teklifi veçhile beş kuruş olmasını 
kabul edenler ellerini kaıldırsın. 

Ellerinizi indiriniz. Aksini reye koyacağım, 
Hükümetin teklifi veçhile on kuruşı kabul eden
ler ellerini kaldırsın. Hükümetin teklifi veçhile 
on kuruş, olarak kabul oCundu efendim. 

EMİN B. (Ergani) — Ekseriyet yok Reis 
T-Scy (Ekseriyet yok sesleri) 

MUSTAFA B. (Karabisarışarkî) — Tâyini 
esami olsun Iieİs Bey. 

ATIF B. (Baymt) — O riyasete ait bir 
meseledir. 

SAĞDAN BİR MEBUS B. — Nasıl Riyasete 
ait olur? Bey âssayİ kirammdır. 

REİS — Efendim, müsaade buyurun. Bu 
kanunun birinci müzakeresidir. 

Sonra ikinci müzakeresine de geçeceğiz. 
Beş ve on kuruşu bir nispet olarak reyi âlinize 
arzettim, Ekseriyet taayyün etti. Şimdi reyi
nize vazedeceğim maddenin metnidir. Birinci 
maddeyi on kuruş olarak kabul edenler ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. İkinci mad
deyi okuyacağız: 

MADDE 2. —• Sicilli nüfus kanununun kırk 
ikinci maddesi berveçhi âti tadil olunmuştur: 

Münakahata dair verilecek vukuat ilmüha
berlerinden beş kuruş hare. alınacaktır. 

REİS — Efendim, ikinci maddeyi encüme
nin teklifi veçhile kabul buyuranlar lütfen el
lerini kaldırsınlar. Kabul edilmiştir, 

MADDE 3, — Sicilli nüfus kanununun kırk 
üçüncü maddesi berveçhi âti tadil olunmuştur: 

Nakli hane ve tebdili mekân için verilecek 
vukuat ilmühaberleri yalnız bir haue halkına 
mahsus olarak reisi aileden beş kuruş ve talâk 
ilmühaberlerinden yirmi kuruş alınacak, tevel-
lüdat ve vefiyat vukuatından hare aplınmtya-
caktır. 

REÎS — '4 ncü madde hakkında söz dstiyeıı 
var mı? (Yok sesleri) 3 ncü madde hakkında 
mütalâa yok, binaenaleyh encümenin teklifi 
veçhile üçüncü maddeyi kabul edenler ellerini 
kaldırsınlar, Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Nüfus tezkeresiyle münake-
hat, naklihane ve tebdilimekân vukuat ilmü
haberlerine tekâlifiî fevkalâde kanuniyle mev
zu rüsumu munzamme ile nüfus tezkeresinden 
m üre t tep yirmi para teçhizat tertibi mülgadır. 

BEİS — Dördüncü madde hakkında söz 
alan yok, tadılname de yok. Binaenaleyh dör
düncü maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sınlar. Kabul edilmiştir.. Beşinci maddeye ge
çiyoruz, 

MADDE 5. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

BEİS — Beşinci maddeyi kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
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MADDE 6. — İşbu kanunun ierai ahkâmına 

Maliye ve Dahiliye vekilleri memurdur. 
REÎS — Altıncı maddeyi kabul edenler üût-' 

fen ellerini kaldırsınlar. 6 neı madde kabul 
edilmiştir. 

Bu kanunun ikinci müzakeresine geçilmez
den evvel müstaceliyet teklif olunuyor. Müsta
celiyeti kabul buyuranlar lütfen ellerini kal
dırsın... 

Anlaşılmadı. Aksini reyinize arzedeceğim. 
Müstaceliyeti kabul etmiyenler ellerini kaldır
sınlar. Müstaceliyet kabul edilmiştir. Kanunu 
heyeti mmımiyesiyle kabul buyuranlar lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MUSTAFA SABRÎ E l (Siird) — Tâyini 
esami ile... 

REİS — Evet tâyini esami ile olacak. Rey
lerinizi istimal buyurunuz. Ara tasnif olunca
ya. kııuav İdarei umumiyei vilâyat kanununun 
yüz ikinci maddesi fıkrai. ahiresinin ilgasına 
dair olan kamınım müzakeresine geçiyoruz. 

•i. — tdarei umumiyei vilâyat kanununun 
•yüz ikinci maddesinin fıkrai ahiresinin İlgasına 
dair kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni maz
batası-

24 . X . 1336 
Büyük Miıî]et. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Idarei hususiye müdürlerinin Maliye vekâ

letince tefriki hakkındaki İdarei vilâyat kanu
nunun yüz ikinci maddesi fıkrai ahiresinin ilga
sına dair Maliye vekâletince tanzim kılman 
kanun lâyihası ile esbabı mucibe lâyihası Hey
eti Vekildim 21 . X . .ItfîJH tarihindeki îçtima-
mda tasvip edilmiş ve leffen takdim kılınmıştır 
etendim. 

Büyük MilÂet Meclisi Reisi 
M, Kemal 

idarei umumiyei vilâyat kanununun yüz ikinci 
maddesi fıkrai ahiresinin algaştna dair maddei 

ınüuferidei kanıuıiyeye ait esbabı mucibe 
lâyihası 

tdarei umumiyei vilâyat kanununun yüz 
ikinci maddesinin fıkrai ahiresinde [,.. Şuka-

darki ınımnı maliyede de erbabı ihtisastan olmak 
lâzım gelen vilâyat muhasebei hususiye mü-
diirîi valinin inhası üzerine Maliye nezaretince 
Memurini Maliye meyanmdan tefrik olunur.] 
diye muharrer iso de kanunu mezburun mevkii 
tatbika vazındnn bu ana kadar lâzımı veçhile 
erbabı ihtisas yetiştirilmiş olmasına ve bu me
murlar hakkında hâlen Maliyece mazbut hiç 
bir kayit bulunamadığı gibi idarei hususiye he-
sabatmın tetkikma dahi Maliyece vukuf hâsıl 
edilemeyip memurinin derecei liyakati takip 
edilememekti! olduğundan ve vilâyet veya liva-
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nın bütçesini tanzim ve tedvire memur olan 
idarei hususiye müdünîerinİn tâyinini mahal
lerine bırakmak hâlen daha ziyade muvafık 
olacağına binaen raaddeî kanuni/ei mezbnre-
nin fıkrai alıiresinin ilgası tensip olunarak bu-
bapta bir nıaddei münferidei kanuniye tanzim 
olunmuştur. 

İdarei umumîye i vİlâyat kanununun yüz ikinci 
maddesinin ikinci kısmını teşkil eden idarei hu-
susiyei vilâyata ait ve idarei hususiyei vilâyat 
müdürlerinin tâyinine mütedair olan yüz 'ikinci 
maddesi fıkrai ahiresmin ilgasına dair maddeî 

münfcrklei kanuniye lâyihası 
MADDE 1. — tdarei hususiyei vilâyat ka

nununun yüz ikiıı«i maddesinin idarei hususiyei 
vilâyet müdürlerinin Maliye vekâletince tefri-
kına dair olan nl'rai ahiresİ mülgadır. 

MADDE 2, — işbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — tşbu 
Vekile memurdur', 
B. M. M. Reisi 

M. Kemal 
Müdafaaî Millîye 

Fevzi 
Da. Vekâleti V. 

Dr. Adnan 
Maliye vekili 

Ferit 
Nafıa vekili 

Namizaç 
Sıhhiyt^ ve M. 1. vekili 

Dr. Adnan 

kanunun icrasma Heyeti 

Vmuru Üjfer'iye V. 
Fehmi 

V. Adliye V. Na. 
Ahmet Muhtar 

Ha. Vekâleti V. 
Ahmet Muhtar 
Maarif vekili 

Dr. Eiza Nur 
iktisat V. V. 
Mahmut Celâl 

Erkânı harbiye Reisi 
îsmet 

1.1. Teşrinievvel 1336 
Dahiliye encümeni mazbatası 

tdarei hususiye müdürlerinin Maliye vekâ
letince tefriki hakkındaki idare umumiye! 
vilâyat kanununun yüv ikinci maddesi fıkrai 
ahiresinin lâğvhıe dair Heyeti Vekile canibin
den tanzim ve Riyaseti Celilere takdim edilerek 
berayi tetkik Heyeti umumîye karariylc Da-
hilive encümenine tevdi blyurulrıa lâyihai 
kanuniye İle merbutu tetkik ve mütalâa edil
dikte olbaptaki esbabı mucibe encümenimizce de 
tasvip olunarak Heyeti umumiyeye arzına ka
rar verildi. 
Encümen Keisİ muvakkati Na. M. M. 

Karesi Konya 
Memet Vehbi Refik 

Kâtip Asa Aza Aza 
Bayazıt Muğla Kastamonu Cebelibereket 

Atıf Ethem Dr. Suad Faik 
Aza Aza 

Çorum Yozgad 
Fuad Feyyaz Ali 

BEİS — Dahiliye encümeni mazbatasının 
Heyeti umumiyesi hakkında izahat verile -
cek mi! 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, idarei umu-
uıiyei vilâyat kanunu mucibince malûmu âlileri
dir ki, idarei hususiye memurları doğrudan 
doğruya vilâyetlere© nasıp ve tâyin ve azlolu-
nnrlar. Bunlar meyanmda yalnız idarei husu
siye müdürleri; Maliye vekâletine edilecek inha 
üzerine Maliye vekâleti tarafından tâyin olunur. 
Bunun şimdiye kadar amelî bir faydası görül
medi. Bilâkis teksiri sevaddau başka bir şey de
ğil, • kırtasiye muamelâtını uzatmaktan başka 
bir faydası yoktur. Esasen şimdiye kadar idarei 
hususiyeler her yerde lüzumu veçhile anlaşılmış 
ve teessüs etmiş olduğu için,, vaktiyle bunu te
sis etmek ve muamelâtı maliyesini tanzim etmek 
üzere Maliye nezaretınce gönderilmesine ihtiyaç. 
görülen mal memurlarının da artık gönderilme
sine lüzum kalmamıştır. Bunlar doğrudan doğ
ruya idarei mahalliyelerin memurlarıdır ve 
idarei mahalliye reisi tarafından intihap ve tâ
yin olunmak iktiza eder. Heyeti Vekile bunu 
böyle teklif ediyor. Biz de böyle kabul ettik. 

MALİYE VEKİLİ EERÎD B. (İstanbul) — 
Müsaade buyurun; efendim, idarei umumiyci 
vilâyat kanunu idarei hususiye memurlarını Ma
liyeye raptetmiş. Bendeniz bunu tamamiyle zâ-
İt görüyorum. Vehbi Beyefendinin buyurduk
ları gibi Maliyenin, İdarei hususiye memurla-
riyle alâkası pek azdır. Yalnız tayini hususun
da vekâletin bir fıkır ve mütalâası soruluyor. 
Halbuki, Maliye, idarei hususiye memurlarının 
ne sicillini tutuyor, ne faaliyetini takip ediyor, 
ne de muamelesini biliyor. Yalnız zamanı tâyi
ninde Maliyeden bir kere soruluyor. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Umum 
maliyede ihtisasa malik olup olmadığından do
layı. 

MALİYE V. FERÎD B. (Devamla) — Hal
buki bir memurun ne suretle iş gördüğünü bil
mezse, kendi vezaifini hüsnü ifa edip etmediğini 
tetkik etmezse, Maliye vekâleti bunu nasıl tâyin 
eder? Binaenaleyh, Heyeti Aliyenizden rica edi
yorum, bizi bu zait külfetten af buyurunuz. 
Mahallî idareler bu işi yapsın. Yani şimdiki bu 
tarz gayet yanlış bir usul,.. 

Heyeti Aliyenizden geçenlerde mal müdürle
ri için de rica etmiştim. Heyeti Aliyenize bu 
hususta lâzımgelen izahatı zannederim verme
miş olayım ki, mesele anlaşılmamış. Mevcut bu
lunan bu suret ve tarzt intihapları değiştirmek 
lâztm. Bugün vilâyetler kaldığı iğin mahalle-
rince inühap ve tâyin ve merkezce tasvip edil
meleri lâzımdır. O mesele de muhtacı izahtır. 
Bu gün Heyeti Aliyenizden yine onu ayrıca is
tirham edeceğim. Bendeniz, idarei hususiye! er 
mahalline bırakıldığı gibi tâyinlerin de mahalli
ne tevdii taraftarıyım. Nasıl ki, idarei husu-
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siye memurları böyledir. Mal müdürleri için de 
Heyeti Aliyenizden bu tarzı; bugün ayrıca istir
ham edeceğim, 

ÖMER LÛTPI B. (Amasya) — Bendenizin 
mâruzâtım belki sadet harici olacaktır. Fakat 

beş dakika lütfen dinleyiniz. İdarei hususiye 
memurları Maliyeden mi, mahallinden mi tâyin 
edilsin V Bendenizee idarei hususiye memurları... 

SÜLEYMAN" SIEBI B. (Yozgad) — Yalnız 
müdürler. 

ÖMER LÜTFÎ B. (Amasya) — Müdir, mu
hasebeci, hepsi, idarei hususiye teşkilâtı bu hal
de kaldıkça, bendeniz lâğvim teklif ediyorum. 
Çünkü; bunların tahsilatını Maliye yapar. Tabiî 
Bu idarelerin aynca varidatı da vardır. Fakat 
bıı varidat mavusîia lehi olan şeylerin hiç birine 
kifayet etmez ve mütemadiyen Maliyenin ida
rei vilâyata muavenet faslmdau para isterler, 
Maliye vaktinde yetiştiremez ve bu suretle bu 
halden en ziyade muallimler müteessir oluyor
lar. Aç biilâç kalırlar ve grev yaparlar. Bu 
günkü müşkülât budur. Ufacık bir teşkilât, 
kendi memurlarına paraları yedirmek ve sonra 
kısmen muallimleri aç. bırakmak. Vaziyetleri 
bundan ibaret kalıyor. Bu, böyle olacağına, 
eğer bufiların varidatı bu kadar kalacaksa, sar
fiyatı için gayrimüsmir bir mahalle bu kadar 
para sarfetmekten ise, eskiden olduğu gibi, bu 
iş Maliyeye verilsin, ve Maliye eskiden nasıl 
ki, bilcümle memurinin maaşatmı veriyorıhıy-
sa, muallimlerin de maaşatmı temin etsin. Mek
teplerin de etsin. Yoksa bir kazaya elli bin ku
ruş varidat verilecek, bu elli bin kuruşun yirmi 
beş bini vilâyet hususi muhasebesine verilecek, 
geri kalan yirmi beş bin asıl mavuzıa lehine bile 
yetişmiyor. Yine Maliyeden muavenet talep edi
liyor. Bu hallere meydan kalmamak için iş yi
ne Maliyeye devredilsin, yoksa idarei hususiye 
kadrosunu da dahilde müstehlik olarak memu
rin silkine kaydetmiş oluruz. Bendenizin tek
lifim budur. Arzu buyurursanız yine encümene 
gitsin. (Doğru sesleri). 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, Ömer Lût-
fİ Bey biraderimiz şimdiye kadar Mecliste bu
lunamadıkları için; Teşkilâtı Esasiye kanunu
nun, idarei nıahalliyelere vermek istediği şekil 
hakkmda uzun bir malûmatları yoktur. 

ÖMER LÜTFÎ B. — Var, var, Mteclİsten ay-
rılah çok olmadım. Hepsini biliyorum. 

VEHBİ B. (Karesi) — Vaziyeti hâzıraya gö
re idarei hususiyelerin, idarei mahalliyelerin 
şimdiki şekillerine, ve muallimin ordusunun, bu 
gün ve yarın ve ilelebet memleketi kurtaracak 
olan muallimin ordusunun sefaletlerine ve pe-
rîşaniyetlerinc nazaran bu dâvalar badii na
zarda insanı cezbediyor ve bu tedabir ittihaz 
eidlince muallimlerin maaşıatı derhal verilebi
leceği hatıra geliyorsada en çok idarei mahal-
liyeleı* taraftan olduğum halde reye konsa eli
mi kaldımııyaeağım geliyor. Halbuki efendiler, 

11.1336 0 : 2 
İş böyle değildir. Bu hal idarei mahalliyelerin 

ve idarei hususiyelerin zafiyetinden ve teşkilâtın 
noksaniyetinden ileri geliyor. İdarei hususiye 
demek, bir bütçeye sahip olan bir idare demek
tir. Geçende burada uzun uzadıya münakaşa 
edildi. O bütçe tanzim edildiği vakit tabiî vj* 
ridatına göre masrafı kouulur, evvelâ varidat 
ve sonra masraf müzakere ediür. Binaenaleyh, 
mahallinin varidatına göre masraf konduktan 
sonra no muallimi, ne muteaüimi ne de memuri
ni sah-erti perişan olur, Yeterki idarei hususi-
yeye ait olan memurlar, idarei umumiyeye me
mur oian memurlar idarei mahalliye vezaifini 
ihmal etmiş olmasınlar. Eğer idarei mahalliye 
vezaifini idarei umumiye memurları kendilerine 
malcdecek ve takip edecek olurlarsa bu teşev
vüşe bu tezepzübe mahal kalmaz. Maliyenin 
maaşatî, şurada gözümüzün önünde, muntaza
man verdiğini gördük. Her yerde de böyle ve
rildiğini zannederek, diğer memleketlerde de, 
Maliyeden böyle verilsin diyoruz. Elbette Ma
liye vekili ve diğer vekil Beyler biliyorlar İri, 
memleketin bir çok mahallerinde yalnız mual
limler değil, memurini saire de aynı sefalet 
ve perişaniyete mâruz ve duçar olmuşlardır. 
ve 8- 10 aydan beri maaş almamışlardır.' Hat
tâ on üç aydanberi... Mesele burada değildir. 
bilhassa zihnimizden çıkarılması lâzımgelen ve 
katiyen hatıra getirilmemesi iktiza eden bir nok
ta vardır ki;.muallimin maaşatmı umumî büt
çeden tesviye «tmek İmkânı vardır. Bu imkânı 
hatıra getirmemelidir. Umumî bütçe hiç bir za
man bu memleketin maarifini tamamen tatmin 
edemez. Hattâ bugün elimizde bulunan tamam 
parayı buraya sarfetsek, memleketimizin maari
fe ait olan ateşini teskin edemeyiz, 

Geçende bilmünasibe arzetmİş.tim. Dahilde
ki gayrimüslimler; başka yerden numune alma-
sak bile bize bir numunedir. Onların yüz elli 
hanelik bir yerde muntazam mektepleri, mukte
dir muallimleri vardır ve muntazaman da ma
aşlarını tediye ederler. 

Efendiler; maarif için Maliye hazinesinin, 
şuradan buradan topladığı para yetişmez. Biz 
bunun için derimizi yüzelim, muallimlere ser
maye yapmak için, onlara maaş vermek içîn 
tabaklara satalım, bir memleketin maarifi için 
lı e t: tüclü fedakârlık yapılır. Binaenaleyh biz 
maarifi bu kürsüden münakaşa edeceğimize, her
kes kendi muhitinde, maarif haltında ve maari
fin kıymetine dair hitabette ve delâlette bulun
sun, para toplasın, muallimlere verilsin. İçi
mizde bulunan gayri müslimler hiç. bir zaman 
Hükümetten, muavenet, istiane etmemişlerdir. 
Onlar maarifin derecesini kendileri takdir et
mişler \e };<'i;di emekleriyle Hükümete olan borç
larını temin, tesviye etmekle beraber milletleri
ni yetiştirmeği de kendi ceblerinden temin et-
311 işlevdir. SW tarihinde yapılan maarifi umumiye 
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kanununun ta başında, maarifi umumiyenin 
mecburi olduğu zikrolnnmuştur ve buna dair 
Kanunu esaside maarifin mecburiyeti hakkında 
ve umumiyeti hakkında maddeler vardır. Bi
naenaleyh mahallî idareleri yıkmak değil, bu 
Meclisin bilhassa vazifesi, mahallî idareleri tak
viyeye ve onların kudretlerini tevsia ve bn 
vesile ile muallimlerin de maaşatını vakit ve 
zamaniyle tediyeye çareler aramaktır. 

BEİS — Efendim mevzuu müzakere Muha
sebei hususiye müdürlerini Maliye vekili mi 
tâyin etsin, yoksa,mahallindeki memurini mül
kiye mi tâyin etsin 1 yoska Idarei hususiyenin 
lâğvi veya ipkası hakkında müzakereye zemin 
ittihaz edilecek bir mevzu yoktur ve bu mesele 
heyeti eelilenizce müteaddit defalar müzakere 
edilmiş ve karara raptedilmistir, Binaenaleyh 
bu esasa dair mevzuu müzakere olacak mesele 
hakkında söz vereyim. Yoksa lâğvi ve ipkası 
hakkında müzakere yoktur (Meseler tevazzuh 
etmiştir sesleri), 

REÎS — Ömer Lûtfi B. söz söyliyecek misi
niz? 

ÖMER L0TFÎ E, (Amasya) — Bu esasa dair 
söyliyecektim. 

MALtYE V. FERÎD E. — Efendim bu İda-
rei hususiye meselesi bilhassa para meselesidir. 
Vehbi Beyefendinin buyurdukları gibidir. Ma
hallî idarelerini taviye etmek ve onların vari
datını tezyit etmek mesaili esasiyedir. Geçen 
sefer bu münasebetle idarei hususiyelerin alft-
alacakları yekında tesviye edilecektir demiştim. 
Heyeti aliyyenize kemali şükranla arzederim ki 
bugün tekmil İdarei hususiyelerin Teşrinisani 
gayesine kadar tekmil matlubatı Maiyeden tes
viye edilmiştir. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Hak olarak mı? 
MALİYE V, FERÎD B. (Devamla) — Hayır 

para olarak alacakları tesviye edilmiştir. 
SALİH Ef. (Erzurum) — Konya'da mual

limler daha para almadılar. 
MALtYE V. FERLD B.'— Müsaade buyuru

nuz efendim. Meaelenİp esasını tetkik buyura
cak olursanız bana ait olmadığım pek ala. bilir
siniz. Konya'daki idarei hususiye memurları 
para almamış olabilir ve hattâ her yerde alma
mış olabilir. 

SALİH Ef. (Erzurum) .-—• Teseeül ediyorlar. 
MALİYE V. FERÎD B. — Müsaade ediniz 

efendim. Her yerde olabilir. Bana ait mesele 
değildir. Ben idarei hususiyenin idarei umunıi-
yeden 1336 senesinde lâzımüttediye bulunan 
alacaklarını bilirim. 

MUSTAFA LÜTFİ B. (Siverek) — 1335? 
MALÎYE V. FERÎD B.— 1335 hakkında 

tediyat katiyen yapmıyoruz. Maamafih geçen 
senelerin vezaifini de 1337 bütçesinde heyeti ali-
yenize arzedeceğiz. O borçlar meselesini-o zaman 
müzakere edeceğiz. Benim vadim, 1336 senesi

nin idarei hususiye alacaklarına aittir. Teşrini
sani nihayetine kadar olanlar tamamiyle tesvi
ye edilmiştir. Aneak bir kaç yer vardır ki mu
habere dolayısiyle hesablarını vermemişlerdir.. 
Âzayi kiram bu gibiler hakkında bendenizi ten
vir buyuracak olursa onları da derhal tesviye 
edeceğim. Binaenaleyh Maliye vekâleti 4 Teş-
rhıisani'de'vadetmiş olduğu şeyi heyeti aliyye-
nize arzeder ki tamamiyle İfa etmiştir. 

Aşar hissei ianesine ait olan şeyler hakkında 
ise efendim, aşar hissei ianesi bir sene evvel 
tahakkuk eden miktar ertesi sene şuhura tak-
simen vacibüttediyedir, kanun böyledir, 

HASAM BASKİ B. (Karesi) — Öyle değil... 
MALÎYE V. FERÎD B. (Devamla) — Evet 

efendim böyledir, Katiyen böyledir. Zaten alel-
umum maaşatı verecekleri için birden heyeti 
mecmuasını vermek Hazinece usul ittihaz edil
miştir. Her aya tekabül eden miktar muttari-
dan verilmiştir. Teşrinisani nihayetine kadar 
verilmiştir ve arzettim. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Madem ki siz baş
kalarının paralarını tahsil edib veriyorsunuz, 
isterseniz bu muhasebei hususîye memurlarını 
tâyin ettir, İsterseniz başka birisi tâyin etsin, 
yine mesele birdir. 

MALİYE V. FERÎD B (Devamla) — Bakı
nız efendim mesele nedir? Salih Ef, dinliyor 
mısınız? Heyeti aliyyenizi daima izaç eder bir 
mesele vardır, ki onun künhüue heyeti aliyye-
niz tamamiyle parmak basmadığı için bugüne ka
dar daha münakaşa bitmemiştir. Bu mesele 
şudur: İdarei hususiyeleri İslah etmek ve ira
dını temin etmek ve onlara fazla varidat ver
mektir. Bunu siz yapmadıkça her gün bu derd 
İle uğraşırsınız. Hiç bir şey yapamazsmız. Bu
nun hakkında fazla soylemiyeceğim. Yalnız ida
rei hususiye teşkilâtı hakkındaki kanunu biran 
evvel yapınız, yaptırınız. Mesele buradadır, 
(Evet evet sesleri). 

BEİS — Salih Ef, ! Idarei hususiyenin lağ
vına ve ipkasına değil, kanunun harieine çık-
nıaymız rica ederim. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Hayır Çıkmam. 
Tine bir misal söyliyeceğim. (Sâded hariei ses
leri) saded harici olmaz. Olsa da rica ederim 
arkadaşlar dinleyiniz. Malsandığına bir para 
vereceğiz, yahud verildi. Kendi cebimizdeki 
parayı vermiyoruz ki, bu adamlara diyoruz ki; 
efendi, gel bu parayı al. Dört elden geçirdikten 
sonra bu parayı veriyoruz. Bu nekadar lüzum
suz, nekadar resmî işler. 

MALİYE V. FERÎD B, — Mesele okadar 
basit değildir. 

SALİH Ef. (Devamla) — Beyefendi Haz
retleri! Bunnn iyi bir usulü vardır. Her memu
run 12 aylık bir cüzdanı vardır. Maaşı dolmuş
tur. Ne sandık ne muhasebei hususiye ve ne 
saire, Ay başı geldiini? yırtar verir. Bu söyle
diğiniz çok yanlıştır Beyim. 

_ Ö 9 -
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MALÎYE V. FEBİD B. — Bilir misiniz içte 

(Zemüsto) idaresi. 
SAIÎH Ef. (Devamla) — Konya'da bugfln 

muallimler açtır. 
MAZHAE MÜFÎD B. (Hakkari) — Mevzu 

müzakere nedir? Anlayamıyorum Reis Eey! 
REİS — Madde okunul) reylerinize arzedile-

cektir, j 

Idarei lamııniyei viîâyat kanununun yüa ikinci 
maddesi fıkrai ohire^nin ilgasına dair kantin 

MADDE 1. — Idarei umumiyet vilâyat ka
nununun 102 nei maddesinin Idarei hususiyei 
vilâyat müdürlerinin Maliye vekâletince tefri-
kına dair olun fıkrai antresi mülgadır. 

REİS — Bu maddeyi kabul buyuranlar lüt
fen ellerini kaldırsınlar t Kabul edildi. 

MADDE 2. —- fşlra kanun, tarihi neşrinden 
muteberdir. 

REÎS — ikinci maddeyi kabul buyuranlar 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edidİ. 

MADDE 3. i— İşbu İkanunun icrasına Heyeti 
Vekile memurdur. 

REİS — Üijüneü maddeyi kabul edener lüt
fen ellerini kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. 

Efendim bu kanun hakkında bir müstace
liyet teklifi var. 

HAMDİ NAMIK B. (îsmit) — Reis Bey*-
fendi Heyeti Vekile denmiş. Dahiliye vekili ol
mak lâzımdır. 

Riyaseti Olileye 
Idarei hususiye müdürlerine ait olan ka

nunun müstaceliyet, ile müzakeresini teklif, ey
lerim. 

İstanbul 
y ı Ferid 
REİS — Müstaceliyeti kabul edenler lütfen 

el kaldırsın. Müstaceliyet kabul edilmiştir. 
NAFİZ B. (Camili) — tîc kişi ile müstaceli

yet kabul olunur mu? 
BEİS — Müsaade buyurunuz. Efendim ka

nunun heyeti uımımiyesini reye vazediyorum. 
HASAN BASKİ B. (Karesi) — Tadil teklifi 

var Reİsbey (Gürültüler). 
REİS — Kanunun heyeti Umumiyesinİ reyi

nize vazetmedim. 
3 ntü maddenin (Dahiliye vekili memurdur) 

tarzında tadiline dair teklif var. 
Riyaseti Oelüeye 

Üçüncü maddenin (Dahiliye vekili memur
dur) tarzında tadilini teklif eylerim. 

Karesi 
Hasan Basri 

BEİS — Bu tadilnameyi kabul edenler elle
rim kaldırsınlar. İndiriniz beğim ellerinizi. Bu 

tadilnameyi kabul etmiyenler ellerini kaldırsın
lar. Tadilname kabul edilmedi. 

Kanunun heyeti uımımiyesini kabul buyu
ranlar ellerini kaldırsınlar. Kabul edildi. 

S. - r Dahilî kiymeti mukaddereli mekâtip üe 
posta paketlerinin ücurah teminiyesînin tezyidi 
hakkında kanun lâyihan ve Dahiliye encümeni 
mazbatası 

REİS —• Dahili posta paketleriyle kıymeti 
mukaddereli mekâtipden yüzde bir ücreti te
miniye ahzi hakkındaki lâyihai kanuniyenin mü
zakeresine başlıyoruz. 

BÎR MEBUS B. — Zaten muntazam mektup 
gitmiyor. 

Aded:261 10. X . 1336 
B. M. M. Riyaseti Ceütesine 

Dahili posta paketleriyle kiymeti mukadde
reli mekâtipten alınmakta olan ücuratı teminiye-
nin yüzde bir kuruş üzerinden istifası hakkında 
Dahiliye vekâletince tanzim ve tevdi olunan lâ
yihai kanuniye ve esbabı mucibe mazbatası He
yeti Vekilenin 7 . X . 1336 tarihindeki îçtimağm-
da aynen kabul ve rapten takdim kılınmakla 
ifayı ımıktazamm rica ederim. 

B. M. M. Reisi 
M -Kemal 

Kıymeti mukaddereli mekâtij) İle postta paket
leri üenıatı temİniycsinin tezyidi hakkında es

babı mucibe lâyihasıdır 
Zayial vukuunda eshabma kİymetlerİnin ta

mamen tazmini için Î8 Temmuz 1323 tarihli 
nizamnameler mucibince dahili kiymeti mukad
dereli mekâtip ile posta paketlerinin deniz ve 
şimendifer tarifesine dahil olanlarından bin
de bir ve kara tarifesine dahil olan paketlerden 
de binde iki kuruş ücreti teminiye abzedilmek-
teydi. 1 Kânunusani 1336 tarihinde İradei se-
niyeye iktiran eden kararname ile posta ve 
telgraf ücuratı tezyit edildiği zaman banlarda 
diğer üeurat ffİbi üç misline iblağ edilmiştir. 
İşbu kararnameye tevfikan elyevm kiymeti 
mukaddereli mekâtip ile deniz ve şimendifer 
tarifesine dahil olan paketlerden posta nakliye 
ücretinden maada binde üç ve kara tarifesine 
dahil olan paketlerden de binde altı kuruş ücreti 
teminiye alınmaktadır. 

Mezkûr kararnamenin âzami ücret tarifesi 
mucibince Meclıai Vükelânın tasdikma iktiran 
ettirilmek şartiyle kiymeti mukaddereli mek
tuplarla birinci tarifeye (Şimendifer ve denfz) 
dahil olan paketlerden binde beş ve ikinci ta
rifeye (Kara) dahil olan paketlerden de bjjnde 
on kuruşa kadar ücuratı terainiyenin tezyidine 
Posta ve telgraf idaresi salâhiyettardır. Şu hale 
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göre beş yüz liralık bir mektup ve birinci tarife
ye dahil olan bir paketten, ücreti nakliyesinden 
maada - Zayiat vukuunda ashabına tazmin edil
mek üzere sigorta ücreti olarak - iki yüz elli ve 
ikinci tarifeye dahil olan aynı Hymetteki pa
ketlerden de beş yfiz kuruş almak lâzım gelmek
tedir. 

Halbuki postaların eşkıya tarafından gasp, 
emanatın memurin veya efrad tarafından zayi 
veya sirkat edilmesi gibi ahval vukuunda âzami 
tarife mucibince iki yüz elli veya beş yüz 
kuruş sigorta ücreti mukabilinde beş yüz liranın 
tazmininin deruhde edilmesi -«Külfetin nimete 
ve nimetin külfete göre olmasr» esası hukuki
sine muhaliftir. 

Diğer taraftan Ziraat bankası şubeleri tel
grafla ve zıya mevzuubahis olmâksızm havale 
ettikleri nükuttan şimendifer güzerkâhi için 
% 1 1/2. bir vilâyet dahilinde'%%, mülasık vilâ
yet için % 1 1/4 diğer vilâyetler için '-% 2 1/2 
kuruş ücret almaktadırlar. § uhesaba göre tel
graf ücretinden maada binde on beş, yirmi, yirmi 
iki buçuk, yirmi beş kuruş ahzetmektedir-
ler. Osmanlı bankası ise yüzde üçten dun olma
mak üzere eşhas ve mevakıa göre pazarlık su* 
retiyle yüzde beş, altı ve yediye kadar almasına 
göre binde 30 ilâ 70 kuruş alıyor demektir. Posta 
ye telgraf idaresinin ise bir çok tehlikelere mâ
ruz olarak ve nakliyat için bir çok paralar sar-
federek posta ile aynen sevkettiği ntıkuttan el-
yevm .tatbik olunan tarife ile âzami tarife mu
cibince aldığı veya alacağı' ücuratı teminiye 
lâsey hükmündedir. 

Binaenaleyh bir taraftan mezkûr bankalar 
ücuratmdan dun olmak ve nakliyat aleminde re
kabet edebilmek diğer taraftan pek ziyade ten
ezzül etmiş olan varidatın tezyidine ve zayiat vu
kuunda ashabına itası lâzımgelen tazminatın te
mini tesviyesine medar olmak üzere kıymetli 
mektuplarla her iki tarifeye dahil olan paket
ler ücuratı teminiyesİ için alesseviye yüzde bir 
kuruş alınması zaruri görülmekle tanzim kılman 
üç maddelik lâyihai kanuniyenin kabul ve tas
diki hususu arzolunur. 

Dahiliye vekili 
Refet 

Lâyihai kanuniye 
1. — Dahilî kiymeti mukadderdi mekâtip ile 

posta paketlerinden alınmakta olan üereti temi
niye badema alesseviye yüzde bîr kuruş nispetin
de istifa edilecektir. ' - . 

2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
on beş gün sonra meriülicradrr. 

3. — işbu kanunun icrasına Dahiliye vekâ
leti memurdur. 

6 Teşrinievvel 1336 
B. M. M. Rs. geriye V. . M. M. V. 
M. Kemal Fehmi İmzada bulunmadı 
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Ad. V. Na. Da. V. Na. Ha. V. V. 
A .Muhtar Rr. Adnan A, Muhtar 
. Mal'.V. MtV. ' Na.V. 

Ferit Dr. Rızanur (Hasta) 
Ik. T. V. Sıh. V. Erkânı H. U. Rs. 
M. Celâl Dr. Adnan İsmet 

Dahiliye encümeni mazbatası 
Dahilî posta paketleriyle kiymeti mukadde-

reli mekâtipten alınmakta olan ücuratı temini-
yenın yüzde bir kuruş Üzerinden istifası hakkın
da Dahiliye vekâletince bittanzim Heyeti Vekile 
karariyl* Meclise arz ve Heyeti umumiye kara-
riyle Encümenimize tevdi buyurulan lâyihai ka
nuniye bilmüzakere kanunu mezkur heyeti umu-
miyesi itibariyle varit ve alınacak resim az çok 
sahibi sermaye olan kısımdan alınacağı ve bu 
itibarla bu sınıfa da-bir ağırlık vermiyeeeği te
emmül edilmiş olduğundan bilitüfak kabul edi
lerek berayi tetkik Heyeti umumiyeye arzolu
nur, 

18 Teşrinievvel 1336 
Da. En, Rs. Muvakkati M. M. 

Saruhan mebusu Konya mebusu 
t Süreyya Refik 

Kâtip 
Atıf 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
söylenecek var mı? (Yok sesleri). 

Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar el
lerini kaldırsınlar. Maddelere geçilmiştir, 

Kiymeti mukaddere!! mekâtip ile posta paketle
rinin ücuratı teminİyefiiûİB teşyidi hakkında 

kanun 
MADDE 1- — Dahilî kiymeti mukadderelî 

mekâtip ile' posta paketlerinden alınmakta olan 
üereti teminiye badema alesseviye yüzde bir 
kuruş nispetinde istifa edilecektir. 

REİS — Birinci madde hakkında söz alan 
yok, tadilname de yok. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Yalnız bendeniz 
bir şey arzedeceğim ki, vilâyat dahili bulunan 
havalenamelerle vilâyat hariei olan havalename
lerin tefrikini istiyorum. 

ATIF B. (Beyant) — Tefrik edilecek bir şey 
yokj yirmi para farkı var. 

SALİH Ef. (Devamla) — Harici postalarla 
vilâyat dahilindeki postalar bir olmaz. 

REİS — Muhavere olmasm. Dahiliye encü
meni namma söz var mıî 

SOLDAN BİR MEBUS B. — Yüzde besi eski
den ne kadardı efendim î İzahat versinler. 

MALÎYE V. Perid B. (İstanbul) — Yüzde 
yirmi para idi, kırk para oldu. Esasen bu gibi 
havaiâtnı nakil muamelâtını bankalar yapıyor 
ve onlar şimdi iki kuruştan, yüz paradan asa-
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ğıya yapamıyorlar, binaenaleyh bir kuruş çok 
değildir. 

REİS — Birinci madde hakkında söz alan 
yok, Tadüname de yok. Kabul buyuranlar elle
rini kaldırsınlar... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — işbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren on beş gün sonra meriülicradır. 

REİS — İkinci madde hakkında mütalâaa 
var mı? Kabul buyuranlar ellerini kaldırsınlar... 
İkinci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Dahi
liye vekâleti memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul buyuranlar 
lütfen ellerini kaldırsınlar. Kabul edildi. 

MALÎYE V. FERİD B. (istanbul) — Efen-
dim, müstaceliyet teklif ediyorum. 

BEİS — Müstaceliyeti kabul buyuranlar el
lerini kaldırsınlar. Müstaceliyet kabul edildi. 

Heyeti uınumiyesini reyi aleniyle reyinize ar-
zediyorum, çünkü tezyidi rüsuma mütealliktir. 
Onun için reylerinizi istimal buyurunuz. 

Nüfus harçlarının tezyidi hakkındaki lâyi-
hai kanîyeye 87 zat reye iştirak etmiş, 11 ademi 
kabul, 76, rey ile kanun kabul edilmiştir. 

6. — Saruhan mebusu Mustafa Necati Beyin, 
fedakârların sureti taltifi "hakkında (İstiklâl ma
dalyası) teklifi kanunisi ve Lâyiha ve Müdafaai 
Milliye encümevieri mazbataları (â/54) 

BEİS — İstiklâl madalyası kanununun mü
zakeresine başlıyoruz. 

Sanıhan mebusu Mustafa Necati Beyin teklifi 
kanunisi 

B. M. M. Riyaseti Celİlesâne 
Memleketin emrimüdafaasını deruhde ede- v 

rek fedakârlıkta bulunan her şahsın bu tarihî' 
hayatı hatırlatacak bir nişaneye mâlik olmasını 
arzu etmesi kadar bir his olaınıyacağı bididar 
olduğundan mesaii fevkalâdesi görülen zevatın 
sureti taltifleri hususunda zamanı hazıra ile mü
tenasip bir şekil bulunarak taltifleri hususunu 
temin eylemek lâzımdır. En mütekâmil millet
lerden en iptidai milletlere kadar fedakârlık 
mukabili olarak icad edilmiş muhtelif şekiller
de taltif nişaneleri mevcut olduğundan bu 
büyük günlerin hâtırasını yaşatmak için Mecli
simizin de aynı suretle hareketi şayanı arzudur. 
Bunun için berveghizir lâyihai kânuniyenin 
tetkiki ile kabulünü teklif eylerim. 

Fedakârların sureti taltifi hakkında kanun 
laydhasıdılr 

MADDE X, — (*erek cephelerde ve gerek 
cephe gerilerinde maddeten ve manen fedakâr
lıkta temayÜ2 eden her zat dereeei fedakârisi 
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nispetinde hizmetinin hâtırasını muhtevi hedaya 
ile taltif olunur. 

- Sureti taltif -
MADDE 2. — «1> Büyük Millet Meclisi Di

vanı' JRiyasetince musaddak takdirname. 
«2» Muhtelif şekillerde bulunan hedayaya 

ismi ve dereeei fedakârisinin kaydı suretiyle bir 
hâtıra olmak üzere ita. 

«3» Büyük Millet Meclisi saloluna talik edi
lecek levhai iftihare isminin kaydiyle fotoğrafi-
sinin taliki, 

Şekli ita 
MADDE 3. — Büyük Millet Meclisinin mü-

nakrt bulunduğu mahallerdeki zevata; memleke
tin, vali, eşraf, Meclisi idarej belediye heyeti, 
müdafaai hukuk heyeti vesair memurini huzu
runda Büyük Millet Meclisi Beisi tarafından ita 
olunur. 

Vilâyat ve livalarda en büyük rüesayi memu
rinin eliyle yine bilûmum eşraf, meclisi idare, 
heyeti belediye, müdafaai hukuk heyeti ve rüe
sayi memurinin huzurunda talik ve ita olunur. 

MADDE 4. — Takdirname, hedaya itası \ e 
levhai iftihare isminin kaydı hususu Büyük Mil
let Meclisi karariyle vukubulur. 

MADDE 5. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteber olup icrayı ahkâmına Maliye ve Müda
faai Milliye vekâletleri memurdur. 

2 Ağustos 1336 
Saruhan mebusu 

M. Necati 

Lâyiha encümeni mazbatası 
No. 23 

Gerek cephelerdep ve gerek >jephe gerilerin
de maddeten ve manen hizmet eden fedakârane 
dereeei hizmetlerine göre bir hâtırai iedakâri ol
mak üzere hedaya itasını teminen Saruhan 
mebusu Mustafa Necati Beyin tanzim ve 
(Fedakârların sureti taltifleri hakkındaki ka
nun) namiyle tevsim>ettiği 2 Ağustos 1336 ta
rihli Heyeti umumiyeden muhavvel beş mad
delik lâyihai kanuniyesi Encümenimîzce müta
lâa ve tetkik olundu. Muhafaza! din ve vatan 
uğrunda girişilen şu mücahedei milliyede her 
fert zaten elden geldiği kadar ihtiyari fedakâ-
riye vicdanen hamiyeten ve milliyeten mecbur 
olup böyle bir fedakârlığın mükâfatı hedaya ve 
hatıratı maddiyeden ziyade makasidı meşruai 
maliyemizin istihsali emrindeki dereeei alâka ve 
hizmetin bahşettiği bir zevki maneviden ibaret 
olması lâzımgeleceği cihetle kabul ve tatbikın-
da tasavvur olunan faidenin husul ve intibahı 
matlubenin istihsalini temin eyliyeeeğine Encü-
menimizce kanaatbahş olamıyan teklifi mezkû-
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niü reddiyle Heyeti Celileye arzedilmek üzere 
Makamı Riyasete arz ve takdimi tezekkür kı
lındı. 

18 Ağustos 1336 
Lâyiha En .Rs. M .M. t Kâtip 

Kırşehir Yozgad Antalya 
Müfid S. Sim A. Vefa 

Esbabı mucibe lâyihası 
- Memleketin duçar olduğu mevkii müşkülden 

halâs ve emri müdafaasını deruhde eden Büyük 
Millet Meclisi âzasiyle cephelerde ve cephe geri
lerinde ibrazı hizmeti fedakâri eyliyen zevata 
hizmeti çansiparaneleri hâtırai meşküresi ol
mak üzere istiklâl madalyası namiyle bir ma
dalya tesisi emsaline mucibi teşvik ve tergİp 
olacağı misillü mühim bir yadikârı tarihi olması 
itibariyle de bir nümunei fahru iptihaç teşkil 
edeceği müstağnii arz ve izahtır. Bu bapta 
evvelce Saruhan mebusu Mustafa Necati Bey 
tarafından verilip berayi tetkik Encümenimize 
havale buyurnlan teklifi kanuni anifülbeyan 
esas ve ümniye dairesinde tevsian tanzim ve 
tertip edilmiş olmağla keyfiyetin berayi tasvip 
Heyeti Umumîyeye şevki arz ve tezekkür kılındı. 

istiklâl madalyası kanunu 
MADDE 1. — İstiklâl madalyası bilfiil kıta 

başında (Cephede veya dahili isyanlarda) asarı 
hamaset ve fedakâri gösteren erkân, ümera ve 
zâbitan ve efrad ve millî kahramanlara ve cephe 
gerisinde maksadı ulvinin husnli için âzami ib
razı mesai' edenlere verilir. 

MADDE 2. — Dâvayı muhik ve meşrumuzu 
ihzar ve bunu müdafaa eden Büyük Millet Mec
lisi azalarına birer madalya verilir. 

MADDE 3. — Birinci madde mucibince ma-
dalye ahzine kesbi istihkak edenlerin esbabı 
mucibesiıni gösterir inhalar Heyeti Vekileye 
gönderilir. Heyetçe muvafık görüldükten sonra 
Büyük Millet Meclisince kabul ve tasdiki halin
de ita olunabilir. 

MADDE 4. — Büyük Millet Meclisinin nıün-
akit bulunduğu mahalde Meclis huzurunda ve 
Meclis Reisi tarafından, taşralarda en büyük 
kumandan ve mülkiye memuru huzuriyle ve me
rasimi mahsusa ile madalyaya kesbi istihkak eden 
asker ise kumandan ve mülkiyeden ise mülkiye 
memuru tarafından talik o}unur. 

MADDE 5. — Büyük Millet Meclisi azala
rına verilecek madalyanın şeridi yeşil ve cephede 
bulunanların kırmızı ve cephe gerisinde olanların 
beyaz olacak şu kadarki, mebus olupta aynı za
manda cephede bilfiil hidematı mesbuk ve bi
rinci madde mucibince de madalyaya kesbi is* 
tihkak edenlerin şeridi nısfı yeşil ve nısfı diğeri 

kırmızı olacaktır ve bu baptaki teklifin Meclis 
Reisinin inhasiyle Büyük Millet Meclisince ka
bul ve tasdiki lâzımdır. 

MADDE 6. — İşbu madalya sağ meme üze
rine ve her gün talik olunabilir. 

MADDE 7. — Hukuku medeniyeden iskat ve 
cinayetle mahkûm olanların hakkı taliki olamaz 
fakat madalya hâtıra olarak veresesine intikal 
etler. 

MADDE 8. — Yalnız bir nevi olan işbu ma
dalyalım şekli ve şeridleri bîr numaralı levhada 
gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Efrat ile küçük zâbitan ve zâ
bitan müstesna olmak üzere madalya hareı ola
rak üç lira alınır. 

MADDE 10. — İşbu madalya eshabma me
murini mülkiye ve askeriye ile bilûmum zâbita 
ve saire tarafından hürmeti mahsusada bulunu
lacaktır. 

MADDE 11. — İşbu kanunun icrasına Bü
yük Millet Meclisi memurdur ve tarihi neşrin
den itibaren meriülicradır. 
M. M. En. Rs. M. M. Kâtip 
Hacı Şükrü M. Müfid Cevad 

REİS — istiklâl madalyaları kanununun he
yeti umumiyesi hakkında söz istiyenler İsimle
rini yazdırsın. Encümen namına izahat verilecek 
mit 

MAZHAS MÜFİD B. (Hakkari) — İcabe-
derse. 

REİS — Efendim', maddelerin müzakeresine 
başlıyoruz. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Vatani hiz
metler malûmu âliniz nişan için, madalya için ya
pılmaz. Hizmeti vataniye maddi şeylerle takdir 
edilemez. Nişanla, madalya ile hidematı vatani-
yeyi takdir ediyoruz zannedersek aldanmış 
oluruz. Hidematı vataniyenin mükâfatı mâ
nevidir, vicdanidâ*. Eğer her halde* vatanper
verleri maddi bir surette takdir etmek istiyor
sak bunlara mensup oldukları daireleri tara
fından bir takdirname göndermek kâfidir. Sonra 
Meclis için bir madalya teklif olunuyor ki, zan
nederim bu, bir (Hakkı kabuİ) olacaktır. Hak
kı sükût demiyorum, hak kabul olacaktır. Bina
enaleyh bunlar istipdat zamanlarına ait bir ta
kım merasimden ibarettir. 

Dr> Abidin S. (Lân&tan) — Muhterem arka
daşlar; ben de Basri Beyin tamamlen fikrine mu
tabıkım, Memleketin müdafaasına hakikaten 
hasrı vibeut edenlerden nice arkadaşlarımız 
mahrum kalacak, hariçte kalacaktır. Böyle bir 
kaç kişi, yahut, ben mebusum diye takayım da 
çıkayım harice, herkes görsün, hani ben de hizmet 

i ettim, filân «amanda mebus- bulundum, bunu 
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kendi namıma reddediyorum ve vatanını, memle
ketini müdafaaya dünyada herkes borçludur. 
Rica ederim bu, en fakir bir köylüye de verile
cek mi? katiyen verilmiyeeek. Yalnız resikârda 
olanlara ve kumandan olanlara ve bilmem ne
lere verilecek, mütebakisi tamamen almıyaeak-
tır. Eğer halka, bütün efradı memlekete verile
cekse ben de razıyım. Fakat bunun lüzumu yok
tur. Fazla bir masraftır ve vatan müdafaası 
katiyen hediye ve nişan mukabili olmamalıdır. 
Zaten hepimiz onun müdafaasına hasrı vücut et-
tik, bir köylüde memleketin müdafaasına hasrı 
vücut etmiştir. Binaenaleyh madamki her ta
rafa teşmil edemiyeceğiz, yalnız emrü kumanda 
ile demgüzar olanlara ve bir de mebuslardan 
bir kaç kişi gitmiş ise onlara verilmeli, yoksa 
koltukta oturduğumdan, dolayı veya filân za
manda mebus bulunduğumdan dolayı değil. Ben 
bunn aleyhindeyim. (Alkışlar). 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, kanunun serlevhası istiklâl madalyası ka
nunu diyor. Hamdolsun istiklâlimiz elimizde
dir. Biz yeniden müstakil olmadık ki, madalya 
ihdas edelim. Vatana hizmetin mükâfatı vicda
nidir. Esasen biz bunu lâyiha encümeninde red
detmiştik.' Bu Hazinei millete bir bardır. Bi
naenaleyh, bendeniz şahsım narama bunun red
dini talep ederim. 

MALİYE V. FERtD B. — Teklife geçin. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla) — Teklif 

Hacı Şükrü Beyindir ihtimal. 
VEHBÎ B. (Karesi) — Bendeniz Süleyman 

Sırrı Beyin mütalâasını reddedeceğim. Biz bu
raya istiklâlimizi müdafaa için toplandık ve bu 
maksatla uğraşıyoruz. Fakat inşaattan temin 
edeceğiz ve o gaye ile işe- sarıldık., Tereddüt 
eden içimizde yoktur. Hariçte kimse var ise 
bizimle alâkasını kessin, şimdiden kime iltica 
ederse etsin. Binaenaleyh, hep buradaki arka
daşlarımız imanı kâmil ve tarame ashabı oldukla
rından istiklâlimizi kurtarmak için çalışıyorlar. 
Fakat henüz neticeyi elde etmedik. Henüz yo
lun yarısındayız. Bizim için daha çok mücahede 
lâzım, o mücahedenin sonu gelihciye kadar, bel
ki şimdiden boynuna astığımız madalyayı son
ra çıkaracağımız adamlar olacaktır. Şimdi za
manı gelmemiştir, dursun. Kurtaralım mem
leketimizi, ondan sonra bihakkın kimlerin hiz
meti geçmişse göğüslerine madalya asmak de
ğil, heykellerini yaptıralım, namlarına camiler 
yaptıralım. Böyle merasimle vakit geçirmiye-
lim. (Alkışlar). 

REİS — Efendim, söz alan zevat sözlerini 
söylediler. 

MÜDAFAA! MÎtLLÎYE En. M. M. (MAZ-
HAR MÜFÎD B. (Hakkari) — Kabul edilmiye-
eekse bir şey söylemiydim, canları istemezse... 
(Handeler) efendim, İstiklâl madalyası Sırrı 
Bey biraderimizin dediği gibi değildir. Tetkik

ten geçirirse görecek ki, istiklâl madalyası, is
tiklâli kurtarmak için bilfiil uğraşan zevata ve
yahut geride bunun için uğraşanlara verilecek
tir. Vehbi Beyefendi birederimiz dediler ki; 
istiklâlimizi kurtaralım, ondan sonra verelim. 
Âlâ, şöyle farzedelim efendiler, bendeniz cephe
de olsam, muharebenin en şiddetli zamanında car 
nımı, hayatımı feda ediyorum. Bir batarya üze
rine hüeum edip bir bataryayı, bir mevkii kur
tarıyorum. Bir mevki, ne ise, askerî mühim 
bir şeyi kurtarıyorum. Herkes vatanı kurtar
makla memurdur. Amenna, kabul ediyoruz. 
Fakat cephede bu vezaifi herkes ayni surette 
ifa edemez. Ben yanımdakinin kurşun atışını 
görürüm. Namus belâsı veya korkudan atarım. 
Fakat zati âlileri daha cessursunuz ve benden 
on adım ileri atılırsınız. Bizim İki saat sonra 
yapacağımız bir neticeyi siz iki saat evvel istih
sale sebep olursunuz. Şu halde o adama, o fe
dakâra bir madalya vermiyelim de ne yapalım? 
Terfii rütbe vermiyoruz. Bütçe müsait değil, 
pekâlâ. Bu fedakâra bir madalyayı da kıskanı
yoruz. Ne diyoruz? Vehbi Beyin dediği gibi; is
tiklâlimizi kazanalım da ondan sonra verelim. 
İkinci bîr fedakârlıktan sonra da vermiyece-
ğiz. Üçüneü de şehit olup gidiyor. Sonra ne 
olacakmış;? Bu kahramanların heykelleri yapıla
cakmış. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Tarihî 
şeref kâfidir. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Devamla) — Beye
fendi tarihî şereften mi bahsediyorsunuz, mane
viyat mı diyorsunuz? Pekâlâ. Burada çalışmak 
ta mânevi bir vazifedir. Niçin buraya devam 
etmiyoruz? Neye encümenlere devam etmiyo
ruz? Tahsisatımız kesilsin, kıstalyevm yapılsın, 
maddiyata girdiniz rai koşan koşana. Hayatta 
biraz da maddiyatın mevkii vardır. (Çok doğ
ru sesleri). Mâeviyatı kabul ederim, maddiyatı 
da unutmiyalım. Nizamnameyi okursunuz. Bu
nu vermek kolay değil, Abidin Beyefendi bira
derimizin dediği gibi, pek zordur, bunu almak, 
Bu, fevkalâde ibrazı fedakâri eden zevata veri
lecek. Buyurdular ki; biz ne yaptık? Ne için 
bize de veriliyor? Aman rica ederim efendim, 
Buraya dâvayı istiklâl ve muhikkimizi istihsal 
İçin toplandık. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Devamsızlık
tan bahsediyorsunuz. 

MAZHAR MÜFtD B. (Devamla) — O ka
bahatimiz, o mânevi kabahatimiz. Binaenaleyh, 
zatı âliniz de, hepimiz de gözümüze idamı aldık. 
Eğer dâvayi muhikld müdafaa için gelmediysek 
hakkımız yoktur, mebuslara vermiyelim. Fa
kat Nizamnamei dahili de bir madde var. Veh
bi Bey biraderimiz eski mebusdur. Eski me
busların ufacık bir madalya değil, adetâ Osma-
nî, Mecidİ ruganları gibi yarısı beyaz, yarısı kır
mızı bir madalyaları vardı ve İstanbul'da eyya-
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mı resmıyede takarlardı. Ne için? tanısınlar 
diye. Bizi tanımıyorlar Beyefendi. Çünkü bir 
alâmetimiz yok diyoruz. Bir yere gidiyoruz. 
Meselâ bir yerde yasak deniliyor, nöbetçi gözü
müze baktı mi kızıyoruz, canımız sıkılıyor. 
(Doğru sesleri). Binaenaleyh, Bu madalya cep
helerde bilfiil fevkalâde ibrazı fedakârı eden 
zevata verilir ve dünyanın her tarafında bu gi
bi muharebeler, bu gibi mücadelelere girişenler
den fevkalâde yararlık edenlere millet taziya-
nei teşvik olmak üzere bir madalya verir. Yok
sa bu iş yalnız maneviyatla olmaz. 

İkincisi; bu madalya bir nevidir, bir cinstir. 
Kumandana başka, mebusana başka, efrada 
başka değildir. Hattâ mebusların ki cephede 
bilfiil hizmet etmedikleri için kurdelâsı başka
dır. Zannetmeyiniz ki, cephede bilfiil canını 
tehlikeye koyupta fedakârlık edenlerle bizim 
buradaki mebusların madalyası bir olacak, mü
savi olacaktır. Hayır, kurdelâsmda fark var
dır. Fakat mebus da cepheye gitmiş ise, o da 

eline tüfengi almış ise kurdelâ değişecektir. 
Yarsısı kırmızı, yarısı yeşil olacaktır ki, hem 
mebus, hem de cephede harp etmiş demektir. 
Nizamnamenin maddeı mahsusası mütalâa bu-
yurulursa görülür ki, işbu madalyanın üç lira 
kadar bir masrafı, harcı vardır. İste bu harç 
alınacaktır. Siz isterseniz, kabul edersiniz, is
terseniz reddedersiniz.»Hüz ma safa da'raa keder 
{Kabul sesleri). 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, Mazhar Müfid Bey, cephelerde hidematı 
fevkalâdesi olanlara bîr alâmeti farika olmak 
üzere madalya verilmelidir buyuruyorlar. Biz 
cephelerde hidematı fevkalâde mükâfatı olarak 
geçen gün zam yaptık. Bu madalyalar karpuz 
kabuğundan yapılacaksa sözüm yok. Yoksa al
tın, gümüşe zaten bütçenin tahammülü yoktur. 
Para yok diye barbar bağırıyoruz. 

MAZHAB MÜFİD B. (Hakkâri) — İş al
tın da gümüşte değil. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Devtmıla) — Doğru 
değildir. Mebusların alâmeti farika ile gezmek
ten ise mütenekkiren gezmeleri taraftarıyım. 
Binaenaleyh, heyeti umumiyesiyle kanunu ret 
taraftarıyım* 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, bendeniz, 
demin mâruzâtımda tamamen aleyhinde bulun
madım. Zamanı gelmediği iddiasındayım ve 
hâlâ da. o iddiada musırrım. Mazhar Beyefen
dinin buyurdukları kısmen doğru olabilir, ha
kikaten bir alâmeti farika İktiza eder. Fakat 
böyle olursa alâmeti teşvişiye olur. Çünkü bu
nu herkes takacak ve nizamnamesi mucibince, 
yahut kanunu mucibince herkes alacak ve her
kes takacaktır. Binaenaleyh aralarında bir 
fark olmıyacaktır. 

MAZHAB MÜFÎD B. (Hakkari) — Kurde
lâsı mebuslarmkinin yeşildir beyim, 

VEHBÎ B. (Karesi) — Herkes kanunu oku-
yupta kurdelâsı şöyle olacak demeğe vakit bu
lamaz. Bu bir fark değildir. Eğer mebuslar 
için alâmeti farika aranıyorsa Hilâliahmer ro
zetleri gibi ufak bi rozet şuraya (göğse) takıl
mak için yaptırılabilir. Bu gayet basit bir şey-
e eğer ihtiyaç görülürse, o ihtiyaç varsa bu su
retle yapılabilir. Bu eski İstanbul Meclisi Me-
busani değildir. Burası Ankara'dır. Bir avug 
yerdir ve Ankara'da herkes birbirini tanıyabi
lir. Sonra Cephede fedakârlığı görülenleri tak
dir »tmek meselesi de, madalyadan ziyade, o za
tın ahvali ruhiyesine göre olur. Eğer nefer fa
kir İse para île taltif edilir, eğer zengin ise 
bir takdirname verilsin, evlâdma da bir yadigâr 
kalır. Binaenaleyh biz harbi umumide gördük 
efendiler. Böyle madalyalar çıkardık. Madal
yası olmıyanlar nişanlı oldu. Bunun da ayni ola
cağını şimdiden söylüyorum. (Kâfi, devam 
sesleri), (Gürültüler). 

REİS — Söz alan dört zat vardır. İki de ki
fayet takriri vardır. Heyeti âliyeniz müzakereyi 
kâfi görmezse söylenir ve müzakere devam eder. 
Heyeti umuraiyesi hakkındaki müzakereyi kâfi 
görenler ellerini kaldırsın. Müzakere kâfi gö
rüldü. Maddelere geçilmesini kabul edenler el
lerini kaldırsın. Maddelere geçilmiştir. 

İstiklâl madalyam kanunu 
MADDE 1.. — İstiklâl madalyası bilfiil kıta 

başında (cephede veya dahilî isyanlarda) asan 
hamaset ve fedakârı gösteren erkân, ümera ve 
zâbitan ve efrat ve millî kahramanlara ve cep
he gerisinde maksadı ulvinin husulü için âzami 
ibrazı mesai edenlere verilir. 

Dr. ABİDİN B. (Lâzistan) — Şimdi arkadaş
lar, rica ederim dinleyin bunu. Harbi umumide 
verdik biz madalya. Verdik fakat kimler almış
t ı r 3 Rica ederim, ben de askerden yetiştim. 
Ben de askerim ve gördüm. Binaenaleyh Maz
har Müfid Beyefendi diyor ki; bizi tanımıyor
lar diye falan... Milletinim arasında itile, kakı-
la gezmekten iftihar duyarım. Ondan sonra 
ayrı bir alâyişin aleyhindeyim, Yahu bu bir alâ
yiştir, başka bir şey değildir. (Maddeye dair söy
le sesleri). Maddeye dair işte. Hiç bir Hükümet 
daha böyle bir şey düşünmemiştir. Zannetmi
yorum ki fedayi ean etmek için, istiklâlimizi 
müdafaa ve istirdat için uğraşmıyan bir tek 
fert vardır. Eğer fazla fedakârlık yapan varsa 
nakden mükâfat alırlar. Bugün herhangi bir za
bite sorsanız; «Nakden mi mükâfata razısın bre, 
yoksa madalyaya mı? Bugün emin olun ki nak
den mükâfat diyeeek ve o tarihe geçer. Falan 
zabit nakden mükâfat almıştır diye. Müsaade 
et. Bir tepenin işgalini emreden bir kumandan 
geride oturur, fakat istihkarı hayat eden bir 
zabit mükâfat ve madalya alamaz. Hep geride 
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emir ve kumandayı idare eden alır. Ben bütün 
mânasiyle ve bütün mevcudiyetimle taraftar de
ğilim. Verirlerse de istemem. Mebusan namına 
ben istemem. Bunu da zapta geçirin. (Bravo 
sesleri). 

HASAN BASRÎB. (Karesi) —Eskiden mek
teplerde tevzii mükâfat usulü vardı. Bu usulü 
terbiyeciler kaldırdılar. Efendim, bendeniz de 
bu maddeye aleyhdarım. Çünkü madalyaya 
aleyhdarıra. Kocaman adamlara nişan takmağa 
kalkışmak katiyen doğru değildir, işte terbiye
ciler de tevzii mükâfatı kaldırdılar. Çünkü va
zife vazife olduğu için yapılır. Binaenaleyh bu 
hissi evlâdı memlekete vermek lâzımdır dediler. 
Hattâ alâmeti farika olmaksızın, milletle be
raber yürümek, milletle temas etmek için sade 
bir kıyafetle gezmek lâzım iken kaldı ki kosko
caman adamlara nişan takmağa kalkışmak, 
bendenizce katiyen doğru değildir. 

Mebuslar için alâmeti farika; bendenizce 
bu da zaittir. Hattâ, alâmeti farika olmaksızın 
millet ile beraber yürümek, milletle temas et
mek, onlarm arasında bulunmak İçin hiç bir 
alâmete lüzum ve ihtiyaç yoktur. Alâmet zaittir. 
Binaenaleyh bu maddenin ve kanunun diğer 
maddelerinin umumiyetle reddini, halkın, halk
çılığın ruhuna göre bir karar verilmesini istir
ham ediyorum. 

FEY2tf Ef. ('Malatya) — Efendiler, bilfiil 
hizmet eden bir askere ufacık bir madalya ver
mekte ne mâni vardır? Rica ederim ne zarar 
vardır? Asker onu sinesine takar. Ailesinin ya
nında, şehirînin içinde onunla iftihar eder ve 
o iftihar ile askerler her vakit nişan almak için 
çalışır, çabalar, cephede ölür. (Alkışlar). Hay-
ri Beyin dediği gibi eğer Hazineyi beş kuruşla 
dolduracak isek şayanı teessüftür. O muhte
rem Hasan Çavuş, o Mehmetçik, o Ali Çavuş 
gibi fedakârlara, o cesur, yiğit askerlere bir 
ufak madalyayı vermezsek hiç bir şey yapama
yız rica ederim. Maddenin tamamiyle kabul 
edilmesi elzemdir. Gelelim diğer meseleye; me
buslar hakkında nisan fazla görünüyor. (O 
ikinci maddeye aittir sesleri). 

ESAD Ef. (Aydın) — Arkadaşlar, tab'ı be
şer iltifatın meclubudur. Resulü Ekrem ve Ne-
beyyi Muhterem Efendimiz Hazretlerinin aleyhin
de sânı risalete mugayir bir surette zebandıraz-
lık eden - Kert) bini Züheyr - Hazretleri, ulemayi-
kiramm malumudur ki; huzuru Peygamberiye 
bir gün geldi. (Banet Suad) diye başlıyan meş
hur kasideyi .Hazreti Peygamber'in huzurunda 
okumuştu, öyle değil mi Ulemayi Kiram Haza-
ratıî (Evet, evet sadalan). Hazreti Peygam
ber Efendimiz Hazretleri o kadar memnun ol
dular ki mübarek hırkasını çdtanp sırtma giy
dirdi. işte arkadaşlar, şimdi postaya teslim et
tiğim bir mektup vardır ki kahramanlara hita
ben yazılmıştır. Mektubum aşağıdadır. Bugün 
bu kanunun müzakere edileceğini de bilmiyor

dum, Orada dedim ki : Ey arkadaşlar! siz mil
letten bir hediye, bir madalya istiyordunuz, iş
te Meclis onu takdir etmiştir. Sizin sinei şâha-
metinize onu takacaktır diye kendilerine tebşir 
ettim. Arkadaşlar! bu madalya taziyanei şevk 
ve gayret olacaktır emin olunuz. Yalnız sizin 
bu hususta nazarı dikkatinizi celbederim. Şu 
maddede «İstiklâl madalyası' bilfiil kıta başın
da (cephede veya dahilî isyanlarda) asarı ha
maset ve fedakârı gösteren erkân, ümera, zâbi-
tan, efrat ve millî kahramanlara ve cephe geri
sinde maksadı ulvinin husulü için âzami ibrazı 
mesai edenlere verilir» deniliyor.. 

Arkadaşlar; bilirsiniz ki bugün Milleti islâ-
miye fisebiüllâh gaza etmekte olsun, hem malı
mız, hem canımız feda diye meydana atılmıştır. 
Bugün a2İmi dâri cenan olan Şühedayi kiram 
hazaratmm ailelerine, ekberi evlâdına bu nişan
dan birer dane, o şehidi muhteremin yadigârı 
olmak üzere verelim. (Alkışlar). Binaenaleyh 
maddenin şu türlü olmasını istiyorum bilhassa: 
(İstiklâli millî uğrunda fedayi can eden şühe
dayi kiramın ekber evlâdına da verilir.) Bunun 
kabulünü rica ediyorum. (Kabul, kabul sesleri, 
gürültüler). 

TUKALI HÎLMt B. (Bolu) — Müsaade bu
yurun, kanunun tamamiyle lehindeyim. (Kâfi, 
kâfi sesleri, gürültüler). Belki hoşunuza gider 
(istiklâl madalyası) kelimesi yerine (istiklâl ha
tırası) denilmesini teklif ediyorum. 

ikincisi; bunun madalya .halinde olacağına 
bir buğday başağı şeklinde yapılarak ata oca
ğında saklanmasını rica ediyorum. 

BEİS — Madde hakkında müzakereyi kâfi 
görenler ellerini kaldırsın, Kâfi görüldü. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Maddeyi 
reye koymazdan evvel bir kelimenin tashih edil
mesini rica ederim. (Cephede veya isyanları tes
kinde) denilsin. 

REİS — Evet, bir teskin kelimesi ilâve edi
lecek. Serlevha hakkında Hilmi Beyin bir tek
lifi vardır, (istiklâl madalyası) yerine (İstik
lâl hatırası) denilmesini teklif ediyorlar. 

MALİYE V. FEBİD B. — Hatıra geçmiş bir 
şeyi ifham ettiriyor. 

REtS — Hilmi Beyin teklifini kabul eden
ler ellerini kaldırsın. Kabul edilmedi. Aydın 
mebusu Esad Efendinin bir takriri vardır. Tak
rirlerini kendileri de izah ettiler. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin berveçhi âti tadilini teklif 

eylerim: 
MADDE 1. — İstiklâl madalyası bilfiil kıta 

başında (Cephe veya dahilî isyanlarda) asan ha
maset ve fedakâri gösteren erkân, ümera ve zâ-
bitan ve efrat ve millî kahramanlara ve cephe ge
risinde maksadı ulvinin husulü için âzami ib
razı mesai edenlere bilhassa istiklâli millî uğ-

- 1 0 6 -



t : 104 28.11.1336 0 : 2 
runda fedayı can eden şühedanın ekber evlâdı
na verilir. 

28 teşrinisani 1336 
Aydm mebusu 

Esad 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın, 
Kabul edilmiştir. 

Efendim, maddeyi tashih edelim, reyinize va
zedeyim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bunun 
mabihilhusulü paradır. Bu hususta Maliye vekili 
bir şey demİyecek.miŞ 

BEİS — Maddeyi okuyoruz: 

MADDE 1. — tstiklâl-madalyası bilfiil kıta 
basında (cephede veya dahilî isyanları teskin
de) asarı hamaset ve fedakârı gösteren erkân, 
ümera ve zabıtan ve efrat ve millî kahramanla
ra ve cephe gerisinde maksadı ulvinin husulü 
için âzami ibrazı mesai edenlere ve bilhassa 
istiklâli millî uğrunda fedayi can eden şühe
danın da ekber evlâdma veya ailesine verilir. 

Dr. ADNAN B. (İstanbul) — Bilhassa diye 
tâyine ilüzura yoktur. 

REİS — Müsaade buyurun (Bilhassa) ke
limesinin ilgasına taraftar olanlar lütfen elle
rini kaldırsın. O halde (bilhassa) kelimesi tay 
olunacak. Bilhassa kelimesinin tayyından sonra 
maddeyi kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Madde kabul edildi efendim, 

MADDE 2. '— Dâvayı muhik ve mesruumuzu 
ihzar ve bunu müdafa eden Büyük Millet Mec
lisi azalarına birer madalya verilir. 

NUSRET Ef. {Erzurum) — Büfekai kiram t 
bendeniz bu kanun hakkında ve lehinde söyle
nen sözleri itmam edeceğim. Malûmu âlinizdir-
kî insanlar iki kısımdır. Bir kısmr his ile ha
reket eder, diğer kısmı akul ile, vicdan ile ha
reket eder. Fakat hissiyat ile hareket edenler 
vicdan ile harekete faiktır. Yanı ikinci kısmı 
teşkil eden tabakai avamdır. Bunların akıllan 
gözler indedir. 'Bunlar maddiyat ile hareket 
ederler. Bendeniz yirmi senedir askerim. Bu 
hususta bir çok tecrübelerim vardır. Hattâ ar
kadaşlarım bunu bilirler. 1332 senesi hazira
nının 25 nci günü 2350 rakımlı tepede cereyan 
eden bir muharebede fakiri bir top mermisinin 
huzmesi az kala parça parça ediyordu. 

Ecel yetmemiş, biz geriye avdet ettik. O 
zaman Yusuf tzzet Paşa hazretleri fakiri dör
düncü rütbeden bir nişanla taltif buyurdular. 
Eğer o nişanı bendenize vermemiş olsaydı ken
dilerine isyan edecektim. Bu bapta bir hikâye 
hatırı âcizaneme geliyor. 93 muharebesinde ho
canın biri Kars ' ta bir alay kumandanına mü
racaat ediyor ve diyor ki ; inşaallah tabur hattı 
harbe gittiği zaman ben de size refakat edece
ğim. O vakit alay kumandanı hoca efendiye 
haber gönderiyor. Yahniler var; küçük, büyük 

yahniler. Alay ileri harekâtına devam ettili sı
rada kendilerine refakat ediyor, vaktaki ateş 
hattına giriyorlar, toplar başlıyor, hoca kor
kuyor. Alay kumandanına rica ediyor, avdet 
etmek istiyor, beni iade et diyor. Kumandan; 
ey hoca efendi, şu efradı cennetle tebşir edi
yordunuz, bakınız Moskof daydar cennet ka-
pularına 800 tane top koymuşlar. Bedava içeri 
bırakmıyorlar diyor. İşte bunun için avam his
siyatı ile hareket ederler. Hissiyatı tatmin et
mek lâzımdır. Bunun tatmini için de bu ma
dalyayı icat etmek zaruri ve katidir. Bu mad
delerin aynen kabuıî buyurulmasmı teklif edi
yorum, 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Efendiler! Bugün 
bizim madalya almağa hakkımız yoktur. Ev
velâ Cenabıhaktan sonra Nebii muhteremeraiz-
den rica ve istirham ile ağlayarak deriz ki, 
biz ne vakit kî Bursamn şu siyah matemini 
yırtar, parçalar ve düşmanlarımızı kovalarsak. 
.hu madalyayı almağa müstahak oluruz. 

BİR MEBUS B. — Peşİman olma yine. 
FEYZİ Ef. (Devamla) — Hayır peşi m an 

Oflmam efendim. Evet bilfiil harpte bulunan 
askerlerin madalyalarını altından yapmalıdır. 
Fakat mebuslar burada para alıyorlar. Ahali 
bu nedir demezmi ya? İnşaallah yakında İz
mir'i, Bursa'yi alırız. Memlekete büyük hizmet 
ederiz o vakit hepimize altın madalya yapsınlar 
(Gürültüler) 

VEHBİ B. (Karesi) — Eğer kendimize ma
dalya verecek olursak zannedersem biraz garip 
düşer, halk nazarında pek ayıp bir şey yapmış 
olacağız. Biz buraya kendi kendimize madalya 
tevcih için gelmedik, Memleket bize teveccühle 
zaten millet madalyasını vermiştir. Binaenaleyh 
biz istiklâlimizi tamamen kurtardıktan sonra 
ve bu kurtarma neticesine kadar hareket eden
ler vatanm kendisine karşı göstereceği asan 
şükranı göreceklerdir. Bir kere memleketi kur
taralım ondan' sonra madalya veririz. 

FEYZİ Ef. (Malatya) —• Şüphesiz teşekkür 
ederiz. Madalyayı bize millet versin. Hiç olmaz
sa bu İkinci maddeyi tayyedelim. Büyük kü
çüklük olur. 

REİS — Basri Bey söz sizindir. 
HASAN BASRİ B.. (Karesi) — Maksadımı 

Vehbi Beyefendi izah buyurdular. Hacet kal
madı. 

HÜSREV B. (Trabzon) — Cephede bilfiil 
İbrazı fedakâri edenlere madalya vermek lâ
zımdır. Bunun için söz yok. Yalnız arkadaşlar 
dediler k i ; Meclis burada ne yaptı? falan. Tarihi 
cihanda bu Büyük Millet Meclisinin yaptığı iş 
kadar Devlet büyük bir iş görmemiştir. Bugün 
tekmil dünyaya karşı istiklâl 'uğrunda müca-
hede eden bu milletin yegâne istinatgahı hu bi
nadır. içinde bulunduğumuz için biz farkında 
değiliz. Bu, o kadar büyük, o kadar muazzam 
ve kuvvetlidir ki inşaallah şu Meclisin heyeti 
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mâneviyesiyle, mîlletin kudreti maddeyesiyle 
onu izhar edeceğiz. Buna hiç şüphe yok. Bu 
madalyanın bir faydası daha vardır. Pul darbı, 
sikke darbı, madalya yapmak gibi_ şeyler müs
takil Hükümetlere aittir, istiklâlimize bu da 
bir delil, bir beraeti istihîâîdir. Onun için ma
dalya elzemdir, yapmalıyız. Meclîs âzalarma 
vermeğe ben de lüzum «örmüyorum. Bilfiil cep
hede hizmet eden zevata verelim. Bize lüzumu 
yoktur ve mânası yoktur. 

REİS — tkinci madde hakkındaki müzakere 
kâfi görüldü; söz alanlar da kalmadı. İkinci 
maddeyi kabul edenler... 

VEHBİ B. (Karesi) — Teklifim var, Reis 
Bey; teklifim var, tay teklifi efendim. 

REİS — Efendim zaten Heyeti Ceüile kabul 
etmediği takdirde tabiatiyle tayyedİlecektir. 
Saniyen reye vazile tay teklifi arasmda bir 
fark yoktur, Şimdi bu maddeyi kabul edenler 
lütfen... 

VEHBÎ B, (Karesi) — Tay kaydini koy
mak lâzımdrr. 

REİS — Efendim, tay teklifini koymağa 
lüzum yoktur. Efendim "Vehbi Bey tay teklif 
ediyor. Fakat, heyet maddeyi kabul etmezse 
evleviyetle reddedilecektir. 

VEHBt B. — Çok fark vardır. 
REİS — îkinci maddeyi kabul etroiyenler 

ellerini kaldırsın {Aksini koyunuz sadaları) 
İkinci madde kabul olundu. (On kişi ile sada
ları) Peki; ikinci maddeyi kabul edenler el-
rini kaldırsın; ikinci madde kabul edilmiştir 
efendim. 

MADDE .3. — Birinci madde mucibince ma
dalya ahzma kesbi istihkak edenlerin esbabı 
mucibesini gösterir inhalar Heyeti Vekileye 
gönderilir. Heyetçe muvafık görüldükten sonra 
Büyük Miliet Meclisince kabul ve tasdiki ha
linde ita olunabilir. 

REİS — Beyler madde okunuyor. Dinle-
miyorsunuzki reyinizi ona göre istimal edesiniz. 

(Üçüncü madde tekrar okundu) 
REİS — Üçüncü madde hakkmda söz iste

yen yok, tadilname yok. 
FUAD B, (Çorum) — Olunabilir yerine 

«olunur» diye tadil edilmelidir, 
REİS — Tadilname verirsiniz, reyinize 

arzederim, 
TÜNALI HİLMİ B. (Bola) — Madalya 

ita olunur diye tashih edilmesi lâzımdır. 
MÜDAFAA! MİLLİYE E. M. M. MAZHAR 

MÜFİT B. (Hakkari) — Encümen dahi (İta 
olunur) şeklinde tashihini kabul eder. 

REİS — (ita olunur) şeklinde tashihiyle 
maddeyi kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul olunmuştur efendim, 

MADDE 4. — Büyük Millet Meclisinin mün-
akit bulunduğu mahalde Meclis huzurunda ve 

Reisi tarafından, taşralarda en büyük kuman
dan ve mülkiye memuru huzuriyle ve merasimi 
mahsusa ile madalyaya kesbi istihkak eden 
asker ise kumandan ve mülkiyeden ise mülkiye 
memuru tarafından talik olunur. 

REİS — Dördüncü madde hakkında sö'z 
istiyen var mı? Tadilname yok. Binaenaleyh 
dördüncü maddeyi kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir, 

MADDE 5. — Büyük Millet Meclîsi âzala
rma verilecek madalyenin şeridi yeşil ve cep
hede bulunanların kırmızı ve cephe gerisinde 
olanların beyaz olacak. Şu kadar ki mebus 
olub da ayni zamanda cephede bilfiil hidematı 
mesbnk ve birinci madde nmcibincede madal
yaya kesbi istihkak edenlerin şeridi nısfı yeşil 
ve nısfı diğeri kırmızı olacaktır ve bu babtaki 
teklifin Meclis reisinin inhasiyle Büyük Millet 
(Meclisince kabul ve tasdiki lâzımdır. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Efendim be
şinci maddenin iki noktasına itiraz edeceğim: 
birincisi; mebusana verilecek madalyaların 
kurdalâlerinde cephede bulunanlarla bulunma
yanlar arasındaki farkı kaldırmak lâzımdır. 
Çünkü zannederim ki kendisinin diğerlerine te
mayüz etmesi arzusunu izhar edecek bir ferd 
yoktur. Malûmu âliniz cephede bulunmak, bilfiil 
silâhiyle müdafaa etmek ve sonra isyanları tes
kin etmek üzere gitmiş bazı arkadaşlarımız 
vardır. Bu meyanda duçarı esaret olanlar var, 
Binaenaleyh bunların tefriki de müşkül olacak
tır, Bunun için bendeniz mebusana verilecek 
madalyaların şeridi yeşil olsun diyorum. Cephe
de bulunan ümera, zabıtan ve efradmki de kır
mızı olsun. İkinci itiraz ettiğim bir nokta var, 
cephe gerilerinde diyoruz; müsaade buyurun. 
Cephede bulunanlara nısfı kırmızı, nısfı yeşil 
şeritli ve ceyhe gerilerinde bulunanlara da be
yaz şeritli madalya verilsin deniyor. Bu suretle 
kabul ettiğimiz takdirde bunun suiistimal edî-' 
leceğine kaniim. 

MAZHAR MÜFtD B. (Hakkari) — Hamdi 
Bey biraderimiz de yeşil olsun diyor, 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Karahisajısahip) — 
(Mebuslar işi gücü bitirdi de şimdi madalya mı 
tevzi ediyor? 

MAZHAR MÜFtD B. (Devamla) — (Şükrü 
Beye) Onu da çıkar söylersin. Bana söylemeğe 
hakkın yoktur. Bana ne söylüyorsun? Büyük 
Millet Meclisi azalarına verilmesini kabul etti
ğimiz madalyanın şeridi yeşil olaeaktır. 

Pek -alâ Hamdi Bey biraderimiz böyle dedi. 
Binaenaleyh biz de böyle diyoruz. Bu, bir; ikin
cisi Hamdi Bey buyurdu ki cephede olanların 
kırmızı olsun. Bunu biz de böyle dedik. 

HAMDİ NAMIK B. — Nısfı yeşil nısfı kır
mızı, 

MAZHAR MÜFtD B. (Devamla) — Üçün
cüsüne gelince: Hamdi Bey cephede bilfiil mü-
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cahedede bulunan mebusların yansı yeşil, yansı 
.kırmızı olsun dedi. 

KAMDI HAMDI B, — Hayır öyle demedim. 
MAZHAB MÜrlD B, (Devamla) — Farkı 

kaldıramayız. Çünkü burada biz fikren memle
ketin müdafassiyle uğraşıyoruz ve yeşil istiyo
ruz. Ayni zamanda bu işaretler mebusluğa da 
delâlet edecek; Halbuki silâhmı alıpta fedayi 
can edenlere kırmızı verdik. Bu madalyayı Mil
let MesliBİ takdir edecek, bizde takdir edemez-
ekk söz yoktur. Sonra dedik ki mebus olüb ta 
bilfiil cepheye gitmiş, bilfiil harbetmiş, bilfiil 
asker gribi uğraşmış. Peki; bu adamın bizden 
fa2İa fedakârlığı vardır. Bununçün yeşil kısmı 
mebusluğa, kırmızı kısmi da cephedeki fada-
karlığa delâlet ediyor. Beyaz kısmı da cephe ge
risinde kalanlar için olsun. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yosgad) — Cephe-
gerisinde, isyanda bulunan da tefrik edilsin. 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Karahiaarısahip) — 
Kanun hakkında soyliyeceğim. 

BEİS — Şükrü Bey heyeti umunıiyesi için 
söylemek istiyorlar, Esat Efendi sîz buyurun. 

ESAT Ef. (Aydım) — Efendim soyliyeceğim 
söz hocaca olacaktır. Şimdi bir abdest üzerine 
abdest almağa biz (nurun alâ nur) deriz. Bir 
adamın abdesti varken bir abdest daha alırsa 
(nurun alâ nur) olur. Burada bulunmak nurdur. 
Cepheye gitmek te nurdur, ikisini birden cemet-
mek nurun alâ nur olacaktır. Binaenaleyh hem 
burada, hem cephede hizmet edenlerin hem kır
mızı, hem yeşil olması nurun alâ nur kabilinden 
olması gibidir, 

BEİS — Efendim söz alan zevat söylediler, 
bir tadilnaıiM' var, o okunacak: 

B. M. Mectisi Riyaseti Celilesine 
Besinci maddenin şu suretle tadilini teklif 

eylerim. 
MADDE 6. — Büyük Millet Meclisi azasına 

verilecek madalyanın şeridi yeşil ve kırmızı ve 
cephede bulunanların kırmızı olacaktır ve bu 
babtaki teklifin Meclis Reisinin inhasiyle Büyük 
Millet Meclisince kabul ve tasdiki lâzımdır. 

İzmit mebusu 
H&mdi 

BEİS — Takriri nazarı itibara alanlar lüt
fen ellerini kaldırsın. Nazarı itibara alınma
mıştır. Beşinci maddeyi encümenin teklifi veç
hile kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ka
bul olundu. 

MADDE 6. — İşbu madalya sağ meme üze
rine ve hergün talik olunur. 

BEİS — Altıncı madde hakkında mütalâa 
var mı S * 

TUVALİ HİLMİ B. — Efendim takririm var 
okunsun, 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Altıncı maddenin berveçhi zir tadilini teklif' 

eylerim, | 
İşbu madalya kftlb üzerine talik olunur. 

Bolu 
Tunalı Hilmi 

BEİS — Efendim Hilmi Beyin takririni ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
medi. AJtmcı maddeyi kabul edenler lütfen elle-

.rini kaldıran. Madde kabul edildi. 
MADDE 7.— Hukuku medeniyeden ıskat 

vecinayetle mahkûm olanların hakkı taliki ola
maz. Fakat madalye hatıra olarak veresesine in
tikal eder. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Iskat yan
lıştır, sakıt kelimesinin konulmasını teklif edi
yorum. 

BEİS — Yedinci madde hakkında söz istiyen 
yok, tadilname de yok. Binaenaleyh maddeyi 
reyinize arzediyörum. Yedinci maddeyi encüme
nin teklifi veçhile kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edildi. 
MADDE 8. — Yabıız bir nevi olan işbu madal

yanın şekli ve şeritleri bir numaralı levhada 
gösterilmiştir. 

BEİS — Sekizinci madde hakkında mütalâa 
var mı? (hayır sadaları). Sekizinci madde hak
kında söz alan yok, tadilname de yokı binaen
aleyh sekizinci maddeyi reyinize arzediyörum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Sekizin
ci madde kabul olunmuştur. 

MADDE 9. — Efrad ile küçük zabıtan ve 
zabıtan müstesna olmak üzere madalya harcı 
olarak üç lira alınır. 

BEİS — Dokuzuncu madde hakkında söz is-
tiyenler varmıî 

KASAN BASBİ B. (Karesi) — Beyhude pa
ra sarfediiecek, çok günah !... 

BEİS — Bu maddeye taalluku olan iki tak
rir vardır, okutturacağım. 

Riyaseti Celİleye 
Madalyaların yekdiğerinden farklı olması ve 

hidematuı tekerrürü halinde terfian ve tebdilen 
diğerinin itası daha ziyade baisi teşvik olacağı 
hatırasiyle maddenin berveçhi zir tadilini tek
lif eylerim. 

MADDE 9. — Madalyalar üç nevidir: altın, 
gümüş, nikeldir. Altın madalyaların şeridi ye
şil, gümüşün kırmızı, nikelin beyazdır. Cephe 
işareti olarak şeride kırmızı ilâve edilir. 

Yusuf 
Bitlis mebusu 

BEİS — Yusuf Beyin takririni kabul eden
ler ellerini kaldırsın* kabul edilmedi, 
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MAZHAR MÜFİB B. (Hakkâri)— Seki. 

zinci maddeyi kabul ettik, orada yalnız bir nevi 
dedik attık böyle bir teklif olamaz (Evet evet 
sesleri). 

Riyaseti Celilere 
ilk mefahiri milliyen olan bu madalyanın 

esmanı mukabilinde altundan imalini ve feda
kâr askere meceanen itasını teklif eylerim. 

Öenç 
Dr. Haydar 

BEİS — Haydar Beyin teklifini kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmedi. 
Dokuzuncu maddeyi encümenin teklifi veçhile 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE İO. — İşbu madalya ashabına me
murini mülkiye ve askeriye ite bilumum zabıta 
ve saire tarafından hürmeti mahsusada bulu
nulacaktır. 

BEİS — Onuncu madde hakkında söz isti-
yen var mil? (Yok sesleri). Binaenaleyh, madde
yi kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 11. — İşbu kanunun icrasına Bü
yük Millet Meclisi memurdur ve tarihi neşrin
den itibaren nıer'iyülicradır. 

REİS — On birinci madde hakkında tadil 
takriri var. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
On birinci maddenin berveçhizir İki madde 

halinde tertip ve kabulünü teklif ederim. 
MADDE XI — İşbu kanunun icrayı ahkâmı

na Büyük Millet Meelisİ memurdur. 
MADDE 12. — İşbu kanun tarihi neşrinden 

itibaren nıer'iyülicradır. 
Bolu 

Tunalı Hilmi 
REİS — Şu takrir usul ve kaideye de uıuva» 

fıktır. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 11 nci madde iki madde 
olmuştur. efemin. Şimdi kanun hakkında 
müstaceliyet teklifi var. Onu Heyeti Al iyenize 
arbedeyim. 

Riyaseti Oelileye 
tşînı. kanunun müstaceliyet ile müzakere ve 

kabulünü teklif ederim. 
Tokad ınebuau 

Mustafa 
(Kabul sesleri). 
BEİS — Müstaceliyet kabul edildi. Heyeti 

umumiyesini reye koymazdan evvel Söz Şükrü 
Beyindir. 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Karabasan Sahip) — 
Muhterem arkadaşlar; bu kanunun heyeti umu-

miyesi müzakere edilirken bulunamadnn, İnkı
lâp Meclisi olan böyle.bir Meclisin böyle bir ka
nunu kabul etmesi - Affınıza mağmren söyli
yeceğim - Biraz doğru değildir efendmi. Biz 
halkçılıktan, komünistlikten her gün, her zaman 
bahsederken ve bu suretle, fırkalar, zümreler 
teşkil ederken (Bunun onunla alâkası yok sa-
daları). Bilmem alâkası olsun, olmasın: inkılâp 
Meclisinin böyle şeylerle meşgu oması, madal
yalarla uğraşması doğru değildir ve bunun 
için bu kürsüden buna dair söz söylemek 
doğru değildir. Ben doğru bulmadığım için 
kanaatimi bu kürsüden söyliyeceğim, ister 
kabul edersiniz, ister kabul etmezsiniz, ben 
kendi düşündüklerimi, ben- kendi vicdanî
min emrettiği şeyleri söyliyeceğim. ' Kabul 
Heyeti Aliyenize aittir. Maksadım tabii kim
senin üzerine tesir yapmak değildir. Mec
lisi Âlinin elinde derdesti tetkik bir takım mü
him kavan'n var. Bilhassa, Teşkilâtı Esasiye 
kanunu ki, milletin en büyük devtlerine çare-
saz olacaktır, (Karar verdik sesleri). Efen
dim, bu karardan evvel onu tatbik etmek ica-
beder ve bu kanunu müzakere ile geçecek va
kitler ona sarfedilmeli idi. 

MAZHAR MUFİD B. 
verildi. 

(Hakkâri) — Karar 

MBMJ5T ŞÜKRÜ B. — (Mazhar Müfid Be
ye hitaben): Demin bendenize buyuruyordunuz 
ki, oradan değil, buradan söylersiniz. Zati âli
niz de söz alır buradan söylersiniz. Karar ve
rildiğini bendeniz de biliyorum. İki üç gün ev
vel karar verilmişti. Hattâ dünkü gün müza
kere edilecekti, edilemedi. .Zati âlîniz burada 
değildiniz. Binaenaleyh, böyle bir kanunun 
Meclisten çıkması doğru olmaz. Bilhassa bir 
istiklâl mücahedesinin madalyası olmak üzere 
çıkacak bu kanunun ikinci maddesi teessürümü 
mucip oldu. Mebuslar kendi kendilerine ma
dalya takmak için kamın yapıyor. Madalya ka
nunu çıkarıyorlar derler. Ayıp efendim, bu ne 
kadar ayıp şeydir, ayıptır, günahtır efendiler. 
(Gürültüler). Bunu ben yapmıyorum, siz yapı
yorsunuz, memlekete bomba koyuyorsunuz. 

(Sen koyuyorsun sesleri). Ben koymuyorum 
efendiler,- siz koyuyorsunuz. Bunu zaman gös
terecektir. Binaenaleyh, bu kanun yapılırken 
mebuslar için yapılmaz, tarih bunu kaydetmi
yor. Kanun fedakârlık yapan insanlar için ya
pılır, Bıı sizin kendiniz için, Bilmemki no şere-
fi vardır? Şeref, şerefi insaniyettir efendiler, ma
dalya şeref bahsetmez. Vazife, vazifei vatanive-
dir. Madalya için yapılmaz efendiler. Madalya 
için yapanlar, vazifeşinas adamlar değildir. 
(Ayak patırtıları, gürültüler) efendiler! 

HAMDİ KAMTK B. (İzmit) — Fakat; sîz 
madalyayı daha evvel alacaksınız, zabta geç
mesi için söylüyorsunuz. 
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MEMET ŞÜKRÜ B, (Devamla — Evet za

bıtta bulunsun diye söylüyorum. Ona şüphe 
yoktur. Tarihe, karşı vazifemi, yapıyorum. Bi
naenaleyh, efendiler, eğer ki istiklâl madalyası 
yapacaksak, istiklâl hususunda fedakârlığı gö
rülen, istiklâl uğrunda mücahede edenler için 
yapılır, yoksa mebuslar için yapılmaz. 

MAZHAR MÜrtT B. (Hakkari) — Kanunu 
okumadan.,. 

MEMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Hayır 
efendiler, okudum, ikinci maddesini bir daha 
okuyayım da Mazhar Müfid Beyefendi duysun 
(Dâvayı muhik ve m esrinim uzu...) (Gürültü
ler). 

REİS — Heyeti ıımumiyesi hakkında söyle-
yin. 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Efen
dim, Heyeti unmmiyesi demek maddeler de-
hıektir. Maddelerden bahsetmek heyeti umumi-
yeden bahsetmek demektir. Bir şeyin heyeti 
umumiyesi onu ihtiva eden maddelerdir. Bun
lardan bahsetmezsek heyeti unmmiyesinden de 
bahsetmeyeceğim. Binaenaleyh, Mazhar Müfit 
Beye söylüyorum, ikinci maddeyi ben okuma
mışım, kenileri okunmştur. Tekrar ediyorum. 
Bir daha okuyorum, kendileri de okusun s « Dâ-
vâyi muhik ve meşruumuzu ihzar ve müdafaa 
eden Büyük Millet Meclisi azalarına birer ma
dalya verilir*». 

HAMDt NAMDX B. (tamit) — Medalye de
ğil, madalyadır. 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Devamla) — [Hamdı 
Namık Beye] Siz dün seyyiat ile seyahat vara
kasını tefrik edemİyordunuz . efendim. Şimdi 
kalkrpta benim sözümü tashih etmeyiniz. Ma-

Ahmed Ef. (Muş), Derviş B. (Bitlis), Ali 
Haydar B. (Genç), Sadık B. (Kırşehir), Hüse
yin Hüsnü Ef (İsparta), Salâhattin B. (Üskü
dar), Mustafa Lûtfi B. (Siverek), Mustafa Ze
ki B. (Dersim), Di\ Abidin B. (Lâzistan), Mus
tafa Fehmi Ef. (Bursa), Yahya Galip B. (Kır
şehir), Ali Ulvİ B. (Burdur), Mustafa Ef. (An
kara), Sabit Ef. (Kayseri), Yusuf Ziya B. (Mer
sin), Abdnlgatıİ Ef. (Siverek), Sırrı B. (Erga-
ni), Dr. Suad B. (Kastamonu), Yusuf B. (De
nizli), Atıf B. (Kayseri), Vehbi B. (Bitiş), Hüs-
rev B. (Trabzon), Faik B. (Cebelibereket), Fu-
ad B. (Bolu), Mustafa Sabri Ef. (Siird), Ka
sım B. (Muş), Haşan Basri B. (Karesi), Yusuf 
İzzet Pş. (Bolu), Memet Ef. (Gümüşane), Rifat 
B. (Tokad), Vehbi Ef. (Konya), Tunah Hilmi B. 
(Bolu). Mahmud Said B. (Muş), Neşet B. .(Üs-

,1336 0 : 2 
kamı riyasetin daha evvel ihtar etmesi lâzım ge
lir (Şahsiyata girişilmesin sadalan). Binaena
leyh Bendeniz bu kanunu okudum, okuduğu^ 
mu da bu kürsüde elimde tutmakla ispat ede
rim. Bu kürsüi âliye kanunu okumadan evvel 
çıkmıyorum. Binaenaleyh, biz istiklâli milli
miz uğrunda ve istihlâsı vatan uğrunda feda
kârlık yapmak istiyorsak yalnız bu uğurda mü
cahede edenlere verilmek üzere kabul edilir, 
Yoksa böyle on sekiz maddelik bir kanun değil, 
mebuslara verilecek, bilmem ne, Öyle değil, 
bendeniz heyeti umumiyesi hakkında söylüyo
rum. Yazıktır, günahtır. Büyük Millet Mec
lisi inkilâpkâr bir Meclistir. Bu Meclisin şerefi 
inkilâbisînİ muhafaza etmek istiyorsanız bu ka
nunu, kabul etmeyiniz. 

REÎS — Kanunun heyeti umumiyesinin tâ
yini esami ile reye vazı on beş imza ile teklif 
olunuyor. Tâyini esami ile reye vaz mecburi
yetindeyiz, Kanunu kabul edenler beyaz, etmi-
yenler kırmızı rey istimal buyuracaklar. Bey
lerinizi istimal edersiniz. 

Dahilî posta paketleriyle kıymeti mukadde-
reli mekâtipten yüze bir ücreti teminiye ahzi 
hakkındaki kanunda (86) zat reye iştirak et
miş ve (9) müstenkif (1) redde karşı 76) reyi 
kabul ile kanun kabul edilmiştir. 

Efendim, istiklâl madalyası kanununda 
v&yv: İştirak eden zevat, nisabı ekseriyet muci
bince 86 yi bulmadığı için muamele tamam de
ğildir. Yeniden rey istihsali icabediyor. Pa
zartesi günü bir buçukta İçtima etıüek ve teşki
lâtı mahsusa hakkındaki kanun müzakere edil
mek üzere celseyi tatil ediyorum, 

(4,35 sonrada celseye nihayet verildi). 

üdar), Memduh B. (Karahisarşarki), Süleyman 
Sırrı B. (Yozgad), Hüseyin Hüsnü B. (Bitlis), 
Operatör Emin B. (Bursa), Arif B. (Bitlis), 
Mazhar Müfid B. (Hakkâri), Ömer Mümtaz B. 
(Ankara), Ahmed Mazhar B. (Üsküdar), Abdül-
halim Çelebi Ef. (Konya), Nadir B. (İsparta), 
Hacı Veli Ef. (Eskişehir), Memed Nusrat Ef. 
(Erzurum), Afomed Ferid B. (istanbul, Ab
dullah Ef. (izmit), Rağıb B. (Kütahya), Ri
fat B. .(Konya), Ali Vasıf B. (Gertç), Esat B. 
(Lâzistan), Atıf B. (Bayezît), Dr. Adnan B, 
(istanbul), Hasan Fehmi B. (Gümüşane), Rıza 
B. (Muş), Hüseyin Hüsnü Ef. (Üsküdar), Tevfik 
B. (Dersim), Dr. Mustafa B. (Kozan), Fikri B. 
(Genç), Atıf Ef. (Ankara), Salih Ef. (Siird), 
Mustafa Vasfi B. (Toad), Memed Hulusi Ef. 

Ihıdut sıhhiye resminin tezyidine dair kanunu kabul edenler 
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(Yozgad), Diyab Ağa (Dersim), Abdtügani B. 
(Muş), Necip B. (Ertuğrul), Hayri B. (Dersim), 
Derviş B. (Mardin), Mamet B. (Biga), Halil 
Hilmi E l (Karahisarı Sahip), Nuri B. (Bolu), 

DahiH posta paketleri 

Muhtar B. (İstanbul), Mahmut Sait B. 
(Muş) Dr. Abklin B. (Lâssistan), Memet Veh
bi B. (Karesi), Naim E l (İçel) Salih Ef. (Er
zurum), Operatör Emin B, (Bursa), Hasan Bas-
ri B. (Karesi), Sırrî B. (Ergani), Memed Hu
lusi Ef. (Yozgad), Memed Emin B. (Ergani), 
Dr. Rıza Nur B. (Sinob), Ziya B. (Bitlis), Mus
tafa Lûtfi B. (Siverek), Yusuf B. (Denizli), 
Tufan B. (Hakkâri), Neeib B. (Ertuğrul), Hü
seyin Hüsnü Ef. (Üsküdar), Yasin B. (Olti), 
Alı UM B .(Burdur), Şevket B. (Sinob), Mem-
duh B, (Karahisarı Şarki), Yusuf İzzet Pş. 
(Bolu), Dr. Adnan B. (İstanbul), Şeyh Fevzi 
E l (Erzincan), Fikri B.-(Genç), Esad B, (Lâ-
zistan), Sadık B. (Kırşehir), Ali Rıza Ef. (Ba-
tum), Dr, Ali Haydar B. (Geni;), Mahmud 
Esad B. (kmir), Salih E l (Sİird), Cemil B. 
(Kütahya), Hüsrev B. (Trabzon), Memed 
Nusret E l (Erzurum), Nuri B. (Bolu), Diyab 
Ağa (Malatya), Ahmed Ferid B. (İstanbul), 
Derviş B; (Mardin), Hakkı Pş. (Niğde), Yu-

•'Halil İbrahim E l (Eskişehir), Hüseyin Hüs
nü B. (Bitlis), Mustafa Zeki B, (Dersim), Mem-
dulı B. (Karahisarı Şarki), Dr. Fuad B. (Bo
lu), Cevdet B. (Kütahya), Hüseyin Avni B. 
(Kozan), Feyzi E l (Malatya), Diyap Ağa 
(Dersim), Ata B. (Niğde), Esad B. (Lâzistan), 
Mustafa E l (Ankara), Memed Emin B. (Er
gani), Salih. Ef. (Sürd), Arif B. (Bitlis), 

Esat E l (Aydm), Naim Ef, (içel), Cevad B. 
(Bolu), Tufaıı B. (Hakkâri), Hüseyin Avni B. 
(Kozan), Sıtkı B. (Malatya), Dr. Abidin B. (Lâ-
zisjtan), Cevdet B. (Kütahya), Vehbi B, (Niğde). 

kanununu kabul edenler: 

suf Ziya B. (Mersin), Ömer Mümtaz B. (Anka
ra), Necib B. (Mardin), Abdülhalim Çelebi 
E l (Konya), Atıf B. (Bayazıt), Mazhar Mü-
fid B. (Hakkari), Tahsin B. (Aydın), Eyüb 
Kabri B. (Eskişehir), Mustafa Zeki B. (Der
sim), Abdurrahman Lâmi E l (Ayıntab), Re
şat B. (Saruhan), Rasİm B. (Sivas), Mustafa 
Fehmi-El (Bursa), Kâzım B. (Karesi), Ali 
Vasıf B. (Genç), Mustafa Sabrı Ef. (Sürd), 
Şeyh Servet Ef. (Bursa), Ahmed Mazhar B. 
.(Üsküdar), Rüstem E l (Olti), Hüseyin Hüsnü 
B. (İsparta), Mesud B. (Karahisarı Şarki), 
Şakır B. (Ankara), Neşet B. (Üsküdar), İbra
him Süreyya B, (Saruhan), Cevad B. (Bolu), 
Süleyman Sırrı B. (Yozgad), Ömer Lûtfi B. 
(Amasya), Hamdı Namık B. (İzmit), Atıf 
E l (Ankara), Atıf B, (Kayseri), Abdülgani 
"B. (Siverek), Ömer Mümtaz B. (Ankara), Ha
lil İbrahim Ef. (Eskişehir), Salâhattin B. (Üs
küdar), Sıtkı B. (Malatya). 

Kanunu reddedenler: 

Esad Ef. (Aydın), Halil İbrahim B. (An- | talyâ), 

On mebus müstenkif. 

Nüfus haralarının tezyidi hakkındaki kanunu kabul edenler: 

reddedenler: 

I talya), 

s müstenkif. 

mdaki kanunu kabul edenler: 

Mahmud Celâl B. (Saruhan), Şevket B. (Si
nob), Fent B. (Çorum), Ali Rıza Ef. (Ba-
tuııı), Atıf E l (Ankara), Salâhattin B. (Üs
küdar), Sırrı B. (Ergani), Fikri B. (Genç), 
Abdülhalim Çelebi Ef. (Konya), Celâl B. 
(Genç), Ahmed Hamdi B. (Ertuğrul), Rüştü 
B. (Ergani), Mustafa Vasfi B. (Tokad), Ömer 
Mümtaz B. (Ankara), Cevat B, (Bolu), Mah-
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mud Esad B. (İzmir), Ahmed Ferit B. (İstan
bul), Mustafa Lûtfi B. (Siverek), Hamdi Na
mık B. (İzmit), Mesut B. (Karahisan Şarki), 
Naim Ef. (İçel), Hasan Fehmi B. (Gümüşane), 
Abdülgani B. (Siverek), Dr. Abidin B. (Lâzis-
tan), Yusuf B. (Denizli), Mahmut Sait B. 
(Muş), Dr. Ali Haydar B. (Genç), Abdülhak 
B. (Dersim), Hasan Hayri B. (Dersim), Kâ
zım B. (Karesi), Memed Hulusi Ef. (Yozgad), 
Ali Ulvi B. (Burdur), Ömer Lûtfi B. (Amas
ya), Tahsin B. (Maraş), Neşet B. (Üsküdar), 
Hüsrev B. (Trabzon), Sadık B, (Kırşehir), 

Hüsnü Ef. (Üsküdar), AH Vasıf B. 
Nuri B. (Bolu), Süleyman S*m B. 

Hüseyin 
(Genç), 
(Yozgad), Sıtkı B. (Malatya), Hakkı Pş / (Niğ
de), Fikri Faik B. (Genç), Memed Nadir B. 
(İsparta), Hasan Basri B. (Karesi), Derviş B. 
(Mardin), Eyüb Sabri B. (Eskişehir), Atıf B. 
(Kayseri), Mazlıar Müfid B. (Hakkâri), Sa-
lâhattin B. (Üsküdar), Faik B. (Cebelibereket), 
Ziya B. (Bitlis), Yusuf Ziya B. (Mersin), Atıf 
B. (Bayazıt), Rifat Ef. (Konya), Tufan B. 
(Hakkâri), Şeyh Fevzi Ef. (Erzincan). 

Kanunu reddedenler: 

'İbrahim Süreyya B. (Saruhan), Tahsin B. 
(Aydın), Tunalı Hilmi B. (Bolu), Halil İbra
him B. (Antalya), Esad Ef. (Aydın), Musta
fa Sabri Ef. (Siird), Hüseyin Hüsnü Ef. (İs

parta), Mustafa B. (Karahisan Şarki), Me
med B, (Biga), Memed Hulusi Ef. (Karahisa-
n Sahib), Feyyaz Âli B. (Yozgad), Tahsin Ef. 
(Mardin). 

İki müstenkif. 

frttei 




