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BÎRÎNCÎ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 1,50 

REİS — İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Mahmud Said Bey (Muş), Atıf Bey (Kayseri) 

REİS — Efendim, ekseriyet var. Celseyi kü-
şadediyorum. Zaptı sabık hulâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 
Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi

nin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hu
lâsası kıraat ve tashihari kabul olundu. Heye
ti Vekileden mevrut 1338 senesine ait Matbuat 
Müdiriyeti bütçesi Muvazenei Maliye Encüme
nine, Bir mukavelenamenin feshi hakkında He
yeti Vekileden mevrut tezkere İktisat Encüme
nine, Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Ankara'-
daki izdihama dair sual takriri Dahiliye ve Sıh
hiye vekâletlerine, İstanbul Mebusu Ali Rıza 
Beyin, İstanbul Hükümetince satılan eşyaya 
dair sual takriri Müdafaai Milliye, Maliye ve 
Nafıa vekâletlerine, Edirne Mebusu Şeref Be
yin, mesaili muhtelife hakkındaki sual takrir
leri Şer'iye, Hariciye, Adliye, İktisat ve Maa
rif vekâletlerine, Erzurum Mebusu Hüseyin 
Avni Beyin, Sansür hakkındaki sual takriri 
müstaceliyet karariyle Dahiliye Vekâletine ha
vale olundu. Zaptı sabık hulâsasının tashihan 
kabulüne mebni, Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Be
yin, Bir meselei dâhiliye hakkındaki istizah 
takriri tekrar reye konularak kabule iktiran et
medi ve sahibi tarafından suale tahvil olundu
ğundan Dahiliye Vekâletine tebliğ kılındı. Yu
nus Nâdi Beyin Heyeti Vekileye beyanı itimad-
olunmasma dair takriri tekrar tâyini esamiyle 
reye vaz'olunarak 26 müstenkif, 6 muhalife kar
şı 159 reyle itimat kabul olundu. Bilâhara Ne-
vahi Kanununun müzakeresine geçilerek 43 neü 
maddesi aynen kabul; 44, 45, 46, 47, 48, 49 ncu 
maddeleri encümene iade ve 50 nci madde ay
nen kabul ve 51 nci madde tayyedildi. 52 nci 
maddenin 1, 2, 3, 4 ncü fıkraları aynen kabul 
olunarak teneffüs için Celse tatil olundu. 

îkinci celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı Riyasetle

rinde bilinikat Ankara Mebusu Hacı Mustafa 
Efendinin, Mecburi ziraat hakkındaki emrin 
geri alınmasına dair temenni takriri kıraat edi
lerek tasviben İktisat Vekâletine havale olundu. 
Burdur Mebusu Ali Ulvi Beyin, Muhassatını 
tamamen almak şartiyle maluliyetine binaen 
Meclise devamda muhayyer bulunması hakkın
daki takrir kabul edildi. Bir meselenin müza
keresi için hafi celse akdi on beş imzayla tek
lif edildiğinden salon samiinden tahliye edilerek 
reye vaz'olunmuşsa da kabule iktiran etmedi
ğinden celsei aleniyeye devamla Nevahi Kanu
nunun 52 nci maddesinin 5, 6, 10, 11 nci fıkra
ları aynen, 7, 8, 9, 12, 13 ncü fıkraları tadilen 
kabul ve 14 ncü fıkrası encümene iade olunarak 
Perşembe günü mevcut ruznameyle içtima olun
mak üzere Celseye nihayet verildi. 

İkinci Reisvekili " Kâtip 
Konya Muş 

Musa Kâzım Mahmud Said 
Kâtip 

Kayseri 
Atıf 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var 
mı ? • Zaptı, sabık aynen kabul olundu. 

2. — BEYANAT 

1. — Bayezid Mebusu Şevket Beyin, bir iç
tima evvel şahsına hakeret vâki olduğuna dair 
beyanatı. 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Reis Bey müsaade 
buyurun şahsıma tecavüz vâki olmuştur. Mec
lisi Âliye arz edeceğim. 

Efendim; Meclisi Âliniz daima nezaket ve 
nezaheti muhafaza eder. Binaenaleyh Meclisi 
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Aliniz içtihat ve kanaat yeridir. Burada her-
kes içtihat ve kanaatinde serbesttir. Bu mülâ
hazaya binaen sabahleyin efendiyle beraber Mec
lise geldik. Koridorda gezerken mesele Kür-
distan'a gönderilen Heyeti Tenviriyeye intikal 
etti. Herkes kanaatine göre söz söyledi. Aca
ba bundan bir faide var mı, yok mu? (Gürül
tüler) Müsaade buyurun efendim, çok rica ede
rim, söyliyeceğim. (Devam sadaları, gürültü
ler) 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Efendim; 
Heyeti Umumiyede olmuş bir mesele olsaydı ar
kadaşımız kendisini müdafaa ederdi. Müdafaa 
hakkıdır. Fakat, hususi bir meseledir. 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Müsaade buyuru
nuz efendim; rica ederim. Beni öldürünüz an
cak buradan indiriniz, yoksa söyliyeceğim. Hiç 
çare yok. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Öyleyse 
hariçte kavga edenlerin hepsi çıksın burada söy
lesinler. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) — 
Hariçte cereyan eden vaka hakkında bu kürsüde 
söz söylenmez. 

ŞEVKET B. (Devamla) — Söyliyeceğim 
efendim, söyliyeceğim. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Bir me
bus hakkında hariçte takibat yapılamaz ki, 
oraya söylesin. Tabiîdir ki, burada söyliyecektir. 
Çünkü sıfatı mebusiyeti vardır. Söylesin, dinli
ydim. (Gürültüler) (Divanı Riyasete müracaat 
ediniz sadaları) 

ŞEVKET B. (Devamla) — Efendiler; ben 
Divanı Riyaset filân tanımam. Meclisi Âliye arz 
edeceğim. 

NEŞET B. (İstanbul) — Nasıl Divanı Riya
seti tanımıyorsun? Kanuna tecavüz ediyorsun. 

ŞEVKET B. (Devamla) — Meclisi Âliyi ta
nırım. Divanı Riyaseti tanımam efendim. Namu
suma tecavüz ediliyor, nasıl ve ne için söylcmi-
yeceğim? Hakkı kelâmım yoksa bırakalım, çıka
lım, memlekete gidelim. Namusuma tecavüz vâ
ki olmuştur. Elbette söyliyeceğim. (Şiddetli gü
rültüler) (Söylesin dinliydim sadaları, devam 
sadaları) 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Reis 
Efendi; usulü müzakereye dair söz söyliyeceğim. 
Eğer dinlemiyen varsa lütfen reye koyun, gü
rültü olmasın. I 
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i ŞEVKET B. (Devamla) — Efendiler, Mecli-
I si Âlinizde hakkı kelâmım yok mudur? (Var ses

leri, devam sadaları) Bizim namusumuz yok mu
dur? öyleyse aşağıya inelim. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — İn aşağıya, bi
zim hakkımız yoktur. İn Şevket Bey, söylemeyi
niz. (Söylesin sadaları, lüzumu yoktur sesleri) 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Reis Bey, müsaade buyurulur mu? 

(Bu esnada Riyaseti Rauf Beyefendi işgal et
tiler.) 

REİS — Arkadaşlar, çok rica ederim. Sükû
neti muhafaza edelim. Buyurunuz Şevket Bey. 

ŞEVKET B. (Devamla) — Efendiler; uğra
dığım bu hakaretten dolayı halimi arz ederken 
Meclisi Âliye karşı çirkin manzara arz ettiğim
den dolayı kendimi bedbaht addederim. (Gürül-

I tüler) İşte söylemiyorum. (Söyleyiniz sadaları) 
REİS — Rica ederim müsaade buyurunuz. 

Şevket Beyefendi sözünü söylemekte devam eder
ken bilâhara sözünden nükûl etti. Muvafakat 
buyurursanız ruznamedeki mevadda geçelim. 
Kendilerine ait size bir şikâyeti varsa usulünce 
Divanı Riyasete verirler. Divanı Riyaset tahki
katını yapar, sonra Heyeti Aliyenize arz ederiz. 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Ben o tahkikatı 
da istemiyorum. Müsaade buyurur musunuz bir 
kelime arz edeyim ? Yalnız bizde de his var. İti
dalle söyliyeceğim sözden dolayı Neşet Bey orada 
bağırarak beni gazaba sevk etti. Eğer biz bu 
memleketin evlâdı değilsek bizi çıkarın. 

REİS — Rf endim; Şevket Bey zannediyorlar 
ki, Neşet Beyin sözlerini ben halledeceğim. Bu 
mümkün değil. (Her vakit böyle söylüyor sesleri) 
Efendiler; hepimiz bu memleketin en aziz evlât
larıyız, en muhterem evlâtlarıyız. Bazan Mec
liste olan asabiyet dolayısiyle suitefehhümler ola
bilir. Fakat bunda hiçbir suimaksat tasavvur edi
lemez. Rica ederim, sükûnetinizi muhafaza ediniz 
efendim. 

4. — LÂYİHALAR 

1. — Mükellefiyeti nakliyei askeriye hakkın
da kanun lâyihası 

REİS — Efendim; nakliyatı askeriye mükel-
j lefiyeti hakkında bir lâyihai kanuniyenin gönde

rildiğine dair Heyeti Vekile tezkeresi var, bunu 
muvafakatinizle Müdafaa! Milliye ve Muvazenei 
Maliye encümenlerine gönderiyoruz. 
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2. — Kaza malmüdürlerinin Maliye Vekâle

tince tâyin edilmelerine dair kanun lâyihası 

REÎS — Kaza malmüdürlerinin tâyini hak
kında icra Vekilleri Riyasetinden mevrut tezke
re var. Kavanini Maliye Encümenine gönderi
yoruz. 

5. — TEZKERELER 

1. — Muinsiz efrat aileleri maaşatı hakkında 
bir karar ittihaz edilmesine dair Müdafaai Mil
liye Vekâleti tezkeresi 

REÎS — Muinsiz efrat maaşatı hakkında bir 
karar ittihazına dair Müdafaai Milliye Vekâleti
nin tezkeresi var. Bütçe ile tevhiden müzakere 
edilmek üzere, muamele yapacağız, efendim. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Bu 
mesele hakkında gerek Muvazenei Maliye Encü
meni ve gerekse Kavanini Maliye Encümeni ve 
Müdafaai Milliye Encümeni Mazbata Muharrir
leri birleşmişler, bir karar ittihaz etmişlerdi. 
Zannederim bu ruznamei müzakerattadır. Bu
nun ikisi tevhidedilsin. Tekrar müzakere edil
meye mahal kalmasın. 

REÎS — Kemal Bey, ruznamei müzakerata 
alınmasını mı teklif buyuruyorsunuz? 

MUSTAFA KEMAL B. (Devamla) — Za
ten ruznameye alınmıştır, efendim. 

REÎS — Efendim, Mustafa Kemal Bey ar
kadaşımız muinsiz efrat maaşatı hakkında bir 
karar ittihazı lüzumuna dair Müdafaai Milliye 
Vekâletinin tezkeresinin ruznameye alınmasını 
teklif ediyor. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis 
Bey ruznamede olan teklifle birleşsin. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Reis Bey, Kavanini 
Maliye Encümeninde buna dair birtakım müste-
diyat da var. Hepsi birleştirilerek Heyeti Ve-
kilece bu muinsiz efrat ailesine verilecek maa-
şat için tanzim edilen kanunla Öyle bir lâyihai 
kanuniye mevcutsa birleştirilmek üzere buraya 
verilmesi lâzımgelir. Bu işin Kavanini Maliye
ye gitmesine lüzum ve mahal yoktur. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Reis Bey 
bir kere okunsa daha muvafık olur. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — 
Efendim, muinsiz efrat ailelerinin terfihi için 
Heyeti Celilece esaslı bir karar ittihaz etmek üze
re Kavanini Maliye Encümeni Muvazenei Mali-
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ye ve Müdafaai Milliye encümenleri mazbata 
muharrirleri içtima ettiler; bu bapta bir karar 
ittihaz ettiler ve bu ittihaz edilen mazbata He
yeti Umumiyeye tebliğ kılınmıştı. Bu mazbata 
ile birleştirilsin, her ikisi müzakere edilsin, 
mesele bitsin. 

REÎS — Efendim, müsaade buyurursanız 
bir kere gelen tezkere okunsun, Heyeti Umumi-
yece malûm olsun. 

B. M. M. Riyaseti Celilesi Huzuru Sâmisine 
Silâh altında bulunan efradı askeriyenin muh

tacı muavenet ailelerinin bir seneden beri tarafı 
Hükümetten maaşları kat'edildiği ve mahallî be-
lediyeleriyle Müdafaai Hukuk cemiyetleri tara
fından da iaşeleri temin olunamamakta olmasın
dan dolayı işbu ailelerin perişan ve merhamete 
şayan bir hale geldikleri müracaat ve müstedi-
yatı mütevaliyeden anlaşılmakta olduğundan 
bunların bir dereceye kadar infak ve Medarlarını 
temin ve tatmin için bir karar ittihazına emir ve 
müsaade Duyurulmasını arz ve istirham eylerim 
olbapta... 

26 Şubat 1338 
Müdafaai Milliye V. 

Kâzım 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim 
muinsiz efrat ailesine verilegelmekte olan para
yı geçen sene Maliye Vekili hiçbir karara müs-
tenidolmıyarak hodbehod bütçeye ithal etmemiş
tir. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Hayır bendeniz değilim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Hasan 
Bey değil, Ferid Beydir. Bilâhara Hükümet ye
ni bir teklif atta bulunmuştur. Fakat Kavanini 
Maliyi; bunu kabul 'etmemiş, kemakân paranın 
verilmesini tahtı karara almıştı. Bilâhara Muva
zenei Maliye de bu hususta ittifak etti. Verile
gelmekte olan otuz kuruşun sureti salimede tevzii 
için üç encümenin mazbata muharrirlerinden 
mürekkep bir encümen teşefkkül etti. Bunların 
tevziini tanzim için yaptıkları mazbata Kavanini 
Maliyeye havale olunmuştu. Kavanini Maliye her 
üç ayda bir diğer masarife takdimen bunun ve
rilmesi için bir nizamname yapılmasını teklif 
ediyor. B,u da tabiî Maliye Vekiline aittir. Esa
sen bu müzakere edilecek bir mesöle değildir. Mü
saade buyurulursa bir nizamname yapılmasına 
encümen karar vermiştir, bunun hem'en ruzna-
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meye alınarak Maliye Vekâletine havale Duyu
rulması lâzımdır. Efrat ailelerine her üç ayda 
bir para verilecektir. Bu esas kabul edildi ve her 
şeye takdimen buna da riayet etmiyen memurun 
tard edilmesi esası ka'bul 'olunmuştur. Binaen
aleyh Kavanini Maliyece yapılaca'k başka Ibir şey 
yciktur. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim, müsaade buyurun. Muinsiz 'efrat maa
şatının tesviyesi için Hüseyin Avni Beyefendinin 
de buyurduğu veçhile, burada birçok müzake-
rat cereyan etmiş ve müstaceliyeti de Heyeti 
Celilece tahtı karara alınmış ve 1337 bütçe
sinde muinsiz efrat maaşatı için tahsisat 
konmamıştır. Verilememesi esbabı da budur. 
Kavanini Maliye Encümeninde tahsisatın bir
kaç aylığının birleştirilerek verilmesi veya 
ahar bir şekli tesviye düşünülmüştür. 1338 
senesi geldi, avanslarla idarei umur ediyo
ruz. Aldığımız avansların sarfiyatı tama
men 1337 bütçesi mevaddma ve esasatına göre 
devam ediyor. Binaenaleyh sene ilerliyecek 
olursa munsiz efrat ailesinin maaşatının ade-
mitesviyesi 1338 de de temadi edecektir. Me
sele müstaceldir. Bendeniz de bu meselenin 
biran evvel ruznameye alınmasını teklif edi
yorum. Çünkü bütçenin tasdikine kadar 
böyle devam olunursa uzun bir zaman daha 
munsiz efrat maaşatının tesviyesiz kalma
sını intacetmiş olacağız ki, pek hayırlı bir 
şey değildir. Her taraftan şikâyet tevali edi
yor. Her halde mesele bir an evvel halledil
mek lâzımdır. Bunun müstacelen ruznameye 
alınarak müzakeresini bendeniz de teklif edi
yorum. 

CEMÎL B. (Kütahya) — Bu teklif Mu-
vazenei Maliye Encümeninden geçmiş midir? 
Geçmedikçe müzakere edemeyiz. Elimizde Ni
zamname var. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Devam
la) — Geçmiştir efendim ve hepsi Muvazenei 
Maliye Encümeninizin ve Heyeti Celilenizin 
malûmatı tahtında cereyan etmiştir. Zatıâli-
niz mezun olarak bulunuyordunuz. Bunun üze
rine burada uzun uzadiye müzakere, cere
yan etmiştir. Encümenin mazbata muharrir
lerinden mürekkep bir encümeni mahsus ma
rifetiyle bu meselenin süratle intacı tahtı 
karara alınmıştır. Şu halde, müstacelen ruz-
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nameye alınarak bu işin bir an evvel müza
kere ve intacını teklif ediyorum. 

REÎS — Efendim Maliye Vekili Beyefen
diyle diğer rüfekayı kiramın tekliflerinde 
yakınlık var Muvafık görüyorsanız müsta
celiyetle bu meseleyi ruznameye alalım. (Pek
âlâ muvafık sadaları) 

8. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Aydın Mebusu Esad Efendinin, Üçün
cü İçtima senesinin açılması münasebetiyle teb
rik telgraf* 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Asıl ve necip milletimizin tarihî ve kutsi 

Meclisimizin senei devriyesi münasebeti celi-
lesiyle rüfekayı vâcibülihtiramm temadii muvaf
fakiyetleri ve kahraman ordumuzun tevalii mu-
zafferiyetleri duasını hulâsu kalble tilâvet eyle
rim. 

Denizli mmtakasmda mukim 
Aydın Mebusu 

Esad 

9. — MAZBATALAR 
1. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, ruzna-

mei müzakeratın tesbiti hakkında kanun teklifi 
ve Lâyiha Encümeni mazbatası 

REÎS — Ruznamenin şekil ve usulü tertibine 
dair olan teklifin Kanunu Esasi Encümenine tev
diine dair Lâyiha Encümeni mazbatası var, oku
nacak. 

Lâyiha Encümeni mazbatası 
Ruznamei müzakeratın şekil ve usulü tertibi

ne mütaallik Kütahya Mebusu Cemil Beyin en
cümenimize muhavvel lâyihai kanuniyesi şayanı 
müzakere görülmekle Kanunu Esasi Encümenine 
havalesi lüzumu tezekkür kılındı. 

Lâyiha En. Reisi Mazbata Muharriri 
Lâzistan Yozgad 

Esad Süleyman 
Kâtip Aza Âza 

Ertuğrul İsparta Ergani 
Necib Hacı Tahir Emin 

Âza Âza 
Ruşen 

CEMÎL B. (Kütahya) 
liyet karariyle... 

Reis Bey müstace-
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MUSTAFA B. (Tokad) — Ey.canım her şey ı 

müstaceliyet karariyle olur mu? Çıkmadıktan 
sonra? 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Bu olsa olsa 
Nizamnamei Dahilî Encümenine gitmesi icabeder. 
Sonra ayrıca bu mesele hakkında ruznameye gi
recek bir madde daha vardır. Bu da müzakere I 
edilirse daha iyi olur. 

REİS — Efendim teklifin Nizamnamei Da- | 
hilî Encümenine havalesini tensip buyurursanız | 
oraya tevdi edelim. (Muvafık muvafık sesleri) j 

6. — TAKRİRLER 

±m — Saruhan Mebusu Reşad Beyin, maaşatm 
siyyanen tevzii hakkında temenni takriri 

REİS — Efendim maaşatm siyyanen tevzii 
hakkında Saruhan Mebusu Reşad Beyin bir tak
riri var. 

Riyaseti Celileye 
Cephei harbdeki efrat ve zâbitan maaşatı da

ima tercihan ve takdimen tediye ve tevzi olun- | 
mak şartiyle gerilere ve merkezi Hükümetle bil
ûmum mülhakata ait maaşatm 1338 Martından ı 
itibaren tediye ve tevziatına aynı zamanda mü
başeret olunarak nerede ve kim olursa olsun I 
hiçbir kimsenin maaşı diğerine nispetle tedahül 
ve teehhürde kalmaması hususuna kararı katî 
verilerek bu kararın Maliye Vekâletine tebliğ 
Duyurulmasını arz ve teklif eylerim. 

Saruhan Mebusu 
Reşad 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim 
biz bu muamelenin bu tarzda cereyan ettiğini bi
liyoruz. Bunun hilâfında hareket edenler varsa 
onların tecziyesi cihetine gidelim. Mamafih bir 
daha karar verelim. Esasen bunun başka suretle 
yapıldığına kaani değiliz. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Efen
dim memurin maaşatmm siyyanen itası kendile
rinin tehvini ihtiyacına badi olacağı malûmdur. 
Geçenlerde aldığım bir mektuptan mülhakatta 
altı aydan beri maaş almıyan memurin olduğunu 
anladım. Bunlar her suretle maaş alınmamasın
dan dolayı müteessirdir. Bu takrir pek varittir. 
Münderecatı pek elimdir. Memurlara siyyanen 
maaş verilmesini ve her birerlerinin ihtiyaçlarının, 
mümkün mertebe süratle tehvinini bendeniz tek- | 
Jif ediyorum, { 
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MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) -

Efendim, evvelâ Mustafa Kemal Bey arkadaşımı
zın bu sözünün umum hakkında hakikate muva
fık olmadığını arz etmek isterim. Memurinin altı 
aydır maaş alıp almadıklarını mektuba müsteni
den beyan buyuruyorlar. Bir iki memurun belki 
bir ilişik dolayısiyle altı ay maaş almadığı olabi
lir. Fakat memleketimizde memurinin altı ay ma
aş almaması hilafı hakikattir. İtiraf ederim ki, 
bâzı müsavatsızlıklar vardır. Fakat bu müsavat
sızlık, bu teehhür muamelâtı nakdiyenin, postala
rın ve sair ahvalin icabatı olarak muntazaman 
cereyan etmesine muvaffakiyet hâsıl olamamasın
dan ileri geliyor. Fakat buyurdukları gibi umum 
memurinin altı ay maaş almadıkları hakikata mu-
karin değildir. Müstesna olarak böyle bir iki me
murdan mektup alabilirler. Onun da bir esbabı 
olur, ilişiği olur. 

RİFAT B. (Kayseri) — Memurinin altı ay
dır maaş almadıklarını ben ispat ederim. 

MALİYE VEKÎLİ HASAN B. (Devamla) — 
Ben de çok şeyler ispat ederim. Marttan itibaren 
Heyeti Aliyeniz bu müsavatı her yerde tasvip" 
buyurursa, yani birinin diğerinden farklı mu
amele görmemesini isterse, evvelâ ordudan br.ş-
lıyarak bu tesviye muamelesinin halledilmesini 
arzu ediyorsa zaten Heyeti Vekileniz düşünmüş 
ve bu hususu takarrür ettirmiş olduğundan 
muhteviyatı bizim düşündüğümüzün aynı olan 
bu takriri bize havale ediniz. 

NUSRET Ef. (Erzurum) — Hasan Beye
fendi bir seneden beri eytam ve eramilden ma-
dudolan şu kadın maaş alamamışt1!'. Ve senedi de 
şunlardır. 

MALİYE VEKtLİ HASAN B. (Devamla) 
— İlişiğini de sordunuz mu efendi hazretleri? 

NUSRET Ef. (Erzurum) — Hiçbir ilişiği 
yoktur. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Lütfen daireyi teşrif buyurunuz, ilişiğini 
bendeniz söyliyeyim. 

NUSRET Ef. (Erzurum) — Binbaşı Şakir 
Efendinin ailesi maaş almamış. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Efendim belki bir ilişiği vardır. Tahkik bu
yurdunuz mu? Yoklama muamelesi ve saire ya
pılmış mıdır? 

NUSRET Ef. (Erzurum) -~ Niçin yapılma
mıştır? 
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MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 

— Müracaat vâki olmamıştır. Onun için yapıl-
mann/ştır. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) 
— Müsaade buyurun, arz edeceğim şeyler var. 
İşgale uğrıyan mahaller memurlarının bulundu
ğu mahalden nısıf maaş almasına emir vermiş-' 
siniz. Halbuki diğer memurlar maaşlarını ta
mamen aldıkları halde işgale uğrıyan mahaller 
memurini, muhacirler, hem hicret sefaletine mâ
ruzdur, hem de altı aydır maaş aldıkları yok. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Bendenizin istirhamını., böyle sureti husus i-
yede beyanı mütalâa buyurmayınız. Zatıâlinizin 
aldığı malûmat, bir iki mahalden, bir iki me
murdandı r. İstirham ederim, bunun hepsinin böy
le olduğunu söylemeyiniz; iddia etmeyiniz... 

REİS — Efendim; mesele tenevvür etti, tak
riri reye koyacağım. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) -
Efendim teklif veçhile Meclisi Âliden bir karar 
suretinde gitmesin. Mademki İcra Vekilleri He
yeti de bu lâzimeyi düşünmüştür. Binaenaleyh 
bu takririn Heyeti Vekileye havalesi suretiyle 
işin neticeye isali daha muvafıktır. 

REİS — Takrir bir kararı katî istiyor. AH 
Süruri Efendiyle Salâhaddin Bey de bir teklif
te bulunuyorlar ki; takririn tasviben Heyeti 
Vekileye gönderilmesi... Takririn tasviben He
yeti Vekileye gönderilmesini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Tasviben gönderilmesi kabul 
edilmiştir. 

2. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, Di
van kâtiplerinin ona iblâğına dair takriri 

REİS — Divan kâtiplerinin ona iblâğı hak
kında Erzurum Mebusu Salih Efendinin, tak
riri var. Nizamnamei Dahilî Encümenine gön
deriyoruz. 

3. — Trabzon Mebusu Hafız Mehmed Beyle 
arkadaşının, Koçgiri Heyeti raporunun bir an 
evvel Meclise verilmesine dair takriri 

REİS — Efendim Hafız Mehmed Beyle di
ğer bir zatm Koçgiri Heyeti raporunun bir an 
evvel Meclise verilmesine dair takrirleri vardır. 
Zaten Koçgiri Heyeti raporunu tanzim için 
muntazam çalışıyorlar. BelM 3 - 5 güne kadar 
rapor Meclise gelir efendim. 
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4. — Burdur Mebusu İsmail Subhi Beyin, 

Rusya'daki seyahati neticesinin Meclise arzı için 
kendisine söz verilmesine dair takriri 

REİS — Rusya'daki tetkikatı hakkında ken
disine söz verilmesine dair Burdur Mebusu Sub-
hi Beyin takriri var efendim. 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Rusya ve Şark seyahati tetkikıyesinden av

det ettim. Netayici tetkikatımı resmen Büyük 
Millet Meclisi huzurunda arz etmek, gerek be
nim şahsan ve gerek Büyük Millet Meclisinin 
umumen vazifei mâneviye ve vicdaniyesidir. 
Çünkü bu seyahati tetkikıye 20 Teşrinisani 
1336 tarihli Kanuna müstenidolduktan başka 
bizim tarihimizde ilk defa icra edilmiş ve pek 
mühim münasebatı âtiyeye mebde teşkil eyle 
iniş olması itibariyle de resmî bir celsede neta-
yicinden bahsedilerek zapta geçmesi ve meskût 
kalmaması elzemdir. Bu, benim için ayrıca bir 
namus borcudur da. Çünkü uhdeme aldığım bir 
vazifenin hesabını muvacehei millette vermek-
liğimdir. Binaenaleyh yarınki celsede veyahut 
mütaakıp celselerden birinde bendenize resmen 
söz verilmesini talep ve rica ederim. Bu suretle 
haksız surette arkadaşlardan duçar olduğum 
bâzı serzenişlerin de önüne geçilmiş olacaktır. 

5 Mart 1338 
Burdur Mebusu 

İsmail Subhi Soysallı 

İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) — Arkadaş
lar biliyorsunuz, 20 Teşrinievvel 1336 tarihli 
Kanunla Şark' ta tetkikatta bulunmak üzere ar
kadaşlarınızdan birkaçını gönderdiniz. Ben de 
onlardan birisiyim. Ben avdet edeli bir ay ka
dar oluyor. Bir zaman hastaydım, sesim kısıl
mıştı. Sonra Şubat nihayeti geldi Siz birtakım 
levayihi kanuniye ile meşgul oldunuz. Binaen
aleyh beni dinliyeeek vaktiniz olmadı. Birta
kım arkadaşlara teşekkür ederim ki, salonlar
da, encümenlerde bana sordular. «Ne öğrendin? 
Ne biliyorsunuz"? Bize malûmat vermiyecek mi
siniz?» dediler. Hattâ bâzıları serzenişkârane 
harekette bulundular. Teşekkür ederim. Benim 
vazifemi yaptığıma kanaatim var ve size tet-
kikatımın neticesini bildirmekle mükellefim. 
Takririmde bildirdiğim gibi bunu söylemek ba
na namus borcudur. Ancak tetkikatımı ne su
retle dinliyecefcsiniz? Bu bir meseledir. Eğer 
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beni alelade bir konferansçı, veyahut alelade 
bir gazeteci gibi dinliyecekseniz söylemiyece-
ğim. Siz bir resmî heyet göndermişsinizdir, res
mî bir kanuna merbuttur. Hazinei Devletten pa
ra çıkmıştır. Ben de size resmî surette bunla
rın netayicini söylemeliyim. Böyle bir şey ta
rihi Osmanide, Türk tarihinde ilk defa vâki 
olmuş bir şeydir. Tabiatiyle bu kürsüyü fazla 
işgal etmek istemem. Mesaili millet mevzuuba-
histir. Ayrı ayrı konferanslarda tafsilâtlı, hu
susi izahat da veririm. Binaenaleyh mesele iki
ye ayrılıyor. Birisi resmî tensip buyurduğunuz 
bir celsede söylerim. Resmî surette zapta geçer. 
Ondan sonra size hususi surette konferanslarda 
izahat veririm; suallerinize cevaplar veririm. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Heyet 
namına mı, kendi namınıza mı ? 

ÎSMAÎL SUBHÎ B. (Burdur) — Kendi na
mıma söyliyeceğim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Öteki
ler niçin söylemiyorlar? 

ÎSMAÎL SUBHÎ B. (Burdur) — Ben ken
dimden mesulüm. 

• MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karalıları Sahib) 
— Rüfekayı kiram pekâlâ hatırlarsınız ki; bu 
hususta benim bir takririm var. Takririmde. 
Meclisi Âli namına gönderilen rüfekanm Şark'-
ta yapmış oldukları tetkikat netayieinden bizi 
haberdar etmelerini istemiştim. Şimdiye kadar 
bir netice vermedi. Bunlar tarafından yazılmış 
raporlar Vardır. Kendilerini dinlemeden daha 
evvel dünkü kanaatleri ile bugünkü kanaatleri 
arasındaki farkı anlıyabilmek için, gönderilen 
bilûmum raporların Hariciye Encümenine alına
rak, bir defa orada tetkiki lâzımdır. Hariciye En
cümeniniz raporları tetkik edip bir kanaat hâsıl 
ettikten sonra kendilerini dinliydim. Raporla
rın tetkiki çok ehemmiyetli olacaktır. Bendeniz 
evvelemirde Meclisi Âlinize bunu teklif ederim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Evvele
mirde dinliyelim. Sonra rapor okunsun. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) — 
Raporlarla sonra söylenecek sözler arasında bel
ki çok fark olacaktır. Binaenaleyh siz evvelce 
yazılan fikirler hakkında bir malûmat sahibi ol
mazsanız, söylenecek sözleri kıymetli olarak te
lâkki edemem. Evvelâ onlar hakkında malûmat 
sahibi olmalıyız ve bu mesele çok mühimdir. 
Memleketimizin siyaseti âliyesine taallûk eder. 
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Memleketin istikameti siyasiyesine teveccüh eder 
ve gideceğimiz yolu gösterir bir şeydir. Şu hal
de evvelemirde bütün raporları, gerek Hariciye 
dosyasına giren raporları ve gerek dosyaya girme
miş raporları ve gerek yedlerinde mevcudolııp 
verilemiyen raporları, Hariciye Encümeni tet
kik eder. Sonra kendileri de izahatta bulunur. 
Hariciye Encümeniniz bu bapta tenevvür eder. 
Onların söylemiş olduğu şeylerin içerisinde hi
laf vara a veyahut noksanii muamele varsa, ida-
rei maslahatçılık varsa bir celsei hafiyede Hari
ciye Encümeni de tetkikat hakkında noktai na
zarını beyan eder. Yoksa bunun bir mahiyeti 
yoktur. 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Efendim 
gönderilen raporlar tabiî geçen sene gelmiştir. Ge
çen sene belki Hariciye Encümeni bunları tetkik 
etmiştir. Bu sene yeniden o raporların encümene 
gelmesinde, tetkik edilmesinde mâna yoktur. 

I J Ü T F İ B. (Malatya) — Çok mâna vardır. 
OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Binaena

leyh ismail Subhi Beyi de dilemek mecburiyetin
deyiz. Mesele, bir meselei hariciyedir. Bir meselei 
siyasiyedir. Evvelâ bir celsei hafiyede kendisini 
dinleriz. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Hayır, raporları 
dinliyeceğiz. 

REÎS — Efendim, mesele tenevvür etmiş
tir. 

CEMÎL B. (Kütahya) — Efendiler Meclisi 
Âliniz tarafından tetkikatı ilmiye ve tarihiyede 
bulunmak üzere Şarka üç arkadaşımız gönderil
mişti. Şark'taıı maksat Rusya'dır. Mesmuatıma 
göre bunlardan İsmail Subhi Soysallı Bey, gerek 
Türkistân-ı Rusi'yi ve gerek Türkistan-ı Çinî'yı 
gezmiştir. Kâşgar'a gittiğini de işittim. Kâşgar 
ki Türk'ün harman olduğu yerdir. Eğer oraya 
gitmişse ben kendisine teşekkür ederim. Bina
enaleyh gerek şu tetkikatı ilmiye ve gerek tet
kikatı tarihiye ve gerek icra edilen seyahat bi
zim âtimizle pek alâkadar ve pek mühim bir me
seledir. Binaenaleyh bendeniz bunun raporları
nın okunmasını ve Mecliste Subhi Bey tarafın
dan veyahut rüfekası tarafından konferans ve
rilmesini noksan buldum, gönül istiyor ki, bü
tün Subhi Beyle beraber rüfekasmrru yapmış ol
duğu tetkikatı âliye ve fenniye, seyahat ve sai
re kitap şeklinde tabedilsin ve rüfekayı muhte-
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remeye birer nüsha verilsin, ki mesele tamamiy-
le anlaşılsın. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Biraz daha para 
gitsin değil mi efendim ? 

CEMÎL B. (Kütahya) — Ne kadar para gi
der efendim? Bin yere para veriyoruz. Bunun 
gibi mühim bir meseleye varsın bin lira daha 
gitsin. Bir istiklâl marşına beş yüz lira verecek
tik yâ. (Kâfi, sadaları) 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Efendim bil
hassa seyahat âşıklarından olduğum için İsmail 
Subhi Beyin mazhar olduğu bahtiyarlığa gıpta 
etmedim desem yalan olur. Ancak kendisinin 
aylarca devam etmiş olan ilmî, fennî tetkikatı-
nın netayicini veyahut tafsilâtını evvelemirde 
usulen encümeni aidine söylemesi lâzımdır ve 
isma etmesi lâzımdır. Malûmuâliniz gazetelerde 
bile görüyoruz. Filân hariciye nâzın hariciye 
encümenine gitmiş veyahut Mösyö Buyyon git
miş hariciye encümeninde kibrit inhisarına dair 
şu gibi malûmatı vermiştir. Usul bu yolda ol-
masiyle zannederim, âcizane teklifim gayetle 
muvafıktır. Bey arkadaşımızı evvelemirde Hari
ciye Encümeni dinlemelidir. Badehu Hariciye 
Encümeniyle beraber verecekleri karar muci
bince gelip burada izahatını vermeleri daha mu
vafık olur. 

YAHYA GALlB B. (Kırşehir) — O, söyliye-
ceği sözü bilir. 

İSMAİL SUBHl B. (Burdur) — Arkadaşlar, 
takriri dikkatle dinlediyseniz talebedilen şudur. 
Bana celsei resmiye veriniz. Size hesap vereyim. 
Seyahatimden malûmat vereyim. Hususi celse
lerde malûmat vereyim, bâzı arkadaşlar gönder
diğim raporlardan ve saireden bahsettiler. Ev
velâ, ben malûmatı vereyim size, ondan sonra 
hususi celselerde, encümenlerde rapor isteyiniz, 
izahatı kâfi bulmazsanız, mütemmim izahat tale-
bediniz. Bunlar başka meseledir. Evvelâ beni 
dinleyiniz. Bunu talebediyorum. Mesele uza
masın. 

REİS — Mesele tenevvür etti efendim. 
TEVFlK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Müsaade 

buyurursanız meseleyi bir kelimeyle tenvir ede
yim. Usul hakkında arz edeceğim. Reis Bey mü
saade buyurun. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Cemil Bey 
arkadaşımız beyanatının sonunda îsmail Subhi 
Beyin vereceği konferansların tabı ve tevzii için 
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lâzımgeleıı parayı esirgemiyelim, İstiklâl marşı 
için bu kadar para verildi, buyurdular. İstiklâl 
marşını yazan bütün âlemi Islâmm vücudiyle if
tihar ettiği bir şairi meşhur, Mehmed Akif Beye
fendidir. Bunun mukabilinde beş para alma
mıştır. Bu parayı memleketin umuru nafisine 
sarf edilmek üzere teberru etmiştir. Bunu tashih 
buyursunlar, kendisine ihtar ediniz. Teessüf 
ederim Cemil Beye... 

CEMİL B. (Kütahya) — Efendim, bendeniz 
İstiklâl marşı için şu kadar para verildi veya ve
rilecekti, dedimse bunun için de verilsin dedim. 
Bunda ne beis var? Çünkü şahıs mevzuubahis 
değil. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — İstiklâl 
marşı müellifi para almamıştır. 

CEMİL B. (Kütahya) — Yanlış telâkki olun-
muşsa siz tashihi fikrediniz efendim. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Arkadaşları
mızdan tetkikatı ilmiye için Rusya'ya giden zat
ların verecek oldukları izahat ve raporların 
resmî celselerde verilmesine lüzum yoktur. Resmî 
celsemizin malûmya, saati bin liradır. Tetkikat 
neticesini hepimiz anlamak isteriz. Resmî cel
se olmadığı halde bile arkadaşımız bizi tenvir 
edebilir. Arkadaşımız bize bir, konferans tar
zında malûmat verir ve bizi tenvir edebilir. Baş
ka şeye hacet yoktur. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayeti hak
kında takrir var.. (Müzakere kâfidir) buyuru-

. yorlar. Müzakerenin kifayetini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kâfi görüldü. 

Şimdi iki teklif var. Biri Süleyman Sırrı Be
yin, diğeri de Karahisarı Sahib Mebusu Şükrü 
Beyin teklifi. 

Riyaseti Celileye 
Mesele tenevvür etmiştir. Müzakere kâfidir. 

Bir gün tâyin edilir. İsmail Subhi Beyin beyana
tını Meclisi Âli istima eder ve icabederse bilâhara 
da evvelce verilmiş olan rapor da celp ve kıra
at ettirilir. 

Yozgad 
Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 
Moskova'ya gönderilen Heyeti Tetkikıyenin 

oradan göndermiş oldukları bilûmum raporların 
Hariciye Encümenince tetkikini ve kendilerinin 
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dahi dinlenmesini ve ondan sonra izahat veril
mesini teklif eylerim. 

Karahisarı Sahib 
Mehmed Şükrü 

(Tamam işte, sadaları) % 

REİS — Efendim, Şükrü Beyin takriri bir 
meselei müstehire şeklindedir. Onu reyinize arz 
edeceğim. Diyorlar ki; «Raporlarını Hariciye 
Encümenine versinler. Orada tetkik edilsin. On
dan sonra burada icabeden sözleri dinleriz.» (Mu
vafık, sesleri) İsmail Subhi Beyin raporlarının 
Hariciye Encümenine tevdi ve istimami kabul 
edenler el kaldırsın.* 

RAGIB B. (Kütahya) — Reis Bey bir yan
lışlık oluyor. Tetkik etmesi salâhiyeti dahilinde
dir. Meclisi Âli böyle bir karar verirse olamaz. 

REİS — Şükrü Beyin takririni kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Efendim, ekseriyet 
olamadı. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Aksini reye koyun.. 

REİS — Efendim, Süleyman Sırrı Beyin 
takririyle asıl takrir arasında tevafuku tam var
dır. Bir celsei resmiyede beni dinleyin, diyor. 

İsmail Subhi Beyin bir celsei resmiyede iza
hat vermesini kabul edenler, lütfen ellerini kal
dırsın. Ekseriyet yok efendim, şu halde konferans 
şeldinde Meclisi tenvir edebilir. 

5. — Konya Mebusu Hacı Bekir Efendinin, 
Harb Kazançları Vergisinden henüz tesbit edi-
lemiyen miktarın tecili tahsiline dair takriri 

REİS — Harb Kazançları Vergisinin der
desti tetkik kısmının tecili tahsiline dair Konya 
Mebusu Hacı Bekir Efendinin bir takriri var. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Hacı 
babaya kanun dokundu. Nasıl dokunmaz? Yir
mi bin lira istiyorlarmış. 

Riyaseti Celileye 
Harb Kazançları Vergisi mükellefiyetinin ta

allûk ettiği seneleri takibederi seneler zarfında 
sermaye ve temettüüne arız olacak noksanlara 
ait kanunu mahsusunda münderiç ahkâma naza
ran iptidaen tahakkuk edip itirazen tetkiki isti
da olunanlardan şimdiye kadar intacedilemiyen
lerin tacili cihetine imkâni kanuni olamıyacağm-
dan tetkikatm tesrii ile neticei katiyeye kadar 

.338 C : 1 
derdesti tetkik bulunanların tehiri cibayeti hak
kında bir karar itası lüzumunu müstaeelen arz 
ve teklif eyleriz. . • 5 Mart 1338 

Konya Mebusu 
Ha«ı Bekir 

LÜTFİ, B. (Malatya) — Öyle şey olamaz. 
HACI BEKİR .Ef. (Konya) — ŞimdT efen

diler, İstanbul 1334 senesi nihayetlerine doğru 
bir Harb Kazancı Nizamnamesi yaptı. Meclisi 
Mebusana takdim etti. O zaman bendeniz Muva-
zenei Maliye Encümeninde bulunuyordum. Şim
di burada bir mesele var. Gerek hükümete ve 
gerek ef radş aidolarak marifeti hükümetle satı
lan eşya ve emtia ve hayvanatı satın alanlar Ana
dolu'da satıldı ise yüzde elli, İstanbul'da satıl
dı ise yüzde otuz harb kazancına tâbidir, diyor. 
Bendeniz izah edeyim. Şimdi efendiler bir kim
senin.. 

NAFİZ B. (Canik) — Zatıâlinizden kaç bin 
lira istiyorlar? Evvelâ orasını izah buyurun. 

HACI BEKİR Ef. (Konya) — Maliyeden 
sorabilirsiniz. Şimdi efendiler bir kimsenin... 

BESİM B. (Kastamonu) — İtiraz Komisyo
nu mu burası efendim? 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Efendim, ka
nun çıkmış, kanun aleyhinde neye söz söyleni
yor. 

LÜTFİ B. (Malatya) — Bunun hakkında 
ne söz verilebilir, ne de söz söylenebilir. 

HACI BEKİR Ef. (Konya) — Efendiler; 
müsaade buyurunuz arz edeyim.. Şimdi tekâlifi 
harbiyeden alacağı olanlar. (Gürültü) 

BESİM B. (Kastamonu) — Beyefendi, bun
lar İtiraz Komisyonuna ait şeylerdir. Burada 
biz tüccarın işleri ile mi meşgul olacağız? 

HACI BEKİR Ef. (Konya) — Tekâlifi har-
Ibiyeden alacağı olan bir adam Harbiyeden sa

tılan lagar ''hayvanları on, yinmi,yelli lira eden 
Ihayvanlan, matlûbumu alayım diye, yüz, yüz 
•elli liraya aldı. Bu suretle beş bin lirasının yeri
ne Hükümetten iki 'bin lira aldı. Tekâlifi foar-
ibiyedelki matlûbumu kurtarayım diye. Şimdi ;bu 
adamdan harfo .kazancı namiyle yüzde elli te
mettü, yani iki Jbin Ibeş yüz lira isteniyor. Hal
buki founlar için yine 'burada bir maddei sarifoa 
var ki, bunlar aldığı maldan zarar ettiyse 'bu 
zararından dolayı bu adamdan tekâlifi 'harbiye 
istenmez, diye sarihan bir madde vardır. Böy
lesi olanlar buna itiraz ettiler. Şimdi Jbiz bura-
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da bir karar verdik 'ki*, (bunun tahalrikukunda 
Ibu parayı alalım diye. HaHbuiki 1335 senesinde 
bu adamlar itiraz ettiler. Bu itirazlar elyevm 
Maliye Vekâletinde mevcuttur. Bunun komis
yonu da vardır. Bendemiz şimdi itiraz edenler 
için demiyorum, iki sene evvel itiraz etmiş olan 
ve itiraznamesi elyevnı mevcut bulunanlar hak
kında söylüyorum.. Binaenaleyh Ibir komisyon 
teşekkül ederelk itiraznameleri tetkik etsin. 
Eğer Ibu adamın itirazı hafelıysa malı, emlâki fu
zuli, bîgayrihakkin satılıp mahvedilmesin. işte 
Ibu te'tkikat ikmal edilinceye kadar verginin is
tifası tecil edilsin. Tetkikatt neticesinde haksızsa 
yine lalmır. (Doğru sesleri) Bu 'bir. 

İkincisi efendiler; İstanbul'da bulunan !bir 
zatın şurada on - yinmi vagon buğdayı var. Bu
rada tüccardan birisine mektup yazar; «Riıea 
ederim der, filân aıribarda on vagon, yirmi va
gon buğdayım var. Bunu yüklet, .gönder.» Bu 
adanı da yükletti ve gönderdi farz edelim. An
kara'dan Mettımed efendi gönderdi .İstanbul'da 
Âhmed efendiye, şimdi Mehmed efendi hatır 
için yükletti. Şimdi fbundan beher ton başına 15 
lira, yani bir vagon için 225 lira Tıarft) (kazancı 
isteniyor. Yirmi vagon igön'derdiyse 4 500 lira 
isteniyor. Hal<bulki... 

BESİM B. (Kastamonu) — Paralara (böyle 
•sakladılar. Hırsızlar, Hacı Bekir Efendi. 

HACI BEKİR Ef. (Konya) — Halbuki Ibu 
buğdayın saMbi bu adam değildir. Başkasmm-
dır ve para ondan alınacaktır. Bu adam Allah 
rızası için yükletmiştir. Bittabi bu yükletti diye 
bundan alınamaz. Rica ederim, istirham ederim, 
bu, tâdil olunsun. Tâdili de 'başka bir tâdildir. 
Sırf itirazları tetkik edilinceye kadar tecil ede
lim. Evlerini başlarına yılkmıyalım. Bu tüccarlar 
'bize her vakit lâzım. Bugün 30 bin lira, 40 bin 
lira, 50 bin lira istenilen adamlar vardır. (Sen
den ne ikadar istiyorlar sesleri) 

Benim bir metelik borcum yoktur. Benim ah-
zü itam İstanbul'ladır. Anadolu'da ahzü itam 
yoktur. 

YAHYA GALÎB B t (Kırşehir) — Haklıdır 
Hacı Belkir Efendi. 

'HACI BEKÎR Ef. (Konya) — Rica ©derim 
ahaliye gadretmiyelim. Meclisimiz adalet,,Mec
lisidir. (Reye konsun sesleri) 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. ( T r a t o n ) — 
Efendim, Hacı Bekir Efendinin sözlerini dikkatle 
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I dinledim. Bu mesele kendisinin de teşkilini ar

zu -ettiği komisyonun vazaifi eümlesindendir. 
Ahmed'in 'borcu Mehmed'den istenmişse 'bu, ,tah-
ikikatla meydana çıkacaktır. Binaenaleyh bu 
'kürsüde ,bunun yeri yoktur. (Doğru »adaları) 

HACI BEKİR Ef. (Konya) — tetlkik olun
sun, diyorum. Başıka bjr şey demiyorum. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) — 
Müsaade1 buyurun. Harb Kazançları Vergisi de 
defaten tahsil edilen bilâvasıta vergiler meya-
nına dâhildir ve bu da bir hüküm ve kanuna 
müstenittir. Böyle bir takrirle tadil edilemez. 
Bir lâyihai kanuniyeye mütevakkıftır. Mamafih 
Hükümet Hazinenin hakkı olarak tal'ebettiği pa
rayı almak için hukukunu himayeye ve adaleti 
temine mecbur bulunduğu gibi, mükellefini mu
tazarrır etmek, hepsinin servetini toplayıp elin
den almak niyetinde de değildir; ve olamaz. Biz 
kimseyi «batırmak niyetinde değiliz. Şimdiye ka-
~dar bu itirazatm tetkik ve intaecdilememesi esba
bına gelince; arz edeyim ki bunun kabahati yine 
bizte şâmil olmamakla beraber bundan evvelki hü
kümetlere de şâmil değildir. Harb Kazançları 
Kanununun maddei mahsusası mucibince teşkili 
iktiza eden Temyiz ve Tetkik Komisyonu hemen 
hemen Meclisi Âlinizin yarısına müsavi bir ko
misyondu. Bilmem altı tan'e nereden, bilmem altı 
tane ne evsafta adamdan, bilmem ne sınıftan.. Bu 
adamları bir yere toplamak gayrikabili istihsal 

r bir netice. Bu komisyonu şimdiye kadar toplamak 
kabil olamadığı gibi komisyonu toplamak nıak-
sadiyle her kim davet edilmişse kaçmış, gelme
miştir. Maksat da • itirazatm intacına kadar ta
hakkuk eden veugi kabili tahsil olmadığı için bu 
itirazatı intacettirmemek ve bu suretle bunu da 
hasıraltı etmektir. İşte bu maksatla şimdiye ka
dar kimse gelmemiştir. Biz bu vaziyeti nazarı 
itibara alarak bu tetkikatı kanunen yapması 
lâzımgelen komisyonun tarzı teşkilini tadil et
mek istedik. İki kişi maliyeden, iki kişi erbabı 
hukuktan, iki kişi belediyede^, olmak üzere 
muhtasar bir komisyonun teşkil.ve işin bu ko
misyonda hallini bendeniz istiyorum ve bu 
maksatla Muvazenei Maliye Encümeninde mev-
cudolan lâyihanın süratle çıkarılması için mü
racaat etmişimdir, istirham ederim. Muvaze
nei Maliye Encümeni o maddei kanuniyeyi bir 
an evvel getirsin. Bendeniz komisyonun bir an 

I evvel teşekkül etmesi taraftarıyım. 
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HACI BEKİR Ef. (Konya) — Rica ederim, , 

itirazları tetkik oluncaya kadar Heyeti Celile-
nin tensibiyle bunların' vergilerinin cibayetini 
tehir buyurunuz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Tehir edemem, hilafı kanundur, îtirazatın tet
kiki için bu komisyonu bir an evvel veriniz. Biz 
de* bir an evvel intaeederiz. Zaten Mart niha
yetine kadar da bunun müddeti kanuniyTsi var
dır. Bu suretle kimsenin de hukuku zayi olmaz. 
Arz ediyorum, kimseyi mahvetmek, sermaye
sini elinden almak gibi bir fikir yoktur. Çün
kü erbabı ticaretin hukukunu muhafaza etmek 
hem vazifemizdir, hem de Hükümetin mefcııle-
ketin menafii iktisadiyesi icabındandır. Bina
enaleyh komisyonun teşkili hakkındaki tadil 
maddesinin bit- an evvel çıkarılıp bize verilme
sini istirham ediyorum., on günlük bir muame
ledir, başka hiçbir şey yoktur. 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Hacı Be
kir Efendinin sözlerine cevap verecektik. 

REİS — Müsaade buyurun efendim. Bu tak
rir bir tadiİname mahiyetindedir. Müzakere I 
edilemez. Tensip buyurursanız Kavanini Mali- I 
ye Encümenine gönderelim. (Maddei kanuniye I 
değil sesleri) 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Usulü müza
kere hakkında müsaade buyurur musunuz1? Şim
di efendim Heyeti Celilenizin üç .gün evvel gös- I 
terdiği arzusiyle ve temenniyatiyle bugünkü ve- I 
rilen takrir karşısındaki vaziyette bir fark gö- I 
rüyorum. Bendeniz bunda bir parça ciddiyet I 
göremiyorum. Üç gün evveli ilk işimiz şu ol- I 
muştur ki, ruznamei uiüzakerat haricinde bir I 
şey girmesin. Ve ruznamei müzakerata riayet I 
edilsin. Sonra takriri izah eden arkadaşjarı I 
dinledim. Bu ne lâyihai "kanuniyedir, ne- mad- I 
dei kanuniyedir. Ne sual, ne istizahtır. Böyle I 
bir takririn okunması zaten doğru değildir. I 
Eğer Meclisi Âlinin bundan birkaç gün evvel I 
neşretmiş olduğu kanunda adalet mevcudolma- I 
dığına dai,r kanaat getirmiş arkadaşlar varsa I 
madde üzerine takrir verirler, alelûsul Lâyiha I 

, Encümenine gider. Şu halde bu, ne Lâyiha En- I 
cümenine, ne Kavanini Maliye Encümenine, ne I 
de hiçbir yere gider, ancak bunun hakkı, ol- I 
dtığu yerde bırakmaktır veyahut sahibine iade I 
etmektir. Eğer sahibi lâyiha verecekse versin. I 
Alelûsul aidolduğu encümene gitsin. Meclisi | 
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Âliniz bütçeyi bırakıp böyle takrirlerle uğraşa-
caksa üç gün evvelki kararı nerede kalmıştır? 

REİS — Efendim, arz etmek istediğim cihet 
de budur. Şeraiti kanuniyeyi haiz bir teklifi 
kanuni yoktur. Binaenaleyh tensip buyurursa
nız diğer bir maddeye geçelim. Şimdi bunun 
tehiri lâzımdır, e 

RAGIB B. (Amasya) — Reis Beyefendi ben
deniz söz söyliyeceğim. Söyliyeceğim sözler 
pek mühimdir. Maliye Vekili Beyin söyledik
lerine dair söyliyeceğim. 

REİS — Efendim bu mesele kapandı. Bir 
teklifi kanuni yoktur. 

RAGIB B. (Amasya) — Bugün Amasya'dan 
Harb Kazançları olarak matlup (280) bin lira
dır. Bugün bu parayı Amasya'yı satsanız ala
mazsınız. Bunun tashihine teşebbüs olunursa 
daha iyi olur. 

HACI BEKfR Ef. (Konya) — Tadil demi
yoruz, tecil diyoruz. 

RElS — Hacı Bekir Efendi müsaade buyu
run, rica ederim. Ortada bir maddei kanuniye 
yoktur efendim. Binaenaleyh yapılacak bir mu
amele de yoktur. 

6. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Nizam-
namei Dahilinin 12 nci maddesinin tadiline dair 
takriri 

REİS — Efendim, Nizamnamei Dahilînin 
12 nci maddesinin tadiline dair Kütahya Mebusu 
Cemil Beyin takriri var. Nizamnamei Dahilî En
cümenine gönderiyoruz. 

3. — AZAYI KÎRAM MUAMELATI 

- 1 . — Eskişehir Mebusu Abdullah Azmi Efen
dinin, Memurin Muhakemat Encümeninden isti
fa ettiğine dair takriri 

RElS — Tetkik Heyetinden istifa ettiğine, 
dair Eskişehir Mebusu Abdullah Azmi Efendinin 
takriri vardır. 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Senei cedide intihabatında Riyasetine inti-

habedildiğim Adliye Encümenindeki vazaifi 
muntazaman ifa edebilmek için dört mahdan 
beri ifayı hizmeV^etmekte olduğum Memurin 
Muhakemat Encümeninden istifeya lüzum hâ
sıl olmakla mezkûr Memurin Muhakemat En-
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eümenihden istifa edildiğimi arz eylerim, efen
dim. 

Eskişehir Mebusu 
Abdullah Azmi 

EEÎS — Efendim, takrir bir emrivakidir. 
Onun-için ondan aşağı rey alan zat yerine inti-
habedilecektir. * 

2. — Gümü§ane Mebusu Hasan Fehmi Beyin 
Memurin Muhakemat Heyetinden istifası 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Müsa
ade buyururlar mı efendim? Meclisi Âli Tetkik 
Heyetine bendenizi de intihap 'buyurmuşlardır'. 
Fakat ondan sonra Meclisi Âlinin bir teveccü
hü olmak üzere diğer bir vazife tevdi ettiler. 
Diğer vazifeyi ifa etmek encümenlerde çalış
mak için bir mâni hâsıl ettiğinden lütfen ben
denizi de tetkik heyetndeki âzalığımdan af bu
yursunlar ve yerine diğer bîr arkadaşı inti
hap buyursunlar. 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Bir Şû
rayı Devlet teşkil ediverelim daha iyi. 

REİS — Abdullah Azmi Efendinin yerine, 
Dursun Bey kırk altı rey almıştır, o intihab-
edilmiştir. Hasan Fehmi Beyin yerine de en > 
fazla kim' rey almış ise tetkik edelim, oriu da 
intihabederiz. 

7. — Bolu Mebusu Dr. Fuad Beyle rüfekası-
nın, Himayeietfal Cemiyeti menfaatine satılan 
kartpostallardan alınan kırk paranın, yirmi pa-
raya tenziline dair takriri 

REİS —• Himayei Etfal menfaatine satılan 
kartpostallardan alınan bir kuruşun, yirmi para
ya tenzili hakkında Bolu Mebusu Fuad Bey ve 
rüfekasmm takriri vardır. Efendim, bir karar 
ile kartpostallara kırk para satış farkı kabul 
edilmiş idi. Şimdi de buyuruyorlar ki, zarflar 
kırk paraya satılıyor, faj^at kartpostalların 
kırkar paraya satılması imkânı ' yoktur. Onun 
için karanrî'tadilini istiyorlar, efendim. 
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Riyaseti Celüeye 

Posta ve.Telgraf Müdüriyeti Umumiyesinin 
yaptırıp getirtmiş olduğu pullu zarf ve kapalı 
muhabere varakalariyle kartpostallardan Hima
yeietfal Cemiyeti menfaatine kâğıt esmanı mu
kabili olmak üzere birer kuruş alınması Heyeti 
Celilece kabul buyurulmuştjiı. Kartpostallara 
zammedilen bir kuruşun yirmi paraya tenzili, 
satışı ;*binaenaleyh, Cemiyetin menfaatini tez-
yideyliyeceği cihetle kararın bu suretle tadilini 
teklif eyleriz. 7 / I H . 1338 

Edirne Bolu Mebusu Bolu 
Faik Şükrü Fuad 

ATIF B. (Bayezid) — Bir âzami kelimesi
nin ilâvesi lâzımdır. 

REÎS — Efendim, takrirde kartpostallara 
zammedilen bir kuruşun yirmi paraya tenzili 
teklif olunuyor. 

Dr. FUAD B. (Bolu) — Âzami bir kuruş tâ
biri ilâve olunsun. 

REİS — O halde eefndinı; (Âzami kırk pa
raya satılır) suretinde tashih edelim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, âzami ke
limesini koymak demek, bâzı yerlerde yüz on 
para, bâzı yerlerde üç kuruşa satılacak demek
tir. Binaenaleyh, bu katî değildir. Ve doğru bir 
şey değildir. Katî olarak kartlar yüz nara olma
lıdır. Yirmi para zam, iki kuruş fiyatı aslidir. 

REİS — Efendim, kırk paVanm yirmi pa
raya tenzili teklif olunuyor. Bunu kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Reis Bey. 
bir şey arz edeceğim. Bu kartpostallardan 
bugüne kadar ne satıldı ise tesbit edilsin. Bun
dan sonra satılacak ayrıdır. Suiistimalâta mahal 
kalmasın. 

REİS — Efendim, on "dakika teneffüs et
mek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakere saat; 3,00 

*•> 



REİS — 

İKİNCİ CELSE 
Bed'i müzakerat; Saat : 3,15 

Birinci Beisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTÎP : Atıf Bey (Kayseri) 

REİS — Celse küşadolundu. 

3. — Meclis hesabatını Tetkik Encümeniyle 
Kütüphane Encümenine âza intihabı 

REİS — 1336 senesine ait Meclisin Tetkiki 
Hesabat Encümeni Heyeti müddetini ikmal etti-
Bir de Kütüphane Encümeni intihabı yapıla
caktı. Malûmuâliniz sene de nihayet buldu. He
sabı katî almak zarureti vardır. Tensip buyurur
sanız Murakabe Heyeti intihabı zaten ruzname-
mizdedir. O intihabı yaparken berikini de in-
tihabederiz. Beş zattan mürekkebolaeaktır. Ve 
Heyeti Umumiyeden intihabı da mukarrerdir. 
Heyeti İdarenin hesaplarını görecektir... (Mu
vafık sadaları). 

Sonra bir miktar kitap tedarik edildi. Meclisi 
Âlinizde bir 'kütüphane tesisi için. Kitaplar yol
dadır, gelmek üzeredir. Onlar cidden istifade 
edilecek esasata taallûk edecek kitaplardır. Kü
tüphane Encümeninde Nizamnamei Dahilî mu
cibince Heyeti İdareden iki ve Heyeti Umumiye
den üç âza bulunacaktır. Heyeti İdareden iştirak 
edecek olan iki âza azayı tabiiyedir. Üç âza da 
Meclisi Âli tarafından intihabolunur, fakat He
yeti Umumiyeden intihabedilecek zevat meya-
nında kâtip beylerden kimse bulunmasın. Tet
kiki Hesabat Encümeninde de Divan Heyetin
den 'kimse olmıyacâktır. Aynı zamanda İdare 
Memuru ve Kâtip ^beylerden de ibulunmıyacaktır. 

4. — Mebuslardan bâzılarına izin verilmesi 
hakkında Binanı Riyaset kamrı 

Heyeti Umumiyeye 
Âtide isimleri muharrer zevatın mazeretlerine 

mebni hizalarında gösterilen müddetler için me
zun addi Divanı Riyasetin 8 Mart 1338 tarihli 
ikinci içtimaında tensibedilmiş olmakla Heyeti 
Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur. 

9 . I I I . 1338 
T. B. M. M. Birinci 

Resvekili 
Hasan Fehmi 

REİS — Hafız Mehmed Bey (Trabzon^ un 
dört ay mezuniyetini kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsnı. Kabul edilmiştir. 

Yasin Bey (Gazianteb) in temdiden iki ay 
mezuniyetini kabul edenler' lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

Tevfik B. (Erzincan) m temdiden bir mah 
mezuniyetini kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

Emin Ef. (Aydın) in beş ay mezuniyetini 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştin. 

0 Sabri B. (Kastamonu) un üç mah mezuniye
tini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Avni B. (Saruhan) in beş Şubattan itibaren 
temdiden iki mah mezuniyetini kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

JIulûsi Ef. (Kastamonu) un dört mah mezu
niyetini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir;. 

CEMİL* B. (Kütahya) — Yalnız bundan böy
le şubelerde tahkikatı olan rüfekayi muhtereme-
nüı izinleri meselesini Divanı Riyaset nazarı dik
kate almalıdır. 

REİS — Divanı Riyasetçe nazarı dikkate alı
yoruz efendim. 

7. — SUALLER 

1. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, aşar 
malı olarak muhtelif mahallerde mevcut zeytin 
yağı ve zahair hakkında Maliye Vekâletinden suni 
takriri ğ 

2. — Maraş Mebusu Tahsin Beyin, Mara§ Mu
tasarrıfı Refet Bey hakkında Dahiliye Vekâletin
den sual takriri 

3. — Ankara Mebusu Şîustafa Efendinin, va~ 
saiti nakliye hakkında, Müdafaai Milliye Vekâ
letinden sual takriri 
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4. — Kütahya Mebusu Ragıb Beyin, Ziynet 

eşyasının men'i duhulü hakkındaki Kanunun ne
den tatbik edilmediğine dair Maliye Vekaletin-

y den sual takriri 

RE IS — Efendim, dört kıta sual takriri ve-
rdlmiştir. Bunları aîdoldukları vekâletlere havale 
edeceğiz. Cevapları geldiği zaman cevabiyle be
raber okuruz. 

Efendim, yirmi üç sualin de cevabı gelmiştir. 
Malûmuâliniz Perşembe gününü suallere gelen 
cevaplan okumak üzere tâyin etmiş idiniz.^Ten
sip buyurursanız bu cevapları okuyalım. Dahi
liye Vekâletinden iki, Sıhhiye Vekâletinden üç 
Müdafaai Milliye Vekâletinden sekiz, İktisat ' 
Vekâletinden altı. Heyeti Vekile Riyasetinden 

. üç, Maarif Vekâletinden bir sual takriri ki. cem
an yirmi üç kıta sualin cevabı gelmiştir. 

HAMDÎ B. (Biga) — İstirhamım var, efen
dim; ihtimal ki, uzıyacaktır. Müsaade buyurulur-
sa maruzatımı kısaca arz edeyim. 

REİS — Müsaade buyurun tertibin haricine 
çıkmıyalım. Sualleri bugün bırakırsak sonra bir 
hafta kalacak demektir. 

HAMDİ B, (Biga) — Maruzatım ruzname-
ye mütaalliktir. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Beis Bey Ruz-
namede ruznamei müzakerat meselesi vardır. Ruz-
name tanzim edilmeyince müzakeratımızı bilmi
yoruz. Ruinameleri vaktiyle tanzim edelim de 
ona göre bir fikir hazırlıyalım ve sözlerimizi 
söyliyelim. 

REİS — Şunu arz edeyim ki, bu evrakı va
ride aidoldukları mahallere havale edilecek ev
raktır. Müzakere edilecek evrak değildir. Fakat 
Heyeti Celileniz söz istemek suretiyle buniarm 
müzakeresine geçeriz. Bunlardan başka içtimai 
âtiye talik edilmiş 20 - 30 parça daha kâğıt var
dır. Yani evrakı varide vardır. Ve bilhassa ruz-
name meselesi evrakı varide meselesidir. Evrakı 
varide meselesi asıl ruznamei müzakeratımızın 
iki numarasını teşkil ediyor. Ruznamenin birinci 
numarasında Murakabe Heyeti intihabatı, ikinci 

N numarasında ruznamei müzakerat meselesi var
dır ve bu meseleye bir şekli katî vermek lâzım
dır. Tensip buyurursanız bundan sonra gelen su
al ve cevapları ruznamei müzakerata alırız. Ev
rakı varide sırasına ithal etmeyiz. Bu sureti, tes-
bit etmek için ruznamei müzakeratm tanzimi 

.338 C : 2 
hakkında Meclisi Âlice verilecek karara intizar 
iktiza eder. 

5. — Murakabe Heyeti için intihap. 

REİS — Ruznamei müzakerata geçiyoruz. Bir 
numara, Murakabe Heyeti intihabıdır, intihabatı 
yapalım. 
, MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Efen
dim, bâzı mühim sual vç istizahlar vardır M, 
bunlar evrakı varide meyanından katiyen çıka
maz, teehhür eder. 

REİS — Beyim bu meseleyi şimdi müzakere 
edecek bir karar vereceksiniz. 

Efendim; şimdi Murakabe Heyeti intihabede-
ceğiz. Intihabedilecek heyet malûmuâliniz, kabul 
buyurduğunuz kanun mucibince, on beş zattan 
mürekkebolacaktır. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Namzetler 
okunsun Reis Bey. 

REİS — Okunacaktır, efendim. Evvelce ka
rarınız veçhile şubeler, iki misil üzerinden nam
zet tefrik etti. Ve namzet gösterilen zevatın esa
misi de teneffüs salonuna talik edilmişti. Mama
fih tensip buyurursanız namzet esami listesini 
tekrar okuyalım. (Hay, hay, sadaları) 

Murakabe Heyeti namzetleri 
Birinci şubeden: Osman Nuri B. (Bursa), 

Doktor Fikret B. (Kozan), Abdülgafur Ef. (Ka
resi), Naci B. (Elâziz), Feyyaz Âli B. (Yozgad), 
Emin B. (Erzincan). 

İkinci şubeden: Yahya Galib B. (Kırşehir), 
Neşet B. (İstanbul), Rifat.B. (Kayseri), Celâl 
B. (Gene), Yusuf Ziya B. (Bitlis), Osman B. 
(Kayseri). 

Üçüncü şubeden: Salih Ef. (Erzurum), Ali 
Şükrü B. (Trabzon), Hakkı Hami B. (Smob), 
Sırrı B. (Yozgad), Salâhaddin B. (Mersin), 
Vâsıf B. (Sivas). 

Dördüncü şubeden: Hüseyin Avni B. (Erzu
rum), Mehmed Şükrü B. (Karahisarı Sahib), 
Nusret Ef. (Erzurum), Cemal Paşa (İsparta), 
Nebil Ef. (Karahisarı Sahib), Hasan Basri B. 
(Karesi). 

Beşinci şubeden: Ali B. (Karahisarı Sahib), 
Hulusi B. (Karahisarı Sahib), Asım B. (Erzu
rum), Tahsin B. (Maraş), Mustafa B. (Karahi
sarı Şarki), Necati Ef. (Lâzistan). 

REİS — Efendim, Basri Beyin Heyeti Celi-
lenizden bir istirhamı var : 
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Riyaseti Celileye 

Dördüncü şube, bendenizi de murakıp nam
zetleri meyanında gösterdi. Bu mesele kudreti
min çok fevkinde olduğu için esnayı intihapta 
fakirinize rey vermemelerini Heyeti Oelileden 
ciddiyet ve samimiyetle rica ederim, efendim. 

Karasi 
H. Basri 

REİS — Takdir Heyeti Celilenize aittir. 
TEVFtK B. (Dersim) — Birinci şubeden 

gösterilen namzetler meyanında Naci Bey Elâ-
ziz de vardır. Halbuki kendisi mezundur. 

REİS — Efendim intihabattan zaman ka
zanmak için tensip buyurursanız Tetkiki He-

^sabat Encümeni intihabatını da birlikte yapa
lım. îkisi birden intihabedilsin. Onların da 
namzetlerini yazınız. 

ALI ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Kaç kişi 
Reis Bey? 

REİS — Beş kişidir, efendim. 
YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Her şube

den birer tane namzet gösterilse daha iyi olur. 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen

dim, müsaade buyurulursa Tetkiki Hesabat En
cümeni için namzetleri şubelere bırakalım. 
Şubeler, azalarından birer tane intihabefsinler, 
bu tarz daha kolay olur.' Yoksa ikisi birdeji 
yapılacak olursa teşettütü arayı mucibolur. 

REİS — Efendim, Tetkiki Hesabat Encü
meni için, şubelerden birer arkadaş intihabı 
suretiyle muamele yapalım yolunda teklifler 
var. Tensip buyurulursa öyle yapalım. (Hay, 
hay sadaları) itiraz eden yok, onuır için re-
yiâlinize arz ediyorum. Tetkiki Hesabat Encü-

'nıeni namzetlerini şubelere bırakıyoruz. 
Kütüphane Encümeni için de Meclisten üç 

zat intihabı lâzımdır. Bu îıususta bir teklif 
var. Mustafa Kemal Bey buyuruyorlar ki; 
Kütüphane Encümeni için de üç arkadaşı Di
van tefrik etsin ve Heyete arz eylesin! (Mu
vafık sesleri) Mustafa Kemal Beyin bu tek
lifini kabul edenler ellerini kaldırsınlar. Ka
bul edilmiştir. Kütüphane Encümeni için üç 
arkadaşı Divan tefrik ederek Heyeti Âliyeni-
ze arz edecektir. 

y 

Şimdi, intihabımız murakabe heyeti in
tihabıdır. Puslalara on beş zat yazılacak
t ı r . Şunu da ilâveten arz edeyim İri, Mec
lisi Âlinin, evvelce şubelerden namzet isten-
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mesi hususunda ittihaz ettiği karar; intihabı 
teshil içindir. Namzetler haricinde rey veril
memesi meselesi, kararda meskût olduğuna na
zaran, Meclisi Ali serbestir. 

(Murakabe Heyeti intihabı için âra istihsa
line başlandı.) 

REİS — Efendim; istihsali âra hitam bul
muştur. Tasnifi âra için kur'a çekiyoruz. 

(Tahsin Bey Oltu, Nüzhet Bey Ergani, Nu-
man Ef. İstanbul bakur'a tasnife memur ol
dular.) v* 

REİS — Tasnifi âra her halde uzun sürer. 
Çünkü on beş zattır. Onun için müzakeremize 
devam edelim. 

6*. — İsparta'ya gidecek Tahkik Heyetinden 
Siird Mebusu Kadri Beyin ütifast 

REİS — Efendim; İsparta'da bir tahkikat 
icrasına Meclisi Âlinin gösterdiği lüzum üzerine 
ve Meclisi Âlînin tensibi ile evvelce üç zat me
mur edilmişti. Bu zevattan Siird Mebusu Kad
ri Bey gidemiyeceğinden bahsile istifa ediyor. 
Tensip buyurursanız dördüncü şubeye havale 
edelim. Bir zat daha intihabetsin. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim; gideceklerden birisi de bendenizim. Evvel
ce bendeniz, Kadri Bey, Ragıb Bey intihabedil-
dik. Kadri Bey şimdi istifa ediyor. Heyeti Ce-
lile tensip buyurursa ikimiz gidelim. Yok, inti
hap lazımsa her halde doğrudan doğruya Heyeti 
Umumiye bir kişi intihabetsin. Dördüncü şube 
evvelki şube değildir. 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Birta* 
kim fazla masrafa ne lüzum var? İki kişi kâfi. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bende- " 
niz yeni intihabın dördüncü şubeye aidolmadı- . 
ğını arz etmek isterim. Şube tecdidedilmiştir. 
Evrak ise bizdedir. Şubeye bu meselenin taallû
ku yoktur. Heyeti Umumiye intihabetsin. 

REİS — Efendim; müzakereye geçmek ve 
reyinize her hangi bir meseleyi vaz'etmek için 
ekseriyet lâzım. Halbuki ekseriyetimiz yok. Ça
lışmak için de zamanımız müsait ve mevcuttur. 
Ve malûmuâliniz şimdi intihabı da yoklama su
retiyle icra ettik. Şimdi Mecliste ekseriyet yok
tur. (Koridorda geziyorlar sesleri) 

Efendim; tasnif için kendisine kur'a isabet 
eden Numan Efendi {İstanbul) bulunamamış.. 
Diğer bir kur'a keşide ediyorum. Hacı Tahir 
Efendi (İsparta). Hacı Tahir Efendi (İsparta) 
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Numan Efendi (İstanbul) un yerine tasnife me
mur edildi. ~ ' 

8. — Mersin Mebusu Satahaddin Beyin ruz-
namenin tanzim şekline dair takriri 

RElS — Efendim müzakeratın tanzimi hak-, 
kı»ndaki müzakerata geçiyoruz. Salâhaddin Beyle 
diğer arkadaşların bu bapta takrirleri vardır. 
Onlar okunsun da sonra mevzu hakkında söz 
istiyeıüere söz vereyim. 

Riyaseti Celileye , 
Badema her içtima nihayetinde'içtimai âtide 

Meclisi Âliye arz olunacak ruznamei müzakera-
tm Heyeti Umumiye kararına arz •edilerek tes-' 
bit edilerek tesbit edilmesi hususunun Meclisi 

* Âlice tasvip ve usul ittihaz buyrulmasmı teklif 
ederim. 

2 Mart 1838 
Mersin 

Salâhaddin 

9. — Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin, 
ruznameyi encümen rüesasının tanzim etmesine 
dair takriri 

Riyaseti Celileye 
Ruznaoneyi badema encümen rüesasından 

mürekkep bir encümenin tanzim etmesini teklif 
ederim. 

2 Mart 133-8 
Erzurum Mebusu 

Hüseyin Avni 

10. — Mersin Mebusu Salâhaddin Beyin, ruz-
name hüsnü tanzimine ve Meclis müzakerelerine 
ait zabıtların günü gününe tabı ve tevzi edilme-

- sine ve müstediyata ve suallere dair takriri. 

Riyaseti Celileye 
Meclisi Âlinin millete nâfi ve hadim muame

lâtı idareye hâkim olabilmesi; ruznamei müzake
ratın hüsnü tanzimine ve bu da ruznamenin bi-
hakkin ihtiyacı milleti muakkip ve masalihin 
hakiki icabatmı muhik bir vazı ve mevkiden tet
kikine vabestedir. 

iki seneden beri Meclisi Âli mazbut ve rey 
ve kararma evvelden muntazaman mâruz bir 
silsilei müzakere göremediği gibi milletin ve 
hattâ mebusanınm mesaili muhtelife hakkındaki 
müracaatından da zamanında haberdar olama
mıştır. 
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Her gün ruznameye alehmıyya giren evrak 

ve mesail arasında birçok mühim mevat bulu
nabileceğinden evvelce malûmat bulunmaması 
hasebiyle istifadeli müzakerata o mertebe imkân 
olamadığı gibi zabıtlar gayet mahdut adedde 
neşrolunduğundan ve Meclisin Matbaasına yetmiş 
bin lira sarf etmesine ve Ankara merkezindeki 
bâzı ceraide binlerle lira ve kâğıt vermesine rağ
men müzakeratı cariyeden millet yoliyle malû-' 
mattar edilemediğinden Meclisle millet arasında
ki sarih ve hakiki temas ve münasebet vücutlan-
dırılamamıştır. Berveçhi balâ mücmelen mâruz 
nevakısm ıslahı için mevaddı âtiyenin Heyeti Oe-
lilece mazharı tasvibolduğu halde hükmüne tev-
fikı muamele zımmmda Divanı Riyasete hava
lesini teklif eylerim. 

5 . III . 1338 
Mersin 

Salâhaddin 

1. Büyük Millet Meclisi Riyasetine mevrud 
her nevi evrak ve müracaat Divanı Riyasetçe 
görülmeli ve devairi aidesine veya encümenleri
ne verilmelidir. 

2. Meclise arzı icabeden evrakı varide ile 
mevat ve teklifatı kanuniye her hafta nihayeti 
tabı ile azaya tevzi edilmelidir. 

Her içtima nihayetinde içtimai âti ruznamesi 
Heyeti Umumiyenin kararı ile tesbit edilmeli. 
Hiçbir mesele kaydı müstaceliyetle aynı günde 
hem Meclise vürut ve hem de müzakeresine bed'-
edilmemelidir. 

/• 3. Meclis müzakerat zabıtları günü gününe 
tabı ve tekmil Hükümet ve belediye merakizine 
meccanen tevzi edildiği gibi nüsahi kâfiyesi kâ
ğıdı ve mürekkebi pahasına alenen her tarafta* 
sattırılmak ve bunlardan posta nakliye ücüratı 
alınmamalıdır. 

4. Halkın Meclisi Millîye vâki müstediyat, 
teşekkiyat ve ilıbaratı istida Encümenince devâ-
irde takibettirilerek netayiç mahallerine tebliğ et
tirilmeli ve bu husus ajansla millete ilân edilme
lidir. 

5. Mebusanı kiram tarafından verilecek sual
ler evvelâ alâkadar encümenlerin mazbata mu
harrirlerine tevdi ve tahkik olunmalı ve ademika-
naat halinde Heyeti Umumiyeye gelmelidir. 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Efendiler 
bundan alettakrip bir ay evvel, Cemal Paşa Haz
retleri Nizamnamei Dahilînin., (işitemiyoruz sa-
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dalan) Cemal Paşa Hazretleri, takriben bir ay 
evvel Nizamnamei Dahilînin ruznameye taallûk 
eden altmışıncı maddesinin tadili hakkında bir 
teklifte bulundular. Bu teklifi kanuni, Kanunu 
Esasi ve Nizamnamei Dahilî encümenlerine ha
vale edildi. Bendeniz o zaman Kanunu Esası 
Encümeninde Reis idim. Cemal Paşa Hazretleri
ni encümene davet ettik 've meseleyi ariz ve 
amiık tetkik eyledik. Nizamnamei Dahilînin 60 
ncı maddesinde eliyor ki: «Meclis, celse nihayet 
bulmadan evvel; gelecek ruznamesini müzakere 
eder..» Cemal Paşa Hazretlerinin teklifi bundan 
biraz farklı idi. Yani şu usulü *or'tadan (kaldıra
rak «^Encümen ve şube reisleriyle bilittifak Reis 
Meclis rnznaımesini tâyin eder» şekline ifrağ 
ediyordu. Bu teklifi encümende ariz ive amik tet
kik ve müzakere ettik. Altmışıncı madde •Mecli
simizin halk i m iy et in e mütaaillik 'bir maddedir. 
Yani Meclis ruznamesini kendisi yapar diyor
du. Şube reisleri, encümen reisleri yapar ıgibi bir 
(kayıt yoktur. Binaenaleyh maddei asliyedeki 
ibare, hürriyet ve hâkimiyetimize taallûk ederdi. 
öteki takyidediyordu. Bunun üzerinde uzun 
uzadıya, epeyce müzakere ve münakaşa, ettik. 
Neticede Cemal Paşa Hazretleri de tekliflerini 
geri aldılar. Bu mazbata Ali Süruri Beyefendi
nin 'kaleminden çıkmıştır. Yarın ölbürtgün tes-
videdilip yeni encümene arz edilecefe ve yeni 
encümen de Heyeti Umumiyeye arz edecektir. 
Binaenaleyh bendenize 'bunun müzakeresi 'zaittir 
gibi geliyor, efendim. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Reis Bey yine 
esası müzalkere ediyoruz. 

SALÂHADDÎNB. (Mersin) —Efendi m, ruz- I 
namei müzakeratm tanzimi meselesi Meclisin 
mebdei mesaisi ve ilk işidir. Bu bapta, mevcut 
nizamname tatbik edilmediğinden dolayı bunu 
muntazaman tatbika çalışalım diyoruz ve mese
le bir 'kararla (Meclisten geçecektir. Heyeti Aliye 
bu hususta tamamiyle fikrini tesbit ederse yani, 
aynı Ihususu tamamen tasyibederlerse badema 
'hiçbir şey tebeddül etmemek üzere 'hem Meclis 
mesaisini ıtanzim edecek, hem de hâkimiyetini 
teyit ve irae edecektir. îşte teklifi âcizanem de 
sırf bu noktadandır. Yani Nizamnamei Da'hilînin 
bir maddesinin değişmesi veya saire ile alâkadar 
değildir. FiUhaîkiJka ruznamei müzakerâtın mu
hit bir surette, yani Devletin muamelâtı ıımuımi-
yesini ve Meclisin teşriî 'hususatını muhit bir 
vaziyette tanzim olunması lâzımdır. Heyeti Ali-

338 C : â 
yenize bendeniz evvelce bu yolda mülâhazatta 
.^ulunmuştuim. En tziyade muamelâtı umunıiyei 
l^evlete temas etmesi lâzımgelen evraikı encü
men reislerinden <mürekikep bir heyet tetkik 
edebilirdi. Fakat, bu Meclisin batkkma tasaddi 
eder gibi bir şekil olduğu için, bunu dahi ben
deniz gayricaiz gördüm ve niteJkim Kanunu 
Esasi Encümeni de aynı fikirde bulunmuş. Bina
enaleyh mesele gayet basittir. Bir kere Meclisi 
Âlinin muamelâtı 'Devleti muhit ve bunlardan 
malûmattar olabilmesi için Makamı Riyasete mil
let ve mebusanı kiram tarafından mevdu olan 
bütün evrak ve kâffei muamelat Divanı Riyase-
timizce görülmelidir. Çünkü: Divanı Riyaset 
Heyeti Umumiyemizce tâyin edildiği için onlar-, 
dan "gizli bir şey yoktur. Bu halde Meclisi Millî 
namına, yani Heyeti Umumiye namına Makamı 
Riyasete gelen bilcümle evrak, - Riyaset Maka
mına - tabiî zata değildir ve müracaat evvelâ Di-
vanca~*görülür. Hükümete aidolanlar Hükümete, 
encümene aidolanlar encümene verilir, mâruzâ
tım bu iki şeydir, belki böyle yapılıyor. Ihtimal-
ki yapılmaması şıkkı da vardır. Bendeniz bu nok-
tai nazarı tesbit, teyidetmek isterim. Bendenizce 
bu nokta üzerinde tasrihâtta bulunmak mümkün
dür. 

ikincisi: Meclise arzı ieabeden evrakı varide 
teklif atı kanuniye ve sairedir. Bendenizin teklifi; 
en basit olarak,vher hafta nihayetinde Perşembe 
günü evrakı varidenin listesi yapılır ve matbaada 
basılır ve ertesi günü önümüzde bulunur. Bi
naenaleyh bir hafta içinde tezekkür oiunacak ve 
Meclise verilen evrakı varide ile zaten Meclis 
ruznamesinde gördüğümüz ve tahtada yazılı bu
lunan levayihi kanuniye gözümüzün önünde bu
lunduğu için Heyeti Aliye hem ıttıla peyda eder 
ve hem müstacel en müzakeresi lâzımgelen husu-
satı takdir ederek kendi ruzn^amesini tanzim ve 
tesbit eder. Dahilî Nizamnamede her içtima niha
yetinde ruzname Heyeti Umumiyenin kararı 
ile tesbit edilir. Deniliyor. Bendenizce madde
ten bunun imkânı olabilmesi için içtimai âtide 
görülecek mesailin elimizde matbu bir sureti 
olmalıdır. Bunun Jıerj gün tab 'ma imkân olamıya-
cağı tabiî olduğundan basit gördüğüm haftada 
bir defa elimize ufak bir cetvel vermekten iba
rettir. 

Üçüncü mesele ki Meclisin müzakeratından 
millet ve memleketin malûmattar olması mesele
sidir. Propaganda için, meclis müzakeratının 
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neşri için gazetelere para vermek ve saire suret-
leriyle birçok teşkilât yapmak gibi şeylere gidi
liyor. Bütün bunlar surî ve zahirîdir. Hakiki mak
sattan çok uzaktır. En doğru, şey, meclis müza-
keratınm, millete doğrudan doğruya gitmesidir. 
Halbuki bizim bu. meclisin müzakerat zabıtları 
anında neşrediliyor mu? Harice, vekâletlere gidi
yor mu? Belediyelere gidiyor mu? Bidayette belki 
gidiyordu. Fakat bilâhara kesilmiştir. Meclis za
bıtları âdeta celsei hafiye gibi kalmaktadır 've 
bunu hiç kimse bilmemektedir. 

Halbuki milletin Meclis müzakeratiyle alâ
kadar olması, kendisini idrak etmesi ve meşru
tiyeti anlaması, bir parça benliğine doğru git
mesi için en büyük bedrika olacağından Meclis 
müzakeratınm zabıtlarının her tarafa meccanen 
tevzi olunması lâzımdır. Bunda da bir hudut 
vardır. Bendeniz bu hududu da şöyle görüyo
rum. Belediyelere meccanen gönderilir ve ha
riçte ucuz fiyatla satılır ve bunlardan posta üc
reti alınmaz. Malûmualiniz ajanslardan ücret 
alınmıyar. Çünkü halkın malûmattar olması 
vardır milletin Meclis zabıtlariyle de alâkadar 
olması lâzımdır. Bilhassa kendi mebuslarını ta-
kibetmesi ve bilhassa bu hususta lâzımgelen 
mesaili cariyei milliyede bir alâka peydah etme
si imkânı vardır. Bunu gayet ucuz bir fiyatla, 
kâğıdı pahasına tabettirecek olursak millet ve 
memleket için bihakkin bir vazife ifa etmiş olu
ruz. Onun için bendeniz bunu bilhassa teklif 
ederim. (500) veyahut (350) zabıt basmakla 
Meclisi millînin müzakeratmdan millet müstefid-
oluyor değildir. Elimize bir kâğıt veriliyor. Bun
dan başka kimsenin haberi olmuyor. 

Dördüncü mesele; Meclisi Millîye halkın her 
hangi bir surette müstediyat; şikâyat veya ih-
baratı vâsıl olmaktadır. Zannedersem, bunlar 
istida Encümeninden usulen Hükümete havale 
olunuyor. Bendeniz diyorum kiV eğer tensip bu
yurursanız, İstida Encümenindeki rüfekayı ki-. 
ram bunların devairde intacını dahi temin eder
se, meselâ her arkadaş bir iki daireyi üzerine 
alarak bize müracaat etmiş olan zevatın millet
vekili olmak sıfatiyle işlerini devairde, takip ve 
intacederse, b„u Meclisi Ali bu suretle ashabı me-
saliha cevap vermek imkânını dahi bulmuş olur. 
Bunun mümkün olup olmıyacağım amelî olarak 
bilemiyorum, istida Encümeni bu hususta bizi 
daha iyi bir surette tenvir edebilir. Bu müm
kün olursa bihakkin millete karşı ibrazı feda-
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kârı edilmiş olur. Ve bununla milletin yarasına 
bir merhem olmuş oluruz. Onun için İstida En
cümeninden bendenizin temenni ettiğim; mü
racaatı milleti suhuletle intacederek doğrudan 
doğruya neticelendirmek keyfiyetidir. Bu da 
faideli olur zannmdayım. 

Beşinci ın&sele ki ; Bizzat Meclisi Millînin 
-ruznamei müzakeratında birçok ikinci mesail 
ile uğraşmaması meselesidir. Bendeniz şunu gö
rüyorum ; sual takrirleri belki bizi fazla meş
gul edebilir. Devairi Devletin her hangi birin
den sualde bulunan arkadaşlarımızın evvelâ o 
dairenin mensubolduğu encümenlerin mazbata 
muharrirlerinden tahkik etmelerini ve maz
bata muharrirleri Hükümet nazarında, za
ten Meclisin bir murakıbı tabiisi olduğundan 
eğer Hükümet onları tenvir edebilirse pek
âlâ, Meclisi Âliye gelmeye hacet kalmaz. Fa
kat tenvir ve ikna edemezse hiç kimsenin bir 
şey demeye hakkı kalmaz. Sahibi sual iste
diği gibi hareket eder. Bunu kendi aramızda 
bir sual yaparsak, kaide demiyorum, birçok 
hususatta evvelce tenevvür edebileceğimiz 
.için iştigale mahal kalmaz. 

MUSTAFA . B. (Karahisarı Şarki) — İşte 
bu olmaz. 

SALÂHADDlN B. (Devamla) — Bu ol
mazsa bendeniz de bundan sarfınazar ederim. 
Bendenizin tahmin ettiğim; ruznameye hâkim 
olabilmek için bir kere ruznamei müzakerata 
dâhil olacak evrakın malûm olması ve elimize 
bir matbu listenin haftadan haftaya verilme
si... ikincisi : Her celse nihayetinde bu ev
rak üzerinde ruznamei rn.uzakeratim.izi tâyin 
etmekliğimiz... Üçüncüsü : Zabıtların intişarı. 
Dördüncüsü : Müstediyatı milletin intacedil-
mesi keyfiyetidir. Tensip buyurulmazsa beşin
ci maddeden bendeniz de vazgeçebilirim. 

LÛTFl B. (Malatya) — Reis Bey, mü
saade buyurulursa istida Encümeni namına 
söyliyeceğim, efendim. 

Bu Meclisi muallâ; müntehayı merci ve mün-
tehayı makamı millettir. Bunun için buraya 
gelecek olan müracaatler, ' şikâyetler burada 
hakkiyle halledilemiyecek olursa millet me
yus olur ve buradan tevzii adalet; lâyikryie 
olmazsa memurinden bir şey beklenemez. Bun
dan dolayı istida Encümeni namına istirham 
ediyorum. Badema istida Encümenine gelecek 
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olan bütün istidaları en evvel aidolduğu en
cümen; muamelenin devairde halledilecek bâ
zı nikatını görürse Meclise halletmek üzere 
takdim edecektir. Yoksa doğrudan doğruya 
encümen meseleyi halleder. Icabeden kısmını 
Meclise arz ye havale eder, icabetmiyen kısmını 
doğrudan doğruya kendisi halleder. 

RİFAT B. (Tokad) — Meclis Riyaseti na
mına Mecliste irfüma için gelen telgraflar; 
meselâ : Birisinin şikâyeti var; öyle telgraf
lar ne olacak? 

LÜTFİ B. (Malatya) — Bize yalnız Makamı 
Riyasetin tevdi ettiği istidalar geliyor. Fa
kat kısmı âzami Meclise ugramaksızın doğ
rudan doğruya Makamı Riyasete geliyor. Ar
tık o cihetini biz bilemeyiz. Makamı Riya
sete gelen arzuhallerin her kısmı bize verili
yor mu, verilmiyor mu! Onu artık bilemem. 
Yalnız bize gelecek olan arzuhallerin' doğ
rudan doğruya encümen namına gelmesi için 
encümen teşebbüs etmek niyetindedir. 

HASAN BASRİ B. — (Karesi) — Müs-
tedilere istida edilen keyfiyetin neticesini 
bildirmek usulü de vardır. Bu usulü de tat
bik edecek misiniz? 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Meselenin haiz 
olduğu ehemmiveti itibariyle icabederse ne-
ticei muameleyi müştekilere bildirmek mec
buriyetindeyiz. Eğer mesele haizi ehemmiyet 
görülmezse intaceder, halleder ve tabii vekâ-
feti aidesine göndeririz ve oradan mahalline 
yazılır. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Her ne olursa ol
sun müstedilere cevap verilmek lâzımdır. 

YUSUF ZİYA &. (Bitlis) — Evvelisi gün
den beri bu mevzu etrafında cereyan eden 
müzakerat; bendenizin de bir, iki söz söylemek-
liğimi ihsas etti. Bu lüzumu Muhterem Hasan 
Fehmi Beyin, Divanı Riyaset nam ve hesebma 
söylemiş olduğu sözlerinden hissettim. Pek 
muhterem arkadaşım buyurmuşlardı ki ; «Mec
lis ruznamesine hâkimdir. Meclisin bu hakkı
na, bu hukukuna, bu hâkimiyetine daima riayet 
etmek lâzımdır.» Muhterem arkadaşımın bu sa
mimî kanaatlerine, bu hüsnüniyetlerine karşı 
bendeniz de diyeceğim k i : «Meclisi Âlinin jki 
seneden beri bu hakkına hiçbir vakit riayet 
edilmemiştir. Ancak üçüncü senei içtimaiyenin 
riyaset sandalyesine ik'adettiği pek muhterem 
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bir şahsiyeti ilk defa olarak bu lüzumu Meclisi 
Âlinin (hukukuna, hâkimiyetine riayet etmesi 
lüzumunu hissetmiş ve Meclisi Âliye arz etmiş
tir. Ve Heyeti Celilenize ruznameyi tanzim et
tirmiştir. Fakat maatteessüf tanzim edilen ruz-
name, o esasat dairesinde müzakere edilememiş 
ve müzakerat o esasat dairesinde cereyan ede
memiştir. Bundan başka he rhang i bir arkada
şım çıkar da Meclisi Âlinih ruznamesinin tan-

. zim edildiğini söylerse; bendeniz itiraf; kusur 
ederim. Salonda siyah bir tahta var. J^alûmu-
âliniz, içtimaa bir saat kalarak Divanı Riyase
tin sıraladığı ve ketebenin tesvit ve tahrir ey
lediği bir ruzname oraya dercedilir. O ruzna-
meye istinaden Meclisin hâkimiyetine riayet 
edildiği iddia ediliyorsa o usul ile Meclisi Âli
nin ruznamesine hâkimiyeti tâbirinin mânası 
arasındaki farkı nazarı dikkatinize arz ediyo
rum. Mademki, Divanı Riyaset sıralıyor, ma
dem kvke tebe onu oraya tesvit ve tahrir edi
yor ve biz de içtima vaktinden yarım saat evvel 
haber alıyoruz. Bu Meclisi Âlinin hâkimiyeti
ne riayet değil, bilâkis tecavüzdür. Binaen
aleyh o siyah tahtadaki ruznameye de riaye*t 
edilmiş değildir. îcar ve isticar hakkında bir 
kanun lâyihası var. Bu en bariz bir misaldir. 
Bendeniz mezunen dairei intifhabiyemde bulu
nuyordum. Bundan beş ay evvel avdet ettim. 
îlk geldiğim vakit onu müzakerata en yakın bir 
numara ile ruznamede gördüm. Ve beş buçuk 
aydan beri demek ki, bir, iki kanun lâyihasını 
istisna ettikten sonra, o mevat mey anından pek 
azı mevkii müzakereye konabilmiş. Demek ki, 
o siyah tahtadaki ruzname alelusul bir ruzna-
medir. 

Efendiler, her ne ı denilirse denilsin, her ne 
iddia edilirse edilsin; Meclisi Âli bütün mevad-
dı mühımme ile âni bir surette karşılaşmış ve 
âni bir surette karşılanınca, âni bir fikir edin
miş, o mahdut fikir etrafında o mühim mesele
yi müzakere etmiş ve neticelendirmiştir. Ma
zinin bu silsilei vakayii pek uzun ve pek müsel-
seldir. Bunu tezkir ve temdidetmekten ise (mo-
jâ ma mejâ) deyip geçmek en muvafık, en kı
sa bir tariktir. Fakat mazinin bu seyyiatma bir 
hattı butlatn çekerken bunun tevalisini, teker
rürünü, temadisini menedecek daha birçok es
bap ve saireyi ihzar etmek lâzımdır. Çünkü 
arkadaşlar, ruznamesine hâkimiyet, meclisler için 
en hayati bir meseledir. Ruznameye hâkimiyet 
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temin edilirse ruznameye vaz'edilecek olan şey 
üzerinde imali fikredilir. Ve o madde sahih, sa
lim bir surette neşredilmiş olur. Binaenaleyh 
ruznameye hâkimiyet meselesini gayet ehemmi
yetle telâkki buyurmanızı istirham ederim. Bun
dan başka efendiler, malûmuâliniz bütün mille
tin bütün halkın, bütün cihanın matmahı nazarı, 
bu Meclisi Âlidir. Halkın bütün nazarı bütün 
ümidi bu Meclisi Âliye matuftur. Bu Meclisi Âli
ye müteveccihtir. Her ne sâdır olursa olsun, her 
nereden sudur ederse etsin, DU Meclisi Âliden 
sudur etmiş şeklinde telâkki olunur. Her şey 
buradan biliniyor, yine her şey buradan bekleni
yor. Demek istiyorum ki; halka karşı manen ve 
maddeten mesul biziz. Milletin gözüne biz görü
nüyoruz. Halk bu ümit ile mütemadiyen şikâyet
lerini, feryatlarını bu Meclisi Âliye tevcih edi
yorlar. Bu Meclisi Âliye tevcih edilen bütün şi
kâyet, bütün feryat. Divanı Riyasetin saldaye-
sinden bu Meclise geçemiyor. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Ziya Bey ça
reye geçelim. 

YUSUF ZİYA B. (Devamla) — O maniaya 
tesadüfle orada duruyor. Halk bu ümit ile, bu 
arzu ile buraya tevcih ettiği şikâyetinden semere 
bulamayınca münkesir oluyor, meyus oluyor, 
inkisarı hayale uğruyor, Meclis o vakit halkın na
zarında başka vaziyette kalıyor. 

Efendiler, madem ki, tekmil müracaat bu 
'Meclisi Âliye müteveccihtir; bu Meclisi Âli bunu 
görmelidir. Buyurulacak ki, Meclisi Âlinin meşa-
gili tekessür edecek, bunun için bir encümen teş
kil edilir. Encümence vâki olacak müracaat asha
bına memnun edecek cevaplar verilir ve bununla 
maksat temin edilmiş olur. 

Ruznameye gelince, Makamı Riyasete tevdi 
edilecek evrak hitamı müzakereye yarım saat ka
larak Heyeti Celilenize arz edilir, tster evrakı 
varideyi, ister evrakı esasiyeyi olsun; bendeniz 
p unvan altında gizlenmiş bir şey farz ediyorum. 
Evrakı varide bir sütredir ki, onun sinesinden 
çok mühim mevat ekser zaman fışkırmıştır Ma
kamı Riyaset Heyeti Celilenize bütün evrakı ya
rım saate kadar arz eder, Heyeti Celileniz tes-
videder. Havalesi lâzımgelenleri havale eder, ruz
nameye ithali lâzımgelenleri ruznameye ithal 
eider. Ondan sonra mevaddı esasiyeden, müzake
resi kabil olanları müzakere edıer, müzakerat katî 
bir surette tesbit edilir. Ondan sonra gelecek ev-
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rak ne kadar mühim olursa olsun, o ruznamede 
bulunmaz. Meclis gelecek içtimaında mücerret o 
ruzname ile müzakeratını icra eder. Bu suretle 
müzakerata bir silsile ve muvafık bir şekil verilir
se ruzname bu suretle tanzim edilirse müzakera-
tm selâmeti temin edilmiş olur. Yoksa emrivaki
lerle müzakerat hiçbir zaman maksadı temin et
miş olmaz. 

ALI SÜRURİ Ef. (K^ahisarı Şarki) — 
Efendim, Selâhaddin Beyefendinin teklifleri 
tahlilî mevaddı mutazammmdır. Bunlardan bi
lisi, de ruznamenin sureti tanzimi "hakkındadır. 
Bu mesele hakkında Celâl Nuri Beyefendinin 
izah buyurdukları veçhile, ruznamenin sureti 
tanzimi hakkında sabık Nzamnamei Dahilî En
cümeni de bir şekil bulmuştur. Binaenaleyh, 
gerek teklif ve gerek Kanunu Esasi ve Nizam-
namei Dahilî encümenlerinin bulduğu şekil bir 
arada müzakere edilmeli ki, hakikat ne ise teza
hür etsin ve Meclisi Âlinin emeli dairesinde mü
kemmel bir tarzı inkişaf ile kabul edilebilsin. 
Hattâ Kanunu Esasi Encümeni şimdiye kadar 
müterakim ve mevcudolan levayih ve tekâliften 
zannedersem, âzayi kiramı haberdar etmek ça- * 
resini düşünmüş ve ona da bir şekil vermiştir. 
Zannederim ki, Heyeti Celilece o da mazharı 
kabul olacaktır. Onun için behemahal ruzname
nin tanzimi meselesinin Kanunu Esasi Encüme
ni mazbatasiyle birleştirilerek müzakere edil
mesini teklif ederim. O vakit müzakeresine de
vam edilmesi daha doğru olur. 

REİS — Efendim, daha söz almış sekiz ar
kadaşımız vardır. Eğer Kanunu Esasi Encüme
ninin mazbatasının vüruduna kadar intizar et
mek istemezseniz müzakeremize devam edelim. 

* 
SALÂHADDİN B. (Mersin) — Müsaade bu

yurursanız bunun için bir zaman tâyin edelim. 
,Yarın mı, yoksa bir sene sonraya mı kalacak? 
(Doğru, sesleri) 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim, mazbata zaten encümenden çıkmıştır. 
Yalnız tebyizi kalmıştır. Bu iki günlük bir me-
seledir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Reis Bey 
bendeniz zabıtlar hakkında bir şey arz edece
ğim. 

REİS — O halde takrirleri encümene havale 
edelim. Bu baptaki mazbata ile birleştirilsin. 

ıaa — 
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SALÂHADDİN <B. (Mersin) — Zabıt mese

lesini de beyim. 
REİS — Zabıt ̂ jııeselesi başkadır. 
Efendim, ruzna menin tanzimi hakkındaki 

meselenin, Ali Süruri Efendinin izah ettikleri 
veçhile, Kanunu Esasi Encümeninde bu. mev
zua dair tanzim edilmekte «olan lâyihai kanuni
ye ile, yani Nizamnamei Dahilînin tadiline dair- j 
olan lâyiha ile tevhiden müzakeresini kabul 
edenler- lütfen el kaldırsın. Kabul edildi, efen
dim. j 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Reis Bey bir | 
şey arz etmek istiyorum. Şimdi gelecek içtimain 
ruznamesini mi tanzim edeceğiz? Yoksa yine es
kisi* gibi mi cereyan edecelttir? j 

* REİS — Zabıtların neşri hakkında Selâhad-
din Beyefendi temenniyatta bulundular. Ten- j 
sip buyurursanız Meclisi Âlinin idarei dâhili-
yesine mütaallik olduğu için bu hususta Nizam
nameye dair kısaca Meclisi Âliye bir şey arz 
edeyim. Geçen sene malûmu âliniz matbaamız 
pek dar idi. Hattâ günü gününe değil, bir ay, 
iki ay bile zabıtların tabı teehhür ediyordu. Ve 
bti suretle zabıtlar teraküm ediyordu. Matbaa
mız şimdi tevsi olundu. Birtakım yeni makina-
lar tedarik edildi. Lehülhamd bu sene. sene ni
hayetine kadar olan zabıtlar çıkmıştır. Onun 
için matbaanın ihtiyaca kâfi gelememesi dola-
yısiyle geçen sene tabolunan zabıtlar teksir olu
namıyordu. Yalnız vilâyetlere, livalara, ordula
ra, kolordulara kadar gönderilebiliyordu ve bir 
miktar da Avrupa'nın bâzı mcrakizine ve İs
tanbul'a dahi gönderiliyordu. Şimdi matbaa 
tevsi olunduğuna nazaran bu sene, tabedilen 
miktarın* belki bir misli kadar tezyit mümkün
dür. Bu ciheti tensip buyurursanız. ı 

HÜSEYİN AYNÎ B. (Erzurum) Bu hu
susta söz isterim... 

REİS — Matbaa işi ile meşgul olan bir he
yet vardır. Bu hususu Divanı Riyasete tevdi 
edelim. Her kazaya birer zabıt göndermek için 
bu mevcut vesaitin kâfi olup olmadığı hakkın
da bir hafta zarfında size kati bir malûmat,arz 
edebiliriz. Eğer vesaiti hazıramız buna kâfi ge
liyorsa bunu temin ederiz. Zaten bu evvelce de 
düşünülmüştür. Fakat şimdiye kadar hep vesa
itsizlik yüzünden bu gibi sakatlıklar olmuştur. 

i HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendi- I 
[ ' ler, bu mesele karşısında matbaa bir mazeret I 
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teşkil edemez. Bu iki sene zarfında birkaç yüze 
baliğ olan milyonlardan bir parça ifraz ile bir 
matbaa celbi gayet kolaydı. Geçen sene de bu 
dâva burada söylendi. Fakat ihmal edildi. Hal
buki efendiler, böyle meşruti idarenin hikmeti 
nerede kaldı? Vekillerin ne yaptıklarını millet 
bilmelidir ve gittiğimiz tarikin ken$i kanaatle
rine göre olup olmadığını efkârı umumiye ( bize 
telkin edecektir. Ya muvafık hareket ediyo
ruz, ya mugayir. Bunu bile bilmek için herhal
de zabıtlar çıkmalı, halk bunu bilmelidir. Aca
ba biz o itimadı taşıyor- muyuz? İtimat eski 
itimat mıdır? İlk defa millet ile irtibatımızı na
sıl kesbetti isek şimdi dahi öyle kalmış mıdır? 
Burada Meclisin ne iş gördüğünü halk bilmiyor. 
Bu zabıtların yalnız kazalara gönderilmesi kâ
fi değildir. Efendiler en büyük fedakârlık ve 
en mühim mesele budur. Birçok kanunlar yapı
yoruz. Bu kanunları gerek mahakim ve gerekse. 
memurin nasıl tatbik edecek? Onun için, bu ka
nunun ruhuna kesbi ıttıla etmek için buradaki 
-zabıtları mutlaka alâkadarlar mütalâaya mec
burdurlar. Bunun için bu ihmal edilmiştir. Bu
rada Makamı Riyasetin buyurdukları gibi olur
sa taallül suretiyle zannederim ki, yine bu hu
sus ihmal edilecektir. Biz halk ile irtibatımızı 
ancak bu suretle temin ederiz. Millet dahi bu 
suretle bizimle beraber icraatı devleti bilir. Bina
enaleyh matbaa bir ise, diğer bir matbaa daha 
ilâve edilmelidir. Bir matbaa daha aldırmalıdır. 
Bu şekilde olursa olur. Yoksa şimdi matbaa, da
ha mahiyetini bilmiyorum ne şekildedir? Biz 
milyonlar sarf ediyoruz. Beş on bin liraya, bu
raya bir makine gelebilir. Bu bir şey değildir. 
Buna şiddetle alâka gösterilsin. Makamı Riya
setin bu ciheti her halde temin etmesi elzemdir. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Efendim; 
matbaa, zenginleştirilmiştir. Vesaiti çoktur. Bi
ze günü gününe zabıtları yetiştirir ve buna muk
tedirdir. Adedi tabı meselesi ise bir kâğıt me
selesinden ibarettiı. Halbuki bu millet yalnız 
Meclisi Âli için bir hayli masarif ihtiyar etti, 
bilhassa tenviri efkâr içirt gazetelere binlerce 
liralık tahsisat veriyor. Doğrudan doğruya Mec
lisin müzakeratından millet haberdar olsun. Bu 
uğurda sarf olunacak üç, beş kuruş esirgenecek 
tur şey değildir. Bunun bir kıymeti yoktur. 
Çünkü bunun temin edeceği menfaat çoktur. 
Millet bu suretle nvebusanın ne suretle hareket 
ettiğini adım adım görecektir. Bu Meclisin va-
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zifei vicdaniye ve milliyesidir. Bunlardan binr 
lerce basılmak lâzımdır. Ve illâ Meclisin mâna
sı yoktur. Binaenaleyh mahiyeti milliye ve vic
danı millî üzerine istinadederek ifayı vazife et
tiğimizi halka bildirmek, anlatmak ve halkın da 
bizimle hemayar olarak mesailimizi takibetmesi-
ni temin etmek için zabıtların binlerce basılma
sı behemahal lâzımdır. Zaten bunun masrafı 
çok değildir. Böyle üç yüz, dört yüz zabıt ile 
milletin efkârı umumiyesi bu Meclisi millîde ilân 
olunamaz. Ve bunlarla millet ikna ve irşadolu-
namaz. Zabıtların iki bine iblâğını bendeniz te-

•t 

menni ederim. (Azdır sadaları) Ve bu millete 
bedava*verilmelidir. Bunun için bir çare itti
hazını Meclisi Âlinizden istirham ederim. 

' MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Efendim, bu münasebetle birkaç söz söyleme
yi çok arzu ederdim. Seyahatimde milletten işit
miş olduğum şikâyet bin türlüdür. Bilhassa di
yorlar ki: «Sizin sadalarımz, beyanatlarınız ken
di bulunduğunuz sakafm altında kalıyor. Bütün 
zabıtlarınız ve sözlerinizi sizden başka kimse bil
miyor. Ve bunu tahtı inhisara almışsınız, gazete
ler yazmıyor ve neşretmiyor. Zabıtlar neşredil
miyor. Beldiyelere gelmiyor, hükümetlere gelmi
yor ve biz de çıkan kanunları takibedemiyoruz, 
ne gibi kanunlar çıkmıştır? Ne olmuştur? Bil
miyoruz, rica ederiz bunu her halde tahtı temine 
alın. Çıkan .kavanin zabıtlarını bastırarak hiç 
olmazsa belediyeler ve sair mahallere gönde
rin.» 

Efendoiler, yapılacak iş yalnız zabıtları Hü
kümete, kazalara, kolordulara, mutasarrıflıkla- , 
ra, vilâyetlere göndermekten ibaret kalacakla 
bunlar dahi onların masalarında boğulmaya 
mahkûmdur: Bendenizce bir defa esas olarak 
kabul edilmelidir ki, her halde zabıtları liva, 
vilâyet belediyelerinden tutunuz kazalara, nahi
ye belediyelerine kadar gönderiniz. Çünkü be
lediyelerde sekiz, on âza vardır. Onlar okur ve 
belediye azaları o memleketin intihabedilmiş mü
temayiz adamlarıdır. Efkârı umumiye onlardan 
istihsali kanaat eder. Taşralarda bir âdet var
dır. Evlerde ve odalarda toplanırlar, okudukla
rı ve anladıkları şeyleri de biribirine nakleder
ler. Bu suretle bu iş taammüm edebilir. 

Gelelim matbaa meselesine, bu mühim bir 
mazeret teşkil edemez, çünkü esasen zabıtlar ter-
tibediliyor. Beş yüz, bin aded basılıyor. Bu iki 
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bin, üç bin olursa ne olur? Bu bir makina mese
lesidir. Makina bir saat çalışacaksa iki bin bas
mak için iki saat çalışacaktır. Dört beş bin ba
sacaktır. Bir de tabiî kâğıt fark edecektir. Sa-
lâhaddin Bey biraderimizin buyurduğu gibi za
ten matbuat ve istihbarata, ajansa, şuraya, bu
raya büyük bir mikyasta Meclis muavenette bu
lunurken, bu fedakârlığı daima edip dururken 
bendenizce buna da hasrü himmet edilmeli. Mat
buatımız İstanbul matbuatında olduğu gibi Mec
lisin nıüzakeratını hemen zabıtlara yakın bir su
rette olarak neşredemiyor. Azanın söylemiş ol
duğu sözler bütün bütün başka ve maksadın, 
bütün bütün hilafı olarak gazetelere geçiyor. 

SALAHADDlN B. (Mersin) — Hattâ büsbü
tün tahrif ediliyor. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Bu gibi şeyler halka fena tesir ediyor. îşte 
bu gibi fena tesirlerin önüne geçmek için zabıt
ları belediyelere göndermeli ve aynı zamanda 
gazete satılan liva merkezlerinde satılır. Gazete 
satılan yerlerde dahi yirmişer nüsha göndermek, 
parasiyle sattırmak lâzımdır. Ve bundan da is
tifade edilir. (Milletin hâkimiyeti), (Hâkimiyeti 
milliye) kitap üzerinde değil, ancak bu suretle 
tecelli eder. Ben öyle zannediyorum ki, millet
le rabıta ve alâkamız münkati gibi bir şeydir. 
Yani aramızda pek çok farklar, derin farklar 
ve uçurumlar vardır. Milletle merbutiyemizi te
min edecek bir vasıtaya malik değiliz. 

Efendiler, bu zabıtların neşri meselesi en bi
rinci vasıta olacaktır. Aynı zamanda millet; me
buslarının ne iş görüp görmediğini ve ne dere
ceye kadar kendi hukukunu müdafaa edip etme
diğini murakabe edecektir. Ve bu murakabesi de 
âti intihaplarda reyleri istimal edebilmeye ye
gâne sail olacaktır. Bu, milletin terbiyei siyasi -
yesi noktai nazarından çok mühimdir. Matbaa 
hiçbir vakit mazeret teşkil edemez. Hüseyin Av-
ni Beyin buyurdukları gibi buna her halde beş 
bin lira, on bin lira daha verilir, bugünkü mat
baanın bir misli kadar daha vesait temin edilir. 
Fakat ben şuna da kaaniim : Bugünkü vesait 
dahi bugünkü zabıtları bize günü gününe yetiş
tirmeye ve bir iki bin nüsha basarak halka ve 
belediyelere göndermeye kâfidir. Ben bir mat
baacı sıfatiyle bunu iddia ediyorum. Aksini id
dia edenler söylesinler? 

Dr. ABÎDlN B. (Lâzistan) — Arkadaşlar, 
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zararın neresinden dönûlürse kârdır. Bendeniz 
doğrusunu söyliyeyim. Hâkimiyeti Milliye ga
zetesi, Yeni Gün gazetesi, bilmem ne gazetesi 
onlar kendi kendine yazar. Benim gazetem bu
radan söylenilen ve söylediklerimiz sözleri ya
zan, zabıtnamelerdir. Benim gazetem budur, 
başka gazetem yoktur. Binaenaleyh Meclisi 
Âlinin karariyle, bilmem ne ile matbuat için 
sarf edilen para zabıt ceridelerine sarf edilmeli 
ve bütün köylü ve halka tevzi edilmeli. (Alkış
lar) Arkadaşlar bendeniz teklif ediyorum. Bu 
zabıt, cerideleri köy halkına tevzi edilmelidir. j 
Milletvekillerinin sözleri matbu olarak halka 
yayılmalıdır. Ve bu dünyanın her tarafına ve 
bütün köylüye taksim ve tevzi edilmelidir. Ar
kadaşlar benim söylediklerimi burada ben bili
yorum. Ve zaptederim. Bana hiç lüzumu yok. 
Zabıt ceridesini bana isterseniz verin, isterseniz 
vermeyin. Fakat köylü burada hiçbir adamın 
ne söylediğini, ne yaptığını bilmiyor. (Alkışlar) 
Bilâhara yağma Hasanın böreği, gazeteler söz
lerimizi istedikleri gibi tahrif ediyorlar. Doğru 
bir intihabı bile yazmıyorlar. Bendeniz bilhas
sa Salâhaddin Beyefendiye teşekkür ederim ve 
tekliflerinin derhal kabulünü teklif ederim. 

Riyaseti Celileye 
Zabıtnameleri fazla miktarda tabettirip kaza

lara veyahut belediyelere göndermekten halk 
bir fayda temin edemiyeceğinden zabıtnamelerin 
yevmi bir gazete ile muntazaman ıbeneı* gün 
neşrinin tahtı tarara alınmasını teklif eylerim. 

Erzuruım 
'Salilh 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim malûmu-
âliniz zabıtnameleri fazla miktarda . tabettirip 
gönderirsek belediyeler içini muntazam mütalâa 
salonu lâzımdır. Ve o salona her fert gi
rip çıkamaz. Ve sonra böyle belediyelerde 
bir zaptı vermekle okumak için dört ayda bir 
adama sıra gelmez. Bunun gayet kestirme yolu
nu (bendeniz şöyle düşünüyorum ki, Meclisin za-
Ibıtlarım doğrudan doğruya başka bir şey yap
mamak için Meclis zabıtlarını yevmî gazete ile 
neşreder ve memlekete para mukabillinde satar. 
(Gürültüler) Müsaade ^buyurun, bu Meclis na
mına yapılırsa uzun bir masrafa mütevakkıftır. 
Fedakârlık olmalıdır. (Gürültüler) Bunu ya 
Meclis fedakârlık olmak üzere kendi bütçesin
den .muntazam olarak Zabıt Ceridesi namiyle bir 
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şey çıkarır veyahut ki, müsaade buyurunuz ben
denizin (Ayine) namında çıkaracağım bir gaze
te ki, İleri gazetesi kadar mufassal 'bir şeydir. 
Siyasetle ve saire ile iştigal etmiyecektir. Bu 
gazete için müzakere esnasında Trirkaç mulıarrir 
burada not tutacak ve sonra onları ben tashih 
edeceğim ve söyliyen her arkadaş da tashih ede
cek ve Meclisin her şeyini halka neşretmek için 
bu fedakârlığı yapıyorum. İhtimal ki, bu gaze
tem bir arızaya da mâruz kalacaktır. Binaen-
aleylı Meclis namına •böyle bir gazete çıkartılır
sa daha muvafık olur. Bunu teklif ediyorum. 

REİS — Ettendim, iki noktai nazar taayyün 
ediyor. Birisi: Zabıtların teksiriyle kazalara ka
dar ıgönderiimesi (Nalhiyelere de sadaları) İkin
cisi: Yevmî bir gazete ile neşri. 

SALÂHADDİN .B. (Mersin) — Bendenizin 
takririm öyle değildir. Bendenizin takririmde 
zabıtların fazla adedde tabı ile nevabi ve bele
diyelere Hükümet tarafından meecanen gönde
rilmesi ve badehu bedeli cüzi mukabilinde mil
lete açık »furulıtudur ve bunlardan posta ücreti 
alınmaması, binaenaleyh aslolan budur. Evvelâ 
bunu reye vaz buyurun. 

REİS (Kâtibe hitaben) — Salâhaddin Beyin 
takririnin zabıtlara ait fıkrasını okuyunuz. 

3. — Meclis müzakerat zabıtları günü günü
ne/tabı ve tekmil Hükümet ve belediye mera-
kezine meecanen tevzi edildiği gibi nusehi kâ
fiyesi kâğıdı ve mürekkebi pahasına alenen her 
tarafta sattırılmalı ve bunlardan posta nakliye 
ücuratı alınmamalıdır. 

CEMİL B. (Kütahya) — Bu masarifi müs-
telzim olduğu için tâyini esami ile reye vaz'et-
mek lâzımdır. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Reis Bey, 
bunu prensibolarak kabul edelim. Şekli bilâ
hara tesbit ederiz. 

REİS — Evvelâ bu maddeyi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Madde kabul edilmiştir. Yalnız, posta ücura-
tından istisnası bir nevi verginin affı demektir. 
Bunun için tâyini esami ile reye vaz'etmek lâ
zımdır. Bunu tensip buyurursanız bütçe müza
keresinde reye vaz'edelim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bu za
bıtlardan şimdi resmen valilere, mutasarrıflara 
gidiyor. Onlara para veriliyor mu? 

— 1 3 6 -
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REİS — Efendim, Makam atı resmîyeye gi

denler zaten posta ücretine tâbi değildirler. Pa
ra ile sattırmak suretiyle gönderilenler için icab-
ederse tâyini esami ile reye müracaat olunabilir. 
Makahıatı resmiyeye, valiye, mutasarrıfa, kay
makama, belediyeye gidenler zaten para ile de
ğillerdir. Diğer aksam için iktiza ederse büt
çe müzakeresinde bu ciheti bir madde ile tes-
bit ederiz. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Mikt ar me
selesini artık Divanı Riyasetten rica ederim. 

BEİS — Bir gazete ile neşri meselesi zan
nederim başka meseledir. Bunu Matbuat ve İs
tihbarat Müdüriyeti Umumiyesi bütçesinin mü
zakeresinde görüşürüz. Hükümetin resmî ce
ridesi vardır. O ceride ile neşri mümkün olup 
olmadığını o vakit tesbit edersiniz. 

HAKKI B. (Van) — Efendim, benim de bu 
hususa dair bir takririm vardır. 

Riyaseti Celileyc 
Hükümetçe Ceridei Resmiye neşrettiriliyordu. 

Bâzı esbap üzerine intişari sektedaı- oldu. Hem 
kavanin ve mukarreratı ve hem Meclis zabıtna
melerini ihtiva etmek ve her tarafa meceanen 
sevk edilmek üzere mezkûr ceridei resmiyeuin 
neşrettirilmesi esbabının teminini teklif eylerim. 

9 Mart 1338 
Van 

Hakkı 

REİS — Tensip buyurursanız bunu da büt
çe müzakeresine talik edelim. Zaten bütçe ruz-
namemizdecHr. 

1 Efendim ruznamei müzakeratımızda "üçüncü 
olmak üzere bâzı müstacel kanunlar vardır. Ma
kam maaşı, makam müteferrikaları, bir de tah
sisatı fevkalâde kanununa zeyil, seferberlik ve 
cephe zamlarına ait kanun, bir de bütçe kanunu. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim, bendeniz bütçe müzakeratınm süratle 
ikmali için haftada akdedilen umumi ictimalar, 
üç içtima akdediliyorsa lâakal ikisinin, dört ak-
dediliyorsa üçünün behemehal bütçe müzakere
sine tahsis edilmesini istirham edeceğim. (Çok 
doğru .sesleri) Bu şekilde yürümezsek bendeniz 
on gün sonra bir avans ile geleceğim. Bunun 
beşinci, altıncı, onuncusunu bertaraf etmek için 
haddi asgari zaman zarfında behemehal bütçe 
müzakeresnin ikmal edilmesi zaruridir. Bendeni
zin istirhamım, bütçenin müzakeresi zamanları 
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muayyen olsun, ' içtimain iki sülüsünün bütçe 
müzakeresine hasrolunması zaruri bulunduğunu 
Heyeti Celilennr tahtı karara alınmasını istir
ham ediyorum. Ruznamemizde dâhil bütçeye 
mütaallik levayihi kanuniye mevcuttur. Bunla
rın bir an evvel müzakeresine başlamalıyız. Çün
kü müzakere edilmezse ay nihayetinde eski usul 
mucibince tahakkuk edecek fazla masraflar var
dır. Binaenaleyh ay nihayetinden evvel bu ka
nunlar çıkmalıdır ki biz de ona göre bütçemizi 
tertibedelim. Muvazeneyi (muhafaza edelim. Bina
enaleyh bendeniz bunun tahtı karara alınmasını 
rica ederim. Hiç olmazsa müzakerenin iki sülü
sünün behemehal bütçeye hasredilmesini istirham 
ediyorum. 

REİS — Efendim malûmuâliniz bütçe zaten 
ruznamcmizdedir. Ruznamemizin üçüncü numa
rası bütçe meselesidir. Şimdi müzakere edece
ğimiz, bütçeye aidolan kavanindir. Her kanun 
kendi bütçesiyle müzakere edilsin. Tensip buyu
rursanız jDumartesi günü doğrudan doğruny.a 
bütçeyi müzakere edelim. Bütçeye ait birtakım 
kanunlar mevcuttur. Her dairenin bütçesi mü
zakere edilirken fasıllara geçilmeden evvel o ka
nunları müzakere edelim. (Pek muvafık sesleri). 

VÂSIF B. (Sivas) — Efendim, Müdafaai 
Milliye bütçesi müzakere edildiği' zaman maaşı 
asli var, tahsisatı fevkalâde var. Bunlardan ,baş-
ka da müteferrika var. Makam maaşı var. Sefer
berlik ve cephe zammı var, mütahassıs maaşı 
var.? Onu unuttuk. Maaşı asli ile tahsisatı fev
kalâde umumi bir kanuna tâbidir. Bunlar için 
ancak umumi bir karar ittihaz edilmesi lâzımdır. 
Yalnız diğerleri hususidir. Yani ciheti askeri
yeye aittir. Ve biz onları düşündük. 

Dr. TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Efen
dini usul hakkında bir şey arz edeceğim. Ev
rakı varideyi bir iki gün tehir edelim. İlk içti-
malarda 1338 senesi bütçesinin heyeti umumi 
yesi raevzuubahsedilmeli. Ancak Heyeti Umu-
miyede tezahür edecek vaziyete göre birinci 
fasıl olarak Müdafaai Milliye bütçesi konuşul
malı. o vakit bu kanunlar da birlikte çıkar. 
1337 bütçesi celsei aleniyede mevzuubahsolma-
mıştır. Onun için iptida Maliye Vekili beyi din
leriz. Ve hepimiz, söyleriz ve Heyeti Umumiyede 
vaziyet tezahür edince Müdafaai Milliye büt
çesi ona göre tetkik edilebilir. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim 
Tevfik Rüşdü Beyefendinin buyurdukları bence 
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doğru değildir. Bütçeye taallûk eden lâyihaları 
bütçe zamanında müzakere etmek istersek zan
nediyorum ki, zaman itibariyle, masraf itiba
riyle pek çok zarara girmiş oluruz. Bir kere 
bütçeye taallûk eden bu kanun lâyihalarının 
müzakeresi demek, tasarruf hakkındaki pren
siplerin tesbiti ve tasarrufa bir an evvel başlan
ması demektir. Eğer efendiler bu lâyihaları 
bütçe müzakeresi zamanına talikan tehir edecek 
olursak Heyeti Umumiyede fasıl müzakeresi, 
bilmem madde müzakeresi, derken korkarım ki, 
aradan birçok zaman geçer ve bu lâyihalarla 
temin etmek istediğimiz tasarruf uzun zaman 
sonra hâsıl olmuş olur. Onun için bendenizce 
evvelemirde bu levayihi kanuniye müzakere 
edilmeli, tasarrufa fiilî bir surette başlamalı. 
Ondan sonra bütçe münakaşa ve müzakeratma 
başlamalı. Bilhassa burada bulunan lâyihaların 
bütçeye mütaallik kısmını derhal müzakere hu
susunda bir anlaşma da hâsıl olmuştur. Karar 
da verilmiştir. Binaenaleyh bunu tehir etmiye-
lim. Tehir edersek zarara girmiş oluruz. 

RElS — Efendim zaten tesbit buyurulan 
ruznamei müzakeratta bütçe müzakeresine tak-
dimen bu levayihi kanuniye üç numara ile gös
terilmiştir. Dördüncü numara olmak üzere büt
çe gösterilmiştir. Meclisi Âlice bu evvelce tes
bit edilmiştir. Tehiri müzakeresi hakkında bir 
teklif ve mütalâa serd edilmediğine göre reye 
vaz'edilecek ve karar ittihaz edilecek bir şey 
yoktur. Tensip buyurursanız şimdiden müza
keresine başlıyabiliriz. (Hay hay sadaları) 

2. —Müdafaai Milliye Bütçesini Tetkik He
yetinin, Tayyarecilere verilecek müteferrika tahsi
satı hakkında kanun teklifi ve Müdafaai Milliye 
ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbataları 
(â/464) 

Muvazenei Umumiye Encümeni mazbatası 
1338 senesi Müdafaai Milliye bütçesini tetki-

ka Heyeti Umumiyece memur edilen zevatın büt
çeye merbutan tanzim ettikleri maaşatı askeriye 
hakkındaki altı aded lâyihai kanuniye hakkında 
müstaceliyet ve tallûkuna mebni evvelemirde 
Müdafaai Milliye Encümeninin tasviben mütalâ
ası alınmış ve heyeti umumiyesi itibariyle bütçe
de tasarrufat temini müeddi ve muvafık görülmüş 
ve yalnız dâhili memlekette ve hali ikametteki 
kıtaat ve teşkilât için seferberlik zammının ida
mesine imkânı malî görülmediğinden buna müte- ! 
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dair fıkaratı kanuniye ile bâzı kelimat hakkında 
encümenimizin noktai nazarı mukabillerinde irae 
ve umumu tasdikan takdim edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi itibariyle mahiye bir mil
yon lira tasarruf teminini müeddi olan kavanini 
mezkûrenin 1338 senesinin hululünden evvel mü
zakeresiyle temini meriyeti esbabının istikmalini 
arz ve teklif eyleriz. 

.25 Şubat 1338 
Reis Mazbata Muharriri 

Saruhan Menteşe 
Reşad Dr. Tevfik Rüşdü 

Kâtip Âza Âza 
Ertuğrul Mersin ' istanbul 

Mustafa Kemal Salâhaddin Mehmed Neşet 
Âza Âza Âza 

Bayezid Kozan Yozgad 
Atıf Dr. Fikret Süleyman Sırrı 

Tayyarecilere verilecek müteferrika tahsisatı 
hakkında Kanun 

MADDE 1. — Tayyareci zâbitan ve muallim
lerine rütbe farkına bakılmıyarak maatahsisatı 
fevkalâde maaşı aslilerinden ve seferberlik mu-
hassesatmdan başka müteferrikadan şehrî sekiz 
yüz kuruş maktuan ita kılınır. 

MADDE 2. — Tayyareci küçük zâbitan ve ef
rada tayyaresüvar olmak şartiyle maaşı asli ve 
tahsisatı fevkalâdelerinden gayrı müteferrikadan 
şehrî yüz kuruş ita kılınır. 

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

MADDE 4. — î.şbu kanunun icrasına Müda
faai Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REÎS — Efendim heyeti umumiyesi hakkın
da söz istiyen var mı? 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) —.Efen
dim her daire bütçesinin mensubolduğu vekâletin 
vekili huzuriyle müzakeresi icra olunur. Halbuki 
Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretleri burada 
yoktur. (Gürültüler) 

VÂSIF B. (Sivas) — Efendim demin de arz 
ettiğim gibi ordunun maaşı asli ve tahsisatı fev
kalâdeden maadasını biz daha umumi olmak üze
re tevhidettik. Evvelâ tayyarecilere sekiz yüz ku
ruş müteferrika namiyle bir maaş veriliyor. Fa
kat bu kanunen değil, bir emirle veriliyor. Tay
yarecilerin bu imtiyazı çok lüzumlu bir şeydir. 
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Biz bunu kabul ettik. Yalnız bunun emirle değil 
kanunla verilmesini istedik. Çünkü burası em ir] e 
veremiyor. İstanbul'da vaktiyle hükümet bir 
emirle vermiş. Tabiîdir ki, Hükümeti milliye şim
di bunu veremiyor. Halbuki bunların mağduri
yetlerini muciboluyor. Onların teçhizatı diğer za
bitlere de benzemez. Binaenaleyh 1338 senesi için 
bu sekiz yüz kuruşluk müteferrika hakkında bu 
kanun yapıldı. Bu kanunda yalnız zabitlere rütbe 
farkı gözetilmeksizin sekiz yüz kuruş ve tayyare
ye binip uçmak şartiyle küçük zâbitan ve efrada 
da iki yüz kuruştan ibaret müteferrikadan bir pa
ra verilecektir. 

REİS — Efendim tayyarecilere verilen tah
sisat hakkındaki kanunu müzakere ediyoruz. He
yeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı? 
(Yok sadaları) Maddelere geçilmesini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. (Kabul sadaları) Madde
lere geçilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 

REÎS — Söz istiyen var mı? 
HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim; 

(Maktuan) kelimesi (Müteferrika) kelimesinden 
sonra konulursa daha iyi olur. 

REİS — Efendim; birinci maddeyi şu yol
da tasrih ediyoruz. 

Tayyarecilere verilecek müteferrika tahsisatı 
hakkında Kanun 

MADDE 1. — Tayyareci zâbitan ve mual
limlerine rütbe farkına bakılmıyarak maatahsi-
satı fevkalâde maaşı aslilerden ve seferberlik 
tahsisatından başka müteferrikadan maktuan 
şehrî sekiz yüz kuruş ita olunur. 

REİS — Birinci maddeyi tashihat veçhile 
kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. (Kabul sa
daları) Birinci madde tashih veçhile kabul edildi. 

(İkinci madde tekrar okundu.) 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen

dim; burada yüz yazılmış ama iki yüze iblâğını 
teklif ederim. Zaten evvelce müzakeremizde de 
takarrür etmişti. 

REŞAD B. (Saruhan) — Muvazenei Maliye 
Encümeni bunu şehrî yüz kuruş olarak tesbit 
etmiştir. Ve kanun da o yolda yazılmıştır. 

ÖMER LÜTFİ B. (Amasya) — Hayır efen
dim; aynen iki yüz olarak kabul edilmişti ve iki 
yüz kuruştur. 
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REİS -—' Efendim; maddede yüz kuruştur. 

İki yüz olması için tadilname veriniz. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — (Tay

yaresüvar olmak) ne demek? Yani bir ay uça
cak mıdır? 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Yani tayyareye 
binmeye muktedir efradolacaktır, efendim. 

REİS — Efendim; ikinci maddeyi reyinize 
arz ediyorum. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Reis Bey, 
(Müteferrika) kelimesinden sonra keza (Maktu
an) kelimesi ilâve edilirse daha iyi olur efendim. 

REİS — Efendim üç takrir var. Okunacak. 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin 200 kuruş olarak tadilini 

teklif eylerim. 
Amasya 

Ömer Lûtfi 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddedeki yüz kuruşun, iki yüz kuruş 

olarak kabulünü teklif ederim. 
Erzurum 

Hüseyin Avni 

Riyaseti Celileye 
(Tayyaresüvar olanlara mahiye iki yüz kurfuş 

verilir.) Suretinde tadilini teklif eylerim. 
Lâzistan 
Abidin 

REİS — Efendim, müsaade buyurunuz. Za
ten mevzuu müzakere olan şekil (200) kuruştur. 
Matbaada sehiv olduğu anlaşılıyor. Encümenin 
imzası altında gelen mazbatada iki yüz kuruştur. 
Bunun için tadile lüzum yok, tashiha lüzum var. 
İkinci maddeyi musahhah şekilde okutuyorum : 

MADDE 2. — Tayyereci küçük zâbitan ve 
efrada tayyaresüvar olmak şar tiyi e maaşı asli 
ve tahsisatı fevkalâdelerinden gayri müteferri
kadan şehrî iki yüz kuruş ita olunur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
(Kabul sadaları) Kabul edilmiştir. 

(Üçüncü madde tekrar okundu). 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — 1338 se

nesi Martından itibaren denmelidir. 
REŞAD B. (Saruhan) — (İşbu kanım 1338 

senesi Martı iptidasından itibaren meriyülicradır. 
Denilmesi lâzımdır. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Tarihî neşrin-
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den itibaren mer'i olursa bu kanun bir hâtıra 
olarak yâdedilir. Bu mesele daha iyi olur Za
ten bu kanunun makabline şümulü olup olmıya-
cağı ayrı bir meseledir. Bunun için bunun zik
redilmesi lâzımdır. Marttan itibaren demeye lü
zum yoktur efendim. 

RE ŞAD B. (Saruhan) — Efendim, manzum 
âliniz olmuştur. Bu lâyihai kanuniye 1337 Şu
batı içerisinde Heyeti Celilenize takdim edil
miştin. Ve 1338 bütçesine mütedairdir ve bütçe de 
o yolda tertibedilmiştir. Mart içerisinde kıstel
yevm yapmak gibi birtakım teşevvüşata mahal 
kalmasın. (1338 senesi Martı bidayetinden mer'-
idir.) Diye tashih ederiz. Bunun için bir mâni 
yoktur ve emsal de vardır. Birçoklarında böyle 
yapılmıştır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Hazine
nin menfaati var. Velev üç gün olsun efendim. 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin berveçhi âti şekilde kabu

lünü teklif eylerim. 

MADDE 3.-— îşbu kanun 1338 senesi Martı 
iptidasından itibaren meriyül icradır. 

Karahisarı Sahib 
Mehmed Şükrü 

REÎS — Mehmed Şükrü Beyin takririni ta-
dilname şeklinde reye arz ediyorum. Kabul eden
ler, lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 

Bir kelime ilâve edildiği için maddeyi yeni
den okutup reyinize arz ediyorum. 

MADDE 3. — îşbu kanun bin üç yüz otuz 
sekiz senesi Martı iptidasından itibaren meriyül-
icradır. 

REİS — Bu maddeyi kabul edenler, lütfen 
el kaldırsın. Üçüncü madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — îşbu kanunun icrasına Müda-
faai Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REÎS — Dördüncü maddeyi kabul edenler, 
lütfen el kaldırsın. Dördüncü madde kabul edil
miştir, efendim. 

Efendim, kanunda müstaceliyet kararı vardır. 
O halde heyeti umumiyesini reyinize arz ».diyo
rum. Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kanunun heyeti umumi-
yesi kabul edildi, efendim. (Tâyini esami ister, 
sadaları) Tâyini esamiye lüzum yoktur. Çünkü; 
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parasını bütçeye koyduğumuz vakitte tabiî tâyini 
esamiyle olur. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Reis Bey 
Vâsıf Beyin ifadesine göre şimdiye kadar bir 
emirle veriliyordu, diyordu. Şimdiye kadar veri
lenleri de helâl etmek için bir kanun mu yapaca
ğız? Yoksa ne yapacağız? (Handeler) 

3. — Müdafaai 31illiye bütçesini Tetkik He
yetinin, Tahsisatı fevkalâde Kanununa müzeyyel 
kanun teklifi ve müdafaai Milliye ve Muvazenei 
Maliye encümenleri mazbataları (2/465) 

REÎS — Efendim, Tahsisatı fevkalâde Ka
nununa zeylolarak bir teklif var. Beş maddeden 
ibarettir. Onu da müzakere edelim. (Ekseriyet 
yok, sesleri) (Bir kanun daha çıkaralım, sesleri) 

VÂSIF B. (Sivas) — Efendim, silâhenda-
zan için, vaziyetin icabı olarak, bidayeten ikişer 
lira maaş kabul edilmiş; bir de cephede bulunan
ların maaşlarına üçer lira zammedilmiş, binaena
leyh cephede bulunan asker için beş lira, geride 
bulunanlara ikişer lira verilmesi kabul edilmiş... 
Tabiî o, zamanın icabıydı. Bugün lehülhamd o, 
zail oldu. Bugün muntazam ve mazbut bir ordu
ya malikiz ve aynı zamanda bütçemizin vaziyeti 
de malûmdur. Binaenaleyh efradın asıl maaşları 
nazarı dikkate alınarak asıl maaşlarına zammet
meyi düşündük. Dört misli olarak elli kuruş eder. 
Efrat on kuruş alıyor. Fakat o maaş kifayet et
mez. Umum memurini Devletin idarelerini te
min maksadiyle maaşlarına göre tahsisatı fevka
lâde verilmesi nazarı itibara alındığı için efra
dın maaşlarına da biz dört misli tahsisatı fevka
lâde namiyle bir para zammedilmesini düşündük. 
Şimdi neferler yarım lira alırlar. Buna tahsisatı 
fevkalâde dedik ki; o kanunun zeyli olsun diye, 
bu ayrı bir kanun değil, mevcut bir kanunun 
zeylidir. Sonra aşağıda seferberlik tahsisatı görü
lecek. Cephedeki efrada ayrıca bir yarım lira 
veriyorlar. Bunun için cephede hali harbde bu
lunan efrat bir lira alacaklar, gerilerde istihdam 
edilenler yarım lira alacaklar, bu tabiî neferler 
içindir. Küçük zabitler maaşları nispetinde tah
sisat alacaklardır. 

REÎS — Efendim, heyeti umumiyesi hakkın
da başka söz istiyen var mı? (Yok, sesleri) Mad
delere geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir, efendim. Tensibederseniz 
maddelerin müzakeresini vakti âhara talik ede
lim. (Devam edelim, sesleri) 
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Tahsisatı fevkalâde Kanununa müzeyyel Kanun 

MADDE 1. — Bilûmum şilâhendazanm 25 
Teşrinievvel 1336 tarih ve 42 numaralı Kanun
dan evvelki maaşı aslilerine, işbu maaşı aslileri
nin dört misli tahsisatı fevkalâde olarak zammen 
verilir. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Zannederim 
numaralar kanunların metinlerinde dâhil değil
dir. Binaenaleyh 42 numaralı demek bendenizce 
doğru değildir. (25 Teşrinievvel 1338 tarihli) de
mek kâfidir. 

REÎS — Efendim, Basri Bey numaıanın 
tayyım teklif ediyor. Encümen de muvafakat edi
yor, çıkarıyoruz. 

Madde şu şekli alıyor : 
MADDE 1. — Bilûmum şilâhendazanm 25 

Teşrinievvel 1336 tarihli kanundan evvelki maaşı 
aslilerine işbu maaşı aslilerinin dört misli tahsi
satı fevkalâde olarak zammen verilir. 

REÎS — Başka tadilname yoktur. Birinci 
maddeyi bu surotle ka'bul edenler lütfen el kal
dırsın. Birinci madde ka'bul edildi. 

MADDE 2. — î:,<'bu asıl ve zamaimden Poir 
şey katı ve tevkif olunmaz. 

ALÎ RıZA B. (İstanbul) — Esasen efrat 
maaşatmdan "bir şey teHküf edilmediği için biz 
'bu kamunun (İşitmiyoruz sesleri) efrat mıaaşa-
tından Foir şey kat'edilmez, kal'br.ıki (bu maddede 
(İşibu asıl ve izamaimden) •deniliyor. Biz bu"ka
nunun tanziminde tegafül etmişiz. Binaenaleyh 
a'srl tâ!birinin 'tayyı icrbeder. Işjbu 'zamaimden 
bir şey katı ve tevkif olunmaz denilmesi lâ
zımdır. Bu suretle tadili lâzımdır. 

YUSUF ZÎYAB. (Bitlis) —Ben'de asıl keli
mesinin zaidolduğunu görüyorum. 

REÎS — Başka mütalâa var mı efendim? 
(Yok sesleri) Tadilname de yok. Söz istiyen de 
yoktur, ikinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. İkinci madde 'kalbul edilmiştir. 

MADDE 3.. — 25 Teşrinievvel 1336 tarihli 
Kanunun beşinci maddesi mülgadır. 

REİS — Söz istiyen 'var mı efendim? (Maz-
'bata Muharriri izahat versin, sesleri) 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
REŞAD B. (ıSanı'han) — 25 Teşrinievvel 1336 
tarihli Kanunun beşinci maddesi, efrada cephe-
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de şu kadar, gerilerde ibulunanlara bu kadar 
maaş verileceğine dair maddedir. Bu kanunla 
teyidetnıokle o maddenin temdidine mahal kal
mıyor. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler el 
kaldıran. Üçüncü madde kaibul edildi. 

MADDE 4. — İş'bu kanun 1338 senei mali
yesi 'bidayetinden muteberdir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Martı iptidasından 
denilmeli efendim.. 

REİS — Dördüncü maddeyi «îşlbu kanun 
1338 senesi Martı iptidasından itibaren tmeriyül-

• icradır» şeklinde kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir, efendim. 

MADDE 5. — İş'bu kanunun icrasına Mü-
dafaai Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el (kaldırsın. 
Kabul edilmiştir, efendim. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arz 
ediyorum. Kanunun ıh ey eti umumiyesini katiyet
le ka'bul edenler 'lütfen el kaldırsın. Kanunun 
heyeti umumiyesi ekseriyetle ka'bul edilmiştir. 

Efendim, Seferiberliık 've cephe 'zammı hak
kındaki lâyihai kanuniyeyi tensip buyurursanız 
içtimai âtimizde müzakere edelim. Ruznamei 
müzalkoratımıza yeniden ibir şey ilâve etmek ar
zu buyuruluyor mu? (Hayır'sesleri) 

ALÎ RIZA B. (îstaribul) — Bu kanunlardan 
Ibaşka da "bütçede tasarruf edilecek !bir kanun 
vardır ki, Ibunlar meyamnda tabedilmemiş ve 
Heyeti Umumiyeye getirilmemiştir. Halbuki bu 
(kanun Muvazenei Maliyeden çıkmıştır. O kanun 
hademe ve seyis neferlerine, erkân, ümera ve 
zabıtanın esnayı seferde iaşe edecekleri hayva
nat ye'm 'bedeline ve saireye dairdir. Fevkalâde 
tasarrufu mucrbolacaktır. 'Bunların da Cumartesi 
ıgünü müzakeresini teklif 'ederim. 

REİS — Tensip (buyurursanız onları da ruz-
nameye ithal edelim. Talbı ve tevzii Cumartesi 
gününe kadar biterse müzakere edelim. BMmez-
se içtimai âtiye talik edelim. '(Olur sesleri) 

Muinsiz afJker ailelerine ita edilecek maaş 
hakkındaki Kanun da ruznamemizdedir. Binaen
aleyh ruznamemiz dolmuştur. Cumartesi günü 

' 'bermutat içtima etmek üzere celseyi tatil edi
yorum. 

Hitamı müzakere; saat : 5,30 

1. — Murnkalbe Heyeti intihafbı 
2, — 1338 (bütçesi 

îçtimaı âti ruznamesi 
3. — Bâzı ikavanini askeriye 
4. — Nevahi Kanuni; 

• * * • * * • * • 


