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

BEİS — Birinci Reisvekili Vehbi Efendi Hazretleri 
KÂTİPLER : Atıf Bey (Kayseri), Enver Bey (İzmir) 

REİS — Efendim ekseriyetimiz hâsıl. Meclis 
küşadolunuyor. Zaptı sabık hulâsası okunacak, 
lütfen dinliydim. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 
İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Haz

retlerinin tahtı Riyasetlerinde inikadederek zap
tı sabık hulâsası kıraat ve tashihan kabul olun
du. 

Hüseyin Avni Beyin, Harb kazançları Ver
gisine mütaallik sual takriri müstaceliyetle Ma
liye Vekâletine havale, mezuniyete dair Divanı 
Riyaset kararları kabul olundu. Nevahi Kanu
nunun tadilen Dahiliye Encümeninden gelen 
84, 86, 87, 88, 94, 95, 99 ncu maddeleri ka
bul edilerek celse tatil olundu. 

İkinci celse 
Musa Kâzım Efendi Hasretlerinin tahtı Ri

yasetlerinde bilinikat Nevahi Kanununun yüz 
üçüncü maddenin 8, 11, 12, 13 ve yüz dördüncü 
maddenin 1, 2, 3, 6, 9, ncu fıkraları ile 107 nci 
madde aynen ve diğer fıkralar tadilen kaibul,, 
105,106 ncı maddeler Adliye Encümenine ha

vale olunarak Perşembe günü içtima olunmak 
üzere celseye nihayet verildi. 
İkinci Reisvekili Kâtip Kâtip 

Musa Kâzım Kayseri İzmir 
Atıf Enver 

REİS — Efendim zaptı sabık hulâsası hak
kında bir söz söyliyecek var mı? (Kabul sa-
daları.) Zaptı sabık hulâsasını kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Zaptı sabık hulâsası aynen 
kabul olunmuştur. 

CEMİL B. (Kütahya) — Şifahi mâruzâ
tım vardır. 

REİS — Havale olunacak evrak vardır. Son
ra söylersiniz. Israr etmeyin. 

CEMİL B. (Kütahya) — İstirham ederim, 
pek kısadır. Efendim, bundan birkaç gün ev
vel Meclis müzakeresinde Muvazenei Maliye 
Encümeninin bir mazbatası okundu. Bu maz 
bata Zonguldak memurlarımn iki kat olarak 
verilmekte olan maaşına aitti ve bunu makamı 
Riyaset ruznameye aldı. Malûmuâlini?dir ki 
bugün Ankara'dan pahalı hiçbir yer mutasav
ver değildir. Zonguldak memarlarma ibtisnaen 
hâlâ iki misli maaş vermek israftır, günahtır 
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ve bunun ruznamede sırası gelir, ceye kadar bek 
lemesi Hazinei milletin zararınadır. Bendeniz 
bunun tercihan Meclisi Âlice müzakeresini is
tirham ediyorum. 

KADRÎ B. (Diyarbekir) — Bugün bütçe 
yok. 

CEMÎL B. (Kütahya) — Bütçe günü müza
kere edilsin. Bir veya iki gün sonra olsun; za
rarı yok. 

REÎS — Efendim, bütçe günü müstacelen 
bu meselenin müzakeresini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahmn Şarki) — Mü 
saade buyurunuz Reis Efendi. Bunun Cumarte 
si günü müzakeresi lâzımgeli". Çünkü, mevad 
(3ı müteferrikadandır. Bütçeye taallûku yok 
tur. Bütçeyle gelmiş değildir, ayrı bi" teklif, 
ayrı bir lâyihadır. Bu gibi levayihin Cumarte
si günleri müzakere edilmesi Meclisi Âlice ta
karrür etmiştir. Onun için Cumartesi günü mü
zakeresi lâzımgelir. 

REÎS — Efendim, bunun bütçeyle müstace
len müzakere olunması kabul olunmadı. Ali 
Süruri Efendi teklif ediyorlar ki; Cumartesi 
günü her halde müzakere olunsun. Bunu ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul olunmuş
tur, efendim. Dinliydim. 

3. — LÂYİHALAR 

1. — On beş sene küreğe mahkûm Emir Os
manoğlu Mehmed'in affı hakkında kanun lâyi
hası 

REÎS — Katil maddesinden dolayı on beş 
seneye mahkûm olan Osmanoğlu Ali'nin affı 
hakkında Heyeti Vekileden mevrut lâyihai ka
nuniye var. Adliye Encümenine havale edi
yoruz. 

4. — TEKLİFLER 

1. — Ergani Mebusu Mahmud Beyin, Erga
ni livasının kaza halinde Elâziz vilâyetine ilha-
kiyle yerine Oğuz ismiyle bir kaza teşkili hak
kında kanun teklifi (2/543) 

REÎS — Ergani livasının kaza halinde Elâ
ziz vilâyetine ilhakiyle yerine Oğuz ismiyle ye
ni bir liva teşkili hakkında Ergani Mebusu 
Mahmud Beyin teklifi kanuniyi var. Lâyiha En 
cümenine havale ediyoruz. 
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t 5. — TEZKERELER 

1. — Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, Heyeti 
Vekilece tanzim edüen nizamnamelerle talimatın 
birer suretinin Meclise gönderilmesine dair tak 
ririne cevaben îcra Vekilleri Riyasetinden mev
rut tezkere 

REÎS — Kararnamelerle nizamname ve ta
limatnamelerin tabı ve neşredileceğine dair 
Heyeti Vekile Riyasetinden mevrut tezkcrei ce
vabiye var. Okunacaktır. 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Aded: 6/868 24.VI. 1338 
Zabıt ve Kavanin Müdiriyeti ifadesiyle vâ-

ridolan 11. VI. 1338 tarihli ve 821/2428 numa-
rai: tezkerei sâmileri arizai cevabiyesidir. 

1336 ve 1337 seneleri için masalihi âmmeye 
mütaallik kararnameler ile nizamname ve tali
matnamelerin iki kitap sekimde neşir ve fü-
ruhtu îcra Vekilleri Heyetinin 26 . IV . 1338 ta
rihli içtimaında takarrür ederek derdesti tabı 
bulunduğu mâruzdur, efendim. 

îcra Vekilleri Heyet* Reisi 
ve 

Erkânı Harbiyei Umumi} e Vekili 
Fevzi 

REÎS — Berayi malûmat gelmiştir, efen
dim. 

2. — Seferberlik ve cephe zammı hakkındaki 
11 Mart 1338 tarihli Kanunun (A) fıkrasının 
tefsirine dair Maliye Vekâleti tezkeresi 

REÎS — Seferberlik ve cephe zammı hakkın
da 11 Mart 1338 tarihli Kanunun (A) fıkrasının 
tefsirine dair Maliye Vekâletinin tezkeresi var, 
Müdafaa! Milliye ve Muvazerıei Maliyi; encü
menlerine havale ediyoruz. (Kavanini Maliye 
encümenine, sesleri) 

Pekiyi evvelâ Kavanini Maliye Encümenine, 
sonra diğer encümenlere. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. (Gü-
müşane) — Efendim, müsaade buyurur musu
nuz? malî kanunların tefsiri Kavanini Maliye
ye taallûk eder. Müdafaa! Milliye ve Muvaze-
nei Maliye encümenlerine gitmesine lüzum yok
tur. Çünkü bu bir kanunun tefsiri meselesidir. 
Kanunlarla meşgul olacak da yalnız Kavanini 
Maliye Encümenidir. Kavanini Maliye Encüme-
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rıinin mütalâasını aldıktan sonra Heyeti Celile 
kararını verir. 

REÎS — Efendim o halde yalnız Kavanini 
Maliye Encümeni mütalâasını beyan etsin. Bura
da okunur. îcabederse diğer bir yere de gönde
rilir. (Muvafık sadaları) 

3. — Siverek'te âşarm tahmin ve ahaliye zim
met kaydı suretiyle temini cibayeti için mezuni
yet verilmesine dair Maliye Vekâleti tezkeresi 

REÎS —• Senei haliye aşar mahsulâtının bâzı 
mahallerde bir heyet marifetiyle tahmin ettirile
rek ahaliye zimmet kaydiyle temini cibayeti za
ruri görüldüğünden olveçhile muamele ifasına-
mezuniyet itası "hakkında Maliye Vekâletinin tez
keresi var. Kavanini Maliye ve Muvazenei Mali
ye encümenlerine havale ediyoruz. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMÎ B. — 
Efendim müsaade buyurur musunuz? Bir kanun 
teklif etmiyoruz. Mevcut bir kanun vaktiyle mev
kii meriyetten kaldırılmıştı. Şimdi yalnız Siverek 
merkez kazasında Millî aşiretin eski reisi ile yeni 
reis arasındaki rekabetten dolayı aşarı da alabil
diğine gidiyor. Halbuki orada hâsılat bu sene 
fevkalâde durgundur. Orada bulunan halk ezile
cek, valiyi ve mahallî Hükümeti Maliyenin şid
detle nazarı dikkatini eelbettiler. Ahaliyi ezdir
memek için bu iki rekabetten hâsıl olacak netice
ye mâni olmak için müzayedeyi muvakkaten tehir 
zaruretinde kaldık. Hem bu yalnız oraya mah
sustur. Zaten evvelce kanım mevcuttur. Bundan 
beş sene evvel zimmet kaydedilmemesi yolunda 
Maliye Nazırının o vakit Meclisi Mebusana karşı 
teminatı vardı. Bu kanun mevcuttur. Fakat tat
bik edilmez. O kanuna tevfikan yalnız bu mah
zuru defetmek için müsade istiyoruz. (Pek mu
vafık sesleri) Olabilir ki, belki Maliye bu reka
betten müstefidolabilir, fakat bunun neticesinde 
bir mukatele çıkması melhuzdur. Mahallî Hükü
metinin mütalâası da bu suretledir. Bu husus
taki telgraflar tezkereye merbuttur. Muamele 
Meclisi Âlice münasip demekten ibarettir. Eğer 
müsaade buyurulursa Mahallî Hükümetiyle vali
nin tezkeresi okunursa mesele daha ziyade tavaz
zuh etmiş olur. (Okunsun, istemez, emaneten ida
re olunsun sesleri) Gerçi aşarı emaneten idare 
doğru değildir. Yalnız hiç olmazsa mahzuru 
bertaraf etmek için vilâyetten bir heyet gönderi
lecek ve bir miktar tahmin edilecek ve bunların 
vazifesi ahaliye bunu verin demekten ibarettir. 
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Bu teklif âtiyen melhuz bir mahzuru defetmek 
içindir. Mamafih takdir Meclisi Âlinindir. (Mu
vafık sesleri) 

REÎS — Efendim müsaade buyurun. Beyefen
dinin vermiş olduğu izahata nazaran Kavanini Ma
liyeye gitmek lâzım. Rüfekayı kiramdan da beş zat 
söz almıştır. Münasip ise Kavanini Maliye Encü
menine gönderelim, oradan geldikten sonra müna
kaşa edilsin. Bunu kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... (Müstacelen sesleri) Kabul edilmiş
tir. Efendim, müstaceliyet de teklif ediyorlar. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Müstaceliyet
le Kavanini Maliye Encümenine gitti. 

4. — Elcezire Cephesi Kumandanı sabıkı Ni-
had, Paşa hakkındaki evrakı tahkikıyenin gönde
rildiğine dair Müdafaai Millvye Vekâleti tezkere-
si 

REÎS — Adliye Encümenine havale ediyo
ruz. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim evrak hakkında evvelce müzakere cere
yan ettiğinde Adliye Encümeninin tetkik ve mü
talâası karargir olmuştu. Fakat Nihad Paşa üme
rayı askeriyeden olmak itibariyle bu evrakın tet
kikinde her halde Adliye Encümenine Müdafaai 
Milliye Encümeninin de iştiraki lâzımdır. Lütfen 
bu ciheti Heyeti Celilenin reyine arz edin. 

REÎS — Adliye Encümenine havale olunacak 
olan şu meselenin tetkikına Müdafaai Milliye 
Encümeninin de iştirakini kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. (Hayır sesleri) Kabul edilmedi 
efendim. Mesele bitmiştir. 

2. — AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 

1. — Muvazenei Maliye Encümeni Riyasetine 
Oazianteb Mebusu Ali Cenani Beyin, Mazbata 
Muharrirliğine de Erzurum Mebusu Hüseyin 
Avni Beyin intihabolunduklarına dair Encümen 
Riyaseti tezkeresi 

REÎS — Muvazenei Maliye Encümeni Riya
setiyle Mazbata Muharriri intihabatı netayicini 
havi tezkere okunacak: 

Riyaseti Celileye 
Saruhan Mebusu Reşad Beyin istifası dolayı-

siyle inhilâl eden Riyasete Gazianteb Mebusu Ali 
Cenani Bey ve Ali Cenani Beyden inhilâl eden 
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Mazbata Muharrirliğine de Erzurum Mebusu Hü
seyin Avni Bey intihabedilmişlerdir. 

Muvazenei Maliye Encümeni Reisi 
Gazianteb Mebusu 

Ali Cenanı 

REÎS — Allah muvaffak etsin (Amin sesleri) 

6. — TAKRİRLER 

. 1. — Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin, 
Harekâtı Milliyenin tarihini yazmak üzere müte
hassıslardan mürekkep bir heyet teşkili hakkında 
takriri 

REÎS — Vakayi ve Harekâtı Milliyenin tari
hini yazmak üzere bir heyet teşkili lüzumunun 
Heyeti Vekileye havale olunmasına dair Bursa 
Mebusu Operatör Emin Beyin takririni münasip 
ise Heyeti Vekileye havale edelim. (Daha bitme
miştir, ret sesleri) Efendim münasip ise bir okun
sun. Kabul edilirse kabul, reddedilirse reddolu-
nur. Takrir okunacak, dinliydim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Her millet vakayii tarihiyesini çok dikkatle 
tesbite ve bu münasebetle maziden dersi ibret al
maya say ve gayret eylediği halde maalesef mem
leketimizde bu cihete, atfı ehemmiyet edilmiyor. 
Daha doğrusu şu ki, Millî tarihimizin en doğru 
sayfalarını kütübü ecnebiyeden almaktayız. Me
selâ Tarihi Osmaniyi Hammer'derr aldığımız gibi 
mazii baitten sarfmazarla üç yüz on üç Yunan 
Harbi devri Meşrutiyet, Trablusgarp Harbi, Bal
kan Harbi ve Harbi Umumi hakkında tarihe hiz
met noktasından ilmî hiçbir eser vücuda getirme
dik. Bühassa elyevm içinde yuvarlandığımız ve 
sadece bir vakayi tarihiye değil, milletler için bir 
misali tarihî teşkil edecek olan Harakâtı Milliye-
mizin nasıl başladığını ve ne suretle taazzuv etti
ğini çoğumuz bilmiyoruz. Eğer bir müddet daha 
geçerse vakayii bilenlerin yahut tesbit edenlerin 
hasbelbeşeriye vefatları veya ellerindeki vesaiki 
zayi etmeleri gibi ihtimalât karşısında bulunuyo
ruz. Binaberin izaai evkat edilmeksizin Harekâtı 
Milliye tarihini yazmalıyız. En amalî düşündü
ğüm nokta şudur : Tarihteki vukufu âlileri ile te-
meyyüz eden üç, dört zat bu işe memur edilmeli 
ve işe baslattınlmalıdır. Harekâtı Milliye içinde 
yuvarlanmış olan rüfekayı kiram nezdindeki bi
lûmum vesaik ve fotografiler bu heyete devredil
meli. Husule gelecek eser tabolunduktan sonra 
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tevzi olunmalıdır. Böyle bir eserin gerek dâhil ve 
gerekse hariç memlekette mazhar olacağı rağbet 
dolayısiyle birçok mebaliğ dercolunaeağmdan iş
bu mebaliğ karşılık gösterilerek eseri vücuda ge
tirecek heyetin masarifine tahsisi muktazi meba-
ligi taviz suretiyle ve meselâ Meclis veznesinden 
sarf eylemek mümkündür, tşbu takririmin Heyeti 
Vekileye ehemmiyetle havalesini rica ederim. 

28 Haziran 1338 
Bursa Mebusu 
Operatör Emin 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Kaı-ahisar Şarki) — Usu
lü müzakereye dair söz isterim. 

REÎS — Müsaade buyurunuz efendim, Ali 
Sürari Efendi usule dair söz söyliyeeek. Buyu
run... 

ALÎ SÜRURİ Ef. (Karahisar Şarki) — 
Efendim, bu takrir bir temenni takriridir. Geçen
de Heyeti Celilece karargir olmuştu ki, böyle 
temenni takrirleri verildiği zaman Heyetçe mü
zakere cereyan etmesin. Tasvibolunup olunma
dığı tasrih olunmaksızın aidolduğu Vekâlete 
bilâmütalâa tevdi olunsun. Eğer bunu da He
yeti Vekileye havale etmek lâzım gelirse tasvi-
ben değil, bilâmütalâa ve alelusul göndermek 
lâzımgelir. Şayet tasviben gönderilecek ise 
Heyeti Celilece behemehal münakaşası lâzım
dır. Ve müzakere cereyan etmelidir. Çünkü 
muhtacı tetkik bir tekliftir. Malûmuâlinizdir ki, 
böyle Heyeti Aliyece müzakere edilecek mevad 
usulen ruznameye alınır, sırası geldiğinde mü
zakeresi yapılır. Şu halde ya alelûsul bilmü-
talâa gönderilmesi veya müzakere edilecekse 
ruznameye alınması lâzımdır. Başka çare yok
tur. 

REÎS — Efendim, müsaade buyurun. Meclisi 
Âlinizin böyle bir kararından bendenizin tabiî 
haberim yoktur. Binaenaleyh evvelce karargir 
olduğuna nazaran bilâmütalâa Heyeti Vekileye 
gönderilmesini kabul edenler lütfen ellerini 
kaldıranı. Kabul edilmiştir efendim. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Yani şimdi 
Heyeti Vekile isterse yapacak mı? 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — İsterse yapa
cak, istemezse yapmıyacak. 

2. — Ankara Mebusu Mustafa ve Atıf efen
dilerin zahire mubayaasının usulü sabıka veçhile 
yapılmasına dair takrirleri 
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REİS — Mubayaa Komisyonunun perakende ' 

suretiyle Ankara'da köylülerden zahire alması 
köylülerin zahire getirmesine müşkülât ihdas 
ve icra edeceğinden ve ihtiyacatı askeriye ve 
mahalliyeyi işkâl edeceğinden, zahirenin usulü 
sabıkı veçhile tedarik edilmesi lüzumunun Mü
dafaai Milliye Vekâletine havalesine dair An
kara memusları Hacı Mustafa ve Atıf Efendi
lerin takrirleri var. Müdafaai Milliye Vekâ
letine... 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Müsaa
de buyurunuz. Ya okunsun veyahut tafsilât 
vereyim. Çünkü çarşıda ekmek bulunmaz oldu. 
Bu, vaktiyle ilân edilsin. Aksi takdirde ekmek 
filân bulunmıyacaktır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Erzakı askerî lüzumu olan zahair Levazım 

Dairesince şimdiye kadar taahhüt ve ihale su
retiyle tedarik ve miktarı kifayede temin edil
mekteyken üç, beş günden beri usulü sabık terk 
olunarak Mubayaa Komisyonu tarafından pe
rakende suretiyle doğrudan doğruya köylüler
den mubayaa edilmekte bulunuyor ve alınan 
zahair köylülerin vesaitiyle fabrikaya sevka 
mecbur tutuluyor. Fabrikada tesellümün teeh
hürü yüzlerce ehali ve kadınların sabahtan 
akşama kadar fabrika önünde hayvanlariyle 
'kalmalarını ve paralarının ikinci güne teehhü
rüne sebebolmakta ve daha birçok müşkülâttan 
dolayı köylüler zahirelerini ucuz fiyatla şehir 
kenarında satmaya mecbur ve zahireye eşeddi 
ihtiyacı olan kaza ve kura ahalisi rayiçten fazla 
fiyatla muhtekirlerden almaya muztar kalı
yorlar. Binaenaleyh bu usulün devamı zahire 
vüruduna icrayı tesir ve ihtiyacatı askeriye ve 
mahalliyenin tedarikini işkâl ve bilhassa köy
lülerin almaya ve satmaya mühtacolanlarmı 
ızrar edeceği tecaribi adide ile sıabit olduğun
dan yine usulü sabık üzere tedarik olunması 
muvafık olacağından takririmizin kabuliyle 
Müdafaai Milliye Vekâletine havalesini teklif 
ve istirham eyleriz. 

28 Haziran 1338 
Ankara Mebusu Ankara Mebusu 

Atıf Mustafa 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Efen
dim burada Lev'azımatı Umumiye zahire alı
yordu, fakat nasıl alıyordu? İhale ve taahhüt 
suretiyle pazarda herkes nasıl alırsa Hükümet 
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I de o rayiç üzerine alırdı ve bu usul üzerine şim-
I diye kadar hareket olunuyordu ve bu güzel 
[ idi ve ihtiyaç da temin olunuyordu. Şimdi ise 
I bâzı kazalarda zahirenin biraz fıkdanından 

dolayı müşteri fazlalaştı. Ekinler de azaldı-. 
ğmdan dolayı fiyat terakki etmiye başladı. Fi
yat terakki edince Hükümet o alan adamlara, 
siz ihtikâr ediyorsunuz, fazla para veriyorsunuz. 
Bundan müstalısıllara, köylülere bir fayda yok
tur. Bundan sırf siz kendiniz intifa ediyorsunuz 
diyerek - belki bunda bir dereceye kadar hakkı 
vardır - «Bizim komisyonumuz doğrudan doğ
ruya köylüden kendi alacaktır» der. Şimdi bir 
haftadan beri zahireyi parasiyle Hükümet ken
disi köylüden alıyor. Parasını vermiyor değil, 
fakat bu hal nasıl tesir yapıyor biliyor musu
nuz? Şimdi bunu alıyorlar ve köylünün kendi 
vesaitiyle fabrikaya sevk ediyorlar. Bu suretle 
köylüler orada içtima ediyorlar. Tesellüm teeh
hür ediyor. Kadın ve çocuklar gece yarılarına 
kadar ve ertesi güne kadar orada kalmaya mec
bur oluyorlar. Sonra ikinci günü paralarını al
maya gidiyorlar. Para almakta da müşkülât çe
kiyorlar. Bunu köylüler duyunca zahireye va-
•ziyed ediliyor diye şehre ekin getirmiyorlar. İş
te bu suretle muhtekirlere gayet iyi bir yol bu
lundu. Bunlar her tarafa dağılıyorlar. Köyde, 
bağda, yolda ve nerede bulurlarsa fukara köy
lülerden yüz kuruşa olan İstanbul yarımını, me
selâ seksen kuruşa alıyorlar. Yüz elli kuruşa 
ise, yüz yirmi kuruşa alıyorlar. Mademki şimdi 
zahireye talip çok, bunlar da Gerede'den, Ya-
banabad'dan, Çerkeş'ten, tâlibolanlara yüz elli
ye, yüz altmışa, yüz yetmişe zahire yok diye 
veriyorlar. Bundan hem satan köylüler muta
zarrır oluyor, hem de alan köylüler mutazarrır 
oluyor ve hem de şehir ahalisi mutazarrır olu
yor. Belki de iki gün sonra bundan Levazımatı 
Umumiye de mutazarrır olacak. Binaenalyeh yi
ne usulü sabık veçhile alınmasını münasip gör
dük. ıSiz de münasip görürseniz, Müdafaai Mil
liye Vekâletine gitsin. Değil ise kalsın... (Müna
sip sesleri) Siz bilirsiniz. 

REİS — Efendim müsaade buyurunuz. Hacı 
Mustafa Efendinin izahatını dinlediniz. Meclisi 
Âli tasvibediyorsa bu takriri Müdafaai Milliye 
Vekâletine gönderelerim. (Muvafık sesleri) He
yeti Celilenin tasviriyle Müdafaai Milliye Ve-

I kâletine gönderilmiştir, efendim. 
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Dr. TEVFlK RÜŞDÜ B. (Meneteşe) — Mü- I 

zakere cereyan etmediği için doğrudan doğruya 
gitmesi lâzımgelir. 

REİS — Şu takriri tasvibediyor musunuz? 
(Hay hay sesleri) Tasvibedenler lütfen el kal
dırsın. Tasvibedilmiştir. Ve Müdafaai MilKye 
Vekâletine tasviben gönderilmiştir. 

5. — Badema mebuslara pasaport diplomatik 
verihniyeceğine dair Hariciye Vekâleti tezkeresi 

RElS — Efendim Hariciye Vekâletinden bir 
tezkere var. Onu okuyacağız. Dinliyelim, mü
himdir. 

T. B. M. M. Riyaseti Celi'lesine 
Tiflis Mümessilliğinden vâki olan işarata na

zaran Hariciye Vekâletince itası müteamel olan 
pasaport diplomatiği hâmil zevatın adedi tekes-
sür ettiği cihetle ecnebi memleketlerde bu bap
ta itirazat tekevvün etmeye başlamıştır. Şimdi
ye değin memuriyeti mahsusa ile seyahat ettiği 
vekâleti aidesince batezkere işar olunan zevata 
ve bu meyanda devairi intihabiyelerine seyahat 
eden mebus beylere pasaport diplomatik verile-
gelmişse de gerek itirazatı mezkûreye ve gerek 
buradaki Rusya Sefaretinin müracaatlerine 
mebni bundan böyle pasaport diplomatik hâ
millerinin bir kat daha tahdidi ve yalnız heyatı 
mahsusa veya murahhasa âzisiyle memurini Ha
riciyeye ve siyasi kuryelere hasrı muvafık gö
rülmüş olduğundan, memaliki ecnebiyeye se
yahat edecek olan mebusam kiramın alelade 
pasaport istihsal etmek üzere Dahiliye Vekâleti 
Oelilesine müracaat etmeleri hususunun usul 
ittihazına müsaade buyurularak vekâleti âcizi- J 
ye tebliği müsternamdır efendim. 

27 Mayıs 1338 
Hariciye Vekili 
Yusuf Kemal 

ADÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim (ben
deniz bundan bir şey anlıyamadım. 

Mebusların sıfat ve salâhiyeti malûmdur. Pa
saport diplomatikten maksat mebusların haysi
yetim gözetmekten ibarettir. Sonra bizim bu ta
rikle geçen mebusların adedi senede ancak beş 
on kişiye baliğ olur. Ben zannetmiyorum ki ara» 
da bir muhadenet muahedenamesi bulunan dost 
bir devlet 'beş on kişi için böyle bir pasaport dip
lomatik verilmesine mümanaat etsin. Binaen
aleyh bendenizce bu caiz değildir ve pek doğru 
bir şey değildir. Hariciye Vekâletinin bu nokta- I 
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dan nazarı dikkatini eelbetmek lâzımgelir zan-
nmdayım. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Efen
dim, Tiflis mümessili neye müsteniden böyle bir 
talepte bulunuyor ve Hariciye Vekâleti bu talebi 
nasıl Meclise kadar gönderiyor? Hayret ettim. 
Cihan nazarında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
hükümdar hukukunu haiz bu cüzü ekseriyet iti
bariyle kül ifade eder. Çünkü, bu öyle bir cüzü
dür ki, bir fert ile hüküm ifade eder. Nisabınız 
(161) dir. (160) olduğu takdirde hüküm ifade 
etmiyor, illâ bir ilâve etmeli ki, kül olsun, işte 
bu cüzü ve külliyi ifade eden cüzü, hükümdar 
sıfat va salâhiyetini nefsinde cemetmiştir. Sonra 
memaliki ecnebiyeye gidecek olan âza tabiîdir ki, 
bu sıfatı üzerinde taşımak zaruretindedir. Biz. 
dâhilde âhadinâs gibiyiz, farkımız yoktur. Böy
le bir şey iddia etmek seran memnu olduğu gibi 
akidei içtimaiyemiz dolayısiyle de reddediyoruz. 
Fakat ecnebi memlekette milletin şerefini hâmil 
bulunmaklığımız münasebetiyle bu sıfat bizimle 

kaimdir. Bu şahsımıza ait değil, millete aitttir 
ve bundan feragat etmek kudretini haiz değiliz, 
Biz bundan feragat edemeyiz. Çünkü, temsil et
tiğimiz millettir. Memurlar bizim memurumuz-
dur. Nispet edilirse beşinci derecede kalır. Efen
diler, aslın sıfatı Heyeti Umumiyeyi temsil eder
ken memurin onun pek dûnunda kalır, efendi
ler. Gerek Mümessil Efendi Hazretlerinin ve ge
rek Hariciye Vekili Beyin bunu buraya gönder
mesi zihniyet itibariyle, şekli hazırla mütenasib-
olmadığını iddia ederim. Binaenaleyh, bu tezke
renin reddini teklif ederim. Usulen yapılması ne 
lâzımsaonu yaparlar. Demek ki, evvelce kendi
leri bu sıfatın lüzumuna kaani olarak veriyor
lardı. Şimdi diplomatik pasaportu nezetmek için 
ne sebep duyuyorlar? Mümessil Beye ihtar edil
sin. Meclisin sıfatına dair bu gibi şeyleri yazmak 
salâhiyetinin kendisinde olmadığını bir daha bil
sin. (Bravo, sesleri) 
* ALI SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 

Efendim, Hariciye Vekili Bey hazır değil> mü
zakerenin müfit bir neticeye iktiranı için hazır 
bulunması lâzımgelir. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Bilâmü-
zakere iade edilsin. 

ALI SÜRURl Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Tezkereyi takdime sebebolan şey ne ise Vekil 
Bey izah etsin. Yoksa böyle anilgıyap müzakere 
edilecek olursa yanlış bir karar verilmek ihti-
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mali vardır ve beyhude vakit geçmiş olur. (Ha
riciye Encümenine, sesleri) 

REÎS — Müsaade buyurun, Stiruri Efendi
nin beyanatı veçhile Hariciye Vekilinin huzu-
riyle müzakeresini kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir. Hariciye Vekiline ha
ber vereceğiz. Şimdi gelir. (Geldi, geldi, sesleri) 
Vekil Bey bir tezkereniz var. Meclis ona dair 
izahat istiyor. 
. HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. 
(Kastamonu) — Efendim, zannedersem geçen 
sefer de bir münasebetle bu meseleyi burada arz 
etmiştim. Malûmuâliniz memaliki ecnebiyeye gi
denlere iki nevi pasaport veriliyor. Birisi Dahi
liye Vekâletinden usulen verilen pasaporttur. 
Birisi de Hariciye Vekâletinden diplomatik bir 
memuriyetle gidecek olanlara; «Pasaport diplo
matik» denilen pasaport verilir ki, o da bizden 
verilir. B|Lzı arkadaşlarımız hususi ve izinli ola
rak dışarıya gidiyorlar. Tabiî diplomatik bir 
memuriyetle değil.. Bunun için Meclisi Âliden 
istizan ettik. Büyük; Millet Meclisi Azayı Kıra
nıma memaliki ecnebiyeye giderken her ne su
retle olursa olsun diplomatik pasaportu verelim 
mi? Yoksa yalnız öteden beri bir memuriyeti 
mahsusa ile gerek Büyük Millet Meclisi âzasın
dan olsun, gerek Meclis âzasından olmasın, gi
denlere mi pasaport diplomatik verelim? Yani 
onlara mı hasredelim? Çünkü, Gürcistan'da zan
nederim bâzı müşkülât olmuş, onun için bize ya
zıldı. Bunu Meclisi Âliden istizan ettik. Esas 
mesele budur. Yani Meclisi Âli karar verir. Bü
yük Millet Meclisi âzasından gidenler her ne su
retle gitmiş olursa olsun, memuriyetle gitmiş ad
dolunur. Devletin büyük bir memuru sıfatiyle 
bunlara pasaport diplomatik, veriniz derseniz 
Hariciye Vekâleti derhal verir. Mesele budur. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Beyefendi, 
bundan evvel vermiş olduğunuz pasaportlar 
ne suretle idi? Arkadaşlar, gittiği sırada hangi 
nev'ini veriyordunuz? 

HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. 
(Kastamonu) — Şimdi efendim, öteden beri bu 
husus için kati bir kaide tatbik edilmemiştir. 
Asıl kaide diplomatik bir vazife ile gitmiyenlere 
bâzı devletlerle olan alâka itibariyle diplomatik 
pasaport vermek caiz değildir. Fakat öyle ol
mamış. Bu zamana kadar diplomatik pasaport 
verilmiyecek kimselere diplomatik pasaport ve
rilmiştir, Onun için bunu intizama koymak is-
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tiyoruz. Evvelemirde Meslisi Âlinizden, Mec
lisi Âli azayı kiramı hakkında mezuniyet almak 
istiyoruz. Diğerleri hususunda devairi aidesi-
ne yazıyoruz. Badema kaideye riayet edeceğiz. 
Diplomatik vazife ile gitmiş olanlara veya dip
lomatik vazifeye şibih vazifeyle veya memu
riyeti mahsusayla gitmiş olanlara diplomatik pa
saport verilecektir ve bunu Hariciye Vekâleti 
devairi aidesine tebliğ etmiştir. 

HÜSEYİN AYNİ B. (Erzurum) — Efendim, 
demin beyefendi burada yoktu. Şimdiye kadar dip
lomatik pasoport verildiği için Mümessil Bey 
âdeta ihtar eder bir şekilde yazıyor. Yani çok 
geliyor; şöyle oluyor, böyle oluyor gibi ya
zıyor. Binaenaleyh biz bunu bu şekilde kabul 
edemeyiz ve sizin de buna lüzum görüp Mec
lise göndermemeniz lâzımgelir. 

HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. 
— Anlıyamadım efendim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Meclis 
âzalarının sıfatlarının ne demek olduğunu ve bir 
mahalle gittikleri zaman sıfatı mebusiyetleri 
itibariyle seyahatlerinde bunların diplomatik 
salâhiyeti haiz bulunduğunu takdir buyurma
nız lâzımdır. Çünkü icrai ve teşriî salâhiyeti 
nefsinde cemetmiş ve hükümdar salâhiyetinde 
bulunan zevatın seyahatleri... (Allah, Allah, ses
leri) müsaade buyurunuz efendim. Ben böyle 
biliyorum efendiler, ben şerefimi böyle görü
yorum. Böyle görmek istemiydiler görmiyebi-
lir. Bunu böyle görmiyenler şahsı namına gör-
miyebilir. Fakat ben Meclis namına ve şahsım 

-namına bu tezkereyi kabul etmiyorum, ist iyen 
kendi namına kabul edebilir. Fakat ben ken
di namıma kabul etmediğini gibi kabul eden
ler namına bile kabul etmiyorum. Beti yine 
hepinize hürmet ederim. 

HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KKMAL. B. 
— Müsaade buyurunuz meseleyi daha acık izah 
edeyim. Malûmuâliniz p asap ot diplomatik, onu 
hâmil olana muafiyet ve masuniyeti diploma
siye denilen şeyi temin etmez. Yani masuni
yet ve muafiyet, öteden beri hukuku düvel ka-
vaidiyle beynelminel. teamül ât ile teessüs et
miş ve ıısul mucibince tâyin edilmiş kimselere 
mahsustur. Binaenaleyh mebus arkadaşları
mızın birinin elinde pasaport diplomatik bulun
ması, eğer kendisi bir vazifei mahsusa ile, ya
ni hukuku düvelin ve teamülün tesis ettiği ka-
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vaidin tanıdığı vazaifle muvazzaf değil ise, o 
arkadaşımız diplomatik muafiyetinden, o va
ziyetten istifade etmez ve karşısındaki Devlet 
diyebilir ki, bu zat, diplomatik memur değil, 
sonra muahede akdine memur diplomatik me
murların istifade ettiği masuniyetten istifade 
edemez. Onun için pasaport diplomatik, eli
ne yalnız kendisine muavenette bulunulsun di
ye verilir. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Atılıp 
kakılmasın, Rusya'nın asayişsizliğinde. 

HARİCÎYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. 
(Devamla) — İşte bu bir kaidei mahsusa olur. 
O kaidei mahsusayı da bizim Devletimiz vaz 'et
miş olur. Yoksa Büyük Millet Meclisi âzasın
dan olmak itibariyle, pasaport diplomatik ve
rilir diye şimdiye kadar bir kaide yoktur. Yal
nız bundan sonra böyle bir kaidei mahsusa it
tihaz edilebilir. Malûmuâliniz vekâletler, Bü
yük Millet Meclisinin avamirini ve ittihaz et
tiği kararları icra ile muvazzaf heyetlerdir, me
muriyetlerdir. Böyle bir karar ittihaz buyuru-
lur ve bize tebliğ olunacak olursa biz de onu 
icra ederiz, ona göre tevfikı hareket ederiz. 
Yoksa Hariciye Vekâletinin öteden beri bildi
ği hukuku beyneddüvel kavaidi tatbik olunacak 
olursa bu suretle muamele icrası lâzımgelir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Vekil 
Beyefendi sorduğuma cevap vermediniz, ma
demki kaideye muhalifti, şimdiye kadar neden 
böyle verilmiştir? 

HARİCİYE VEKİLİ YUSUF KEMAL B. 
(Devamla) — Anlattım efendim. Şimdiye ka
dar gayrimuntazam gidiyormuş, şimdi bu mu
amelâtı tanzim etmek istedik. Bendeniz kusu
ru da arz eder bir adamım. 

HÜSEYİN AVNİ B. — O halde teşekkür 
ederiz. 

REİS — Beyefendi zannedersem, kâfi iza
hat verdi. Münasip ise şu tezkere Hariciye En
cümenine gitsin. Encümen bir şey kararlaş-
tırsm. Ondan sonra buraya gelsin. (Muvafık 
sesleri) Tezkerenin Hariciye Encümenine git
mesini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın
lar. Kabul edilmiştir efendim. 

8. — MAZBATALAR 
1. — Muinsiz efrat ailelerine verilecek maaş 

hakkındaki Kanun lâyihasının bir an evvel mü
zakeresine dair İstida Encümeni mazbatası 
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REİS — Efendim vâki olan müracaat üzeri

ne muinsiz ailelerin iaşesi hakkındaki teklifin 
tesrii müzakeresine dair İstida Encümeni maz
batası vardır, o okunacak. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Mâruzu cariyeleridir. 
Garp'tan taşan, hakkı hayat ve mukaddesatı

mıza teveccüh eden seylâbı ihtirasatı tevkif ve 
ecdadımızın yadigâr bıraktıkları anayurtlarımızı 
düşmanın payı tecavüz ve ihtilasından tahlis ey
lemek üzere cephelere gönderdiğim ve bu uğurda 
fedai can eden zevcimden maada emsalleri misil-
lû tahtı silâhta bulunan ve elyevm Garp Cephesi 
Muhabere Bölüğünde 1307 tevellütlü Ahmed ve 
diğer Ankara İstasyon Kumandanlığında müs
tahdem 1314 tevellütlü Mustafa nam mahdum
larım el'an bu gaye ve maksat uğrunda vazifei 
vataniye ve milliyelerini ifa etmektedirler. Bida
yeti seferberîden beri hayatın her türlü âlâm ve 
meşakı içerisinde yaşıyan cariyeleri bir medarı 
teselli ve vasıtai maişetten mahrum kaldığım için 
eşyayı beytiyemi pazarı ticarete sevk ederek es-
mani ile alâ kaderilimkân iaşemi temin edegel-
mekte bulunmuş isem de memleketimizin son is
tilâdan mâruz kaldığı tecavüz ve yapılan hanü-
mansuz muamelelerden Meclisi Âli ve Hükümeti
mizin malûmu olduğu gibi bir gelinim ile bir ha
fidimden terekkübeden üç bikes ailemizin son de
rece sefalet ve perişaniyetini mueibolmuştur. Bu 
keyfiyeti menhusa ve vaziyeti elime hayat ve his
siyatımıza nâkabili tahammül ıstırap ve teessür
ler ihdas ediyor. 

Binaenaleyh reis ve refikimden ve esbabı ma
işetten mahrum ve iki evlâdım cepheye vazifei 
vataniyelerini ifaya göndermek yüzünden bu ha
li esef istimale düşen bir aile hakkında ne yap
mak lazımsa icrasını vâzıı kanun ve naşiri adalet 
olan Meclisi Milli ve Hükümetimizden kemali 
sıızişle istirham ediyorum, ölbapta emir ve fer
man hazreti menlehül emrindir. 

15 Mayıs 1338 
Sivrihisar'ın Timurcu mahalle-' 
sinden Kayışoğlıı müteveffa İb

rahim zevcesi 
Zeyneb 

İstida Encümeni mazbatası 
Asker validesi bulunan müstediye muinsizli-

ğinden ve ihtiyacından bahsediyor. Bu gibi muin-
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siz muhtaeini askeriye ailelerinin iaşesine müta-
allik Kanun Heyeti Umumiyede derdesti müza
kere ve tetkik bulunmuş olduğundan kanunu mez
kûrun bir an evvel müzakere ve intaeiyle bu gi
bi müracaata nihayet verilmesi esbabının temini 
arziyle Heyeti Umumiyeye tevdiine karar ve
rildi. 

24 Haziran 1338 
İstida Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Mustafa Taki Osman Zeki 

Kâtip 
Hüseyin Hüsnü 

NEBlL Ef. (Karahisarı Sahib) — Görültü-
den anlıyamadık Reis Bey. 

RElS — Tekrar okutuyorum; dinliyelim. 
(istida Encümeni mazbatası tekrar okundu.) 
ABDULLAH Ef. (izmit) —- Reis Bey bun

dan evvel buna mümasil... 

REİS — Ayağa kalk Hoca Efendi... 
ABDULLAH Ef. (Devamla) — Ayaktayım.. 

Bundan evvel buna mümasil bir teklif müzakere 
edilmek üzere Heyeti Umumiyeye gelmiş ve Mu-
hassasatı Zatiye bütçesi müzakere edilirken mev-
zuubahsolması karargir olmuştu. 

RElS — Efendim, bu meseleye dair bir lâ-
yihai kanuniye varmış ve Meclise gelmiş, mü
nasip ise bunu da onunla tevhidederek müza
keresini beraber yapalım. Meseleyi reye koyu
yorum. Müstacelen teklifin müzakeresini kabul 
edenler ellerini kaldırsınlar. 

NEBlL Ef. (Karahisarı Sahib) — Muhassatı 
Zâtiye bütçesi müzakere olunurken bu da mü
zakere olunacaktır. Binaenaleyh tevhidi lâ
zımdır. (Münasip sadaları) 

RElS — Muhassasatı Zatiye bütçesiyle bera
ber müzakere olunmak üzere tevhidine karar 
verildi. 

2. — Siird Mebusu Mustafa Sabri Efendinin, 
M ensubini ilmiyenin derecatiyle kisvei ilmiyenin 
alâmeti farikasına dair kanun teklifi ve Şer'iye 
Encümeni mazbatası 

RElS — Efendim, Mesaliki ilmiyenin dereca-
tına ve kisvei ilmiye ve saireye dair Siird Me
busu Mustafa Sabri Efendinin teklifinin reddine 
dair Şer'iye Encümeninin mazbatası vardır. 
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Bunu şimdi okuyalım mil Yoksa ruznamcye ini 
alalım? (Ruznameye sadaları) 

REİS — Münasip ise okuyalım da bu da 
geçsin... 

Hulâsa: 
(Mesaliki ilmiyenin ihya, 

ikaz ve ilâsı hakkında) 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Memleketimizin ekser mahallerinde bid'at 

yoluna sapılarak akaidi sahîfe ve taklit kisvei 
mübeccelei ilmiye erbabı çoğalmış ve bunların 
ıslahı pek ehem ve elzem ve Devleti ebedmüd-
det için mübrem olduğu bedihi bulunmasına ve 
muslih de ancak hakiki mücahid. ulemai zevilih-
tiram olduğu vârestei beyan bulunmasına, her 
şeyin hakikisi mergup, mukallidi menfuru müs-
tağrap ve dehriıı ehli fazıl ve kemal yetiştir
mekteki semahati her zaman ve bütün mekân
da gayrimeşhut görülmesine, şer'i şerif bir 
heyeti içtimaiyenin idare ve idamesine maaziyade-
tin kâfi bir kanunu metin ve münif ise de yarım 
asır evvel Mecelle cemiyetinin 8 Zilhicce 1280 
tarihli mazbatayı meşhuresinde beyan olunduğu 
veçhile ilmi fıkıh ve ahkâmı şer'iye bir bahri 
bipayan ve Fıkhı Hanefide teşettütü âra akval 
nümayan olup ondan gavamızı mesaili istihraç ve 
ahkâm ve muamelâtı istinbat etmek kudreti il
miyeye manut olduğu yarım asırlık tecrübe ile 
sabit olmasına terakkiyatı hâzıra, ihtiyacatı 
beşeriye hasebiyle kavanin ve kavaidi cedide 
ihtiyarına lüzum görülmekte ve ezmanm tebed-
düliyle ahkâmı fer'iye ve idariyenin tebeddülü 
gayrimünker ve 'ahkâmı esasiye ve kavaidi kül
liyemizden bulunmasına, meselâ (evvelce cami 
ve mescitlerin kapılarını kilitlemek haranı iken 
helâle münkalip ve farz olması ve imam ve müez
zinlere para ve ücret vermek haram iken nakli 
«elisticar alettaati bâtıletin» kaziyesi «elisticar 
alettaati vacibetün» ne mûtehavvil ve mütebeddil 
olması gibi pek çok ahkâmı fer'iye ve idariye te
beddül etmekte ve ezan cümle talebi kaza (lâ-
yu'lâ) iken bugün vacip, haram, müstahap, men-
dubu efali mükellefin gibi envaa munkasem bu
lunmasına, tam hoca din yapar, yarını hoca din 

yıkar meselesi de, ezminei muhtelife ve tevarihi 
mütaaddide, vekayii kesire ile ıneşhudolmasma 
binaen berveçhi âti mevaddı kanuniyenin tertip 
ve tanzim ve lieclittasvip tabakatı müçtehidin. 
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yedi olmasına mebni mesleki ilmiyye teberrüken 
yediye tasnif edilerek Heyeti Umumiyeye arz ve 
takdim kılındı. 

9 Teşrinisani 1337 
Siird Mebusu 

Hacı Hoca Mustafa Sabri 

MADDE 1. — Mesleki ilmiyye mensubu yedi 
derecat üzerinedir: 

1. Sarf ve nahiv ve bunlarla okunacak ulû
mu riyaziye, içtimaiye talebesi. 

2. Maani ve beyan ve mantık, kitabet, hita
bet. Fransızca veya elsinei ecnebiye mükâlenıe 
ve ulûmu siyasiye mollası. 

3. Fıkıh, usulü fıkıh, akaid, ulûmu idariyye 
hocası, 

4. Kelâm ve tefsir ve telif müderrisi, 
5. Usulü hadîs ve vaiz ve büyük mikyasta 

hitabet müderrisi, 
0. Erbabı telif ve ashabı ruus ve icazetname. 
7. Erbabı tercih ve ashabı tâyin. 

MADDE 2. — Mensubini ilmiyye, Şer'iye Ve
kâletince intihabedilecek bir kıyafet ve kisvei 
ilmiyyei resmiyeyi lâbis ve rütbei ilmiyesini nâ-
tık alâmeti farikası olacaktır. 

MADDE 3. — Vaiz ve nasihat ve hitabet ve 
iradı nutkedecek her hocanın altıncı dereceden 
resmî ruusu bulunacaktır. Fakat beyan olunan 
derslerden ve medreselerden mezun olmayıp da 
mesleki ilmiyede hizmeti mesbuk olan zevatın mü
derrisliğe, hocalığa tâyinleri her halde beyan olu
nan derslerden bilimtihan ispatı ehliyet edenlere 
muvakkaten vesika verilebilir. 

MADDE 4. — Tahsisatı ilmiyye yedi meratip 
üzerine ita olunur. (1) beş yüz, (2) yedi yüz elli, 
(3) bin, (4) bin beş yüz, ((r>) iki bin beş yüz, 
(6) beş bin, (7) on bindir. Maaş ve zamları me
murini sairenin zammı devam ettikçe devem ede
cektir. 

MADDE 5. — Bir fenne başlanılmazdan mu
kaddem o fenden lâakal üç bin lügat ezber etti
rildikten sonra istirahatı tederrüs ettirilir. 

MADDE 6. — Şer'iye Vekâletince kabul edi
len kisvei ilmiyeyi taklidedenfer, her ne suretle 
olursa olsun, üç seneden akal olmamak üzere ka-
kalebent cczasiyle mahkûm olunur. 

MADDE 7. Mensubini ilmiyenin harici 
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inzibatı Emniyeti Umumiye ve zabıtaca, dahilî 
ahenk ve inzibatı Umuru Şer'iye Vekâletince ifa 
kılınır. 

MADDE 8. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 9. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na Şer'iye, Maliye, Dahiliye vekilleri memurdur. 

Siird 
Hacı Hoca Mustafa Sabri 

* Şer'iye Encümeni mazbatası 
Mesleki celili ilmiyenin ihya, ikaz ve ilâsı 

ünmivesivle kaleme alınarak Siird Mebusu Hacı 
Mustafa Sabri Efendi tarafından teklif olunan 
lâyihai kanuniye tetkik ve mütalâa, olundukta : 
Teklifin başlıca üç esası ihtiva etmekte olduğu 
görülmüştür. 

1. Müntesibini ilmiyenin sarf ve nahiv ta
lebesinden bed' ile ashabı tercih derecesine va
rıncaya değin yedi sınıf itibariyle şehrî beş yüz 
kuruştan on bin kuruşa kadar, tahsisatı munzam
ına ayrıca verilmek üzere, maaş tahsis edilme
sinden ibaret olup gerek talebei ulûmun ve ge
rekse müderrisinin terfihi ahvali mesleki ilmi
nin terakkisini istilzam edeceği tabiî ise de; tale
beye maaşı şehrî tahsisi mahzurdan salim olma
dığı ve olsa bile bütçenin ahvali hazırası dola-
yısiyle muhali temenniden başka bir şey olamı-
yacağı ancak müfidolan bir cihet varsa Anado
lu'nun bir veya birkaç mahallinde leylî med-
resei ilmiye tesis edilerek talebenin levazımı 
tedrisiye ve it'amiyesini teminden ibaret olup 
bu ise makamı aidince tezekkür edilmekte bu
lunduğundan-bu cihet kabul edilememiştir. 

Müderrisine gelince: Şimdiye kadar vazife 
mukabilinde olmıyan tahsisat, ilmin tealisine 
değil, bilâkis inkırazına badi olmuş ve ezan 
cümle müstahakkini ilmiye tahsisatının zata aidi
yeti dolayısiyle birer sebep ve bahane ile zade
gana intikal ederek sefahet yolunda sarf edil
mekte olduğu görülmekle son zamanlarda taşra 
müderrislerine tevzi olunmuş ve bu tahsisat mu-
kbailinde vazife tâyin edilmeye başlanmıştır. 
Gerçi bu tahsisatın bilâhara nâfı bir tarzda is
timaline başlanmış ise de taşra müderrislerinin 
pek az bir kısmını ikdar etmekte bulunduğun
dan Şer'iye Vekâletince tevsii cihetine gidilmiş 
olduğu anlaşılmakla başka bir suretle müderri-
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sînin ikdan hem gayrimümkün ve hem de iyi 
bir netice vermiyeceği bittecrübe sabit olmuştur. 

2. Müntesibini ilmiyenin kisvei mahsusai 
resmiye ile mütemayiz ve her derecei iktidarın 
ciheti askeride olduğu gibi bir alâmeti mahsu-
sayı haiz olması lüzumunun tekliften ibarettir ki 
encümen bu hususta bir faidei ameliye tasavvur 
etmemektedir. 

3. Kisvei ilmiye mukallitlerinin teeziyesiyle 
talebe ve ulemanın inzibatı haricîde Emniyeti 
Umumiye memurlarının takibinden uzaklaştır»-
lıp Şer'iye Vekâletince müntahap inzibat me
murları vasıtasiyle takibolunması teklifinden iba
ret olup kisvei ilmiye mukallitlerinin tecziyesi
ne hiçbir mesağı şer'î ve kanuni görülmediği 
gibi inzibatı haricîde sair nâstan tefrikini iea-
beder ahval ve lüzum anlaşılamamış olmasına bi
naen bu ciheti dahi gayrikabili kabul görül
mekle teklifin heyeti umumnyesinin reddine 
ekseriyetle karar verildi. 

Şer'iye ve Evkaf En. Rs. Mazbata M. 
Amasya Mebusu Karahisarı Sahib 

Rıza İsmail Şükrü 
Kâtip Âza 

Batum Mebusu Ankara Mebusu 
(Bulunamadı) Atıf 

Âza Âza 
Kütahya Mebusu Ankara Mebusu 

Seyfi Mustafa 
Âza -• Âza 

Balıkesir Mebusu Kângın Mebusu 
İkinci fıkrasına taraftarım Tahir 

Abdülgafur 
Âza Âza 

Konya Mebusu Karahisarı Sahib 
Rifat Hulusi 

(Mezundur) 
Âza 

Konya Mebusu 
Ömer Vehbi 

(İstifa etmiştir)] 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Efendim kisvei 
ilmiyenin tasfiyesi ve bir şekli salime raptı için, 
efkârı umumiyede pek büyük bir cereyan vardır 
ve zannedersem, buna Heyeti Aliyeniz de şahit
siniz. Binaenaleyh içtihadı âcizanemce bunun, bu 
teklifin böyle bir kanun şeklinde değil, bir nizam
name şeklinde tanzimi için Seriye Vekâletine ha
valesi daha münasip olur. Şer'iye Vekâleti Celi-
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leşi düşünsün, taşınsın, bir nizamname yapsın ve 
Meclise arz eylesin. Meclis de bunu bilmüzakere 
tasvibetsin ve badema da o nizamnamenin ahkâ
mı meriyülicra olsun. Her halde kisvei ilmiye 
muhtacı tasfiyedir. Bendeniz daha ilerisine gitmi-
yeceğim. Eğer bu teklifim kabul edilirse Şer'iye 
Vekâletince böyle bir nizamname yapılır ve Mec
lise sevk olunur; Meclis de tasdik eder ve tatbik 
eyler. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. — (Karahisarı Sahib) 
— Efendim sahibi teklif, birinci derecede sarf ve 
nahiv talebesinden bed'ile müetehit derecesine va
rıncaya kadar müntesibini ilmiyeyi yedi dereceye 
ayıralım diyor. Sarf ve nahiv talebesine beş yüz 
kuruş ve müetehit derecesine varıncaya kadar bin 
kuruş tahsisatı asliye, pahalılık zammı devanı et
tikçe o da devam etsin, diyorlar. Fakat talebeye, 
maaş vermek meselesini encümen muzır görüyor. 
Encümence talebeye maaş verilmekten ise, leylî 
bir medrese ile, iaşe, infak, iksa ve levazımı tedri-
siyelerinin temini daha muvafık olur. O zaman, 
lâyihai kanuniye teklif edildiği zaman, Şer'iye 
Vekâleti Celilesi medresei külliye - leylî olmak 
üzere - küşadı teşebbüsünde idi. Vakıa bu da lâ
zımdır. İkinci kısım ise, zannederim, Nusrat 
Efendi arkadaşımızın telâkkisi gibi değildir. Tek
lifte deniyor ki : Talebenin bir nişanı olsun, man
tık talebesinin ayrıca bir alâmeti mahsusası olsun, 
filân talebesinin alâmeti şöyle olsun.. Hani aske
rîde olduğu gibi çavuş, onbaşı, mülâzım, yüzbaşı, 
binbaşı alâmetleri gibi Şer'iye Vekâleti de herke
sin iktidarı nispetinde böyle derecat ve alâmat 
yapsın. Yani teklifin mahiyeti böyle anlaşılıyor 
ve sonra bu alâmetleri taklidedenler tecziye edil
sin deniliyor. Vakıa askerlikte bir yüzbaşı, yüz
başı alâmeti takar. Fakat yüzbaşı iken binbaşı ni
şanını, işaretini takarsa, alâmetini suiistimal et
miş olur. Askerlikte inzibat noktai nazarından 
böyle birtakım alâmetleri vaz'edilmiştir. Fakat 
ulema beyninde bunun ciheti lüzumunu encümen 
anlıyamadı. Elbisenin şekli tanzimi ve tasfiyesi 
meselesine gelince : O mesele, teklifin haricinde 
ve başka bir meseledir. 

Üçüncüsü .- «İnzibati haricîde müntesibini 
ilmiye, Emniyeti Umumiye memurlarının ta
kibinden vareste olsun.» deniyor. Ayrıca Şer'
iye Vekâleti inzibat memurları... 

MUSTAFA SABRÎ Ef. (Siird) — Öyle şey 
yok, teklifin ilmî nıkatı başka. Nıkatı sairesi 
başka.. 
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İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Devamla) — İşte bu

rada var. Bunun için Şer'iye Vekâleti ayrıca 
inzibat memurları mı tâyin etsin? Encümen 
Imna da hiç lüzum görmedi. Ve bunun için 
reddetti. 

DURSUN B. (Çorum) — Bu takrir münase
betiyle tariki ilmiyenin gayet mühim ve âcil bir 
derdini teşrih edeceğim. 

Efendiler tarikatı ilmiye, mesleki ilmî; ev
velce rüsum ve nizamata tâbi değildi. Sırf 
camaatin, islâmiyetin malı idi. Emeviler zama
nında tebellür eden ulûmun vesaiti neşriyesi 
malûmunuzdur. Abbasiler zamanında da. ma-
natıkı talimiye gayet mahdut ve mazbut idi 
ve Hükümetle 'katiyen temas ve münasebeti 
yoktu; mânevi istiklâli vardı ve bu istiklâlini 
yaşatıyordu. Bunu yaşatan da milleti îslâmi-
ye idi; Hükümet değildi. Basra ve Küfe mer
kezleri ve sonra hilâfeti Abbasiyeniıı sonları
na doğru ve inhitatı üzerine bu mesaliki ilmi
ye merkezleri daha şimale doğru hicret etti. 
Tus, Nişapur, Rey gibi şehirlere ve daha son
ra Türkistan'la doğru, Selçukiler zamanında 
da medreselerimiz daha velût, daha iyi, daha; 
Ihalûk ve hakaikı Şer'iyeye daha vâkıf âlimler 
ve mutasavvıflar yetiştirmiştir. Sadreddin 
Konoviler, Muhakkik Tirmizi, Davudu Karsî 

gi'bi.. Bunlar hiçbir kaydın altına girmiyerek/ 
sırf milletin müessesesinde, camaatin müessese
sinde yetişmişlerdir. Bugün, 'bize 'bırakmış ol
dukları asarı muhall'edeleriyle iftihar edeceği
miz daha 'birçok ulemayı eazım da bu suretle 
yetişmişlerdir. Hükümeti Osmaniye teşekkül 
etti. Bidayetinde bu hal yine öyle idi: Cihan 
efkârı üzerinde inkılâplar vücuda getiren 
Bedreddin Simaviler gi'bi gayet mütefekkir 
dâhiler yine kendi kendilerine yetişmişlerdir 
ve sırf kendilerinin tetdbbuatiyle, ve sırf mil
letin muaveneti maliyesiyle ve muhitin teşeb-
'büsü ile yetişmişlerdir; okumuşlardır. Hattâ 
^bâzıları kendi teşebbüsleriyle Mısır'a kadar 
gitmişler ve kimisi İran'a kadar giderek miik-
tesebatı ilmiyelerini tezyide çalışmışlardır. Bu 
suretle tahsili ulûm etmişlerdir. Vakta ki Fâ
tih zamanında 'birtakım teşkilât ve kavanin 
neşredildi ve medreseler birtakım işkâl ve rü
suma tâbi tutuldu ve yani manasıbı dünyevi
ye sırasına getirildi. Sahnı Seman ve saire Sü
leyman! Kanuninin yaptırdığı medaristeki tev-
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cihat bidayetinde ehillerine veriliyordu. Fakat 
gele gele bu medaris bir şekil ve rüsumdan iba
ret kaldı, maneviyatı îslâmiye tezelzüle başla
dı. Bugün eğer bunları yeniden ihya edecek 
isek bize lâzım olan bir cemaat teşkilâtıdır. 
Vakıfları cemaate bırakınız. Merakizi ilmiyeyi 
her yerde çoğaltmayınız; birkaç büyük merke
ze Ihasrediniz. Kayseri gibi, Amasya gibi, Kon
ya gibi öteden beri Selçukiler zamanında mera-
'kizi ilmiye vazifesini ifa eden yerler var ora
larda hirçok vakıflar var, birçok ehiller var
dır. Bu ehilleri bulmalı. Meselâ bendeniz, med
resenin iptidai ve rüşti dersi vermesini anla
mam. Bunu eskiden sı'byan mektepleri ya
pardı. Çocuklar orada okuduktan sonra med
reselere girerlerdi. Bunları medrese programı 

dâhilinden harice çıkarmalı. Medreselerin köy
lerimize, mahallelerimize bidayeten ahkâmı îs-
lâmiyeye vâkıf, halûk, kendi mahellesini ve kö
yünü manen sıyanet edecek iyi imamlar ye
tiştirecek bir müessese olması lâzımdır. O 
imamlar ki ; Hükümetin kavaninini ve kavaici 
îslâmiyeyi bilmeli ve köylüye icabeden nasa-
yihi vermeli. Köylü bir acze, bir sabırsızlığa 
duçar olursa onun ruhuna kudret vermeli, ma
neviyatını takviye etmeli. Böyle bir müessese 
lâzımdır. Eimme müessesesi. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Allah onu 
evvelâ kasabalara nasibetsin. 

DURSUN B. (Devamla) — Sonra bunun 
fevkinde müftüler var. Bu müftüler için de 
bir medrese vücuda getirmeli. Sonra ulûmu 
âliyeyi künhiyle, hakikatliyle esasından istin-
badedecek, fıkıhta sahibi kelâm olacak müç-
tehitleri aslnaln temyizden yetiştirmek için da
ha yüksek tahsil verecek, memaliki îslâmiyede 
bir müessese olsa o da 'kâfidir ve bunları sırf 
cemaati îslâmiye teşkilâtına bırakmalı. Hükü
met idaresinden kamilen uzak bulundurmalı. 
Müsaadenizle bir şey daha arz edeceğim: Ben
denizin öteden beri fikrimi kurcalıyan öteden 
iberi fikrimde musir ve kanaatimde de mutekit 
olduğum bir hakikat vardır; Şer'iyeyi, Meşihatı 
Îslâmiyeyi, Hükümet kadrosundan büsbütün 
çıkarmalı. Milletin kendisine, milletin teşkilâ
tına terk etmeli. Bunlar milletin ıslauiyle uğ
raşmalı, milletin evkafı ile uğraşmalı.. Hükümet 
bu gi'bi mesaili hayriyeyi kendi idaresine aldık
ça zararı günden güne artıyor. Birkaç misal 
arz edeceğim, lütfen dinleyiniz... 
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SALÎH Ef. (Erzurum) — Zaten çıkmıştır. 

Bunun milletle münasebeti yoktur. 
DURSUN B. (Devamla) — Binaenaleyh bu

nu iyi düşünelim. Asıl ruhu mesele budur. İyi 
düşünelim. Milletin halâs ve necatı bu mesele
dir. Milletin necatını, halâsını istiyorsak iyi 
ve esaslı düşünelim ve bir şekli esasiye raptede
lim. Bu, günün en mühim meselesidir. Bunu 
hail ettiğimiz gün birçok şeylere muvaffak ola
cağız. Aksi takdirde böyle basit formüllerden 
bir şey çıkmaz. 

ALÎ SURITRİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Za
ten teşkilâtı güdük bir Şer'iye Vekâleti var. De
mek onu da çıkaralım. 

DURSUN B. (Çorum) — Maruzatım bun
dan ibarettir. (Fransız teşkilâtı sesleri) 

REİS — Efendim takrir sahibi Hacı Musta
fa Efendidir. îzahat verecek... 

HACİ MUSTAFA SABRÎ Ef. (Siird) — 
Efendim bu teMifiımin esbabı mucübesi okun-
saydı; zannederim, Meclisçe biraz kabule tema
yül gösterilirdi. Fakat okunmadı. (Encümende 
okundu »adaları) " 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (K arahisarı Sahib) — 
Encümen, hüsnüniyetle yazıldığından şüphe et
miyor. 

HAUl MUSTAFA SABRÎ Ef. (Devamla) 
— Encümene bir şey dediğimiz yok. Malû-
nmâliniz her ilmin üstünde bir ehli ilim mev
cuttur. Hiçbir zaman cilıaletmaap ile fazilet
in aab bii' olamaz, insanların sâyüâmelini teş
vik edecek ve çalışmasını teşyidedecek birtakım 
esbap ve avam'il tesiratı inkâr edilemez. Her 
halele insanın meratibi âliyeye çıkması için, ge
re*: dünyevi ve gerek uhrevi saadetlere nail ol
ması için her halde bunun bir mevkufunaleyh 
olmak lâzımgelir. Bu mevkufunaleyh olan şey, 
ne zaman ihmal edilirse her halde insanlar, 
— her hangi meslek olursa olsun - ona duhul de
ğil ; atfı nazar etmekten bile vazgeçer. Çünkü 
meşkur bir söz vardır- : «Zer bidih merdi siyahi 
ki tura ser dihentl - yani sen zerden vazgeç ki 
o da serinden vazgeçsin, sen paradan vazge
çersen o da kafasından vazgeçer. Dünya, ah
retin ekin tarlasıdır. Dünyada insanların me
ratibi âliyeye itilâ ve suudu için her foalde bir
takım esbab ve sevaik vardır-. 

SALİH Ef. (Erzurum) — İş paradadır. 
LIAOI MUSTAFA SABRÎ Ef. (Devamla) 

— Bilhassa ulemayı kiran benden iyi bilirler 
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ki «Lev lem yekûn limelime, lemeleessuku 
bittum.tuum.eti» Yani dünyada (ne için) olma
saydı, herkes istediği gibi başına bir sarık sa
rar, binaenaleyh ben, âlim ve kâmilim diyebi
lirdi ve böyle kuru bir iddiada bulunabilirdi. 
Bendeniz, bunun birkaç nıkatını düşünebildim. 
İlmiye Encümeni Muhtereminden ricam şudur 
ki; mademki bu teklif gayrimuvafık idi, da
ha muvafıkı maslahat daha mutabık ahvali 
millet olan bir lâyihai kanuniye getirsinler. 
Çünkü her encümen, mesleklerine ait, meslekle
rinin ilâsına hadim birçok, kavanin getirdi
ler. Ezan cümle Sıhhiye Encümeni bile bir 
kanun yaptığı halde bunların- yapmamasının 
neden ileri geldiğini bilmiyor ve kendi hisse
me merak ediyorum. Mesleki ilmî meselesi her
halde intizam altına alınmalıdır. Derecata 
taksim meselesi de her halde lâzımdır. Halbuki 
Encümenin bu lüzumu görmediklerini Encümen 
Mazbata Muharriri Muhteremi İsmail Şükrü 
Ef. Hazretleri söylediler. Bendeniz (niçin?) 
dedim. Söylenilen sözlerin, verilen cevapların 
niçin, niçin i yoktur'. Niçinini göremedim. Her 
halde bir sebep 1 azmidir. İllet lâzımdır. Çünkü 
«illetsiz hiçbir şey reddedilemez.» 

REİS — Efendim hulâsatan söyleyiniz! 

HAÇ] MUSTAFA SABRÎ Ef. (Devamda) 
— Esbabı mucibe yoktur. Reddetmiş; ne 
için? Ben şimdi encümene soruyorum, ne 
için reddettiniz? Çünkü hiçbir şey yoktur, 
cevap vermezler; arkası yoktur. Bir kaziye red-
dolunduğu vakit, her halde bir «çünkü» sü lâ-
zımdrr. Kabul olunduğu vakit de yine lâzım
dır. Halbuki burada mucibi reddolan esbap zik-
redilmemiştir. Bunda da töklifin ledüniyyatı 
üzerinde işlenmemiş olduğu anlaşılıyor. Sani
yen bendenizin bu teklifim geçen sene Encü
mende ekseriyeti kahire ile kabul edilmişti ve 
teklifimi kabul eden ulemayı kiram hazeratının 
imzaları encümen defterinde mevcut bulunmuş 
iken bunun betekrar reddeclilmesindeki esbap 
nedir? Bu ciheti tekrar Encümen mazbata mu-

I harririnden sual ediyorum. Ekseriyeti kahire ile 
kabul edilen bir teklifin bu defa reddine se
bep ve saik nedir acaba? Sonra ikinci bir sual 
daha soruyorum ki; bütün ezmanm değişmesiyle 
bâzı kavaidm değişmesi tabiî, bâzı ahkâm vaz'-
edilmesi lâbüt ve lâzım iken bizimkinin lâalet-

I tayin bırakılmış olduğunu görüyorum, Binaen-
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aleyh teklifimin kabulünü rica ediyorum. 

REİS — Efendim müsaade buyurun. Me
seleye dair bâzı rüfeka söz söyledi ve sahibi 
teklif de maksadını anlattı. Müazkerenin kifaye
tine dair bir takrir var- okuyacağım. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Şer'iye Encümeni mazb^ 

tapının reye vaz'mı teklif ederim. 
Ertuğrul 

Neeîb 

REÎS — Müzakerenin kifayetini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi görül
müştür. Şimdi efendim, Şer'iye Encümeninin 
mazbatamı reddi mutazammmdır. Reyinize ar/ 
ediyorum. Şer'iye Encümeninin mazbatasın t ka-
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bul edenler lütfen el kaldırsın. Mazbata kabul 
edilmiş, mesele bitmiştir. 

3. — Elviyei Selâse vergilerinin sureti cibe 
yeti hakkında kanun lâyihası ve Kavanini Mali
ye ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbata 
lan 

REÎS — Efendim, Elviyei Selâseden 1338 
senesi zarfında istifa edilecek Maktu vergilere 
ait Kanunun Cumartesi ruznamesine alınmasını 
hasbelicap Maliye Vekili Beyefendi rica ediyor. 
Cumartesi ruznamesine alıp müstacelen müza
keresini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Cu
martesi günü müzakeresi kabul edilmiştir. 

Efendim! Beş dakika teneffüs. 

Hitamı Celse; saat: 3,00 

»-•« 

İ K İ N C İ C E L S E 
Bed'i müzakerat; saat: 3,35 

REÎS — Birinci Reisvekili Mehmed Vehbi Efendi Hazretleri 

KÂTİP : Atıf Bey (Kayseri) 

REÎS — Efendim, Meclisi açıyoruz. 

•/. — Karahisarı Sahih Mebusu Mehmed Şük
rü Beyin, Harbi fhnumide tecil edilen hizmeti 
maksure erbabının askere sevk edilmelerine dai-
takriri ve Müdafam Milliye Encümeni mazba
tam 

REÎS — Umumi seferberlikte hizmeti mak-
sare erbabından oldukları halde müstesna me
muriyetlerde bulunmalarından dolayı seferber
lik nihayetine tecil edilenlerin bugün için hiz
meti maksurei fiiliyelerinin ifa ettirilmesine 
dair Karahisarı Sahib Mebusu Mehmed Şükrü 
Beyin, 3 Kânunusani 1337 tarihli takriri üze-
rine Müdafaa! Milliye Encümeni mazbatası var, 
ruznameye alacağız. (Muvafık, sadaları) Hangi 
güne alalım? Cumartesi ruznamesine alınması
nı kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
olunmuştur. Ve Cumartesi ruznamesine alın
mıştır. 

5. — Sanayi ve Ziraat mekteplerinin İktisat 
Vekâletine raptına dair kanun lâyihası ve Mu
vazenei Maliye ve İktisat encümenleri maz')ita
ları 

REÎS — Ziraat mekteplerinin Ziraat Ban
kası tarafından idaresi hakkında Muvazenei Ma
liye ve îktisat Encümenlerinin müşterek maz 
hatası var. Efendim, bu, esasen tabı ve tevzi 
olundu. Müzakeresine başlıyoruz. Müdırle/ 
mevcut mu? 

MUSTAFA SABRÎ Ef. (Siird) — Efendim. 
nıatbuunu daha yeni oldık. Usulen üzerinden 
yirmi dört saat geçmesi lâzımdır. 

CEMÎL B. (Kütahya) — Efendim, evvelce 
günler taksim olundu. Bugün sual günüdür. 
Belki zâiıâlinizin bundan malûmatı yoktur. 

REİS — Peki efendim. Ruznameye allama
sını kabul ediyor musunuz? (Kabul, sesıeri) 
Ruznameye alınmıştır. 
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6. — İstihlâk Resmi Kanununun lüzumu tef

sirine dair îstida Encümeni mazbatası 

REİS — Resmi İstihlâk Kanununun üçün
cü maddesinin lüzumu tefsirine dair İstida En
cümeni mazbatası var. Kavanini Maliye ve Mu-
vazenei Maliye encümenlerine havale ediyoruz. 

7. — Tedrisatı İptidaiye Vergisinin tadili 
hakkındaki kanun lâyihasının bir an evvel inta-
cedilmesine dair İstida Encümeni mazbatan 

REİS — Tedrisatı İptidaiye Vergisinin ta
dili hakkındaki lâyihai kanuniyenin intacına 
dair İstida Encümeni mazbatası var. Dahiliye 
Encümenine havale ediyoruz. (Ruznamededir, 
müzakere edelim, sesleri) 

Ruznamede değildir, efendim. 

8. — Müecceliyeti Askeriye Vergisi Kanunu
nun tefsirine dair İstida Encümeni mazbatası 
hakkındo, Müdafaai MilUye Encümeni mazba
tası 

REİS — Müecceliyeti Askeriye Vergisinin 
tefsiri hakkındaki İstida Encümeni "mazbatası
nın Muvazenei Maliye ve İktisat Encümenleri
ne havalesine dair Müdafaai dilliye Encümeni 
mazbatası vardır. Okunacak: 

Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Müecceliyeti Askeriye Vergisi hakkında Ka
nunun (B) fıkrasındaki posta sürücüleriyle 
zürra sınıfı ve şirket muhasebeci ve memurları
nın vergilerinin tenziline dair olan evrak ve İsti
da Encümeni mazbatası tetkik olundu : 

İstida Encümeninin 1 ve 3 ncü maddeler hak
kındaki mütalâasına tamamen iştirak edilmiş ve 
zürra sınıfı hakkındaki 2 nci maddedeki müta
lâası da muvafık görülerek zürram istitaat ve 
kudreti maliyesine göre derecelerinin tâyin ve 
tesbiti için Muvazenei Maliye ve İktisat encü
menlerine tevdii karargir olmakla evrak maate-
ferruat arz ve takdim kılınmıştır, efendim. 
Encümen Rs. Mazbata M. Kâtip 

Cemal Ali Rıza Yusuf Ziya 
Âza Âza 

Hacı Şükrü Trabzon 
Ali Şükrü 

REİS — Kabul buyurulur mu efendim? (Ka
bul, sadaları) Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
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Kabul edilmiştir. Muvazenei Maliye ve İktisat 
Encümenlerine havale ediyoruz. 

9. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1- — Hıyaneti vataniyeden idama mahkûm 
Hacı Musaoğlu Rıza hakkındaki evrakı hükmi-
yenin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tez
keresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Hiyaneti vataniyeden dolayı idama 
mahkûm Hacı Musaoğlu Rıza'nm cezasının mü
ebbet küreğe tahvilinin muvafık olduğuna dair 
Adliye Encümeni mazbatası var. Okunacak : 

Adiye Encümeni mazbatası 
Hareketi isyaniye sırasında bilfiil hiyaneti 

vataniyede bulunmak ve bu esnada Saideli He
sap Memuru Yunus Efendi ile kerimesi Kezi-
ban'ı cerh ve katletmek cürmünden maznunu-
aleyh olan Kadınhanı kasabasının Kıyaca mahal
lesinden Hacı Musaoğlu Rıza'nın idamına dair 
Konya Bideyet Ceza Mahkemesinin Encümeni 
Adliyeye muhavvel 6 Nisan 1338 tarih ve 137 
numaralı ilâmiyle evrakı müteferriası mütalâa 
ve tetkik olundu. 

Münderecatı ilâma nazaran isyan hâdisesinin 
vukua geldiği 8 Teşrinievvel 1336 tarihinde mer
kum Rıza müsellâh ve nezdinde ahali ve usattan 
üç yüze karip eşhas bulunduğu halde mürettep 
bir süifikre müsteniden ve zahirde silâh ahzet-
mek bahanesiyle Hesap Memuru Yunus Efendi
nin hanesine giderek istedikleri silâhın verilme
mesi üzerine attıkları silâh mermilerinden biri
nin isabetiyle mumaileyh Yunus Efendinin ya-
nunda bulunan kerimesi Keziban'm cerh olun
masına karşı Yunus Efendinin müdafaainefs 
zımnında mütecavizlere karşı mukabelten isti
mali silâh ederek hanenin duvarı üstüne çıkan 
Recep nammdaki şahsın bacağından cerh olun
ması üzerine merkum Rıza'nm dahi Yunus Efen
diyi tüfek mermisiyle cerh ve her ikisinin vefatı 
vukua geldiği tahkikat ve muhakematı cariyeden 
mütehassıl delâil ve emarat ile anlaşıldığından 
hareketine temas eden Hiyanetti Vataniye Kanu
nunun ikinci maddesine tatbikan idamına ve Hi
yaneti vataniye mücrimlerinden bir kısmının af
fına dair olan Kanun hükmüne tevfikan dahi 
işbu idam cezasının müebbet küreğe tahviline 
hüküm ve karar verildiği nümayan olmuştur. 
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İcabı bilmüzakere; merkum Rıza'nın berveçhi 

balâ sabit olan derecei fiiline göre hükmedilen 
idam cezasından tahvilen müebbet küreğe konul
masına dair sudur eden hükmün cereyanı mu
hakemesi usule ve suveri sübutiyesiyle ciheti tat-
bikiyesi hükmü kanuna mutabık bulunmuş oldu
ğundan tasdiki zımnında Heyeti Umumiyenin 
nazarı tasvibine arzına müttefikan karar verildi. 

21 Haziran 1338 
Adliye Encümeni Rs. 

Canik 
Emin 

Kâtip 
Karahisarı Sahib 
Mehmed Şükrü 

Âza 
Karahisarı Şarki 

Âza 
Karahisarı Sahib 

İsmail Şükrü 

Mazbata M. 
Biga 

Hamid 

Âza 
Karahisarı Şarki 

Vasfi 

Âza 
Kırşehir 

Sadık 

Âza 
Diyarbekir 

Hamdi 

Âza Âza Âza 
Niğde Ertuğrul Maras 

Mustafa Hilmi Mustafa Kemal Mehmed Hasib 

REÎS — Efendim, mazbata hakkında söz is-
tiyen var mı? (Yok, sadalan) Mazbatayı kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul olunmuştur. 

2. — Hıyaneti vataniyeden idama mahkûm 
Bafra'dan îrakli ve Sokrat ile on sene küreğe 
mahkûm Panayot ve üç sene kalebentliğe mah
kûm Haralâmbo hakkında Adliye Vekâleti tez
keresi ve Adliye encümeni mazbatası 

REÎS — Hiyaneti vataniyeden dolayı mah
kûm Nikolaoğlu îrakli ve rüfekası hakkındaki 
hükmün tasdikine dair Adliye Encümeninin 
mazbatası vardır. Okunacaktır. Dinliydim. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Hiyaneti vataniye cürmünden ımaznunun-

aleyhim olup, Bafra Bidayet Ceza Mahkemesin
de cereyan eden muhakeme neticesinde idamla
rına hüküm ve karar verilmiş olan Bafra kaza-' 
sının Sahaklı mahallesinden Arzuoğullanndan 
Nikolaoğlu îrakli ve Karapınar karyesinden 
Papazoğullarmdan firari Savaoğlu Sokrat ve on 
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sene hapse mahkûm Panddloğlu Panayot ve ÜÇ 
sene kalebentliğe mahkûm Arzııoğlu ve Vasilâki 
zevcesi Pesimani bintd Haralâmıbo'ya ait evrakı 
hükmiye Heyeti Umumiye karariyle Adlîye En
cümenine tevdi kılınmakla encümenin 14 Hazi
ran 1338 tarihli içtoımaında mütalâa olunarak 
kısmı vicahiden dolayı tetkâıkatı lâzinıe bilâhara 
icabı müzakere olundu. Evrakı hükmiye mealine 
nazaran merkuıman îrakli ve Panayot'un Rumla
rın Hükümetçe dâhile nakillerine teşebbüs olun
mazdan mukaddem mevalarından firar ederek 
eczayı memaKkten bir kısmının tefrik ve ecnebi 
bir devlet himayesine vaz'mı hedefi hareket itti
hazı ile isyan ve Nebyah dağlarında içtima ede
rek fiilen ve müsallâhan Hükümete karşı isyan 
eden cemiyeti fesadiyeye iltihak ve (Pamnonda) 
ııamiyle mâruf sergerdei usatm nezdinde vazife 
deruhde ile Ayazma, ÇJalköy ve daha sair kura
nın ihrak ve ahalisine zulüm ve fecayi icrasında 
hazır bulunarak hiyaneti vataniyeye cüret ettik
leri ve merkumanm silâh ve cephane tedarik et
mek için Sokrat'm Pesimani'ye hitaben yazdığı 
bir mektupla elli küsur lira kadar bir parayı ha
milen ve hafiyen dâhili 'kasabaya girerek viran 
bir hanede gizli oldukları halde yakalandıkları 
ve mezburenin dahi Sokrat l a birlitote firar eden 
iki kızından dolayı merkum Sokrat'la muhabe
rede bulunduğu elde olunan mektubun mezbu-
reye aidiyeti ve evvelce yazılmış bir mektubuna 
cevabolması gibi mabkemei mahalliyece cemi ve 
telfik edilen delâild sübutiye ile anlaşılmış ve 
yalnız mahkemenin Hiyaneti vataniye mücrim
leri hakkındaki Kanun hükmüne tevfikan rii-
yeti muhakeme etmiş olmasına göre mabihittat-
bik olan kanunu mezkûre tevfikan tahdidi ceza 
lüzumundan zühul edilerek Kanunu Cezanın 
4 - 5 nci maddesinin zeyline tatbikan ita olunan 
hükmün fıkrai tatbikiyesinin ref'i ile îrakli 'nin 
fiilinin temas ettiği Hiyaneti vataniye Kanunu
nun ikinci maddesinin istilzam ettiği idam hük
miyle Panayot'un on sekiz yaşını ikmal etmemiş 
olmasından naşi hakkında kırkıncı madde naza
rı dikkate alınmış olduğu halde kırk beşinci 
maddeden bahsolunmasınm hataya müstenidoî-
duğunun anlaşılması hasebiyle madde numarası
nın tashihi suretiyle merkuma ait on sene hapis 
hükmünün dahi tasdikine, frkrai tatbikiyesine 
ekseriyet ve tasdiki müeazat kısmına ittifakla 
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ve Pesiımand hakkındaki hükmün dahi tasdikine 
ekseriyetle karar verildi. 

14 Haziran 1338 
Adliye Encümeni Reisi Maabata Muharriri 

Canik Biga 
Muhalifim Hamid 

Emin 
Kâtip 

Karahisarı Sahib 

Mahkemenin tatbik ettiği madde doğrudur. 
Tatbiki maddeye nazaran icrayı muhakemesi 
Usulü Muhakematı cezaiyeye tevfikan icrası lâ
zımdır. Hiyaneti vataniye cürmünün usulü mu 
hakemesine tevfikı muamele doğru değildir. Va
zife ve salâhiyet noktasından Pesimani hakkın
daki delâilin mahkumiyetine medar olacak ka
dar kuvvetli olmadığından onun mahkûmiye

tine muhalifim. 
Mehmed Şükrü 

Aza Âza Âza 
Karahisarı Şarki Kırşehir El aziz 

Vasfi Sadık 
Âza Âza Âza 

Diyarbekir Karahisarı Sahib Kayseri 
Hamdi 

Âza 
Maraş 
Haşib 

REİS — Efendim mazbata hakkında söz isti-
yen var mı? (Hayır sadaları) Mazbatayı reyi âli
nize vaz'ediyorum. Mazbatayı aynen kabul eden
leri ûtfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

,9. — On sene küreğe mahkûm Mesudiye'li 
Grigoroğlu Avram hakkındaki evrakı hiikmiye-
nin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi 
ve Adliye Encümeni mazbatası 

REÎS — Pontüs Cemiyeti Fesacliyesinde fer'-
an zimethal Avram hakkındaki hükmün tasdikine 
dair Adliye Encümeni mazbatası var. Okunacak
tır. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Pontüs Cemiyeti Fesadiyesinde fer an zimet

hal olmak fiilinden maznununaleyh olan Mesııdi-
yeli Grigoroğlu Avram hakkında Bafra Bidayet 
Ceza Mahkemesinde icra kılman muhakemei vi
cahiye neticesinde Hiyaneti vataniye Kanununun 
İkinci maddesinin mâtufunalevhi olan Kanunu 
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('ezanın 45 nei maddesine tatbikan on sene müd- % 
detle küreğe konulmasına dair mahkemei mezkû-
reclen muta hükmü havi evrak Heyeti Umumiye 
karariyle Adliye Encümenine tevdi olunmakla 
mütalâa ve icabı müzakere olundu. Merkum Av-
ram'm Rumların dâhile nefyi sırasında Nebyan'a 
firar ederek Pontüs Cemiyetine iltihak, müsade
me sırasında derdest edilmiş olduğuna dair mu-
hakemeten vâki olan ikrarı üzerine Hiyaneti va
taniye Kanununun 2 nei maddesinin matufun -
aleyh olan Kanunu Cezanın 45 nei maddesine 
tatbikan on sene küreğe konulmasına dair sudur 
eden hükmün gerek mahiyeti cürüm ve gerek 
tahdidi cezaya mütaallik fıkaratı musip ve huku
ku takdiriyeye müstenit bulunmuş olduğundan 
hükmü mezkûrun berayı tasdik Heyeti Umumiye-
ye arzına ekseriyetle karar verildi. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Canik Biga 
Süleyman ilam id 

Kâtip Âza 
Karahisarı Sahib Karahisarı Şarki 
Mehmed Şükrü Ali Süruri 

Âza Âza 
Karahisarı Şarki ' Kırşehir 

Vasfi ' 
Âza Âza 

Niğde Ertuğrul 
Muhalifim 

Mustafa Kemal 
Âza Âza. 

Kayseri Karahisarı Sahib 
İsmail Şükrü 

Âza 
Maraş 

Hükümde isabet göremediğimden es
babını Heyeti Umumiyeye arz etmek 

üzere muhalifim 
Hasib 

HASÎB B. (Maraş) — Reis Bey zatıaliniz me
zun bulunduğunuz sırada Heyeti Umumiyece mü-
zakerat şöylece tesbit ve tâyin* olundu. Cumarte
si günü evrakı müteferrikaya, Pazar ve Pazarte
si günü bütçeye, Çarşamba günü Nevahi Kanu
nuna, Perşembe günü de sual ve istizahlara hasre
dilmiştir. Bu usulü bugün kim değiştirmiştir? 

REtS — Benim ondan malûmatım yok. Zan
nedersem sual ve- cevap az olmalı ve az olduğun-
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dan dolayı birkaç mazbta konmuş. (Pekâlâ şada- . 
lan) ; 

ITASÎB B. (Maras) — Başka günler için de ; 
böyle olmasın. i 

REİS — Olmaz efendim. Okunan mazbata ; 
hakkında söz söyliyecek var mı efendim? 

HASÎB B. (Maraş) — Efendim bu mazbata
da «ekseriyetle» tâbiri kullanılmıştır. Çünkü 
bendeniz muhalifim. Ve esbabı muhalefetim bu 
Avram'ın; Hükümetin kendine karşı vuku'bülan 
tebligatına ademiriayet eden ve Pontüs Cemiyeti 
namı altında teşekkül ederek, maksat ve emel
lerini istihsal için çalışanlarla 'beraber silâha sa
rılan, dağa çıkan, onlarla beraber teşriki mesai 
eden bir adam olmasıdır. Avram bir îslâm kö
yüne eşkıyalarla beraber gidiyor ve köyü yakı
yor. Sonra buna karşı mahkemede de diyor ki : 
Efendim beni eşkiyalar cebren gütürdü. Halbu
ki diğer zamanlarda köylere gidiyor ve hattâ 
müsademe neticesinde mecruhan derdest edili- I 
yor ve huzuru mahkemeye geldiği zaman mah
kemede; kendisinin bidayeten musallan olduğu
nu ATC köylünün mecruhan götürdüğünü, ifade I 
etmesi üzerine mahkeme; merkumun ifadesini I 
nazarı dikkate alarak hakkında; fer'an zimethal I 
hükmünü veriyor ve on sene küreğe konulma- I 
sına da bu suretle karar verilmiştir. Bendenizin I 
kanatime göre bu adam Pontüscülerle beraber I 
teşriki mesai etmiş ve emellerinin husulü için I 
fiilen iştirak edip silâha sarılmıştır. Bu adamın 
yalnız fer'an değil, faili aslı olarak hükme rap- I 
tını teklif ederim. I 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Bir takrir veriniz. 
HAMİD B. (Biga) — Mazbatası kıraat edi

len Avram hakkında mahallince yapılan tetki- I 
katı adliye neticesinde merkum her ne kadar I 
(Nebyan) dağlarında içtima eden Pontüs Cemi- I 
yeti dâhilinde bulunmuş ise de cereyan eden I 
ınuhakemat neticesinde ve merkumun ceme dilen I 
ifadatmda bu cemiyeti fesadiyede fiilen emri I 
kumandayı de ruh d e ederek envai feeayi irtikâib- I 
ettiğine dair hiçbir delili kat! yoktur. Saniyen I 
merkumun hini derdestinde gayrimüsellâh ola- I 
rak yakalandığına dair jandarmaların istima I 
edilmiş ifadeleri vardır. Sonra bu şahsın köy- I 
lerin yanmasında methal dar bulunduğuna dair I 
elde bir delâili kanuniye yoktur. Binaenaleyh I 
hukuk noktai nazarından Avram hakkında su- I 
dur eden hüküm, yani Avram'ın 1.0 sene küreğe I 
vaz'ı hakkında sudur eden hüküm gerek ahkâ- J 
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mı kanuniye ve gerekse tavsifi cürüm noktasın
dan muvafık görülmüştür. Binaenaleyh Encüme
ni Adliyenin ekseriyetine iktiran eden şu maz
batanın aynen kabulünü rica ederim. 

IIEÎS — Efendim başka söz istiyen var mı? 
(Yok sesleri) Adliye Encümeninin .mazbatasını 
aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın. Adliye 
Encümeni mazbatası aynen kabul edilmiştir. 

•/. — Mardin Mahkemesince idama mahkûm 
Ali bini Subhi ile iki refiki hakkında Adliye Vekâ
leti tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

REÎS — Mardin Ceza Mahkemesince idama 
mahkûb Ali ve rüfekası hakkındaiki hükmün 
tasdikma daıir Adliye Encümeni mazbatası var
dır. Onu okuyacağız. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Mardin Maliye Tahsildarı Hacı Said Efendi

nin servetine tamaan zevcesi Bizîo ve Pehlivan 
Ali Ağa zevcesi Fâzıla hanımlarla mumaileyhin 
hizmetkârı Mehmed'i katil ve ihnak ve maktul
lerden Bizo hanımın üzerinde bulunan hilyat ile 
vakayı mütaakip Hacı Said Efendinin hanesin
den nukut sirkat etmelerinden dolayı Mardin 
Bidayet Ceza Mahkemesince vicahen idamlarına 
hüküm ve karar verilmiş olan Mardin'in Meşni-
kin mahallesinden Ali ve biraderi Silo (Bini 
TTumsi Pis) ve Şeyhi bini İbrahim Nebin hakla
rındaki hükmün tasdikini mutazammın 16 Ma
yıs 1338 tarihli Mahkeme! Temyiz Hamiyle ev
rakı müteferriası Heyeti umumiye karariyle 
Adliye Encümenine tevdi kılınmakla tetkik ve 
mütalâa ve iktizası müzakere olundu. Merkumun 
Ali ve biraderi Sik) ve Şeyhi bini İbrahim'in 
berveçhi balâ sirkat kasdiyle ve beyinlerinde 
yapılan tertibat veçhile satacakları birer aded 
kordonu görüp iştira etmek üzere mezbure Bi
zo Hanımı hanelerine davet ve mezburenin de 
refakatinde Pehlivan Ali Ağa zevcesi Fazile Ha
nım ve hizmetkârı Mehmed olduğu halde kom
şuları bulunan Vanlı İbrahim'in hailesine girip 
hizmetkâr Mehmed çay almak bahanesiyle car-
şıva gönderildikten sonra hanede mahfi bulunan 
merkumun ve mezburetanı ihnak ve balta ile 
c M'h ve katil ve biTâhara çarşıdan avdet eden 
Mehmed'i dahi ihnak ederek ıBizo Hanımın üze
rinde bulunan hilyat altınlarım ve parmakların
daki yüzüklerini ahiz ve Mehmed'in üstünde çı-
k m anahtarla dahi Placı Said Efendinin hanesi-



iıi açarak sandığından sim ve zer nulkut ve hil-
yat sirkat ettiklerine ve maktul ile maJktulelerin 
cenazelerini çuvallarla kale civarında bir kuyu
ya attıklarına dair cereyanı tahkikat ve muha-
kemattan mütahassıl delâili sübutiyeye ve ken
dilerinin müevvel ikrarları ile eld« edilen eş
yayı oürmiye teyidatma ve daha evvelce Hacı 
S.aid Efendiyi aynı mıaksat tahtında mezkûr 
haneye davet edip katline cüret edememişler
ken mağlubu ihtirasat olarak sirkat gibi bir 
emeli hasis şevkiyle ikisi kadın ve birisi erkek 
olmak üzere masum üç kişiyi katil ve ifna et
miş olmalarına nazaran ve merkumeynin idam
ları hakkındaki hükmü musaddakın icra ve in
fazı muvafıkı adil ve hakkaniyet olacağı teem
mül edilerek Heyeti Umumiyeye arz ve takdi
mine müttefik an karar verildi. 

25 Haziran 1338 
Adliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Canik Biga 
Emin Hamid, 
Âza Âza 

Karahisarı Şarki Diyarbekir 
Ali Süruri Hamdi 

Âza Âza 
Siird Ertuğrul 

Mustafa Sabri Mustafa Kemal 
REİS -— Efendim, söz söyliyecek var mı? 

(Hayır, sesleri) Adliye Encümeni mazbatasını 
aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın. Bilit-
tifak aynen kabul edilmiştir. 

7. — SUALLER, CEVAPLAR 

REİS — Efendim, sual takrirlerinin ceva
bına geçiyoruz. 

1. •— Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, Zon
guldak Mutasarrıfı İhsan Beye dair Dahiliye Ve
kâletinden sual takriri 

TUNALI HİLMÎ B. (Bolu) — Reis Bey mü
saade buyurunuz. 

REİS — Neye dair efendim f 
TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Bir sual tak

ririmi geriye alacağım efendim. Arkadaşlar 
Zonguldak Mutasarrıflığına tahvili memuriyet 
etmiş olan Ankara Valisi maatteessüf Zongul
dak'a muvasalâtında da bir hatayı kanunide bu
lunuyor. (Gürültüler) Fakat, müsaade buyu

runuz efendim. Allah şahittir. Bu muamelesi 
üzerine hakkında vermiş olduğum takriri yaz
mamak için kırk sekiz saat cebrinefsettim. Fa
kat şimdi, evvelce vermiş olduğum o takrir i ; 
meslekimin hilâfında olmak üzere geriye alıyo
rum. İkincisi Heyeti Celileden istirham ediyo
rum. Benim belki 8 - 1 0 aydan beri okunma
mış sual takrirlerim vardır. Bunlar kendi iti-
kadımca son derece mühim takrirlerdi. Belki 
onların esasını da Heyeti Celileniz istifadebahş 
bulacaktır. Lâkin cevaplarının bu kadar sürün
mesini artık katiyen muvafakı maslahat bulma
dığımdan suallerimin bana aidolan cevaplan ile 
beraber Nîzamnamei Dahilîmizin bahşettiği hak 
dolayısiyle zabıt ceridelerinin son sahifelerine 
dercedilsin. Çünkü öyle anlıyorum ki, bu gi
dişle takrirlerim ne burada okunabilecek, ne 
de hakkında bir muamele yapılabilecektir. Bi
naenaleyh bana aidolan suallerin cevaplariyle 
birlikte zabıt ceridelerine dercine müsaade bu
yurmanızı rica ediyorum. 

2. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, Kay
seri Muhasebecisi iken ihtilasta bulunan Cemal 
Bey hakkında sual takriri ve Maliye Vekili Ha
san Beyin tahrirî cevabı 

REİS — Efendim, Erzurum Mebusu Salih 
Efendinin, Kayseri Muhasebecisinin ihtilası 
hakkında Maliye Vekâletinden bir sual takriri 
var. Cevabı vekâletten gelmiştir. Okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Ankara Valisi İhsan Beyin Kayseri'de Mu

tasarrıf bulunduğu bir zamanda orada bulu
nan Muhasebeci, eytam ve eram.il ve sahipsiz 
neferat ailelerine verilegelmekte olan cüzi ma
aştan ve Bandrol Resminden yirmi iki bin lira 
sirkat ettiği iddia olunan ve olvakit mahallin
de tetkikat yapılarak isnadı vâki tahakkuk ey
lediği halde bu adam Kayseri Muhasebeciliğin
den terfian Maliye müfettişliğine tâyin edildiği 
rivayet ediliyor. Bunun doğru olup olmadığı
nı Maliye Vekâletinden sual ediyorum. Kabu
lünü rica ederim. 

5 Kânunusani 1337 
Erzurum Mebusu 

Salih 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Zabıt ve Kavanin Kalemi ifadesiyle şerefvâ-

ridolan 7 . 1 . 1337 tarih 1546/2717 numaralı 
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tezkerei sâmileriyle irsal buyurulan Erzumm 
Mebusu Salih Efendinin takriri mütalâa ve tet
kik ve keyfiyet Ankara Valisi İhsan Beyden ve 
Kayseri Mutasarrıflığı ile Muhasebeciliğinden 
istifsar kılınmıştı, ihsan Beyin Kayseri Muta
sarrıflığında bulunduğu zaman Muhasebe Baş
kâtibi Cemal Efendinin eytam ve eramil maaşa-
tından ihtilası ihbar edilmesi üzerine tanzim 
olunan evrakı tahkikıye berayı tetkik 2 Kânu
nuevvel 1336 tarih ve. 7843/2182 numaralı tah
riratla vekâleti âciziye gönderilmiş ise de ev
rakı mezkûre taallûku kanunisine mebni itti
hazı karar buyurulmak üzere Meclisi Âli Me
murin Muhakematı Tetkik Encümenine sevk 
edilmiş ve bu bapta başkaca bir muamele ce
reyan ^etmemiş bulunduğu arz olunur olbapta. 

28 Şubat 1338 
Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

REİS — Ne diyorsun Salih Efendi! 
SALİH Ef. (Erzurum) — Bir şey söyliyece-

ğim Reis Bey. Teessüf ediyorum ki; bu sual tak
ririme 8, 9 ayda vecap verilmiş bulunuyor. Kay
seri'de bulunduğumuz zamanda rüfekayı muh-
teremeden birçok zevatla beraber şahsını tanı
madığını bir muhasebecinin orada vâsi bir mik
yasta ihtilas yaptığı rivayet ediliyordu ve hattâ 
bu rivayetler ispat da edildi. Kayseri'de ulema
yı kiramdan iki zat bunu hana 'bir vazife olmak 
üzere söylediler ve ben de buraya geldiğimde 
bir takrirle Riyaseti Celileye keyfiyeti arz ettim. 

CEMİL B. (Kütahya) — Bahtiyarsınız. 
SALİH Ef. (Devamla) — Evet bahtiyarım 

ki 9 ayda cevap verilmiyor. Maamafih rivayet 
edilen mesele oldukça çirkin ve oldukça acı 
bir meseledir. 

REİS — Cevabı kâfi görüyor musunuz? 
SALİH Ef. (Devamla) — Cevabı kâfi gör

müyorum, çünkü bendenizle beraber Abdullah 
Azmi Efendi Hazretleri ve daha diğer rüfekayı ki
ram Kayseri 'de başkaca ihtilâsata da vâkıf olmuş-
dur. Hattâ, hesap memurları ki muhasebeye 
mensübolan efendilerdir, tüccarlara ihale tari
kiyle pul veriyorlar. Malûmuâlileri sigara kâ
ğıdı ile sigaraya.. 

REİS — Cevabı kâfi görmüyorsanız şifahi 
cevap ta'lebedersiniz. 

SALİH Ef. (Devamla) — O halde Maliye 
Vekili cedidi Beyefendi «bundan haberdar de
ğildir ve bilmez. Zaten eski Maliye Vekili Bey 
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de infısal etmiştir. Binaenaleyh müruruzaman 
da vardır, her hangi bir cürüm yirmi dört saat 
geçerse affedilir. Ne yapalım, memleketimizin 
ananesi böyledir. 

HAFIZ HAMDİ B. (Biga) — Eskiden Ma
liye Vekili olan zatın cevap vermesi lâzımdır. 

SALlH Ef. (Devamla) — 24 saat evvel bir 
memleketi harebeden adamı 24 saat sonra unu
turuz, affederiz. 

REİS — Yani ne demek istiyorsun Salih 
Efendi? 

SALİH Ef. (Devamla) — Hiçbir mânayı 
şerif anlaşılmamak üzere eevalbı kâfi görüyo
rum. 

TAHSİN P>. (Aydın) — Bu, kâfi görüyo
rum mânasını ifham etmez efendim. 

3. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Ankara'
da izdihamın tahlili hakkında Dahiliye ve Sıhhi
ye vekâletlerinden sual takriri 

RE IS — Efendim, Kütahya Mebusu Cemil 
Beyin, Dahiliye ve Sıhhiye vekâletlerinden An
kara'daki izdihama dair sual takriri-var, cevabı 
okunacak. 

SALlH Ef. (Erzurum) — Sual sahibi mev
cut değildir. 

REtS — Peki efendim sonraya bırakırız. 

4. — Tokad Mebusu Rifat Beyin amele ta
burları hakkında Müdafaai Milliye Vekâletinden 
sual takriri 

5. — Tokad Mebımt Rifat Beyin, altı vagon 
ham ipek hakkında Maliye ve Müdafaai Milliye 
vekaletlerinden sual takriri 

REİS — Tokad Mebusu Rifat Beyin, Amele 
taburları ve müsadere edilen ipekler hakkında 
Müdafaai Milliye Vekâletinden sual takriri 
var. Cevabı okunacak. 

SALlH Ef. (Erzurum) — Rifat Bey yoktur, 
kendisi bulunmak şarttır. 

RE IS — O halde bunu da sonraya bırakıyo
ruz. 

6. — Aydın Mebusu Tahsin Beyin, Mülâzimi* 
evvel şehit Ferid Bey ailesinin müterakim maa-
şatının neden verilmediğine dair sual takriri ve 
Müdafaai Milliye Vekili Kâzım Paşanın tahrirî 
cevabı 

RElS — Aydın Mebusu Tahsin Beyin, şehi-
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den vefat eden Mülâzimievvel Ferid Efendinin 
maaşı hakkında Müdafaai Milliye Vekâletinden 
sual takriri var, cevabı okunacaktır. 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Beşinci Kafkas Fırkasının, on üçüncü Alayı

nın, birinci Taburunun Makinalı Tüfek Kuman
danı iken 19 Eylül 1337 tarihinde şehiden ve
fat eden ve Meclisi Âlice hidematı vataniyesi 
mazharı takdir olarak yedine bir kıta takdirname 
ita olunan Mülâzimievvel Mehmed Ferid Efendi
nin tarihi şahadetine nazaran halen dört malıı 
mütecaviz bir zaman mürur eylediği halde müte
rakim maaşatı ile muhallefatı sairesi ailesine ve
rilmemiştir. Bu bapta 27 Teşrinievvel 1337 ta
rihinde vıfkubulan müracaatleri müsmir olmadı
ğı gibi takdirnamenin kendilerine itası ve mükâ
fatı nakdîyenin tesviyesi hususuna mütedair de 
21 Kânunuevvel 1337 ve 2 ve 12 Kânunusani 
1338 tarihlerinde vukubulan ıııüraeaatlerinden 
de bir netice istihsal edememişlerdir. Şühedanın 
eytam ve eramiline aidolan bu kabîl muamelâtın 
tesrii Meclisi Âlice matlubol masına nazaran te-
ehhüratı vakıa esbabının Müdafaai Milliye Vekâ
letinden sualini teklif eylerim. 26.1.1338 

Aydın Mebusu 
Tahsin 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
26 . XI . 1337 tarihli ve 1787/3062 numara

lı tezkerei celileleri cevabıdır : 
Dördüncü Kolordu beşinej Kafkas Fırkası, on 

üçüncü Alayın, dördüncü Bölüğü Kumandanı 
olup 20 . VIII . 1337 tarihinde cerihai narıye 
neticesinde şehiden vefat eylemiş olan Mülâzimi
evvel Ferid Efendinin keyfiyeti şahadetinden 
10 . X . 1337 tarihinde haberdar olan dairesi 
eytamına mııktazi maaşın tahsisi için har!) kün
yesi ile aile ikametgâhı hakındaki malûmatın in
hasını 12 . X . 1337 tarihli tahrirat ile cephe
den talebeylemiş ve cevabın teehhürüne binaen 
30 . XI . 1337 ve 15 . XII .1337 tarihli mu-
harrerat ile tekideylemiş ve maahaza ieabeden 
malumatı cemi ve telfikle aile maaşı itasını temin 
ve Ahzi Asker Heyeti Riyasetine tebliğle aile
sine tahsis olunan maaş mazbatası 16 Kânunu
sani 1338 tarihli ve 512 numara ile Ankara Mu
hasebeciliğine tevdi edilerek maaş tahsisi 'mese
lesi neticelendirilmiştir. Cephenin bu baptaki 
mııktazi malûmatı vaktiyle ita edememesi ise kıta
sından gönderilen cetvelin musaddak olmamasın-
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dan dolayı tasdik için iade edilmiş olmasından 
ileri geldiği Garp Cephesi Kumandanlığından 
vâridölan 16 . 1 . 1338 tarihli ve 9256 numaralı 
tahrirat münderecatmdan nümayan olmuştur. 
Muhal lef at. ve eşyayı sairesi hakkındaki malûmata 
gelince; bunların irsali hakkında 31 Kânunuev
vel 1337 tarihinde Garp Cephesi Kumandanlığı
na sebk eden işara henüz cevap alınamadığı cihet
le keyfiyetin tekit ve henüz takibolunduğunu arz 
eylerim, efendim. 

12 Şubat 1338 
Müdafaai Milliye Vekili 

Kâzım 

REİS — Ne buyuruyorsunuz Tahsin Bey? 
TAHSİN B. (Aydın) — Garp Cephesi Ku

mandanı demek ki, vazifesini ifa edemiyor ve 
biddefaat vukubulan istilâmata cevap vermiyor. 
Demek istiyorum ki; Vekil, ifayı vazifeye davet 
edilen bu kumandanlardan cevap alamadığını 
söylüyor. 

REİS — Ne demek istiyorsunuz, yani cevabı 
kâfi görmiyerek şifahi cevap.mı istiyorsunuz? 

TAHSİN B. (Aydın) — Kvet, efendim. 
REİS — Pekâlâ efendim, şifahen cevap ver

sin. 

7. — Diyarbekir Mebusu Kadri Beyin, An
kara Sıhhiye Müdürü hakkmSa Sıhhiye Vekâ
letinden sual takriri 

REİS — Diyarbekir Mebusu Kadri Beyin, 
Sıhhiye Vekâletinden sual takririnin cevabı 
gelmiştir, o okunacak. (Sahibi yok sadalart.) 

8V— Ertuğrul Mebusu Mustafa Kemal Be
yin, İhtiyat zabit anma makam maaşı verilme
mesi sebebine dair Müdafaai Milliye Vekâletin
den sual takriri 

REÎS --- Ertuğrul Mebusu Mustafa Kemal 
Beyin, makam maaşı ita edilmesine dair Müda
faai Milliye Vekâletinden sual takririnin cevabı 
gelmiştir. Okunacak. (Kendisi mevcut değil ses
leri.) 

9. — Diyarbekir Mebusu Kadri Beyin, İs
tiklâl Madalyası hakkında Erkânı Ha*rbiyei 
Umumiye ve Müdafaai Milliye vekâletlerinden 
sual takriri 

REİS — Diyarbekir Mebusu Kadri Beyin, 
Müdafaai Milliye ve Maliye vekâletlerinden, 
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inönü ve Sakarya muharebatında fedakarlık gös
teren zâbiıan ve efrada İstiklâl Madalyası ve
rilmemesi esbabına- dair sual takririnin cevabı 
gelmiştir, okunacak. 

SAIJ1.I1 Kf. (Erzurum 1 -•-• Kendisi yoktur. 

tu. — Kütahya- Mebusu Cemil Beyim, öğle 
tatilleri hakkında İcra Vchfhıi Heyeti Riya
setinden sual takriri 

RElS — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, öğ
le tatilleri hakkındaki sual takririnin cevabı 
Heyeti Vekile Riyasetinden gelmiştir, okunacak. 
(Cemil Bey yok sadalan) 

ti. — Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, iha
talarda vukubıdan, teahhurat hakkında sual 
takriri ve Dahiliye Vekili Ali Fethi Beyin tah
rirî cevabı 

REİS.— Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, Da 
biliye Vekâletinden, postaların teehhüratı es
babına dair sual takririne cevap gelmiştir, oku
nacak. 

Riyaseti Oelileye 
Raptan takdim kılman Avanos'lan mersul 

mektup zarfının üzerinde mevzu Avanos posta 
damgası 30 . I . 1338 ve Ankara damgası da 
11 . TII . 1338 tarihlerini irae etmektedir. Le-
dettetkik işbu mektubun mahsulü zühul olabi
lecek Ankara ile iltibası lâf/isi olmryan Gire
sun'a gidip geldiği anlaşılmıştır. Posta Müdi-
riyeti Llumiyesinin bâzı münasebetlerle Meclisi 
Âli kürsüsünden posta mürselâtınm intizamii 
sevk ve cereyanından bahis ve tatmine sây 
edildiğine rağmen mâruz mektubun .Ankara'ya 
âzami beş gün mesafesi olan Avanos'tan an
cak 39 günde gelebilmesi bilemeyiz ki, intizam
la ne derecelerde kabili teliftir? Mebuslar nam
larına mevrut mekâtipten bâzılarının saadeti 
memleketle alâkadar mevaddı mühimmeyi ihtiva 
etmesi istibat oluabilir mi? Hususa erbabı tica
ret mürselât ve muhaberatının da aynı hali 
bataete mâruz kalabilmesi memleketin iktisa
diyatı ve efradın meııafii noktasından şayanı ce
vaz olabilir mi? Binaenaleyh mektubun Gire
sun'a seyahat etmesi sebebi hakikisinin Umuru 
Dahiliye Vekâletinden sual Duyurulmasını arz 
ve teklif eylerim efendiim. 

Kırşehir Mebusu 
Sadık 
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Büyük Millet Meclisi Riyaseti Ceiiesiııe 

Zabıt ve Kavanin Kalemi ifadesiyle şerefi-
mevrııt 252/447 numaralı ve 22 Mart 1338 tarih
li emirtıamei sâmileri arızai cevabiyesidir : 

Mevzuubahis mektubun tehirine sebep veril
mesi saikai beşeriyetle ve diğer mökatip meya-
nında yanlış istikamete tevcih edilmiş, olmasın
dan ileri geldiği anlaşılmış ve esasen bu cihet 
vaktiyle tebeyyün ederek Kırşehir'ine henüz 
gönderilmiş olan memuru aidi hakkında nazarı 
dikkati celp için muamele! intibahiye icra edil
miş idi. Manzuru sâmileri Duyurulmak ve tekrar 
inde olunmak üzere lef fen takdim kılman isti-
t af nameden dahi istidlal Duyurulacağı veçhile 
bu gibi sehviyat hakkında takibat icrasından 
hâli kalınmadığı gibi alâkadaran hakikında da 
muamelâtı intibahiye icrası suretiyle bu kabil 
itikatsızlıklara meydan verilmemeye hasrı ehem
miyet olunmaktadır. O'Ibapta emir ve irade efen-
dimindir. 

. 3 Nisan 1338 
I Dahiliye Vekili 

Ali Fethi 

SALİH Ef. (Erzurum) — Arkadaşla?, bu 
| sual Meclisin sualidir. Bu vesile ile bir şey arz 
I edeceğim. (Elindeki mektubu göstererek) şu 
I mektupta, Erzurum'a yazdığım mektupların git-
I mediği bildiriliyor, telgraf da keza gitmiyor. 
I Meclis ve milletin arzusu; postaların muntaza-
I inan çalışmasıdır ki, bu arzu da is'af olunmuyor. 
| Hattâ on dört arkadaşımla beraber zatıâlinize 

tebrik telgrafı çekimsizdir almamışsınız. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Almadınız 
mı? 

REİS — Almadım efendim. (Hayret sesleri) 
Sadık Bey cevabı kâfi görüyor musunuz? 
SADIK B. (Kırşehir) _ Evet efendim. 

12. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
Çiçek hastalığı hakkında Sıhhiye Vekâletinden 
sual takriri. 

RKÎS — Vozgad Mebusu Süleyman Sırrı Be
yin, Ayaş'taki çiçefc hastalığı hakkında Sıhhiye 
ve Dahiliye Vekâletinden sual takririnin cevabı 
gelmiş ise de kendisi mezundur. 

HASÎB B. (Maraş) — Reis Efendi Hazretleri 
bu sahibi bulunmıyan sualler. Nizamname muci
bince ıskat edilir, tehir edilmez. 
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REİS — Biz de geçiyoruz efendim. 
CEMİL B. (Kütahya) — Sahibi sual o gün 

Mecliste hiç bulunmazsa bunun okunmaması lâ-
zmı'gelir. FaJkat meselâ bir su içmek için dışa
rıya çıkmış bulunursa.... 

REİS — Müsaade buyurun, Nizamnamei Da
hilîmizde «Sahibi sual olan bir mebus sualinin 
esnayı kıraatinde hazır bulunmazsa sualini ge
ri almış addolunur» deniliyor. Binaenaleyh şunu 
arkadaşlarımızdan rica ederim ki, zil çalınınca 
hep beraber bulunalım. 

13. — Van Mebusu Hasan Sıddık Beyin, ku
duz kurtlar hakkında Dahiliye ve Sıhhiye vekâ
letlerinden sual takriri 

REİS — Van Mebusu Hasan Sıddık Beyin, 
Sıhhiye ve Dahiliye vekâletlerinden Van'da vu
rulan eşhas hakkındaki sual takririnin cevabı 
gelmiştir, okunacak. (Kendisi yoktur sadaları) 

14. — Ankara Mebusu Mustafa Efendinin, 
vesaiti nakliye hakkında Müdafaai Milliye Vekâ
letinden sual takriri 

REİS — Ankara Mebusu Hacı Mustafa Efen
dinin, vesaiti nakliye hakkında Müdafaai Milliye 
Vekâletinden sual takririnin cevabı gelmiştir, 
okunacak. 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Merkep
ler hakkındaydı, o da geçti, 'hiç. okunmasın. 

REİS — G-eri mi alıyorsunuz Hacı Mustafa 
Efendi? 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Geri alı
yorum efendim. Bu.mesele geçti. 

15. — Kütahya Mebusu Ragıb Beyin, Ziynet 
eşyasının men'i ithaline dair olan Kanunun tat
bik ettirilmemesi sebebine dair suali ve Maliye 
Vekili Hasan Beyin tahrirî cevabı. 

REİS — Kütahya Möbusıı Ragıb Beyin, 
Maliye Vekâletinden Ziynet eşyası hakkındaki 
sual takririnin cevabı gelmiştir, o okunacak.. 
Ragıb Bey burada mı? (Burada sadaları) 

Riyasete 
Ziynet eşyasının men'i ithaline dair olan 

Kanunun hüsnütatbik olunmadığı bu kanun 
mucibince ithali memnu olan bir milyon li
ralığa yakın eşya kanunun neşrinden sonra 
yalnız Ankara'ya ithaledildiği gibi bir taraftan 
da mütamadiyen ithaledilmekte olduğu fhe-
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men cümlece malûmdur. Keyfiyeti müstacelen 
Maliye Vekâletinden sual eylerim. 

9 Mart 1338 
Kütahya Mebusu 
Mehmed Ragıb 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
12 Mart 1338 tarih ve 179 numaralı tezke-

rei sâmiyei Riyaset pcııa'hileri cevabıdır: 
Ziynet eşyasının men'i ithali hakkındaki 

Kanunun hüsnütatbik edilmemesi sebebi işarı
nı mutazamının olarak Kütahya Mebusu Ra
gıb Bey tarafından muta takrir mütaalâai âci-
zanem oldu. Müstağnii arz ve izah olduğu 
üzere Kavanini mevzuanın tamamüü tatbik ve 
muhafazası vasitai icraiye ve tahaffuziye olan 
memurinin vücuduna mütevaffıktır. Vaktiyle 
Anadolu iskelelerine gelen eşyanın Dersaadet 
gümrüklerinec muamelei rüsumiyesi ifa edilmiş 
ve ita edilen ticareti dahiliye beyannameleriyle 
mezkûr iskelelere sevk ve irsal kılınmış oldu
ğundan bunların vürudettiği İnebolu - Antal
ya gibi Anadolu iskeleleri gümrüklerinde mu
ayene muamelesi sathi bir surette yapılmış ve 
ithalât muamelesi dahi pek cüzi bulunduğu ci-
Ihetle mezkûr gümrüklerin evvelki muameleye 
göre tertip edilmiş olan memurin kadrosu 
şimdiye kadar alâhalihi kalmış idi. Ahiren Der
saadet ve İzmir gibi işgal altında bulunan mü
him limanlardan bu iskelelere gelen eşyanın 
mevrudatı ecnebiye misillû ithalât muamelesi
ne tâbi ve Resmi Gümrük alınmakta bulun
ması itibariyle bu gümrükler memurini mev-
cudesinin miktarının hiç olmazsa yüzde otuz 
nispetinde tezyidi zaruri görülmüş ve bu ih
tiyaca göre memurin kadrosu ihzar ve tertip 
kılınmış ise de umumi bütçe rüsumata memur 
ilâvesine gayrimüsaidolduğu cihetle hali sabı
kın muhafazasında ıstırar hâsıl olmuştur. Ke-
zalik üç yüz otuz yedi senesi evailinde bilhas
sa Trabzon cihetlerini teftişata memur edilen 
müfettişler tarafından alman raporlara göre 
kaçağın bir derece olsun önü alınabilmek üzere 
teşkilâtın ihtiyaca kifayet edebilecek bir hale 
ifrağı teklif edilmiş ise de bütçeye taallûku 
cifhetiyle alâhalihi kalmıştır. Urfa, Mardin, 
Erzurum gibi kara • hudutlarında lüzumu ka
tlar memur istihdam edilememesi yüzünden 
zaiyatı maiısüs olmakla vaziyeti hazıraya ve 
Fransızlarla hâsıl olan itilâf neticesinde hu
dutların iktisafbeylediği şekle ve Urfa, Mardin, 
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Mersin, Kars havalesinde zuhur eden ihtiya-
oatı teşkiliye nazarı dikkate alınarak mukad
dema tanzim ve takdim kılınmış olan Mevaddı 
Kanuniye mazharı tasdiki âli olduğu takdirde 
Ziynet eşyasının men'i ithaline dair olan Ka
nunun temamii tatbiki teshil edilmiş olacağı 
ve ithali memnu eşya ve mevaddı satan tüc
car ve esnaf mağazalarının teftişat ve mura-
kahei daimede bulundurulması lüzumu memu
rini Maliyeye teinden tdbliğ kılınmış olması
na binaen bu takyidattan semere iktitaf edil
mesi de ta'biî bulunduğu mâruzdur olbapta 

13 . IV . 1338 
MaliyeVekili 

Hasan Hüsnü 

RAGIB B. (Kütahya) — Lütfen tarihini 
söyler misiniz! 

REİS — 13 Nisan 1338 
PAGIB B. (Devamla) — Efendim malûmu-

âlileri ekseri sual takrirlerinin cevapları vak
tinde verilmezse kıymetleri ta'biatiyle kalmaz. 
Mebusların en mühim ttıakkı, sual ve istizah
tır. Bendeniz 12 Mart ' ta Maliye Vekâletine su
al tevcih etmişim, 13 Nisan'da, yani bir ay 
sonra cevap verilmiş bu teehhür, doğrudan 
doğruya 'benim şahsıma değildir, takririmin 
Meclisin Heyeti Umumi yeisinin reyi ile havale 
edilmiş olması dolayısiyle Meclisi Âliye hür-
meten vekillerimizin günü gününe cevaplarını 
vermeleri daha muvafık olur ve bunu Heyeti 
Vekile de hüsnütelâkki eder zaıınmdayım. Dü
şününüz ki bir sualin cevalbı ancak bir ay son
ra geliyor. Tahrirî, bir cevaptır. Acaba bir ay 
teahhurunun esbabı nedir? Ve neye müstenittir? 
Yani bir tüccarın ve bir ticarethanenin mektu
bunu günü gününe alması lâzımgelirken bir ay 
sonra alırsa o ticarethane batar mı, batmaz mı? 
Binaenaleyh bu şekilde olan bir Hükümet batar 
mı, batmaz mı? (Batmaz sadaları) Bu idare mi
dir? Yalnız bu değildir, daha mütaaddit sualle
rim vardır. Henüz hepsine de böyle bir cevap 
verilmemiştir. Ya geç olarak ve mevsimi geç
tikten sonra cevabı verilmiştir. Yani Meclise 
hürmeten olsun. Her halde Heyeti Vekile günü 
gününe suallere cevap versin. Sözüm bundan 
ibarettir. Ve şu cevap kâfidir. 

16. — Siverek Mebusu Mustafa Lûtfi Beyin, 
motorlu vasaiti nakliye hakkında sual takriri re 
Nafıa Vekili Feyzi Beyin tahriri cevabı. 
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REİS — Efendim, Siverek Mebusu Lûtfi 

Beyin, Nafıa Vekâletinden bir sual takriri var. 
cevabı okunacak: 

Riyaseti Celileye 
Tâkibedegeldiğimiz İstiklâli Millîmize vasa

iti nakliyenin ne derece tesiri ve vasaiti nakli
yenin gayemize vusul için âdeta bir kan damarı 
mesabesinde olduğu malûmdur. Halbuki Harbi 
Umumi esnasında milyonlarca liraya mallolan 
binlerce otomobil Ankara 'dan Diyarbekir'e ka
dar yolların sağ ve solunda çürümeye mahkûm 
olarak kalıyor. Bunların tamiriyle kabili istimal 
bir hale ifrağını acaba Nafıa Vekâleti harita
sına ithal etmiş mi? Keyfiyetin Vekâleti Mü-
şarünileyhadan sualini arz ve teklif eylerim. 

24. X I I . 1337 
•Siverek 

Lûtfi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Ankara'dan Diyarbekir'e kadar yolların sağ 

ve solunda mevcudolduğu Siverek Mebusu Lûtfi 
Beyefendi tarafından verilen sual takririnde be
yan buyurulan otomobillerin hiçbir tanesi Na
fıa Vekâletine aidolmadığı gibi yollarda otomo
bil işletmek için de hiçbir teşkilâtı bulunmadı
ğından işbu sualin Vekâleti âciziye teveccüh 
etmiyeeeği arz olunur efendim. 

14 . n i . 1338 
Nafıa Vekili 

Feyzi 

MUSTAFA LÛTFİ B. (Siverek) — Havale 
yanlış, Müdafai Milliye Vekâletine havalesi lâ-
zımgelirdi, çünkü yollarda bulunan otomobiller 
ciheti askeriyeye aittir. 

REÎS — Yani Müdafaai Milliye Vekâletine 
mi havale olunsun? 

MUSTAFA LÛTFİ B. (Siverek) — Evet. 
REİS — Müdafaai Milliye Vekâletine hava

le olundu. 

17. — Tokad Mebusu Bifat Beyin, Tokad Ah-
zi Asker Şubesince verilen vesikaların esbabı is
tirdadı hakkında Müdafaai Milliye Vekâletinden 
sual takriri 

REİS — Tokad Mebusu Rifat Beyin, Müda
faai Milliye Vekâletinden Tokad Ahzi Asker Şu
besi hakkında bir sual takriri var. Rifat Bey bu
rada yoktur. 
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18. — Ergimi Mebusu Hakkı Beyin, Ziraat 

müdürlerine verilen harcırah hakkında İklimi 
Vekâletinden sual takriri 

REİS — Ergani Mebusu Hakkı Beyin, İktisat 
Vekâletinden ziraat müdürlerine verilen harcırah 
ve saireye dair sual takriri var. Hakkı Bey bu
rada yok. 

19. — Bitlis Mebusu Vehbi Beyin, Malûl ga
zilerden yalnız Semih Efendiye mükâfat verilme
sine dair Müdafaai Milliye Vekâletinden sual 
takriri 

REİS — Bitlis Mebusu Vehbi Beyin. Müda
faai Milliye Vekâletinden malûl gazilerden yal 
nız bir zata istisnaen mükâfat ita edilmesine da-
ir bir sual takriri var. Kendisi burada yok. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim 
takrirde başka imza yok mııf 

REİS — Yoktur. 

20. — Karesi Mebusu Abdülgafur K fendinin, 
Ankara, Ziraat Müelürürıün hilafı karar aldığı 
harcırah hakkında, sualine Dahiliye Vekili Ali 
Fethi Beyin tahrirî cevabı 

REİS — Karesi Mebusu Abdülgafur Efen
dinin, Dahiliye Vekâletinden Ankara Ziraat Mü
dürünün aldığı harcırah hakkında bir sual tak
riri var, Abdülgafur Efendi buradadır. Okuna
cak. 

Riyaseti Celileye 
Müecceliyeti askeriye mukabilinde ziraat edi

len ikişer yüz dönüm araziyi nevahi ve kurada 
keşif ^e tahkik etmek üzere izam edilen Ankara 
Ziraat Müdürü Ahmed Bey Meclisi İdarei Vilâ
yet kararı mucibince on lira ücret alması lâzım 
iken bâzı köylerden fazla ve bilhassa İç nahiye
sine mülhak Susuz karyesinden Oennetoğulların
dan Hasan Hüseyin ve Hatiboğull arından diğer 
Hasan Hüseyin ağalardan hilafı karar yirmişer 
lira aldığı mevsukan istihbar kılınmış olmakla 
keyfiyetin İktisat ve Dahiliye vekâletlerinden 
sualini arz ve teklif eylerim ol bapta. 

30.1 V. 1338 
Karesi 

Abdülgafur 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Zabıt ve Kavanin Kalemi ifadesiyle vârido-

lan 4 Mayıs 1338 tarihli ve 34721/254 numaralı 
tezkerei al iyeleri cevabıdır: 
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| Müecceliyeti askeriye mukabilinde ziraat edi-
I I en ikişer yüz dönüm araziyi keşif ve tahkik et

mek üzere izam olunan Ziraat Müdürü Ahmed 
Beyin fazla harcırah ahzi meselesi hakkında Ka
fesi Mebusu Abdülgafur Efendi tarafından vuku-
bulan istizahı havi ınürsei takrir üzerine bu bap
ta icra kılman tahkikatı mutazammm evrakın 
Memurin Muhakemat Encümenince tetkik ve 
karara raptedilmek üzere İktisat Vekâleti celile
sine tevdi olunduğu Ankara vilâyetinden b'ldi-
rilmiş olmakla arzı keyfiyet olunur efendim. 

9 Mayıs 1338 
Dahiliye Vekili 

Ali Fethi 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Efendim 
bendeniz bu takriri bundan üç ay evvel Heyeti 
(Jelileye takdim ve İktisat ve Dahiliye vekâletle
rine havalesini rica etmiştim. İktisat Vekili sabı
kı Sırrı Beyin zamanında cevap verildiğini bilâ-
hara Sırrı Bey burada beyan buyurdular. Dahi
liye Vekili Fethi Beyefendinin cevabına da şim
di muttali oluyoruz. Bendeniz gerçi Memurin Mu-

| hakematı Encümenindeyim ve evrak bu encüme
ne tevdi edilmiştir. Fakat müsaade buyurıüursa 
birkaç kelimeyle meseleyi arz edeceğim Müecceli
yeti askerîye 'mukabilinde ikişer yüz dönüm ara
zi zereden eşhasın arazi zeredip etmediğini keş
fetmek üzere, yalnız anlıyaibildiğim, Ziraat 
Müdürü, sabık Vali İhsan Beyefendi tarafın-
dan izam edilmiş, ve kendisine her köye git-

j mek için on lira harcırah takdir olunmuş ve 
buna haddizatında 'Meclisi İdarei Vilâyetin ka-

j rarı ve sairesi de lâhik olmamış. İşittiğime gö
re sırf valinin emri zatîsi, takdiri zatîsi üze
rine on lira veriliyor. (Maktuan mı? sadaları, 
gürültüler) Rica ederim, dinliyelim. Bu tak-

ı rir çok mühimdir ve çok geç cevap verilmiştir. 
Pek dilsûzdur. Rica ederim, lütfen dinleyiniz. 
CevaJbı pek ziyade teehhür etmiştir ve bu yüz
den pek çok kimseler mağdur ve mutazarrır 

| olmuştur. Ziraat Müdürü buradan köylere, 
| arz ettiğim o araziyi keşfetmek üzere giderken 
| köyden sureti mahsusada gelen hayvana râki-
i ben gidiyormuş, sonra, orada köylüler tara-
j fc'ından izaz, ikram, ihtiram görüyor, sonra 
| her köyden on lira alması icabederken, her şa-
! hıstan, mükellefiyeti ziraiye, müecceliyeti aske-
j riyesine mukabil iki yüz dönüm arazi zereden 
j her şahıstan on lira mukalbilinde yirmi lira. 
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alıyor. Efendiler, takririmde arz ettiğim veç
hile iç nahiyenin Susuz karyesinden Cennet-
oğullarmdan Hasan Hüseyin ve Hatîboğulla-
rmdan diğer Hasan Hüseyin ağalardan yirmi
şer lira alınmıştır. Bu zevat sureti mahsusada 
ceibolunmuş ve ifadesi polis ve jandarma ka-
rakoluııca ahiz ve zaptolunmuştur ve bugün ifa
deleri mevcuttur. Yine mezkûr kasabaya yakın, 
iki saat mesafede Yave karyesinden Avcıoğlu 
Mustafa ile dört refikinden yirmişer liradan 
yüz lira almıştır. Yine îç nahiyeye mülhak ve 
Ankara'ya iki saat mesafede Lezki karyesinden 
altı adamdan yirmişer liradan yüz yirmi lira 
almıştır. Bunlardan birisinin ismi Salih, birisi 
Talip, diğeri Said'dir. Hasanoğlan karyesinden 
üç kişiden lütfen elli lira almış, on lira ikram 
buyurmuştur. Yani yirmişer liradan altmış lira 
alması lâzrmgelirken elli lira almıştır. Sonra 
efendim, Mehmed isminde birisinden yirmi lira 
almıştır. Çakal karyesinden Satılmışoğlu ve 
sair altı kişiden lütfen ve terahhümen onar 
liradan altmış lira almıştır. 

ALI RIZA B. (istanbul) — Rüşvet olarak 
mı bunu alıyor? 

ABDÜLGAFUR Ef. (Devamla) — Ha, onu 
bilmiyorum, hakikati bilmiyorum, müsaade 
buyurun arz edeyim : Küre karyesinden üç 
adamdan onar lira almıştır. Benim istihbar etti
ğim bunlardır. Minhayselmecmu dört beş yüz li
raya baliğ oluyor. Şimdi Ali Rıza Bey hatırıma 
getirdi. Eğer rüşvet olarak almış oluyorsa, ki, 
mükellefiyeti ziraiyesi, mükellefiyeti askeriyesi 
olup da tecil olunan eşhasın iki yüz dönümden 
noksan arazisini iki yüz dönüm göstermek için 
alıyorsa yine gayrimesul ve gayrimuaheze değil
dir. Tabiî mesul ve muaheze olunur. Aynı zaman
da bu mükellefiyeti ziraiyesini bihakkin ifa etmi-
yenler de her halde mücrimdir. Fakat başka su
retle ise onlarda da hukukunun muhafaza olun
ması lâzımdır. Muhterem efendiler bunlara karşı 
tabiîdir ki, gerek Hükümeti mahalliye ve gerok 
Hükümeti merkeziye lâkayıt değildir. Fakat ma
atteessüf bunları vakit ve zamanında istihbar ve 
istidlal edemediğinden dolayı bu gibi yolsuzluk
lar ve fenalıklar oluyor ve halk bu yüzden fevka
lâde mutazarrır oluyor. Eğer halk hakikaten mü
kellefiyetini bihakkin ifa etmediği için böyle rüş
vet vermek suretiyle hizmeti yaptı gibi kendini 
gösteriyorsa yine tarafeynin mesul olmaları lâ-
zımgelir. Binaenaleyh bu zatın şahsını tanımıyo-
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rum. Kendisine karşı bir husumetim yoktur. Ken
disini şahsan bile tanımıyorum. Fakat pek emni
yet ettiğim ve pek itimadettiğim zevattan aldı
ğım malûmat üzerine saikai teessürle takriri tak
dim etmiştim. Fakat maatteessüf pek teehhür et
ti. Maahaza o zat hakkında lâzımgelen tahkikat 
ve takibatı arnika ifasını Heyeti Celilenizden rica 
ederim. Verilen cevabı kâfi görmüyorum ve şifahi 
cevap istiyorum. 

REÎS — (Dahiliye Vekiline hitaben) - Verilen 
tahrirî cevabı kâfi, görmüyor. Şifahi cevap isti
yor. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Devamla) — Efendim 
bu zat elyevm vazifesine devam ediyor mu, etmi
yor mu? ilk defa bunu soruyorum. 

DAHİLÎYE VEKÎLl ALÎ FETHÎ B. — Bu
yurduğunuz suiistimalât evrakı Tetkiki Muhake-
mat Encümenine havale edilmiştir. 

Tetkiki Muhakemat Encümeninin vereceği ka
rar ile hakkında muamelei kanuniye ifa oluna
caktır. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Elyevm va
zifesine devam ediyor mu, etmiyor mu? 

DAHİLÎYE VEKÎLÎ ALÎ FETHÎ B. — Mü
saade buyurun. Biz mesuliyetini tetkik etmedik. 
Takrirlerin cevabını Mayısta yazmışım. Dört Ma
yısta da siz sual buyurmuşsunuz ki, dört gün son
ra cevap vermiş oluyorum. Cevap burada teehhür 
etmiştir. Bu kabahat bana ait değildir. Biz bu
nun hakkındaki evrakı topladık ve kendisi ziraat 
memuru olmak dolayısiyle evrakı Memurin Mu
hakemat Encümenine verilmek üzere îktisat Ve
kâletine tevdi ettik. Yaptığımız muamele bundan 
ibarettir. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Zatıâlinizin 
gösterdiği lüzum üzerine mi îktisat Vekâletine 
havale edilmiştir? 

DAHİLÎYE VEKÎLÎ ALÎ FETHÎ B. (is
tanbul) — Vâkaa bu takrir iki vekâlete aittir. 
Bendeniz cevabımı veriyorum. Binaenaleyh zatı
âlinizin takriri aynı zamanda iktisat Vekâletine 
de havale edilmiştir. Bunun hakkında ne gibi mu
amele yapıldığı hakkında oradan malûmat alabi
lirsiniz efendim. 

RE IS — Efendim hakikaten takrir dört Ma
yısta Dahiliye Vekâletine havale olunmuş, dokuz 
Mayısta cevap verilmiştir. Fakat ne hal ise arada 
kalmış okunmamıştır. Şimdi bu mesele bitti. Tak
ririn bir sureti îktisat Vekâletine havale edilmiş 
ise oradan da cevap geldiğinde okuruz. 
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ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — İktisat Ve- I 

kili Sırrı Beyden bendeniz bu takririmin cevabı 
geldiğini anladıktan sonra bunun tercihan okun
masını evvelce Heyeti Celileden rica etmiştim. İk
tisat Vekili Sırrı Bey de Vekâlette bulunduğu za»-
man cevap verdiğini beyan buyurmuştu. Binaen
aleyh o da buradadır. 

REİS — Var ise okuruz efendim. 

21. — Kastamonu Mebusu Doktor Suad Be
yin, Harb kazançları Vergisinin sureti tahsili 
hakkında Maliye Vekâletinden sual takriri 

JREİS — Kastamonu Mebusu Suad Beyin, Ma
liye Vekâletinden Harb kazançları hakkında sual 
takriri vardır. (Kendisi yok sadaları) Bunu ge
çiyoruz. 

22. — Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin, 
Erzurum Demiryolları İsletme Müdürü İstihkâm 
Binbaşısı liaif Beye dair suali ve Müdafaai Mil
liye Vekili Kâzını Paşanın tahrirî cevabı. 

REİS — Raif Bey hakkında Müdafaai Milli
ye Vekâletinden bir sual takriri vardır. Cevabı 
gelmiştir. Okuyacağız : 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Agrazi şahsiye ve infialâtı nefsaniye mah

sulü olarak bir iftira neticesinde Şark Cephe
sinde id'areteıı tekaüde sevk edildiği iddia ve 
bu bapta mütaaddit defalar Müdafaai Milliye 
Vekâlei Celilesine müracaat ederek hukukunun 
muhafazasını talebeden Erzurum Demiryolları 
İşletme Müdürü Binbaşı Raif Bey hakkında Mü
dafaai (Milliye Vekâletince yapılan tahkikatın 
neden ibaret olduğunu ve temadii mağduriye
tinin sebebini Müdafaai Milliye Vekâleti Celi-
lesinden sual ederim. 

16 . Mayıs 133Ü 
Erzurum Mebusu 

~n Hüseyin Avni 
snho, 

rrfi;, T. M. M. M. Riyaseti Celilesine 
-Mfito tmn. 24 . V . 1338 

509/2798 
-»m9ı<WıvıM38 tarih ve 693/2130 numaralı 
emtaha^iBİiilMtfletleri arizei cevabiyesiclir: 
*h*t8tmM Bintöâ&sı Raif Efendinin 8-312 
âÖemi^enİiy^iri^ mi An tekaüde sevkı Şark 
e^hfe'siöfe&Mlaft€M^flıÖan işar kılınması üze- | 
rine TekaüÜ r W' ' l s t t e^n%ımnun ikinci mad- I 
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1 desi mucibince tekaüdü icra kılınmıştır. Ümera 

ve zâbitanın ehliyet ve liyakatlerinin mafevk
leri tarafından tasdik edilmeleri ile terfileri 
icra kılındığı gibi ademiehliyetlerinin tasdik ve 
işarı üzerine dahi maddei kanuniyesine tevfikan 
tekaütlükleri icra olunmaktadır. Binbaşı Raif 
Efendinin dahi mafevki tarafından ademiehli-
yeti hakkında vâki olan işar üzerine tekaüdü 
icra kılınmıştır. Bilâhara mumaileyhin Şark 
Cephesi Kumandanının ağrazı şahsiye ve mua-
melei istipdatkârisine mâruz kalarak gayrika-
nuni tekaüd edildiğine dair vâki olan müracaat 
ye şikâyatı hâvi evrakı Umuru Mahakime tevdi 
edilmiş ise de şikâyatî vakıasında hiçbir madçle 
zikir ve irae etmediğinden takibatı kanuniye 
icrasına imkân olmadığı mâruzdur efendim. 

• Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum)'— Efen
dim bu tekaütlük agrazi şahsiye neticesi oldu
ğuna dair Binbaşı Raif Beyin bir lâyihası var
dır. Bir suretini bendenize göndermiştir. Bir gün 
şimendiferin ihzarı için fcmir veriliyor. Tren 
bir buçuk saat teehhüre uğrıyor. Bu trenle Kâ
zım Pşa gidecek imiş. Kendisine bir işaret ve
riyor, gayz ile «Anlarsın, diyor, bunun mükâfa
tını yakında görürsün!»iliyor. «Bugün yazıl
mıştır Ankara'ya, Erzurum'a gidiniz de emri
nizi bekleyiniz!» diyor. Bakınız ne kadar yük
sek maşallah. Bu adam da hakkını arıyor. 
Diyor ki, beni bu yolda mağdur ettiler. Bu 
hakkımı arayın. Kumandan efendilerimiz her 
şeyden münezzeh değildirler. Onlar da insandır
lar ve agrazi şahsiyenin onlarda da bütün ev
safı vardır. Bu meselede böyle bir ceburrut var 
mıdır? Yok mudur? Kedilerine salâhiyet ve
rilmiştir. Bunu hüsnüistimal edebilmişler mi
dir, edememişler midir? Bunu hüsnüistimal et
miş olsalar idi doğrudan doğruya bu zatı te-
aküde sevk etmezdi. Müdafaai Milliye Vekâleti 
de bunun kanunu mahsusla inhasını kabul et
mezdi. Bir mafevk tanıdığı kanundan maksat 
onun bütün hukukunu siyanet maksadına ma
tuftur. Binaenaleyh Müdafaai Milliye Vekâleti 
kendisi gibi, o kumandan gibi üzerinde huku
ku baki olan bir askerin şerefine hürmet et
mesi ve o kanunun kendisine verdiği . salâh i-

I yet dairesinde tahkikat yapması lâzmıgelir iken 
I bunu yapmamıştır. Bendeniz bunu kâfi görmü-
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yorum. Şifahi cevap vermesini teklif ediyorum. 

NUSRAT Et (Erzurum) — Efendim mü
saade buyuıulursa vakanın şahidi olmak itiba
riyle bir söz söyliyeeeğim. 

REÎS •— Efendim şifahi suale kalbettiler. 
Mesele bitmiştir efendim. 

23. — Bayezid Mebusu Süleyman S udi Be
yin, Suşehri Jandarma Bölüğü Kumandanı Yüz
başı Subhi Efendi hakkında suali ve Dahiliye 
Vekili Ali Fethi Beyin tahrirî cevdjbı 

REÎS — Bayezid Mebusu Süleyman Sudi 
Beyin, Dahiliye Vekâletinden bir jandarma ku
mandanı hakkında sual takririne gelen cevap 
okunacaktır. 

SÜLEYMAN SUDİ B. (Bayezid) — Reis 
Bey evvelâ sual takririm okunsun da ondan son
ra gelen cevap okunsun! (Doğru sesleri.) 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Kuvvei icraiye ve teşriiyeyi haiz Meclisimiz 

mademki büyüklük namiyle tesmiye buyurul-
muştur. Bu namr mübeccele izafetle ahaliye 
karşr daima büyüklük ve adalet göstermek lâ-
zimedendir. işte bu esasa iptinaen Hükümet 
her zaman icrayı adaletle mükellef ve vesaiti 
idarenin cümlesi ise Hükümetin maksadı mâde-
let perverisini tatbika mecbur olnıalıdrr. Aksi 
hal memlekette rahat yerine felâket ve adalet 
yerine zulüm ve adavet ikame edeceğine göre buna 
mahal kalmamak üzere hükümet her yerde müs
takim ve muktedir memurlar istihdam ve mes
leki ve hayatı memuriyeti az - çok şaibedar olan
ları tard ve ihraç ile beraber tecziye etmelidir. 
Bunlar yapılmazsa çekilen zahmetlerin ve sarf 
edilen emeklerin hebaya gideceği şüphsizdir. Ma
lûmdur ki Büyük Millet Meclisi bütün mevcu
diyetiyle vatanın saadet ve istihlâsına çalışıyor. 
Ve vesaiti idarenin jandarma gibi en nüfuzlu 
ve kudretli kısmı ise Büyük Millet Meclisinin ve 
Hükümetinin âmilini altüst edecek harekâttan 
hiç çekinmiyor. Bendeniz bu mukaddemeyi teni-
hide sevk eden hali berveçhi âti arz edeceğim. 
Pek çirkin bir hareketin bilâperva ihtiyar edil- \ 
mesi kalbimde husule getirdiği teessürden ve bu 
halin memlekette hâsıl ettiği suitesirden müm-
baistir. İşte; ekseriya vukua gelmekte bulunan 
bu misillû yolsuzluğun izalesi ise hükümetin 
seri ve şedit icraatına mütevakkıftır. Güzergâh 
olmak hasebiyle dairei intihabiyemden avdet 
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ederken mevsukan ve tevatüren aldığım malû
mata nazaran Karahisarı Şarki dâhilinde Ko
yulhisar Jandarma Bölük Kumandanlığından 
birçok mesavii ahvalinden dolayı Suşehri ka
zası Bölük Kumandanlığına nakledilmiş olan yüz
başı Subhi Beyin mücerret ezvakı nefsaniyesi sai* 
kasiyle yolsuz ve kanunsuz emri üzerine takriben 
sekiz, dokuz malı mukaddem eli bağlı olduğu halde 
bigayrihakkin Sofker karyeli Bekçioğlu Şerif 
katil ve idam ve nukut, eşyası jandarmalar tara
fından gasp ve yağma olduğu anlaşılmıştır. 
Memurların bir kaza da vukubulan suihalleri tah
kik ve tetkik edilmeksizin diğer kazaya kaldı-
rılmasiyle iktifa edilmesi ve keyfiyeti katilde 
methaldar ve hilafı hakikat zabıt varakası tan
zim ve heyeti ihtiyariyeye kerhan temhir etti
rilmesi ve şimdiye kadar mumaileyh Subhi Bey 
hakkında tahkikatı âdile icra cdilmiyerek bilâkis 
terfian mezkûr Karahisarı Şarki Jandarma Tabur 
Kumandanlığına terfian gönderilmesi esbabının 
ve merkum Şerifin katline ait tahkikatın de
recesinin Dahiliye Vekâletinden sual buyrulma-
sını arz ve teklif eylerim efendim. 

10 Mayıs 1338 
Bayezid Mebusu 

Süleyman Sudi 

Büyük Millet Meclisi -Riyaseti Celilesine 
13 Mayıs 1338 tarih ve 641/2051 numaralı 

emirnamei Riyasetpenaıhilerine merbut sual tak
ririnden selkiz dokuz mah mukaddem ıhilâfı ka
nun verdiği emir üzerine Bekçioğlu Şerifi ka
til ve eşya ve nukudu-nu gasbettirdiği dermeyan 
olunan Karahisarı Şarki Jandarma Taburunun 
Merkez Bölüğü Kumandanı (1286) Yüzbaşı 
Subhi Efendinin eştayadan Aynacıoğlu Reşid'i 
taharri bahanesiyle merkumun hanesini muha
sara ve bu esnada ailesinden yüz altın ahzeyle-
mesinden ve başkaca hilafı kanun verdiği emir 
ile Suşehir'li Şerifi katil ve itl'âf ettirmesinden 
dolayı bundan akdem jandarmadaki hizmetine 
nihayet verilerek evrakı tahkikiyesiyle maan 
ciheti adliyeye tevdi edilmiş olduğu ve mu
maileyhin terfian tabur kumandanlığı vekâleti
ne tâyin edildiğinin gayrivâkı olduğu mâruz
dur efendim. 

Dahiliye Vekili 
Ali Fethi. 

SÜLEYMAN SUDÎ B. (Bayezid) — Efen
dim bendeniz kendi gftzülmle gördüm, bir memur 
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bir kazada suiistimal ederse o suiistimalinden 
dolayı diğer bir kazaya kaldırılması icabeder 
mi? Bendeniz onun için diyorum ki, ya onu az-
letmeli veya tecziye etmelidir. 

ROEİS — Yani şifahi cevap vermesini mi is
tiyorsunuz? Yoksa cevabı kâfi görüyor musu
nuz? (Cevap kâfi «adaları) 

SÜLEYMAN SÜDÎ B. (Bayezid) — Kâfi 
görüyorum. 

RO0ÎS — Sualin cevabı kâfi görülmüştür. 

24. — İçel Mebusu Şevki Beyin, umuru Dahi
liyeye mütaallik mesaile dair Dahiliye Vekâletin
den sual takriri 

REİS — Efendim tçel Mebusu Şevki Beyin 
suali vardır. Kendisi yoktur, Bolu Mebusu Tu-
nıalı HiDnıi Beyin, iktisat Vekâletinden Ereğli 
civarındaki madenlere ait sual takriri var. (Ge
riye aldı sesleri) • 

TTJNALI HÎDMt B. (Bolu) — Heyeti Celile 
ricamı kabul ediyorsa zapta geçmesi ile iktifa 
ederim. (1) 

25. — Canik Mebusu Nafiz Beyin, Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun ne için tatbik edilmediğine 
dair îcra Vekilleri Riyasetinden sual takriri 

REÎS — Efendim Canik Mebusu Nafiz Be
yin, Adliye Vekâletinden Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun ademitatbikı hakkında bir sual takriri 
var. Sahibi takrir yoktur. « 

26. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, 
kuruşlu tekâlifi milliye mazbatalarının el'an ve-
rilmemesi esbabına dair Dahiliye ve Müdafaai 
Milliye Vekâletlerinden sual takriri 

REÎS — Kâzını Hüsnü Bey ve rüfekasınm 
sual takriri var. Kendileri burada yoktur. 

27. — İzmit Mebusu Hamdı Namık Beyin, 
Ankara Darülmuallimatının üç aydan beri neden 
acıtmadığına dair Maarif Vekâletinden sual 
takriri 

REİS •— izmit Mebusu Hamdi Namık Beyin 
sual takriri var. 

(1) Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin muh
telif sudlleriyle cevaplan zaptın sonuna derc-
çdilmiştir. 

28. — İzmit Mebusu Hamdi Namık Beyin*, 
Çiçek hastalığı hakkında Sıhhiye Vekâletinden 
sual takriri 

REİS — İzmit Mebusu Hamdi Namık Be
yin, Çiçek hastalığına dair Sıhhiye Vekâletin
den sual takriri sar. Kendisi yoktur. 

29. — Diyarbekir Mebusu Zülfi Beyin, ah
vali ziraiye hakkında Ziraat Vekâletinden sual 
takriri 

REİS — Zülfü Beyin, ahvali ziraiye hakkın
da Ziraat Vekâletinden sual takriri var. Burada 
yoktur. 

30. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, 
Konya ovası İska sahasındaki köylere dair Da
hiliye, Nafıa, İktisat ve Sıhhiye vekâletlerinden 
sual takriri 

REİS — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Be
yin, Dahiliye Vekâletinden tekâlifi milliyeye ait 
kuruşlu mazbatalar hakkında sual takriri var. 
O da yoktur. 

31. — İzmit Mebusu Hamdi Namık Beyin, 
bâzı vekaletlerce İstanbul'dan davet edilen ve 
İstanbul Hükümetince mezun addedilip, Anka
ra'da kendilerine vazife verilen memurlar hak
kında İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinden sual 
takriri 

REİS — İzmit Mebusu Hamdi Namık Be
yin, sual takriri var. Kendisi yoktur. 

32. — Edime Mebusu Şeref Beyin, Şer'iye 
ve evkaf mesailine dair 12 maddelik Şer'iye Ve
kâletinden sual takriri 

REİS — Yine Edirne Mebusu Şeref Beyin, 
Şer'iye Vekâletinden sual takriri var. (Yok. sada-
ları) Yok. . 

33. —•. Edirne Mebusu Şeref Beyin, İktisat 
mesailine dair sekiz maddelik İktisat Vekâletin
den sual takriri 

REİS ~- Tekrar Edirne Mebusu Şeref Beyin, 
İktisat Vekâletinden sual takriri var. Yoktur. 

34. — Dersim Mebusu Abdülhak Tevfik Be
yin, Terme kaymakamının bilâimtihan tâyin edil
mesi sebebine dair Dahiliye Vekâletinden sual 
takriri 
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REİS — Dersim Mebusu Abdülhak Tevfik 

Beyin, Dahiliye Vekâletinden sual takriri var. 

35. — Dersim Mebusu Abdülhak Tevfik Be
yin, Dersim Muhasebecisine dair Maliye Vekâle
tinden* sual takriri 

REÎS — Yine Dersim Mebusu Abdülhak 

Tevfik Beyin, Maliye Vekâletinden bir suali var, 
kendisi yok. 

Ruznamemizde başka müzakere edilecek bir 
şey kalmadı. Cumartesi günü içtima edilmek üze
re Celseye nihayet veriyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 4,45 

Tunalı Hilmi Beyin sual takriri 

36. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, 
Ereğli kömür havzesi hakkında İcra Vekilleri 
Heyetinden sual takriri ve İktisat Vekili Sırrı 
Beyin tahrirî cevabı 

B. M. M. Riyasetine 
(Ereğli kömür havzesi), memleketimizin 

en ehemmiyetli zira hem en zengin ve en fai
deli, hem de ecnebi istilâsı gibi en büyük tehli
kelere en ziyade mâruz bir parçasıdır; (Bolu -
Kastamonu orman mıntakası) da böyledir. Bu 
havza ve mmtaka ile her vekâlet pek hususi su
rette alâkadar olmalıdır; bu âlâkadarlıkta mün
demiç vazife bir de müşterek dairede ifa edilirse 
seri ve mebzul semereler iktitaf edilir; binaen
aleyh; her vekâletimiz bir memuruna mezkûr 
havza ve mıntaka halat ve ahvalini tetkik ve ta-* 
kip vazifesini tahmil; ve bu memurlardan müte
şekkil ve mukarreratmdan her biri aidolduğu ve
kâletçe mutlaka icra edilmek üzere bir komisyon 
hiç olmazsa ayda bir defa içtima ve her yıl so
nunda bir; («Ereğli kömür havzesi» ve «Bolu -
Kastamonu ormanları mıntakası», «mukayeseli», 
«istatistik») mecmuası neşretmelidir. Ta ki, bu 
sayede havza ve mmtaka ragıpları çoğalarak* o 
kadar zengin ve faideli olan, fakat o kadar da 
tehlikede bulunan havza her cihetçe «Müslüman-
laşarak», «tstihlâs gayesi» ne mazhar kılma!... 
Bu baptaki mütalâanın neticesinin îcra Vekilleri 
Heyeti Riyasetinden sorulmasını teklif ederim. 

30 . I . 1338 
Bolu Mebusu 
Tunalı Hilmi 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
23 . I I . 1338 tarih ve 6/332 numaralı tez-

kerei Riyasetpenahileriyle irsal bııyurulan Ereğli 

kömür havzesi hakkındaki mütalâatına dair 
Bolu Mebusu Hilmi Beyin sual takririne cevap
tır. 

1. Ereğli kömür havzesi Bolu ve Kastamo
nu orman mıntakası için ecnebi istilâsı ve saire 
gibi iktisadi bir tehlike mevcut değildir, 

2. Gerek Ereğli kömür havzesinden ve ge
rek Bolu ve Kastamonu orman mıntakasından 
tamamii istifadeye mâni olan hâdisatm tesiri zail 
olur olmaz mütaahhitlere gösterilecek âzami tes-
hilât temin edilmesi, icrası musammem tadilât ile 
serveti tabiîyeden iktitafı menafi şüphesizdir. 
Ecnebi sermayesinin memlekete ithalini teshil 
ile beraber hiçbir zaman hâkimiyet ve menafii-
mizi zerrece haleldar etmesine müsaade olunmı-
yacağı ve o gibi kuyudu mazırradan âri muka
veleler tanzim kılınacağı mukarrer bulunmakla 
aksi mülâhaza vâridolamaz. 

3. Takrirdeki her vekâlette bir memurun bu 
havali ahvalini tetkik ve takip ile vezifedar edil
mesi ve bunlar eyyamı muayyenectej içtima ede
rek ittihazı karar etmesi meselesi muamelâtı 
teşevvüşe sebebolacak bir tedbir mahiyetinde 
görülerek mesuliyeti mütaahhit vekâleti aidesin-
ce mesailin re'sen ve müstakillen tedviri faideli 
olacağı Heyeti Vekileee kararlaştırılmış oldu
ğu mâruzdur. 

4 Mart 1338 
Umuru iktisadiye 

Vekili 
Sırrı 

37. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, Mü
kellefiyeti Ziraiye Kanun ve Nizamnamesi hilâ
fına hareket edildiğine dair suali ve Müdafaai 
Milliye Vekili Kâzım Paşanın tahrirî cevabı 
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Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Mükellefiyeti Ziraiye Kanun ve Nizamı hilâ
fında; meselâ : öteden beri çiftçiliği «sanatı 
mûtade» edinmiş, fakat isticar suretiyle zeri-
yatta bulunmuş olan kimselerin tecil edilmeme
leri kabilinden muamelelere neden mahal veril
mekte olduğunun Müdafaai Milliye Vekâletin
den sual ve şifahen ve her halde acilen cevap 
ita olunmasını teklif ederim. 

24 . IV . 1338 
Bolu 

Tunalı Hilmi 

Büyük Millet Meclisi Kiyaseti Celilesine 
25 Nisan 1338 tarih ve 529/894 numaralı tez-

kerei Devletleriyle vâridolan sual takriri ceva
bıdır : 

Mükellefiyeti Ziraiye Nizamnamesinde çift
çiliği sanatı mûtade ittihaz eylemiş olanlar hak
kındaki maddesinde isticar suretiyle zeriyatta bu
lunacaklaradahi teşmil edileceği masârrah bulun
mamakla beraber memlekette çok miktarda mezram 
at temini mülâhazasiyle isticar suretiyle zeri
yatta bulunacaklara dahi teşmili müecceliyet 
iltizam edilmekte idi ise de bu yüzden teves
sül olunan hud'a ve suiistimalâtın kesreti bu te
mayül ve müsaadeye imkân bırakmıyacak dere
ceye vardığı görüldüğünden elyevm yalnız ken
di tarlasında çiftçiliği sanatı mûtade ittihaz et
miş bulunanlara hasredilmesine zaruret hâsıl ol
muştur. Maahaza Büyük Millet Meclisi Heye
ti Celiiesi müecceliyeti mephusanm isticar sure
tiyle zeriyatta bulunacaklara da teşmilini lü
zumlu görmekte ve bunun yalnız müstahak olan
lara hasredilerek birgûna suustimalâta meydan 
verilmiyeeeğini dahi mümkün bulmakta ise bu
nun Meclisçe tahtı kanuniyete alınmasının mer-
huıiu iradei Celileleri bulunduğu mâruzdur. 

8 Mayıs 1338 
Müdafaai Milliye V. 

Kâzım 

38. — Bolu Mebusu Tunak Hilmi Beyin, 
Ereğli kömür havzesi ve Mangenez madeni hak
kındaki suali ve İktisat Vekili Sırrı Beyin tah
rirî cevabî 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Soruyorum : 
1. Karadeniz Ereğlisi kasabasına yarım sa

at mesafedeki (Manganez) madeninin (Cihan 
Harbi esnasında işletilmiş olmasından; 

133$ öri 
2. (Mütarake) yi mütaakıbeıı terk edilmiş 

olmasından; 
3. öyle bir halde (havai varagelejler gibi 

tesisatının yerlerde hâlâ sürünür, çürür olma
larından (İktisat Vekâletimiz) in malûmatı var 
mıdır? 

4. Yok ise : (İktisat Vekâletimiz) de (Yok) 
demektir!... 

5. Var ise : Varlığını bu ocak, bu (mües
sese) hakkında iki yıldan beri neden gösterme
miştir? 

6. Hem sahilde, hem de âlat ve edevatı pek, 
pek mükemmel oldukları halde küflenmekte, 
çürümekte... Hem de bu derece (müstahzar) ve 
zengin olduğu kadar, şu mücadele devrine gö
re (Pek faydalı) olan, binaenaleyh; (Istihsa-
lâtı) mn elbette (revaçlı) ve (mukaddes gaye
mize) yardımcı olmaları muhakkak bulunan ve 
binaenaleyh iktisat ve saire membalarımızdan 
biri addolunmak lâzımgelen bu ocak hakkında 
İktisat Vekâletimiz ne düşünmüş, nelere karar 
vermiştir? 

7. Bu vesile ile geçenlerde (Ereğli kömür 
havzesi) ne mütaallik sual takririme şunları da 
ilâve ederim : 

A) 1336, 1337 ve bu senelerde 1338 senesi 
ilk aylarında havzada işlenmiş amelenin (tâbii
yet) ve kazalarımız itibariyle adedleri; 

B) Bunlar arasında (Müslim; gayrimüs
lim) adedleri; 

C) Bunlar arasında (35) günlük ve (daimî) 
olanların adedleri; 

D) Yine «A» esasınca (işleticiler) âmir ve 
memurları ? 

İktisat Vekâletince bu suallerimin birinci 
kısmına derakap; ikinci kısmına 1338 senesi
nin üçüncü ayı zarfında cevap verilmesini tek
lif ederim. 

4 . II . 1338 
Bolu Mebusu 
Tunalı Hilmi 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
6 . II . 1338 tarih ve 1905/3223 numaralı tez-

korei Riyasetpenahileriyle irsal buyurulan ve 
Ereğli civarındaki manganez madenine ve sa-
ireye dair olan Bolu Mebusu Hilmi Beyin sual 
takririne cevaptır: 

1. Ereğli'de vâki Manganez • madeni Harbi 
Umumi sırasında görülen lüzum üzerine ciheti 
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askeriyece işlettirilmiş ise de tasarruf ve te
mellük mahiyetinde değildir. Çünkü mezkûr 
maden Halaeyan Aram'm tahtı imtiyazında 
olup elyevm Halaeyan Aram ve Müze Muha
sebecisi Tahsin Bey namına vekâleten hareket 
eden Zonguldak'ta mukim Bursalı Arnavut A'i 
Beyzade Mustafa Bey tarafından mezkûr ma
den muamelâtı takibedilmekte olduğundan sa
hipli olan işbu maden hakkında vekâlet', âoi 
zice yapılacak bir muamele mevcut değildir. 

2. Ciheti askeriyece madene alât getirilmiş 
ise bittabi Maliyeye ait bulunduğundan ve mül
tezime ait alât ve edevatın muhafazası ise as
habına ait bulunduğundan vekâleti âcizinin bu 
bapta birgûna tedabir ittihazına salâhiyeti mev 
eut değildir. 

3. 1336 senesi aylarında yevmî vasati 7 - S 
bin amele ve 1337 senesinde dört bin, 1338 se
nesi Teşrinisani ve Kânunuevvel aylarında yev
mî vasati iki bin yedi yüz amele çalışmıştır. 

4. Müstahdem amelenin % kırkı liva harici 
halkmdandır. 

5. Kânunusani 1338 de dört yüz Rum, elli 
bir Ermeni, 119 ecnebi ile iki bin yüz yetmiş 
yedi Türk çalışmıştır. Ve elyevm Rum'ların 
adedi seksene tenezzül etmiştir. 

6. Civar kaza ve kura ahalisi on beş veyr. 
otuz gün çalışıp yine o kadar müddetle köy. 
1 erine giderler - yalnız Şark vilâyetimizden ge
len amele birkaç ay kalırlar - binaenaleyh; da
imî amele yok gibidir, efendim. 

Umuru İktisadiye Vekili 
Sırrı 

89. — Bolu Mebusu Tunah Hilmi Bey iv. 
Ereğli kömür havzesi hakkında Adliye ve ik
tisat vekâletlerinden sual takriri ve Adliye Ve 
kili Refik. Şevket Beyin tahrirî cevabı 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine j 
1335 - 1336 seneleriyle 1337 senesi Marti İ 

gayesine kadar Ereğli kömür havzesinde has- \ 
talıktan kaç amele ölmüştür, kaç kaza VUKU". 
gelmiştir? Bunlar ne gibi kazalardır? sebep
ler nedir? Müsebbipler tecziye edilmiş inidirler? 
Kazalar neticesinde yaralanan, sakat kalan, 
ölen kaç kişidir? Bunlar ocaklarda hangi hiz-
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metlerde müstahdem imişler? Mahkemelere ne 
kadar müddei müracaat etmiştir? Ne kadarı
nın işi ne kabîl kararlara raptedilmiştir? Rap-
tolunamayıp Nisana ne kadar iş devrolunmuş-
tur? Niçin neticelendirilmemiştir? Bunların en 
eskileriyle en yenilerinin tarihleri nedir? He* 
sene son üçer aylık müddeti ayrıca gösterilmek 
üzere balâdaki müddetler zarfında havzada 
kaç bin amele işlemiştir? İktisat Vekâletinin 
tesisi tarihinden son güne kadar amele hayat, 
sıhhat ve hukukunu sıyaneten ne gibi teşeb-
büsatta bulunulmuştur? Bunların hangileri ne
ticelenmiş ve ne gibi semereler vermiştir? Han
gileri neticelenememiş ve sebebi nedir? 

İktisat ye Adliye vekâletlerinden sual edil
mesini teklif eylerim. 

6.IV.1337 
Bolu 

Tunalı Hilmi 

No: 308 
B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

1, Zonguldak maden amelesine mütaallik 
dâvalar hakkında Bolu Mebusu Tunalı Hilmi 
Bey tarafından vukubulan sual üzerine mahal
linden alman cetvelin takdim kılındığı. 

2. Kângırı Mahkemesine 1335, 1336, 133? 
seneleri zarfında madene ait hiçbir dâvanın 
ikame edilmediği cevaben mâruzdur, efendim. 

•5 Teşrinievvel 1337 
Adliye Vekili 
Refik Şevket 

40. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, 
Ereğli kömür havzesinde vukua gelen kazalar 
hakkında malûmat verilmesine dair suali ve Da
hiliye Vekili Ali Fethi Beyin tahrirî cevabı 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
(Ereğli kömür havzesi aımele hayat ve ah

valine dair) 4 Nisan 1337 de verdiğim sual tak
ririne cevaben Adliye Vekâleti Zonguldak Müd
deiumumiliğinden aldığı cetvelleri takdim et
tiği Meclisimiz, tetkik ve neticesini arz etmek-
ligim zımnında bana havale etmişti. İktisat Ve
kâletine Maden İdaresi Müdürü ve Amele Mü
fettişi imzalariyle gelen cevapnameyi mezkûr 
cetvellerle karşılaştırdığımda zirdeki neticeleri 
elde ettim. 

— 167 — 
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Sene Kaza Mecruh Telef 

1335 21 19 32 

1336 52 28 43 
1337 iptidasında 1 4 2 

Yekûn 74 51 77 

Kaza nevileri : 
Sene Araba varagele Grizu: Yangın 

1335 10 3 1 
1336 11 4 0 

37 kazan patlaması, ki teressübatm terakü
mü neticesidir. Vazifedarların müşterek tekâsü-
lüne delâlet eder. istintaç: Kaza ve tekâsülde te
nakus ve salâh yerine tezayüt; bahusus 15 gün
lük nöbet itibariyle günde vasati: 1335 te (3 305); 
1336 da (3 900); 1337 Martında (1650); 1335 
Kânunuevvelinde (4782), Kânunusanisinde 
(4 710); Şubatında (3 002), 1336 Kânunuevve
linde (4 835); Kânunisanisinde (3 582); Şuba
tında (8 905) amele işlemiştir. iki sene 
üzerine olan ilk iki rakam arasındaki far
kın 595 miktarında pek cüzi olmasına gö
re tezayüt ve tekâsül cidden korkunçtur. 
Mahkemelere müracaat :• Bu esasça iki cevabı 
mukabele ve mukayeseden müşterek bir netice 
alamadım; meselâ: idare, (hukuku umumiye) na
mına (32) dâva ikame eylediğini halbuki Adli
ye cetvelleri (74) kazadan yalnız (2) sini (Hu
kuku umumiye) namına; (30) dâva müddeisini 
de şahsi gösteriyor. Her halde (74) kazadan (42) 
si sükûta mahkûm... Bu sükût altında (30) ya
ralı Müslümanla 34 ölü Müslüman yatıyor. 

Mahkemedeki (32) kaza kurbanı: 21 mecruh, 
43 telef (şu kadarki: «Mecruhiyete sebebiyet» 
işaretli kalemle «vefata sebebiyet» işaretli ka
lemde nüfus adedleri gösterilmemiştir. 

Demektir ki: Yaralanan, ölen Müslümanlar, 
sayıya girmeye bile lâyık değildirler tarzında bir 
zihniyet Zonguldak Mahkemesinde mevcuttur.,. 
(32) dâvanın neticeleri : 

(8) neticesiz; (13) yüzer, ellişer liraya mah
kûmiyet; (11) beraet; 

(32) dâvanın her seneki (en eski) ve (en ye-

(Yalnız bir yangında 19 Müslüman, 1 Frans?* 
çavuşu telef) 
(Yalnız iki Rum) 

Lâğım iştiali Şimendifer Göçük Makiııa 

1 1 9 0 
5 2 29 î 

nişi) ve bunların (tevdi, talik veya hitam) tarih
leri; 1335 te de (5) dâva rüyet. 

22 Nisanda mevdu; 10 Nisan 1337 de hitam, 
tam 2 yıldan 12 gün eksik olmak üzere devam et
miştir. 

1 Teşrinievvelde mevdu; 13 Nisan 1336 da hi
tam, altı buçuk ay sürmüş. 

1336 da (20) dâva rüyet : 
23 Şubatta mevdu; 22 Temmuz 1336 da hi

tam : 5 ay sürmüş. 
18 Kânunuevvelde mevdu; 23 Kânunusani 

1337 de hitamı : 1 sene 5 gün sürmüş. 
1337 de fakat 6,5 ay zarfında (7) dâva rüyet: 
20 Kânunusanide mevdu; 14 Temmuzda hi

tam : 2 ay 10 gün sürmüş. 

23 Martta mevdu; 10 Nisanda hitam : 3 ay 9 
gün sürmüş. 

istintaç : Rüyet edilen dâva adedi çoğalmak
ta, hattâ müddetler kısalmakta, beraetler azal-. 
makta... imdi, halk hükümetimiz için gönüllere 
biraz su ve İktisat ve Adliye vekâletlerinden her 
birine biraz şükran serper muvaffakiyetler temin 
edilebilmiş demektir., 

«Muammalı garibelerden birkaç misal» 
1. 20 Eylül 1336 da mevdu : Müddeiumu

milikçe (Tetkik ve mütalâa) için istirdat. Belki 
caizdir. Fakat; 22 ay zarfında bile hitama erdi-
riliyor. 

2. 30 Teşrinievvel 1336 da mevdu; (Gayri-
muayyen zamana talik) çünkü maznun istanbul'
da; halbuki : 

3. 22 Mart 1337 de mevdu : Aynı ocak aley
hindeki bu dâva «maznunualeyhin avdetinde teb-
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ligat ifası» karariyle 20 Ağustosa talik.. Acaba : 
Bu tezat neden? 

4. 9 Eylül ve 16 Kânunuevvel 1336 da mev
du : iki dâva. Birer ocak çavuşunun ihzar edil
memesi yüzünden 11 nci ve 8 nci aya talik... 

Mülkiye dairesiyle jandarmanın bataetlerine 
delil. 

Havza; Türkiye kadar geniş değil ki : Bu iki 
çavuş bulunamayıp da ihzar edilenlesin... 

5. 22 Kânunusani 1337 de mevdu : Zongul-
dak'ın yanıbaşındaki (Ereğli) ye yazılmış olan 
talimatname cevabının tekidi için 7 nci aya talik. 
Ereğli Adliyesinin bataeti... 

6. 17 Şubat 1337 de mevdu : 5 aydan fazla 
bir zaman sonraya : Müddeinin celbi lüzumu!.. 

7. 12 Mart 1337 de mevdu : 27 Temmuza ta
lik!... 

Sebep : (Maden idaresi) nin bataeti!.. öyle ki: 
Bir zavallı Tercanlı, kaza neticesinde ölüyor. Dâ
vasının niyetine «Müstenidünleh» olabilecek 
(Harman keşfi) raporunu Maden İdaresi, adliye 
istemiş olduğu halde göndermiyor!.. Mahkeme 
heyeti bu talebini tekide karar veriyor. Bundan 
anlaşılan şudur ki : Zavallı işçilerimizin hâmisi, 
vekil bildiğimiz daire dâvaları takip değil, tavik 
ediyor. Halbuki : 1337 senesindeki (7) dâvadan 
bahsolunduktan başka 1337 Martı içerisinde (8) 
dâvanın takibatı sayesinde neticelendirilmiş olma-
siyle iftihar ediyor; ve halbuki, adliye cetvelle
rinde, adliye içinde iftihara değer böyle bir ka
yıt yoktur!.. 

«İktisat Vekâletinin teessüs tarihinden son 
güne kadar amele hayat, sıhhat ve hukukunu si-
yaneten ne gibi teşebbüsatta bulunulmuştur.» su
alime verilen bu cevabın mabadı acmaklı surette 
gülünçtür. Birçok koğuşlar yaptırılmış. Eskilerin 
tadilâtında, tathiratmda büyük muvaffakiyetler 
görülmüş. Amele etibbası yok iken Kozlu'ya, Ki-
limli'ye etibba, eczanelere de ilâveler ilâve edil
miş. Ameleyi tedavi ettirmiyenler mahkemeye ve
rilmiş... İlâh.. 

Fakat, rakam yok.. Hep söz.. Vekâletçe bile bu 
sözlerin altlarına birer kızıl çizgi çizilmiş!.. Hele: 
«Fırıncılardan hissei ticaret alan ve ameleye pa
halı ekmek ve un satan madencilerin ameleyi bu 
suretle mağdur... ilâh» fıkraları hizalarına kızıl 
bir çift (??) sual işaretinin çekilmiş olmasını zik
redersem tarafımdan bir söz ilâvesine hacet kal
maz sanırım. Ruhiyata temas eder acı bir misal : 

. 1338 O : 2 
Mahkemeye düşmüş olan (32) dâvadan biri. 

«C4ümüşaneli olup sakatlanan bir Ruma aittir. 
Bu adam ocağını (100) lira ceza kendisine de 
(240) lira tazminat ile (60) lira (mualece) es
manı itasına mahkûm ettiriyor!.. 

Yaralanmış, ölmüş, bunca Türk ve Müslüman 
itibariyle böyle bir tek misale neden tesadüf ede
miyoruz?.. Bu derece dilsiz olan Müslümanların 
«Dâvalarının tesrii, intacı amele ücuratınm tah
sili, Amele Müfettişi marifetiyle» oluyor de
nildiği halde eevapnamenin sonunda bu iddi
aları ispat eder tek rakam, tek misal gösterile-
miyor. 

Cevapnaımenin böyle olan sonundan başına 
dönülünce görülür ki : «Hastalıktan kaç amele 
ölmüştür?» sualime : Teşkilâtsızlık neticesi ol
mak üzere (Hastalanıp da köylerinde ölmüş 
amele meçhulümüzdür.) mealinde bir cevap ve
rilmekle iktifa edilmiştir. Ocaklarda hastala
nanlar, ölenler için bile bir söz yoktur!... Bu, 
o demektir k i ; müfettişte ya kayıtsızlık, yahut 
vazifesini bu derece basit bir sual zemini kar
şısında bile kavrıyamıyacak derecede aciz var
dır. Ben sonuncu şıkkı tercihan kabul ediyo
rum, nitekim : Müfettiş müfettişliğin esasını 
da, nasıl bir vazife' olduğunu da kavrıyamamış, 
(Maden İdaresi) Müdürü ile müştereken cevap 
yazarak müdürün esareti altına girmiş bulunu
yor. 

İstintaç : İktisat Vekilimizin müstafa selef
leri için (Amele Müfettişliği) memuriyetinin ih
dası ne derecelere kadar mihi ve şükranımı 
celbetmiş ise, o isabetkâr selefin haleflerinden 
de o derecelerde şiddetli bir his ile ricam şu
dur ki : Türkiye'ce tek olan, dünyadakilerle 
rekabete namzet bulunan (Ereğli kömür ha,v-
zesi) gibi bir havzaya pek irmiktedir ve ame
leye pek âşık ve amelemiz ruhiyatına âşinâ bir 
kimseyi araştırarak, bularak, hattâ icabeder-
se daha yüksek bir maaş ile tâyin etsinler!.. 
Hattâ öyle bir kimseyi, ki küstah diyemem; 
fakat cüretkâr olmak şartiyle kendilerine kar
şı bile «müstakil'len», «ve açıktan açığa», «per
vasızca» reyini, mütalâasını oeyandan çekin
mez bir tabı ve meşrepte olmak şartiyle tahar
ri, intihap ve tâyin etsinler! Yoksa bugünkü 
zavallı «Amele Müfettişi» gibi âdi sualler kar
şısında bile bocalar bir kimse zaten «ezgin 
ruhlu» amelemizin müfettişi olursa (Tencere 
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yuvarlanmış, kapağını bulmuş) olur!-,. Elha- ı 
sil Amele Müfettişi, vazifesinin «eri» değildir. 
(Celilesi), (sâmileri) gibi «ihtiraımiye» lerle I 
boş, fakat ahlâkan ve hele iıktisaden zararlı söz
lerle dolu olan, koskoca- (3) ncü defa doldu
ran ve telgrafhanece reddedilerek posta ile 
gönderilen bir cevapnameyi telgrafname şek
linde yazması mumaileyhin hem âmiri, maaşı 
karşısında korkak, hem de vazifesi huzurunda 
samimî olmadığına delâlet eder. 

Son sözümü, cevapnamenin son sözünü dile 
alara'k söyliyeceğim. 

(Havzede imalâtın iptidai olmasına rağmen 
vukua gelen kaza adedi Amerika ve Avrupa 
ocaklarmda'kilere kıyasen dün) imi§... Eica 
ederim, rakamsız, âdi misalsiz havai sözlerle 
koskoca bir (Türkiye Büyük Millet Meclisi) 
aldatılmaya tenezzül edilmek memurluğunda 
bulunulmasın?.. Meclisçe mulhavvel cetvellerle 
beraber Meclisçe arz ve takdim ve Adliye ve 
İktisat vekâletlerine tebliğ edilmesini teklif 
ederim. 

Bolu Mebusu 
Tunalı Hilmi 

10103/931 
B. M. M. Riyaseti Oeliiesine 

Zabıt" ve Kavanin Kalemi ifadesiyle vârido-
lan-22 Kânunusani 1338 tarihli 1732/2972 nu
maralı tezkerei aliycleri cevabıdır: 

Ereğli Kömür Havzasındaki ocaklarda ça
lışan amelenin muhafazai sıhhat ve hukuk ve 
menafii için ne gibi tedaibir ittihaz ve ifa edil
diğine dair bâzı istizahatı havi Bolu Mebusu 
Hilmi Bey tarafından verilip emir ve tevdi bu-
yurulan takrir üzerine bilmuhabere Zonguldak 
Mutasarrıflığından alman cevapname ve isti
rahatı vakıaya karşı Ereğli Maden Müdiriye-
tinden ita edilen izahatı havi varaka lef fen arz 
ve takdim kılınmıştır efendim. 

23 Mayıs 1338 
Dahiliye Vekili 

Ali 'Fethi 
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on dört sual ile bir «istitrad» ı havi takrir su
reti aidiyeti cihetle Ereğli Maden Müdürüyc-
tine tebliğ edilerek merbutan takdim kılman 
suallerden yalnız 'birincisinden sekizinciye ka
dar olanlarına cevap alınmış ve bakiyesine ce
vap verilememiştir. Alman cevapların da su
ale ve sualinde mündemicolan makasıt ve hik
mete nazaran pek gayrikâfi ve sathi olduğu 
aşikârdır. Gerek cevapsız kalan sualler ve ge
rek verilen cevaplardaki noksan, mutasarrıf
lık makamınca dahi kolaylıkla ikmal edilemez
di. Çünkü Maden Müdüriyetinin teşkilâtı ha
zırcısı bunun için katiyen gayrikâfi olduğu gi
bi şimdiye kadar Maden müdüriyetlerinin doğ
rudan doğruya, merbut oldukları nezaret veya 
vekâletlerle muhabere edip nevama bir istik
lâli idareyi haiz olmaları ve havzanın ihtiya-
catını görüp tetkik etmemiş bulunmaları iti
bariyle gelip giden kaymakam ve mutasarrıf
lar tarafından dahi bu bapta müessir ve amelî 
bir tarzda ıslâhatı esasiye teklif veya icra edi
lememiş olduğunu zannediyorum. Havzaya 
memuriyeti âcizanemin ilk aylarından itibaren 
mesalihi müstacele ve mühimmeden vakit bu
labildikçe madencilere yegân yegân müracaat 
suretiyle icra edebildiğim tetkikata ve bu bap
ta cemi ve tasnif eyliyebildiğim vesaika naza-

| ran Ereğli Maden İdaresine 1264 tarihinden-
beri sıra ile Evkafı Hümayundan başlıyarak 
Hazinei Hassaya, Ba'brive Nezaretine, Nafıa 
Nezaretine, Orman ve Maadin Nezaretine ve 
son iki seneden beri de İktisat Vekâletine mer
but olarak temşiti umur eylemiş ve şimdiye 
kadar yetmiş üç sene zarfında havzanın ida-
rei resmiyesinde birgûna esası amelî gözetil
memiş binaenaleyh; havzaya dair sermaye! il
miye ve fenniyeye gayrimalik bulunulmuştur. 
Bütün oralarda havzadaki dairei resmiyenin 
ve şuabatınm başlıca vazaifi ruhsat vermek, 
resim eibayet eylemek ve bir dereceye kadar 
istihsalât ve ihracatın defterini tutup mercii 
idarinin tamimleriyle avamirini madencilere 
tebliğ etmekten ibaret kalmıştır. Halbuki fen 
ve sanat ile alâkai külliyesi olan ve bu itibarla 
havzada çalışan madencilere hattâ büyük ser
mayeli memurini fenniyeye malik şirketlere 

I da'hi vukuf ve malûmat itibariyle haizi tefev
vuk olması icalbeden Maadin Müdüriyeti şim
diki gibi bir müdür ve bir sermühendis, bir 

' başkâtip ve bir tahrirat kalemi ile bir evrak 

Zonguldak Mutasarrıflığının 26 Nisan 1338 
tarihli tahriratı suretidir. 

25 Kânunusani 1338 tarih ve 102/1490 1da-
rei Umumiye numaralı tezkerei Devletleri oe-
valbıdır : 

Mebusu muhterem Tunalı Hilmi Beyin, 
havzei fahmiyeye addolarak irat buyurduğu 
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kaleminden ve bir amele müfettişinden ibaret I 
•olacak yerde her şeyden evvel erbabı vukuf 
ve ihtisastan mürekkep lâakal beş kişilik ve 
heyeti fenniyeye, bir harita ve mesaha, bir 
tahlil ve sanayi, bir istatistik ve teftiş ve bir 
'hukuk dairelerine malik olması ve bir müdürü 
umuminin riyaseti altında bulunacak olan ida
renin idari ve fennî olarak ikiye bittefrik kıs- ı 
mı idarinin esasatını kısmı fennînin ihzar ede- | 
ceği hakayık ve malûmatı fenniyenin teşkil et- i 
mesi lâzımgelmektedir. Amele meselesi Ma
den idaresi muamelâtından tamamiyle hariç 
bir mesele olup bu bapta yapılacak teşkilât 
daha ziyade livanın içtimai teşkilâtı cümlesin
den olarak mutasarrıflığa, yani kısmen ida-
rei umumiyeye ve kısmen idarei hususiyeye ait 
ve liva da münhasıran bir amele sınıfı vücuda 
getirmeye ve onların arasında amele teşkilâtı 
yapmaya mütevakkıf olduğundan şimdiki 

İçtimai âti 

J. — Zaptı sabık hulâsası j 
2. — Evrakı varide I 
1. Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Meclisi 1 

idare azaları intihabında vergi kaydı aranıl- I 
mamasına dair teklifi kanunisi I 

2. 15 Nisan 1338 tarihli Rüsumu Bahriye 
Kanununun lüzumu tefsirine dair Maliye Vekâ
leti tezkeresi I 

3. Teşkilât ve kadroların encümenlerce tes-
bitine ve saireye d.air Erzurum Mebusu Hüse- I 
yin Avni Beyin takriri 

4. Sükna için icar ve isticar bedelâtı hak
kında Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanu-
niyeye mütaallik Adliye Encümeni mazbatası 
(Aynı mesele hakkında Yozgad Mebusu Süley
man Sırrı ve Saruhan Mebusu Avni beylerin 
birer ve Kütahya Mebusu Cemil Beyin iki tek
lifi tevhidedilmiştir.) 

5. Resneli Niyazi Beyin ailesiyle Atıf Beye 
hidematı vataniye tertibinden muhassas maa-
şatın itasına dair Çorum Mebusu Ferid Bey ve 
iüfekasının teklifi ve Muvazenei Maliye Encü
meni mabatası I 
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şekliyle Amele Müfettişliğinden bir faidei 
ameliyeye intizar edilemez. Binaenaleyh; ha-
Jihazıriyle ve havzanın hattâ bir harita ve 
plânına malik olmıyan ve suhuleti istihsaliyesi 
ve teşkilâtı tabakatiyesindeki hususiyeti iti
bariyle kürrei arzda yekta olan bu kıymettar 
toprağın sinesinde saklandığı bipayan hazanami 
taibiîyenin hudut, ınanatıtc, evsaf, aksam ve 
havassından bilkimya ve birriyaziye bihaber 

i olan bu bapta ne bir kütüphaneye, ne bir mü-
! zeye, ne alât ve edevatı fenniyeye ve ne de ve-
[ saika malik olmıyan ve binaenaleyh; ihtiyaca-
[ tını tâyin ve tesbit edemiyen Maadin Müdüri

yeti kendisinden intizarda cümlenin hakkı ol
duğu semeratı bahşedemij eceği bedahatten ol-

I maki a Hükümeti Merkeziyenir. bu hususta ge-
I reği gibi sarfı himmet buyurması icabedeceği 

kanaatinde olduğunu arz ve iblâğ eylerim 
efendim. 

i ruznamesi 

I 6. Belediyeler tarafından celbedilecek ec
zayı tıbbiyenin Gümrük Resminden muafiyetine 

I dair Erzurum Mebusu Salih Efendinin teklifi 
ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

7. Himayeietfal Cemiyeti muhaberatından 
posta ve telgraf ücreti alınmamasına dair Bolu 
Mebusu Fuad Beyle rüfekasının teklifi ve Mu
vazenei Maliye Encümeni mazbatası 

8. Hiyaneti vataniye mücrimininden bir 
kısmının affına dair Kanunun tefsiri hakkında 
Adliye Encümeni mazbatası (Müdafaai Milliye 
Vekâletinin tezkeresi üzerine encümenin ikinci 
mazbatası da tevhidedilmiştir.) 

9. Meclis aklanımda müstahdem memurin
den olup tahtı silâha alınanların farkı maaşla
rının tesviyesi için bütçeye zamaim icrasına 
dair idare Heyetinin teklifi ve Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası 

10. Sureti teftiş ve murakabe hakkında 
'Muvazenei Maliye ve Murakabe encümenleri 
mazbataları 

11. — Mâlûlini guzat tahsisatı hakkında maz
bata (Muvazenei Maliye Encümeninden henüz 

I gelmemiştir.) 
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12. îcra Vekillerinin sureti intihabına dair 

lâyihai kanuniye 
13. îcra Vekillerinin vazife ve salâhiyet

lerine dâir lâyihaî kanuniye 
14. İstiklâl mahkemeleri hükümlerinin en-

cümenlerce yeniden tetkiki hakkındaki evrak 
15. Elviyei Selâse vergilerinin maktuan iki 

misli olarak istifasına dair lâyihai kanuniye 
16. Zonguldak memurini maaşatına bir mis-

1338 0 : 2 
li zam hakkındaki Kanunun ilgasına dair teklif 
ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

17. Harbi Umumide hizmeti maksureye tâbi 
olanlardan tecil edilenler hakkında Karahisar 
Mebusu Şükrü Beyin takriri ve Müdafaai Mil
liye Eneümeni mazbası 

18. Ziraat mekteplerinin ziraat bankaların
ca idaresine dair İktisat ve Muvazenei Maliye 
encümenlerinin müşterek mazbatası. 
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T. B. M. M, Matbaası 


