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ZABIT CERİDESİ 

Yüz on yedinci içtima 
20 - XII • 1336 Pazartesi 

MÜnderecat 
Sayfa 

İ. — Zaptr satak hülasası . 426 
2. — İcra Vekilleri muamelâtı 433 
1. — Adliye vekâleti vekilliğine intihap 

. edilmiş olan Zekâ! Beyin istifası 433:434 
3, — Azayi kiram muamelâtı 430,434,440 
1. — Şimendifer yedek edevatı muba

yaa etmek üzere Avrupa'ya izam edilecek 
komisyon âzasından olan Kozan mebusu 
Dr. Mustafa ve Saruhan mebusu ibrahim 
Süreyya Beyİere tahsisatlarının tam olarak 
itasına dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
tezkeresi 430 

2. — Mebuslardan evvelce memuriyet 
*deruhde edipte nisabı müzakere kanunu 
mucibince büahara mebusluğu tercih eden
lerin harcırahlarının Meclis veznesinden 
tesviyesine dair Divanı Riyaset karan 430:433 

3. —Bir vazifei vataniye ile izam kı
lınmış olan Bolu mebusu Cevat Beyin gay
bubeti müddetince mezun addedilmesine 
dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 

4. —:. Erzurum mebusu İsmail Beyin, 
Müdafaai Milliye encümeninden istifası 

4. — Lâyihalar 
1 — Orman müdür muavinlerinin Mec

lisi idareye âzayi tabiiye olmak üzere da
hil olmalarına dair kanun lâyihası. 

2. — Düşman tarafından işgal edilen 
mahallerden gelen memurlara verilmekte 
olan nısıf maaşın katile kendilerine mazu-
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liyet maaşı itasına dair kanun lâyihası 426:427 

3. —Ziraat ye kooperatif şirketlerine 
akçe ikrazına dair kaaun lâyihası 427 

4. — Ankara - Sivas hattının inşası için 
bütçeye 20 bin lira ilâvesine dair kanun lâ
yihası 427 

5. — l&timan etmiş olan şaki Halid'in 
afvine dair kanun lâyihası 427 

6. — Erzurum hastanesi için avans ola
rak 35 bin liranın bütçeye ithaline dair ka
nun lâyihası 427 

7. — Gaz, mahrukat ve kâğıd tedariki 
için Posta ve telgraf bütçesine para ilâvesine 
dair kanun lâyihası 427 

8. — Muvakkat temyiz heyeti teşkili 
hakkındaki kanunun beşinci maddesinin ta
diline'dair kanun lâyihası 427 

9. —Adliye heyeti. teftişiye masarifatr 
için bütçeye para ilâvesine dair kanun lâyi
hası 427 

10. — Denizli ile Sarayköy ahalisinin 
emlâk ve müsakkafat vergilerinin teciline 
dair kanun lâyihası 427 

11. — Mekâtibi idadiye heyeti İdariye ve 
talimiyesinin Maarif İdaresince azil ve na-
sıplarma dair kanun lâyihası 427 • 

12. — Tiflis ye Baku sefaretleri maiyet 
frnemurJarmm dört aylık maaşlarına dair 
kanun lâyihası 427 

13. — Muaddel usulü muhasebe! umumi-
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ye kânununun 62 ve 63 ncü maddelerinin 
tadiline dair kanun lâyihası 427 

14. — Emniyeti umumiye ile Jandarma 
umum kumandanlığının tevhidine dair ka
nun lâyisası 427 

15, — Emniyeti umumiye ve Jandarma 
bütçelerine harcırah tertibi olarak para ilâ
vesine dair kanun lâyihası 427 

5. — Teklifler 428,429ı438,439,442 
1. — Yozgad mebusu Süleyman Sırrı 

Beyin Darende kazasının müstakil liva ha
line İfrağına dair teklifi kanunisi (2/175) 428 

2. — Bolu mebusu Yusuf tzzet Paşa ve 
rüfekasrnm, Büyük Millet Meclisinin salâ
hiyetine dair teklifi kanunisi (2/173) 428 

3. — Sürd mebusu Salih Efendinin, 
emirberler hakkındaki teklifi kanunisi 
(2/174) # 428:429 

4. — Eskişehir mebusu Eyyüp Sabri 
Beyle rüfekasınnı, Bozöyük'ün kazaya tah
viliyle Eskişehir'e raptı hakkında teklifi 
kanunisi (2/175 M.) 429 

5. — Kayseri mebusu Atıf Beyin, 
(Yahyalı) nahiyesinin Develi kazasına il
hakı hakkında teklifi kanunisi (2/174) 438:439 

6. — S ü r d mebusu Salih Efendi ve rü-
fekasınıri, vilâyatı şarkiye ağnam resminin 
zamaimden istisnası hakkında teklifi 
(2/177) 439 

7. — İzmir mebusu Yunus Nâdi Bey ve 
arkadaşının, matbuat müntesibininin hiz
meti askeriyeden tecillerine dair teklifi ka
nunisi (2/239) 439,440 

8. — Kırşehir mebusu Sadık Beyin Sulh 
hâkimleri kanununa bir zeyil ilâvesi hak
kında teklifi kanunisi (2/178) 439:440 

9. — İzmit mebusu Hamdi Nâmık Beyin, 
darülmuallimin ve darülmuallimat maaşa-
tının muvazene! umumiyeden itasına dair 
teklifi kanunisi (2/179 M.) 442 

6. — Tezkereler 427 
1. — Telgraf memurları aylıklarına za-

maim icrası hakkındaki kararnamenin gön
derildiğine dair Büyük Millet Meclisi Ri
yaseti tezkeresi 427 

2. — Gedis, Uşak havalisinde bir istik
lâl mahkemesi teşkiline dair Büyük Millet 
Meclisi Riyaseti tezkeresi 427:428 

3. — Ayintap, Urfa ve Maraş livaları 
dahilinde istiklâl mahkemesi teşkiline dair 
Süyitk Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 428 

7. — Takrirler 429,435,436,439ı440 
1. — Ertuğrul mebusu Mustafa Kemal 

Beyin, Esnaf kâhyalığı kanunu lâyihasının 
müstacelen müzakeresine dair takriri 429 

2. — Bolu mebusu Yusuf İzzet Paşanın, 
Malta'da mevkuf bulunanların ailelerine 
maaş tahaisi hakkındaki kanun lâyihasının 
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müstacelen müzakeresine dair takriri 429 

3. — İsparta mebusu Nâdir Beyin, Kon
ya vilâyetinde yapılacak teşkilâtı mülkiye
ye dair takriri 435 

4. — Kütahya mebusu Cemil Beyin, 
istiklâl marşı için verilecek mükâfatın 100 
liraya tenziline dair takriri 436 

5. —• Kütahya mebusu Cemil Beyin, 
Heyeti Vekilece bir men'i ihtikâr kanunu 
lâyihası ihzar edilmesine dair takriri 436:437 

6. — Erzurum mebusu Salih Efendi ile 
refikinin, Sarıkamış - Erzincan dekovil 
hattının inşasının ikmal edilmesine dair tak
riri 437 

7. — Burdur mebusu Ali Ulvi Beyin 
Burdur livası teşkilâtının İhlal edilmemesi
ne dair takriri 437,438 

8. —̂  İsparta mebusu Nâdir Beyin (Ağ
ladın) nahiyesinin isminin (Belönü) ne 
tebdiline dair takriri 437:438 

9. — İsparta mebusu Nâdir Beyin, 
Yalvaç kazasının bazı köylerinin Hayran 
nahiyesinden irtibatlarının fekkiyle Seğir-
kent) nahiyesine verilmelerine dair takriri 438 

10. — İsparta mebusu Nadir Beyini bazı 
ecnebi isimleri taşıyan.köy isimlerinin de
ğiştirilmesine dair takriri 438 

11. — Konya mebusu Abdülhalim Çelebi 
Efendinin, bir evkaf vekâleti ihdasına dair 
takriri . 4 3 9 

12. — Yozgad mebusu Süleyman Sırrı 
Beyin, Şûrayi âlii islâm teşkiline dair 
takriri 440:441 

İS.-—- Bursa mebusu operatör Emin Be
yin, Ermenâk isminin Oruç aliye tahviline 
dair takriri 441 

14. — Van mebusu Hasan Sıddık Be
yin Van muhacirlerine tohumluk tedarik 
edilmesine dair takriri ,442 

8. — Sualler, istizahlar ve cevaplar 428,429, 
435,436,443,444 

1. — Yozgad mebusu Feyyaz Ali Beyin, 
İtilâf Devletleri tarafından Karadeniz'e 
vaz edilen abluka şayiası ' neticesinde ta-
haddüs eden ihtikâr hakkında sual tak
riri ve Dahiliye vekâleti vekili Dr. Adnan 
Beyin tahriri cevabı 428 

2. — Karahisansahip mebusu Memet 
Şükrü Beyin, şimendüfer malzemesi mu
bayaası için İtalya'ya izam edilen iki me
bus hakkında Nafia vekâletinden istizah 
takriri . 429:430 

3. — İzmit mebusu Sırrı Byin, İzmit \ 
havalisinde taaddiye uğrayan kura hak
kında Dahiliye vekâletinden sual takriri 435 

4. — Kastamonu mebusu Dr. Suad 
Beyin, Zonguldak havzasında kömür ih
racında hasıl olan buhrana dair İktisat 
vekâletinden sual takriri 436. 

— 434 — 
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5. — İzmît mebusu Haindi Namık Be

yin, şimendüferlerin istihlâk ettiği odun
lar hakkında suali ve Nafıa vekili ismail 
Fazıl Paşa ile Müdafaai Millîye vekili 
Fevzi Paşanın şifahi cevaplan 443,444 

6. — İzmit mebusu Bjamdi Namık Be
yin, şimendüferlerin odun yakması yü
zünden Bilecik ve Kütahya livası dahilin
deki ormanların harap olacağına ve linyit 
madenlerinden istifade edilip edilmiyece-
ğine dair İktisat ve Müdafaa Milliye ve
kâletlerinden sual takriri 444:445 

7. — Bolu mebusu Tunalı Hilmi Beyin, 
Trabzon'daki dekovil alât ve edevatının 
satılması esbabının beyanına dair suali 
ve Müdafaai Milliye vekili Fevzi Paşanın 
şifahi cevabı 445:446,446 

8. — Konya mebusu Hacı Bekir Efen
dinin, Konya ve civarında cebren tapla-
tılmakta olan beygirlere ait. Müdafaai 
Milliye vekâletinden sual takriri 446 

9. — Canik mebusu Nafiz Beyin, gay
ri müslimlerin askere alınmaları esbabının 
beyanına dair snali ve Müdafaai Milliye 
vekili Fevzi Paşanm cevabı 446 

10. — Ayintab mebusu Abdürrahnıan 
Lâmi Efendinin Ayintab vaziyeti askeri
yesi hakkında istizah takriri ve Müdafaai 
Alilliye vekili Fevzi Paşanın cevabı 447:449 

&. — Muhtelif evrak 430 -I 
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1. — Ermenilerle sulh aktedilmeainden 

dolayı Korkudeli Müdafaai hukuk cemi-
yetiyle Musul valisindn mevrut tebrik 
telgrafları 430 

10, — Mazbatalar 428,429 
1. — Tokad mebusu Rifat Beyin, Tokad 

kalhanesinin belediyeye terki hakkında ka
nun teklifi ve lâyiha encümeni mazbatası 
(2/156) 428 

2. — Antalya mebusu Halil İbrahim 
Beyin, liva ve nahiye idarelerinin mahal
lerine terkine dair teklifi kanunisi ve lâ
yiha encümeni mazbatası (2/150) 428 

3. — Kütahya mebusu Cemil Beyin, Da-
rülmuallimin maasatmın Umumî muvaze
neden tesviyesi hakkında teklifi kanunisi 
ve Muvazenei maliye encümeni mazbatası 
(2/162) 429 

4. — Bütçelerin Heyeti umumiyeee ka
bulüne kadar devairi Hükümetçe tenzilâtın 
derhal tatbik edilmesine dair Muvazenei 
maliye encümeni mazbatası 429 

11..— Rey istihsali • • 444 
1. — Konya teşkilâtı mülkiyesi hak

kındaki kanunun tâyini esami ile reye 
vazı 444,446 

12. — Müzakere edilen maddeler 440 
1. Teşkilâtı esasiye kanunu lâyihası ve 

Encümeni mahsus mazbatası 449:452 



B I R I N C I C E L S E 
Ağılma saati : Badezzeval 1, 30 

REİS — îlrîsiei Reis Vekili Hasan Fehmi Bf. 
KÂTİPLER : Ata B. (Niğd^), Rtfik B. (Konya). 

BEİS — Meclis kuşat' edildi. Zaptı sabık 
okunacaktır. 

(Zaptı sabık hulâsası okundu) 
1. — ZAPTI ZABIK HULASASI 

Birinci celse 
Reisi »ani vekili Vehbi Efendi Hazretleri

nin tahtı riyasetlerinde zevalisaat bir buçukta 
inikat ederek zaptı sabık hulâsası kıraat ve ay
nen kabul olundu. Hariciye vekâleti masarifi 
müteferrikası için bütçnje münakale icrasına 
ve Aziziye harasına mütaallik lâyihai kanuni-
yeler Muvazenei maliye encümenine, Oltı ve 
Kara livaları teşkili hakkındaki lâyihai kanu
niye Dahiliye encümenine, Askerî tekaüt ve is
tifa kanununun on ikinci maddesinin tadiline 
dair lâyihai kanuniye Müdafaai Milliye ve Mu
vazenei maliye ̂ encümenlerine, hiyaneü vatani
ye ile mahkûm Memet Çavuşla Hüseyin hak
kındaki evrakı hükmiye Adliye encümenine, 

'Tunalı Hilmi Beyin Millî marş müsabaka müd-
detİnin temdidi hakkındaki takriri Maarif ve
kâletine, İzmit mebusu Hamdi Beyin kanunu 
cezanın 117 nci maddesinin tadiline dair olan 
takriri Adliye encümenine, Karahisâr mebusu 
Mesud Byin Teşkilâtı şasiye kanununun tadili
ne müteallik takriri Encümeni mahsusa, içel 
mebusu Naim Efendinin aşar mültezimlerinin 
askerlikten tecillerine dair takriri Lâyiha en
cümenine, Muş mebusu Ahmed Hamdi Efen
dinin Muş livası zürraına muavenet icrasına 
dir teklifi Muvazenei maliye encümenine, Kü
tahya mebusu Cemil Beyin bazı kazalarda teş
kilâtı Adliye vücuda getirilmeme dair Takriri 
Heyeti Vekileye ve mumaileyhimin Eğrigoz ve 
Tavşanlı nthiyelerinin kazaya tahvilleri hak
kındaki sual takriri Dahiliye vekâletine ve 
Konya mebusu Vehbi Efendinin vesikalara mü
taallik İstizah takriri paazrtesi günü cevap ve
rilmek üzere Dahiliye vekâletine, Erzurum me
busu Salih Efendinin imamların, maaşatına mü
teallik takriri Evkaf encümenineı Canik »mebusu 
Nafiz Beyin, Ünye ve Fatsa kazalarının Sam
sun'a ınerbutiyeti baki kalmasına dair takriri 
Heyeti Vekileye havale ve Üsküdar mebusu Maz-
har Beyin Mezuniyetine müteallik Divanı Riya
set kararı kabul olundu, Bilâhara Konya teşki
lâtı mülkiyesine müteallik lâyihai kanuniyenin 

heyeti umumiyesi hakkında müzakere cereyan 
ederek teneffüs için celse tatil olundu. 

ikinci celse 
İkinci Reis vekili Hasan Fehmi Beyefendi

nin tahtı riyasetlerinde zevali saat (3) te bil-
inikad Konya teşkilâtına dair olan kanunun bi
rinci maddesi bir isim tebdiliyle (2) nci madT 
desi t&dilen (4) ncü maddsi aynen ve beşinci 
maddesi İkiye bittefrik kabul ve üçüncü mad
desi tayyolundu. Heyeti umumiyesinin reye va-
zında Mecliste ekseriyet kalmamış olduğundan 
içtima atiye terk ve pazartesi ruznamesine 336 
senesi bütçesi ile Nevşehir'de liva mahkemesi 
teşkiline müteallik lâyihai kanuniyenin ilâv edi
leceği tarafı Riyasetten tsbliğ olunarak pazar
tesi günü içtima edilmek üzere saat beşte cel
seye nihayet verildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Hasan Fehmi Atıf M. Baha 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa 
var mı? (Kabul sadalan). 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Tâyim 
esami ile reye vazedildiği tasrih edilsin. 

VEHBÎ B. (Karesi) -^ Hilmi Beyin takriri 
lâalettâyin Maarif vekâletine gitmemiştir. Bir 
ay temdit kabul edildi de ondan sonra Maarif 
vekâletine giti, o suretle tashih olunmalı. 

REİS — Zaptı sabık taslıihan kabul edildi. 

4. — LÂYİHALAR 
REÎS — Evrakı varideye geçiyoruz efendim. 
1. — Orman müdür muavinlerinin Meclisi 

idareye âsayi tabiiye olmak üzere dahil olmaları
na daîr kanun lâyihas 

REİS — Orman müdür muavinlerinin Mec
lisi idareye âzayi tabiiye olmak üzere dâhil ol
malarına dair lâyihai kanuniyeyi Dahiliye en
cümenine havale eiydruz. 

5. — Düşman tarafından işgal edilen mahal
lerden gele nmemurlara verümekte olan nısıf 
maaşın katiyle kendilerine mâzuliyet maaşı ita
sına dair kanun lâyihası 

— 426 — 



İ : 11? âÛ. 
REİS — Düşman tarafından işgal edilen ma

hallerden gelen memurlara verilmekte olan nı
sıf maaşın katiyle kendilerine mâzuliyet maaşı 
itasra dair olan lâyihai kanuniyeyi Kavanini 
maliye ve Mu.vazenei maliye encümenlerine ha-r 
vale ediyrûz. 

3. — Ziraat ve kooperatif şirketlerine akça 
ikrama dair kanun lâyihası 

BEİS — Ziraat ve kooperatif şirketlerine 
akça istikrazı hakkıdaki lâyihai kanuniyeyi ik
tisat ve Muvazenei maliye encümenlerine ha
vale ediyoruz. 

4,—• Ankara -. Sivas hattının inşası- için büt
çeye yirmi bin lira ilâvesine dair kanun lâyihası 

REİS — Ankara - Sivas hattı inşası için büt
çeye yirmi bin lira ilâvesine dair oİan kararna
meyi Muvazenei maliye encümenine; 

6. — TESKERELER 
1. — Telgraf memurları maaşahna zam İcra

sı hakkındaki kararnamenin gönderildiğine dair 
Büyük MİÜet Meclisi Riyaseti teskeresi 

REİS — Telgraf memurları maaşatma dair 
lan kararnameyi Dahiliye ve Muvazenei Maliye 
encümenine Posta ve telgraf encümenine de uğ
raması lâzım aynı zamanda, 

5. — tsiiman etmi§ olan şaki Malid'in affına 
dair kanun lâyikast 

REİS — Ahiren istiman etmiş olaıi şaki Ha-
lid'in affına dair olan kararnameyi Adliye.en
cümenine ; 

6. — Erzurum hastanesi İçin avans olarak 
35 bin Uranın bütçeye ithaline dair kanun, lâyi
hası . 

'REİS — Erzurum hastaensi için avans ola
rak 35 bin liranın bütçeye ithali hakkındaki 
lâyihayı Muvazenei maliye encümenine; 

7. -r~ Gaz, mahrukat ''ve kâğıt • .tedariki için 
Posta, telgraf bütçesine para ilâvesine dair ka
mın lâyihası 

REİS—: G-az, mahrukat ve kâğıt teadriki 
için posta ve telgraf bütçesine para ilâvesine 
dair lâyihai kanuniyeyi Muvazenei maliye en
cümenine; 

8. — Muvakkat temyiz heyeti teşkili hakkın
daki kanunun beşinci »iadesinin tadiline dair ka
nun lâyihası 

REİS —• Muvakkat temyiz heyeti teşkili hak
kındaki kanunun beşinci madesine dair olan lâ
yihai kanuniyeyi Adliye encümenine; 

..' 9. — Adliye Heyeti ieftişiye masarif ah için 
bütçeye para ilâvesine dair kanun lâyihası 

M336 0 : 1 
REİS — Adliye Heyeti teftişiyesi 'masarife* 

ti için bütçeye para ilâvesine dair olan lâyihai 
kanuniyeyi Muvazenei maliye encümenine; 

10. — Denizli ile Sarayköy ahalisinin emlâk 
ve müsakkafat vergilerinin teciline dair kanun 
lâyihası 

REİS — Denizli ile Sarayköy ahalisinin em
lâk ve müsakkafat vergilerinin teciline dair olan 
lâyihai kanuniyeyi Kavanini maliye ve Muva
zene! maliye encümenine; -

11. — Mekâiibi idadiye heyeti idariye ve ta* 
Umİyesİnin Maarif idaresince azil ve nasıplarına 
dair kanun lâyihası 

REtS •— Mekâtibi idadiye heyati idariye ve 
talimiyesinin Maarif idaresince azil ve nasıpla
rına dair lâyihai kanuniyeyi Maarif encüme
nine ; * 

12. — Tiflis ve Baku sefaretleri maiyet me
murlarının dört aylık maaşlarına dair kanun la-
yiası 

BEİS — Tiflis ve Baku sefareti maiyet me
murlarının dört ayhk maaşlarına ait lâyihai ka
nuniyeyi Muvazenei maliye encümenine; 

13. — Muuddel usulü mukasebei umumiye ka- • 
nununun 62 ve 63 nc[ü madectUrinİn tadiline da
ir kanun lâyihası 

REtS — Muaddel usulü muahsebei umumiye 
kanununun (62 - 63) nçü madelerinin tadiline 
dair lâyihai kanuniyeyi Mmvazenei Maliye en
cümenine; 

14. — Emniyeti umumiye ile Jandarma umum 
kumandanlığının tevhiidne dair kanun lâyihası 

REİS — Emniyeti umumiye ile Jandarma 
kumandanlığının tevhidine dair lâyihai kanu
niyeyi Dahiliye eneümenine havale ediyoruz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yosgud) — Bunlar 
Heyeti Vekilenin mi efendim? 

REİS — Heyeti Vekilenin L. 

15. — Emniyeti umumiye ve jandarma bütçe
lerine harcırahı tertibi olarak para ilâvesine dair 
kanun lâyihası 

REİS — Emniyeti umumiye ve jandarma 
bütçelerine harcırah tertibi olarak para ilâvesi
ne ait olan lâyiha Muvazenei mâliye encüme
nine ; 

2. — Gediz, Tl şak ve havalisinde bir istiklâl 
mahkemesi teşkiline dair Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti tezkeresi 

REİS — Gediz, Simav, Demirci, Uşak taraf
larında birer istiklâl mahkemesi tesisinin mu-
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vafık olduğuna dair Heyeti Vekile Riyasetinin 
tezkeresi : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
Celilesine 

JSabıt kalemi ifadesiyle 20 teşrinisani 1336 ta
rih "ve 581 - 1424 numaralı tezkerei celileleri 
Heyeti Vekilenin 12 . II . 1336 tarihinedki igti-
maında kıraat ve Gediz, Simav, Demirci, Uşak 
havalisined bir İstiklâl mahkemesi teşkili ten
sip olunmakla ona nazaran ifayi muktazasmı 
rica ederim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 

3,— Anteb, Vrfa ve Maraş livaları dahilinde 
İstiklâl mahkemesi teşkiline dair Büyük Millet 
Meclisi Riyaseti tezkeresi 

' REİS — Efendim, aynı mealde Anteb, Urfa, 
Maraş livaları -dahilinde de bir İstiklâl mahke
mesi tesisi muvafık olduğuna dair Heyeti Ve
kile Riyasetinin tezkeresi var, münasip görür
seniz bunları ruznameye dahil edelim. Münasip 
bir zamanda intihap iera eedriz. 

HAMDİ NAMIK E. (Ismit) — Efendim, 
Konya hakkında da bir şey vardı, lütfen tevhit 
ediniz. 

BEİS — Konya için Heyeti Vekileden bir 
teklif yoktur. Rüfeka tarafıdan bir teklif var
dır, encümeneddir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Heyeti 
Vekileye. gitti. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Heyeti Veki
leye gitmiştıir efenidm. Oradan istenilip tev
hit edilsin. 

REİS — Ayrıca bir" tezkere yazarız. 
8 — SUALLER, İSTİZAHLAR VE CEVAPLAR 

1. — Yozgad mebusu Feyyaz Âli Beyin, Hi
laf Devletleri tarafından Karadenize vazedilen, 
abluka şayiası neticesinde tahadüs eden ihtikâr 
hakhtnda sual takriri ve Dahiliye vekâleti vekili 
Dr. Adnan Beyin tahrirî cevabı 

REİS — Karedeniz ablukasına dair Feyyaz 
Ali Beyin sual takririne Dahiliye vekâletinden 
mevrut tezkerei cevabiye var, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
Celileaie 

14 . XH •. 1336 tarih ve 861/1079 numaralı 
tezkerei Celileleri ve merbutu Yozgad mebusu 
Feyyaz Ali Beyin 14 . XH .1336 tarihli sual 
takriri cevabıdır. 

Sevahilin abluka altına alınmasından müte
vellit hadisenin Dahiliye vekâletini alâkadar ede
cek bir ciheti bulunmamakla beraber Karadeniz 
«evahilinin düveli itilâfiyece abluka altma alın
dığına ve netyieine dair alâkadar icra Vekille
rinden yaptığım tahkikatta da böyle bir vaziye

tin hudusu hakkında bir gûna malûmat ve işarat 
olmadığı alasılmış. ve sahilden dahile, dahilden 
sahile Hükümeti milliyenin vazetmiş olduğu 
kuyut ve şürut dairesinde seyir ve seyahatin 
serbest bulunduğu tahakkuk etmiştir. Ancak 
böyle şayia çıkarmağa teşebbüs edenlerle bu 
fırsataıı bilistifade ihtikâra, tasaddî eyliyenler. 
hakkında tahkikat ve takibat ifa olunmaktadır. 
Arzı keyfiyet olunur efendim. 

Dahiliye vekili Na. 
Sıhhiye vekili 

Dr. Adnan 
10. — MAZBATALAR 

i.-'— Tokad mebusu Rıfat Beyin, Tokad kal
hanesinin belediyeye terki hakkında teklifi ka
nunisi ve Lâyiha encümeni mazbatası (2/156) 

REİS — Tokad'daki kalhanenin mahallî be
lediyesine terki hakkındaki teklifin muvafık ol
duğuna dair Lâyiha encümeni mazbatası, müsa
ade buyurursanız Kavanini Maliye encümenine 
havale edelim, (Muvafık sadaları), 

ü. — Antalya mebusu Halil İbrahim Beyin, 
liva ve nahiye idarelerinin mahallerine terkine 
dair teklifi kanunisi Ve Lâyiha encümeni mazba
tası (S/150) 

REİS — Nahiye, kaza, liva ve vilâyet idare
lerinin mahalleri idaresine terki hakkınaki tek
lifi kanuninin Encümeni mahsus mazbatasiyle 
müzakeresi münasip olduğuna dair Lâyiha en
cümeni mazbatası; zaten derdesti müzakeredir. 
teşkilâtı Esasiye kalımınım müzakeresi esna
sında bunu da onunla beraber mevzuu müzake
re ederiz. 

5. — TEKLİFLER 
. 1. — Yozgad mebusu Süleyman Sırrı B4yin, 
Darende kasasının müstakil liva haline ifrağtna 
dair teklifi kanunîsi (2/175) 

REİS — Sivas vilâyetine merbut Darende ka
zasının müstakil liva haline iftağma dair Süley
man Srrrr Beyin teklifi kanunisini Lâyiha en
cümenine gÖnedriyoruz. 

3. — Bolu mebusu Yusuf İzzet Paşa ve rüfe-
kaslnm,' Büyük Millet Meclisinin salâhiyetine 
dair teklifi kanunisi (2/173) 

REİS — Büyük Millet Meclisinin salâhiyeti
ne dair Bolu mebusu Yusuf İzzet Paşa ve rü-
fekasmın teklifi kanunisini Lâyiha encümenine 
gönderiyoruz, 

S. — Siird mebusu Salih Efendinin, emirber
ler hakkındaki teklifi kanunisi (S/174) 

REİS — Siird mebusu Salih Efendinin, emir
berler hakkındaki teklifi kanunisini alelusul Lâ-

- 4 2 8 -
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yiha encümenine havale ediyoruz, 

3. —. Kütaya mebusu Cemü Beyin, Barülmu-
allimin mmsatmm umumî muvazeneden tesviye
si hakkında teklifi kanunisi ve Muvazenei Maliye 
encümeni mazbatası' (2/162) 

BEİS — Kütahya mebusu Cemil Beyin, Da-
rülmnallimin maasatı hakkındaki teklifin Lâyi
ha encümenine havalesine dair' olan Muvazenei 
maliye encümeni mazbatası var sehven havale 
edilmiş olmalıdı !r. Alelusul Lâyiha encümeni
ne gönderiyoruz. Şayanı müzakere olup olmadı
ğım tâyin etsin. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Beis Bey hunim 
müstaceliyetini teklif ediyoruz. Mektep açtır, ha
kikaten açtır. 

BEtŞ — Malûmu âliniz müstaceliyet kararr 
teklifleri tahriri olur ve. lâyiha ya teklif edilir
ken veyahut heyeti umumiyesi müzakere edilir
ken teklif edilir. Bu havale sehvendir. Lâyiha en
cümeninden geldiği zaman bu teklifleri tekrar 
edensiniz, o vakit kabul edilirse müstacel olur. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Mektebin açlığını 
tekrar ediyorum. Hakikaten mektep açtır. 

4. — Bütçelerin heyeti umumiyece kabulüne 
kadar devaİri Hükümetçe tenzilâtının derhal tat
bik edilmesine dair Muvazenei maliye encümeni 
mazbatası 

REİS — Bütçelerin Heyeti umumiyece ka
bulüne kadar devairi Hükümetçe tenzilâtın der
hal tatbik edilmesine dair Muvazenei maliye en
cümeni mazbatası, münasip görürseniz bu maz
batayı bütçe müzakeresine başlarken İlk defa 
okuyalım, heyeti umumiyesi hakkındaki müzake
re ile bu noktai nazarı telif edelim (Muvafık 
sesleri), 

RİSİMB. (Sivas) — Encümen bir tashihat 
yapacak. Müsaade ederseniz iadesini istiyoruz. 

REÎB — îade. edildi. 

7. — TAKRİRLER 
1. —r Ertuğrul mebusu Mustafa Kemal Beyin, 

Esnaf kâhyalığı kanunu lâyihasının müstacelen 
müzakeresine dair tahriri 

REİS — Esnaf kâhyalığı kanununun müsta
celen müzakeresine dair Ertuğrul mebusu Musta
fa Kemal Beyin-takriri, malûmu âlileri Heyeti 
celilenizce ruznamemizde mevcut olan mevat 
hakkında takdimen ve tercihan müzakeresi ka-
rargir olmuş bir kaç mesele vardır. Bunları in
taç etmeden diğerleri hakkında heman müzakere 
edelim yolunda karar ittihazı muvafık mıdır? 
Artık reyiâlinize... 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Bu bir 
teklifi kanuni değildir. Zaten bir kanunu mah
sus var, onun heman mevkii tatbika konulması 
hakkında bir takrir., 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yazgad) — Sahibi 
takrir Heyeti Vekileye havalesini arzu ediyor. 

BEİS — Sahibi takrir Heyeti Vekileye ha
valesini teklif ediyor. Münasip görürsünüz de-
ğilmi? Heyeti Vekileye tevdi olundu. 

• 4. -— Eskişehir mebusu Eyyüp Sabri Beyle 
rüfekasınm, Bozöyük'ün kazaya tahviliyle Eski
şehir'e raptı hakkında teklifi kanunisi (2/172 
M.) 

2. — Bolu mebusu Yusuf İzzet Paşanın Mat-
ta'da mevkuf bulunanların ailelerine maaş tah-
.mi hakkındaki kanun lâyihasının müstacelen mü
zakeresine dair takriri 

REİS — Malta'da mevkuf bulunanların aile
lerine maaş tahsisi hakkındaki kanunun müsta
celen müzakeresine dair Bolu mebusu Yusuf iz
zet Paşa ile rüfekasınm takriri var, Zaten ruz
namemizde bağladığımız bir iki konun vardır. 
Bitirdiğimiz gibi onun müzakeresine geçeriz, 
{Tabii sadaları). 

2. — Karahisart sahip mebusu Mehmet Şükrü 
Beyin, şimendiferler malzemesi mubayaası İçin 
İtalyaya izam edilen iki mebus hakkında Nafıa 
vekâletinden istizah takriri 

B, M. M, Riyaseti Oelilesine 
Nafia vekâletince şimendifer alât ve edevatı 

mubayaa etmek üzere arkadaşlarımızdan ki ki
şinin italya'ya azimeti bittensip azimet etmek 
üzere olduklarını istihbar ettim. Giden arkadaş
ların mütehassıs olmadıklarını anladım. Eğer bu 
mubayaanın herhalde Meclis âzası marfetiyle ve
kâletçe icrası matlubu kati İse italya'ya zaten bu 
gibi işlerle meşgul olmak üzere iki arkadaş izam 
edilmişlerdir. Elyevm orada bulunmaktadırlar. 
Yeniden^ iki arkadaş göndermek nuretiyle edile
cek masarif zaittir. Bütçenin açık olduğu böyle 
bir zamanda tasarrufa riayet edilmesi lâzımdır. 
Yok mubayaa için her halde adam. göndermek lâ
zım geliyorsa italya'da ayrıca simsar aramıyacak 
mütehassıs zevatın gönderilmesi muktazi oldu
ğundan bu cihetin Nafia vekâletinden istizahını 
teklif eylerim, 

Kar ahi sarı sahip 
Mehmet Şükrü 

REİS — Efendim, bu bir istizah teklifi, fa
kat aynı mesele için Heyeti A^ekilenin de teklifi 
vardır, O da okunsun da istizah takririni ona 
göre reyinize arzedeyim. 

REİS — Bozöyük'ün kazaya tahviliyle Es
kişehir'e raptı hakkında Eyyüp Sabri Bey ve rü
fekasınm takriri var, Lâyiha encümenine havale 
ediyoruz, 

HASAN BASBİ B. (Karesi) — Daha başka 
yok muymuş kaza yapacak nahiyeleri..* 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bozoyük kaza ol
mağa lâyiktir, hattâ eiyaktır. 

— 429 — 
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3. ~ ÂZA Yİ KÎRAM MUAMELÂTI 

1. ^ - Şimendifer yedek edevatı mubayaa et
mek üzere, Avrupa'ya izam edilecek komisyon asa
sından olan Kozan mebusu Dr, Mustafa ve Saru- . 
han mebusu İbrahim Süreyya Beylere, tahsisatla
rının tam olarak İtasına dair Büyük_ MüUt Mec
lisi Riyaseti tezkeresi 

• T. B. M. M. Kiyaseti Celilesine 
Anadolu, Bağdat hattı demiryolları edevatı 

muharrike ve ınüteharrikesİnin tamir ve termi-, 
mine ınuktazi malzeme ile yedek aksamı muba
yaa etmek üzere Avrupaya azimet edecek ko
misyon âzasından Kozan mebusu Dr. Mustafa 
Lûti'i ve Sarahati mebusu ibrahim Süreyya Bey
lerin Millet Meclisi âzalığından dolayı müstahak 
oldukları tahsisatın tam olarak itam ile İda
renin temini ehem görüldüğü Nafia vekâletinin 
14 kânunuevvel 1336 ve 427 - 3677 numaralı tez
keresinde bildirilmiş ve mumaileyh imaya ait tah
sisatın keıııakân tam olarak itası Heyeti Vekileye 
15 . X I I . 1336 tarihindeki içtiroaında muvafık gö
rülmüş olmakla Divanı Kiyasetçe bu bapta bîr 
karar ittihaz ve işar buyuralmasını rica ederim. 

T. & M. M. Reisi 
Mustafa Kemal 

KÂTÎP ATA B. (Niğûe) — Divanı riyasette 
Heyeti umumiyeye arzı takarrür etmiştir. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Müsaade buyurur 
musunuz? "(>ir sey arzedeceğim. 

REİS — Müsaade buyurunuz. Malûmu âli
niz bİlâ müzakere reye arzolunuyor. Evvelâ is
tizah takririni reyinize arzediyorıım, İstizahı ka
bul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Lütfen elleri
nizi indiriniz. İstizahı kabul etmiyenier el kal-
drMin. İstizah kabul edildi, tabii diğer teklifin de 
onun neticesine taliki zaruridir. 

ABDULGAFUR Ef. (Karesi) — Beis Beye
fendi bu İstizaha hiç lüzum yok, emri vâki kar-
şusundayız. aldığımız habere göre bunların git
tiği anlaşılıyor. 

9. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Ermenilerle sulh akdedümesinden dola
yı Korkudeli Müdafaai hukuk cemiyetiyle Musul 
valisinden mevrut tebrik telgrafları • 

. REİS — Ermeni sulhundan dolayı Korkud
eli Müdafaai hukuk eemiyetİyle Musul valisin
den mevrut bir tebrik telgrafı vardır. Alelusul 
Divanı riyasetten ieabeden cevaplar verilir, 

2. — Mebuslardan evvelce memuriyet deruhte 
edipte Nisabı müzakere kanunu mucibince büâ-
Aara mebusluğu tercih edenlerin harcırahlarının 
Meclis veznesinden tesviyesine dair Divanı Riya
set kararı 

REİS — Meclis âzasından mukaddema me-

L8.1336 C : 1 
nıuriyet demlide etmiş zevatm bilâhara mebuslu
ğu tercihinde harcırahlarının Meclis veznesinden 
tediyesine dair Divanı riyaset ka ran var. 

Heyeti umumiyeye 
Nisabı müzakere kanununun mevkii tatbika 

vazından dolayı memuriyet demlide eden âzayi 
kiramdan âzahğını tercih ile Büyük Millet Mecli
sine avdet eden «evatın mahalli memuryetlerin-
deu Ankara'ya kadar ieabeden harcırahlarının 
memur iken mensup bulundukları idareİ mer-
keziyelerce ita edilemediği ve çünkü mumailey
him mebusluğu tercih eylediklerinden dolayı me
muriyetlerinden müstafi mahiyette kaldıklarına 
ve Harcırah- kanunu mucibince istifa eden zevata 
harcırah itası mümkün olamadığına Nisabı mü
zakere kanununa, göre de her azaya senede bir 
defaya mahsus olmak üzere azimet ve avdet har
cırahı verilebileceği musarralı olduğuna binaen 
Meclis âzası sıfatiyîe de Meclis veznesinden me
muriyete avdet eden zevata harcırah itasına im
kânı kanuni görülememekte ise de mebuslukla 
memurluğun içtimai tereviç olunduğu zamana 
mahsus muameleden mütevellit olan seyahatin 
bilâ-harcırah icrası da mağduriyetlerini müsteh
zim olacağından mücerred Nisabı müzakere ka
nununun tatbikmdan mütevellit olan ve mah
dut miktarda zevatm hukukuna taalluk eden bu 
hususun heyeti umumiyece bir karara raptı. Di
vanı riyasetçe teemmül edilmiştir, binaenaleyh 
sureti karar mütalâa kabilinden berveçhi âtidir: 

Kararnajme 
Büyük MiUet Meclisi âzasından mukaddema 

memuriyet deruhde eden zevatın Nisabı müzake
re kanununa tevfikan mebusluğu tercih edenlerin 
mahalli memuriyetlerinden Ankara'ya kadar me
muriyetleri maaşına göre Harcırah kanununa.tev
fikan müstahak oldukları harcırah Meclis vezne
sinden tesviye olunur. 

Dr. SUAT B. (Kastamonu) — Efendim, bi
zim arkadaşlardan bazıları memuriyetle mebuslu
ğun İçtima ettiği tarihlerde memuriyet alarak 
gitmişlerdir, mesela farzedelim ki, Atıf Bey, To-
kad mutasarrıflığını kabul ederek gitmişti. Bilâ
hara memurlukla mebusluğun içtima etmemesi 
kabul edildiğinden kendisi memuriyetinden sar
fınazar ederek buraya gelmişti. Şimdi mevzuu-
bahs keyfiyet bu azimet ve avdet harcırahları 
keyfiyetidir. Esasen Meclisi âli azasına senede bir 
defa azimet ve avdet harcırahı verilmesi, karar 
iktizasındandır ve bu da dairei intihabiyesine 
gittiği takdirdedir. Taamül olan usul bu su* 
retledir. Şimdi böyle iken, meselâ arkadaşla
rımızdan farzedelim ki Erzincan mebusu olan 
zat memuriyetle Bolu'ya gitmiş, bu zat Bolu'ya 

• mutasarrıflığı kabul ederek gitmiştir. Bolu'ya 
giderken biz ona Meclis veznesinden dairei in
tihabiyesine ait olan harcırahı vermiyoruz. Bu
radan hangi daire göndermiş? Dahiliye vekâ-



TTTI7 20.12,1336 O : 1 
leli göndermiş, Dahiliye vekâletinden harcı
rah alıp gidiyor, avdette ona oradan harcırah 
Vermek lâzım gelirken, istifa etmiş ondan do
layı harcırah verilmez, diyorlar. Harcırah ve
rilmediğinden dolayı biz onu Meclis namrna 
bir vazife ifa etmiş gibi telâkki ederek, Eo-
lu'dan avdet harcırahını, vermemiz lâzım mı, 
değil mî? Mesele oradadır. 

Sonra 'yine bir arkadaşımız var, bu suretle 
memuriyet kabul etmiş, memur olduğu mınta-
Tıaya gitmiş, o mıntakaya giderken bizden har-
'ciralı almadı, tabii Dahiliye vekâleti harcırah 
•^erdi. Kendisi dairei memuriyetine daha var
madan her hangi bir suretle infikâk etmiş, ya
ni buraya davet edilmiş, Dahiliye vekâleti ta
rafından harcırah verilmemiş, kezalik bizden 
harcırah istiyor. Zannederim bu da Meclis vez
nesinden verilemez. Dizim burada nizameu ver
miş olduğumuz harcırah, ancak mebusluktan 
mütevellit hakuk meyamnda, senede bir defa 
dairei intihabiyesine avdet ve azimet harcıra
hından ibarettir. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bir şey söyliye-
ceğim, müsaade buyurunuz. Reis Bey mademki 
bu paranın verilmesi lâzımdır. Bu cepteki pa
radan vereceğimize öteki cepten veririz, farkı 
yoktur. 

.(Kürsü Riyaseti Vehbi Efendi hazretleri 
aggaî ettiler,.) 

HASAN FEHMİ B. (Oümüşane) — Arka-
'daşlar; bu meseleyi izah etmek için buraya 
inmek lüzumunu hissetim. Malûmu âlileri nisabı 
müzakere kanunu âzayi kiram için senede bir 
defa dairei intihabiyel erine azimet ve avdet, 
yani Ankara'ya azimet dairei intihabiyelerine 
avdet harcırahını asıl olarak kabul etti. Har
cırah kararnamesi; memurin ve hidematı umı-
miyerle bulunanlardan her hangi bir sebeple 
olursa olsun istifa edenlere harcırah verilmek 
esasını kabul etmemiştir. Yani harcırah ve
remez. 

Bu mesele, fevkalâde ahvalden tevellüt eden 
bir mesele olduğu için'ancak bir kararı hususi 
île bunu halletmek zarureti karşısında bulu
nuyoruz. Vazife deruhte edip giden arkadaş
larımız, o zaman Meclisi âliniz memurlukla 
mebusluğun içtimaını terviç ettiği için gitmiş
lerdi. Tabii memmıiyet vazedilmceyc kadar 
hxı hal terviç edilmişti. Efendim hüküm, ma
lûmu âliniz karar kanunundur, nisabı müza
kere kanunu mebuslukla memuriyetin içtimaını 
menetti. Bu kanun, bu zevata tebliğ edilin
ce bu zevatın bir kısmı memurluğu tercih 
etti. Bunlara ait mesele yoktur. Dahiliyenin, 
Adliyenin, her hangi vekâlete merbut ise onun 
memurudur. Harcırah kanunu mucibince mu
amele görür. Fakat bir kısım zevat mebusluğu 
tereih ettiler ve geldiler. Şimdi bunların o 
vazifeden çekilmeleri tabii istifa mahiyetinde
dir, vazifei memuriyetlerinden istifa etmiş 

bulunuyorlar, istifa edince harcırah kanunu 
mucibince Dahiliye veya Adliye vekâletlerince 
bu zevat artık kadrolarından harice çıkmış, 
müstafa mahiyetindedir. Harcırah kanunu mu
cibince bu zevata dairelerince harcırah verilemez. 
Serdettikleri mütalâa, dermeyan ettikleri mülâ
hazada bu zemindedir, doğrudur, kanunidir. 

Meclise gelince: Mecliste nisabı müzakere 
kanunu ile senede bir defa dairei intihabiyeye 
azimet,ve avdet harcırahım esas olarak kabul 
etmiş, onun haricinde harcırah vermek için 
bir usul ve kaide mevcut olmadığına göre bu 
zevatın harcırahı muallâktır, Şimdi meseleyi 
bu suretle Divan heyeti tâyin etmiş bulundu. 
Bu zevat memuriyet deruhte edip giderken hi
dematı umumiyeden bir vazife aldı. Hangi ve
kâlete mensup ise o vekâlet onun memuriyetine 
ait olan harcırahını verdi, gönderdi, burada 
mesele yok. Aldı, gitti, zaten azimet harcırah
ları, memurinin giderken aldıkları harcırahlar 
mevzuubahis değil. Fakat avdette, nisabı mü
zakere kamımı memuriyeti menettiği için, me
muriyetten istifa etti, mebusluğa geliyor ve 
sıfatı Meclisi âlinizin âzasıdır. Vazifesi de 
Ankara'ya gelip Meclisi âliye dahil olup vazi
fesini ifa etmektir ve memuriyetten çekildiği 
andan itibaren onun bütün muamelâtı* Meclisi 
âlinize terettüp eder. Halbuki nisabı müzakere 
kanununda bu yolda verilecek harcırah için 
bir kayıt olmadığı gibi iki kanunun iki suretle 
ınemnutyeti, arada fiilen icra edilmiş bir hak
kın ziyamı istilzam etti. Dunun üzerine mesele 
bir meselei kanuniyedir. Harcırah kanunu; 
Heyeti Vekile harcırah vermez diyor. Nisabı 
müzakere kanunu, Meclis senede bir defa da
irei intihabiyesine azimet ve avdet için harcırah 
verir diyor. Bu zevatın oradan buraya, ister 
Bolu'dan olsun, ister Tokad'dan olsun, isterse 
iki saatlik yerden olsun, gelmeleri hakkındaki 
mesarifi zaruriyeleri şimdi muallâktadır. Bu
na bir şekli kanuni vermek lâzım gelir. Biz 
bir şekli kanuni düşündük. Eu şekli kanu
niyi ancak bulabildik. 

MUSTAFA LÜTPÎ B, (Siverek) — Efen
dim, giderken aldı. Gitti, gelirken alamaz. 

HASAN FEHMt B. (Gümüşane) — Sözümü 
ikmal edeyim. Suallerinize ondan sonra eevap 
vereyim. Bu harcırah hakkında bir karar 
ittihaz buyurmazsanız muallâktadır. Ne Meclîs 
verebilir, ne de Heyeti Vekile verebilir. Bunu 
Divan düşündü. Bu muamele ancak mahdut 
olan bir kaç arkadaş hakkmda vâkidir. Me
buslukla memuriyet içtima etmediği için âtiyen 
böyle bir muamelenin vukuu, zuhuru muhte
mel değildir. Bundan sonra o zevatın memu
riyetlerinden çekilip buraya gelinciye kadar 
katettikleri mesafeye göre memurlukları veya 
mebuslukları üzerinden - bu da Meclisi âlinizin 
reyine, takdirine göredir ki - Divanı Riyaset 
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memuriyetleri üzerinden münasip gördü. Çün
kü memur gitti ve oradan çekildi. Buradaki 
vazifesine gelecek, Büyük Millet Meclisi, azasını 
buraya getirmek zaruret ve lüzumunu hisseder. 
Bu mülâhazaya mebni Meclis veznesinden ve
rilsin denildi. Yoksa para memleketin, mil
letin parasıdır, halkın parasıdır. Oradan ve
rilmiş. buradan verilmiş, mesele yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bir 
sual sormaklığmıa müsaade edermisiniz? Ni
sabı müzakere kaimim dairei intihabiyesine ka
dar harcırah veriyoruz. Halbuki bu zevat ma-
maili memuriyetinden gelmek için harcırah is
tiyor, Bunda favk vardır, hangisini alacak? 

HASAN FEHMİ B. (Oümüşane) — Bende
niz dedim ki nisabı müzakere kanunu bu me
seleyi halletseydi Heyeti Celilenize arzetmez-
dik. Heyeti idare ile Divanı Riyast bunu hal
lederdi. Tîu zevatın alacakları harcırah me
muriyet ifa ettikleri mahalden Ankara'ya ka
dar katedecekleri mesafeye göredir. Çünkü 
azamızı getirtmek mecburiyetindeyiz. O vazi
feden de istifa ettiler. İstifa edince memur ol
duğu dairenin artık memuru addedilmez. Eğer 
Ankara'ya kadar katedeceği mesafeyi parasız 
gelsin derseniz pim da Heyeti Celilenİz bilirsi
niz, Fakat, bu da muvafıkı muadelet olmaz. 

MUSTAFA L0TFÎ B. (Siverek) — Reis 
Bey bir şey soracağım. Bendeniz Siverek'ten 
buraya geldim. Memurlukla mebusluğun içti
ma etmemesi- kararı ittihaz edilmeden evvel, 
buradan bir memuriyetle Kayseri'ye gittim. 
Dahiliye bana harcırah verdi, mebuslukla me
muriyetin bir zat uhdesinde içtimai caiz olma
dığı hakkındaki karar üzerine ben memuriyet
ten istifa ettim buraya geldim, bundan dolayı 
bana hare i Pah verilecek mi? Halbuki ben evvel
ce Ankara'ya azimette harcırahı almıştım, 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane-) — Pek ta
bii. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Kanunu 
pek güzel tefsir buyurdunuz, 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Memuriyet
ten istifa ve Meclise tekrar iltihak eden zevat 
katettikleri mesafe için harcırah talebinde bu
lundular mı? 

HASAN FEHMİ B. (dümüşaae) — Bulun
dular. Bu karar talep ve sebkeden muamele 
üzerine oldu. Tabii bu zevat mensub oldukları 
vekâlete müracaat ettiler. Vekâlet muhasebe
leri ; harcırah kanunu mucibince mademki is-
tıfa ettiler, müstafi olan memurlara harcırah 
veremeyiz dediler ki muamele kanunidir. Ev
rakı muhasebeye getirdiler. Divan Heyetine 
sevkolundu. Divanda kavanin tetkik olundu. 
Nihayet işde bir açıklık görüldü. Meseleyi 
bir meselei kanuniye olmak üzere Heyeti Celi
lenize arzettik. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Divanı 
Riyasetin kararı çok güzeldir. Teşekkür olunur. 

BÎR MEBUS B, — Efendim, bu zevat burada 
iken tâyin olundu," gitti ve harcırahını da aldı. 
Bir daha avdet harcırahı verilemez. 

HASAN FEHMİ B. (Gümti$aae) — Efendim, 
zannederim ki bu noktaları izah ettim. 

MEBUS B, (Sözüne devamla) — Esasen 
bunlar buraya harcırah alarak gelmiş, bir daha 
harcırah almaları muvafık değildir. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüijane) — Cevabı
nı verdim zannederim.. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Birriza, ken
di arzu ve talebiyle ve kendi menafime muva : 
fık olması hasebiyle memuriyete giderek, ahi
ren yine kendi, menafime muvafık olduğu ci
hetle mebusluğu tercih eden arkadaşlarımıza 
harcırah kanunu mucibince para verilmeğe im
kân görülmemiş. Çünkü müstafi addedilmiş, 
müstafiler için avdet harcırahı verilmeğe imkân 
görülememiş, mebus olması itibariyle de avdet 
harcırahı vermek için çareler düşünülmüş, aca
ba, ne suretle para verelim, kanun kabul et
miyor- ve harcırah kanunu mucibince mebus 
olması itibariyle avdet harcırahı da verileme

m i ş . Bunlara bir şekil bulalım. Mutlaka bir 
para verelim denmiş. Çünkü ne Meclis ve ne de 
Hükümet bir memuru cebren oraya gönderme
miştir. Yani Hükümet mutlaka o adamı oraya 
tâyin etmemiş, tâyininden dolayı mülkü 
milletin muhafazası sırf onun şahsına menut 
bulunduğundan gönderilmemiş. Belki hem va
zifesini ifa etmek ve hem.de menafii - ki maa
şıdır - ondan istifade etmek için vazifei vata-
nîyci mühimmesini terkederek vazifei memu
riyeti kabul etmiştir. 

FEYYAZ ALİ B. (Yozgad) — Öyle değil 
efendim. Belki Hükümetçe mühim olarak kabul 
edilebilir. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya.) — Onlar na
dirdir. 

FEYYAZ ÂLİ B, (Yozgad) — Bugün de 
mebusluğu kabuT etmek daha muvafık, ondan 
dolayı... (Gürültüler). 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Demek 
biz memuriyete gittiğimiz vakit para için mi 
gittik hoca efendi? Ben memuriyetten para 
almadım. 

MUBA KAZIM Ef. (Devamla) — O başka. 
NEŞET B. (Üsküdar) — Bizzat ben para 

almadım efendim, 
SALÎH Ef. (Erzurum) — Doğrudur, söyle

yiniz. Devam, devam (Gürültüler)... 
MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Esbabı nıâ-

. kule ile cevap verirsiniz efendim. 
MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Buyur

dunuz ki memuriyete gidenler mebusluğu; men
faatleri için, para için terkettiler. Bu sözü geri 
almalısınız.. . . . . 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Almam geri. 
MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Hiç bir 

_ 432 — 

http://hem.de


I : 117 20 
zaman bunu kimse kabul etmez. 

MUSA KÂfcIM Ef. (Konya) — Almam geri! 
(Geri alınız «adaları) Geri almam. Ben öyle 
demedim, onlar bir hak mukabilinde... (Gürül
tüleri. 

CEMİL B. (Kütahya) — Mebus olmakla 
peygamber olmadık ya! 

V MUSA KÂZIM, Ef. (Konya) — Bugün de 
. mebusluğu tercih ediyor. Hükümet mecbur 
: değil ona para vermeğe. Meclis ona bir memu

riyet yermemiş, harcırah vermeğe de mecbur 
değil. Kendisinin, arzu ettiği takdirde kendi pa-
rasiyle Meclise iltihakı lâzımgelir. Katiyen on 
para vermek, milletin hukukuna açık bir ta
arruzdur. -

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Müsa
ade ederseniz bir şey arzedeyim. Efendim, Di
vanı Riyaset böyle bir mesele ihdas ederek bu
raya sevketmiş olmadı. Âzayi kiramın her han-

• gi birinin bir takrir ve talebinin tetkikiyie bu
nu İntaç etmek Heyeti Celilenizin vazifei esa-
siyesidir ki, Heyeti Celilenizin reyine müracaat 
etti. Buna kanun müsaade etmemiş. Para ver
mek için vesileler aranmış sözü şayanı teessüf
tür. Müteaddit imzalarla bir takrir gelir, Hey
eti Vekileden muameleli evrak gelir, şunun 
hakkında bir muamele yapın denirse, Makamı 
Riyaset tabii takdir buyurursunuz ki her birer
lerinize ait olan vezaifi, talebi, teklifi, tetkik 
ederek icabını ifa etmek vazifesiyle mükellef

t i r , Yerip vermemek Heyeti aliyenize ait bir 
meseledir. Yalnız şunu da derhatır ettiririm. 
Heyeti Celilenîze ki; Meclisin ilk küsadında 
arkadaşlardan mutasarrıflığa, valiliğe, hattâ 
kaymakamlığa bile - icra Heyetinin ricasiyle, 
isyanlar, ihtilâller dolayısiyle, - gönderilmiş ar
kadaşlarımız vardır ve bu muamele beş altı 
arkadaşa nıaksur olan bir muameledir, Mamafi 
bu mesele zate taallûk ettiği için uzun müzake
reye tahammülü yoktur. Ya kabul buyurursu-

. nuz, yahut ret . buyurursunuz. Meclisi Âliye 
ait bir şeydir. Reye va2inı istirham ederim 
(Gürültüler). 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarkî) — {Mü
zakere kâfi sesleri) Muhtasar söyliyeceğim ki-

•fayet takriri -olursa bir adam söz söyüyebüir. 
Bendeniz kısa iki söz söyliyeceğim. 

Riyaseti Celİleye 
Mesele tavazzuh etmiştir. Müzakerenin -ki

fayetini teklif eylerim. 
21 kânunuevvel 1336 

Karesi 
MEMET VEHBÎ 

BEİS — Kabul edenler iûtfen el kaldırsın. 
Kabul olundu. Şimdi iki cihet var. 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Mebusluğu tercih ile avdet edecek arkadaş

lara memuriyetlerinin maaşına göre değil, me-

12.1336 Ö : 1 
buslara mahsus harcırah esasmca avdet har
cırahının verilmesini teklif ederim, 

Bolu 
Tunalr Hilmi 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın. Kabul 
olunmadı, 

Riyaseti Gelileye 
Divanı Riyasetin verdiği karar ve izahat 

muvafrkı kanun ve nefsülemir bulunmakla mü
zakerenin'kifayetini teklif eylerim, 

20 kânunuevvel 1336 
Kırşehir mebusu 

Yahya Galib 
(Gürültüler). 
BEİS — Divanı Riyasetin kararını kabul 

edenler lütfen el kaldırsın. 
MUSTAFA B. (Karahisan Şarkî) — Divanı 

Riyasetinin ne kararı var ki kabul olunaeakŞ 
REİS — Aksini kabul edenler el kaldır... 

Aksi kabul olunmuştur. Yani reddolunmuştur. 

(Makamı Riyaseti Hasan Fehmi Bey işgal et
miştir) 

2. — İOBA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

i. — Adliye vekMeti vekilliğine İntihap edÜ-
mi$ olan Zekâi Beyin istifası 

BEİS — Adliye vekâleti vekilliğine intihap 
olunan Zekâi Beyin istifanamesi var, okunacak: 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Adliy vekili Celâlettin Arif Beyin Ankara'ya 

vüruduna kadar icrayi vekâlet etmek üzere He
yeti celüece acizlerinin intihap olunduğum 
17 . XII , 1336 tarihli tezkerei aliyyei Riyaseti-
penahilerinde işar buyurulmuş isede müşarün
ileyh bir kaç gün İçinde vazifei vekâleti başına 
gelecğine ve kendileri namına icrayi vekâlet 

eden Hariciye vekili Muhtar Beyefendi de daha 
üç beş gün i^İn bu vazifeyi ilâveten tedvir ede
ceklerini beyan buyurmalarına mebni nısıf de
recesindeki ârayi müstenkifenin de delâlet etti
ği veçhile Adliye vekâleti vekâletinin müşarüni-
Ğelâlettin Arif Beyin vüruduna kadar Muhtar 
Beyefendi tarafından tedvirine Heyeti Celüece 
müsaade buyurulmasım istirham ile ara İtizar 
ve İstifa eylerim efendim, 

18 . XII . 1336 
Adana mebusu 

Zekâi 

MUSTAFA B. (Tokad) — Madam ki, Celâ
lettin Arif Bey geliyor, vekile ne lüzum var? 

: REİS — Adliye vekâleti vekilliğinin her han
gi bir zatin deruhde edeceği tesbit edilecek de-
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ğildir. Yalnız istifa cihetini Heyeti celileye teb
liğ ediyorum. 

MUSTAFA LÛTPt B. (Siverek) — Muhtar 
Bey kabul ediyor mu? 

REİS — Zekâi Bey istifa ediyor, istifa üze
rine müzakere olmaz ki... 

MUSTAFA LÜTFÎ B. (Siverek) — istifa
sında diyor ki, Celâdettin Arif Bey gelinciye 
kadar Muhtar Bey vazifeye bakacak, 

REİS —• O başka meseledir. 
3. — Bir vazifei vataniye ile izam kılınmış olan 

Bolu mebusu Cevat Beyin gaybubeti müâdetince 
mezun addedilmesine da/ir Büyük Millet.Meclisi 
riyaseti tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Eiyaseti Celilesine 
Bolu mebusu Cevad Bey bir vazifei vataniye 

ile izam kılınmış olmakla gaybubeti müddetince 
mezun addedilmesini rica eylerim. 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 

REİS —.Bolu mebusu Cevat Beyi mezun ad
dedenler Ütfen el kaldırsın. Mezun addedihnîş-
tir. Evrakı varide listesi bitmiştir. Heyeti Ce-
lilenizin ııazarz dikkatine müsaadenizle bir şey 
arzedeceğinı, Malûmu âliniz bütçeyi ruzname-
mize İthal ettik. Bütçe en geniş sual ve istizah 
sahasıdır. 

Dr. SUAT B. (Kastamonu) — Affedersiniz 
evrakı varide meyanında bir takririm var. 

BEİS — Müsaade buyurunuz efendim. Büt
çe en geniş bir sual ve istizah sahası olduğuna 
göre sual ve istizah takrirleri bütçeye takaddüm 
edemiyeeeği de Nizamname iktizasından bulun
duğuna binaen şimdiye kadar verilen sual ve 
istizah takrirleri tabii muameleye geçmiştir. 
Bütçenin müzakeresine bağladıktan sonra zaten 
o mevzu mevcuttur. Sual ve istizah ve temen-
niyata ait takrirlerin Heyeti Vekileye havalesi
ne lüzum kalmamış oluyor. Bütçe müzakeresi 
dolayısiyle âzayi kiram bütün bu arzularını be
yan ve ifade edecek vaziyettedirler. Mevzu da 
hâzırdır. Evrakı varidemiz pek uzun gidiyor. 
Hattâ liste tertip edildikten sonra gelipte şimdi 
elde meveut olan takrirler on beşi mütecavizdir, 
Bizzarur bunları âti ruznamede evrakı varide 
meyanına ithal etmek zaruretini görüyorum. 
Onun için ruznamei .müzakerata geçelim. 

Dr. SUAT B. (Kastamonu) — Reis Beyefen
di, müsaade buyurun, usulü müzakere hakkın
da bir şey söyliyeeeğim. Efendim, burada Mec
lisi Âliye' mensup olan her ferdin ayrı ayrı ken
di arzusunu izhar etmeğe hakkı vardır. Ni
zamname ona bu hakkı veriyor. Bugün Ruzna-
meye ithal edilmek üzere verilmiş takrirleri her 
hangi bir sebeple reddetmeğe hiç kimsenin 
hakkı yoktur, Zonguldak kömür ma
denlerinin buhranı hâzırından bahis Ye-
nigün gazetesinde mütalâat vardı. Belki arka-
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daşlara da gelmiştir, Bendenize' gelmiş bir tel
graf var. Bendeniz Bunuu hakkında' Dahiliye 
vekâlyetine bir sual takriri veriyorum. Bunu 
okumağa mecburiyet yok mudur î 

REİS — Efendim, sözlerim yanlış anlaşıl
mıştır. Bendeniz âzayi kiramın nazarı dikakti-
ni celp yollu bir şey arzettiın, ve dedim ki; büt
çe ; sual ve istizah için en geniş bir sahadır. 
Maksadım bunu nazarı dikkati âlinize arzet-
nıekten ibaretir. Şimdi evrakı varide olarak on 
beş takrir aldım. Nizamname! dahilî mucibince, 
teklifi kanuni, sual veya istizah takriri verecek 
olan âzayi kiram onları evvelâ Makamı riyasete 
verirler. Mlakamı Kiyaset te evrakı varide me
yanına ithal eder. , buraya gelir, okunur. Rica 
ederim, hanların henüz hiç birisini de okuma
dım. isterseniz Meclisi Âlinizi intizar devresin
de bırakayım da bunları on beş dakikada oku
yayım. Bu şekli muvafık görür müsünüz rica 
ederim? 

Dr. SUAT B. (Kastamonu) — Benim takri
rimi okuyacaksınız. 

VEHBİ B. (Karesi) — Bu Hükümetin halkı-
çılık programı diye getirdiği lâyiha on üç ey
lülde Meclisi Âlinizde okundu ve o gün gösteri
len asabiyet öyle zannediliyordu ki, bu kanun 
yirmi dört saat zarfında intaç edilecek, 13 ey
lül 1336 dan bu güne kadar geçen ... 

TUNALI HÎLMt B. (Bolu) — înnâ lillâh ve 
inna ileyhi râciûn sırrına mazhar oldu. 

VEHBÎ B. (Karesi) — 11 eylülden bu güne 
kadar geçen müdedti bir kere hesap ediniz. Bir 
müddet encümende uyudu. Encümenden bin 
müşkülât ile Heyeti Aliyenize geldi. İki ay
dır da burada Heyeti Celilenizde kaldı. Takdİ-
men müzakeresine karar verildi. -Bu da olma
dı, Heyeti Celilenizce gün tahsis edildi, ol
madı. Milletin hakkı yetim hakkı gibi ortada 
kaldr, Halâ ortada sürünüyor. Rica ederim bu
nu biran evvel bitirin. Ondan sonra neye baş-
lıyacaksanız başlayınız. 

BEİS —> Ruznamei müzakerata geçiyoruz. 
Dr. SUAT B. (Kastamonu) — Efendim. 
REİS — Sözünüz yok, 
HASAN BAŞBt B. (Karesi) — Efendim, 

evrakı varide okunmıyaeak mı? 
RElS — Evrakı varide bitmiştir. Bunlar 

ikinci celsede okunur. 
ABDÜLGAFUR Ef. (Karesd) — Fevkşalâde 

haller tahaddüs ederse ne olacak ?Reİs Bey? O 
zaman elimizi bağlıyacak mıyız? 

BEİS — Müsaade buyurun. Ruznameye geç
meksizin şimdi verilen evrakı varidenin okun
masını arzu edenler el kaldırsmu. indiriniz. 
Mühim ve âcil olan kısımlarının okunmasını 
kabul edenler el kaldırsın. Ellerinizi indiriniz. 
Ruznamei müzakerata geçilmesini arzu edenler 
lütfen el kaldırsın. Evrakı varidenin okunması 
kabul edildi. 
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3. — izmit mebusu Sırrı Beyin, İzmit hava

lisinde tasaddİye uğrıyan kura, hakkında Dahi-
Uye vekâletinden bir sual takriri 
• REİS — Dahiliye vekâletinden bir sual tak

riri var. (İşitmiyoruz sesleri). Sual takriri, alel
usul gönderiyoruz. 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Karabasan Sahip) — 
Alelûsul değil, istizah ediliyor. Âeilen. 

(İstizah mıdır, sual midir? sesleri). 
REÎS — Evrakı varide okunuyor. Sual tak

ririni havale ettik. 
HAMDİ NAMIK B. (îzmit) — Hayır onun 

iğin söylemiyecelim. 
3. —• İsparta mebusu Nadir Beyin, Konya vi

lâyetinde yapilacak teşkilât* mülkiyeye dair tak
riri 

REİS — İsparta mebusu Nadir Beyin takri
ri okunacak: 

Büyük Müllet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Saltanatı Osmaniyenin bidayeti teessüsünden 

şimdiye kadar İsparta, namı diğeri Hamit sanea-
ğına mensup Yalvaç kazasının bu kerre mücedde-
den liva teşkil olunan Akşehir'e rapt ve ilhak 
olunduğu malûmdur. Tarih şinasanm malûmu 
olduğu veçhile Hamideli denilen ve Sultanı Os-
maniyeye ferağ suretiyle ilhak olunan kıta ve. 
muhit, merkezi İsparta olmak üzere Yalvaç, 
Karaağaç, Eğirdir, Uluborlu, Burdur, Tefenni, 

. Garbî Karaağaç, Ağlasun, incir, Bucak ka
zalarından mürekkep ve hududu sarkan Yal
vaç,, Karaağaçla Akşehir arasında bulunan mür-
tefi dağlar, garben Karaağaç ve Gölhisar na-
hiyesiyle Fethiyenin bazı -kaza ve Eşedik ve 
söğüt arasındaki dağlar ve şiınalen Maymun da

ğı ve cenuben Aziziyenin Humasbeli ve Bucak 
nahiyesinin İncirli ve Susuz, Kervansaray 
dağlardan ibarettir. Teşkilâtı vilâyet kanu
nunun mevkii meriyete vazolunduğu 1281 
tarihinde Hamit sancağı bu hudut dahilindeki 
kazalara merei idi. 1287 tarihinde Burdurî Ah
met Paşanın Konya valisi bulunduğu zaman İs
parta'ya dört saat mesafede bulunan Burdur 
kasabasını Tefenni ve Garbî Karaağaç kazaları 
ve Ağlasun nahiyesi merbut olmak üzere ve 
mutasarrıflık teşkilâtına ait bilûmum masraf 
Burdur eşrafı tarafından tediye olunmak üzere-
müsarünileyh Ahmet Paşa merhumun delale
tiyle üçüncü sınıftan mutasarrıflık teşkil 
ve Hamit sancağından tefrik edildiği gibi bir 
aralık Geyikler namı diğeri Dinar kazası da San
dıklı'ya yerildi ve Hamit sancağı yalnız Eğirdir, 
Uluborlu kazalariyle bırakıldı. Halbuki Eğridir 
ve Uluborlu kazaları sengistan ve dar araziden 
ibaret olup İsparta merkezi de kuvvei nebatiye-
den mahrum bir iklimdir. Şu hal ile İsparta li
vası tarihi bir memleket olduğu ve balâda ar-

zolunduğu veçhile umum Hamideli 'niü Selçu-
kiler devrindenberi merkezi bulunduğu halde 
bu kadar darlaştınlması muvafıkı akıl ve mantık 
değildir. Binaenaleyh Burdur, İsparta'ya aksan 
tarik itibariyle dört saattir. Bu mesafe ara
sında iki mutasarrıflık olamaz. Burdur'un lağ-
viyle" kemafissabık birinci sınıf kaza olarak îs-
partaya raptı ezher cihet temini inzibat ve asa
yiş ve tasarruf eîlıetinden muvafıkı hal ve masla
hattır. Çünkü elyevm Bıırdur'un jandarma ve 
orman ve ziraat, düyunu umumiye ve reji idare
leri îspartaya merbuttur. Farzı muhal buna 
şu sırada imkân müsait değilse Burdur'a merbut 
ve kadimeu Inparta mülhakatından olan ve 
İsparta'ya üç saat mesafede olup bilûmum mu
amelât ve ahzi itası İsparta ile olan/ Ağlasun, 
ve şimdilik Hamideli dahilinde olup yakın. za
manda Teke'den Burdur'a raptedüen Bucak na-
lıiyeleriyle İsparta'dan geçen Aydın şimendife
rinin ' güzergahına müsadif ve şimendiferlerle 

iki ve mevcut ve muntazam sosa tarikiyle İspar
ta 'ya altı saat mesafede bulunan Dinar kazası Ka-
rahisara merkezi yirmi, mülhakatı olan Dazkırı 
otuz saat mesafede olup ora ile münasebeti bu-
lunniıyanDinar kazasının İsparta'ya ve Burdu-
r'un cesametine halel gelmemek üzere 1303 tari
hinde Burdur'dan tefrik ve merkez livasına il
hak olunan ve Burdur'a pek yakın bulunan garbi 
Karaağaç'in da kadimi veçhile Burdur'a raptı ha
linde İsparta ve Burdur'un cesametine halel 
gelmemiş, olacak ve Karalıisar livası esasen pek 
cesim ve tahtı idaresinde Bolvadin, Aziziye, San
dıklı, Çivril kazaları gibi vâsi araziye mâlik ve 
temini asayişte müşkülât mevcut olmakla Di
nar'ın Karahrâar 'dan tei'rikmda oranın cesame
tine halel târi olmıyacağı gibi Garbi Karaağaç 
ile Denizli arasında Honaz ve Tavas dağları mev
cut olarak Garbi Karaağaç'm Denizli'ye bir 
«variyet ve münasebeti olmadığından ve esasen 
Denizli livasının Çal ve Sarayköy ve Tavas ve 
Buldan gibi daha cesim dört kazası bulunduğun- ' 
dan Garbi Karaağaç'in teşkilâtı kadime veçhile 
Burdur'a ilhakı halinde İsparta, Burdur, Kara
lıisar,' Denizli livalarının cesamet ve temini inzi
bat noktasından idaresine sekte ânz olmıyacağı 
cihetle Heyeti Vekileee bu veçhile teşkilât ve 
tertibat yapılarak Meclisi âliye arzedilmesini 
teklif ederim. 

20 kânunuevvel 1336 
İsparta mebusu 
Mehmet Nâdir 

FEYYAZ ALÎ B. (Yozgad) — Konya teşki
lâtına aittir. Onun müzakeresi esnasmda bu da. 
okunur efendim. Konya meselesi daha kesbi kati
yet etmedi (Gürültüler). 

REtS — Heyeti Yekileye tevdii tensip buyu-
rulur mu? (Kabul sadaları). Heyeti - Vekileye 
tevdi olundu. .. _„ 
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4. — Kastamonu mebusu Dr. Suat Beyin,tZon-

guldak havzasında kömür ihracında KâSil ' olan 
buhrana'- dair iktisat. vekMetdndensual,-takriri. 

Riyaseti Celileye 
Zonguldak 'ta mevcut serveti millîyenin en 

kiymetli bir cevheri girinbahasr olan maden kö
mürleri ihracatında büyük bir buhran mevcut ol
duğu aldığım telgraf namelerde ityan edilmekte-

. , dİr. Memleketin hayati- iktisadiyesinde emsalsiz bir 
ehemmiyeti haiz olan buhranı vâkıden dolayı 

.. Hükümetin ne gibi tedabjr ittihaz ettiğinin İkti
sat vekaletinden müstacelen sual edilmesini tek
lif; ederim, . ,-•• 

Kastamonu 
Dr. Suat 

REÎS — Efendim, Sual takriridir, izaha ha
cet yok, iktisat vekâletine tevdi edip cevabı 
alınacaktır. 

MALİYE VEKİLİ PERtD B. — Efendim, 
bendeniz Maliyeye ait olan aksamı için cevap ve-

{<•'. reööğim, İsterseniz efendim. Bugün gazetede man
zum âliniz bulunan, bukran, iktisat vekâleti ile 

-••' Maliye vekâletine ait bir takım hususatı ihtiva 
ediyor. Bendeniz tetkik ettiğim gibi daha evveli
yatına da vâkıf olduğum için Maliyece yapılmış 
ve yapılacak olan hususata' ait mâruzâtımı emre- • 
derseniz şimdi soyliyeyim. 

- > '• Dr. SUAT B: (Kastamonu) — Müsaade bu
yurursanız bendeniz iktisat vekâletinden soru-

;i y o r u m , • ; . • • - - . . • • 
MALÎYE VEKİLİ FEElD B. — Demek bana 

ait bir şey sormuyorsunuz. Pekâlâ öyle ise. 
BEİS — iktisat vekâletine gönderiyoruz 

efendim. 
TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Maliyeye de 

taallûku vardır. Esasen bendenizin de aldığım 
' ;telgraf sırf malidir; , Binaenaleyh hu bapta Fe-

rid Beyefinden malûmat İsteriz. Madamki me
sele müstaceldir, Ferid Bey izah buyursunlar, 

• daha iyidir. 
Dr. SUAT B. (Kastamonu) — iktisat vekâle

tine sual sormağa hakkım varsa bu hakkı isti-
V mal: ettim, İktisat vekâletinden soruyorum. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Tubü hakkı
nız var, fakat Vekil Bey izah buyurursa daha 

" jyi ölür: / .'.,. 
4-. — Kütahya mebusu Cemil Beyin, istiklâl 

marşı için verilecek mükâfatın 100 liraya tenstüfr-
ne dair takriri 

Riyaseti "Celileye 
Giriştiğimiz şu mücahedei âzimei vataniyede 

dahilen ve harieen mâruz kaldığımız envai müş
külâta rağmen milleti necibemizin gösterdiği 
azim ve metaneti lâyetezelzi müterennim olmak 

üzere millî bir istiklâl marşı müsabakaya konularak 
Maarif vekâleti celilesmce her tarafa ilân edilmiş 

ve 23 kânunuevvel 1336 da teşekkül edecek bir he
yeti edebiye huzuriyle takdir ve temyiz oluna
cak olan mezkûr istiklâl marşınm güftesi ve 
bestesi için beş yüz lira ikramiye verileceği ma
lûm olmuştur. Binaenaleyh Maarif vekâleti ce-
Üleşinin nıekâtib muallimini maaşatının emir ve 
itasında duçarı muzayka olduğu böyle bir za
manda mezkûr güfte ve beste İçin beş yüz Ura 
ikramiye itasını israf derecesinde gördüğümden 
muvafık ve münaaipse mezkûr ikramiyenin yüz 
liraya tenzilini ve neticesinin Maarif vekâletine 
tebliğini teklif evlerim. ; 

15. XII . 1336 
Kütahya mebuslarından 

Cemil 
{Ret sadaları, tam sırasıdır sadaları). 
CEMİL B.* (Kütahya) — İsraftır efendim. 

Beş yüz lira verilemez. 
TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Hatta bin beş 

yüz, beş bin lira da verilebilir, (Gürültüler, ret 
,ret-,sadaları), 

BEİS — Efendim, Maarif .vekâletine tevdiini 
arzu buyuruyor musunuz? (Ret sadaları). Tevdi 
olunmadı, reddolundu. 

ÖEMÎL B, (Kütahya) — Reisbey ret mi 
olundu? Bir kere aksini koyunuz belki kabul 
olunur. 

REİS — Reddolundu ve arzettim Meclise. 
5. — Kütahya mebusu Cemil Beyin, Heyeti 

Vekilece bir men'İ İhtikâr kanunu lâyihası İhzar 
edilmesine dair takriri , 

B. M. M. Riyaseti Celilesme 
Şu günlerde Ankara şehrinde hükmüferma 

olan galayı esar, kanaati âcizanejnee her türlü 
hududu tabiiyeyi geçmiş ve bütün .manasiyle 
ihtikâr derecesine varmıştır- Bunun enbabı ise 
sermayesi az olan esnafın masarifi rahiye ve 
nakliyeye istitaatı maliyelerinin ademi taham
mülü hasebiyle inebolu veyahut Antalya'ya 
kadar gidip gelememesi ye licamı ticaretin kemali 
emniyet ve istiklâliyeüe sermayesi yüksek ve 
yaai olan bir kaç tüccarın eline geçmesi ve es
babı mazeret olarak .nakliyatın, bahalılığından 
ve okturva iresminden bahsİlç ; celbeylediklerî 
her türlü emtiayı ileride karan olmalarım temin 
eyliyecek yüksek temettüle. esnafa satmaları ve 
esnafın da işbu emtiayı tüccarı mezkûrenin is-' 
tedikleri fiyat üzerinden almağa mecbur olma
larıdır. Mevsükan işittiğime göre bu kabil tüc
carın birinin elinde olan emtiasına yüzde altmış 
ticaret verildiği,, halde mezkûr ticareti, az görü
yormuş. Antalya'da sekerin okkası altmış kuru
şa iken burada yüz yirmi ilâ yüz altmışa satıl
ması ve bundan iki mah mukaddem kibritin ta
nesi: altmış ve sigara kâğıdmın adedi elli ilâ yet
miş paraya füruht olunurken' yalnız beşer 
para bandurol resmi zammından, dolayı, külli bir 
fark ile kibritin tanesinin yüz paraya ve si-
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gara kâğıdı adedinin de yüz paradan dört kurusa 
kadar çıkarılması kanaati acizanenıdeki isabete 
birer delili mutlak teşkil eder zannmdayım. 
Binaenaleyh ziyade okka bassın diye kömür 
yüklerinin içine kömürcüler tarafından koyu
lan mûhtelifülcisim taş parçalarını bile men'e 
muktedir. olamıyan buranın atıl belediyesi şa
yanı dikkat ve ehemmiyet olan bu gibi iktisat 
işlerine asla havalei semi ve itibar etmemekte. 
olduğundan İktisat vekâleti celilesince zemin 
ve zamana münasip bir meni ihtikâr kanunu
nun müstacelen tanzim ve Heyeti celilei Vekile 
delaletiyle »Meclisi âliye şevki lüzumunun, ka-
buliyle işbu takririmin vekaleti müşarün-
ileyhaya havale buyurulmasını rica ederim, 

14 kânunuevvel 1336 
Kütahya mebuslarından 

• ' Cemil 
{Pek alâ .sesleri).. -.-. 

REtS—• İktisat vekâletine havale edilmiştir. 
MEMET ŞÜKRÜ E. (Karahisar) —Buna 

tedabir düşünmek lâzımdır. Ya sual edilmeli 
veyahut istizah edilmelidir, vekâletin ne düşün
düğü anlaşılmalı, onların düşündüğü kâfi de
ğilse Meclis bir karar ittihaz etmeli ve o karar 
tatbik edilmelidir. Yoksa memlekette Seferber
liğe rahmet okunacak ihtikâr, inhisar vardır. 
(Vardır sadaları). 

6. — Erzurum-mebusu Salih E fendi ile refi-
ktnm, Sarıkamış -Erzincan dekovil hattının in
şasının ikmal edilmesine dair takriri 

B. M. Meclisi Riyaseti celilesine 
Kısa tâbirle arzetınek isterim ki bir mem

leketin, bir şehrin imarı hakikisi ve saadeti da
imisi ancak yolların intizamı tam ve vücuduna ' 
mütevakkıftır, Binaberin haİİ harabiye sürük
lenmiş olan şehir ve kasabalar için tereihan 
süratle yol yapmak, yaptırmak ise o muhitin 
perişan • sekenesini sefaletten, ölümden kurtar
mak yeni-baştan-kendilerine hayat bahş etmek 
demektir, istanbul Hükümetinin vilâyatı şarki
ye ahalisine ve hassaten Erzurumlulara karşı 
ötedenberi yol yapmak, tohumluk vermek, ko
şu hayvanatı tedarik eylemek gibi müteaddit 
mevaidleririin binnetice serapa bir aldadıcılıktan 
ibaret olduğunun tahakkuk eylemesi bizzarure 
bizleri kendilerinden ruhan uzaklaştırmış ve 
ye'se duçar eylemiştir. 

İnayeti hakla bugün her işe vazıyed etmiş 
bulunan Büyük Millet Meclisi vatanımızın bü
tün derdlerini teşhis eylemiş ve her bir neva-
kısı müdrik. bulunmuş olmasına iptinaen Er
zurum, Erzincan yollarının da bu meyanda 
derecei.ehemmiyet ve lüzumunu takdir eyle
miştir. iktisat; ve, askerlik . noktai nazarından 
bu tarikin tmin eyliyeceği fevaidi külliyeyi bü
tün teferruatiyle müdrik bulunmıyan hiç bir 

arkadaşımız yoktur. Heyeti muhteremeden bü
tün menafi memleket ve betahsis Erzurum, Er
zincan falâketzedeleri namına en büyük istir-
hamatımızdân birisi de Sarı kannş'tan bilitibar 
Erzincan'a yetmiş sekiz kilometre kalmcıya 
kadar temdit edilmiş olan ve elan külli miktar
da malzemei inşaİyesi mevcut bulunan dekovil 
hattının ehemmi mühimine tereihan üç yüz otuz 
yedi senesi iptidasında heman inşa ve ikmaline 
mübaşeret ettirilmesinin tahtı karara alınması
nı Heyeti umumiyeden rica^eylerim efendim, 

Erzurum mebusu Erzurum mebusu 
Memet Salih Asım 

(Muvafık sadaları). 
REtS — Müsaade buyurun bu bir tekliftir. 

Bunu Nafia vekâletine tevdi etmek var veyahut 
ruznameye ithal edip müzakere, etmek var (Na
fıaya sadaları) Nafia vekâletine tevdiini arzu 
buyuranlar lütfen el kaldırsın... Nafia vekâle
tine tevdi edilmiştir, 

7. — Burdur mebusu Ali Ulvi Beyin, Burdur 
livası teşküâhmn ihlal edilmemesine dair takriri 

Riyaseti celileye 
İsparta sancağından bir kazanın Akşehir li

vasına nakli üzerine Burdur nahîyelrini ve hattâ 
bizzat Burdur livasın^ Karahisar sancağının 
Dinar kazasını Ispartaya almağa İsparta me
busları teşebbüs ediyorlar, Burdıır sancağı ge
rek malen, gerek mesahai sathiyece, gerek nü-
fusen İsparta livasına müreccah ve faik idüği 
keyden malûm ve böyle Benizli Karahisar ve 
burdur livalarının Ispartaya nakline teşebbüs
le telâfi i mafat her cihetle envai nıehaziri ve 
ifsadatı dai olacağı meczuıu olıuağla iltizamı 
hakkaniyetle dairei intihabiyenıİn insilâbı raha
tına meydan verilmemesi müsterhamdır. 

20 kânunuevvel 1336 
Burdur mebusu 

Ulvi 
8. — İsparta, mebusu Nâdir Beyin, Ağlasun 

nahiyesinin isminin (BelÖnü) ne tebdiline dair 
takriri 

Riyaseti celileye 
Burdur livasına mülhak ve İsparta kasaba

sına üç saat mesafede vaki Ağlasun nahiyesine 
, o civarda bulunan, vasi ve Romalılardan kal

mış Borum namı <J'ğeri CHâsun'a nispetle bu ka
sabaya Ağlasun denilmektedir. Bu kasaba ce
sim bir bel veyahut dağ dibinde olmakla buraya 
Belönü denilmek ve lisanı umumideki deveran 
eden ve Rum lügat ve kelimatından bulunan 
Glasun'a yani Ağlasun namının ortadan kaldı
rılmasını teklif ederim. 

20 . XII . 1336 ; 
İsparta mebusu 

."" <-: " ~ Nadir 
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ALÎ ULVÎ B. (Burdur) — Reis Beyi Benim 

takririm ne oldu? 
REÎS — Zaten o kanun reye vaz olundu, 

Heyeti celile kesin ıttıla etti. 
ALt ULVÎ B. (Burdur) — İsparta mebusu

nun takriri Hyeti Vekileye havale olundu, be
nimki ne oldu? 

SIRRI B. (İzmit) — Hâkimiyetimiz altında 
bulunan'memleketlerimizden birçoklarının gay
ri nıîl.lî isimlerle tevsİın olunduğunu hepimiz 
biliyoruz. Hattâ bu pek şayanı teessüfdir ki 
altı yüz •senedenbet'İ bu topraklar üstünde 
keyfemayeşa icrayı hâkimiyet ettiğimiz halde 
elan bu isimleri mtllileştiremedik ve bu, bizim 
memleket üzerinde tamamen nafiz bir nazarla 
icrayı hüküm etmediğimizi, m uhasmıl arımız bir 
delil olarak gösteriyorlar. 

• TUNALI HİLMt B. (Bolu) — O Türk'ün 
an ezayası ııdand ir. 

SIRRI B. (Devamla) — ilk; bir Türk sizin 
bu nazariyenize, fikrinize iştirak etmez, ben, 
kendi namıma reddederim. Hattâ bu noktayı 
nazarı dikkate alan İstanbul. Hükümeti isimle
rin millileştirilmesi için münasip isimlerin ken
dilerine bildirilmesine dair bir tamim yapmıştı. 
Eğer Heyeti celile muvafakat ederse.... 

MUSTAFA B. (Tokad) — Kabul. 
SIRRI B. (Devamla) — Merhamet buyurun. 

Sözümü ikmal edeyim. Filvaki kabul veya red 
zati alil erinindir, MemlekeK"n her hangi bir 
noktasında böyle isminin tebdiline lüzum gö-
rülen mahaller varsa iş'ar edilsin ve hepsi bir
den yapılsın (Muvafık sadaları). 

REİS — Efendfnı bu takririn tasviben Da
hiliye vekaletine tevdiini kabul buyuranlar lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir, 

RASÎM B. (Sivas) — Efendim müsaade bu-
yuruluyor mu? Sırrı Bey bir teklifte bulundu. 
Bu ne olacak? i 

REİS — Takrir iki kaza hakkındadır. Sırrı 
Beyin beyanatı umumî şekildedir, karar da 
umumî şekildedir. - Umumî şektfde yaptık, 
umumî şekilde tebliğ edilmiştir. 

9. — İsparta mebusu Nâdir Beyin, Yalvaç 
hazmının bazı köylerinin Hayran nahiyesinden 
irtibatlarının fekUiyle Siğirkend nahiyesine veril
melerine dair taktiri 

Riyaseti celileye 
Bu kerre müceddeden liva teşkil olunan Ak

şehir'e i lhakı kararğir olan Yalvaç kazasının 
Hayran nahiyesine merbut Gençali, aşağı ve yu
karı Kaşıkara karyeleri, Uluborlu kazasıiım 
Siğirkent nahiyesine dört, Yalvaç merkezine 
on ve Akşehir'e yirmi saat mesafededir. Bu 
karyeler Siğirkent havzası dahilindedir. Yalnız 
bü karyelerin Hayran nahiyesinden fekki irtiba-
tiyle Siğirkent nahiyesine verilmesi enıiri 
inzibat ve asayiş ve halka suhulet noktasından. 

pek mühim olmakla bu veçhile muamele İcra
sının Heyeti Vekileee tahtı karara alınmasını 
teklif ederim. 

2 . XII . 1336 
İsparta 

Memet Nadir 

REİS — Heyeti Vekileye tevdi olunacak, 

10. — taparla mebusu Nâdir Beyin, ecnebi 
isinden taşıyan köy hanilerinin değiştirilmesine 
dair taktiri 

Riyaseti Celüeye 
Anadolu içerisinde Yunanı kadim ve Romalı

lardan kalmış bazı harabelere nispetle bu ha
rabeler civarına müsadif kasaba ve kuraya 
Yunan i lisanından İsimler tesmiye ve elyevm 
lisanı umumide de bunlar .istimal olunmakta
dır. Halbuki bunda bir çok mahazir mevcut
tur. Meselâ İsparta livasmda abu havasının 
letafetiyîe meşhur Ağros nahiyesi gibi, bu na
hiyede ümerayı Selçukiyeden Gazı Atabeyin 
emsali az bulunur kârgîr bir medresesi mevcut 
ve kendisi de bu medrese İçnide medfundur, 
Ağros kasabasının bilûmum emlâk ve 
arazisi bu medresenin vakfıdır. Müşa
rünileyhin vaktiyle malikânesi olan bu na
hiyeye Ağros demekten ise (Atabey) nahiyesi 
demek daha muvafıktır. Eğridir dahilinde 
lîadlı nahiyesi var. Oradaki Kurbadh harabe
sine nispetle liadlu nahiyesi denilmiş. Halbuki 
bu nahiye bütün dağlıktır. I/rsaııi umumide 
bir kısmına Cebel namı verilir. Halbuki bunun 
sahihi Çiyiklir. Bu nahiyeye dahi Çiyil nahiyesi 
demek pek muvafıktır sanırım. Bu iki nahiye 
isimlerinin ber minvali muharrer Atabey ve 
<%il namlarına tebdilini teklif ederim, 

. 20 . XII . 1336 
İsparta 

ı Nadir 

REİS — Heyeti Vekileye tevdi ediliyor. 
Mütalâa var mı? (Muvafık sadaları). 

5, — Kayseri mebusu Atıf Beyin Yahyalı 
nahiyesinin Develi lıamsına ilhakı hakkında tek
lifi kanunisi (2/17i) 

Riyaseti Uelileye 
Niğde sancağına tabi Yahyalı nahiyesinin 

Niğde'ye yirmi, Develi'ye altı saat mesafede 
olması, nahiye merkezinde posta ve telgraf mer
kezi* olmayıp ahalinin daimi surette Develi'ye 
gelmeğe mecbur olmaları, zahir el eriyle, ham ve 
kuru meyve gibi mahsullerini Develi'de satma
ları, askerî cihetten Develi şubesine merbuti-
yetleri, memurini mülkiye ve askeriyenin aha
liye vukubulan haksız muamelelerinden Niğ
de'nin vaktü zamaniyle haberdar olamaması 
gibi esbap dolayısiyle ahali pek ziyade mağdur 
olduğundan meşkûr nahiyenin Niğde'den fek-
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kî irtibatiyİe Develi'ye ilhakım teklif eylerim. 

20 . XII . 1336 
Kayseri 

Atıf 
MADDE 1. — Niğde sancağına tabi Yahyalı 

nahiyesi Niğde'den fekki irtibatiyİe Develi'ye 
ilhak edilmiştir. 

MADDE 2, — f'şbu kantin tarihi neşrinden 
itibaren muteberdir. 

MADDE 3. — îşbu kanunun icrasına Heyeti 
Vekile memurdur. 

REÎS — Lâyiha encümenine havale ediyoruz. 
6. — Siird meb-Mu Salih Efendi ve rüfeka-

sının vilâyah şarkiye ağnam resminin zama-
imden istisnası hakkında- teklifi (â/177) 

MADDE 1. — Harp dolaytsiyle nüfus ve 
hayvanatı İınlıa edilmiş olan vilâyatı sarkiyeden 
Erzurum, Van, Bitlis, Trabzon vilâyetleri 
utaa mülhakat KW - VA1İS senelerinde ağnam 
rüsumunun son zamaiminden müstesnadır. 

MADDE 2. — İş,bıı kamın tarihi neşrinden 
biiitibar muteberdir. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Dahi
liye ve Maliye vekilleri memurdur. 

SÜrd Erzincan Erzincan 
Salih Ahmet P'evzi Osman Fevzi 

Suşehri -Erzurum Genç 
Ahmet Haindi ismail • Ali Vasıf 

Siverek Mardin Hakkâri Trabzon 
Abdülgani Derviş- Memet Tufan Hüsrev 

YAHYA GALIB B (Kırşehir) — Böyle bîr 
kanun yapacaksak heyeti umumiyesi itibariyle 
millet vergi vermiyecek diyelim. Bu nasıl ka
nun ? 

BEİS — Bu bir tekliftir. Lâyiha encümenine 
gönderelim, Lâyiha encümenine havale ediyo
ruz, 

YAHYA OALİB B. — Hem asker versin. 
hem kan vergisi versin, hem de.„ 

11. — Konya mebusu Abdülhalim Çelebi 
Efendinin bir Evkaf vekâleti İhdasına dair tak
riri. 

B, M. M. Riyaseti Celilesine 
Vekâletlerin bidayeti tessüsünde Evkaf umu

ru Umura Ser ' iye vekâletine raptedilmiş ise de 
vüsat ve ehemmiyeti derkâr »lan Umuru evka
fın müstakillen idaresi lâzımgeleceği cihetle 
münhasıran hususatı mezkûreyi ifa etmek için 
müstakil ve Heyeti Vekileye dahil olmak üzere 
bir (Umuru Evkaf vekâleti) nin ihdasını teklif 
ederim. 

20 . XII . 1336 
Konya 

Abdülhalim Çelebi 

REÎS — Dahiliye encümenine havalesini 
arzu buyuranlar el kaldırsın. (Hayır sadaları) 
lieddoluudu efendim. 

7. — îzmir mebusu Yunus Nadi Bey ve 
arkadaşının, Matbuat müntesİbİninİn hizmeti as

keriyeden tecillerine dair teklifi kanunisi (2/239) 
REÎS — Matbuat müntesibininin hizmeti 

askeriyeden affı hakkında Yunus Nadi ye Me
met i*fükrü Beylerin teklifleri var. (Affi değil, 
tecili sadaları) Lâyiha encümenine havalesini 
arzu buyuranlar lütfen el kaldırsın. (Bet şada-
larr, şiddetli gürültüler) Efendim, aksini ka
bul edenler ellerini kaldırsın. Reddoltuıdu, 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Karahiaan Sahib) — 
Usulen Lâyiha encümenine gitmek lâzım, olmaz 
ki efendim izahat vereceğim. 

REtS — Geçti efendim. 
MEMET ŞÜKRÜ B. — Geçti değil, söz is

tiyorum, alelamya reddedilmez efendim. Okun
sun'bir defa. Nedir? Ne isteniliyor? Ne isteni
len malûm, ne de reddedilen. Reddedildiği de 
meçhul, ııe olduğu da meçhul. Evvelâ anlaşıl
sın. Ondan sonra reddolunsun. Meçhulâtı red
detmek olur mu? Efendim okunsun bir kerre, 
tetkik olunsun, mütalâa olunsun, Lâyiha encü
meni mütalâasını beyan etsin, takrir sahibi iza
hat versin, anlaşılsın, ondan sonra reddolun
sun. 

TUNALI HİLMÎ B. (Bolu) — Yerden göğe 
kadar haklıdır. 

YUNUS NDAİ B. (fcsmir) _ Talep olunan 
şey af değil, efendim tecil meselesidir. 

8. — Kırşehir mebusu Sadık Beyin, Sulh 
hâkimleri kanununa bir zeyl ilâvesi hakkında 
teklifi kanunisi (2/178) 

BEİS — Kırşehir mebusu Sadık Beyin tak
riri var, onu okuyacağız, 

Makamı Riyaseti (Jelileye 
Sulh hâkimleri dereeei salâhiyeti kazaİye-

1 erinirı elli bin kuruşluk deavîye teşmiİen tev-
siini mutazaıumın iktisabı kanuniyet eden 
maddede, Bidayet mahkemelerine mukaddema 
gelmiş oluuta kanunun mebdei mer'iyetinde 
derdesti rüyet deavinin sulh hâkimlerine dev-
rolunup olunmryacaği sâkit ve samit kalmıştır. 
İstiklâl mehakimi kanununun birinci maddesi 
zeylinde tasrih edilmiş olduğuna şebihen bu 
maddeye zeyl olmak üzere berveçhi âti fıkrai 
muvazzahanuı vazmı teinini ittırat noktasından 
Heyeti Celileİ unıumiyeye teklif ediyorum. 

Zeyl 
işbu kanun tarihi neşrinde Bidayet mehaki-

nıiııde derdesti rüyet deaviye şâmil değildir. 
18 . XII . 1336 

Kırşehir 
Sadık 
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REÎS — Efendim, Lâyiha encümenine tevdi 

ediyoruz. Efendim, Matbuat müntesibininin 
af fi hakkındaki takriri evvelce reyinize arzet-
tim. Lâyihayı reddettiniz, Halbuki affı değil, 
tecili teklif olunuyorınlş. İSİ t* kerre okunsun din
leyiniz: 

JS, M. M. Kiyaseti Celilesine 
Matbuatın Büyük Millet Meclisince Ötedeıı-

ben büyük bir ehemmiyetle telâkki ve takip 
ulunan tenvir ve irşad bahsinde ifa ettiği ve 
edeceği hizmeti mühimmeyi arz ve izah ihti
yacından müstağni görürün. Efkârı umumiyei 
milleti dahil ve haricin cereyan!arından sureti 
mütemadiyede haberdar ederek onu millî gaye
mize müteveccih bir kütlei müttehide halinde 
bulundurmanın vesaiti muhtelif esi meyanmda 
Matbuat şüphesiz birinci mevkii işgal eder. Bu 
ehemmiyetine binaendir ki Matbuata, kuvayı 
selâsei devlete ilâveten dördüncü kuvvet unva
nı muhteşemi ilâve olunmuştur. Anadoiu'nun 
diğer işleri meyanında matbuat itibariyle de 
bir hayli mesai sarf olunmakta ise de bu mesai 
maatteessüf henüz arzu olunabilecek derecede 
mükemmel katî bir raddeye vâsıl olabilmek
ten hayli uzaktır, ikmal olunacak noksanlar 
arasında bn- tanesi vardır ki ; Büyük Millet 
Meclisince bir ka ran mahsusu istilzam eder. 
O da gazetelerin heyeti tahririye ve tertibiye-
lerini teşkil eden kimselerden askerlikle alâ
kası bulunan,ar varsa bunların hizmeti aske
riyelerinin tecili lüzumudur. Uerek muharrirlik 
ve gerek mürettiplik birer sanati mahsusadır ki, 
vâkıf ve sâüklerini Anadolu'da mebzulen bul-
mıyoruz, Eldeki muharrir ve ınürettipler ve 
bundan sonra yetiştirebileceklerimiz veya ha
riçten getirebileceklerimiz ihtiyacımıza nispetle 
daima gayri kâfi kalacaktır. Muharrirle ıuü-
rettiplerden askerlikleri olanlar hizmete alına
cak olursa onların yerlerini dolduracak kimwe-
lerİ rastgele tedarik etmenin imkânı maddisi 
yoktur. Binaenaleyh, mevcut muharrir ve mü-
rettiplerden hizmeti askeriye ile alâkadar olan
ların askerliklerinin tecili zaruridir. Nitekim 
harbi umumî esnasında matbuatın tenviri efkâr 
İçin ifasına müvekkil olduğu hizmet takdir edi
lerek, yalnız bizim memleketimizde değil, her 
yvvde bir türlü kuyudu istisnaiye vazı zaruri 
görülmüş ve öyle de yapılmış idi, Biz ise şim
di Anadolu'da mevcut matbuatı idame etmek
ten ziyade âdeta yeniden matbuat te
sis ve ihya etmek hal ve mevkiindeyiz. Bina
en »aleyh, mevadı âtiyenin kabul ve tasdikim 
teklif ederiz. 

izmir Afyon Karahisar 
Yunus Nadi Memet Şükrü 

MADDE 1. — işbu seferberliğin devamı 
müddet ince her nevi matbaa mürettip ve ma
kinistleri ile gazete muharrirlerinin hizmeti as
keriyeleri tecil olunmuştur. 
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MADDE 2. — Matbaa ve gazete sahip ve 

müdürleri müesseseleri memurin ve müstahde-
mininin kadrosunu müşir bir listeyi en yakın 
ahzi asker dairesine ita ile mükelleftirler. 

MADDE 3. — Bu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 4, — Bu kanunun ierayi ahkâmına 
Miidafaai Milliye vekâleti memurdur. 

REÎS — Efendim, Lâyiha encümenine hava
lesini arzu buyuranlar el kaldırsın, 

TÜNALI HİLMİ B. (Bolu) — Reye koyma
ğa lüzum yok efendim, usulen Lâyiha encüme
nine gidecek. 

RElS — Takriri nazarı mütalâaya almaz
larsa! 

MEMET ŞÜKRÜ B. (KaraJuaan Sahip) — 
Lâyiha encümeninden geldikten sonra reye ar-
zolunur. 

REÎS — Takriri nazarı mütalâaya almıyan-
lar lütfen el kaldırsın. Takrir nazarı mütalâaya 
al mm adî. 

4. —• Erzurum mebusu İsmail Beyin Miidtıfa-
di Milliye encümeninden istifası 

Meclisi Millî Riyaseti Celilesine 
Müdafaai Milliye encümenine havale buyııru-

lan evrak gün begün tezayüt etmekte olduğu hal
de ekseriyetle İçtima edilememesi bendenizi en
cümeni mezkûrden istifaya mecbur etmiştir Ka
bulünü arz ve istirham evlerim. 

20 . XII . 1336 
Erzurum 

ismail 

HAMDİ NAMIK. B. (İzmit) — Darülmuallİ-
ıtıiıı hakkında bir sual takririm vardı? 

REÎS — Müsaade buyurun. Sırasiyle gcli-
vor. Aeeel etmeyiniz, efendim. 

HAMDİ NAMIK B. — Efendiler açtır. 
REÎS — Evrak bitsin de ondan sonra söyle

yiniz. Efendim, Erzurum, mebusu îsmail Bey 
Müdafaai Milliye encümeninden istifa ediyor, 
şubesi alelusul yerine diğerini intihap eder. 

•jo. _ Yogfjtul M-ebusu Süleyman 8-ım Beyin, 
Şûrayi aUi Mâm teşkiline dair takriri 

REÎS — Süleyman Sırrı Beytıi takriri : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Scbilürreşat gazetesinin 13 . XI . 1336 tarihli 

ve dört yüz altmış altı numaralı nüshasında mün-
deriç « Âlemde sahai terakkiye doğru atılan her 
hatve islâma tsıkarrüptür » serlevha.]i makalede 
Seriye vekilinin tahtı riyasetinde Türk ve Hint, 
Afgan, Tatar, îran, Arabistan, Mısır, Trablııs-

garp, Tunus, Cezair, Fas ve saire gibi kıtaat ve 
Akvamı islâm iyeye mensup ea.zimi ulema ve ga-
vamızı islâmiyeye vâkıf mütefekkirinden otuz 
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kırk kadar zevattan mürekkep «Şûrayi âlü 
islâm » teşkili lüzumundan bahsediliyor. Akva
mı islaıııiye arasında muhtelif ve ıııütefavit İç-
tİhadatın tevhit ve bütün âlemi islâmm bir nok
ta! vahdete raptmı temin edecek ve herhangi bir 
meselei İslâmiye hakkında sâdır olacak mukarre-
rat ve beyanatı bütün dünya müslümanlarmca 
muta olacak boylu bir şûrayi dininin lüzum ve 
ehemmiyeti elbette Meclisi Âlice takdir buyuru-
rulaeağından şûrayi mezkûru âlinin hemen 
teşekkülü-esbabına tevessül edilmek üzere key
fiyetin kemali ehemmiyetle vekâleti müşarünİ-
leyhaya emir ve tebliğini teklif eylerim. 

1» . XI . 1336 
Yozgad mebusu 

Süleyman S i m 

REİS — Seriye vekâletine tevdi ediyoruz. 
OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Fakat ay

nı zamanda Hariciye vekâletine de gitsin. 
HULÛSt E t (Yozgad) — Efendim, Harici

yeye lüzumu yok. Şeriyeye gitsin. 

13. — Bursa mebus-ıt Operatör Emin Beyin, 
Krmenak isminin (Oruç AH) ye tahviline dair 
takriri 123IS 

Riyaseti Oelüeye 
Ermenuk isminin ümerayi bahriyemizden 

(Oruç Ali) namına tahvilini teklif eylerim, 
20 . XI . 1336 

Bursa 
Operatör Emin 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Erme-
nak kalksın demiş idik, kabul edilmedi. Şimdi 
nasıl tahvil ediliyor? 

ÖMER LÛTFÎ B. (Amasya) — Oruç Ali 
Merzifonludur. Ermenak nerede, o nerede'? 

REİS — Müsaade ederseniz Ira mesele dün
kü kanunun müzakeresi esnasında nazarı itiba-
re alınmamış ve reddoluniii.iiB.tii. * Bu İsimin tah
vili hakkındaki teklif evrakı varide meyanında-
dır ve tabii Heyeti Celilenize arzetmek lâzım
dır. Eğer kabul edilecekse evvelki arzettİğim 
İsim reyo konsun 

FEYYAZ ALÎ B. (Yozgad) — Lüzumu yok 
efendim, mesele halledildi. 

REİS -<- Efendim, evrakı varideden bir de 
şu vardır. .Fakat yek mufassaldır. (Ilulâsatan 
söyleyiniz sadaları). 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Bütçe me
selesi daha ehemdir. 

TUNALI HİLMİ B, (Bolu) — Efendim, tak
rir sahibi mealini söylesinler. 

REİS — Efendim, takririn hepsini okuya-
ruadım, evrakı varide meyanındadır. Tahsisata 
ait bir şeydir. Arzu ederseniz tehir edelim. 
Başka bir şey kalmamıştır. Bunu da tehir edi
yoruz. 

Her gün içtimain zevali saat on İkİ de ol-
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ması teklif ediliyor, ve zaten haftada dört gün 
İçtima ediyoruz. Pazarla perşembe günleri ta
til günleridir. Arzu ederseniz, 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Encümen
ler ne vakif toplanacak* 

HAMDİ HAMIK B. (izmit) — Efendim, bir 
hafta evvel Darülrnuallİmin talebesinin aç kal
dığına dair bir sual takriri takdim- etmiştim. 
Maarif vekâletine tevdi edilmişti. Maarif ve
kâleti bir maddei kanuniye île buraya «evket-
miş. Bunu istirham ederim. Talebe bir hafta
dır yalnız çorba ile tagaddi ediyor. Buna vic
danı aliniz kail değildir. Bunu ya muvazene! 
umumiyey* verelim, ya parasını temin edelim. 
ne yapacaksak yapalım, evrakı saİreyc tercih 
edelim. 

YAHYA GALtP B. (Kırşehir) — Vilâyete 
taalluk eder bir meseledir, 

HAMDI NAMIK B. (Devamla) — Vilâyete 
ait ise Dahiliye vekili, yahut kime ait ise gel
sin cevap versin. Bu talebeyi açlıktan kurta
ralım veyahut mektebi kapatalım. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Vilayete 
aiittîr. Meclisi umumii vilâyet kararını vermiş
tir. Zaten onun kararı haricinde muamele ya
pıldığı için bu mesele böyle oluyor. 

HAMDİ NAMIK B. (Devamla) — Sonra 
Kütahya ve Bilecik ormanlarının şimendifer 
idareleri tarafından tahrip edildiğine dair ikin
ci bir sual takririm vardı. Bir ay evvel îktisa.t 
vekili Beyefendi cevap vereceklerini söylemiş
lerdi. Bu mesele gayet mühimdir. Bu katiyata, 
bu tahribata mâni olmazsak bir müddet sonra 
o havalide orman namına bir şey bulamazsınız. 
Binaenaleyh, bu mesele gayet mühimdir. Bu
gün müzakeresini kabul buyurun. 

RAGIF B. (Kütahya) — Efendim,, mallımı 
âlileri Hükümet herhangi bir teklif de bulundu 
ise Meclis kabul etti. Bu zümreden olmak üze
re ağnam resminin de sekiz misline iblâğını 
y'uıe Meclisi Âliniz kabul etti. O zaman 
bilirsiniz ki, bendeniz de kabulünü şiddetle rica 
etmiştim. Fakat şimdi sureti katiyede muttali 
oldum ki ' - Ha şunu arzedeyim, evvelce malûmu 
âliniz ağnam resmini t s tan bul hükümet i sekiz 
misli üzerinden tahsil için emir vermişti. Halkın 
l>İr çoğundan ağnam resmi sekiz, inişli olarak 
tahsil edilmişti. Fakat Ankara'da Büyük Millet 
Meclisi teşekkül eder etmez ,dört mislini kabul 
etti ve dört mislinin iadesi de takarrür etmişti. 
Mahsubu icra edilme* icap ederken - mevsükari 
muttali olduğuma göre yekiz misli martta tahsil 
edildiği halde şimdi İade edilmesi lâzımgelen 
nısfı mahsup cdilmiyerek yeniden halktan ağnam 
vergisi tahsil ediliyor. Mevsükan diyorum. İhti
mal Maliye vekili Beyefendinin bundan malûmatı 
yoktur. Şimdi bendeniz kendilerinden şifahen 
soruyorum, lütfen izahat versinler böyle bir şey 
varsa - ki vardır, bence muhakkaktır, ispat ede-

— 441 — 

http://reddoluniii.iiB.tii


t : 117 20.12.1336 C : 2 
ceğim - lütfen emir versinler ki millet on İki mis
lini kabul edemez ve halk buna . tahammül ede
mez ve dört misli Hazinede kalmakla bu bir daha 
halka iade edilemez, halkın buna tahammülü 
yoktur. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Celsenin de
vamı garip bir hal kesbederek (4250) liraya 
mal oldu. Lütfen tatil buyurur musunuz? 

MALÎYE VEKİLİ FERlD B. (İstanbul) — 
Ragıp Beyefendinin buyurdukları veçhile «enenin 
hidayetinde bazı mahallerde sekiz misli olarak 
tahsilat iera edilmişti ve şimdi şüphesiz o tahsila
tın yalnız mahsubu ieva edilecek, bu tahakkuk ka
nunun-bu sarahatma karşf artık on iki misli ver
gi almak ihtimali yoktur. Bu tarzda bir yanlış 
muamele (Mahsubu İcra edilmemiş sadaları)'. Mü
saade-buyurunuz. Bir yerde kanunu anlaınıyan 
bir memur tarafından böyle bir muamele vâki 
olmuşsa bendenizin bundan bu dakikaya kadar 
haberim yoktur. Arkadaşlarımdan hepsini işhat 
ederim. Hangisi bu gibi bir mesele için hususi 
olarak bendenize söyledi de bendeniz de icabe-
detı tedabire tevessül etmedim? Binaenaleyh bu 
tarzda bîr mesele varsa o meseleyi böyle Heyeti 
âliyenize kadar getirmeğe lüzum yok. Bendenize 

.söylemek kâfiydi. Nerede ise derakap takip 
ederim ve; hatta şüphesiz bu tarzda, meseleyi hiç 
anlamıyarak, hatta Huzuru âlinizde söyliyeeeğim, 
ahmakça icraatla bulunan memuru da mesul ede
rim böyle şey olur mu efendim? 

İL ~~ Van mebusu Hattan Huldık Iteyİn, Van 
muhacirlerine tohumluk tedarik edilvıemıe dair 
takriri 

B. M. M. Riyaseti (Jelilcsiııe 
istila dolay isiyle Memaliki Osmanİyenin her 

larahna dağılmış olup bükere memleketlerine 
avdet etmekte olan Van muhacirleri seuci âtiye 
için tohumluk tedarikinden âciz bulundukların
dan bir miktaı tohumluk tedarik etmeleri için 
on beş bin liranın ifraz ye itasının İktisat ve Zi
raat vekâletlerinco işarı mâruzdur. 

-2.x. vm 
Van mebusu 

Hasan Sıddılc 
REİS — Heyeti Vekileye tevdi ediyoruz 

efendim. Başka mütalâa var mı? Evrakı varide 
bitmiştir. 

On dakika teneffüs. 

ÎKİNCt . CELSE 
Açılma, saati : Badezzeval 3,15 sonra 

REİS — İkinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendi 
KÂTİP : Ragıp B. (Kütahya) 

REİS — Celse kuşat edildi. 
MEMDUH B. (Karabisarı şarki) — İstan

bul'a seyahat edecekler hakkında Vehbi Efen
dinin bir takriri vardı ve bugün Dahiliye vekili 
Beyefendi tarafından cevap verilecekti. Zanne

derim Dahiliye vekili Beyefendi buradadırlar. Mü
saade buyurulursa buna cevap verilsin. Bitâhara 
ruznameye geçelim, 

REİS — Ruznam'eye geçmezden evvel bugün 
zaten Müdafaai Milliye ve Nafia vekilleri tarafın
dan bazı sual takrirlerine cevap verilecekti. Eğer 
Dahiliye vekâleti de bu meyatıda cevap bazır-
lanuşsa ona da cevap verirler. 

9, — İzmit mebusu Hamdi Nâmık'Beyin, da-
rülmuallimin ve darulmuallimat maagatmtn mu
vazene* .umumiyeden Hasma dair teklifi kanunisi 
(3/179 M.) 

REİS -— Efendim, İzmît mebusu Hamdi Nâ
mık Beyin Ankara darülmuallimin ve darulmu

allimat nıaaşat ve masarif atının nmvazenei umu 
miyedeıı lesviy«iue dair teklifi kanunisi var, 
Lâyiha encümenine havale ediyoruz. 

YAHYA GALİP B, (Kırşehir) — Bu mesele 
hakkında bahsedeceğim. 

REİS — Teklif encümene gitsin gelsin de 
sonra icabetten malûmatı verirsiniz, 

Celâl Bey demiryollarına lâzungeleıı kömü
rün tedariki hakkındaki suale cevap verecek 
misniz? 

İKTİSAT V. VEKİLİ MAHMUT 0ELAL B. 
(Saruhan) — Bendinizin cevabini tahriridir. 
okunsun. O cevap kâfidir zannederim. Heyet kâfi 
görmezse ayrıca izahat veririm', 

REİS — Efendim, İktisat vekâletinin cevabı 
evrakı varide in ey anında yoktur. O halde gel
diğin de okuttururuz. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Reis Beyefen
di, Müdafaat Milliye vekili şifahi cevap vere-. 
çeklerdir. 

NAFIA VEKÎLİ ISMAtL FAZIL Pş. (Yoz-
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gftd) — Müdafaai Milliye vekili deme, Nafia 
vekili de. 

HAMDÎ NAMIK B. (îzmit) — Aynı mesele
dir. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Rcisbey, encitneni 
mahsusta beş kişi kalmıştır. Kica ediyoruz. Şu
belerden ikişer kişi intihap edilsin. 

REÎS — Encümeni mahsusta nizamname mu
cibince adedi âzayi ikmal için şubelerden ikişer 
âza intihabı rica. olunuyor. Bu ricaya Riyaset de 
İştirak eder ve rica olunur ki, yalnız Encümeni 
mahsusun değil diğer encümenlerin de boş
lukları intihap ile doldurulsun. 

5. — izmit mebusu Hamdi Nâmık Beyin, şi
mendiferlerin istihlâk ettiği odunlar hakkında 
suali ve Nafia vekili İsmail Fasıl Paşa ile Mü
dafaai Müliye vekili F<gvzİ Paşanın şifahi cevap
lan 

REÎS — Demiryollarına ne için kömür teda
rik edilmediği hakkındaki suale Nafia vekili 
Paşa hazretleri cevap verecekler. 

NAFİA VEKÎLÎ ÎSMAÎL FAZIL Pş. (Yoz-
gad) — Efendim, bundan evvel iktisat vekâletin
den almış okluğum bir tezkerede ve cevapta diyor 
ki: iki aya kadar ve iki ay sonra ormanlardan odun 
vermiyeceğiz. Zira ormanlar tahrip ediliyor, de
miryollarının mahrukatına sarfedilen bıı odun
lardan o civarda bulunan ormanlar mahvola
caktır ifadesi pek doğrudur ve hakikattir. Lâkin 
Nafia vekâletinin şimendiferler de kömür kullan
mak için kömür madenleri işletmek üzere bütçe
sinde-bir parası yoktur. Binaenaleyh kömürlerin 
İstihsali ve istimali için Nafia vekâletince yapıla
cak bir şey vardır ki,'o da Heyeti Vekileye bir 
teskere yazdım. O tezkereyi kabul ve Müdafaai 
Milliyeye havale ettiler. Müdafaai Milliye iki 
üç kadar yani icabı kadar amele taburları teş
kil edecek ve o amele taburları Uşak, Afyon Ka-
ralıisar ve Kütahya civarında olan kömür ma
denlerini işletecekler, kömürleri çıkaracaklar. 
Demiryolları idaresine verdikten sonra demir 
yolları idareleri bunlara tâyin edilecek olan fi
yat nispetinde para verecekler. Yanı kömürü sa

tım alacaklardır. Bunun için Müdafaai Milliye ile 
bir muhabere kapusu açıldı. Amele taburları teş
kil etmek için vâki olan teşebbüse en son aldığım 
cevapta diyorki: Bu amele taburlarını teşkil ede
riz. Fakat bunların yevmiyelerini, bir de ihraç 
olunacak kömürün şimendiferler idaresine ve me
selâ istasyonlara teslimi için icabeden nakliye 
masarifini tediye edecek bizim paramız yoktur. 
Buna cevap olarak dedim ki : Teşkil edilecek 
olan taburun efradr - ki en sön cevabım budur -
Öyle amele, hamal takımı değildir. Esasen niza
miye kıtaatı halinde yani (An kadro) olmuş ve 
zabıtanı yanında bulunmuş ve bulunacak munta
zam taburlardır. Binaenaleyh bunlar sizin büt
çeniz dahilinde iaşe edilir, yalnız nakliye masarifi 

veyahut sizin ettiğiniz masarifi ihraciye için bil-
muvazene her ton başına ne kadar fiyat düşer
se o fiyat mucibince kömürü şimendiferler ida
resi mubayaa edecektir. Yazdığım son cevap bu
dur. Bunun cevabını bekliyorum. Bu bapta ve
rilecek izahat bundan, ibarettir, 

HAMDÎ NAMIK B. (İzmit) — Efendim, bun
dan bîr ay evvel vazifeten Konya'ya gittiğim 
sırada Kütahya ve Bilecik ormanlarının tahrip 
edilmiş olduğunu reyülayın yördüm. istasyonlara 
sevkedilen bu ağaçların asirdide ve yas ağaçlar
dan ibaret olduğunu da gözümüzle gördük ve çok 
müteessir olduk. Malûmu âlileri ormanların kiy-
meti takdir edilen memleketlerde yaş bir ağaç 
kesmek, bir fidan kesmek, bir adam öldürmek 
gibi bir cinayettir. Halbuki gerek Kütahya'da 
gerek Bilecik'de pek mebzul linyit madenleri 
mevcuttur. Hatta Harbi umumîde bile şimendi
ferlerin mahrukatı Bozüyük'te bulunan bu ma
denlerden temin edilmiştir. Hatta bu nakliyatı 
temin ve teshil için Bozüyük istasyonundan iti
baren maden malıalîne kadar ayrıçtı bir şube 
temdit edilmiş ve şimendifer oraya kadar gidi-
yurdu. 

NAFIA VEKÎLÎ ÎSMAÎL FAZIL Pş. (Yoz-
gad) — Yani asker yapryordu... 

HAMDÎ NAMIK B. (Devamla) — Evet asker. 
Bendeniz iktisat ve Nafia vekâletlerinden bunu 
sual ettim ve bizzat' da takip ettim, şu hakikate 
vâsd oldum ki efendiler! iktisat vekâleti orman
ların vikayesi için ne yapmak lâzmıgelirse her 
türlü teşebbüaatı ifa etmiş ve fakat maalesef mu
vaffak olamamıştır. Nafia vekâletinin de keza-
lik oraya bir mühendis göndermek ve bu mahru
katı başka suretle temin etmek hususunda işarat 
ve teşebbüsatta bulunduğunu anladım. Müdafaai 
Milliye vekâletinin, biz ayrıea amele bölükleri 
teşkil edecek ve kömür madenlerini işletecek 
bir vaziyette değiliz diye cevapta bulunduklarını 
du şimdi Paşa hazretlerinin ifadatmdan anlayo-
rıııh. Halbuki bunun için büyük .masraf ihtiya
rına lüzum yoktur. Müdafaai Milliye vekâleti 
esnan dahilinde bulunan gayri müslümlerden 
heşyüz kişi, bin kişi, her ne kadar lazımsa,. bun-
larnı iaşelerini temin etmek suretiyle toplar kö
mür madenlerini işletir, şimendiferlerin kö
mür ve mahrukat ihtiyacını bu suretle temin 
edebilir. Aksi takdirde bir sene sonra ne Kü
tahya'da, ne Bilecik'de orman namına hiç bir 
şey bulamıyacaksınız. Heyeti Celilenİzden şunu 
istirham ediyorum. Bu meseleyi müstaceliyet 
karariyle Müdafaai Milliye vekâletine tevdi ede
lim. (4ayri müslümlerden amele bölükleri te-
teşkil etein de bu maden işlensin. 

CEMÎL B. (Kütahya) — Reis Bey bir takri
rim vardı. Gayri nıüslümleriu askerliği hakkın
da, Müdafaai Milliyeye havale olunmuştu. Hiç 
bir cevap çıkmadı. 

REÎS — Cevap vereceklerdir. 
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İl . — REY ÎSTÎHSALÎ 

i. — Konya teşkilâtı mülkiyesi hakkındaki 
kanunun tâyini vaami ile reye vazı 

REÎS — Dün müzakeresi ikmal edilipte reye 
vazedilmiyetı Konya teşkilâtı mülkiyesi kanunu-
nun tâyini esaıtıî ile reye vazı 15 imzalı bir 
takrirle teklif olunduğu için tâyini esami İle 
reye koyuyorum. Reylerinizi istimal buyurun. 
Ârâ tasnif edilinciye kadar müzakeremize devam 
ederiz. (Müzakere karışıyor sesleri). Müzakere 
bitmiştir. Muamele yalnız rey istimalinden iba
rettir. Reylerinizi istimal buyurunuz. 

Müdafaai Milliye vekili Paşa şimendifer kö
mürleri meselesi hakkında izahat verecekler. 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKÎLÎ FEVZI FŞ. 
(Kozan) — Efendimi bu kömür meselesi ihtisas 
meselesidir, emniyet meselesidir. Malûmu âliniz 
Bozüyük 'de, Kütahya 'da, Oturak 'da, Kara-
man'da linyit madenleri vardır. Harbiumumîde 
bunlardan istifade edilmiştir. Fakat bu istifade 
zannolunduğu gibi yalnız kömür amele bölükleri 
tarafından temin edilmiş, değildir. Madenci usta
lar tarafından galariler yapılmış ve bu amele bö

lükleri nakliyatta ve kömürün ustaların göste
receği surette ihracı mesailinde kullanılır. Sa
niyen emniyet menelesidir. Oturak, Kütahya, 
Bozüyük cepheye yakın bulunduğu gibi son za
mana kadar devam eden harekâtı askeriye esna
sında bilhassa Oturak'daki maden düşmanın dai-
rei tesirinde bulunmuştur. Orada bir çok mü-

' essesat yaparak kömür ihracına başlandığı sırada 
bu amelenin tehdit altına alınması muhtemel bu
lunduğundan biz yalnız Karaman'daki kömür 
madeninden istifade cihetini düşündük ve oraya 
lâzımgeleıı memurları gönderdik. Fakat her 
şeyden evvel maden islemekte mahir usta celbi lâ
zım geldi. Bunun için Zonguldak ve Ereğliye 
müracaat ettik ve usta istedik ve hatta iki misli 
maaş temin etmek şartiyle usta gönderilmesini 
yazdığımız halde oradaki ustalardan bu ise ta
lip zuhur etmedi. Maamafih bilâhara askerlikleri 
bulunanlardan, yine ücret verilmek partiyle, us
ta celbi tekit olundu. Oradan usta gelmedikten 
sonra galeriyi âdi amele ile işletmek İmkânı az
dır ve bu suretle hasılatı cüzi olur. Nitekim Otu-
rak'daki madenin 40 ton vermek imkânı var iken 
8 ton bile vermiyor. Onun için Müdafaai Mil
lîye vekâleti bu işle uğrşıyor ve usta meselesine de 
ciddiyetle girişmiştir. Ustalar geldiği vakitte yal
nız Karaman'dan kömür çıkartmağa başlanıla
caktır ve oradaki ameliyat ilerledikten sonra da
ha ziyade ehemmiyeti olan yerlerde de kömür ih
raç. ameliyesine bağlıyacağız. Maamafih bunlar 
şimendiferleri idare cdeeek hâsılat verinciye 
ve ameliyat ilerleyinceye kadar epeyce zaman 
geçecektir ve o zamana kadar da yine kömür ye
rine odun sarfı zaruridir. ' 

NECİP B. {Ertnğrul) .— Demek ustaların 

keyfine kalmış. 
MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ FEVZİ Pş. 

(Devamla) — Şimdi askerliği olan ustaları geti
receğiz. Çünkü ustalara iki misli fazla ücret 
verdiğimiz halde talip pek az zuhur etmiştir. 
Askerliği olan ustaları celbettikten sonra ameli
yata başlıyaeağız. Bu bapta başka bir mâruzâ
tım yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — İktisat 
Vekâleti iki ay sonra odnn vermiyeceğim demiş. 
Acaba usta meselesi iki ay zarfında halledilir mi 1 

MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE VEKÎLÎ FEVZİ Fş. 
— Zan ve ümit ederim. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahtean sahip) — 
Efendim, bu umumî müzakere midir, yoksa su
al midir? 

REÎS — Sualdir. 
HAMDÎ NÂMIK B. (îzmit) — Efendim, Pa

şa Hazretleri buyurdular ki, bu kömür usta ve 
amelelerini tedarik edinciye kadar yine bizza-
t*ur kömür yerine odun sarfı mecburiyetindeyiz, 
Yalnız şunu istirham ediyorum ik: Yapılacak 
katiyat fen dairesinde yapılsın. Malûmu âliniz 
orman memurları kesilecek ağaçları damgalarlar 
ve yalnız o ağaçlar katedilir, halbuki kıtaatı aske
riye hu omirleri ve kanunu dinlemiyor. Hiç ol
mazsa katiyatm fen dairesinde ve orman memur
larının irae edeceği kıtalar dahilinde yapılması
nın teinin olunmasını Müdafaai Milliyeden rica 
ediyorum ve bu bapta bir takrr takdim ediyorum. 

REÎS — Efendim, sual meselesi bitmiştir. 
Haindi Nâmık Beyin bu meseleye müteallik bir 
takriri var Müdafaai Milliye vekâletine tevdi-
ğini talebediyor. 

6'. — îzmit mebusu Haindi Nâmık Beyin, şi
mendiferlerin odun yakması yüzünden Bilecik ve 
Kütahya livaları dahilindeki ormanların harap 
olacağına ve linyit madenlerinden istifade edilip 
dümiyeceğine dmr İktisat ve Müdafaai Müliye 
vekâletlerinden sual takriri 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Bu defa vâki olan seyahatimiz de şimendifer

lerin seyriseferini temin için istimal edilen odun
ların Bilecik ve Kütahya livaları dahilindeki 
ormandan ve yaş ağaçtan katedilmekte olduğu 
ve bu hal biraz devam ederse o havali ormanları
nın kamilen mahv ve harap olacağı anlaşılmış 
olduğundan ve halbuki gerek Kütahya ve ge
rekse Bozüyük dahilinde zengin olmak üzere 
mevcut (Linyit) madenlerinden azamî surette 
istifade etmek mümkün bulunduğundan keyfi
yetin vazifedaran bulunan İktisat ve Müdafaai 
Milliye vekâletlerinden sual edilmesini ve tren
ler için muktazi mahrukatın bu madenden is
tihsalinin temin olunmasını teklif ederim. 

REÎS ™ Malûmu âliniz bu mesele için evvel
ce de bir sual takriri vardı. Bir celsei hafiye
de o sual takririne cevap vereceklerini Müdafaai 
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Milliye vekili yazmıştı. Bu takriri de onunla 
beraber müzakere etmek veyahut bunu da Mü
dafaai Milliye vekâletine tevdi etmek reyi âli
nize aittir. Müdafaai Milliyeye tevdiini arzu 
ediyor musunuz? (Hay hay sesleri). 

Peki? Müdafaai Millîye vekâletine hu takrir 
de tevdi olunmuştur. 

Paşa Hazretleri! Müdafaai Milliyeden cevap
ları teehhür etmiş bazı sualler var, Onlara da 
cevap verecek misiniz? Ez cümle Konya'da bilâ-
bedel toplanan hayvanat hakkında bir sual, bir 
de ayniyat hakkında istizah takriri vardı ki, 
cevapları teehhür etmiştir. Lütfen onlara cevap 
veriniz. 

V. — Bolu mebusu Tunah Hilmi Beyin, Trab
zon'daki dekovil alât ve edevatmm satılması es
babının beyanına dair suali ve Müdafaai Milliye 
vekili Fevzi Paşanın şifahi cevabı 

MÜDAFAAİ MÎLLÎYE VEKÎLÎ PEVZÎ Pş. 
(Kozan) — Bolu mebusu Hilmi Beyin bir suali 
vardır: 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
1. — Bazı şayiat ve neşriyata göre Trabzon-

da Rusların terketmiş oldukları (Dekovil) ede
vatı italyanlara 90 bin liraya satılmıştır. 

2. — Bu edevat hassatan (Akçasehir - Ada
pazarı arasında maden kömürü nakliyatında kul
lanılmak iktiza eder, fevkalâde kıymeti haiz ve-
feyyaz vesaittendir). 

3. — Satış teşebbüsü yeni değildir; Hattâ de-
vair arasında muhabere ve mükâtebe halinde bir 
meseledir; demektir ki, : Babı Alinin o köhne 
ve mühlik (Kırtasiyecilik), (Havaleeilik) ve 
(Bekletici ve bekletieilik usulleri) (Büyük Millet 
Meclisi Hükümeti) ne de haliyle intikal ve ta-
mamiyle sirayet etmiş ve bir muattaliyet vermek 
tehlikesini arttırmakta bulunmuşturlar. 

Bu cihetleri ait oldukları vekâletlerden sual 
edeıim. 

Bolu 
Tunalt Hilmi 

MÜDAFAAİ MÎLLÎYE VEKİLİ FEVZİ Pş. 
(Koiaıı) — Harbi umumide Trabzonla Maçka 
arasında Ruslar bir sahra demiryolu tesis etti
ler. Yani dekovilden daha büyük bir hat... Ma
lûmu âliniz dekovil .şoseler üzerinde döşenir, 
âdi ince demirlerden ibaret ve vagonları dardır. 
Halbuki, sahra demiryolu için ayrıca bir yol ya
pılır. Bu dar hattan daha dar olmak üzere bir 
sahra hattıdır, lokomotifleri vardır, vagonları 
vardır. Rusların yapmış olduğu sahra hattı 
muharebe zamanında işledi ve, Ruslar oradan 
çekildikten sonra bize kalmıştı. Geçen sene ora
lardan geçerken bu hattan nerelere kadar 
istifade edileceğini tetkik ettim. Müstacel ya
pıldığı için maatteessüf bizim istifademizi temin 
edecek bir halde kalmanustı Trabzon mebusini 
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kiramı bilirler ki, Değirmendere'nİn şark tara
fı daima seylâba mâruzdur. Ruslar bilâ tetki-
kat hattı oradan geçirmişler Seylâp, köprülerini, 
istinat duvarlarını almış götürmüş ve hat açık
ta kalmış. Bu hattı yeniden tamir edip kullan
mak, tesisinden daha masraflıdır. Bizim için 
eidid bir istifade temin edemiyecek bir halde gör
düm. O sırada Trabzon'a geldim. Denikin or-
sundan bir çok rus zâbitanr da gelmiş, bu hattı 
söküp toplıyorlardı. Neticei tetkikatinıda; 
mütareke esnasında, İngilizlerin yaptığı tetkikat 
neticesinde her tarafta kalmış olan Rus ordusu
na ait esliha, cephane ve bu gibi malzemenin 
Denikin ordusuna iadesi hususunda ingilizler 
Hükümeti merkeziyeyi tazyik ederekten bir 
emir istihsal etmişlerdi. O emir mucibince o 
hattın aksamı mühimmesi ve kabili istimal olan 
kısımların, bilhassa vagonelerin, lokomotiflerin, 
plâkontislerin peyderpey sökülerek Trabzon 
rıhtımına nakledildiğini gördüm. Bu sual mü
nasebetiyle mahallinden sordum. Aldığım ce
vapta diyorlar ki: bu aksamın, bu hat aksamı
nın bir kısmı mühimmi dört vapura tâhmilen 
Kırım ve (Novrosiski) ye Ruslar tarafından nak
lolunmuş. Bu bizini Hükümetin teşkilinden ev
vel naklolundu. Orada kalan kısım; Ruslar ta
rafından en mühim makine aksamı alınmış bir 
kısım lokomotifle bil kaç plârtkurmdan iba
rettir. Her halde az bir kısım kalmış. Yani 
mefruş aksamı kalmış. 16 mart İşgalinden son
ra Malûmu âliniz ingilizlerle alâka kesildi, in
giliz mümessili oradan tarded il dikten sonra 
Ruslar da çekilir, giderler.. Fakat malûmu âlile
ri o sıralarda ingilizlerin birinci diritnavutla-
rından mürekkep bir filosu gelmişti, her ta
rafta, Karadeniz sahilinde ve Akdeniz sahille
rinde nümayiş yapıyordu. Bundan bir kısmı 
malûmu âliniz Trabzon'a çıktılar. Hattâ on met
re tulünde iki büyük gemi topu vardı. Onları 
dinamitle tahrip ettiler. O sırada bunların alın-

. masından oradaki fırka korkmuş, kolorduya mü
racaat etmiş, kolordu; el altından biran evvel 
satalım, hiç olmazsa biraz para alalım demiş, 
Bu sırada malûmu âliniz merkezden de para gel
miyordu. Maliye işleri tanzim olunamamış, 
maaşat böyle ambarlarda kalan eşya bedeli İle 
tediye ediliyordu. Bir müddet sonra bir Ital-
•van zuhur eder. Onunla pazarlığa girişilirken 
malûmu âliniz tereddüt devri geçmiş ve vaziyet 
vuzuh peyda etmişti. Artık ingiliz zırhlıları 
uğramadı ve Hükümetimizin vaziyeti maliye
si de oldukça düzelmiş olduğundan hayalâtı te
diyeye başlamıştı. Ondan sonra bu gibi husu
si satış muamelâtının tehirine emir verilmişti. 
O sırada oraya da emir verilmişti. Orada rıh
tım üzerinde dekovil denilen hat aksamının 
kısnu mütebakisi kalmıştır ve elycvm o vazi
yette duruyor. Ancak Hilmi Bey biraderimi
zin dediği gibi, bu hattın Akçaşehirle Adapa-
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üari arasına tefrişine zannedersem bu hat kâfi 
değildir. Kısmen malzemesi de, Hattâ en mü
him aksamı alınmış olduğu için kabili istifade 
edğü demektir. Yani bir çok para sarfetmek 
ve yeniden yapmak lâzımdır, Elyevm Adapaza
rı île Akşehir arası muharebe meydanı addolu
nabilir, daima çeteler gidiyor. Yunan kıtaatı 
geliyor ve orada emniyet yoktur. Emniyet ol-
mıyan bir mıntakada tesisat yapmak doğru de
ğildir. Mevsimi değildir. Mâruzâtım bundan 
ibarettir. 

REİS — Sual kısmı bitti efendim. 
Konya teşkilâtı mülkiyesi hakkında reye iş

tirak eden 114 zattir. 55 redde karşı f>9 rey ile 
knun kabul olunmuştur. 

MEMİET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) — 
Yani reylerin fazla atıldığr meşhut olmuştur. 
Binaenaleyh, tekrar reye konularak, esasini 
okunarak bu isin tekrar edilmesini bendeniz 
teklif: ederim. 

DAHİLİYE VEKÂLETİ VEKİLİ Dr. AD
NAN B. — Her zaman böyle oluyor. (Evci. öyle 
sesleri). Esami okunsun, herkes reyini atsın. 

REİS — Beyi aleni olduğu için tadadda bîr 
isehiv <dursa Divanı Riyaset teşekkül eder, tet
kik ederiz. Verilen rey puslalarında her zâtin 
İsmi yapılıdır. Lehinde, aleyhinde zapta geçe
cektir. Aynen zabıt neşredildiği zaman hilafı 
muamele varsa anlaşılır. O zaman itiraza hak
kınız var. 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Kaı-ahisan Sahip) — 
Nitekim meni müskiratta olduğu gibi. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Arkşadaşla-
rrnı, bu takririn en ehemmiyetli noktaları ka-
tiyyen cevapsız kalmıştır. Takririn birinci fık
rası: Trabzon'daki dekovil edevatı satılmış mı
dır, satılmamış, mıdır* Elhamdülillah «atılma
mıştır. İkinci fıkrası cevapsız kalıyor. 2 - 3 
vekâlet arasında bu kadar basit olan bir mesele 
telefonla, bir hademe ile, ketebeden bir efendi 
ile halledileceğine aylarca mükatebe ve muha
bereye sebebiyet veriliyor. Bundan doğan 
üe.üncü fıkraya geliyorum. Müsaadenizle aynen 
okuyacağım: (Demektir kî, Babıâlinin o köh
ne ve mühlik kırtasiyecilik, havalccilik, bekel-
yicilik, beklctiltcUik usulleri Büyük Millet Mec
lisi Hükümetine de ayniyle intikal ve tamamiy-
3e sirayet etmiş). 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Kim ya
zıyor Ş 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Bendeniz 
yazıyorum efendim. Arkadaşlar; şu sualin bıı 
kısmı Heyeti Vckileye taallûk etmek itibariyle 
yalnız, vekâletten buna ne için cevap verilme
diğini katiyen hatırıma getirmek istemem. £a-
ten bu tahrîrimi bana verdiren ne Trabzon'daki 
edevatın satılmış olup olmamasıdrr ve ne de 
başka bir şey. Çünkü onlar pek mühim mese
lelerden olmakla beraber bu mükatebe, muha-

bere meselesidir ki bana bu takriri verdirmiş-
tir ve benim öyle bir kanaatim vardır ki bu 
memleketin en büyük düşmanı, bu memleketin 
en mühlîk mikrobu, evet, bizim Babıali usulü
nün, bir asırdanberi kırtasiyecilik, muamelc-
cilik, gelgiteilik, git gelmiyecilik olan usulüdür. 
Şu dakikada siz arkadaşları bu en mühlik düşr 
inanlara karşı bir eihad bayrağı attma, hattâ 
ieabederse bir inkılâp ve ieabederse bir ihtilâl 
bayrağı allına toplanmağa davet etmiş olaca
ğım. Onun daha ziyade vakti nıcrhuu ve müna
sibi daha metin olarak geldiğinde meseleyi 
oraya tehir ediyorum. 

REİS — Sınıl olduğu iyin sual meselesi hi
tama ermiştir. 

NAFİZ B. (Canik) — Efendim, bendenizin 
bir sualim var. Müsaade «dermişiniz? Mükel
lefiyeti askeriye hakkında. 

MÜDAFAAl MİLLÎYE V. FEVZİ PAŞA — 
Beyefendi, kırtasiyecilik dediler. Kırtasiyecilik 

. olmamıştır*. Bilâkis kırtasiyeciliğin akjsi olmuş
tur. Bir şey sormadan «atmağa kıyam edilmiş 
sonra sorulmuş, vazgeçil iniş. Kırtasiyeciliğe 
dair hiç bir şey olmanı ıştır. 

#. — Konya mebusu Hacı Hakir. Efemlinin, 
Konya ve civarında cehren loplatılmaldu olan 
beytjirlcre ait Müdafaai Milliye vekâletine \iial 
takriri. 

MÜDAFAAl MİLLİYE V. FEVZİ Pş. (Ko
zan) — yiıiniı efendim bir sual takriri daha var. 

(Konya, Akşehir, Yalvaç ve Karaağaç, kaza
larında kolordu kumandanının emrile müceh
hez olarak bu yünlerde bin beygir daha iane 
suretiyle cebren toplatılmakta olduğu haber alın
dığından keyfiyetin ve cereyanı muamelenin 
Dahiliye ve Müdafaai Milliye vekâletlerinden 
sual buyurulm asını teklif eylerim) diyor, 

REİS — Bu sual hatırımda kaldığına göre 
Hacı Bekir Efendinindir. Kendileri burada 
mevcut değillerdir. Sual geri almmış farzolu-
ııur. Tekrar sual verebilirler. SuaJe başkası 
sahabet edemez ki sorabilsin. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bendeniz ederim. 
BEİS — Edemezsiniz. Teklifi kanuni #iin 

değildir. 
KAZIM HÜSNÜ B. (Konya) — ZaUm sahibi 

sualinden vazgeçti, geri aJmıştır. 
REİS — O halde sual de bitmiştir. 

i>. — Canik mebusu Nafiz Beyin yayrimiisliııı-
' terin askere alınmamaları eababtmn beyanına 
dair »uvali ve Müdafaai Milliye vekili Fevzi Pa-
şa'nm cevabi, 

MÜDAFAAl MİLLİYE V. FEVZİ Pş. (Ko
zan) — Bir de gayrimüslimlerin askerliği me
selesi vardır. Müsaade ederseniz bunu eelsei ha-

| t'İyede arzedeceğim {Münasib sesleri), 
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10. — Antep mebusu Abdürrakman Lâmi 

Efendinin Antep vaziyeti askeriyesi hakkında 
İstihza takriri ve Müdafaİ MİUİye vekili Fevzipa-
şanm cevabi, ' 

REİS —'Aniel) hakkındaki İstizaha cevap 
verilecek ini? 

FEVZÎ Fş. (Devamla) — Efendim, Anteb 
mebusu Abdürrahman Lâmi Efendinin bir tak
riri vat'. (Sahibi yok sesleri). 

REİS — İstizah olduğu için devam edilebilir. 
İstizahı Meclisi âli kabul etmekle umumî müza
kereyi kabul etmiştir. Onun için müzakereye 
devam edebiliriz. 

MÜDAFAAÎ MİLLÎYE V. FEVZÎ Pş. (Ko
zan) — Anteb meselesi bizim için iki cihetten 
gayet mühimdir birincisi ehemmiyeti askeriyesi 
vardır, Cenuptan ilerileyen bir ordu Anteb'i 
ele geçirmedikçe Elcezire'ye doğru istilâsını 
temdit edemez. Ne teki m Fransızlar edememiş
lerdir. İkincisi Anteb'İ ele geçirmedikçe Kilİk'-
ya'nın şimale doğru istilâsı temin edilemez. 
Malûmu âlinizdir ki Fransızlar (Sevr) muahe
desiyle yaptıkları itilâfname ile Anteb'İ behe
mehal ele geçirmek istiyorlar. Bunun ehemmi
yeti askeriyesinden ziyade ehemmiyeti siyasiyesi 
daha ziyade yükselmiştir. Biz Sevr muahede
sini fiilen reddettik ve bunu tatbika teveccüh 
edecek her hatveyi kırmağa azmettik, Fransnz-
lar ise bunu bize cebren ve kahren kabul ettir
mek için birinci hatve olarak Anteb'i almak 
istiyorlar. Bu Anteb'in ehemmiyeti 6 - 7 ay 
evvel bu şekilde olduğu gibi bugün de ayni 
şekli muhafaza etmektedir. Çünkü Fransızlar, 
Fransız zihniyeti her halde Suriye'de yerleşmek 
azmindedir. Son aldığımız malûmatta Sevr 
muahedesinde belki Yunanlılar zararına ufak 
tefek tadilât yapmağı teklif ediyorlar. Fakat 
Kendi arzuları olan Suriye istilâsından hiç 
bir şey terk etmek istemiyorlar. Mayıs ayı 
zarfında biz ilk defa Anteb'i Fransızlar tara
fından gayet tazyik olunmuş bir vaziyette bul
muştuk, Bu esnada Adana'da vaziyetimiz ga
yet müsait bulunduğu eihetle Fransızlar mü
tareke teklif ettiler. Bu mütarekenin esbabı 
kabulünde en kuvvetli sebep Anteb'İn görmüş 
olduğu tazyiktir, O zaman almış olduğumuz 
telgraflarda filhakika Fransızların Anteb'i 
tazyik etmekte bulunduklarını ve düşürmekte ol
duklarını biliyorduk. Bu sebeple mütarekeyi 
kabut ettik. Fakat bu mütarekede istihdaf et
tiğimiz nokta, Sevr muahedesinin fiilen nakzı 
idi. Bunun için dedik ki: Siz Anteb'den çeki
leceksiniz. Onlar mütareke ahkâmı hilâfında 
olarak Anteb'den çekildiler ve onlar bu çekil
meği kabul etmekle fiilen Sevr muahedesinin 
kabili nakz olduğunu bize ifham ediyorlardı 
ve biz de bütün sa'yü gayretimizin (Sevr) Mu
ahedesini yırtmağa matuf olduğunu onlara bil

fiil gosteriyorduk. Maatteessüf şimdiye kadar 
medeni bir millet addettiğimiz Fransızlar 
vaitlerinde hulf ettiler. Kolleji, Anteb'İn cenu
bu garbisindeki kolleji Anteb şehirinden addet
mediler. orada karargâhlarını kurdular. Tah
kim eltiler. Bu yirmi günlük mütarekenin 
müddeti.zarfrnda biz, lâzım gelen, kuvvetleri 
oraya sevk ve Elcezire'den bir kısım kuvvetleri 
Fransızların gerilerine ve hntutu ittisaliyesi 
üzerine sevka zaman kazandık. Mütarekenin 
hitamında malûmu âliniz Fratm şarkmdaki 
Fransızlar bu elde ettiğimiz kuvvetlerle çarpış
tılar, tardedildiler. Akça koyunlu'da onla
rın kuvvetleri vardı. Oradan Anteb'e nakliyat 
yapıyorlardı. Oradaki üssülharekelerini muha
faza ediyorlardı. Anteb'deki kuvvetlerini taz
yik ettik. Kollej etrafmda sıkıştırdık, Fran
sızlar bu tazyik vaziyeti üzerine ellerindeki şi
mendiferlerden bilistifade buraya lâzım gelen 
klvvetlerİ şevkettiler. O zaman malûmu âliniz 
Emir Faysal Hükümetini devirmişler ve hattı 
açmışlar ve ellerindeki ihtiyat kuvvetlerini 
toplamışlardı. Onları şevkettiler. Husule gelen 
muharebatta kıtaatımız tekrar Frantm şarkına 
çekilmeğe mecbur oldu. Bu kıtaat bu sefer 
doğru Anteb'i takviye etti.. Anteb civarmda 
muharebeye başladı, kâh Fransızlar Anteb'i 
muhasara ettiler. Kâh bizim kıtaat Fransızlarc 
tardederek koliej civarında onları sıkıştırıyor
lardı ve daima bunların Akçakoyunlu ile olan 
muvasalalarını taciz ediyorlardı. Gelen eşya 
erzak ve mühimmatı buradan nakle mümaneat 
ediyorlardı. Yani orada Fransızlar iaşe ve mü
himmatlarını almak için mutlaka bir çok kan 
dökmeğe mecbur oluyorlardı. Bu sırada düş
manlarımızın tevessül ettikleri hileye Fransız
lar da tevessül ettiler. Viran şehir civarında 
isyan zuhur etti. Bunun üzerine bittabi kıta
atımızın bir kısmı isyanın bertaraf edilmesi 
için oraya gönderildi ve bundan bilistifade 
Fransız kuvvetleri Anteb'de kalan mütebaki 
kuvvetlerimizi oradan uzaklaştırdılar, (Nizib) i 
aldılar ve oradan Birecik üzerine hareket etti
ler ve o sırada da Viran şehirinde isyan tevessü 
etti. Ayni zamanda ingilizler de Yezİdilerden 
bazılarını ve kendilerine uydurabildikleri âşa-
it'i takviye ederekten Musul'un şimali şarkisine, 
Cizre'ye doğru hareketlerini tevsi ediyorlardı. 
Görülüyordu ki İngiliz ve Fransızların bu müş
terek hareketi, dahili bir isyanı tevsi ettirmek 
ve bu suretle Sevr muahedesinin kendilerine 
çizdiği hududu aldıktan başka Sevr muahede-
sindeki bizi parçalamak, ülkemizi bir takım 
küçük Hükümetler haline koymaktır. Bu emel
lerini kırmak için lâzımgelen kuvvetler oraya 
sevk olundu. Bir iki hafta içinde orası bertaraf 
oldu. Fakat Anteb bu sırada harici kuvvetler
den mahrum kaldığı için sıkıştırıldı. Hattâ 
hücum ettiler. Fakat Anteb kahramanları ha
kikaten orasını cidden tarihlerde emsali gö-
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rülmemiş bir vakıa olmak üzere, açık bir şehir 
obüsler altımla kalmış iken, düşmanları şehamet-

le tardettiler {Allah razı olsun, aşk okun sesleri) 
Ve bu suretle Anteb ahalisinin göstermiş olduk
ları fedakârlık, cüret ve cesaret bizim tertibatı

mızı da muvaffakiyetle neticelendirdi, Viranşehir 
istirdat olundu. Tabii oradaki âsiler dağıldılar, 
Bir kınmı Fransızlara iltica etti. Kuvvetlerimiz İra 
harekât, esnasında yorulmuş ve kesbi za'f et
mişti, Bunların dinlendirilin,esi ve aynı zamanda 
takviyesi icap ediyordu. 

Bir de cephemizin serisinde diken gibi kal
mış olan (Haçin) vardı. Bunu da biran evvel 
iskat ederek bütün kuvvetleri Ayintab etra
fında toplamak için icap eden ağır toplar sevk 
olundu ve Haçin İskat olundu. Bir taraftan ge
rek sahra topları ve gerek ağır toplar Maraş'a 
yaklaştığı gibi bir taraftan da Elcezireden. 
tekrar takviye olunmuş kıtaat ta Ayintab üze
rine tahrik olundu. Bu sırada Fransız'lar kol-
îeje iltica etmiş bir vaziyette küçlükle geriden 
erzaklarını almaktaydılar. 

Bu Ayintap vaziyeti Adana- vaziyeti ile alâ
kadardır ve aynı kumanda altmdadir. Oraya da 
kıtaatımız girmiş;, şimendiferleri daima tehdit 
altına almış ve Fransızlan bozmuştur. Ayintab'ı 
ve Tarsus ile. Adana'yi da heman her taraftan 
dama muhasara edilmiş bir vaziyette bulunduru
yorduk. Fransızlar bu vaziyetin idame cdileeeğine 
kani okluklarından, yani İra vaziyeti kurtaramaz-
larsa büyük bir rezaleti askeriyeye duçar olacak
larım anhyanık istanbul'dan yüz yirmi ikinci 
fırkalarını ve Berut'tan Gobo fırkasını eelbiyle 
oradaki kuvvetlerini takviye ettiler. Bu kıtaat 
İm halde iken, maatteessüf düşmanlarımız böy
le iki üç misli kuvvetlerini takviye ettiği sırada 
bizi maalesef oradaki kuvvetlerimizi tenzile 
mecbur olduk. Sebebi Konya isyanıdır, (Jörülü-
yor ki; düşmanlarımız hep dahili fesaddan isti
fade ediyorlar. Bittabi suhuletle hat civarındaki 
kıtaatımızı geriye çekmckl iğimizi icbar ettiler ve 
burada Keiıef tepesi gibi bazı nokatı bıraktılar. 
Hat t ı bizim tecavüzlerimize, baskınlarımıza kar
şı temin ettiler ve burada bir kısım kuvvetlerini 
bırakarak Ayintab'm imdadına koştular. Biz bu 
kuvvetleri yolda karşıladık. Fakat düşman; kale 
nizamı denilen birşey vardır, önden, arkadan, 
yandan hücuma maruz kaldığı takdirde o ni
zamda olduğu halde bunları yarmağa- teşebbüs 
eden akıncı müfrezelerimizle ve oradaki kıtaa
tımızla muharebe ede ede tam zamanında Akça 
koyunlu'ya yetişti. Bizim kıtaatımız toplandığı 
sırada o da kıtaatını toplıya bildi ve bir muha
rebe vukua geldi. Muharebede bunların hücum
larını tartettik. Fakat bizim askerimizin bir 
kısmı, bilhasa muavin kıtaatı,âşair kuvvetleri da
ğıldılar. Kıtaatımız geriye çekildi. Dağdan kuv
vetlerini toplamakla meşgul olduğu sırada Fran
sızlar anladılar ki, getirdikleri kuvvetler kâfi 
değl, tekrar bir kuvvet daha getirdiler. Ada

na'da bıraktıkları . küveti takviye ettiler. Tek
rar bizim kıtaatımız toplanmadan hüeum ettiler. 
Bu sırada Ayİııtab'ı binlerce mermi sarf ederek-
ten sıkı bir bombardımana başladılar. Bir çok 
(•sunileri yıktılar, ve sonra müdafiinc teslim 
teklif ettiler, Müdafiler tarafından, tabiî Fran
sızlar Verdim'ıı nasıl bir hissi vatanperveri ile 
müdafaa etmiş ise bizde Ayintab'i o suretle mü
dafaa edeceğiz, teslim teklifine mahal görmüyo
ruz diye cevap verildi ise de şu fark ile ki ma
lûmu âliniz Verdim'da üç kat zırhlı istihkâm 
olduğu halde Ayintab şehri açık bir şehirdi ve 
oradaki kalalar cesur ahalinin ^elik kalpleriydi. 
Burada efendim Ayintab ahalisinin gösterdiği 
lıanıasat Fransa' ları tekrar müşkülâta duçar 
etti. Yeniden bombardıman ettiler. Buna karşı 
bizim, kuvvetlerimiz peyderpey toplanmakla bera
ber Fransızlar'm arkasına akıncı müfrezeleri
mizi şevkettik. Bir taraftan tahtı idaremizde 
bulunan Urban (Münbiç) İ alarak, Haleb'in 
(liab) kazası üzerine yürüyerek akıncılarımız 
Haleb'in garbinden (.Tdlip) üzerine geldiler ve 
bu suretle Fransızların oradaki perakende 
kuvvetlerine taarruz ettiler ve gerilerde yeniden 
bir isyan ilka ettiler ve Nusayri dağlarında bulu
nan ve bir dereceye kadar yatışmış olan isyan tek
rar baş gösterdi, alevlendi ve bu suretle Antakya'
da büyük bir kiyatn zuhur etti. Fransızlar Ayin
tab ve Ilaleb civarında toplanmış oldukları gayet 
kuvvetli bir ordudan bir kısmını onlar üzerine 
•Kevketıneğe mecbur oldular ve İm suretle bir ta
raftan kasaba alıalisini.11 fedakârlığı bir taraf-
dan da haricen peyderpey sevk olunan kuvvetle
rin muharebesi ve gerilerine bilhassa hudut üze
rinde kendilerine ika olunan kiyam kendilerini 
ikinci defa olmak üzere müşkülâta kiriftar etmiştir. 
Maaınafi bu müddet zarfında orada yaptığımız 
teşkilâtı tevsi ettik, esiiha ve cephane ve gerek 
ağır ve gerek hafif toplarımız oraya.vâsıl oldu. 
en uzak noktalardan dahi oraya kuvvetler yetiş-
dirdi.k, bilhassa atlı kıtaatımız da yoldaydı. Bir 
taraftan bunların vüruduyîa husule gelecek fai
kıyet diğer taraftan gerilerinde hâsıl olan kıyama 
düşmanların kuvvet İfrazından dolayı hâsıl ola
cak zafiyetleri bizim için ümit bahistir, İstik
balde her halde Ayintab'm dökmüş olduğu kan
ların hüsnü senıeratla tetevvüç edeceğini lütuf ıı 
mevladarı bekleriz (Alkışlar). 

FEY2Î Ef, (Malatya) — Ayintab hakkında 
bazı malûmat alıyoruz ve bendenize bir kaç. da 
telgraf gelmiştir. Arkadaşımız Hacı Bedir Ağa 
Ayintab'a efradiyle giderek ayağından hafif bir 
.•.lirette vuruldu. Berayi tedavi Urfa'ya geldi. 
Tedaviden sonra hanesine gidip ailesi efra
dını görmek ve avdet ederek1 bir daha Fransız
larla çarpışmak üzere gideceğini bendenize tel
grafla yazıyordu. Yine oranın eşrafından Bmiıı 
Ağa diyorlar gayet cesur adamdır, o da onunla 
beraber gidiyor. Malatya'dan Hasan Ağa, Meh
met Ağa, Ali Ağalar maiyetlerinde beşer yüz 
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efratla beraber üç güne kadar çıkacakların; iki 
gün evvel telgrafla bendenize tebşir ediyorlardı. 
Ben de size tebşir ediyorum. (Teşekkür ederiz 
sesleri). 

REÎS— İstizah meselesi hakkında başka söz 
alan yoktur. Paşa Hazretleri izahatı verdiler. 
Reye vazedilecek bir cihet de görmüyorum, isti
zah" meselesi' de bitmiştir. Müsaadenizle ruzııa-
meye geçelim. 

Dahiliye vekâletinin bir tezkeresi var ve
sikalara dair olan istizahın yarına talikini ri
ca ediyor. (Pekâlâ sesleri). 

12. —MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1, — Teşkilâtı Emsiye kanunu lâyihası -ve 
Encümeni mahsus nıazbatmı 

bnrada yoktur. Encümence on dokuzuncu madde 
de temsili meslekîden bahsedildiği gibi on üçüncü 
maddede dahi (Doğrudan doğruya) şartı konul
mamış ve 19 ncu madde de konulmuş. Bunlardan 
bir hülâsa çıkarmak istedim. Hangi esası veya
hut 3 esası birden mi takip-ve kabul ettiğimizi 
anlayamadım. Yalnız sözü uzatmamak üzere 
bendeniz tasavvur ediyorum ki encümen her 
üç meclîs için de (Doğrudan doğruya) esasını 
kabul etmiş bulunuyor. Şu halde (O doğrudan 
doğruya) esasına dokunarak bazı mütalâatımı 
tekrar edercesine mâruzâtta bulunacağını. 

Arkadaşlar bendeniz miııelkadim kendi ae-
ziıuce karıncalığımea temsili mahalliyi üssül-
esas değil, zemin İttihaz e tm'. simdir, Kısa söy
lemeğe gayret edeceğim. Ben kıi bu yerliyim. 
Ben evvelemirde yerimin ihtiyacatmı bilmeli-
y/nı ki bu yeri temsil eden bir insan olayım. 
Binaenaleyh temsili mahallî esastır. Temsili 
meslekî vesaire vesaire değil. Temsili mahallî 
zemindir. Temsili meslekî ve ııisbi gibi usuller 
var, fakat tenısiM mahallî temel taşıdır. O te
mel taşı üzerine konulacak ikinci taş, temsili 
meslekî, gayri meslekî vesatire vesairedir diyo
rum. Rica ederim. Hangisini olursa olsun. 

Doğrudan doğruya İntihaba aleytar olanlar 
diyorlar k i : birbirini tevkil edercesine, tavşa
nın suyunun suyu kabilinden bu ne demek 
oluyor? doğrudan doğruya intihap arkadaşlar 
acizane vâki olan tecarib, totkikat ve mütalâ-
ata göre havai fişeğine benzer, o havai fişe
ği atarsınız size gayetle güzel'görünür. Fakat 
bu âcizin şuradan şuraya olan intihabı görün
mez, fakat hedefe vasıl olur. (Cleçti o laf şada-
hin). Şu hakle zavalıire İtimat edip t e hakayİkı, 
batıuiyatı feda etmek, zannetmeni ki menafi'a. 
muvafık olabilsin. Fakat bakınız bu dünya 
menfaat dünyası. Binaenaleyh mantıktan, her 
şeyden ziyade menfaat cihetini gözedirim. Men
faat nerede? onu yaşadırnn. Kendi emlâkim 
vesaİreın dolaymiyle elbette mahallinin menafii-
ni düşünmüş olurum. Çünkü dolnyısiyle kendi 
menafiimi tabiatiyle (emin edeceğim. Şu halde 
ben köylüyüm; köy şûrasına intihap edilirde 
ve oraya gönderîlirsem orada da göyümün bü
tün menafimi kendi menafimde beraber mü
kerrer surette müdafaa ederim. Tesadüfen beni 
vilâyet şûrasına da/intihap ederler, oraya git-
timmi nahiyemin bütün hukukunu tamamiyle 
baştan başa, teferruatiyleı var kuvvetimle ve 
kanaatimin müdafaa ederim ve lâkin bir Memet 
tasavvur edin birkerre... Memet köy i^Tn inti
hap edecek, Memet nahiye için intihap edecek, 
Memet kaza için intihap edecek, vilâyet içj'n 
ayrı... Ondansonra birde Büyük Millet Meclisi 
için intihap edecek... Geçen gün bir müdafaa 
sırasında Vehbi Bey biraderimiz dehşetli bir 
surette buyurdular, dediler ki„. bir bahis açıldı, 
denildi ki ; Meclisin devrei intihabiyesi iki se
ne mi, üç sene mi olsun. Arkadaşların üç sene 

EEÎS — Malûmu âliniz evvelce ittihaz ettiği
miz karar mucibince pazartesi, salı günleri Teş
kilâtı Esasiye kanunu müzakere edilecekti. Ona 
tahsis edilmişti. Heyeti Oelile arzu ederse, kara
rını tebdil ederce o başka (Hayır sesleri). 13 ncü 
maddesindeyİz. 

(13 ncü madde okundu). 
KEÎS — Söz istiyen zevat malûmat versinler 

isimlerini kaydedelim. Hilmi B., Hamdi B,, Rüş
tü B., Süleyman Sırrı B. 

Evvelâ encümen namına izahat verecek olan 
mazbata muharriri Vehbi Bey. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, geçen defa 
Büyük Millet Meclisinin intihabatı hakkındaki 
dördüncü maddedeki (Mesleki temsil) uzun uza-
dıya münakaşayı mucip oldu. Şimdi yine encü
mene gitti ve burada aynı münakaşa tekerrür ede
cektir. Halbuki bu daha ziyade intihap kanunu
na ait bir meseledir ve o madde neticelenince 
bu da neticelenmiş demektir. Beyhude Meclisin 
kıymetli vakitlerini zayi etmemek üzere «Vilâ
yet şûraları vilâyet halkınca müııtelıip azadan 
mürekkeptir» suretinde maddenin tashihini rica 
ediyorum. 

BEtS — Mevzuu müzakere bir tashihtir, çün
kü encümen teklif ediyor, 

TUNALI HÎLMÎ B. <Bolu) — Arkadaşlar; 
eski derde yhıe irfan ve vicdanınızdan yeni bir 
deva ricası için, yine o ümitle bu kürsüye gelmiş 
bulunuyorum. Vilâyet Meclisleri (Şûraları ses
leri), Müsaade buyurun. Vilâyet şûraları... 

REÎS — Tashih (Vilâyet şûraları vilâyet hal
kınca müntahap azadan mürekkeptir) tarzın
dadır. O suretle tashih buyurulsun. 

TUNALI HÎLMÎ B, (Bolu) — Lütfeder mi ' 
Vehbi Bey, ikinci, üçüncü cümle kalacak mı? 

VEHBİ B. (Karesi) — Kalacaktır. 
TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Peki efendim, 

burada, dördüncü maddee münderiç (Nahiye mec
lislerine) ait olan kayıt ile on dokuzuncu madde 
de ınünderiç bir esas, yani (Vilâyet ve nahiyeler 
halkınca doğrudan doğruya intihap edilir) tabiri 
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teklifine mukahil dediler ki, ah kâşki elimizden 
gelsede her sene intihabatı tecdit etsek, ne fay
daki maalesef, milletin memleketin hali daima 
intihabatla meşgul olmağa müsait değildi**, bu 
gibi iştigalât memleket için bir tehlike teşkil 
ediyor. O halde sorarım encümene; nasıl olu-
yorda bir Memed'in başına dört beş intihabı 
birden yükledîyorlar. Fakat bu âciz; Memet'e 
yalnız bir intihap vazifesi yükletiyor. O Memet 
gidiyor, nahiyede, küçük bir daire dahilinde in
tihap yapıyor. Memet köyde, asırlardanberi ta
nıdığı, doğduğu gündenberi ruhan, cismen ta
nıdığı ihtiyarlan, gençleri intihap ediyor. Na
hiyeye giden nahiyesinde az çok taııdığı ve bil-
ha-ssa nahiye şurasında tepcdea tırnağa kadar, 
iliğe kadar tanıdığı arkadaşlarım intihap edi
yor, vekâlet'; sahiha ile tevkil ediyor. Çünkü 
tanıyarak intihap ediyor. Lakin öteki vekâlete 
gelelim Beyler bunun içerisine hiyle karışır, 
hepsi karışır. Evvelce söylemiş olduğum cihetle. 

NAFİZ B. (Candk) —• Bunlar evvelce söy
leniş olduğunuz şeyler, 

TÜNALI HİLMİ B. (Devamla) — Bendeniz 
zati âlinizi saatlerce dinledim. Müsaade buyu
run. 

MUSTAFA LÜTFÎ B. (Siverek) — Meelian 
saati iki hin l*radır. Hilmi Bey kısa kesiniz, 

MEMET ŞÜKBÜ B. (KarabJaaroahip) — 
Bunlar dördüncü maddede söylendi. 

TUNALI HtLMt B. (Devamla) — üssülesa-
sini söylemek istenim, teferruatına girmiyorum. 
Fakat intihabatta katiyen tanımadrğmı, bil
mediğini intihap ediyor. Bu vekâlet nasıl olur 
da vekâleti sahiha olur? Umuru hukukiyede, 
hukuku esasiyede, sorarım, biri diğerini tevkil 
eder, o vekil de diğerini tevkil edebilir mî* 
edemeK mi* vekâleti sahih olur mu? almaz mı* 
(Eder sesleri) öyle ise kâfi ve vafi ... 

Binaenaleyh arkadaşlar birinci fıkra yerine 
(Vilâyet şûralarının kendilerinden intihap ve 
ibas ettikleri vekillerden mürekkeptir.) Esası
nı teklif ediyorum. 

NURÎ B. (Bolu) — Her nahiyeden bir 
adam ını* 

TÜNALI HÎLMI B. (Devamla) — Hayır 
efendim. Köyler onu tâyin etmek istedi. Fakat 
burada hiç bahs olunmuyor. Ondan aşağıda 
bahsedeceğimi. 24 - 25 nci madde olarak köyler 
yüz can başına bir vekil göndermekler. Nahi
yeler bir vekil intihap edecek, koy şûrası için, 
köyler beş yüzde bir can başına nahiyeye bir 

vekil gönderecekler. Nahiyeler binde bor can ba? 
şma bir vekil gönderecekler, 

Efendim İkinci cümle : vilâyet meclislerinin 
içtima devresi iki senedir. Beyler: bir İki nok
tada ve bilhassa dördüncü maddede söyled'ğim 

'gibiı bu kayît en sonraya bir maddei mahsusa 
olarak konulursa, köy, nahiye, vilâyet şûrala
rına, hattâ Büyük Millet Meclisine taallûk eder. 
Binaenaleyh ikinci cümlenin tayyım teklif edi

yorum, 
Üçüncüsü; içtima müddeti senede iki aydır. 

Beyler! bir vilâyet umurunun güzelce ve müm
kün olabildiği kadar süratle hal ve tesviye edi
lebilmesi için senede iki ay yerine altı ay in
ikat edilse yine pek esaslı olamaz. Senede İkî 
defa ve birer ay İçtima ederlerse zanmmea daha 
muvafık olur. Binaenaleyh, ikinci bir takrir tak
dim ediyorum: (Her sene altı ayda bir defa ve 
lâakal birer ay içtima ederler). 

VEHBİ B. (Karasi) — Efendim müsaade 
buyurun da şu intihap meseles'ni arzedeyim. 
Efendim bendenize kalırsa bu madde üzerinde 
oynamağa lüzum yoktur. Çünkü intihabat me
selesini buradan tamamen kaldırdık ve intihap 
hakkımla neyi esas ittihaz edecekseniz dördüncü 
madde geldiği zaman ona göre karar ittihaz 
edeceksiniz. Zaten bununla ne intihap yapıla
cak ve nede vilâyet şûraları teşekkül edecektir. 
Bunlar istiametleri göstermek içindir. Bende
niz hayret ediyorum ki Hilmi Beyi bu kadar 
yordu. Yazık ve Meclisi de bu kadar isgil etti. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Bendeniz in
tihabattan bahsetmedim. Bendeniz zeminden 
bahsettim ve bir zemin vaz edilsin ve aşağıda 
bir İis olarak, bir maddei mahsusa olarak ko
nulsun ded'm. İlk teklıif eden bendeniz idim. 
Yine bendeniz zeminden bahsediyorum. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Zeminleri dördüncü 
maddedir. Bilhassa nazarı dikkati âlinize bir şey 
arz edeyi m. Hflnıî Bey burada köy ve nahiye 
şûralarından bahis buyurdular. Burada köy ve 
nahiye şûrası yoktur. 

MESUD B. (Karahisan Şarki) — Olacak ya 
efendim. 

VEHBİ B. (Devamla) — Nahiye ve köy şûrası 
yoktur. Yalnız köy kanunu vardır. Köy kanu
nu da Dahiliye vekâletince tanzim edilmiş ve 
Meclisi âlinize takdim edilmek üzeredir. Nahi-
hîye şûrası yoktur. Şimdiki muhtar heyetlerine 
salâhiyet vermekten ve memleketimizin istida
dına ve arzusuna, vücuduna göre bir elbise tan-
z'm etmekten ibarettir. Yoksa keyfi bir surette 
filân memleketi ve filân memleketi taklit ede
rek yapılmış bir sey yaktnr. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Buyurdunuz 
ki, bendeniz İntihabattan bahsettim ve buyurdu
nuz ki 'bu maddede intihabattan bah^olunmuyor. 
«Vilâyet şûraları, vilâyet halkınca müntahap aza
dan mürekkeptir» buyuruyorsunuz. Asıl intihap
tan d'z bahsediyorsunuz. 

VEHBİ B. (Karesi) — intihaptan katiyen 
bahsetmiyorum. Siz öyle anlamış olabilirsiniz. 

HAMDİ NAMIK B. (izmit) — Efendim 
bendeniz bu on üçüncü maddeden (Meslekler 
temsfl edilmek üzere) cümlesinin tayyını tek
lif edeceğim. Bu ciheti Vehbi Beyefendi mazbata 
muharriri sıfatiyle izah ettiler. Yalnız bir nok
tanın tashih ve tavzih edilmesini rica ederim. 
Vehbi Beyefendi buyurdular k i : temsili meslekî 
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teklifindeki tadil teklifleri encümene gelmiştir: 
Onlara bir $ekil vereceğiz, tekrar Meclisi Âli
nize takidm edeceğiz. Onun İçin tekrar müna
kaşa cereyan etmemek için bu cümlenin tayynu 
kabul ediyorum diyorlar. Fakat bu temsili 
meslekî hakkında ki maddeyi başka bir şekle 
ifrağ etmek ve Meclisi Âlinize .sevketmek fik
rinde olduğunu da ihsas ediyorlar. Halbuki, 
temsili meslekî hakkında olan dördüneü madde 
malûmu aliniz Heyeti Celilenizce tamamen tay-
yedilmiştir. Yani encümenin bunu tekrar bir 
çevirme hareketiyle Meclise getirmesine imkân 
yoktur. Bunun zapta geçmesi için soyuyorum. 

RÜŞTÜ B. (Ergani) — Şu kürsüi hitabete 
ilk suudumdan ve milyonlarca halkm vekili ol
mak dolayısiyle Heyeti Celileııin mehabeti fev
kalâdesi karşısında cidden mahcup oluyorum. 
HaJ,amtn affını riea ederim, 

Efendiler! Teşkilâtı esasiye kanunu lâihası-
nm bir kaç madeden İbaret olduğu malûmdur 
Milyonlarca halkın umuru idaresini temsil eden 
şu-kanunun esas ittihaz edildiği de müsellem
dir. Binaenaleyh, bu esasattan hariç plmryarak 
bir takım kanunların tanzimi tabii olduğundan, 
kanunu mezkûrun mevaddı umumiyesi deru-
nunda milletin hukuku hürriyetini ve islâm m 
tenvirini cami fıkralar da vardır. Umumuna 
hata nazariyle bakmak hakikaten hatadır. Son 
derece tefekkürler neticesi olarak gayet haki
mane kaleme alınan bu kanun,, milletin şimdi
ki irfan ve izanından bir kaç derece balater ol
masından buna tezyil olunacak kavanînin 
ebeveyni bulunmasından dolayı ruhu milletle 

'alâkadar olan şu kaiıunu mühiıremin çirkin fık
raları da vardır. Tenasübündeki noksanların
dan dolayı nevzadın da hasta olması lâzım gel ir. 
Çünkü eğri defterden doğru çizgi çıkmaz. 

SÜLEYMAN SIRRI E. (Yozgad) — Madde 
hakkında söylenecek iken heyeti umumiye hak
kında söyleniyor, 

RÜŞTÜ B. (Ergani) — Heyeti umumiye 
hakkında arzedeceğim, 

REİS — Heyeti umumiyesi kabul, edilmiş
tir. Heyeti umumiyesi hakkında söz maddeler 
bittikten sonra olabilir, Maddeye dair mütalâa
nız varsa buyurunuz. 

RÜŞTÜ B. (Ergani) — Maddeye dair mu
talara. yoktur, heyeti umumiyesi hakkında söy-
lüyeceğim. 

REİS — Heyeti umumiyesinin müzakeresi 
hitam bulduktan sonra söylersiniz; efendim. 
Meclisimizde ekseriyet kalmadr. Fakat müsaa
de buyurun, bu müzakeredir. Maddeyi reyinize 
vazedeceğim zamanda ekseriyete bakarız, Şim
dilik müzakereye devam edelim. Söz alanlar 
söyliyecek. 

MUSTAFA B. (Karahisan Şarkî) — Bu me
seleye dair verdiğim, bir takrir var,,Uzun diye 
okunmadı. Encümeni mahsusa havale ettirdik. 

Encümeni mahsusa gittiği de yok, cevap veril
diği de yok, okunduğu da yok. Ne olacak? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, maddenin son fıkrasında {Vilâyet şûrala
rının içtima devresi iki senedir, içtima müddeti 
senede iki aydır) deniyor. Halbuki, Dördüncü 
ve beşinci maddelerinde gerek Meclisin devrei 
İçtİmaİyesİnin tadili ve gerek müddeti içtimai-
yesinin tezyidi hakkında verilen tadil takrirleri 
encümeni mahsusa iade edilmiştir. Binaenaleyh, 
o maddeler encümenden gelipte katiyen kabul 
edilmedikçe bunların müzakeresi doğru olamaz. 
Bendeniz bunun tehirini teklif ediyorum, (Mu
vafık sesleri), 

OSMAN FEVZİ Ef. (Erzincan) — Bendeniz 
madelerin nihayetinde Heyeti umumiyeye dair 
arzedeceğim. 

TAHSİN B. (Aydm) — Efendim, Meclisi 
Âli esasen temsili meslekiyi kabul etmediği için 
bunun böyle olacağı tabii. 

SÜLEYMAN SIRRI B, — O mesel» bitti, 
•canım. 

TAHSİN B. (Devamla) — Ondan bahsetmi-
yeceğim, 

REtS — Orası tashih edildi. 
.- TAHSİN B. (Devamla) — Şu halde ister 

temsili meslekî kabul edilsin, ister edilmesin, 
eğer Meelİsin maksadı hakikaten ahaliyi tem
sil edecek bir heyet toplaraaksa doğrudan doğ
ruya intihap usulünün kabulü iktiza eder. Bi
lirsiniz efendiler. Bendeniz burada Meclisi asa-
bileştireeek bazı hakayiki arzetmeğe lüzum gör
müyorum, Çünkü esasen h«r mebus kendi mu
hitinde intihabatm icra olunduğu sıralarda ce
reyan eden ahvali müşahede etmiştir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Burada intihaba ait 
bir şey yok ki... Çünkü burada diyor ki: Vilâ
yet şûrası vilâyet halkınca müntahap azadan 
mürekkeptir. 

TASİN B. (Devamla) — Aynî zamanda vi
lâyet meclisleri bugün kendî muhitlerinde ken
dileri hususî vezaifi haizdirler. Binaenaleyh, 
onlar hakkında da bendeniz doğrudan doğruya 
intihap usulünün kabulünü teklif ediyorum. 
Ezcümle bugün-.. 

VEHBİ B. (Karesi) — Reis Bey; sadet ha
ricinde söylüyor. 

TAHSİN B. (Devamla) — Bu maddeye doğ
rudan doğruya müntahap kelimesinin ilâvesi 
hakkında. 

VEHBÎ B. — Burada tarzı intihap yoktur. 
Burada Meclisler nasıl teşekkül edecek onu gös-
t £1* GĞGK fclî* 

TAHSİN B. (Devamla) — (Vilâyetler hal
kınca müntahap azalar) denince (Vilâyetler 
halkınca doğrudan doğruya müntahap âza) ... 
demek zaruridir. Efendiler meşrutiyetin ipti
dasından beri biz hiç bir vakit tesirden kur
tulamadık. Merkezden verilen emrin tahtt te-
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şirinde olarak mebus intihabından kurtulama
dık. Eğer siz hakikaten bu milleti, bu ahaliyi 
temsil edecek mebus toplamak istiyorsanız, vilâ
yet meclisleri için olsun, Meclîsi Mebusan için 
olsun, behemehal intihabatın doğrudan doğruya 
yapılması esasını kabul etmek lâzımgelir. 

FEYYAZ A l t B. (Yosgad) — Dördüncü 
maddede zikroluııdu, 

TAHSİN B. (eDvamla) — ifademi bitire
yim, Sonra cevap vereceğim. Ezcümle bugün 
istenilen adanılan buraya toplamak için tesir 
ve nüfuz icra ediliyor. Artık bu hallere niha
yet verilmeli. Badehu istenirse temsili meslekî 
kabul edilir. Binaenaleyh, . (doğrudan doğruya 
müntahrp) kelimesinin kabulü zaruridir. Bu 
bir. 

Sonra efendim, (Vilâyet meclislerinin içtima 
devresi iki senedir) deniyor. Malûmu âliniz 
bizim milletimiz, halkımız henüz Hükümctçili-
ği, vezaifi umttmiyeyİ hakkiyle bilmezler. Ge
lecek olan mebuslar ancak bir sene, iki sene ace
milik devri geçirecekler. Meealisi Milliyeniır 
bir takım vezaifi vardır ki; Hükümetin vazifesi
ni hüsnü ifa edip etmediğini takdir edecek, 
uzun uzadıya vukubulaeak müzakcrat, münaka-
şat neticesinde muameleye muttali olacaklar. Bir 
vilâyet meclisi âzası bir sene acemilik devresi ge
çirir. Hükümetin yolsuzluğu nerededir? Hü
kümetin zayıf tarafı neresidir? Hükümet nere
lerde kusur ediyor! ne suretle murakabe etmek 
lâzımgeliyor? Bunları ancak bir senede öğrenir, 
Eğer dört çok ise iki sene de pek azdır. Fakat 
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hiç olmazsa haddi vasatinin 3 sene olmak üzere 
kabulünü teklif ve bir de takrir takdim ediyo
rum. 

HASAN BASBİ B. (Karesi) — Efendim, bu 
madde hakkında fazla müzakere cereyanına ben
deniz hayret ediyorum. Encümen mazbata mu
harriri ; vilâyetler halkınca müntahap azadan 
mürekkeptir, fıkrasının ilga edileceğini, tâli 
intihaba ait kanunların ayrıca geleceğini söyle
dikten sonra meslekî temsil suretiyle mi, doğ
rudan doğruya mı, yoksa bilvasıta mı şekli
nin burada müzakeresi zâiddir. Sonra doğrudan 
doğruya intihaptan bahsettiler. Bu da dördüncü 
maddenin hallinden sonra, daha doğrusu inti
hap kanunlarının müzakeresinden sonra tâay
yün edecek bir meseledir. Sonra (Vilâyet şûrala
rının intihap devresi iki senedir) fıkrası var. 
Bendenizee bu iki sene müddet çok doğrudur. 
Fakat Büyük Millet Meclisi için üç sene müddet 
kabul edilmiş olmasına nazaran, vilâyet meclisi 
devresine ait olan senelerin, Büyük Millet Mec
lisine ait sene meselesinin katiyen hallinden son
ra teemmül edilmesi, tezekkür edilmesi kanaa-
tındayım, Binaenaleyh, artık bunun hakkında 
şimdilik müzakere kâfidir. Bu madednin kabu
lünü teklif ederim. 

BEİS — Efendim, söz alan zevat sözlerini 
söylediler. Tâdilnameleri okuyup reyinize vazet
mek İçin ekseriyet yoktur. 

Aynı ruzname ile yarm içtima etmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

(4,45 sonrada celse tatil edildi). 

• * * 

T. B. M, M. Matbaan 


