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BİRİNCİ GELSE ; 

Açılma saati : 'Badezzeval saat 1,10 
REtS — Reisfeâni vekili Vehbi Ef. Hasretleri 

KATİPLER : Feyyaz Ali B. (Y<wgad), fRasdm B. (Sivas) 

REÎS — Efendim, Meclisi açıyoruz. Zaptı 
«a bık hulâsası okunacak lütfen dinliydim. 

(Zaptı sabık hulâsası okunda) 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 
Birinci celse 

Iteİsl sani Vekili Vehbi Efendi Hazretlerinin 
tahtı riyasetlerine zevali saat 1,15 de inikat 
ve zaptı sabık hülâsası kıraat ve tashihan ka
bul edildi. Âzayİ kiramdan beş zata mezuniyet 
itası tensip, Tokad mebusu Rifat Beyin To-
kad'dakİ Kalhanenin belediyeye terki hakkında
ki takriri Lâyiha encümenine, Yozgad mebusu 
Süleyman Sırrı Beyin Mebusanm dâva vekâle
tiyle iştigal eylememelerine dair olan takriri 
Kanunu esasi encümenine havale olundu, izmit 
mebusu Hamdi Beyin matbuata müteallik iki 
takririnin perşembe ruznamesine alınması ka-
rargir oldu. Bilâhare Teşkilâtı Esasiye lâyihai 
kanuniyesinin Hükümetin teklifindeki besinci 
maddesinin müzakeresi için celsei hafiye akdo-
lundu. 

İkinci celse 
ikinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendi

nin tahtı riyasetlerinde zevali saat üç buçukda 
inikad ederek Teşkilâtı Esasiye lâyilıai kanuni
yesinin besinci maddesi müzakere edilmiş ise de 
Mecliste ekseriyet kalmadığından yoklama icra 
ve perşembe günü içtima edileceği tebliğ olu
narak saat 5 de celseye nihayet verildi. 

Beis vekili Kâtip 
Hasan Fehmi Feyyaz Âli 

REtS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mü
talâa var mı? 

HASAN BABRI B. (Karesi) — Celsei hafi
ye istenmesi Teşkilâtı esasiye ile alâkadar ol
duğu esasına müstenit değildi. Yani alelıtlak 
istenmişti. Teşkilâtı esasiye ile alâkadar mıdır 
değil midir bunun hakkında bir şey geçmemiş
tir. Binaenaleyh alelıtlak celsei hafiye akdi 
hakkında takrir verildiğine dair tashihat icra 
edilsin. 

&StS — Peki o yolda tashih olunsun. Başka 
mütalâa dermeyan edecek var mı? 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğml) — Dün
kü gün yoklamada mevcut olmıyan zevat kim
lerse isimleri okunsun efendim. 

KATÎP — Geçti efendim. 
NEOÎB B. (Ertnğml) — isimlerinin okun

masına lüzum yok mu? 
REtS — Geçti efendim, 
Zaptı sabık hulâsasını tashih veçhile kabul 

buyuranlar lütfen ellerini kaldırsınlar. Tashih 
veçhile kabul olunmuştur efendim. 

5 — TEZKERELER 
i. — Erzurum mebusu Nusret Efendinin, 

Erzurum, Van ve Bitlis muhacirlerine muave
net edilmesi hakkındaki takririne cevaben Da
hiliye vekâletinden mevrut tezkere 

REtS — Efendim, evrakı varideye geçiyo
ruz. Mülteci ailelerinin tehvini ihtiyaçlarına 
çalışmakta olduğuna dair Dahiliye vekâletin
den mevrut bir tezkere var. Berayi malûmat 
okuyacağız: 

MUSTAFA B. (Dersim) — ölüyorlar ve 
ölmeğe gayret ediyorlar. 

Heyeti Vekile Riyaseti Ceülesıne 
Şeref mevrut 27 teşrinisani 1336 tarih ve 

699/1468 numaralı emirnamei sâmileri arizei 
cevabiyesidir: 

Sureti melfufen mersul takrirde mebhus 
mülteci ailelerinin vaktiyle memleketlerine 
iade ve yollarda iaşeleri için İktiza edip Kon
ya'dan nakden Sivas'a gönderilmesi takarrür 
eden yirmi bin liranın vesait fıkdanından ve 
Sivas Bankı Osmanisindeki mebaliğin ordu ih
tiyacına inhisarından dolayı nakli teehhür et
mişken bu defa irsali çaresi temin ve esasen 
icabı muamele ve kendilerini zaruretten vikaye 
lüzumu mukaddema gerek Makamı vilâyete ve 
gerek mahallî muhacirin müdiriyetine tebliğ 
kılınmıştır. Bu işlere nezaret ve lâzimei inti
zamı temin zımnında izam edilmiş olan müfet
tişlerden bu bapta kariben acınacak rapor 
muhteviyatının da başkaca arzolunacağı mâ
ruzdur. 

30 teşrinisani 1336 
Dahiliye vekili namına 

Sıhhiye vekili 
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TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Geçen sefer 

verilen bıv takrirde Garpte mücadele edip bdl-
mecburiyc bu taraflara iltica eden dindaşlarım 
hakkında da bir fıkra Vardı; Buna dair hiç bir 
malûmat zikredilmemiş. 

3. — LAYİHALAR 

fa — Azerbaycan ve Gürcistan ve sair me-
maliki şarkiyeyc müzaJıcratt siyasîye için gön
derilecek heyetin harcırahı karşılanma^ üzere 
Hariciye, vekâleti bütçesine 15 bin lira zammı-

na dair kanun lâyihası 

R E l S — Hariciye vekâlelf bütçesine 15 bin 
lira zammına dair bir lâyiha var, Mııvazeneİ 
maliye encümenine veriyoruz, 
• Divanı Riyasete kâtip intihabınınmuva-

fık olduğuna dait' Divanı Riyasetin kararı var, 
münasip görürseniz okuyalım. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Beis Bey deminki 
sual bizim sualimizdi. Hilmi Beyin bahis bu
yurdukları sualin cevabı değildir.' Eğer o sua
lin cevabı ise kâfi göremem efendim. 

KATİP FEYYAZ ÂLÎ B. (Yozffad) — Bu 
onun cevabı değil efendim bu Erzurum, Bitlis, 
Kastamonu, Mardin mebusîarı Beylerindir. Bu 
mevzuubfthis olan o takrir değildir. 

2. — AZAYt KİRAM MUAMELÂTI 
1. — Divanı Riyaset kâtipliklerine iki zatın 

intihabı • 

BEİS — Efendini, Divanı Riyasete ikî kâtip 
intihabı muvafık olduğuna dair Divanı Riyaset 
kararı vardır. Münasip görülürse okunsun ve 
kâtip intihabımda bugün mü yapalım? Bugün 
yapılmasını münasîb görenler lütfen ellerini 
kaldırsınlar. (Muvafıktır sadaları). Muvafık 
görülmüştür. 

Divanı Riyaset kararı 
Meclis katililerinden iki zatın istiklâl mah

kemesi âzalığma intihap edildikleri ve bir za
tı dahi uıezunen dairei intihftbiyesinde bulun
duğu cihetle âzahğa intihap edilenlerin yerle
rine diğerlerinin intihabı lüzumuna dair Mar
din mebusu Necib Bey tarafından verilip Heyeti 
Umumiye tarafından Divanı Riyasete muhav-
vel takrir mündericatı vazifei kitabete ve Di
vanı Riyaset ekseriyetine halel getirilmemek 
noktai nazarından muvafık görülmüş olmakla 
Heyeti Umuuıvyeye arzolunur. 
Reis vekili Reis vekili İdare memuru 

Vehbi Hasan Fehmi Buad 
Kâtip 

Feyyaz Âli 
REİS — Efendim, şimdi intihap ederken 

esamiyi okuyorum, Reyler atılsın mı, yoksa 
hademe tavafından sepet gezdirilmek suretiyle 

mi toplansın? (Esami okutmakla vakit geçer, 
sepet gezdirilsin sada'lar|). 

MUSTAFA B. (KaraMaan Şarkî) — Esami 
okunmazsa suiistimal olur. 

REİS — Divanı Riyasete iki kâtip intihap 
olunacak (Üç kâtip sadaları). 

İki efendim. 
MUSTAFA ZEKİ B. (Dersim) — Bir de 

mezun vardır, üç kâtip İntihap olunmalıdır. 
(üçtür sadaları). 

REİS — İkidir efendim. 
HASAN FEHMİ B. (GumÜş&ue) — Müsaade 

Ijuyunımnısunuz Reis Beyefendi? Reyi hafi ile 
olan intihaplar kontrolle olur. Bu şekil itse re
yi hafi olmaz. Reyi aleni olur. Eğer müsaade 
buyuruı-sanız iki ce^se arasına bırakalım. Böyle 
yapılan intihapların daima üç defa tekrar 
edildiği ve nihayet ekseriyeti izafiye ile netice
lendiği tecrübeten sabittir. İki celse arasına 
bırakırsak arkadaşlar bir dereceye kadar anla
şılmak suretiyle belki bir intihapta çıkmış olur. 
Bu şekilde yapılan İntihap mâkûl ve muteber 
olamaz. Bundan vazgeçerek evrakı varideyi 
çıkaralım, teneffüsten sonra ikİnei celsenin ip
tidasında bashyahm, 

REİS — Bugün olması karar altına almdr. 
(Kabul kabul sadaları). Bunun ikinei celsede 
yapılmasını arzu buyurur musunuz? Kabul bu
yuranlar ellerini kaldırsın. Şimdi intihap olun
masını ai'zu edenler lütfen ellerini kaldırsın 
Şimdi intihap olunacaktır. (Reyler toplandı). 

REİS — Ârayi tasnife Ali Ulvi Bey (Bur
dur), Tahir Efendi (Kângıri), Ragıb Bey (A-
maya) memur edilmişlerdir. Biz müzakereye 
devam edelim. 

9. — MAZBATALAR 
i, — Bolu mebusu Dr. Fuad Beyin, Akça-

su ve Karasu nahiyelerinin kasa haline ifrağına 
ve Ahıyunt nanıiyle bir kasa teşkili hakkında 
iki adcd teklifi kanunisi ve Lâyiha encümeni 
mazbatası (2/147, 2/148) 

RJSİS — Akçaşehir ve Alpagut kazaları teşki
line dair Bolu mebusu Eııad Beyin takririnin 
Heyeti Vekileye havalesi hakkında Lâyiha en
cümeni'mazbatası var Heyeti Vekileye havale 
edeceğiz. 

Dr. FUAD B. (Bolu) — Söz istiyorum. 
Efetıdiler, isterseniz okunsun veyahut bendeniz 
söz söyliyeceğim. Lâyiha encümeni doğrudan 
doğruya Hükümete havalesine karar vermiş. 
Heyeti muhteremenizden rica ediyorum. Bu 
teklifi kanunimiz Dahiliye encümenine havale 
edilsin. Dahiliye encümeni tetkikatını yapar. 
Tabii neticesi yine Heyeti Âliyenize gelecektir. 
Heyeti Umumiye hakem olur. (Muvafık sadala
r ı) . Müsaade buyurursanız Bolu hakkında biraz 

— 270 — 
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izahatta bulunayım. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Hayır 
hayır. Hacet yok. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Mazba
ta okunsun. (Dahiliye encümenine sodaları). 

ESAT B. (Lârifrtan) — iştirak ediyorum, 
Dahilîye encümenine gitsin, orada tetkik edil
sin, esnayi tetkikmda mesele halledilmiş ve hem 
de tesri edilmiş olur, 

REİS — Dahilîye encümenine havalesini ar
zu buyuranlar ellerini kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

2. — Sinob mepusu Şerif Beyin, Sinob'da 
köprü ve şose inşası hakkında teklifi kanunisi 
ve Lâyiha encümeni mazbatası (2/139) 

REİS — Kızılırmak üzerinde bir köprü in
şası hakkında Sinob mebusu Şerif Beyin takri
rinin Nafia vekâletine havalesine dair Lâyiha 
encümeni mazbatası var, Nafia vekâletine ha
vale ediyoruz. (Muvafık sadalan). 

3. — Kütahya mebusu Besim Atalay Beyin, 
Düşman mezaliminin tesbiti hakkında teklifi ka
nunisi ve lâyiha encümeni mazbatası (2/143) 

BEÎS — Düşman mezaliminin bir kitap şek
linde neşri hakkında Besim Atalay Beyin teklir 
finin nazarı dikkate alınmağa şayan olduğuna 
dair lâyiha encümeni mazbatası var. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Şayan 
olmadığına dairdir. 

REİS — İ-Şayan ohııadKgına dair, ben yanlış 
okumuşum, 

Lâyiha encümeni mazbatası 
Vatanın şark, garp ve cenup havalisinde 

düşmanların, tahtı işgallerinde bulunan mahal
lerde din kardeşlerimize reva gördükleri meza
lim ve fecayia ait vesaikin derç ve cemi vo me-
nazırı fociayı irae eder fotoğrafilerin ahziyle 
bir kitap şeklinde tabı ve neşri lüzumuna Be
sim Atalay Beyin Encümenimize muhavvel tek
lifi kanunisi mütalea olundu. Esasen bu gibi fe-
cayi ve mezalimin cemi delâiliyle bir kitap şek
linde euzarı insaniyete arzı Dahiliye vekâletin
ce mukarrer bulunmuş ve bu hususta şimdiden 
lâzımgelen teşebbüsatta bulunduğu da anlaşıl
mış olmakla şu hale nazaran iktisabı kanuniyet 
etmesine mahal kalmamış olan teklifi mezkûrun 
Encümen iınizce nazarı dikkate alınmağa şayan 
görülmiyerek reddine karar verildi. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Taallûku var
dır, lütfen irşat encümenine havale edilsin. Bir 
kere oraca tesbit edilsin. 

SIRRI B. (İzmit) — Zaten mahalli aidi ora
sıdır. 

REİS — Efendini, şimdi bir Lâyiha encüme
ninin mazbatası var, bir de Hilmi Beyin tekli
fi var, bunları ayrı ayrı reye koyacağım. Lâ
yiha encümeninin mazbatasını kabul buyuran

lar... (Hayır, hayır, ret, ret sadalan). Şu hal
de irşat encümenine havalesi kabul .ediliyor. 
irşat encümenine havale edildi. 

4. — Yozgad mebusu Feyyaz Âli Beyle rü-
fekastmn, Boğazlıyan kaymakamı Kemal Bey 
merhumun ailesine maaş tahsisi hakkında tekli
fi kanunisi ve Lâyiha encümeni mazbatası 
(2/149) 

REİS '— Maslup kaymakam Kemal Beyin 
ailesine maaş tahsisi hakkındaki Süleyman Sim 
Beyin teklifinin Heyeti Vckileye havalesi lüzu
muna dair Lâyiha encümeni mazbatası var, He
yeti Vekileye havale ediliyor, 
TUNALI HÎLMİ B. (Bota) — Maslup ve mer-

hum şehit Nusret Beyin ailesine de maaş tahsis 
edilecekti, istihbaratı hususiyeme nazaran bi
çare aile sefil ve perişan bir halde yaşıyor. Lüt
fen o da biran evvel müzakere edilip maaş tah
sis olunsun. 

REİS — Hilmi Bey! geldiğinde o da müza
kere olunur. 

5. — Karahisarı Sahip mebusu Mustafa Hu~ 
lûsi Efendinin, emvali eytam hakkında teklifi 
kanunisi ve Lâyiha encümeni mazbatası (2/141) 

REİS — Emvali eytam hakkındaki Karahi-
sar mebusu Mustafa Hulusi Efendinin teklifi
nin Seriye ve Muvazenei maliye encümenlerine 
havalesi' hakkında Lâyiha encümeni mazbatası 
var, Seriye ve Muvazenei maliye encümenlerine 
havale ediyoruz. 

6. — Adana vıebusn Zekâİ Beyin, İstiklâl 
mahkemeleri kanununa bir madde ilâvesine da
ir teklifi kanunisi ve Lâyiha encümeni mazba
tası (2/154) 

KEÎS — İstiklâl muhakematı kanununa bir 
nıaddei ınüzeyyele ilâvesi hakkındaki Zekâi Be
yin teklifinin muvafık olmadığına dair Lâyiha 
encümeni mazbatası var, onu okuyacağız: 

Lâyiha encümeni mazbatası 
İstiklâl mahkemeleri kanununun birinci mad

desinin zeylinde «Memleketin kuvayi maddiye 
ve mâneviyesinin her ne suretle olursa olsun 
kesrü tenkisine sai edenlerin icrayi muhakeme
lerinin mekahimi mezkûreye mevdu bulunduğu» 
muharrer olmasına ve bu sebeple gerek htikkâ-
ını adliyenin ve gerek zabıtanın ve ümerayi as
keriye ve saire ile memurini mülkiyenin vazifeİ 
memuriyetlerindeki suiistimalleri kuvayi mad
diye ve mâneviyei memleketi tenkis ettiği içti-
hadiyle salâhiyeti kazaiye dahilinde telakki edi
lerek mehakîmi mezkûrece muhakeme edilmekte 
olduğundan içtihaden ifa edilegelmekte bulu
nan şu muamelenin bir nıaddei müzeyyele ile 
tasrihan İstiklâl mahkemelerinin salahiyeti ka-
zaiyeleri dairesine ithali lüzumuna dair Adana 
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mebusu Zekâi Beyin Heyeti umumiyeden ma-
havvel teklifi kanunisi Encümenimize* mütalea 
ve icabı müzakere olundu. Meclisi Alinin tedvin 
ve neşrettiği bir kanunun tavzih ve tefsiri yine 
kendisinin hakkıdır. Kanunen ve sarahaten bahş 
ve tâyin olunmuş vazife haricinde İstiklâl meha
kimi böyle bir muameleye ve memurun mahkû
miyetine iptidar etmiş ise bittabi dairei salâhi
yetini tecavüz etmiştir. Binaenaleyh maksat ve 
gayei teşekkülü .ordunun zaptü rapt«ıı ve fira
rın sureti katiyede ademi vukuunu temin ve hi-
yaneti vataniye eüraıünü irtikâpla memleket ve 
milletin selâmetini tehlikeye ilkaya ictisar eden
lerin tecziyelerinden ibaret olan mehakîmi mez-
küre vezaifinin şu suretle teksir ve tezyidi el-
yevm her birinde derdesti muhakeme bulunan 
bunca eşhasın temadii mevkufiyetlerini tjadi ol
makla beraber memurin ve hükkâmın da istik
lâl mahkemelerince muhakeme ve tecziye edile
ceklerini anlıyaıı bir takım erbabı tezvir ve 
mefsedetin bilir bilmez memurin haklarında ih
bar ve şikâyatta bulunarak mehakimi mezkûre-
yi beyhude işgal ve memurinin de kesri haysi
yet ve şereflerine ictisar eyüyecekleri derkâr bu
lunduğu cihetle teklifi mezkûr Eneümenimizce 
muvafık görülnıiyerek reddine karar verilmiştir, 

5 kânunuevvel 1336 
REİS — Bu hususa dair söz söyliyecek var 

mı? 
MUSTAFA B. (Tokad) — Memur olmuş, 

zâbİt olmuş mücrim ise eeza görmesi lâzımdır. 
Başka çare yoktur. 

EMİR Ps. (Sivas) — İstisna yoktur. Katiyen • 
olamaz. 

MALİYE V. FERİT B. (İstanbul) — Zekâi 
Beyin teklifi okunsun. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Ceza 
görmesin diyen yoktur. 

İkinci zeyil 
Alelûmum hükkâm ile zâbitan ve ümerayi 

askeriyenin ve rüesayİ memurini mülkiyenin va-
zifei memurelerindeki suiistimalât, kuvayi mad
diye ve mâneviyei memlekit tenkis edeceği ci
hetle, İstiklâl melıakiminin bulunduğu mmta-
kalarda mehakimi ınüşarünileyhaca rüyet ve mu
hakeme olunur. 

,(Pek doğru, muvafık sadalan). 
OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Müsaade 

buyurun arzedeyim. Efendim, Zekâi Bey arka
daşımız malûmu âlileri bir iki ay İstiklâl mah
kemesi âzalığında bulundu. Kendisi değerli ar
kadaşımızdır. Herhalde teklif ettiği maddei ka-
nnniyenin kabulü muvafık olur. Şayet kabul 
edilmezse Lâyiha encümeninin mazbatası hiç ol
mazsa tefsir mahiyetinde olmak üzere kabul 
olunsun. Memurin ve zâbitan da İstiklâl mah
kemelerinde muhakeme edilsin efendim. (Adli
ye encümenine sadalan). ı 

NEOIB B. (Ertttğrul) — Efendim, bir mü- I 

essif vaka arzedeceğim: Dünkü gün Kütahya 
Kadısı Ahmed Asını Efendi buraya geldiler. 
Kendisi gayet muhterem bir zattır. Kütahya'da 
bulunduğu sırada Kütahya mutasarrıfı Esad 
Beyin Eskişehir mutasarrıflığına tahvili dolayı* 
siyle vazifei vekâleti Hâkim Efendiye tevdi et
mişler. Geçende İstiklâl mahkemeleri kanunu
nun müzakeresi esnasında, yani firari asker 
ailelerinin tehciri mevzuubahis olmuştu ve bu 
tehcir meselesinde emvalinin gasbedilraemesi su
reti katiyede karargir olmuştu. Halbuki Kütah
ya mıntakasında firar edenlerin efradı ailesi, 
amcası, dayısı, halası her kimi varsa, hep teh
cir edilmiş ve hepsi de Kütahya içinde sefalet 
içinde yüzüyorlarmış. Bu evrak döne dolaşa 
mutasarrf vekili olan bu Hâkim Efendiye inti
kal etmiş. Hâkim Efendi bu meseleye vazıyed 
eder. Bunun doğrudan doğruya İstiklâl mahke
melerinin vazifeleri dahilinde olduğundan ba
hisle bu evrakı İstiklâl mahkemesine göndere
ceğim der ve firarilerin akraba ve taallüka-
tından kadın, çoluk ve çocukların da İstiklâl 
mahkemeleri huzuruna sevkedileceğini beyan 
eder. Bunun üzerine hâkim Efendi tehdide mâ
ruz kalır. Oranın mmtaka kumandanı - ismini 
bilemiyorum - bunu, kendi yaptığı muamelâtı 
protesto mahiyetinde telâkki ederek bu zatı 
mahfuzan 18 saatlik cepheye gönderir. Muma
ileyh bir kaç gün orada kaldıktan sonra iade 
ederler. Ve («en böyle İşlere karışma, şayet ka
rışacak isen vazifenden çekiJ) derler (Kim de
miş sadalan), Zâbitan. Bu zat. derdini kimseye 
anlatamıyor. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakâri) — Kadıyı 
nereye göndermişler? 

NECİP B •(Eırtuğrul) — Gece yarısı hayva
na bindirip bir takım müsellâh efrad ile cep
heye sevketıııişler. Yani firari aileleri hakkında 
yapılan sui muameleye bir şekli kanuni veril
mesine dair vuku bulan teklifi protesto mahi
yetinde telâkki etmişler ve cephheye sevket-
mişler ve üç beş gün sonra «sen böyle işlere 
karışına gîî vazifene bak» diyerek iade etmişler 
ve kendisi gayet doğru, müstakim bir zattir 
ve ihtimal ki kendisini tanıyanlar varsa, De
nizli mebusu Sadık Efendinin biraderidir (Biz 
de tasdik ederiz sadalan). Bendeniz yakinen 
tanıdığım için arzediyorum. Fakat Kütahya 
halkı bu zatı son derecede sevdiği için avde
tinden memnun olurlar, hoş âmediye gelirler, 
iki saat sonra telâkki edilen emir üzerine hâ
kim Efendinin bekayı memuriyeti eazi olmadı
ğından hudud haricine sevkederler. Zavallı hâ
kim yaka paça haydi Eskişehir'e gönderiliyor. 
Bu zavallı Eskişehir'de bir kaç gün durduk
tan sonra buraya, hakkında yapılacak muame
leyi sormak için geliyor. Elyevm buradadır. 
İşte zâbitan hakkında; kabul ettiğimiz İstiklâl 
mehakimi ahkâmına tevfikan icabeden cezanın 
icra edilmemesi, böyle hâkimleri ve mutasar-
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HÜarı ve böyle mutasarrıf vekili hâkimleri 
müessif bir hale getiriyor. Halbuki askerden 
firar edenlerin efradı aileleri herkim olursa olsun 
bunların istiklâl mahkemelerinde muhakeme 
olunmassı icabettiği halde bunlar resen ifayı 
muamele edeceğiz ve Büyük Millet Meclisinin' 
kanununu burada tatbik edemeyiz fikrinde bu
lunuyorlar. işte bunun için teklif olunan madde 
pek muvafıktır. Kabulünü teklif ediyorum. 

MALİYE V. FEBÎD B. — Beyin beyan etti
ği mesele vakidir ve Hükümetin haberi vardır. 
Meselenin tashihi için lâzımgelen teşebbüsatta 
bulunulmuştur. (Mesuliyet sadaları). Mesuliyet 
te takip edilecektir. Binaenaleyh Hükümetin 
bu meseleyi eline alarak takip etmekte bulun
duğunu ve icabeden teşebbüsatı filiye ve ka-
nuniyeye mübaşeret ettiğini arzederim. Fakat 
ayni zamanda bendeniz de bu lâyİhai kanuni-
yede Zekâi Beyin haklı olduğunu da tasdik 
etmek mecburiyetindeyim. Efendim biz mem
leketin içerisinde işe başladığımız zamandan-
beri daima kanun ve nizamı ve adli tatbik et
mek için sarfı mesai ediyoruz. Başka bir 
suretle sarfı mesai eden, heyeti hükümet İçeri
sinde, Heyeti Vekile içerisinde hiç bir kimse 
mevcut değildir. Buna şüphesiz ki Heyeti aliy-
yenizhı itikadı vardır. Binaenaleyh biz efradı 
ahalî ile memurin arasında fark gözetmek fik
rinde değiliz. Bizce gerek efradı ahaliden 
olsun, kuvayı umumiyei Devleti halele uğrat
mak suretiyle vâki olan hareketten dolayı, 
gerek ordudan ve gerek memurinden bulunsun, 
herkim olursa olsun, milletin adaleti tevzi et
mek üzere tesis etmiş olduğu istiklâl mahke
mesinde muhakeme edilmesini isteriz. Yalnız 
rüesayi memurini mülkiye deniliyor. Tabii bu 
doğru değildir. Memurini mülkiye heyeti mec-
muassı ile, alelumûm memurini Devlet; kuva-
yi umumiyei Devleti israf edecek ve binnetice 
memleketin müdafaasını işkâl edecek olurlarsa 
bu hareketlerinden dolayı şüphesiz en şedit 
cezalarla teeziye edilmeleri lâzımdır. Binaen
aleyh bendeniz Zekâi Beyin teklifinin kabulünü 
rica ediyorum. 

BÎR MEBUS B. — Diğer cürümler ne ola
cak? 

REÎS — Efendim Müsaade buyurun. Sırrı 
Bey encümen namına söz söyliyecek. Mevzuu-
bahıs olan Zekâi Beyin takriridir. Bir de Lâ
yiha encümeninin ınazbatasıdır. ikinci mesele 
hakkmda bir istizah takriri verir, herkes bil
diğini uzun boylu söyler ve müzakere olur. 
Bunu onunla karıştırın ıyalım, rica ederim. 
NAFİZ B. (Oanik) — Lâyiha encümeni red

dini tahtı karara almış, ihtimal ki Heyeti muh
tereme de reddeder. 

TEYZt Bf. {Malatya) — Herkes fikrini 
şimdiden söylesin ve hakikat anlaşılssın. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siirt) — Kısa ar-
zedeeeğiın. Müsaade buyurunuz. Evvelce söz 

almıştım. 
REİS — Eğer bu hususta müzakere istiyor

sanız ve «öz söyleneeekse isimleri yazayım. 
VEHBİ B. (Karesij — Reis Beyefendi; 

bendeniz söz istemiştim. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen

dim müsaade buyurun, birşey arzedeceğİm, 
MEMDUH B. (Karafataan Şarki) — Müza

kereye lüzum yok efendim, takriri reye koymalı, 
MUSTAFA B. (Karabasan Şarla) — Adli

ye encümenine verilsin. Bunda uzun uaadıya 
söz söylemeğe lüzum yok. 

REİS — Efendim Şimdi söz isteyenlerin isim
lerini okuyorum: Mustafa B., Vehbi B., Süley
man Sırrı B,ı Haindi B., Enıin B., bir de tak
riri veren Zekâi B. var, söyliyecek, 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgftd) — Encü
men namına Mazbata muharriri stfatiyle soy-

.üyeceğim için hkkı tekaddümüm vardır. 
ZEKÂİ B. (Adana) — Efendim bu lâyihai 

kanuniyeyi takdim etmekten maksadım şu idi; 
malûmu âliniz biz istiklâl mahkemelerinin va-
zaifine dair olan kanunun zeylinde memleketin 
kuvayi maddiye ve maneviyesini tenkisa saİ 
edenler istiklâl mahkemelerince muhakeme olu
nur demiştik (Yüksek sesle söyleyiniz). Bu ta
bir pek mutlak ve umumî olarak zikredilmiş 
olduğu için efendim istiklâl mahkemeleri her 
tarafta ayrı ayrı tefsir ederler. Bendeniz de 
bizzat istiklâl mahkemesinde bulundum, haki
katen bu "tabirin tefsirinde müşkülât çekiliyor. 
Malûmu âlileri kuvayi maddiye ve maneviye 
memleketi tenkis "etmek deyince; her cürüm 
alelıtlak kuvayi maddiye ve maneviyei memle
keti tenkis eder. Hiç bîr cürüm yoktur ki mik-
darınca kuvayi maddiye ve maneviyei memle
keti tenkis' etmesin. Bundan dolayı devairı 
muhtelife, vekâletler kendilerine temas eden 
mesailde, hususiyle İstiklâl mahkemelerinin 
gördükleri işleri süratle görmelerinden istifade 
etmek İçin her İşi İstiklâl mahkemesine tevdia 
çalışıyorlar. Ezcümle bendeniz bulunduğum 
zaman, meselâ sivil ahaliden asker elbisesi iksa 
edenleri İstiklâl mahkemelerine sevkediniz diye 
Müdafaai Milliye vekâletinin bir tamimi oldu
ğu gibi, Hükümete ait reji tütünleri yolda sev-
kedilirken herhangi kıta kumandanı tarafın
dan; efradıma lâzm'dır diye almmis bir veyahut 
iki sandığından dolayı «bu suiistimal etmiştin 
emsaline mucibi ibret olmak üzere şiddetle tec
ziyesi lâzımdır* diye Maliye vekâletinden İstik
lâl mahkemesine şikâyet var. 

MALİYE V. FERID B. — Kapılar kmlmiş 
sandıklar çalınmış, almmİş.-

ZEKÂİ B. (Devamla) — Sonra herhangi 
bir jandarma zabitinin umuru husu&iyesinde 
Hükümet şifresini kullanmasından yine müraca
at var. Bu bütün müracaatlar o zeyilde mün-
deriç «kuvayi maddiye ve maneviyei memleke-
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tin tcnkisına sai edenler» tâbirinden istifade edi
lerek yapılıyor ve tabii doğru tefsir ediliyor 
demektir. Anoak arzetmek isterim ki bütün, 
bunlar, hususiyle memurine taallûk eden bütün 
ceraim; dolayısiyle kuvayi maddiye ve mane-
viyei memleketi tenkis edeceği için, eğer İs
tiklâl mahkemeleri hepsine bakacak olursa, 
memurin ınuhakematından dolayı devairi Ad
liyeye hiç bir iş kalmış olmaz. Sonra efendim 
memurini askeriyeden dolayı divanı harplere de 
hiç bir iş kalmış olmaz. Tabiidir ki Meclisi 
âlileri bu kanunu vazederken ve istiklâl mah
kemelerini teşkil eylerken, divanın harpler ve 
mahkemeler mülgadır demedi ve şüuphesiz böy
le bir şey kasdetmedik. Binaenaleyh, İstiklâl mah
kemeleri bn günkü vaziyetleri itibariyle, bilhas
sa ceraimi siyasiyeyi tetkika ve tâhkika memur 
olmalarına ve buna ilâveten de Devletin ku
vayi maddiye ve mâneviyesini tenkise sâye-
denlerde de yani, mücahedei milliyeye iştirak yo
lundaki maddî ve ınânevî kuvvetlerimizi tenki
se sâyedenler de istiklâl mahkemesine tevdi 
edilmek istenilmesine ımebni; bu tâbirin umumi
yetinden, bütün memurinin de alelıtlak, meselâ 
bir nüfus memurunun vazifesindeki kusurundan 
ve terahisinden dolayı yaptığı herhangi bir yol
suz muamele hasebiyle kuvayi. maddiye ve mâ-
neviyeyi tenkis ediyor diye İstiklâl mahkeme
sine tevdii lâzımgelir. Bu derece tamim edilir-
so İstiklâl mahkemeleri bu kadar çok teferruatı 
umur içerisinde en mühim vazifelerini göremi-
yeeek, yani iş o kadar çoğalacak ve büyüyecek
tir ki, böyle büyük vazifeler için mahdut yer
lerde istiklâl mahkemesi teşkili suretiyle değil, 
her livada, her kazada bir istiklâl mahkemesi 
teşkil ile ancak bu işlerin altından çıkmak im
kânı hâsıl olur. Bunun da imkânı olmadığına 
nazaran demek İsterim ki, bendeni»; memurin 
ve hükkâm kemafissabık ifayi vazife etsinler 
ve kendilerine ait olan işleri görsünler, ancak 
onlar bilsinler ki, bu vazifelerinin suiistimalin
den dolayı derhal İstiklâl mahkemeleri bunların 
başlarındadır. istiklâl mahkemeleri bunların 
fevki serinde memleketin hâkimiyetini temsil 
ederken onlara vazifelerini ifa edecek şekilde 
vaziyet versin ve onların içerisinde suiistimal 
edenler bulunursa derhal İstiklâl mahkemeleri 
vazıyed etsin, o suiistimal edenleri tecziye et
sin, bir nüfuskâtibinin veyahut bir orman me
murunun veyahut orman korucusunun yatpığı 
suiistimalden dolayt muhakemesi istiklâl mah
kemesine taallûk etmesin. Eğer İstiklâl mahke
mesi böyle bir şeyden haberdar olursa dairei 
aidinin nazarı dikkatini celp etsin. Meselâ 
jandarma onu takip etsin. (Cok mâkul sesle
ri). Mahkemelerimiz bu işleri uzaktan takip et
sin, terahi görürse, kusur varsa o mahkemeyi, 
o hakimi, o valiyi, o mutasarrıfı yahut o kuman
danı muhakeme etsin. Bir veyahut iki misali 
vâki olursa bunun her halde faydası olur ve 
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devair teşkilâtında daha faal bir şekilde, 
daha fazla bir faaliyetle ve daha fazla 
hamiyetkârane - demiyorum ki, namuskâra-
rane olmıyarak - vazife ifa eden bulunsun, 
Meclisi âlinizin arzu ettiği şekilde, devairde da
ha faaliyetle çalışmağa faydası olur. Mâruzâ
tım undan ibarettir. 

FAİK B, (Cebelibereket) — Reis Bey mü
saade buyurursanız Zekâi Beyden bir şey sual 
edeceğim efendim. Bu istiklâl mahkemesinde 
rüesayi memurini mülkiyeye müteallik ütün ce-
raime bakılacak mı, yoksa bunlardan kuvayi 
maddiye ve mâneviye! memleketi tenkis edecek 
olanları mı rüyet edilecek? Bunu anlamadım. 

ZEKAl B. (Adana) — Bendeniz öyle zan
nediyorum ki, rüesayi memurini mülkiyenin va
zifelerinde vukubulan suiistimalleri her ne suretle 
olursa olsun, mutlaka kuvayi maddiye ve mânevi-
yei memleketi duçarı hasar eder. Binaenaleyh, 
o rüesanın vazifelerinde yaptıkları yolsuzlukla
rı istiklâl mahkemeleri muhakeme etsin, Hükkâ-
m.ın keza. Fakat daha küçük memurların mü-
hakematı devairi aidesine merbut olsun. Rüe
sanın vuku ulacak suiistimalleri, yolsuzlukları, 
terahilerİ, kusurları memeketi alâkadar edece
ğinden, istiklâl mehakimi muhakeme etsin. Mâ
ruzâtım bundan ibarettir. 

REİS — Efendim, şu meseleyi bitirelim de 
ikinci bir meseleey dair bir istizah takriri var, 
onu okuyalım. Bu mesele için ayrı bir müza
kere açılsın. Şimdi müsaade buyurun. Zekâi 
Beyin takririnin reddine ait olan Lâyiha encü
meninin mazbatasını kabul buyuruyor musunuz? 
(Ret sadaları), 

Zekâi Beyin takririnin Adliye encümenine 
havalesini kabul buyuranlar lütfen el kaldır
sın. (Müstaceliyetle sadaları). Müstaceliyet 
karariyle Adliye encümenine gitti. 

7. — SUALLER, İSTİZAHLAR VE CEVAPLAR 

1. — Karahisart Sahip mebusu. Mustafa Hu
lusi Efendinin, Kütahya hâkimi AJımet Asını 
efendinin, mevki kumandam tarafından mâruz 
kaldiğı sui muameleye dair Müdafaai Milliye ve 
Dahiliye vekaletinden İstizah taktiri 

REİS — Şimdi ikinci mesele için istizah tak
riri vardır okuyalım: 

Ankara'da Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
Celilesiue 

Kütahya livası mevki kumandanı Abdullah 
Beyin tehcir edilmek- üzere firari asker efradı aile
lerinden bazılarını livayı mezkûrda mutasarrıf 
vekâletini ifa eden Kadı Ahmet Asım Efendi
ye irsal eylemesi üzerine Kadii mumaileyh, teh
cir muamelâtının kanunu âhir mucibince istik
lâl mahkemelerine ait olup makamı mütasarrif iyo 
ciheti taalluku olmadığından evrakının malike-
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meî mezkûreye irsal edileceğini beyan eylemesine 
mumaileyh Abdullah Bey son derecede münfail 
olup hakimi mumaileyhi kendi makamına celp 
eylemek üzere müsellâh dört nefer irsal eder. 
Hâkim Efendi gece meşgul bulunduğundan ba
hisle sabahleyin mülakat edebileceğini beyan ve 
cümle kapısının arkasını sağlam demirler. İkin
ci defa mezkûr gece tekrar altı nefer irsal ve 
mezkûr kapı açılmayınca hanesinin ittisalin
de bulunan mektep bahçesinin parmaklığını kı
rarak güya taarruzdan masun olan harem kapı
sına varıp Hâkim efendi cebren ahiz ve ca
niler gibi kemali hakaretle huzuru kumanda-
niye götürülür. Badelisticvap hakareti mezkû-
re kâfi gelmiyormuş gibi aynı gecede kuvve! 
müsellâha ile on dört saat buudü mesafede 
olan cepheye, Gediz kazasına irsal ve badelia-
de derhal Kütahya mmtakası haricine çıkmasını 
tefhim eder. Hâkimi mumaileyh hayatından 
havfedip bermucîbi emri kumandanı livayi mez
kûru terk ile Ankara'ya azimete mecbur olur. 
Düşmanlarımıza karşı istimal edilmek üzere ita 
edilen silâh ve kuvvetin makamı hilâfet ve nü
büvveti temsil eden bir zat aleyhinde istimali 
ve buna mümasil diğer liva ve vilâyette vâki 
olan hâdisatın esbabını Dahiliye ve MKdafaai 
Milliye vekillerinin müstacelen beyan eylemesi 
için işbu istizahname takdim kılındı efendim, 

9 Kânunuevvel 1336 
Karahîsarı Sahip mebusu 

Mustafa Hullsi 
BEİS — Şu iztizahname kabul buyurıılu-

yor muV (Kabul sadalan), (Müstaceliyetle sa-
daları). Müstacelin kabul buyuruluyor mu? 
(Bu gün sadalan). Bu gün istizahı kabul eden
ler ellerini kaldırsın. (Olamaz sadalan, gü
rültüler). 

BÎR MEBUS B. — Hükümete haber veril
sin, vekiller gelsin. 

BEİS — Hükümetin zaten malûmatı var. 
Heyeti Vekİlenin gelmesine intizar edelim. 

?. — Sinob mebusu Sîemet Şerif Beyin, mü
tekaidin ve eytam maaşattmn tezyidine dair tek
lifi kanunisi ve Lâyiha encümeni mazbatam 
(2/140} 

BEİS — Efendim, diğer meseleye geçiyoruz 
dinliydim: Eytam ve eramil maasatma zama-
hni fevkalâde itasına dair Sinop mebusu Şerif 
Beyin teklifinin Muvazenei Maliye encümenine 
havalesi hakkındaki Lâyiha encümeni mazba
tası var. Muvazeeni Maliyeye havale ediyoruz. 

S. — izmit mebusu Hamdi Namık Beyin, 
Konya'da bir istiklâl mahkemesi daha teşkiline 
dair takriri ve Lâyiha enrümeni mazbatası 

BEİS — Konya'da bir istiklâl mahkemesi 
teşkili hakkında izmit mebusu Hamdi Beyin 

teklifinin Heyeti Vekİleye havalesine dair Lâyi
ha encümeni mazbatası var. Heyeti Vekileye 
havale ediyoruz. 

9. — Kastamonu mebusu Abdülkadir Kemali 
Beyle rüfekasının, Evkaf hakkında teklifi kanu
nisi ve L&yiha encümeni mazbatası (2/142) 

BEİS — Evkaf hakkındaki Kastamonu me
busu Abdülkadir Kemali Beyin teklifinin Seri
ye, Evkaf encümenlerine havalesine dair Lâyi
ha encümeninin mazbatası var, Seriye ve Ev
kaf encümenlerine havale ediyoruz. 

İÛ. — Elâzİz mebusu Hüseyin Beyin, Bolu'da 
şehit edilen binbaşı îhsan Bey ailesine maaş tah
sisi hakkındaki teklifi kanunisi ve Lâyiha encü
meni mazbatası (2/138) 

BEİS — Şehit Binbauı İhsan Bey ailesine ma
aş tahsisine dair Elâziz mebusu Hüseyin Beyin 
teklifinin reddi hakkında Lâyiha encümeni maz
batası var, okuyacağız: 

Lâyiha encümeni mazbatası 
Bolu'da usat tarafından şehit edilen binbaşı 

İhsan Beyin, dört neferden ibaret olan efradı 
ailesinin beherine verilen, üç yüz yetmiş beşer 
kuruş maaşın bir misli daha ilâvesiye yedi yüz 
ellişer kuruşa iblâğı lüzumuna dair Elâziz mebusu 
Hüseyin Beyin encümenimize muhavvel Teşri
nievvel 1336 tarihli teklifi kanunisi mütalâa ve 
tetkik olundu. Kuvveİ maliyei milletin şu sıra 
bu gibi maaşatı tezyide müsait olmadığı ve mü
teveffayı mumaileyh derecesinde fedakârlık 
eden şühedayi saire eytamına bundan daha nok
san maaş tahsis edilmiş olduğu halde İltizam on 
bu maaşın tezyidi diğerlerinin sıdaını badi 
olmakla beraber hak ve madelete de muvafık ola-
mıyaeağı cihetle teklifi mezkûr gayri varit ve sa
yanı ret görülmüş olmakla ifayi mufctazası zım
nında Makamı Celili Riyasete takdimi tezekkür 
kılındı. i 

29 teşrinisani 1336 
Lâyiha En. Rs. Na. M. M, Kâtip 

Yozgad 
Memet Şerif Süleyman Sırrı Cemil Halil 
BEİS — Şu encümen mazbatasını kabul eden

ler lütfen el kaldırsın, 
Lâyiha encümeni mazbatası kabul edilmiştir. 

11. — Bitlis mebusu Yusuf Ziya Beyle rü
fekasımn, muhacir ve mültecilerin askerlikleri
ne dair teklifi kanunisi ve Layiha encümeni maz
batası (2/125 M.) 

BEİS — Muhacirinin askerlikten tecillerine 
dair Bitlis mebusu Yusuf Ziya Beyin teklifi
nin Müdafaai Milliye encümenine havalesi hak
kında Lâyiha eneümeni mazbatası var. Müda
faai Milliye encümenine havale ediyoruz. 
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12. — Genç sancağının müstakillen idaresi 

hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye ve Muvaze
nei Maliye encümenleri mazbataları 

REİS — Genç sancağının müstakilen idaresi 
muvafık olduğuna dair lâyihai kanuniye ve Mu-
vazenei maliye encümeninin mazbatası var, onu 
okuyacağız: 

Büyük Millet Meclisi Kiyaseti Celilesİne 
Genç sancağının müstakillen idaresi hakkın

da Heyeti Vekilenİn 17 . XI . 1336 tarihindeki ih
timamda tasvip olunan lâyihai kanuniye sureti 
musaddakası ile esbabı mucibe lâyihası rapten 
takdim kılındı. Ifayi muktazasını ve neticesinin 
işar buyurulmasmı rica ederim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
M. Kemal 

Esbabı mucibe lâyihası 
Muş sancağının ahiren müstakil liva naline 

ifrağı dolayısiyle Genç sancağının Bitlis mer
kez sancağiyle ittisali münkati olduğundan ,1i-
vayi mezkûrun müstakil olarak idaresine zaru
ret hâsü obnuş ve buna müteallik iki maddeli 
kanun lâyihası leffen takdim kılınmıştır. İcra-. 
yi icabına müsaade Duyurulması maruzdur. 

17 teşrinisani 1336 
Kararname sureti 

BİRÎNCt MADDE — Genç sancağı müstakil
len idare edilecektir. 

İKİNCİ MADDE — Tebliğ tarihinden itiba
ren mer'iyülicra olan işbu kanunun ierayi ah
kâmına Heyeti Vekile memurdur. 
B. M. M. Beisİ Seriye V. M. M. V. 
Mustafa Kemal Fehmi Fevzi 

Ad. V. Na. Da. V. Na. Ha. Vekâleti V. 
Ahmed Muhtar Dr. Adnan Ahmed Muhtar 

Mal. V. Mf. V. Na. V. Na. 
Ferid Rıza Nur Mahmud Celâl 
Ik. Vekâleti V. Sıhhiye V. 
Mahmud Celâl Dr. Adnan 

Erkânı harbiyei umumiye reisi vekili 
Fevzi 

Dahiliye encümeni mazbatası 
Genç sancağının müstakil liva halinde idare

si hakkında Heyeti Vekilece vukubulan teklif 
müttefikan kabul edilmiştir. 

28 teşrinisani 1336 
Encümen Rs. M. M. Kâtip 

Saruhan Konya İzmit 
İbrahim Süreyya Mezundur. Hamdi 

Aza 
Cebelibereket 

Faik 
Aza 

Karâhisarı Şarki 
Mustafa 

Âza 
Niğde 
Ata 
Âza 

Bitlis 
Arif 

Muvazenei maliye encümeni mazbatası 
Genç sancağının müstakillen idaresi hakkın

da Heyeti Vekilenin tanzimm eylediği 17 . X I . 
1336 tarihli kanun Encümence tetkik ve müta-
lea olunmuş ve mezkûr sancağın müstakillen 
idaresi tensip kılınmış olmakla Heyeti Umumi-
ycye arzolunur. 

6 kânunuevvel 1336 
Muvazenei maliye 
encümeni Rs. M. M. Kâtip 

Hakkâri Sivas Mardin 
Mazhar Müfid Memed Rasim Necib 

Âza Âza 
Maraş Çorum 
Tahsin Sıddık 

REİS — Efendim, maddelerin okunmasını 
toıbul buyuruyor musunuz? {Muvafık sadaları). 

MADDE 1. — Genç sancağı müstakillen ida
re edilecektir, 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tebliği tarihinden itibaren mer-
iyüliera olan işbu kanunun icrayı ahkâmına He
yeti Vekile memurdur. 

REİS — ikinci maddeyi kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul olunmuştur. Heyeti 
mecmuasını kabul buyuranlar lütfen elleri kal
dırsın. Heyeti mecmuası kabul olunmuştur. 

Genç sancağı müstakillen idare olunacaktır. 
(Allah muvaffakiyet versin sadaları). 

13. — Antalya mebusu Hamdullah Suphi 
Beyle refikinin, mecburi muallimlik ve tababet 
hakkında teklifi kanunisi ve Sıhhiye encümeni 
mazbatası (2/78) 

REİS — Mecburi muallimlik hakkındaki tek
lifin Heyeti Vekileye tevdiine dair Sıhhiye ve 
muaveneti içtimaiye encümenleri mazbatası var
dır. Heyeti Vekileye havalesi kabul buyurulu-
yor mu? Teklif Heyeti Vekileye havale edildi. 

14. — Antalya mebusu Mustafa Beyin, te-
seülün menine dair teklifi kanunisi ve Lâyiha 
encümeni mazbatası (2/118) 

REİS — Antalya mebusu Mustafa Beyin 
teseülün meni hakkındaki teklifinin Muaveneti 
içtimaiye vekâletine havalesine dair lâyiha en
cümeni mazbatası vardır. Müsaade buyurursa
nız onu da havale edelim. Havale olunmuştur. 

15. — Hakkâri mebusu Mazhar Müfid Beyle 
rüfekasının, muallimlerin tahakkuk etmiş mat
luplarının tesviyesi için tahsisatı munzamma ts-
tenilmesine dair takriri ve Muvazenei maliye en
cümeni mazbatası 

REİS — Muallimin maaşatimtı muavenet fas
lından itası muvafık olduğuna ve idarei huşu-
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siyeye ait kanunun on beş gön zarfında Meclise 
celbedilmesine dair Muvazenei maliye eneümeni 
mazbatası vardır. Onu okuyacağız: 

Muvazenei maliye encümeni mazbatası 
Heyeti Celüece nazarı mütaleaya alman mer

but takrir mütalea ve tetkik edildi. Idareı hu
susiyetten maaş olan mualliminin tehvini ihti
yaçları zımnında Maliye bütçesinin muavenet 
faslından elli bin liranm Dahiliye vekâletine 
itası ye şayet- muavenet faslındaki meblâğ hu-
susatı saireye mürettep olupta kâfi gelmiyorsa 
tahsisatı munzamına suretiyle faslı mezkûre ilâ
vesi Enctimenimizce tensip edilmiş ve daimî mu
avenet ifasına umumî bütçenin istitaatı gayri 
müsait bulunmuş olduğundan bu mesele esa
sından halledilmiş olmak üzere idareİ hususiye-
ye ait olup Dahiliye vekâletince derdesti tan
zim bulunan kanunun on beş gün zarfında Meç
lisi Âliye tevdii lüzumu derkâr bulunmuş ol
makla Heyeti Umumiyeye arzolunur. 
Encümen Rs. M. M. Kâtip 

Hakkâri Sivas Mardin 
Mazhar Müfit Memed Rasim Necib 

Aza 
Muş 

Ahmed Hamdi 
REİS— Efendim, bu hususta Maliye vekili 

Bey izahat verecek. Buyurun Beyefendi söz 
sizindir. 

MALİYE! VEKİLİ FERÎD B. (İstanbul) — 
Encümen söz söyliyecek efendim. 

MAZHAR MÜPİD B. (Hakkâri) — Efendim, 
malûmu ihsanınız geçenlerde mekteplerin uğ
radığı ve maarifimizin uğradığı felâket mevzuu-
bahis olurken bir çok meseleden, bir çok usul
lerden, bir çok çarelerden bahsolunmustu. Fa
kat o çarelerin tatbikinin zamana muhtaç oldu
ğu da pek bedihidir. Vazolunacak usul ve kava-
it her ne ise o zamana kadar mekteplerimiz ka
palı kalmamak ve muallimlerimiz maaşsız kalma-' 
mak için bendeniz bir takrir takdim etmiştim 
ve Heyeti âliyenizce kabul edilmişti ki (50) bin 
lira muavenet faslından verilecekti ve bu tak
rir üzerine Maliye vekili Beyefendi tarafından 
bu para Dahiliye vekâletine verilmiş ve Encü
men de tabii bunu kabul etmişti. Fakat verilen 
bu para ile nihayet yirmi gün veyahut bir ay ka
dar idarei umur olunabilir. Ondan sonra geçen 
günkü hal yine vâki olacaktır; Malûmu âliniz-
dir ki böyle ayda bir, yirmi günde bir idarei 
vilâyet ve muavenet faslından mütemadiyen pa
ra vermek imkânı yoktur. Onun için Encümen
ce düşündük, dedik ki: Böyle bir tedbir mu
vakkattir. Bununla 20 - 30 gün, nihayet bir 
buçuk ay idare olunur. Fakat bu müddet zar
fında Dahiliye vekili, hattâ Maliye vekili Be
yefendiler Hazaratı içtima etsinler, bu derde 
çare olacak esas ne İse o çareyi tesbit etsinjer 

ve Heyete takdim etsinler, müzakere edilsin bu 
hal bir daha tekerrür etmesin. Bunun için on 
beş gün zarfmda böyle esasatı cami kanunun 
Heyeti âliyenize takdimini Encümen muvafık 
gördü. Eğer tasvibi âlinize iktiran ederse Heye
ti Veküeye derhal tebliğ edilsin. Rey sizin 
efendim. (Çok muvafık sadal&rı)-. 

MALİYE VEKİLİ FERÎD B. (İstanbul) — 
Efendim, idarei hususiyelere elli bin lira veril
mesini emir buyurmuştunuz. Elli bin lirayı ben
deniz ertesi günü verdim. (Mektepler halâ ka-

MALÎYE VEKÎU FERÎD B. (Devamla) — 
Elli bin lira tabii Dahiliye vekâletine ait ol
duğu için Maarif vekâletiyle görüştüler, şöyle 
böyle verilsin dediler. Yani parayı mahallerine 
tahsis ettiler. On bin lirası Ankara'ya, bakisi 

diğer livalara olmak üzere parayı taksim etti
ler. Parayİ verdik. Fakat paranın gönderile
cek aksamını elan daha sevkedemediler. Çünkü 
Ziraat bankasîyle sevkedelim diyorlar, Ziraat 

bankası tabii ücreti nakliye İstiyor. Buna idarei 
hususiye tahammül edecek, tabii tahammül ede
mez. Ne ise para ellerinde. Ondan sonrası bana 
ait değil. Yalnız Encümenin Heyeti âliyenize 
teklif ettiği mesele gayetle varittir ve son de
recede mühimdir. Heyeti âliyeriizden bir çok 
defalar istirham etmiştim. Bu idarei hususiye-
ler hakkında yapılacak tadilât ne ise, isteye
cekleri para ne ise, yapacakları bütçe ne ise, 
verecekleri salâhiyet ne ise bunu Dahiliye vekâ
letinden talep etmek gayet muvafıktır. Çünkü 
böyle bir kanun gelmediği takdirde on beş pün 
sonra yine feryatlar başlıyacak, bu feryatlara 
çare. bulalım diye uğraşacağız. Binaenaleyh ben
deniz zannederim ki, bunun için daha ziyade 
vakit geçmesine lÜKUm yoktr. Binaenaleyh He
yeti Vekileye bunu havale buyurursanız tabii 
lâzım gelen şeyi Heyeti Vekile tezekkür eder, 
{Müstaceliyetle sadalan). 

HASAN BASRt B .(Karesi) — Bütçenin 
muavenet faslanda kaç lira mevzudur? 

MALİYE VEKİLİ — Yüz bin lira. 
HASAN BASRt B (Karesi) — Eski seneler

de 600 bin lira kadardı. Sonra bugünkü hayat 
eski hayata nispetle daha banalidir. Daha çok 
ihtiyaç vardır. Binaenaleyh Öyle yüz bin lira 
ile bu*derde çare bulmak imkânı yoktur. Onun 
için zati âlileri tarafından muavenet tahsisatının 
tezyidi lâzımgelir zannederim. 

MALİYE VEKİLİ FERİD B. — Muavenet 
faslının tezyidi lâzımgelir. Fakat tahsisata bir 
şey ilâve etmek, bir mana ifade etmez. Tahsisa
tın mukabili bana ne vergi vereceksiniz? Ne va
ridat vereceksiniz?.onu söyleyiniz. Tahsisatı koy 
duktan sonra, para vardır, versin Maliye ve
kili dersiniz, 

HASAN BASRt B. (Karesi) — Efendim, Ma
liye vekilinin zekâsı bunun için de bir çare bul
mağa kâfidir, 
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MALİYE VEKİLİ PEEtD B. — Ohaldc He

yeti âliyenizdeu istirham ediyorum. Bendeniz 
daha muavenet faslına yüz bin, hatta iki yün 
bin lira korum,. Cuma ertesi günü şu ticaret ver
gisini müzakere edelim. (Bravo sadalarc, hande
ler). Yirmi gündenberi Heyeti âliyenizdedîr. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Getir, getir kabul 
edebiz 

MÂLİYE VEKİLİ FEBİD B. (Devamla) _ 
Bendeniz İki yüz bin lira ilâvesi için bir teklifte 
bulunacağım. (Kabul, kabul pekâla sadaları). 

VEHBİ B. (Keresi) — Efendim, bu mektep
ler bahsi elU kere daha bu Meclise gelir ve hiç 
bir karar verilmeden gider ve bunda şüphe yok
tur. Yani gelse de gelmese de verilecek karar 
yoktur. Muavenet faslından elli bin lira veril
mesine Heyeti âliyeniz karar vermiş, Malîye 
vekâleti vermiş. Zaten o kararı siz bütçe ile ver
dini/.. Maliye vekili de nasıl olsa bunu vere
cektir, Siz ister karar verin, ister vermeyiniz 
muavenet faslında yüz bin lirayı kabul etme
miş olsaydınız o zaman Maliye vekili veremezdi. 
Fakat madamki kabul ettiniz, ver emrini ver
miş oldunuz. İkinci kararınız fazladır. Tacil 
etti o kadar. 

MALİYE VEKİLİ FEBİD B. — Yani lüzum 
gösterdi. 

VEHBİ B. (Karesi) — Tacil etti, biran evvel 
ver dedi. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Heyeti 
Vekile her nasılsa bunu düşünememiş olduğun
dan Heyeti celile de bu karan verdi. 

VEHBİ B. (Karesi) — Heyeti Vekilenİn bu 
kadarcık şeyi düşünemediğini zannetmek de 
doğru değil. 

MALİYE VEKİLİ FERİD B. — Efendim, 
Heyeti Vekile muavenet faslından muavenet 
yapmayı düşünmüş ve karar da vermişti. Hattâ 
muamelesi de derdestti. Fakat umum için de
ğildi, yehıız Ankara için vermeği Dahiliye 
teklif etmişti, muavenet faslından para tediyesi 
Maliye vekâletinin kendi keyfiyle yapacağı bîr 
hareket değildir. Dahiliye vekâleti buna lüzum 
gösterir ve Maliye de lüzum gösterdiği miktarı 
verir. Dahiliye vekâleti beş bin lira lüzum gös
termişti. O müzakere cereyan ettiği gün beş 
bin liranın tediyesi emri veriliyordu. Fakat He
yeti âliyeniz elli bin liraya lüzum gösterdi. Biz de 
ertesi günü tediye ettik. Bir daha elit bin lira 
isterseniz onu da tediye edeıiz. 

VEHBİ B. (Karesi) — Elli bin lira verilmiş, 
elli bin lira daha istenirse verilecekmiş. Tabii 
bütçeye konmuş. İki yüz bin lira da koysanız 
verilecek. Fakat bir milyon lira da koysanız 
mektepler meselesini, muallimin meselesini hal
letmiş olmazsınız. 

MALİYE VEKİLİ FEBİD B. — Doğru. 
VEHBÎ B. (Karesi) Devamla — Efendiler, 

İm mesele biddefeat mevzuubahs oluyor. Ya şim

di halledelim bu işi veyahut Meclisin vaktini 
öldürmiyelİm. Şimdi Muvazenei Maliye encü
meni diğer bir noktadan daha bahsediyor. Bu 
derdin çarei yekânesi olmak üzere Muhasebe! 
hususiye kanununun on beş güne kadar Meclise 
gelmesi,,, Efendiler, bugün gelse yine halledil
miş olmaz. Çünkü bizim elimizde bir Teşkilâtı 
.Esasiye kanunu var. Bu Teşkilâtı Esasiye ka
nununun asıl memleketi kurtaracak kısmı var 
ki idare kısmıdır., ö idare kısmını kabul etme
dikçe, her hangi şekilde kabul ederseniz, şim
diki ettiğiniz gibi olur, aksak gider, binaenaleyh 
idarei' hususiye teşkilâtı hakkında söz söylemek 
için evvelemirde temelini atmak, yani köy 
teşkilâtından bahsetmek lâzımdır. Köy teş
kilâtı esasını kabul etmedikçe idarei hususiye 
teşkil edilemez, 

GleİeHm idarei hususiyenin bugünkü şekliyle 
İslahına: Yani o şekil hâsıl oluncaya kadar bu
gün muallimleri açlıktan öldürmemenin yolu 
nedir? Bugün bu deva hazırdır. Bunu elli bin 
kere daha müzakere etseniz, mevcut kanunlarla 
bu tarzdan başka ş#kil yapmanm. imkân ve ih
timali yoktur. Mevcut kanunlar çâre bulmuş 
her nerede mektep açılırsa oranın varidatı ma-
halliyesi ile ve saniyen açık kalacak kısmi da 
ancemaatin idare edilir, herkes servet ve ikti
darları nispetinde tesviye eder denilmiş. Zaten 
bunun da başka türlü şeklini, tarzını bulma
nın ihtimali yoktur. Meğer ki bugün para yağa. 
Başka türlü şekil bulunmak ihtimali yoktur. Bu
gün bu kanun mevcut. 

TTÜSRET Ef, (Erzurum) — Evkaftan. 
VEHBİ B. (Devamla) — Bugün bu kanun 

mevcuttur ve meriyülicradır. Yeter ki, bunu ie-
ra etsinler ve hüsnü.tatbik etsinler. Meclîsin 
talep edeceği, çare aramak, deva aramak değil, 
bu devayi ne için kullanmıyor sunuz diye onu 
kullanmıyanları muahaze etmektir, onun tat
bikimi ıııüekkiî olanları suale çekmektir. Yoksa 
burada saatlerce vakit geçirseniz ve seksen 
gün de müzakere etseniz başka şekil bulmanın 
ihtimali ve imkânı yoktur. 

BİR MEBUS B. — Bu kanunu Konya vilâ
yeti tatbik ediyor. 

VEHBİ B. (Devamla) — Hoca Efendi Ev
kaftan buyurdular. Bu da variddîr. Fakat evkaf 
hakkında arka d aşlarım ızııı bir teklifi kanunisi 
vardır ki, o kanun kabul edilmedikçe, evkaftan 
bahsetmek de günahtır. Çünkü bizim memleke
timizdeki evkaf biz değil, umuru seriye ile sıkı 
teveggulü olanların bile ctrafiyle ihata ede
bileceği bir şekilden çıkmış, gitmiştir. Bina
enaleyh cemaatçe idare edilir amma, evkafa 
bir çekil vermedikçe ve onların varidatr bir 
intizam altına alınıp bihakkın meşrutun lehleri, 
çeşmeleri, köprüleri, hastahaneleri, mektep
leri, medreseleri meydana getirilmedikçe, faz-
îai varidat tahakkuk etmedikçe sarfiyat yapı-
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lamaz. Bunlar o vakit düşünülecektir. Bugün 
şurada evkaf parası bulunup da alınıp sarfe-
düiyor ve onların hayatına dokunuyor. Binaen
aleyh böyle rastgele evkaf deyup bahsetmek
ten ise evvelâ onları intizam altına alalım, on
dan sonra sözümüzü söyliyelim. Bugün 
çare düşünüyorsanız başka çare yoktur. 
Evvelâ mahallî varidatını eibayet etmek lâ
zımdır. Maliye vekili Beyefendi yalnız kendi 
hissesine düşeni değil, tahsildarlara tevdi edil
miş olan mahallî varidatını eibayet etmedikle
ri takdirde, kendi varidatını eibayet etmîyen-
ler hakkında ne ceza tertip ederse onlar hak
kında da aynı cezayı tatbik etsin ve açık kala
cak kiBinı aneenıaatin tesviye ediksin ve mu
allimlik mesleki muhterem bir meslek olarak 
meydana çıksın. Ta ki vatan kurtulsun. Yoksa 
belki bugün inşaallâh memleket istiklâlini kur
taracaktır. Fakat bu şekil ile istikbalini temin 
etmek ihtimali yoktur. 

MALİYE V. FERİD B. — Efendim bu tah
sil meselesi bir ıııeselei mühinımedir ve hakika
ten takip elilınek lâzımdır. Bendeniz Beyefen
dinin buyurduklarını «bugün köy teşkilâtı ya
pılmasını bekliyeceğimize Idarei hususiyelerin 
şeklinde yapılması lâzımgeten ıslahatın yapıl
ması» suretinde tefsir ediyorum. Hakikaten 
Idarei husustyei vilâyat kanunu, bilhassa me-
vaddı maliyesi ıslaha muhtaçtır. Bendeniz he
yeti aliyyenize yalnız maliyeye ait aksamı üze
rinde, kendi tasavvummca, Idarei hususiyelerin 
daha nafi bir şeklini yakında takdim edeceğim. 
Beş günde vereceğim. 

BEİS — Ferid Beyefendi! bir takrir var. 
okunsun da... 

2. — istanbul mebum Neşet Beyin, varidatı 
husustyeden ne kadarının tahsil edilmiş olduğuna 
dair suali ve Maliye vekili Ferid Beyin şifahi ce
vabı 

Riyaseti Celileyc 
Varidatı hususiyeden yüzde kaçının şimdi

ye kadar tahsil edilmiş olduğunun ve işbu tah
silat emvali umumiye tahsilâtına nazaran yüzde 
kaç miktarında bulunduğunun lıazın bilmeclis 
olan Maliye vekilinden sualini teklif ederim, 

9 Kânunuevvel 1336 
Üsküdar 

Neşet 
MALÎYE V. FERİD B. — Efendim bu şey 

içerisinden Idarei hususiyeye ait bulunan aşar, 
ağnam, vergi, temettü vesair suretlerle mevcut 
bulunan tekmil varidat; varidatı Devletle be
raber eibayet edilmiştir. Tahsilat miktarını He
yeti altyyeniz arzu buyurursa çıkarır hesaba-
tun takdim ederim, ne kadar tahsis edilmiş ise 
o kadarı tahsil edilmiş ve o miktarı .tediye edil
miştir, Bunun haricinde... 

NEŞET B. (Üsküdar) — Tahsis edilen mik

tar tahsUedilmfiş inidir efendim? 
MALİYE V. FESÎD B. (Devamla) — Tah

sil edilmiştir. Binaenaleyh tahakkuk etmiştir 
ve Teşrinisani nihayetine kadar da tediye 
edilmiştir. (Tekâlifi mecbure var sesleri) 
Müsaade buyurunuz, Bunlar meyanında meselâ 
tunik ve meabir meselesi vardır. Turuk ve mea
li ir hususundaki tahsilatın miktarını da çıka
rır heyeti aliyyenize arzederim. 

YAHYA GAİİB B. (Kırşehir) — Hacet 
yok. 

BİR MEBUS B. — üç senedir tahakkukatı 
yapılmamıştır. 

NEŞET B. (Üsküdar) — Bendeniz diyorum 
ki emvali umumiye tahsil ediliyor, ona mukabil 
varidatı hususiye tahsil edilmiyor. 

MALİYE V. FERİD B. — Zatı âliniz ida
rede bulundunuz. Böyle, söylemeyiniz. Sandık
tan bir .tak"ım paralar sarfedilmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Idarei 
hususiyeye emvali umumiyeden muavenet et
mek için varidatı hususîye kâfi gelip gelmedi
ğini anlamak ye kâfi gelmezse o zaman muavenet 
etmek lâzımdır. Bendenize kalırsa varidatı hu
susiye tamamen tahsil edilip Idarei hususiyeye 
teslim edilmediğine kanaat hasıl olmuştur. Tah
sil edilmiyor. Meselâ (300) bin lira varidatı 
hususiyeden yalnız zannederim (60) bin lira 
tahsil edilmiş. Şu halde (240) bin lira daha 
bakaya var. Bu (240) bin liranın tahsil edil-
ıııeyİpte bakiyye kalması ve bu suretle de va
ridatı umumiyeden muavenet olması bence 
doğru değildir. Hepimiz biliyoruz ki idarei hu
susiye varidatını tahsildarlar tahsil ederler. Em
vali umumıyeye kaydettirirler. Evvel emirde 
nazarı dikkate alınacak mesele bu meseledir. 

Binaenaleyh tabiîdir ki muallimlerin ihtiyaca-
tını tehvin için muavenet edilmekle beraber 
herhalde varidatı hususiye bakayasının da tah
silini Maliye vekili Beyefendi Malmemurlarına 
emretmelidir. Varidatı hususiye tamamen tah
sil edilip teslim edildikten sonra, ki ademi kifa
yeti sabit olursa tedrisatı iptidaiye kanunu
nun 15 nci maddesini tadilen tatbik etmek iea-
beder. 

HASAN BASRl B. (Karesi) — Gerek ida
rei umumiyeden muavenet şeklinde ve gerek 
idarei hususiye muamelâtını tensik ve ıslah 
tarzında olsun yapılacak her türlü ıslahatı biran 
evvel tacil etmek lâzımdır ve muavenetle yapı
lacak olan tedabir yekdiğerine mani de değil
dir. Maliye vekili Beyefendi muavenet faslında 
(100) bin lira münderiç olduğunu söylediler. 
Halbuki bu (100) bin lira efendiler ancak bir 
İki vilâyetin pek cüzi ihtiyacını temin edebilir, 
Eskiden umumî bütçede muavenet faslında ha
tırımda kaldığına göre (600) bin lira tahsisat 
münderiç idi. Halbuki düne nisbetle bugün 
daha ziyade malî ve iktisadi buhranlar içinde 
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bulunduğumuz için hiç olmazsa eski miktarına 
muadil bir kemiyette olsun muavenet faslma 
para konulmak ieabeder. Geçenlerde Maarif 
vekili Beyefendi vilâyatta yapılan bütçelerin 
bir takım hayalâta istinat ettiğini söylediler. 
Bu hakikaten doğrudur. Bazı vilâyet varidatını 
hayali erkam ile göstermeğe mukabil masarifi 
de günden güne tezyit ve tevsi ediyor ki 
idarei hususiye buhranını tevlit eden esbabın 
en mühİmmi bendenizcc budur. Fakat çaresiz 
değildir. Summ da çaresi yok değildir. Vilâyat 
bütçeleri malûmu âlileri Dahiliye vekâletine 
takdim1 edilir. Dahiliye vekâletinde bulunan 
Umuru nıahalliyei vilâyat müdürü her vekâlete 
ait kısmi; o vekâlete göndermek suretiyle bütçe
lerde bir tevazün, bir nİsspet tesisine çalışır. 
Eğer bu usul takıp ve tatbik edilmiyorsa tatbi
ki için rİea edelim. Bu usulü takip etsinler, 

Sonra Refiki muhterememizhı beyan buyur
dukları veçhile idarei umumiye sarfiyatını tah
sil ile mükellef olan ve tâyinleri, tahvilleri, 
azilleri idarei umunıiyeye ait olduğu içm, idarei 
hususyeden daha fazla idateİ umumiye mena
fini i temine çalışan tahsildarların idarei husu
siye varidatını da İdarei umumiye nispetinde 

.tahsil etmeleri mecburiye tin i kendilerine müte
madiyen, m üstem ir ren telkin ve eımir ve ihtar 
etmek lâzım. 

Efendiler; vilâyatta en mühim varidattan 
birini de Tarik bedeli meselesi teşkil ediyor. 
Tahsildarların katiyen ehemmiyet vermediği 
bu kalem; bugün yüz binlerce liraya baliğ olan 
tahakkuka.t İrae etmektedir ki bu katiyen tah
sil edilmiyor. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Tahakku-
kat yapılmamış Beyim... 

HASAN BASRÎ B. (Devemla) — Tahsilatı
nı yüzde seksene İblâğ eden tahsildarlar mesu
liyetten kurtuluyor. Halbuki bunlar ne yapı
yor? İdarei umumiye tahsilâtiyle yüzde sekse
nini dolduruyor, idarei hususiye mürettebatı da 
bakaya kalıyor, tahsil edilemiyor. Bu suretle 
idarei hususiyelerin buhranını icabeden esbab-
tan en mühimlerinden biri'de budur. Binaen
aleyh tahsildarları mütemadiyen tazyik ve ta
kip etmek lâzımdır. • 

Teklifatım' en ziyade iki noktada temerküz 
ediyor; birisi, biz idarei hususiyeler hakkında 
ne kadar ıslahat yaparsak yapalım, zamanın 

malûm olan buhranları, her halde devairi hu-
susiyeye idarei umumiyeden muaveneti m<> 
edecek bîr vaziyette değildir. Binaenaleyh 
umumi bütçenin muavenet faslına hiç olmazsa 
500 bin lira bir para vaz edelim ve bu para ile 
vilâyata derhal muavenet yapmağa çalışalım. 
Sonra Tahsildarlar meselesi için de Maliye ve
kili Beyefendiye rica edelim, daima tazyik bu
yursunlar. 

Bugün efendiler Maliye vekili Beyefendi de 

devairi umumiyeye ait memurlardan bir kısmı 
mühimminin maaşını veremiyor. Yani yalnız 
idarei hususiye malûl değildir. İdarei umumi
ye de malûldür. Bugün bendeniz haber alıyo
rum ki meselâ: Decsim'de jandarmalara,' polis
lere bile aylarca maaş verilmemiş. Mütemadiyen. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Tahsilat 
yapılmıyor ki maaş verilsin. 

HASAN BASRÎ B. (Devamla) — Hükümet 
gayet müşkül bir mevkide kalıyor. Sonra on 
üç aydaııberi muallimler maaş alamamış efendi
ler. İler halde buna gayet âcil bir tedbir ol
mak üzere muavenet faslından beş yüz bîn lira 
bir para ifrazına çalışalım ve bu buhranı, mem
leket için pek mühim olan bu buhranı mümkün 
mertebe izale edelim. 

MALİYE V. FERİT B. — Beş yüz bin lira 
değil, beş milyon koyunun. Mesele parada de
ğil ki. 

HASAN BASRİ B. (Devamla) — Karşılığı
na gelince demin arzettiğim veçhile her masraf 
mukabilinde bir çok güzel varidat ibdaına mu
vaffak olan Maliye vekili Beyefendinin zekâ
ları her halde buhranı hâzırın izalesi için de 
kâfidir zannediyorum, 

MALİYE V. FERİT B. — Cumartesi günü 
inşaallah hallederiz. 

HASAN BASBİ B. (Devamla) — Sonra 
efendiler masarifi mecbur e bazı vilâyatta kabul 
olunuyor, bazılarında tatbik olunmıyor. Bunda 
da-prensip kabul etmeliyiz. Eğer idarei hu
susiye masarifini, yani muallimin tahsisatını, ma-
aşattnı, mektepler masarifini an cemaatin vere
ceksek bunu bütün vilâyete teşmil edelim, bu
nu bütün vKâyatta tatbik edelim. Yok bu 
prensip muvafık gö'rülmüyorsa diğer tahsil eden 
vilâyetleri beyhude bar altında bırakmıyalım. 
Halbuki refiki muhteremimin de beyan buyur
dukları veçhile maarif için en mühim en esaslı 
kalem masarifi mecbure kalemidir. Bunun 
hakkında fedakârlık yapılmadıkça maarif buh
ranını esaslı bir surette iza'le etmek imkânı 
yoktur. Yapılacak bütün tedbirler muvakkat
tir. Bunun için bu meseleye ehemmiyeti fev
kalâde atfolımmasnıı bendeniz teklif ederim. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Bu münasebet
le bir şey arzedeceğim. Edvarı salifede Heyeti 
Vükelâ bütçeyi müzakere için toplanmış. Ma
arif bütçesini matlup olacak surette tevazün 
ettirmek imkânı bulunamamış. Paşalardan bi
risi mektepleri lâğvedelim; bütçe tevazün eder 
demiş, Zannedersem biz de ayni çareyi bulu
yoruz, keşkülü fukaradan bir avuç alıptja An
kara mekteplerine vermek suretiyle meseleyi 
hallediyoruz. Muavenet faslının mevzuu lehi 
bu değilr, mahalli sarfı bu değil, bütçesi açık 
olan cidden muhtacı muavenet olan mahaller-
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dir bu da zannedersem vilâyatı şarkiyedir. Mu
avenet faslı, bütçesi açık olan mahallere sarfe-
dilir. Buranın bütçesi, varidatı müsaittir, bu
raya neden sarf olunuyor ? Bu para buraya sar-
foîunursa diğer taraf ne olacak? 

Sonra efendiler Ankara mektepleri ve mu
allimleri grev yapmış, Meclis saatlerce heyecan 
geçiriyor, istizah celsesi böyle idi. iki sene-
denberi mesdut olan, hiç bir mektebi olmıyan 
mahaller için bir şey gösterilmiyor. Katiyen 
mektebi yoktur vilâyatı Şarkiyenİn, Bitlis, 
Van vilâyetlerinde bugün mektep namına bir 
şey yoktur', Şu takdirde gözönünde görünenler 
için telâş ediTıyor, heyecan gösteriliyor, uzak 
olanlar hatıra gelmiyor. Rica ederim bunlarda 
hatıra gelsin. Buradakiler iki aydanberi maaş 
almadıklarından dolayı gt'ev yapıyor. Rica 
ederim, Bitlis, Van vilâyetlerinde on bir, on üç 
aydanberi maaş. alımyan memurlar var. Garip 
olarak bir şey arzedeceğim; memurin maişet
lerini temin edemedikleri için açlıktan kadın
larını tatlik etmişlerdir. Sonra bunlara muhas-
sas olan ve tefrik olunan muavenet faslı An
kara'ya sarf ediliyor. Bu bulduğumu?; çare mu
vafık çare değildir. 

ZEKÂÎ B. (Adana) — Efendim, iki celse
dir bu mektepler hakkında müzakere ediyoruz. 
Mualliminin maaşları İdarei hususiyeden veri
lemiyor. Malûmu âlileri idarei hususiyelrein 
varidatı mahdut bir kaç kalemden ibarettir. 
Birisi ve en mühimini maarif ve menafi hisse
si, tarik bedeli nakdisi, ondan sonra vergilere 
yapılan zamaim. Bundan başka da tedrisatı 
iptidaiye ücreti diye alınan paraları, vilâyat ve 
elviye matbaa hâsılatı gibi ufak tefek şeyler, tc-
berrüat ve vesaya gibi bazı şeyler. Binaenaleyh 
her livanın, her vilâyetin idarei hususiye büt
çesinin bendenizin zannımca yüzde altmış, yet-
mişni maliyeden aldığımız paralar teşkil edi
yor ve idarei hususiye bütçeleri tanzim edilir
ken maliye dairelerinin verdikleri tahakkuk 
puslalan üzerinden tanzim olunuyor. 

Maliye vekili Beyefendi geçen gün burada, 
bu meselenin ıslahı, idarei hususiye hakkında 
yeni bir kanun yapmağa mütevakkıftır ve ida
rei hususiyeler bütçelerini kendi kendilerine 
tanzim ediyorlar, yani yorganlarına göre ayak
larını uzatmıyorlar demişlerdi. Ona cevaben 
arzetmek istiyorum: idarei hususiyeler hiç bu 
şekilde bütçe yapmıyorlar. Eğer vilâyetler ve 
livalar bütçelerini hakikate ,takrib edemiyor-
larsa bundan mesul olan yine maliye dairesidir. 
Çünkü idarei hususiyeye verilen mevzular ma
liyeden veriliyor. Encümenler, meclisi umumiler 
maliyeden aldıkları kayda göre bütçe yapı
yorlar, Binaenaleyh Maliye vekili Beyefendi 
geçen gün; eğer muallimler idarei umumiye 
bütçesine tevdi edilse ben maaş verirdim diyor
lardı. İdarei umumiyeden maaş- alan memurlar 

eğer maaş alabiliyorlarsa, eğer idarei umumiye 
onu temin ediyorsa, her halde idarei hususiye-
nin de temin etmesi lâzım gelir. Edemiyor
sa yine nazarımda Maliye vekâleti mesuldür. 
Çünkü idarei hususiye bütçesini teşkil eden 
aksamı varidatın en mühimmi maarif ve menafi 
hissesidir. Maarif ve menafi hissesi ise ge
çen sene tahakkuk etmiş olan âşann, yani sa
tılmış olan âşann tahakkuk eden maarif his
sesidir. Binaenaleyh geçen sene kânunusani
sinde bir idarei hususiye herhangi bir livanın 
ve vilâyetin bütçesini tanzim ederken muhase
beden kayit alır, gelecek sene için aşar me
nafi! ve maarif hissesi için kaç kuruş koya
lım der, sorar, muhasebeci sene âşarmr ihale etmiş 
ve taksitlerini toplamıştır. O bilir. O sene ta
hakkuk eden ve ele geçen parayı maliye ertesi 
sene idarei hususiyeye verecektir. Binaenaleyh 
bu aksamaz. Bu para on beş bin lira İse, bu on 
beş bin lira maliyenin idarei hususiyeye bor
cudur. Çünkü aşarı satmıştır. 

Efendim vergilere vukubulan zamaime ge
lince, o da bittabi vergi dairesince bu seneki 
tahsilâtına nazaran tahakkuk ettirilir ve bir 
tahakkuk puslası veri'Hr. Meclisi umumî o su
retle kabul ediyor. 

öeridc kabr tavik bedeli nakdisi gibi gayet 
az bir şey. Her hangi bir livanın tarik bedelâtı 
nakdiyesi çok çok üç bin lirayı bulmaz. 

Sonra tedrisatı iptidaiye ücretleri diye ted
risatı iptidaiye kanununun on altıncı maddesine 
tevfikan alınan ücurat da lâşey mesabesinde
dir. iliç bir şey değildir. Binaenaleyh idarei 
hususiye bütçelerinin rnhu, esası maliyenin 
verdiği paralardır ve bunların tahsisi ve büt
çenin sureti tesbiti • maliye dairelerinin ver
diği tahakkuk cetvelleri üzerine cereyan eder
ken, gerek tahakkuk ve gerek tahsil itibariyle 
Maliye vekâletine ait olan bütçelerin yolunda 
gitmemesi mesuliyeti yahut hatası başka yer
den değil, maliyeden aranınalrdır. Meclisi umu
miler maliyenin verdiği kuyudat üzerine bütçe 
tanzim ederîer. Maliye dairesi de kendi em
vali umumiyesini tahsil ederken vilâyetin veya 
livanın emvali bususiyesini beraber tahsil eder. 
O halde maaşlar verilemiyor ne demektir? Şüp
hesiz ki maaşlar idarei hususye bütçelerinin 
yekûnunu teşkil edecek kadar değildir, Bİr li
vanın idarei hususiye varidatını otuz bin liraı 
yahut kırk bin lira farzediniz. Böyle bir liva 
bütçesinin muallim ma'aşatı kısmı ihtimal ki 
beş aitı bin lira tutar. Çünkü yalnız muallimler 
maaşı değildir idarei hususiye bütçesinde olan, 
mektepler inşa edilecek, mektepler tamir edi
lecek, yollar yapılacak, kondüktörlere maaş 
verilecek vesaire vesaire ... Binaenaleyh bunla
rın içerisinde pek çokları şimdilik kabili ih
maldir. inşa edilecek mektepler, tamir edilecek 
mektepler hepsi ihmal dilir, fakat muallimler 
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sekiz aydanberi maaşsız bırakılamaz. Mesela 
otuz bin lira farzettiğimiz bîr liva idarei husu
siye bütçesinin beş altu.bin lirasının muallim 
maasatından ibaret olduğunu farzedcrsck -
hatta beş, altı bin lira da tahsil edilemiyor - ha
zan otuz bin liralık bir bütçenin beşte biri dahi 
tahsil edilmemiş olacaktır ki, muallimler ma
aş alamıyor demektir. Eğer böyle değilse ak
sini takdirde ondan Maarif vekili mesul olmak 
lâznngelir. 

MALİYE VEKİLİ FEElD E — Bu garabeti 
lütfen izah buyurur musunuz? Yani bütçenin 
altıda biri muallim maaşı oluyor değil mi 
efendim? ve sonra öyle olduğu takdirde ida
rei husussiyelerin de teşrinisaniye kadar bü
tün matlupları tediye edildiği halde ve lehül-
hamd tahsisatı umumiye de gayet yolunda 
gittiği halde nasıl oluyor da bu İdarei husu-
siyeler bu maaşları veremiyorlar? Lütfen bu
nu izah buyururmıısunuz ? Lütfen izah buyuru
nuz ki, belki işin içinde oyun vardır, Bana ait 
olmıyan bir şey vardır. 

ZEKÂ1 B. (Devamla) — "Arzedeylm efendim. 
Bendenizin zannnn şöyle: îdarei hususiye büt
çesini yapıyor, mart geliyor, İdarei hususiye 
Maliyeye müracaat eder. Maliyeden idarei hû -
susiyeyc para yok, tahsilat henüz yok derler. 
ÇHinkü vergiler üzerinden vukubulan küsuratı 
munzamma tahsildarlar tarafından tahsil edi
lir ki, meselâ: Bendeniz mükellefim, üç yüz ku
ruş vergini vardır. Bu üç yüz kuruş: ver
ginin farzedelim kırk kuruşu temettüden, 
emlâkten, altmış kuruşu araziden, on kuruş da 
küsuratı munzamma olarak Maarife aitse tah
sildar bendenizden mart gayesinde mahsuben 
elli kuruş aldığına göre, o elli kuruşu emlâk ha
nesine kaydeder, o elli kuruşun elli parasının 
idarei hususiyeye ait olduğunu göstermez. 
Maarife aittir diye hesap göstermez. 

YAHYA GALİP B. — Gösterecektir. 
ZEKAİ B. (Devamla) — Sonra yüz kuruş 

yüz elli kuıııs nihayetine kadar. 
YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Olmaz be

yim. gösterecek mutlaka gösterecek (Gösterecek 
»adaları). 

ZEKÂ1 B. (Devamla) — Müsaade buyuru
nuz efendim. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Şimdiki 
usul kabul etmez. 

BEİS — Efendim, muhavere olmasın rica 
ederim. 

ZEKÂÎ B. (Devamla) — İdarei hususiyenin 
en mühim varidatı aşardır. Aşar meselesi ise 
ancak haziran, ağustos, nihayetinde tahakkuk 
eder. Ozamaua kadar parası yoktur. Aşar 
zamanı fazla tahsilat vâki oldumu mal memur-
laıı onu havalâtı askeriyeye, şuraya buraya 
verir, bir para mal sandığına girdimi, bundan 
On bin lirası idarei hususiyeye aittir diye hiç 

bir mııhasebeei ben bunu sarfetmiyeyim demez. 
Mevcut parasını daima sarfeder. Havalâtı aske
riyeye, şuraya buraya sarf verir. Yani bu benim 
yüz bin liramın on hin lirası İdarei hususiyeye 
aittir doye düşünmez ve idarei hususiye memu
runun ay başında maaşlar için müracaatına in
tizar eder. idarei hususiye memurları müracaat 
ettiği vakitte, farzedelim o ay bin lira verecekse, 
sandığında varsa verir. Yoksa, efendim tahsilat 
yapalım verelim der. Halbuki siz, daha evvel 
idarei hususiyenin on bin lirasını ciheti askeri
yeye verdiniz, efendi neden böyle yaptınız? de
niyorsa, yeniden tahsilat yapalım efendim ve
relim der. Binaenaleyh meselenin hakikati, 
mahiyeti idarei hususiyeye . ait olarak vuku-
bultııuş tahsilattan ma) sandığınca para sarf et
tirilmesidir. Katiyen tahsil ettirilmemesinden 
değil, muhasebeciler bundan menedilmelidir. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Beyefendi 
müsaade buyurun iki söz söyliyeceğim: bugün 
İdarei hususiyeye ait olan para Maliye vekili 
Beyefendi tarafından kamilen verilmiştir. Asıl 
verilmiyen kısmı nedvr? Tarik bedelâtı nakdiye-
sindeu on para tahsil edilmediği gibi mekâtibi 
iptidaiye vergisinin de halâ tahakkuku yapıl
mamıştır, Aksıyan bir kısmi budur ,1in kabahat 
Maliyeye ait değildir. 

ZEKAÎ B. (Devamla) — Böyle idarei husu-
siyefere müteallik (Gürültüler). Müsaade buyu
runuz efendim. Maarif vekili Beyefendi Anka
ra'nın altı milyon laıruş bütçesinden yalnız iki 
milyon kuruşun vcrildiğni ve dört milyonun el-
yevm Maliyede alacağı olduğunu söyliyor. Zati 
âlileri de hepsini verdik diyorsunuz. 

BEİS — Efendim, müsaade buyurun, rica 
ederim. Şu müzakereye kapu açtığımız mesele: 
Muvazene encümeni diyor ki, idarei hususiye 
için on beş günde kanun gelsin, bunu kabul edi
yor musunuz? Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsınlar. Kabul edilmiştir. 

6. — TAKRİRLER 

i. — Karesi mebusu Hasan Basrİ Beyin, Mu
alliminin müterakim maaşatma sarfedümek üzere 
vilâyata muavenet faslından beş bin yüz lira ita
sına dair takriri 

BASKÎ B. (Karesi) — Reis efendi teklifim 
var takrir verdim şimdi. 

REİS — Efendim, Basri Beyin bir takriri 
var, okunacak dinleyin: 

Riyaseti Celileye 
Mualliminin müterakim maaşatına sarfedil-

mek üzere vilâyata muavenet faslından beş yüz 
bin lira ilâvesini teklif ederim. 

Karesi 
Basri 

(Red »adaları) (Kabul sesleri). 
REİS — Efendim, müsaade buyurun Maliye 
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vekili söz söyliyecek. 

MALİYE VEHİLİ FERtD B. — Efendim, 
müsaade buyurun; biliyormusıınuz ki, Heyeti 
«üyeniz bütçe meselesi hakkında ve varidat ve 
masarif atımızın tevazünü hakkında biraz titiz
lik irae buyurduğunuz zaman bendeniz deniîş-
dim ki; Beyefendiler; eğer benim takdim etti
ğim masaraf bütçesini Öylece çıkarırsınız ben
deniz müteşekkir-kalırım, yoksa müzakerat es
nasında daha bir çok şey siz ilâve buyuracak
sınız ve zannederim ki, açığı kapatmak için 
sîz de çalısacaksnnz veyahut açığı tezyit 
edeceksiniz, o zamandanberi vâki olan harekât 
filân vilâyette veyahut filân dairede şöyle zait 
teşkilât vardır. Bunu tenkis ediniz; bu bukadar. 
Filân yere para veriniz var, maaşata «anı ediniz 
var, kâfi gelmiyor; veriniz var. Mazhar Müfid 
Beyefendi pek güzel buyurdular, mesele idarei 
hususiye bütçesinin açıklarından dolayıdır 
dediler. Bendenizin hatırıma gelmediği için 
arzedemedim. bir bütçe yapıyoruz: on bin lira, 
sekiz bin lira; fakat, bu maaşatın tahsisatı fev
kalâdesi yok, koyunuz tahsisatı fevkalâdeyi büt
çe açılır bu kadar. Efendiler tahsisatı fevkalâdei 
saire ve saire dolayısiyle idarei hususîye mesele
sini esasından halletmedikçe beş yüz bin lira da 
ilâve mıyıırursaın'z yine olmaz. Binaenaleyh 
idarei lıususiyeler bazı yerlerde yok, bazı yer
lerde de vilâyete muavenet faslı diye geti-
yor. Geçenlerde Sivastan Sivas bütçesi geldi, 
yüz bin liraya idarei hususiyeye Muvazeneİ 
»Maliyeden muavenet diye yazmış. Bunu Si
vas vilâyetine vermek lâzım. Yani diyeceğim 
İti; herkes hariçten para bulmak için umumî 
hütçeye hücum ettikleri cihetle bunun iki uçunu 
bir araya getirmenin İmkânı yoktur. İdarei hu-
susî yeler bu hususa alışmışlardır. Binaenaleyh 
bu teklifi lütfen şimdi kabul buyurmayınız, 
bize havale ediniz, o tarzda havale buyurunuz 
biz meseleyi tetkik ederiz, kabiliyeti varsa He
yeti âliyenİze arzederiz ve yine arzetmiş ol
duğum veçhile İdarei hususiyelerin varidatını 
daha salim ve daha esaslı bir surete ifrağ etmek 
üzere Heyeti âliyenize 4 - 5 gün içerisinde de 
diğer bir şey teklif edeceğim. Bu suretle bu
nun esaslı bir surette önüne geçmeğe çalışalım 
başka suretle mümkün değil, bu müzmin hasta
lık iyileşemez (Muvafık sadaları), 

BEİS •— Efendim, bunun Maliye vekâletine 
havalesini kabul buyuruyor musunuz? Kabul 
edenler ellerini kaldırsın. Kabul olunmuştur. 

MALİYE VEKİLİ FERÎD B. — Ver para, 
ver para, bakalım nereden bulacağız, 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Ekseriyet 
yok, kabul olunmadı. 

MALİYE VEKİLİ FERİD B, — Ticaret ver
gisi kanununun cumartesi ruznamesine ithalini 
teklif ederim. Lütfen kabul buyurun. (Kabul 
olundu zaten sesleri). 

OPERATÖR EMÜT B. (Bursa.) — Esasen 
Kabu olundu. 

3. — Bitlis mebusu Yusuf Ziya Beyle rüfe-
kastmn, Bitlis ve Van vilâyetleri ve mülhakatında 
mektep kuşat edilmemesi esbabının beyanına dair 
Maarif vekâletinden sual takriri 

REİS — Efendim, bir takrir var. 
Kiyaseti Celileye 

Muarenst fashj bütçesi açık, muhtacı mua
venet olan mahallere ait olduğuna; mevzuu mü
zakere bulunan mahallere sarfına mahal ol-
mıyacağma kaniiz. Mevzuubahis tahsisatın 
mevzuu lehinde sarfını Bitlis ve Van vilâyetleri 
ve mülhakatında mektep kuşat edilmemesi es
babının Maarif vekili Bey tarafından izahını arz 
ve teklif. eyleriz. 

Bitlis Bitlis Genç 
Yusuf Ziya Vehbi Haydar 

Muş • Bitlis Bitlis 
Ahmet Hamdi Derviş Hüseyin Hüsnü 

Hakkâri ı 
Tufan . . . ' • " ' 
REİS — Kabul buyuruyor musunuz efen

dim? (Muvafık sadaları). 
MALİYE VEKİLİ FERİT B. — Yusuf Bey; 

vilâyatı şarkiye mekâtibİ meselesine de herhalde 
bakacağız, ve kemali ehemmiyetle bakacağımı
zı vâdediyoruz, Böyle istizahla ve izahatla 
vakit .geçirmeğe hacet yoktur. Bıımı da düşü
nüyoruz, bu meseleyi beraber görüşelim. Hal-
etmeği bendeniz şey ediyorum. Lütfen geri 
alınız... 

REİS — Takriri geri alıyor musunuz Beye
fendi? 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Pekâlâ geri 
alıyorum. 

MAZHAR MUFtT B. (Hakkâri) — Mesele 
geri kalmasın. Maliye vekâletine bunu havale 
edelim. 

4. — TEKLİFLER 
i. — Oltu mebusu Yasin Beyin, ana vatana 

iltihak eden mevakideki tekâlifin affı hakkında 
teklifi kanunisi (â/158) 

REİS — Ana vatana iltihak eden mevakide-
kı tekâlifin affı hakkında Olti mebusu Yasin 
Beyin bir teklifi var, Lâyiha encümenine hava
le ediyoruz. 

2. -^ Trabzon mebusu Hüsrev Beyin, Köy 
idareleri hakkındaki teklifi kanunisinin biran 
evvel intacına dair takriri 

REİS -^ Trabzon mebusu Hüsrev Beyin, 
köy teşkilâtı ve idareleri hakkmdaki takriri 
var, onu okuyacağız. 
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Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

7 . XII . 1336 
Büyük Millet Meclisi encümeni mahsus maz

batasının müzakeratı ile asrın prensiplerine ve 
halkın İhtiyacına muvafık esasatı vazetmek ve 
pek hayırlı ve azîm bir inkilâbı idarî vücude 
getirmek üzere bulunuyoruz. Halkçılığın en 
ufak bir cüzü tamını köy teşkil ettiğine göre bu in
kılâbı idarinin istinatgahını da hiç şüphesiz yi
ne köyler tesis ve temin edecektir. Bir taraf
tan Heyeti ihtiyariye intihabatı zamanı hulul 
etmesine nazaran evvelki içtimalarda Dahiliye 
vekâletine havale edilmiş olan «Köy idareleri » 
kanunu lâyihasının hemen tabı ve tevziiyle ve
kâleti müşarünileyhaca bu esasata müteallik 
ili zar a tın nihayet on gün zarfında ikmal ve her 
ikisinin acilen müzakeresi İle tahtı karara alın
masını teklif eylerim. 

Trabzon mebusu 
Hüsrev 

BEİS — Dahiliye vekâletine havalesini arzu 
buyuruyor musunuz? (Hay hay sesleri). Ha
valesini kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul 
olunmuştur. 

8. — MUHTELİF EVRAK 
1. — Düşmandan tahlis edüen Görde&liler 

namına Pehlivanzade Ethem Beyden mevrut te
şekkür telgrafı 

REİS — Düşmandan tahlis edilen Gördes 
ahalisi namına Pehlivanzade Ethem imzalı te
şekkür!: telgrafı vardır. Onu okuyacağız. 

Ankarada Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Beş aydır , Yunan zalim esareti altında 

inliyen sevimli memleketimizi istihlâaa masruf 
olan azim ve himmetlerinden mütehassıi şük
ranımın kabulünü rica eder ve cümlemizin 
gayei amali olan İzmir'in istirdadına muvaffa
kiyetinizi temenni ile arzı ihtiram eylerim, 

3 . XII . 1336 
Rallileri meserretle memlû umum Gördes 

ahalisi namına t ^ 
Pehlivanzade Ethem 

VEHBÎ B. (Karesi) — Sebatını isteriz. 
'A, — Ermenİstanîa sulh akdinden dolayı muh

telif mahallerden mevrut tebrik telgraflan 
REtS — Ermenistan sulhundan dolayı ma-

hali muhtelifeden mevrut tebrik telgrafları var. 
MALİYE VEKİLİ FERİT B. — Divanı Ri

yaset icabeden cevapları verir. 
KÂTİP FEYYAZ ÂLİ B. — Telgraf gelen 

mahallerin isimlerini okuyorum : 
Erzurum valisiyle, mebus Necati Beyden, Ge

rede belediye riyasetinden, Kayseri ahalisinden, 

Kastamonu mebuslariyle eşrafından, Bolu mu
tasarrıflığından, Silifke mütesarrıfhğından, 
Kastamonu İstiklâl mahkemesi heyetinden, Er-
menak Müdafaai hukuk cemiyetinden, Kas
tamonu kumandanlığından, Ilgın müftü
sünden, Sivas Müdafaai hukuk riyasetinden, 
Antalya belediye riyasetinden. 

2. — Zâbitan üniformalarının değiştirilmesi
ne dair Müdafaai Milliye vekâleti tezkeresi. 

REİS — Zâbitan üniformalarının değiştiril
mesine dair Müdafaai Milliye vekâletinden mev
rut tezkere var, Müdafaai Milliye encümenine 
havale ediyoruz. 

2. — Kırşehir mebusu Rıza Beyin mezuniyeti
ne dair Divanı Riyaset kararı 

BEİS — Kırşehir mebusu Rıza Beyin mezu
niyetine dair Divanı Riyaset kararı var, onu 
okuyacağız. 

Riyaseti Celileye 
Büyük Millet eelisinin bidayeti küşadından 

bu âne değin sekiz gün mezuniyetten başka me
zuniyet almadım. Şimdi ise bazı umurn husu
siye ve zatiyemin rüyeti zımnında iki man me
zuniyete eşeddü ihtiyacım olduğundan iki mah 
mezuniyetime müsaade Duyurulmasını istirham 
eylerim. 

Kırşehir 
Rıza 

Talebi veçhile iki mah mezuniyet vermek mü
nasiptir, 
Reis vekili idare memuru İdare memuru 

Vehbi Süreyya Dr. Suat 
îdare memuru Kâtip Kâtip 

Memet Rasim Payyaz Âli 
REİS — Kabul buyurüluyor mu efendim? 

Kabul edenler ellerini kaldırsınlar. Rıza Beye 
iki ay mezuniyet verilmiştir. 

4, r— Konya mebusu Hacı Bekir Efendinin, 
Konya ve civarında cebren toplatılmakta olan 
beygirlere dair Dahiliye ve Müdafaai MÜliye ve
kâletlerinden sual takriri 

REİS — Efendim, Konya mebusu Hacı Be
kir Efendinin bir sual takriri var. Dahiliye ve 
Müdafaai Milljve vekâletlerine havale ediyoruz, 

BİR MEBUS B.— Sual mi? 
KİTÎF FEYYAZ B. — Evet sual efendim... 

Riyaseti Celileye 
Konya, Akşehir, yalvaç, Karaağaç kazala

rında kolordu kumandanının emriyle müeehhez 
olarak bugünlerde bin beygir daha iane sure
tiyle cebren toplanılmakta olduğu haber alın
dığından keyfiyetin ve cereyanı muamelenin 
Dahiliye ve Müdafaai Milliye vekâletlerinden 
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sual buyurulmasuu teklif eylerim. 

& Kanunuevvel 1336 
Konya mebusu 

Hacı Bekir 
NAFİZ B. (Canİk) — Sualin cevabına gün 

tâyin edilsin. 
REİS — Cumartesi gününü, kabul ediyor mu

sunuz? (Hay hay sesleri). Peki cumaertesi;... 

5 .— Canİk mebusu Nafiz Beyin, gayrimüs
limlerin askere-ahnmamalan esbabının beyanına 
dair Müdafaai Mitliye vekâletinden sual takriri 

Makamı Siyaseti Celileye 
Gayrimüslimlerin de ayni müslimler gibi as

kerlikle mükellef oldukları mükellefiyeti aske
riye kanununun sarahati iktizasından iken bun
ların şimdiye kadar askere alınmaması esbabı
nın Müdafaai Milliye riyasetinden sualini teklif 
eylerim. 

Canik mebusu 
Nafiz 

BEİS — Bu da cumartesine kabul buyu-
ruluyor mu efendim? (Müstacelen sadâlan). 

MALÎYE VEKİLİ FERİT B. — Müdafaai 
Milliye vekili rahatsız yataktadır, tehir buyu
run. 

NAFİZ B. (Canİk) — Vekili var. 
MALİYE VEKİLİ FERİT B Kendisi ce

vap vermek ister tabii; hiç olmazsa gelecek haf
tanın cumaertesine talik buyurunuz (Gürültü
ler). Yani on gün sonraya tehirini teklif ediyo
rum. 

NAFİZ B. (Canik) — Bendeniz ilk celseyi 
teklif ediyorum. En mühim İ)ir meseledir. Ve
kili vardır, gelsin cevap versin. 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkari) — Nafile 
yorulma , yorulma... Gelecek cumartesine kalır. 

3, — Van mebusu Hasan Sıddik Beyin, Van, 
Bayazit yolu üzerindeki köprülerin tamiri İçm 
bütçeye tahsisat konulmasına dair takriri 

REİS — Van mebusu Hasan Sıddik Beyin 
bir takriri var, 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti' Celilesine 
Ruslar tarafından hini. istilâda vücude ge

tirilmiş olan Van'dan Bayazit'e giden tariki 
kebir ve müteaddit köprüler müsrifi harap 
olduğundan muktazi mebaliğin muvazenei umu
miye meyamna vazı ithali zımnında Nafia ve
kâletine havalei keyfiyet buyurulmasını arz've 
teklif eylerim. 

. Van mebusu 
Hasan Sıddik 

REİS — Nafia vekâletine havalesini kabul 
edenler ellerini kaldırsın. Nafia vekâletine ha
vale olundu; 
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5. — Yozgad mebusu Süleyman Strrt Beyin 

Nafia encümeni kâtipliğinden istifasına dair tak
riri 

REİS — Nafia encümeni kâtibi Süleyman 
Sırrı Beyin bir takriri var. 

Büyük Millet Meclîsi Riyaseti Celilesine 
Acizleri Lâyiha encümeni mazbata muhar

rirliğini ve Nafia encümeni kitabetini ifa edi
yorum, 'Muajııelest son derece kesir olan Lâyi
ha encümeninde 'hulunmaklığıni diğer vazife
nin lâyıkiyle ifasına mâni teşkil ettiği cihetle 
Nafia encümeni kitabetinden istifa eylediğim
den vazifei mezkûreye diğerinin intihabı lüzu
munun Encümeni mezkûr riyasetine tebliğini 
arzeylerim. 

Nafia encümeni kâtibi 
Yozgad mebusu 
Süleyman Sim 

MAHZAR MÜFİT B, (Hakkari) — Efendim, 
bendeniz de Nafia encümeninde reis bulunuyo
rum. Sırrı Bey biraderimiz de pek haklıdır ve 
bendeniz de İstifaya mecburum. Belki bir aydır 
her gün tahtaya yazıyorum ve encümen âzaları
nın teşriflerini riea ediyoruz, yarın saat altıda 
buyursunlar, yedide buyursunlar diyoruz. Hiç 
gelen yok. En nihayet Allahmı seven gelsin, Al
lah aşkına gelin dedik. Yine gelen yok. Eğer 
âza efendiler teşrif buyurmıyacaklarsa bu en
cümene lüzum yok. Mazbata muharriri gibi re
isi de istifaya hazırdır ve mademki âza beyler 
gelmiyorlar Encümene ne lüzum var? Yalnız Tah
sin Bey arkadaşımızı görüyorum, bir de Hain
di Bey geliyor. Dört kişi idik. Beş kişi olama
dık. Gelen yok. Riyasetten istirham ediyorum; 
şubelere tebligat yapılsın ve şubeler yeniden âza 
intihap etsinler. Onun için yeniden âza intiha
bını teklif ederim. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Mazhar 
Beyefendi zatı âliniz şu halde üç encümende bu
lunuyorsunuz. 
MAZHAR MÜFİT B. (Devamla) — Emsali 

misİUû. 
OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Sair en

cümenler de böyle oluyor. Miktarı kalil İse ve 
kabul olunursa, bu, diğer encümenlere de tatbik 
olunsun. 

MAZHAR MÜFİT B. — Birimiz beş encü
mende bulunuyoruz, neresi kaldı kî... Yok ben
deniz de istifa ediyorum. Böyle şey mi olur? 
Gelen yok,„ giden yok. Yeniden intihabat yapı
nız efendim. 

BEİS — Beyefendiler, İstifalarını kabul bu
yuruyor musunuz? (Hayır sesleri), 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Uç encü
mene devanı esası kabul olunsun. 

REİS — Efendim, Kâtip intihabına dair olan 
âra tasnif olunmuş, 103 zat reye iştirak etmiş, 
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Kütahya Ragıb Bey 53 reyle kazanmış. Konya 
Kâzım Bey 41, Hamdı Bey 22, diğer zevat ta 
beşer, sekizer rey kazanmışlar, İsterseniz oku
yayım. (Okuyun sadaları). Okuyorum : Sait 
Bey Muş 6, Hüsnü Bey Bitlis 17, Ata Bey Niğ
de 18, Mazhar Müfid Bey Hakkâri 11, Puad 
Bey Bolu 4, Süleyman Sırrı Bey 9, Haşan Bas-
rİ-Çey 12 rey almışlardır. 

pPERATÖR EMtN B. (Burna) t - O halde 
ikinci intihabı yapalım. 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkari)^ — Efendim, 
rica ;.ederim. Arayı dağıtmayın. Bendeniz kâ
tiplik yapamam. Onun için lâyık olanlara rey 
verin. Meşgalem ziyade. Bendeniz yapamam. 
(Olmaz sesleri). Meselâ bendenize itimaden rey 
verenler olursa'bendeniz Ata Beye verilmesini tek
lif ederim. Sesi de müsaittir. Burada okumak 

için gür ses ister. Bunu yapamam. 
REİS — Esami okunmadan rica ederim ara

yı toplayıverelim. (Hay, hay sesleri). 
KATİP FEYYAZ B. — Bir kâtip intihap 

olunacak. (Beyler sepete atıldı). 
[Arayı tasnif için kura çekilerek] Hüsnü 

Bey (Bitlis) yok, Rüştü Bey (Maraş) yok, Ali 
Vasıf Bey (Gene) mevcut, Abdullah Efendi 
(Bolu) yok, Sıddık Bey (Çorum) yok, Vehbi 
Bey (Nİğde) yok, Behçet Bey (Kengırı) mev
cut, Puad Bey (Bolu) mevcut. 

[Fuad Bey (Bolu), Behçet Bey (Kengırı), 
Vasıf Bey (Genç) arayı tasnife memur oldular.] 

REİS — Efendim, beş dakika teneffüs. 

3,15 sonrada celaeye nihayet verildi. 

İKİNCİ CELSE 
RBtS — İkinci Reis vekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİPLER : Peyyaz AH B. (Yozgad), Rasira B, (Sivas) 
Açılma saati : 3,45 sonra 

REİS — Celse kuşat edildi. Müzakereye baş
lıyoruz. , 

4. — Ertugrul mebusu AJtmed Hamdi Bey
le rüfeJtasmm, evvelce yapılan îstiklâl mahkeme
si intihabaimm yeniden icrasına dair takriri 

REİS — Bir takrir var, evrakı varideden 
kalmrs, üç gün evvel istiklâl mahkemelerine 
dördüncü olmak üzere icra edilen âza intiha-
batının Nizamnameye muvafık olmadığına da
ir bir kaç zatın imzasiyle bir takrirdir: 

Biyaseti Celileye 
Nisabı ekseriyet kanunen seksen altı olma

sı lâzım iken îstiklâl mahkemesi analığı inti-
hab atında ancak yetmiş altı zatın iştirak etti
ği tahakkuk ettiğinden yeniden intihabatın ie-
rasını teklif ederiz. 

Ertugrul 
Ahmed Hamdi 

Kozan 
Mustafa Lûtfi 
Cebelibereket . 

Basim 
Ant eh 

Kıhç Ali 
Kırşehir 

Rıza 
Yozgad 
Bahri-

Aydın 
Esad 

Kırşehir 
Okunmadı 

Cebelibereket 
İhsan 

Bolu 
Tıınalr Hilmi 

İzmit 
Hamdi 
Tokad 

• Mustafâ 
Kırşehir 

Yahya Galib 
Kütahya 

Cemil 
Genç 
Fikri 
Bolu 

Okunmadı 

REİS — Nisabı ekseriyet kanuniyle sek
sen altı zat bulunması lâzım iken yetmiş beş 
zat reye iştirak etmiş. Malûmu âlileri o gün 
yaptığımız son intihap üçüncü intihaptır ve 
üçüncü intihapta, Nizamnamemiz mucibince ek
seriyeti izafiye ile yapılan intihabatta her ne 
olursa olsun reyler verilir. Onun için mua
melenin tamam olduğu tefhim edilmişti ve fer
dası günü de zabıt hulâsası Heyeti Celilenizin 
müttefikan tasdikına İktiran etmiş ve muame-
lo tekemmül etmişti. Bunun hilâfında söz söy-
liyecek varsa söz vereyim. (Hayır yoktur, ret, 
ret sesleri). 

10. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Matbaa âlât ve edevatının gümrük ve 
oktruva resimlerinden muafiyetlerine dair kanun ' 
lâyihası-ve Muvamnei maliye ve İktisat encümen
leri mazbataları 

REİS — Matbaa âlât ve edevatının gümrük 
resminden istisnası hakkındaki kanunun müza
keresine başlıyoruz. 

OPERATÖR EMtN B. (Bursa) — Deminki 
intihabın neticesi ne oldu, lütfen onu izah eder 
misiniz? . . . . 

REİS — Tebliğ ederiz. 
Matbaa âlât ve edevatının gümrük resmin-

— 286 — 
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den istisnası hakkındaki kanunun müzakeresine 
bağlıyoruz. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Oelilesine 
Heyeti Vekilenin 28. X . 1336 tarihindeki İç-

timamda kabul edilen lâyihai kanuniye ile es
babı mucibe lâyihası rapten takdim kılınmakla 
ifayi muktazasını rica ederim. 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
M. Kemal 

Türkiye Büyük Millet Meclisi .Riyaseti Oelilesine 
irşat hizmetinin neşriyatla kaim olduğu ve 

neşriyat ise tab makineleri ve tab malzeme
siyle temin edileceği bedihidir. Elyevm Anka
ra'da ve bütün Anadolu'da tabiyatın fikdanı 
yüzünden halkın tenviri efkârma lâyıkiyle hiz
met olunamamaktadır. Bu itibarla Anadolu'ya 
ithal olunacak her nevi matbaa ve matbaa le
vazımı, kitap ve gazete kâğıtlarının gümrük 
resminden muafiyetleri işbu makine ve leva
zımın kesretle tedarikine medar olacağı mıı-
h ak kaktır. Esasen bu gibi makine ve leva
zım aded ve miktarı sair makinelere nispeten 
kalil olduğundan şu veçhile gümrük resmin
den muafiyet Hazineyi de ızrar edecek mahi
yette olmadığına binaen fiili irşat ve irfanın 
tamimine hizmet edeceğinden bir faidei mâ-
neviyeyi haizdir. Esbabı mesrudeye mebni mü-
diriyeti âciziee kaleme alınan üç maddelik lâ
yihai kanuniyenin tezekkür ve kabul ve tasdiki 
müsterhamdır efendim. 

Matbuat ve istihbarat 
müdiri umumisi 

• Galib Bahtiyar 
Kanun lâyihası 

MADDE 1. — Matbaa ye litografya maki
neleriyle aksamı, strotip levazımı, hurufat 
ve kiliseler, hnrnfat dökümhane levazımı, hu
rufat kasaları, mürettiphane levazımı, çinkoğ-
rafya âlât ve edevatı ve eczası gümrük ve ok-
truva resminden muaftır, 

MADDE 2. — Her türlü gazete, kitap ve 
risale kâğıtları vâki olacak müracaat üzerine 
Heyeti Vekile karariyle gümrük ve oktruva 
resminden istisna edilir. 

MADDE 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
İtibaren mer'iyülicradır, 

MADDE 4. — İşbu kanunun icrasına Mali
ye vekeli memnrdur. 1 teşrinisani 1336 
B. M, M. Reisi Umuru Seriye V. M. M. V. 

M. Kemal Fehmi Fevzi 
Ad. V. Na. Da. V. Na. Ha. vekâleti V. 

Ahmed Muhtar Dr. Adnan Ahmed Muhtar 
Mal. V, Mf. V. Na, V. Na 
Ferid Mahmud Celâl 

Erkânı harbiyei 
l'k. vekâleti V. Sıhhiye V. umumiye Reisi 
Mahmud Celâl Dr. Adnan ismet 

.1336 C : 2 ? • 
Türkiye Büyük Mîllet Meclisi Riyaseti Oelilesine 

Memleketin muhtaç olduğu tenvir ve irşat 
hus'isunda fevaidi i azimesi derkâr bulunan 
matbaa âlât ve edevatının gümrük resminden 
affı hakkında Heyeti Vekileee , tanzim olunan 
lâyihai kanuniyenin mündericatı esas itibariy
le Encümence kabul edilmiş olmakla keyfiye
tin Heyeti Umumiyeye arzı tezekkür kılınmıştır. 

26 teşrinisani 1336 
Muvazenei maliye 
encümeni Reisi- M, M.r Kâtip 

Ferid Fuad Mardin 
Necrib 

Âza Âza Âza 
Maraş Karesi Mnş 

Tahsin Durdu Vehbi Ahmed Hamdİ -
iktisat encümeni mazbatası 

Matbaa âlât ve edevâtiyle gazete ve kitap 
kâğıtlarının gümrük resminden istisnasına da
ir Heyeti Vekile tarafından kaleme alınan üç 
maddelik lâyihai kanuniye Encümenimize» de 
harfiyen muvafık görülmüş ve mesele mevad-
dr mühimme ve müstaceleden görülmüş olmak
la müstacelen müzakere ve kabulü için Heyeti 
Umumiyeye takdimi tezekkür kılınmıştır. 

3 kânunuevvel 1336 
Reis M. M. Na. Kâtip 

iktisat En. Na. Mardin Mersin 
Kütahya Necib Yusuf Ziya 
Ragıb 
Âza Aza 

Okunmadı Okunmadı 
REtB — Efendim, kanunun heyeti umumi-

yesİ hakkında söz istiyen zevat varsa isimleri
ni kaydettirsin. (Yok sesleri). 

REİS — Encümen namına izahat verilecek 
mî! 

RAGIB B. (Kütahya) — Arzu ederlerse ve-
reyiuu (Hacet yok sesleri). 

REİS— Efendim, bu kanun hakkında En
cümen müstaceliyet teklif ediyor. (Kabul ses
leri). Müstaceliyeti kabul edenler lütfen elleri
ni kaldırsınlar. Müstaceliyet kabul edilmiştir. 

Birinci madde okunsun: 
MADDE 1. — Matbaa ve litografya maki

neleriyle aksamt strotip levazımı, hurufat 
ve kiliseler, hurufat dökümhane levazımı, hu
rufat kasaları, mürettiphane levazımı, çinkoğ-
rafya âlât ve edevatı ve eczası gümrük ve ok-
truva resminden muaftır. 

RElS — Birinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Kabul sesleri). Birinci maddeyi ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Birinci 
madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Her türlü gazete, kitap ve 
risale kâğıtları vâkt olacak müracaat üzerine 
Heyeti Vekile karariyle gümrük ve oktruva 

— 38T 
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resminden istisna edilir. (Kabul sesleri). 

REİS — Söz istiyen yok, tadilname de yok. 
Binaenaleyh ikinci maddeyi kabul buyuranlar 
lütfen ellerini kaldırsınlar. İkiııei madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren mer'iyülicradır. 

BBtS — Kabul buyuranlar lütfen ellerim 
kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. 

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

REİS ' T - Kabul buyuranlar lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul olunmuştur. 

Heyeti umumiyesini tâyini esami ile reyle
rinize arzediyorum, reylerinizi istimal buyu
run. Beyler tasnif edilinceye kadar Usulü mu-
hasebei umumiye kanununun ikinci müzakere-
si vardır, onu okuyacağız. 

â. — Muaddel Usulü muhasebe kanummun 
32 ve 34 ncü maddelerinin tadiline dair kanun 
lâyiham. ve Kavaninİ maliye encümeni mazba
tası [1] 

MADDE 1, — Muaddel Usulü muhasebei 
umumiye kanunu muvakkatinin otuz ikinci mad
desinin avans miktarma dair olan fıkrası ber-
veçhi zir tadil edilmiştir: 

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

REİS — Efendim, birinci madde hakkında 
tadilname yok. Binâenaleyh reyinize vazedi
yorum. Birinci maddeyi kabul buyuranlar lüt
fen ellerini kaldırsınlar. Birinci madde kabul 
olunmuştur. 

MADDE 2. — Muaddel Usulü muhasebei 
umumiye kanunu muvakkatinin otuz dördüncü 
maddesi berveçhi zir tadil edilmiştir: 

Bazı umuru mühimine ve müstacelenin tes
hili icrası için işbu umurun temşİyetiyle mü
kellef memurini mahsusaya yekûnu beş yüz bin 
kurusu tecavüz etmemek ve iki ay zarfında evrakı 
müsbStesini muhasibi mesule ibraz eylemek şar
tiyle tahsisatı muayyenesine mahsuben alelhesap 
akçe ita oiunabilir. Bu suretle verilecek 
avans miktarında tahsisat) masrafın taallûk 
ettiği fasıl ve madde yekûnundan mevkuf tu
tulur. İşbu memurine bir kerre alelhesap akçe 
verildikten sonra ikinci defa alelhesap akçe 
verilmesi evvelki akçeden henüz hesabı veril
memiş kısım ile yeni verilecek alelhesap mec-
muunıın beş yüz bin kuruşu tecavüz etmeme-

, [1] Birinci müzakeresi 104 ncü içtima zap-
tmdadtr, 

sine mütevakkıftır. Maamafilı ahvali istisna
iye ilcaatiyle ve Maliye vekili tarafından 
mumzi ayrı bir kararname sâdır olmak şartiyle 
mezkûr alelhesap akçenin iaddi âzamisi beş yüz 
bin'1 kuruştan fazla oiarak tâyin edilebilir.-otuz 
ikinci madde mutemetler hakkındaki ahkâm iş
bu memurin hakkında da aynen cari olacaktır. 

REİS — İkinci madde hakkında tıadilname 
yok, söz alan da yok. 

HASAN BASRt B. (Karesi) — Efendim, 
bir sehiv var (Evrakı müsbitesinî muhasibi 
mesulüne ibraz eylemek) deniliyor. Halbuki 
karine ile şiveye muvafık olması için (Evrakı 
müsbîtesi muhasibi mesule ibraz edilmek şar
tiyle) demeli, ibraz edilmek şartiyle olaeak. 

REİS — Efendim (İbraz edilmek) suretiyle 
tashih ediyoruz. Başka mütalâa var mı (Hayır 
sesleri). 

İkinci maddeyi kabul buyuranlar ellerini 
kaldırsınlar. İkinci madde kabul edilmiştir, 

MADDE 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul buyuran
lar ellerini kaldırsınlar. Üçüncü madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — İşbu kanunun icrasına Heyeti 
Vekile memurdur. 

REİS — Dördüncü 'maddeyi kabul buyuran
lar lütfen ellerini kaldırsınlar. Dördüncü madde 
kabul edilmiştir. 

Kanunun ikinci müzakeresi hitam bulmuş
tur. Kanunun heyeti mecmuasını kabul bu
yuranlar lütfen eklerini kaldırsınlar. Heyeti 
umumiyesi de kabul edilmiştir. 

10. — Zonguldak memurlarına birer maaş 
nispetinde zammiyat icrasına, dair kanun lâyi
hası ve Muvazeneİ maliye encümeni mazbatası 

REtS — Zonguldak memurlarına birer ma
aş nispetinde zam İtası hakkındaki lâyi
ha! kanuniyenin heyeti umumiyesi hakkında 
söz istiyen zevat var ise isimlerini kaydettir
sin. (Yok sesleri). 

30 . X . 1336 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Zonguldak memurlarına galâyi as'ar hase

biyle tehvini zaruretleri için bir maaş nispetin
de zammiyat icrası hakkında Maliye vekâle
tince tanzim kılman kanım lâyihası ve esbabı 

. mucibe lâyihası Heyeti Vekilenin 28 . X . 1336 
tarihindeki içtimaında tasvip edilmiş ve leffen 
takdim kılınmıştır efendim. 

Büyük Millet Meclisi Rcişİ 
M. Kemal 

Esbabı mucibe lâyihası 
Ehemmiyeti ticariye ve iktisadiyesi her 
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gün tezayüt eden Zonguldağ'ın bir amele ve 
bir fabrika memleketi olduğu müstağnii arz
dır. Mebani ve müessesatı şirketlere ve bütün 
faaliyeti madenciliğe, münhasır olan bu memle
ketin livaya .kalbedilmesi üzerine her şubeyi 
idare için mütaahhit ve "memurların izamı ve 
memurlar için ötedenberi azim olan mesken 
buhranı tezayüt etmiş ve esasen Memaliki Os-
maniyenîn hiç bir tarafiyle kabili kıyas ol* 
mıyan galâyi as'ar tahammülfersa bir raddeye 
varmıştır, Bugün en küçük bir ocak memu
runa huzuru için şehri azgari seksen lira maaş 
ve meccanen bir hane ve levazımı hayatiye veril
diği halde maişetleri maaşlarına münhasır olan 
memurini Hükümetin ihmal edilmesi ve şa
yanı merhamet, bir halde cnzarı ecanibe peri
şan bırakılması vicdanlarj: telim ve tazlim ede
cek bir keyfiyettir. Bir amelenin yevmiyesi 
asgari üç lira olduğu ve akşam barınabilme&İ 
için şirketler, madenciler tarafından hiç olmaz
sa birer kolübe tahsisine varıncaya kadar bü
tün ihtiyaçları temin edildiği halde âdi bir 
«da için şehri otuz lira icar vermek ıstırarında 
bulunan ve aldığı maaşla ölmemek ve yine şânı 
millî ve namusu Hükümeti muhafaza etmek 
için Zonguldak memurlarını düşünmek zamanı 
artık hulul ettiğine kaniiz. Zonguldak bütün 
ihtiyacatını hariçten ve bilhassa istanbul'dan 
tedarik eden bir memlekettir. Binaenaleyh 
istanbul'a nispetle her şeyin iki buçuk misli 
fiyatı olan bu memleketin vaziyetini düşünmek 
lâzimeî siyaset ve insaniyettir. Sefalet ve ih-

tiyacatm beşeri y^se ve binnetiee fena yollara 
şevkettiği bir hakikattir. Ecaniple temasın za
ruri olduğu bu memlekette memurini Hüküme
tin temadii sefaletlerine meydan vermek na
musu mi'.let ve Hükümetle kabili telif olmadı
ğından kıblei ümmet olan Büyük Millet Mec
lisinin sıyanet ve merhametini niyaz ediyoruz. 
Harbi umuminin İnfilâkında bile Zonguldak'ta 
tahammülfersa bir raddeye varan galâyi as'ar 
nazarı ikkate a'lmarak bilûmum Zonguldak me
murlarının maaşlarına birer misli zam icrası 
Meclisi Vükelânın tasvibine iktiran etmiş ve 
kararı ilânla mevkii tatbika konulamamış idi. 
Bugün bu kararın Meclisi Kebîrce nazarı dik
kate almaeağma ümitvar olarak hiç olmazsa 
barınabilecekleri bir odanın isticarı için şehri 
otuzar liranın tahsisiyle maaşlarına kaidei ma-
delete tevfikan maazamaim bir misli daha bir 
zam icrası muktazi görülerek bu bapta tanzim 
kılınan mevaddı kanuniye leffen takdim kılın
mıştır. 

Zonguldak memurlarına birer maaş nispetinde 
zam itası hakkmda kanun 

MADDE 1. — Zonguldak livası merkezi me
murini ile madeni hümayun .memurlanna galâyi 
aş'arm devamı müdetince maaşlarının Bîr misli 

zam verilir. Miktarı munzam için ayrıca tah
sisatı fevkalâde hesap olunmıyaoağı gibi bun
dan tevkifat ta İcra-plunmaz, 

MADDE 2, — İşbu kanun teeşrinisani bin 
üç yüz otuz aStı İptidasından muteberdir. 

MADDE 3. —•• îşbu kanunun icrasına Heyeti 
Vekile memurdur. 

2 8 . X I . Î 3 3 6 
Büyük MİHet Meclisi Reisi Umuru Şer'iye V. 

Mustafa Kemal Fehmi 
M. M. V. Adliye V. Na. Dahiliye V, V. 

Fevzi Ahmet Muhtar Dr. Adnan 
Hariciye V. -Na. Maliye V. Nafıa V. Na. 

- Ahmet Muhtar Ferit Mahmut Celal* 
Maarif V. İktisat V. Sıhhiye V. 
Eskişehir'de Mahmut Celâl Dr. Adnan 

Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi 
İsmet 

Büyük Millet Meelisi Riyaseti Celİlesine 
Zonguldak livası memurlarına bir maaş nis

petinde zammiyat icrası hakkında Heyeti Ve-
kilece tanzim ve Meelisi Âliye tevdi buyurulup 
Encümenimize havale buyurulan lâyihai kanu
niye mündericatı esas itibariyle kabul edilmiş 
ve kanunun tarihi neşrinden itibaren merîyül-
icra olması bittensip lâyihai kanuniye müsved
desi o yolda tadil kılınmış olmakla keyfiyetin 
Heyeti umumiyeye arzı tensip olunmuştur, 

26 . teşrinisani 1336 
Muvazenei Maliye En. Rs. M. M. Kâtip 

Mardin 
Ferit Fuad Necib 

Âza Âza Âza 
Maraş Muş- Erzurum 

Tahsin Durdu Ahmet Hamdi Asım 
Lâyihai kanuniye müsveddesi 

MADDE 1. — Zonguldak livası merkez me
murini ite Ereğli madeni müdiriyetİ memurları 
maaşatı asliyesine galâyi aVarın devamı müd-
detince bir misli zammedilir. Tahsisatı fevkalâ
de maaşı «sli üzerinden hesap olunur. 

2. — işbu kanun tarihi neşrinden., itibaren 
meriyülîcradır, 

MADDE 3. — işbu kanunun icrasına Heyeti 
Vekile memurdur. . 
Muvazene! Malîye En. Rs. M. M. Kâtip 

Ferit Fuad Mardin 
Neeib 

Âza Âza 
Maraş Muş 

Tahsin Durdu Ahmet Hamdi 
REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz 

alan yok, maddelere geçilmesi için eller kalk
sın. Maddelere geçildi. 
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Z<pguldak m*nurini maaşatına gamalın icrasına 

dair kaann 
MADDE 1. — Zonguldak livası merkezi me

murini ile Madeni Hümayun memurlarına galâyi-
as'arm devamı müddetinde maaşlarının bir mis
li zam verilir. Miktarı munzam için ayrıca tah
sisatı fevkalâde hesap olunmıyacağı gibi bun
dan taykifat ta icra olunmaz. 

RAİttM B. (Sivas) — Efendim, encümen na
mına müstaceldi müzakeresini teklif ediyorum. 

KEÎS — Efendim, Encümen bu kanuna müs
taceliyet teklif ediyor kabul ediyor mısınız? 
[Hayır red sadaları], 

VEHBİ B. (Konya) — Söz isterim Reis Bey 
buna dair, 

REİS — Efendim encümen bu kanunda 
müstaceliyet teklif ediyor. Müstaceliyeti kabul 
edenler ellerini kaldırsın, müstaceliyet kabul 
edilmedi. Maddenin müzakeresine başlıyoruz. 
Birinci madde; hakkında söz alan Basri Bey; 
Başka söz almak isteyen zevat isimlerini yaz
dırsın. 

HASAN BASKİ B. (Karesi) — Efendim 
malûmu alileri Memaliki Osmaniyede bulunan 
maden mıntakaları içinde en mühiminim Bal
ye - Kara aydın madeni teşkil ediyor. Hattâ 
kürrei arzda bulunan raaadcnin ikinci derece
sidir. Balye - Kara aydm madenî Balye kazası 
merkezi ekseriyetle gayri müslimlerden olup ve 
orada nüfusu müslimenin yekûnu pek dundur, 
Balya kazassı adeta bir Avrupa şehrine benzer 
ve gayet müterakki bir kasabadır. Burada Balya 
kumpanyası kendi müstahdemin ve memurini
ne bol bol teşkilât ibraz ettiği halde bizim me
murlar maalesef Hükümetin tâyin ettiği miktar
dan fazla maaş alamadıkları için daima Balya 
kumpanyasına meclup bir vaziyette kalmakta
dırlar. Hattâ bütün memurin kaç defa da tebdil 
edildi. Yerlerine başkaları tâyin, edildi. Onlar da 
bu meclubiyetten ayrılamadılar. Çünkü Balya 
kazasuıdaki hayat hem müterakki hem pahalı-
drr. Onun için Balya kazası merkezindeki me
murini kumpanyadan kurtarabilmek için herhal
de bunlara da bir misli zemmiyat verilmesini 
teklif ediyorum, bu maden gayet mühim bîr 
madendir. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Istİhlâa 
edelim de ondan sonra.. 

HASAN BASBİ B, (Karesi) — Bendeniz 
memleketimin katiyen istihlâs olunacağını ümit 
ediyorum. Bunu teklif ediyorum. Binaenaleyh 
bir takrir veriyorum. Kabulünü heyeti umumi
yetlen rica ederim. 

REİS — Encümen namına mı söyleyeceksiniz 
Fuad Bey? 

FUAD B- — Hayır şahsım namına... 
HAMDİ NAMIK B. (İzmit) —. Efendim 

Zonguldak'taki hayatı maişet pahalı olmasın-
dolayı gerçi böyle memurlara zam vermek la
zımsa da malûmu âliniz hayatı maişet hususun

da Zonguldak'a muadil bir çok yerlerimiz var. 
Böyle bir mesele açmıyalıra. BUnun için ben
deniz zammın aleyhindeyim. 

VEHBİ Ef. (Kimya.) — Hamdi Beyin fik-
riıtt ayniyle iştirak ederim. Başka söyliyeceğim 
yok. * 

İKTİSAT V. MAHMUT CELAL B. — 
Hepimiz biliyoruz ki Zonguldağ'ın kendisine 
mahsus bir hususiyeti haizdir. Burada maden
lerin ötedenberi işlenmiş bulunması ve bir çok 
tüccarların, amelenin orayı merkez ittihaz et
miş olması galâji esarı ve aynı zamanda hane 
kiralarını tezyit ettirmiştir. Uç dört telgrafla 
oradaki memurlar maaşlariyle geçinemediklerin-
den bahsile tehvinî zaruretlerinin temini istir
hamında bulunmuşlardır. Bunu nazarı dikkate 
alan ve oradaki vaziyeti tetkik ve tahkik'ile 
zammı maaşa kanaat hasıl eden Heyeti Vekile 
bu kanunu huzurunuza takdim eylemiştir. Ben
deniz İktisat vekâletinde bulunmaklığım itiba
riyle kanaatim şu merkezdedir: Oradaki me
murlar bir tüccarın ve hattâ bir tüccar kâtibi-
nin aldığı paranın nısfı kadar ıtma edilme
dikçe idarei umur imkânı yoktur ve bugün 
eğer biz oradaki memurlarımızı hususi müesse-
sata ve şirketlere nazaran ıtma edecek olursak 
vazifemizi ifa etmiş oluruz zannediyorum. Bu 
yüzde elli' nispetinde olan bu teklifimizin on
ların ihtiyaçlarını tehvin edebileceşine bende
niz mütereddidim. Şunu bilhassa nazarı dik
kati âlinize arzederim ki orada galâyi es'ar 
mevcut olmakla beraber kabul ettiğiniz usuller 
ve kabul ettiğiniz kavantn ile orada Hüküme
tin varidatı fevkalâde terakki etmiştir. Bugün 
İktisat vekâletinin tahsiline vesatat ettiği maa-
din rüsumu ile beraber Maliyenin mahiye ora
dan aldığı üç yüz bin liraya baliğ olmaktadır. 
Eğer biz Öyle âcîm bir varidatı eibayet eden 
memurlarımızı hali zarurette bırakır ve vari
dat mütemadiyen çoğalırken onları düşünmez
sek efendiler bunun neticesi ne olabileceğini 
herkes tahmin edebilir. Binaenaleyh memurları
mızın oradaki hususi teşkilâta nazaran bu 
küçük vaziyette kalmamaları için bu teklifte 
bulunuyoruz ve kabulünü istirham ediyoruz. 
(Kabul sesleri). 

HASAN BASRİ B. (Karaûi) — Balya hak-
, kında ne buyunlryor? 

İKTİSAT V. MAHMUT CELAL B. — Bal
ya'yı yakmda alacalımızı ümit ediyoruz. Balya 
hakkında hiç düşünmedim. Oranın vaziyeti hu
susiyetini 'de affınıza mağruren bilmiyorum. 

. Maahaza Zonguldak'taki vaziyetin ayni oldu
ğuna nazaran inşaattan yakında Balya'yı istir
dadımızda oradaki memurları da tatmin etmek 
lâzımdır. Fakat şimdiden bir karar vermek hu
susunda Heyeti celileniz muhtardır. 

Dr. FUAD B. (Botu) — Efendiler Zonguldak 
memurları hakkında muhterem vekilimiz Öelâl 
Beyefendi lâzımgelen izahatı verdiler. Bende-

-m-
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niz de bunu teyit için diyeceğim ki: Efendiler 
şimdiye kadar Zonguldak memurları pek zaru
ret içinde idiler. Bir oda kirası on, on beş li
radır. En az yevmiye alan bir amelenin yev
miyesi üç liradır. Oh lira alan usta ve kalfa
lar da vardır. Bunu nazarı dikkatınıza arzedi-
yorum. Eğer bu kabul edilmezse efendiler me
murlar işin iki fenalık zuhur edecektir. Ya 
hırsızlık edeceklerdir veyahut bazı tüccarların 
yaptığı veçhile memurlara sermayesiz kömür 
verecekler, elden ele »attıracaklardır. Eğer biz 
bunların namiıskârane' çalışmalarını temin et
mek istiyorsak her, âıalde bu kânunu kabul et-
mekliğiroiz zaruridir. 

ŞHfft B. (Ergani) — Efendiler memurini 
hususiye maaşatmın tesviyesine bütçemizin mü
sait olmadığını birinci celsede Maliye vekili 
Beyefendi buyurmuştu. 

jŞimdi Zonguldak vesair memurlara zammı 
maaş teklif olunuyor. Vilâyatı şarkiyede îda-
rei umum i yeden maaş alan memurların bile 
maaşları muntazaman verilmiyor. İstifaya mec
bur oluyorlar. Bu nasıl olur? Binaenaleyh tek
lif olunan bu zammın katiyen reddini Heyeti 
aliyyeden istirham ederim. (Pek muvafık se&-
leri). ., * 

OSMAN FEVZİ Bf. (Erzincan) — Buradan 
bir kaç söz söyliyeeeğim, Filhakika bu yerlere 
muavenet etmek; bura memurlarını bir cihet
ten hüsnü hizmete teşvik eylemek, bir cihetten 
de kendilerini sui idareden menetmek demektir. 
Lâkin bunu her yer için düşümııemiz lâzımdır. 
Bugünkü günde vilâyatı şarkiye harp dolayı-
şîyle, istilâ dolayısiyle ahalisi azalmış, idaresiz 
kalmış olduğu halde memurin aylardânberi 
niaaş alamıyor. Evvelâ onu verelim de ondan 
sonra zammiyat ilâve edelim. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Arkadaşlar 
itimat buurabilirsiniz ki mmtakai intihabiyem-
den olan arkadaşlarımla hususi hasbihalde bu 
zammın aleyhinde bulunduğumu kendilerine 
söyledim, bir kaç kerre de düşündüm. Hattâ 
bin kurukşa kadar olan memurların maaşına 
bir misli, bin kuruştan yukarı olanlarına nısıf 
misli'olmak üzere zammolunur veçhile bir ta-
dilname vermiştim. Yine düşündüm, yine dü

şündüm son derece aleyhinde bulunduğum halde 
en nihayet aleyhtarlığımı muhafaza edemedim, 
geçen seneden hatırımdadır, lstanbulda katiyen 
yenilemez bulgur kalmadığı halde Zonguldak'ta 
öyle bir bulgur buldum ki okkası otuz beş ku
ruş. İstanbul'da en buhranlı zamanlarda kati
yen yirmi yirmi beş kuruştan fazlaya yemedik. 
Daha bir çok şeyler var. Efendim ne için bin 
kuruştan yukarı olan memurların maaşlarının 
nısfım da kabul edemedim? Orada Düveli ec
nebiye tabaasmdan hattâ Devleti Osmaniye ta-
baasmdan bir çok şirketler erkânı var ki bun
larla memurlarımızın daima temasta bulunma
ları icabediyor. Devletin haysiyet ve şerefi 

meselesi beni aleyhtarlıktan geri çevirdi. Bun
larla temas ettikçe tabiatiyle masrafları çoğa
lıyor, başkalaşıyor. Maatteessüf bunu söylemek 
mecburiyetindeyim. Bey arkadaşımızın dediği 
gibi saltanat zamanında .değiliz... Fakat nasıl 
diyeyim, liyle bir saltanat kî... zaruret sal
tanatı diyeyim, ne diyeyim bilmem. Bir 
noktaya daha dokunacağım. Beyefendiler, 
inşaattan Cenabı hakkın inayeti samadani-
yesiyle akşama, sabaha düşmanlar oradan 
def olup gideceklerdir. Orada maatteessüf 
Fransız'lar da var. Fransız'ların karşılarında 
bulunmaları itibariyle bir mutasarrıfın onlara, 
oıüanıı mutasarrıfa ziyaretleri sebebiyle bir 
takım masrafları vardır. Diğer memurini de 
düşünürseniz aynı hali görürsünüz. Bey arka
daşımız dahi diğer muhalif olan arkadaşları
mız da hakikaten muhik noktalara dokunma
dılar değil. Lâkin elden gelen yapılır. En 
mübrem olandan başlanır. Bu küçük cüzi mese
le olduğu için bence kabul edilmek hususunda 
gösterilecek saha, zannımca tamamiyle yerine 
masruf olacaktır. Binaenaleyh kabulünü teklif 
ediyorum1. 

REİS — Efendim, müsaade buyurun. Söz 
alan dokuz arkadaşımız vardır, Müzakereyi kâ
fi görmezseniz... (Kâfi sesleri), (Gürültüler). 

MALİYE VEKİLİ FERİD B. — Efendim, 
Zonguldak meselesini Heyeti âliyenizin nazarı 
merhametine arzederiııi, Hakikaten memurin 
orada pek müzayakadadırlar, kiralayacak ev 
bulamıyorlar. Hattâ amelelerin karşısında 
bile haysiyeti memuriyetlerini muhafaza edo-
miyeoek bir vaziyettedirler. Ya oradan memu
rini kaldırınız veyahut o memurların haysiye
tini muhafaza ediniz, İstediğimiz gayet cüzi "bir 
meblâğı lütuf buyurunuz, biliyor sunuz ki, biz 
Zonguldak'da en müstesna memurları bulun
durmak mecburiyetindeyiz. Elyevnı Zonguldak 
işgal altındadır. Binaenaleyh ecnebilerle temas 
etmek mecburiyetindedirler. En büyük vari
dattan birisi olan kömür istihracat resmini bu 
memurlar istihsal etmektedirler. Binaenaleyh 
oraya en kıymetli memurlarımızı gönderdiği
miz zaman onların hiç olmazsa kutlâyemüt 
kendi maişetlerini tedarik etmeliyiz, eğer bun
ları temin etmezsek, küçük bîr şeyi kendilerine 
vermekten İstiğna edersek daha büyük menâfii 
umuriüyeyi ifna -ederiz. Kendilerine veridiğimiz 
hiçtir. Çünkü zamaimi fevkalâde vermiyoruz. 
Yalnız maaşı. aslilerini veriyoruz. Binaenaleyh 
hiç ehemmiyeti yoktur. Kabulünü istirham ede
rim. 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler ellerini 
kaldırsın. Kâfi görmiyenler ellerini kaldırsın. 
Kâfi görülmüştür. 

(Birinci madde tekrar okundu). 
REİS — Birinci maddeyi kabul edenler lüt

fen ellerini kaldırımlar. Kabul olunmuştur, 

— 2 9 1 - , 
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iptidasından muteberdir. 
BEİS — İkinci maddeyi kabul edenler lüt

fen ellerini kaldırsınlar. Kabul olunmuştur. 
MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Heyeti 

Vekile memurdur. 
BEİS — İkinci müzakeresine geçilmesini 

kabul edenler ellerini kaldrrsın. (Eller kalkar). 
Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesi kabul 
edildi. Alelusul beş gün sonra müzakere edilir. 

Efendim, matbaa alât ve edevatının gümrük 
resminden affına dair lâyihai kanuniye hak
kında (91) zat reye iştirak etmiş (4) redde 
karşı (87) rey ile kanun kabul edilmiştir. 

Kâtip intihabına (99) zat iştirak etmiş, en 
çok rey kazanan (47) rey aldığına göre ekseri
yeti mutlaka hâsıl olamamış, üçüncü olmak 
üzere intihap iera edilecek. Rey kazananlar 
Atâ B. (Niğde), (47), Kâzım HÜBUÜ B. (Konya) 
(18), Hanıdi D. (5), Basri B. (8), Süleyman 
Sırrı B. (5), Ahmet Mazhar B. (2) diğer bir 
kaç zat da birer rey almışlardır, (Bu intihap 
reyi izafi ile olacak sesleri). 

Efendini, şimdi yapacağımız intihap üçün* 
cü intihaptır. Yani reyi izafi iledir. Ne olursa 
muamele tamamdır. Fakat müsaade buyu
rursanız vaktimizin dar olmasına göre daha 
mühim bir müzakeremiz vardır. Bunu yarine 
talik edelim. Cumartesine talik edelim. De
min kabul buyurduğunuz istizah takriri müna
sebetiyle Adının Beyefendi söz istiyorlar, söz 
veriyorum. Dinleyiniz efendim. 

DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ Dr. AD
NAN B, — Efendim, Karahİsari Sahip mebusu 
Mustafa Hulusi Efendi kardeşimizin bir takriri 
var Dahiliye ve Müdafaai Milliye vekâletine 
havale edilmiş, bendeniz malûmatımı Meclisi 
âlînize arzetıııek istiyorum. Filhakika Kütahya 
mutasarrıfı Eskişehir livasına naklolunmuş ve 
oraya tâyin olunan mutasarrıf livaya muvasalat 
edemediğinden orada bulunan Kadı Efendi ve
kâlet ediyor. Bu sabah sureti resmiyede mut
tali olduğuma göre orada tehcir edilmiş olan bir 
takım eşhasın ailelerinin ve firari olan bir 
takım eşhasın ailelerinin oradan tehcir edil
mesi için o civarda bulunan kuvayi seyyare 
kumandanlığından makamı mutasarrrfiye ya
zılmış, mutasarrıf vekâletinde bulunan Kadı 
Efendi gayet muhik ve kanun şinasanc bir su
rette bu işi tetkik etmiş ve firari ailelerine ait 
bütün ahkâm ve mukarreratm Meclisi âlinizin 
ahiren bir kanunu mahsusiyle teşkil ettiği 
İstiklâl mahkamelerine ait olduğunu ve bu işi 

ancak istiklâl mahkemelerinin görebileceğini 
cevaben bildirmiştir. Bunun üzerine kuvvayi 
seyyare kumandanı bunu kendi vazifesine te
cavüz addetmiş ve Kadı Efendinin bu kanuni 
olan mütalâatını kabul etmemiş ve oradaki mın-
taka kumandanına emir vermiş ve Kadı Efen
diyi cepheye bulunduğu yere istemiş. Kadı Efen
di on beş saatlik bir seyahatten sonra oraya 
vâsıl olmuş ve orada tahriren verdiği zahatı şi
fahen kumandana tekrar etmiş ve o vakit mese
lenin sui tefehhüm olduğu söylenilerek Kadr 
iadeten tekrar Kütahya'ya gitmiş. Fakat o ak
şam heman tekrar mıhtaka kumandanı vasıta-
siyle mezkûr kuvayi seyyare kumandanlığı mıu-
takası haricine tebidİne emir verilmiş. Eskİşc-
hire gelmiş ve zannederim dün veya dün ak
şam Ankara'ya muvasalat etmiş, bu sabahda ve
kâlete geldi. Dahiliye vekâleti vekili sıfatiyle, 
Kadı Efendimi bir mutasarrıfa lâyik düşecek 
bir surette hareket ettiğini ve kendisinin tek
rar yarin İlk trenle oraya giderek mutasarrıf 
gelinciyc kadar mutasarrıf vekâleti ifa etmesini 
ve Adliye vekâletinden de kadılığa devam et
mesi lâzım geldiğini kendisine tebliğ ettim. 
(Teşekkür ederiz). 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Oradan 
tekrar gönderirlerse (Gürültüler). 

Dr. ADNAN B. (Devamla) — Müsaade bu
yurunuz. Şİmdİ mesele bu suretle olmuştur. Va-
kr olan vakalar bundan ibarettir ve Dahilye 
vekâletinin de ittihaz ettiği tedbir, mutasarrıf 
vekâletinden dolayı Kadı Efendiyi mahalline 
göndermek, ikame etmektir. Bu yapılmıştır. 
Bu bapta fazla izahat ve tafsilât icabederse bil
hassa. Reis Paşa Hazretleri bu iş ile şahsen işti
gal ediyorlar, kendilerinden tafsilât istiyebilir-
sînz. 

(Hay, hay sadaları). 
MUSTAFA LÛTFÎ B. (Siverek) — Reis Bey 

bir şey soracağım. İşittiğime göre kumandan 
demişki Ankara'da yapdan kanunlar burada 
sökmez. Bunun asli var mı? 

YAHYA OALD? B. (Kırşehir) — Reis Paşa 
Hazretleri İzahat versin. 

SÜLEYMAN SUtEI B. (Yoşgad) — Kanu
nun sökmediğini fiilen ispat etmiş zaten, 

BEİS — Bundan evvelki müzakerede bazı 
mesaili mühimmeye dair Hariciye vekâletinin 
izahat, vermesi takarrür etmişti. Bu meseleye 
dair olan meseleyi de çıkaralım. Hafi müzakere 
lüzumuna kail olanlar lütfen ellerini kaldır
sın. C'elsei hafiyeye karar verilmiştir efendim. 

(Salon ketebe ve samiinden tahliye olunarak 
eelsei hafiyeye geçildi):. 

üçüncü celse hafidir. 
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Şerif B. (Sinöb), Abdttthalira Çelebi E t 
(Konya), Rüştü B. (Ergani), Sabit E t (Kay
seri), Rıfat B, (Tokad), Mustafa Lûtfi B. 
(Siverek), Rifat E l (Konya), Dr. Abidin B. 
(Lâzistan), Basri B. (Karesi), Fikri B. (Genç), 
Yahya Galip B. (Kırşehir), Hüseyin Avni B. 
(Kozan), Abdülgani B. (Siverek), AH Ulvi 
B. (Burdur), Atıf Ef. (Ankara)^ Ahmet Maz-
har B. (Üsküdar), Mustafa Zeki B. (Dersim), 
Haindi Nâmık B. (İzmit), Sadık B. (Kırşehir), 
Abdülhak B. (Dersim), Faik B. (Cebelibere
ket), Nafiz B. (Cenik), Naim Ef. (İçel), Mah
mut Celâl B. (Saruhan), Mehmet Nâdir B. (İs
parta), Abdi Ef. (Yozgad), Ziya B. (öengın), 
Mehmet Salih Ef. (Siird), Behçet B. (Çengin), 
Mehmet Emin B. (Ergani), Rüatem B. (ölti), 
Hamdİ B. (Amasya), Tufan B. (Hakkâri), Mem-
duh B. (Karahisarı şarkî), Cemil B. (Kütahya), 
Rıza B. (Kırşehir), Tahsin B, (Aydın), Ahmet 
Muhtar B. (İstanbul), Mahmut Esat B. (İzmir), 
Derviş B. (Bitlis), Abdülgani B. (Muş), Ragıp 
B. (Kütahya), Nüzhet B. (Ergani), Şakir B. 

(Ankara), Eyyüp Sabri B. (Eskişehir), Mesut 
B. (Karahisarı şarkı), Neşet B. (Üsküdar)» 
Mustafa Kemal B. (Ertuğrul), Hüseyin Hüsnü 
B. (Bitlis), Edip Ef, (Batum), Atıf B. (Kay* 
seri), Ata B. (Niğde), Sim B. (Ergani), Hak-
kt Vş. (Niğde), Tahir Ef. (Geügm), Sait Ef. 
(Gengırı), Hüseyin Hüsnü Et. (Üsküdar), Hah-
mud Sait B. (Muş), Celâl B. (Genç), Operatör 
EminB. (Bursa), Şemseddin Ef. (Ankara), Alî 
Vasıf B. (Genç), Halil İbrahim B. (Antalya), 
Ahmed Ef. (Yozgad), Mustafa Hulusi Ef. (Ka-, 
rahisarı sahip), Basını B. (Sivas), Tahsin B. 
(Maraş), Süleyman Sırrı B. (Yozagd), Yusuf 
izzet Pş. (Bolu), Mustafa B. (Tokad), Mehmet 
B. (Biga), Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), Tu-
nah HHmi B. (Bolu), Cevat B. (Bolu), Nuri 
Selim B. (Bolu), Mustafa Sabri Ef. (Siird), 
Halil İbrahim Ef. (Eskişehir), Yusuf B. (De
nizli), Ruşen B. (Gümüsane), İbrahim Süreyya 
B. (Saruhan), Mazhar Müfid B. (Hakkari), 
Yusuf Ziya B. (Maraş), Esat E l (Aydın),-Yu
nus Nadi B. (İzmir), Yasin B. (Oltu), Şeyh 
Fevzi Ef. (Erzincan), Rasim B. (Cebelibereket). 

Kabul etmeyenleri: 

Nusrat E l (Erzurum), Ali B. (Amasya), Me- | met Ragıp B. (Amasya), İsmail B .(Erzurum),. 
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