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B İ R İ N C İ CELSE 
Açılma saati : 1,30 sonra 

REÎS — ikinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTtP : Ragıb B. (Kütahya) 

- * • » 

REÎS — Meclisi kuşat ediyorum. Zaptı sabık 
hulâsası okunacak: 
(Zaptı sabık hulâsasını Kâtip Ragıb B. okudu). 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetle

rinde saat 1,30 da inikat ederek zabtı sabık hulâ
sası kıraat ve tashihan kabul olundu. Sülüsanı 
müddeti eezaiyelerini ikmal eden mahkûminin 
affı hakkındaki teklif Adliye ve Dahiliye Encü
menlerine, Askerî Levazım idarelerinin lağvı 
hakkındaki teklif Müdafaai Milliye Encümenine 
Maaşat zamaiıni fevkalâdesinden yüzde yirminin 
tevkifi hakkındaki teklif Muvazenei Maliye ve 
Kavanini Maliye Encümenlerine, Keskin kazası 
Teşkilâtı mülkiyesine ait olan teklif Heyeti Veki-
leye havale ve Fi T-emiciden tahriş edilmelerine 
dair Nahçivan anaüsıVden mevrut telgraf name 
kıraat ve Heyeti Vekil enin huzuriyle müzakere 
edilmek üzere ruznameye idhali karargır oldu. 
Cebelibereket Mebusu Rasim ve izmit Mebusu 
Sırrı Beylerin memuren hariçte bulundukları 
müddetçe mezun addedilmelerine dair Divanı Ri
yaset kararı kıraat ve kabul ve Van Mebusu 
Tevfik Bey hakkındaki istida Encümeni mazba
tası kıraat ve berayi tetkik şubeye havale, Reis 
Paşa Hazretlerinden bazı malûmatı Meclis namına 
telâkki etmek üzere Divanı Riyasetçe . intihap 
olunan zevatın esamisi kıraat ve kabul olundu. 

Hariciye ve Kadro Encümenlerinden istifa 
eden Sırrı Beyin istifanamesi kabul olunmadı. 
Bozüyük ve Bilecik tarikinin turuku umumiye 
meyanma idhaline dair olan Ertuğrul Mebusu 
Mustafa Kemal Beyin takriri Nafıa Encümenine 
havale ve iane verildiğine dair Haymana'dan 
mevrut telgraf kıraat ve bu meselenin Dahiliye 
Vekili huzurijde müzakere edilmek üzere ruzna
meye^ idhaline karar verildi. 

Mahkemei Şer'iyece tahrir olunan terekeler 
hakkında Ankara Mebusu Atıf Efendi ile rüfe-
kasının takriri Lâyiha Encümenine ve Londra'ya 
gönderilecek heyeti murahhasa hakkında Yozgad 
Mebusu İsmail Fazıl Paşanın sual takriri Hari
ciye Vekâletine havale ve bilâhara Posta ve Tel
graf Müdüriyeti Umumiyesine muktazi 45 bin 
liranın Umumî bütçeye ilâvesine dair Muvazeni 

Maliye Encümeni mazbatası kıraat ve müzakere 
cereyan ederek tâyini esami suretiyle reye vaz 
Ve (5) redde karşı yüz beş reyle kabul olundu. 

Müteakiben Adliye Vekâleti vekilliği ile He
yeti Vekilenin salâhiyet ye vazaifine dair olan 
kanunu tesbit edecek encümenin intihabatı icra 
kılınarak âra tasnif edilinceye kadar teneffüs 
için celse tatil olundu. 

İkinci celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetinde 

bilinikat Adliye Vekâleti vekilliği için yapılan 
intihabatta ekseriyeti mutlaka, hasıl olamadığın
dan intihap iki defa tekerrür ettirilmiş ve üçün
cü intihapta Trabzon Mebusu Hafız Memet Be
yin (80) reyi izafi ile ihrazı ekseriyet eylediği 
tebliğ kılınmış ve Kastamonu Mebusu Murad 
Beyin iki ay mezuniyeti kabul bilâhara mualli
min ve sairenin askerlikten tecili hakkındaki 
teklifi kanuninin müzakeresine geçilerek üçüncü 
dördüncü, altıncı maddeler aynen kabul ikinci 
ve beşinci maddeler nazarı dikkate alınan tak
rirler veçhile tadil edilmek üzere encümene iade 
olunmuş ve Küreinühas nahiyesinin kazaya 
tahvili hakkındaki kanunun müzakeresine geçil
miş ise de salonda ekseriyet kalmadığından te
neffüs için celse tatil olundu. 

(Üçüncü celse hafidir.) 
Reis Kâtip Kâtip 

Hasan.Fehmi Feyyaz Âli M. Ragıb 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var 
mı? (Kabulsesleri.) itiraz eden yok. Binaenaleyh 
zaptı sabık kabul edildi. 

4. — TEZKERELER 
1. — Ziraat Bankası bütçesinin gönderildi

ğine dair İcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi. 
RElS .— Ziraat Bankası bütçesinin gönderildi

ğine dair tezkere var, Muvazenei Maliye Encü
menine havale ediyoruz. 

,2. — Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin, 
Oltu Mutasarrıflığına Meclis karariyle tâyin edil
miş olan Ziya Bey hakkında Dahiliye Vekâletine 
tebligat ya,pılni:asına dair takririne Dahiliye Ve
kâletinden gelen cevabi tezkere, 
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REİS — Oltu Mutasarrıflığı hakkında Dahi

liye Vekâletinden mevrut tezkerei cevabiye oku
nacak : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
2Jabıt Kaleminden muharrer 27 -1 - 1337 ta

rihli ve 1147 - 2065 adedi i tezkerei alileri ce
vabıdır. \ 

Ahiren Şark ordumuz tarafından istirdat olıı-
na'n havaliye icabeden memurların tâyini sıra
sından Oltu'ya Dersim Mutasarrıfı-Sabrı Bey na
kil ve tâyin edilmiş idi. Bilâhara vekâleti âei-
zîniıı esnayi teşekkülümle' Meclisi Âlileri Oltl 
Sancağı Mutasarrıflığına mahalli şıirayi Hükü
meti Reisi Yusuf Ziya Beyin doğrudan doğruya 
tâyin edildiği ve elyevm orada i fay i vazife ey-
diği anlaşılmakla muamelei vakıanın tashih edil
diği arzolunur. , 

31 Kânunusani 1337 
Dahiliye V. V.* 

Dr. Adnan 
(Pekâlâ sesleri). 

7. — MAZBATALAR 
1 — Ergani Mebusu Rüştü Beyin, Palu kaza

sının liva. haline ifrağına dair teklifi kanunisi 
ve Dahiliye Encümeni mazbatası (2/202). 

REİS — Palu'nun livaya tahvili hakkındaki 
teklifin Heyeti Vekileye tevli edilmesine dair 
Dahiliye Encümeni mazbatası okunacak: 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun kabul ve neşrü 

ilânından sonra meydana getiriylecek cüzütam 
idariler vilâyet olacağından ve bunların vaza-
ifi mahalliyelerini ifa eylemeleri için varidatı 
kâfiyeleri bulunması zaruri olmasına nazaran 
teşkili teklif edilen Palu vilâyeti mesahai sa-thi-
yesi, varidatı umumiye ve hususiyesi, nüfus mik
tarı kâfi olup olmadığının ve umumî teşkilâta 
nazaran ieabedip etmediğinin ve Dersim'in ah
vali hususiyesine nazaran muvafık olup olamıya-
cağınrn anlaşılması zımnında bu baptaki müta
lâaları de t m ey Kiı-kılınmak üzere Heyeti Vekile-

eye tevdii ricasiyle Heyeti Umumiyeye arz ve tak
dim kılındı. 

Dahiliye En. Reisi Kâtip M. M". 
Karesi Genç 
Vehbi Celâl 

Âza Âza Âza 
Karahisarı şarkî Yozgad İzmit 

Mustafa Feyyaz Âli Sırrı 
Âza Âza Âza 

Kayseri Diyaribekir 
Atıf Kadri 

REİS — Dahiliye Encümeninin teklifi veç
hile evrakın takımiyle Dahiliye Vekâletine tebli

ğini kabul edenler lütfen el kaldırsın, evrak Da
hiliye Vekâletine tevdi edildi. 

6. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Trabzon Mebusu Ziya ve İzzet Beylerin 
kaatülermin derdest edildiklerine dair On Be
şinci Kolordu Kumandantiğından mevrut telgraf.. 

RE IS — Trabzon Mebusları kaatilleriııin is-
tisal elildiklerine dair 15 nci Kolordu Kuman
danlığının teljgrafı var. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Trabzon Mebuslan kaatillerinden Cemal ve 

refiki Salih hayyen ve Hüseyin meyyiten istisal 
edilmiştir. Keyfiyet Merkez Ordusuna da arze-
diıliniştir. Berayi malûmat arzolunur efendim. 

On Beşinci Kolordu Kumandanı 
İsmail 

5. — TAKRİRLER 

1. — Trabzon Mebusıt Recai Beyin, Ordu - Si
vas tarikinin turuku umumiye meyanma ithaline 
dair takriri. 

REİS — Sivas ve Ordu tarikinin turuku umu
miye meyanma ithaline dair Trabzon mebusu 
Recai Beyin takriri var. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Sivas vilâyetini Ordu livasına daha yakın bir 

mesafe ile rapteden ve Zara, Mesudiye, Reşa
diye, Koyulhisar ve mülhakatının yegâne mah
reci olan Ordu livasının mezkûr mülhakata olan 
yolları sair mahallere nazaran pek ziyade haizi 
ehemmiyet olduğundan ve esasen mevcut olan 
yolun cüzi bir tamir iie ihya edilmesi pek büyük 
varidat temin edeceği gibi bu hususta ahalii ma
halliye dahi pek büyük bir fedakârlık göstermeğe 
amade bulunduklarından Marttan itibaren tami
re mübaşeret edİhnek üzere lâzımgelıı muavenetin 
ifa edileceğini telgrafla Nafia Vekâleti Celilesine 
dahi beyan etmiş olduklarından böyle pek mü
him olan mezkûr yolun turuku umumiye meya
nma ithalini teklif ve istirham eylerim efendim. 

3 Şubat 1337 
Trabzon Mebusu 

Recai 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — İcabı ka
nunisi yapılmak üzere Nafia Vekâletine havale 
edilsin. 

REİS — Ordu ahalisi Sivas yolunu mükem-
melen yapacaklârînış, Nafıadan alât ve edevat 
istiyorlar. Bu takriri Nafıa Encümenine mi, 
yoksa Nafıa Vekâletine mi gönderelim?.. (Nafıa 
Vekâletine sesleri). Nafia Vekâletine tevdiini 
tensip buyuranlar ellerini kaldırsın. Nafia Vekâ
letine tevdi edildi. 
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3. — TEKLİFLER 

1.. —r Ankara Mebusu Mustafa Efendinin, 
«'.şar borçlarını veremeyen köylülerin tecili düyu
nu hakkında teklifi kanunisi (1/223 m,), 

REİS — Aşar borçlarını veremeyen köylüler 
hakkında Ankara Mebusu Hacı Mustafa E efen
dinin takriri van 

HACI MUSTAFA E l (Ankara) — Maliye 
Vekili gelsin, onun huzuriyle müzakere edilsin. 
isterseniz biraz izahat vereyim, 

REİS — Efendim, Teslisi- Aşar Kanunu Mec
lisi Âlinizin tasdikına iktiran etmiştir. Bu tak
rir onu tâdil mahiyetindedir. Fakat tadilname 
değildir. Tadilname yazsınlar. Tensip buyuru-
lursa Lâyiha Encümenine verelim... Tadilname. 
şeklinde kabul etmediğiniz takdirde Maliye Ve
kâletine havale edelim. Hangi şıkkı arzu eder
seniz? 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — iki ke
lime söyleyeyim efendini, bu yalnız istirhamdan 
ibarettir. Malûmu âlileri bu Teslis Kanunu çık
tı. Ona itiraz olundu falan amma fayda vermedi. 
Kanun şeklini aldı. Şimdi teslise tâbi olan köy
lerin bir kısmı borçlarını verebildiler. Bir kı
smı.ki, zannederim-bizim buralardan epiyce var, 
şimdi bunlar veremez. Meselâ evvelce arpanın 
yarımlığı yüz kuruşa idi halbuki şimdi yirmi beş 
kuruşadır. Yani aşarını satıp borcunu eda ettik
ten sonra üç yüz, dört yüz, beş yüz lira. bir şey 
kalıyor bunu da vermenin imkânı yok. Halbu
ki görüyorsunuz ki, köÜüilere türlü türlü şeyler 
geliyor, köylülerde gayri para suyunu çekti. 
Buraya münasebeti yoksada yine bahsedeceğim: 
Bizim vali ihsan Bey şimdi bir tedrisatı iptida
iye diyerek bir takım vergiler tarhediyor. Yüz 
lira iki yüz, üç yüz lira hattâ bir çok köylerde 
kendi vergisinin bir buçuk misli veyahut bir 
misli, bunu köylü verebilir mi? Veremez mi? Hal
buki bunların birisinde tedrisat namına bir şey 
yoktur. İmam. yok. Mektep yok. Şimdi bunlar 
veremiyecek.. Pekâlâ ne yapmışlar? Tamamiyle 
mallarım haciz etmişler. Kefaleti müteselsile ide 
birbirinize kefilsiniz demişler... merkeplerini hay
vanlarını Çubuk pazarına götürmüşler, karnında 
kuzulu koyunları iki buçuk liraya satmışlar. 
Çiftleri, sonra öküzleri satılıyor1. Ya bunu ten
zil etmeli, bu seneki aşardan zarar görmeli, 
yahut tehzil olunmayacak olursa bunların hay
vanlarını vermeli... Fakat aşar bizim tahmini
mizden yüzde şu kadar noksan zuhur edecekmiş. 
Zararı yok. Ne yapmak lâzımgelirse biran evvel 
yapmalıdır. 

REİS —r- Efendim teklifi kanuni tadilname 
mahiyetinde değildir. 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Maliye 
Vekili bîrinde söyleşinde ondan sonra... 

REİS — O halde Maliye Vekâletine tebliğin; 
tensip buyuranlar lütfen el kaldırsın. 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Bırşey 
arzedeceğim. Müsaade buyurunuz. Maliye Vekili
ne bir kanun vermişiz. Bu o kanunun icrasiyle 
mükelleftir. Bunu tecil ediniz, tenkis ediniz de
mek doğru olmaz. Efendi Hazretlerinden istir
ham ederim, Ankara için mi, harbi umumî 
içm mi? bir tadilname yapsınlar. Müstacelen bir 
karar verir ve müzakere ederiz. (Münasip ses
leri)... 

REİS — Efendim bu takriri tadilname ma
hiyetinde telâkki buyurursanız Lâyiha Encüme
nine havale ediyoruz. (Pek âlâ sesleri).. Lâyiha 
Encümenine havale edilmiştir. Lâzımgelen mua
mele yapılsın. 

2. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, mileli 
gayri müslimeden bedeli nakdi ahzi hakkında 
teklifi kanunisi (2/223) 

RElS '•— Mileli gayri müslimeden bedeli as
kerî alınmasına dair Küahya Mebusu Cemil Be
yin bir teklifi kanunisi var, Resen bir teklifdir. 
Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 

SALlH Ef. (Erzurum) — Müsaade buyu
rur musunuz? birşey arzedeceğim. Bu, çok uzadı. 
Efradı gayri müslime bu işte kazanıyor. Bunu 
takdimen mevkii müzakereye alalım. 

RElS — Encümenden Meclisi Âlinize geldi
ği gün müzakere ederiz. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Efendim 
Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretleri bir cel
sede buna dair izahat, vereceğini vadetmişti. O 
izahatı isteyelim. 

RE IS — Havale edildi efendim, Lâyiha En
cümenine. Evrakı varide bitmiştir ruznameye ge
çiyoruz. ' 

8. — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

1,. — İzmir Mebusu Mahmut Esat Beyin, 
Küreinühas nahiyesinin kazaya tahvili hakkın
da] :i teklifi kanunisi ve Dahiliye ve Muvazenei 
Maliye Encümenleri mazbataları (2/152) 

RE IS — Geçen gün müzakeresine başladığı
mız Küreinühas kanununu bitirelim... 

YAHYA GALlB B. (Kırşehir) — Onu ka
bul etmiştik efendim. 

VIUIBt Ef. (Konya) — Efendim bu nahiye
yi biliniyorum. Belki hakikaten kazaya liyakati 
vardîr. Ben ona bir şey demiyorum. Fakat bu 
kapıyı örtmüştük. Eğer bir daha açacak olursak 
bunun arkassını bir daha kapayamayız. Hiçol-
nazsn' l-')37 senesine tehir edelim. (Muvafık ses
leri), Şimdi ben geleceğim Hadim nahiyesi her 
halde kaza olmalıdır diyeceğim ve bilenler de bu
nu !akd:r eder. Rica ederim bu kapıyı kapayalım. 
Bir iki ay daha sabredilsin. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen-
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dini bu nahiyede Hükümet Adliye teşjrilâtı yap
mış. Binaenaleyh Hükümet konağı, askerî dairesi, 
telgrafhanesi, debboy vesairesi mevcut imiş. 
Yâlnız müdürün ismine kaymakam denecek. Şu
rasını dâ arzedeyim ki (Ecevit) denilen mahal 
bir çöl ortasında bir handan ibaretmiş. Merke
zin bttra ölniası tabiî muvafık olmaz. Nahiye 
merkezi olan ve şu arzettiğim mebaniyi muhtevi 
bulunan.bu nahiyenin kaza merkezi olmasını tek
lif eylerim. 

DOKTOR SUAD B ; (Kastamonu) — Esas 
itibariyle yeniden bir takım teşkilât yapmak bu 
millete bir barı azimdir. Bu münker olmayan 
bir hakikattir. Fakat efendiler öyle kazaları li
valara kalbettik ki bunlar bütçe üzerinde hakikî 
bir bar teşkil etti. Bu Küreinühas nahiyesinin 
kazaya tahvilinde bütçeye bar olacak nesi kal
mıştır?. Arkadaşlarımın buyurdukları gibi, orada 
zaten bir Adliye dairesis bir Ahziasker şubesi 
vardır. Ondan sonra Hükümetçe mansup bir na-
ib vardır, Hükümet vardır, askerî binası vardır, 
bundan evvel İstanbul Meclisinde kazaya kalbi 
derclest idi. Yani bir kaymakam tâyininden iba
ret kalmıştı. Bir kaymakam tayiniyle iş bitmiş 
olacak. Yüz iki pare köyün hukukunu müdafaa 

• etmiyecek miy'z? Nerede halkçılar? halka doğru 
giden Hükümetin böyle şeylerde, halka teshilât 
göstermesi lâzımdır. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Efendim bu, 
Dahiliye Encümeninde, merkezi Ecevit na
hiyesi olmak üzere kabul edilmiştir. Süleyman 
Sırrı Bey buna itiraz etmişlerse de Küreinühas 
nahiyesinin havası fena olduğu içi11 merkezin 
Ecevit'e naklini münasip gördük. Yani giden me
murlar - zaten memurlar yok ya - ancak nahiye 
müdürü ile Ahziasker şube reisi vardır. Naib bu
yurdular. Malûmu âliniz naip nahiyelerden 
kalkmıştır. Sonra Küreinühas denilen mevkiin 
tevessüa istidadı yoktur. O noktai nazardan Kas
tamonu - İnebolu caddesi üzerinde bulunan ve 
her suretle kabili terakki olan Ecevit'in ka
za merkezi olmasını tensip etmiştik. Bunun için 
merkezi Ecevit olmak üzere kabulünü Heyeti 
muhteremenizden istirham ederim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum). -*- Efendim 
Encümenden birşey soruyorum. Bu kazadan baş
ka raptedilecek nahiye yok mudur? Yoksa buyur
dukları gibi maliye teşkilâtı var mıdır? Bu ci
hetler tabiî biraz tavazzuh etmelidir. 

YAHYA OALİB B. (Kırşehir) — Efendim 
Eceyit denilen mahal lâtif bir mahalde kâin bir 
handan ibarettir. Şimdi orada halk nasıl yaşı
yorsa gidecek memur da o suretle yaşar. Biz 
memura kâşane hazırlamıyoruz. Belki halkı ida
re edecek bir memur gönderiyoruz. Binaenaleyh 
Küreinühas nahiyesinin kazaya tahviline ta-
rafdarım. Her binası mevcuttur. 

SÜLEYMANSIRRI B. (Yoğad) — Fakat 
merkezi Ecevit olmaz. Çünkü orası bir handır. 

J.İ33? Ö : İ 
i REİS — Efendim Dahiliye ve Muvazene! Ma

liye Encümenleri namına söz isteyenler varsa 
söylesin. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Bendeniz Da
hiliye Encümeni namına arzettim, Mazbata Mu
harriri srfatiyle. 

SIRRI B. (İzmit) — Küreinühas nahiyesi
nin kazaya vüeubu tahviline dair olan esbabı mu-

I eibeyi geçen gün arzetmiştim. Başka ne tereddüt 
varsa istizah buyurulsun, arzedeyim. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Ecevit'e 
naklini söylüyorlar. 

SİRRİ B. (İzmit) — Muvafakat ediyorum. 
Ecevit mahalli hakikaten cennet gibi bir yerdir. 
Bendeniz kiraren orada kaldım. Amma orası bir 
handan ibarettir. Oraya nakledildiği zaman bir 
çok mebani inşasına lüzum görülecektir. Bilâhara 
bir vüsatlı zamanda yine icabı düşünülmek üzere 
şimdi yalnız nahiyenin kazaya tahviliyle iktifa 
buyurulsa encümen de muvafakat eder. (Esas 
red sesleri). 

R E İ S — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el 
kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. Şimdi sahibi 
teklif Esad Beyin teklifi ile encümenin teklifi 
arasındaki fark; yalnız merkez meselesine aittir. 
Birisinde merkez yine Küreinühas, diğerinde 
Ecevit olsun deniyor. Binaenaleyh maddelere ge
çilmesini reyi âlinize arzedeceğim. Bu da madde
ye taalluk eder. Maddelere geçilmesini kabul 
buyuranlar el kaldırısn. (Red sesleri). İndiriniz 

i ellerinizi. Maddelere geçilmemesini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Maddelere geçilmedi efen
dim. Kanun reddolundıı. 

. Müzakeresine başlanmış da natamam kalmış 
kanunumuz vardır. Onu ikmal edelim ondan 
sonra celsei hafiye yapacağız. Bütçeyi Pazartesi 
ve Salı günlerine bıraktık. Tedariki vesaiti nak
liye kanununun tadiline dair olan teklifi müsta
celiyetle kabul buyurdunuz. Fakat Müdafaai Mil
liye Vekili Paşa Hazretleri olmadığından müza
keresine geçemiyoruz. Frenginin men'i sirayeti 
hakkındaki kanunun sekizinci maddesine gel
miştik. 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Haber 
gönderiniz gelsinler. Vaktiyle men'i için karar 
verildiği halde jandarma yine köylere gidip iz-
rar ediyorlar. Halâ üç beş saatlik yerden hayva
natı sürükleyip getiriyorlar. Çan'ım bilmem neden . 
Hükümet hiç kale almıyor? 

TUNALI fiÎLMÎ B. (Bolu) — Yapacağınız 
kanunların en mühîmmi budur. Zavallı köylüle
re karşı A . . . 

REİS — Vesaiti Nakliya Kanunu ruzname-
mizdedir. Müdafaai Milliye Vekâleti namma 
memuru mahsus hazır ise şimdi müzakere ederiz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Telefon
la isteyelim efendim. Beş altı taı*e kadın sokâk-

I larda hayvânlariyle beraber sürünüyor. 
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2. —- Bolu Mebusu Dr: Fuad Beyin, frengi

nin men ve tahdidi sirayeti hakkında teklifi ka
nunisi ve Adliye ve Sıhhiye Encümenleri mazba
taları (2/65) 

REİS — Frenginin meni sirayeti hakkındaki 
kanunun sekizinci maddesi okunacak: 

MADDE 8. — Frengi hastalığiyle malûl olan 
eşhas hastalığının ahara sirayetine bilerek sebe
biyet verdiği takdirde altı aydan iki seneye kadar 
hapsolunur veya yüz liradan beş yüz liraya ka
dar cezayi nakdî alınarak mutazarrır olan şahsa 
verilir. Zevceynden biri diğerine bu hastalğı nak
lederse cezanın haddi âzami tatbik olunur. 

mak üzere, mademki bir seneye itiraz edilmiyor, 
360 liraya iblâğını teklif ediyorum (Ret, ret 
sesleri). Bir seneyi nasıl kabul ediyorsunuz?!.. 

REÎS — Mevzuu müzakere Adliye Encüme
ninin teklifi. Halbuki sehven Sıhhiye Encümeni
nin teklifi okunmuş. Maddeyi yeniden okuttu
ruyorum. Bu defa Adliye Encümeninin teklifi 
okunacaktır. Bu madde üzerine müzakere aça
cağız. Söz istiyen varsa söylesin. 

NAFÎZ B. (Canik) — Adliye Encümeninin 
yedinci maddesi, Sıhhiye Encümeninin sekizinci 
maddesine muadildi. Binaenaleyh Adliye En
cümeninin yedinci maddesi okunacaktır. 

REÎS — Hayır sekizinci maddesidir. 
RÎFAT B. (Tokad) — Efendim bu madde 

bir takım namussuz fahişeler için vesilei husu
met olur. Hastalığı başkasmdaıi alır, memleke
tin eşrafından birisine iftira eder. Ben ondan al
dım der. Hiç olmazsa namuslu bir kimseyi teş
hir eder. Binaenaleyh bu maddenin tayyını tek
lif ediyorum. 

Dr. SUAD B. (Kastamonu) •— Efendim bu 
maddenin esasen mevzuu, üzerinde frengi hasta
lığı olduğunu bildiği halde kasten başkasına aşı
layanlar hakkındadır. Mesele bundan ibarettir. 
Bu noktai nazardan bilhassa Prusyalılar frengi 
mücadelesine dair kavanin ve nizamatın birçok 
esaslarını kabul etmedikleri halde bu maddeyi 
onlar da kabul etmiştir, yani bu, dünyanın en 
hakiki bir cezasıdır. Hem adli, hem hakiki bir 
cezadır. Bugün bizim memleketimizde kendisi
nin frengili olduğunu bilerek kasten ve lakayt 
olarak, bir başkasının hukuk ve hayatma hiç 
acımıyarak, sırf beş dakikalık hevesatı rezile-
si için kendi hastalığını başkasına aşılayanlar 
pek çoktur. Bunun için vazedilecek ceza ma
sumlar için değildir. Doğrudan doğruya hasta
lığını bilenler ve bildiği halde kasten verenler 
içindir. Nesine acıyorsunuz bunun?.. 

ÖMER VEHBÎ 'Ef. (Konya) — Efendim ka
nunlar tatbk için tanzim olunur. Bu madde ile ne
sil retle amel olunacağını havsalayi âciziye sığdı
ramıyorum. Şöyle k i : Bir kimse malûl olduğun
da illetini başkasına kasten sirayet etirdiği 
ne ile sabit olur? Esbabı ilmiye ve subutiyeden 
bir şey yoktur. Çünkü f arzedelim; bir kimse 
.malûl,--yanına misafir geldi, kendi içtiği bardak
tan misafirine bir şu içirdi. Suyu içen kimse
de illet görüldüğünden ben yanma vardığımda 
levazımı insaniyeden olan bir su verdi ve bana 
sirayet ettirdi diyerek dâva etmek müstebadat-
tandır. Hususa zevceyn arasında böyle bir ceza 
tatbik etmek, mutlaka zevceyn arasını açmak 
demektir. Aile arasında nefreti mucip olur. 
Binaenaleyh kabiliyeti tatbikiyesi olmıyan bu 
maddenin tayymı teklif ediyorum. Bunun hak
kında bir takrir de vereceğim. Bununla beraber 
İm maddeye münasebeti olduğundan bazı müta-
lâtı fıkıhiye de dermeyan edeceğim, şöyle k i : 
Hikmeti seriye ile hikmeti tıbbiye beynini cem 

REÎS — Sekizinci madde hakkında söz isti
yen var mı? (Kabul sesleri). Efendim sekizinci 
madde hakkında söz alan yok, tadilname de yok, 
reyinize arzediyorum. 

MUSA KÂZIM B. (Konya) — Efendim ben 
söz istiyorum. Maddeye mevzu elli lirayı ben
deniz zait görüyorum. Gerçi hükmü kanunun tat-
•bikı için cezanın müessir olması lâzımdır ve nafi-
dir. Fakat keza sulh mahkemesi hâkimini mer
hamete sevkedecek, kanunun hükmünü tatbik
ten ziyade merhamet damarlarını tahrik ede
cek bir halde olması lâzımdır. Cezanın şahıs iti
bariyle takdiri daha müessir olabilir. Fakat fakir 

ve ağniya teehhül ile mükellef bulunmasına binaen 
elli lira ağniya için müessir olmıyabilir. On lira 
ile teehhül etmek mecburiyetinde bulunan ve 
mahallin buudiyeti veya bazı esbap ve mevani 
dolayısiyle bu kanuna riayet edemeyen; daha 
doğrusu bu kanunun neşrinden bile haberdar 
olamıyan pek fakir adamların elli lira ile mah
kûmiyeti pek müessir olur ve hattâ bu parayı 
veremiyeceğinden dolayı hapisanelerde süründü
rülür. Bir ceza olmak üzere bu maddenin yirmi 
liraya hasır ve kasrını teklif ederim. Çünkü bu
gün evrakı nakdiye altına nispetle kıymettar 
değildir veyahut 1333 senesinde pek çok olan 
evrakı nakdiye bugün kesbi nedret ediyor. Elli 
lira bundan iki sene evvel o kadar mühim bir 
ceza olmamakla beraber bugün elli lira oldukça 
servete malik mutavassıt adamlar için bir ceza
dır. Binaenaleyh maddenin elli lira değil, 20 
lira olmasını teklif ediyorum. Hattâ on lira bi
le kâfidir (Kâfi sesleri). 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Kanun, düğün 
kanunu veyahut meni müskirat kanunu ve saire 
değil ki buna karşı bu ceza çok görünsün. Bu, 
bir hayat meselesidir. Binaenaleyh o hayatın 
kıymet ve ehemmiyetini bilelim. Bu, dünyada 
takdir olunabilir mi, olunamaz mı? Yani o de
rece fevkalâde ve namütenahi kıymeti haiz olan 
hayat meselesinde bu cezayı çok görmek zan-
nımca muvafıkı maslahat değildir. Binaenaleyh 
bendeniz teklif ediyorum, hattâ elimden gel
seydi 3, 5 diyecektim. Fakat kabul edilmiyeceği-
ni bildiğim için, her güne mukabil bir lira ol-
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etmek kemalâttan maduttur. Fakat cemi kabil 
olduğu yerde şunu bilmeli ki ;hikmet fenleri as
lında bazı peygamberanı izam aleyhüsselâm tav-
siyesidir. Fakat telâhuku efkâr ile ulûmun, 
mesailin ziyadeleştiği müsellemattandır. Ehli 
islâm bir aralık bu tıbba bigâne kalmış, o sıra
da tıp ile ziyade iştigal eden felsefe hükeması 
birtakım nazariyat zammetmişlerdir. Onun için 
bir meselei tıbbiye ortaya konduğunda ehli 
islâm için nazar lâzımgeliyor. Asıl meseleyi tıb
biye münasebatı ile şeriyenin münasebeti var 
mıdır-j yok mudur? Bu cihet tahkik olunur. Şa
yet bir mahzur görülmezse onda bir de §u cihete 
nazar edilir. Derdin devasını ulema üç kısma 
tefrik ederler. Bir kısmında müdavat katidir, 
şöyle k i : Şayet müdavat edilmiyecek olursa in
san diyaneten mesul olur. Bu gibi vazıh olan 
şeyler, meselâ bir adam aç kalmış, açlık ta bir 
derttir. Onun devası, malûm olduğu üzere ye
mek, içmektir. Bir adam kendisini aç bıraksa, 
bedenden düşmüş olsa mesuldür. Bir kısmı da 
zannidir. Zanni olan kısmında müdavat meşru 
ve merguptur. Şöyle ki ; bizim istimal ettiğimiz 
müshilât erbabı tıbbın tecrübesiyle sabit olmuş 
şeylerdr. Fakat bazan tehalüf eder. Bu müs-
hili istimal etmek memduhtur. Amma bir adam 
istimal etmese ahiretçe mesul olmaz. Üçüncü 
kısma; vehmî tâbir olunur. O da şudur: Eski 
koca kadınların ilâcı vardır ki bazı 'dertleri dağ
larlar. O vehmî kısmından maduttur. Şimdi 
bu maddeyi dâiniz vehmî kısmından buluyorum. 
Salim kimse illeti olan kimsenin illetinden aldı 
deniliyor. Ne malûm? Bu bapta dense dense; 
Vacibi Taâlânın iradesiyle illet hadis olmuş de
necek. Allahm iradesi girdiği vakitte demek ki 
illeti halkeden Allahü zülcelâl. Maddenin hu
lâsası şöyle oluyor; sonradan malûl olan dâva 
ediyor. Efali ilâhiyeden dolayı ona ceza tertip 
edilmiş oluyor. 

Böyle müphemata muamelâtı zâhirei Hükü
met bina edilmez. Bir de şu cihet tahlil olunupta 
istimali meşru olan kısmından mıdır, değil mi
dir? Bir de tabibin hali nazarı itibara alınmak 
lâzımdır. Hazakati, bazı ulema indinde hazakati 
şeriyesi, bunlara da nazar ettikten sonra ancak 
meşru olabilir. İşte bu izah ettiğim takrirattan 
müsteban oluyor ki, bu maddenin kabiliyeti tat-
bikiyesi yoktur. Tayyını teklif ediyorum. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Efendim, 
zannediyorum, bü madde biraz suitefehhüme i 
uğradı. Şimdi Hoca Ömer Efendi buyurdular j 
ki; birisi birisine müsafir olsa, o adam firengili 
olup misafirine bir bardak su ikram etse, o da 
firengiye yakalansa, onu dâva edecek mi? Onu 
cezaya çarptıracak mı? Bunun esbabı sübutiyesi 
ne olacak? buyurdular. Efendiler, maksat bu de
ğildir. Bu maddenin vazındaki sebep; icrayi 
fuhseden kadınları tehdit etmek ve onları tecziye i 
etmektir. Ruhu mesele buradadır. İzahat vere
yim, : Resmen fuhş ile melûf olan kadınlar; ma- < 
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lûmu âliniz muayene edilir ve bir hastalık gö
rüldüğü takdirde tabip onların defterine işaret 
etmekle beraber yani bu kadın icrayi fuhşa me
zun değildir der ve onu sanattan meneder. Bu
na rağmen; gizli bir surette icrayi fuhşeder ve 
birçoklarım yakar, Şimdi bunu tecziye etmiye-
lim mi' Ruhu mesele bundadır. Arkadaşlar bil
hassa fahişeyi menetmektir. İzahatım âdeta bir 
şerh mahiyetindedir. 

TAHSİN B. (Aydın) — O halde adalet ol
mak için zanparalar için de bir defter yapmak 
lâzımdır. 

OPERATÖR EMİN B. — Firengili bir adam 
bana müracaat etse, gel buraya arkadaş, sen ne 
zaman frengiye tutuldun? diye sorarım. Falan 
gün, falan kadına gittim der. Ben de gider, o 
kadını yakalarım, muayene ederim. Defterine 
bakarım. Bu esasen icrayi sanattan menedildiği 
halde ne için yapmıştır? Mahkemeye gönderirim 
ve bu suretle mesul ederim. 

MUSTAFA HİLMİ M. (Niğde) — Onların 
kavlinde kalır. Her ikisinde de varsa? 

OPERATÖR EMİN B. — Onda fen âciz değil
dir. Efendim, halledebiliriz. Teehhül edecekleri 
malûmu âliniz muayeneye tâbi tutuyoruz. Bir 
çok deîa bendeniz hayatı tababetimde tesadüf 
ettim. Frengili erkek tabibe gidip muayene ol
sa ona müsaade etmiyecekler. Tutuyor birisini ya
kalıyor. Ahmet, gel sen benim yerime muayene 
ol diyor. Mehmed'in yerine Ahmet muayene 
olunuyor. Tabip ismini bilmediği için o adam 
muayene olunuyor. Tabip; sağlam olduğun
dan dolayı Mehmet diye ona izin veriyor. Bi
naenaleyh, bilerek sirayet ettiriyor. Bu adamı 
ne için tecziye etmemelidir? Sonra bir çok de
falar şahit oldum: Firengili olduğundan firen-
gisini bir kadına aşlamış ve bilâhare müfarakat 
etmişler pek çoktur. Birçokları; kızımı yahut 
evlâdımı yaktı diyerek şikâyet ederler. Böyle bir 
cok müfarekatlara şahit oldum. Binaenaleyh bu 
gibi adamlar ne için tecziye edilmemelidir. Ruhu 
mesele budur. Vereceğiniz kararı yine siz bilir
siniz. 

Dr. FUAT B. (Bolu) — Edendim; malûmu 
âliniz bendeniz sahibi teklifim. Müsaadenizle bu 
teklife bendenizi sevkeden bir iki müşahedatı 
tıbbiyeden bahsedeceğeim. Kırkkilise'de, bir 
muhacir köyünde değirmencilik eden bir adam 
frengisini ve duçar olduğu belsoğukluğunu vadi 
izdivaçla iğfal ettiği üç kadına vermiştir. Krrk-
kilise'de Hükümet tabibi idim. Kadıncağızın 
biri geldi, kendisini muayene ettirdi. Frengili 
olduğunuğu öğrendim. Tedavisine teşebbüs et
tim, ve firengiyi nereden aldığını sordum. Efen
di, ben namuslu bir kadm idim, kocam as
kerde şehit oldu. Nuri isminde- bir adam beni 
alacak oldu. Beni iğfal etti. Ben de şeytana 
uydum, gafflet ettim. Bu adamla temasta bu
lundum dedi. Temasın yirmi ikinci, yirmi üçün-
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di .gü^ü bende bu çıban çıktı dedi. O adamı ça
ğırttım. Efendiler; o adam daha evvel bir ram 
doktoruna'.gitmiş, kendisini tedavi ettirmek için 
müracaat etmişti. Kendisinin firengil olduğunu 
biliyordu. Nuri Ağa ne için böyle yaptınİ de
dim. Efendim, nefsime hâkim olamadım, yap
tım. dedi. Kadıncağız, efendi daha bizim müte
addit kadınlarda bu hastalık vardır. Bu hasta
lığı hep bu adam vermiştir dedi. O kadınları 
getirttim, kendilerinden birbirine göstermeksi
zin isticvabı sıhhide bulundum. Hep birbir
lerini tanımıyorlardı. Dediler ki,: biz bu hasta
lığı Nuri Ağadan aldık. Nuri Ağanın hastalığı 
ikinci çlevrede idi. Bu kadınların hastalığı da 
ha şankr devresinde idil Yani sözleri ile ma
lûmatı fenniye ve muayene -yekdiğerini tama-
miyle tutuyordu. Zaten bu adanı da inkâr etmi
yordu. Ben bu adamı mahkemeye verecek ol
dum, müddeiumumi ile görüştüm, dediler ki, 
Kanunu cezada bu bapta maatteessüf bir madde 
yoktur. Bendeniz bunları tedavi altına aldım. 
Tedaviye çalıştım. Efendiler; yine bu adam 
kendisinin 'hastalığını bilmeyen diğer bir dok
tordan Sıhhat şahadetnamesi almak suretiyle 
evlenmiş. Dördüncü bir kadının da canını yak
mıştır. Efendi şimdi o raporu veren doktor aca
ba aldandı da mı verdi? Yoksa hastalığı bildi-
de- m> verdi! Bu bir fen meselesidir. Bunu ben 
evvelki maddelerden birinde de izah etmiştim. 
Teehhül vesikası herhangi bir tabip tarafından 
verilin emelidir. Ancak o mahallin resmî tabibine 
müracaat mecburiyetini koymuştum. Maattees
süf o madde kabul edilmedi. O doktor, o raporu 
verdikten sonra o adam orada bulunan Hükümet 
tabibine ki bendenizdim, gelseydi, hayır arkadaş 
sen frengilisin, senin arazı zâhiriyen tedavi sa
yesinde kaybolmuştur. Seni diğer bir doktor da 
muayene etmez. Senin müddeti tedavin henüz 
bitmemiştir. Binaenaleyh, evlenemezsin diye
cektim. Tabiî bu mecburiyet olmadığı için; baş
ka raporla bu adam evlenmiş, arzettiğim • gibi, 
dördüncü bir kadını firengi. ve belsoğukluğu ile 
de aşılamıştır. Rica ederim; bir adama ufak 
bir söz söylemekle, yahut tokat -vurmakla ceza 
gören bir zat,*ne den böyle bir adamı maddi ve 
mânevi öldürür de ceza görmez? Eğer maddede 
sakat bir cihet varsa rica ederim, onu ıslâh ve tadil 
ediniz. Kabili tatbik bir hale koyunuz. Fakat 
tayyı muvafık değildir. Sonra (Zevceynden bi
ri) kaydı var efendiler: Evet-sunu da arzediyo-
rum; hep zevçler namuslu değildir. Maatteessüf 
içlerinde fenaları vardır. Tabiî diğer doktor ar
kadaşlarım da tesadüf etmişlerdir. Evinde gül 
gibi kadını dururken âhırda pis kadınlarla te
masta bulunuyorlar. Almış oldukları frengiyi, 
belsoğukluğunu kendi kadınına vermekte tered
düt etmiyorlar. Hattâ bunların bir kaçına şa
hit oldum. Efendiler; belsoğukluğu verdiği ka
dında iltihabı batni hâsıl olduğundan dolayı te
mas etmiyeceğinden (Artık sen bana kadınlık 

e4em#zsin) skiyerek bu isadmı kapı dışarı.etmiş 
vo ta$ik eylemiştir. Rica ederim. Viranınıza 
müracaat ederim. Bu adam ceza görmemeli >mi 
dir? Rica ederim eğer kabiliyeti tatbikiyesi yok
sa tashih buyurunuz. Kabili tatbik olacak şekle 
•koyunuz. Bunlar pek mühmdir. İstirham ede
rim. Balanız vakayı size arbedeyim: Geçen gün 
buraya Sıhhiye Vekili Adnan Bey bir vakanın 
şahidi olmak üzere bir müzekkere gönderdiler. 
Buranın Sıhhiye Müdüriyetine bir adam müra
caat ediyor. Kızını evlendirmek yahut oğlunu 
evlendirmek için. Sıhhiye müdürü bakıyor, 
senin oğlunda frengi vardır, evlenemez 4îycfr ve 
tedavisine başlıyor. Bu adam diğer bir doktor
dan rapor alıyor. Çocuğunu evlendiriyor. Ar
kadaşlarımdan birisi bu meseleyi burada mevzuu 
bahis etti. 

BÎR MEBUS B. — O doktorlar için var mı 
ceza bu kanunda? 

Dr. FUAT B. (Bolu) — O kanuni-,bir şekil
de. O doktor için * Kanunu cezaca bir madde 
vardır. Fakat araz kaybolmuşsa bu, bîr fen me
selesidir. Bunu bendeniz nıev^uubahis çtmek 
istemiyorum. Yalnız o ikinci doktora müracaat 
edipte kendisinden rapor aldıkları zaman, Sıh
hiye müdüriyetine gitmek mecburiyeti olsa idi 
böyle olmazdı. Bendeniz bunu rica etmiştim. 
Sıhhiye Müdüriyetine gitmeli. Sıhhiye Müdürü; 
hayır sende frengi vardır, henüz geçen gün ben. 
seni muayene ettim, binaenaleyh, sen daha 
müddeti geçiremedin. Bu müddet geçtik*ten son
ra evlenebilirsiniz diyecekti ve bunu menedeçek-
ti. O madde kabul edilmedi, pek müteessir ol
dum. Fakat rica ederim, kanunun ruhunu teş
kil eden şu maddeyi kabul ediniz. Büyük bir 
hizmet etmiş olacaksınız. Fuhşun kalkmasını 
istiyoruz. Fuhuş,kendi kendine kalkmaz. Eğer 
biz tamamiyle şeraiti diniyemize riayet etmiş ol
saydık bu kanuna hiç lüzum yoktu. Fakat şe-
şeraiti diniyeye riayet etmiyoruz efendiler. 
Şeraiti diniyeye riayet edilse hıfzıssıhhaya tama
miyle riayet edilmiş gibidir. O vakit eınrazı sâ
riye tevessü etmez. Başkasına sirayet etmez. 
Fakat bugün bu gibi kanunlara ihtiyaç vardır. 
Bu kanunu biz tatbik edecek olursak fuhuşun 
önüne geçeceğiz. Fahişe olanlar hangisi bu işi 
yapmıştır, onun hakkında mûameîei'kanuniye... 

EMİN B. (Ergani) — Evet bugün Büyük 
Millet Meclisi burada teşekkül ettiği zaman ben
deniz tarkir verdim. O adama frengili olduğu 
halde rapor verilmiştir. 

OPERATÖR EMİN B, (Bursa) — Efendim 
onun hakkında ceza verilmiştir. 

Dr. FUAD B. (Bolu) (Devamla) — Efendi
ler; bunu mevzuubahis ettik. Bugün o doktor 
azledilmiştir ve bugün ceza verilmek ve tahtı 
muhakemeye alınmak üzere encümenden karar 
çıkmıştır. Bu mesele bahsi diğerdir. Kanun 
meselesi değildir. Doktor da ceza görür. Her 
kim ki vazifesini ifa etmezse ceza görecektir. 
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Bu kanuna taallûk etmez. Efendiler, o doktor 
meselesi şahıs meselesidir. Rica ederim, bu me
seleyi iyi tetkik edelim. Bu maddeyi lütfen ka
bul ediniz. 

CEMİL B. (Kütahya) — Şimdi Emin Beye
fendi buyurdular k i ; umumhanede olupta icrayi 
fuhuştan menedilen kadınlar dediler. Fakat 
f erngisi gayrimekşuf olduğu halde umumhaneye 
varıpta o kadını frengi ile aşılayan erkekler hak
kında ne yapılacaktır? 

Dr. FUAD B. — O gider ispat eder. Rica 
ederim, ispat meselesi, bunlar fen meselesidir. 
efendiler o, mahkemeye taallûk eder. Mahkeme 
tamamen delâilini bulursa mahkûm eder, bula
mazsa mahkûm etmez. Sorarım efendiler size; 
her fiilin faili meydana çıkrpta teezie mi edili
yor? Delâil bulunursa teezie edilir. Delâil bu
lunmazsa teezie edilmez. Efendiler; bendenizin 
arzettiğimin faili tamamiyle meydanda idi ve 
itiraf etti. Bu gibi adamlar ceza görmelidir. Ka
nunda bunun mevcudiyeti Kanunu Cezamız için 
bir şereftir. 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim; âzayi 
kiram izah ve istizah edecekleri şeyler hakkında 
yalnız encümen mazbata muharrirleri ile Heye
ti Veküeden iradı hitabet edecek zevattan veya 
Heyeti Vekile namına müdafaa için gelen zevat
tan istizah edebilirler. Hatip hitabesini irat 
ettikten sonra, herhangi bir suretle, herhangi 
bir nokta hakkında, âzayi kiramın yekdiğerin-
deii, şu noktadan bir sual soracağım, tarzında 
sual sorması doğru olamaz. Bu muvafıkı usul 
olmadığı gibi şeklen de doğru değildir efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bende
niz bu maddenin ipkası taraftarıyım. Fakat 
biraz itiraz etmek isterim. Fuad Bey Kırkkili-
se'den bahsettiler. Nuri Ağa namında bir ada
mın vadi izdivaçla frengiyi telkih etiğini söy
lediler. Şu halde zevç zevce değilmiş demektir. 
Hariçten bir kadına bilerek frengiyi telkih et
miştir. Bu madde mucibince cezasını görecek
tir. Bunun için zevç ve zevceden biri diğerine has
talığı naklederse cezanın ağırı verilecektir. 

Refikai hayatı olan bir kadına bilerek bu has
talığı, bu frengi illetini aşılamak istemez. Ya
hut aksi yine tasavvur olunmaz. Sonra bir de 
tazminat meselesi vardır. Kocasından alınacak 
karısına verilecek, karıdan alınacak kocasına 
verilecek. Buna da imkân yoktur. Bendeniz son 
fıkranın tayymı teklif ederim. 

REÎS — Efendim kifayet takriri var. Söz 
alan altı zat vardır. Kifayeti reyinize arzede-
yim. de- kâfi görmezseniz sözlere devam edilir. 
Madde hakkında umumî müzakereyi kâfi gören
ler lütfen el kaldırsın. Müzakere de kâfi görül
dü. Takrirler okunacak efendim. 

Riyaseti Celileye 
Mevzuu müzakere olan sekizinci maddenin 

son fıkrasında (zevceynden biri diğerine bu has

talığı naklederse cezanın haddi âzami tatbik olu
nur) diye musarrahtır. Hiç bir zevç ve çevce-
den tasavvur olunamaz ki refik ve refikai ha
yatı olan bir şahsı bilerek frengi gibi bir illeti 
muhribe ile malûl etmiş olsun. Bu katiyen ta
savvur edilemez ve alelhusus tazminat olarak 
ahadı tarafeynden para alıp diğerine vermek de 
bir meseledir. Binaenaleyh fıkrai mezkûrenin 
tatbiki müteassirdir, tayyını teklif eylerim. 

Şubat 1337 
Yozgad 

Süleyman S i m 
REÎS — Efendim Konya Mebusu Vehbi Ef. 

Hazretlerinin takriri var. Kabiliyeti tatbikıye-
si olmadığından sekizinesi maddenin tayymı 
teklif ediyor. Tokad Mebusu Rifat Beyin tak
riri de maddenin tayyma mütaalliktir. Okuna
cak : 

Riyaseti Celileye 
Frenginin meni sirayeti hakkındaki kanunun 

sekizinci maddesi birtakım fahişelere eshabı na
mus hakkında mahkemelere müracaat suretiyle 
teşhir ve terzil fırsatını bahşedeceğinden mad
denin tayymı teklif eylerim. 

5 Şubat 1337 
Tokan 
Rifat 

REÎS — Efendim, diğer bir takrir de var
dır. Kütahya Mebusu Cemil Beyin. Maddeye bir 
fıkra ilâvesi ki ; madde kabul edildiği takdirde 
fıkrayı ayrıca reye vazederim. Erzurum Mebusu 
Nnsrat Efendinin takriri ; encümene iadesi şek
lindedir. 

Kırşehir Mebusu Sadık Beyin takriri ; ay
nen kabul edilsin yolundadır. Şimdi evvelâ en 
fazla tadilât tay üzerinde olduğu için tayyı 
reyi âlinize arzediyorum. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Bendenizin 
de bir takririm vardır. 

REÎS — Efendim Tunalı Hilmi Bey madde
nin aynen kabulünü teklif ediyor. Evvelâ tay 
cihetini reyi âlinize arzediyorum. Sekizinvi mad
denin tayymı kabul edenler el kaldırsın (Ret, 
ret sesleri). Sekizinci maddenin tayyın kabul 
olunmadı. Müsaade buyurunuz efendim; Kütah
ya Mebusu Cemil Beyin bir fıkra ilâvesine dair 
takriri var, okunacak: 

Riyaseti Celileye 
«îzdivaç. muayenelerinde eshabı müracaatı 

bekletmek ve işlerini işkâl eylemek gibi hareket
leri ve başkaca harekâtı iffetşikenaneleri 
hissolunan veyahut sabit olan etibba bir seneden 
beş seneye kadar hapsolunur» diye sekizinci 
maddeye bir fıkrai ahire ilâvesini teklif eyle
rim. 

5 Şubat 1337 
Kütahya 

Cemil 
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OPSRATÖR EMİN B .(Bursa) — Bendeniz 

bu maddeyi eneüîneıa namına kabul edi yorum. 
İsterse Heyeti Gelileniz ayrı bir madde halinde 
kabul ederiz. Encümen bunu kabul ediyor. 

CEMİL B. (Kütahya) — Bendeniz takririmi 
izah ödeyim. 

OPERATÖR EMİN B. (Bprsa) — Ayrı bir 
madde olarak yapalım. 

REİS — Efendim Yozgad Mebusu Süleyman 
Sırrı Beyin bir takriri vardır, Maddenin son fık
rasının tayyını teklif ediyor. 

TUNALI HİLMİ B. — Tay teklifi reddedil
di, ikinci bir defa reye konamaz. 

RMS — Bolu Mebusu D*. Puad ve Canik 
Mebusu Ahmed Nafiz Beylerin takriri okunacak: 

Riyaseti Celileye 
Sekizinci maddenin nihayetine «bu takdirde 

tatbikatı kanuniye icra edilebilmek için malûl 
zevç ve zevcenin şikâyeti .şahsiyesi şarttır» iba
resinin ilâvesini teklif ederiz. 

5 Şubat 1337 
Bolu Ganik 
Fuad Ahmed Nafiz 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Efendim 
encümen bu şekli kabul ediyor. 

REİS — Bu takriri nazarı itibara alanlar 
lütfen el kaldırsın. Efendim, takrir kabul edildi. 
Efendim, şimdi kabul edilen fıkra mucibince 
sekizinci maddeyi kabul buyuranlar lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Hakika
ten çok hayırlı bir iş yaptık, 

MADDE 9. —'Frengiyi tedaviye cüret eden 
mütetabbibler iki aydan iki seneye kadar hapis 
ve elli liradan yüz liraya kaçlar cezayi nakdiye 
mahkûm edilir. 

REİS — Dokuzuncu madde hakkında söz 
isteyen var mı? Efendim, dokuzuncu madde 
hakkında söz alan yok, tadilnamede yok. R«yi âli
nize arzediyorum. Dokuzuncu maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Dokuzuncu madde 
kabul edildi. Onuncu madde okunacak: 

MADDE 10. — İşbu kanun tarihi neşrinden 

itibaren mcriyülicradır. 
REİS —• Onuncu maddeyi kabul edenler ... 

el kaldırsın. Kabul edildi. On birinci madde 
okunacak: 

MADDE 11. — İşbu kanunun icrasına Adli
ye ve Sıhhiye Vekilleri memurdurlar. 

REİS —• On birinci maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. On birinci madde kabul 
edildi. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Şimdi na
zarı mütalâaya alman takriri ayrı bir madde 
olarak kabul ederiz veyahut maddei müzeyyele 
şeklindo kabul ederiz. 

(Kütahya Mebusu Cemil Beyin takriri tek
rar okundu). 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Efendim, 
lütfen şu takriri Encümenimize ita buyurun. 
Kanunu Cezada bir şey var mı, yok mu onu tet
kik edelim. 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Bir se
neden üç seneye kadar ... 

REİS — Takriri encümene veriyoruz. Ka
nunun heyeti umumiyesini reye arzetmiyorum. 
Ayrı bir kanun yapmıyalım. Encümenden gelsin 
ondan sonra.. 

Efendim, Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı 
Beyin bir takriri daha vardır. Bir maddenin 
ilâvesi hakkında... 

Riyaseti Celileye 
Kanuna dokuzuncu maddeden sonra berveç-

hiâti maddenin ilâvesini teklif eylerim. 
5 Şubat 1337 

Yozgad 
Süleyman Sırrı 

MADDE —• Frengi hakkında mevzu ahkâm 
ayniyle belsoğukluğu hakkında da tatbik olu
nur. 

REİS — Bu takriri nazarı mütalâaya alan
lar lütfen el kaldırsın. Nazarı mütalâaya alın
madı efendim. Nazarı mütalâaya alınan Cemil 
Beyin takririni Encümene veriyoruz. Gelince 
müzakere eder, reyinize arzederim. Beş Dakika 
teneffüs için celseyi tatil ediyorum. 



İKİNCİ CEtÖE 
Açılma saati : 2,35 sonra 

REÎS — İkinci Reisvekili Hasan Fehmi Bf, 

KÂTİPLER : Ragıp B. (Kütahya) . 

> * • * 

REİS — Celsuî kuşat edildi. Müzakereye 
başlıyoruz. Frenginin meni sirayeti hakkında
ki kanuna onuncu madde olmak üzere Encümen
ce verilmiş, olan takriri Encümen madde şeklin
de göndermiştir, onu müzakere edeceğiz. 

MADDE 10. —• İşbu kanun ahkâmının tat
biki esnasında ashabı müracaata ikaı müşkülât 
eden etibba üç aydan iki seneye kadar hapis ve 
muvakkaten rütbe ve memuriyetinden tardedilir. 

REİS — Efendim, maddeyi Encümen bu şe
kilde getiriyor. (Muvafık sadaları). Onuncu 
madde hakkında söz yok mu? Onuncu madde
yi reyinize arzediyorum. Onuncu maddeyi En
cümenin tadili veçhile kabul buyuranlar lütfen 
el kaldırsın. Kabul edildi efendim. Eski onuncu 
madde on bir oluyor. On bir de on iki oluyor. 
Şu hale nazaran kanun 12 madde oluyor. Rakam
ları: tashih ediyoruz. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın Kabul edilmiştir efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis 
Bey; müstaceliyet kararı var mı? 

REİS — Var efendim. 
SALİH Ef. (Erzurum) —• Malumu Aliniz 

frengi aşısı vardı. Bunun usulüne tevfikan ya
pılması hakkında bir takririm vardı. Çünkü 
böyle bir illeti . . . (Kanun bitti sadaları). 

' Dr. FUAT B. (Bolu) — Bu, her vakit mev
kii müzakereye konulabilir. Binaenaleyh, teklif 
pek muvafık olabilir. Fakat ayrı bir teklif ya-
yapılır ve müzakere edilir. 

FEYYAZ ALİ B. (Yozgad) — Teklifi mez
kûr Lâyiha Encümenine. 

REİS — Efendim, müsaade buyurun eğer 
elde mevcut muayyen bir madde var ise müza
keresine geçeriz, fakat yoktur. Binaenaleyh, 
öyle bir kanun Encümenden geldiği zaman 
müzakeresine başlarız. Maamafih rica ederiz, 
hangi encümende ise biran evvel bu suretle şev
ketsin. 

2. —• Sinob'ta Tersane namiyle yadedilen ma
hallin belediyeye terki hakkında kanun lâyihası 
ve, Dahiliye Enenmeni mazbatası 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Reis Bey, 
Heyeti Celileniıı ruznameye kabul ettiği bir mad
delik bir kanun var. Lütfen onu müzakere ede
lim. 

REÎS — Evet, Sinob'ta Tersane nam mahal
lin belediyeye terki hakkındaki lâyihai kanuni-
yeyi evvelce Heyeti Celileniz karariyle ruzna
meye ithal etmiş idik. Onun müzakeresine baş
lıyoruz. Bir maddedir. Heyeti umumiyesi hak
kında söz isteyen var mı? (Hayır sadaları). 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Efendim; 
Tersane denilen mahal, Sinop Kasabasının vasa
tında ve sahilde iki, üç dönümden ibarettir. Onu 
vaktiyle Bahriye Nezareti, lebi deryada olma
sı itibariyle, oraya fuzulen vazıyed etmiş, bir 
hakkı tasarruf iddia ediyordu. Bunun beledi
yeye terki hakkında vukubulan müracaatlara 
karşı, orada tersane fabrikası inşa etmek müte-
savver olduğunu söyliyerek, bu yeri belediyeye 
vermek istemiyordu. Halbuki, bilâhare 1327 se
nesinde Hükümet neşrettiği bir kanun ile, bu gi
bi emlâk ve mebanü emiriyenin kamilen Maliye
ye devrini kabul etmişti. Binaenaleyh, bu iti
barla da Bahriye Nezareti ile hiçbir alâ
kası kalmamıştı. Bu arzettiğim bahçe bugün 
bir mezbele halindedir. Esasen bahriye Nezareti 
orada tersane veya fabrika yapmak istiyorsa bu, 
ne maddeten ve ne de fennen kabildir. Çünkü 
memleketin vasatında iki, üç dönümlük bir ma
halde fabrika ve tersane yapılması bittabi muva
fık değildir. Malûmu âlileridir ki, Sinob'un dâ
hilinde bir çok arazii haliye mevcuttur. İnşa-
allah âtiyen donanmamız tevessü ettiği zaman is
tediği gibi donanmamız için fabrika yapmak ka
bildir. Bunu belediyeye terketmekteki maksat; 
belediyenin hâlihazırdaki iskelesi kale divarları-
ıım dâhilinde bulunan dar bir mahaldedir. Eş
yayı ticariyeyi de istiap edecek vüsatte değilidir. 
ve iskeleye gitmek için, ekseriya vapurlar Si
nop'a geceleri geldiği için, kayalar arasindan 
geçmek mecburiyetinde kalan kayıklar bir çok 
defa devriliyor ve insanlar boğuluyor, eşya 
mahvoluyor. Binaenaleyh belediye oraya bir is»-
kele yapmak emelindedir. Üç, beş sene zarfında 
Sinop iki defa yanmış ve bir harabezâra dön
müştür. Tabiî harp dolayısiyle faaliyeti ticari-
yesi de kalmamıştır. Binaenaleyh bunu para 
ile iştira etmek kudretini de belediye haiz değil
dir. Bu mahalli belediyeye verdiğimiz takdirde, 
önündeki duvar yıkıldıktan sonra, bu bahçe te
madi edecektir. Binaenaleyh bu cihetle de mem
leket mamur olacak, şereflenecektir ve orada bir 
iskele yapılacaktır. Zaten bir kıymeti maddiyesj, 
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yoktur. Binaenaleyh bu kanunun -kabulünü istir
ham ediyorum. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Burası Hazinenin 
malı imiş. Evvelce bahriyenin imiş, bilâhara da 
hazineye devrolunmuş. 

NUBÎ B. (Bolu) — Burası malûmu âlileri 
Maliyeye ait bir arsadır. 

VEHBÎ Ef. (Devamla) — Efendim, bu hu
susa dair söz söylemeyecektim. Fakat Hamdi 
Namık Bey beni inşat etti. Hamdi Namık Beyin 
kelâmından anlaşılıyor ki; burasıı hazinenin malı 
imiş, evvelce bahriyenin imiş, sonra maliyeye 
devrolunmuş. 

HAMDİ NAMIK B. (îzmit) — Maliye' Ve
kâleti teklif ediyor, o muvafakat ediyor. Onun 
için encümen de razr oluyor. 

VEHBİ Ef. (Devamla) — Maliye Nazırının 
malı değildir. Efendim milletin malıdır. Maliye 
Nazın; milletin hazinesine mevdu bir şeyi kendi 
başına terkedemez. Binaenalejdı Hamdi Namık 
Beyin beyanatı veçhile, evvelce bu arazi bahri
yenin imiş, sonra maliyeye devrolunmuş. Şimdi' 
maliyenin mülkü olan bir şeyi Sinop belediyesine 
terketmek efendiler; İsıtan bul köprüsünü İstan
bul belediyesine terketmek gibidir. Eğer öyle 
bazı memleketlere maliyeden bir şey terketmek 
kabil olacaksa, yarın benim de bir takririm var, 
Konya'da hazine namına bazı mahaller vardır. 
Bendeniz biliyorum bilmem ne kışlası, daha bil
diğim mahaller var. Onun da terki için bit* tak
rirle gedeceğim, Rica ederim. Bunun reddini tek
lif edenin. 

BEİS — Efendim, müsaade buyurun. Bu 
teklif Heyeti Vekileden gelmiştir. Esbabı mucibe 
mazbatasını okutturayım da, tabiî elinizde mat-
bmı olmadığı için, okunsun, ondan sonra müza
kere cereyan etsin. 

3 kayıt 
365 karar 

2143 
17 . XI . 1336 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celidcsine 
. Sinop'ta Tersane namiyle mâruf olan mahal

lin belediyeye terki hakkında Heyeti Vekil en in 
17 . XI . 1336 tarihindeki içtimamda kabul edi
len, lâyihai kanuniye ile Maliye Vekâletinin bu-
baptaki 7 Teşrininim 1336 tarih ve 4882/757 nu
maralı tezkeresi sureti musaddakaları rapten tak
dim kılınmıştır. 

Muktazasınm ifasiyle neticesinin işar buyu-
rulmasmı rica ederim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
M. Kemal 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Sinop'ta şehirin ortasında Tersane namiyle 

mevcut olan arazi elhaletihâzihi bostan halimde 
kullanılmakta ve hiç bir vazifesi olmıyan on ka
dar bahriye zabit ve efradı hazinei Devletten bo
şuna maaş almakta ve bu arsanın Sinop'un yolla
rına i'vicaç vermekle mürur ve uburu güçleştir
mekte ve şehire çirkinlik vermekte olup be
lediye ahalinin sıhhati ve şehirin ziyneti 
için zaten az bir değeri olan bu arsayı 
millet bahçesi haline koymak fikrinde ise de 
Sinop yangınlarla mahvolmuş ve fakir düşmüş 
olduğundan belediyenin bu arsayı velev yüz lira 
dahi olsa tediye ederek almağa iktidarı olmadı
ğından hazineye bâr olmaktan başka bir kârı ol
mayan mezkûr tersanenin millet bahçesıi haline 
konmak şartiyle Sinop belediyesine terki esbabı
nın i.stikmali Sinop Mebusu ve Umuru Maarif 
Vekili Dr. Rıza, Nur Beyefendi tarafından alınan 
26 Eylül 1336 tarihli tezkerede izbar olunmuş 
olduğundan •ledettezekkür muvafıkı maslahat gö
rüldüğü surette belediyeye terki lüzumunun bir 
kanuna raptedilmek üzere Heyeti Vekileye havale 
buy anılması merhunu müsaadei Celilei Riyaset-
penah ileridir. Olbapta cmrüfernmn Hazrcti 
ınenlehülemrindir. 

7 Teşrinievvel; 1336 
Maliye Vekili 

Ferit 

Sinop'ta Tersane namiyle mevcut olan arazi
nin belediyeye terki hakkında madde i kanuniye 
•suretidir. 

MADDE 1. — Sinopta Tersane namiyle mev
cut olan arazi, mahalli belediyesine terkedilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi tebliğinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 3. — îşbu kanunun icrayı, ahkâmına 
Müdafaa i Milliye ve Dahiliye Vekilleri memur
dur. 

17 Teşrinisani 1336 

Buyiık Millet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 

Müdafaai Milliye V 
Fevzi 

Dahiliye V. Na. 
Dr. Adnan 

Maliye V. 
Ferit 

İktisat V. V. 
Mahmut Celâl 

Sıhhiye V. 
Dr. Adnan 

Seriye V. 
Fehmi 

Adliye V. Na. 
Ahmet Muhtar 

Hariciye V. V. 
Ahmet Muhtar 

Maarif V. 
Dr. Rıza Nur 
Nafıa V. Na. 

Mahmut Celâl 
Erkânı Harbiyei U. Reisi 

Fevzi 

ten. 

Dahiliye Encümeni mazbatası 
Sinop'taki Tersane mahallinin belediyeye 

hakkında Heyeti Vekilenin vâki olan teklif i - ; 
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finin kabulüne müttefikaıı karar verilmiştir. 

28 Teşrinisani 1336 
Encümen Reisi M. M. 

Saruhan Konya 
İbrahim Süreyya Mezundur 

Kâtip Âza Âza 
İzmit Cebelibereket Niğde 

Hamdi _ Faik Ata 
Âza Âza Âza 

Genç Karalı işar Şarkî Bitlis 
Mustafa M. Arif 

ZİYA HURŞİT B. (Lâzistan) — Reis Bey 
bir şey söyliyeceğim. Maliye Vekili Ferit Beye
fendi diyorlar ki; bahriye zabiti bedava para al
maktadır. Bendeniz bundan dolayı Maliye Vekili 
Beyefendiye beyanı teessüf ederim. Mazbataya 
bövle bir sev yazılmaz. 

" M E H M E Y R A G I P B. (Amasya) — B u arsa
yı Amasya ve Sinop mebusları bilirler. Bunun 
ne kadar kıymeti vardır. Bize malûmat versin
ler. de biz de ona göre beyanı mütalâa edelim. 

HAKKI HAMİ B. (Sinop) — Reis Bey ben
deniz ikinci olarak söz istemiştim. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Efendim, 
Mesele; bir arsanın Sinop belediyesine terkedilip 
edilmemesi meselesidir. Hoca Vehbi Efendi di
yor ki, böyle milletin malını belediyeye terketme-
•ğe Maliye Vekilinin ne salâhiyeti vardır, acaba 
Sinop beleliyesii milletin malı değil mi? 

VEHBİ Ef. (Konya) — Değil ya. 
YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Değil mi? 

Doğrudan doğruya bu arazi o memleketin malıdır. 
O memleketin içinde bulunan şey... (Hayır sa-
daları). 

VEHBİ Ef. (Konya) — Beytülmal belediye
ye terkolunmaz. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Efendim, 
belediye de beytülmaldır. Şimdi efendim iyi dü
şünmeli. Tersane, burası benimdir demiş, sonra 
Tersaneden Maliyeye intikal etmiş. Maliye Ve
kili de, emini beytülmaklir. O da, belediyeye ter
ki muvafıktır diyor. Ne mazarratı vardır? Yal-
niz bence, bir şart konulmazsa bir mazarrat var
dır. Eğer o şart konulursa bu mazarrat ta kalk
mış olur. Şayet bunu belediyeye terkederseniz -
ki edip etmemek sıizin elinizdedir - yalnız bende
nizin hatırıma gelen şeyi söylüyorum ve zatı âli
lerini tenvir ediyorum. Belediye onu hiristiyan-
lara vesaireye satmasın (Bravo sadaları). Eğer 
Belediye para kazanacağım diye hiristiyanlara 
satarsa, zaten Sinopta binlerce mefsedet vardır, 
onu tezyit ve teşdit etmiş oluruz. Bendeniz bu
nun kabulü takdirinde bu kaydın da kanuna ilâ
ve edilmesini teklif ediyorum. İster kabul edin, 
ister etmeyin. 

HAKKI HAMİ B. (Sinop) — Efendim, Si
nop belediyesine terkine lüzum gösterilen bahçe 
hakkında mâruzâtta bulunmazdan evvel Sinop'un 
bugünkü vaziyeti hakkında cüzi malûmat arzede-

I rek Heyeti Celilenizin bubapta Sinop ahali ve be
lediyesine muavenet mi etmesi icabediyor? Yok
sa arsayı da vermemesi mi İcabediyor, bittabiî 
onu Heyeti Celileniz o zaman takdir buyurur. 
Efendiler; Sinop'un maatteessüf sülüsünden zi
yadesi muhtelif zamanda vukuua gelen iki ha-
rikta yanmış ve burada bulunanlardan bir kısım 
halk fakrü zaruretin haddi gayesine vâsıl ol
ması ve meecanen de kereste katedilmemesi yü
zünden şehri terk ile köylere çıkmağa ve bir kıs
mı da bir haneye sekiz, on aile sıkışmak sure
tiyle ve hattâ bir kısmı, değil insanın; hayva
nın bile yaşamasına müsait olmıyacak birtakım 
mağaralara sığınarak orada vakit geçirmek için 
çalışıyorlar. Bu derece fakrü zarurete duçar 
olmuş bir kasaba ahalisine ait bulunan ve fa
kat her ne dense lüzumuna binaen Hükümetin 

\ vaktiyle vazıyed etmiş olduğu bir arsanın bu
gün lüzumu refedildikten sonra . . . (Gürültü
ler). Efendim bu bir zaman bahriyeye geçmiş 
imiş, sonra maliyeye geçmiş. Binaenaleyh bun
da bütün Hazinenin hukuku olmak itibariyle 
müstakillen Sinob ahalisine aidiyeti yoktur. 
Bu ,doğrudan doğruya maliyeye aittir. Hazine
ye vermek icabeder diye ısrar edip burada dur
mak; Sinob ahalisini hiç nazarı itibara alma
mak demektir. Yalnız Yahya Galib Beyefen
dinin mütalâaları üzerine bir hakikati daha ar-
zetmek istiyorum. Bugün bunun gibi orada lü
zumlu görülmemesine binaen füruhtu ieabeden 
birçok arsalar var. Hükümet bunları müzayedeye 
çıkarmıştır. Keşke bundan daha kıymetli Top
hane tâbir ettikleri bir yer vardır ki, onun da 
belediyeye terki mümkün olsaydı ve orada be
lediye; borsa gibi bir şey vücude getirse idi. 
Fakat emin olunuz, o yerler hiristiyanların eli7 
ne geçecektir. Çünkü ahali katiyen böyle bir 
arazi tedarik edecek ve mubayaa edecek halde 
değil. Zaten mesken tedarik etmeğe muktedir ve 
kuvvei maliyesi olmıyan bu ahali o yerleri ala-
mıyacak ve hiç bir suretle Sinob'la alâkası olmı-
yanlarm eline düşecek ve maazallah bu bahçe 
belediyeye terkedilmediği takdirde, Yahya 
Galip Beyefendinin korkmuş olduğu tehlike ol-
vakit görünecektir., Yalnız belediyeye bunun 
terki halinde bir faidesi de mevcuttur. 

Bugün için Hükümete lâzım değildir. Fakat 
bir zaman gelir ki yine orası bazı inşaat için 
iade edilebilir. Fakat başkasına verdiğimiz tak
dirde ondan almak gayet müşkül olacaktır. 
Fakat belediyenin elinde olursa, belediye zaten 
milletin maıdır. Yine Hükümet icabederse iste
diği zaman alabilir ve belediye burayı ne sat
mak için ve ne de başka şey için istiyor. Sinob 'u 
teşrif eden zevat bilirler k i ; Sinob ahalisinin 
bugün tenezzüh edecek bir mahalli yoktur. E-
fendiler; akşama kadar çalışmış olan bir adam 
her halde yarım saat teneffüs etmek için bir yer 
ister. Sinab'da katiyen böyle teneffüs ede-

I cek yer yoktur. Bir defa bu bahçe belediye dai-
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resine muttasıldır. Belediye dairesine muttasıl 
olan bu bahçe bir park haline sokulacak, on
dan sonra içerisinde bir iskele yapılacak. Şüp
hesiz bundan hem memleketin ahalisi istifade 
edecek ve hem de haricen gelecek olan emtiai 
ticariyenin ve dahilen sevkolunacak olan tüc
car emtiasının sevk ve naklinde de sürat ve men
faat 'temin edilecektir. Buranın belediyeye ve
rilmesi zaruridir. Belediyenin para ile alması 
cihetine gelince; belediye bugün arzettiğim veç
hile, on liraya alın dense, yanmış, harap olmuş 
bir memleket on liraya burasını almak kabili
yetinde değildir. Onun için istirham ederim, 
milletin malım yine millete bahşedeceksiniz. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Efendiler 
burada Sinob ahalisinden bahsedildi. Biz de iş
tirak ederiz. Fakat ortada bir tersane bahçesi 
vardır ve bu da Bahriye Nezaretine lâzımdır. 
Her halde bizim Müdafaai Milliye Vekâletine 
merbut bir bahrî şubemiz vardır. Oradan sorul
malıdır, belki bugün bahriye şubesine lüzumu 
vardır, ondan sonra Sinob ahalisine verebiliriz. 
Sinob ahalisini düşüneceğiz diye koca bahriyeyi 
feda etmek doğru değildir. Bu böyledir. Ev
velâ bahriye şubesinden sorulmalı. Bu arsa ' 
lâzım mı, değil mi? . . . . 

Saniyen: Maliye Vekili Ferid Beyefendi; beş 
on bahriye zabiti boşuna para almakta diye bir 
şey yazmış. Ben onun zihniyetine şaşarım. Ken
disi Heyeti Vekiledendir. Heyeti Vekileden biri 
böyle bir şeyi nasıl düşünür de söyler. Demek 
Heyeti Vekilede tesanüt yoktur. Burası bahri
ye zâbitanıııa vazife olarak verilmiş. Rica ede
rim. Onun memuriyetinin çok işi olmadığından 
dolayı o zabitin ne kabahati- vardır ? Böyle bir 
mazbatada çekiştiriliyor. Hem de Heyeti Ve
kileden olan Ferid Bey tarafından . . . . Beyanı 
teessüf ederim. Sonra bu mesele hakkında bah
riye şubesi fikrini bildirmelidir. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Bu, vilâyet şûra
larına ait bir meseledir. Bizim tahsis edeceği
miz şeyleri yarın vilâyet şûraları inikat eder et
mez zaten alacaklardır. Bu da o zaman mevzuu 
müzakere olur. 

HAMDÎ NAMIK B. (İzmit) — Efendim Veh
bi Efendi Hazretleri buyurdular ki ; bu, millete 
ait değildir, Hazinei millete aittir. Belediyeye 
vermeği bendeniz anlamıyorum. Belediye ile 
millet ayrı gayrı şeyler midir? 

MUSTAFA Ef. (Ankara) — Ona şüphe mi 
var? 

HAMDİ NAMIK B. (Devamla) — Her za
man halkçı ve milletçi görünmek isteyen Vehbi 
Efendi Hazretlerinin bunu nasıl söylediklerine 
hayret ediyorum. Mamafih şunu da demin arz 
ve izah ettim ki: Efendiler buna Bahriye Neza
reti vaktiyle fuzulî olarak vazıyed etmiştir, is
tirham ederim, memleketin orta yerinde bulunan 
bir arsanın Bahriye Nezaretine ciheti aidiyeti 

nedir? Evvelce fuzulî zaptetmiş idi ve arzetmiş-
tim ki : Efendiler, böyle iki, üç dönümlük mahal
de ne tersane yapılır, ne fabrika yapılır. Buna 
imkân yoktur. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Yalnız park 
yapılır. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Siz onu tak
dir edemezsiniz!.. 

HAMDİ NAMIK B. (Devamla) — Zatı âlini
ze de cevap vereceğim. Eğer siz iki dönümlük 
yerde tersane, fabrika yapılacağını takdir edi
yorsanız, ben de hiçbir şey anlamadığınızı id
dia ediyorum. Rica ederim bahriyelisin, iki dö
nüm yerde tersane nerede olur, hangi fabrika 
olur? ve Sinob'da namütenahi arazii haliye var
dır. Bahriye Nezareti istediği yerde tersane 
yapar. Sonra Ziya Hurşit Beyefendi buyurdular 
ki, Maliye Vekili; orada fazla zabit ve efrat is
tihdam edildiğinden dolayı beyanı teessüf edi
yor. Fakat arzedeyim ki; orada tersane memu
ru namiyle bir kolağası istihdam ediliyor, bir 
kaç da nefer. Bendenizin orada iki buçuk se
ne memuriyetim vardır. Gelen tersane memur
larının sabahtan akşama kadar kahvede iskan-
bil oynamaktan başka vir vazifeleri olmadığını 
bütün Sinob halkiyle ispat ederim. Neferlere 
gelince, koyun çobanlığından, bostan ekmekten 
başka bir iş görmediklerini yine Sinob ahalisi 
ile ispat ederim. Esasen memlekete ait olan bu 
arsayı memleketten esirgemeyi Meclisi Âli
nizin kabul etmiyeceğinize bendeniz eminim. Bina
enaleyh istirham ediyorum, orada bir iskele ve
ya bir park yapılacaktır. Bunu lütfedin. (Mü
zakere kâfi sadaları). 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el 
kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Yalnız park . 
ve iskeleden bahsedildi, öyle bir kayıt ile bele
diyeye terkedilir mi? Mutlak olarak terkedilir, 
belediye ne yaparsa yapar. 

REİS — Saruhan Mebusu Reşat Beyin bir 
takriri var: 

Riyaseti Celileye 
1330 yahut 1331 Muvazenei Umumiye Kanu

nunun hükmü elyevm meri olan bir maddesinde 
«Bu-gibi emlâk ve arazi mahallî maarif ve be
lediyelerine terkedilebilir» diye bir madde var
dır. Bu takdirde yeniden kanun istihsaline ma
hal yoktur. Bu cihetin tetkiki için müzakere
nin vakti ahara talikini teklif ederim. 

Saruhan 
Reşat 

REİS — Bu takriri nazarı mütalâaya alanlar 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi efendim. Ba-
yazit Mebusu Refik Beyin takriri : 

Riyaseti Celileye 
Belediye tarafından bilâhara ifraz ve satıl-
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mamak şartiyle terkini teklif ederim. I 

5 . I I . 1337 
Bayazıt | 

Doktor Refik I 
REİS — Lâzistan Mebusu Ziya Hıırşit Beyin 

Riyaseti Celileye 
Sinob Tersane bahçesinin ciheti aidiyeti ha

sebiyle belediyeye terk edilmezden akdem bir 
kerre Müdafaai Milliye Vekâleti Bahriye şubesi
nin fikrinin alınmasını ve bu teklifin Müdafaai 
Milliyeye havalesini teklif eylerim. 

Lâzistan Mebusu 
Ziya Hurşit 

(Lüzumu yok sadaları). 
•S. SIRRI B. (Yozgad) — Mazbatada Müdafaai 

Milliye Vekili Paşa Hazretlerinin imzalarını gö
rürlerse muvafakatlerini anlarlar. 

REÎS — Lâyihai ka.ıuniye Heyeti Vekileden 
gelmiştir. 

ZİYA HURŞİT 13. (Lâzistan) — P a ş a bile
mez. (Gürültüler). 

REÎS — Müsaade buyurun efendim. Malûmu 
âliniz derdesti müzakere olan kanun lâyihaları 
hiç bir zaman, vekâletlere tevdi edilmez. Çünki 
Ruznamenin hergün birer sureti Heyeti Vekileye 
gidiyor. Müzakere edilecek mesaili onlar tetkika 
mecburdur. Binaenaleyh Ziya Hıırşit Bey tak-
rii ierinı izah etmek isterlerse buvursunlar. 

ZİYA HURŞİT B. (Lâzistan) — Efendim 
böyle mesul vekâletlerden maksat zaten bu gibi 
şeylerdir. 

Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretleri ter
sane işini anlayamaz... Bunun bir Tersane şubesi 
vardır. (Güıü'.üler) Arzedeyim, Bahriye şubesi 
buna lüzum gösterirse biz bunu nesil terkederiz? ı 
muvafık değildir. Birkere Paşa Hazretlerine ha
vale ederiz, Bahriye . şubesi müdürünü çağırır 
onun fikrini alır, o da muvafık görürse o vakit 
biz de burayı belediyeye terkederiz. 

REİS — Ziya Hurşit Beyin takririni nazarı 
mütalâaya alanlar lütfen el kaldırsın (Red sa
daları) kabul edilmedi efendim. 

'Riyaseti Celileye 
Bu arazi meselesi vilâyet, şûralarına aittir. 

Kabul edilen kanunun aleyhine mukarrerat itti
haz etmek caiz değildir. Hususu mezkûrun doğ
rudan doğruya Sinob şûrasına ait olduğunun 
tahtı karara alınmasını teklif evlerim. 

5 Şubat 1337 
Erzurum 

Salih 

REÎS — Salih Efendinin takririni nazarı 
mütalâaya alanlar lütfen el kaldırsın. Alınmadı 
efendim. Kanun bir maddedir ve tâyini esami ile 
reyi âlinize arzedeeeğim, (Belediye tarafından ı 
bilâhara ifraz ve satılmamak şartiyle fıkrasının) 
maddeye ilâvesini reyi işari ile arzediyorum. , 
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I Bu takriri nazarı mütalâaya alanlar lütfen el 

kaldırsın. 
I HASAN BASRİ B. (Karesi) — Kanun kayit 
I ile kabul olunmaz. Belediyeye kayd ile bir mal 

verilemez. 
REİS — Takriri nazarı mütalâaya almıyan-

lar lütfen el kaldırsın. Takrir nazarı mütalâaya 
alındı. Birinci maddeye ilâve edeceğiz. 

MADDE 1. — Sinob'da Tersane namiyle 
mevcut olan arazi bilâhara ifraz edilmemek ve 
satılmamak şartiyle mahallî belediyesine terke
dilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi tebliğinden 
itibaren meriyülieradır. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Müdafaai Milliye ve Dahiliye Vekilleri memur
dur. ' 

REİS — Tâyini esami ile reyi âlinize vazecli-
vorum. Reylerinizi ihzar buyurunuz. 

TUNALI HİLMİ B. ( B o l u ) — Müdafaai 
Milliye Vekâletinden geldiğini söylüyorlardı. 

REİS — Ara tasnif edilinceye kadar Tedariki 
Vesaiti Nakliye Kanununun tadiline dair olan en
cümen mazbatasının müzakeresine geçelim. 

3. — Erzurum Mebusu Hüseyin Avni B<wıin, 
Vesaiti Nakliye Kanununun tadiline dair teklifi 
kanunisi ve Müdafaai Milliye Encümeni maz
batası. (2/206) 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
MADDE 1. — Vesaiti nakliye tahrir memur

ları karyelere kadar giderek tahrir muamele
sini köylerde icra edecektir. 

MADDE 2. — Bu kanunun. icrasına Müda
faai Milliye Vekili memurdur. 

İşbu kanunun kabulünü teklif ederim. 
10 Kânunuevvel .1336 

Erzurum Mebusu 
Hüseyin Avni 

Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 
Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Bey tarafın

dan verilip müstaceliyet kararivle encümenimize 
havale buyurulan Tedariki vesaiti nakliye komis
yonlarının köylere kadar giderek muamelei tah
ririye yapması hakkındaki lâyihai kanuniye mü
zakere edildi. 

Tedariki Vesaiti Nakliye Kanununun mevadı 
mahsusasına tevfikan mezkûr komisyonun Âzayi 
tahliyesinden olan Ahzıasker zabiti riyaseti tah
tında meclisi idareden bir âza ve kaza belediyesin
den müntehap bir baytardan veya nalbanttan ki 

i ceman üç kişinin harcırah ve yevmiyeleri tesviye 
edilmek şartiyle köylere kadar giderek tahrir yap-

I masına dair ye kanunu mezkûrun bu baptaki me-
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vadinin berveçhiâti tadilen kabulü encümenimizce 
takarrür etmiş olmakla Heyeti Umumiyeye arze-
dilmek üzere Riyaseti Celileye takdim kılındı. 

Tedariki Vesaiti Nakliye Kanununun yirmi ve 
yirmi birinci mievaddı muaddelesi yerine kaim 

mıaddei kanuniye lâyihası 

MADDE 1. — Tedariki vesaiti nakliye komis
yonu bir ahzıasker zabiti ile meclisi idareden 
müntehap bir memurdan ve bir baytar veya 
nalbantla bir kâtipten mürekkep olacak ve işbu 
komisyon ahzıasker zabitinin riyasetinde olarak 
mensup oldukları ahzıasker şube mıntakasındaki 
vesaiti nakliyeyi karyelere kadar giderek tahrir 
edecektir. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren iner'idir. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Müda-
faai Milliye ve Dahiliye ve Maliye Vekâletleri 
memurdur. 

10 Kânunusani 1337 
Müdafaa Milliye En. R. Kâtip 

Bolu Bayazıt 
Yusuf İzzet Doktor Refik 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim bu mesele, 
geçenlerde Hacı Mustafa Efendinin takriri mü
nasebetiyle burada mevzuubahis olduğunda ha
tırımda kaldığına göre Heyeti Aliyye bir karar 
verdi ki; Müdafaa i Milliyeye tebliğ olunsun, bu 
kanun maddesi çıkıncaya kadar ahali izaç olun
masın, dendi idi. Maatteessüf Heyeti Aliyyenizin 
o kararı hic fayda etmemiştir. Bugün malûmu
nuzdur ki köylüler hâlâ izae olunuyor. Ya bu 
heyet kararının tesiri var, ya yok. Ya itaat etmek 
lâzım, ya değil. İtaat etmek lâzımdeğilse burada 
içtimaa hiç lüzum yok. Eğer itaat etmek la
zımsa buradan tebliğ olunan karara kemaliyle 
dairei aidesinin itaat etmesi lâzımdır. Bu mese
leyi müdafaa için buraya bir efendi gelip gelme
diğini sorduğumun sebebi de o efendiden bunu 
soracaktım. Şimdi kimden sorayım? Karşımda 
kimse yok ki. Bu köylülerin çektiği nedir? Köy
lülerin fedakârlığı ve hizmetleri cümlenin malû
mu olduğu halde, şu kış gününde oraya gidecek 
bir memuru esirgemekle bir köy ahalisini maliyle, 
caniyle tahrip etmekteki mana nedir? Herhalde 
bu maddei kanuniyenin kabulünü teklif ederim. 
Yalnız şurada bir şey vardır. Baytar var, bir za
bit var. Sonra bir de nalbant var. Ben nalbandı 
zait görüyorum. Heveti idaremden birisi olabilir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) .— Baytar 
bulunmadığı surette nalbant olacak Hocafendi. 

VEHBİ Ef. (Devamla) — Amma o kavi t 
yok efendim. Ya baytar veya nalbant olmalıdır. 
Bunun birisi kâfidir. Sureti müstacelede maddei 
kanunivenin kabulünü teklif ediyorum. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu)* — Arkadaşlar, 

Meclisin açıldığı günden bu dakikaya kadar zan-
nımca değil, en derin kanaatmıca bu kadar mü
him bir kanun çıkmamıştır. Fakat bu mühim ke
limesindeki mana tamamiyle mühimmin göster
diği mana değildir. Memlekete, halka hizmet iti
bariyle en feyyaz bir manadır. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — (En) i kal
dır. Sarf hatası vapıyorsun... 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Demek 
oluyor ki bu hatam, kanaatimin coşkun olmasın
dan ileri geliyor. Efendim bu kanun dolayısiyle 
bir hatırayı arzetmek isterim, Üç yüz yirmi yedi
de Balkan harbinde Bayburt'ta bulunuyordum. 
Hayvanlara tabak hastalığı arız olmuş. Kar düş
müş, yerlerde buz halini almış, kapılar bir 
tonluk var. Hayvanlar, tabak hastalığına uğra
yan o havanlar ağıllarından çıkıp su içmeğe gi-
demiyorlarken üçer, beşer, onar saatlik yerden -
ki o vakit beş saatlik şartı da yoktu - kasabaya 
kadar getiriliyordu. Şube reisi ve sair arka
daşlara rica ettim. Köylünün ayağına kadar 
gidelim. Köylü harcırahını da verir dedim. 
Şöyledir, böyledir dedim. Mümkün değil kabul 
ettiremedim. Fakat ertesi sene ısrar ettim. Na
musuma itimadınız varsa size son derece rica 
ediyorum. Her türlü maddi ve mânevi mesuliyet 
benim üzerime olsun ve ben deruhde ettiğim me
suliyeti emin olunuz icabeden makamatı resmi-
yede tanıttıracağım ve sizi tamamiyle masum 
göstereceğim. Köylülerin vâit ettikleri harcı
rahları alınız, köylere kadar gidiniz dedim. 
Buna da itimat ttiler. Kanunun hilâfında arka
daşlarım köylere kadar gittiler ve o mübarek 
köylülerin dualarım kazandılar. 

BİR MEUPS B. — Kaç senesinde idi? 
TUNAL IHİLMİ B. (Bolu) — Balkan har

binde, o günden bugüne kadar kalbimde kalmış 
ve ara sıra daima tazelenmiştir. Teşekkür ede
rim Hoca Efendi Hazretlerine, ben bütçe müzake
resinde ortaya koymak isterken bu teklifi kanuni
de bulundular. Evet, son derecede teşekkür ediyo
rum ve bu günkü müzakere dolayısiyle Heyeti 
Celilenizi tebrik ederim. Çünkü halkçılığın 
en derin bir noktasına dokundunuz. Çünkü köylü 
bu milletin, bu memleketin temelidir. Arkadaş
lar ; bu kanuna itiraz edilebilir. Hangi noktai na
zardan? Üç noktai nazardan. Evvelâ malî nok
tasındaki: Bütçe açılacak, bütçe açığı büsbütün 
genişliyecek, köylere gidilmek dolayısiyle bir 
milyon lira daha artacak, artsın. Geçen gün 
bütçe vesilesiyle uzun bir takrir takdim etmiş 
idim ki o vakit de arzetmiştim. Memurun çok
luğu, masrafın çokluğu katiyen beni korkut
maz. Elverir ki feyyaz membalara hizmet edile
bilsin. Telâfii mafat temin ederlerse millet, 
Devlet bilâkis daha ziyade kazanır. Maatteessüf 
tekrara mecburum. Ufak bir hesap yaplım. Ben 
köylüyüm, üç saatlik köyden kalkıyorum. Bura
ya geliyorum. Güya üç saat de bekliyorum, üç 

I saatte dönüp gidiyorum. Değil ya... Üç günü "de 
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öper başıma koyarım. 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Hilmi 
Bey, evvelce söyledin o lâfları birader . . . 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) (Devamla) — 
Hatırlatmak isterim. Zatı âlinizin hafızası kuv
vetli olur da benimki olmryabilir. Bulunmıyan 
arkadaşım olabilir. Bahusus köylü için, Memiş ' 
çavuşum için dinleyiniz efendim (Sesler: Kanun 
Heyeti Umumiyenin arzusu üzerine teklif edil-
di). 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Sözünüz 
zaittir. Hemen sözünü bitir. 

TUNALI HtLMİ B. (Bolu) — Pek iyi arka
daşlar, müttefikan el kalkmazsa köylünün bed-. 
duasına uğrarsınız (Handeler). 

RElS -— Kanunun aleyhinde söz söyliyecek 
varsa buyursun (Hayır sesleri). 

MALİYE VEKİLİ FERlD B. (İstanbul) — 
Efendim, bu hususta Müdafaa! Milliye Encüme
ni tarafından takdim edilen teklifi kanuniyi 
.gördüm. Onun mazbatasında; köylüler tarafın
dan harcırahı verilmek şartiyle, diyorlar. - Fa
kat kanunda mevzu değildir. Şimdi eğer köylü
ler. tafafmdan harcırah verilmek şartiyle ise ta-. 
biî kanuna da dercedilmek lâzımdır. Değil ise 
(gürültü) arzedeyim efendim, harcırah veriyor
lar demedim. Verdirmek mevzuubahis olamaz. 
Biz şimdi kanundan bahsediyoruz. Verdirmek 
gayrikanuni ve gayrinizami bir surette olur, bir 
suiistimal olur. Binaenaleyh eğer Müdafaai Mil
liye Encümeninin arzusu bu tarzda ise, yani arzu 
eden köylüler harcırahlarını vermek şartiyle ise 
bunu tasrih etmek, bunu kanunda tesbit eyle
mek lâzımgelir. Doğru olmakla beraber doğ
rudan doğruya emvali umumiiyedenbu harcıra
hın verilmesi lâzımgelirse, bunu şimdi Müda-
faai Milliye Vekili Paşa Hazretleri bendenize 
söylediler ve dediler k i : Şimdiki halde bu mas
raf bunun dört misline baliğ olur. Binaenaleyh 
ne yaparız? buyurdular. Bu noktai nazardan 
bendeniz teklif ederim. Buna bir defa Muvaze-
nei Maliye Encümeni baksın. Kaç lira tutacak
tır? Çünkü bilmediğimiz bir şeyi yapmıyalım. 
Yok müzakere edeceğiz derseniz, miktarını tes-

. bit etmeden, kararlamadan bîr masraf deruhde 
etmiş olursunuz. Bilâhara onun altından ihti-
malki kalkamayız, doğru değildir. Her halde 
Heyeti Celile bir karar verirken; ne kadar mil
yon sarf ettiğini bilerek adımını atmalıdır. Yok 
kararlamadan bir şey verirseniz o vakit bendeniz 
de kararlamadan bir şeyler söylerim. Derim k i ; 
kararlamanızı kabul ediyorum. Siz de bana ka
rarlamadan tuzun üstüne üç kuruş verirseniz 
kabulüm. Hiç hesap görmemek üzere . . . Yok 
bir taraftan bu tarzda masraf verip obir ta
raftan varidatını bana vermiyecek olursanız ta
biidir ki Heyeti Vekile bu tarzda bir masrafı 
deruhde edemez . . . Hiç olmazsa bilmek isteriz. 
Miktarı neye baliğ oluyor? Yüz bin lira ise bu 
kabul. Fakat daha fazla bir şey olursa, Heyeti 
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Celileniz de bunu deruhde etmek istemez. Çün
kü vaziyeti maliyemizi baştan aşağı ihlâl etmek 
mahiyetinde olur. Binaenaleyh istirham ede
rim; Muvazenei Maliye Encümenine yirmi dört 
saat için veriniz. Bir kere encümen tetkik et
sin. Masraf nedir? O masraf üzerine Heyeti Ce
lileniz de bilerek karar versin. Kararlamadan 
Devlet gemisi yürümez. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Arkadaşlar, 
dikkat! Kanun suya düşüyor. 

TAHSİN B. (Aydın) — Bendenizin mâruzâ
tım Beyefendinin takririnde münderiçtir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakâri) — Varidatın 
tezyidine hacet kalmadan tediyesini kabul buyu
ruyor musunuz? 

MALİYE VEKİLİ MERİD B. •— Yani yüz 
bin liradan fazla olmamak şartiyle 

MAZHAR MÜFİD B. — O halde varidatın 
tezyidine lüzum yok değil mi? 

MALİYE V. FERİD B. — Fakat ondan 
fazlası olursa idare edilemez. Efkârı âlinize ter
cüman olarak kabil olabilen şeyi arzediyorum. 
Fakat bunun fevkinde bir masraf çıkacak olur
sa o zaman bütçeniz bunu deruhde edemez. Bina
enaleyh ariz ve amik tetkik etmeli, kararlama
dan iş yapmamalı. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehri) — Efendim, 
bendeniz kemali teessüfle görüyorum ki ne va
kit milletin menafime ait bir mesele mevzuuba
his olursa hemen para meselesi meydana çıkar 
efendim, rica ederim. Her kazada ahzi asker 
şubeleri var. Bu ahzi asker şube reislerinin alt
larında hayvan var efendim. Köylülerimiz za
ten mükrimdir Büyük büyük hanedanlık ya
parlar. Ahzi asker reisi orada on para sarfet-
mez. Ne hayvan için sarfeder, ne de kendisi için 
sarf eder. Bianenaleyh yüz binlerle masraf gös
termek hesabını bendeniz ebediyen anlamam. 
Neden gösterecekmiş? Yüz, iki yüz bin lira ne
den tutacakmış? Meclisi idareden bir âza verir
ler. Eğer hayvan yoksa, hayvan ücreti kaç ku
ruştan ibaret ise onu hayvana bindirir, kendi 
köyüne götürür. O köyden de: öteki köye gö
türür. Binaenaleyh on para harcırah lâzîmgel-
mez. Bu meseleyi de vaktiyle ortadan kaldırmak 
İster. Köylüler ahzi asker reislerinin ellerinden 
mahvolmuş bitmiştir. Bu zülüm, taaddi elvermi-
yormu da bütün bütün idame ettirmek istiyor
lar? Sonra Maliye Vekili Beyefendi Hazretleri 
ne zaman bir mesele olsa; filân meseleye yüz 
bin lira zammediniz diyor. Ona zammet, buna 
zammet. Bunu kim verecek? Verecek o köylüdür.' 
Bugün o köylü mahvolmuştur. Bir taraftan ah
zi asker reisleri bitirmiştir, bir taraftan jandar
malar bitirmiştir, bir taraftan.da biz zammede
lim. Vergilere zammetmek suretiyle köylüleri bi
tirelim. Neticesi ne olacak Allah bilir. 

MALİYE VEKİL FERİD B. — Efendim ah
zi asker reisleri bu milleti bitirmiştir. Ben de be
raberim. Hangisi fenalık ediyorsa yakasını tut-
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malı ve aşmalı. Jandarmalar fenalık etmiştir. 
Kezalik yakasını tutmalı, takip etmeli ve aşmalı. 
Tamamen doğrudur. Fakat ..Beyefendi Hazretle
rinin buyurdukları veçhile; bilâheşap bu iş. ida
re edilemez. Niçin? Müsaade buyurun arzede-
yim. 

YAHYA GALÎP B. — Bilâheşap değil Be-
vefendi. i 

.MALÎYE'-VEKİLİ FERİT B. — Müsaade 
buyurun arzedeyim. Bilâ harcırah derseniz o 
zaman bir kanunla olur. Ahziasker heyetleri, 
Meclisi idare âzası oraya gitmek için kanunumuz 
vardır, harcırahını alır. Binaenaleyh, bu işi 
yapmak için harcırah vermiyeee§iz, diyebilirsi
niz. Harcırah vermeyeceğiz, bu adamlar har-
cırahsız gidecek. Fakat o zaman harcırah kanu
nuna ait bulunan o maddeyi tadil edersiniz. Der
siniz; ki, buna harcırah verilmiyeecktîr. bakınız 
görüyorsunuz ki, harcırah verilsin, verilmesin, 
gidilsin gidilmesin meselesi - refiki muhteremim 
ne kadar hiddet buvurursa. buyursun - bir mese-
lei malivedir. Bu mesele ' kararlamadan halledi
lemez. Günkü siz harcırah kanununu ilga'etme
dikçe, o giden adamlar - Kendileri de nekâlâ bi
lirler ki. - giden adamlar derakap kâğıtlarını 
hazırlarlar, ve harcırah nizami ve kanunilerini 
derakap gelirler, isterler. Bir haktır, bir hak
kı mükteseptir. Harcırah Kanununu tadil 
ederseniz: harcırah almasrn derseniz elinizdedir. 
İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hattâ darrW-
latmasr da refedersiniz. Eğer Vekâleti aidesi bu
nu kabili tecviz görürse o'da kalkar. Efendiler! 
Her istediğiniz şevi yanabilirsiniz. Fakat yantı-
ğımz şevlerin muta olabilmesi, kabiliveti tathiki-
yesi olabilmesi için, mevcut kavanin ile telif ve 

tclfik edilmeli, ondan sonra meydana çıkarılma- ' 
bdır. Bir tarafını. böyle vapmryaeak olursanız 
öbür taraf sarkar ye buna da idare denmez. 

Dr. REFİK B. (Bayazrt) ~ Fakat bendeniz 
yalnız bir şey tasrih edeceğim. Köylüler harcı
rahlarını tesviye etsin diye Maliye Vekili Beye
fendi buyurdu. Mazbatamızda öyle değildir. 
Ahziasker riyasetinden bir âza, meclisi idare
den bir âza ve kaza belediyesinden mün'tahap' 
bir baytar!a bir nalbattan ibarettir ki, ceman 
üç kişinin harcırah ve yevmiyelerinin tesbiti şar-
tiyle diye yazılmıştır ve alelıtlak yazılmıştır. 
Yani köylülerden değildir efendim, 

MALÎYE VEKİLİ FERİT B. — O halde 
tahsisatını vermeli. 

Dr. REFİK B. (Devamla) — Encümende 
tetkikatrmız esnasında Müdafaai Milliyeden ge
len memur ile, uzun uzadıya bu husus görüşül
dü. ; 

REÎS —• Heyeti umumiyesi hakkında müza
kereyi kâfi görüyor musunuz? Kabul etmez
seniz devam ederiz, • müzakereyi kâfi gö
renler lütfen el kaldırsın. İndiriniz. Lüt
fen ellerinizi, müzakereyi kâfi görme

yenler lütfen • ellerini kaldırsın. Müzakere kâfi 
görüldü. 

(Birinci madde tekrar okundu). 
REİS —• Şimdi efendim, bir takrir var. 

Kırşehir Mebusu Yahya Galip Beyin 
maddenin tadiline dair bir takriri var, 
Maliye Vekili Ferit Bey'n de, teklifin 
Muvazenei Maliye Encümenine gönderil
mesine dair teklifi var. Evvelâ Muvazenei Ma
liye Encümenine. 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Reis Be
yefendi: eğer harcırah yermiyorsanız Muvaze
nei Mali ve ve çelmesine lüzum kalmaz. 

MALÎYE VEKİLİ FERİT B. (Devamla) — 
Verilecek diyorlar. 

REİS —••Şimdi' efendim, bir meselei müte-
kaddime var. Muvazenei Maliye Encümenine 
.eritsin mi. gitmesin mi? Heveti Celilenizin karan 
bunu- halleder. Muvazenei Maliye Encümenine 
tevdiini kabul buyuranlar lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edilmedi. Encümenin teklifinde; 
komisyon riyaseti, şube reisine veyahut şubeden 
giden zabite aittir. Yahya Galip Beyin teklifi 
ise riyaset; ciheti mülkiyeden giden zata aittir 
suretin dedir. [11 (Muvafık sadalan). 

YAHYA. GALİP B. (Kırşehir) — Giden as
kerî memurlara soz söylenmez ki, 

REİS — Encümenin mütalâası var mı? Mü
dafaai Milliye Vekâletinin bu riyaset meselesi 
hakkında mütalâası var mı efendim? 

Dr. REFİK B. — Israr etmiyorlar. 
REİS -— Yahya Galip Beyin bu takririni ka

bul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 
MALÎYE VEKİLİ FERİT B. — Reis Be

yefendi, müsaade buyurur musunuz? efendim. 
Müdafaai Milliye bunu kabul ediyor. Amma ka
biliyeti tatbikiyesi yoktur. Çünkü ahziasker 
heyetleri tamamen paralarını almışlardır ve 
hattâ Heyeti Celilenizden para ilâvesi lâzımgeli-
yor. Harcırahını tamamen bitirmiştir. (Harcı
rah vermiyoruz sadalan). Binaenaleyh, damga
yıvapmavın demektir. 

YAHYA,GALİP B. — Evet. 
MALÎYE VEKİLİ FERİT B. — Buna be

nim aklım ermez. 
REÎS •— Birinci madde hakkında müzakere 

•kapanmıştır. Müsaade buyurun. Maddeyi ka
bul buyurduğunuz takdirde harcırah meselesi 

Riyaseti Celileye 
[1] Vesaiti ?ıakliyenin muayenesi için köyle

re gidecek Heyete Meclisi idare âzalarının da it-
halile mezkûr heyet riyasetinin ciheti mülkiyeye 
tevdii suretiyle maddenin tashihini teklif eyle
rim. 

2 Şubat 1337 
Kırşehir 

Yahya Galip 
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ikinci meseledir. Harcırah verilmemesi lâzım-
geliyorsa ikinci hir takrir vardır, okutacağım. 
Verilmesi lâzımgeliyorsa; ikinci madde olarak 
teklif edilen takriri reddedersiniz. Bir kere he
yetin gidip gitmemesine dair olan birinci mad-
maddeyi reyinize vazediyorum. Tashihat veç-
hile birinci maddeyi kabul buyuranlar lütfen 
el kaldırsın. [1] Birinci madde kabul edildi. 
Harcıraha müteallik takrirleri okuyoruz. 

Köylerdeki vesaiti, nakliyenin tetkikına gide
cek heyetlere harcırah verilmesine dair zirdeki 
maddei kanuniyenin mezkûr kanuna ilâvesini 
teklif ederim. 

5 Şubat 1337 
Kırşehir 

Yahya Galip 
Riyaseti Celileye 

Mevzuu müzakere olan kanunun berveçhi âti 
tadilini teklif ederim.. 

Yozgad 
• •-.-• Süleyman Sırrı 

MADDE 2. ~ Kaza kaymakamı veya nahiye 
müdürlerinin dairei idariyelerini esnayı devirle
rinde refakatlarmda bulunan askerî şube reisle
ri ve bölük kumandanları ve her mahalle ve kar 
riyenin muhtarından mürekkep bir heyet mari
fetiyle vesaiti nakliyei askeriyeye vazı damga 
edilir. Bu vazifenin ifası için işbu heyete harcı
rah verilmez. 

RElS — Maddeye son fıkra olarak harcırah 
verilmemesinin ilâvesini teklif, ediyor. Fakat He
yeti Celileniz harcırah meselesini ne suretle hal
lederseniz ikinci madde olarak tedvin ederiz. 

MÜDAFAÂI MİLLİYE VEKÂLETİNDEN 
GELEK MEMURU MAHSUS — Efendiler ha-
zaratı( Tedariki vesaiti nakliye komisyonu mer
kezde olduğu halde lüzumu kadar içtima ederek 
vazifelerini bihakkın ifa edemiyorlar. Merkez
deki Heyet de hali hâzırdaki kanuna göre, yani 
bugün tatbik edilen kanuna göre, Meclisi idare
den iki âza, belediyeden iki âza ve ciheti aske
riyeden bir reis ve iki de âza olmak üzere iki 
zabit vardır. Heyetiu ekseriyetini ciheti mülki
yeden olanlar teşkil ediyor. Ciheti askeriye teşkil 
etmiyor. Böyle olmasına rağmen burada bir 
misal olmak üzere arzediyorüm. Komisyonun 
en ziyade tehirini gösteren mülkiye cihetidir. 

[1] Birinci maddenin kabul edilen son şekli : 
MADDE 1. — Tedariki vesaiti nakliye ko

misyonu Meclisi idare âzasından bir zat ve bir 
ahziasker zabiti ve baytar veya' nalbantla 
bir kâtipten mürekkep olacak .ve işbu komisyon 
meclisi idare azasının riyasetinde olarak mensup 
olduMarı, < ahziasker şube mıntakas.ındaki vesaiti 
nakliyeyi kari/yelere kadar giderek tahrir ede-
cvktir. 

lM C : İ 
Çünkü bunlann her birisinin dükkânı vardır, 
erbabı mesalihtendir. Kendisinin, bu meselede 
pek alâkası yoktur. Burada çalışan varsa o da 
sırf orduya hayvan yetiştireceğim diyen zabittir. 
Şube reisinin bile kendi meşgalesi kâfidir. Her 
vakit orada bulunamaz. Bir zabit bulundur-
duysa o zabit çok bile gelmiştir. Bugün ahzi 
asker şubelerinde 3 zabit kalmıştır. Bu üç za
bit bununla meşgul oluyor . Bir tanesi hesap 
memurudur. Şühedanın, eytam ve- eramilin, şu
nun, bunun kaydiyle, maaşatiyle ve sairesiyle 
meşgul oluyor. Bir zabit kalıyor. Maaliftihar, 
maatteşekkür arzedebilirim ki bir zabit olmakla 
beraber vazifesini görüyor. 

Şimdi hareırâh meselesi mevzuubabis olun
ca, Maliye Vekili Beyefendi Hazretlerinin buyur
dukları gibi; Harcırah Kanunnamesi mucibince 
gideceklere harcırah verilir diye buyurmuşlardır. 
Binaenaleyh gerek- harcırah kanunnapıelerinde 
ve gerekse Vesaiti Nakliye Kanunundaki bu sa
rahat ayrıca bir maddei kanuniye ile, buyur
dukları gibi ,fesih veya tadil edilmezse bu tabiî 
olamaz. Sonra memleketin bir kısmmın tahrir 
muamelesi yapılmıştır. Komisyonların bir kısmı 
vazifelerini ifa etmişler ve dönmüşlerdir. Bir 
kısımları henüz çıkmamışlardır. Paranın 
kısmı âzami, senenin nihayeti olmak münasebe
tiyle, sarf edilmiştir. Binaenaleyh harcırah me
selesinin verilmemesi meselesine gelince: Efendi 
Hazretlerinden biri buyurdular ki; köylümüz 
pek mükrimdir. Hakikaten mükrimdir. Fa
kat itiraf olunur ki o ikram harcırahın üzeri
ne olmak lâzımgelir. Müsaadeniz olursa arzede-
yim: Eskiden harcırah verilmediği için redif 
zâbitanma pek çok sui zanlar isnat olunmuştur, 
bu meselelerden dolayı. Şimdi harcırah verildiği 
halde dahi bir noktayı hatırlatmak isterim: 
Encümen üç âza koymuştur. Çünkü para mese
lesidir. Şayanı arzudur ki komisyon her tarafı 
dolaşsın ve ahali kendi yerinde getirsin, hay
vanını komisyona teslim etsin. Bu, para mese
lesi olduğu için azayı üçe indirdiler. Meclisi 
Âlinize .şunu hatırlatmak isterim ki; bu mesele 
ciheti askeriye meselesi değildir. Memleketin ve 
ahalinin nefi meselesidir. Tahrir ve damga 
meselesi yapılırsa memleketin iktisadiyatı te
min edilmiş olacaktır. Bugün şu kadar araba, 
şu kadar beygir diye dairei aidesi tertip ettiği 
zaman, ciheti askeriye elindeki cetveli aça
cak ve bakacak ki ne kadar vesaiti nakliye var
dır. Bu baktığı zaman onun ihtiyacatı mahal-
liyesini nazarı itibara alarak o suretle tertibini 
yapacak, tahrir,, damga muamelesi yapılmadan, 
filâna şu kadar hayvan verdik denildiği zaman, 
hiç şüphe yok ki vesaiti nakliyesi çok olan yer
den az bir şey alınmış olacak veya vesaiti nak
liyesi dar olan yerden çok hayvan tertip edilmiş 
olacaktır. Çünkü meçhuliyet içerisinde olacak
tır. Binaenaleyh tahrir ve damga muamelesi
nin tamamiyle iera ve ifasını millet kendisi arzu 
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etmesi İâzımgelir. Bunun için dolaşmak mese
lesinin heyeti umumiyesiyle kabul edilip edil
mediğini bilmiyorum. Yani parayı eğer Maliye 
Vekâleti ve millet temin ederse . . . 

YASİN B. .(Oltu) —Millet bunu arzu etmesi 
İâzımgelir. Milletin selâmeti için Hükümetin 
temin etmesi lâzım. 

MÜDAFAA! MlLLlYE VEKÂLETİNDEN 
GELEN MEMURU MAHSUS — Şüphesiz efen
dim millet namına. Bütçe müsait ise... Binaenaleyh 
harcırah verilmemesi meselesinde zannediyorum 
ki eiheti askeriye belki gidebilir. Çünkü asker
dir. Bûyurulduğu gibi; reisin bir hayvanı var
dır. Zabite de bir hayvan verilebilir. Zabit 
dahi gider. Efendim köylüden binsin deniyor. 
Bilmiyorum, şerefiyle mütenasip olup olmıyaca-
ğını? 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Fevkalâde 
mütenasiptir. Zaten köylü ona masraf ettirmez 
ki. 

MÜDAFAAl MİLLİYE VEKÂLETİNDEN 
GELEN MEMURU MAHSUS — Sonra en zi
yade müşkülâtı mucip olan mesele; heyeti idare
den intihap edilecek azaların dolaşması mese
lesidir. Demin de arzettiğim gibi, merkezde ye 
mahallinde dolaşmryan azalar, böyle kasabaları, 
köyleri dolaşabilecek midir? Sonra bir memuru
muz vardır. Bunu da arzemek isterim: Bir me
murumuz kalmıştır. Bunun bir ay daha devam 
etmesi şubedeki vazifesine mâni olur. Binaen
aleyh yapılacak bir tahrir muamelesi tamam bir 
tahrir olamıyaeaktır. Bundan dolayı ihtiyacatı 
askeriye daha fazla vesaiti nakliye tarhını ica-
bettirecektir ve millet de zarardide olacaktır. 
Komisyonunun her halde üç azadan mürekkep 
olması meselesine gelince, bir kere Heyeti Âli-
yenize hatırlatmak isterim ki, üç âza kâfi değil
dir. Bendeniz öyle telâkki ederim. Bir misal ar-
zedeyim . . . 

REİS — Birinci madde kabul edildi. Komis
yonun sureti teşekkülü bitmiştir. Harcırahtan 
bahsediniz. 

MEMURU MAHSUS (Devamla) —Harcırah 
verilmeden gitmek meselesi ki. Burada bir nok
tayı arzetmek isterim: Komisyon azaları tabiî 
köye gittiklerinde köy ağniyasmm evine misafir 
olacaktır.. Fıkarasınm evine misafir olmıyacak-
tır. Burada vukuagelen en büyük suiistimal 
ve kanunun evvelce tanziminde nazarı dikkate 
alman en büyük husus, komisyonu teşkil eden 
azanın çoğu ahaliden olsun hususudur Bundan 
da takip edilen gaye; birinin hakkı diğerine 
geçmesin endişesidir. Hayvan takdir fiyatı da 
bu âza meyanında oluyor. Komisyonlar bugün 
bize bir hayvan gönderdiler. Nazarı dikkatimizi 
celbetti. İade ettik. Nefsi. Ankara'da elli li
raya alınacak bir hayvan şubelerden iki yüz 
liraya geldi, Efendi Hazretleri!. Binâenaleyh 
bunlara harcırah vermeksizin ötekinin, berikinin 
evinde misafir bırakacak olursak zannediyo

rum ki, kimin hanesinde kaldı iseler o beyin 
hayvanının fiyatı artacaktır (Sesler: Harcırah 
yersen de böyle oluyor). Ciheti askeriye için ar-. 
zet'tim ki, onlar gidebilirler. Fakat efendiler, 
belediyeden veya meclisi idareden tâyin oluna
cak âza bir hükümet memuru gibi mükellef de
ğildir. Arzu ederse gidiyor, arzu etmezse gitmi
yor. Bu mesele çok müşkülâtı dâi olmuş ve bu 
müşkülâta karşı harbi umumî esnasında bir ka
nun teklif etmişler. Bu kanunda da bu memuri
yete gitmiyenler bir daha memuriyeti devlette 
istihdam edilmez denilmişti. Belediye memuri
nin istihdam edilir edilmez meselesi, kendisi için 
korkulacak bir şey değil. Meclisi idare âzası 
memuriyeti Devlette bir daha kullânılmazmış, 
bunların korkacağı bir mesele değildir. 

YAHYA GALİB B. ( Kırşehri ) — Meclisi 
idare âzası olmak için birbirlerinin sırtlarını sı
vıyorlar. 

RASİM B. ( Cebelibereket ) — Efendiler, 
bendeniz yanıldığımızı anlıyorum. Âzayi kiram
dan bazıları; bu gidecek komisyona harcırah 
verilmesin diyorlar. Bu, doğru.değildir. Beyefen
diler. Bu'gidecek komisyon, tabiî dilenci komis
yonu değildir. Her halde bunlar Hükümetin me
murudur. Binaenaleyh bir defa bu adamların 
haysiyeti şahsiyeleri vardır. Bir defa da- haysi
yeti resmiyeleri vardır. Binaenaleyh bu iki hay
siyeti bizim muhafaza etmekliğimiz üzerimize 
borçtur ve sonra harcırahsız gidecek olan bir 
heyet köylüye bâr olacaktır. (Nasıl oluyor? sa-
daları). Müsaade buyurun efendim, köylüye bü
tün bütün bâr olacaktır. Harcırahlarını vere
lim. Fakat katiyen köylüye bâr olmamalarını te
min edelim (Buna imkân yoktur sadaları). Ne
den imkân olmasın efendim? 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Birşey ar-
zedeceğim: Emin olunuz ki herhangi bir fert 
köye* giderse, mademki üzerinde memuriyeti var
dır mutlaka köylünün sofrasından yemek yiye
cektir. Bendeniz mütaaddit defalar yanımda 
eşyalar götürdüm. Vallahi katiyen çözdürmedi
ler. Kendi yemeklerini getirdiler.' Yine getir
dikleri yemeği yemek mecburiyetinde kaldım. 
Bu böyledir efendim. 

RASİM B. (Devamla) — Pekâlâ: Buna karşı 
ne diyelim? O halde harcırahsız mı gitsin efen
dim? Dilenci mi bu adamlar? Beridenizce, ma
demki bu komisyonu Hükümet tavzif ederek 
gönderecektir, her halde bunlara harcırah ve
rilmelidir. Çünkü bunların haysiyeti Tesmiyele
ri vardır. Hem de haysiyeti şahsiyeleri vardır. 

' Dilenci komisyonu değildir. İstirhamım budur 
efendim. ' • • • ' • . . ' 

•RAGIP B. (Kütahya) — Efendim maddenin 
kabul edilen şekli: ahziasker dairesinden bir 
âza; meclisi idareden bir âza; bir baytar veya
hut. nalbattan mürekkep olmak üzere bir komis
yon teşekkül ediyor. Bu komisyona da meclisi 
idare azaları riyaset ediyor ve harcırah mesele-
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sine gelince: Vesaiti nakliye komisyonunda fah
rî çalışan ne baytar, ne nalbant Ve ne de meclisi 
idare azasının köylere gidip aylarca dolaşıp ta 
bu vazifeyi bilâharcırah ifa edeceklerine ben 
hiç imkân veremiyorum. Bu, sureti katiyede 
mümkün değil. Hiç bir meclisi idare âzası, hiç
bir nalbant sanatını bırakıpta gitsin, fahriyen 
köylerde aylarca dolaşsin. Buna imkân yoktur 
e|endüer. Binaenaleyh lıarcirah olmasın denildi
ği zaman... 

Bu.kanunun kabiliyeti tatbikiyesi de kalmaz, 
hikmetivücûdu da kalmaz. Harcirah meselesine 
gelince: Filhakika bizim Anadolunun alelumumi 
köylüleri; köylerde seyahat edecek memurine, 
misafirine fevkalâde ikram ederler. Hayvanla
rının arpalarını ve kendilerinin yiyeceklerini mü-
kemmelen ita ve her türlü esbabı istirahatlarını 
temin ederler. Bu böyle olmakla beraber, me
murini bilâ harcirah köylerde dolaştırmanın 
imkânı yoktur. Bunlar kendilerinin orada yiye
ceklerini, içeceklerini bildikleri halde gitmezler 
ve köylerde fahriyen dolaşmazlar. Onun için 
mademki köylülerin meuafii noktai nazarından 
tedariki vesaiti nakliye komisyonlarının köylere 
gitmesi Meclisi Âlice muvafık görülüyor, bu 
köylülerin menfaatına mukabil de, gidecek heyet
lere harcirah vermek gayet zaruridir. Ancak 
bendeniz öyle zannediyorum ki; bol harcirah, öy^ 
le Maliye Vekili Beyin buyurduğu gibi, 200 bin 
.küsur lira veya bunun dört misli olan bir mil
yon lira değil,, hattâ 100 bin lira da tutmaz. 
Çünkü her kazada bir vasaiti nakliye komisyonu 
olacağına ve Memaliki Osmaniyede de 250 kaza 
bulunduğuna nazaran, 250 vasaiti nakliye komisı-
•yonu var demektir. Bunların her birine yüzer 
lira harcirah verilse, 30 bin lira bir para eder. 
Yani bunun yüz bin; yarım milyon bir milyon 
liraya baliğ olacağına kail değilim. 

VEHBİ E l (Konya) -^-Efendim, Müdafaai 
Milliye Vekâletinden gönderilen beyefendi an
lattı ki, burada bir kaç sivil ve asker olduğu hal
de toplanamıyorlar... Toplanamazlar efendim. 
Fakat köylere çıktığrnda çabuk yaparlar. Çabuk 
dolaşırlar. Bu işin burada yapjlamıyacağmı be
yefendi • ikrar ve itiraf ediyorlar. Burada olmaz 
efendiler. Yalnız bir şeye acıyorum efendiler. 
(Kalubelâ) zamanından dendiği gibi, köylüler 
anasından doğduğu gündeııberi hayvaniyle, ma
liyle, caniyle sürüne sürüne geliyor. Hir kimse 
demiyorum ki, bu köylünün harcirahını kim ve
riyor, buraya ne ile geliyorlar, bu köylünün han
da parasını kim veriyor? Bu köylü buralarda ne

den günlerce, haftalarca sürünüyor? Bu köylünün 
köydeki çiftini kim sürüyor, geçen günleri ne 
oluyor? Bunları hiç kimse sormaz: iken, memle
ketin bir efendisi, bir ağası, bir zabit, bir baytar 
beyefendi - ki- Hükümetin bu kadar zabitleri bay
tarları vardır -böyle iki, üç . efendinin beş on 
gün kazada, âdeta sahra tenezzühü yapması mev
zubahis olunca, efendim yevmiye olmalı, har-

j cirah olmalı diye kıyamet kopuyor. Ben bunu 
I anlayamıyorum: Efendiler harcirah vermemek

le teseeül heyeti olmaz o. Memleketin ûlüvücenabı 
var, köylülerimiz.en kıymetli yiyeceğini misafire 
yedirir, en kıymetli, yatağını misafire serer. 

ALI KIZA Ef. (Batum) — Bahusus böyle 
misafire. 

I VEHBİ Ef. (Devamla) — Ve sonra fevkalâv 
de bir hürmet gösterir. Bunların hepsi malûm
dur. Pekâlâ efendim maa,ş alıyor; Millet okut' 
tu onu. Milletin hu kadar fedakârlığına karşı 
o da vaktinden bir kaç gününü feda etsin, Kıya.-
•met.mi kopar? (Nalbatlar ne olacak? sadaiarı). 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa).—.Ne olur? 
Memleketimize giderken biz de harcirah •almasak. 

VEHBİ Ef. (Devamla) — Nalbattan bahset
miyorum beyefendiler! rica ederim. Münasip ise 
diyelim ki, harcirah ' olacaksa yevmiye olmaz. 
Hem yevmiye, hem harcirah olmaz efendiler. Ya 
yevmiye olsun, ya harcirah olsum.' Bendeniz di- ... 
yorum ki; ikisi de olmasın. Yalnız vasaiti nakliye 
komisyonlarının köyden köye naklini köylüler 
deruhte edecek, fıkrasını dercedelim. Zaten nasıl 
olsa götürecekler. 

REİS -— Efendim, söz alan yedi zat vardır. 
(Müzakere kâfi sadaiarı) Müzakereyi kâfi gö
renler lütfen el kaldırsın. > Müzakere kâfi gö
rüldü. . 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Ufak 
bir şey arzedeceğim. 

REİS — Müzakere kâfi görüldü. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Madde

ye aittir efendim, yarın yine tadile mecbur ola
cağız. . 

REİS — Efendim, müteaddit şekilde takrir
ler vardır. Bir kısanı harcirah verilmesin mea-
lindedir. Bir takrir de vardır, masarifi zaruriye-
lerini köylü versin yolundadır. 

Riyaseti Cclileye 
Harcırahın yalnız binilecek vasaiti nakliye 

ücretine münhasır kalmasını ve bu ücretin Mec
lisi idarelerce bittâyin vekâleti tarafından itasını 
teklif ederim. 
. Karesi 

Başri 
I (Muvafık sadaiarı). 

REİS — Bu takriri nazarı mütalâaya alanlar. 
TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim, 

diğer takrirler de okunsun, 
REİS —- Efendim, ondan sonra bahsedece-. 

ğim... Efendim, şimdiden okuduğum takriri... 
TUNALI. HİLMİ B. — Meclis' dinlemeden 

L nasıl olur? . 
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın,. 

I Efendim, takrir nazarı mütalâaya alında 

I Riyaseti Çelileye 
1 . Harcirah verilmemesi fakat seyrüsefer için 
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lâzımgeİen hayvanların köyden köye tedarik edil
mesi esbabının kabulünü teklif ederim. 

Bolu 
Tunalı Hilmi 

REİS —: Bu takriri nazarı mütalâaya alanlar 
el kâldırsım; nazarı mütalâaya alınmadı 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Elbette efen
dim; Bendenizin izah etmek hakkımdır. Hepsi 
6künm;adan reye konulamaz. Bilmem. Artık 
nâsd Riyaset...': 

•Riyaseti Celileye 
:. , Vasaiti nakliye muayene komisyonu namiy-

le köylerde dolaştırılacak zevatın beherine ücreti 
nakliye namiyle yevmiye 75 kuruş verilmesini 
telvlif evlerim. 

% ' Erzurum 
Salih 

; REİS — Salih Efendinin bu takririni nazarı 
mütalâaya alanlar lütfen el kaldırsın. Nazarı mü
talâaya alınmadı. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Öbür takrir 
nazarı mütalâaya alındıktan sonra artık diğer
leri reve vazedilmez. 

TUNALI HİLMİ B. — Hakikattir. 

.' ..• Riyaseti Celileye 
Heyete harcirah itası zaruri ise de yevmiye 

itası iktiza etmez: Onun için yevmiye verilmeyip 
yalnız harcirah itası hususunun'kanuna, dercini 
teklif eylerim. 

, Karahisar. Şarkî 
Mustafa 

SÜLEYMAN SIRRI B.'(Yozgad).— Memur 
muvazzaf ise harcirah alır, değilse yevmiye alır. 

REİS — Şimdi okunan takriri nazarı müta
lâaya alanlar lütfen el kaldırsın. Nazarı• mütalâ
aya alınmadı. Uiğer takrirler reddi mutazam-

.-mimdir.' 
ZEKÂt B. (Adana) — Bu harcirah meselesi 

için Meclisi Âlinizin bir noktaya nazarı dikkati 
âlinzi eelbotmek isterim. Mevcut olan Harcırah 
Kanunu : mucibince, dairei memuriyetleri dâhi
linde tahkikat tetkikat ve keşfiyat için seyrüseya-
hat eden memurine harcirah verilmez. Esasen har
cirah yoktur1. Katettiği mesafe itibariyle saat üze
rine yalnız yevmiye verilir ve ihtiyar ettiği mas
raf .verilir. Yani hayvan kirası gibi masarifi zaru-
riyesi temin edilir. Mesele bundan ibarettir. (Bel
ki âzası memur değildir sadaları.) 

R E İ S — Nazarı mütalâaya aldığınız, takriri 
madde olarak tedvin etmek var; encümene gön
dermek var. (Encümene salaları). Nazari mü

talâaya alınan takrirler iki olsaydı encümene gön
derirdik, birdir. Arzu ederseniz mad.de olarak re
yinize arzedeyim. «Hareiralıın yalnız binecek 
vasaiti nakliye ücretine münhasır kalması've-bu. 
ücretin Meclisi idarece bittâyin maliyeden itası» 
Bunu bir madde sekline vazetmek lâzım. 

MAZHAR MÜFİD B (Hakkâri) - Reis Bey! 
Takrir# sahibiyle görüştük. Meclisi idare yerine 
belediye denilecek. * 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Madde 
kabul olunduya. Hâlâ köylüleri jandarmalar iz
aç ediyorlar. Şu kış kıyamette gitsin diyorlar. 
Bunun meni, meselâ bir gazete ile ilânını istiye-
ceğim. Kaç defa yapıldı. Hâlâ- köylüleri izaç edi
yorlar. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Meclis mukarrera-
tıria iıiçin riayetkar olmadı? , 

REİS — Sahibi teklif meclisi idare yerine bele
diye teklif etti. Bunu da ayrıca reyinize vazediyo
rum. Meclisi idare yerine «belediye» kelimesi
nin yazını kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. 
Efendim kabul edildi. Şimdi maddeye reyinize 
arzediyorum: ,, -. v, 

MADDE 2 . — Gidecek memurlara yalnız ve
saiti nakliyesini temin için ücret verilir ve bu 
ücretin miktarı belediyelerce takdir olunur. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. İkinci madde kabul edildi. 

MADDE 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden-
itibaren mer'idir. 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edildi. 

MADDE 4r — l^bu kanunun icrasına Müda
faai Milliye ve Dahiliye ve Maliye Vekilleri me
murdur. 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edildi efendim. Kanunu heyeti umu-

, miy esiyle kabul buyuranlar lütfen'el, kaldırsın.. 
, Kabul edilmiştir efendim. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Köylülerin 
: nam ve hesabına tebrik ederim. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bu vesaiti nakliye 
; için köylünün izaç edilmemesi hakkında' Mecli
sin bir mukarreratı vardı. İttifakı ara ile ka
bul edilmiş ve Müdafaai Milliye Vekili Paşa 

[Hazretlerine tebliğ kılınmıştı. Halbuki Meclis 
mnkarreratına riayetkar olmadı. Köylüler hâ
lâ izaç ediliyor. Beyefendi bunu izah buyursun-

• 1ar. 
REİS — Salih Efendinin söyledikleri bir isti--' 

•; zahtır. Bir takrir ile müracaat ederlerse havale 
. eder .ve cevabını alırız. Beş dakika1 teneffüs. 

(Üçüncü celse hafidir). 
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D Ö R D Ü N C Ü CELSE 
REÎS -r- İkinci Redsvekili Hasan fehmi Beyefendi 

KÂTtPLEB .'Feyyaz Ali B. (Yozgad), Ragıb B. (Kütahya) 

Açüma saati : 6, 15 Sonra 

REİS .— Celseyi açtım. Söz Maliye Vekili 
Ferid Beyindir. 

3. — Maliye Vekili Ferid Beyin, 1336 senesi 
Hariciye Vekâleti bütçesinin iki yüz onuncu (A) \ 
faslına' sulh müzakeresine memur heyet masarifi 
"ümumiyesi olmak üzere yüz bin lira ilâvesine 
dair Heyeti Vekile namına şifahi teklifi 

MALÎYE. V. FERÎD B. — Efendim bütçe
mizin, Hariciye iki yüz onuncu (A) faslına 
- ki sulh müzakeresine memur heyet masarifi 
umumiyetidir - tahsisat olmak üzere yüz bin li- • 
rayı Heyeti Vekile istiyor.. (Ekseriyet yok ses
leri) i- • 

REÎS — Efendim aleyhinde söz söyliyeeek 
varsa söz vereyim (Yok yok sesleri). Hariciye 
Vekâletinin 1336 senesi bütçesinin iki yüz onıın-
cıv (A) faslına, yüz bin lira vaz'iyle, sarfına me
zuniyet verilmesini kabul edenler beyaz, redde
denler: kırmızı kâğıt vereceklerdir. Reylerinizi 
istimal buvurun. . 
• MUSTAFA B. (Tokad) — Yüz bin lira çok. 
Milletin tahammülü yoktur.. 

REÎS — Sinob'taki Tersane nam mahallin 
belediyeye terki hakkındaki kanunun netice! mü
zakeresinde reye iştirak eden 110; muamele ta
mam; 19 redde karşı 91 rey ile kanun kabul 
edilmiştir. 

Hariciye Vekâleti bütçesinin iki yüz onuncu 
(A) faslına yüz bin lira ilâvesiyle sarfına mezu
niyet itasına dair olan maddei kanun iyede reye 
iştirak ,eden • 92, iki müstenkif, 27 redde karşı 
68 rey-ile tahsisat kabul edilmiştir. (Allah mu
af fak, etsin sadalan). 

2 . — ÂZA Yi KÎRAM MUAMELÂTI 

1. — Heyeti murahhasaya idhaline müsaade 
edilmeyen Bolu Mebusu Yusuf İzzet Paşanın 
yerine, Adana Mebusu Zelıâi Beyin izamı için 
mezuniyet itasına dair Heyeti Vekile Riyaseti 

'teskeresi 
REÎS — Efendim Büyük Millet Meclisi Riya

setine, Heyeti Vekile Reisi ve Müdafaai Milliye 
Vekili Fevzi Paşa imzalı bir tezkere var: 

• Büyük Millet Meclisi Riyaseti Oelilesine ' 
' Mezuniyet verilmeyen Yusuf izzet Paşa Haz-

retlerinin yerine Adana Mebusu Zekâi Beye me
zuniyet itasını arzederim. . 

Heyeti Vekile Reisi 
Fevzi 

REÎS — Efendim Adana Mebusu Zekâi Be
yin, Heyeti Vekilenin tezkeresi mucibince, mezu
niyetini kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul buyuruîdu. 

MUSTAFA .-KEMAL PAŞA (Ankara) — 
Arkadaşlara birşey arzetmek isterim efendim; 

Bu Heyetin hemen, belki yarın; yarın akşam 
yola çıkarılmasını Heyeti Vekileden rica edelim. 
Fakat düşünelim ki bunlara vereceğimiz talimatı; 
Heyeti Oelileniz takarrür ettirmemistir. Fakat 
böyle bir talimatı takarrür ettirmek için heyeti 
intizar ettirirsek» çok zaman geçecektir. Bizim 
düşündüğümüz: Heyet hareket etsin. Biz de bu 
talimatı; bir iki gün zarfında takarrür ettiririz 
ve şifreli telgrafla Antalya'da kendilerine tebliğ 
ederiz. (Muvafık sadalan). 

TAHSÎN B. (Aydın) — O halde efendim ya
rın da içtima edelim. 

M U S T A F A K E M A L P A Ş A (Devamla) — 
Tabiî yarın, öbürgün içtima ederiz. Bittabi tali
mat bir günde, iki günde- bitmez, bir hafta zar
fında istediğimiz gibi münakaşalar yaparız. Zaten 
bu heyet de bir hafta evvel varamaz.. Bunu arze-
deeektîm... 

REÎS — Yarın içtimai umumî olmasını... (Pa-
zartosi sesleri). 

FUAD B. (Çorum) — Müsaade buyurun, 
söz isterim. : 

REÎS — Şimdi îşleri süratle bitirmek için 
•Heyeti Vekileden soralım; eğer hazırlanmış bir 
•talimatları varsa yarrn bize versinler ve yarın 
yine öğleden sonra celsei. hafiye aktedelim, ve 
meseleyi halledelim. 

RÎFAT Ef.> (Konya) — Pazartesi günü.. 
FUAD.B. (Çorum). — Vakit yoktur, talimat 

hazırlanmış diyorlar, onun için söyliyorum. Ha
zırlamışlarsa yarın verirler müzakere ederiz. 

YUSUF ZIYA B. (Mersin) -^Heye t i Veki-
leve bir gün müsaade edelim. 

* HASAN BASRÎB. (Karesi) ^-Elimizde mü
him bir mesele var» yarın herhalde içtima edil
mesi lâzımdır. (Yarın encümende çalışırız ses
leri). ' 
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REİS ;—Talimat ihzar edilmiş ise yarın içti

ma edelim. Bunun için Fevzi Paşa Hazretleri 
mütalâalarını dermeyan etsinler. 

HEYET v YEKfLE REİSİ FEVZİ PAŞA 
(Kozan) — Efendim talimatın esasatmı takrir 
ettik. Fakat bir takım tafsilât vardırki onu he
nüz 'takrir etmedik. 

Bu gece çalışacağız, fakat ihtimal yarına ye-

1337 C : 4 
tiştiremeyiz... (Pazartesi içtima sadaları) Tevzi 
edilen muahede sureti de daha müzakere edil
medi ki... 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Yarın ge
lirsek onu da müzakere ederiz... 

BElS — Pazartesi günü içtima edilmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

(6,30 sonrada celseye nihayet verildi.) 

«*•»• 

Sinob Tersanesinin belediyeye terki hakkındaki kanunu kabul edenler 

Abdülhak Tevfik B. (Dersim), İsmail Şükrü 
E t (Karahisan Sahip), Celâl B. (Genç), Fik
ri B. (Genç), t Ali Vasıf B. (Genç), Kâzım B. 
(Karesi), İsmail B. (Erzurum), Ziya B. (Sivas), 
Hacı Ali Mazharzade Celâl B, (Trabzon), İsma
il Fazıl Pş. (Yozgad), Hakkı Hami B. (Sinob), 
Asım B. (Erzurum), Muhtar B. (Mersin),. Ha
cı Bekir Ef. (Konya), Yasin B. (Oltu), Av-
ni B. (Saruhan), Dr, Fuad B. (Bolu), Hüseyin 
Hüsnü B. (Bitlis), Feyyaz Âli B. (Yozgad), Maz
lum Baba (Denizli), Salâhaddin B. (Üsküdar), 
Celâleddin Arif B. (Erzurum), Atıf Ef. (An
kara), Memet Şevket B. (Sinob), Hamdi Na
mık B. (İzmit), Hüseyin Avni B, (Kozan), 
Şerif-B. (Sinob), Ali Haydar B. (Genç), Sü
leyman Sırrı B . ( Yozgad ), AbdülgafuT Ef. 
(Karesi), Hasan Basri B., (Karesi), Fikri Faik 
B. (Genç), Atıf B. (Kayseri), Dr. Refik B. (Ba-
yazıt), Sait B. (Kângın), Ata B. (Niğde), Ru
şen B. (Gümüşane), Hüseyin Hüsnü Ef. (İspar
ta), Sadık B. (Kırşehri), Salih Ef. (Erzurum), 
Derviş B. (Bitlis), Eyüp Sabri B. (Eskişehir), 
Tufan B. (Hakâri), Yahya Galip B. (Kırşehri), 

Mustafa B. (Karahisan Şarki), Rifat B. (To-
kad), Hamdi B. (JTarbzon ), Şeyh Fevzi Ef. 
(Erzincan), Operatör Emin B, (Bursa), Memet 
Ef. (Adana), Rüştü B. (Ergani), Hacı Şükrü 
B. (Diyarıbekir), Rıza B. (Yozgad), Fuad B. 
(Çorum), Tunalı Hilmi B. (Bolu), Reşat B. 
(Saruhan),. Hüseyin... Hüsnü Ef. (Üsküdar), 
Yunus Nadi B. (İzmir), Dr. Fikret B. (Kozan), 
Naim Ef. (İçel), Hafız Abdullah Ef. (İzmit), 
Memet B. (Biga), Tahsin B. (Aydın), Yusuf 
İzzet Pş. (Bolu), Rasim B. (Cebelibereket ), 
Rifat B. (Kayseri), Memduh B. ( Karahisan 
Şarkî), Hakkı B .(Ergani), Sırrı B. (İzmit), 
Emir Pş. (Sivas), Ahmed Hilmi B. (Kayseri), 
Rüstem B. (Oltu), Ali IJlviB. (Burdur), Ah
med Hamdi B. (Ertuğrul), Ali B. (Amasya), 
Mazhar Müfid B. (Hakâri), Neşet B. (Kângın), 
Şakir B. (Ankara), Ömer Mümtaz B. (Anka
ra), Mustafa Kemal B. (Ertuğrul), Nüzhet B. 
(Ergani), Yusıif Ziya B. (Mersin), Muhiddin 
Baha B. (Bursa), Hafız İbrahim Ef. (İsparta), 
Ziya B. (Kângın), Nusrat Ef. (Erzurum), Kad
ri Ahmet B. (Diyarıbekir), Nacib B. (Ertuğrul), 
Cemil B. (Kütahya), Memet Emin B. (Ergani). 

Reddedenler 
Abdullah Ef.. (Bolu), Ziya Hurşid B.. (Lâ-

zistan), İsmail Safa B. (Mersin), Hasan Ef. 
(Denizli), Vehbi Ef. (Konya), Osman. Nuri Ef. 
(Erzincan), Rıfat Ef. (Konya), Ömer Lûtfi B. 
(Saruhan), Ahmed B. (Yozgad), Ömer Vehbi 
Ef. (Konya), Hüseyin Avni B. ( Erzurum ), 

Abdurrahman Lâmi Ef. (Ayintab),' Abdülgani 
B, (Muş), .Mustafa Hilmi Ef. (Niğde), İsmail 
Remzi B. (İsparta), Hacı Mustafa Ef. (Ankara), 
Halil İbrahim Ef. ( İzmit ),. Nuri B. (Bolu), 
Ali Rıza Ef. (Batüm). 

Müstenkif birdir. 

Heyeti murahhasanm tahsisatı hakkmda bütçenin (195) nci faslına yüz bin liranın konulmasını 
kabul edenler 

Süleyman'Sırrı B. (Yazgad), Mahmut Sait 
B. (Muş), Ragıb B. (Kütahya), Memet B. (Bi
ga) »; Salih Ef. (Erzurum), İsmail Safa B. (Mer
sin), Cemil B. (Kütahya), Mahmut Celâl B. 

(Saruhan), Fikri B. (Genç), Kasınî B. (Muş), 
RecaiB, (Trabzon), Abdülhalittı Çelebi Ef. (Kon
ya)» Faik B. (Cebelibereket), Yusuf İzzet Paşa 
(Bolu), Şemsettin Ef. (Ankara), Atıf Ef. (An-
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kara), Hakkı B. (Ergani), Daktor Adnan B. 
(İstanbul), Rüstcm. B. (Oltu), Hafız İbrahim 
Ei\ (İsparta), Şeyh Fevzi Ef. (Erzincan), Ziya 
B. (Kângırı), Muhtar B. (Mersin), Ahmet B. 
(Yozgad), Mazlum Baba Ef. (Denizli), Mehmet 
Şevket B. (Sinob), Hüseyin Avni B. (Kozan), 
Abdülgani B. (Muş), Fuad B. (Çorum), Mem-
duh B. (Karabinan Şarki), Ahmet Hamdi B. 
(Ertuğrul), Fevzi Paşa (Kozan), Ahmet Ferid 
B. (İstanbul), M azli ar Müfit B. (Hakkâri), Cev
det B. .(Kırşehir-), Rifat B. (Tokad), Rıfat Ef. 
(Konya), Hamdi B. (Trabzon), Mustafa Vasfi 
B. (Tokad), Şakir B. (Ankara), Mehmet Akif 
B. (Burdur), Hamdi Namık B. (İzmit), Ahmet 
Hamdi B. (Muş), İsmail Remzi B. (İsparta), Me-

Ali Haydar B. (Gene), Memet .Emin B. (Er
gani), Kılme, Ali B. (Ayintab), Hasan Sıddık 
B. (Van), Eyyub Sabri I I (Eskişehir), Ziya 
Hıırşit B. (Lâzistan), Sabri B. (Kastamonu). 
Nafiz B. (Canik), Doktor Fikret B. (Kozan), 
Rıza B. (Muş), Celâlettin. Arif B. (Erzurum), 
İhsan B. (Cebelibereket), Ahmet Muhtar B. (Is-

sut B. (Karahisarı Şarki), Ali Vasıf B. (Genç), 
Neşet B. (Kângırı), Abdürrahman Lâmi -Ef. 
(Ayintab), Sırrı B. (İzmit), Salâhattin B. (Üs
küdar), Necib B. (Ertuğrul), Nusret Ef. (Er
zurum), Bekir Sami B. (Amasya), Hamdullah 
Suphi B. (Antalya), Rasim. B. (Cebelibereket), 

Atıf B. (Kayseri), Ömer Lûtfi B. (Saruhan), Der
viş B. (Mardin), Yunus Nadi B. (İzmir), Halil İb
rahim B. (Antalya), Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane), Sami B. (fyel), Yusuf Ziya B. (Mersin), 
Emir Pasa (Sivas), Hüsevin Hüsnü Ef. (Üskü
dar), Yasin B. (Oltu), Mustafa Fehmi Ef. (Bur
sa), Mustafa Kemal Paşa. (Ankara), Ruşen B. 
(Gümüşane). . 

tanbul), Celâl B. (Trabzon), Doktor Abidiıı B. 
(Lazistan), Operatör Emin B. (Bursa), Kâzım 
B. (Karesi), Kadri Ahmet B. (Diyarıbekir), 
Hacı Şükrü B. (Diyarıbekir), Mustafa B. (Ka
rahisarı Şarki), Sadık B. (Kırşehir), Avni B. 
(Saruhan). 

Reddedenler 




