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BİRİNCİ C İ L S İ 
Açılma saati : 1,15 sonra 

REİS — İkinci Reisvekili Hasan Fehmi B; 

KÂTtP : Feyyaz Âlı B.<Yöifâd) 

REİS — Meclis kuşat edildi. Zaptı sabık oku
nacak? • 

(Zaptı sabık hulâsası okundu) 

•' 1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

Birinci celse 
ikinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendinin 

riyasetlerinde birinci eelse zevali saat bir buçuk
ta inikat etti. Zaptı sabık hulâsası kıraat 
ve. aynen kabul. olundu. Seyyar jandarmaya 
efrat kabulü hakkındaki lâyihai • kanuniyenin, 
seyyar jandarmanın ilgasına, 1334 senesi niha
yetine kadar emanet aşar bakayasının tahsili 
için 1336 bütçesine yüz bin lira ilâvesine dair 
lâyihai kanuniyenin, . Maliye Vekâleti bütçesi
nin tasdikma ve senenin hitamına mebni müza
kerelerine mahal olmadığına karar -verildi. 
Palu'da mektepler küşadı hakkında Ergani Me
busları Emin ve Hakkı Beylerin takriri Maarif 
Vekâletine, Bilecik 'de leylî bir sultani mektebi 
küşadı hakkında Ertuğrul Mebusu Mustafa Ke
mâl Beyin teklifi kanunisi Lâyiha Encümenine, 
Ankara belediye intihabatı hakkında Operatör 
Emin Beyin sual takriri Dahiliye ' Vekâletine 
havale edildi. Kütahya Mebustı Besim Atalay 
Beyin seyahatma ait beyanatının celsei hafiye
de istimal tensip olundu. Bir numaralı Ankara 
İstiklâl Mahkemesinden maada bilûmum istik
lâl mahkemelerinin şimdilik faaliyetine nihayet 
verildiğine dair Divânı Riyaset kararı kıraat ve 
kabul olundu.. Mebdei içtimain Mart iptidası 
itibar edilmesinden dolayı muhassasatm şekline 
dair Divanı Riyaset karariyle Nisabı Müzakere 
Kanununun altıncı ve sekizinci maddelerini mu-
addil verilen lâyihai kanuniye kıraat ve müs
taceliyet karariyle ruznameye alınarak gerek 

birinci ve, gerek ikinci - maddeler aynen, ve he
yeti umumiyesi 32 redde karşı 79 rey ile kabul 
edildi. İçtimai sabıkta kabul edilen Hariciye 
bütçesi yekûnunun (303 748) liradan ibaret 
bulunduğu Makamı Riyasetten tebliğ olundu 
ve mütaakiben tarik mükellefiyeti hakkında lâ
yihai kanuniyenin müzakeresine geçilerek gerek 
müstaceliyeti ve gerek maddelere geçilmesi ka
bul edildi. Encümence tanzim edijen mevaddr ka
nuniyenin birinci ve ikinci ve üçüncü madde
leri aynen, dördüncü madde Çanik Mebusu Na

fiz Beyin ve beşinci madde Karesi Mebusu Bas-
ri Beyin nazarı dikkate alınan teklifleri muci
bince tadilen kabul edilerek on dakika teneffüs 
edilmek üzere celse tatil edildi. 

'.' İkinci celsv 
ikinci" Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendinin 

riyasetlerinde ikinci celse saat üç buçukta inikat 
etti. Müdafaai 'Milliye bütçesinin bakryei müza-
keratma devam edilerek 323, 325, 329, 329 A, 
329 B fasılları aynen ve 322 ve 324, 326 neı fa

sıllar tadilen ve bütçenin yekûnu (275 760,39) lira 
olmak üzere kabul edildi. İhtiyat zâbitanı hak
kında Erzurum Mebusu Salih Efendinin teklifi 
Lâyiha Encümenine havale edilerek tarik bedeli 
nakdisi kanununun "altıncı maddesinin müzake
resine geçilmiş ise de ekseriyet olmadığından 
eumartesi günü ayni saatte içtima edilmek üzere 
saat beşte içtimaa-nihayet verildi. 

Reisvekili 
Hasan Fehmi 

Kâtip 
Feyyaz Âli 

Kâtip 
Memed Basım 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var 
mı? (Hayır sesleri) 

NECİB B. (Ertuğrul) — İstiklâl mahkeme
lerinin faaliyetine nihayet verildiğine dair yazıl
mış, verilmesine dair yazılsa daha iyi olur. Eğer 
Divanı Riyaset karar verdiyse... 

R E İ S — Efendim, Heyeti Umumiyeye veril
diği için... Zaptı sabık hulâsayım kabul--buyuran
lar-lütfen ellerini" kaldırsın.'Zaptı sabık kabul 
edildi. 

s; LÂYÎHAULR 

1. — Ankara'daki kıtaatı askeriyenin et is
tihkaklarının temini için akdedilen mukavelenin 
tarihi meriyetine dair kanun lâyihası 

REİS — Ankara 'daki kıtaatı askeriyenin et 
istihkakları baklanda akdedilen mukavelenin 
tarihi meriyetine dair Heyeti Vekileden mev
rut lâyihai kanuniye var, tensip buyurursanız 
Adliye ve Maliye ve Muvazenci Maliye Encümen
leri, birleşerek bu meseleyi tetkik etsinler. İki ve
kâlet arasında muhtelifünfih bir mesele şeklinde
dir. Muvazenei Maliye ve Adliye Encümenlerine 
havale ediyoruz. (Muvafık sesleri), 
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7. — MAZBATALAR 

1.—- Muinsiz asker ailelerine muaveneti nak-
diyede bulunulmak üzere bütçeye 300 bin lira 
zammedilmesi hakkında kanun lâyihası ve Mu
vazenei Maliye Encümeni mazbatası 

R E İ S — Muinleri tahtı silâha alınan ailelere 
muaveneti nakdiyede bulunulması için maliye 
bütçesine üç yüz bin lira ilâvesine dair Muvaze
nei Maliye Encümeni mazbatası. Bu kanun lâyi
hası bir kaç ay evvel gelmiştir. Maliye bütçesi 
Heyeti Aliyenizce kabul edildi ve bu fasla da sene 
nihayetine kadar kâfi miktarda tahsisat zam ve 
ilâve olunduğu için bu lâyihanın müzakeresine 
mahal kalmıyor zannederim. Binaenaleyh söz 
isteyen varsa söz vereyim. (Yok sesleri). Müza
keresine mahal kalmadığını kabul buyuranlar 
1 atfen ellerini kaldırsın. Müzakeresine mahal kal
madığı kabul edildi. 

2, — Trabzon Mebusu Hüsrev Beyin, firar 
ed&n efradın Divanı harplara tevdiine dair teklifi 
kanunisi ve Müdafaai Milliye Encümeni mazba
tası (2/185) , 

1ÜSİS — Firar cürümlerinin askerî divanı 
harplere tevdiine dair Müdafaai Milliye Encü
meni mazbatası. Efendim, bu teklifi kanuni de 
İstiklâl mahkemeleri hali faaliyette bulunduğu 
mamana aittir, istiklâl mahkemelerini Meclisi 
Aliniz faaliyetten menettiği için hali tabii av
det etmiş oluyor. Bunun da kanun olarak ted
vinine mahal kalmıyor zannederim. 

RAGIB B. (Amasya) — Ankara'da istiklâl 
mahkemesi mevcuttur, bunun tetkiki lâzımdır. 
Ankara'da bakılacak mı, bakılmayacak mı? 

SALİH B. (Erzurum) — Reis Bey; teklife 
merbut diğer bir teklifim var ki, afları hakkın
dadır. 

R E l S — Efendim, bu kanunun müzakeresine 
mahal olduğunu kabul buyuranlar lütfen el kal-
dırsan. Kabul edildi. 

3. — Avrupa'dan celp ile ahaliye füruht edi
lecek havayici zaruriye hakkında Madiye Velıâ-
leti bütçesine 2 milyon lira ilâvesine dair kanun 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası 

REİS —Avrupa 'dan celp ve ahaliye füruht 
edilecek havayici zaruriye için Mâliye bütçesine 
iki milyon lira ilâvesine dair Muvazenei Maliye 
Encümeninin mazbatası var. Bu teklifin müza
keresine lüzum olup olmadığı Heyeti Celilenizin 
takdirine aittir. 

SALİH Ef. (Erzurum) -— Müsaade buyurur-
musunuz? bir şey ar/edeyim efendim. Hükümet 
ahalinin ihtiyacatını gözeterek Avrupadan bazı 
şeyler celp etmeğe karar vermiş. Pek doğru. Ben
denim de buna kaniim. Fakat memleketimizde pa

ra kalmıyor, birçok fantazi şeyler memleketimize 
giriyor. Yarın, öbürgün elimizde beş on para 
kalmıyaeaktır. Boncuk, dantelâ vesaire vesaire 
giriyor... Pek çok rica ederim. Memleketimizin 
asıl hayatı bu gibi şeylerden başlar, iktisadiyatı
nı bilenler aile hayatını takip edenler her şeye 
bu gibi şeyi tercih ederler şimdi elimizde bir tek
lifi kanuni vardır. Bunun yarın her halde mev
kii müzakereye konulmasını rica ediyorum. (Hay 
hay sadalan). 

REİS — Mevzuubahisı ettikleri ziynet eşyası 
hakkındaki kanun zaten ruznamemizdedir. Daha 
mühim mesaili bitirdikten sonra onun müzakere
sine geçeriz. Şu mevzuu müzakere olan iki mil
yon liranın 1336 senesi bütçesine ve Maliye Ve
kâletine verilmesini kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Lâkin teklifi kanuninin müzakeresine 
mahal olmadığından... 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Efen
dim, bu sermayedir 1336 senesine ait değil. Ma
liye Vekâletine bir sermaye şeklinde veriliyor. 

REİS — 1336 senesi bütçesine zâmaim icra
sına dairdir. 1337 senesi için Maliye Vekâleti 
bir teklifle gelirse o zaman ayrıca müzakere ede-

: riz. Şimdi bu teklifin müzakeresine mahal olma
dığını kabul edenler lütfen el kaldırsın. Mahal 
olmadığı kabul edildi. 

5. — TAKRİRLER 

1. — Saruhan Mebmu Avni Beyin,. Konya 
hâdisei isyaniyesinden dolayı mevkuf olanların 

tesri mahkemeleri için Adliye Vekâletine tezke
re yazılmasına dair takriri • ~ ' 

REİS — Konya hâdisei isyaniyesinden dolayı 
mevkuf olanların tesrii muhakemeleri için Adliye 
Vekâletine tezkere yazılmasına dair Saruhan me
busu Avni Beyin teklifi. İstiklâl mahkemelerinin 
hali faaliyetden geri alınması dolayısiyle bu 
takrir veriliyor. Tensip buyurursanız bu takriri 
bir tezkere ile Adliye Vekâletine gönderelim. 
(Muvafık sesleri). 

2. — Saruhan Mebusu Avni Beyin, mezun 
efradın tesviye ile tir enlere irkâp edilmelerine 
dair takriri. 

REİS'-?- Yine Saruhan Mebusu Avni Beyin, 
mezun efradın tesviye ile tirene irkâp edilmele
rine dair teklifi kanunisi var. Tensip buyurur
sanız okunsun. (Hacet yok sadalan). öyle ise 
bu takriri; Müdafaai Milliye Encümeninin mü
talâasını aldıktan sonra müzakere ederiz. 

BİR MEBUS B. — Heyeti Umumiyece bir 
karar verilsin. 

REİS — Efendim, tesiri malisi nedir? Bütçe
ye kaç kuruş ilâve edilmek icabeder? Çünkü 
tesviye verilecek. Binaenaleyh Müdafaai Milliye 
ve Muvazenei Maliye Encümenlerine havale edi
yoruz. • • ' 
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4—TEKLİFİNE 

1. — Erzurum Mebusu Salih Efendini®, 13Ş0 
senesinden evvelki tarik bedelâtının affı hakkın
da teklifi kanunisi (2/228) 

REÎS — Eminim Mebusu Salih Efendinin, 
1330 senesinden evvelki senelere ait tahsil edil
memiş olan tarik bedeli nakdilerinin af f ma dair 
teklifi kanunisi, alelusul Lâyiha Encümenine ha
vale ediyoruz. 

6. — MUHTELİF EVRAK 
••i. —r Londraya izam edilen murahhaslardan 

dolayı muhtelif mahallerden mevrut tezahürat 
ve tebrik telgrafları. • 

REÎS — İstanbul ile cereyan eden muhabere
den ve Avrupa'ya izam edilen murahhaslardan 
dolayı mahali muhtelif eden mevrut tezahürat ve 
tebrik telgrafları var. Otuz kadardır. İsimleri 
okunacaktır. 

Düzce Belediye Reisi ve müftüsü, îlgm Bele
diye Reisi ve müftüsü, Ypzgad Damat Hoca zade 
Hayri, Gerede Belediyş ve Müdafaai Hukuk Re
isi, Göynük Belediye Reisi, Daday Kaymakamı ve 
rafekası, Bartın müftüsü ve rüfekası, Mudurnu 
Belediye ve Müdaf aai Hukuk Reisleri, K. 12 Ku
mandanı Fahreddin, Kastamonu İstiklâl mahke
mesi, Düzce Belediye Reisi ve müftüsü, Silifke 
mutasarrıf vekili, Göynük Belediye ve Müdaf aai 
Hukuk Reisleri, Çermik Belediye Reisi, Adapa
zarı Yavuz Zûkür Mektebi talebesi, Gerede Be
lediye Reisi, Mudurnu Belediye Reisi, Siverek 
mutasarrıfı, Bolu Belediye ve Müdafaai Hukuk 
Reisleri, Trabzon Müdafaai Hukuk. Reisi, Niğde 
müftüsü ve rüfekası, Yenipazar Belediye Reisi 
ve rüfekasij Bolu mutasarrıfı, Şıtak kaymakamı, 
Giresun mutasarrıfı, Karahisar Mutasarrıfı, Oltu 
Belediye Riyaseti, • Teke Müdafaai Hukuk Cemi
yeti. 

3. — Ertuğrul Mebusu Mustafa Kemal Beyin, 
memurin maaşatından tenkihat icra edilmemesine 
dair takriri. 

Riyaseti Celileye 
Hükümet memurin kadroları hakkında ahiren 

Mu vazenei Maliyece kabul edilen tasarruf at da
iresinde Hükümetçe tatbikatı icra kılınmak üze
re tebligatı lâzime ifa kılınmıştı. Senelerden-
beri hayatı memüresini terfii unvan ve terakkii 
maaş uğrunda geçiren memurinin birdenbire 
tenzili unvanına ve aynı zamanda senelerden-
beri kırkar, ellişer kuruş zam görmek suretiyle 
temini idarelerine kifayet edemiyen miktarı ma
aşlarının birdenbire tenzili cihetine gidilmesi 
hoşnutsuzluktan ve binaenaleyh idarelerini zi-
rugeber etmekten başka istif adei matlubeyi temi
ni mümkün bir halde görülememekte olduğun--
dan lâğvi memuriyeti meselesi baki kalmak ve 
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memurini saire dereceleri nispetinde terfi ve tah
vil olundukları takdirde yerlerine tâyin oluna
cakların unvanları tebdil ve maaşları tenzil olun
mak üzere hali hazırın ipkasına karar itasını tek
lif eylerim. 

Ertuğrul Mebusu 
Mustafa Kemal 

REtS — Tensip buyurursanız bunu Muva-
zenei Maliye Encümenine verelim,, ; (Muvafık 
sesleri). Tesiri malisi anlaşıldıktan sonra müza
kere ederiz. Muvazenei Maliye Encümenine ha
vale ediyoruz. 

2. — Erzurum Mebusu Nusret Efendinin, 
cuma tatillerine dair teklifi kanunisi (2/227) 

REÎS— Erzurum Mebusu Nusret Efendi
nin cuma tatillerine dair ' teklifi kanunisi var. 
Cuma günleri memleketimizde sakin olan bil
cümle akvam için istirahat günü olsun yolunda 
(7) maddelik bir teklifi kanunidir. Alelûsul 
Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. (Gürültü-

.ler). . • 
3. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, mec

buri teehhül hakkında teklifi kanunisi (2/226) 
REİS — Nüfusu umumiyettin temini teksiri 

için teehhül mecburiyeti hakkında Erzurum Me
busu Salih Efendinin bir teklifi kanunisi var. 
(Alkışlar). Tensip buyurursanız lâyihası okun
sun. (Lâyiha Encümenine sesleri). Lâyiha En
cümenine havale ediyoruz. (Muvafık sesleri). 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Teeh
hül edecekler çokmuş, Salih Efendi bunun müs-
tacelen müzakeresini rica ediyor. 

REÎS — Efendim, Encümenlere nasıl olsa 
gidecek. Fakat Heyeti Celitenin bir kısmı 
okunmasını arzu ediyor, (Hayır, Lâyiha Encü
menine gitsin sesleri). 

SALİH Ef. (Erzurum) — Beyefendiler; bu 
mesele memleketimizin hayatı içtimaiyesine ta
allûk eder bir meseledir. Tabiî sizler benden da
ha iyi düşünmüşsünüzdür. Yalnız mademki ar
zuyu umumî de vardır, bunun okunmasında. Bir 
kere okuyalım. (Hayır hayır, istemeyiz sesleri). 

REÎS — Okunmadan Lâyiha Encümenine 
havale ediyoruz. . -

4. — Kastamonu Mebusu Dr. Suat Beyle rü-
fekaşının, •Meclisin her gün umumî içtima ak
detmesine dair takriri . 

REÎS — Efendim, Kastamonu Mebusu Dok
tor Suat Beyle rüfek&sının bir takriri var: 

Riyaseti Celileye 
Sene nihayeti olmak münasebetiyle ve 1336 

bütçesi henüz ikmal edilmediği gibi 1337 büt
çesine de henüz başlanmadığı cihetle bir taraf
tan bütçe müzakeratmıft tesrii ve diğer taraftan 
ruznamedeki mevaddm intacı zaruretinden do-
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layı badema hergün içtimâatı umumiye akdini 
teklif ederiz. 

Kastamonu 
• -.•". $ u a t 

Sinob 
Mehmet Şevket 

Trabzon 
Celâl 

Erzurum . 
Mehmet Nusret 

Kângıri 
Neşet Nazım 

Sinob ' 
Mehmet Şerif 

Ertuğrul ' 
Mustafa Kemal 

Mersin 
Yusuf Ziya 

- Efendim, içtima için tekrar. Heyeti 
Gelile&izm kararına lüzum yoktur. 

DE. SUAT B. - - Hergün içtima etmediğimiz 
malûmdur. / 

REİS — Zaten hergün içtima ediyoruz. Ka
rara lüzum görüyor musunuz! (Hayır sesleri). 

Efendim, hergün içtimai şimdi bir kararla 
teyide! lüzum görenler• lütfen ellerini kaldırsın... 

2. — ÂZAYt Kt&m mJAMMJm 
l_ .— Yan Mebusu Hasan Sıddık Beyle rü-

fekcmftın, KırşeJıir Mebusu Sadık Beyin tahsi
satının Meclîse tarihi iltihakından itibaren veril
mesine dair takriri. 

REİS — Kırşehir Mebusu Sadık Beyin ev
velce Heyeti Celileniz tarafından' müttehaz ka
rar ; mucibince senenin son aylarında Meclisi 
Âliye (iltihak ettiğin den dolayı yalnız tazm inat 
almasa hakkındaki kararın ıslahı için bir takrir
le müraşa^t ediliyor. (Gürültüler). Müsaade bu
yurun; efendim. Bu mesele kararınızla halledi
lebiliri Takririn okunmasına: ya lüzum vardır, 
ya yoktur. ORahsisat devresi itibariyle tahsisat 
verilmesini talep ediyor. Binaenaleyh Heyeti 
Celilenizin bu baptaki kararının tashihini istir
ham ediyor. (Ret sesleri), (Muvafık sesleri);. 

Efendim, bu,, kararınızla halledilir, eski ka
rarınızı ya ıslaha lüzum vardır veya yoktur. 

SALİH E l (Erzurum) — B u n u Divanı Ri
yaset halleder ve bize bildirir, (Takrir okunsun 
sesleri). • 

Türkiye' Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Kırşehir, Mebusu Sadık Efendi tarafından 

takdini olunan takririn serapa kıraatiyle Mec
lisi Â^iye tarihi iltihakı olan 27 Teşrinisani İ336 
tarihindeii itibaren emsali, misillû tahsisatının 
verilmesi hususunun Heyeti İdareye tebliğ bu-
yurulmasını Heyeti Um-üm'iyei Muhterem ey e arz 
ve teklif eyleriz, . , » 

Van 
Hasan Sıddık 

Ergani: 
Rüştü 
Yözgad 

Rıza 
Genç 

Celâl 
Erzincan 

Fevzi 

Gümüşane 
Ruşen 

Konya 
Ömer Vehbi 

Tokad 
Mustafa 

Sivas 
Ziya 

Mardin 
Derviş 

Muş v 
Ahmet Hamdi 

Sürd 
Salih 

Malatya 
Feyzi: 

Amasya 
Ragıp 

Van 
Tevfik 

Muş 
Mahmut Sait-

Karahisarı Şarki 
Mustafa 
Hakkâri 

Mazhar Müfit 
Oltu 

Rüstem 
İsparta 
Remzi 

Hakkâri 
Tufan 

Menteşe 
Ahmet 
Ergani 
Emin 

Avdın 
Esat 

Kastamonu 
Sabri 
Siverek 

Abdülgani 

Dersim • 
Piyap 

Mersin 
Yusuf Ziya 
. Ergani 

Nüzhet 
Bolu 

Abdullah 
Kângıri 

Yusuf Ziya 
Kayseri 

Atıf 

REİS — Reyi âlinize arzediyorum. Kararı 
sabıkın tashihine lüzum görenler ellerini kaldır
sın. Ellerinizi indiriniz. Kararı sabıkın tashihi
ne lüzum görmeyenler ellerini kaldırsın. Ekseri
yet tashihe lüzum görmedi ve kararı sabık kabul 
olundu. , 

AHMET HAMDİ B. (Muş) — Başkasına ve
riliyor, da niçin buna vermiyelim! 

REÎS — Bu mesele müzakere edildi. Ka
rar ittihaz edildi. Bu, zatı âlinize taallûk eder 
bir mesele değil. Tahsisat, meselesi bilâjaüzake-
re reye konur. İsteyen • kabul.eder, istemeyen 
reddeder. 

8. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

, 1. ..•?— Kastamonu Mebusu Sabri Beyin, tarik 
bcdelâtı nakdiyesi hakkındaki teklifi kanuni-
siyU' (:2/15) Muvazenei Maliye, Nafıa ve Dahi
liye Mncilmenlerı. mazbataları ve Tarik Bedeli 
Nakdisi Kanununun birinci maddesinin tadiline 
dair kanun lâyihası ve Kavanini Maliye ve Nafıa 
Encümeni, mazbataları 

REİS -— Ruznamei müzakerata geçiyoruz. 
Tarik bedeli nakdisi hakkındaki kanunun bakı-
vei müzakeresine baslıvoruz. 

HAKKI HAMİ B.' (Sinob) — Efendim, ka
nunun altıncı maddesi müzakere ediliyordu. 
Altıncı maddesinde deniliyor, ki : Her şahıs mü
kellefiyeti nakd iyesinden maada senede sekiz 
gün çalışmağa mecburdur. Bittabi bu mecburi
yet doğrudan doğruya halkın istifadesini temin 
edecek yolların tamirine ve onların küşadma 
matuf; olmak itibariyle, şimdiye kadar yazılmış 
olan mevaddı kanuniye arasında halkın ihtiya
cına muvafık bir şekilde yazılmış olmak itiba
riyle güzel görünüyorsa da, bir maddei kanuni
ye ile, yine bu kanunun bir maddesiyle, senede 
dört gün mükellef tuttuğumuz halkı sekiz gün 
de ayrıca • bir mükellefiyete tâbi tutmak demek; 
herkesin senevi on iki gün bedenen veyahut (12) 
güüİük- yevmiyeyi, nakden ifa etmek mecburiye-; 
tini, kanundaki sin dâhilinde bulunan efrada 
teşmil etmek demektir. Dün Mazbata Muharriri 
Süleyman Sırrı Beyefendi; köylülerin işsiz, güç
süz bulundukları zamanlarda, gölgelerde esni-
yerek vakit geçireceklerine, sekiz günü böyle 
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kendi mönafii hayatiyelerine taffllûk,eden yollar-. I. 
da sarfedeeek olurlarsa memleketin yolları tabiî 
biran evvel ikmal edilir, bu suretle de iktisadi ı 
inkişafata: hizmet gedilir mütalâasında bulun
dular. '?•; •.'"";•"..• •'.;.;;- - > ^ '-., \ 

Bendetaiz isterdim kî; Harbi umumiden son
ra köylülerin hakikî bir .istatistiği - burada mey-. 
cut bulunsun da o vakit yaptığımız maddei ka
nuniye - tatbik edilecek birrşekilde-mi,.değil.mi -
o istatistik üzerine ciddî bir surette i müzakere' 
edilmiş bulunsun. Fakat maatteessüf bugün 
mümkün değil. 

Rüfekayi kiramdan- bir zat-; buyurmuşlardı 
ki • bir evde bir ailenin 18 - 19 ̂ yaşında iki ço
cuğu var, bir de 58 yaşlarında bir" pederleri 
mevcut. Düşününüz. Bunlar seneyi şukadar pa^-a 
verecekleri keski bir eyde 18 19 yaşında ve 58 
yaşında üç kişi bulunsa da bunları sekiz gün 
değil» seksen gün mükellefiyete tâbi tutsak. Fa
kat öyle bir bahtiyar aile nerede! Bendeniz mü
tarekeyi müteakip geçtiğim yerlerde icra ettiğim 
tahkikattan, maalesef askere gidenlerden ancak j 
yüzde onunun avdet ettiğini Öğrendim. Şu halde I 
Hoca Efendinin buyurdukları gibi, bir evde 18 
- 19 yaşlarında delikanlılar değil, 25, 30, 40 yaş
larında, bu vatan için feda edilmiş dört tane 
vatanperver terk etmiş olduğu -masumların te
mini maişeti için çalışan altmış yaşında bir bet- \ 
baht peder bulunuyor. Bu adanı ekendi maişetini 
ve bunların iaşesini temin edecek derecede sayini 
bütün şühura taksim edebilmiş ve- onları terfih 
edebilmiş midir ki ondan artıracağı sekiz günde 
de yollarda çalışmağa mecbur edebilelim? 1 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yqgad) — Meclisi 
Umumî takdir edecek. 

HAKKI HAMİ B , (Devamla) — Rica ede
rim. ̂ Bendeniz bildiğini gibi hakayik üzerine 
söylüyorum ve şuna katiyen emin olunuz ki; bu t 
«temleketin yol ihtiyaeıiıı temin etmek için umu
mî bir seferberlik ilâmna bendenizde taraftarjm. 
Fakat- maatteessüf bunun zamanı değildir. Bu
gün sekiz gün bir mükellefiyete tâbi tutmakla 
ye senede ayrl para almakla yollan siz ikmal 
edemezsiniz. Ancak yolları ikmal edecek umumî 
seferberliktir, nasıl ki memleketin müdafaası için 
seferberlik ilân ediliyorsa yollar içinde bir sefer
berlik ilân ediniz ve onun zamanı geldiği vakit 
sizden evvel fffryât edecek bendenizim, Fakat 
bir kanun yapacağız. Şekli zahirisinde gayet gü
zeldir; Efendiler, dünyada hiç bîr kimse yoktur 
ki fena desin, fakat tatbik edilemiyeçek bir kanu
nu, yapmakla neden halkın hoşnutsuzluğunu cel
b e y i m ? Neden ahaliyi üzelim? Yani bu maddei | 
kanuniyenin zamanı tatbikinin ve daha doğrusu I 
zaman vaz'inin gelmediğine kaniim. Ne vakit ki 
sulh ve sükûn teessüs eder, halk memleketlerine 
gelir, işiyle,, gücüyle iştigal «der, kendisini top-
lar, ondan sonra sekiz gün değil, seferberlik ilân 
edersiniz. 

Yol yoktur, hakikaten . bu, hepimizin bildiği I 
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bir şeydir: Yoksa efendiler, Sin«b livası dâhilin
de^ Boy abad jla S i n # arasında bir şose vardı, 
fakata bugün yoktur. 'Mevcut şosenin içinde hay
vanın çamarjda %3g«kîttğtHra söylemek gerçi çir
kindir* *fR^B*i bir hakikat olmak dolayısiyle He
yeti. GMileaîze araediyorum ve bunu resmî me
murların^ ağzından işittim. Rica ederim. Seneler-
denberi tarik bedeli nakdisi vermiş olan bu za
vallı halk, bir Hva dâhilinde vaktiyle tesis edile
bilmiş olan bir yolu bile ikmale muvaffak ola
mamıştır. • 

Soiıra geçmiş olan bir maddeyi müzakere et
mek, yalnız bunun bidayeti müzakeresinde de 
zannederim bir hataya zahip olduk, öyle zanne
diyorum.Şimdi herkes 4 yevmiye vereeek, sekiz 
gün de çalışacak deniliyor. Halbuki dört gün 
yevmiye yerecek ve sekiz gün de çalışacak olan* 
halktan bir kısmı"--var ki, hattâ bunlar hiçbir 
suretle bu turukü umumiyeye verilen o paradan 
istifade etmemiş ve etmiyeeektir. Herbirdsi 18 -
20 saat uzak bulunan mesafe tutulduktan sonra 
bu da kifayet- etnaiyormüş gibi, ikinci bir mükel
lefiyete tâbi tutmak ve bunu tahmil etmek doğru 
değildir. Bendeniz isterim ki bu dört yevmiye 
amelesi olarak vermeğe mecbur olduğu paranın 
nısfı olsun, kendisinin istifade edeceği bir şeye 
sarfedilmiş olsaydı.. Şuna katiyen emin olunuz
la bir çokları şimdiye kadar tarik bedeli verdiği 
halde, bundan" sonra da vereceği halde katiyen 
istifade.'edememiştir. Bunu bir misal olarak arcz 
edeceğim. 

Böyabad - Sinab şosesi üzerinde ancak beş 
on köy mevcuttur-. Ayancık ömründe bîr- yol, bir 
şose görmemiştir ve içlerinde şoseyi tarif etmekle 
belki kendisine anladamıyaeağımız adamlar var- -
dır. Hayatında bir defa şoseyi görmemiştir. Bun
lara ayni zamanda tekâlifi > umumiyede büyük 
bir külfet tahmil ettiğimiz halde, diğer hususat-
ta maatteessüf arzu edilen derecede menfaat te
min edilemediği halde ağır tekâlifte bulunmak, 
zannedelim halkın memnuniyetini değil, büsbü
tün halkm arzusu hilâfında ittihaz edilecek ka
rarlarla hoşnutsuzluğunu celbederiz. Onun için 
bu maddenin henüz vakti gelmed^i cihetle ka-r 
nundan tayyını teklif ediyorum. 

RE ÎS — Efendim geçen günkü müzakeremiz
de söz alan zevatın listesi vardı. Evrak arasında 
maatteessüf bulamadım. Şimdi söz söylemek is
teyenler tekrar söz akınlar. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim madde dikkatle mütalâa buyurulursa görü
lür ki bu sekiz gün kati değildir. Mecalisi umü-
miyei vilâyat sekiz günü tecavüz etmemek-üzere 
haddini tâyin edecek demektir. 

Bu maddenin lüzumuTta gelince: Bendeniz bu
nu müstağnii arz -görüyorum. Çtnki kanun lâyi
hasını tanzim ederken bir malûmat almak mak-
sadiyle Ankara vilâyetinin tarik bedelkıin hesa
bını ist edişi. Bu vilâyetin bir senelik tardk inşa
atı veya bedelâtıv ameliyatı inşaiyede dâhil oldu-
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ğu hâlde, sened* ancak bir buçuk kilometre yol 
yaptırmıştır. Tûfilt bedelâtı nakdiyesiyle acaba 
biz nakadar yol yaparız ki halkı istisna edelim? 
Sonra biliyoruz ki seferberlik bize gösterdi, adetâ 
bir köyden diğe rbir köye erzak nakletmek için 
araba, hayvan gitmez, arka ile zahire taşıtırdık. 
Bununla beraber öyle mahaller'vardır ki; zürra, 
araba işlemediği halde arkalariyle erzaklarını, 
mahsulâtını köylerine harman yarlerinden indi
riyorlar. Senenin müsait zamanında ve karyele
rine üç saat mesafeyi tecavüz etmiyecek bir mu
hit Ve mesafede halkın, mecalisi umumiyenin tâ
yin edeceği günlerde çalışmaları» zannederim ki 
menafii iktisadiyei millet namına elzemdir. Mad
denin bu şekilde kalmasını encümen teklif ediyor. 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Bu mad
denin tayyı için malûmu âlileri dün mütalâamız 
ne îâe tamamyile beyan eyledik. Yalnız bazı ar
kadaşlarımız yanlış telâkki ettiklerinden ona ce
vap vermek için çıktım. Başka ilâve edecek bir 
şeyim yoktur. 

Meselâ Rüfekamızdan Basri Bey; bu, köylü 
için, yemin ederek, kasem ederek, nafidir, dedi
ler. Biz bunun mazarratını, menfaatini arayaeâ-
ğiz. Halbuki yolların lüzumunu hiçbir fert bu
rada münkir değildir. Yani yemin ile tevsik et-
mekliğe lüzum yok» yol lâzı mimdir, değil midir? 
Buna dair sözümüz yoktur. Kim şüphe ediyor, fay
dalı mı, değil mi? Bunu kim mevzuubahis edi
yor? Yalnız bugün bu yol yapılabilir mi, yapı
lamaz mî» mümkün mü değil mi? Yapılacak ise 
ispat etmeli, yapılmıyacaksa, yapılmadığının es
babı nedir? Dün dainiz birçok sözlerle o ciheti 
tafsil ettim. Yine bazısını tekrar etmek istiyorum. 

Şöyle tekrar ederim ki: Meselâ biz, harbi umu
mide yol yaptık mı? yapmadık mı? ne için yapa
madık,, esbabı ne, idi? ogün ne esbap varsa» bu
gün maaziyadetin p esbap bakidir. Binaenaleyh 
yalnız benim itirazım, mektep yapmak, yol yap
mak ihtiyacı ve lüzumu olmakla beraber zamanı 
değildir. Yol yapamayız; yapılamaz. Yapılsa 
iyi ya, yapılamaz. Arzettiğim gibi; bugün umu
mî bütçe için, aşar için, borcunu vermek için ökü
zünü satan bir köylüye mektep parası diye fazla 
bir para, yol parassı diye fazla bir para tahmil 
etmek, rica ederim, bilmem nekadar doğru olabi
lir? Onu da hepiniz takdir edebilirsiniz. 

Basri Bey; Bulgaristan şöyle yol yapmış» böy
le etmiş diye söylediler. Acaba harbi umumide 
Bulgaristan yol yaptı mı? yirmi beş, otuz sene 
kendi başına kalmış o istediği gibi yol yapmış. 
O zaman Bulgaristan bizim vaziyetimizde miydi? 

Halbuki efendim, hajrbi umumide amele yev
miyesi elli kuruşa iken bugün yüz kuruşadır. Da
iniz; burada iki göz bir ev yaptırdım. Allah bi
lir, hiristiyan kadınları olmasaydı amele bulamı
yordum. Köylüler için ise bugün amele yoktur. 
Hakkı Hami Bey biraderimiz pekâlâ tafsil ettiler 
ki harbi umumide askere gidenlerden yüzde önu . 
avdet etmedi. 

.1337 d : 1 
Emin olunuz şurada (Tohumlar) isminde bir 

köy var, askere yetmiş kişi gitti, Allah bilir, bir 
kişi gelmedi. Benim köyümden yüz elli kişi git
ti, geri gelen on beş kişidir. Efendi. Bunların 
eytamı da kaldı. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Sağ 
kalanlar da var. 

HACI MUSTAFA Ef. (Devamla) — Sağ ne
rede1? Bağ olanları da şimdi bu sefer cepheye 
gönderdik. Rica ederim; bu misillû ve buna 
mümasil şeylerle meşgul olmak sırası ve zamam, 
dakikası gelmemiştir. Binaenaleyh, bu bapta 
bir takririmiz de var. Bu maddenin ve bu mad
denin altındaki bütün bütün mantıksız madde
nin tayyini talep ederim. 

TAHSİN B. (Aydın). — Efendim, bu yap
makta olduğumuz bir kanundur. Bu kanunu 
tatbika memur olacak memurini aidesi eğer köy
lerde, bu kanunun tavsifatı dairesinde istihdam 
edecek adam ve amele bulurlarsa istihdam eder
ler. bulamazsa .etmezler, bulduğu kadarını is
tihdam ederler ve onlardan istifade edilir, onla
rın yapabileceği kadar iş meydana gelir. Mesele 
orada değil. 

Köylülerin bu yollarını yapmağa ihtiyaç var 
mıdır, yok mudur? Bunu bir kere ittifakan kabul 
ediyoruz ki, lüzum vardır. Binaenaleyh bunun 
için memurinin eline bir kanun vermeğe mecbu
ruz. Fakat yolların yapılmıyacağma ve yaprla-
mıyaeağma bendeniz de eminim, eminim... Bu iş 
harp içinde olmaz. Fakat harpten sonra;.beş se
ne sonra, on sene sonra da biz bu yollan yapa-
mavız.. Çünkü bizim bu yollar hakkında, şoseler 
hakkında takip ettiğimiz usul, elli senedenberi 
takip ettiğimiz siyaset, bizi bir çıkmaza götürdü. 

Malûmu âliniz; Sultan Abdiil Hamit; bir vakit 
şose yollarma büyük bir ehemmiyet vermişti. Bü
tün memurlar, valiler, kaymakamlar, mutasar
rıflar at üzerinde ahaliyi sevkederler, yol yaptı
rırlardı ... Merhum Ahmet Eyyüp Paşa gibi va
tana hizmet etmiş; sahibi himmet adamlar; yal
dız başına bin iki yüz, bin altı jm, bin sekiz yüz 
kilometre yol yaptırmış valilerdir. Bugün so
rarım efendiler: O yollar nerededir? Biz o yol
ların mevcudiyetini bile . muhafaza edemedik. 
Gçen gün Nafıa Vekili burada; altı bin kilomet
re yolumuz var demişti. îşte bu yollar; onların 
zamanında yapılmış olan yollardır ve meşruti-
vette yapılmış olan ufak tefek yollarla beraber 
bugün mevcudu altr bin kilometredir. Bu yol
ların beher kilometresi bugün bin liradan aşağı 
b;r masrafla ve tamiratla'; kabili istifade bir ha
le gelemez. Altı bin kilometre yol için biner 
lira masarifi tamirîye kabul etsek, altr milyon 
lira eder. 

Bugün bu parayı bize verseler, bırakınız büt
çemiz müsait değil, bu kadar parayı ifrağ ede-
mezya, verseler bile, bu para ile istihdam edecek 
amele bulamayız,.. 



, - - lU*- -M- . • M , . 

î : 153 19.2.1337 C : I 
Çünkü efendiler; arazimiz gayet vâsi, Bul- I 

garistan gibi değil ve etrafımızda nüfusu kesir 
olan memleketler gibi de değil... Arazi gayet vâ
si, nüfusu ise gayet az ve gittikçe de azalmakta 
ve seyrelmektedir. Binaenaleyh, biz bu sene 
bu servetimizle, bu kudretimizle bu mevcut olan 
yollan, hattâ tamir edip kabili istimal ve istifade 
bir hale getîremejdz. Bu çıkar yol değil. 

Sonra; biz bu kanunu yaptık; memurların eli
ne verdik. Fakat malûmu âliniz bir şose, bir 
yol yapmak için; behemehal yolların güzergâhı
na bir kazık çakmak, şuraya şu kadar-toprak koy
mak, şuradan bu kadar toprak İnecek, demek lâ
zım. Bunu ancak bir mühendis yapar. Geçen gün 
bendeniz; Nafia kadrosunu tetkik ederken gör
düm ki^bütün Nafianm yüz dört neferden iba
ret mühendis, başmühendis, kondöktör ve sairesi 
var. Halbuki altmış bu kadar livamız ve bu ka
dar vilâyetimiz var. Bunların her birine birer 
mühendis ve kondöktör vermek lâzrmgelse, bu
günmevcudumuz yok.. Bu kadar kondüktörü
müz, mühendisimiz yok. .. Gerek mutasarrıf la
vın ve gerek şûra meclislerinin; bu hususta istih
dam edecek adamları olmadığından böyle kanun
larla bu gibi mevad kabili tatbik değildir. Maa-
haza; bizim böyle bir kanun yapmağa da mec
buriyetimiz vardır. Onun için bu maddenin ay
nen kabulünü teklif edenin. 

Çünkü bu kanunun vücuduna lüzum vardır. 
Böyle bir kanun olursa ve ahali de bulursak hiç 
olmazsa, bari köylünün yolu yaprlnu ı̂ olur. 
Yoksa umuni yollan yapmanın çaresi yoktur. 
Çünkü bizim takip ettiğimiz şoseler siyaseti bi
zi bir çıkmaza sevkediyor. Mâruzâtım bundan 
ibarettir. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — 
Efendini; eğer bu altıncı madde ahkâmının; yol 
yapmak için çarei yegane olduğuna kanaat et
seydim, ne kadar esasatı hukukiyeye muhalif 
olursa olsun, kabulünü teklif edecektim. -Fakat. 
bunun, yol yapmak için çarei yegâne olduğu ka
naatinde değilim. Bununla beraber tamanüyle 
kaidei hukukiyey e muhalif olarak vazolunmuş 
bir maddei kanuniyedir. Her şeyde olduğu gi
bi kavaninin de menbalardan ibaret olduğunu 
ulemayı hukuk beyan ediyorlar. O membalar-
dan birisi de. .akıl ve hikmettir. Akıl ve hikme-
to muhalif olarak. vazolunan kanunların hiç bir 
vakit kabiliyeti tatbikiyesi olamaz. Hususiyle 
tekâlif hakkında vazolunaeak kanunlara iyi dik
kat etmelidir ki, o tekâlif; tekâlifi şâkkaya mün- i 
cer olmasın. Çünkü tekâlifi şakka; ancak kürek 
mahkumlarına tatbik olunabilir. Acaba bu da 
o kabilden midir? Çünkü bir. şahsın aynı za
manda, ayna iş için hem, malen, hem bedenen 
mükellefiyetini şimdiye kadar hiç bir kanun va-
zetmeraiştir, | 

Eğer para lazımsa; parayı çok tâyin etsinler. 
Yok iş para ile görülmüyor da mutlaka mükelle
fiyeti şahsiye ile görülüyorsa vasolunsun. Müs- I 

I tensa olanlara para. tevzi edilsin. Yoksa bir şâ
hıs aynı zamanda hem bedenen, hem mâlen mü
kellef olsun, bunu hiç bir kaide kabul etmez. 
Binaenaleyh, bu hem kaide hilaf mdadır ve hem 
de yol yapılması için çarei yegane değildir. Bfen
diler; onun için bu kanun, bu teklif, âdeta bir 

. tekâlifi .şakka mahiyetini iktisap eder. Vazede-
eeğimiş böyle tekâlifi kanuniyeleri, tekâlifi şak-

kakaya onüncer olacak bir şekilde vazetmiyelinı. 
Binaenaleyh, maddenin minküllül yücuh tayyi-
ni tekli! ediyorum. 

Şu fcadar ki; Eğer parayı vemıeyipte şahlan 
yol yapmak arzu edenler olursa; yani ainelei mü
kellef eyj bir arada bulundurmak arzu ederlerse, 
o zaman o maddei kanuniyeye öyle bir ahkâm 
vazederiz. Yani parayı veremez; fakat yol gös
terin, ben çalışacağım der, onun için burada ah
kâm yoktur. Eğer bu bir çare ise; bu madde.ye
rine bir nuküm vazolunabilir. Yoksa, bu madde
nin tayyini teklif ederim. 

REÎS — Efendim, söz alan on bir zat var. 
Maddenin lehinde, aleyhinde söyleniyor. Kifa
yet takrirleri de var. Reyinize arzedeyim; kâfi 
görmezseniz devam ederia. 

Altıncı madde hakkında müzakereyi kâfi gö-
ı-enler lütfen ellerini kaldırsın. Kâfi görüldü. 

FEYZÎ Ef. (Malatya) — En mühim bir me
seledir, müzakere kâfi değildir. 

REİS—Bir takrir var, maddenin tayyini 
teklif ediyor. 

I '<• 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Tarik bedeli nakdisi kanununun, altıncı mad

desi münderecatınm usulü maliye kavaidine mu
halif olmakla beraber bilfiil, yolda rfayi hizmet 
etmek kaydını havi ölmasiyle halkı doğrudan 
doğruya angaryaya icbar demek olduğundan tay -
yuıt teklif eyleriz. ' . 

Çorum Erzurum 
Fuat Salih 

Büyük Millet Meçlisi Riyaseti Celilesine 
Altıncı maddenin kamilen tayyım teklif 

I ederim. 
Ankara 
Mustafa 

Riyaseti Cetileye 
Kabiliyeti tatbikiyesi olmayan altıncı mad

denin tayyini teklif ederim. 
Sinob Mebusu 
Hakkı Hami 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
. Celilesine 

Tarik bedeli kanununun altıncı maddefeinin 
beryeçhi zir tadilini arz ve teklif eylerim: 

MADDE 6. ^ Her şahıs mükellefiyeti nakdi-
yesinden maada bulunduğu kaza ve nahiye da-

[ bilinde kasaba ve kariyderinden nihayet üç sa-
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at mesafedeki turuku âdiye ve husuşiyenin tamir 
ve inşasında mahalli mecalis ıımnmiyesince se
nede âzami sekiz günü tecavüz etmemek üzere 
tâyin olunacak eyyam ve. hududu mesai daire
sinde bedenen ifayi mükellefiyete veyahut ikinci 
madde mucibince muayyen miktar bedeli nakdi
yi tesviyeye mecburdur. İşbu mükellefiyeti be
deniye veya maliyeyi ifada, taallül edenler kuv-
vei zabıta marifetiyle cebren tarika sevk ve is
tihdam edilecektir. Birinci maddede istisna 
edilenler bu mükellefiyeti bedeniyeden muaftır. 

19 Şubat sene 1337 
Muş Mebusu 

Mahmut Sait 
BEİS — Efendim, takrirlerin üeü tayyına, 

bir takrir var ki tadiline dairdir. Bu takrir
ler hakkında Encümenin mütalâası varsa bu
yursun. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) ~ Efen
dim, malûmu âliniz bu madde kabul edilmezse 
diğer mevad, eski tarik bedeli kanunundan başka 
hiç bir şey değildir. Binaenaleyh ısimdiye ka
dar yol yapılmamıştır. O kanun Heyeti âliye-
nizce malûmdur. Fakat memleketin iktisadi
yatını yükseltecek, köyden köye gidebilecek yol-' 

. 1ar temin edeeek ve memleketin menfaatıha hiz
met edecek madde budur. Yalnız bu maddenin 
aleyhinde bulunan rüfekamız, memleketi-düz^ 
adeta bir kağnı tekerleği yuvarlarsak g^der... 
(Gürültüler). Böyle kıyas ediyorlar. Bununla 
beraber sekiz günü Heyeti Aliyeniz zait görü
yorsa tenzil eder. Maddenin ipkası pek muva
fıktır. 

BEİS — Efendim, en -fazla tadilât -tayyı ol
duğu için onu reyinize arzediyorum. Kabul 
edilmediği takdirde diğerlerini reyinize vaze
deceğim. 

Efendim, maddenin tayymı kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Efendim, maddenin tay-
yı hakkındaki takrirleri nazarı mütalâaya almı-
yanlar lütfen ellerini kaldırsın... - -

Efendim, şimdi tayyı reyinize arzettim. Şimdi 
aksini, yani ipkasını reyinize arzedeceğim. İpka
sına dair takrirleri kabul edenler lütfen el kal
dırsın. (Tadilen sesleri). Müsaade . buyurun.. 
Maddenin tayymı kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsınlar, Madde tayyedildi. (Aksini reye 
koyun sesleri). 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bitti, 
kanunda öldü demektir. 

RJSÎS — Yediraci madde şimdi altıncı mad
de oluyor. 

MADDE 6. — 1336 senesi tarik bedel âtı nak-
diyesi bu kanun mueijjinee teayyün edecek mik
t a r üzerinden tahsil olunacaktır. 

EMlN B. (Eskişehir) — Efendim, memleke
timiz de tarik bedeli nakdisi usulü icadedileli, 
herhangi bir yerde Fransızların'yaptığı bir yol
dan başka bir yol yapılmış derlerse, diyenler 

ayağa kalksın Allahaşkma yalnız bir yol lâzraıse 
ve yapacak isek bunda bıV usul vardır. Yukarı
daki maddeler, aşağıdaki maddeler, yekdiğe
rinin menfaatini kesrediyor. Hakikaten bir ay 
çalışmalıyız, 15 gün. Hazirana kadar, 15 gün 
de Eylülden Teşrinisaniye kadar çalışmalıyız ve 
her şalı ıs bizzat çalışmalı ki... 

REÎS — Emin Bey, o madde geçti. Yedinci 
de altıncı .madde oluyor. 

EMÎN B. (Eskişehir) (Devamla) — Efen
dim, tadilen diyerek kabul ettik. 

Efendim,.müsaade buyurursanız yol hakkın
da fikirlerimi arzedeyim. (Hayır istemez, de
vam sesleri). Allah aşkına yapmayın, rica ede-
ederim. Efendim, eğer bu Meclis kendisine bir 
nisan takaçaksa, öyle şeritli nişan değil, böy
le bir kanun yapmakla taksın. Bir ayda yapa
lım, yol yapalım ve bu yollarda bir ay çalış
mak şartiyle herkes çalışabilir ve yol da yapılır. 
Yoksa böyle lâattâyin memurlara maaş ver
mek için nafıa tesis edilmemiştir. Millet de 
vermez, kimse de vermez. (Bravo sesleri)r-

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendiler. 
İra kanun üç ay, dört ay evvel müzakereye alın
mış olsaydı bu madde hakkında ihtimal ki, ben 
hiç bir şey söylemîyecektim. Yedinci madde de 
diyor k i : 1336 senesi tarik bedelâtı nakdiyesi 
bu kanun mucibince tahakkuk edeeek miktardan 
tahsil olunur. 

Halbuki; 1336 senesi geçmiştir. Kanun is
tikbal için vazedilir. Efradı ahali o kanunun ah
kâmına göre hazırlanır. Bütçesini ona göre tev-
zin eder. Hululü vâdesinde parayı tediye etmekle 
mükellef olduğunu kendi bilir. 1336 senesinin 
hitam bulmasına on gün kaldığı halde ve bu ka
nunu da tebliğ edinceye kadar bu müddetin de 
hitam bulacağı muhakkak olduğuna göre, 1336 
senesi için mükellef tutmak doğru değildir. Bi
naenaleyh maddenin takririm veçhile tadilini tek
lif evlerim (Tayyı tayyı sesleri). 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, birinci madde Encümen tarafından, altın
cı madde mevcut olduğu için vazedildi. Madem
ki altıncı madde reddedildi... Bu maddenin ipka
sında israr etmiyoruz. Artık nasıl isterseniz öyle 
yapın. 

R E İ S — Efendim, müzakereyi.kâfi gören
ler lütfen ellerini kaldırsın. Müzakere kâfi gö
rüldü. 

Riyaseti Celileye 
Üç yüz otuz altı senesi hitanı bulmak üzere 

bulunduğundan yedinci maddenin tayedilm esini 
teklif ederim. " 

Konya Mebusu 
Musa Kâzım 

REİS -—Yedinci maddenin tayymı kabul 
eddnler lütfen ellerini kaldırsın. Yedinci mad
de tayedildi. 
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SekMn«|, madde altıncı madde oluyor: Şimdi 

okunaeaK : 
MADHE 6. — Tarik bedelâtı nakdiyesi hak-

kındaki kanunla kanunu mezkûre müzeyyel'24 
§ubat 1336 tarihli kararnamenin, işbu raevadı 
kanuniyeye muhalif maddeleri ahkâmı mülga
dır. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Takdim 
ettiğimiz takrir vardır, lütfen okunsun. 

RElS — ^fendim, yeni yeni maddeler ilâvesi
ne dair uç takrir vardır. Onu ayrıca müzakere 
eder ve numaralarını tashih ederiz. Sekizinci 
madde altıncı madde oluyor. 

ABB&LÖAFUR Ef. — Bu sekizinci madde
den evvelce konulması ieabediyor bendenizee... 

BEİS—Bu madde hakkında sözünüz var 
mı? -

Riyaseti Ceüleye 
. Altıncı maddenin şu suretle tadilini teklif 

ederim 
Birinci madde mucibince nakden ifayı mükelle
fiyete muktedir olmadakları heyeti ihtiyariyenin 
şahadet ve meclisi mahallimin tasdikiyle sa
bit olanların,, mükellefiyetleri, mahalleri memu
rini idare ve f enniy&sinee tâyin olunan kasaba ve 
kariyelerine üç saati tecavüz etmeyen mahaller
de tariki âdiye ve hususiyede çalışmak üzere 
mükellefiyeti bedeniyeye tahvil edilir. 

Karesi Karesi 
Abdiil gafur H. Basri 

(Muvafık sesleri). 
REtS — Bu teklif hakkında Encümenin bir 

mütalâası var mı? 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen

dim, bu Abdülgafur Efendi ile Basri Bey bira
derimizin teklifi çok musiptir. Hiç olmazsa 
altıncı maddedeki teklifi bir derece temin etmiş 
oluyor. Meselâ «Mükellefiyeti nakdiyeyi temin 
ve tediye edememiş olanlar tabiî işler. Yalnız 
bir cihet vardır ki, bundan da Hükümet yine 
istifadeye kalkışır. Mülga altıncı maddede ar-
zettiğimiz gibi «Kariyelerine üç saat mesafedeki 
turuku hususiye ve âdiyede çalışmak üzere mü
kellefiyeti bedeniyeye tahvil edilir» şeklinde 
olursa o zaman Encümen kabul eder ve muva
fıktır. Bu, mükellefiyeti bedeniyeye tahvil edil
diği takdirde, ilga edilen 6 nca madde muci
bince; kariyelerine 3 saat mesafede olan mahal
ler de mahalli idarelerin yollarında çalışırsa 
bu, muvafıktır, aksi takdirde değildir. Çünkü 
bundan da Hükümet istifâdeye kalkışır. 

HASAN BASRİ B. (Karesi); -r- Efendim, bu 
mükellefiyeti bedeniyenin köy yollarına hasrı 
gayet muvafık bir şeydir. Fakat zannederim ki 
imkânı tatbik yoktur. Malûmu âlileri. biz de 
memurini fenniye miktarı köy yollarının inşası
na veya tamirine yetişebilecek derecede çok de
ğildir. Bunu; köy yolları tarzında değil, alelıt

lak «yollarda çalışacaktır» suretinde tadil eder
sek, ihtiyaca göre, köy yolları da istifade et
miş olur. Binaenaleyh maddenin alelıtlak arzet-
tiğim tarzda tesbitini teklif ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) —Elendim 
malûmu âliniz mükellefiyeti nakdiyesini ifa ede-
miyenler; mükellefiyeti bedeniyeye tahvil olu-

nursa ve madde mutlak olursa, Hükümet otuz 
saatlik zir yerde yol yaptırır, o çiftçiyi o fıka-
rayı alır götürür. Binaenaleyh böyle üç saatlik 
bir mesafede akuaba, civar olan yerlerde oluşsa, 
hiç olmazsa, ehli ziraat kendi yoüarım yapmış 
olur. Maddenin yine bu şekilde kalmasını tek
lif ediyorum, 

HASAN BASRİ B* (Kasesi) -^ İUfe Beye
fendi i bu salâhiyeti yine mecalisi umumiyeye 
verecek ve saat Baeselesini tahdit edecek olursak 
Süleyman Sn-rı Beyefendinin buyurdukları mah
zur zail olmuş olur. Maddenin şeklini tesbit 
etmek üzere arzu ederse encümene göndeririz. 

St&EY MAN mmB. (Yozgad) — H a y h a y 
encümene isteriz. 

HASAN BAŞRt B. — Encümene gönderelim 
daha iyi. 

(Bösri Beyin takriri tekrar ©kondu). 
REÎgf-- Efendim bu takriri, ve hu madde

yi encümene iade ediyoruz. 
Riyaseti Celileye 

Tarik bedeli nakdisi amele yevmiyesi nazarı 
itibara alınarak ona gö*e -takdir edilmek meşrut 
olmasma göre ve bu. esasa binaen tâyini miktar 
etmiyen mecalisi umumiye mukarreratı aleyhinde 
itiraz etmek hususunda kanunu icraya memur 
dairece salâhiyet verilmesini ve buna ait olmak 
üzere berveçhi zir bir maddenin kanuna ilâve* 
sini teklif ederim. 

Tokad Mebusu 
Rifat 

Maddei münferide — Mahallî belediyelerin
den almacak amele yevmiyeleri miktarına göre 
tarik bedeli nakdisini fazla veya noksan takdir ve 
tâyin eden mecalisi umumiye mukarreratı aley
hine ve mükellefiniae mahallî nafıa dairesi
nin en büyük memuru itiraz etmek hakkını 
haizdir. İtiraz Büyük Millet MeFısi Nafıa Ve
kâletince tetkik edilecektir. 

(Hayır sesleri). 
REİS — Böyle bir maddenin ilâvesi teklif 

ediliyor. (Hayır sesleri). Diğer takrir madde ile 
encümene gitti. Bu takriri de reyinize arzedi-
yoruıau Bu takriri nazarı mütalâaya alanlar lüt
fen ellerini kaldırsın. (Ret sesleri). Alınmadı. * 
Kanunun bir maddesi kalıyor. Nazarı dikkate 
alıaaa takrir encümenden geldikten sonra onu 
da ikmal ederiz. 

Makamı Riyasete 
Vilâyette valiler, nahiyede müdürler yol yap

makla mükelleftir. Yol yapmıyan memurların 
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hakkı terfii yoktum 

- Bu maddenin kanuna ilâvesini teklif ederim. 
Malatya Mebusu 

**;: Feyzi 
REİS — Nazarı mütalâaya alanlar lütfen el

lerinikaldırsın. 
FEYZİ Ef. (Malatya) — Müsaade buyurun 

izah edeyim. Bizim memleketlerde ben gördüm 
ki yol yapmanın faidesi var. Para yol yapmaz. 
Mühendis yol yapmaz. Makam yol yapar. Her 
memleketin bir kaidesi, her memleketin bir ruhu 
vardır. Eğer mutasarrıf atma biner, yolun ba-
şıaa giderse yol yapılır. Eğer mutasarrıf o işi 
ehemmiyete almazsa isterse (80) tane mühendis, 
(180) tane kondoktör olsun/ hiç haizi ehemmi
yet olmaz. Rica ederim efendiler. Biz bu kanu
nu öldürdük. Bu kanunun basma (înnallilahi 
ve itina ileyhi raciun) yazdık. Allah rahmet 
eylesin. Emin olunuz ki memleketimizdeki köy
lülerimiz, bizim bildikleribiz, köylerde askere 
gitmiyenler var. Benim bildiğim memleket ve 
karye var ki askere gitmemiş, ağzını açmış, es-
neye, esneyeköyün önünde oturur. Kitsin de bu 
sıra çalışsın efendiler. Sukutu hayale uğramışız. 
buraya çıkarlar, olmaz diye bağırırlar. Teessüf 
ederim. Zannederim ki . . . 

ABDULLAH Ef. (Eskişehir) — Sadet hari
cinde söz söylüyor. Menedin Reis Bey!. 

FEYZİ Ef. (Devamla ) — Zannederim ki 

memleketin en mühim bir meselesi varsa o da 
yol meselesidir (Alkışlar). Abdullah Azmi Beye
fendiye teessüf ederim. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Sözü
nü geri al! 

REİS — Teessüfünü geri al, hakkı kelâmdan 
sizi menediyorum (Al al sesleri). 

FEYZİ Ef. (Malatya) — İzah edeyim, peki 
geri aldım. _ - . , ' • 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Hoca bendi
nin eline bir çapa veripte iki gün çalıştırmalı. 
O zaman anlar. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Kemali hürmetle 
yüz bin gün çalışırım. Bize en ziyade yol lâ
zımdır. Yol için ne kadar ağır kanun yaparsa
nız yapınız, kanun olmazsa ne olur? 

ATIF Ef. ( Ankara ) — Ekseriyeti azimeyi 
ne için tahkir ediyor Reis Bey? 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Beyefendi Hazret
leri; eğer mutasarrıflara, valilere, kaymakam
lara, müdürlere bir mevkii mahsus verilmezse 
yol yapılmaz ve bu maddei kanuniye kabul edil
melidir ki yol yapılsın. 

REİS — Efendim Feyzi Efendinin şimdi 
okunan takririni nazarı dikkate alanlar lütfen 
ellerini kaldırsın. Alınmadı. -

Kanun encümene gitti. 
Bütçe müzakeresine başlamak üzere on da

kika teneffüs. 
(2,15 sonrada celseye nihayet verildi) 

>se^< 

ÎKÎîCeî dILSE 
Açılma saati : 3 sonra 

REİS — İkinci Reisvekili Hasan Felmi Beyefendi 
KATİPLER : Feyyaz Ali B. (Yozgat), Cevdet B. (Kütahya) 

m » 

R M S — C e İ s e kuşat edildi. 
2. .r— 1336 senesi Muvazenei Umumîye Kanu

nu lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası 

A. — Şer'iye Vekâleti Bütçesi 

sine 
dettirsin. 

P.'-M. Nev'i muhassasat 

R E İ S — Şer'iye Vekâleti bütçesi müzakere-
ıyoruz. Söz isteyen zevat isimlerini kay-

Şer'iye Vekâleti bütçesi heyeti umu-
m iyesi hakkında söz alan yok. Fasıllara geçilme
sini kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Fasıl
lara -geçilmiştir.' 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

212 
ŞerMye Vekâleti maaş ve muhassasatı 
Müsteşar maaşı 
Fetva emaneti 
İdarei merkeziye maaşatı 
Nekabet aleleşraf ve kâtibi 
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2600 
0 
0 

2 510 
û 

600 
0 
0 

1 640 
0 
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Kev'i muhassasat 

O : 2 
Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

6 Memaliki eenebiyede bulunan müftü ve müderrisler 
7 Müstahdemini muhtelife 

0 
60 

0 
60 

212 nci faslın yekûnu 5 070 2 300 

REİS — Fasıl hakkında söz isteyen var mı? 
Efendim, iki yüz on ikinci fasıl hakkında söz 

alan yok, tadilname de yok; Binaenaleyh 212 nçi 
(A) faslına geçilmesini kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsm. 

Efendim, rica ederim ellerinizi kaldırınız ki, 
şüpheye düşmeyelim. Kabul edildi. 212 nei (A) 

faslı sıfırdır. 
213 neü fasıl müstehekkini ilmiye maaşatı-

dır ki, 7250 liradır (Kabul kabul sesleri). 
Efendim, 213 hcü fasıl hakkında söz isteyen 

yok. Tadilname de yok. Binaenaleyh 214 neü 
fasla geçilmesini kabul buyuranlar ellerini kal
dırsın. 214 neü fasla geçilmiştir. 

F M, Nev'i muhassasat 

214 İdarei merkeziye levazımı 
1 Meremmet 
2 Tenvir ve teshin 
3 Mefruşat 
4 Kırtasiye ve evrakı matbua 
5 Terkos suyu esmanı 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

0 
300 
400 
500 

0 

0 
200 
300 
200 

O 

214 neti faslın yokunu 1 200 700 

mı? 
RElS— Bu fasıl hakkında söz isteyen var-

Bu fasıl hakkında söz isteyen yok, tadilname 

F. M. 

215 

Nev'i muhassasat 

de yok. 215 nci fasla geçilmesini tensip buyuran
lar, lütfen ellerini kaldırsın'. Kabul edilmiştir. 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

Dersiam ve Darülhilâfetülaliyye medresesiyle taşra medarisi ilmi
yesinin umuru tedrisiye ve idaresi 

1 Dersiam maaşatı 
3 Taşra medarisi ve muallimin maaşatı 
2 Darülhilâfetülaliyye medrese memurları 
4 Medresetülkuzat heyeti idare ve tedrisi yesi 

•-• ı o o o 
0 

36 880 
0 

1 000 
0 

29 000 
0 

t r j ^ ' i . • « . 215 nci faslm yekûnu 37 880 30 000 

RElS — İki yüz on beşinci fasıl hakkında 
söz isteyen var mı? * • 

F. M. 

216 

Nev'i muhassasat 

216 nei fasla geçilmesini kabul buyuranlar el 
kaldırsm. Kabul edildi. 

Hükümetçe Encümence 
, teklif olunan kabul.iedjlen 

Darülhilâfetülaliyye medresesiyle taşra medarisi masarifi 
1 Merkez masarifi 
2 Taşra 

0 
4 000 

0 
4000 

REİS. — Söz isteyen var mı? Söz isteyen yok, 
tadilname de yok, 217 nci fasla geçilmesini kabul 

216 nci faslın yekûnu . • - 4 000 

edenler ellerini kaldırsm. Kabul edildi. 

4 000 



F. M-

217 ' 
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Nev'i muhassasat ... 

Ö.:'fc 
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 

1 Taşra müftüleriyle yilâyat ve elviye müftü müsevvidleri ma-
aşatr 

2 Müderrisin ve vaizler 
38 792 
9 815 

33 700 
9 015 

217 ne i fasim vekûnu 48 607 42 715 

REİS — Söz isteyen var mı? Söz isteyen yok, 
tadilname de yok. Binâenaleyh 218 nci fasla ge-

F. M. Nev'i muhassasat 

çilme&ini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir efendim. 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

218 Masarifi mütenevvia 
1 Talebei ulûm ve memurin harcirahı 
2 Ramazanı Şerif vaizleri 
3 Hicaz Mezahibi Erbea müderrisin ve talebesinin buğdajf ve 

arpa bedeli 
4 Ceridei ilmiye masarifi 
5 Darüthikmetülislâmiye mükâfatı telif iyesi 

• * * Yekûn 

4 000 
0 

0 
0 
0 

3 000 
(X 

0 
0 
0 

4000 3 000 

REİS — 218 nci fasıl (3000) liradır. 
FEYZİ Ef. (Malatya) • — Gerçi memurini 

şer'iye harcirahı için bu tahsisat verilmiş. Baka
lım bu nedir? Şer 'iye Vekilimiz bunu tasrih et
sinler ki, arilryalım. (Hacet yok sesleri). 

REİS — Musa Kâzım Efendi şöz sizindir 
bnyıırtaı. 

MUSA KÂZIM E l (Konya) ~ Muhterem 
arkadaşımın sorduğu harcirah masarifi (3000) 
liradan ibarettir. Bu meşihat teşkilatının har-

F. M. Nev'i muhassasat 

cirah ve masarifi mütenevviasına sarf edilmek 
üzere asgari tadilâtla pek büyük fedakârlık ya
pılmıştır. Ve sarf edilmiş bir bütçe olmak itiba
riyle bunun teferruatını sormak suretiyle müza-
keratı 'işkâl etmekten başka bir mânası yoktur. 
Kabulünü teklif ediyorum. 

REÎS — Bu fasıl hakkında söz alan yok, ta-' 
tlilname de yok, binaenaleyh 219 ncu fasla geçil
mesini kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

219 Masarifi müteferrika 

— 210 ncu fasıl (5000)Uradır, Bu-
fasıl hakkında söz isteyen yok, tadüname de yok,' 

5 000 5 000 

Yekûn 5 000 5 000 

Fî -M. Nev'i muhassasat 

220 nci fasla geçilmesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edildi efendim. 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

220 Cezairi Bahrisefit memurları maaşatı 
REİS — 220 nci fasıl sıfırdır. 

0 0 

F. M. Nev'i muhassasat 
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul «dilen 

221 Memurin ve müstahdeminin tahsisatı fevkalâdei şehriyesi 477 097 427 097 

VÇaşlın: yekûnu / 477 097 427 097 
— 3 1 0 -
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REÎS — 221 nci fasıl (427 097) liradır Bu 

fasıl hakkında söz isteyen var mı? 
Söz isteyen yok, tadilname yok. (221) nci 

faslı kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Yekûnu umumî (522 062) liradır. (Kabul 
sesleri). 

Seriye Vekâletinin 1336 senesi bütçesinin ye
kûnunu (522 062) lira olmak üzere kabul buyu
ranlar ellerini kaldırsın. Kabul edildi efendim. 

4, 
nun 

Evkafın 1336 senesi bütçesi hakkında ka
sı ve Muvüzenei Maliye Encümeni 

mazbatası [1] 

. REÎS — Efendim, Evkaf bütçesinin müzake
resine başlıyoruz. Evkaf bütçesinin heyeti umu-
miyesi hakkında söz isteyen var mı? Evkaf 
bütçesi mülhak bir bütçedir. Varidat ye masa-
rifatını birden müzakere etmekliğimiz lâzrmgelir. 
Evvelâ varidat, sonra masarifat müzakere edi
lir. Evkaf bütçesinin masarifi hakkında söz is
teyen var mı? 

Bu hususta söz alan yok. F'asdlara geçilme
min arzu ve kabul buyui'anlar lütfen ellerini kal
dırsın. Fasıllara geçilmiştir. 

E. . M. Nev'i muhassasat 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul olunan 

L. K. L. K. 

1 Maaşat 
1 Müdiri umumî 
2 Deva ir ve aklanı müstahdemini maaşatı 

547,50 
893 

547,50 
893 

Birinci faslın yekûnu 1440,50 1440,50 

REÎS — Söz isteyen var mı? Söz alan yok. | edenler ellerini kaldırsın. Kabul edildi efendim. 
Tadilname de yok. İkinci fasla geçilmesini kabul- -

P . M. Nev'i muhassasat 
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul olunan 

Masarifi idare 
1 Odacı ücreti 
2 Mefruşat 
3 Memurini vakfiye harcırahı 
4- Levazımı teshiniye 
5 Levazımı kırtasiye 
6 Masarifi .müteferrika 
7. Odacıların elbise bedeli 

42 
250 
500 
125 
150 
75 
18 

42 
200 
500 
125 
150 

' ;25 
18 

İkinci faslın v.ekûnu 1 160 1 060 

REÎS — İkinci faslın yekûnu (1-060) liradır. 
Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri). Tadilna

me de yok, üçüncü fasla geçilmesini kabul eden
ler lütfen el-kaldırsın. Kabul edildi efendim. 

M. Nev'i muhassasat 
Hükümetçe Encümence 

teklif olanan kabul olunan 

.' Merkez devairi aklâmı 
1 Müstahdeminin tahsisatı fevkalâdesi 2 769 2 769 

üçüncü faslın yekûnu 2 769 2 769 

REİS — Üçüncü fasıl (2 769) liradır. Söz 
isteyen var mı? (Hayır sadaları). Tadilname de 

yok, dördüncü fasla geçilmesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 

[1] 16 numaralı .matbua zaptın sonuna merbuttur. 
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Nev'i muhassasat 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul olunan 

L. K. L. K. 

1 İmarat 

. Dördüncü faslın yekûnu 

REİS •— Söz isteyen yar mı? (Hayır sada-
ları). Tadilname yok» beşinci fasla i geçilmesini 

304,80 

004,80 

304,80 

304,80 

kabul edenler lütfen ellerini, kaldırsın. Kabul 
edildi efendim. 

F. M.' Nevi muhassasat 

Hükümetle Encümence 
teklif olunan kabul olunan 

L. K. L. K 

Ankara vilâyetiyim vilâyatı saire idaratı vakfiyesi maaşa-t ve 
sairesi 

1 Müdiran ve memurin ve müstahdemin ve mimar ve mutemetler 
ve tahsildarlar maaşatı 22 705 

2 Ormanlar muhassasatı 32 586,18 
21 605 

528 

KEİŞ — Beşinci fasıl (22 133) liradır. Söz 
isteyen yar mı? (Hayır sadaları). -Beşinci fasıl 
hakkında söz alan yok. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim, burada 
bir mimar maddesi var. Evkaf idaresinin son 
zamanda ihdas olunmuş bir heyeti fenniyesi var
dır. Bu heyeti fenniyelerin vilâyetler, livalar 
ve kazalarda yapmış oldukları camiler,, mina
reler ve saireler malûm. Diyebilirim ki; hiç bir 
tamirat yok. Bunlar yalnız müdürlere işkâl hâ
sıl etmekten ve belki müdürlere iş gördürme-
inekten ve bütün dairenin işini kendi üzerine al
mak gibi bir takım gayrikanurii şeyler yap
makla meşguldürler. Ben bu heyeti fenniye-me
selesinin lâğvi taraftarıyım. Her yerde gördü
ğümüz böyledir. Hiç bir fayda yoktur. Rica 
ederim. Evkafta mühendis bulunmasına hiç lü
zum yoktur. Eğer cami yapılacaksa, bir tamirat 
olacaksa, bir şey varsa Nafra ve sairede mühen
dis doludur. Versin beş on kuruş ücret. Bir vi
lâyet dâhilinde altı, senede, on senede bir mes
cit yaptıracağız. Böyle imarat zaten olmadığı 
halde heyeti fenniye diye binlerce lira sarfına 
lüzum yoktur. Binaenaleyh bunun tayyını tek
lif ediyorum. 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta).«- Hoca 
efendi Hazretleri bunun tayyını teklif buyur
dular. Ifakikaten Evkaf mimarları lâzımdır. 
îmarat y^k buyurdular. Pek çok imarat vardır. 

V-BHŞt Ef. (Konya) — Nerede imarat var
dır, gösterir misiniz! 

HÜSriYlN HÜSNÜ Ef. (Devamla) — An
talya'da, Burdur'da, Ankara'da velhasıl her yer-
re imarat vardır ve bunları ne belediye mühen
disleri ve ne de Nafıa mühendisleri yapabilir. 

Beşinci faslın yekûnu 55 291,18 22 133 

Bunlar katiyen Türk tarzı mimarisini bilmez. 
(Doğru seselri). Bu mühendisler 1318 senesinde 
dişimizden, tırnağımızdan arttırdığımız bir pa
ra ile İsparta 'da bir cami yaptırdılar ve gayet 
güzel oldu., Fakat bir kaç sene sonra 1330 sene
sindeki hareketi arzda zirüzeber oldu. Fakat şim
diki mimarlar cidden iyi bina yapıyorlar. Bur
dur'da mühendisler öyle bir cami yapmışlardır 
ki İstanbul'da gördüğümüz son tarzı mimaride
ki binalar gibidir ve Türk tarzı mimarisidir. Ev
kafta herhalde heyeti fenniycye lüzum vardır. 
Bunun ipkası lâzımdır. 

SALİH Ef. (Erzurum) ;— Efendim: malû
mu âlileridir ki Anadolu'nun bütün şehir ve 
kasabatı hayrat ve müberrat ile doludur. Hiç bir 
mahalle, hiç bir kasaba yoktur ki orada müte
addit cevami ve mesacit bulunmasın. Sonra Ev
kafa müteallik bir çok müsakkafatı geri bıra
kalım. Malûmu âlileri bir vakfın imar ve ter-
mimi için dairei aidesî. elbette keşif ve saireye 
muhtaçtır. Daire tamir ve imar edecek bir ma
halli bir mühendise keşfettirip beyhude sarfi
yat yapacaktır. Gâyrimütehassıs, yani vakfın 
asan islâmiyeye muvafık uslûpte tamirine vâ
kıf ve agâh olmayan bir mühendis ile bunu yap
tırmak olamaz. Evkaf dairelerinin fen memur
ları ve mühendisleri katiyen elzemdir. Hiç bir 
mühendis parasız bir şeyi keşfetmez. Bu tahsi
satı kaldırırsak Evkaf bir çok zarara uğrayacak
tır. • 

NUSRET Ef. (Erzurum) — &üih Efendi! 
Mimar Sinan tarafından Erzurum'da yapılan 
Lalapaşa camii şerifi iki senedir henüz imar edi
lememiştir. Orada ne mühendis var ve ne de 
mutemet. Trabzon'da da böyle. 
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SALÎH Ef. (Devamla) — Teşekkür ederim 

Nusret Efendi! Onu da hatırlattınız. Biz mem
leketimizdeki vakıflann imarı için Seriye Veki
li Efendi Hazretlerine müracaat ettiğimiz za
man bizden keşif istedi. Memleketimizde Evkaf 
Dairesinin fen memuru, mühendisi olmadığı için 
keşif name gelemiyor ki, bunun çaresini düşüne
lim. Bu, kati bir ihtiyaçtır, kaldırmak caiz de
ğildir. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendiler! bu fen-
memurlarmm uzun, uzun yollara giderek birçok 
harcırah almaktan başka bir faydası yoktur. 

OSMAN FEVZÎ Ef. (Erzincan) — Bu husus
ta Vehbi Efendi Hazretlerinin fikrine iştirak 
edemeyeceğ|m; Çünkü herkes kendi muhitini 
gözü önün« alır. Her taraf vatanımız ise de 
Insanm en evvel hatıra gelen kendi muhiti olu
yor. Erzincanlılara teveccühgâh olan bir camii-
kebirimiz vardır. Bu camiin istilâ dolayısiyle 
bazı cihetlerine iras edilen hasar hâlâ tamir ulu
namıyor. Esbabı ise bir mühendis var. Na
fıa idaresine mensup, o mühendise para veriyo
ruz da yine gelip keşfetmiyor. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Efendim, 

mühendis başka, mimar başkadır. 
OSMAN FEVZÎ Ef. (Devamla) — Bir ha

ritasını alıp buna müteallik ne muamele icabe-
diyorsa bunu yapıp henüz icabeden makama 
tevdi edemedi. Kezalik civarında bir medrese 
var, yine o camii şerifin teferrüatmdandır. Pa
şa Hazretleri de bilirler. Elan yaptırılamadığın-
dan dolayı nezaf etsiz bulunuyor. Bu da orada bir 
fen memurunun vücuduna muvaffak olamadığı
mızdan dolayıdır. Binaenaleyh, bendeniz bunun 
ipkasının kabul buyurulmasmı rica ediyorum. 

Riyaseti Celileye 
Evkaf heyeti fenniyesinin üç yüz otuz yedi se

nesinden bilitibar lağvını teklif ederim. 
Konya 
Vehbi 

REÎS•—' Bu takriri nazarı mütalâaya alan
lar lütfen el kaldırsın. Nazarı mütalâaya alın
madı. 

Beşinci fasıl hakkında müzakereyi kâfi görüp 
altıncı fasla geçilmesini arzu edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edildi. 

F. M. Nev'i muhassasat 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul olunan 

L. K. L. K. 

Ankara vilâyetiyle vilâyatı saire masarifi idaresi 
Odacıların ücuratı 
Odacıların elbise bedeli 
Vergiyi senevi 
Memurini vakfiye harcırahı 
Mahrukat, kırtasiye ve idare müteferrikası ve devairi vakfiye 
icarı 
Muhtacin maaşatı 
Tahsildar aidatı 

1 259,88 
362,70 

3 873,58 
4 230,20 

6 271,09 
1 207,30 
1 286,54 

1 259,88 
362,70 

3 783,58 
3 000,20 

5 271,09 
1 207,30 
1 286,54 

Altıncı faslın yekunu 18 401,29 16 171,29 

REÎS — Altıncı fasıl hakkrînda söz isteyen 
var mı? Altıncı fasıl hakkında söz isteyen yok, 

tadilnamede yok. Yedinci fasla geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsm. Kabul edildi. 

F. M. Nev'i muhassasat 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul olunan 

L. K. L. K. 

Ankara vilâyetiyle vilâyatı saire hayratı şerif esinin vezaifi ye 
şaliye muhassasatı 
Hayratı şerife vezaifi ve şaliye muhassasatı ve saire 
Muayyenat ve taamiye 
Muayyenat 
Hayratı şerife müteferrikası 
Hayratı şerife mefruşatı 

29 678',61 
7 744,44 
9 473,10 
6.548,87 
1 706 

29 678,61 
7 744,44 
9 473,10 
6 548,87 
1 706 

Yedinci faslm yekûnu 55 151,02. 5." 151,02 
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REİS — Yedinci fasıl hakkında söz isteyen 

var mı? (Yok sesleri). Tadünamede yok. Sekizin
ci fasla geçilmesini kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edildi. 

F . M. Nev'i muhassasat 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul olunan 

L. K. L. K. 

Ankara vilâyetiyle vilâyatı saire hayratı müdevveresi 
1 Cevami hademesi vezaifi 
2 Tekâya taamiyesi 

11 125,15 
5-686,02 

11 125,15 
5 686,02 

REİS —-.Bu fasıl hakkında söz istiyen var 
mı? 

SALİH Ef. (Erzurum) — Evet efendim, 
bendeniz söz isterim. Efendim, bu sekizinci fas
lın birinci, ikinci maddelerinde cevami hademesi 
ve tekâya taamiyesi vardır. Bu taamiye 5 -686 
lira tutuyor. 

NECİP B. (Ertuğrul) — Bir «de iki kuruşun 
var. 

SALİH Ef. (Devamla) — O -iki kuruş ta bi
ber parasıdır. Malûmu âlileridir ki, memleketimi
zin birçok yerlerinde tekâya vardır, imaretler 
filân • vardır, Zaten Hükümete merbut olan bu 
cihetler kapandı, gitti. Şimdi elde Evkafı mül-
hakadan taam için tekâyaya mahsus mahaller 
vardı. Bunları tetkik edersek âdeta birkaç Şeyh 
efendinin ehibbasına hasredilmiş bir mesele ha
linde kalmış görürüz. Bunların içerisinde doğ
rudan doğruya hakikaten mavuziün lehine sarfe-
dilecek, müsaf irin gelecek yerler de vardır. Fa
kat heyeti umumiyesi böyle değildir ve' hem 
bunlar pek azdır. Tekkeler, siz daha iyi bilirsi
niz ki, bir ahlâk mektebidir. İki mektep vardır: 
Biri çocuklar için ilim mekteb; diğeri büyükler 
için bir ahlâk mektebidir, efendim. Biz bu ah
lâk mekteplerinin epiyçe zamandanberi memle
kete hiç. bir hizmet yapamadığını; yapamıyaca-
ğınr görmekle müteessiriz. Meşayihi izam lıaza-
ratının ruhu Cenabı Ahmedi'ye merbutiyetleri 
malûm Ben de bir bendesiyim. Fakat bir kısım
ları geride kalmıştır, bütün paralar ve işler bu 
adamların ellerinde kalmıştır. Bu paraları da 
beyhtıde çürütmekte faide yoktur. Çünkü Şeyh 
efendi hazretlerinin evine iki müsaf ir geliyor. 
Şeyhefendi ise bin lira, iki bin lira, para alı
yor, paralar çürüyor. Memleketin sureti katiye-
de buna müsaadesi olmamakla beraber zaten Vak
fın tebdil ve tağyiri de günahtır. Velayeti âm
mesi -dolayısiyle Seriye Vekili Efendi Hazretle
ri tabiî bilirler. Hiç bi? tekkede fukaraya itamı 
taam edildiği yoktur. Bir kere vakıf tebdil ve 
tağyir ediliyor, «erait bozuluyor. İkinci- defa ol
mak üzere ... bunu zamanımız iyice elemiş, dene
miştir ve lüzumsuzluğuna kail olmuştur. Bunun 
Feshini teklif ederim. (Hayır, hayir sesleri), 
(Doğru sesleri). 

Sekizinci faslın yekûnu 16 811,17 16 811,17 

MUSA KÂZIM B. (Konya) — Efendim, Re
fiki muhteremim Salih Beyefendinin mütalâatı-
na kısmen bendeniz de iştirak ederim. Bazı iekâ-
yada suiistimal yapıldığı varittir diyebilirim. 
Vakıfın fukaraya yedirmek üzere vakfetmiş ol
duğu vakfın şeraitini tebdil ve tağyire zannede
rim, Meclisi Alinizin salâhiyeti yoktur. Yalnız 
eğer şartı vâkıfa riayet edilmiyorsa, mütevellisi 
hilafı şer veyahut menfaati şahsiye saikasiyle 
suiistimal ediyorsa azli lâzımdır. Fakat müte
vellinin emin olup olmadığını ve suiistimal edip 
etmediğini bilmek mahkemei şeriyenin vazifesi
dir. Mahkemei seriye vardır. Çünkü bu, hük
men halledilecek mesaildendiıy alelıtlak reyi işa-
ri ile bu mesele halledilmez. Binaenaleyh bu; 
meşihatın, mehakimi şeriyenin Evkaf müdiranı-
nm vazifesidir. Şeraiti vakfiyeye riayet ettir
meğe mütevellileri cebreder. Ledelhace onlar 
hakkında ikamei dâva eyler ve ifayi vazife etme
diklerinden dolayı azleder. Daha ehlini nasbe-
der. Bu işe ahkâmı seriye, Meşihatı Mâmiye 
başta olduğu halde onlar memurdur ve Evkaf 
müdiranına verilmiş bir vazifedir. Hüküm ister, 
ilâm ister, ilamsız, hükümsüz olarak doğrudan 
doğruya bir karar vermek ve bu tahsisatı- katedi-
vermek, herhalde adalete muvafık değildir ve 
usulden de inhiraf etmiş oluruz. Bu tahsisatın 
kabulü taraftarıyım efendim. (Doğru sesleri). 

SALİH Ef. (Erzurum) — Hoca Elendi di
yorsunuz k i ; şartı vâkıfı tağyir etmek caiz de
dir. (Şartülvâkıf Kenassuşşari'). Bu şartr talik 
ettiği vakit vâkıf kime hasretmiştir? Bunu fıka-
ra ve zuafaya mı, yoksa benim gibi bir mebusa 
mı? 

MUSA KAZIM Ef. (Konya) — Ona cevap 
verdim. O vazife kendine terkedilen şeriyeye ait
tir, hükkâma ait bir vazifedir ve hükmü icabe-
den şartı vâkıfı tebdile salâhiyeti vardır demi
yorum. Buna cevap verdim efendim. 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Efendi
ler; eslâfı izam tckâyayı medarisi, cevamii o 
kadar intişar, ettirmişlerdir ki, bu bize bir darül-
ibrettir ve hem de darütterbiyedir. Nasıl olur 
da tekâya lâğvolunur? «Şartülvâkıf kenassuşua-
ri» buyurdunuz. Oraya irkara da gelir, zuafa da 
gelir, ağniya da gelir, hepsi de gelir. O kapılar 
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[..• "' "•'•'' ' ••••'.. t : m ı i ^ s 
açıta». ffijfbiisrşeyd lâ#TQİunmaz. Bunlarla ifti-
haî olucaı^ Şfifcikateıii iftihar olunur, amma ba-
kıpjbataasiak, mütevellileri olup olmamak baş
kadır. Şuna; dair bir şey söyliyeceğim: Sultan 
Süleyman zamanında birisi ava çıkmış, ava çık
tığında... (Oüraltöler). Efendim kısa, çok kısa. 
Yalnız ibret için.söyliyeceğim. Keyif için bir yı
lan vurmuş, yılanın beli kırılmış, gelmiş Sultan 
Süfeym&m'a, şikâyet etmiş. Sultan Süleyman o 
adamı, kısas etmefc istemiş, bunun üzerin© yı
lan ; ama» kısas» etme. Kısas edersen benim gibi 
süriiafiMdemişv Sonr& Sultan Süleyman; öyle, ise 
ne yapalım,; hiç olmazsa bir tekkeye- mütevelli 
tâyin edelim, onun cezası^ onun belâsı kâfidir 
demiş. Efendiler; cezayi mânevisi büyüktür. 
Hakikaten*, kendisi vazifesine bakmazsa devleti 
de gider, babasından kalan da gider, her şeyi 
gider. Doğru bakarsa kendisini muhafaza etmiş 
olur. Böyle suizan etmiyelim efendim. 

1 SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim müsaade 
buyurun.. Teşekkür ederim. Lütuf olmak dolayı-
siyle, şunıi size söylerim ki; memleketimizde 
talimi sübyana meşrut olan mektepler "kapanıp 
tekke yapılıyor. Ona da bari fetva lütfediniz. 

MUHfiöDlN BAHA: B. (Bursa) —Efendim 
zavallı Bursa'da şimdi düşmanlar bulunmasa 
idi ve bizim tekkelerimizde melun Yunan ku
mandanları bulunmamış olsa idi bu sözlerim
den belki bir menfaati şahsiye endişesi memul 
olabilirdi. Efendim evkafa dikilen göz âtide ev
lâtlarımıza. servet eshabı tarafından yapılacak 
iyiliklere dikilmiş gözdür. Ecdadımızın yaptığı 
şeyleri biz yıktıkça ahfadımız bizim yapacağımız 
şeylerden mahrum olur. Bursa'da nuküdu mev
kuf e vardır. Ona. evkaf vazıyed etti. Çeşmeler 
kapandı, mektepler kapandı, fukarahaneler ka
pandı. Evkaf onunla bilmem ne yapmağa baş
ladı! Binaenaleyh ecdadımıza hürmetkar ola
lım ki ahfadımızın bizden iyilik görmek ihtimali 
olsun (Pek doğru.sesleri). 

ÎSMAlL FAZIL Pş. (Yozgad). — Efendiler; 
bu meselede bendeniz salâhiyettar değilim. Ev
kaf hakkında bir şey söyliyecek değilim. Fakat 
evkafa bakılmak meselesinde ne kadar itina 
edersek, zannederim bizim vatanımızın her yara
sına merhemsaz olacağız. Çünkü varidatı vak
fiye bırakmakla ve ecdadımızın, vakfa ettikle1

 ( 
hizmetlerle bize belâğanmabelâğ istifademizi te 
min edecek hazineler bırakmışlardır. Bunun b a - , 
kılmamasından mütevellit olan bazı misaller gös- | 
tereeeğim. Yâni Evkaf idaresi hakkında tutmuy | 
olduğumuz usulün fenalığından bahsedeceğim. 

Bendeniz-, insan kıtlığında Şam'da vali iken 
size görmüş olduğum hazin bir şeyi söyliyeceğim. 
Bakmız vakıf ne oluyor ? Eslâfımızdan Salâhad-
din Byyubi tarafından müesses Salâhiye mahal
lesi namında nefsi Şam'da bir mahalle vardır. Üç 
yüz altmış beş müessese! ilmiye tesis etmiştir. 
Yani bir «enenin adedi eyyamına müsavi üç yüz 
altfiaş-beşumüessesei ilmiye^ bir talebe bugün bir I 

L1337 1 : 1 
I dersaneden kalkar, ertesi günü dâğer <itaaneye 

gider, üç yüz altmış beş? günde devir eder; Bakı-
I nız bu vakfın bir cilvesidir. Elyevm Arapta bir 

kaide vardır ki mutâ&ka, vâkıfların şamtnamele-
rini kapı üzerlerine hakkederler. 

Bir ahımn kapmmda, bir vakıfname görürsü
nüz, gidersiniz, hâşa minelhuzur bir ahdestane-
nenin kapısında bir vakıfname görürsünüz. Bu
rası vaktiyle; ya daarülhâdisti, yahut darülhayır-
di. Her birisinin ayi'i ayrı bir şeyi vardı. Daha 
ağrebi ağlatacak bir şey söyliyeyim; Dimişkuş-
şamzaptolundsağu zaman eshabı kiramdan Eba 
Eyynb Radiyallâhüanh HazretL Ömer'i davet 
eder. Şam'ın^ etrafı sur ile muhattır. Hazreti 
Ömer Şam'a kalenin şark kapısından girer, 
teberrüken oraya bir camii şerif yaptırmıştır. Şim
di o camiin yerinde ne memul edersiniz1? O ca
miin yerinde Ermeni kilisesi vardır. Bakınız 
insanın yüreği neden yanıyor? Cami tamamiyle 
kalenin yanma gelmiştir. Arap usulü mimari
sinde minare kapıların üzerine yapdır. Bina
enaleyh bu camiin minaresi kalenin kapısı üze* 

I rine yapılmıştır. Minare duruyor.-Cami yıkıl-
I mış, evkaf bakmamış, edepsiz, namussuz, dinsiz 
|. vakıf memuru arsasını Ermenilere satmış. Er

meniler de kilise yapmıştır. Bu bir. 
ikincisi: Vali olmak münasebetiyle patrikler 

gelmişler, beni ziyaret etmişlerdi Benim hashel-
merasim onları ziyaretim lâzımgeldi. Ortodoks 
Patrikinin patrikhanesine gitmek için arabaya 
bindim ve giderken araba birdenbire bir camiin. 
kapısı önünde durdu. Arabacıya patrikhaneye 
gideceğiz dedim. Patrikhane burasıdır dedi. 
Suphanallah efendim. îndim, kapıdan içeriye gir
dim. Camiin hariminde patrikhane yapılmıştır. 
Yani harimi patrikhaneye satılmıştır. Daha uza
ğa gitmiyeeeğim, şurada bir cami duruyor. 
Vaktiyle ecdadımızdan Selçukiler zamanında ya
pılmış bir camidir. Bugün böyle bir nefis asa
rımız yoktur. Ben bunu gelelidenberi yirmi de
fadan ziyade söylemişimdir . . . Vakıfların du
çar olduğu mesaip; bu kadar lakayt ve millete 
vurduğu darbe... Her gittiğim yere bakarım 
böyledir. Sivas'da böyle, Ankara'da böyle . . . . 
Şu vakıf meselesi cemaati islâmiye teşkilâtı olur 
da o vakit . . . 

MUSTAFA B. (Tokad) — Cemaati islâmiye 
yapılırsa biz ona razıyız. 

I İSMAİL FA^Hi P§. (Devamla) — Neden ol
masın? Elhamdülillah vardır. Ne demektir? Hr-

I ristiyanlarm bugün müessesatı ilmiye ve diniye-
lerinin payidar olması, kendilerini cemaat teş-

I kilâtiyle idate etmelerinden ileri geliyor. 
SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim tekâya-

| nm sebebi vazi; muhitini dolaşmakla- irşatta 
mahzur gören vekil Cenabı Ahmet biUr, o pey* 

gamberin vekili olan, o eshabı maneviyat, kene
lerine bir tekke inşa ederek halkı, zûalayı ya
vaş yavaş basma toplayıp, tekkede başım- eğdir 

i rip, yani düşündürmek ve saire; icjuı değU, dpfru,-
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dan doğruya menafii âliyei islâmiyeyi komite ha
linde telkin ve halkı irşat etmek için vazeylemiş-
lerdir. Bunun aslı ve faslı bundan ibarettir İCai-
dei Cenabı Ahmedi' de düşünürsek böyledir, 
Hattâ Hazreti Risaletpenahinin Mekke'de as
habı kırkı bulupta toplanmcaya kadar gizli 
gizli konuşmak istemesi de bundandır. Efendi 
Hazretleri bunları dolaşmakta mahzur görerek, 
kendilerine bir tekke yaptırarak fukara ve'zua-
fayı topluyarak, içerisinde menafîi âliyei islâ
miyeyi ve ittihadı islâmiyi bunlara tebliğ için bir 
yer vazettiler. Müruruzamanla bunu itamı taa-
miyeye döndürdüler. Sonra dolayısiyle ahıbba-
mn eğlencehanesi olmuştur. (Gürültüler). Bir 

F. M. Nev'i muhassasat 

kaçı müstesna olmak üzere bu böyledir. Sureti 
katiyede böyledir. Şimdi kabul etmezseniz dört 
sene sonra kabul edersiniz. Zaman gösterecektir. 
Benim gibi bir adam çıkar, alkışlarsınız. 

MUHÎDDÎN BAHA B. (Bursa) — Salih Bf. 
bilmiyor ki, Rumeli'de yegâne müessesatı islâ-
miye tekkelerdir. 

REÎS — Efendim bu fasıl hakkmda müzake
reyi kâfi görenler İûtfen el kaldırsm (Kâfi ses
leri). Müzakereyi kâfi görmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. Tadilname 
de yok. Diğer fasla geçilmesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Pasla geçildi. 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul olunan 

Ankara vilâyetiyle vilâyatı saire reddiyatı ve hâliyeye intikal 
eden düyun-

1 Hâliyeye intikal eden düyun 
2 Kurayı mülhaka âgarı tevliyat bedelâtiyle mütevellilere ait 

K. K. 

reddiyat 

39 736,12 39 736,12 

54 395,03 54 395,03 

REİS — Söz istiyen var mı? Tadilname de 
yok.. Onuncu fasla geçilmesini kabul edenler lût-

Dokuzuncu faslın yekûnu 94 131,15 94 131,15 

fen el kaldırsın. Geçildi. 

F. M. 

10 

Nev'i muhassasat 
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul olunan 

Merkez ve vilâyat masarifi müşterekesi 
Vilâyat inşaat ve tamiratı ve mubayaa olunacak akarat bedeli 
Memurin ve hademe zamaim karşılığı 
Vilâyat memurin ve müstahdemini ile hayratı şerife hademesi
nin tahsisatı fevkalâdesi 

Onuncu faslın yekûnu 

84 132,79 
40 026,50 

141 529,34 

265 688,63 

209 647,82 
0 

91 529 

301 176,81 

ŞER'ÎYE VEKİLİ NAMINA EVKAF MU
HASEBE MÜDÜRÜ AHMET HAMDÎ B. — 
Efendim, Encümence diğer fasıl ve maddelerden 
tenziliyle inşaat ve tamirat kısmına 125 514 lira 
elli kuruş zammedilerek 209 647 lira noksanına 
olarak 19 529 lira kabul buyrulmuştur. Bu fas
lın üçüncü maddesinde muharrer 141 529 lira 
34 kuruş tahsisatı fevkalâde Encümence 50 000 

• lira noksanına olarak 91 529 lira kabul Du
yurulmuştur. Halbuki 83 628 lirası maaşları 
muhassas ve mukannen olan memurin ve müs
tahdemine, 57 901 lira 34 kuruşta beratı âli ve ve
sika ile tahsis olunmuş bilûmum hayratı şerife 
ve hademe .vezaifine ait bulunduğundan mü
düriyetçe tanzim ve Encümence kabul olunan 
müdüriyetlerin yeni kadrosu dolayısiyle dört 
aylık maaşattan tasarruf edilen miktarın tahsi
satı elli bin lira olmayıp ancak 3 484 lira oldu
ğundan anm tenziliyle 138 045 lira 34 kuruş tah

sisatı fevkalâdenin kabul buyurulması esasen 
Hüdavendigâr ve Karesi livalarınıa ait tahsisatı 
fevkalâde miktarı bütçeye ithal edilmemiştir. 
İtalbuki. Encümen bütçede dâhil zanniyle ten
zilât icra etmiştir. Bununla beraber elli bin 
lira tenzil olunmak lâzımgelirse zaten miktarı 
şehrisi 20 - 30 kuruştan ibaret olan ve tahsisatı 
fevkalâdesi de memurin tahsisatına nispetle pek 
dun bulunan hademei evkafı terki vazifeye ve 
bilnetice cevami ve müessesatı diniyenin kapan
masına yol açacağından bu cihetin Heyeti Muh-
teremece nazarı dikkate alınarak zaten sarfe-
d il m iş olan 46 516 liranın inşaat ve tamirat 
kısmından tenziliyle tahsisatı fevkalâde madde
sine zam ve faslı mezkûrun inşaat ve tamirat 
kısmına ait birinci maddesine Encümence ilâ
ve edilen 125 514 liradan bu miktarm tenziliyle 
mezkûr inşaat ve tamirat kısmının 163 131 lira 
29 kuruştan kabul Duyurulmasını rica ederim. 

316 — 
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REİS — Faslın yekûnu nedir? 
EVKAF MUHASEBE MÜDÜRÜ AHMET 

HAMDİ B. — Efendim, faslın yekûnu doğrudur. 
HASAN BASRI B. (Karesi) — Eğer faslın 

. yekûnu istenilen rakamı tecavüz etmiyarsa 
Müdür Beyin izahatı dairesinde sarfiyat yapıl
mak üzere fasıl yekûnunu kabul edelim. Esasen 
izahat da zapta geçiyor. Binaenaleyh maddeler 
arasında müzakereye ha/cet yok. 

REİS •— Faslın yekûnu ne oluyor Muhase
beci Bey? 

MUHASEBE MÜDÜRÜ AHMET HAMDÎ B. 
— Faslın yekûnu 301 176 lira 81 kuruştur. 
... REİS — Ohalde maddeden maddeye nakil 

meselesi idari bir meseledir. Fasıl hakkında mü
talâa var mı? (Yok sesleri). 

MUSTAFA Ef. (Ankara) — Ben de bu husu
sa şeyedeceğim, 140 bin lira iken 90 bin liraya 
tenzili esbabı nedir? Onu soracaktım ki bu mesele 
hallolundu. 

Yalnız bu Evkafı mülhaka hademelerinden 
geçende ben de bahsetmiştim. Bunların 83 ta
rihinden §8 ze kadar bir tahmis muamelesi 
vardır, tâ evvelinden. Bu şimdi Hazinei Maliye
ye, Hazinei Evkafa pek büyük bir şey yapıyor. 
Haklı kalıyor, şimdi tahmin edip 83 den 88 ze 
kadar beş senelik cemedilmiş, ne tutuyorsa onu 
vermişler. Sonra o vakitte bin kuruş tutan 
şimdi olmuş yüz bin kuruş. Elhaletülhezi bin 
kuruştan ne tahmis olunmuş ise hala onu veri
yorlar. Pekâlâ, haydi biz onu da kabul ettik. 
O kadar versin, fazla vermesin. Şimdi bütün 
memurin ve bütün hademeler bunlar tamamiyle 
zamaime. nail olduğu halde cami ve medrese ha
demelerinin vazifelerine bir türlü zam icra olun-
mıyor. Meselâ on lira bir iadam lira para alacak 
iken halâ şimdi on lira kayma para alıyor. 
Binaenaleyh şimdi Evkaf Vekâletinin nazarı 
dikkatini celbederim ki, bu sene geçti, oldu 
bitti, gitti, üç yüz otuz yedi senesinde bu hu
sus nazarı dikkate? alınarak bunlarm vazife
lerini, nasıl ki, her şeyde bizim Maliye Vekili 
lirayı nazarı dikkate alarak beş misli alınmasını 
istiyorsa, beş misli zam yapıyorsa onu da nazarı 
dikkate alarak vermesi lâzımgelir. Görüyo
rum ki cami hademelerinin, . geçen gün de ar-
zattim, iki mecidiye Allahbilir aylığı, buna hiz
met ediyor veyahut beş lira on lirayı tecavüz 
etmiyor. Bizim camilerin ekserisinde bunlarla 
hizmet olunmaz. Şimdi bir daire hademesine 
yirmi beş lira verilsin, yirmi lira verilsin. Bir 
cami hademesine ayda iki lira verilsin. Rica 
ederim, bunu Büyük Millet Meclisinin şan ve 
şerefiyle mütenasip görürseniz hali ile ibka ede
lim. Değilse bunları da nazarı dikkate alarak 
ona da diğer memurin gibi zamim icra olunmasını 
teklif ediyorum, mütalâam bundan ibarettir. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim, bendeniz 
vaktiyle imamlık, müezzinlik yapmışım. Evvet 

efendim, Erzurum'da Caferiye camiinin hatibi 
idim. • 

HASAN BASRİ B. — Sarıklı mı idin, sarık-
sız mı idin? 

SALİH Ef. (Erzurum); — Kâh sarıklı, kâh 
sarıksız. Eshabı evkafm, yapmış oldukları hay
rat ve müberrat ve bıraktıkları müsakkafat be
delleri, doğrudan doğruya cami, mescit vesaire-
deki imam, müezzin, kayyum vesaireye hasre
dilmiştir. Ve akçe üzerine taksim ve tefrik edil
miştir. Hakikaten Hacı Mustafa Efendi Haz
retlerinin dediği gibi, meşrutiyetten bugüne ka
dar bütün ehli maaşı birer surette infak ve iaşe 
ettikleri halde cevamii ve mesacit hademelerini 
yani hizmeti diniye erbabını «Sizi terfi ettire
ceğiz, yarın ikdar edeceğiz, bu sene şunu ya
pacağız, bunu yapacağız» diye aldatmışlar. Bu 
adamların, bendeniz bundan üç dört ay evvel 
maaşlarının terfii için teklifi kanunide bulun
muştum, o takririm Lâyiha Encümeninde uyu
muştur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgal) —Lâyiha 
Encümeni uyanıktır, Lâyiha Encümeninde mü
terakim evrak yoktur. 

SALİH Ef. (Devamla) — Müsaade buyurun. 
Bu adamlara biz emvali umumiyeden para 
vermiyeceğiz, kendi haklarını vereceğiz. Yani 

kesemizden veyahut emvali umumiyeden bir şey 
vermiyeceğiz. Bunlarm maaşatma birşey zam-
metmiyeceğiz. Hayrat ve müberrat varidatı ne
den ibaret ise bunları akçe üzerine kendilerine 
yereceğiz. Bu suretle ifa edeceğiz. Binaenaleyh 
bu gün odacı (2 500) kuruş maaş aldığı halde, 
bir imam efendi (400) kuruş, dört kâğıt alamı
yor. Hatta geçenlerde arzetmiştim ki, bulundu
ğum mahallenin civarında bir cami .var. Ezan 
okunmuyordu. Sordum, bu caminin imamı, 
müezzini yok mu? müezzine para verilmiyor, 
bunun için kapalıdır dediler. Bunlar ne oluyor 
da kapanıyor? Şimdi efendim imamlara (2 000) 
den (2 500) kadar, müezzinlere (1 000) den 
(1 500) e kadar kayyumlara 1 00 - 1 500 kadar 
mahiye bir maaş verilmek için bir teklifi 
kanunim vardır, rica ederim, bunu süratle Lâ
yiha Encümeni çıkarsın. 

REİS —T Fasıllara dair söyleyiniz. 
SALİH Ef. (Erzurum) — Fasla dair söyli-

yeceğim. Malûmu âlileri şimdi zamanı geldiği için 
söyledim. 
MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim Hacı 

Mustafa Efendi Hocamızın mütalâasiyle, Salih 
Efendinin mütalâasında fark vardır. Hacı Mus
tafa Efendi Hoca; bedele raptedilen arazii mev
kuf eden, erbabı vazaifîn vazifelerinin nakıs ol
duğundan bahsettiler. Meselâ cami müstahdemi-
ninin ve medrese müderrisinin vazifelerine mu
kabil maaşları kâfi olmadığını iddia ediyorlar ki 
bu, pek doğrudur. Çünki tahmisi harbi umumi
den mukaddem icra edilmiş ve o zamanki zahire 
fiyatı gayet dun bir fiyat olduğu için beş sene-
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nin bedeli haddi vasatisi gayet az bir bedele baliğ 
olmuştur. Çünki bugün zahire fiyatı son derece 
terakki etmiş olduğu halde» hâlâ bugün eski be
del ve eski tahmis usuliyle para verildiğinden 
dolayı btt; ashabı vezaifin almış oldukları vazife 
cidden tahammül fersa bir vazifediı*. Yani bir 
maaş, bir vazife verilmiş demek değildir. Ancak 
bunu böyle münakaşa ederken; şekil vermek lâ
zımdır. Şimdi • doğrudan doğruya Hazinei umu-
miyeden bedeli tahmis ki; kanuna merbuttur, bu 
kanunun; haricinde fevkalâde daha fazla bir para 
almağa imkân yoktur. Bu imkânı temin için; be
dele merbut tahmis kanununun bugüne göre» bu
günkü rayiç ile tahmise raptedildiği zaman rayici 
vasatiyi tadilen bir maddei kanuniye tanzim 
edip ondan sonra bu meseleyi müzakere ederiz. 
Hazinei umumiyeden de, Maliye' Vekilinden de 
alacağımız parayı tâyin ve tespit etmeğe muvaf
fak olmuş oluruz. Bu kanun mevcut iken bugün, 
Maliye Vekilinden kanun haricinde on para al
mak imkânı yoktur. Bu münakaşalar beyhudedir. 

Sonra akaratı mevkuf ederi bahsettiler. Akaratı-
mevkufede zaten tahmis nazarı itibara alınamaz. 
Akaratı mevkuf enin varidatı kaç kuruşa baliğ 
olursa ondan yevmiye tâyin olunur. Şeraiti.vak
fiyeyi ashabı vazaife vermekle evkaf mükelleftir. 
Ancak o akça ki:... 

SALİH Ef. — Evkafı mevkuf e olsun, mül
haka olsun... • 

MUSA KÂZIM Ef. — Müsaade ediniz, vak
fiyelerde mezkûr olan akçadır; Zamanına göre 
bir para vetrîir. O paranın bugünkü para ile tu
tarı nedir ve vakfın tamiri çıktıktan sonra bunun 
terf ia tahammülü var mıdır, yok mudur, bunu 
tetkik etmek, tezyit etmek yine Mahkemie şer'iye
ye ait bin vazifedir. Binaenaleyh bunu tetkik. 
etmek lâzımdır; 

5. —- Ankara Mebusu Mustafa Efendinin, 
cevami ve mesacit mü-stahdemininin maaşat ve 
tahsisatının tezyidine dair takriri 

Riyaseti Celileye 
Cevami, mesacit ve diğer müessesatı diniye 

müstahdemininin, 1337 senesinden itibaren gilâ-
yi es'ara ve vazifelerinin derecei kutsiyetlerine 
göre, tezyidi maaşat.ve tahsisatına himmet olun
masının karar tarzında Umuru Ş«r 'iye Vekâleti 
Gelilesine havalesini temenni ederim. 

Ankara 
Mustafa 

(Kabul sesleri) (Kabul karar tarzındadır 
sesleri)» 

REtS — Yani tezyidi esas itibariyle kabul 
edildi. Meclisi Âliee tensip edildi; ciheti tatbiki-
yesini Şer'iye Vekâleti düşünür. Fasıl hakkında 
başka'mütalâa yok. 

ŞER'tYE, ve EVKAF V. MUSTAFA FEHMİ 
Ef. (Bursa) — Hademei Evkafın maaşatmın tezyi-
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dini nazarı itibara aldık. 1337 senesi bütçesinde gö
receksiniz. Faka Mustafa Efendi Hocamızın arzu 
ettiği derecede artıramadık, imkân müsait olmadı. 
Bütçeyi takdim ettik. Encümen de taraftarda 
efendim. İmkân olduğu takdirde biz taraftarız. 

HACI ATIF Ef. (Ankara) — Yalnız hade
me değil, müderrislerin tahmis olunanları hakkın
da da bir zam lâzımdır. 

REİS — Onuncu fasıl hakkında müzakereyi 
kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Kâfi görüldü 
efendim. Evkaf bütçesinin yekûnunu (511 148) 
lira, 64 kuruş olmak üzere kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edildi. 

Evkafın varidat" bütçesini de çıkaralım. Mu-
vazenei umumiyeye dâhil değildir. Birinci faslı 
okuyunuz. 

l i ra K. 

Rüsumat 
1 Defteri Hakani hasılatı 

vakfiyesi 
2 Harci. cihat ve berat ve har

cı muhasebe ve mürette
batı. Hazine 

162 000 0 

12 434 29 

Yekûn 174 334 29 

REİS — Evkaf varidat bütçesi heyeti umıı-
miyesi hakkında söz isteyen var mı? (Hayır ses
leri). Fasıllara geçilmesini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın, kabul edildi. Birinci fasıl hakkında 
mütalâa var mı? İkinci fasla geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın, kabul edildi 

F. M, Lira K 

learat 
Icarei.müeccele ve tevsii inti
kal icaresi 3 670,25 
Mukataat 1 714, 2 
İcara vahide 139 472,82 
Müddeti mahlûle kirası 104,40 

İkinci faslın yekûnu 144 961,49 

Hasılatı müteferrika 
1 Mahlûl muamelâtı 2 000,00, 
2 İlzam ve idare olunan rüsumu 

vakfiye ile orman hasılatı 1 140 
3 Rüsum v« vairddatı mütenevvia 15 447,40 
4 Nükudu mevkuf e 3 854,25 
5 133lr senesinden müdevver nak

di mevcut 14 428,54 
6 Mali maktu 13 941,91 
7 Hısası mahlûtei cihat 8 376,12 
8 Doğrudan doğruya idare olur 

nan kurayi mevkuf e aşan 850 
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9 Sinini sabıka 
tahsilat 

bakayasBKİan 
30 536,60 

Üçüncü faslın yekûnu 90 574;82 
4 Hazinei Maliyeden matlubat 

1 Evkafı mazbuta ve mülhaka 
bedelâtı öşriyesi 83 469,62 

2 Maliyeden müdevver eevami 
hademe muhassasatı 11 717» 6 

3 Maliyeden müdevver tekâya 
taamiyesi 5 991,46 

Dördüncü faslın yekûnu 101 İ78,14 

1336 senesi Evkaf bütçe kanunu 
MADDE 1. — 1 Mart sene 1336 tarihinden 

gayei Şubat 1336 tarihine kadar imiidat eden 
1336 senei maliyesi zarfında Evkaf Vekâletince 
cibayet olunacak varidatı mütenevvia (A) cet
velinde murakkam olduğu üzere 511 148 lira 
74 kuruş tahmin olunmuştur. 

REİS — Birinci madde hakkında mütalâa 
var mı? birinci maddeyi kabul edenler el kaldır-
sin, madde kabul edildi. 

MADDE 2. — 1336 senei maliyesi Evkaf Ve
kâleti masarifi umunliyesi olmak üzere merbut 

(B) cetvelinde ^muharrer olduğu üzere 511 148 
lira 74 kuruş tahsis olunmuştur. 

^ E Î S — liâncihaddeyi kabul edenler el kal
dırsın1 kabul eeKldi. 

MADDE 3. — Evkaf Vekâletinin varidatı 
umumiyesini teşkil eden ve işbu kanuna merbut 
bulunan (T) cetvelinde gösterilen kâffei varida
tı vakfiyenin 1336 senesi zarfında tahsiline de
vem edilecektir. 

REÎS — Üçüncü madde hakkında mütalâa 
yok» tadilnamede yok, dördüncü maddeye geçildi. 

MADDE 4. — Evkaf bütçesinin müddeti ic-
raiyesi ?bir senei maliyeye inhisar eder. 

REÎS — Dördüncü maddeyi kabul edenler el 
kaldırsın. Kabul edildi. 

MADDE 5. — İşbu kanunun icrasına Şer'iye 
ve Evkaf Vekili memurdur. 

REİS — Beşinci maddeyi kabul edenler el 
kalchrsın. 

Heyeti umumiyesini tâyini esami ile reyini
ze vazediyorum. Reylerinizi istimal buyurunuz. 

Evkaf* bütçesinin neticei müzakeresinde 
( 92 ) kişi reye iştirak etmiştir. Bir müs-. 
tenkif, dört redde karşı (87) rey ile Evkaf büt
çesi kabul edilmiştir. 

Beş dakika teneffüs etmek üzere celse tatil 
edildi. 

«•fc 

1336 senesi Evkaf bütçesini kabul edenlerin esamisi berveçhi âtidir: 

Abdullah Azmi Ef. (Eskişehir), Bahri B. 
(Yozgad), Şakir B. (Ankara), Abdülhak Tevfik 
B. (Dersim), Veli B. (Burdur), Dr. Refik B. 
(Bayazıt), Rifat B. (Tokad), Ruşen B. (Gü-
müşane), Ali Haydar B. (Gfenç), Suat B. (Kas
tamonu), Hüseyin Avni B. (Kozan), Fuat B. 
(Bolu), Rıza B. (Yozgad), Rıza B. (Muş), Ha
fız İbrahim Ef. (İsparta), Esat Ef. (Aydm), 
Hasan Ef. (Denizli), Ziya B. (Kângırı), Sa
bit B. (Kayseri), Rifat B. (Kayseri), Nüzhet 
B. (Ergani), Mustafa Lûtfi B. (Siverek), Emin 
B. (Eskişehir),. Ali Ulvi B. (Burdur), Memet 
Hulusi Ef. (Yozgad), Hafız Abdullah Ef. (iz
mit), Cevdet B. (Kırşehir), Muhiddin Baha B. 
(Bursa), Halil İbrahim Ef. (izmit), Kâzım B. 
(Karesi), Rifat Ef. (Konya), Ali Vasıf B. 
(Genç), Hasan Fehmi B. (Gümüşane), Rüstem 
B. (Oltu), Tahsin B. (Aydın), Abdülgafur Ef. 
(Karesi), Mazlum Baba Ef. (Denizli), Memed 
B. (Biga), Süleyman Sırrı B. (Yozgad), Rasim 
B. (Cebelibereket), Behçet B. (Kângırı), Kadri 

Ahmet B. (Diyarıbekir),, Hüseyin Hüsnü Ef. 
(İsparta), Reşat B. (Saruhan), Mustafa Hilmi 
Ef. (Niğde), Hacı Ali Ef. (İçel), Fikret B. 
(Kozan), Yusuf Ziya B. ( Mersin ), Avni B. 
(Saruhan), Abdullah Ef. (Bolu), İsmail B. (Er
zurum), ismail Remzi B. (İsparta), Eyüp Sabri 
B. (Eskişehir), Ata B, (Niğde), Sadettin B. 
(Menteşe), Recai B. (Trabzon , Memet Emin B. 
(Ergani), Mahmut Sait B. (Muş), Mustafa Vasfi 
B. (Tokad), Osman Fevzi Ef. (Erzincan), Akif 
B. (Diyarıbekir), Abdülgani B. (Siverek), Na-
im Ef. (içel), Ahmet B. (Yozgad), İsmail Fazıl 
Pş. (Yozgad), Hamdi B. (Trabzon), Yusuf izzet 
Paşa (Bolu), Salâhaddin B. (Mersin), Tufan 
B. ( Hakkâri ), Necip B. (Ertuğrul), Atıf Ef. 
(Ankara), Feyyaz Âli B. (Yozgad), Nuri B ; (Bo
lu), Ferit B. (Oorum), Tevfik B. (Van), Hüseyin 
Avni B. (Erzurum), Hasan Basri B> (Karesi), 
Besim Atalay B. (Kütahya), Yasin B. (Oltu), 
Atıf B. (Kayseri), Neşet B. (Eângırı), Hakkı 
Hami (Sinob), Hüseyin Hüsnü Ef. (Üsküdar), 
Şevket B. (Sinob). 
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Beddedenlerin esamisi berveçhi âtidir: 

İsmail Safa B. (Mersin), Meraet Şükrü B. Gemil B. (Kütahya). 
(Karahisarı Sahip), îhsan B. (Cebelibereket), 

Müstenkif: Hacim Muhiddin B. (Karesi). 

(Üçüncü oelse hafidir) 


