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Bed’i müzakerat; saat : 1,45 

BEİS — ikinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 
KÂTİP : Atıf Bey (Kayseri), Hakkı Bey (Van)

REİS — Efendim celse küşadedilmemiştir. 
Zaptı sabık okunacaktır.

1. — ZAPTI SABIK HULASASI

Birinci Celse

Birinci Reisvekili Vehbi Efendi Hazretlerinin 
tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hu
lâsası kıraat, ve aynen kabul olundu. Hareiye 
bütçesine on bin lira ilâvesi hakkmdaki İcra 
Vekilleri Riyaseti tezkeresi ile Tokad Mebusu 
Rifat Beyle rüfekasının, Memurini mülkiye 
nitratından yüzde yirmi tevkif edilmemesine 
dair teklifi kanunisi Muvazene! Maliye Encü
menine havale edildi. Heyeti Vekilenin vazife 
ve mesuliyeti hakkmdaki Kanunun müstacelen 
müzakeresine dair Mersin Mebusu Salâhaddin 
Beyin takriri okunarak mezkûr lâyihai ka- 
nuniyenin Pazartesi günü müzakeresi karargir 
oldu.

Dahiliye bütçesine 30 bin lira ilâvesine dair 
Kanun ikinci defa reye konularak 2 müsten
kif ve 6 redde karşı 148 reyle kabul olundu. 
Encümenlerden mevrut mazbatalar ruznameye 
alındı. Afganistan Sefarethanesinde misafir 
bulunan Hind ahrarlarmdan Ebülfazıl Mehenıe- 
med Abdülhannan Efendinin tebriknamesi oku
narak ihda ettiği bayrağın salona talikine ve te
şekkürü ame yazılmasına karar verildi. Nafıa 
Vekâleti için inithap icra, edilerek âra tasnif 
edilinceye kadar celse tatil, olundu.

İkinci Celse

Vehbi Efendi Hazretlerinin tahtı Riyasetle
rinde bilinikat Diyarbekir Mebusu Feyzi Be
yin 129 reyle, Nafıa Vekâletine intihabedildiği 
tebliğ olundu. Matbuat bütçesi müzakere edile

görülüp Pazartesi günü içtima olunmak üzere 
celseye nihayet verildi.
İkinci Reisvekili Kâtip Kâtip

Musa Kâzım Kayseri Van
Atıf Hakkı

REİS — Zaptı sabık hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır sesleri) Zaptı sabık aynen ka
bul edilmiştir.

3. — BEYANAT

1. —  Edirne Mebusu Şeref Beyin, bir Yu
nanlı tarafından süngü ile parçalanmak istenen 
ve Mehmedcik tarafından kurtarılan bir Kuran-ı 
Kerimin Meclis Kütüphanesine hediye edildiğine 
dair beyanatı

ŞEREF B. (Edirne) —  Arkadaşlar 'bendeniz 
bir hafta kadar Konya’da idim. Efendiler pek 
şanlı başlıyaıı Millî Müşahedemizin ilk yaralı 
kahramanlarının alnını öpmekle bahtiyarını. 
Kahraman Ordumuzun gösterdiği besalet ve şa- 
lıaınet esasen tarihi cihan tarihiyle başlamış olan 
muazzam Türk ırkına, seciyesine lâyık bir var
lık idi. Orada, yaralar içinde çırpınarak Alsan- 
cağı müdafaa eden bir Mehmedcik, hınzır bir 
Yunan’m kirli süngüsiyle parçaladığı bir Kelâ
mı Kadimi oradan alarak Konya’ya kadar getir
miştir. Ben de bu Kuranı Kerimi Meclisi Âli
nize getirdim. Bu Kuranı Azimüşşan Yunan 
süngüsiyle yaralanmış bir Kuran-ı Kerimdir. 
Meclisi Millî Kütüpanesine vaz'edilmesini teklif 
ederim. (Hay, hay sesleri) Efendiler, Türk 
Milletinin temkin ve vekarını, Büyük Milleti
mizin ruhundaki asaleti anlatmak için müsaade 
ederseniz, şahidolduğum (bir manzarayı da Mec
lisi Âlinize arz edeyim. (Hay, hay sadaları) 
Efendiler, tütmeyen ocaklarının başında bekli- 
yen ak saçlı ninelerimize, tren yolunda, hâlârek heyeti umumiyesi hakkmdaki müzâkere kâfi
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gelmiyen aziz çocuğunun yurduna gelmesini bev
liyen birçok Türk analarına rastgeldim. Bun
lar kafili kafile gelen gazi mecruhlarımızı selâm
lıyorlar, öpüyorlar, okşuyorlardı. O sırada ise 
Osmanlı Sancağına hakaret etmek üzere ana 
yurdumuza yürümüş olan Yunan’ın Türk sün
güsü altında teslim olan kafilesi de geldi. Ya
nımda ilk Dumlupınar’ın Si vrikale’sine alayı ile 
lıücum eden Binbaşı Rasim Bey bulunuyordu. 
Dedi k i ; ben Balkan Muharebesinde esir oldu
ğum vakit, Yunanistan’a ilk çıktığım, zaman, 
Pire’nin, Atina’nın sahipleri bizi çürük yu
murtalar ve limon kabu'klariyle karşılamışlar 
ve trenle geçerken suratımıza tükürmiişlerdi. 
Şimdi bakıyorum ki, bizim Konya halkı pürve- 
kar ve temkin, yalnız şöyle bakıyorlar ve hiçbi
risinin lisanından ne bir kelimei nefrin, ne de 
bir kelimei hakaret işitilmiyor. Çünkü Türk o 
kadar büyüle idi ki, böyle sefil bir kavme artık 
mağlübolduktan sonra, ona karşı bir harf at
mayı hatırına bile getirmezdi.

Efendiler, bir darbımesel söyliyeceğim, affe
dersiniz, devenin silkintisi her zaman eşeğe yük 
olur. Onlar zannetmişlerdi ki Türk Kavmi öl
müştür. Hayır, yaşamıya azmetmiş olan bir mil
let her zaman yaşıyacaktır. işte hafızı Allah olan 
bu milletin intikamı alındı. Yunan yıkılacak, 
müebbeden yıkılacaktır.

REÎS — Efendim Kuranı Azimüşşanm Mec
lisi Millî Kütüpanesme vaz’ı hakkmdaki şu tek
lifi kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Miit- 
tefikan kabul edilmiştir. Kütüpaneye vaz'edile
cektir.

4. — LÂYİHALAR

1. — On iki milyon lira avans itasına dair 
kanun lâyihası

REİS — On iki milyon lira avans itası hak
kında Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuni
ye var. Muvazenei Maliye Encümenine gönde
riyoruz.

2. —  Memaliki nıüstahlasa memurini için üç 
milyon lira verilmesine dair kanun lâyiham

REÎS — Memaliki nıüstahlasa memurini 
için üç milyon lira itasına dair Heyeti Vekile
den mevrut lâyihai kanuniyevi Muvazenei Mali
ye Encümenine havale ediyoruz.

— 609

3. — Askerî Fabrikalar Müdüriyeti TJmumi- 
yesi bütçesinin fasılları arasında münakale ic
rasına dair kanun lâyihası

REİS — Fabrikalar Müdüriyeti Umumiyesi- 
nin fasıllarında münakale icrasına dair olan lâ- 
yihai kanuniyeyi, keza, Muvazenei 'Maliye En
cümenine gönderiyoruz.

5 — TAKRİRLER

1. — Burdur Mebusu İsmail Subhi Beyle ar
kadaşlarının, memaUki müstahlma için t ededir 
ittihazı hakkmdaki takriri

REÎS — Burdur Mebusu İsmail Subhi Bey 
ile altmış kadar rüfekasmm memaliki müs- 
tahlasa hakkında ittihaz edilecek tedabire dair 
takrirleri vardır. Okunacaktır :

B. M. M. Riyaseti Celilesiııe
Meşgul vilâyetlerimizin düşmandan kurta

rıl ması sebebiyle, mûtat vazaif Hükümet hari
cinde hâsıl olan binlerce dâva ve vazifelerin 
âcilen riiyet ve halli ve yaralı Milletimizin te
davi ve takviyesi için kurtarılan yerlerdeki 
berveçhi ziı- sayılan dertlerimize Büyük Millet 
Meclisinin hemen vazıyed etmek vazifesidir.

Evvelâ : Kurtarılan vilâyetlerimizde ve şe
hirlerimizde Devleti metbualarma ve vatandaş
larına karşı kavlen, fiilen, malen ve bedenen 
isyan, hivanet etmiş ve müstevli düşmana mua
venet eylemiş olanların cezalandırılmaları.

Saniyen : Kurtarılan vilâyetlerimizde halk 
arasında mütehaddis düşman işgalinden müte
vellit dâvaların süratle halli.

Salisen : Düşmanın yaktığı, yıktığı yerleri
mizin tamir ve ihyaları, muhacirlerin iskânı, aç
ların iaşe ve terfih edilmeleri.

Ra biaıı : Emvali metrukeye ve düşmandan 
alman ganaime Hazine namına vazıyed edilerek, 
ziyadan vikayeleri.

Hamisen: kurtarılan vilâyetlerimizde umuru 
maliye ve miilkiyemizin tesis ve tanzimiyle, hali 
tabiinin süratle iadesi.

Gayet müstacel olan işbu mühim vazaifin ifası 
Büyük Millet Meclisinin icrai vazifelerinin en 
başında bulunuyor. Bu hususatı ifa için üç gün 
zarfında ınüstacelen bir lâyiha! kanuniye ihzar 
etmek ve Büyük Millet Meclisi âzasından lüzu
muna göre heyetler, müfettişler, mahkemeler
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tertip ve izam hususlarını tezekkür eylemek üze
re Dahiliye, Müdafaai Milliye, Muvazenei Mali 
ye, Adliye, İktisat ve Nafıa Encümenlerinden 
seçilecek ikişer âzadan ve Müdafaai Milliye, Da
hiliye, Maliye, Adliye, İktisat ve Nafıa Vekille
rinin iştirakiyle terekkübedecek bir encümenin 
tefrikini teklif ederiz.

10 Eylül 1338
Burdur Cebelibereket

İsmail Sublıi İhsan
Gaianteb Yozgad
Kılıç ALİ Feyyaz Â l i '
Siverek Cebelibereket

Sırrı Faik
Adana Siııob
Zamir Hakkı Hami
Kozan Kâugm

Mustafa Lııtfi Tevfik
İçel Erzurum

Mehmed Sam i Mustafa Durak
Ergani Bursa
Rüşdü Mııbiddin Baha

Erzincan Bayezid
Atıf

Van Ka-stamonu
Haydar Besini
Kanığın Kângırı

Ziya Tabir
Van Eskişehir

Tevfik Hacı Velıi
Oariik Muş

Abdülgami
Elâziz Maraş
Basım Mehmed Ha sil.)

Mardin Siird
İbrahim Mustafa Sabrı
Kayseri Mardin

Atıf Deıviş
Sivas Tokad

Ziyaeddin Mehmed Rifat
Sarulıan Dersim

Mustafa Necat Mustafa
Oltu İstanbul

Yasin Ahmad Şükrü
Ur fa. Grene

Fikri Faik
İstanbul Van
Ali Rıza. Hakiki

Bitlis Biga
Vehbî Hamdi

Mardin Mardin
Esad Mddhat

Kara hisarı Sahih Kayseri
Ali Ahmıed Hilmi

İstanbul Adana
Hüseyin Hüsnü Zekâi

Erzurum Siverek
Asım Lûtfi

Cebelibereket Gene
Rasimı Dr. Haydar

Diyarbekiı* •Gaziantol) 
Ali Cenaııi

Bolu Şarki Kamhisar 
Mesud

Eskişelı.i r Kırşehir
Hüsrev Sami Yahya Galib

Kırşehir Ertuğrııl
Rıza Osmamzade Hamdi

Aydın Mersin
Ma zlı ar Yusuf: Ziya

İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) — Erendiler 
bendenizle arkadaşlarımın imzasını havi olan bu 
takrirde biz; lehülhamd kurtulan vilâyetlerimizde 
mûtat vazaifi Hükümet haricinde hâsıl olan me- 
vaddı alâtarikul icmal zikrediyoruz. Bizim Hü
kümet makinemizin vazifeyi nmtadesiııi ifaya 
başladığı sırada tamamiyle başaranı ıyacağı işler 
vardır. Pekâlâ biliyorsunuz. Hükümetimiz, kur
tarılan vilâyetlerimize memur gönderiyor. Fakat 
ıuemıır göndermek demek; oralarda bizim takri
rimizde zikrettiğimiz bu yaraları tedavi etmek 
demek değildir. Hattâ oralara memur gönderil
miş ve oralarda idare teessüs etmiş olsa bile, bu 
vazaifi fevkalâde tamamiyle ifa edilemiyeeektir. 
Hattâ o haldeki birçok Aekâletlerimiz kurtarılan 
yerler için memur tedarikinde izharı âczediyor- 
lar. Birçok müşkülâta mâruz kalıyorlar. Binaen
aleyh biz diyoruz ki ; lıer şeye vaziülyed olan ve 
icrai vazaifi de hâmil olan Büyük Millet Meclisi 
kurtarılan memleketlerimizdeki, halkın dertlerini 
acilen tedavi etsin. Ve oralarda hali tabiînin sü
ratle avdetine çalışsın. Bunun için bu hususatı 
tezekkür etmek, icabında Hükümete veçhe ver
mek, eğer lüzum görülüyorsa heyetler göndermek 
ve her veçhile Hükümete zahir olmak üzere, bir 
encümen teşkilini talebediyoruz. Büyük Millet 
Meclisi icra! vazaifi haiz olduğundan, böyle kur
tulan vilâyetlerde fevkalâde acıları yaraları teda
vi etmek en biivük vazifesidir. Müsaadenizle size
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şunu hatırlatayım ki, Fransa; Almanya tarafın
dan tahribedileıı yerleri tamir için kocaman bir 
nezaret ihdas etmiştir. Biz böyle bir nezaret ve 
vekâlet ihdasını teklif etmiyoruz. Bizim düşman 
tarafından istilâ edilen yerlerimiz, lıarabedileıı 
yerlerimiz Fransa’nın harabolan istilâ edilmiş 
olan yerlerine nispetle, vüsat itibariyle, zannede
rim, on misli fazladır. Binaenaleyh takririmizin 
kabulünü teklif ederim.

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim 
İsmail Sııbhi Bey arkadaşımızın mütalâasını din
ledim. Beyan buyurdukları işler için, kanun ve 
ahkâm vardır. Bu işleri idare için de kudretli me
murlarımız vardır. Hükümet bu memurları seçer 
re bu vilâyetlere gönderir. Ve yalnız âciz kaldığı 
hususat için, bize müracaat eder. Eğer bizim Hü
kümetin icra edeceğine itimadımız olamıyan biı* 
hususu varsa, onun için ayrıca tertibat alırız. İşgal 
edilip de bu kere istirdadettiğimiz memleketleri
miz diğer memleketlerimizden farklı değildir. İş
gal esnasında vatana hiyaııet etmiş adamlar için 
de, ahkâmı kanuniyemiz vardır. Bunlar hakkında 
o ahkâm mucibince muamele yapılır. İsmail Snb- 
lıi Bey, bir tâbir kullandılar, dediler ki : Kurta
rılan yerlerdeki ahalinin dertlerini tedavi etmek 
ieiıı... Dertlerini tedavi etmek için de doktor, me
mur gönderilir. Eğer arkadaşlarımız irşad için, 
gönderilecekse, bu gibi vazaif de icra vazaifi cüm
lesinden değildir. Mezuııen giden arkadaşlarımız 
bittabi bu vazaifi ifa ederler. Binaenaleyh; böyle 
bir takrirle, giden arkadaşlarımızın ancak Hükü
mete müzahir olmasını arzu edebilirler. Esasen 
Hükümete müzaheret etmek de arkadaşlarımızın 
vazifesidir. Binaenaleyh bu külfetin ihtiyarına 
bendenizce lüzum yoktur ve Hükümet de zannet
mem ki, bu müzahereti bizden beklesin. Binaen
aleyh eğer Hükümetin hatası olursa, Meclis icra 
hususunda onlara vermiş olduğu salâhiyeti ya is- 
tirdadeder veyahut şu suretle vazifenizi ifa edin! 
diye tazyik eder. Bendeniz şu itibarla şu takrire 
lüzum görmüyorum.

VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim ayniyle Hü
seyin Avııi Beyin fikirlerine iştirak ediyorum. Bu 
takrirde tadadolunan vazaifin cümlesi Hüküme
tin vazaifiııdendir. Binaenaleyh Hükümetin bir
çok vazaifi arasında bir de bu gibi şeylerde Hü
kümetin vazifesini işgal etmenin bir mânası yok
tur. Yalnız bizim bir hakkımız vardır, Hükümet 
bu gibi mesailde ne yapıyor? Bunları sorabiliriz.
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Eğer Hükümet vazifesinde bir müşkül görüyorsa, 
Meclise müracaat eder ve bir karar alır. Binaen
aleyh bu takriri Heyeti Vekileye havale etmeli, 
bir noksanı varsa, onları ikmal etsinler. Meclisin 
bu gibi müfredatta aralık, aralık Hükümetin va
zifesine karışması iyi olmuyor. Takriri Hükümete 
havale etmeli diyoruz. Hükümet ya var, ya yok. 
Şüphesiz Hükümetimiz vardır. Buna şüphe yok. 
Bu gibi işleri yapacaklardır. Düşünüyorlar ve 
düşünmüşlerdir. Meseleye Meclisin karışması 
doğru değildir. Yalnız Hükümetin ne yaptığını 
sorarız.

MUSTAFA NECATİ B. (Saruhan) — Efen
dim, mesele gayet mühimdir. Bendeniz İzmirli 
olmaklığını itibariyle memleketin bugün nasıl 
bir vaziyet içerisinde bulunacağını tahayyül edi
yorum. Maîûmuâlinizdir ki, vatandaşlarımıza 
namütenahi mezalim yapılmıştır. Bunların fail
leri bugün kaeamamıştır. Şimdiye kad-.r yaptık
ları mezalimden dolayı bunların doğrudan doğ
ruya Millet tarafından tecziyesi lâzımdır. Aynı 
zamanda memleketin vaziyeti çok mühimdir. 
Birçok muhacirin mevcuttur. Birçok şehit ço
cukları vaıd?r. Bunlar muhafaza edilecektir. 
Yarın, itiraz başlıyaeaktır. Herkes yekdiğerine 
iftira edecektir. Bunların bir an evvel halli lâ
zımdır. Halbuki, henüz bu yerlere ne Hükümet 
memurları gitmiş ve ne de vazaifi Hükümet baş
lamıştır. Halbuki efendiler, ordunun girdiği yer
de derhal Hükümet başlarsa harice karşı vaziye
timiz daha emin, daha sağlam olur. Halbuki, or
dunun girdiği yerlerde vazaifi mülkiye henüz 
başlamamıştır. Bu gidişle başlamak imkânı da 
yoktur. Çünkü bütçeler henüz tasdik edilmemiş
tir. Ordunun gösterdiği sürat kadar Meclisi Â li
nin ve Hükümetin de sürat göstermesi lâzımdır. 
Halbuki sûra i gösteremiyoruz. Bendeniz, Millet 
namına Heyeti Celilenizdeıı rica ediyoıum. Bu
gün henüz Hükümeti Mülkiye başlamamıştır. 
Binaenaleyh bugün Hükümetimiz bu vazaifi mül- 
kiyeyi hemen ihzara başlasın ve oralarda her tür
lü emellerine kavuşmak istesin kardeşlerimize bir 
idare tesis etsin. Bu işe ister Meclisi Âlinizden 
tefrik edilecek Heyet vasıta olsun, ister Hükü
metin göndereceği memurlar vasıta olsun, ne 
olursa olsun; bizim arzumuz oradaki, feryatla
rın susturulması, oradaki feryatların kesilmesi
dir. İsmail Subhi Bey kardeşimiz ga,y et iyi bir 
esas ortaya atmıştır. Meclisi Âliden gidecek he
yetler va sıtasi yle oralarda bir an evvel halli ieab-
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eden mesai 1 idare olunsun diyorlar. Bu tabiîdir, 
ki: Heyeti A.1 iyenizin kararma bağlıdır. Acaba 
böyle bir heyet göndermek muvafık mıdır, değil 
midir? Veyahut bu vazifeyi bunlar Hükümetten 
daha iyi yapabilir mi, yapamaz mı? Bu uzun- 
uzadıya tetkik edilecek bir meseledir. Bu tekli
fin encümene havalesini teklif ediyorum.

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) —  Efendim, Meclisi 
Âlinize birçok rüfekayı muhteremenin imzasını 
havi olmak suretiyle verilen takrir ile bu arka
daşlarımızın emeli bir an evvel oradaki dindaş
larımızın, oradaki kardeşlerimizin istirahatini 
temin, kendilerinin şimdiye kadar dûçar olduk
ları mezalimi adalete tebdil ile kendilerini sü
rura gark etmekten başka bir şey değildir. Fa
kat ; bir nokta vardır ki, o nokta düşünülemi- 
.yoı*. Büyük Millet Meclisi Âlisinin vücuda ge
tirdiği bir Hükümet var. Ve onun Gazanfer bir 
Ordusu var. Bu ordu, bugün istihlâs etmiş ol
duğu memleketlerdeki kardeşlerimizi kucağına 
alarak onun her derdine deva olmak için, bağ
rına basmak, oralarda icrası lâzınıgelen vazaifi 
ifa etmekte bulunuyor. Bendeniz öyle zannedi
yorum ki, Hükümetimiz de bir dakika bile 
tealıhür etmeksizin, teşkilâtını yapmakta ve bir 
an evvel memurlarını göndermektedir. Hattâ, 
işte gözümüzün önünde olan Eskişehir'in me
murları işe başlıyarak, oradaki, düşmanın yap
mış olduğu zulümleri, bize gazetelerle, telgraf
larla bildirmektedir. Binaenaleyh, bendeniz ar
kadaşlarımın söylediği sözlerden bir noktayı 
anlamıyorum ki, o da teşkilâtımız itibariyle, 
bittabi Hükümetimiz, mahkememiz vardır. 
Mâliyemiz var, her şeyimiz var. Ancak, bende
niz, hiyaneti vataniyeden bahseden bir fıkra 
gördüm. Eğer hiyaneti vataniyeye mütaallik 
olan bu fıkradan maksat, oraya bir tstiklâl 
mahkemesi gönderilmek arzusu ise kanunu 
mahsus mucibince Hükümet teklif eder. Meclisi 
Aliniz düşünür. Ona göre bir karar verir, bina
enaleyh, Hükümet meydanda iken Hükümet, 
bütün mevcudiyetiyle bütün memleketi kurtar
maya uğraşırken, Hükümetin işini işkâl e lüzum 
yoktur.

İSMAİL SÜBHİ B. (Burdur) Maksat, 
işkâl değil, veçhe vermektir.

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Veçhe umumi 
olarak verilsin. Adana’ya filân niçin verilmedi?

İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) — Vereydiniz, 
vermediğiniz kabahattir.
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YAHYA UALÎB B. (Kırşehir) — Efendim, 
mesele o kadar basit değildir. Arkadaşlarımız
dan yetmiş kişinin münasip gördüğü bir şey 
iç.iıı bendeniz muvafık değildir, diyemem. Yet
miş kişinin reyi her halde bir. kişinin fikrinden 
daha-salimdir. Bunu itiraf etmek lâzımdır. Son
ra Hükümete gelince; şehirlerimiz bir bir alın
dıkça, Hükümet teşkilâtını yaptı, gönderdi, de
niyor. Meselâ, mülkiye memurlarını ele alalım. 
Mülkiyi1 memurları tâyin edildikleri yerlere 
gider, gitmez rica ederim ne yapacaklardır? 
Şimdiye kadar vazgeçmediğimiz ve geçmek ih
timalinde bulunmadığımız kırtasiye muamelâ
tım meydana koymak için; çalışacak, defter 
tabettirecek, varidesini, sâdırasmı hazırlıyacak. 
Maliye memurları gitti, defatiriııi, kuyudunu 
hazırlıyacak, teşkilâtını yapmakla meşgul ola
cak. Adliye memurları hakeza. Fakat memleke
timiz tahribedilmiştir. Memleket rencide edil
miştir. Memleket perişan bir vaziyete gelmiş
tir. Binlerce dâvaeı valinin kapısının önünde
dir. Eski zamana taallûk eden mesaili hallet
mek lâzımdır. Yeniden birtakım vakayı tahad- 
diis eder. Onlarla alâkadarlar da valiye müra
caat eder. Mahkemeler eski usulü ile muamele 
yapacak celp yazacak müzekkere çıkaracak. 
Eski usulü Adliye tamamen ahzı mevki edecek. 
Beri taraftan malı çalınmış, ırzı hetkedilmiş 
kimselerin düşmanları da, göğsünü gere, gere 
gezecek. Bu doğru mudur efendiler? Teşkilâtı 
mülkiye yine kendi vazifesine baksın, fakat bu 
heyetler de kalksın, gitsin bu işlere yardım et
sin. Hangi idare vardır ki, komisyonsuz ifayı 
vazife eder. Rica ederim efendiler? Bu heyet 
olmasa dahi yine gönderdiğiniz vali 76 tane 
komisyon teşkil edecek. Bu komisyon diğer me
murların da işlerine mâni olacak. Kendisi dê  
bir iş yapamıyaeaktır. Hükümet denildiği za
man göz önünde Büyük Millet Meclisi tecelli 
eder. Büyük Millet Meclisinden birkaç arkada
şın bu yeni hususata karışması neden caiz gö
rülmüyor? Bu Hükümetin aslını teşkil eden 
Meclisi Âlidir. Böyle demekle neden Hüküme
tin işine tecavüz oluyor? Ben bunu anlıyaım- 
yorum. İcrayı Hükümet eden bizim vekille rimiz- 
dir. Onların vekili biz değiliz. Onlar bizim veki- 
limizdir. Büyük Millet Meclisinden bir heyet 
göndermekte ne mahzur vardır? Şu iş için fi
lân yerden bir heyet gitsin, denildiği vakit ne
den Hükümete taarruz edilmiş oluyor? Neden
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Hükümetin vazifesi işkâl edilmiş oluyor? Ben
deniz bunu katiyen anlıyamıyorum. Rica ede
rim anlıyan arkadaşlarımız varsa bumı lütfen 

üzah etsinler de bendeniz de anlıyayım.
DAHİLÎYE VEKÂLETİ VEKİLİ ATÂ B. 

(Niğde) — Efendiler inayeti bâri ile istirdad- 
olunan yerlere. Hükümet bilâ ifatei vakit teş
kilâtını yaparak memurlarını gönderiyor, yalnız 
bâzı yerler vardır ki oralar için, mevcut bütçe
ye zamimeteıı tahsisat istiyor. Bunun da cetveli 
tertibedildi, tanzim edildi Heyeti Celilenize tak
dim edildi. Muvazenei Maliye Encümeninizde 
tetkik olunuyor. Bir an evvel, o da kabul edilirse 
Hükümetin vazaifi daha ziyade tesri ve teshil 
edilmiş olur. Efendiler istirdadolunaıı mahal- 
lerdeki ahalinin mâruz kaldığı felâketi tehvin 
için Hükümet mümkün olan muaveneti nakdi- 
vede bulunmaktadır ve bulunmuştur. Sıhhiye ve 
Muaveneti İçtimaiye Vekâleti Hilâli Ahmerle 
birleşerek, muhtelif heyetler göndermiştir. Bunun 
haricinde olarak Vekâlet, Hilâli Ahmer teşkilâtı 
olan mahallerde, Hilâli Ahmerlerin faaliyete geç
mesini tebliğ ve tamim etmiştir. Hilâliahmer 
teşkilâtı olmıyaıı yerlerde de ticaret ve belediye 
odalarından müteşekkil olan heyetler felâketzede 
kardeşlerimize âzami muaveneti icra edecekler
dir. Yine Vekâlet, mülhakata, gerek nakde ve 
gerekse eşyaya taallûk eden şeyleri de tamamiyle 
celp ve cemmedip Hilâliahmer Merkezi Umumi- 
sine göndermesi hakkında tebligat yapmıştır. 
Ve bunun âsarı Tiiliyei hakikıyesi de görülmekte
dir ve görülmeye başlamıştır efendiler. Zafer tel
grafları mülhakata tebliğ ve tamim olundukça 
aldığımız telgraflar da hakikaten bütün memle
ketlerde fevkalâde tezahürat yapılarak, icabeden 
muavenetlerin icrasına başlandığı anlaşılmak
tadır ve binaenaleyh, bu hususta icap ve iktiza 
ettiği derecede iltizamı sürat olunmaktadır. Evvel
emirde, bir hıahal istirdadolunduğu zaman, ilk 
evvel onun merkezle muhaberesini tesis ve te
min etmekteyiz. Buna da son derecede çalışıyo
ruz. Telgraf hatlarında öyle tahribat vâki ol
muştur ki bugün Eskişehir ile halâ muhabere 
tesis olunamamıştır. Binaenaleyh, arkadaşlar! 
sürat ve faaliyetle mümkün olan tertibat alınmış
tır. İnzibat ve asayişi temin için, icabeden yerler
den jandarmalar alınarak, gönderilmektedir ve 
icabeden yerlere emir verilmiş ve hareket et
mişler, gidiyorlar. Efendiler, bir mahal istir- 
dadolundu mu! Orada ordu tarafından muvak

kat idam teşkil olunur. İdarei mülkiye memur
ları oraya vâsıl olduğunda, derhal vazifeyi 
ellerine alacaklardır. Bunun haricinde, Heyeti 
Odilenin hatırına daha birçok tedabiı- ittihaz; 
hutur ediyorsa ve nazarı itibara alınması icabe- 
diyorsa bendeniz öyle, zannediyorum ki, bu 
takrir Heyeti Vekileye havale edilirse, icabı 
daha ziyade tezekkür olunur ve neticesi Heyeti 
Celilenize arz olunur. Yani icabeden tedabir 
mümkün olduğu kadar, vasaiti hâzıraya göre 
süratle ifa olunur. Yeni istirdadolunaıı yerleri
mize bütçedeki tahsisatı kâfi gömüyoruz. Me
selâ : Dâhiliye Vekâletinde kabul edilen bâzı 
memuriyetler için tahsisat vardır ki, İzmir’de 
ve diğer mevkilerde o ıııaaş ile memurların ida
re etmesi imkânı yoktur. Buııun farkını istiyo
ruz. Sonra, bâzı yerlerde memuriyetler ilâve 
edilmek lâzımgeliyor. Mevki itibariyle meselâ 
vilâyat kadrosunda Umuru Ecnebiye, Müdüri
yeti, Umum Hukukiye Müdüriyeti diye birta
kım ■ memuriyetler vardı ki, vaktiyle bunlar 
kaldırılmıştı. Fakat İzmir gibi, yerler için bu 
müdüriyetler herhalde lâzımdır. Böyle mevki 
icabatı olan mahaller için de bunun farkı tah
sisatını istiyoruz. Hükümet üzerine terettü- 
bedeıı vazifeyi bir an evvel ifa edebilmesi için. 
Heyeti Celilenize arz edilen tahsisatı munzam
ın anın tasdik edilerek Hükümete verilmesine lü
zum vardır.

İSMAİL SIJBHİ B. (Burdur) — At A Beye
fendi zatıâliniz memurini mülkiyeyi ve teşkilâtı 
mahalliyeyi bıı işleri ifaya kâfi görüyor mu
sunuz? Ve takrirde yapılması lâzımgelen va
zaifi fevkalâdeyi ifayı taahhüdediyor musunuz? 
Takrirde fevkalâde vazaif zikrediyoruz. Ora
larda teşkil edeceğiniz idarei mülkiye bu va
zaifi ifa edebilecek midir?

DAHİLÎYE VEKÂLETİ VEKİLİ ATÂ B.
— Vazaifi fevkalâde hangisidir?

İSMAİL SUBHÎ B. (Burdur) — Birçok yel
ler yanmış, bunlar tamir edilecektir. İşgalden 
mütevellit birçok deavi var, emvali metruke 
vardır. Oıılar halledilecektir. Bunlar bu tak
rirde münderiçtir.

DAHİLİYE VEKÂLETİ VEKİLİ ATÂ B.
— Efendiler mahallinde icabatma göre, itti
hazı icabeden tedabir bu takrirde mündericol- 
duğuna göre, evvelemirde Heyeti Vekileye 
havale buyuruiursa, Hükümetçe icabeden te
dabir ittihaz olunacaktır.
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İSMAİL SüBHt B. (Burdur) — Biz Mee- 

Üsle Hükümetin bu işleri düşünmesini teklif 
ediyoruz, başka bir şey teklif etmiyoruz.

ATÂ B. (Devamla) — Şüphesiz. Bendeniz 
de diyorum ki evvelemirde varidi katır olan 
şeyler Hükümete tevdii buyurulursa o; bizim 
için bir veçhe olıu* ve o esasat dairesinde bu 
mesele hallolunur. O meyanda ıeabeden husu- 
satı da nazarı dikkate alırız.

İSMAİL SUBHl B. (Burdur) — O halde 
Hükümetin de birtakım düşünceleri varmış, 
beraber düşünelim ve bir karar verelim.

REFİK ŞEVKET M. (Sarakan) — Vekil 
Bey takririn Heyeti Vekileye tevdüni kabul 
buyuruyor musunuz ?

DAHİLİYE VEKÂLETİ VEKİLİ ATÂ B.
— Takririn Heyeti Vekileye tevdii faddeden hali 
değildir. Daha muvafık olur efendim.

İSMAİL SAFA B. (Mersin) — Efendiler 
yeni kurtarılan yerlerin hakikaten, bu takrir
de işaret edildiği gibi, Hükümet, bütün ihtiya- 
eatıııa kâfi gelemiyor. Ben bunu yedi sekiz ay 
evvel kurtarılmış olan memleketimde gördü
ğüm için arz edeceğim. Adana’da ilk evvel bir 
alacak meselesi herkesi işgaletti. Fransızların 
işgali zamanında memlekti terk eden halkın bü
tün emvali içeride kalmış ve maatteessüf çok 
münasebetsiz ve hain (harekette bulunan insan
larla beraber Ermeni!er tarafından yağma edil
mişti. Şüphesiz oraya girdiğimiz vakit, bu ha
rekâtın cezaya taallûk eden kısmını Hüküme
timiz, bir A ffı umumi Kanuniyle ortadan kal
dırdı. Fakat hukuk meselesi, hukuku şahsiye 
meselesi temamiyle baki id i Hükümetle bera
ber şehre girmiş, yani Adana’ya girmiş olan 
Adliye mahkemeleri maatteessüf halkın bu dâva
larından ve bu ihtiyaçlarından en küçüğünü 
bile halledememiştir. Meselâ nasıl, benim çift
liği basmışlar, yüz baş »hayvanımı götürmüşler 
çiftliğimi basanlar malûm, götürenler malûm, fa
kat, bunun hakkında Hükümet takibatı Adliyede 
bulunamıyor. Ben mahkemeye gideceğim. Yalnız 
hukukumu temin için, yüz baş hayvanımın bütün 
rengini, bütün eşkâlini mahkemede ispat edece
ğim ve ondan sonra mahkemeden hüküm alaca
ğım. Bir kere buna imkân yok. Binaenaleyh em
val ve eşyası yağma edilmiş birçok insanların dâ
vaları mahkemelerden menfi bir surette çıktı. Sa
niyen mahkemeler ağır harç istiyor. Efendiler 
muhaceret görmüş, yangından çıkmış bir memie-
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ket halkı bu harcı vermekten âcizdir ve vermek 
kudretinde değildir. Binaenaleyh her halde ben 
zannediyorum ki, böyle istihlâs edilen yerlerde 
teşkilâtı tabiiyei Hükümet haricinde halkın ihti- 
yacatını ve arzularını bihakkin ve âdilâne surette 
temin edecek tedabiı* almak lâzımgelir. Meselâ; 
hakem komisyonları, hakem heyetleri bu gibi ma
hallerde çok lâzımdır. Hükümet elindeki vesait 
ile ve teşkilâtı tabiiye ile bu işi temin edebileceği
ni düşünüyorsa ben derim ki, temin edemez. Ar
kadaşlar bendeniz zannediyorum ki, takrirde hal
kın menfaati için nazarı dikkate alınması lâzım- 
gelen çok şeyler vardır. Ve bunun üzerinde. Hü
kümet de, Meclis de çok düşünmelidir. Halkı ala
caklarının arkasında, dâvalarının arkasında ve 
uzun müddet aylarca mahkeme kapılarında sii- 
ründürmiyecek bir şekilde çare aramalıdır. Öyle 
bir teşkilât yapmalıdır.

TUN ALI HİLMİ B. (Bolu) - Arkadaşlar, 
geçen gün Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye büt
çesi vesilesiyle bu meseleyi ortaya atmak arzu
sunda idim. Fakat bâzı mülâhazaya mebni mü
talâamı sonraya bıraktım. Bugün arkadaşlarım o 
kadar muğlâk ve dehşetli bir meseleyi ortaya at
tıklarından dolayı kendilerine arzı şükran eyle
rim. Bendenizin hatırladığıma göre 15 Temmuz 
tanhi idi. Okunması pek uzun bir takrir takdim 
ederek, icra Vekilleri Riyasetinden bâzı suallerde 
bulunmuştum. Bu takririmde uzuııuzadıya izah 
ettiğim veçhile müsaade buyurursanız en ruhlu 
bir noktayı ele alalım. Beııdenizce o mesele mem
lekette üç demeye ayrılır. Birinci devre sulh, 
ikinci devre imar ve tamir, üçüncü devre gayeyi bi
hakkin temin devresi ki, kıyamete kadar devam 
edebilir. (Dördüncü nedir? Sadaları) Arkadaş
lar üçüncü devre ikinci devreden sarp ve çetin
dir. ikinci devre de birinci devreden çetin ve 
sarptır. Bir kere askeroğlu asker olan bıı millet 
zaferi bihakkin temin edecekti ve etti. Fakat 
tasavvur buyurursunuz ki bu kadar istidat ve kuv
vetimiz olduğuna rağmen bunun için-iıe kadar 
uğraştık? Şu halde ikinci devre birinci devre
den dalıa çok derin olunca bizi düşündürmiye 
mecbur edecektir. Şöyle bir misal getiriyorum 
arkadaşlar. İhtimal ki tasavvurum o kadar mu
hayyel değildir. Pek o kadar uzağa gitmiyeceğim 
pek yeni havadis olmak üzere Eskişelıirin istir
dadı haberlerini ele alalım; iki bin ev yanıyor, 
1 800 dükkân yanıyor, şu kadar hamam ve şu ka-

TBMM KÜTÜPHANESİ



T . ITH7 TT . J .
dar han, otel yanıyor. Şimdi arkadaşlar! Ben ora
da mutasarrıfım ben orada polisim ben orada 
bilmem neyim. Bu ile beş kişi acaba orada ııe 
yapacaktır? Acaba bu yaralara nasıl derman bu
labilecek? Hem bu öyle üç beş kişi ki ihtısasdaa 
da katiyen mahrum.. Ye aceba bu kafalar o yara
ların karşısında bir merhem vücuda getirebile
cekler mi? Ben bunu katiyen ürnid edemiyorum. 
Evvel emirde, bir taksimi mesai, bir de tevhidi 
mesai ve bir de tevhidi esas meselesi vardır. Aca
ba biz bu üç meseleyi ele alarak işi lıalletsek, 
olmaz mı? Memlekette Himayei Etfal Cemiyeti 
var. Hilâli Almıer Cemiyeti var. Muaveneti İçti
maiye Vekâleti var. Farz ediyorum, ki bunların 
üçü de bir yaraya doğru koşuyor. Biri şöyle ha
reket ediyor, birisi böyle hareket ediyor. Acaba 
böyle muhtelif tarzda hareket etmek mi evlâdır? 
Yoksa bu cemiyetler sırf bir heyeti mütahassısa 
tarafından tesbit edilmiş esasları takibederek, 
bir yolda yörümekle mi daha iyi iş göreceklerdir? 
Yoksa, ayrı ayrı yollarda yörümekle mi? Bun
ları iyi düşünmelidir. Binaenaleyh, meselenin 
ehemmiyetini daha ziyade takdir edebilmek için, 
İsmail Sublıi Bey arkadaşlarımızın hatırlattığı 
Fransa’da ihdas edilmiş olan nazareti göz önü
ne getirmemiz ieabeder. Binaenaleyh, arkadaş
lar mesele böyle amik olunca bence bu takrir 
Hükümete havale edilmeli. Fakat, Hükümetten 
en derin bir samimiyetle, en derin bir hürmetle 
ricam odur ki geceyi gündüze katarak sırf bu 
işlerle uğraşmalı ve bir neticeye bağlamalıdır. 
çünkü kış geldi, o yetimler, o kadınlar vel
hasıl o kadar ümmeti Muhammed nereler
de barınacaktır? Hükümet bu takriri alınca 
arkadaşlardan ve dışardan Nafıa umurunda, 
sıhhiye ve sair ieabeden birtakım işlerde tam 
veya cüzi ihtisası olan kimseleri alarak, bir en
cümen teşkil etmelidir. Biz, bunu burada ya
pacak olursak, zannederim, işi takibedemeyiz 
ve ihtilâf çıkabilir. Arkadaşlar! Hükümet bu 
işi bir an evvel kavrayabilmek için mutlaka bir 
encümen teşkil etmelidir. Yani bir imar ve ta
mir encümeni teşkil olunmalıdır. (Yani iş görül
sün, sesleri)

MALİYE VEKİLİ HAŞAN FEHMİ B. (C4ii- 
miişane) — Efendim, Harbi Umumiden sonra 
Şarkta, düşmandan istihlâs edilen memleketle
rin vaziyetine, harbi hazırda Adana’da yaptı
ğını seyahat ve icra ettiğim tetkikat neticesin
de, bendenizde hâsıl olan fikir ve kanaate göre

hali tabiîde olmıyan bir memleket, halihazır ka- 
nunlşriyle idare edilmek istenildiği takdirde 
muvakkat bir zaman için birçok mesail ya müh
mel kalıyor, veya münsi kalıyor. (Bravo, ses
leri) Muvakkat bir zaman için hukuki, cezai ha
zan da malî, ihtimal ki, idari bâzı tedbirler it
tihazı lâzımgeliyor. Bunun için de Meclisi Â li
nizin ya bir kararnamesiyle veyahut birkaç 
maddelik bir kanuniyle talimatnameler yapıla
rak bu işi yapmak mümkündür. Fakat bende
niz zannediyorum ki : Henüz o hale gelmedik. 
Fakat, bugünden itibaren ieabeden tedabirde 
bulunmak faideli midir? Elbette faidelidir. Her 
şeyden evvel istihlâs edilen memleketler de 
idare makinasım korumalıyız. îşi yakından gör
meliyiz, İhtiyaç nedir? Onu anlamalıyız. Ve ih
tiyacı tesbit ettikten sonra elimizdeki kanun
larla âzami faaliyeti sarf etmeliyiz. Fakat; bu
nunla oralarda harb ve darbın bıraktığı bütün 
tesiratm zail olacağım bendeniz zannetmiyo
rum. Tensip buyurursanız encümeninizi teşkil 
edersiniz. Bu işle Dahiliye Encümeni mi meş
gul olur? Ayrı bir komisyon mu teşkil edersi
niz? Her ne ise, o komisyon bu işlerle meşgul 
olur. Diğer taraftan arazii nıüstahlâss tahsisa
tını süratle verirsiniz, biz de memurlarımızı 
göndeririz, memurlarımız ki, daimî teşkilâttır; 
onlar vaziyeti daha yakından görür ve ihtiyacı 
peyderpey bize bildirirler. Yani her giden vali 
ve mutasarrıf oranın vaziyetini evvelâ telgrafla 
merkeze bildirecektir. Encümen de şimdiden 
tetkikatım yapar, o suretle esaslı olarak ve ih- 
tiyacata tekabül edecek bir lâyiha ihzar etmiş 
oluruz. Bundan zarar değil, hakikaten fayda 
vardır. Ve hakikaten böyle bir komisyona bu
gün muhtacolmasak bile yarın her halde muh- 
tacolacağız. Müsaadenizle bendeniz şimdiye ka
dar ne yapıldığının Maliye Vekâletine ait kı
sımlarını arz edeyim : îstirdadedilen mahallere 
ehemmiyeti nispetinde memurların içerisinden 
oldukça mesaisine, liyakatine, kifayetine iti- 
madettiğimiz zevatı memur ediyoruz. Tabiî me
murlarımızın hepsine itimadederiz. Fakat; dün
yada liyakat; derecata münkasemdir. En güzi
delerini tefrik ederek oralara tâyin ediyoruz. 
Ve ondan evvel her livaya, vaziyete sahibol- 
mak için bir Maliye Müfettişi izam ettik, o Ma
liye Müfettişine bir talimatname vermek ve em
vali metrûkenin sureti idaresine dair olan ka
nunu tesbit ve onun tetkikini temin eden tali-
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ftıatııameyi de Heyeti Vekilenin tasdikine ikti
ran ettirdikten sonra o mahallerde mahallî hü
kümetleriyle birleşerek tâli komisyonlar teşkil 
etmek lâzımdır. Ve binaenaleyh, âşardarı ihale 
edilmiyen aksam üzerinde takibatta bulunmak 
ve ihale edilen aksam üzerinde muamele yap
mak lâzımgelir. Zaten orada bulunan Düyunu 
Umumiye memurininin tasfiyesi hakkında He
yeti Oelilenizde uzun müzakerelerle tesbit edil
miş esaslar vardır. Ve her şeyden evvel o esas
lar dâhilinde mevcudolan Düyunu Umumiye ve 
diğeı 'müessesatı teşkil etmek ve bir an evvel 
Hükümet makinasını kurmak üzere kendilerine 
mümkün olduğu kadar vâsi salâhiyet vererek 
Maliye Müfettişleri izam etmekteyim Ve bir 
taraftan da muhasebecileri, defterdarları gön
dermekteyiz. Aynı suretle her vekâlet kendi 
memurlarını süratle sevk etmektedir. Memur
lar gidecek, Hükümet makinası kurulacak, işe 
başlıyacaklar, oranın ahval ve vaziyeti hakkın
da fevkalâde tedbirler için de bittabi merkeze 
malûmat verecekler ve şimdiden de bir komis
yon tetkikatta bulunursa ve o tetkikata naza
ran şu ve şu lâzımdır, diye hepimizce yakın 
hâsıl olduktan sonra, belki bir lâyihaya o za
man için lüzum olmıyabilir ve belki de o lüzum 
tahakkuk etmiş olur. Hakikaten halk yekdiğe
rinin malını yağma etmiş, mahkûm olmuş, af- 
folmuş, tecil edilmiş. Ortada birçok hukuk var
dır. Binaenaleyh, buralara maksur olmak ve bir 
muayyen zamanda mer’ı bulunmak üzere, bâzı 
ahkâmı hususiye vaz’mda faide vardır, zarar 
yoktur. ■

ÎSMAÎL SUBHÎ B (Burdur) —  Tetkikata 
devam edilsin. Diğer taraftan da tahsisat verilir.

MALÎYE VEKÎLÎ HAŞAN FEHMİ B. (Gü- 
müşane) —  Arz ettiğim gibi tahsisata müsaade 
buyurunuz, memurlarımızı bir an evvel göndere
lim. Elimizde mevcut paradan tasarruf ettiğimiz 
paradan mümkün olduğu kadar oraya göre me
murlarımızı gönderiyoruz. Elimizdeki tahsisat 
bittabi ilânihaya temadi edemez. Bütün memali- 
ki mustahlasaya memurlarımızı gönderebilmek 
için, veni tahsisat almak zaruret indeyiz. Bende
niz Dumlupmar muharebesini mtitaakip - kadro
ları bütün Anadolu’ya şâmil olmak üzere - bil
cümle vekâletlerden yeni masraf cetvellerini iste
dim. Fakat malûmuâliniz, istirdadedilen yerler 
gayet geniş bir sahadır. Buraların masarifi tes
bit edili p ve Heyet i Vekil eden geçip Meclise ge

linceye kadar bir lıafta geçti. Zannedelim, ki or
dularımızın gösterdiği bu harikayı dünyada hiç
bir kimse tasavvur etmezdi. Afyon Karahisar’ın- 
dan kalkan ordu on beş giiıı sonra İzmir şehrinde 
emelini tahakkuk ettirsin. (Hamdolsun; sesleri) 
Binaenaleyh, arkadaşlar, sizin düşündüğünüz gi
bi vekillerinizin de süratle kalpleri çarpıyor. Ve 
biran evvel ahalinin dertlerine çaresaz olmak is
tiyorlar. Binaenaleyh, arzu ederseniz bir encümen 
teşkil edersiniz, arzıı buyurursanız mevcut en
cümenlerden birine bu işi veriniz. Onlar tetkikat
ta bulunsunlar. Biz de memurlarımızdan aldığı
mız malûmat] oraya arz ederiz. Mevcut kanunlar
la yapılacak işi Hükümet yapıyor ve yapmakta
dır. Fakat, işgali miitaakip harbin tevlidettiği 
bâzı mesail vardır ki, onlar için ahkâmı hususiye 
vaz’etmek lâzımgeliyor. Havaldi Sarkıyedeki, iş
gal ve istirdat ve bu defa Adamızdaki vakavi bu 
lüzumu, bu ihtiyacı göstermiştir.

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — îstırdad- 
edilen mahallere müfettişler gönderildi buyuru
yorsunuz. Müfettişlerin vazaifi muamelei tenki- 
diye midir, yoksa muamelei icraiye midir?.

MALÎYE VEKÎLÎ HAŞAN FEHMİ B. — 
Efendim, müfettişlerin bugünkü vazaifi muay
yen ve mevcudolan salâhiyetin fevkıııdadır.

Efendim Defterdar gelinceye kadar muvak
katen teşkilatı yapacak. Defterdar gittiği vakit
te de onanla beraber hareket edecek. Fakat mü
fettişler bugün hiçbir suretle îdarei umıımiyei 
vilâyat Kanununun tâyin etitği şekli takihetmi- 
yecektir.

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — O halde 
bir müfettiş hata ederse, yerine diğer bir müfet
tişi göndermek lâzımdır.

MÜFİD Eİ. (Kırşehir) — Reis Beyefendi 
Masan Beyefendiyi Hükümet memuru sıfatiyle 
ini dinliyoruz? Yoksa Gümüşane Mebusu sıfatiy- 
le mi dinliyoruz.

MALÎYE VEKÎLÎ HAŞAN FEHMÎ B. (Gü
müşane) -  - Efendim, bendeniz Maliye Vekili sı
fat i yle söylüyorum.

MÜFİD E i. (Kırşehir ) — Öyle ise Dahiliye 
Vekili Beyie nokta! nazarları birleşmiyor. Bu 
nasıl oluyor?

REİS — Efendim, müzakerenin kifayeti hak
kında bir takrir vardır.

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Efen
dini, nıüzakn enin kifayeti aleyhinde söyliyeee-
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ğim bir şey soracağım. Hükümetin noktai naza
rını anlıyamadım. Dahiliye Vekili başka söyledi 
Maliye Vek'ii başka söyledi, aralarında büyük 
fark var.

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Efendim mü
zakerenin gayrikâfi olduğu iki Vekilin mütalâa
sından da anlaşılmıştır. Binaenaleyh, bu husus
ta söz söylemeye mahal yoktur. Mamafih bir nok
tayı nazardan arz etmek isterim ki, bu takriri 
veren arkadaşlarımız esasen kanunen yapılması 
icabeden teşkilâtı Hükümetin bir an evvel ya
pılması esasına istinadetmemişl erdir. Ahvalin 
fevkalâdeliğine binaen yapılacak şeylerin süratle 
yapılmamın) îâzımgeldiğini ispat etmek istemiş
lerdir. Halbuki, Dahiliye Vekili Bey öteden beri 
teamül olan yalnız bir hükümetçilik zihniyetiy
le «biz her şeyi yapmak üzereyiz, hattâ İzmir’e 
de umuru ecnebiye müdürü tâyin etmekle işi bi
tiriyoruz.» gibi şeylerle yapılacak işler hemen 
nihayet buluyor gibi beyanatta bulundular. Yal
nız bir telgrafı Heyeti Celilenize okuyacağım ki, 
bu suretle keyfiyetin ne kadar ehemmiyetli ol
duğunu bir dereceye kadar arz ve izah etmiş ola
cağım. Bakınız, efendiler, Aydın hakkında son 
gelen telgraf- okuyorum: «Mektebi Sul+ani depo, 
kışla ve ahzi asker şubesinden maada bilûmum 
mebani ihrak ve istasyon bomba ile t thribedil- 
miş ve dağlara iltica edetı ahaliyi iaşe i cin un 
ve saire irsali, Muğla ve Çine’ye yazılmıştır. Na
zilli’nin aşağı ve yukarı kısımları kâmilen yanmış 
aşağı Nazilli harabolınuş ve yalnız iki yüz hane 
kalmış. Etraftan, bahçelerden şimdiye kadar 
beş yüz İslâm cesedi toplanmış. Akça nahiyesinde 
286 hane tamamen yanmış, Söke yanmaktaymış. 
Aydın sekiz bin haneli bir kasaba. Söke de beş 
altı bin hane i ı bir kasabadır. Efendiler! Hesap 
buyurunuz. Bunlar kâmilen yanmış ve bunların 
mülhakatında da birkaç yüz köy tamamen yan
mıştır. Tasavvur buyurunuz, yüzelli bin insan 
bivaye kalmış, aç kalmış. Kaymakamı gönderdik. 
Tahrirat Müdürünü gönderdik. îşte memurlar
da gidiyor Hilâliahmer filân, filan yerden bir 
telgraf almış, filân yerde beş bin kuruş iane 
veriyorlarm ş Filân tarafta 750 kuruş Sökeye, 
yahut filân, flan yere para gönderiyormuş. Hü
kümetin bugünkü vaziyeti bu mudur? Hükü
met bütün bu işler için ne düşünmüştür? Der
hal açlıktan ölenler hakkında nerenin buğdayı
nı sevk, etmek için teşebbüste bulunmuşturf

Vekil Bey emvali metruke işlerinden bahset 
tiler. Kemali ehemmiyetle bunu arz edeyim. 
Efendiler! Bir zaman merkezin vermiş olduğu 
bir emirde; «Herne suretle olursa olsun - müs- 
liimanlarda dâhil olduğu halde - tegayyüp eden
lerin emvalim emvali metruke addediniz» de
nildiği vakit efendiler bendenize ait yani Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde âza bulunan ben
denizin Zeytinliğini dahi emvali metruke diye 
Hükümet satmıştır. Bana aıdolan bir çiftliği 
bendenizi tegayyüp etmiştir, memlekette yoktur 
diye satmışlardır. îşte o memurlar gidecekler, 
bu kadar muazzam işleri, milyonları ihtiva eden 
Rumların, Yunanlıların orada bıraktığı emvali 
metrukâtı da bu zihniyette olan memurlar hal
ledecektir. İnsafınıza müracaat ederim, beyler 
çok istirham ederim, çok rica ederim. Bu alelade 
Hükümet, teşkilât meselesi değil kaymakamları, 
mutasarrıflan göndermek meselesi değil, mev
cut müfettişlere bir tane daha müfettiş ilâve 
etmek meselesi değildir. Memleketin bugünkü 
ahvalini, bugünkü vaziyetini kavramak ve nere
lerden bu memleketler imar edilir, ne dereceye 
kadar bivaye kalan halkın canları, sıhhatleri te
min edilebilir diye bunu şimdiye kadar, devairi 
aidesi memurlarından acaba hangi bir memur 
Aydın veya civarındaki mebuslara sormuştur? 
Alel acele bir şey tedarik etmek lâzımgelse, ne 
yapmak lâzımgelir? Ve bunu yapmak için, Hü
kümet kimlerden istifade etmiştir? Ordu gittiği 
yerlerde asayişi temin ederek muvakkat idareleri 
tesis edebilir. Acaba ordu zabıt ve rabıttan baş
ka olan bir de bu meselelerle alâkadar olacak va
ziyette midir? Ve bunu ordudan istemive hakkı
mız var mıdır? Aeaba buradan her hangi bir ar
kadaşımız, Hükümetin bütçesine fazla bâr olmı- 
vacak, yani fazla bir teşkilât olmıyacak, birkaç 
mebus arkadaşlarınızın Hükümete muavenet, ya
ni Hükümetin umuru muamelâtına yardım etme
sine muamelâtı Hükümete müdahale mânası ve
rilebilir mi? îş basit midir, acaba göndereceği 
mülkiye müfettişlerinden bâzı şeyleri teshil etmek 
hususunda hiç olmazsa bir menfaat mutasavver 
değdi midir? Bu ceffelkalem reddedilecek bir 
mesele midir? Yani Hükümet bu ahvali fevkalâ
deyi idrâk etmemiştir.

Teşkilâtı Hükümeti kemafissabık oraya götür
mekle acaba bu işler hal mi ediliverecek? «Hele 
bir kere gitsinler aylar geçsin, oradan rapor ya
zılsın. Burada düşünürüz, belki bir şey yaparız.»
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Acaba bunun ne kadar zamana mütevakkıf ol
duğunu takdirden âciz miyiz?

Dediğim gibi, ufaktefek memurların yapaca
ğı şeylerle bu muazzam meselelerin hail edilivere
ceğine kaani misiniz? Bunların daha ziyade kud
retli. insanlarla yapılacağına kaaııi değil miyiz? 
Artık ben zannediyorum k i: Bu işlerden çıkalım, 
ben Hükümet memuruyum. Hükümete aidolaıı 
bir şeye el sürdürmem.

İstirham ederim, bunlar millet meselesidir. 
Artık her türlü harabiye her türlü mezahime, 
her türlü mezalime ve her türlü fedakârlığa ta
hammül etmiş olan bu halkın son kutretini son 
mevcudiyetini yıkmıyalım. Binaenaleyh, maksa
dım Heyeti Oelilenizin huzurunda meselenin öy
le alelade vapılıverecek mesele olmadığını izah 
etmektir.

HACI ÂTIF Ef. (Ankara) —  Bunların hep
si malûm şeylerdir.

MAZHAR B. (Devamla) — Uzun söyledim, 
zatıâlilerini sıktım ise affı âlilerini rica ederim. 
Keyfiyeti nazarınızda, tecessüm ettirmek ona gö
re vazıyet almak lâzımgeldiğini göstermek için 
söylüyorum. Yoksa Hükümetin yanlış adımlarla 
muharebenin başladığı günden beri gayet hatalı 
olarak adımlar attığını, hatalı yollarda yürümek
te olduğunu sizi taciz etmek istemeseydim, yine 
size birçok böyle misallerle, her şeyde hatalı 
yollardan yürümekte olduğunu birer, birer sa
yardım. Yapılan şeylerin hepsi nâkıstır. Efendi
ler «Herşey hazırlanmıştır ve yapılmaktadır.» 
Dedikleri gibi, olmamaktadır. Daha onbeş gün ev
vel. istirdadedilen ve hemen şuradaki livaların 
hiçbir şeyini dahi ikmal etmemişlerdir. Edeme
mişlerdir. Maksadım Hükümetin, büyük müşkü
lâta mâruz kaldığını söylemektir. Mutlaka ede
miyorlar demiyorum. Yaptık dedikleri işin gay- 
rimümkün olduğunu arz ediyorum. Burnumuzun 
dibinde olan Kütahya, bilmem ne livanlarınm iş
lerini daha temin etmemişlerdir. Memurlarını 
gönderemediler. Gözümüzün önündekiler böyle 
olursa İzmir'e, Manisa'ya gelinceye kadar aylar 
geçecek... Binaenaleyh, Meclisi Âlinin bu işi lâyık 
olduğu veçhile elde etmesi, elde tutması, her han
gi bir komisyon ile, encümeniyle bu işle ciddî bir 
suretle meşgul olarak t akibet inesi ve bu işi hal
letmesi lâzımdır. Yoksa halkın vekâletini de her 
şeyini de suiistimal etmekten başka bir işe vara
mayız.

RÎFAT B. (Tokad) -— En mühim mesele bıı- 
dur.

ZİY A  HURŞİD B. (Lâzistan) — Reis Bey 
Nizamname bugün parça parça edilmiştir. Kifa
yet aleylıiıfde söz söylendikten sonra nasıl biri
si daha söz söyliyebilir?

YAH YA GALİB B. (Kırşehir) — Yapıştır
mak kolaydır, canını!

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RA
UF B. (Sivas) —  Efendini, istihlâs edilen mem
leketlerdeki vatandaşların şimdiye kadar çektik
leri istirahatın 11e kadar elim olduğu hakkında, 
biz Vekil arkadaşınız da mütcessiren sizin nok
ta! nazarınıza iştirak ediyoruz. Ahvali fevkalâde
nin ne kadar mühim olduğunu takdir ediyoruz. 
Ancak rüfekavı mııhte.remenin verdikleri takrir
de bu ahvali fevkalâdenin izalesi için, müspet şe
killer görülemiyor. Yalnız mebııs arkadaşlarımız
dan mürekkep heyetleri 11 oralara gidip vaziyeti 
görme]eıi teklif ediliyor. Oralara gidip vaziyeti 
görmek ve tetkik etmek istiyorlar. (TTavır öyle de
ğil sadaları)

İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) — Hayır, ha
yır, Hükümetin de iştirakiyle encümen teşkilini 
istiyoruz.

RAUF B. (Sivas) — Şimdi efendim; filvaki 
bugün kahraman ordumuzun önünden çekilip git
mek suretiyle düşman bu mezalimine nihayet ver
miş oldu. Fakat, bu zamana kadar yapılan ve beşe
rin ikrah ettiği fecayi, şenaat, tahribat - sizde be
nim kadar kaanisiniz ki - namütenahidir. Harbi 
Umumide bu gibi tahribata mânız kalan mahal
lerde yapılması lâzmıgelon ve düşünülen şeylerin; 
hangisinin yapılabildiğini ve ne dereceye kadar 
yapılması imkânı olduğunu bu hususu takibeden 
arkadaşlarımız pekâlâ bilirle]1.

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Hiçbir şey 
yapılmamıştır!

RAUF B. (Sivas) —  Bıı iş yalnız temenni ile 
teşebbüs ile olacak bir iş değildir. Maddi esbap 
lâzımdır. Ve bu maddi esbab ihzar edilmelidir. Ve 
bıı esbabı maddiyeniıı ihzarını en ziyade Meclisi 
Âliniz, salâhiyettar ve vâkıf olarak teemmül ve 
temin edebilir. Ondan evvel yalnız irşat suretiyle 
gidilebilir.

İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) — Efendim, 
gitmek yok.

RAUF B. (Sivas) — Müsaade buyurunuz 
efendim, Mazhar Bey arkadaşımızın, Hükümetin
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bu hususta vazifesini kâfi surette ifa etmediğine 
dair olan beyanatına karşı diyebilirim k i: Efendi
ler! Hükümet elinden geldiği kadar çalışıyor. Me
mur tâyin etmeye ve bıı tâyini hüsnü suretle ifa et
meye ve mahallin icabatına en muvafık surette 
tertip ve tanzim etmeye, çalışıyor. Ancak, memur
ların gönderilmesine maddi esbab mâni olmuştur. 
Bu maddi esbab da para meselesidir. İstenilen 
para henüz encümendedir, tensip buyurursanız; 
Heyeti Aliyenize arz edilen bu takriri, Dahiliye 
Encümenine havale buyurun. Bu işle alâkadar 
olan vekiller de Dahiliye Encümenine gitsin, en
cümen de düşünsün. Müspet bir şey Heyeti A li
yenize sevk edilsin, bu suretle meseleyi hallede
lim. Yoksa burada meseleyi bir neticeye iktiran 
ettirmek uzun zamana mütevakkıf olacaktır.

İSMAİL SCBIIİ B. (Burdur) — Rauf Bey
efendi yalnız Dahiliye Encümenine gidip konuş
makla olmaz. Bu oraya maksur bir mesele değil
dir. Başka encümenlere de şümulü vardır. Bina
enaleyh, bir encümeni mahsus teşekkül etsin, on
lar bu işi tezekkür etsin, düşünsün diyoruz. Za- 
tıâliniz bunu kabul ediyor musunuz?

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 
B. (Sivas) — Efendim, bendeniz teklifimi tekrar 
ediyorum. Heyeti Celileniz hangisini kabul ede
cek olursanız Hükümet onunla âmel eder. Yalnız 
arz ettiğim noktayı tekrara mecburum. Biz eli
mizden geldiği kadar çalışıyoruz. Ve çalışmamızı 
her şeyden ziyade imkân dâhilinde1 yürütmeye, 
azimkarız. Bendenizin mâruzâtım bundan ibaret
tir. Heyeti Âliye de bunu münakaşa ile zannede
rim, halledemez. Bunun bir encümene havalesiy
le orada müzakere edilmesi lâzımdır.

REİS — Efendim takrirleri okuyacağım. 
(Evvelâ müzakerenin kifayetini reye koyunuz 
sesleri)

Riyaseti Celileye
Müzakere kâfidir, işbu takririn Heyeti Vcki- 

leye tevdüni teklif eyleriz.
10 . IX  . 1338

Erzurum Kırşehir
Hüseyin Avni Miifid

Riyaseti Celileye
Mevzuubahsolan takrir için müzakere kâfidir. 

Istirdadolunan altmıştan fazla vilâyet, liva, kaza 
içn Meclisten heyet gönderilecek olsa, bile vesait 
fıkdanı dolayısiyle fevaidi muntazıra iktitaf olıı-

namıyacağı derkârdır. Binaenaleyh takririn reye 
vaz’ını teklif evlerim.

.1 Eylül 1338 
Kütahya 

Cemil

Riyaseti Celileye
Cereyan eden müzakere istihlâs edilen ma

hallerde tedabiri fevkalâdeye ihtiyaeoldıığunu 
göstermektedir. Bu tedabiriıı şekil ve sureti 
hakkında Hükümetçe ie ab eden mukerrerat it
tihaz edilip Meclise bildirilmek üzere Heyeti 
Vekile Riyasetine havalesini teklif ederiz.

Samban Muş
Refik Şevket ilvas Sânıî

REİS — Efendim evvelâ müzakerenin kifa
yetini Reyi Âlinize vaz’ediyorum. Müzakerenin 
kifayetini kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın... Müzakere kâfi görüldü.

Efendim, Kırşehir Mebusu Müfid Efendi ve 
Erzurum Mebusu Hüseyin Avni, Sarulıan Me
busu Refiş Şevket beylerin takrirlerinin meali 
birleşiyor. Bu takririn Heyeti Vekile Riyasetine 
havalesini kabul edenler lfıtfen el kaldırsın... 
Heyeti Vekile Riyasetine tevdii ekseriyetle ka
bul edilmiştir efendim.

(Kaç kişi vardı Reis Bey! Bir de aksini re
ye koy, rica ederiz sesleri)

2. — Bursa’mn istir dacled ilmiş olduğuna da
ir Müdafaai Milliye Vekili Kâzım Paşanın be
yanatı

YAHYA CALİP» B. (Kırşehir) — Reis Bey 
muhterem Bursamızm alındığına, dair bir ha
vadis deveran ediyor. Rica ederim Müdafaai 
Milliye Vekilini kürsüye davet edin, bizi tenvir 
buyursunlar,

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim Bursa. Cephesindeki 
'kumandandan Ordumuzun Bursa istasyonuna 
girdiğini ve bir kıtamızın da şehrin içersindeki 
asayişi temine memur edildiğini şifre ile ha
ber aldım. Binaenaleyh Bursa alınmıştır, tebrik 
ederim.

SALÂHATTİN B. (Mersin) — Şehrin hali
ne dair malûmat var mı?..

m ü d a f a a !  m î l l î y e  y e k i u  k â z i m
Pş. —  Şehrin haline dair malûmat yoktur. Ümid- 
ediyoram ki hu gece haber alınır, Kıtaatımız 
yetiştiler.
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MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Paşa 
Hazretleri Balıkesir hakkında bir haber var 
mı?

MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE VEKÎLÎ KÂZIM 
P§. (Emaresi) — Efendim, resmî bir işar yok
tur. Malûmuâliniz, bıı tealıhur muhabere vesa
itinin bozuk olmasından dolayıdır, muhabere 
vesaiti yoktur. Bu akşam belki haber alırız. 
(Biz, işitemedik, sesleri), (Dışarda gezmiyeydi- 
niz, sesleri) Bursa’nm işgali hakkında Yahya 
Galib Beyin bir suali vardı. Bursa Cephesindeki 
Kumandanın bir şifresinden Bursa İstasyonu
nun işgal edildiği ve bir kıtamızın Bursa 
şehrinde asayişi temine memur edildiği anlaşı
lıyor. Bundan biliniyor ki, Bursa alınmıştır. 
Hasara gelince, zannediyoruz ki, mühim hasar 
olmamıştır. Mamafih, bunun hakkında da tah
kikat yapıyoruz; inşaallah bir şey yoktur.

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Balıkesir 
için bir şey yok mu?

KÂZIM Pş. (Karesi) —  Balıkesir hakkında 
da resmî bir işar yoktur. Fakat; kıtaatımızın 
harekâtına nazaran, Anadolu dâhilinde düşma
nın Ordu halinde değil, birer çete halinde oldu
ğu anlaşılıyor, âdeta hiçbir şey kalmamış gibi
dir. (Sürekli, alkışlar)

2. —  Saruhan Mebusu Refik Şevket Beyle 
arkadaşlarının, İzmir ve Bursa’nın istirdadı do- 
layısiyle Başkumandana Milletin ebedî şükran ve 
imtinanınm iblâğ edilmesine dair takriri

Riyaseti Celileye
İzmir ve Bursa’nın istirdadı dolayısiyle Or

du ve Başkumandanımıza Milletin ebedî şükran 
ve imtinanınm iblâğ edilmelini arz ve teklif ey
leriz.

Muş İstanbul Saruhan
îlyas Sâmi Ali Rıza Refik Şevket

REÎS —  Efendim, bu takriri kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. İttifakla bu takrir kabul 
edilmiştir.

Müfettişi Umumilik Kanununun takdimeıı 
müzakeresine dair Salâhaddin Beyin takriri 
vardır. (Zâbitan tayın bedeli kanunu var, ses
leri)

SALÂHADDÎN B. (Mersin) —- Efendim, 
zâbitan maaşatı hakkmdaki takririn takdi- 
meıı müzakeresini bendeniz kabul ederim. Bu 
mesuliyet Vükelâ Kanuniyle beraberdir. Bunu 
bendeniz geri alıyorıim.

REÎS — Efendim, Kemal Bey merhumun 
ailesine maaş tahsisine dair Kanunun takdimeıı 
müzakeresine dair Hamdi Namık Beyin takriri 
vardır.

Riyaseti Celileye
Ruznamede mevaddı müstacele meyanında bu

lunan şehidi mazlum Kemal Bey merhumun ey
tamına ita olunacak tahsisat hakkındaki lâyi
hanın eytamı merkumenin zaruretlerine niha
yet verilmiş olmak için bugün tercihan müza
kere edilmesi teklif olunur.

9 Eylül 1338

Malatya Antalya Mebusu İzmit Mebusu 
Reşid Mustafa Hamdi
İzmit îsparta İsparta

Halil İbrahim Remzi Melımed Nâdir

REÎS — Efendim, îzmit Mebusu Hamdi Be
yin....

(Gürültüler) Efendim, bu gürültüyle müza
kereye imkân yoktur. Meclisi tatil etmek lâ
zımdır. (Beş dikaka teneffüs yap, sesleri)

MALÎYE VEKÎLÎ HAŞAN FEHMİ B. (Gü- 
müşane) — Efendim, bir meselei mühimmenin 
müzakeresi için, bendeniz, bir celsei hafiye tek
lif ediyorum. Tensip buyurursanız ikinci Cel
seye hafi olarak başlıyalım o vakit noktai na
zarımı arz ederim. (Muvafık, sesleri)

REÎS — Efendim, on dakika iciıı Celseyi 
| tatil ediyorum.

(Îkinci Celse hafidir.)
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Ü Ç Ü N C Ü  C E L S E
Bed’i müzakerat; saat: 3,45

BEİS — İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 
KÂTİPLER : Atıf Bey (Kayseri), Hakkı Bey (Van)

REİS — Efendim, celse alenidir.

2. — İCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI

î- — Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyin 
iadei afiyet ederek vazifesine başladığına dair 
Rauf Beyin beyanatı

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ 
RAUF B. — Efendim ahvali fevkalâde Heyeti 
Aliyenizce malûmdur. Yusuf Kemâl Beyefendi- 
nin hastalığı dolayısiyle bendenize tevdi bu
yurduğunuz Hariciye Vekâletini bugüne kadar 
ifa ettim. Hamdolsun bugün Yusuf Kemal 
Beyefendi haili nekahettedir. Ahvali fevkalâde 
olması dolayısiyle vazifelerine eskisi gibi de
vam edip memlekete hizmet etmelerini kendi
lerinden rica ettim. Kabul buyurdular, yarın
dan itibaren Yusuf Kemal Beyefendi Hariciye 
Vekâletini ifa edeceklerdir. Bu hususta ben
denize tevdi ettiğiniz Hariciye Vekâleti Vekil
liği vazifesine varından itibaren hitanı ver
diğimi arz eylerim.

6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER

1. — Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey
le rüfekasının ve Erzurum Mebusu Hüseyin 
Avni Beyin, Zâbitan ve mensubini eskeriyeye 
siyyanen birer nefer tayını zammına dair ka
nun teklifleriyle (2/333) (2/534) Müdafaai 
Milliye - Muvazeneli Maliye encümenlerinin müş
terek mazbatası ve Erzurum Mebusu Âsım Bey
le arkadaşlarının ümera ve zâbitan  ve mensu- 
hini askeriyeden yüzde yirmilerin kat'ından 
sarfınazar edilmesine dair kanun teklifi ve To- 
kad Mebusu Rifat Beyle rüfekasının Memurini 
Mülkiyeden de yüzde yirmilerin kat’edilmeme

sine dair kanun teklifi ve Muvazenei Makiye 
Encümeni mazbatası (2/557, 2/558) (1))

REÎS —  Efendim yüzde yirmilerin itası 
hakkında kanun teklifleri vardı. Encümene git
mişti. Encümen şu şekle ifrağ etmiştir. Birinci 
maddesi okunuyor.

28 Şubat 1338 tarihli Avans Kanununun üçüncü 
maddesinin ilgasına dair Kanun

MADDE 1. 28 Şubat 1338 tarihli 1338
senesi Avans Kanununun üçüncü maddesi mül
gadır.

REİS — Bu maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın, kabul edilmiştir.

MADDE 2. —  İşbu kanun 1 Teşrinievvel 
1338 tarihinden muteberdir.

REİS — Efendim maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir.

MADDE 3. — İşbu Kanunun icrasına İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur.

REİS —  Efendim maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın! kabul edilmiştir.

Heyeti umümiyesini tâyini esamiyle reye 
vaz’edivorum. (Âra toplandı.) Efendim reyleri
ni vermiyen arkadaşlarımız lütfen reylerini 
versinler.

Efendim! Reye iştirâk eden 163, 23 ret, 5 
müstenkife karşı kanun 134 reyle kabul edil
miştir.

Çarşamba günü içtima etmek üzere Mec
lisi tatil ediyorum.

Hitamı müzakerat ; saat : 4,00

(1) 13 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur.
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t : 100 I I . 9.1338 O : 3
28 Şubat 1888 tarihli Avans Kanununun üçüncii maddesinin ilgasına dair Kanuna verilen reylerin

neticesi
(Kabul

Doktor Refik B. (Bayazıd), İbrahim B. (Ka
resi), Tevfik E l  (Kângirı), Emin B (Eskişe
hir) , Sabit B. (Kayseri), Halil İbrahim E l  (Es
kişehir), Abdülgani B. (Muş), Tahir E l  (Karı
ğın ), Hamdı B. (Biga), Memduh B. (Karalı! 
sarı Şarki), Nunıan Usta (İstanbul), Lûtfi B. 
(Siverek), Vehbi B. (Bitlis), Tâki E l  (Sivas), 
İhsan B. (Cebelibereket), Hamdi B. (Ertuğrul), 
Durak B. (Erzurum), Reşid Ağa (Malatya), 
Bahri B. (Yozgad), Hakkı Hami B. (Sinob), 
Doktor Mustafa B. (Kozan), Asım B. (Erzu
rum), Şerif B. (Sinob), Şeref B. (Edirne), 
Neşet B. (İstanbul). Vâsıf B. (Sivas), Mesud 
B. (Karahisarı Şarki), Tufan B. (Hakkâri), 
Arif B. (Konya), Ahıııed Fevzi B; (Batum), 
Mehrned Vehbi B. (Karası), A tıf B. (Bayazid), 
Şemseddin E l  (Ankara), Ali B. (Karahisarı 
sahib), Ahıııed B. (Yozgad), Salâhaddin B. 
(Mersin), Yusuf Kemal B. (Kastamonu), Gavid 
B. (Karesi), Rüşdü B. (Ergani), Tevfik B. 
(Erzincan), Mahrnud Esad B. (İzmir), Hacı 
Hehrned E'f. (Bayazıd), Hüseyin Avni B. (Er
zurum), Hacı Süleyman E l  (İzmir), Mazluır 
Müfid B. (Hakkâri), Tuııalı Hilmi B, (Bolu), 
Osman B. (lâzistan), Mustafa B. (Dersim), Sa
dık B. (Kırşehir), Doktor Eşref B. (Adana), 
Nuri B. (Bolıı), Atıf B. (Kayseri), Necib B. 
(Mardin), Mustafa Necati B. (Sarıılıan), Hain
di B. (Trabzon), Hüsrev B. (Eskişehir), Atıf 
B. (Bayazıd), Cavad B. (Bolu), Rıza B. (Muş), 
Ali Fuad Pş. (Ankarâ), Besim B. (Kastamonu), 
Yusuf Ziya B. (Mersin), Esad B. (Mardin), 
Ali Süruri E l  (Karahisarı Şarki), Hüseyin 
B. (Kozan), Rifat B. (Tokad), Ruşen B, (Gümü- 

■şaııe), Hüseyin Rauf B. (Sivas), Rasinı B.

(Cebelibereket), Şükrü B. (İstanbul), Mustafa 
B. (Antalya), Hacı Veli Ef. (Eskişehir), Hasib 
B. (Maraş), llyas Sami B. (Muş), Emin B. 
(Erzincan), Osman B. (Kayseri), Haindi Ef. 
(Diyarbekir), Şükrü B. (Canik), Kadri B. (Di- 
varbekir),. Feyyaz Âli B. (Yozgad), Esad B. 
(Lâzistan), Şeyh Hacı Fevzi Ef. (Erzincan), 
Hakkı B. (Van), Fikri Faik B. (Gene), Yahya 
Galib B. (Kırşehir), Refet Pş. (İzmir), Abdül- 
gafur E l  (Karesi), Neşet B. (Kângirı), Melımed 
Sırrı B. (Siverek), Hüseyin B. (Elâziz), Yasin 
B. (Oltu), Mustafa Sabri Ef. (Siird), Tevfik B. 
(Van), Ahıııed Hilmi B. (Kayseri), Eyüb Sabri 
B. (Eskişehir), Ziya B. (Kângirı), Ali Rıza B. 
(İstanbul), Melımed Şükrü B. (Sinob), Melımed 
B. (Biga), Pozan B. (Urfa), Hamdullah Sublıi 
B. (Antalya)4, Celâl B. (Geııc), Süleyman Sudi 
B. (Bayezid), Midlıat B. (Mardin), Cevdet B. 
(Kütahya), Cevdet B. (Kırşehir), Yunus Nadi 
B. (İzmir), Refik Şevket B. (Sarıılıan), Halil 
Hıılki B. (Siird), Naim Ef. (İçel), Hacı Bedir 
Ağa (Malatya), Mesud B. (Karahisarı Şarki), 
İbrahim B. (Mardin), Melımed Akif B. (Diyar- 
bekid), Mehrned Nâdir B. (İsparta), tsmail 
Sublıi B. (Burdur), Kasım B. (Muş), Tahsin 
B. (Aydın), Haşan Basri B. (Karesi), Musa 
Kâzım Ef. (Konya), Rasim B. (Elâziz), Tahsin 
B. (İzmir), İsmail Remzi B. (İsparta), Kâzım 
Pş. (Karesi), Nüzlıet B. (Ergani), Melımed 
Akif B. (Burdur), Cemil B. (Kütahya), Ali 
Vâsıf B. (Gene), Abdülhalim Çelebi Ef. (Kon
ya), Süleyman Necati B. (Erzurum), Halil İb
rahim Ef. (İzmit), Derviş B. (Mardin), Beh
çet B. (Kângirı), Hüsnü B. (Bitlis)

(Reddedenler)
Ziya B. (Sivas), Melımed Niyazi Ef. (Eski

şehir), Haydar Lûtfi B. (İçel), Sami B. (İçel), 
Hacı A tıf Ef. (Ankara), Müfid Ef. (Kırşehir), 
Melımed Vâsıf B. (Karahisarı Şarki), Hacı Mus
tafa Ef. (Ankara), Haşan Tahsin B. (Antalya), 
Hulusi B. (Kastamonu), Süleyman B. (Caııik), 
Fikret B. (Kozan), Melımed Vehbi Ef. (Konya),

Hacı Ali Ef. (İçel), Zamir B. (Adana), Hacı 
Bekir Ef. (Konya), İsmail B. (Erzurum), 
Doktor Mazhar B. (Aydın), Hüseyin Hüsnü Ef. 
(İstanbul), Said B. (Kângirı), İsmail Safa B. 
(Mersin), Mustafa B. (Karahisarı Şarki), Ali 
Rıza Ef. (Amasya)

(Müstenkifler)
Rıza B. (Kırşehir), Haşan Fehmi B. (Gümü- 

şaııe), Yasin B. (Gazianteb), Ahıııed Mazhar B.
(İstanbul), Hafız Şahin Ef. (Gazianteb)
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S. S A Y I S I . 13
Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyle rüfekasımn ve Erzurum Mebusu 
Hüseyin Avni Beyin, Umum zâbitan ve mensubini askeriyeye siyya- 
nen birer nefer tayını zammına dair kanun teklifleri (2 /5 3 3 , 2 /5 3 4 )  
ile Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye encümenlerinin müşterek 
mazbatası ve Erzurum Mebusu Asım Beyle arkadaşlarının, Ümera ve 
zâbitan ve mensubini askeriyeden yüzde yirmilerin kat’mdan sarfına
zar edilmesine dair Kanun teklifi ve Tokad Mebusu Rifat Beyle rü- 
fekasının, Memurini mülkiyetten de yüzde yirmilerin kat'edilmesine 

dair Kanun teklifi ve Muvazenei Maliye Encümeni mabatası
(2 /5 5 7 , 2 /5 5 8 )

4 Ham ran 133S

Riyaseti ( elileye
Maaşlarda yapılan son teııkihatm, ailesin

den ayrı yaşamak ve iki katlı masraf ihtiyar 
etmek ıstırarında bulunan zâbitamn şeraiti ha- 
y a Üyeleri üzerinde fevkalâde fena bir tesir ic
ra ettiği birçok miişahedat ve 'meşumat üzerine 
anlaşıldığı cihetle âmalimilliyenıiziıı emîrita- 
hakkukımda en birinci ve yegâne vasıta olan 
Ordumuz zâbitamnın bir dereceye kadar terfi
hi halleri için âtideki mevaddı kaııuniyeııin 
müstaeelen müzakere ve kabulünü teklif ederiz.

M A DDK 1. — Umum zâbitaıı ve mensubini 
askeriyeye siyyaııen birer nefer tayını ita edilir.

MADDE 2. — Bu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir.

MADDE •>, — Bu kanunun icrayı ahkâmına 
Maliye ve Müdafaa! Milliye Vekilleri memur
dur.

Trabzon Yozgad Kayseri
Ali Şükrü Bahrî Osman Zeki

Karahisarı Sahih Caııik Oaııik
Ömer Lııtfi Mehined Eıuin Süleyman

Yozgad 
Feyyaz Âli

Türkiye Büyük Millet Meclisi Rivaseti Celilesme

Zâbitamn refahlarını dalıa ziyade teinin bu
yurmak üzere harbin* devamı müddetince erkânı 
ümera ve zâbitan ile ketebe ve esnafı askeriden 
haklarında zâbitan misillû muamele yapılan kı
sımlarına dahi şâmil olmak üzere bir nefer zam 
tayını itası için berveclıiâti mevaddın müstacelen 
müzakeresiyle kabul buyurul m asını teklif ederim.

MADDE d. — Erkânı ümera, ve zâbitan ile 
ketebe ve esnafı askerîden lıaklarında zâbitan mi
sillû muamele yapılan zevat da dâhil olduğu hal

de harbin devamı müddetince bir nefer zam ta
vını ita. olunur.

MADDE 2. — İşbu kanun 1 Temmuz 1338 ta
rihinden itibaren meriyiilicradır.

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
ve Müdafaai Milliye Vekilleri memurdur.

5 Haziran 1338

Erzurum Mebusu 
Hüseyin Avni
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Türkiye B. M. Meclisi 
Muvazeııei Maliye 

Encümeni 
Aded 135

Ankara
24 Haziran 1338

Muvazeııei Maliye ve Müdafaai Milliye Encü
menlerinin müşterek mazbatası

Ordu zâbitanma bir nefer tayını itası hak
kında Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyle, 
Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey ve rüfekasımn 
teklifi kanunileri Muvazeııei Maliye ve Müdafaai 
Milliye encümenlerince müştereken tetkik edildi: 
Ordu heyeti zâbitanınm terfihi gayesine matuf 
bulunan işbu teklif at esas itibariyle muvafık gö
rülmüş ve müştereken tanzim kılınan lâyihai ka
nuniye merbutan Heyeti Celileve takdim olun
muştur.

Ahiren Müdafaai Milliye Vekâletince geri teş
kilâtından yapılan tasarrufat dolayısiyle işbu ra
yın zammının istilzam eylediği dört yüz bin lira
lık masrafın derdesti müzakere bulunan Müda
faai Milliye bütçesi taymat faslından, hiçbir şey 
ilâve edilmeksizin, temini itası mümkün görülmüş 
olduğundan işbu lâyihai kanuniyenin müstaceli
yet karariyle ve mevaddı saireyc takdimen müza
keresini arz ve teklif eyleriz.

Muvazenei Maliye Encümeni 
Reisi namına 

Kırşehir 
Yahya Oalib

Mazbata Muharriri 
Gaziariteb

Asıl teklifte ve esnayı müzakerede bahrî zâbi- 
tan mevzuubahsolmadığından bu cihete muha

lifim
Ali Cenanı

Kâtip
Çorum

Bütçesinin tetkikine taliki 
reyiııdeyim. 

îsmet

Aza
Mersin

Salâhaddin

Âza Âza Âza
Kayseri Edirne Sivas
Rifai Faik Rasim

Âza
Erzurum

Hüseyin Avni

Müdafaai Milliye Encümeni Reisi 
Sivas 
Vâsıf

Mazbata Muharriri 
İstanbul 
Ali Rıza

Âza
Trabzon

Âza
Karahisarı Sahib 

Ali

Kâtip
Mersin
Ziya

Âza
Eskişehir 

Eyüb Sabri

Âza
Ertuğrul

Osmanzade Hamdi

Âza
Karahisarı Sahib 

Ömer Lûtfi

Âza Âza Âza
Saruhaıı Gene İçel

Avni Ali Vâsıf Şevki

Mevaddı Kanuniye

MADDE 1. — Harbi hazırın devamı müdde- 
tincc berrî, bahrî, havai bilûmum erkân ve ümera 
ve zâbitan ile memurin ve mensubin ve esnafı as- 
keriyeye Yem ve taymat Kanununa tevfikan 
bir nefer zam tayını ita olunur.

MADDE 2. — Aynen itasına imkân olmıyan 
rnenatıkda zammı tayın beş yüz kuruş olarak

Ankara 1338

bütçelerinin taymat faslından bedelen ita olu
nur.

MADDE 3. — İşbu kanun 1 Temmuz 1338 
tarihinden itibaren meriyülicradır.

MADDE 4. —  işbu 'kanunun icrayı ahkâ
mına Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri me
murdur.
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Riyaseti

Cidali Milliyenin istilzam eylediği masari- 
fata kısmen karşılık olmak üzere 28 Şubat 1338 
tarihli Avans Kanununun üçüncü maddesi mu
cibince Muvazenei Umumiye dâhil ve haricin
de maaş ve ücurata zamimeten verilmekte olan tah 
sisatı fevkalâdei şehriyeden yüzde yirmi kat'edil
mekte olduğu malûmdur ve fevkalâde zaman
ların ihdas eylediği ve birçok müşkülât ve 
mahrumiyetler karşısında memurini mülkiye 
ve askeriyemizin ifa etmekte oldukları hidemat 
şayanı takdirdir. Ezcümle Türkiye Büyük Mil
let Meclisi ordularının son harekâtı taarruzi- 
vesi-, pek az bir zaman zarfında, muvaffaki
yetler ve muzafferiyetlerle tetevvücetmiş ve 
milleti necibemizin istiklâl ve istikbalini teh
dit eden mehaliki parçalamak ieiıı sarsılmaz 
bir kütle olduğunu bir da'ha göstermiştir. Bu

5/1397
Celileye

itibarla ordularımızın ilhrazettikleri bu parlak 
muzafferiyet vesilesiyle (Memurini mülkiye 
şimdilik müstesna olmak üzere) bilûmu-m ordu 
zâhitan ve mensubinin maaşlarından kat'edil
mekte olan yüzde yirmilerin badema tevkif edil
memesi için berveçhiâti teklifi kanuninin 
müstaciliyetle müzakere ve kabul olunmasını 
arz ve teklif eyleriz.

OO Eylül 1338
Erzurum Bursa Bolu

Âsim Necati T imalı Hilmi
Saruhan Kângırı Siird

Refik Şevket Tevfik Mustafa Sabri
Biga Van Erzurum

Hamdı Hakkı Durak
Erzincan Elâziz

Mehmed Emin Hüseyin

Maddei Kanuniye

MADDE 1. — 28 Şubat 13ı38 tarihli Avans 
Kanununun üçüncü maddesi mucibince bilûmum 
memurini Devlet meyanmda ordu zabıtan ve 
mensübini maaşatından kat'edilmiş olan yüzde 
yirmi 1 Eylül 1338 tarihinden itibaren tevkif 
olunmıyaeaktır.

MADDE 2. — İşbu kanun 1 Eylül 1338 tari

hinden itibaren meriyülicradır.

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
ve Müdafaa! Milliye Vekilleri memurdur.

M araş Tokad
Mehmed Hasip Rifat

Burdur Van
İsmail Subhi 8  oy sallı Tevfik

Riyaseti Celileye
5 Eylül 1338

Yüzde yirmi tevkifatın iadesinin memurini Kırşehir Muş
askeriyeye teşmili halinde bilûmum memurini Cevdet Kasım
mülkiyenin mahrum edilmemeleri hususunun Mu- Karahisarı Salıib Kângırı
vazenei Mâliyece nazarı itibara alınmasını arz ve Ömer Lîıtfi Neşet
teklif ejderiz. Konya Urfa Siverek

7 Evlûl 1338 Arif Bozan Lûtfi
Kângırı Maraş Gene Siverek Van Mardin

Yusuf Ziya Tahsin Celâl' Sırrı Tevfik Derviş
Tokad Yozgad Gene Mardin Mardin İsparta
Rifat Faik Fikri İbrahim Recep Mehmed Nadir
İzmit Mardin Kars Tokad Elâziz Mersin
Hamdi İbrahim Yusuf Ziya Hamdi Rasim Yusuf Ziya

( S. Sayısı : 13)
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— 4 —
Karahisarı Sakib Kastamonu Kırşehir

Ömer Lûtfi Sabri Sadık
Malatya Bitlis Gene

Hacı Bedir Vehbi Ali Haydar
Elâziz Yozvad Mardin
Haşan Ahmed Esad
Muş Siird Ergani

Abdülyani Mustafa Sabri Rüşdü

Ganik Kütahya Sinob
Şükrü Seyfi Abdullah

Aydın Karahisarı Şarki Kırşehir
Tahsin Mesud Rıza

Can'ik
Süleyman

Ankara

11 Eylül 1338

Mııvazenei Maliye Encümeni mazbatası

28 Şubat 1338 tarihli Avans Kanununun 3 
ncü maddesine tevfikan bilumum memurini dev
let meyamnda ordu zâbitan ve mensubini tah
sisatı fevkalâdelerinden kat’edilmekte olan 
% 20 lerin iadeten itası hakkında Erzurum 
Mebusu Âsim Bey ve rüfekasmm teklifi kanu- 
niyesiyle işbu teklifin memurin ve mensubini 
askeriyeye teşmili halinde memurini mülkiye
lim de nazarı dikkate alınmasına dair Tokad 
Mebusu Rifat Bey ve rüfekasmm takriri ve 
zâbitana bir nefer zam tayını itasına dair olup 
işbu tekliflerle tevhiden tekrar müzakeresi zım
nında encümene havale olunan lâyiha mütalâa 
ve tetkik olundu.

Maliye Vekili Beyefendinin huzuru ile bu 
bapta cereyan eden durudiraz müzakerat ve 
münakaşat esnasında berveçhiati muhtelif nı- 
katmazar dermeyan olunmuştur :

1. Gerek bir nefer zam tayını ve gerek 
% 20 lerin iadesi hakkmdaki tekliflerin tama
men reddi.

2. Zâbitana bir nefer zam tayını itası hak
kmdaki teklifin terkiyle gerek zâbitan ve ge

rek memurini saire tahsisatından kat’oluııan 
% 20 lerin iadesi.

3. Bir nefer zam tayınının kabulü ile ge
rek zâbitan ve gerek memurine % 20 lerin ia
deten itasına dair olan teklifin reddi.

Encümeııinizce işbu ıııkatı nazarın hiçbiri 
üzerinde ekseriyet temin edilememiş ve binaen
aleyh, keyfiyetin Heyeti Celilelerince halli tabiî 
bulunmuş olmakla bu baptaki evrak merbutarı
takdim kılındı.

Reis Mazbata M. Kâtip
Gazianteb Hakkâri Yazgad

Ali Cenani Mazhar Müfid Feyyaz Âli

Âza Âza Âza
Kayseri Muş Eızurum
Osman llyas Sami Âsim
Âza Âza Âza

Erzurum - İçel
Hüseyin Avnî

Âza
Kırşehir 

Yahya Galib

Mehmed Şevki

( S. Sayısı : 13 )

TBMM KÜTÜPHANESİ




