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Münderecat 
Sayfa 

1. — Zaptı sabık hulâsası 383:384 
2. — Lâyihalar 384 
1. — 5 Haziran 1293 tarihli Mehakimi 

Nizamiye Teşkilâtı hakkındaki Kanunun 
tadiline dair kanun lâyihası 384 

2. — Yenice nahiyesinin lağvı ile Ce-
beliatik namiyle yeniden bir nahiye teşkili
ne dair kanun lâyihası , 385 

3. — Boduroğlu Ahmed'in bakıyei müd
deti cezaiyesinin affına dair kanun lâ
yihası 385 

4. — Tarik bedeli nakdîsi Kanununun 
Beşinci maddesinin tadiline dair kanun -
lâyihası 385 

5. — Taş Ocakları Nizamnamesinin ta
diline dair kanun lâyihası 385 

6. — Mamul tütün ve sigaralar fiyatı
na zam yapılmasına dair kanun lâyihası 385 

7. — KibVit istihlâk Resminin arttırıl
masına dair kanun lâyihası 385 

8. — Müsakkafat vergilerine zam ya
pılmasına dair kanun lâyihası 385 

9. — Rüsumu Bahriye ve tarifenin ta
diline dair kanun lâyihası 385 

3. — Teklifler 385 
1. — Bursa Mebusu Operatör Emin 

Sayfa 
Beyin metrenin memleketimizde de tul va
hidi kıyasisi olarak istimaline dair kanun 
teklifi (2/3J4) 385 

2. — Karahisarı Sahib Mebusu Mehmed 
Şükrü Beyin Kanunu Cezanın iki yüz bi
rinci maddesinin 22 Mayıs 1327 tarihli 
zeylinin tadiline dair kanun teklifi (2/313) 386 

3. —Kastamonu Mebusu Doktor Suad 
Beyin mütekaidin ve eytam ve eramil ve 
mazulin maaşlarına mukabil arazi verilme
sine dair kanun teklifi (2/312) 386 

4. — Tezkereler 385,405 
1. — 1337 senesi Müdafaai Milliye Ve

kâleti bütçesinin tashihine dair Maliye Ve
kâleti tezkeresi 385 

2. — Hıyaneti vataniyeden dolayı maz-
nunen muhakemeleri icra kılınanlardan, 
haklarında beraet ve ademimesuliyet kararı 
verilenlerin ne gibi ahkâma tâbi tutulacak
larına dair Adliye Vekâleti tezkeresi 385 

3. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Lâdik karyesinden Kel Osman bin Rıza 
ve Gazinin Yahya ve Dalyanlı Ali ve 
arkadaşlarının evrakı hükmiyelerinin gön
derildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi. 405 

4. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 



Sayfa 
Ereğli'nin Taşağıl köyünden Hacı Bekir» 
oğlu Hacı M'ehmed hakkındaki evrakı 
hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye 
Vekâleti tezkeresi. 

5. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Konya'nın Babı Aksaray mahallesinden 
ekmekçi Hüseyünoğlu Seyit ile Kalaycı
nın Hasan ve İmamoğlu Halil hakların
daki evrakı hükmiyenin gönderildiğine 
dair Adliye Vekâleti tezkeresi. 

6. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Konya'lı İzzet, Hacı Tahir ve refikleri hak
larındaki evrakı hükmiyenin gönderildiğine 
dair Adliye Vekâleti tezkeresi 

7. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Konya'nın Fotoyran köyünden Alabıyık-
oğlu Ali bin Mehmed hakkındaki evrakı 
hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye 
Vekâleti tezkeresi. 

8. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Hisarlı köyünden Eğri Ali oğullarından 
Mehmedoğlu Me'hmed hakkındaki evrakı 
hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye 
Vekâleti, tezkeresi. 

9. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Konya'nın Eskil köyünden Ibrahimoğlu 
Nuri hakkındaki evrakı hükmiyenin gön
derildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi. 

10. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Konya'nın Lâdik köyünden Musabeyoğlu 
Ramazan hakkındaki evrakı hükmiyenin 
gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tez
keresi. 

11. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Ermeni Papazı Ohannes hakkındaki evrakı 
hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye 
Vekâleti tezkeresi. 

12. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Ilgın'ın Şeyhvefa mahallesinden antikacı 
ve Kuyumcuoğlu Haralambos hakkındaki 
evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair 
Adliye Vekâleti tezkeresi. 

405 . 

405 

405 

405 

405 

405 

405 

405 

405 

404 5. — Takrirler 
1. — Aydın Mebusu Esat Efendinin 

şüheda evlâdının terfihlerine dair takriri 404: 
405 

6. — Muhtelif evrak 384,385 
1, — Bayram tebrikine dair telgraflar 384 

Sayfa 
2. — Sivrihisarlılarm orduya bir tay

yare ihda ettiklerine dair Eskişehir Me
busu Mehmed Niyazi Beyin telgrafı. 385,386 

7. — Mazbatalar 386 
1. — Genç Mebusu Haydar Beyle rüfe-

kasınm, Palu kazasının bâzı nahiyelerinin 
Oapakçur'a ilhakı hakkında kanun teklifi 
ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/302) 386 

2. — Karahisarı Şarki Mebusu Mustafa 
Beyin, Nizamnamei Dahilînin bâzı mevad-
dmın tadili hakkında kanun teklifi ve Lâ
yiha Encümeni mazbatası (2/284) 386 

3. — Kütahya Mtbusu Cemil Beyin, 
.Meclisi İdare âzahklanna intihabedilecek-
lerden vergi kaydı aranmaması hakkında 
kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni maz
batası (2/300) 386 

4. — Konya Mebusu Kâzını Hüsnü Bey 
ve refikinin, Konya Darüleytamma 20 000 
lira ita kılınmasına dair kanun teklifi ve 
Lâyiha Encümeni mazbatası (2/303) 386:387 

5. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, 
imam ve hatiplerin maaşlarına zamaim ic
rasına dair kanun teklifi ve Lâyiha Encü
meni mazbatası (2/168) 387 

6. — Muş camilerinin tamiri hakkında 
kanun teklifi (sahibi malûm değil) ve Lâ
yiha Encümeni mazbatası 387 

7. — Lâzistan Mebusu Esad Beyin, Lâ-
zistan livasında bir Darülhilâfe Medrese
si tesisi hakkında kanun teklifi ve Lâyiha 
Encümeni mazbatası (2/263) 387 

8. — îçel Mebusu Ali Sabrı Efendi ve 
rüfekasmm, nakliyatı ticariyede istimal 
edilecek yük otomobil ve kamyonlarının 
İthalât Resminden istisna edilmesine dair 
kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni maz
batası (2/304) 387:390 

9. — Ergani Mebusu Hakkı Beyle rü
fekasmm, mebuslukla memurluğun içtima 
etmesine dair kanun teklifi ve Lâyiha En
cümeni mazbatası (2/294) 390:391 

10. — Tokad Mebusu Mustafa Bey ve 
refiklerinin, Ermeni emvalinin hakkı inti
kal ashabına verilmesine dair kanun tek
lifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/301) 391 

11. — Konya Mebusu Abdülhalim Çe
lebi Efendinin, şehit zâbitan ve efrat aile-
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Sayfa 

•let'ine ait vergi borçları ve âşâr rüsumu
nun bu seneye aidolmak üzere tahsil edil
memesine dair kanım teklifi ve Lâyiha 
Encümeni mazbatası (2/277) 391:393 

12. — Bilûmum bütçeler üzerinde Mu-
vazenei Maliye Encümenince yapılan ten-
kihatm 1 Temmuz 1337 den itibaren ma-
mulünbih olması hakkında Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası 393:404,404,414:415 

13, — Diyarbekir Mebusu Kadri Ah-

Sarfe 
med Beyin; İnönü ile Ertuğrulgazi türbe
sinde birer âbide inşa ettirilmesine dair 
takriri ve Müdafaai Milliye Encümeni maz
batası 404 

8. — Müzakere edilen maddeler 405 
1. — Hekimhan kazası namiyle bir 

kaza teşkili hakkında kanun lâyihası ve 
Dahiliye ve Muvazenei Maliye encümen
leri mazbataları 405:414 

BÎRÎNCt CELSE 
Açılma saati : 2 sonra 

REÎS — Reisisani Doktor Adnan Beyefendi 
KÂTİPLER : RagabBey (Kütahya) Feyyaz Ali Bey (Yozgad) 

REÎS — Celseyi açıyorum efendim, zaptı sa
bık okunacak. 

(Zaptı sabık hulâsası Kâtip Ragıp Bey ta* 
rafından okundu) 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

İkinci Reisvekili Faik Beyefendinin tahtı ri
yasetlerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası kıra
at ve tashihan kabul olundu. Heyeti Vekileden 
mevrut; Ordu livasından ihracedilecek fındık, 
fasulye, kenevirden resim ahzedilmesine ve aka-
rat ve emlâk vergilerinin tezyidine dair leva-
yihi kanuniye Kavanini Maliye Encümenine ha
vale edildi. İnönü muzafferiyeti münasebetiyle 
Zürih Türk Talebe Cemiyetinden mevrut tebrik-
ııameye cevap yazılması tensibolundu. 

Hiyaneti vataniye ile mahkûm Konyalı Otuz-
bir Ahmet, İbrahimoğlu Salih ve Mersinli Kara
bet ile refikleri hakkındaki Adliye Encümeni 
mazbataları kıraat ve kabul edildi. 

Konya hâdisesi isyaniyesinde methaldar II-
gınlı İbrahimoğlu Mevlût hakkında bir müddet 
müzakere cereyan ederek celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin tahtı ri

yasetlerinde bilinikat Mevlût- hakkındaki mazba
tanın müzakeersine devam olunarak neticede 
mazbata tasdik ve bu mesele ile alâkadar olan 
Konya Heyeti Tahkikiyesi raporunun Meclise 
arz edilmesi için Hükümete tebligatta bulunula
cağı Reis Paşa Hazretleri tarafından beyan Du
yurularak teneffüs için Celse tatil olundu. 

Üçüncü Celse 
Faik Beyefendinin tahtı riyasetlerinde bilini

kat posta ve telgraf ücretlerinin tezyidi hakkın
da geçen içtimada müzakeresi ikmal edilmiş olan 
lâyihai kanuniye tâyini esami ile reye vaz'oluna-
rak «2» müstenkif ve «47» redde karşı «147» 
reyle kabul edildi. Saruhan Mebusu Avni Beyin 
«4» ay mezuniyeti tensibolundu. Yozgad Mebusu 
Bahri Beyle rüfekasmm ahvali dahiliye ve hari
ciye hakkında Hükümetin Meclise malûmat ita
sına dair sual takriri üzerine Heyeti Vekile Reisi 
Fevzi Paşa Hazretleri tarafından izahat ita kılı
narak kâfi görüldü. Bilâhara Karahisar Mebusu 
Şükrü Efendi ile rüfekasmın bayram münasebe
tiyle Heyeti Umumiye içtimalarmın Haziranın 

— 383 
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on sekizinci gününe talik edilmesine dair takriri ı 
hakkında müzakere cereyan etmiş ve tarafı riya- j 
setten Haziranın on sekizinci günü içtima etmek 
üzere Celseye nihayet verildiği tebliğ ve celse 
tatil edildi. 

Reis Kâtip Kâtip 
Dr. Adnan Feyyaz Âli M. Ragib 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Reis Bey 
usulü müzakereye dair bir şey al'z edeceğim. 

REİS — Zapta dair söyliyeceksinizl? 
HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Evet 

efendim. 
Malûmu âlileridir ki, geçen celsede tatil me

selesi müzakere edilirken Meclisi Âli reyini iz
har etti. Yani tatile muvafakat etmedi. Maka
mı Riyaset hodbehod bu müddeti, şimdi okun
duğu veçhile, Haziranın on sekizine' talik etmiş
tir. Malûmuâlileri Meclisi Âli icrai ve teşriî sa
lâhiyeti haizdir. Hükümet bir saniye olsun ta
tili faaliyet edemiyeeeği gibi Meclis müzakeratı-
nm tehiri de katiyen caiz değildir. Böyle mü
him hâdisat meydana geldiği zaman Meclisin 
yirmi gün tatili müddet etmesi hiçbir zaman 
doğru olamaz. Malûmuâlileridir ki Meclisi Me-
busan yalnız teşriî salâhiyeti haiz iken onun 
nizamnamei dahilîsinin 62 nci maddesinde bu 
hak doğrudan doğruya Heyeti Celileye veril
miştir. Bu arzu hilâfında Makamı Riyasetin bir 
daha böyle yapmaması için bir takrir veriyo
rum. O gün müzakere kapandı, arz edemedim. 
Müzakerenin açılması hasebiyle şimdi Heyeti 
Celileye arz ediyorum. Bu takririn kabul edil
mesini istirham ederim. 

FAİK B. (Edirne) — Efendim, zannederim 
Avni Bey biraderimiz işi yanlış anlamıştır. Mec
lis tatil edilmemiştir. Yalnız celsenin içtimai on 
sekiz Hazirana talik edilmiştir. Bu da Divanı 
Riyasetin hakkıdır. Binaenaleyh buyurdukları 
şey varit değildir. 

' HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
dim, Divanı Riyasetin böyle bir hakkı yoktur. 
Malûmuâlileridir ki, icrai salâhiyet şahsiyeti 
mâııeviyede toplanmakla tecelli eder ve bunun
la kaimdir. Birimiz bağda birimiz Eskişehir'de 
bulunursak olmaz. Mesele buyurdukları gibi 
değildir. Şahsiyeti mâneviye daima toplu ola
cak ve her gün murakabe vazifesini ifa edecek
tir. Binaenaleyh bu Meclisin salâhiyeti Divanın 
salâhiyetinden daha fazladır. Teklifim o sala-
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hiyeti ref ile yeni bir şekil tâyin edilmesine da
irdir. 

FAİK B. (Edirne) — O halde Nizamnamei 
Dahilîye bir madde ilâvesini teklif etsinler; tak
rirleri lâyiha encümenine gitsin. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Takri
rim musarrahtır. Divanı Riyasetin öyle bir sa
lâhiyeti yoktur. 

REİS — Zaten Avni Beyin buna dair bir 
takriri vardır. Evrakı varide meyanmda oku
nur. 

Zabıt hakkında başka söz var mı i? Zaptı sa
bık kabul edildi efendim. (Tashihan kabul 
olundu sesleri) 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Takririm 
buna aittir, Şimdi okunsun. 

REİS — Şimdi evrakı varide arasında oku
ruz. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Takrir 
buna dairdir. Müzakerenin buna dair cereyanı
nı teklif ederim. 

FAİK B. (Edirne) — Zaptı sab'k kabul olun
duktan sonra tashihat icra olunamaz. Zaten Ni
zamname de musarrahtır. Mademki Nizamname 
de musarrahtır Avni Beyin teklifi varit değil
dir efendim. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Tatil keli
mesi vardır. Zabıt tashih edilsin. 

REİS — Tatil değil taliktir. 

6. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Bayram tebrikine dair telgraflar. 

REİS — Şeyh Sünusi Hazretleriyle İsmet 
Faşa Hazretlerinden ve diğer yerlerden nıevrut 
bayram tebriki t-elgrafnameleri vardır. Okunması 
arzu ediliyor mu? (Hayir, cevap verilsin alel
usul sesleri). 

2. — LÂYİHALAR 

.1. — 5 Haziran 1293 tarihli Mahakimi Ni
zamiye teşkilâtı hakkındaki Kanunun tadiline 
dair kanun lâyihası. 

REİS — 1293 tarihli Mahakimi Nizamiye 
teşkilâtı hakkındaki Kanuna müzeyyel Heyeti 
Vekileden mevrut lâyihai kanuniye var. Adliye 
Encümenine havale ediyoruz, 
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2. — Yenice nahiyesinin lâğviyle Cebeliatik 

namiyle yeniden bir nahiye te§küine dair kanun 
lâyihası. 

REÎS — Yenice nahiyesinin lâğviyle Cebeli
atik namiyle yeniden bir nahiye teşkiline dair 
Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye var. 
Dahiliye Encümenine havale ediyoruz. 

o. — Bodur oğlu Ahmed'in bakiyei müddeti 
cezaiyesinin affına dair kanun lâyihası. 

REÎS — Boduroğhı Ahmed'in bakiyei müd
deti cezaiyesnin affına dair Heyeti Vekileden 
mevrut lâyihai kanuniyeyi Adliye Encümenine 
veriyoruz. 

4. — Tarik bedeli nakdîsi Kanununun besinci 
maddesinin tadiline dair kanun lâyiham 

REÎS — Tarik bedeli nakdîsi Kanununun 
beşinci) maddesini muaddil Heyeti Vekileden 
mevrut bir lâyihai kanuniye var. Kavanini 
Maliye Encümenine havale ediyoruz. 

5. — Taşocaklan Nizamnamesinin tadiline 
dair kanun lâyihası. 

REİS — Taşocakları Nizamnamesini muad
dil Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye 
var. Onu da İktisat Encümenine gönderiyo
ruz. 

6. — Mamul tütün ve sigaralar fiyatına zam 
yapılmasına dair kanun lâyihası. 

REÎS — Mamul tütün ve sigaralar fiya
tına zam icrasına dair Heyeti Vekileden mev
rut lâyihai kanuniye var. Onu da Kavanini 
Maliye Encümenine havale ediyoruz. 

7. —. Kibrit İstihlâk Resminin arttırılması
na dair kanun lâyihası. 

REÎS — Kibrit İstihlâk Resminin tezyidine 
dair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuni
ye var, onu da Kavanini Maliye Encümenine 
havale ediyoruz. 

8. — Müsakkafat vergilerine zam yapılma
sına dair kanun lâyihası. 

REÎS — Müsakkafat yergilerine zam icra
sına dair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai ka
nuniyeyi Kavanini Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 
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9. — Rüsumu Bahriye ve tarifenin tadiline 

dair kanun lâyihasi. 

REİS — Rüsumu Bahriye ve tarifeye dair 
Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye 
var, Kavanini Maliye Encümenine havale edi
yoruz. 

4. — TEZKERELER 
1. — 1337 senesi Müdafaai Milliye Vekâ

leti bütçesinin tashihine dair Maliye Vekâleti 
tezkeresi. 

REÎS — Müdafaai Milliye bütçesinin tas
hihine dair Maliye Vekâleti tezkeresi var, bu
nun tetkiki için Muvazenei Maliye Encümeni
ne havale ediyoruz. Bir cemi hatasıdır. (Nok
san mı, zammı, sesleri) Hayır müfredat tam, 
fakat yekûn yanlıştır. Beş yüz liralık bir şey
dir. 

2. — Hiyaneti vataniyeden dolayı maznu-
nen muhakemeleri icra kılınanlardan hakların- ' 
da beraei ve ademimesuUyet karan verilenle
rin ne gibi ahkâma tâbi tııtulacaklanna dair 
Adliye Vekâleti tezkeresi. 

REÎS — Hiyaneti vataniye ile maznun olan
lardan beraet veya ademimesuliyetine karar 
verilenlerin evrakı hakkında ne muamele ya
pılacağına dair Adliye Vekâleti tezkeresi var, 
Adliye Encümenine havale ediyoruz. 

2. — Sivrihisarlıların orduya bir tayyare İh* 
da ettiklerine dair Eskişehir Mebusu Mehmed 
Niyazi Beyin telgrafı. 

REÎS — Sivrihisarlıların bir tayyare ihda 
eylediklerine dair Mebus Mehmed Beyin telgrafı 
var, okunmasını arzu ediyor musunuz? (Okun
sun sesleri). O bulununcaya kadar havale edile
cek evrakı okuyalım. 

3. — TEKLİFLER 

.1 — Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin, 
metrenin memleketimizde de tul vahidi kıyasîsi 
olarak istimaline dair kanun teklifi (2/314) 

REÎS — Operatör Emin Beyin metrenin 
Türkiye'de tul vahidi kıyasîsi olarak kabul edil
mesine dair teklifi kanunisi var, Lâyiha Encü
menine havale ediyoruz. 
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2. — Karahisari Sahib Mebusu Mehmed 

Şükrü Beyin, kanunu cezanın 201 nci maddesinin 
22 Mayıs 1337 tarihli zeylinin tadiline dair kanun 
teklifi (2/313) 

REİS — Karahisar Mebusu Şükrü Beyin 
kanunu cezanın 201 nci maddesinin tadiline 
dair teklifi kanunisi var onu da Lâyiha Encü
menine havale ediyoruz. 

3.— Kastamonu Mebusu Doktor Suad Beyin 
mütekaidin, eytam ve eramil ve mâzulin maaş
larına mukabil arazi verilmesine dair kanun 
teklifi (2/312) 

REİS — Doktor Suad Beyin mütekaidine 
arazi itası hakkındaki teklifi kanunisi var, onu da 
Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 

Hediye edilen takriri okuyoruz. 

Ankara Büyük Millet Meclisi Reisi Muhteremi 
Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine 

Dâvayı necat ve istiklâlimizde âmili mühim 
olan ordumuzun noksanii mühimmi olan 
havai filomuzun ikmali zımnında kazamız 
kaymakamı muktedir ve müdebbiri Hüsnü Bey
efendinin irşat ve pek kıymettar himmetleri ve 
halkın fedakârlığiyle mubayaa ve kazamız namı
na Müdafaai Milliye Vekâleti vesatatiyle temin 
eylediğimiz bir tayyarenin mukaddes ve büyük 
dâvamızın temini istihsaline hadim bulunması 
itibariyle muhterem arkadaşlarımızdan dairei inti-
habiyelerinde aynı tariki fedakâride yürümele
rini ve ilerlemelerini rica ettiğimin iblâğını ve 
sahai fedakârideki muvaffakiyetlerini temenni ey-
liyerek takdimi ihtiram eylerim. 

Sivrihisar Mebusu 
Mehmed 

REİS — Teşekkür yazarız, efendim. 

7. — MAZBATALAR 
/. — Genç Mebusu Haydar Beyle rüfekası-

nın, Palu kazasmm bâzı nahiyelerinin Çapak-
çur'a ilhakı hakkında kanun teklifi ve Lâyiha En
cümeni mazbatası (2/302) 

REÎS — Palu kazasından iki nahiyesinin 
Çapakçur kazasına ilhakı hakkındaki teklifin 
Dahiliye Encümenine havale edilmesine dair Lâ
yiha Encümeni mazbatası var. Dahiliye Encü
menine gönderiyoruz, efendim. 
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2. — Karahisari Şarki Mebusu Mustafa Be

yin, Nizamnamei Dahilinin bâzı mevaddınm ta
dili hakkında kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni 
mazbatası (2/214) 

REİS — Karahisari Şarki Mebusu Mustafa 
Beyin Nizamnamei Dahilînin tadili hakkındaki 
teklifin Nizamnamei Dahilî Encümenine havale 
edilmesine dair Lâyiha Encümeni mazbatası var, 
onu da Nizamnamei Dahilî Encümenine gönderi
yoruz. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Reis Bey, Nizamnamei Dahilî ve Kanuni Esa
si encümenleri bir türlü teşekkül edemiyor. Bir
çok işler var, rica ederim bu münasebetle toplan
sın 

REİS — Efendim mütaaddit defalar bende
niz de rica ettim, şubeler toplanıp âza intihabet-
sinler. Çok rica ederim. Dördüncü Şube toplan
sın, münasip günde bunu bitirelim. İş yalnız 
Dördüncü Şubede kalıyor, 

MUSTAFA VASFI B. (Tokad) - Dördün
cü Şubede çok işler var. 

3. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Meclisi 
idare âzalıklarına intihabedileceklerden vergi kay
dı aranmaması hakkında kanun teklifi ve Lâyiha 
Encümeni mazbatası (2/300) 

REİS — Meclisi İdare Âzalarının vergi ile 
mükellefiyetleri kaydının ilgası hakkındaki tek
lifin Dahiliye Encümenine havale edilmesine 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası var, onu da Da
hiliye Encümenine gönderiyoruz. -

4. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyle re
fikinin, Konya Darüleytamına (20) bin lira ita 
kılınmasına dair kanun teklifi ve Lâyiha Encü
meni mazbatası (2/303) 

REİS — Konya Darüleytamına muavenet 
icrası hakkındaki teklifin şayanı müzakere oldu
ğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası yar. 

FUAD B. (Çorum) — Reis Bey usulü müza
kereye dair bir şey arz edeceğim. 

Malûmuâlileri teklfi kanuni, sahibi tarafın
dan Meclise verilir. Sonra Lâyiha Encümenine 
gider.. Lâyiha Encümeni şayanı müzakere olup 
olmadığına karar verir. Heyeti Umumiyenin ka
rarı olmaksızın başka encümene gönderilıriez. 

RElS — Efendim, şimdiye kadar Meelisi 
Âlnizde böyle yapılıyor ve böyle teamül olmuş-
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iu. Bendeniz bunu değiştirdim. Mazbata reddi 
tazammun etmedikçe müzakere olmuyor. Yani 
şayanı müzakere görülmeyince ait olduğu encü
mene havale edilmeyip müzakere ediliyor. Onun 
için böyle yaptım. 

Lâyiha Encümeni mazbatası 
Konya'da ianei hamiyetmendan ile tesis edil

miş olan Darüleytamın temin ve devamı mevcu
diyeti ve tehvini ihtiyacatı için senei haliye 
muvazenei umumiyesinden yirmi bin liranın 
tahsisine müsaade olunması hakkında Mebus Kâ
zım Hüsnü Bey ve refikleri tarafından muta 
ve encümenimize muhavvel teklifi kanuni şa
yanı müzakere görülmekle Muvazenei Maliye 
Encümenine lüzumu havalesi tezekkür kılındı. 

8 Mayıs 1337 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Kâtip 
Ertuğrul 

Necib 
Lâzistan Yozgad 

Esad Süleyman Sırrı 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine ha
vale ediyoruz. (Muvafık sesleri). 

5. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, İmam 
ve hatiplerin maaşlarına, zamaim icrasına dair 
kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/168) 

REİS — Cevamii şerife müstahdemininin 
terfihi hakkındaki takririn Evkaf ve Seriye Ve
kâletine havalesine dair Lâyiha Encümeni maz
batası var, bunu da muvafık görürseniz Evkaf 
ve Seriye Vekâletine havale edelim. (Muvafık 
sesleri). 

6. — Muş camilerinin tamiri hakkında ka
nun teklifi (sahibi malûm değil) ve Lâyiha En
cümeni mazbatası 

REİS — Muş cevamiinin tamiri hakkındaki 
takririn Evkaf ve Seriye Vekâletine havalesine 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası var, onu da 
oraya gönderiyoruz. 

7. — Lâzistan Mebusu Esad Beyin, Lâzistan 
livasında bir Darülhilâfe Medresesi tesisi hak
kında kamun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazba
tası (2/263) 

REİS — Lâzistan'da bir Darülhilâfe Med-
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resesi küşadı hakkındaki teklifin Seriye Vekâle
tine havalesine dair Lâyiha Encümeni mazbata
sı vardır. Muvafık görürseniz onu da Seriye 
Vekâletine havale edelim. (Muvafık sesleri) 

8. — içel Mebusu Ali Sabri Efendi ve rüfe-
kasının nakliyatı ticariyede istimal edilecek yük 
otomobil ve kamyonlarının İthalât Resminden is
tisna edilmesine dair kanun teklifi ve. Lâyiha 
Encümeni mazbatası (2/304) 

REİS — İçel Mebusu Hacı Ali Efendi ile 
rüfekasımn yük otomobillerinden Gümrük Res
mi alınmaması hakkındaki takririnin şayanı 
müzakere olmadığına dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası var, okunacak. 

Lâyiha Encümeni mazbatası 
Nakliyatı ticariyede istimal edilmek üz'ere 

Tebeai Osmaniye tarafından dahilî memlekete 
ithal edilecek olan bilûmum yük otomobil ve 
kamyonlarının İthalât Resminden istisnası lüzu
muna dair İçel Mebusu Hacı Ali Efendi ve rü
fekasımn encümenimize muhavvel teklifi kanu
nisi mütalâa olundu. Sırf menafii şahsiye ve ti
caretini temin için sureti hususiyede tüccaran 
ve eşhas tarafından celbolunan bu gibi vesaitin 
resmi mezkûrden istisnası Hazine varidatını 
tenkis edeceği ve binlerce lira sarfiyle elde edi
lecek vesaiti mezkûre için de ashabı tarafından 
cüzi bir resmin ihtiyari zarureti derkâr bulun
duğu cihetle eneümenimizce muvafıkı maslahat 
görülmiyen teklifi mezkûrun reddine karar ve
rilmiştir. 8 Mart 1337 
Lâyiha Encümeni Mazmata Muharriri 

Reis Yozgad 
Lâzistan Süleyman Sırrı 
Esad 

Kâtip 
Ertuğrul 

Necib 

BİR MEBUS Bey — Hükümet yollarını yap
sın da ondan sonra.. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Memleke
timizdeki yolsuzluk malûm. Mevcut yollan da 
tahribeden elimizdeki vesaiti nakliyedir. Yani 
kağnı arabalarıdır. Şimdi bu arkadaşlar pek 
güzel bir teklifte bulunuyorlar. Kamyon otomo
billerinin resimden istisnasını teklif ediyorlar. 
Bir kere memleketimize kamyon otomobili gir
diği zaman altı yedi yüz lira Gümrük Resmi 
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almıyor. Bir de onların ayrıca bir resmi var
dır. Şu halde Hükümetin şimdi takibetmiş ol
duğu program, vesaiti medeniyeyi memleketi
mize sokmamak demektir. Binaenaleyh bu ar
kadaşların teklifi pek doğrudur. Yük otomo
billerini Gümrük Resminden istisna edelim. 
Yalnız bir şart ile memlekete ithal edelim, te
kerlekleri lâstik olsun. Lâstik tekerleği olan 
kamyon otomobillerden hiç resim alınmamak 
pek muhiktir, efendim. (Gürültüler) (Doğru 
sesleri) 

TUNALI HlLMl B. (Bolu) — Bendenize ve
kâleten Emin Bey pek güzel ifade ettiler, aynı 
fikirdeyim. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) •— Memleketin 
müdafaasında, en mühim bir âmilin iktisadiyat 
olduğunu, herkes itiraf etmek mecburiyetinde
dir. Bu iktisadiyat meselesine lâyık olduğu de
recede ehemmiyet verilmemiş olmasından do
layıdır ki, son zamanda az çok sıkılmak mec
buriyetinde kaldık. Otomobil meselesi bu mes
ele ile alâkadar bir keyfiyettir. Memlekette ve
saiti nakliye bulunmadıkça ticaret ve iktisa
diyatın idamesi mümkün değildir. Elimizdeki 
mevcut vesaiti nakliye her suretle gayrimuva-
fık iken temadi edegelen bütün harbler bunla
rı da imha etmiş, arabalar yok olmuş, hayva
natı âdeta yok denecek bir dereceye getirmiş, 
şoseler tamirsiz kalmış ve her türlü esbap do-
layısiyle ambarlarda buğdaylarımızın ve saire-
nin çürümesini, ahalinin ellerinin böğründe 
kalmasını intacetmiştir. Bu böyle iken açıkla
rımızı kapamak, müdafaa kuvvetimizi arzu et
tiğimiz derecede yükseltebilmek için biz, aha
linin istihsalât kuvvetini artırıp bize fazla ver
gi vermelerini istiyoruz. Ancak bu suretle ver
gi muvafık olacaktır. Binaenaleyh otomobil 
meselesi, memlekete girecek yüz tane otomobil
den beş bin lira almak değildir, efendiler. Ha
zinenin menfaati bu değildir. Yüz otomobil 
belki gümrüğe beş bin lira temin edecek fa
kat yüz otomobil memlekete belki beş milyon 
lira temin edecek; Fakatvyüz otomobil memlekete 
beş milyon lira getirecektir. Ambarlarda, vesa
iti nakliyenin fikdanı yüzünden zahireler çürü
müştür. Müdafaa tertibatı yalnız harb denildiği 
zaman cephelerdeki harb demek değildir. Onların 
arkasında aynı yolda yürümek demektir. Bina
enaleyh yolları, şosaları da tamir etmesinde Hü
kümetin hiçbir müşkülâtı yoktur. Bendeniz müş-
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I külât tasavvur etmiyorum, amele ve nakliye kol

ları esbabı müdafaadandır. Bugün nitekim büt
çe münasebetiyle yapılan münakaşat az çok tesi
rini göstermektedir. İşte Müdafaai Milliye Ve
kâleti bile kendi resmî kollariyle ahaliyi ve tüc
car eşyalarını ücret mukabilinde sevk etmek isti
yor. Hükümet bile kendi resmî kuvvetleriyle bu 
ticari ve iktisadi işleri yapacak bir dereceye gel
mişken müteşebbis ahalinin kendi elleriyle yap
mak istediği bir şeyi bizim baltalamaklığımız 
bilmem ne dereceye kadar ahali vekili olduğumu
zu gösterir? Binaenaleyh size ufak bir misal gös-

I teriyorum. Kuşadası ile Söke arasında her gün 
İtalyan otomobilleri işlemektedir. Rekabet etmek 
istiyen yerli ahali vardı Gümrük Resminden do
layı otomobili içeriye alamıyor efendiler, ekalli 
beş yüz lira bir otomobilin fiyatı. Binaenaleyh 
fedakâr birkaç arkadaşımız bunlar için bâzı te
şebbüsler yaptılar. Gureba Hastanesi namına 
birisi teberru etti. Bir otomobili o suretle bilâ 
gümrük içeriye koymak istedi. Gümrük İdaresi 
ile aralarında münakaşa cereyan etti. Otomobil 
ithali münhasıran halkın kendi millî iktisadiyatı 
için yapılmış bir mesele diye bu teşebbüsü balta
landı. Nazarı dikkatinizi celbediyorum, beye
fendiler. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Reis 
Beyeefndi, zaten Nizamnamei Dahilî mucibince 
varidatın tenkisini mucibolan her türlü mesailin 
behemehal Muvazenei Maliye Encümenine git
mesi lâzımdır. Binaenaleyh Encümen namına bu 
teklifi talebediyorum. 

REİS — Lâyiha Encümeni şayanı müzakere 
değildir, diyor. Meseleyi şayanı müzakere gör
müyor. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim, Lâyiha Encümeninin' noktai nazarına 
bendeniz de iştirak ediyorum. (Oooo sesleri) Osu 
falan yoktur. Ahiren yeni bir komisyon teşekkül 
etmiştir. Azası Heyeti Aliyenizden olmak üzere 
Memleketin bilûmum mesaili iktisadiye ve sai-
resi ile meşgul olarak şayanı tatbik bulabilece
ği tedabiri bize izah edecektir ve hükümet bu
nun üzerinde yürümeye çalışacaktır. Mütefer
rik surette eşhası hususiye ve efrada ait vesa
iti nakliyenin Gümrük Resminden muafiyetine 
dair bir kanun yapmak, Hazinenin vaziyeti ha-
zırasiyle gayrikabili teliftir. 

Biliyorsunuz, ziynet eşyasının men'i duhu-
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lü hakkında bir kanun yaptık. Bu yüzden vari
datı rüsumiyenin 2 - 3 milyon lirasını kaybet
tik, böyle müteferrik tasarrufları nazarı itiba
ra almaktan ise.. 

VEHBÎ B. (Karasi) — Ziynet eşyası kanu
nu tatbik edilmiyor mu? 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Onun bir müddeti muayyenesi vardır. Tabiî 
müddeti muayyene geldiği vakitte tatbika mec
buruz efendim. Binaenaleyh bendeniz istirham 
ederim. Böyle maliyeye tesiri olan ve memleke
tin muamelâtı iktisadiyesine ve maliyesine ait 
tekliflerde umumi tedbirler alıncaya kadar böy
le müteferrik tedbirler nazarı itibara alınma
malıdır. Bahusus efrada, teşebbüsatı hususiye-
ye bu yolda müsamaha yapmak muvafık değil
dir. Bendeniz zannediyorum ki; buraya vesaiti 
nakliye kabilinden girenlere mâni olan şey, 
kıymetlerinin yüzde onu nispetinde Gümrük 
Resmi değil, onun daha birçok esbap ve avami-
İi hususiyesi vardır ki, bu resmi af f etsen iz dahi 
yine giremiyecektir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Sebep? İzah 
eder misiniz? 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD CELÂL B. 
(Saruhan) — Efendiler, bendeniz İktisat Veki
liniz olmak itibariyle memlekette istihsalâtm 
tezyidi için masarifi istihsaliyeyi azaltmak, ve
saiti nakliyeyi çoğaltmak ve vesaiti nakliyenin 
ücretlerini de tenkisetmek taraftarıyım. Ve an
cak bunu temin edebildiğimiz zaman siyaseti 
ziraiyemize gayet müsait bir zemin ihzar etmiş 
oluruz, öyle hatırlıyorum ki : Hükümet Rüsu
mat Kanununun tadili hakkında bir teklif der-
meyan etmiş ve o teklif el'an Kavanini Maliye 
Encümeninde derdesti müzakere bulunuyor. 
Bu makinalar Ve kamyonlar hakkındaki müta-
lâatımı encümende bertafsil arz etmiştim ve bu
nu burada lisanı şükran ile tekrar ederim ki, 
Kavanini Maliye Encümeni arkadaşlarımızla 
hemefkâr bulunmuş oluyoruz. 

. Bir defa vesaiti nakliye fıkdanının iktisadi
yatımız üzerinde, istihsalâtımız üzerinde cle-
reeei tesirini uzunboylu arza hacet yoktur. 
Bugünkü vaziyetimiz bunu tamamen gösterme
ye kâfidir, "falnız şunu misal olarak arz edi
yorum ki; Afyonkarahisar'ı ile Antalya arasın
da bir okka buğdayın ücreti nakliyesi için 
zaman, zaman tefavüt etmek üzere, yedi buçuk
tan on iki buçuk kuruşa kadar ücret alıyor-
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I lar* (Şimdi on altı kuruştur, sesleri) Bir ar

kadaşımızın ifade buyurdukları veçhile, son 
zamanlarda (16) kuruşa kadar çıkmış, bende
niz bundan haberdar değilim. Halbuki Afyon-
karahisar'a kadar, harice ihracolunmak üzere 

[ gelen hububatımıza bu kadar yüksek nakliye 
ücreti verdikten sonra hariçte rekabet etmek, 
müstehlik piyasalarda Amerikalıların, Avru-

' pahların, Romanyalıların şiddetli rekabetin
den hububatımızı kurtarmak imkân haricinde
dir. 

Efendiler, bugün Harbi Umuminin tahtı 
tesirinde bulunan Cihan piyasasını şöylece bir 
tarafa bırakarak Harbi Umumiden evvelki 
vaziyeti iktisadiyetimizi nazarı dikkate aldığı
mız zamanda dahi, zürramıza menfaat temin 
edebilmek için bittabi zürram malını kendisi
ne az ve çok kâr temin edecek bir surette sat-
maklığımız lâzımgelir ki, memlekette ziraat 
çoğalsın. Ziraate rağbet hâsıl olsun. Halbuki 
harpten evvel hepimiz pekâlâ biliyoruz ki, bu 
memlekette her hangi bir zatın ne kadar çok 
arazisi olursa maalesef o nispette de borcu çok
tu. Bunun en mühim sebebi; bizim pek çok 
tenevvü eden tekâlifimiz olmakla beraber ve
saiti nakliyemizin de yokluğudur ve onların 
da fiyatının gali olmasıdır. (Doğru sesleri) 
Efendiler, meselâ bir rençber çoluğu ile çocu
ğu ile uğraşarak, vergilerini vererek; yevmi
yelerini tesviye ederek istihsal ettiği bir ma
lın okkası kendisine kırk paraya gelmiş iken 
o mal piyasada 38 paraya satılırsa bizim mem
leketin istikbali ziraisinden ümitvar olmak her 
halde tehlikeli bir şeydir. 

Efendiler, mâruzâtımı uzatmamak için bi
zim kamyonlara makinalara ve bilûmum ve
saiti medeniyeye bütün şümuliyle, bütün te-
ferruatiyle ihtiyacımız olduğu aşikârdır. Şu 
halde efendiler, gerek vesaiti nakliyenin itha
lini teshil etmek için ve gerek memleketimiz
de yetişen mahsulât ve mevadı iptidaiyeyi ve bil
hassa makinalar vasıtasiyle memleketimizde el
de etmek için, değil Gümrük Resmini affetmek, 
getirenlere bile para vermek mecburiyetindeyiz. 
(Bravo sesleri, alkışlar.) 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Bendeniz 
Lâyiha Encümeninin kararından bir şey anlıya-
madığım gibi; Maliye Vekili Beyefendinin bu 
karara iştirak etmesinden de ben de bir şey anlı-
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yamadım. Eğer bu otomobiller gelmezse rüsumat 

.nereden para alacaktır. Bilmiyorum! Bu otomo
biller gelmediği vakit acaba bu resmi vererekten 
otomobil getirecek içimizde çok adam mı var! 
Bendenizce hiç yoktur. Otomobilin tanesi bin li
raya veriliyor. Beş yüz lira gümrük veri]"» de 
kimse buraya bin beş yüz liraya otomobil getire
mez. Beş yüz lira, fiyatının nısfıdır, halbuki ha
zine neden mutazarrır oluyor? Otomobil buraya 
gelirse ondan belki beş yüz lira senede temettü 
alacaktır. Bendeniz zannediyorum ki, Hazine bun
dan mutazarrır değildir, faidemenddir. Binâen
aleyh otomobil buraya gelmeli ve getirecek zeva
ta müsaade verilmeli, ondan gümrük alınmamalı
dır. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Efendim, 
bendeniz Maliye Vekili Beyefendinin beyana-
tiyle iktisat Vekili Celâl Beyefendinin beyana
tı arasında bir tezat gördüm. Vekilimizin biri
si, olamaz ben rüsumdan kaybederim diyor, di
ğeri de bihakkin olur diyor. Bendenizce evvel 
emirde vükelâ bu mesele hususunda aralarında 
anlaşsınlar da buraya öyle gelsinler. (Yeni usul, 
sesleri) 

Yeni usulmüş sözümü geri alıyorum. (Han
deler) 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD CELÂL B. 
(Saruhan) — Efendim, ben Maliye/Vekili Hasan 
Bey arkadaşımızın kudret ve müktesebatı ilmi
yesine hürmetkar ve riayetkarım. 

Bugün Millî Mücadeleyi yürütmek için, pa
raya olan şiddeti ihtiyacımız da aşikârdır. 

Bir Maliye Vekili bugünün mücadelesini kur
tarmasını daha evvel düşünmesi lâzımgelir. Fa
kat memleketin iktisadi vaziyetini yarın için 
tanzim etmek düşünüldüğü zaman da zannede
rim ki, mâruzâtımdan başka türlü hareket etme
nin imkânı yoktur. (Doğru, sesleri) 

Yalnız şunu arz edeyim ki, Hasan Beyefen
di Maliye Vekâletini deruhde buyurmazdan ev
vel bu rüsumat tarifesinin tadiline aidolan ka
nun gelmiş ve Kavanini Maliye Encümeninde 
derdesti müzakere bulunuyordu. Bendeniz Ka
vanini Maliye Encümenindeki müzakerede mâ
ruzâtımı arz ettim. Binaenaleyh bu itibarla ara
mızda bir noksan yoktur. Bir tearruz da yoktur 
efendiler. 
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TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Yalnız taban 

tabana zıtsmız. 
REİS — Müzakerenin kâfi olduğuna dair 

takrirler vardır. 

Riyaseti Celileye 
Mevzuubahsolan otomobil ve kamyonların 

gümrükten affının şayanı müzakere olup olma
dığının reye vaz'ını ve müzakerenin kifayetini 
teklif ederim. 

Anteb Mebusu 
Yasin 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el 
kaldırsın. Kâfi görülmüştür. 

Lâyiha Encümeninin mazbatasını reye ko
yacağım. (Ret, sesleri) Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Lâyiha Encümeni mazbatası reddedil
miştir, efendim. Bu mesele şayanı müzakere gö
rülüyor, Kavanini Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

9. — Ergani Mebusu Hakkı Beyle rüfekâsı-
nm, mebuslukla memurluğun içtima etmesine da
ir kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/294) 

REİS — Efendim, mebuslukla memurluğun 
içtimai hakkındaki teklifi kanuninin şayanı mü
zakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazba
tası vardır. Kanunu Esasi Encümenine gönderi
yoruz. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim» ne 
için böyle oluyor? teamül Heyeti Umumiyenin 
mütalâası alındıktan sonra olur. Bunu neden 
reye koymuyorsunuz? 

REİS — Müsaade buyurunuz, demin bende
niz arz ettim. Siz yoktunuz galiba 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Bendeniz de 
burada idim, yanlış oldu. Evvelâ reye koyacak
sınız, ondan sonra göndereceksiniz. Nitekim bu
nu öyle yaptiinız, ret olsun olmasın her halde 
havalesi reye konacaktır. 

REİS — Diğer arkadaşlarım bunun teamü-
len böyle olduğunu söylediler. Daima böyle ya
pıyoruz, dediler. Ben de sizin fikrinizde idim. 

Şimdi o halde mebuslukla memuriyetin içti-
raama dair olan takririn Kanunu Esasi Encüme
nine havalesini kabul ediyor musunuz ? 
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BÎR MEBUS B. — Lâyiha Encümeninin 

kabulü bütün Heyeti Umumiyenin kabulünü ta-
zammun etmez efendim. 

REİS — Reddedilmiştir. 

10. — Tokad Mebusu Mustafa Bey ve refik
lerinin, Ermeni emvalinin hakkı intikal ashabı
na verilmesine dair kanun teklifi ve Lâyiha Encü
meni mazbatası (2/301) 

REÎS — Metruk Ermeni emvalinin hakkı in
tikal ashabına itası hakkındaki teklifin şayanı 
müzakere olmadığına dair Ijâyiha Encümeni maz
batası vardır. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Mazbata anlaşılmamıştır. Heyeti Umumiyede bir 
kere okunsun (Gürültüler). 

Lâyiha Encümeni mazbatası 

Ashabı vefat «den veyahut gaybubet ey 1 iyen 
Ermenilerin metruk emlâk ve arazileri ispatı ve
raset mümkün olmadığı halde erbabı vukuftan 
teşekkül edecek komisyon marifetiyle hakkı in
tikal ashabına itası lüzumuna dair Tokad Me
busu Mustafa Beyin teklifi kanunisi Encümen i -
mizce şayanı müzakere görülnıiyerek ekseriyet
le reddedilmiş olmakla Makamı Celili Riyasete 
takdim kılındı. 

Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Lâzistan Yozgad 

Esad Muhalifim 
Süleyman Sırrı 

Kâtip 
Ertuğrul 

Necib 

REİS — Mazbata reddi mutazammındır. Lâ
yiha Encümeni mazbatasını kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Teklif reddedilmiştir. 

11.— Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi 
Efendinin, şehit zâbitan ve efrat ailelerine ait ver
gi borçlan ve Aşar Rüsumunun bu seneye aid-
olmak üzere tahsil edilmemesine dair kanun tek
lifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/277) 

REÎS — Şehit ailelerin Ağnam ve Aşar borç
larının aflarijna dair teklifin şayanı müzakere 
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I olmadığına dair Ijâyiha Encümeni mazbatası 
j vardır. 

Lâyiha Encümeni mazbatası 
Harbi hazırda şehit düşen zâbitan ve efradı 

askeriye ailelerinden bu senelik ağnam, aşar 
vergi ve tekâlifi saire aranılmıyarak af ve istis
na edilmeleri lüzumuna dair Konya Mebusu Ab
dülhalim Çelebi Efendinin encümenimize mu-
havvel teklifi kanuni ve esbabı mueibesi müta
lâa olundu. Bütçenin temini muvazeneti için bir
takım tekâlif tarhına lüzum ve mecburiyet hâ
sıl olduğu şu sırada Devletin varidatı esasiyesi-
ni teşkil eden ve mahsul ve matrahının mevcu
diyeti halinde istifası derkâr bulunan ve miktarı 
yüz binlerce liraya baliğ olması lâzımgelen te
kâlifi mezkıırenin af ve ilgası Hazinenin mâruz 
bulunduğu buhranı daha ziyade teşdideyliye-
ceği cihetle muvafıkı maslahat olmıyan teklifi 
mezkûr encümenimizee şayanı müzakere görül
nıiyerek reddedilmiştir. 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Lâzistan Yozgad 
Esad Süleyman Sırrı 

Kâtip 
Rrtuğrul 

Necib 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim bizi ve va
tanı müdafaa için hudutlara koşan ve orada bi
zim için fedayı hayat eden her ferdin bize bı
raktığı vediaları hüsnü muhafaza etmek, terbi
ye etmek bizim hepimizin; her ferdi milletin 
en büyük borcudur. Her şeyden evvel de; bü
tün vezaife tevkil ettiğimiz Heyeti Vekilenıizin 
borcudur. Bendeniz zannediyorum ki, memle
kette cephe ne kadar mühim ise onların terk 
edeceği evlât ve ıyal de o kadar mühim bir va
zifedir ; her şeyden evvel, hattâ şimdiye kadar 
bunları düşünmeli idi. Ve adımlar da atılmalı 
idi. Şu kanun bendenizce gayrikabili kabul 
olmakla beraber yine söz söylemeye muztar 
kaldım. Reddedeceğim, elimi kaldıracağım, fa
kat hariçte bu vaziyetin tavazzuh etmesi iktiza 
eder; Meclisin evlâdı şüheda ile alâkadar olma
dığı zannı verileceğine nazaran.... 

BÎR MEBUS BEY — O varit değildir. 

VEHBİ B. (Devamla; — Belki çok zekiler 
için vâridolamaz. Fakat benim gibi adamlara 

I vâridolur. Böyle alelımiyya reddedilmesinden. 
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ise bu işin tavazzuh ederek reddedilmesi bende
nizin kanaatimce dalha muvafıktır. Vergiler 
ne için alınır? Evi olandan vergi, koyunu olan
dan ağnam isteriz. Binaenaleyh vergi onların 
şahsına değil, onların malına müteveccihtir. 
Binaenaleyh o mal mevcudoldukça o vergi de 
verilmesi iktiza eder. Halbuki onlardan asıl 
kanunlarla aldığımız verginin mukabili olarak 
onların kanlarını idame ettirmek; onların kan
larını tasfiye ve terbiye etmek bizim borcu
muzdur. Binaenaleyh bu teklif burada reddedi
lirken bendeniz Heyeti Umumiyenizin iştirakiy
le rica ediyorum, Heyeti Vekile bir an evvel 
bu evlâdı şüheda meselesini halletsin, bunlar 
için darüssmaa mı açacak, yoksa darüleytam 
mı açacak? Ne yapacaksa bir an evvel bir tek
lifle bizim karşımıza çıksın. (Pek muvafık ses
leri) 

ESAD Ef. (Aydın) — Reis Beyefendi, evlâ
dı şüheda hakkında bir teklifim vardır, müsa
ade buyurunuz da okunsun. 

TEVFÎK Ef. (Kângırı) — Vehbi Beye tama-
miyle iştirak etmekle beraber bu lâyilhai kanu
niye ile evlâdı şühedanın hukukuna hürmette, 
müsavat temin edilemez. Ağnam ve Aşar ver
gilerinden af kâfi değildir. Birçok evlâdı şü
heda varki ne Ağnamı ve ne de Aşarı vardır; 
birçokları memnun, birçokları mahzun olur, 
müsavat olmaz. Bu evlâdı şüheda hakkında 
başka surette terfih düşünülmelidir. Bana ka
lırsa evlâdı şühedanın maddi feyzinden ziyade 
mânevi feyzine Hükümet çalışmalıdır. Eğer 
maddi feyiz vermek istersek; her hangi ocak
tan nida edecek olsak, beş, on tane evlâdı şü
heda çıkar, bunların mânevi feyizlerine Hü
kümet sâyügayret etsin. Bunları heder etmiye-
lim. Söyliyeceğim budur. Yoksa lâyiha redde
dilmesin. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendim, 
bendeniz de arkadaşların fikirlerine iştirak et
mekle beraber yalnız bir noktayı tavzih etmek 
isterim. 

Arkadaşlarımız bunu Heyeti Vekileye ha
vale edelim, bir an evvel tatbik etsin, diyor
lar. Halbuki Hükümet, Meclisin yaptığı ka
nunları tatbikle mükelleftir. Evlâdı şühedanın 
terfihi için Hükümetin elinde zannedersem hiç
bir kanun yoktur. Binaenaleyh salâhiyetimiz 
cümlesindendir. Ve cümlenizin vazifesi iktiza
sındandır. 
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Sonra, rica ederim efendiler, evlâdı şüheda

nın ne malı var ki Hükümet aşarını alsın? Bun
da katiyen adalet yoktur. Bu vazifeyi kendi 
üzerimize alalım ve bunu kendimiz yapmamız 
lâzımdır. Binaenaleyh mazbatanın reddi lâzım
dır. Bunun acı misalleri vardır, efendiler. 

Dr. SUAD B. (Kastamonu) — Efendim, bu 
teklifte mevzuubahsolan şühedanın hangi mu
harebede öldüğünü tahmin etmek bizim salâ
hiyetimiz dâhilinde değildir. Memleketimiz şe
hitler diyarı haline gelmiştir ve bütün köyler 
şüheda yetimleriyle dolmuştur. Bunlar gerek 
Balkan Harbinde ve gerekse bu harbde şehit 
düşenlerin yavruları ve aileleridir; Eğer şehit 
yetimlerine karşı âdilâne muamele yapmak lâ-
zımgelirse, Vehbi Beyefendinin buyurdukları 
gibi, aşar ile himaye etmek lâzımgelmez. Bu
gün pek çok şüheda aileleri var ki; onlar aşar 
vermiyorlar, bâzıları var ki Emval vergisi ve
riyor. Binaenaleyh umumi adalet tesis edebil
mek için şüheda aileleri bu gibi vergilerin hep
sinden muaftır ve müstesnadır, demelidir ki, 
adalet teessüs edebilsin ve esasen bundan bir 
sene evvel Sıhhiye Vekâleti tesis edilirken 
onun esbabı mucibesi olarak zikredilen sözler 
arasında bir de muaveneti içtimaiyeye ihtiyac-
olduğu tezekkür kılınmıştı. O zaman Sıhhiye 
ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti denildi. Hal' 
buki onun geçen sene olduğu gibi bu seneki 
bütçesinde dahi muaveneti içtimaiye namına 
on para bir karşılık yoktur. Memlekette eğer 
şüheda yetimlerine yardım etmek lâzımgelirse 
eytam ve eramile muavenet etmek lâzımdır. 
Sıhhiye Vekâletinin bütçesinin esnayı tetkikin
de lâzımgelen meblâğı muaveneti içtimaiye için 
ilâve ederse Heyeti Aliyeniz daha doğru hare
ket etmiş olur. Şühedamızın bizlere terk ettikleri 
binlerce yetimler bu suretle ihtimam altında 
yetiştirilirse memleket âtiyen bunlardan pek 
ziyade istifade edebilecektir. Bendeniz bu mese
lenin o zaman müzakere edilmesini teklif ede
rim. 

REİS — Söz istiyen yok, tadil teklifi de yok. 
O halde efendim Lâyiha Encümeninin mazbata
sını reye koyuyorum. 

YASİN B. (Gazianteb) — Müsaade buyuru-
lursa bir şey söyliyeceğim efendim. Heyeti Ve-
kileden bir zat varsa buna dair izahat versin
ler. Bu hususta şimdiye kadar hükümet ne yap
mış ve ne yapmak ihtimali vardır. Bir kanun 
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var im,? Yokmu? Meçlisi tenvir etsinler (Gürül
tüler). 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim malûmuâlileri olduğu veçhile evlâdı şü
hedaya maaş veriliyordu. Bendeniz geldikten 
sonra bir teklifte bulundum. O da evlâdı şü
hedaya kendi köylerinde olmak üzere maaşları
na mukabil arazi vermek suretiyle ikdar etmek
tir. Bu hususta bir lâyiha takdim edilmiştir. 
îmkân varsa bunun mütekait maaşı alanlara da 
teşmili için bir salâhiyet istiyoruz. Fakat malû-
muâliniz bunlar zamana muhtaç şeylerdir. Er
babı tekaüde arazi ve emlâk vermek kolay. Bit
tabi yine fedakârlığı Hazineye olarak ieabedersc 
onların tahsisatı fevkalâdei şehriyelerini nazarı 
itibara alarak yekûn itibariyle onların emlâki
nin kıymetini o miktara göre tesbit edebiliriz. 
Fakat tekaüt erbabının bir kısmı bittabi mâlû-
lindendir. Sin itibariyle, vücut itibariyle bilfiil 
çalışmaya gayrimuktedir adamlardır. Bunların 
kendi maaşları mukabilinde alacakları arazi ve 
emlâkten bilfiil istifade edip edemiyecekleri ve 
kendilerinin razı olup olınıyacakları şüphelidir. 
Bu gayet uzun bir meseledir. Ancak âtide seme
re verebilecek daha başka tedbirler vardır. Fa
kat şimdilik olsa olsa mümkün ise defaten arazi 
ve emlâki emiriye ile mübadele etmek esasını 
tesbit için bir lâyiha tertip ve takdim edilmiştir. 
Fakat diğeri için. 

YASİN B. (G-azianteb) — Evlâdı şühedaya 
muavenet edileceğinden bahsediyorsunuz. Arazi 
vereceğiz diyorsunuz. Rica ederim, şehit aileleri
ne ve avlâdlarma ne veriliyor? Bugün her biri 
birer parça ekmeğe muhtaçtırlar. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Efendim, maaşları vardır. O miktar üzerin-
*den havalesi veriliyor. 

YASİN B. (Gazianteb) — Hiçbir havale 
yoktur efendim, hiçbir para verilmiyor. Birçok 
evlâdı şüheda eli açık dolaşıyor. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bu tek
lif evrakı varidedir. Lâyiha Encümeninin tek
lifi reye konulsun. Reddedilirse encümeni aidi
ne gider, onun üzerine müzakere edilir. Şimdi 
müzakereye mahal yoktur. 

REİS — İş öyle değildir. Lâyiha Encümeni 
reddediyor; birçok arkadaşlarımız tesahübet-
mek istiyorlar. Her halde müzakere olacak. Bu 
usulü müzakereye dair buradan başka türlü, 
oradan başka türlü iştihadat vâki olursa bittabi 
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bendeniz de şaşırıyorum. Bunun usulü bende-
nizce budur. • 

EMİR PAŞA (Sivas) — Efendiler, bende
niz evlâdı şüheda olmıyan bir kimse görmüyo
rum. Herkes evlâdı şühedadır. Hep evlâdı şühe
dayız. Hangisinin tefrik edileceğini bilmiyorum. 
Evlâdı şüheda için kanun yapmaya lüzum gör
müyorum. Ne kadar yetim varsa onları kayıra
lım ve eytam hakkında bir kanun yapalım. Ve 
onları düşünelim. Evlâdı şüheda kimdir? Tef
riki bizce gayrimümkündür. Binaenaleyh ben-
denizce alelumum eytam hakkında eytamhane-
ler tesisini düşünmeliyiz, velhâsıl bunun için 
ayrıca bir kanun yapmaya lüzum yoktur. 

YASÎN B. (Gazianteb) — Evlâdı şüheda 
cephede kanını akıtan Ahmed'in oğlu Mehmet'
tir. 

EMİR PAŞA (Sivas) — Sorarım size; han
gi cephededir? Bundan evvel cephe yok mu idi? 
Balkan Harbi, Harbi Umumi nelerdir? 

YASİN B. (Gazianteb) — Efendim, müda-
faai vatan ve Müdafaai Milliye uğrunda şu mü-
cahede uğrunda şehidolanlarm evlâdına... 

EMİR PAŞA (Sivas) — Evvelce ölenler şe
hit değil midir? Rica ederim, bunlar da evlâdı 
şühedadır. Bunları nasıl tefrik edeceğiz? Hep
si evlâdı şühedadır. 

REİS — Efendim, Lâyiha Encümeninin maz
batasını reye koyuyorum. Mazbatayı kabul 
edenler ılûtfen el kaldırsın. Mazbata kabul ve 
teklif reddedilmiştir. 

12. — Bilûmum bütçeler üzerinde Muvazenei 
Maliye Encümenince yapılan tankihatın 1 Tem
muz 1337 den itibaren mamulünbih olması hak
kında Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Efendim, Muvazenei Maliye Encü
meninin bir mazbatası vardır. Heyeti Âliyenize 
okuyacağız. 

Riyaseti Oelileye 
Tetkikatına mübaşeret edilen devair bütçe

lerinden bir kısmı ikmal edilmiştir. Şu kadar 
yar ki; bunlardan esnayı tetkikte tasarruf edi
len mekadir bütçelere sekiz aylık olarak vaz'e-
dilmiş ve bütçelerin Meclisçe kabul ve tasdik 
edilinceye değin evvelki kadroda bulunan me
kadir ve nispet dairesinde maaşatm tediyesi ve 
bu hususta tasarruf edilen mekadiri tenkis ve 
muvazeneyi ihlâl edeceğine binaen encümeni-
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mizce kabule iktiran eden devaiı* bütçelerindeki 
tasâtrufâtın ve asgari ittihaz edilen kadrolarıu 
Temmuzdan itibaren tatbikinin Meclisçe kara
ra raptı suretiyle tasarruf edilen mekadirin mu
hafazasını ve Heyeti Veldleye tebliğini Heyeti 
Umumiyeye arz ve teklif eyleriz. 

Müvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Hakkâri 
Mazhar Müfid 

Kâtip 
Mardin 
Neeib 
Âza 

Çorum 
İsmet 
Âza 

Mardin 
Mitftıat 

Âza 
i?Kozan 

Mustafa Lûtfi 
Âza 

Kozan 
Dr. Fikret 

Âza 
Mersin 

Salâ'haddin 
Âza 

Saruhan 
MustaM'Necati 

Âza 
İsparta 

Hüseyin Hüsnü 
Âza 

Yoagad 
A'hmed 

Mazbata Muharı 
^ _ „ 

Âza 
Siircl 
Salih 
Âza 

Trabzon 
Celâl 
Âza 

Kütahya 
Besim Atalaj 

Âza 
Atıf 

Âza 
Niğde 

Hakkı 
Âza 

Bolu 
Yusuf İzzet 

Âza 
Antalya 
Tahsin 

Âza 
İzmit 

Okunamamıştır 
Âza 

Kângırı 
Neşet Nâzını 

MAZHAR MÜFİD B. ( H a k k â r i ) ' _ Efen
dim, malûmu âlileridir ki, 1337 bütçesinin tet
kiki için her encümenden ikişer arkadaş tefrik 
buyurmuştunuz. İşte bu suretle teşekkül eden 
encümeniniz bu bayram tatilinde her gün içti
ma etti. Şimdiye kadar Dahiliye, Jandarma, Em
niyeti Umumiye, Maliye ve Maarif bütçelerini 
tetkik etti. Nafıayı da tetkik etti. Fakat senenin 
üç ayı tamamen ve dördüncü ayı da kısmen mü
rur etmiş olduğundan encümeninizin yaptığı teıı-
kihat bittabi senenin mütebaki sekiz ayma aittir. 
Encümeninizde müzakeresi hitam bulan bütçeler 
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Riyaseti Celileye peyderpey sevk olunuyor. Ve 
tabedilip tevzi olunuyor. Fakat bunların mü
zakeresine başlamak için bütçeler tasdiki âlinize 
iktiran edinceye kadar zannederim bir iki ay 
geçecektir ve bu suretle bizim bir Temmuz tari
hinden itibaren yaptığımız tenkihatm ehemmi
yeti kalınıyacaktır ve belki binlerce lira sabıkı 
gibi yine verilmek ieabedecek. Bu ciheti de encü
men düşündü. Mademki senenin dört ayı bit
miştir. Mütebaki sekiz ayı için tetkikatnıı ya
pıyor. 

Geçen sene kabul Duyurulduğu gibi bir Tem-̂  
muzdan itibaren encümeninizin yaptığı tenkihat 
ve tenkisat dairesinde muamele ifası için Heyeti. 
Vekileye tevdiini Heyeti Aliyenizden istirham edi
yor ve şunu da arz ediyorum. Encümeninizin yap
mış olduğu tetkikat neticesi ki, tenkili ve tenkis 
suretiyle Maliye bütçesinden bir milyon, jandar
madan bir milyon, Dahiliyeden dört yüz bin 
lira, Emniyeti Umumiyeden dört yüz elli bin 
lira, Nafıadan elli sekiz bin lira Maariften yüz 
bin lira tasarruf edilmiştir ki, Maarif bütçesi 
henüz bitmemiştir. Bu suretle tasarruf aşağı - yu
karı üç milyon lirayı bulmuştur. Binaenaleyh 
tekrar arz ediyorum. Temmuz birden itibaren 
bütçelerde tenkih veçhile muamele icrasının şim
diden Heyeti Vekileye havalesi takdirinde bin
lerce lira tasarruf edilmiş olur. Binaenaleyh Mü
vazenei Maliye Encümeniniz diğerlerini ele bir 
Temmuzda çıkaracağını katiyetle söyliyebilir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Müvazenei Maliye Encümeni yeni Müvazenei 
umumiyede her vekâlet bütçesini ayrı ayrı tetkik 
ederek bâzı tasarrufat temin eyledi. Şüphesiz 
encümence temin edilne bu tasarrufat mümkün 
mertebe bu sene daha ziyade para zayi olmaması 
noktai nazarından doğrudur. Ancak bu, umum 
devaire teşmil edilebilmek için evvelemirde Tem
muz iptidasına kadar encümence tetkiki ikmal 
edilmemiş olan vekâletler bütçelerinin de ikmali 
zaruridir. Onların bir kısmı yapılamamıştır, 
eski şekilde kalmıştır. Binaenaleyh o esas ve o 
şekil üzere olacak olursa bir intizamsızlık olur. 
Malûmuâliniz vekâlet bütçelerini Müvazenei 
Maliye Encümeni tetkik ederken tamamen Ve
kâleti aidesiyle muvafık kalmış değildirler. 
Aralarında ihtilâflar vardır. Bunlar üzerinde 
şekli katiyi verecek olan Heyeti Umumiyeniz-
dir. Kesbi katiyet etmemiş erkamı bir takrir 
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ile sureti umumiyede bir kanun mahiyetinde 
yapacak olursak pek doğru olacağına ve çok 
isabet edileceğine kaani değilim. Vaziyet bu 
suretle müşevveş olur. 

Sonra bâzı devairde hakikaten yapılan 
tenkihat kendilerinin de zannediyorum sami
mî kanaatleri itibariyle yürüyecek bir şekil
dedir. Bunu Temmuz iptidasında mevkii tat-
bika koyacak olursak efendiler hiç yürümiye-
cektir. * Meselâ Dahiliye Vekâletinde hiç müdi-
ri umumi yoktur. (Olmasın, sadaları) yani 
bu hususta Müvazenei Maliye Encümeninin yap
tığı tarzı teşkilât Heyeti Umumiyenin efkâ-
riyle ne derecede tevafuk edecekse bilmiyo
rum ki, onu Heyeti Umumiyenin muhassalai 
efkârı gibi Temmuz bidayetinden itibaren mev
kii tatbika koyabilelim. Her halde umum büt
çelerin tetkikatı ikmâl edilmek lâzımdır. 
Ve ileride vekâleti aidesinin müdafaasiyle bel
ki Heyeti Umumiyenizce ipkası; tesis ve ihya
sı kabul buyurulaeak teşkilâtın da şimdiden 
masarifim bertaraf etmek bilmem nasıl olur? 
Çünkü bu emir tebliğ edilir edilmez bütün 
memurlara izin vermek lâzımgelir. Bendenizin 
bütçemden bir milyon lira kadar tasarruf ya
pılmıştır. Kendileriyle bir arkadaş sifatiyle 
tamamiyle mutabık bulunmuştum. Gayet sami
mî olarak hareket ettim. Fakat memurin hu
susunda encümen arkadaşlarım bunu tasdik 
ederler ki, fevkalâde hırpalanmıştır. Bin üç 
yüz küsur memur merkez ve taşrada açıkta bı
rakılmıştır. Münhal yerler iki yüz elli kadar
dır. Binaenaleyh şu haleti ruhiye içerisin
de bin küsur memurun başıboş olarak bırakıl
masını zannedersem Heyeti Umumiyeniz tasdik 
etmiyecektir. Bu suretle bunu da nazarı dik
kate alarak hareket edilmesi daha iyi olur. 
Binaenaleyh bu ihtilâfı Heyeti Vekile tabiî dü
şünül». 

DAHÎLtYE VEKlLÎ ATA B. (Niğde) — 
Bütçeyi tetkik ederken bâzı tasarruf at yapıl
mıştır. Fakat bu tasarrufatta Müvazenei Mali
ye Encümeni ile Vekâlet muvafık kalamamış-
tır. Müvazenei Maliye Encümeni Dahiliye 
Vekâletindeki Heyeti Teftişiyeyi lâğvetmiştir. 
Diğerlerini de bütün bütün lâğveylemiştir. 
(Çok iyi yapmış sesleri) Sonra, müdiri umu
mileri bütün bütün kaldırmıştır. Müdiri umu
milere ait vazaif müsteşar tarafından rüyet 

olunsun, denildi. îdarei umumiyei vilâyat ve 
Nüfus Müdiriyeti Umumiyesi, hapisaneler ve 
mebanii emiriye müdiriyetleri, ki bunların hep
sini encümen kaldırmıştır. Şüphesiz ki isabet, 
ademiisabet Heyeti Celilece verilecek hükme 
tâbidir. Bendenizce Dahiliye Vekâleti bütçesi 
evvelce de tetkik edilmişti. Âzami tasarrufat 
yapılarak evvelki Maliye Encümenine gelmişti. 
1337 senesinde tamam on iki aylık olmadığı 
halde iki milyon yedi yüz küsur bin liraya ba
liğ oluyordu. Şimdi on iki aylık olmak üzere 
1337 senesinde; iki buçuk milyon liraya indi
rilmiştir. Âzami tasarrufat yapılmıştır. Bu 
defaki Müvazenei Maliye Encümeni bu söyle
diğim noktalardaki ilga dolaylsiyle bâzı tasar
rufat yapmıştır. Bendenizin kanaatine göre bu 
müdiriyeti umumiyelerin ilga edilmesi demek, 
o vazifeler görülmiyecek demektir. Eğer Hey
eti Celileniz idarei umumiyei vilâyata ve Nü
fus Müdiriyetine ait muamelât ve vazaifin bi-
hakkin görülmemesine razı oluyorsa şüphesiz ki 
ona göre karar ittihaz eder. Sonra, heyeti tefti-
şiye meselesi var. Bilûmum memurinin vazaifi, 
işleri, halleri bittabi kontrole tâbi tutulmak 
lâzımgelir. Bunların heyeti umumiyesinin lağvı 
demek, teftiş ve murakabesiz-işler cereyan ede
cek demektir. Şüphesiz ki bu da intizamı mu
amele için muvafık olamaz. 

Sonra, Jandarma bütçesinde bir milyon lira 
tasarruf oldu, buyurdular. Jandarma bütçesi 
1337 senesi için beş milyon ile evvelki Müva
zenei Maliye Encümenine geldiği halde, Mü
vazenei Maliye Encümeni tetkikatı lâzimeyi 
ifa ederek bihakkin gördüğü esbabı hakikiye-
ye binaen olmalıdır ki, Hükümetin teklifatma 
bir milyon lira» zamla altı milyon liraya iblâğ 
etmişti. Halbuki şimdi yapılan tasarrufat 1336 
bütçesine göre dört milyon liraya inecek, bun
dan dahi tasarruf yapılmak isteniyor, bu su
retle jandarma efradının adedi tenkis ediliyor. 
(Edilmedi sadaları) Edildi, efendim. Binaen
aleyh bu miktarın tenziline katiyen Vekâlet 
muvafakat edemez. Çünkü emniyeti dahili
yenin muhafazası için jandarmaya ne kadar ih-
tiyacolduğu müstağnii arz ve izahtır. 

Sonra efendim Emniyeti Umumiye bütçesin
de yapılan tasarrufata Vekâlet tamamiyle mu
vafakat eylemiştir. Fakat Vekâlete ait bütçe ile 
jandarmada yapılan tasarrufata Vekâlet hiçbir 
veçhile rıza gösteremiyor. Çünkü bu muamele 
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yapıldığı takdirde işlerin cereyanına mâni 
teşkil edecektir. Şu kale göre Heyeti Celile 
nasıl karar verirse tabiî o muta olacaktır. 

MAZHAR MÜPlD B. (Hakkâri) — Maliye 
Vekili Beyefendi bu takriri esas itibariyle tas
dik buyurdular, doğrudur buyurdular. Yalnız 
itiraz olarak beyan ettiler ki, bütçeler tamamen 
Maliye Encümeninin tetkikine iktiran etmemiş
tir. Eğer numune iptidasından itibaren biç kıs
mı Mııvazenei Maliyenin şu takriri veçhile^ ka
bul edilecek olursa ve bu tatbik edilirse diğer 
kısım dairelerin eskisi gibi maaş alması lâzım-
gelecektir. Halbuki bugün efendiler, ayın on se
kizidir. Biz encümence lûtfıı hakla bu ayın ni
hayetine kadar onları da itmam edeceğimizi ka
tiyen ümidederiz ve teklifimiz de zaten Tem
muz 1 den itibarendir. Binaenaleyh bu husus
taki itirazları varit değildir. Saniyen bâzı büt
çelerde samimî kanaatleri hilâfında karar ve
rildiğini beyan buyurdular ki, bunu encümen 
reddeder. 

REİS — öyle söylemediler zannederim efen
dim. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Devamla) — Samimî 
kanaatleri hilâfında karar verilmiş bir şey yok
tur. Böyle demişlerse bunu encümen reddeder. 
Encümen kendi samimî kanaati neyse bittabi 
yaptığı bütçe de ondan ibarettir. Ve zannederim 
ki, Maliye Vekili Bey daha şimdiden maaşları 
veremiyeeeğim, veremem derken ve bir buhran
dan bahsedip dururken encümenin bu teklifini 
memnuniyetle kabul etmeleri lâzımgelir. Pekâlâ 
etmiyeceklerse soruyorum. Aybaşında maaş ve
rebilecekler midir? 

Sonra efendim, Dahiliye Vekili Beyefendi 
buyurdular ki, Dahiliye bütçesinde birtakım 
tensikat ve tenkihat yapılmıştır, encümen ile 
muvafık kalamadım. Ve eski encümenin yani 
1337 bütçesini evvelce tetkik eden encümenin 
kabul ettiği bütçeden bahsediyorlar. -Halbuki 
malûmu ihsanınız 1337 bütçesi buraya gellliği 
zaman eski encümende bendeniz yine âza idim. 
O bütçeyi Heyeti Umumiyeniz reddetti. Artık 
evvelce kabul olunan 1337 bütçesinden bahse. 
mahal yoktur. Zira Heyeti Aliyeniz bunu red
detmiştir. Heyeti Aliyeniz 1336 bütçesi gibi büt
çe isteriz dedi. Binaenaleyh 1337 bütçesi hak
kındaki evvelki müzakereden bahse mahal yok
tur. 

3.1337 O : 1 
Efendiler, bir mesele vardır. Malûmu ihsa

nınız Heyeti Celileniz kırk beş kişilik bir encü
men teşkil ettiniz. Arkadaşlarınızdan intihab-
olunan zevata itimadettiniz ve bu kırk beş kişi 
de içtima ediyor. Tenkihat ve tenkisat yapıyor. 
Ve bu bütçeler üzerinde 3 - 4 milyon kadar bir 
tasarruf yapmıştı. Binaenaleyh Vekil Beyefen
dinin buyurduğu gibi encümen ile ihtilâf var
dır, encümenin bu tenkihatı şimdiden tatbik 
olunmasın derlerse o halde tefrik ettiğiniz bu 
arkadaşlara itimadınız yoktur. Pekâlâ biz de 
çekiliriz, (öyle şey yoktur sesleri) 

Sonra jandarma bütçesinden bir milyon ten
kihat olmuştur, buyurdular. Tenkihat yapılmış
tır, fakat jandarmanın adedine halel getirilme
miştir. Bilâkis jandarmanın mevcuduna ilâve 
edilmiştir. (Bravo sesleri) Yoksa asayişin mu
hafazasına memur olan jandarmanın adedini 
tenkis etmedik efendiler. Bilâkis jandarmanın 
adedini tezyidettik. (Tasarrufatı nasıl yaptınız"? 
Sesleri) Bütçeyi göreceksiniz efendim. Jandar
madaki tasarrufatımız meselâ bugün alay ku
mandanı yok iken bu sene için otuz yedi alay 
kumandanı demişler. îşte tasarrufatımız bun
lardır. Efendim nerede bu alay? Bugün umum 
vilâyet ve sancakların her birisi eski bildiğimiz 
liva şeklinde vilâyettir. Alay yoktur ki bir vi
lâyetin iki üç sancağı olsun. Binaenaleyh böyle 
bir vaziyet olmadığından alay kumandanlarını 
lâğvettik. Mamafih alay kumandanlıklarını lâğ
vettik de onları açıkta mı bıraktık? Hayır arka 
daşlar, onlara da bir çare bulduk, minelkadim 
on dört alay kumandanı vardı. Namları tabur 
kumandanıdır. Fakat iki türlü tabur kumandanı 
vardır. Maaşlarında biraz tenkihatla onları da 
açıkta bırakmadık. Saniyen jandarma mıntaka 
müfettişlikleri bu sene daha ağır olarak koy
muşlardır. Dedik ki, müfettişi umumilik olacak
tır, buna lüzum yoktur. Müfettişlik Kanunu ne 
suretle kabul etmişse yine öyledir. Binaenaleyh 
tenkihatları da bunlardır. Fakat adede gelince, 
bunu düşündük jandarmanın adedini tezyidet
tik, hattâ polisin adedi bile tenkis edilmemiştir. 
Binaenaleyh Jandarma Müdiri Umumisi Galib 
Beyefendi bir iki noktada encümenle muhalif 
olduğunu encümene dermeyan etti. Hususatı sa-
irede encümenle mutabık kalmıştır. Vekil Bey
efendi şimdi muvafık değildir diyorlar. Her ne 
ise ihtilâf budur. Biz bir tenkihat yaptık. Büt
çelerin uy nihayetine kadar inşallah ikmaline 
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muvaffak olacağız. Temmuzdan itibaren tatbiki 
cihetine gitmezseniz ve Heyeti Celilenizce kabu
lüne intizar edecek olursanız milyonlarca lira 
fazla vereceksiniz. îş budur ve bu böyledir. Bi
zim yaptığımız bu tasarrufu kabul buyurursanız 
iş olur. (Kabul kabul sesleri) 

MUSTAFA DURAK B. (Erzurum) — Reis 
Bey müsaade buyurur musunuz bir sual sokaca
ğım, 

Dahiliye Vekili Beyefendi buyurdular ki ; 
jandarmanın miktarı tenkis edilmiştir, zatıâliniz 
buyuruyorsunuz ki, adedi tezyidedilmiştir. Bu
nun hangisi doğrudur? 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Tezyid-
edilen miktar bütçedeki müfredatta mevcuttur. 

HASÎB B. (Maraş) — Dahiliye bütçesinde 
tenkihat icra edilirken, Meclisin encümeni bun
ları lâğvederken Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
mevkii tatbika koydurmak için mi yapmıştır? 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Malûmu 
ihsanınız, Dahiliyenin iki müdiriyeti vardır. 
Encümen bu iki müdiriyeti lâğvetti. Fakat ka
lemleri lâğvetmedi ve bu kalemlerde birer mü
meyyizle ketebe mevcuttur. Müsteşar bunlarla 
idare etsin. Zaten bu iki müdürün neticei me
saisi yine müsteşara gelir. Muamelât böyledir. 
İki müdürü kaldırdık. Bunları iki masaya bit-
tefrik birine Umuru Dahiliye, diğerine Umuru 
Hususiyei Vilâyat masası dedik. Yine o teşki
lât duruyor efendim. Yalnız müsteşarlar emrine 
verdik, encümence yapılan tenkihat budur. 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Efendim, Muvazenei Maliye Encümenine dâ
hil olmad^ım halde arkadaşların mesaisini gü
nü gününe takibediyorum. Cidden Maliye Encü
meni vazifesini ifa ediyordu. Yani memlekette 
nafi bir surette teşkilât ve sarfiyat yapılması 
hakkında Mecliste mevcudolan .ruhu, Muvazenei 
Maliye Encümeni tamamiyle haiz olarak çalışı
yordu. Ben böyle gördüm. Yalnız efendiler biz 
böyle karar ittihaz etmekle bir vaziyeti huku
kiye ihdas etmez miyiz! Muvazenei Maliye En
cümeninin fevkalâde mesaisini görmüş ve takdir 
etmiş olduğum için tefriki haizi kıymet ve şa
yanı takdir görüyorum. Fakat Heyeti Umumiye-
ye geldiği zaman bâzı arkadaşlar şikâyet etmi-
yecekler mi ve bir emrivaki karşısında kalmı-
yacak mıyız? 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Arka
daşlar nasıl kabul etmiyecek; açık var Beyefendi. 

6.1337 0 : 1 
ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Devamla) — 

Zannederim o açık hakkında başka bir celsede 
ben de noktai nazarımı söylemiştim ve açığın 
ehemmiyetini bendeniz de takdir ediyorum. Yal-

I nız Müdafaai Milliye bütçesini kabul ettiğimiz 
I zamanki vaziyete düşeceğimizden çok korkuyo-
• rum. Olabilir ki daha çok tenkisat yapacağız. 
I Onun için müşkül bir vaziyette kalmamak için 
j mademki arkadaşlar vait buyuruyorlar, bu ay 
1 nihayetine kadar diğer bütçeleri de ikmal ede-
l çekler, kendilerinden rica ederiz. Şimdiye kadar 

nasıl büyük bir sây ile çalıştılarsa yine öyle ça
lışsınlar zaten 1336 bütçesi bizim noktai naza
rımıza pek uzak değildir, oldukça muvafıktır. 
Heyeti umumiyesini şu birkaç gün zarfında çı
karsınlar anlaşalım. Yoksa aradaki fark buyur
dukları gibi pek çoktur. 

HÜSEYÎN B. (Elâziz) — Reis Bey, bizim 
Durak Bey bir şey sordular. Jandarma bütçesi 
tenkis mi edilmiş, yoksa tezyit mi olunmuştur? 
Buna cevap verilmedi. 

R E Î S — Bütçe Encümeni Reisi tezyit edildi 
dediler, şimdi Dahiliye Vekili ve encümen reisi 
cevap verecekler. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Muva
zenei Maliye Encümeninin üç milyon lira ta
sarruf ile vücuda getirdiği bütçenin tatbiki 
tabiî şayanı arzudur. Fakat bendeniz soruyo
rum; encümen, bu vazifelerine hitam verilen 
veya verilecek olan memurine mazuliyet maaşı 
verecek mi? (Gürültüler, ne mazuliyet maaşı... 
sesleri) Tabiî alacaktır, hakkıdır. Meselâ Van 
vilâyetinin bir tarafından gelecek memura har
cırah verecek mi? (Hayır, sadalan) eğer har
cırah verecekse bunları hesabetmek ve kendi
sinin yapmış olduğu tasarrufla mukaaele eyle
mek lazımdır. Binaenaleyh bendenizde böyle 
memurun hütbehot vazifesine hitam Vermek
tense, bunu hesabederek bir iki aylık tahsisatı 
kabul etmek ve münhal olacak yerlere tâyin 
suretiyle vazifesine hitam vermek daha doğru
dur. 

DAHİLÎYE VEKÎLİ ATA B. (rfiğde) — 
Efendim Mazhar Müfid Beyefendi benim 1336 
ve 1337 seneleri bütçelerinden bahsetmekliğimin 
nâbemahal olduğunu söylediler. Bendenizin o 
bütçelerden bahsetmekliğim, Dahiliye Vekâleti 
bütçesinde ne dereceye kadar tasarruf yapıldı
ğını Heyeti Celileye arz maksadına müstenitti. 
Yoksa mutlaka o bütçenin ahkâmı tatbik olun-
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sun diye bir talepte bulunmadım. Maksadım. I 
1336 senesinde o da tamam on iki ay olmadığı 
halde yapılan bütçe ile 1337 senesi için yapılan 
bütçe arasındaki farkı ve 1337 bütçesinin Mu-
vazenei Maliye Encümeninde icra edilen tetki-
katta yapılan tasarrufu arz etmekten ibarettir. 
Yoksa mutlaka 1336 ve 1337 bütçesi esasına 
tevfik edilsin diye bir talepte bulunmadım. 

Sonra îdarei Umumiyei vilâyat ve idarei 
Mahalliye müdüriyetleri bunların hepsi müste
şar tarafından temşiyet olunabilir işlerdir, bu
yurdular. Bendeniz o kanaatte bulunmuyorum. 
Kendileri pekâlâ takdir buyururlar ki, idarei 
umumiyei vilâyat ve idarei mahalliyenin vazi
fesi pek mühimdir Bu bir dimağ meselesidir. 
İlim meselesidir. İdarei mahalliye 64 sancağın 
bütçelerini tetkik ve tasdik ile mükelleftir. Ah
kâmı kanuniyenin tatbik olunup olunmadığını 
anlamaktan ibaret bir vazifei mühimme, birçok 
vazifesi olan müsteşar tarafından idare oluna
bilir mi? Bendenizin kanaatime göre olunamaz. J 
Binaenaleyh şu mâruzâtıma göre karar ittihaz 
etmek Heyeti Celilenize ait bir keyfiyettir. 

Heyeti teftişiyeye gelince; Hasip Bey bu
yurdular ki; o vazifeye lüzum kalmadığı için, 
yani Teşkilâtı Esasiye Kanununa göre o vazife 
kalmadığı için encümen müfettişliği kaldırdı. 
Zaten vekâlet müfettişi umumiliğin ihdası hak
kında bir lâyiha tanzim etti. Heyeti Vekileye 
takdim etti. Heyeti Celileye gelecektir. Fa
kat her ne suretle olursa olsun yapılan esasatta 
müfettişi umumilik daöıi ihdas olunsa vekâlet 
müfettişlikten vareste kalmıyacaktır. Vekâle
tin teftişe aidolan vazaifi müfettişi umumilik 
vasıtasiyle ifa olunduğundan ve her vekâlete " 
ait müfettişler o müfettişi umumiliklerin maiy-
yetine verileceği için müfettişlik teşkilâtının 
baki kalması lâzımdır, bendenizin kanaatim 
budur. Teftişsiz ,murakabesiz muamelâtı Dev
let yürümez kanaatindeyim. Bittabi Heyeti Ce-
lile nasıl karar verirse o mutadır. 

BÎR MEBUS BEY — Kaç tane müfettiş 
vardır? 

DAHİLİYE VEKİLİ ATA B. (Devamla) — 
On iki müfettiş vardır. 

MEBUS BEY — Kaç tane vilâyet var? 
DAHİLÎYE VEKÎLİ ATA B. (Devamla) — 

Çok vilâyet var. 
MEBUS BEY — Bu kadar müfettişle hep

sinin teftişi kabil midir? 
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i DAHİLİYE VEKİLİ ATA B. (Devamla) — 

Bir kısım teftişatm yapılamaması bütün mu-
I amelâtı devleti murakabesiz bırakmayı istilzam 
! etmez ki 

Jandarma meselesine gelince; şunu arz 
1 ederim ki, 1336 senesi bütçesine göre jandarma 

bütçesi maaşatı noksandır. 1337 senesi için 
jandarmaya yedi bin mevcut ilâvesiyle bir büt
çe getirilmiş idi. 1337 senesi bütçesinin kabul 
olunmamasına binaen 1336 bütçesi esasına gö
re bütçe tanzim olunması takarrür ettiği cihet
le mevcut jandarma adedinden tenkisata mec
buriyet hâsıl olmuştu. Binaenaleyh bendeniz 
şunu arz etmek istiyorum ki; jandarma adedi
nin tenkisine imkân yoktur. Hattâ yirmi dört 
bin adedden ibaret olan jandarma miktarına 
görülen lüzumu fevkalâde üzerine bin beş yüz 
adedinin daha ilâvesi teklifi karşısında bulunu
yoruz. Evrakı hazırlıyoruz. Bendeniz şunu arz 
ediyorum ki; alay kumandanlıkları hakkında 
yaptıkları tadilâta ve saireye yani mümkün 
mertebe yapılan .tasarrufata ve kâffei husu-
sata vekâlet zaten muvafakat etmiştir. Yalnız 
muvafakat edemiyeceği ve Heyeti Celilenizin 
de tasvip buyuramıyacağmı kaviyyen zannetti
ğim jandarma adedinin tenkisi keyfiyetidir. 
Mademki jandarma adedinin tenkisine encümen 
taraftar olmuyor benim de söyliyecek başka şeyim 
yoktur. Yalnız benim bildiğim yirmi dört bin 
jandarmadır. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — On yedi 
bin altı yüzdür. 

DAHİLÎYE VEKİLİ ATA B. (Devamla) — 
Hayır efendim, yirmi dört bin adettir. Binaen
aleyh on yedi bine tenzil olunursa katiyen mah
zur vardır. Hattâ bu yirmi dört bin adedine bin 
beşyüz adedinin dahi ilâvesi teklifinde buluna
cağım. 

Emniyeti umumiyeye gelince : Oradaki ta
sarrufa ve polislerin adedinin tenkisine vekâlet 
dahi muvafakat etmiştir. Hattâ dört yüz elli po
lis bütçeden tenkis edilmiştir. 1850 polis mevcut 
iken (1 400) e inmiştir, buna vekâlet muvafakat 
ediyor. Fakat jandarma adedinin tenkisine muva
fakat etmiyor. 

Sonra beyefendiler jandarma maaşatı keyfi
yetini nazarı dikkati âlinize arz ederim. Gayet 
mühim bir keyfiyettir. 1337 bütçesiyle Muvazene 
Encümenine geldiğimde; malûmuâliniz iki kısmı 
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jandarma vardır. Mükellef; gönüllüdür, mükellef ı 
olan jandarmaya 700 kuruş maaş veriliyor. Gö
nüllü olan jandarmalara evlisi, bekârı ayrı ol
mak üzere bin beş yüze kadar maaş veriliyordu. 
Muvazenei Maliye Encümeni gönüllü jandarma 
maaşını 1 500 kuruşa ve mükellef jandarma ma
aşını da bin kuruşa iblâğ etmiştir. Bu miktarın 
tenkisi de muvafık olmıyaeağı kanaati katiyesin-
deyim. Yedi yüz kuruş maaşla jandarma neferi 
nasıl idare edebilir? Binaenaleyh bunlar hak
kındaki maruzatım bundan ibarettir. Eğer He
yeti Celileleri şu maruzatıma karşı Muvazenei 
Maliye Encümeninin noktai nazarına iştirak ede
cek olursa gayet müşkül vaziyet hadis olacaktır. 
Bendenizin kanaatime göre müfredatın tetkika-
tmdan evvel bu karar kabul buyurulacak olursa 
hakikaten müşkül vaziyette kalacağız. Bundan 
dolayı şimdiden nazarı dikkati âlilerini celbe-
derim. 

Dr. MAZHAR B. (Aydm) — Beyefendi, jan
darma deyince mutlaka zapturapt ve asayiş ta
savvur Duyuruluyor da; polis denilince asayişle 
alâkası olmıyan diğer hidematı hükümeti ifa eder 
bir uzuv mu telâkki ediliyor? Eğer jandarma 
yalnız zapturapt ve asayiş kuvveti ise daima 
silâh kuvvetiyle beraber olduğuna nazaran gayri-
müsellâh olarak zâbitanın evinde ve sairede 
hemen nısfına karip bir kısmını teşkil eden jan
darma miktarını nazarı itibara alıp mânaya mu
vafık olarak o mevcutla gözükmek mi istiyorsu
nuz? 

DAHİLÎYE VEKÎLÎ ATA B. (Devamla) — 
Nerede efendim, nerede jandarma bu suretle is
tihdam ediliyor; 

DOKTOR MAZHAR B. (Aydın) — Bu mik
tara nazaran, yani jandarma ile iş görülüyor, 
diyerek polis miktarından tenkihata Meclisi Âli 
taraftar olmadığı halde zatıâliniz taraftar olu
yorsunuz. 

DAHİLÎYE VEKÎLÎ ATA B. (Devamla) — 
Meclis de taraftar oldu, efendim. 

DOKTOR MAZHAR B. (Aydın) — Şu halde 
polisi mühim bir asayiş vasıtası bulmuyorsunuz, 
inzibat kuvveti telâkki etmiyorsunuz. Binaena
leyh memleketin en ziyade muhtacolduğu asayiş 
ve inzibat meselesini jandarmadan bekliyorsunuz; 
şu halde adedinden tenkisine razı olmadığınız ve 
yirmi dört bin olmasında ısrar ettiğiniz ve geçen 
sene Jandarma Umum Kumandanlığından aldı- | 
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ğım malûmata nazaran bu jandarmanın on bini 
asayiş vazifesini ifadan gayri hidematta istihdam 
ediliyor, olduğuna nazaran jandarmadan yine lâ
yık olduğu kadar asayiş ve inzibat meselesini bek
liyor musunuz? O cihetin tasrih buyurulmasmı 
rica ediyorum. 

REÎS — Şunu arz etmek istiyorum. Takrir 
vesilesiyle âdeta jandarma veyahut emniyeti 
umumiye bütçesinin müzakeresine giriyoruz. Çok 
rica ederim, bu suretle müfredata girişirsek bu 
işin içinden çıkmak mümkün değil, Vekil Bey 
bunları misal olarak zikrettiler. Onun için bu 
meselede ısrar etmiyelim. 

DAHİLÎYE VEKÎLÎ ATA B. (Niğde) — 
Malûmuâlileri polis, şehir dahilindeki emniyet 
ve asayişi temin ile mükellef bir kuvvettir. On
ların tenzili miktarına muvafakat, ademilüzu-
mundan değil; yapılan tetkikata göre bâzı yer
lerde fazla tenkisat icrası maksadına müstenittir. 

Jandarmaya gelince : Jandarmanın adedi tet-
kikatı vakıaya göre kifayet etmiyor. Buyurursu
nuz ki, jandarma vazife haricinde kullanılıyor. 
Bendeniz onu bilmiyorum. Nerelerde kullanıldı! 
Tasrih buyurulursa onları da menederim. (Her 
yerde, sadaları) 

TEVPÎK Ef. (Kângırı) — Bendeniz zanne
diyorum ki, bahis mecrasını değiştirdi; bütçenin 
müfredatına girdik. Şimdi Mazhar Beyin teklif 
ettiği kanun (Kanun değil, karar sadaları) kara.r 
ki, şimdi kabul ederseniz kanun olacak, Hazi
ran iptidasında encümenin tadil ettiği bütçe 
lâyihasını şimdiden tatbika başlıyalım. Bu ka
rarınızdan millet iki milyon lira tasarruf etmiş 
olacak lâkin o bütçe Meclisi Umumide müfreda-
tiyle beraber müzakere olup, tamamen çıkıp tat
bika başlanıncaya kadar tahmin ediyorum ki, 
dört ay geçecek. Şimdi bu kararınızla 2 milyon 
lira kazanır mısınız, gaip mi edersiniz? Bunu arz 
ediyorum. O iki milyon lirayı kazanacak iseniz 
kararınızı ita buyurunuz. Heyeti Vekilenin ma
zeretleri kırk kişilik encümende dinlenildi ve 
makul görülmedi, şu suretle tadil edildi. Encü
meniniz zannedersem sizden aldığı ve sizden 
mülhem olduğu ruhla oradaki o tadilâtı yaptı, 
o tadilât Heyeti Umumiyenize geldiği vakit 
sizin dahi kabul edeceğinize şek ve şüphesi yok
tur. Takrir reye konsun kabul edin. (Doğru, sa
daları) her halde takriri kabul ediniz. (Muva
fık, müzakere kâfi, sadaları) 
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ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim, ben

denize kalırsa mesele dallandı gitti. Takrirden 
istenilen malûmat aşikâr bir keyfiyet, Yalnız 
Mazhar Müfid Beyefendiden bir şey soraca
ğım, Heyeti Muhtereme kendi içinden kırk kişi 
intihabetmiş ve bütçede tasarruf ediniz demiş ve 
bu verilen kararda; sizin bu yapmış olduğunuz 
tenkihatı veyahut bütçede kalbettiğiniz şekli 
biz bilâmüzakere kabul edeceğiz demiş mi? (Ha
yır, şada!arı) dememişse demekki bu karar He
yeti Umumiyenin bilmüzakere kabulüne meşrut, 
Eğer heyet buna karar verirse, eğer bu kırk ki
şilik bir encümenin yapmış olduğu tenkihatı biz 
kabul ediyoruz, tatbik edelim derse müzakereye 
mahal yoktur. Kabul edelim. Fakat bendeniz 
görüyorum ki, bütçenin esasına girmeden evvel 
burada birçok leh ve aleyhte müzakerat cere
yan etti. Bütçe buraya, yani, Heyeti Umumiyeye 
geldiği zaman bu müzakerat belki yüz misli ar
tacak, birçok münakaşat olacak. Yalnız bunun 
için bir nokta var, Encümen Reisi Beyin telâşı 
ki gayet doğrudur, bütçelerin Heyeti Umumiye-
den geçmesi için bir hayli zaman geçecektir. Bu 
itibarla matlubolan tasarruftan istenildiği ka
dar istifade edilmesine imkân yoktur, deniliyor. 

Bendenize kalırsa evvelce bütçenin heyeti 
ıımumiyesi hakkında müzakere yapmış idik ve 
onun üzerine bu encümenler yapıldı. Binaen
aleyh vekâletlere ait bütçelerin hepsinin Ibitme-
sini beklemeye lüzum yoktur. Yapılan -bütçeler 
sırasiyle gelir bir taraftan müzakere edilir, bir 
yandan onlar ikmal ederler ve bir yandan da 
biz ikmal ederiz, çıkarırız ve mümkün olabildi
ği kadar da zararı tahfif etmiş oluruz, netice 
itibariyle karşılaşmış oluruz. (Evvelce Meclis 
karar verdi sadaları) iMüsaade buyurunuz, Mec
lis evvelce reddetmişti. Fakat binnetice bir cel-
sei hafiyede bütçenin heyeti umumiyesi hakkın
da müzakere yapıldı, reddinin sebebi biz muva
zenemizin neticesini anlamak, yani vaziyeti ma
liyemizi bilmek istediğimizden dolayıdır ki, büt
çenin heyeti um ilmiyesinin gelmesi lâzımdı ve 
bunun için Meclis münferiden müzakereyi ka-
'hul etmemişti. Halbuki vaziyeti maliye hakkın
da umumi müzakere celsei hafiyede yapılıp da 
vaziyet anlaşıldıktan sonra, !bu encümen intiha'b-
edilip tenkihat icrasına salâhiyet verilmiştir. 
Demek ki, artık heyeti umumiyesi hakkında 
•müzakere cereyan edecek değildir. Yapılacak 
müzakerat, encümenden çıkacak olan "bütçeler 
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üzerinde münferiden yapılacak müzakerattır 
zannediyorum. Bu itibarla vakit geçmesini arzu 
etmiyorsanız diğerlerine tercihan ilk çıkan büt
çeyi buraya getirir müzakereye başlarız ve en
cümen de mütebaki bütçeleri ikmal eder getirir, 
netice itibariyle böyle karşılaşmış oluruz. Başka 
türlü olamaz ve çare yoktur. 

MUSTAFA NECATİ B. (ıSaruhan) — Efen
diler, ibütçe meselesi tetkik edildiği zaman ma
sarifin fazlalığı ve varidatımızın o nispette ol
maması itibariyle masraftan keserek kendimize 
göre 'bütçe yapmak mecburiyeti hâsıl olmuştu. 
Bu mecburiyettir ki, arkadaşlar arasından kırk 
'beş kişiyi birleştirerek büyük bir encümen yap
maya sevk etmişti; binaenaleyh gaye masarif a-
tımızla varidatımızı karşılaştırmaktır. Ve encü
meni teşkil etmekten maksadımız da budur. Bi
naenaleyh 'encümen Meclisin Heyeti Umumiyesi-
nin ruhundan aldığı bu kanaatle işe başlamış 
ve bu tenkihatı yapmıştır. Fakat tenkihat nere
lerde yapılmıştır ve nasıl olmuştur? Bunları he
piniz kabul edeceksiniz efendiler; zannetmiye-
siniz ki, encümen bu memurları çıkarırken kal
binde acı duymasın ve bunları düşünmesin. Fa
kat efendiler ondan evvel düşünülecek vaziyet, 
memleketin parası meselesidir ve memleketin 
parasını ve vaziyeti umumiyesini düşünmek lâ
zımdır. Dün bilecik yanmıştır, bugün de baş
ka yerler; binlerce halk açıkta kalmıştır. On
ları düşünebildik mi efendiler? vaziyet kendi
mizi ve memleketimizi kurtaracak sahaya doğ
ru adım atmaya, bütçe meselesinde tasarruf et
meye bizi mecbur ediyordu ve bunu yapmak 
vazif emizdi ve şuna kaaniim ki, Meclisi Âli bu
nu en mühim bir vazife olarak yapmıştır. Da
hiliye Vekili Beyefendi diyor ki... 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Reis Bey mü
zakereye mi giriyoruz? Müzakereye giriyor
sak deminki söyliyenlcre de, söz veriniz, cevap 
vereceğim. Bu muvafık değildir. 

REİS — Doğru Efendim, demin bendeniz 
de söyledim. 

MUSTAFA NECATİ B. (Devamla) — Efen
dim, icra edilen tasarruf ne teşkilâtı memleketi 
bozar, ne teşkilâtın esasını yıkar ve ne de me
murin arasında Hükümete karşı iğbirar tevli-
dedebilir. Muhakkak surette bu tasarruf doğ
rudan doğruya memleketin vaziyeti umumiye-
sine muvafık bir tasarruftur. Temmuz iptida
sından itibaren encümenin kabul ettiği esası 
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kabul etmezsek bütçenin kaç ayda çıkacağı 
meçhuldür. Binaenaleyh efendiler, encümenin 
kanaati muhiktir. Tasarruf lâzımdır. Onun için 
bu. paraları beyhude yere vermiş olacaksınız. 
Binaenaleyh Encümen noktai nazarında ısrar 
ediyor ve diyor ki ; Temmuz iptidasından iti
baren bu tasarrufu kabul ederseniz ve kabul 
ettiğimiz tasarruf üzerinde emri katî verirseniz, 
her vekâletin bütçesinden 4 - 5 milyon tasarruf 
edeceksiniz, eğer bütçeleri beklerseniz dört beş 
ay bu paralar! beyhude vermiş olacaksınız. Bu 
itibarla encümen noktai nazarında ısrar eder 
ve Temmuzdan itibaren kendi yaptığı bütçeler
de yapmış olduğu tasarrufun tatbikini arz eder. 
(Müzakere kâfi, sedaları) 

İSMET B. (Çorum) — Efendim; bendeniz 
müzakeratm usule muvafık, olduğunu görmüyo
rum. Gerçi encümenin noktai nazarında müşte
rekim Fakat ; encümenle vekâlet arasında ihti
lâfı nazar olduğunu iddia ediyorlar. Gerçi en
cümen tasarruf ve tevazün hususundaki nok
tai nazarında gayet haklıdır. Bunda ittifak et-
miyen hiç kimse yoktur. Fakat ; encümen bu
gün bütçelerin bir kısmını ikmal etmiş diğer 
bir kısmını da Haziran nihayetinde ikmal ede
ceğini vâdediyor. Fakat ; bu vaittir. Zam an bu. 
va'dinde ne kadar mâni ihdas edebilir? Bunu 
kimse tâyin edemez. Yalnız bir mesele var-
dir. Şimdi vekâleti aidesiyle encümen ara
sında ihtilâf hâsıl olunca o ihtilâfı nazarın 
taallûk ettiği zatı madde üzerinde âriz ve 
amik tetkikat ve mütalâat yapılmadan böyle 
emrivaki ihdas etmek yani böyle mütalâa ile 
emrivaki ihdas etmek çok hatalıdır. Zatı mas
lahatın müteessir olacağı şekil ve dereceyi an-
lamaksızm bir karar ita etmek, yani bütçenin 
heyeti umumiyesinin kabulüne emrivaki şek
linde bil' karar ittihaz etmek katiyen usule 
mugayirdir ve vekâleti aidesinin hukukuna mu
gayirdir, Heyeti Umumiyenin de hukukuna mu
gayirdir. Bunun katiyen tecilini teklif ediyo
rum. 

YASİN B. (Gaziantep) — Mesele tenevvür 
etti, reye koyunuz, efendim. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Tenev
vür edecek bir mesele var, onu anlamak iste
rim. 

Heyeti kiramınızdan Encümene bu muame
lâtı tetkik etmek üzere kırk dört, kırk beş I 
zat intihabedilmisti. (Kırk beş sadaları) Kırk I 
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dört, kırk beş bilmiyorum adedini. Bu tenki-
hatı kırk beş kişi yapmıştır diye kabul edi-
yormusımuz ? Bilmiyorum. Bu kırk beş kişiden 
maksadınız ne idi? Eğer kırk beş kişi daimî 
surette bütçeyi tetkik edecekse zatıâlinize te
min ediyorum ki, değil kırk dört kırk beş, 
bendeniz üç dört günden beri devam ediyorum 
ve Mazhar Müfid Beyin gelmemesi dolayısiy-
le muvakkaten riyaseti bendeniz deruhde edi
yorum. Encümen âzası 7 - 8 kişiden ibarettir, 
(Gürültüler) Yani bugünkü mevcudu... (Gürül
tüler) (Patırdılar) yok beyefendiler; Heyetin 
bana karşı olan hüsnü nazarını suiistimal et
mek istemem, yani bugün tetkikatı yapan 
âzami on kişi yoktur, onlar da dağılıyorlar, 
yedi kişi kalıyoruz ve katiyen ortada on beş 
kişi yok (gürültüler) beyefendiler, bütçeyi 
kırk beş kişi tetkik edecekse, kırk beş kişinin 
tetkikatma tabiî Meclisi Âliniz de bu böyle
dir diyemez, binaenaleyh Meclisi Âli Encü
mene kimi tâyin buyurdu ise o zat vakti 
muayyeninde gelmek mecburiyetindedir. Bunu 
vazife bilmeli. Vazifesizlikle bu iş yürümez. 
Gelmeli, orada sabahtan akşama • kadar otur
malı, tetkik etmeli, sonra neti'cei tetkikatım 
heyete arz etmeli. Böyle sekiz kişi ile yapılan 
tetkikattan bir şey çıkmaz. Ben bunu heyeti
nize arz ediyorum. İsterseniz yapmayınız. 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair tak
rir var. 

Müzakerenin kifayetini kabul edenler lütfen 
el kaldırsin. Kabul edilmemiştir. (Devam devam 
sesleri) 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Efen
dim, Yahya Galib Bey biraderimiz her zaman 
olduğu gibi bu defa da yine encümene taarruz 
ettiler. Buyurdular ki ; encümen on kişi ile top
lanıyor. Bendeniz beş günden beri hastayım, 
gelmedim. Yahya Galib Beyi muvakkaten reis 
yapmışlar. Buyuruyorlar ki ; on kişi. Belki za
manı âlilerinde ona inmiştir. Fakat benim za
manımda olmamıştır. Benim zamanımda yokla
ma yapıyordum. Nasıl Yahya Galib Beyefendi 
on kişi ile müzakere icra etmiş? 

.YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Sekiz kişi 
kalıyordu. Bu bir hakikattir. (Gürültüler) 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Yahya Galib 
Bey nisabı müzakereyi bulmıyan bir kemmiyetle 
riyaseti ifa etmek suretiyle vazifesini hüsnü is
timal etmemiştir (Bravo sadaları) 
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MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) —-Sonra ı 

efendiler, bendeniz encümenlerde riyaset ettiğim 
zaman, encümenden intihabolunan zevatın esa
misini okuyup, yoklama yapıp, işaret ediyorduk. 
Hiçbir zaman yirmi beş kişiden aşağı encümen 
toplanmamıştır. Fakat Yahya Galib Beyefendi 
zamanında toplanmışlar, ne yapayım, hattâ bu
gün takdim etiğimiz teklifte kaç imza vardır? 
Lütfen Reis Beyefendi emir buyursunlar bak
sınlar. Saniyen bir şey daha arz edeyim; biz 
mutlaka bu takriri kabul edin diye ısrar etmi
yoruz. 

KÂTİP BEY — Yirmi bir imza var. 
MAZHAR MÜFlD B. (Devamla) — Yirmi 

bir imza imiş. 
Yalnız size 1337 senesi bütçesi geldi. Demin 

bir arkadaşımızın dediği gibi 1337 bütçesi gel
diği zaman hepimiz burada bihakkin asabileş-
tik ve bizi bir tasarruf ve mümkün olduğu ka
dar bir tenkihat yapmak için memur ettiniz ve 
biz de yaptık. Ama siz kabul etmezsiniz, bunu 
siz bilirsiniz. İsterseniz böyle devam etsin tasar
ruf ederseniz edersiniz. Bunda ısrar etmiyoruz. 
Yalnız bir şey daha vardır ki, bunu kabul ettik 
diye bütçenin müzakeresinde mutlaka böyle ola
caktır demek değildir. Bu öyledir beyim. Biz 
bunu kabul ettik diye encümeniniz emrivaki 
yapmak istemiyor. İsterseniz bu tasarrufu Tem
muzdan itibaren kabul edersiniz. İsterseniz et
mezsiniz. Meseleyi uzatmakta mâna yok. 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair tekrar 
takrirler geliyor. Müzakerenin kifayetini ka
bul edenler el kaldırsın. Kabul edildi. 

Efendim, şimdi encümenin mazbatasının tadi
lini teklif eden takrirler var. Evvelâ onları oku
yacağız. 

Riyaseti Celileye 
Muvazenei Maliye Encümeni mahsusunda 

takarrür eden eşkâl ve tenkihat ve tasarrufa-
tın Temmuz iptidasından itibaren tatbiki hak
kında vukubulan teklifin esbabı mucibei âdi-
deden dolayı alelıtlak kabulü caiz olamıyaca-
ğmdan, ikmal edilmiş olan devair bütçelerinin 
acilen tetkikatı lâzime bilifa tekemmül ettiril
mek ve mamulünbih olmasını temin eylemek 
üzere müstacelen Heyeti Umumiyeye takdimle 
alelinfirat icrayı müzakeresini teklif eylerim. 

Muş 
Mahmud Said I 
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REİS —- Efendim, bu takriri kabul edenler 

lütfen el kaldırsın. (Ret sadaları) Kabul edilme
miştir. 

Riyaseti Celileye 
Şifahen de arz ettiğim veçhile Muvazenei 

Maliye Encümenince tetkik olunan devair büt
çelerinin şimdiden tatbiki halinde pek çok me
murinin derhal vazifelerine hitam verilmiş ve 
açıkta bırakılmış olacaktır. Şu halde bu me
murine verilmesi lâzımgelen mazuliyet maa-
şiyle taşrada bulunanlara verilecek harcırahın 
miktarı senevisi her halde vazifelerine hitam 
verilmek suretiyle hâsıl olan tasarruftan daha 
fazla bir yekûna baliğ olacağını zannederim. 
Bununla beraber birtakım memurin de açıkta 
sefalet içinde sürünmekle beraber âdeta üç yüz 
yirmi beş senesinde Hükümetin yapmış olduğu 
tensikı memurin manzarasını arz edecek ve 
dâhilde gayrimemnunlar çoğalacaktır. Binaen
aleyh bu tenkihatı derhal kabul etmektense 
vazifelerine hitam verilecek memurin, münha-
lâta yerleştirilmek veyahut infisal ve istifa 
vukuunda yerlerine aharı tâyin edilmemek su
retiyle temini tasarruf edilmesinin ve bunun 
için de bir iki aylık bir tahsisat kabul edilerek 
bu müddet zarfında açıkta kalacak memurla
rın ahar mahalle yerleştirilmesi lüzumunun 
İcra Vekâletine havalesi lüzumunu teklif ey
lerim. 

18 Haziran 1337 
Yozgad 

Süleyman Sırrı 

REİS — Bu teklifi kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

Riyaseti Celileye 
Encümenin teklifi veçhile tenkihatm Temmuz 

iptidasından itibaren tatbikine karar verilmesi 
ilerde bütçe müzakeratı için müzakere imkânını 
meneder bir şekilde olmasına ve encümenin nok-
tai nazarına hemen ve bilâmüzakere Meclisi Âli
nin iştiraki ve ihsası rey mânasını işrabeder ol
duğuna binaen bu takririn ve tenkihatm bütçe 
müzakeresine talik edilmesini teklif eylerim. 

Muş 
Abdülgani 

REİS — Bu teklifi kabul edenler, lütfen el
lerini kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

Diğer takrirler var. Fakat onların üçü de 



î : 80 18.ı 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatasının reye 
konulmasına aittir. 

Bir de Refik Şevket Bey tarafından verilen 
bir takrir var. 

Riyaseti Celileye 

Encümen ile vekiller arasında ihtilâfı mucip 
hususatta Meclisin Heyeti Umumiyesi hakem ol
mak ve buna ait müzakerat 1 Temmuz 1337 den 
evvel intaeedilmek üzere keyfiyetin karar altına 
alınmasını teklif ederim. 

Saruhan Mebusu 
Refik Şevket 

REPÎK ŞEVKET B. (Saruhan) — Reis Bey 
takririmi izah edeyim. 

Efendim, Temmuz zarfında istiyoruz ki, 
Muvazenei Maliye Encümeninin mukarreratı ma
mulünbih olsun (Müzakere bitti, olmaz sesleri) 
Çünkü, bu tasarrufu muciptir. Kabul ediyoruz. 
Şimdi bir noktai nazar var. (Müzakere kâfi sa-
daları), (Gürültüler, patırtılar) Efendim, bir 
defa şunu arz edeyim ki, her mebus, takririni izah 
etmek hakkına mâliktir. Bendenizin henüz büt
çem tetkik edilmiş değil. Onun için yalnız bir 
çarei hal arz ediyorum. Ne Muvazenei Maliye En
cümenine tariz, ne de... 

MAZHAR MÜFID B. (Hakkâri) — Hükü
met namına mı söylüyorsunuz? (Aynı zamanda 
Adliye Vekilidir. Kendi bütçesinden bahsediyor, 
sesleri) 

REFtK ŞEVKET B. (Devamla) — Onu ev
velce söyledim, efendim. (Gürültüler) 

TUNALI HÎLMt B. (Bolu) — Muvazenei 
Maliye Encümenini emrivaki karşısında bulun
durmak istiyor. 

RElS — Müsaade buyurunuz, Hilmi Bey. 
REFÎK ŞEVKET B. (Devamla) — Şimdi 

efendim, Muvazenei Maliye Encümeninin iste
diği mesele, ittihaz ettiğimiz mukarrerat Tem
muzdan itibaren mamulünbih olsun diyor. Çün
kü, menfaattir. Buna aleyhtar olmak doğru de
ğildir. Fakat bir nokta herkesin zihnini işgal 
ediyor. Bâzı rüfeka diyor ki; Muvazenei Ma
liye Encümeninin verdiği kararı kabul etmek, 
bütçenin heyeti umumiyesi hakkındaki muza-
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I kere hakkını kısmen iskat demektir (Hayır 

sadalan) diyorlar. Bu iki fikir mevcuttur. Şim
di bendeniz iki şeklin ortası olmak üzere bir şey 
arz edeyim; ne Muvazene Encümeninin dedi
ği reddedilsin.... (Hayır sesleri) ne dediğine gi
dilsin. Ve ne de vâsi salâhiyeti tamamiyle baki 
kalsın. 

Şimdi bendeniz diyorum ki; dikkat edile
cek olursa burada söz söyliyen Dahiliye Vekili 
Bey ile Muvazenei Maliye Encümeni arasında
ki ihtilâfat, bütçenin heyeti umumiyesine ait 
değildir. Yalnız bir, iki noktaya münhasırdır. 
Kezalik her hangi ihtilâfat da bir veya iki nok
taya münhasır olacaktır. Şimdi (her hangi nok
tai nazarın heyeti umumiyeye arzı halinde ya 
Muvazenei Maliye Encümeninin veya vekâletin 
noktai nazarının kabul olunmak ihtimali var
dır. Bu ihtimalleri ref'etmek için Meclisin her 
hususta olduğu gibi, bu meseleden istifade et
mek için bendeniz Heyeti Celileye şunu arz ede
ceğim. Bu mâruzâtım aynı zamanda Muvazenei 
Maliye Encümeninin bütçeyi çıkarmak için ça
lışmak suretiyle gayretini tahdidetmiyecektir. 
Diyorum ki efendim; her hangi bir vekil ile Mu
vazenei Maliye Encümeni arasında her hangi 
noktada ihtilâf tehaddüs etmişse; bir Temmu
za kadar, 18 Haziran 1337 tarihinden bu ayın 
nihayetine kadar olan celselerin bir tanesinde 
müzakere ederiz. Meselâ bugün olduğu gibi 
gayet basittir. Mutlaka kendimizi karar altına 
alarak halledersek minküllülvücuh Temmuzdan 
itibaren mamulünbih olur. O zaman Meclis 
hakkını istimal etmiş olur. Bütçe geldiği za
man o bütçe etrafında ikinci müzakere kapısını 
kapatmış oluruz, çünkü müzakere etmişizdir. 
Bu şekilde Muvazenei Maliyenin dediği de ol
muş olur, Heyeti Umumiye de hakemlik vazi
fesini ifa etmiş olur. Bendeniz onu teklif edi
yorum. 

REÎS — Efendim, Refik Şevket Bey takri
rini izah ettiler, bitti, onu da reye koyacağım. 
(Ret sadalan) 

(Refik Şevket Beyin takriri tekrar okundu.) 

REÎS — Kabul buyuranlar lütfen ellerini 
kaldırsın... (Ret sadalan) Kabul edilmemiştir. 

Şimdi efendim encümenin mazbatası reye 
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konacak, üç .takrir, İra mazbatanın reyevaz 'mı 
teklif ediyor. 

(Muvazene! Maliye Encümeninin mazbatası 
tekrar okundu.) 

REİS — Bu mazbatayı kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. (Tâyini esami ile kabul edil
mek lâzımgelir sadaları) 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
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— Tâyini esami ile olmaz, nasıl kabul ediyorsu
nuz! Sonra katiyet ifade eder. (Tâyini esami
ye lüzum yok sadaları) 

REİS — Efendim, neden olmasın? Meselâ 
bendenize kanaat gelmediği takdirde tâyini esa
miyle icra edecektim. Bundan bir şey çıkmaz 
efendim. Rica ederim. Herkes reylerini versin. 

(Bir çeyrek tenefüs) 

İ K Î N C Î CELSE 
Açılma saati : 5,20 sonra 

REİS — Reisisani Dr. Adnan Beyefendi 

KÂTİPLER : Ragıb Bey (Kütahya), Mahmud Said Bey (Muş) 

REİS — Celseyi açıyorum. 
Muvazenei Maliye Encümeninin tâyini esami 

ile reye vaz 'olunan ve 1 Temmuzdan itibaren 
icra edilen tenkihatın tatbiki lüzumuna dair 
mazbatasının itayi reyinde 186 zat hazır bulun
muş, 128 zat kabul etmiş, 53 zat reddetmiş, 
5 müstenkif var; binaenaleyh karar 12'8 reyle 
kabul edilmiştir. 

13. ;-— Diyarbekir Mebusu Kadri Ahmed 
Bey'in, İnönü ile Ertuğrulgdzî türbesinde birer 
âbide inşa ettirilmesine dair takriri ve Müdafaai 
Milliye Encümeni mazbatası. 

REÎS —•• İnönün'de bir âbide inşası hakkın
daki teklife dair Müdafaai Milliye Encümeni 
mazbatası var. 

Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 
İnönün'de ve Ertuğrulgazi Hazretlerinin 

türbei mübarekesinde birer âbide inşası hak
kında Diyarbekir Mebusu Kadri Beyin takriri, 
21 Nisan 1337 de Heyeti Umumiyenin havalesiyle 
24 Nisan 1337 de encümenimize vürudedip en
cümenin 3 Mayıs 1337 tarihli içtimamda müta
lâa olundu. -

Teklifi vâki şayanı nazar olmakla beraber 
halen menatıkı mezkûre muharebe sahası oldu
ğundan bu gibi hususatm istihlâsı memleket ga

yesi husul bulduktan sonra nazarı dikkate 
alınmak üzere şimdilik bir muamele ifasına lü
zum görülemediğinden Heyeti Umumiyeye arzı 
tezekkür kılandı. 

Müdafaai Mlliye En. Reisi 
Bolu 

Yusuf İzzet 

Mazbata Muharriri 
Mersin 

Salâhaddin 

Kâtip 
Mersin 

Yusuf Ziya 

REİS — Mazbata kabul olunuyor mu efen
dim? (Doğru sesleri) Kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın, kabul edildi. 

5. — TAKRİRLER 

1. — Aydın Mebusu Esat Efendinin, şüheda 
evlâdının terfihlerine dair takriri. 

REİS — Efendim, Aydın Mebusu Esat Efen
dinin bir takriri vardır. Demin mevzuubahs olan 
şüheda avlâdma dair. Maarif Vekâleti celilesi-
nin nazarı takdirine havalesini teklif ediyor. 
Okuyalım efendim. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Milleti İslâmiyenin temini istiklâl ve istik

bali uğrunda gerek Harbi Umumide ve gerekse 
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bu büyük millî mücahedede hayatını, kanını fe
da eden şehitlerimizin bize emanet bıraktıkları 
evlâtlarına karşı lâyıkiyle borcumuzu ifa ede
mediğimizi görüyorum. Sokak ortalarında ga-* 
rip, bîkes şehit yavrularına tesadüf eyliyorum. i 
Şühedayı kiramın necip ve asil milletimize ema
net eyledikleri evlâtları hakkında Büyük Mec
lisimizin nazarı merhametini cellbeylerim. Ma
arif Vekâletince mahalli hükümetlerinden şühe
da yavrularının miktarının tahkik buyurulması, 
cemiyetler ve tedabiri hasene tesisiyle darüley-
tamlar küşadı ve mevcut Mekâtibi Sultaniyeye 
ancak şüheda yavrularının alınması zımnında 
takririmin Maarif Vekâleti Celilesinin nazarı 
takdir ve irfanına havalesini teklif eylerim. 

18/Haziran/1337 
Aydın Mebusu 

E-sad 
REİS — Havalesi kabul buyuruluyor mu? 
VEHBİ B. (Karesi) — Maarif Vekâletinin 

yapacağı iş değildir. Buna İstanbul'da da te
şebbüs edildi. Bu bütün Heyeti Vekilenin vazi
fesidir ki, bir an evvel Teşkilâtı Esasiye Kanu
nuna tebean mahallî idareleri teşkil ve tesis et
sinler. Vilâyetler bunu Maarif Vekâletinden da
ha iyi yaparlar. 

REİS — O halde Heyeti Vekileye havale 
edelim. 

Heyeti Vekileye havalesini kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 

3. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm Lâdik 
karyeli Kel Osman bin Rıza ve Gazi'nin Yahya 
ve Dalyanlı Ali ve arkadaşlarının evrakı hükmi-
yelerinin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti 
tezkeresi, 

4. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Ereğli'
nin Taşağü köyünden Hacı Bekiroğlu Hacı Meh-
med hakkındaki evrakı hükmiyenin gönderildiği
ne dair Adliye Vekâleti tezkeresi, 

5. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Konya'
nın Babıaksaray mahallesinden ekmekçi Hüse-
yinoğlu Seyit ile Kalaycı'nm Hasan ve. İmam-
oğlu Halil haklarındaki evrakı hükmiyenin gön
derildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi, 

6. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Konyalı '' 
Arap Hacı Tahir ve refikleri haklarındaki evra- [ 

ki hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye Vekâ
leti tezkeresi, 
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7. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Konya'

nın Fotoyran köyünden Aldbıyıkoğlu Ali bin 
Mehmed. hakkındaki evrakı hükmiyenin gönderil
diğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi, 

8. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Hisarlı 
köyünden Eğri Alioğullarından Mehmedoğlu 
Mehmed hakkındaki evrakı hükmiyenin gönderil
diğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi, 

9. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm Konya'
nın Eskil Köyünden İbrahimoğlu Nuri hakkında
ki evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye 
Vekâleti tezkeresi, 

10. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Konya'
nın Lâdik köyünden Mıısabeyoğlu Ramazan Jıak-
kındaki evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair 
Adliye Vekâleti tezkeresi, 

11. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Ermeni 
pazarı Ohannes hakkındaki evrakı hükmiyenin 
gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi, 

12. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm İlgın 'in 
Şeyh Vefa mahallesinden antikacı ve kuyumcu-
oğlu Haralambos hakkındaki evrakı hükmiyenin 
gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi. 

REİS — Bu on tane evrakı hükmiyeyi Adliye 
Encümenine gönderiyorum. ' 

8. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Hekimhan kazası namiyle bir kaza teş
kili hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye ve Mu
vazenei Maliye encümenleri mazbataları (1) 

REİS — Efendim, ruznamei müzakeratta 
Hekimhan namiyle bir kaza teşkili hakkında bir 
lâyihai kanuniye vardır. Bu bir defa daha mev-
zuumüzakere olmuştu. Mecliste Muvazenei Ma
liye Encümenine gitmesi takarrür etmişti. Şimdi 
Muvazenei Maliye Encümeninden çıkmıştır. Bir 
defa Muvazenei Maliye Encümeninin mazbatasını 
okuyalım (Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası nedir, sesleri) 

Efendim, Hekimhan namiyle bir kaza teşki
line dair Hükümetten bir lâyihai kanuniye gel
miştir. Sonra bunun müzakeresi esnasında Muva
zenei Maliyeye gitmesi lüzumundan bahsettiler. 

(1) Evveliyatı 27 nci İnikat zaptındadır. 
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Onun üzerine Muvazenei Maliyeye gitti. Muva-
zenei Maliye Encümeni muvafıktır diyor. Maz
batayı okuyalım : 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Ledettetkik Muvazenei Maliye Encümenince 

de muvafık görülmüş olmakla Heyeti Umumi'yeye 
arz olunur. 

Reis 
Burdur . 

Veliyüddin 

REÎS — Heyeti Aliyenize tekrar geliyor. 
Şimdi buna dair söz aldılar. 

LÜTFÎ B. (Malatya) — Efendim, bu Hekim-
han nahiyesi Bağdad caddei cesimi üzerinde 
mühim bir nahiyedir. Sivas ile Malatya arasında 
bu nahiyeden geçen yoldan başka mühim bir cad
de yoktur. Bu cesim caddenin temini inzibat ve 
asayişi için buranın nahiye şeklinde kalması bir
çok safahatı cinaiyenin başlıca sebebi oluyor. 
Bunlara mahal kalmamak için bunun kaza ol
ması lâzım olduğu gibi bu nahiye kaza şekline 
ifrağ edilecek olursa nahiye gayet vâsidir, bir
çok köyleri vardır ki, şunun bunun nüfuzu al
tında kalmıştır. Keza Akçadağ kazası böyle, bu 
kaza lâyikıyle buraya nüfuz edemiyor. Keza 
aşarı, ağnamı lâyıkiyle tâdad edilemiyor ve bun
dan dolayı Hazine beher sene külli zarar görü
yor. 

ATIF B. (Kayseri) — Kaza merkezi buraya 
ne kadar acaba?. 

LÜTFÎ B. (Devamla) — 18 saat liva merke
zine, 30 saat Sivas'la arasında başka bir yer yok
tur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Arada 
Kangal kazası vardır. 

LÜTFÎ B. (Devamla) — Evet efendim. O da 
on, on iki saattir. Bunun için bu nahiye bir kaza 
şekline ifrağ edilecek olursa evvelâ Hazine bun
dan mühim miktarda istifade edecektir. 

Derecei saniyede o havalide inzibat ve asa
yiş bilhakkin tahtı temine alınmış olacak. Bun
dan dolayı hem millet müstefit olaeak, hem Ha
zine müstefit olacağından lütfen kabulünü rica 
ederim. 

HACI TEVFÎK Ef. (Kângiri) — Efen
dim, her birerlerimiz kazalarımıza, livala
rımıza kimimiz istiklâl istedik, kimimiz bir kaza 
teşkilini talebettik ve birçoklarını yaptık. Büt
çemizi şu hale getirdik ve ondan sonra da Heye-
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ti Vekilemiz teşkilât yapmıyacağım diye söz ver
di. Biz de kabul ettik. Şimdi de bu kazanın ehem
miyetinden bahsolunuyor, mamafih muvazeneye 
dokunmuyor. Bunun reddini değil, bir müddet 
tehirini rica edeceğim. Tehir olunsun. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Neden 
tehir olunsun?. 

HACI TEVFÎK Ef. (Devamla) — Masraftan 
bu sırada içtinap için. Nahiyeden kazaya tah
vil ettiğimiz kazaların asayişi daha ziyade bo
zuldu. Kazalar her şeyi başına alıyorsa... (Şid
detli, patiirdılar) 

HÜSEYÎN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendim, 
bu teşkilâtta pek noksan şeyler yapılıyor. Bir 
kere nahiye kaza yapılmak isteniyor; bunun 
hududunu, varidatını, nüfusu umumiyesini bil
meden nasıl karar verebileceğiz? İhtiyacımız 
olan yerlerde tabiî yapacağız ve vazifemiz bu
rada odur. Vazifemize nihayet verdiğimiz gün 
onlara nihayet veririz. Değilse bunu bilmek lâ
zım. Bunun hakkında tetkikat yapılmalı, harita
sı bilinmeli, nüfusu bilinmeli ve saire... (Doğru, 
doğru, sadalan) Yoksa burada, ceffelkalem bir 
nahiye kaza oldu; kaza oldu ama, Hazineye de 
belâ oldu. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
SIRRI B. (îzmit) — Hekimhan'da bir kaza 

teşkili lüzumuna dair mütalâatım zâti tecrübe
lerime müstenidolduğu için kâğıt üzerindeki tet-
kikata makis olmıyacağmı peşinen arkadaşla
rıma arz ederim. (Bir ses, peşinen olur mu?) 

SIRRI B. (Devamla) — Siz onu avans olarak 
telâkki ediniz. (Handeler) 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Her ikisi de 
Türkçe değil.. 

SIRRI B. (Devamla) — Efendim, Hekim
han'ın mevkii coğrafisini o muhitin mebusu 
olan Lûtfi Bey tamamiyle izah ettiler. Bu mü
talâayı ret için de Hacı Tevfik Efendinin beyan 
ettikleri mütalâanın; yalnız bütçe meselesinden 
tevellüdettiği görüldü. Halbuki Hekimhan'da 
bir kaza teşkili bütçeye yeni membalar temin 
etmek demektir. (Pek doğru sesleri) Hekim
han'da elyevm kaza olmaması, yani bir kaza 
hükümeti bulunmaması, oranın manabii varida
tını körletiyor. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Nahi
ye müdürü yok mu, Sırrı Bey? 

SIRRI B. (Devamla) — Müdürün salâhiyeti 
var mıdır? 
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MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrül) — Ne 

için yok.. Ne gibi menabi varsa müdür baksın. 
SIRRI B. (Devamla) — Rica ederim, müsa

ade buyurun. Hekimhan'ın merbut olduğu ka
zanın uzaklığı, vesaiti inzıbatiyenin azlığı, ora
larda menabii varidattan tamamiyle istifadeye 
mâni teşkil ediyor, binaenaleyh teklif veçhile 
Hekimhan'da bir kaza merkezi teşkili kabul 
edildiği takdirde o kaza masrafı için bütçeye 
konacak olan miktarın beş Mtı misli ziyade Ha
zineye menfaat temin etmiş olacaktır. (Doğru 
sadaları) Bunun menfaati hem maddidir, hem 
mânevidir. 

Bendeniz peşinen arz ettim ki, mütalâatım 
tecrübelerime müstenittir. Ne malûm? Diyen ze
vat veyahut bu ifademi müphem telâkki eden 
arkadaşlarım, daha mantıki surette beyanı mü
talâa derlerse ben de kendilerine ittıba ederim. 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Teşkilâtı Esasiye Kanunu şimdiye kadar tat
bik edilmiş olsaydı bu gibi münakaşata Mecli
simiz sahne olmazdı. Fakat esbabı adide dolayı-
siyle bunun tatbiki biraz teehhür etti, inşaallah 
bunun tatbiki bundan sonra teehhür etmiyecek-
tir. 

Tasarruf dendiği zaman; memlekette mev-
cudolan teşkilâtı büsbütün kaldırmayı hatırımı
za getiriyoruz. Halbuki tasarrufun mânası bu 
değildir.. 

Memlekette yapılacak birçok teşkilât, arka
daşlarımdan birçoklarının söyledikleri gibi, 
tezayüdü varidatı temin eder; varidatı tenkis 
etmez. Binaenaleyh tetkikatı arnikaya salâhi-
yettar olan Hükümet, Hekimhan hakkında da 
tetkikatını yapmış ve bize, asayişle alâkadar 
bir vaziyette olduğunu ve bir nahiye müdürü
nün, Sırrı Beyin buyurduğu veçhile, salâhiyeti 
idariyesi ve vazifesi ve muhitindeki memuri-
niyle idareye imkânı olmadığını görmüş ve 
kaza halinde idaresini teklif etmiştir. Bunda 
tasarrufu düşünmek, orada kaza teşkilâtı ya
pıldığı takdirde cibayet edilecek varidatı ih
mal etmek vaziyetindedir ki, bu, doğru değil
dir. Çünkü Hükümet, elindeki vesaiti fevka
lâde ile tetkikatını yapmış ve orada Ağnam 
Vergisi alınıyor vesair vergilerden ne derece
lerde istifade ediliyor-ve burası kaza haline 
ifrağ olunduğu halde kaza kuvveti ne kadar 
iş görecek, bunları hesabetmiş ve bundan son
ra bize teklif etmiştir. Bunu Hükümet teklif 

.1337 0 : 2 
ediyor. Eğer arkadaşlarımızdan birisinin tek
lifi olsaydı belki o zaman kendisinde mahza 
bir kaza vücuda getirmek arzusu vardır dene
bilirdi. Fakat bu arzuda bulunan bir arkada
şımız yoktur maaşşükran. Binaenaleyh Teşki
lâtı Esasiye Kanunu tatbik edildiği zaman ka
zaya lâyık olmıyan yerleri, lâyık olan yerleri, 
salâhiyettar olan mahallî şûralar tetkik ede
rek vazifelerini ifa ederler. 

Kaza olması lâzımgelen yerleri kaza, nahi
ye olması lâzımgelen yerleri de nahiye yaparız. 
Bugün bu teklifin kabulü taraftarıyım. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Reis Bey, Dahiliye 
Encümeninin mazbatası varsa orada nüfus ve 
muhiti hakkında malûmatı saire vardır, o da 
okunsun, hepimiz tereddütten kurtulalım. 

RElS — Evvelce okunmutu, efendim. 
EMÎR Pş. (Sivas) — Birçok nahiyelerin ka

za olması hakkında birçok zevat tarafından 
teklif var. Herkes yekdiğerine rağmen bu gibi 
teşkilâtın lehinde bulunmuşlardı. Bu böyle ol
maz, yeni teşkilât yapılacak denince, Heyeti 
Celilenizde bundan dolayı iltifat görmüyor. Fa
kat her şey öyle olmaz. Hekimhan meselesi, 
rüfekayı muhteremenin dedikleri gibi, gayet 
ehemmiyetlidir. Şimdi değil çok zamanlardan 
beri bu tarafların ehemmiyeti takdir edilmişti. 
Vaktiyle Alacadağ hanları, Hekimhan ağaları ve 
saire bu gibi ağalıklar vardı ve devletin en par
lak, en kuvvetli zamanlarında bile, Hekimhan, 
Bağdad caddesi üzerinde olması ve bu havalinin 
mevkii coğrafyası ve kezalik arazisinin saMl 
mürur olması dolayısiyle buralar o ağalara veril
miş. Bunlardan asker almazlar, vergi almazlar, 
ağnam almazlardı. Buraların ahvalini bilenler 
zannedersem çok vardır ve bu hal meşrutiyete 
gelinceye kadar böylece devam etmiş ve buralar 
ihmal edilmiş ve haliyle bırakılmıştır. Bir nahiye 
müdürünün kuvvetiyle orası idare olunamaz. 
(Doğru, sadaları) Bunu başka türlü telâkki et
meyiniz rica ederim, bu ehemmiyetli bir mesele
dir. Buranın varidatı, iki kazayı bile idare eder. 
Eğer burada bir kaza yapmak istiyorsanız, bura
ya Hükümet namına bir memur koyunuz veya 
başka bir şey yapınız-da ağnamınızı, aşarınızı, 
askerinizi toplayınız, cemediniz : Onun için ya 
buralara kuvvet koymalı, veyahut teşkilâtını baş
ka bir şekle ifrağ etmeli. Bunu başka türlü dü
şünmeyiniz. Bu böyledir. 
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REŞİT AĞA (Malatya) — Bendenizin maru

zatımı Sırrı Bey biraderimiz ve Emir Paşa Haz
retleri söylediler. Yalnız bendeniz şu ciheti arz 
edeceğini ki, menafi noktasından bunun ehemmi
yeti yoktur. Burada öyle yerler vardır ki, aşarı 
on bin kuruşluk yerler, köyler üç bin kuruşa sa
tılıyor ve yine de kimse rağbet etmiyor. Menafi 
noktası bu gibi cihetlerdendir. Bir de Hacı Garip 
Ağanın Hükümete bir telgrafı vardır ki, ahalisi 
buranın kazaya ifrağı halinde iki senelik masa-
rifatmı kabul ve deruhde ediyorlar. Bendeniz de 
buranın kazaya tahvili teklifinin kabulünü rica 
ederim. 

(Müzakere kâfi, sesleri) 
LÛTFİ B. (Malatya) — Hekimhan'ın ehem

miyeti mevki jyesini demin bir parça arz ettim. 
Şimdi eğer buranın kaza haline ifrağında ih

tiyar edeceğimiz masarifi düşünüyorsak bunun 
iki seneliğini ahali deruhde ediyor (öyle ise me
sele yoktur, .sodaları) Heyeti Oelilenize temin 
ederim ki, köylerin aşarı bu masarif atı temin ede
cektir. Bu nahiyenin ihtiva ettiği bu kadar 
kuranın aşarı hakkiyle ihale edilecek olursa 
senevi 7 - 8 bin lira varidat getirir ve Hazine
ye sırf aşarından bu kadar menfaat vardır. 

REFİK B. (Konya) — Giresunluların yap
tıkları gibi teminat verirlerse iş kolaylaşır. 

LÛTFÎ B. (Devamla) — Teminat efendim, 
bugün o nahiyenin aşarını, ağnamını muva
zene ederseniz, Senevi yedi sekiz bin lira men
faat temin eder ve teşkilâttan sonra yapıla
cak masrafa ahali kendi tahammül ediyor. 
ik i senenin masrafını kendilerine tahmil 
edince işte bundan büyük teminat olamaz... 

Sonra efendim, bu nahiyenin teşkilâtında 
«vvel emirde varidatından ziyade inzibatı mem
leketi düşüneceğiz. Size arz ediyorum ki, Si
vas'tan Malatya'ya ve buraya kadar marrin 
ve âbirin büyük bir tehlike altında gidip 
geliyorlar. Eğer bu nahiye kaza haline ifrağ 
edilecek olursa birçok yolcuların hukuku da 
tahtı emniyete alınmış olacaktır. 

Hükümet yalnız varidatı düşünecek değil
dir. Halkın da muhafazai hukukunu düşüne
ceğiz. Bir de bu noktai nazardan bu suretle 
kaza haline ifrağı zaruridir. 

Hüseyin Avni Bey biraderimiz buyuruyor
lar k i ; böyle alelımiyya bir kaza teşkil edi
lemez; hududu, mülhakatı neden ibaret olacak, 
onlar bilinmelidir. Evet bu ela doğrudur, za

ten olbapdaki evrak meyanmda nahiyenin 
ve sonra teşkilâtı vakıanın bütün teferrua
tını ihtiva eden ayrı ayrı evrak mevcuttur. 
isterseniz ayrı ayrı okuyalım, fakat mahal 
yoktur. Zaten mevkii itibariyle bu kazanın ken
dine merbut kırk iki pare köyü vardır. Her 
köyde bugün sekiz yükten on yüke kadar aşa
rı satılan yerler vardır ki, teşkilâttan sonra on 
beş, yirmi yüke baliğ olacaktır. Aşar lâyikiy-
lo satılamıyor. Kaza hükümeti oraya lâyikiy-
le imali nüfuz edemiyor. Fakat o nahiye bir 
kaza haline ifrağ edilecek olursa mültezimler 
de tahtı emniyete alınmış olur ve bu suretle 
varidatı öşriye de hakkiyle cibayet edilir. Bu
nun için menfaati Hazineyi de düşünerek ve 
inzibati umumiye itibariyle teklifin kabulünü 
rica ederim. (Kabul sodaları) 

SIRRI B. (izmit) — Efendim, maddi bir şey 
daha söyliyeceğim. 

Harbi Umumi esnasında Irak'a giden 7,5 luk 
topların üzerine burada hücum edilmiştir. Asa
yiş o kadar muhteldir ki, bataryaların üzerine 
eşkiya, ancak burada hücum cesaretini göstere
bilmiştir. Şekavete arazinin menaati bu kadar 
müsaittir. Kezalik daha dün Eccezire cephesine 
giden kumandana yine burada tecavüz edilmiş
tir. Artık mevkiin ehemmiyetini siz takdir edi
niz, fetvasını da Hocaefendi versin. 

HACI TEVFlK Ef. (Kângırı) — Kaymakam 
ne yapacak iki üç jandarma ile? 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Efendim, 
Heyeti Celileniz tahminen bundan beş altı ay 
mukaddem Teşkilâtı Esasiye Kanununu kabul ve 
tasdik buyurdunuz. O kanunu malûmu âlileri 
olduğu üzere idare kısmı, idarede mühim ıslahatı 
tekeffül ediyordu. Bu İslahattan en mühimi de 
nahiyelere verilecek salâhiyetlerdi. Bendeniz 
böyle münferit ve gayriilmi idare teşkilâtının 
aleyhindeyim. Bilhassa teşkilâtı mülkiye mese
lesi pek mühim teşkilâtı idariyedendir. (Çok mü
him sesleri) Hüseyin Avni Beyefendi biraderi
mizin buyurdukları gibi, bunun birçok tetkik 
edilecek noktaları vardır. Mamafih bir nahiyeyi 
kaza, bir kazayı nahiye yapmakla bu nahiyenin 
veya kazanın ahalisini, şükkânmı mesut etmiş 
olmayız, iş, ey muhterem arkadaşlarım, asıl iş, 
taşralara ve o zavallı halka salâhiyet vermekte
dir. Salâhiyet : Meselâ yeni Nahiye Kanunu mu
cibince nahiyeler şimdi kazalardan yani biîdiği-

408 



î : 39 18. 
iniz kazalardan daha ziyade haizi salâhiyettir
ler. Efendiler biz kaza, belâ istemiydim, yalnız 
biz teşkilâtı idariyeyi istiyelim, yeni nahiye teş
kilâtını istiyeüm. Yani Teşkilâtı idariye Kanu
nunun tatbikini bir an evvel istiyelim ki, halk 
arzu etmiş olduğu adaleti, refeti ve şefkati hak-
kiyle bulmuş olsun (Alkışlar) 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair takrir 
vardır. (Müzakere kâfi sesleri) Müzakereyi kâ
fi görenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Müzakere 
kâfi görüldü. 

Şimdi efendim kanunun usulü müzakeresine 
dair bir takrir vardır. 

Riyaseti Celileye 
Hekimhan nahiyesinde kaza teşkili halinde 

ağnam ve aşar gibi bâzı ashabı nüfuz elinde kal
mış olan varidatı Hazinenin senevi yedi sekiz 
bin lira nispetinde tezyidine hizmet edeceği gibi 
o muhitin temini inzibatına da fevkalâde hiz
met edeceğinden bunun nef 'an lilhazine müstace
liyetle müzakere ve kabulünü teklif eylerim. 

Malatya Mebusu 
Lûtfi 

(Kabul sesleri) 
REİS — Bu takrir mucibince kanunun müs

taceliyetle müzakeresini kabul buyuranlar lüt
fen ellerini kaldırsınlar. Müstaceliyetle müzake
resi kabul edildi. 

Şimdi efendim heyeti umumiyesi hakkındaki 
müzakere kâfi görüldü, maddeleri okuyacağız. 

Hekimhan kazası namiyle bir kaza teşkili hak
kında kanun 

MADDE 1. — Malatya'nın Akçedağ kazasına 
merbut Hekimhan, Hasan Çelebi ve Gelengeç na
hiyelerinden mürekkep olmak ve merkezi He
kimhan kasabası bulunmak üzere Hekimhan 
kazası teşkil olunmuş ve kazayı mezkûr Malatya'
ya rabtedilmiştir. 

RE IS —• Efendim bu madde hakkında söz 
istiyen var mı? 

BESİM AT ALAY B. (Kütahya) — Efendim, 
biz neye çalışıyoruz, aylardan beri? Bütçede te
vazün için, mademki kaza teşkil ile varidat t-eza-
yüd edecekmiş, boyuna kaza teşkil edelim. (Bra
vo sesleri). 

EMİR Pş. (Sivas) —- Hekimhan'ın kaza ol-
masi hakkında devletin menafii olduğundan 
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bahseden rüfekayi kiramın beyanatına ben de 
iştirak ediyorum. Fakat kaza olmasında Hazi
neye bir menfaat olduğundan başka türlü delil 
bulamıyorum. Ve bendeniz ispat ediyorum ki bu
rası ehemmiyetli bir yerdir. Devri sabıkta ve 
hali hazırda da buranın ehemmiyeti vardır. Hat
tâ Teşkilâtı Esasiye Kanunu tatbik olunsa bile 
ben diyorum ki, bu Teşkilâtı Esasiye Kanunu 
burada tatbik olunamaz, buranın devletçe ayrı 
bir idare ile tedviri lâzımdır. Bu mesele o kadar 
ehemmiyetlidir. Neden böyle yapıyorsunuz rica 
ederim? Buna niçin bakmıyorsunuz? 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Bendeniz rüfe
kayi kiramdan bâzılarının mütalâatmı teyidet-
ınekten başka bir şey söyliyecek değilim. Ancak 
bendeniz de o kanaatlere bu kürsüden iştirak 
ettiğimi arz etmek isterim. Zannedersem kanun 
yapmak yalnız temini saadet için kâfi değildir, 
yani yalnız bir kanun çıkarmak kâfi değildir. 
Bugün orada bir nahiye mevcuttur. Bu nahiye 
ifayı vazife edemiyorsa onu bir kazaya tahvil 
etmek suretiyle bir iki memur daha tezyide tm ek 
3 - 4 jandarmanın adedini çoğaltmak acaba mat
lup asayişi temin edebilecek midir? Bendenize 
kalırsa temin etmiyecektir. Yalnız ne olacaktır? 
Hekimhan kazası olacaktır ve masarifat çoğala
caktır ve memurinin adedi biraz artacaktır. Hal
buki efendiler bundan iki veya üç ay evvel bu 
Meclisi Âlinin kemali hararet ve müstaceliyetle 
kabul etmiş olduğu bir Teşkilâtı Esasiye Kanu
nu var, rica ederim, bunu niye tatbik etmiyoruz. 
O kanun bundan daha iyi bu vazifeyi temin et-
miyecek mi ? Temin edecekse tatbik edelim. Eli
mizde bir kanun mevcut iken menafii ıımumiye-
yi temin noktai nazarından onu tatbik etmeyip 
de böyle birtakım mevaddı müteferrikayı- orta
ya koymak suretiyle aksamı memaliki Osmani-
yeniıı bir kısmını imtiyazata mazhar etmekte 
sebep ve hikmet nedir? Bendeniz isterim ki, 
efendiler, dairei intihabiyem dâhilinde kaza ola
cak nahiyeler vardır. Nahiye teşkili icabecleeek 
bâzı köyler vardır ve hattâ liva meclisi umumisi 
icabeden yerleri kabul etmiş, göndermiş ve ma
alesef Dahiliye Vekâleti bunu kabul etmemiş
tir. Mevcut nahiyelerin kaza olmasını isterim, 
fakat onu yalnız benim dairei intihabiyemin te
mini saadetine hasretmeyin, saadeti umumiyeyi 
temin ve tekeffül edeceğine kaani değilim. Mec-

I lisi Âli bunun için her tarafı düşünmüş ve mem-
I îeketin her tarafını nazarı itibara alarak Teşki-
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lâtı Esasiye Kanunu yapmıştır. Rica ederiz Hü
kümetten, bunu tatbik etsin. Tatbik edilemiye-
cek bir kanun olsa idi, elbette bunu Meclisi Ali
niz kabul etmiyecekti. 

Sonra efendiler, ikinci bir şeyi nazarı âlini
ze arz etmek isterim. Bütçe dolayısiyle 1337 se
nesi zarfında da yapılan teşkilât, katiyen nazarı 
itibara alınmıyarak, 1336 senesi bütçesinin esas 
ittihaz edilmesini Meclisi Âliniz tahtı karara 
almışlardır ve bu esas üzerine teşkil etmiş ol
duğunuz fevkalâde Muvazenei Maliye Encüme
ni bütçede tenkihat yapmakta iken, bir taraf
tan yeni teşkilât yapıyoruz,- yarın, öbürgüıı 
bütçe ile gelecek hükümet bize diyecek ki : 
Efendiler, siz soyuyorsunuz, bu kanunu kabul 
eden sizsiniz ve daima hükümet bize böyle söy
lüyor ve biz de geldikçe kabul ediyoruz. Sonra 
diyoruz, efendim filân vekâlet bu kadar teşki
lât yapmıştır, halbuki bütçeyi kabartan biziz. 
Sonra bir teklif daha geliyor, bütçe üzerinde 
oynayıp duruyoraz. Haddizatında bütçe pek 
yakın bir zamanda Meclise gelecektir. Bütçenin 
müzakeresi esnasında belki ref'edilecek teşkilât 
mevcut iken yeniden teşkilât ihdasetmek, Heye
ti Vekileyi ve encümeni yine müşkül bir vazi
yet karşısında bırakmak doğru değildir. Bina
enaleyh bendeniz arzu ederim ki, o memleket 
daha iyi bir teşkilât görsün, lâkin bu kanunu 
kabul etmek suretiyle değil, mevcut kanunu 
tatbik etmekle yani bu kanunun arz ettiğim es
baptan dolayı reddini ve Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun bir an evvel tatbikini Heyeti Celileni-
zin nazari1 teemmüle almasını rica ederim. 

LÜTFl B. (Malatya) — Muhiti göz önüne 
almak için.. 

NEŞET B. (İstanbul) — Reis Bey, teşkilât
tan bahsediyoruz, ama burada Dahiliye Vekili 
yoktur. 

REİS — Dahiliye Vekili şimdi burada idi 
efendim. 

LÜTFl B. (Malatya) — Efendim, şimdi mu
hiti biraz göz önüne almak lâzımdır. Hekimhan 
nahiyesi Akçadağ kazasına merbuttur. 

REİS — Birinci madde hakkında söyleyin. 
BİR MEBUS B. — Beyefendi üç defa söy

ledi. 
.REİS — Tekrar söz almıştır, söylemeye hak

kı vardır. 
BİR MEBUS B. — Heyeti umumiyesi hak

kında söylüyorlarsa müzakere kâfi görüldü. 
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RIŞİS -s- Madde bir kaza teşkilinden ibaret

tir. Maddesi de birdir, heyeti umumiyesi de; 
buna dair söyliyecektir. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Bendeniz muhitimin 
ahvalini tasvir ediyorum, müsaade buyurunuz. 

Şimdi efendim, Hekimhan nahiyesi Akça
dağ kazasına merbuttur. Akçadağ sekiz nahi
yeyi ihtiva ediyor. Ahalisi Türk, Kürt ve bir
takım aşairi muhtelifeden ibarettir. Bir de na
hiye, dairen madar 35 - 40 saat etrafını ihata 
edecek kadar vüsati araziye maliktir. Böyle, 
kırk saat dairesi bulunan bir kazayı bugün bir 
nahiyeden tefrik ediyoruz ki, bu tefrik ettiği
miz nahiyenin de dairen madar on sekiz saat 
mesafeleri vardır. Bir kere ahalinin hüsnüida-
resini düşüneceğiz, inzibatı umumiyenin sureti 

i tecellisini düşüneceğiz. Eğer yalnız tasarruf 
j düşünüyorsak bütün livaları ve bütün kazala-
j rı nahiye şekline ifrağ edelim daha iyi olur, 
Ş daha çok kazanırız. Halbuki maksat bu değil. 
| Bununla beraber biz size arz ediyoruz ki, ah-
j vali muhiti olan vukufumuz hasebiyle bugün 
j 4 köyün aşarı hakkiyle ihale edilirse bugün 
! yapılacak teşkilâtla daha pek çok istifade te-
I min edilecek. Yazık değil mi böyle 50 - 60 kö-
| yün ağnamı mahvolsun, gitsin? Hazine bundan 
i müstefidolamasm. Niçin mahvolsun'? 

Şimdi, kaza olursa niye iyi oluyor ve na
hiye neden yapamıyor deniyor. Buna dair iza
hat vereceğim. Efendiler, nahiye aşar ihale et
meye memur değildir. O salâhiyeti haiz değil-

! dir. 18 saat ilerde bulunan bir kaza, geride
ki nahiyenin 25 saat ilerisindeki köyleri nasıl 
ihale edecek? O heyet nahiye merkezine ge-

j lirse kaza geri kalıyor, kazaya gelirse nahiye
ler geri kalıyor. (8) nahiyesi vardır Akçadağ'
ın. Bunların aşarı lâyıkiyle ihale edilemiyor, 
mevsim mürur ediyor. Bundan dolayı Hazine 
müstefidolamıyor, mutazarrır oluyor. 400 pare 
köylük bir kazadır. Rica ederim, bugün bura
nın nahiye kalması eğer bir menfaati müstel-
zim olsa biz de sizin gibi, millet vekili sıfatiyle 
bir akçe Hazineden fazla sarf edilmesine ta
raftar değiliz. Fakat Hazinenin menfaatini dü
şünerek kaza yaptırmak istiyoruz. İnzibatı 
memleket noktai nazarından kaza olsun diyo
ruz. Bunlar nazarı dikkate almmıyacak ise yal
nız tasarruf yapılacak ise, arz ettiğim gibi, li
vaları da kaza yapalım, biz de kurtulalım. 
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BMÎN B. (Eskişehir) — Efendim, bendeniz : 

Meclisi Âlide yalnız bir vazife görüyorum ki, 
memleketin istikbalini muhafaza ve idame et
mek ve memleketimizin istilâya uğrayan yerle
rini düşmandan, temizlemektir. Bu da paraya 
mütevakkıftır. 

EMÎR PAŞA (Sivas) — Efendim, bu meşe- | 
lenin uzun uzadıya münakaşayı icabeder yerini 
bendeniz götfemiyoram. Demin arz ettiğim gibi, 
Heyeti Celilede bu meseleler hakkında bir his 
uyanmış. Bâzılarının nahiyesi kaza olmamış, bâ
zılarının kazası liva olmamış., Bundan dolayı bir 
kin ve garaz bağlanmış gibi geliyor. Hattâ Hakkı 
Hami Bey biraderimizin sözünden de öyle anlı- | 
yorum - ktendi livamızda niçin olmadı - diyorlar. 
Böyle değil rica ederim. Başka türlü düşünme
yiniz, bunda bir kere Devletin iktisaden mühim I 
menfaati var, bu menfaatin olduğunu ispat edi- j 
yoruz. Sonra buranın kaza olmasında asker, para, 
aşar, ağnam velhâsıl her suretle menfaat var; I 
esasen Teşkilâtı Esasiye Kanunu buna muhalif 
değil, rica ederim. 

Böyle yapmayın, sonra Emin Bey biraderi
miz buyurdular ki; para lâzımdır; işte sana para 
buluyorum, daha ne istiyorsun? j 
• HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Ondan | 
bahsetme anlamamış ö!.. 

EMİR PAŞA (Devamla) — Bu kazanın teş
kil edilmesiyle Devletin kasasına fazla para te
min ediyoruz, fazla para sarf etmiyoruz, hailbuki 
para itemin ediyoruz, oranın ahvali hususiyesi 
vardır. Rica ederim kabul edin. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Efen
dim, rüfekanm beyan buyurdukları mütalâat az-
çok encümence die nazarı dikkate alınmıştır, ve 
hiç şüphe yok ki, para meselesinde encümen de 
burada beyanı mütalâa eyliyen rüfeka gibi dü- I 
şünmüş ve masraf keyfiyetini ulu orta nazarı 
dikkatten dur tutarak bu kanuna (olur) dleme-
miştir. Yalnız bir şey vardır efendiler; Teşkilâtı 
Esasiye Kanunu bâzı rüfekanm talebi gibi eğer 
tatbik edilseydi, bugün hiçbir nahiye kaza ol
mayı istemiyecekti. Zira Teşkilâtı Esasiye Kanu- | 
nunun 15 nci maddiesinde kaza faslına lütfen mü- ! 

raeaat buyurun, orada diyordu ki, (Kaza yalnız 
idari, inzibati bir cüzdür. Ve mânevi şahsiyeti 
haiz değildir). Halbuki yine Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 16 ncı maddesinde nahiye kısmına 
müracaat olunursa orada de* ki, (Nahiye hususi 
hayatında muhtariyeti haiz mânevi bir şahsiyet-
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tir). Şu halde beyefendiler: Nahiyenin kanunen 
mânevi bir şahsiyeti vardır. Fakat Teşkilât kaza
lardan bu salâhiyeti kaldırıyor, (Kazalar yalnız 
idari ve inzibati bir cüzüdür) diyor, onlara mâ
nevi şahsiyet vermiyor. Binaenaleyh bu kanunun 
tatbik edilmemesi neticesidir ki, böyle ekseriya 
nevahinin kazalara ifrağına dair teklifler vâki 
oluyor. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Kava-
nini müteferriasını çıkardık mı ki, tatbikini isti
yoruz? 

MAZHAR MÜPlD B. (Devamla) — Beyefen
di; ben Heyeti Vekileden değilim, zatıâliniz gibi 
bir mebusum, bunu Hükümetten sorun. 

Şimdi Heyeti Âliyeniz şu nahiyenin kazaya 
tahvilini arzu ediyor mu? Etmiyor mu? Bir kı
sım rüfeka mevkiin ehemmiyetinden ve saireden 
bahsile kabulünü istiyor ve bir kısım da varida
tından bahsile lüzum gösteriyorlar. Bendeniz 
Harput'ta vali bulunduğum sıralarda Hekim-
hanı'nı az çok tetkik ettim. Bendeniz de bilirim. 
Filhakika arkadaşlar, Sivas ve Malatya şosesinin 
yüz elli kilometre imtidadmda olan kısmında 
Hekimhan'a elli kilometre kurbunda kaza diye 
bir hükümet yoktur. Hasançelebi nahiyesinden 
sonra gelen Hekimhan ile Malatya arasında 
kaza yoktur. Binaenaleyh her sene orada şekavet 
vukua geldiği için, Hekimhan da bu havalinin 
vasatına tesadüf ettiği için kaza merkezi olma
sını inzibat noktai nazarından muvafık gördüm. 
Fakat bâzı rüfeka buna itiraz buyuruyorlar, di
yorlar ki: Bir mahallin inzibat noktai nazarın
dan kazaya tahvvilinden ne fayda vardır? Ve bir 
nahiye merkezi, mademki inzibat noktasından 
mühim mevkii haizdir, oranm zabıtasını tezyid-
ederiz, mesele hallolumur, bendeniz zannetmem ki, 
böyle olsun, böyle mütalâatta bulunan rüfekanm 
aflarına istinaden diyeceğim ki; böyle değildir. Bir 
nahiye merkezi, ki inzibat noktai nazarından mü
himdir, oraya beş on jandarma daha gönderip 
kuvveti tezyidetmekle asayişi, inzibatı yoluna 
koymuş olur muyuz zannediyorsunuz? 

Hayır arkadaşlar, yalnız sekiz-on jandarma 
j ile mühim olan bir noktanın inzibatı temin edil-
| miş olmaz, orada bir idare makinası ister, o ma-

kina elbette eski teşkilâta göre nahiyemizin fev
kinde olan kazaj teşkilâtıdır. Çünkü, orada kay
makam bulunacak ve orada bir bölük kuman-

I dam bulunacaktır. Fakat belki tasdi edeceğim. 
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Malûmu âliniz bugün nevahi merkezlerinde söz 
nahiye müdürlerinin değildir, efendiler; jandar
ma takım kumandanlarımndır. Hiç o nahiye mü
dürünün ehemmiyeti *"mâneviyesi bile yoktur. 
Jandarma kumandanı; onun askeri vardır, kuv
vet elindedir ne derse o olur. Nahiye müdürünü 
dinliyen pek enderdir. Binaenaleyh, şimdi efen
dim, inzibat noktai nazarından burası haizi 
ehemmiyettir. Evet, bu nahiyenin kaza olması 
elzemdir. 

Sonra tasarruf meselesi var, efendim, bende
niz orayı gördüm ve birçok rüfeka da geçmişler, 
görmüşler. Bir kere Hekimhan'ı oldukça büyük 
bir şehirdir. Hükümet binası vardır, saniyen çar
şısı vardır, telgrafhanesi vardır, ahalisi Allah 
ziyade etsin, çalışkandır. Servete ve terakkiye 
kabiliyeti vardır. Binaenaleyh, o koca hattın üze
rinde bu nahiyenin kazaya tahvili ile biz bir şey 
kaybedecek değiliz, eğer öyle olsaydı on parayı 
bile esirgiyen Muvazenei Maliye Encümeniniz 
muvafıktır, demezdi. Elbette bunu nazarı dikkate 
alırdı. Milyonlarca lirayı tasarrufa uğraşan Mu
vazenei Maliye Encümeniniz elbette bu nahiye
nin kazaya tahvilinde hâsıl olacak masrafı nazarı 
itibara aldı ve gördü ki, rüfekanın uzun uzadıya 
beyan buyurdukları veçhile kazaya tahvili ile hâ
sıl olacak varidatı devlet, o masrafın birkaç mis
lidir. 

Saniyen efendiler, bir şey daha var: onu da 
müsaadenizle arz edeyim. Biz böyle memleketin 
idaresi noktai nazarından mutlaka varidatı zi
yade olan yerleri kaza yapacak değiliz. Bâzı me-
natık vardır ki; o mmtaka, o havali mevkii coğ
rafisi, onun hali, orayı liva bile yapmayı icabet-
tirir, rica ederim, bizim öyle livalarımız vardır 
ki; varidatı masrafına tekabül etmez, fakat ehem
miyeti mevkiiyesi vardır, öyle vilâyet merkezleri
miz vardır ki, varidatı hiçbir zaman masrafına 
tekabül etmez. Orayı öyle idare etmeye mecbur
sunuz. 

Hulâsa efendim, biz ki, halka doğru gidiyo
ruz ve Teşkilâtı Esasiye Kanunu ile Abdül-
gafur Efendi biraderimizin buyurdukları gibi 
halka az çok yoklaşıyoruz ve hattâ Dahiliye 
Encümeninde ikmal edip de Makamı Riyasete 
takdim ettiğimiz İdarei Nevahi Kanunu ile 
bugün salâhiyeti idariyeyi Teşkilâtı Esasiye 
Kanununa muvafık olmak üzere halka verdik. 
tş böyle iken halkın refah ve saadetine taal-
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i lûk eden bir meselede itirazı pek iyi görmü-
| yorum (doğru sesleri') 
[ REÎS — Efendim, müzakerelerin kifayetine 
I dair takrirler var. Bitlis Mebusu Resul Beyin 

takririni okuyacağım : 

Riyeseti Celileye 
Hekimhan'ın kaza teşkili hakkındaki ka

nun lâyihasının birinci maddesinin müzakeresi 
kâfi olmakla maddenin, reye konmasını teklif 
eylerim. 

I Bitlis 
I Resul 

; RElS — Efendim, müzakereyi kâfi gören-
| 1er lütfen ellerini kaldırsın, müzakere kâfi gö-
j rülmüştür. 

Tadil teklifleri var onları okuyacağız. 

| Riyaseti Celileye 

Şekil ile değil esas ile uğraşalım, bir nahi
yeyi kaza yapmakla halkını mesut ' etmiş ol
mayız. Nitekim bütün halk gibi zavallı kaza
lar halkı da maalesef mesut değildir. Teşkilâ
tı idariye Kanununun vadettiği nevahi ida-

I resini, ıslâhatı idariyeyi bir an evvel tatbik 
etmek üzere şimdilik bu kanun gibi münferit 
teşiklâttan sarfınazar edilmesini, binaenaleyh 

i bu kanunun reddini teklif eyleriz. 

I Karesi Karesi 
H. Basri İbrahim 

i REİS — Bu takriri kabul edenler, lütfen 
ellerini kaldırsın. Reddedilmiştir. 

Riyaseti Celileye 
Hekimhan nahiyesinin tevsii varidatı bû -

günkü teşkilâtiyle kabil olduğuna kaaniim. Bi-
j naenaleyh bu nahiyenin içinde bulunduğumuz 
j bu devrei tasarrufa binaen muhafazai teşkilâ-
I tiyle mücerret menabii varidatının temini in-
| kişafı için işbu lâyihai kanuniyenin Heyeti Ve-
i kiliye tevdiini teklif eylerim. 
i Muş Mebusu 

Abdülgani 

| REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmedi, efendim. 

İki takrir daha var, efendim, maddenin ay
nen kabulünü teklif ediyorlar. Maddeyi bir da
ha okuyalım. 
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(Birinci madde tekrar okundu.) 
REÎS — Birinci maddeyi kabul e4enler lût-

üen ellerini kaldırsın. Birinci madde aynen ka
imi edilmiştir. 

MADDE 2. — Kebanmadeni kazasının îymir 
nahiyesi merbutatmdan Işleman, Eğdir, Merzu-
me, Koşu, Çavuşmuso, Pozan, Hallican, Mihail 
Kışla, Aydımışağı, Katıl ve Hürriyet karyele-
riyle Karaca nahiyesinin Fethiye ve Cemşit ka-
riyeleri Hekimhanı merkezine ve Karaca nahi
yesinin kurayi mtitebakiyisi Tahir nahiyesine 
raptedilmiş ve Karaca nahiyesi lâğvolunmuştur. 

VEHBİ B. (Karasi) — Bunlar burada tak
d i r olunacak şeyler değildir, bunlar mahalleri
ne aittir. 

REİS — Vehbi Bey o halde teklifin madde
nin tâyyı hakkında mı ? 

VEHBÎ B. (Karasi) — Hayır efendim, eğer 
bunlar o vilâyet dâhilinde ise bunun takdiri ma
halline aittir. Başka vilâyetten ise iyi !... 
REÎS — Başka vilâyetten olacaklar ki, onun 

için ilâve etmişlerdir. 
Efendim başka söz istiyen var mı? 
RASÎM B. (Elâziz) — Bu maddede zikredi

len köylerin bir kısmı Mamuretülâziz vilâyetine 
merbut (Keban) kazasına aittir, Keban kazası
na tâbi olunduğuna göre bunlar vilâyet meclisi 
umumisiyle, Malatya Meclisi Umumisi arasın
da hallounacak bir meseledir, îdarei Umumiye-
yi Vilâyat Kanunu mucibince bu maddedeki şey
ler mahallerine aittir. Binaenaleyh maddenin 
tâyyını teklif ederim. 

REİS — O halde efendim bir takrir yazınız. 
RASÎM B. (Elâziz) Yazıyorum, efendim. 
MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Efendim; 

beyefendinin buyurdukları gayet doğrudur. 
Raptedilmek istenilen köylerin bir kısmı 

Elâziz'iıı (Keban) kazasına tâbidir. Fakat Ke
ban kazasına tâbi olan bu köyler merkezlerine 
Hekimhan'dan üç misli uzaktır. Keban'a 10 -12 -
18 saat köyler Hekimhan'a 3 - 4 saata kadar ini
yor. 

İkincisi Beyefendi biraderimiz buyurdu
lar ki.... 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Oraya uzak olan
ları da var. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Zatıâli-
niz daha iyi bilirsiniz, 
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HÜSEYİN B. (Elâziz) — Oraya civar olanı 

da bilirim, uzağını da bilirim. 
MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Şimdi 

efendim, bir mesele var ki : Beyefendinin bu
yurdukları gayet mühimdir. Hakikaten Malatya 
müstakil sancağiyle, Elâziz vilâyetine tâbi olan 
bu gibi kuranın birbirine tahvili irtibatları için 
Îdarei Vilâyat Kanunu mucibince Mecalisi Umu
miden bir karar isteriz... 

Zannediyorum ve öyle hatırımda kalmıştır 
ki, Heyeti Vekile bu raptü ilhakı yapmazdan ev
vel istifsarı muamele etmiş, zannederim değil, 
hakikaten böyledir ve böyle bir muamele üzeri
ne Elâziz vilâyeti Hekimhan'a raptı muvafık 
olacağını bildirdikten sonra Heyeti Vekile bu
nu yapmıştır. Şimdi Elâziz vilâyeti bittabi Mec
lisi Umumisinde veyahut encümende bunu mü
zakere etmiş, yazmış ve yapmıştır. Eğer onlar 
yanlış yapmışsa o başkadır. 

KADRİ B. (Diyarbekir) — Buradaki mebus
ların içinde oranın mebusları yok mudur? Bu
radaki Meclis oradaki meclisin hukukunu şâmil 
değil midir? 

(Hayır, hayır sesleri) 
MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Yani bu 

köylerin raptı vilâyetten istifsar edilmesi üzeri
ne yapılmıştır. (Madde tekrar okunsun sesleri) 

REİS — Efendim maddeyi bir daha okuya
lım müsaade buyurursanız. 

(İkinci madde tekrar okundu) 
NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) —Îdarei Vi

lâyat Kanunu var mıdır, yok mudur? 
Rica ederim bu mesele anlaşılsın, bir encü

meni muhtelit yapılsın. 
REÎS — Rica ederim bir kere okunsun, ne 

için İsrar ediyorsunuz? 
RASİM B. (Elâziz) — Efendim bu köyler

den bâzı karyeler var ki, gerçi Hekimhan nahi
yesine yakındır. Fakat bâzı köyler var ki, He
kimhan'dan daha ziyade Malatya, Keban ve 
Arapkir kazalarına yakındır. Bunu halledecek 
ancak Malatya ve Elâziz meclisi umumileridir. 
Salâhiyet onlarındır, îdarei Umumiyeyi Vilâyat 
Kanunu ejjaıı meriyül'icradır. Yalnız bir kaza 
teşkili vesilesiyle diğer vilâyete merbut bir kö
yü almak veya başka ffter vermek doğru değil
dir. 

LÜTFÎ B. (Malatya) — Beyefendiler, Fethi
ye karyesine gitmiş olanlar pek iyi bilirler ki, 
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Kırkgöz köprüsünü geçtikten iki saat sonra Fet- I 
hiye'ye geliniyor. Malatya'dan dört saat mesa
fesi olduğu halde on sekiz saat olan Keban'a 
raptedilmiştir. Bu teşkilât, hatiati idariyeden 
münbais bir irtibattır. Biz şimdi bunu tashih 
ediyoruz, kim itiraz ediyorsa meydana çıksın. 
Malatya'ya dört saat mesafede olan köyler ta
mamen Keban'a merbuttur ki, on sekiz saat me
safedir. Bu ahalinin en ufak bir mesele için on 
sekiz saatlik bir mesafede gidip gelmelerini caiz 
görmek vallahi cinayettir. Başka bir şey değil
dir. Bunlar her türlü hukuku teshil için kaza 
merkezlerine müracaat edecekler. Yeni kaza 
merkezi olan sekiz saat beri taraftaki dört saat
tir. Dört saati bırakıp da on sekiz saat mesafe
ye raptederseniz günah etmiş olursunuz. Ahali
ye gadretmiş olursunuz. Bu noktai nazardan mü
racaat de vâki olmuştur ve zaten encümeni vi
lâyetin, Meclisi Umuminin de bu yolda mütalâ
ası alınmıştır. Evrak meyanmda onları da tesbit | 
etmişlerdir efendim. (Müzakere kâfi sesleri) 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Reis Be
yefendi encümeni vilâyet ve Meclisi" Umuminin 
kararı var efendim, sorulmuştur bu. 

RElS — Efendim, müsaade buyurun, encü
men diyor ki, buna dair Meclisi umumilerin ka
rarı vardır, o halde mesele kalmamıştır, Heyeti 
Vekile bunu yapmıştır diyor.. 

RASlM B. (Elâziz) — Efendim Meclisi Umu
minin mazbatası vardır,fakat Erveıgan'm kaza I 
teşkiline- ve ona raptma aittir. Yoksa Hekimhan 
nahiyesinin kaza teşkiline ait değildir. 

REİS — Şimdi efendim, müzakereyi kâfi I 

Dursun B. (Çorum), Mehmed Nadir B. (İs
parta), Mehmed Vehbi B. (Karesi), ismail B. 
1 (Erzurum), Şevket B. (Bayezit), Said B. (Kân-
ç ı n ) , Abdülgafur Ef. (Karesi), Seril B. (8i-
nob), Hakkı B. (Van), Hasan Tahsin B. (An
talya), Hacı •Süleyman^if. (izmir), Süleyman 
B. (Canik), Hakkı Pş. (Niğde), Şeyh Servet 
Ef. (Bursa), Hamdı B. (Ertuğrul), Zamir B. 
(Adana), Bahri B. (Yozgad), Hacı Mustafa Ef. 
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•görüyor musunuz? (Kâfi sesleri) Kâfi görenler 
lütfen elkrini kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü.. 

Riyaseti Celileye 
Hekimhan nahiyesinin kazaya tahvili hak

kındaki Kanunun ikinci maddesinde Elâziz vi
lâyetinin Keban kazasına merbut bâzı kariyeleri 
de Hekimhan kazasına ilhak edilmek istenildi
ğinden ve halbuki bu mesele Idarei Umumiyeyi 
Vilâyat Kanunu mucibince Malatya ve Elâziz 
Meclisi umumilerine ait bulunduğundan ikinci 
maddenin tayyını teklif ederim. 

18/Haziran/1337 
Elâziz 
Rasim 

REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Kabul edilmedi. 

ikinci maddeyi kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tarihi neşrinden itibaren me-
riyülicra olan işbu kanunun icrayı ahkâmına 
Heyeti Vekile memurdur. 

REflS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir, efendim.. 

Heyeti umumiyesini tâyini esami ile reye 
vaz'ediyorum. Lütfen reylerinizi istimal buyu

cunuz. 
Reyler badettadat, efendim nisap hâsıl ola

madığı görüldü. (157) kişi ancak rey vermiş. 
Gelecek Içtimada tekrar reye koyacağız. 

Pazartesi günü saat ikide içtima etmek üze
re cekeyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 5,30 

(Ankara), Lûtfi B. (Malatya), Hasan Basri B. 
'(Karesi), Sami B. (İçel), Ahmed B. (Yoz'gâd), 
Emir Pş. (iSivas), Yunus Nadi B. (izmir), Şük
rü Ef. (Karahisarı Sahib), Mustafa Vasfi B. 
(Tokad), İzzet B. (Tokad), Halil Hulki E l 
(ıSiird), 'Süleyman Sudi B. (Bayezit), Hacı Ta
bir Ef. (İsparta), Sadık B. ı(Kır§ehir), Hacı 
Şükrü B. (Diyarbekir), Tevfik B. (Erzincan), 
Hüseyin Avni B. (Erzurum), Hamdi B. (Genç)„ 

Bütçelerde yapılan tenküıatın l/Temmuz/1337 den itibaren tatbiki hakkmdaki Muvazenei Ma
liye mazbatasını 

(Kabul edenler) 

— 414 — 
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Hacı Atıf Ef. (Ankara), Mustafa B. '(Karahisarı 
Şarki), Emin B. (Eskişehir), Yasin B. (Gazi-
anteb), Dr. Mustafa B. (Kozan), Şemseddin 
Ef. (Ankara), Rüşdü B. (Maraş), Mesud B. 
(Karahisarı Şarki), 'Celâl B. (Genç), Rıza Va-
mık B. ('Sinob), Vasfi B. (Karaihisarı Şarki), 
Ziya B. (Kângırı), Mustafa B. (Antalya), Hanı-
di B. (Diyarbekir), Hasib B. (Maraş), Kadri 
B. (Siird), Hulusi Ef. (Kastamonu), Abdullah 
B. (Sinob), Hüseyin B. (Erzinean), Esad Ef. 
(Aydın), Hasan Sabri B. (Dersim), Mustafa B. 
(Gümüşane), İbrahim B. (Karesi), Rasim B. 
(Cebelibereket), Hakkı Hami B. (Sinob), Dr. 
Abidin B. (Lâzistan), Cemil B. (Kütahya), 
Hamid B. (Biga), Resul B. (Bitlis), Ramiz B. 
(Dersim), Fayyaz Âli B. (Yozgad), Mehmed 
ıSırrı B. (ıSiverek), Seyfi Ef. (Kütahya), Mah
mud B. (Ergani), Arif B. (Bitlis), Esad B. (Mar
din), Tahsin B. (Aydın), Abdullah Ef. (îzmit), 
Neemeddin B. (Siird), Nüz'het B. (Ergani), Ali 
Rıza Ef. (Batum), Ali Süruri Ef. (Karahisarı 
Şarki), Şükrü B, (iCanik), Hüseyin Hüsnü Ef. 
(İstanbul), Necati B. (Erzurum), Şakir B. (An
kara), Sabit B. (Kayseri), Mazhar Müfid B. 

(Hakkâri), Mehmed Şükrü B. (Gümüşane), Ha
lil Ibra'him B. (Antalya), Mustafa Durak B. 
(Erzurum), Salâhaddin B. (Mersin), Reşid Ağa 
(Malatya), Âlim Ef. (Kayseri), Nafiz B. (Oa-
nik), Musa Kâzım Ef. (Konya), Ömer Lûtfi B. 
(Karahisarı Sahib), Şevket B. (Sinob), Hacı 
Hayali Ef. (Urfa), Asım B. (Erzurum), Arslan 
B. (Maraş), Ali Ulvi B. (Burdur), Ma)hmud 
Esad B. (İzmir), Atıf B. (Bayezit), Ragıb B. 
(Kütahya), Dr. Fikret B. (Kozan), Dr. Eş-
ref B. (Adana), Yusuf îzzet Pş. (Bolu), 
Hacı Veli Ef. (Eskişehir), Necati B. (Bursa), 
Hamdi B. (Tokad), Mithat B. (Mardin), Mus
tafa Necati B. (Saruhan), Salih Ef. (Siird), Ne-
cib B. (Mardin), Mustafa Ağa (Dersim), Hafız 
Şahin Ef. (ıGazianteb), Nuri B. (Bolu), Tevfik 
Ef. (Kângırı), Dr. Haydar B. (Genç), Mustafa 
B. (Dersinm), Hâşim B. (Çorum), Hacı Feyzi 
B. (Elâziz), Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), Tev
fik B. (Van), Ahmed Nuri Ef. (Batum), Halil 
İbrahim Ef. (Eskişehir), Rıza B. (Yozgad), 
Nebil E i (Karahisarı Sahib), Naim Ef. (İçel), 
Yasin B. (Gazianteb). 

(Kabul etmiyenler) 

Ref et Ef. (Mara^), Mustafa Kemal B. 
(Ertuğrul), Nebi Zade Hamdi B. (Trabzon), 

Edib Ef. (Batum), Rasih Ef. (Antalya), Ab-
dülgani B. (Muş), Mehmed Ata B. (Niğde), 
Hüseyin Avni B. (Kozan), Haydar Lûtfi B. 
(îçel), Doktor Mazhar B. (Aydın), Süley
man Sırrı B. (Yozgad), Devriş B. (Mardin), 
Halil B. (Ertuğrul), Refik B. (Konya), Hacı 
Nuri B. (Siird), Rifat B. (Tokad), Kâzim 
Hüsnü B. (Konya), Hasan B. (Trabzon), Hü
seyin B. (Elâziz), Besim B. (Kastamonu), 
Memduh B. (Karahisarı Şarki), Enver B. (İz
mir), Veli B. (Burdur), Osman Kadri B. 
(Muş), Tahsin B. (Maraş), Neşet B. (İstan

bul), Mahmud Said B. (Muş), Mahmud Celâl 
B. (Saruhan), Rasim B. (Sivas), Ali Rıza 
Ef. (Amasya), Kasım B. (Muş), Mehmed 
Ef. (Biga), Doktor Adnan B. (İstanbul), Faik 
B. (Edirne), Fuad B. (Çorum), Abdullah Ef. 
(Bolu), Doktor Refik B. (Bayezit), Ömer 
Lûtfi B. (Amasya), İbrahim B. (Mardin), Ali 
Saib B. (Urfa), Ömer Mümtaz B. (Ankara), 
Muhiddin Baha B. (Bursa), Esad B. (Lâzis
tan), İhsan B. (Cebelibereket), Muhittin B. 
(Elâziz), Nusret Ef. (Erzurum), Ragıb B. (Ga
zianteb), Abdülkadir Kâmali B. (Kastamonu), 
Rasim B. (Elâziz), İsmet B. (Çorum), Naci 
B. (Elâziz), 

(Beş müstenkif vardır) 
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