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1.—• I jâzistan Mebusu Osman Beyin, 16 
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Hükümetince maaşları ka t 'edilenlerin Mal
ta 'da 'bulunduktan müddete ait maaşiarı
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Paşa ile arkadaşlarının, Heyeti "Vekilenin 
salâhiyet ve vazifesine dair encümeni mah
susça tanzim edilmiş olan kanun teklifi
ni*?. İcra Vekillerinin sureti intihabı ve He
yeti Veki/le Reisinin Meclisçe tasdiki nok
tasından da tekrar tetkik 'edilmek üzere 
Kanunu Esasi Encümeniyle encümeni 
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sisat itası hakkında kanun lâyihası ve Mu-
vazenei Maliye Encümeni mazbatası 5:11, 
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BIRÎNCI GELSE 
Açılma saati : 1,30 sonra 

RBÎS — Reisisani Dr. Adnan Beyefendi 
KATİPLER : Mahmud Said Bey (Muş), Atıf Bey (Kayseri) 

REİS —• Celseyi açıyorum. Zaptı sabik hu
lâsası ofamacaık. 

(Zapltı ısaibık ihul'âsası loıkujnjdu.) 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendinin 

tahtı riyasetlerinde saat bir buçukta bilinikat 
zaptı sabık hulâsası kıraat ve tashihan kabul 
olundu. Heyeti Vekileden mevrud Divanı»Muha
sebat lâyihai kanuniyesiyle Zephiye Resminin tez
yidi hakkındaki lâyihai kanuniye Kavanini Ma
liye Encümenine, bir telsiz telgraf istasyonu te
sisi için bütçeye para ilâvesine dair teklifi ka
nuni Muvazenei Maliye Encümenine, mecalisi 
umumiyesi toplanamıyan vilâyetlerin bütçeleri 
hakkındaki lâyihai kanuniye Dahiliye Encüme
nine, işgal sahasında kalan mahkûmin ve maz
nunlar hakkındaki lâyihai kanuniye müstaceli
yet karariyle Adliye Encümenine havale olundu. 
Malta'dan avdet etmiş olan Muş Mebustı îlyas 
Sami Efendi Meclisi Âliye takdim edildi. Kay
seri Mebusu Osman, Maraş Mebusu Tahsin, içel 
Mebusu Haydar Lûtfi, Sami, Hacı Ali, Eskişe
hir Mebusu Emin, Konya Mebusu Hacı Bekir, 
îzmit Mebusu Haindi Namık Bey ve efendilerin 
mezuniyetlerine ve tecavüzü müddet eden Kas
tamonu Mebusu Besim, Erzurum Mebusu Durak, 
Siird Mebusu Hacı Nuri, Necmeddin, Kadri, 
Elâziz Mebusu Feyzi, Siverek Mebusu Sırrı, 
Malatya Mebusu Sıdkı beylerin tecavüz ettirdik
leri günlerin mezuniyetten addine dair Divanı 
Riyaset kararları kabul edildi. Kars Mebusu Ca-
vid Beyle rüfekasının Şark hududları haricin
deki yerlerden Türkiyeye hicret etmiş olan aha
linin muhacirin muafiyetinden istifade ettiril
melerine dair takriri Heyeti Vekileye, Sarnhan 
Mebusu Reşad Beyin bir ahzıasker şubesi reisi 
hakkındaki sual takriri Müdafaai Milliye Vekâ

letine havale olundu. Tunalı Hilmi Beyin Ereğli 
kereste tüccaranma, Karesi mebuslarının düşman 
tarafından ihrak edilen köylere dair sual tak
rirlerine İktisat Vekâletinden, Konya Mebusu 
Kâzım Hüsnü Beyin Konya ovası ameliyatı ıs-
kaiyesine dair sual takririne Sıhhiye Vekâletin
den mevrud tezakiri cevabiye kıraat olundu. 
Kars Mebusu Cavid Beyle rüfekasının Sürmeli 
ve İğdır ahalisine muavenet icrasına dair sual 
takrirlerine Sıhhiye Vekili Bey tarafından şi
fahi cevap ita olundu. Tetkik Encümeninden is
tifa etmiş olan Konya Mebusu Musa Kâzım 
Efendinin yerine Niğde Mebusu Mustafa Hilmi 
E fendi intihabedilerek Heyeti Vekilenin vazife 
ve mesuliyeti hakkındaki kanunun müzakeresine 
geçildi. Ve müzakerata devam edildikten sonra 
teneffüs için celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı Riyasetle

rinde bilinikat ve Heyeti Vekilenin vazife ve 
mesuliyeti hakkındaki Kanunun müzakeresine 
devam olunarak müzakere kâfi görüldükten ve 
Mazbata Muharriri Selâhaddin Bey encümen na
mına kanunu geri aldığını söyledikten sonra 
mezkûr kanunun reddiyle milletin bilâkaydüşart 
hâkimiyeti esası üzerine yeniden bir kanun tan
ziminin Kanunu Esasi Encümenine tâyini esa
mi ile havalesi hakkındaki otuz imzalı takrir tâ
yini esami suretiyle reye vaz 'olunarak toplanan 
araya nazaran nisabı ekseriyet ınevcudolmadığı 
anlaşıldığından Cumartesi içtimamda tekrar re
ye konulacağı Makamı Riyasetten bittebliğ saat 
altıda Celseye nihayet verildi. 

Reisisani Kâtip Kâtip 
Dr. Adnan Mahmud Said Atıf 

SALÂHADDİN B. (Mersin) - Heyeti Celi
lerinin malûmu olduğu veçhile geçen celsede 
encümene if adei meram ve kelâm edebilmek için 
zaman kalmamıştı. Binaenaleyh encümenin hak-
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ki müdafaasını istimal için zaman itasını rica 
etmiştim. Arkadaşlarını kâfi derecede tenev
vür edemedi. Encümenin bu hakkı, bir hakkı 
kanunidir. Mahaza arkadaşlar encümenin bu 
hakkı istimalini arzu etmezse o cihete aidolan 
mesuliyet encümene ait değil, Heyeti Aliyeye 
ait bir cihet olacağından hie olmazsa encümen 
namına mazbatanın istirdadı yolundaki hakkı 
kanunisini talebettim. Bu nokta iyi anlaşılama
mış olacak ki, zabıt lüzumu veçhile encümenin 
bu hakkını göstermiyor. Encümenin Nizamna
me! Dahilîde musarrah olan hakkı kanunisini 
yahut encümenin hakkı müdafaasını istirham 
ederim. Ve zaptın bu noktadan tashihini veya
hut bu cihetin Heyeti Aliyeleriııce karar altına 
alınmasını rica ederim. Encümen namına tak
riri âtinin alelusul kıraatini arz ve temenni ey
lerim. 

Kiyaseti Celileye 
Heyeti Celilerinin malûmu olduğu üzere 1 Kâ 

nunuevvel 1337 Perşembe günkü celsede encü
meninize hakkı müdafaa verilmemiştir. Celseyi 
idare eden Riyaset vekâleti encümenin mazba
tasını istirdat yolundaki müesses ve mukabil hu
kukunu dahi dinlemiyerek istihsali araya geç
miştir. % 

Encümeniniz Heyeti Celilelerinin takdir ve in-
tihabiyle ve iradesiyle teşekkül etmiş ve verdi
ğiniz vazifeyi aklının erdiği kadar ve vicdanı 
dairesinde salim ve doğru götürmekten çekin
memiştir. Meclisin Nizamı Dahilîsiyle müesses 
olan haklarının çiğnenmesine vicdani madelet-
kârilerinin kail olmıyacağma emindir. Bi
naenaleyh ya encümenin hakkı müdafaasının 
istimal ve istimal yahut esas lüzum Heyeti 
Âliyelerince takdir buyürulduğuna nazaran 
metinde çalışmak üzere mazbatasının usûl ve 
kanunu veçhile iadesine karar verilmesini 
Heyeti Celilerinin şiarı nasefet ve adeletinden 
diler ve bu hususta kararı kanuninin tatbik 
Duyurulmasını arz ve teklif eylerim. 

Encümeni Mahsus 
Mazbata Muharriri 

Mersin 
Selâhaddin 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efen
dim, geçen gün gazetelerde beyanatım yan
lış yazılmış. 
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REİS — Hüseyin Avni Bey zabıt ceride-

siyle ilân edilmemiştir. 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Ben

deniz bunu tashih etmeye mecburum. Şahsı
ma taallûk eden ve şerefimle gayrimütenasip 
bir söz sarf edilmiştir. Onu tashih etmek 
isterim. İstanbul'da bulunduğumuz zaman, me
bus olduğumuz zaman bizi kulağımızdan tu
tup atmış değildirler; bizi tutup atmadılar. 
Biz kulağımızı vermedik. Tatili müzakerat 
kararını verdik. Bunu bu suretle tashih bu
yurmanız lâzımdır. 

Bir ikinci bir nokta daha var, zaptı sa
bıka aittir. Eğer Heyet müsaade buyurmazsa 
söylemem. 

REİS — Efendim, zaptı sabıka dair söyle
yiniz. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Zap
tı sabıka aittir. Meclisin mütaaddit kararları 
vardır. Kanunu Esasinin Meclisi Âlice teb
dil ve tağyir edilmiyen nukatınm kemakân 
meriyülicra olması dolayısiyle orada sarf edi
len paçavra kelimesini kendi nefsimce redde
diyorum. 

REİS — Efendim, bu zaptı sabık hakkında 
değildir. Zaptı sabıkta bu yoktur. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — He
yeti Umumiye kararını verinceye kadar bu 
tamamiyle bakidir. Bunu ben nefsimce red
dediyorum, efendim. 

NAFİZ B. (Canik) — Dünkü müzakere
nin sonunda yani otuz imzalı takrir reye vaz'edil
diği esnada encümen mazbatayı geri istemiş
tir. O kaydedilmemiştir. O noktanın tashihini 
teklif ederim. 

REİS — Zaptı sabıkı tashihan kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Zaptı sabık 'tashihan ka
bul edildi. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Dünkü celsede 
şahsıma ait bir ihtar vâki olmuştur. 

REİS — İhtarlar zapta geçmez, rica ede
rim buna dair müzakere cereyan etmez. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Efendim, tenbih 
yapılır, ihtar yapılır bu benim hakkımdır. Mü
dafaa edeceğim. 

REİS — Efendim, ihtar Heyeti Umumiye-
ye ait bir şey değil ki; reise aittir, Heyeti Umu-
miyece kabul edilmiş bir şey değildir. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Böyle bir mese
le yoktur, ihtar yoktur efendim. 
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OSMAN B. (Lâzistan) — Şu halde Perşem

be günü Jieisvekili Hasan Fehmi Beyefendi ta:-
rafmdan vâki. olan ihtar cezasını haksız bulu
yorsunuz? (Bizim haberimiz yoktur sesleri) Be
nim işittiğim budur. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim, bu ih
tar cezası zapta geçmemiş deniyor. (Gürültü
ler) İhtar cezası zapta geçmemiş ise bu bir ha
tadır. Her şey zapta geçecektir. 

.'REİS — Salih Efendi- zapta geçecek ihtar 
cezası vardır, geçnıiyeeek ihtar cezası vardır. 

3. — TEKLİFLER 

/. — Lâzistan Mebusu Osman. Beyin, 16 Mart 
1336 işgalini .mülaakıp İngilizler tarafından 
Maltaya sevk olunan erkân, ümera ve zâbitan ile-
memurini mülkiyeden İstanbul Hükümetince 
maaşları hat edil enle rin Malta 'ela bulundukları 
müddete ait maaşlarının it asma devir teklifi ka-
nunisi (2/400) 

REİS —--. Lâzistan Mebusu Osman Bey ve 
rüfekasmın Malta'ya gönderilen zevatın tahsi
satlarının itasına dair bir teklifi kanunisi var; 
Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. 

6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Heyeti Vekil enin salâhiyet ve vazife

sine eletir enenmemi mahsusun kanun teklifi ve 
mazbatası. 

4. — TAKRİRLER 

1. — Mersin Mebusu Scdâhaddin Beyin, He
yeti Vekilenin salâhiyet ve vazifesine dair olan 
kanun teklifinin encümeni mahsusa iade edilme
sine dair takriri. 

REİS — Efendim, geçen içtim ada reye vaz'e-
dilip intaeedilemiyen, şimdi Salâhaddin Beyin 
bahis buyurdukları lâyihai kanuniye vardır. Ve 
şimdi bir takrirle müracaat ederek bu lâyihai ka-
nuniyenin encümene iadesini istiyor. Nizamna-
mei Dahilî mucibince encümen talebedince lâyi
hanın encümene iadesi lâzımgelir. Lâyihayı encü
mene iade ediyoruz. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. *' 

2. — Ankara Mebusu Gazi Mustafa Kemal 
Paşa ile arkadaşlarının. Heyeti Vekilenin salâhi
yet ve vazifesine dair encümeni mahsusça tanzim 
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; edilmiş olan kanun teklifinin, İcra Vekillerinin 

sureti intihabı ve Heyeti Vekile Reisinin Meclis
çe tasdiki noktasından da tekrar tetkik edilmek 
üzere Kanunu Esasi Encümeniyle encümeni mah
susa havale edilmesine deıir takriri. 

JiEİS —- Buna müteferri olmak üzere Anka
ra Mebusu Mustafa Kemal Paşa ile rüfekasmın 
takrirleri var..- Efendim, onu okuyacağız: 

Kiyaseti Celileye 
Heyeti Vekilenin vazife, salâhiyet ve mesuli

yetini tertip için yapılması lâzmıgelcn kanunim 
müzakeresi 'münasebetiyle daha iki nokta mevzu-
bahsolmuştur. Onlardan birincisi: Vekiller hak
kında namzet göstermek usulünü tetkik ve daha 
iyi surette ifrağ ve ikmali, diğeri; Heyeti Vekile 
Reisinin Meclisçe dahi tasdiki meselesidir. Encü
menin iade talebi vukubulduğundan Nizamname! 
Dahilî mucibince mezkûr encümene iadesi lâzım -
gelen bu teklifi kanuninin tetkikinde bu iki mad-, 
denin dahi ayrıca Heyeti Vekile intihap Kanunu 
maddei müzeyyelesini tâdil veya tebdil suretiyle 
hallinin Kanunu Esasi Encümenince nazarı dik
kate alınmasını teklif ederiz. Bu mesailin tetki
kinde şimdiye kadar imali fikretmiş olan encüme
ni mahsus azasının dahi Kanunu Esasi Encümeni 
ile tevhidi mesai eylemesi münasibolaeağından 
Heyeti Celile kararının bu suretle teşmilini dahi 
teklif ederiz. 

Ankara Sivas 
Mustafa Kemal Alımed Hamdi 

Gelibolu Dersim 
Celâl Nuri Kainiz 

Oorum Sivas 

Siird 
Halil Hulki 

Van 
Hasan Sıddık 

Gazianteb 
Küme Ali 

Elâziz 
Feyzi 

Lâzistan 
Osman 
Bolu 
Nuri 
Siird 
Salih. 

Siird 
Necmeddin 

Malatya 
Lûtfi 
Van 

Hakkı 
Bitlis 

Yusuf Ziya 
Malatya 

Lûtfi 
Bursa 

Şeyh Servet 
Yozgad 

Süleyman Sırrı 
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Aydın 

Tahsin 
Karahisarı Şarki 

Mesııd 
Kayseri 

Âlim 
Kars 

Fahreddin 
Kângırı 
Tevfik 
Siverek 

Sırrı 
Bitlis 

Devriş 
E m m i m 

Durak 

Kırşehir 
Sadık 

Erzurum 
Celâleddin Arif 

Genç 
Fikri 
Bitlis 
Arif 

Dersim 
Mustafa 

Genç 
Haydar ' 

Lâzistan 
Necati 

Bayezid 
Dr. Refik 

Diyarbekir 
Hamdi 

REİS — Efendim bu takriri reyi âlinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Ekseriyetle kabul edildi. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Encümeni 
Mahsus, Kanunu Esasi Encümenine iltihak edi
yor. Budur şekil. 

HÜSREV B. (Trabzon) — Beraber çalışa
caklar demektir. 

REÎS — Efendim vekillere veçhe tâyinine 
dair bir takrir vardır. Onu da münasip görür
seniz encümene havale edelim. 

DURAK. B. (Erzurum) — Okunmasını rica 
ederim. 

REÎS — Takriri okumakta mâna yoktur. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Nafıa Encümenindeki münhaller için şu
belerce intihap yapılmasına dair Makamı Riyase
tin tebligatı. 

REÎS — Nafıa Encümenine mensup rüfeka-
dan, Üçüncü Şubeden Mustafa Necati Bey (Sa-
ruhan) Dördüncü Şubeden Bahri Bey (Yoz- • 
gad) istiklâl mahkemelerine intihabedildiklerin
den yerlerine birer zatın tesrii intihabı için Lâ
zistan Mebusu Osman Nuri Bey, Nafıa Encüme
nine namına, Üçüncü Şube ile Dördüncü Şube
den birer arkadaşın lütfen Nafıa Encümenine 
intihabım rica ediyor. 

L2.1337 0 : 1 
| 5. — MAZBATALAR 

1. — Dahiliye, Vekâletinin 1337 senesi büt
çesinin 151 nci faslının birinci memurin harcı
rahı maddesine 50 bin lira tahsisat ilası hakkın
da kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası. 

REÎS — Dahiliye Vekâleti bütçesine elli bin 
I liranın ilâvesine dair Muvazenei Maliye Encü

meni mazbatası vardır. Dahiliye Vekili bunun 
seri bir surette intacını rica ediyor. Ruzname'ye 
alalım, hemen müzakere edelim. Muvafık gö
renler lütfen el kaldırsın. Muvafık görüldü. 

HÜSEYÎN AVNÎ B. (Erzurum) — Reis Bey 
muvafık görenler azdır. Görmiyenlere de bakın. 

REÎS — Siz oradan bu tarafı göremezsiniz. 
Ben daha iyi görüyorum. (Ret sesleri). 

Rica ederim mazbata okunmadan neyi redde
diyorsunuz? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Dahiliye Vekâletinin 1337 senesi bütçesinin 

151 nci faslının birinci memurin harcırahı mad
desine elli bin lira tahsisat itası hakkında İcra 
Vekilleri Heyetinin 2 Teşrinisani 1337 tarihli 
içtimamda kabul edilen kanun ve esbabı mucibe 
lâyihaları rapten takdim kılınmıştır, ifayı muk-
tazasiyle neticesinin işarına müsaade buyurul-
masım rica ederim efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve 
Erkânı Harbiyei Umumiye V. 

Fevzi 

Esbabı mucibe lâyihası 
I Senei hafiye dahilî bütçesinin yüz elli birinci 

faslın birinci memurin harcırahı maddesi Muva
zenei Maliye Encümenince istenilen altmış bin 
liraya mukabil otuz bin lira olarak kabul buyu-
rulmuş ve fakat o zaman yirmi beş bin 1 isa ka
dar sarfiyat vııkubulmuş idi. Kalan beş bin 
lira Temmuz gayesine kadar sarf edildi. Merkezi 

i hükümetin Kayseri'ye nakline karar verilmesi 
üzerine, elde harcırah tahsisatı mevcudolmadığm-
dan bütçede aynı faslın üçüncü devir harcırahı 
maddesinden altı bin liranın münakalesi bilicra 
bu para da o sırada sarf olunup bundan başka 
şimdiye kadar merkez ve mülhakatta tahakkuk 
etmiş ve vacibüttesviye yirmi bin lira kadar har
cırah tertibinden deyin olduğundan gerek bu 

{ paranın tesviyesi, gerekse sene nihayetine kadar 
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vukubulacak tahakkukat için elli bin lira tahsisa
ta lüzumu katî vardır. 

Dahiliye Vekâletinin 1337 senesi bütçesinin 151 
nci faslın birinci memurin harcirahı maddesine 

elli bin lira tahsisat itası hakkında lâyihai 
* kanuniye 

MADDE 1. — Dahiliye Vekâletinin 1337 se
nesi bütçesinin 151 nci faslının birinci memurin 
harcırah maddesinden elli bin liranın sarfına 
mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2. — îşbu kanun tarihi neşrinden 
meriyülicradır. 

MADDE 3. — işbu kanunun icrasına Dahi
liye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

2 Teşrinsani 1337 
İcra Vekilleri Heyeti 

Reisi ve Erkânı Harbiyei 
Umumiye V. Seriye Vekili 

Fevzi Fehmi 
Adliye Vekili Dahiliye Vekili 
Refik Şevket Fethi 
Hariciye Vekili Maliye Vekili 

Yusuf Kemal Hasan 
Maarif Vekili Nafıa Vekili 

Hamdullah Subhi . Ömer Lûtfi 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İktisat Vekili içtimaiye Vekili 
Mahmud Celâl Dr. Refik" 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Dahiliye Vekâletinin 1337 senesi bütçesinin 

yüz elli birinci faslının birinci memurin harci
rahı maddesine elli bin lira tahsisat itası lüzu
muna dair Heyeti Vekileden tanzim kılman lâ
yihai kanuniye encümenimizde tetkik olundu. 
Vekâleti mezkûrenin 1337 senesi bütçesinde me
murin harcırahı olarak talebolunan altmış bin 
lira encümenimizce istiksar edilerek otuz bin 
liraya tenzil edilmiş idi. Ancak Dahiliye Vekâleti 
bütçesinin tetkikinden sonra tahliye edilen Eski
şehir, Kütahya, Afyon İhyaları memuriniyle 
Kayseri'ye giden memurine verilen harcırahlar 
dolayısiyle bütçede mevzu harcırah tertibinin 
âdemikifayesi nazarı dikkate alınarak bu terti
be otuz bin lira daha zammı ve Hükümetin tek
lifi olan altmış bin liraya iblâğı muvafık görül
müştür. 
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Encümenimiz harcırah hususunda zaruretle

rin husule getirdiği sarfiyatı kabulde müte
reddit değilse de behesabı vasati üç ay zarfın
da yirmi bin lira harcirah sarfiyatı icrasını şa
yanı dikkat gördüğünden memurinin azil ve tâ
yin ve tahvili etrafında daha ziyade ihtiyatlı 
davranılmasının mazbatada zikriyle alâkadarı
nın nazarı dikkatinin celbedilmesini faideli mü
talâa etmiştir. Zammı kabul edilen otuz bin li
ranın tasvip ve tasdiki Heyeti Umumiyeye arz 
olunur. 

30 Teşrinisani 1337 
Reis Mazbata M. 

Saruhan Antalya 
Reşad Ali Vefa 
Kâtip Âza 
içel Siverek 

Mehmed Sami Sırrı 
Âza Âza Âza 

Konya Bolu Ertuğrul 
Kâzım Hüsnü Şükrü Mustafa Kemal 

ŞEVKİ B. (içel) — Dahiliye Vekili izahat 
versin. 

DAHİLÎYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (İs
tanbul) — Efendim, 1337 senesi bütçesine me
murin harcırahı olarak tahsis edilen meblâğ, 
bendeniz vekâleti deruhde ettiğim zaman bit
miş ve ondan başka şuraya buraya gönderilen 
memurların istihkakı olmak üzere henüz ken
dilerine tesviye edilmiyerek borç kalmış yirmi 
bin lira kadar para vardır. Malûmuâliniz gerek 
Kayseri'ye nakil dolayısiyle ve bilâhara Ada-
na'ıım anavatana iltihakı sebebiyle memurların 
harcırahını tesviye etmek zaruretiyle ve gerek
se Eskişehir'den, Karahisar'dan gelmiş olan me
murların harcırahını vermek zaruretiyle bu 
1337 senesine tahsis edilmiş olan meblâğ kifa
yet etmemiştir. Bizim istediğimizi Muvazeneti 
Maliye Encümeni istiksar etmiş ve onu (30) bin 
liraya tenzil etmiştir. Heyeti Celilenizin nazarı 
dikkatine arz etmek istiyorum ki; bu otuz bin 
liranın yirmi bin lirasını vekâlet, memurlarına 
borçludur. Birçok memurların harcırahı tesvi
ye olunmamıştır. Bu tâyinler bendenizin geldi
ğimden evvel yapılmıştır. Fakat Adana memur
larının tâyinleri dolayısiyle hâsıl olan zaruret 
zannederim, heyetinizin tasdik edeceği bir me
seledir. Binaenaleyh, eğer vekâletin teklif ey
lediği (50) bin lirayı kabul etmiyecek olursa-
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nız hiç olmazsa Muvazenei Maliye Encümeninin 
tasvibeylediği (30) bin liranın zamaim olarak 
dahiliye bütçesinin harcırahı faslına ilâvesini 
rica ederim. 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Sualim 
vardır, efendim. Ne hesap üzerinden harcırahı 
hesabettiniz, geçen seneye nispeten mi borçlu 
kaldık, diyorsunuz, hangi hesaba istinaden bu 
harcırahı verdiniz, efendim. 

DAHİLÎYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (De
vamla) — Evvelki tahsisat bitmiş. Tâyin edilen 
memurların birçokları harcırahı verilmeden 
mahallî memuriyetlerine gönderilmiş. Bunları 
tesviye etmşk mecburiyeti var. İkincisi, bun
dan sonra tâyin edilecek memurların da har
cırahlarını vermek mecburiyeti vardır. Arz et
tiğim esbap ve vakayi dolayısiyle harcırah ola
rak bütçede yazılan meblâğ gayrikâfi gelmiş, 
bunun için zam olarak bu tahsisatın kabul edil
mesi lâzımdır. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Refet 
paşa zamanında zannedersem bir zam daha ol
muştur. 

BİR MEBUS BEY — Şimdiye kadar sarf 
olunan miktar ne kadardır"? 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (De
vamla) — Bilmiyorum. 1337 senesine tahsis edi
len miktarın yekûnu.. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — On 
bin liradır. 

DURAK B. (Erzurum) —• Beyefendi, müsa
adenizle bir şey soracağım. Biz, işitiyoruz ki, 
bilâsebep, bilâlüzum. birçok memurlar oradan 
oraya mekik dokur gibi gönderilmiştir. Bu gön
derilen memurlar hakikaten bilâsebep mi gön
derilmiştir? Gönderilmiş ise bunlar hakikatte 
ne için gönderilmiş? Bunlara dair izahat veri
niz. Ondan sonra harcırah verebiliriz. Yoksa on 
para veremeyiz. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (De
vamla) — Buyurduğunuz bilâsebep gönderilen 
memurlar nereye tâyin olunmuş ise onun sara
haten ispatını rica ederim, öyle birçok memur
lar biz bilmiyoruz. Siz bize izahat veriniz. 

DURAK B. (Erzurum) — Beyefendi, zatı-
âlinizin zamanmdakini arz etmek istemiyorum. 
Hâtıra bir şey gelmesin. Binaenaleyh, Meclisin 
teşekkül ettiği günden bugüne kadar, meselâ 
bir livada üç ayda dört mutasarrıf değişmiştir. 
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Bir kazada üç ay içerisinde sekiz kaymakam 
değişmiştir. Bunlara fuzuli harcırahlar veril
miştir. Bunların sebepleri nedir? Artık, biz bun
ları soruyoruz ve bunları biraz şiddetle takib-
etmek istiyoruz. Bunların cevabı verilmeksizin 
bir akçe veremeyiz. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Sen kendi hesa
bına vermezsin. 

DURAK B. (Devamla) — Bunların mesulle
rini meydana koyunuz ve cezasını herkes çek
sin. Bu millet bundan sonra böyle fuzuli, şunun 
bunun keyfi için on para s#rf edemez. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (İstan
bul) — Efendim, Durak Beyefendinin buyur
duğu gibi bilâsebebi kanuni hiçbir memur azle-
dilemez. Memurların azli ve naspı bittabi kava-
nine tâbi bir meseledir. Eğer bendenizden ev
vel böyle aziller, nasıp]ar vâki olmuş ise, onun 
cevabını şimdi burada vermekte mazurum. Eğer 
buna dair bir madde tasrih edecek olursanız 
keyfiyeti tahkik eder ve size izahat veririm. 

DURAK B. (Erzurum) — Zatıâlinizden bu
radan cevap istemiyorum. Fakat şimdiye kadar 
yapılan azil ve nasıpların bir listesini yapınız. 
Sebebi ne imiş tetkikat yapılır ve bunların de-
ğişmel'erindeki sebebi meşru ne ise biz de anla
rız. Ve Heyeti Celileniz buna kesbi ıttıla eder. 
Gayrikanuni bir şey olmadığı anlaşılırsa yeni 
bir tahsisat veririz. Yoksa verilmez mesulleri 
aranır, cezalarını çekerler. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (İstan
bul) — Arz ettiğim veçhile, tahsis edilen meb
lâğ gayrikâfi gelmiş. Şimdi hiçbir yere memur 
tâyin edemiyoruz, tâyin ettiğimiz memurlar 
harcırah talebediyorlar, veremiyoruz, göndere
miyoruz. Ezcümle Adana'ya gönderdiğimiz me
murların harcırahını veremedik. Bu halin ida
mesini Meclis tecviz ediyorsa ve bütün Dahiliye 
umur ve muamelâtını muattal bir halde bırak
mak istiyorsa o başka bir mesele, fakat zaru
ret meydandadır. Ve size arz ediyorum: Gerek 
Kayseri'ye nakil ve gerek Eskişehir; ve Konya'
dan vâki olan harekât bu masrafı büyütmüş, 
binaenaleyh evvelce verilen tahsisatı gayrikâfi 
bir hale getirmiştir. Esbap meydanda iken zan
nedersem bunu Meclisi Âli takdir eder. Ve ona 
göre lâzımgelen tahsisatı verir. 

ŞEVKİ B. (İçjel) — Kanunen hakkı mükte
sepleri olan tahsisatı Meclis verir, efendim. 
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REİS — Muhavere oluyor efendim. Böyle 

müzakere olmaz, rica ederim. 
DURAK B. (Erzurum) — Mesullerini sor-

mıyacak mıyız? sual soruyoruz, vazifemizdir 
rica ederim. Niçin sormıyalım, nereden söyliye-
lim? 

REÎS — Kürsüye geliniz. 
ABDURRAHMAN LÂMİ Ef. (Gazianteb) 

—- Kayseri Mutasarrıfı Ethem Bey bir ay ev
vel oradan niçin kaldırılarak orduya tâyin edil
miştir. 

REİS — Beyefendi oturunuz rica ederim. 
DAHİLÎYE VEKÎLÎ ALÎ FETHİ B. (İstan

bul) — Buna dair cevap verilecektir,, efendim. 
REİS — Encümen namına kim söyliyeeek, 

efendim? 
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Maz

bata Muharriri namına bendeniz söyliyeceğim 
'efendim. 

Geçen sene Muvazenei Maliye Encümenince 
Dahiliye Vekâleti harcırah faslına bir miktar 
para konmuştu. Bilâhara Bilecik'in, Eskişehir'
in, Karahisar'm işgali üzerine birtakım memu
rine harcırah verilerek öteye beriye sevk edil
di. Bu defa da Adana'nm istirdadı dolayısiyle 
oraya giden memurlara harcırah vermek için 
Muvazeneî Maliye Encümeni bu hususta bunu 
kabul etti. Bunun ciheti itirazı yok, Eskişehir'
deki memurlar buraya gelmiş. Bu memurlara 
harcırah verilmiyecck mi? Karahisar işgal al
tına girmiştir, oradan gelecek memurlara har
cırah verilmiyecck mi? Kütahya işgal altına gir
miş, oradan gelecek memurlara harcırah veril-
miyecek mi? Adana'ya gidecek memurlara har
cırah verilmiyecek mi? Muvazenei Maliye En
cümeni harcırah faslını kabul ettiği vakit bu 
hâdiseler vukua gelmemişti ve meydanda de
ğildi. Sonradan bu vakayı fecia vukubuldu. Da
hiliye Vekâletinin borcu vardır, verecektir. Bu
nu bilâmünakaşa kabul ediniz. 

LÜTFİ B. (Malatya) — Efendim, halen 
bütçe Meclise tevdi edilmezden evvel Dahiliye 
tahsisatı olarak yalnız 3,5 milyon kuruş veril
di. Dahiliye Vekâleti bu parayı israf etti, ibzal 
etti. Tamamen imha »etti,-Antalya'dan Mersin'e 
mutasarrıf tâyin olunuyor, harcırahı bir sene
lik maaşına mukabil oluyor. (Handeler) (Kars'a 
sadaları) Maksadınız vermekse, batımı. Kars'a, 
Ardahan'a, Antalya'dan mutasarrıf tâyin edil-
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miş ve gönderilmiştir. Kars denecek yerde Mer
sin'e denmiş kıyamet mi, koptu? Efendim, şim
di bu 3,5 milyon kuruş gitti, yeniden bir tah
sisat daha isteniliyor. Bir daha 3,5 milyon ku
ruş. İstanbul'dan gelen aile harcırahı, ısmarla
nıp gelen memur harcırahı, bu hususta vukua 
gelen suiistimalâtm derecesi Heyeti Celileniz 
.nazarında tamamiyle tesbit edilebilmek için ev
velemirde şimdiye kadar Dahiliye Vekâleti ne
relere, ne miktar harcırah vermiş ise bir cetve
lini yapsın tali ettirsin, bize tevdi etsin, tetkik 
edelim. 

Efendiler altı ay zarfında bir kazada sekiz 
kaymakam değişmiştir. Artık gerek bu sene ve 
gerek gecen sene yapılan, bu israfata bu mille
tin tahammülü yoktur. 

Şimdi efendim, benim teklifim budur, ister
seniz muvafık görün, isterseniz reddedin. Şim
di bugün madem ki, bütçe tasdik olunmamıştır, 
Dahiliye Vekâleti de bunun için bir tahsisat is
tiyor, istediği tahsisata muka.bil verdiğiniz 3,5 
milyon kuruş kimlere verilmiştir? Nereye sarf 
edilmiştir"! Buna dair bir cetvelini yapıp tabı 
ve tevzi ettirsin, bakınız, tetkik ediniz. Bir ye
re altı ay zarfında sekiz memurun gönderildi
ğini siz de görürseniz o vakit lâzım gelenlerden 
sual edersiniz ve icabedenlere tazmin ettirirsi
niz. Ben buradan Antalya'dan Mersin'e demişim. 
Bunun için birçok şeylere meydan verdiniz. Me
selenin ruhunu nazarı dikkate alalım. Bu millet 
buna mütehammil değildir. Bu fuzuli bira mas
raftır. Bu ibzaldir, bu israftır, bunun vebali he
pinizin om uzu udadır, yapmayın bunu. Bunun 
için bu cetvel gelip de tetkik edilmeden on para 
verirseniz indellah ve indelkanun mesulsünüz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim, masraf bütçelerine para tedarik etmek 
müşkülâtı doğrudan doğruya Maliye Vekâletine 
aidolduğu için, bu itibarla zannediyorum ki, He
yeti Oelilenizce bu hususta masraf yapılmaması 
ve mümkün mertebe masarifin önüne geçilmesi 
arzu edildiği gibi, bunu en ziyade şiddetle arzu 
eden bendenizim. 

I^akat maalesef 1337 senesinde cereyan eden 
vekayi, Muvazenei Maliye Encümeninizin bu va-
kayiin hudusundan evvel masraf bütçelerini tet
kik ederken her daireye harcırah nam iyi e kabul 

. ettiği paranın kifayet etmemesi, icabedeeek ka
dar ehemmiyetli bir hal kesbetmiştir. Şunu t e-

— 8 — 
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min edebilrim ki; her daire bütçesinde harcırah 
faslına konmuş olan paranın kısmı âzamini, Da
hiliye Vekili Beyefendinin ve diğer rüfekanm bu
rada izah ettikleri veçhile, bel' eden husus, doğ
rudan doğruya idareten gösterilen lüzum üzerine 
veya münhal bulunan bir mahalle bir memurun 
tâyini suretiyle değil, ıstırari tarzda vukubulan 
münakalâttır. 

Malûm olan ihtimalât üzerine Hükümeti 
merkeziyenin Kayseri'ye gitmesi, ve oradan bura
ya avdet edilmesi ve onu takiben elhamdülillah 
Adana'nm istirdadiyle oraya birçok memurini 
mülkiye ve maliye ve sairenin gönderilmesi, ha
kikaten Muvazenei Maliye Encümeninizin bida-
yeten vakayii tetkik ederek kifayetine kaani ol
duğu erkanım harcırah tahsisatına ademikifaye-
tini intaeetmiştir. Yalnız Dahiliye bütçesinde 
değil, zannediyorum ki, devairi sairenin bütçele
rinde de bu hal vâki olmuştur. Bu hal hakiki ve 
ıstıraridir. Kısmı mühimmi zannedildiği gibi 
keyfî tâyinler, keyfî becayişler ile meydana gel
miş sarfiyattan değildir. 

Lûtfi Beyefendiye cevap vermek istiyorum. 
Buyuruyorlar ki; Dahiliye Vekâletinin harcırah 
faslından şimdiye kadar kimlere ve hangi memur
lara harcırah verilmiş ise bunun bir cetveli tan
zim edilsin. O ceet velin Heyeti Celileniz tarafın
dan müfredatı tetkik edilsin. Tetkikat neticesin
de hakikaten hüsnüistimal edildiğine dair kana
at hâsıl ve yeniden para vermeye lüzum görülü
yorsa para verelim. Yeniden para yerilmesini 
icabettiren esbap ve lüzum arz ettiğim şey
den ibarettir. Fakat arzu buyurdukları gibi 
cetvelin kısa bir müddet zarfında tedarik ve 
ihzarı mümkün değildir. (Gürültüler) Esba
bını arz edeyim; mâlûmuâliniz olduğu üzere, 
harcıraha her hangi şahsın istihkakı varsa, 
onun tahakkuk muamelesi münhasıran merkez
de yapılmaz. Merkezde, yalnız merkezden tâ
yin edilip gönderilen memurların harcırah 
muamelesi vardır. Bir de havale edilen, ma
hallerine verilmiş ve mahallerinden kanun 
veçhile tahakkuku icabetmiş ve tediyesi ik
mal edilmiş olan aksam vardır ki, şimdi bu
yurdukları cetveli tanzim edebilmek için alt
mış üç livaya verilmiş olan havalelerden Da
hiliye harcırah maddesinden kimlere ve ne 
lüzuma mebni ve ne miktar harcırah verildi
ğini telgrafla istemek ve celbetmek lâzım-

. 1337 C : 1 
dır. Zannediyorum ki, bu telgraflarla alına
cak olan malûmat neticesinde vâki olacak 
tetkikat ancak üç ayda buraya gelir. Maale
sef Lûtfi Beyefendinin tekliflerinin kabili
yeti tatbikıyesi yoktur. Bendeniz bu müna
sebetle istenilen teklifatın, bilhassa Hüseyin 
Avni Beyin talebine cevap olacaktır. Henüz 
bütçe Meclise gelmemiştir. Ne için bizden 
para isteniliyor? Gibi bir şey söylediler. Va
kıa 1337 senesine ait Muvazenei Umumiye 
Lâyihasının varidat kısmının tetkikine Mu-
vazeni Maliye Encümenince henüz başlan
mıştır. İkmal edilip Meclise takdim edilmiş 
değil, fakat müsaade buyurursanız bütçenin bu 
seneki tetkik ve meriyeti npktai nazarından 
almış olduğu şekli hulasaten arz edeyim. 

Bidayeten biliyorsunuz ki, eski Muvazenei 
Maliye Encümeniniz masraf bütçelerini tet
kik etmiş ve müteferrik bir surette ayrı ayrı 
tasdikini teklif etmiş ve buna bidayeten mu
vafakat edilmiş ve hattâ Müdafaai Milliye 
bütçesi, yani bütçemizin yüzde yetmişini teş
kil eden Müdafaai Milİiyenin masraf bütçesi 
bu şekilde kabul edilmiş Mi. Sıra diğer mas
raf bütçelerine geldiği zaman Heyeti Celile-
leniz varidat bütçesiyle birlikte Meclise gel
sin, ondan sonra müzakere edelim diye bir 
karar vermiş, Muvazenei Maliye Encümenine 
iade etmiş ve kırk beş kişilik yeni Muvaze
nei Maliye Encümeni teşekkül etmiştir. Yeni 
Muvazenei Maliye Encümeni tetkikata başla
dığı zaman, masraf bütçelerinin tetkikatmı ik
mal ederek heyeti umumiyesinin, Heyeti Ce-
lileniziıı arzu ettiği veçhile tanzim edilme
sinin hayli vakte mütevakkıf olduğunu göre
rek, zaten bütçenin encümene verilmiş olması 
itibariyle, imkânı tatbiki olmadığından, bir 
mazbata hazırlamışı ve Muvazenei Maliye Encü
meninin bu seneye mahsus olmak üzere tesbit 
ettiği masarif kadroları ve masarif itibariyle... 
(Sadede sesleri) - sadettir - mevkii meriyete ko
nulması Heyeti Celilenize bir mazbata ile teklif 
edilmiş idi. Bendeniz birtakım mülâhazatı ka
nuniye dermeyaniyle bunun doğru olamıyacağmı 
söylemiş ve bâzı arkadaşlarım da bunu izah bu
yurmuşlardı. Fakat 14 Haziran 1337 tarihli 
Heyeti Oelilenizin karariyle Muvazenei Maliye 
Encümeninizin masraf bütçeleri için, gerek 
maaş ve gerek masraf olmak üzere tesbit ettiği 
şeylerin miktarını, Temmuz iptidasından itibaren 
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mer'i glmak üzere mevkii icraya koyduk ve eli- ı 
mizde bütçe mahiyetini iktisabetmiş bulunuyor. 
Binaenaleyh Muvazenei Maliye Encümeninizin 
teklifine müstenidolan 14 Haziran tarihli He
yeti Celilenizin kararı, bütçenizin heyeti umu-
miyesinin tasdiki mahiyetinde olmak itibariyle 
biz bunu bütçe olarak tanıyoruz ve bunun hilâ
fına her hangi bir masraf ortaya çıkacak olursa 
Maliye Vekâletiniz «tahsisatınız bitmiştir. Mec
lise müracaat ederek tahsisatınızı almız» ceva
bım vermektedir efendim. Bendeniz de bu mun
zam teklifin lüzum ve zaruretine kaani olmu
ş/umdur. Çünkü başka muamele yapmak imkânı I 
kalmamıştır. (Müzakere kâfi sesleri) 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine 
dair üç takrir var reye koyacağım. Bu takrirler- I 
den birisi Muş Mebusu Abdülgani Bey tarafın
dan verilmiştir. 

Riyasoti (Jelileye I 
1. Müzakere kâfidir. 
2. Suallerin, en vâsi sual mevzuu olan bütçe I 

müzakeresine talikini. 
8. Encümenin teklif ve tasvibinm reye 

vaz'mı teklif eylerim. I 
Muş Mebusu 
Abdülgani I 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el- i 
lerini kaldırsın. Kâfi görülmüştür. I 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Ben de 
bu takrire benzer bir şey arz edeceğim. 

(Müzakere kâfi görüldü sesleri) 

* REİS -— Efendim, müzakerenin kifayet ka- I 
rarından sonra bir zat söz söyliyebilir. Aleyhinde I 
mi söyleyeceksiniz Hüseyin Avni Bey? 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Hakkın
da efendim. Yalnız vekillerin aleyhinde söyliye- I 
ceğim. (Olamaz sseleri) ' I 

REİS — Efendim, rica ederim maddeye dair I 
söylemiyor. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim 
birkaç vekil Dahiliye Vekâletinden gelip geçti. 
Arkadaşlarımız böyle bütçe mesaili mevzuubah- I 
solduğu vakit pek çok seyyiat sayıyorlar. Yal- I 
nız kendilerinden istirham ederim ki ; sözleri 
seyyiata mütaallik olduğu zaman vekilleri ya
kasından tutup buraya getirmeli, fazla masraf I 
ediyorsa o vakit gelip.... j 
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DURAK B. (Erzurum) — Bunu bulamıyo

ruz. Vekiller hep birbirlerine atıyorlar. Ben he
sap istiyorum rica ederim. İşte şimdi yine yeni 
zam istiyorlar. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — İkinci 
vekil bey vekâleti bil âhara deruhde buyuruyor. 
Bakıyor ki, kasada on para yoktur. Bizden pa
ra istiyor. Bu paraları ne yaptınız diye vekil 
beye soruyoruz. O vakit diyor ki, kaymakam ve 
mutasarrıflar tebdil edilmiştir. Halbuki bunları 
o zaman şu israfata meydan vermemek için is
tizah etmiyorsunuz da, şimdi böyle emrivakiler 
üzerine, ölüler üzerine ağlar gibi arkadan söy
lüyorsunuz. Vakıa tâyinlerde çok hata var. Me
selâ geçen gün tahakkuk ettiği gibi, bâzı ku
mandanlarla geçinemez diye valiler arasında, tâ
yinler ve tebdiller oluyor. Evvelki Dahiliye Ve
killeri, kumandanlar bir mülkiye memuru hak
kında yazar yazmaz hemen itaat ediyorlardı. 
Zannederim ki, Fethi Bey buna itaat etmiyorlar. 
Meselâ Erzurum Valisi Kars'tan ve Kağızman'
dan böyle geldi. Fakat ben de ne için geldiğini 
soramadım. Binaenaleyh bugün bunun için sor
mak doğru değildir. Şimdi her halde bütçenin 
harcırah faslında para. yoktur. Para verilecek
tir ve başka da çaresi yoktur. (Gürültüler) 

DURAK B. (Erzurum) — Reis Bey müsaa
de buyurur musunuz benim de buna dair birkaç 
sözüm vardır. 

REİS — Efendim istediğiniz vakitte buraya 
çıkıp söylersiniz. 

DURAK B. (Erzurum) — Müsaade ediniz 
de söyliyeyim efendim. 

REİS — Efendim maddeleri reyinize arz 
edeceğini, 

Dahiliye Vekâletinin 1337 senesi bütçesinin 151 
nci faslının birinci memurin harcırahı maddesi
ne otuz bin lira tahsisat itası hakkında Kanun 

MADDE 1. — Dahiliye Vekâletinin 1337 se
nesi bütçesinin 151 nci faslının birinci memurin 
harcırahı maddesinden otuz bin liranın sarfına 
mezuniyet verilmiştir. 

REİS — Efendim birinci maddeyi kabul bu
yuranlar lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
meriyülicradır. 

— 10 — 
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REİS — İkinci maddeyi kabul edenler lüt

fen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Dahi^ 
üye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

BE IS — Efendim, üçüncü maddeyi kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Efendim, heyeti umumiyesi tâyini esami 
ile reyi âlinize vaz'edilecektir. 

LÛTFl B. (Malatya) — Beis Bey, benim de 
bir takririm vas* idi, okunmadı. 

BEÎS — Müzakerenin kifayeti kararından 
sonra vermiştiniz. 

Efendim, müsaade buyurursanız Hariciye 
Vekili Yusuf Kemal Beyefendi bâzı izahatta 
bulunmak üzere bir celsei hafiye teklif ediyor
lar. Muvafık görürseniz beş dakika teneffüsten 
sonra celsei hafiye akdedelim. 

(İkinci Celse hafidir) 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
BEÎS — Beisisani Dr. Adnan Beyefendi 

KÂTİP : Mahmud Said Bey (Muş) 

BEÎS — Efendim, Dahiliye Vekâletinin 
1337 senesi bütçesinin 151 nci faslının birinci 
memurin harcırahı maddesine otuz bin lira tah
sisat itasına dair olan kanunun reye vaz'mda 
167 zat hazır bulunmuştur. 33 redde karşı ka

nun 134 reyle kabul edilmiştir. 
Pazartesi günü içtima etmek üzere celseyi 

tatil ediyorum. 

Saat : 4,5 
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Dahiliye Vekâletinin 1337 senesi bütçesinin 151 nci faslının birinci memurin harcırahı maddesine 

otuz bin lira tahsisat itasına dair kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Enver B. (İzmir), Cevdet B. ('Kırşehir), 
Mesud B. (Karahisarı Şarki), Mehmed Vasfı B. 
(Karahisarı Şarki), Mustafa Kemal B. (Ertuğ
rul), Sadeddin B. (Menteşe), Mahmud Celâl B. 
Saruhan), Mehmed Şükrü B. (Gümüşane), ilam
dı Et'. (Diyarbekir), Abdülgani B. (Muş), Şeyh 
Servet E l (Bursa), Esad B. (lâzistan), Emin 
B. (Erzincan), Ruşen B. (Gümüşane), İsmail 
B. (Erzurum), Hakkı Pş. (Niğde), Tevfik B. 
(Erzincan), Dr. Adnan B. (İstanbul), Sırrı B. 
(İzmit), Mustafa Kemal Pş. (Ankara), Atıf B. 
(Kayseri), Sıdkı B. (Malatya), Ramiz B. (Der
sim), Ali E l (İçel), Halil İbrahim E l (İzmit),. 
Cevdet B. (Kütahya), Hafız Hamdi E l (Biga), 
Şerif B. (Sinob), Tun ah Hilmi B. (Bolu), Ah-
med Nuri E l (Batum), T)ı\ Fuad B. (Bolu), 
Emin E l (Aydın), Fethi B. (İstanbul), Ferid 
B. (Çorum), Mustafa Fehmi E l (Bursa), Os
man B. (Lâzistan), Ali Rıza B. (Kars), Hamid 
B. (Biga), Ali Rıza B. (İstanbul), Osman Kadri 
B. (Muş), Hacı Süleyman E l (İzmir), Tahsin 
B. (Aydın), Ata B. (Niğde), SadıkB. (Kırşehir), 
Ragıb B. (Gazianteb), Necati E l (Lâzistan), 
Fikri B. (Gene), Mustafa B. (Karahisarı Şarki), 
Mustafa B. (Gümüşane), Mehmed Niyazi E l 
(Eskişehir), Halil Hülki E l (Şiirdi, Hamdi B. 
(Ertuğrul), Hakkı B. (Ergani), Ragıb B. (Kü
tahya), Hüseyin Avni B. (Kozan), Kadri B. (Di
yarbekir), Yusuf Kemal B. (Kastamonu), Zülfi 
B. (Diyarbekir), Dr. Fikret B. (Kozan), Hüsrev 
B. (Trabzon), Ali Süruri E ! (Karahisarı Şarki). 
Nuri B. (Bolu), Nükhet B. (Ergani), Sadullah 
B. (Bitlis). Ali B. (Karahisarı Sahib), Musa Kâ
zım E l (Konya), Dr. Mazhar B. (Aydın), Ziya 

B. (Kângırı), Âlim E l (Kayseri), Mehmed Sa
lih E l (Erzurum), Mustafa. B. (Tokad), Ali Ve
fa B. (Antalya), Devriş Ef. (Mardin), Mahmud 
Esad B. (İzmir), Arif B. (İstanbul), Behçet B. 
(Kângırj), Rıza Varmk. B. (Sinob), Hasan B. 
(Trabzon), Mazhar'B. (İstanbul), Sıddık B. (Co
rum), Faik B. (Edirne), Ömer Yrehbi E l (Kon
ya), Rifat B. (Konya), Mustafa Lûtfi E l (Si
verek), Yasin B. (Oltu), Hacı Ahmed E l (Muş), 
Rauf B. (Sivas), Hüsnü E l (İstanbul), Yahya 
Galib B. (Kırşehir), Hafız İbrahim E l (İspar
ta) , Esad E l (Aydın), Şeyi d Hüseyin B. (Er
zincan), Abdullah Azmi Ef. (Rskişehir), Necib 
B. (Ertuğrul), Hakkı B. (Van), İsmail Şükrü 
E l (Karahisarı Sahih), Haydar B. (Kütahya), 
Hafız Meihmed B. (Trabzon), Di-. Refik B. (Ba-
yezid), Necati B. (Erzurum), Mehmed B. (Biga), 
Memduh B. (Karahisarı Şarki), Mustafa Hilmi 
E l (Niğde), Mehmed Bl (Adana), Hamdullah 
Subhi B. (Antalya), Suad B. (Kastamonu), Hü
seyin B. (Elâziz), Halil B. (Krluğrul), Mustafa 
E l (Ankara), Hasan Basri B. (Karesi), Hüse
yin Avni B. (Erzurum), Şakir B. (Ankara), Ali 
Vâsıf B. (Gene), Neemeddin U. (Siird), Hacı 
Garib Ağa (Malatya), Operatör Binin B. (Bur
sa), Neşet B. (İstanbul), Yunus Nâdi B. (İzmir), 
Zekâi B. (Adana), Süleyman Sırrı. B. (Yozgad), 
Emir Pş. (Sivas), İlyas Sami B. (Muş), Müfid 
E l (Kırşehir), Şükrü B. (Canik), Fahreddin B. 
(Kars), Eyüb Sabri B. (Bskişehir), Şevki B. 
(İçel), Yusuf Ziya B. (Bitlis), Ali Ulvi B. (Bur
dur), Salâhaddin B. (Mersin), Ahmed Fevzi Ef. 
(Erzincan), Ömer Mümtaz B. (Ankara), Mus-

i tafa B. (Dersim), Mahmud Said B. (Muş). 

(Reddedenler) 

Talıir E l (Kângırı), Celâl Nuri B. (Gelibo
lu), Abdürrahman Lâmi E l (Gazianteb), Hacı 
Veli E l (Eskişehir), Şeref B. (Edirne), Osman 
Nuri B. (Bursa), Arif B. (Bitlis), Besim Atalay 
B. (Kütahya) ,Aİİ Haydar B. (Genç), Tufan B. 
(Hakkâri), Abdülgafur E l (Karesi), Nebil Ef. 
(Karahisarı Sahib), Celâl B. (Gene), Hamdi B. 
(Gene), Hasan Sıddık B. (Van), Emin B. (Er

gani), Besim B. (Kastamonu), Sabri B. (Kasta
monu), Hüsnü B. (Bitlis), Lûtfi B. (Malatya), 
Dursun B. (Çorum), Hacı Nuri Ef. (Siird), Re
sul B. (Bitlis), Hasan Hayri B. (Dersim), Hay
dar Lûtfi B. (İçel), Sırrı B. (Ergani), Şevket 
B. (Bayezid), Hacı Feyzi B. (Elâziz), İbralhim 
B. (Karesi), Mehmed Nadir B. (İsparta), Kadri 

B. (Siird). 
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