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B İ R Î N C Î G E L S E 
Bed'i müzakerat; saat : 1,40 

REİS — ikinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Ziya Hurşid Bey (Lâzistan), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Efendim celseyi küşadediyoram. 
Zaptı asbık hulâsası kıraat edilecektir. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci Celse 
Reisisani Adnan Beyefendinin tahtı Riya

setlerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası kıraıat 
ve tashihan kabul olundu. Burdur Mebusu is
mail Sııbhi Beyin, Memaliki Müstahlasa hakkın
daki ievayihi kanuniyenin, havele edilmiş olan 
her Encümenden üçer kişinin içtimaiyle tet
kik ettirilmelerine dair takriri kıraat olunarak 
aidoldnğu encümenlerin Makamı Riyasetçe içtima-
larmın temin ettirileceği tebliğ edildi. Iran Hükü
meti Başvekili ve Hariciye Nazırı Kıvamussaltana 
Mirza Ahmed Han'dan İran Sefarethanesi va-
sıtasiyle bir zefer tebriknamesi vâridolduğuna 

dair Hariciye Vekâleti tezkeresi kıraat ve mu-

kabeleten teşekkürname yazılması tensibediidi. 
Ertuğrul Mebusu Mustafa Kemal Beyin, düş
mandan istihlâs edilen ve edilecek olan mahal
ler ahalisine muavenet icrası hakkındaki lâyihai 
kanuniyenin her şeye takdimen müzakeresine 
dair takriri kıraat ve mezkûr lâyihai kanuniye 
ruznameye alındı. Kângırı Mebusu Tevfik 
Efendinin hariçten ithal edilecek koşum hayva
natından Gümrük Resmi alınmamasına dair lâ
yihai kanuniyenin takdimen müzakeresi hak
kındaki takriri reddedildi ve Celsei hafiyeye ge
çildi. 

(tkinci ve üçüncü celseler hafidir.) 
Dördüncü Celse 

Adnan Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde 
bilinikat. Tedrisatı iptidaiye Kararnamesinin on 
beşinci maddesinin tadiline dair lâyihai kanu
niye müzakere edilerek Maarif Vekili Vehbi Be

yin teklifi üzerine yeniden tetkik edibıek üze-
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re verilmiş tadil takrirleriyle Kavanin ve Mu-
vazenei Maliye encümenlerine havale edildi. 
Amasya İstiklâl Mahkemesi Reis ve Müddei
umumiliği için intihap icra edilerek âra tasnif 
edilinceye kadar Celse'tail olundu. 

Beşinci Celse 
Adnan Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde 

bilinikat Amasya İstiklâl Mahkemesi intihabına 
iştirak eden zevatın adedi nisabı ekseriyeti bul
madığı tebliğ olunup Cumartesi günü içtima 
edilmek üzere Celseye nihayet verildi. 

İkinci Reisvekili Kâtip 
Musa Kâzım Lâzistan 

Ziya Hurşid 
Kâtip 
Van 

Hakkı 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mü
talâa var mı? Zaptı sabık hulâsası aynen kabul 
edilmiştir. Evrakı varideye geçiyoruz. 

4. — LÂYİHALAR 

1. — Balıkhane Nizamnamesinin tadiline dair 
kanun lâyihası 

REİS — Efendim, Balıkhane Nizamnamesi
nin tadili hakkında İcra Vekilleri Riyasetinden 
mevrut lâyihai kanuniye var, Kavanini Maliye 
ve Muvazenei Maliye Encümenine veriyoruz. 

5. — TEZKERELER 
/. — Hıyaneti vataniye mücrimininden bir 

kısmının affı hakkındaki Kanunun tefsirine dair 
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi 

REİS — Hiyaneti vataniye mücrimininden 
bir kısmının affı hakkındaki Kanunun tefsirine 
dair İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi 
var, Adliye Encümenine veriyoruz. 

2. — Firar edip derdest edilen memurinden 
zecren asker olanlara maaş verilip verilmiyece-
ğinin tefsirine dair İcra Vekilleri Heyeti Riya-
reti tezkeresi 

REİS — Asker firarisi olan memurlara ma
aş verilip verilmiyeceğine dair İcra Vekilleri Ri
yaseti tezkeresi var. Adliye Encümenine havale 
ediyoruz. 
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3. — Trabzon Heyeti Tahkikıyesinin hareket 

ettiğine dair îcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tez
keresi 

REİS — Trabzon Heyeti Tahkikıy esinin ha
reket ettiğine dair İcra Vekilleri Riyaseti tez
keresi var efendim, okunacaktır : 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Trabzon Tahkik Heyetinin 17 . IX . 1338 

tarihinde mahalli mezkûrdan hareket eyledik
leri Heyeti Tahkikiye Reisi Bursa Mebusu Mus
tafa Fehmi Efendi Hazretlerinden mevrut 
17 . IX . 1338 tarihli telgrafnamede bildiril
mekle, arz olunur, efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisvekili ve 
Şer'iye Vekili 
Abdullah Azmi 

4. — Erkânı Harbiyei Umumiye Karargahı
nın seyyar karargâhtan addedilip edilmiyeceği 
hakkındaki tefsir talebinin bir an evvel intacına 
dair Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti tezke
resi 

REİS — Erkânı Harbiyei Umumiye Karar
gâhının seyyar karargâhtan addi hakkındaki 
tefsirin bir an evvel intacına dair Erkânı Har
biyei Umumiye Reisi Fevzi Paşa Hazretlerin
den mevrut telgraf var. okunacaktır : 

Ankara'da Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Erkânı Harbiyei Umumiye Karargâhı sey

yar karargâhtan madut olduğundan, 1 Ağustos 
1338 iptidasından itibaren mahiye onar liradan 
cephe zamlarının itası için Garp Cephesi Def
terdarlığına emir verildiği ve Marttan, Ağus
tosa kadar beş aylık için, bu baptaki maddei 
Kanuniyenin tefsirinin Heyeti Vekile kararı ile 
Meclise arz edildiği Maliye Vekâletinden 
27 . VIII . 1338 tarihli şifre ile işar buyurul-
muş olduğundan, keyfiyetin Heyeti Umumiye-
ye arziyle bir an evvel intacına müsaadelerini 
rica ederim. 22 .Minh 

Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi 
Fevzi 

REİS — Bu tefsir Kavanini Maliye Bncü-
meninde imiş, Meclisi Âlinize gelmiş, encümen
den geldikten sonra reyi âlinize vaz'edeceğiz 
efendim. Telgrafı da oraya havale edelim. 
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5. — Afyon Karahisar ve Dumlupınar muha-

rebatında yararlıkları görülen zabıtandan tak
dirname ile taltifleri icab edenlerin defterinin 
gönderildiğine dair Müdafaai Milliye Vekâleti 
tezkeresi 

REİS — Efendim Afyon Karahisar ve Dum
lupınar muharebatında yararlığı görülen zâbita-
nra takdirname ile taltifleri hakkında Müdafaai 
Milliye Vekâleti tezkeresi var, okunuyor dinli-
yelim. 

Ankara: 23 . 9.1338 
T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

Afyon Karahisar ve Dumlupınar muhareba
tında ve düşmanın takibatı esnasında uhdeleri
ne mevdu vazaifi fevkalâde bir surette ifa et
miş olmalarına mebni Başkumandanlıkça taltif
leri tasvip buyurulan sunuf ve rütebi muhteli-
feye mensup yirmi dört zabitin künyei mükem-
melelerini havi defterin lef fen takdim kılındığı 
mâruzdur. 

Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

Piyade Kaymakamı Hüseyin Hüsnü Bey bi
ni Ahmed Tophane, Sahra Topçu Kaymakamı 
Abdülkerim Bey bini Süleyman Yanya, Sahra 
Topçu Binbaşı Hüseyin Avni Efendi bini Hacı 
Ali Dersaadet, Sahra Topçu Binbaşı Mehmed 
Sadullah Efendi bini Salih Zeki Urfa, Piyade 
Yüzbaşı Nureddin Efendi bini Mustafa Kafkas
ya, Piyade Yüzbaşı Nihad Efendi bini Sami Se
lanik, Piyade Yüzhaşı Kemal Efendi bini Ah
med Akseki, Sahra Topçu Yüzbaşı Sıdkı Efen
di bini Hayreddin Selanik, Ağır Topçu Yüzba
şı îsmıail Sabri Efendi bini Süleyman Trablus-
g'arb, Ağır Topçu Yüzbaşı Ahmed Hıfzı Efendi 
bini Süleyman Deraliye, Ağır Topçu Yüzbaşı 
Fahreddin Efendi bini Ali Rıza Üsküdar, Sah
ra Topçu Yüzbaşı Mehmed Cemil Efendi bini 
Ahmed Dersaadet, Sahra Topçu Yüzbaşı Mus
tafa Saffet Efendi bini Halil Yanya, Sahra 
Topçu Yüzbaşı Kâzım Efendi bini Ahmed Bol
vadin, Piyade Mülâzimievvel îbralıim Edhem 
Efendi 'bini Ömer Hulusi Üsküdar, Piyade Mü
lâzimievvel Abdurraihman Efendi bini Mehmed 
Said Süleymaniye, Ağır Topçu Mülâzimievvel 
İbrahim Efendi bini Zübeyir Mustafâ Van, 
Ağır Topçu Mülâzimievvel Naşid Efendi bini 
Şükrü Üsküdar, Ağır Topçu Mülâzimievvel 
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Tayyar Vehbi Efendi hini İsa Bitlis, Sahra Top
çu Mülâzimievvel Kâzım Efendi bini Ahmed 
Hamdi İskilip, Sahra, Topçu Mülâzimievvel Ke
mal Efendi hini Haiid Filorine, Sahra Topçu 
Mülâzimievvel Mehmed Arif Efendi bini İbra
him Edhem Fâtih, Sahra Topçu Mülâzimisani 
Hüseyin Sabri Efendi bini Şükrü Sandıklı, Sah
ra Topçu Mülâzimisani Ahmed Pertev Efendi 
bini Ahmed Beykoz. 

REİS — Efendim, bu zevatın takdirname 
ile taltiflerini kabul edenler lütfen el kaldır
sın. (Kabul, sadalan) Müttefikan kabul edil
miştir. 

3. — AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 

/. — Lâzislan Mebusu Osman B/ye izin ve
rilmesine dair Divanı Riyaset kararı 

REİS — Efendim, mezuniyet hakkında Di
vanı Riyaset kararı vardır. Okunacaktır: 

Heyeti Umumİyeye 
Laz ıstan Mebusu Osman Beyin bir ay müd

detle mezun addi Divanı Riyasetçe tensibedilmiş 
olmakla Heyeti ümurniyenin nazarı tasvibine arz 
olunur. 

23 . IX . 1338 
B. M. Meclisi Reisisanisi 

Dr. Adnan 

REİS — Efendim, Osman Beyin mezuniye
tini kaimi edenler lütfen ol kaldırsın... Kaimi 
edilmiştir. 

6. — Zafer tebrikine dair Tiflis, Baku, Eri
van re. Roma mümessilliklerinden mevrut tel
grafların takdim olunduğu hakkında Hariciye 
Vekâleti tezkeresi 

REİS — Baku, Erivan, Tiflis, Roma mümes
sillerinin Hariciye Vekâleti vasıtasiyle gönder
dikleri zafer tebrik telgrafları vardır, sırası ile 
okunacaktır: 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Kahraman Ordu'muzun istihsal eylediği za

feri azîm münasebetiyle Tiflis, Bakıl, Erivan 
ve Roma mümessilliklerinden ve Hind Hilâfet 
Komitesi Riyasetinden gönderilen tebrik tel-
grafnameleri lef fen takdim kılınmıştır, efen
dim. 23 Eylül 1338 

Hariciye Vekâleti Vekili 
Dr. Rıza Nur 
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B. "M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

Kıymetsiz nisbetim ilelebet medarı mefha
retim kalacak olan Türkiye Büyük Millet Mec
lisi ile Hükümetinin ITııvvü himmeti ve Nccib 
milletimizin azmi bülendi sayesinde vücût-
peziri tekâmül olan kahraman Türk Orduları
nın, dehayi askerîsiyle şöhretşiar bir kuman
danı kiyaset perverin sevk ve idaresi tahtında, 
düşmanı becltıynete avni hakla havale ettikleri 
darabatı mütetabiaı hezimetin makhuriyetini 
m üş'ir Hariciye Vekâletinden mürsel ilk tel
graf nam ede münderiç. tebşirat, heyetimizi ve 
bütün Tiflis alıalii islâmiyesini garıkı süruru 
bipayan ve kalbi erini rehini minnet ve şükran 
eyledi. Veliyyülukul bir zindegii taze ile 
saha i cidale atılan milletimin bir cihanı husumet 
ve hiyanete karşı koyarak, bin müşkülât içinde 
kurduğu Türk Devletinin bünyanı rasanetine da
ha şimdiden bir mührü ebediyet vuran bu ııııı-
zafferiyatı celileyi müyesser kılan Cenabı kaadiri 
mutlak Hazretlerine arzı mahmedet ederken, 
azim ve kiyaseti talii bülendiyle hemayar olan 
zatı sâmilerine ve ulviyet unvanına bihakkın 
kes'bi istihkak eden Büyük Millet Meclisine ve hi-
dematı celilesine ona peyrev olan Heyeti Muhte-
remei Vekileye nâçiz tebrikâtmıı takdime müsa-
raat ederim. Daha dün aldığı bu zafer haberle
rini ve Sefarete tebşir tebriklerini tebliğ eden 
İttihat Şûrası Reisi Doktor Nerimanof yoldaşın 
verdiği sürurengiz tafsilât az zamanda şehrin afa
kini tutmuştu. Pürheyeeanı meserret olan Tiflis 
alıalii İslâmiyesi, önlerinde muzıka ve ellerinde 
Türk ve Sovyet bayrakları olduğu halde, Azer-
beyean'da bestelenmiş Mustafa Kemal Paşa mar
şını terennüm ederek, bugün saat üçte bayraklar
la donanmış olan Sef erat hane pişgâhma gelerek, 
izharı meserret ve arzı tobrikât eylediler. Kahra
man Ordumuzun gazasını tebrik ve Meclisi Âlile
rinin mücahedatı inkılâbperveranesini tevkir 
ve Türkiye ile dost ve müttefik Rusya ve Mave
rayı Kafkas Cumhuriyetleri arasında mevcut kar
deşlik rabıtalarını tebcil yolunda müşterek düş
manlarımızın makhuriyeti kâmile ve âcilesi sade
dinde iradedilen nıütaaddit nutukları ve bilhassa 
Şîi Müftüsü Efendi tarafından iradolunan pek 
ruhlu bir hitabeyi ve Ordumuzun selâmet ve mu
zafferiydi nihaiyesiyle şühedayı muhteremenin 
takdisi ervahı için edilen duayı beliği mütaakip 
tarafı âcizanemden dahi hareretli bir nutukla 
mukabele ve arzı tesekkürat olunmuştur. Bu teb-
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rikât ve hissiyatı kalbiyelerinin Meclisi Âlilerine 
tebliğini sureti mahsusada rica eden Cemaati 
muhtereme aynı terennümat ile İran Mümessilli
ğine ve Rusya General Konsolosluğuna ve Mave
rayı Kafkasya İttihat Şûrası Divanı Riyaset Da
iresine giderek oralarda da nutuklar iradiyle iz
harı hissiyat eylemiş ve İran Mümessili Ahnıed 
Han Rusya General Konsolosu yoldaş Lâblâta ve 
Divanı Riyaset âzasından yoldaş Medivanı tara
fından Türkiye ve Türk Ordusunu tebrik sade
dinde pek dostane nutuklar ile mukabele olun
muştur. 

Tiflis Mümessili 
Muhtar 

Çarp Cephesinde istihsal edilen ve işarı âli-
leriyle tebşir huyundan Büyük muzafferiyet-
ten dolayı burada bulunan bilûmum askerî ve 
mülki memurinimizle birlikte orduyu ve onu sevk 
ve idare eden mümtaz kumandanlarımızı ve Mec
lisimi/i kemali meserretle tebrik eder ve duydu
ğumuz hissi şükran ve iftiharı tarife lisanın kifa
yetsizliğini beyan ile milletimizin saadet ve selâ
metini temenni eyleriz efendim. 

Baku Mümessili 
Menıduh Şevket 

Eltafı sübhaniyeye müsteniden ahdüpeymanı 
millînin Türk tarihine altın kalemle kaydettire
ceği bu muzafferiyetin milletimize lâyık olduğu 
şan ve şerefi bahşettiren şanlı ordumuzun kahra
manlığı ile güzel İzmir'imizin istirdadı, şehit 
kanlariyle yoğrulmuş mübarek vatanımızın zelil 
düşmandan tathiri müjdelerine hissiyatınım en 
derin meserret duygulariyle malâmal arzı tebri-
kâtmıa, aralarında yaşadığım Erivan Türk hal
kının pek samimiyetkâr tebriklerini ilâveten tak
dim ile kesbi fahreylerim efendim. 

Erivan Mümessili 
Hayreddin 

OSMAN B. (Kayseri) — Reis Bey bu mü
messiller nereden çıkıyor?. Makinadan mı? Mecli
sin bu mümessillerin hiçbirisinden malûmatı yok. 

REİS — Müsaade buyurun, diğerleri de oku
nacak. 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Büyük milletimizin azim ve imanı karşısında 

düşmanı hunhar on beş gün zarfında tarumar ve 
muzafferiyeti kafiyemiz Anadolu'vu Yunan'a me-
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zar eyledi. Bahrisefidin perisi güzel İzmir'imize 
ve maderi vatandan muvakkat bir zaman için ay
ın lan aksamı sairemize yeniden ve ebediyen ka
vuştuğumuzdan dolayı Cenabı Kibriyaya bin ham-
düsena eyler ve Büyük Millet Meclisi ile Ordu
muzu samimî kalbimden tebrik eylerim. Güzel İz
mir'in mutena bir mahallinde, kendi sancağından 
gayrisinin önünde eğilmesini bilmiyen, vatanper
verliğini hayatını feda etmek suretiyle ibraz eyli-
yen şehidi mağfur Miralay Fethi Bey merhum 
namına bir âbide rekzini bir arkadaşınız sıfatiyle 
teklif eylemeyi vecibe telâkki eylediğim mâruz
dur. 11 . IX . 1338 

Roma Mümessili 
Celâleddin Arif 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Bravo, ya
şasın. 

7. — Zafer tebrikine dair Hinci Hilâfet Ko
mitesinden mevrut telgraf tercümesinin takdim 
edildiği hakkında Türkiye'nin Roma Mümessilli
ğinden mevrut telgraf 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Hind Hilâfet Komitesi Reisi tarafından aldı

ğım telgrafın aynen tercümesi zirde mâruzdur. 
Roma Mümessili 
Celâleddin Arif 

Hind İttihadı; Islâmın parlak muzafferiyet-
1 erinden dolayı Cenabı Hakka hamd ve meserre
t i azîmelerini beyan ederler. Mabı carinin seki
zinde bütün Hindistan'da mezahibi islâmive bir
leşerek müşterek gaye uğrunda bu vahidi fırsat-

• ta bir ahengitam ibraz etmişlerdir. Gazi Musta
fa Kemal Paşa Hazretlerini ve islâmm galip or
dusunu tebrik için, Hindistan'ın ve Afrika'nın 
her tarafından telgraflar yağıyor. İslâmm katî ve 
seri galebesi için yapılacak dualara ait haberle
rin vürudu intizarındayız. 

6. — MUHTELİF EVRAK 

/. — Zafer tebrikine dair muhtelif yerlerden 
gelen telgraflar 

R E İ S — Efendim; mahalli muhtelif eden mev
rut tebrik telgrafları var. Listesi okunacak : 

Şavşat Belediye Riyasetinden, Konya Ereğli-
si Müftüsünden, İstanbul'da, Beşiktaş'ta Sosyal 
Demokrat Fırka Reisi Doktor Ziya Beyden, Ar
danuç ahalisi namına Nahiye Müdürü tarafından, 
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Bursa'da Vali Vekili kadı Ali Kemal ve sair ma
hallî memurin tarafından, Fethiye Belediye Rei
si tarafından, Ermenek Kaymakamı tarafından, 
İnegöl ahalisi namına Belediye Reisi tarafından, 
Trabzon Valisi tarafından Kilis'te Gazianteb Me
busu Abdurrahman Lâmi Efendi tarafından, İs
tanbul'da Sabık Erzincan, Ermenistan Mümessili 
Yemur ve Meclisi Mebusan âzasından Bağır tara
fından, Haçin Müdafaai Hukuk ve Belediye reis
leri tarafından, Buldan Belediye Reisi tarafından, 
Mudanya Belediye Reisi tarafından, Niğde Mu
tasarrıflığından, Ermenek Müdafaai Hukuk Ri
yasetinden, Bor Müftülüğünden ve Belediye Ri
yasetinden, Göksu Kaymakamlığından ve Beledi
ye Riyasetinden, Iskilib'de misafireten mukim 
Musullular namına Eşraftan Medeni Efendi ta
rafından, İstanbul'da ayan âzasından on bir zat 
tarafından, İstanbul'da ayandan Yusuf Ziya Pa
şadan, Karaman'da Konya Mebusu Refik, Lâzis-
tan Mebusu Abidin, Menteşe Mebusu Edhem Bey
lerden, Hopa Belediye Riyasetinden. 

REİS — Ayan âzasından on bir imzalı bir tel
graf vardır. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — SevrMu-
hadesini kabul eden ayan yoktur. (Ayan yoktur; 
sadalarc) 

REİS — Malatya'daki İttihat ve Terakki Ku
lübü hakkında Kavanini Maliye Encümeni mazba
tası var. 

7. — TAKRİRLER 

/. —• Erzurum Mebusu Celâleddin Arif Be
yin, İzmir'de Yunanlılar tarafından §ehidedilen 
Miralay Süleyman Fethi Bey namına bir âbide 
rekzedilmesine dair takrir mahiyetinde telgrafı 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Reis Bey mü
saade buyurun, ona geçmezden evvel Celâleddin 
Arif Beyden gelen telgraf iki fıkrayı havidir. Bi
risi tebrikten ibarettir. Diğeri de Fethi Bey Mer
hum hakkında bir âbide rekzini ihtiva eden ikin
ci fıkradır. İkinci fıkranın reye konulması icabe-
der. (Muvafık; sesleri) 

YASİN li. (Gazianteb) — Bunun reye vaz'-
nıa lüzum yoktur. Müdafaai Milliye Vekâleti
ne gönderilir, orada icabı icra olunur. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Bunun reye vaz'ı 
bendenizce lâzımdır. Heyeti Vekileye havalesi 
doğru değildir. Meclis yapılmasını emreder. 
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Ondan sonra nereye havalesi icabederse, oraya 
gönderilir. 

REİS — Efendim müsaade buyurun; iz
mir'de şehidedilen Fethi Beye bir âfoide yap
mak... 

İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) — Reis Bey, 
âbide yapmak için mutlaka bir kanuna ihtiyaç 
vardır. Bu memlekette rekzedilecek çok âbi
deler vardır. O ayrıca tetkik edilecek bir mese
ledir. Binaenaleyh bu mesele kolayca halledi
lemez. 

RElS — Efendim âbide rekzini reyi âlinize 
vaz 'ediyorum. (Reye hacet yoktur sadaları) 

ÖMER LÛTFl B. (Amasya) — Efendiler 
Fethi Bey merhum namına âbide rekzetmek 
için birden bire Heyeti Aliyenin karar \jere-
miyeceğini bendeniz de bilirim. Ancak, izmir'in 
işgalinde oradaki Feri'd Paşanın kumanda he
yeti hiç ses çıkarmadı. Halbuki merhum Fet
hi Bey 'ki; arkadaşlarımızdan bâzıları bu zatı 

^pekâlâ tanırlar. Tek başına olarak bu işgale 
karşı koymak istemiş ve Yunanlılar (Yaşasın 
Venizelos) diye bağırmaya icbar ettikleri hal
de bunu dememiş ve masası başında süngülen-
miştir. Millet de bunun ruhunun tatyibi için 
bir âbide rekzini istiyor. Müsaade ederseniz 
bunu bir encümene havale buyurun. Meselâ; 
Müdafaai Milliye Ecümenine. O encümen dü
şünsün, vereceği karar Meclisi Aliye gelsin. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Efendiler 
biz o kaatilleri' tesit ediyoruz. Hükümet onla
rı bugün otomobillerle getiriyor. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Bu mil
lette binlerce fedakâr çıkmıştır. Harblerde ca
nını feda etmiştir, bunlar için ne yapılsa az
dır. Yalnız Fethi Bey hakkında yapılan mua
mele, Yunan vahşetinin bir delili celisidir. Bi
naenaleyh orada bir âbide rekzetmeli ve millet 
onu unutmamalıdırv ' Demelidir ki; filân za
manda buraya çıkan vahşi ve hımdar Yunan
lılar bir zabiti, bir Erkânı Harbi yaşasın Ve
nizelos demediği için, süngülemişlerdir. Bu za
bit, yaşasın, Venizelos dememiş ve süngülen -
mistir. Bu, ta ahfada yadigâr kalmalıdır. Bi
naenaleyh onlara nefret de umumi'leşnıeli, hiç
bir zaman aşağı inmemelidir. (Doğru sadaları) 
bir âbide yapılması haizi ehemmiyet birşey de
ğildir. Meclis tasvibeder, memleket yaptırır, 
izmir yaptırır. Hemen tahsisat vermek lâzım-
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gelmez. Bu fikrin tasvip ve ademitasvibini re
ye koymalıdır. 

FEYYAZ ALI B. (Yozgad) — Kaatilleri 
biz ne yaptık? 

YAHYA GALlB B. (Kırşehir) — Bilmi-
yoramı kaatiller hakkında yapılan muameleyi. 

MUSTAFA DURAK B. (Erzurum) — Efen
diler çok rica ederim, memlekette hizmet gö
renleri takdir edelim. Evlât ve ahfadımızın 
haklarını hiç olmazsa tarihte mahfuz bulundu
ralım. Fethi Beyi ben hiç görmemişim ve tanı
mam. Burada işitiyorum. Yunanlılar, eşkıya
lar izmir'e girdiği zaman, Hükümet onlara 
bir şey yapnaya cesaret edemiyor, bir şey söy
lemiyor. Mafevkinde bulunana kumandanlar 

bile bir şey diyemiyor, istanbul Hükümeti emir 
vermiyor. Fethi Bey bütün bulara rağmen sün
günün önüne gidiyor, süngüleniyor ve kıymet
li 'bir adam ölüyor. Tarih, elbette böyle adam
ları yâdedecektir. Millet ruhuna fatihalar it
haf edecektir. Fakat efendiler; yalnız ruhuna 
fatiha ithafiyle olmaz. Evet onun ve bütün şü
hedanın ruhlarına fatihalar ithaf ederiz. Fa
kat böyle 'kimselerin hiç olmazsa tarihte ebedî 
hâtıraları kalmalıdır. Bugünden sonra da bu 
memlekte fedakârlık edecek adamlar çoktur. 
Fakat bugün bu fedakârları böyle sükûtla ge
çirecek olursanız, emin olunuz ki; yarın mem
lekete fedakârlık edecek kimse bulamazsanız. 
Çok rica ederim, bunları takdir edelim, nam
larını hürmetle yâdedelim. ihtimal ki Fethi 
Beyin kendisine benzer arkadaşları da vardır 
onları da ihmal etmiyelim ve onların da nam
larına âbideler rekzedelim. 

HACI TEVFlK Ef. (Kângırı) — Efendiler, 
tarihi Osmani bu gibi şahametlerle, azametler
le doludur. Bu zevatı millet hiçbir zaman unut-
mıyaeak, namları tarihin sayfalarına geçecek
tir. Bugün, bu zat (hakkında Mecliste cereyan 
eden müzakereyi tarih alacak, kaydedecektir. 
Zabıtlara geçmiştir. (Kâfi değildir sesleri) 
Efendiler, biz şimdiye kadar yaşa Venizelos 
dememek için harbettik, ediyoruz, bugün bü
tün efradımız, bütün kadınlarımız yaşa Veni
zelos dememek için kağnı çekiyor... 

YAHYA GALlP B. (Kırşehir) — Valiniz 
bağırdı, kumandanınız bağırdı; tekmil oradaki 
zâbitan bağırdı. 

HACI TEVFlK Ef. (Kângırı) — Siz orada 
olsaydınız bağıracak mıydınız? 
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YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Ren ba

ğırmam. 
HACİ TEYFİK Ef. (Kângırı) — Öyle ise 

size de bir fi bide dikelini. (Handeler) 
YAHYA GALİB B. (Kırşehir) - Elbette.. 

Beni de Yunanlılar öldürseydi bana da bir fi bi
de rekzetmeniz lâzımdı. 

HACI TEVFİK Ef. (Kângırı) — Evet bu 
gibi müstesna zevatı unutmamak lâzımdır. Fa
kat efendiler, millet bu mübeccel zevatın âbide
lerini böyle kanunlarla değil, göğsünden çıka
rarak yapacaktır. Nitekim gazetelerde görüyoruz. 
Darülfünun Mektebi Mustafa Kemal Paşa Haz
retleri için bir âbide rekzetmeye karar veriyor
lar. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Darülfünun 
Mektebi olmaz Hoca Efendi. 

HACI TEVFİK Ef. (Devamla) — Binaen
aleyh buna: da millet karar verecek ve lâzımge-
len âbideleri rekzedecektir. Millet o kadar nan
kör değildir. Kendisine hizmet edenleri elbette 
takdir edecektir ve biz de takdir edeceğiz. Bun
ların (hepsini neticede yaparız. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetine 
dair bir takrir vardır. 

(Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir, reye vaz'ını teklif ederim. 

Erzincan Mebusu 
'-J:*™**' Emin 

ALİ KIZA B. (İstanbul) — Efendim bende
niz bir teklifte bulunacağım, müsaade buyurur
sanız bu hareket cidden çok kadirşinaslıktır. 
Hakikaten efendiler Süleyman Fethi Bey çok 
büyük bir hizmet ve fedakârlıkta, bulunmuştur. 
Buna 'hiç. şüphe yoktur. Fakat, Süleyman Fethi 
Beyle beraber, aynı harekette bulunan birçok 
arkadaşları vardır. Eğer muvafık buluyorsanız, 
her memlekette olduğu gibi, İzmir'de de bu su
retle müdafaada bulunarak, şeh i d olanların esa
misini tahkik ederek, onların namına güzel 
bir âbide yapalım ve üzerine bu zevatın esami
sini muhtevi levhalar koyalım. Eğer Heyeti 
Al iyeniz bunu tas-ribediyorsanız bir encümene 
gönderelim, muamelesi yapılır, gelir. Bu su
retle bir kanun çıkar. En doğrusu bu olur efen
dim. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Bu 
teklif Heyeti Vekileve gitsin, daha emsali varsa 
orada düşünürler. 
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REİS — Efendim müzakereyi kâfi görenler 

lütfen el kaldırsın. Kâfi görülmüştür. 
Gazianteb Mebusu Yasin Beyin takriri vardır. 

Okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Merihmn Şehid Fethi Bey namına İzmir'de 

bir âbide rekzi hakkındaki, Roma Mümessili Ce-
lâleddin Arif Beyin teklifiyle, bu ve emsali 
kahraman ve fedakârların kimler olduğu ve ne
relerde isimlerine âbide refczedihııesi lüzumunun 
şimdiden derpiş edilmesinin Erkânı Harbiyei 
Uimumiye ve Müdafaa i Milliye Vekâletlerine teb
liğini teklif ederim. 

25 Eylül 1.338 
Gazianteb 

Yasin 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Müsaade bu-
yuruluyor mu efendim? Bu gibi teşebbüsat, teşeb
büsat ı milliyedir. Memleket erkân ve belediyele
rine ait işlerdir. 'Katiyen buna Hükümet ve Mec
lis karışmamalıdır. • 

YAHYA GALlB B. (Kırşehir) — Milletle 
Meclis birdir. 

REİS — Gazianteb (Mebusu Vasin Beyin teklifi, 
bu ve emsalini takdir etmek üzere Müdafaai Mil
liye ve Erkânı Harbiyei Umumiye Vekâletlerine 
havale edelim diyor. Bunu reyi âlinize vaz'-
ediyorum. Havalesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. Müdafaai Milliye ve 
Erkânı Harbiyei Umumiye Vekâletlerine gön
deriyoruz. 

2. -~ Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Gediz 
ahalisinin Büyük Millet Meclisine, Orduya ve 
Başkumandana arzı şükran ettiklerine dair tak
riri 

REİS —- Efendim Kütahya Mebusu Cemil 
Beyin bir takriri var: 

Riyaseti Celileye 
Dairei intihabiyem mu/af atından olup kırk 

bin nüfusu ihtiva eyliyen Gediz kazası sekenei 
n mum iyesi namına Gediz Belediye Reisi Edhem 
B.eydeıı aldığım bir telgrafta gerek kendilerinin 
ve gerek diğer aksamı meşğulei vatanın vahşi, 
zalim, alçak Yunanlıların payı mülevveslerinden 
kurtarıldığından dolayı Büyük Millet Meclisine 
ve maazâbitan ordumuzun bütün kılmanda heye
tiyle Gazi Başkumandan Paşa Hazretlerine ve 
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muzaffer, şeci ordumuzun şanlı Mehmedciklerine 
derin bir samimiyetle arzı şükran edilmekte ol
duğundan, keyfiyeti Heyeti Celilelerine arza 
vesatatla kesbi fahreylerim efendim. 

25 Eylül 1338 
Kütahya 

Cemil 
(Cevap yazılsın sesleri) 

8. — MAZBATALAR 
1. — Malatya Mebusu Lûtfi Beyin, Malatya-

duki ittihat ve Terakki Kulübünün mahalline 
terkine dair kanun teklifi ve Kavanini Maliye 
Encümeni mazbatası (2/522) 

REİS — Malatya'daki Ittihad ve Terakki 
Kulübü hakkında Kavanini Maliye Encümeni 
mazbatası var. 

2. — Aşar hissei ianesi küsuratı munzamması 
hakkında kanun lâyihası ve Kavanini Maliye 
Encümeni mazbatası 

REİS — İdarei husıısiyelere ait aşar hissei 
ianesiyle küsuratı munzamına hakkında Muva-
zenei Maliye Encümeni mazbatası var. 

3. -— Seferi Zam Kanununun tefsirine dair 
İcra Vekilleri Riyaseti teskeresi ve Kavanini Ma
liye Encümeni mazbatası 

REİS — Seferi Zam Kanununun tefsirine 
dair Kavanini Maliye Encümeni mazbatası var. 

4. — Harice altı ay müddetle hayvanatı baha
riye ihracının men'i hakkında kanun lâyihası ve 
İktisat Encümeni mazbatası 

REİS — Hayvanatı bakariye ihracatının 
men'i hakkındaki lâyihai kanuniyeye dair İktisat 
Encümeni mazbatası var. Bunları ruznameye alı
yoruz. Evrakı varide bitmiştir. Amasya İstiklâl 
Mahkemesi Reisiyle müddeiiumumisi intihabı var. 
Sıhhiye Vekili intihabı var. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Reis 
Bey, Memaliki Müstahlasa ahalisine muavenet 
hakkında bir Kanun vardı. Onun her şeye terci-
han müzakeresini teklif ediyorum. 

REİS — Matbuat bütçesi var. Btibba, Bay
tarlar Kanunu var, Ankara'da bir İstiklâl Mah
kemesi teşkili hakkında Heyeti Vekile Riyasetinin 
tezkeresi var. Suruç Kaymakamı sabıkı İhsan Bey 
hakkındaki mazbata var. Memaliki Müstahlasa 
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ahalisine muavenet icrasına dair lâyihai kanuni
ye var. Memaliki müstahlasa teşkilâtı hakkında 
lâyihai kanuniye var. Bunların hepsi ruznamede-
dir. Hangisinin evvel müzakere edileceği Heyeti 
Celilenize aittir. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSVEKÎLİ 
ABDULLAH AZMİ Ef. — Memaliki Müstahlasa 
hakkındaki Kanunun müzakeresini teklif ediyo
rum. Eğer intihap yapılacaksa yapılsın. Ondan 
sonra müzakere ederiz. 

REİS — Efendim o da Heyeti Celilenizin ka
ra riyle ruznamededir. 

2. — ÎORA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

1. — Sıhhiye Vekâleti için intihap 

REİS — Efendim Sıhhiye Vekili intihabı var. 
Bu intihabı mı evel yapalım? Yoksa.. (Sıhhiye 
Vekili intihabını yapalım sesleri) Sıhhiye Vekili 
intihabına mı bağlıyalım efendim? Şimdi Sıhhiye 
Vekâleti intihabına başlıyoruz. 

(Âra istihsal olundu.) 
Efendim Feyyaz Âli B. (Yozgad) , Kâzım 

Hüsnü B. (Konya), Nebil Efendi (Karahisarı 
Sahib) arayı tasnife memur edildiler. Efendim 
âra tasnif edilinceye kadar Memaliki Müstahla-
saya ait Kavaninin müzakeresine başlıyoruz. 

9. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Düşmandan istihlâs olunan ve edilecek 
olan mahallere muavenet hakkındaki 31 Teşrini
evvel 1337 tarihli Kanuna müzeyyel kanun lâyi
hası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Düşmandan istihlâs edilmiş ve edilecek olan 

mahallere muavenet hakkındaki 31 Teşrinievvel 
1337 tarihli Kanuna zeylolmak üzere İcra Vekil
leri Heyetinin 18 . IX . 1338 tarihli ietimaında 
kabul edilen lâyihai kanuniye raptan takdim kı
lınmıştır. tfayı muktazasiyle neticesinin işarına 
müsadei devletlerini rica ederim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 

Esbabı Mucibe mazbatası 
Düşmandan istirdadedilen ve edilecek olan 

I mahaller ahalisine muavenet hakkındaki 31 Te§-
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rinievvel 1337 tarihli Kanunda, fakrü zarureti 
tebeyyün edenlere meccanen zahire tevziine ve 
tahrip ve ihrak edilen mebaninin inşasına muk-
tazi kereste bedelinin teminine ait tahsisatın sarf 
edilemeyip senei hal iyede istimal olunabilecek ba
kiyenin ademiki f ayesine ve bu kere düşmandan 
istihlâs olunan memleketlerde tahribedilen ma
hallerin inşa ve tamiri için beş yüz bin liralık 
tahsisata ve gerek işbu tahsisattan gerek 31 Teş
rinievvel 1337 tarihli Kanun ile verilip yalnız 
1338 senesinde istimali mümkün olan bakıyei 
tahsisatın 1339 senesinde dahi sarf ve istimaline 
lüzumu katı görülerek bunu tem inen ve mezkûr 
31 Teşrinievvel 1337 tarihli Kanuna tezyilen tan
zim olunan lâyihai kanuniye lef fen takdim kılın
mıştır. 

1.8 .Eylül 1338 

Kanun lâyihası 

Düşmandan istihlâs edilmiş ve edilecek mahal
lere muavenet hakkındaki 31 Teşrinievvel 1338 
tarihli Kanuna mevaddı âtiye tezyiledilmiştir. 

MADDE 1. — Tahribedilen mahallerin mü-
ceddeden inşa ve tamiri için Maliye bütçesinde 
açılacak (V 99) faslına beş yüz bin lira tahsisat 
vaz'olunmuştur. Mezkûr tahsisatın sureti sarfı 
îcra Vekilleri Heyeti tarafından tanzim edilecek 
bir talimatname ile temin edilecektir. 

MADDE 2. — 31 Teşrinievvel 1337 tarihli 
Kanun ile sarfına mezuniyet verilen bir buçuk 
milyon lira ile birinci maddede mürakkam beş 
yüz bin liradan 1338 senesinde sarf edilemiyen 
kısmın 1339 senesinde dahi sarfına devam edile
cektir. 

MADDE 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
meriyülicradır. 

MADDE 4. — İşbu kanunun icrasına Heyeti 
Vekile memurdur. 

18 . IX . 1338 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İera Vekilleri Heyeti Reisi fer iye Vekili 

Hüseyin Rauf Abdullah Azmi 
Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 
Hini imzada bulunmadı Rifat 

Dahiliye Vekâleti Vekili Hariciye Vekili 
[Mehmed Atâ Yusuf Kemal 
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Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 

Maarif Vekili 
Mehmed Vehbi 

Nafıa Vekili iktisat Vekili 
Feyzi Mahnmd Esad 

Sıhhiye ve Muaveneti Erkânı llarbiyei Umumiye 
içtimaiye Vekili Vekâleti Vekili 

Dr. Fuad ilini imzada bulunmadı 

Muvazenei Maliye mazbatası 
Düşmandan istirdadedilen ve edilecek olan 

mahaller ahalisine muavenet hakkındaki 31 Teş
rinievvel 1337 tarihli Kanuna zeylolmak üzere 
İcra Vekilleri Heyetinden mevrut ve Meclisi 
Âliden Encümenimize muhavvel 18 . IX . 1338 
tarihli ve 1843 numaralı lâyihai kanuniye En
cümenin 21 Eylül 1338 tarihli içtimaında ve Ma
liye Vekili Hasan Fehmi Beyefendinin huzu-
riyle mütalâa ve tetkik olundu. Teklifi vâki 
esas itibariyle kabul ve lâyihai kanuniye tadi-
len bittanzim Heyeti (Mil elerine arz edilmiş ol
makla keyfiyetin ehemmiyet ve müstaceliyeti
ne mebni mevaddı saireye takdim en müzakeresi 
rica olunur. 

Reis Mazbata Muharriri 
Gazianteb Hakkâri 
Ali Cenani Mazhar Müfid 

Kati]) Âza Âza 
İçel Kayseri 

Mehmed Şevki Osman Nuri 

Düşmandan istihlâs edilmiş ve edilecek ma
hallere muavenet hakkındaki 31 Teşrinievvel 
1337 tarihli Kanuna mevaddı âtiye tezyil olun
muştur : 

Lâyihai kanuniye 

MADDE 1. — Tahribedilen mahallerde muh
tacı muavenet olanların meskenlerinin tamiri 
ve müceddeden hane ve baraka inşası için Ma
liye bütçesinde açılacak (V/99) faslına beş yüz 
bin lira tahsisat vaz'olunmuştur. İşbu tahsi
satın sureti sarfı İcra Vekilleri Heyeti tarafın
dan tanzim edilecek bir talimatname ile tâyin 
olunur. 

MADDE 2. — 31 Teşrinievvel 1337 tarihli 
Kanun ile sarfına mezuniyet verilen birbuçuk 
milyon lira ile birinci maddede mürakkam beş 
yüz bin liradan 1338 senesinde sarf edilemiyen 
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kısmının 1339 senesinde dahi sarfına devam edi
lecektir. 

MADDE 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 4. — İşbu kanunun icrayı ahkamına 
Icrto Vekilleri Heyeti memurdur. 

MEHMKD ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Salıib) 
— Hunhar ve tahripkâr düşmandan istihlâs edi
len memleketlerimizde yapılacak birçok şeyler 
vardır. Bütün köyler hemen tahribedilmiş, şehir
ler harabezara döndürülmüş bir haldedir. Bu se
bepten birçok muhtacı muavenet zürra vardır. 
Oku lirin şu muavenet mavuzıalehine sarf edilmek
le beraber, belki bu miktar kifayet etmiyecektir. 
Elbette Hükümetimiz ihtiyaç; gördükçe yeni bir 
tahsisat istiyeceğinden ümit varım. Yalnız bu tah
sisatın daha nâfi, daha müsmir bir halde sarf 
edilebilmesi için bendeniz meşhudatımı da ilâve 
etmek istiyorum. Düşmandan alınan birçok üsera 
vardır. Bu üserayı köylerin, şehir ve kasabaların 
imar ve ihyasında istihdam etmek lâzımdır. Bun
lara böyle beyhude1 ekmek yedirmemek lâzımdır. 
Yaptıkları yangınları, elleriyle yıktıkları köyleri 
yine kendi elleriyle yaptırmak ve icabında hal
kın talebi ol inak üzere, yine onların yiyeceğini ve
rerek evini ve çiftini yaptırmak için onlara dahi 
vermek lâzımdır. Bu gayet haklı bir şeydir. 
Eğer biz zarar ve ziyanımızı tazminat olarak 
sulh konferansında alacağımıza bırakacak olur
sak, işte Pıransızlar! İşte Almanlar, yani Fran
sızlar memleketlerinde yapılan tahribatı henüz 
Almanlara yaptıramamışlardır. Binaenaleyh bu
gün biz âzami mevcuttan istifade ederek, bu esir
leri çalıştırmak ve ondan sonra köylüye bir an 
evvel yardım için, onlara bir ev ve bir miktar 
tohum vermek zarureti karşısındayız. Bu vazife
mizi yapmıyacak olursak çok korkarım memle
kette mühim bir buhran hâsıl olacaktır-AT ekin, 
zeriyat itibariyle gelecek sene çok müşkülât çe
keceğimiz melhuzdur. Bu kanunun heyeti urnil
miyesinin kabulüne taraftar olmakla beraber, üse-
radan istifade edilmesi hakkında bu kanuna bir 
kayıt konulmasını teklif ediyorum. 

SOYSALLI İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) . 
— Elendim kurtulan memleketlerin tamiri için 
Maliyeden tahsisat istenirken bendeniz de, elde 
bulunan üseredan istifade olunmasını söyliyecek-
tim. Şükrü Beyefendi bunu söylediler. Memleke-
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timizin tarzı inşası kerpiçle ev yapmak olduğu 
için, bu esirlere kerpiç kestirmek suretiyle on
lardan pek güzel istifade etmiş oluruz. İstihba
ratıma nazaran, Müdafaai Milliye Vekâleti her 
kazaya bir bölük esir verecekmiş. Fakat bir bö
lük esir azıdır. Temenni edelim ki, bunu biraz 
daha fazla versinler. Ondan maada Fransa'nın 
Şimali de biliyorsunuz ki, Alamanlar tarafından 
tahribedilmiştir. Orada yapılan bir usul vardır. 
Bu usulden biz de istifade edelim, o da; büyük 
inşaat şirketlerini çağırarak, onlara yaptırtmalı-
yız. Bit suretle hem daha ucuza mal olur, hem 
de bir usulü muntazama altında işler cereyan et
miş olur. Malzemesi kısmen bizden, sonra üsera-
dan, yetişmiyen amelenin bir kısmı bizden ol
mak şartiyle diğer bâzı buluıımıyan malzeme 
bedeli hariçten ve bizden tedarik edilmek su
retiyle işi şirketlere tevdi edebiliriz. Bunlar 
olmazsa, zaten açıkta evsiz kalan meımaliki 
müstahlasadaki halkın hali haraptır. Nüfus git
tikçe azalmaktadır. Böyle olmazsa, bir kat da
ha zayiat vermiş oluruz. Bendeniz hem esirler
den ve hem de şirketlerden istifade edilmesini 
teklif ediyorum. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ MAZHAR MÜFİD B. 
(Hakkâri) — Efendim malûmunuzdur ki, 31 
Teşrinievvel 1337 tarihli bir kanunumuz var, 
bu kanun düşmandan istirdadedilen ve edilecek 
olan mahaller ahalisine muavenet hakkındadır. 
Biz o kanunla, istirdadedilen ve edilecek olan 
mahaller ahalisine üç cihetten muavenet edecek
tik. Yani üç madde muavenetin şeklini gösteri
yor. Maddenin birinde istihlâs edilenlere mecca-
nen yemeklik ve tohumluk vermektir ki, bunun 
için 500 bin lira kabul edilmiştir. Diğer madde ^ 
ile de bunlara vesaiti nakliye ve hayvanat tevzii 
için tahsisat konuluyor... Bu da meccanendir, 
oldu iki. Diğer bir maddemiz daha var. O da do
kuzuncu maddedir. Üç sene müddet zarfında, üç 
müsavi taksitle tavizan tohumluk verilecekti. 
Onun için de 500 bin lira konuluyor. Görülü
yor ki, bu kanunda yakılan, yıkılan haneler için, 
yalnız ashabının ormanlardan kat'edeceği keres
teler bedeli almmıyacağından maada bir muave
net yoktur. Halbuki; bu defa teklif olunan ka
nunlar encümence tetkik olundu ve cereyanı mü
zakerede şu kanunu zeylolarak yapmaktan mak
sadımız haneleri olup da yıkılanların yalnız or
manlardan bedava kereste kafiyle iktifa olun-
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masını değil, bir miktar da nakden kendilerine 
muavenet için, bir maddei kanuniye yapıldı. De
mek ki: Tohumluk ve hayvanattan başka köyle
ri, kasabaları imar için, kanunda bir sarahat 
olmadığından., bu istirdadolunan ve istirdadedi-
lecek olan mahallerin imaratına sarf edilmek üze
re hu Tahsisat Kanununu yazdık. Söz söyliyen 
arkadaşlarımız bu kanunu kabul ile beraber; ge
rek Şükrü Beyefendi, gerek İsmail Subhi Bey
efendi üseradan istifade edilmesini beyan ile bu
nun kanuna ithalini beyan buyurdular. Malûmu 
ihsanınızdır ki, şimdi biz üsera için, bir mad
dei kanuniye koyarsak, bilmiyorum, ne dereceye 
kadar musibolur? Fakat o kanunda deniyor ki; 
i 'marıtm şekli sureti hakkında bir talimat ya
pılacaktır. Zannedersem, üsera meselesini o ta
limatta zikredersek daha ımuvafı'k olur ve zaten 
şimdiden haber alıyoruz ki Garp Cephesinde... 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sabib) — 
Onların, istihdamı kabul edilsin de talimatta zik
redilsin. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Zaten 
Şükrü Beyefendi de onu tasvip buyuruyorlar, 
talimata geçsin diyorlar, zaten zapta geçmiştir. 
Zannederim ki bütün arkadaşlarımız da bunu 
kabul eder. (Şüphesiz sesleri) Bunu talimatna
meye dercederiz. Zaten Garp Cephesi Kuman
danı da gerek üseranın ve gerekse fazla, askerle
rin bu i'maratta istihdam edilmesi için,emir ver
miştir. Binaenaleyh muvafık görülüyorsa, ka
nunun heyeti umumiyesi hakkındaki müzakere
yi kâfi görelim, maddelere gecelim efendim. 
(Müzakere kâfi sesleri) 

ŞRREF B. (Edirne) — Efendim, yurdu ha-
rabdlanlarm acısını kendim batmış olduğum için, 
bu sureti tamir hakkında bendeniz de bir iki 
kelime söyliyeceğim, dinlemenizi rica ederim. 
En muvafık tedbiri İsmail. Subhi Beyefendi söy
lemiştir. Bizim yeşil diyarımızı istilâ eden 
Bulgarlar oradan çekildikten sonra kırk bin yı
kılmış hane bırakmışlardı. O zaman da aynen 
böyle bir kanun yapılmıştı ve Hükümet aynı 
muaveneti yapmıştı. Fakat kalbul edilen İra mu
avenet orada bir veejhi tatbik bulamamıştır. 
Çünkü muntazam mesai altında çalışmak: için o 
mesaiyi derulıde ederek işi yürütecek idare me
murları lâzım, bizde buna en ziyade muvaffak 
olan, içimizde bulunan arkadaşımız İstanbul Me
busu Neşet Beyefendidir. Yalnız Neşet Beyin 
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kabası hakikaten ihya edildi. Sebebini söyliye-
yim : Tohumluk olarak ahaliye verilen zahireyi 
halk açlıktan ekmek yapıp yedi, çünkü açdı. 
î'marata gelince; üserayı istihdam etmek kanun
da mevzuubalısolmaz. Çünkü Bulgaristan kendi 
yollarını bizim esirlerimize yaptırmıştır. Hattâ 
Yunanistan da yollarını bizim esirlerimize yap
tırdı. O halde esiri eri çalıştırmamak demek ne 
demek? Esirler çalışabilir. Yalnız Hükümet 
yapacağı talimattan evvel hangi •Vekâletimiz 'bu
nunla alâkadar ise o Vekâletimiz bundan sonra 
yapılacak şeylerin daha muntazam olmasını is-
tihdafen mutlaka şirket usulünü kalbul etmek 
lâzımgelir. Şirket usulü iki suretle memleketi
mize nâfidir. Bir kere suiistimalâta mâni ola
cak, sonra da memleketimizde daha sıhlii evler 
yapılmış olacaktır. 

Üçüncüsü de, Hükümetin kontrolü altına 
girmiş olan bir şirkete Hükümet, umumi kon
trolünü koymuş olur. Binaenaleyh bu olmalıdır. 
Yine üseradan istifade edilmeli ve talimatta bu 
şirket usulünü kabul etmeye sâi kaydı da her 
halde Hükümet kabul etmelidir. Maksadı âciza-
nen budur. Çünkü biz bunu tecrübe ettiğimiz 
için fenalığını gördük. Onun için Heyeti Ali-
yenize arz ediyorum. (Müzakere kâfi sadaları) 

REİS —- Heyeti umumiyesi hakkında mü
zakereyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Mü
zakere kâfi görülmüştür. Maddelere geçiyoruz. 

Düşmandan istilâs edilmiş ve edilecek mahal
lere muavenet hakkındaki 31 Teşrinievvel 1387 

tarihli Kanuna müzeyyel Kanun 

"MADDE 1. — Tahribedilen mahallerde muh
tacı muavenet olanların meskenlerinin tamiri 
ve müceddeden hane ve baraka inşası için Ma
liye bütçesinden açılacak (Y 99) faslına beş 
yüz bin lira tahsisat vaz'olunmuştur. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efen
dim burada beş yüz bin lira memaliki muş
ta hl asa için yardım konuyor. Tahribat miktarı 
ile kanunen vaz'olunan parayı hesabediyoruıvf. 
Bunlar tedabiri âcile olarak ittihaz olunuyor. 
Bendeniz orada meskensiz *ve iktisadiyatı hır
palanmış, tohumsuz, hayvanatsız kalan halk üze
rinde, yalnız bir şekil mahiyetinde olan şu ka
nunun yapacağı faicleyi bir türlü anlıyamı-
yorum. Hükümet bir şekil takarrür ettirecek 
ve yıkılan evleri yaptıracak. Bunları inşallah 
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yıkanlara yaptırmak bizim vazifemizdir. Bun
ları yaptırmakla beraber halihazırda paramız 
varsa o köylülere saban celbetmek, sonra efen
dim öküz almak lâzımdır. En birinci vazife
miz buradan bağlıyacaktır. Ev sonradan da 
yapılır, köylü bugün birbirinin yanına soku
lur. Bunu ikinci bir ihtiyaç telâkki eder. Müm
kün olursa Şark'tan, Garp'tan oraya çift hay
vanatı mubayaası için, İktisat Vekâletinde pa
ra vardır, o da sarf edilmelidir. Muavenet et
mek için bu kanunla1 vereceğimiz para kâfi 
gelmez efendiler. Ev yaptırmak hususunu köy
lüye bırakınız, o yapar. Yalnız, bugün onun 
ihtiyacı ve sizin ne kadar paranız varsa, bir 
milyon, beş milyon ne kadar paranız varsa, 
öküze, tohuma, sabana vererek o halkın elini 
işletiniz, yoksa bu para ile ne o yanan evler 
yapılır, ne de bir iş yapılır. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Yal
nız köyler değildir, şehirler de vardır. 

HÜSEYİN AVNt B. (Devamla) — Şe
hirler de öyle efendim. Şehirleri, köyleri yapa
cak, köylülerin sabanıdır. Bu para çivi para
sı değildir. Beş yüz bin liralık çivi celbedildi 
deseydi Hükümet, daha iyi isabet ederdi. Bu 
beş ^'üz bin lira kime yetişecektir? 

MAZILAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Yar 
birader; tohumluk filân var. 

HÜSEYİN AYNİ B. (Devamla) — Hayır 
efendim,, tohumluk filân" ne kadar paramız 
varsa, mümkün olursa on milyon verelim, iki 
yüz bin lira ile, beş yüz bin lira ile bu olmaz, bu 
para köylünün iktisadiyatını düzeltmez, çiftçi 
dışarda yatar. Kendisine bin tane ev yapar. Hü
kümet muavenete yanlış yerden başlamıştır. 
Böyle olmaz, bu beş yüz bin lira hiçbir yarayı 
sarmaz. Bu para ile çivi bile alınmaz. Halbuki 
beş yüz bin lira ile tohum getirirseniz, hayvan 
getirirseniz daha iyidir, onu da yapacağız, di
yorlar. (3rayı da yapamazsınız, efendiler. Ne 
paranız varsa iktisadiyata dökünüz. Köylüye 
ormanları açınız. Onlar kendi evini yapar. Bu 
şekil bir muavenet mahiyetinde değil, bir gös
terişten başka, bir şey değildir. Kim ne derse 
desin. Elinizde ne paranız var ise, onu tohuma 
veriniz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Efendiler, istenilen beş yüz bin lira 
bugün tedabiri âcile için ne yapmak lazımsa ora-
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ya sarf edilecektir. Beş yüz bin lira ile beş mil
yon lira ile Yunan ordusunun Anadolu'da yap
mış olduğu tahribatın tamirine imkân olmadı
ğını bir daha derhatır edelim. Köyleri yaptır
mak, kasabaları yaptırmak ve yeniden meyda
na getirmek için en münasip ve en güzel bir fi
kir olarak arkadaşlar buyurdular ki ; şirketler
le müzal^re ederek, esaslı bir surette bir nıııa-
melei maliyeye girmekle mümkün olabilecektir. 
Bu beş yüz bin lira; vakitler tamdır; Sonba
hardayız; Bir ay sonra yağmurlar, karlar baş-
lıyacaktır; birçok halk açıktadır. Bunlar için 
barakalar yapmak, ötede beride çinkolar kal
mış, onları toplatmak, hiç olmazsa yağmurdan 
siper edecek tedabiri âcile için sarf edilecek pa
radır. Eskişehir, Afyon Karahisar, Uşak'tan 
son bir hafta zarfında .beş, altı telgraf gelmiş
tir. Alelacele bir surette çivi parası veya şu pa
rası, bu parası olmak üzere, inşaat için birer 
miktar havale gönderin! Bunları hiç. olmazsa 
açıktan kurtaralım. Ordu bugünkü vaziyetinde 
âzami muavenetini sarf ediyor. Asker de veri
yor, esir de veriyor. İcabında iaşe de veriyor. 
Fakat arz ettiğim gibi kışa kadar ne mümkün 
ise onu yapacağız. Daimî ev yapmak, müeedde-
don mesken yapmak bugün için, yarın için 
mümkün olmadığı hakkında bendeniz de Heyeti 
(•elilenizle hemfikirim. Fakat ahaliyi bütün bü
tün açıkta bırakmak da doğru değildir. Hiç ol
mazsa tamiratı basite ve baraka, çadır şeklinde 
birtakım şeyler meydana getirerek yaştan, kar
dan, şundan, bundan kurtarmak için, ne yap
mak mümkün ise, bunu yapmak içindir bu.. 

Hüseyin Avni Bey, öküzden, tohumdan bah
settiler. Öküz, tohum için zaten mevcudolan ka
nunda beş yüz bin lira hayvanat için, beş yüz 
bin lira tohum için, diğer beş yüz bin lira da 
iaşe için geçen seneden tahsisatımız vardır. 
Bundan üç yüz bin küsur lirası sarf edilmiştir. 
Bir milyon küsur bin lirası kalmıştır. Şimdi beş 
yüz bin lirayı da buna ilâve ettiğimiz takdirde 
senei maliyenin nihayetine dört ay kaldı, dört 
ay için bir milyon yedi yüz bin lira ediyor. Bu 
sene için zannediyorum ki, bundan fazla nakdî 
bir şey de sarf edemiyeceğiz. Esaslı teşkilâtı
mızı ve esaslı inşaat ve tamiratı gayet geniş bir 
proje ile Heyeti Celilenize getireceğiz Fakat 
bunu tamiratı müstacele için istiyoruz, yoksa 
bununla köy, şehir yapılmıyacağına ve yapıl
mak mümkün olmıyaeağına biz de kaaniiz. 
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MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Tah-

ribedilen şehirlerin iman hakkında Heyeti Ve
kile ne düşünüyor? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Arz ettim, efendim. Bunlara bugün 
için yapılacak işi arz ettim; gıdası olmıyana 
gıda vermek ve mümkün olduğu kadar - mu
vakkat dahi olsa - bir yuva temin edebilmektir. 

' Esaslı inşaat gayet geniş bir mevzudur. Bunun 
için ecnebi inşaat şirketleriyle mukaveleye gir
mekten başka çare yoktur. - Bunun hakkında 
Heyeti Vekilenin şöyle yapalım, böyle yapalım, 
diye esaslı, yani istikbale ait katî bir noktai 
nazarı yoktur, hasbıhal yapıyoruz. Fakat düşü
nürsek bunu Heyeti Celilenize arz ederiz. Bu
gün için insanları ölümden kurtaracak teda-
biri iptidaiyeyi düşünüyoruz. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Arkadaşlar, 
nıüsellâh devremiz hitama ermek üzeredir ve 
ondan daha çetin olan kısma vâsıl olmuş bulu
nuyoruz. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Resmen mi söylü
yorsunuz ? 

TUNALI HÎLMİ B. (Devamla) — Evvel
emirde gayet acı bir hâtıramdan bahsedeceğim. 
Memuriyetlerimin üç senesi kadar bir zamanı 
muhacirin umurunu teftiş ve tanzim ile geçmiş
tir. Maatteessüf bu meselede bana dehşetli bir 
kanaat gelmiştir ki, bu hususta beceriksiziz, 
bütün samimiyetimize, bütün hüsnüniyetimize 
rağmen, biz katiyen bu işin uhdesinden gelemi-
yoruz. Şu halde bizim için düşünülecek acaba 
başka bir nokta var mıdır? Yok mudur? Maat
teessüf, bütün tecrübelerimize rağmen Vilâyatı 
Şarkiyeyi yine ahalinin eline teslim ettik. Ke-
mafıssabık, biz yine bir zarar yüzünden, bir şer 
yüzünden, bir hayır doğacağına, evet bir felâ
ket yüzünden bir saadet meydana geleceğine; 
yine Vilâyatı Şarkiyede ahali ve köylü kendi 
bildiği gibi köylerini, kasabalarını imar etmek
tedirler, yine şöyle, böyle sokaklar eğri büğrü, 
evler gayrisıhhi bir tarzda yapılıyor. Bunu bir 
iki sene evvel haber alınca cidden vicdanım 
müteessir olmuş ve ünıidediyordum ki, bu ikinci 
tecrübenin acısı yüreklerimizde bir azabı vic
dani tevlidederek Vilâyatı Garbiyemiz için cid
dî bir teşebbüste bulunalım. Fakat maatteessüf 
böyle bir şeyin Heyeti Vekilemizce akıl ve ha
yale getirilmediğini şimdi Maliye Vekili Be
yefendinin ifadesinden anlıyorum. Beş yüz biti 
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liranın nasıl sarf edileceğine dair verdikleri 
malûmat bende iyi bir tesir husule getirdi. 
Yalnız kendilerinin bu kadar mühim ve müs
tacel olan ve bu kadar müthiş olan bir mesele
den dolayı, doğrusunu söylüyeyim, böyle acı 
bir şeyi hasbihal ile geçirdiklerini söylediler, 
kalbimde cidden bir acı hissettim. Heyeti Ve
kilenin bugün zannınıca, en mühim ve müsta
cel ve en dehşetli bir vazifesi varsa o da, ge
celi, gündüzlü memaliki müstahlasanm, mema- • 
İlki Garbiyenin imar ve tamiri için çalışma
sından. ibarettir, ilk sözüm maatteessüf, bece
riksizliğimizi itiraf etmek olmakla beraber, 
Heyeti Vekilenin Iher meseleden ziyade bu me
seleye ehemmiyet vermesi icabder. Müsaade 
ederseniz birinci maddeyi okuyayım : 

«Madde 1. ----- Tahribedilen mahallerin mü-
ceddeden inşa ve tamiri için Maliye bütçesinde 
açılacak (99 V) faslına beş yüz bin lira talisi- # 

sat vaz'olunmuştur. Mezkûr tahsisatın sureti 
sarfı İcra Vekilleri Heyeti tarafından tanzim 
edilecek bir talimatname ile temin edilecektir.» 

Nerede bu maddenin ihtiva ettiği kelimeler 
ve o kelimelerin müfadı? Ve nerede Maliye 
Vekili Beyefendinin izahatı? Maatteessüf Türk-
çemizde yapılır - var demem - müceddeden in
şa, müceddeden tamir... Yani müceddeden in
şa edilir. Fakat müceddeden tamiri ben hiçbir 
yerde görmedim, bir kere müceddeden tamir 
yoktur. Şu halde burada tamir ve müceddeden 
inşa edilecek olan demek iktiza eder. (Doğru 
sadaları) Tamire gelince; (Gürültüler) arkadaş
lar zannetmiyelim ki hakiki bir bayrama, ni-
llıai bir bayrama yetiştik, orada inliyen biçare. 
arkadaşlarımız orada bayram yaparken size 
dua ediyorlar. Fakat siz de bayram yaparken 
onların sızıltılarını dinleyiniz. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Para vermek için 
vakit geçirmiyelim; çabucak kabul edelim de 
gitsin. 

TUNALI HÎLMİ B. (Devamla) — Efendim 
kanunun müzakeresi esnasında zapta geçen 
sözler ekseriya tefsir mahiyetinde imiş, şu hal
de ben tamir ve inşa esasını almıyorum. Ufa
cık muavenetlere tamir nazariyle bakıyorum, 
çünkü Maliye Vekili Bey böyle izah buyurdu
lar. Şu halde ben asıl esaslı bir noktaya geçi
yorum. Arkadaşlar istirham ederim. Birden bi
re Garp kelimesinden ürkmiyelim. • Fransa bu 
acı tecrübeyi geçirdi. Aramızda Hükümetten, 
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her neden ise, bir Türk, bir Müslüman müte
hassısı bulunsun, Fransa'ya gönderilsin, Fran
sa'da bir saha var ki... 

VEHBİ Ef. (Konya) — Büyük inşaat yapı
lacağı zamanda bunlar olsun. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Yapılacak 
zaman geldi, geçiyor. Efendiler 13 Eylül geçen 
seneki 13 Eylülün bugün ikincisinde bulunuyor
sunuz. (Vakit yok sesleri) Vakit mi? Bugün bu
rada bir. karar ittihaz etmek için günler geçiyor. 
Heyeti Veknede haftalar geçiyor, yarın aylar ge
çecek. Yıllar geçecek, o zavallı Ümmeti Muham
met yine öyle kalacak, aylarca karların ve soğuk
ların şiddetiyle titriyecek. (Bravo sadaları) Efen
diler teklif ediyorum. Birinci teklifim; Avrupa'
ya bir mütehassıs göndermeli, fakat Fransa'ya 
muvasalatından itibaren bir ay zarfında avdet et
meli (gürültüler)' mahallinde tetkikatta buluna
rak ondan sonra avdet etmelidir. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Avrupa'da erite
cek paramız yoktur. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Devamla) — Mahallin
de tetkikatta bulunacak, Fransa ile Almanya ara
sında cereyan eden muamelâtı orada bakacak, ge
zecek, oradaki tetkikatı neticesi olarak buraya 
dolu kafa ile gelecek, teklifimin ikincisi; Fransa'
nın Almanya tarafından tahrifeedilmiş olan saha
sında işlemiş bir mütehassıs mühendis memleketi
mize celbedilecek, eğer biz bu mütehassısı celbet-
miyeeek olursak arkadaşlar emin olunuz ki, biz 
bu işin altından çıkamayız, (çıkarız sadaları) 
Üçüncüsü; arkadaşlar bu andan itibaren Heyeti 
Vekile proje, plân yaparak meseleyi şirketlere 
havale etmek cihetini katı bir neticeye rabtede-
cektir. Eğer arkadaşlar üç ay zarfında Heyeti 
Vekile bu meseleyi, yani plân ve projeyi ihale et
mediği takdirde dehşetli surette mesul edilmeli
dir. işte bu kadar. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Mütehassıs celbine 
lüzum var mı? 

HAMDI NAMIK B. (izmit) — Muhterem 
arkadaşlar pek insani bir düşüncenin mahsulü 
olan şu teklifin, bendeniz kabili tatbik olmadı
ğına kailim. Birincisi:_ Beş yüz lira vermek isti
yoruz (beş yüz bin sesleri) evet beş yüz bin lira 
vermek istiyoruz. Bugün yanan ve yıkılan mes
kenlerin adedini hesabedersek acaba bir meskene 
kaç lira isabet eder? Bu bir çivi parasını bile 
ödemez. Halbuki bir taraftan bunu vermek isti-
yen Maliye Vekâleti diğer taraftan inşaatı yap-
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j mak için, malzenıei inşaiye celbeden halktan 

Gümrük Resmini alacaktır. Meselâ; çivi parası 
vereceğiz, öbür taraftan Gümrük Resmi olarak 
yine onlardan para alınacaktır. Bu doğru mu
dur? Ve istanbul bizim eczayı memalikimizden 
değil midir? Karamürsel ahalisinden pek acıklı 
bir mektup aldım. Malûmuâlinizdir ki Karamür
sel Yunan ordusu tarafından yıkılmıştı, istan
bul'dan celbedecekleri çivi ve cam bedeli için ay
rıca Gümrük Parası alınmıştır. Bir taraftan ar
kadaşlar üserayı, inşaata muavenet etmek için 
sevk edelim diyorlar. Bendeniz bu kaatiller, 
haydutlardan, âdi birer caniden başka bir şey 
olmıyan bu esirleri otomobillerle, araibalarla 
sevk eden. Hükümetin bu hususta da onları 
sevk edeceğine kaani değilim. (Bravo, sesleri, 
sadede, sesleri) Üçüncüsü: Çift hayvanatı ve
relim. Bu çift hayvanatını nereden alalım? 
(Çok var sadaları) Müsaade buyurun. Ricali 
askeriyemizden bâzısiyle temas ettim ve anla
dım ki, bâzı kolorduların yedindeki hayvanat
tan bir kısmını ahaliye iade etmek kabildir. 
Binaenaleyh Müdafaa! Milliye Vekili Paşa Haz
retleri bu hususta bir şey düşünmüşler midir? 
Çünkü orduya fazla hayvan it alınmıştır. Ge
çen seneki hayvanatı öldürmeden ahaliye ver
melidir. Bugün vesaiti nakliyeye o kadar ih-
tiyacumız yoktur. Geçen sene olduğu gibi yine 
bu hayvanatı öldürmeden ahaliye verelim. Bi
naenaleyh evvelemirde celbedilecek malzemei 
inşaiyenin Gümrük Resminden istisnası, sani
yen ordunun elinde bulunan birtakım hayva
natın şimdiden ahaliye tevzii lâzımdır. Çünkü 
bir ay zarfında bu inşaatın yapılmasının imkâ
nı yoktur. (Müzakere kâfi, sesleri) 

REÎS — Müzakerenin kifayeti hakkında 
takrir var. 

DURAK B. (Erzurum) — Söz isterim, kifa
yet aleyhinde söyliyeceğim. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Esasa geçersek 
söylettirmeyiz. 

DURAK B. (Erzurum) — Esastan da söy
liyeceğim. Türkçede bir misal var. Derler; (Ba
şından geçen yaşmakçı olur.) Bizim başımız
dan bu iş geçti, onun için çok rica ederim bi
raz dinleyin. Böyle beş yüz bin lira tahsisat 
kabul edip oraya, buraya serpmekte hiçbir fai-
de yoktur. Bendeniz istiyoru-n ki, beş yüz bin 
liranın yerine bir milyon, iki milyon, üç milyon 

I lira verelim, fakat yolunda sarf edilsin. Büyük 
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Millet Meclisi kabul ettiği tahsisatın mahalli
ne masruf olmasını iyi düşünmesi lâzınıgelir. 
Halbuki çiviye, mıha, şuraya, buraya, para ve
rilecek; hiçbir şey yapılmıyacaktır. işte ben
deniz diyorum ki; bu para kabul edilir ve bu 
beş yüz bin lira verilirse bir buçuk ay sonra 
bunun hesabını burada verdikleri vakit sıfır 
vereceklerdir. Efendiler hiçbür yerd« bir şey 
yapılmıyacaktır. Bunun çaresi şudur efendiler: 
Ev öküz getirmez, fakat öküz ev yapar. Bunu 
iyi bilirsiniz. Bizim memleketimizde de böyle 
olmuştur. Zannederim ki, Erzurum vilâyetinde 
bir liva hariç olmak üzere yıkılan hanelerin 
adedi (yüz yetmiş bin) idi. Lehülhamd velmin-
ne bugün kısmen bunlar yapılmıştır. Telâfi 
edilmiştir. Fakat bunu Hükümet mi yapmıştır? 
Hayır! Hükümet yapmamıştır, Millet yapmış
tır. Bendeniz oraya Hükümet muavenet etmedi 
diye buraya da muavenet etmesin demiyorum. 
Hatırınıza öyle bir şey gelmesin. Fakat daha 
iyi çareler vardır. Demin Hüseyin Avni bira
derimizin söylediği gibi, rençberin yanında or
manı vardır. Oradan tahta getirir ve bir şey ça
tar kendisini muhafaza edecek bir şey yapar. 
O yapacağı şey senin barakandan da çok iyidir. 
Onun için bugün nazarı dikkate alacağımız bir 
şey varsa, köylüye vereceğimiz üç çift öküz ve 
biraz da tohumdur. (Kağnıyı unutma sesleri) 
Kağnı onun içinde dâhildir. Eğer bugün beş 
yüz bin lira tahsisatı kabul ediverirseniz, bu 
masraf beyhude yere gitmiş olur. Halk bundan 
hiç müstefidolamaz. Kimse istifade edemez. 
Fakat köylünün öküz ve tohum muhassasatma 
beş yüz bin lirayı da ilâve ederseniz, bu para 
ile bu memlekette iyi yekûnlu öküz almır ve 
köylülere teslim edildiği gün köylü kendi başı
na bir kulübe yapar, içine girer, sığınır. Senin 
yapacağın ebniyeye de ihtiyacı kalmaz. Fakat bu 
parayı verirsek yine köylü kar altında kalır, 
soğuk altında çırçıplak kalır ve bir öküze de 
sahibolamaz. Bu suretle günah yapmış olursu
nuz. Çok rica ederim, böyle üç yüz bin, beş yüz 
bin lira gibi ufak tefek tahsisatla bu işin yapı
lacağım kabul etmek büyük bir günahtır. Onun 
i cin mesele tenevvür etmemiştir. 

NÂDlR B. (İsparta) — Arabalar için ne dü
şünüyorsunuz? 

DURAK B. (Davamla) — Onun için de düşü
nülür. öküz nereden bulacaklar diye düşünülme
sin. Efendiler bizim memleketimizde öküz vardır. 
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r Yok zannetmeyiniz. Bugün Erzurum'da, Van'da, 

•| Diyarbekir'de, Harp ut'ta, Sivas'ta, çok öküz 
j vardır. Hattâ Antalya havalisinde şimdilik bu 
i memleketi idare edebilecek kadar çok öküzler 

bulabiliriz ve bu suretle ahaliye muavenet ede-
biliriz. Yok diyerek halkı öküzsüz bırakarak, ge
lecek sene bu vakitte orayı açlık tehlikesine mâ
ruz bırakmıyalım. Öküz bugün Ankara'da 
mevcuttur. Buradan da çıkarabiliriz. Fakat bu-

I gün onların öküzlerinin, tohumlarının verilme
sine yardım etmezsek, yarın o memlekette bir 
kahıt karşısında kalacağız. Halk ondan daha 
ziyade mutazarrır ve perişan olacaklardır. Çok 
rica ederim iyi düşününüz. Ve bu tahsisatı böy
le tamirat masrafına değil, halkın, ahalinin to
hum almasına, öküz almasına sarf ediniz. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayeti hak
kında bir takrir vardır. Birinci madde hakkın-
daki müzakerenin kifayetini kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüş
tür. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
i REİS — Birinci maddeyi reyi âlinize vaz'-

ediyorum. Birinci maddeyi kabul edenler... (Böy
le madde kabul edilemez sesleri) Efendim on
lar ayrıca bir talimatname ile tanzim edilecektir. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Yeniden ev inşası
na ait talimatname var. Burada o ayrı, bu ayrı 
teklif; nasıl olur? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim arkadaşların bir kısmı dinlemediği için 
yeniden izahat vereyim. Efendim; elde mevcud-
olan kanun mucibince verilen bir milyon beş yüz 
bin liradan bir milyon iki yüz bin lirası mevcut
tur. Bu paradan tohum ve hayvanata ve iaşeye 
tahsis \edil mistir. Eğer kanun bunu tahsis etme
seydi düşmandan istirdadedilecek mahallere mua
venet şeklinde bırakaydı, buna karşı bu madde
den hüküm çıkabilirdi. Elde mevcut kanun, mev-
cudolan tahsisatı çift hayvanatı ile, tohumluğa 
mahsus olarak tahsis ettiği için, baraka inşaatı ve 
saireye yapılacak muavenet için bu tahsisattan 
para sarf edemiyoruz. Bunun içindir ki, beş yüz 
bin lira da, tamirata, inşaata sarf etmek için ve 
saire için, bu tahsisatı istiyoruz. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Efendim Meclisi 
I Âlide arkadaşların verdiği izahat Maliye Vekili 
I Beyefendinin ifadatını tatmin ediyor.. Esasen bir 
I milyon iki yüz bin liralık tahsisat hayvanat için-
I dir. Binaenaleyh iş telif ediliyor, 
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MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-

müşane) — Efendim, şehirler de, kasabalar da, 
köyler de bunda dâhildir. Bâzı köyler hâk ile yek
san edilmiştir. Ona bir baraka yapmak lâzım de
ğil midir? Ve inşaata başlanmıştır. Bunun tahta 
parasını, çivisini ve sairesini nereden vereceğiz? 
Rica ederim; yani bu adamları açıkta mı bıraka
lım? Bununla beraber, öküz için ayrıca tahsisat 
vereceksiniz. Bu ayrı bir meseledir. Fakat her 
halde stamiratı müstacele için bir tahsisata ihti
yacı kati vardır. Bu tahsisat olmadığı takdirde, 
bizim çift hayvanatı tahsisatından para sarf ede-
miyeceğimizc göre, bir kısım ahalinin açıkta kal
ması ihtimali vardır. 

MÜFlD Ef. (Kırşehir) — Müsaade buyurun 
da bir şey arz edeyim. Maddei kanuniye dedik
leri gibi değil... 

REİS — Efendim müzakere kâfi görüldü. 
Reye koyalım, mesele bitsin. (Reye sesleri) 

Efendim Maliye Vekili Beyefendi bu tahsisa
tın pek âcil şeylere sarf edileceğini ve çift hay
vanatı için de ayrıca tahsisat mevcudolduğunu 
söylüyorlar. 

MÜFlD Eî. (Kırşehir) — Eğer ayrıca para 
mevcut ise... 

RElS — Bir takrir var efendim. 
TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Reis Bey, tak

ririm var, takrir verdim. 

B. Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Tâmirat için verilecek beş yüz 'bin liranın ko

şum hayvanat ve tohumluğa tahsisini ve madde
nin bu suretle tadilini teklif eylerim. 

28 Eylül 1338 
Erzurum 

'•:*'* "••'"1 Mustafa Durak 

Riyaseti Celileye 
Kaatil ve yangıncı düşman tarafından tahrib-

edilen haneler yüz binleri mütecavizdir. Verilecek 
meblâğ, müstacelen yapılması muktazi hanelere 
çivi parası dahi olamayacaktır. Muhterem refiki
miz Durak Beyin teklifine iştirakle 500 bin lira
nın da tohumluk ve hayvanat almak üzere işbu 
hususa hasrını teklif ederim. 

25 . IX . 1338 
Konya Mebusu 

Refik 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Beyefen
diler, demin arz ettim; kanunu yaparken aynı su-
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retle itirazat vâki olmuştur. İ'marat için para kon
muştu. Yemeklik ve tohumluk için para konul
muştu. Fakat bugün de ihtiyaç görülerek bu tah
sisatı ilâve ediyorsunuz. Fakat soruyorum; acaba 
neden bunun yapılmasına ihtiyaç gördük? Niçin 
biz böyle imarat için bir maddei müzeyyele yapı
yoruz? Şundan ihtiyaç gördük ki; Adana'da bir 
ev bile yapılamamıştır. O zaman da öyle itiraz bu
yurmuştunuz. Para koymadınız. Fakat Adana'da 
bir ev bile yapılamamıştır. Bunu, Adana Mebusu 
arkadaşlarımızdan biri söylüyor. Bunu düşündü
ğümüz için, işte bu para konulmuştur. O kanunun 
müzakeresinde buyurulduğu gibi, köylü; kendi 
evini yapar, yalnız kereste rüsumunu almıyalım, 
bu kâfi gelir dedikti. Faikat bu Adana'da faide 
vermedi. Yalnız Kereste Rüsumunu affetmekle 
hiçbir faide görülmemiştir. Niçin bu parayı koy-
mıyalım? O zaman Adana için bu parayı koyma
dık. Fakat bir şey yapılamadığını gördüğümüz 
için, işte bu beş yüz bin lirayı bu sefer koymaya 
mecbur olmuşuzdur. 

RE IS — Efendim, Muvazenei Maliye Encü
meninin bir teklifi vardır ki; inşaat için beş yüz 
bin lira tahsisat konuluyor. Refik Beyin takrir
leri de aynı mealdedir. Bir de beş yüz bin liranın 
dahi hayvanat ve zahire bedeli olmak üzere sar
fını teklif ediyorlar. Bu beş yüz bin liranın hay
vanata tahsisini kabul edenler lütfen el kaldır
sın. (Hayır sesleri) Takririn bu suretle nazarı 
dikkate alınmasını kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmemiştir. 

Efendim, bir takrir daha vardır ki, Tunalı 
Hilmi Beyindir. Fakat tadil name mahiyetinde 
değil... 

Riyaseti Celileye s 

1. — Muvasalatından itibaren bir ay zar
fında, avdet etmek üzere bir mütehassısın 
izamını; 

2. — Fransa'dan mütehassısın celbini, 
3; — Mart nihayetine kadar ehemmiyetli 

tamiratla müeeddet inşaatta bulunulmasını, 
4. — Üç ay zarfında plân, proje tanyimi ve 

şirketlere ihalesi gibi meselelerin birer netice
ye rapteclilmesini teklif ederim. 

Bolu 
Tunalı Hilmi 

(Ret, sesleri) 

REİS — Efendim, bu takrir dört madde
den ibarettir. Bu takriri kabul edenler lütfen 
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el kaldırsın. Kabul edilmemiştir. Efendim, şim
di başka tadilname yoktur. Maddeyi ayn'en 
reyi âlinize vaz'ediyorum. Muvazenei Maliye 
Encümeninin teklif ettiği birinci maddeyi ka
bul edenler, lütfen ellerini Kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — 31 Teşrinievvel 1337 tarihli 
Kanun ite sarfına mezuniyet verilen bir buçuk 
milyon lira ile birinci maddede mürakkaoı 
(500) bin liradan 1338 senesinde, sarf eddle-
miyen kısmının 1339 senesinde dahi sarfına de
vam edilecektir. 

REİS — Efendim, bu maddeyi kabul eden-
lar lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — işbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

REİS — Efendim üçüncü maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 

MADDE 4. — İşbu kanunun icrasına İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Efendim, dördüncü maddeyi ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Efendim, kanunun heyeti uınumiyesini tâ
yini esamiyle reyi âlinize vaz"ediyorum. 

Efendim Sıhhiye Vekâleti intihabına (185) 
zat iştirak etmiş, (163) rey ile Rıza Nur Bey 
ihrazı ekseriyet etmiştir. (Alkışlar) 

ŞER'İYE ,VE EVKAF VEKİLİ VE İCRA 
VEKİLLERİ HEYETİ REİSVEKİLİ ABDUL
LAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Reis Bey mua
mele tamam olmuş ise bendeniz, celsei hafiye 
teklif ediyorum. 

SIHHİYE VEKİLİ VE HARİCİYE VEKA
LETİ VEKİLİ DOKTOR RIZA NUR B. (Si-
nob) — Arkadaşlar beni büyük bir ekseriyet-
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le tekrar Sıhhiye Vekâletine intihap buyurdu
nuz. Bu teveccühünüzden dolayı arzı teşekkür 
ederim. Milletimize hizımet ebmıek için her tür
lü şeyimle çalışıyorum ve bütün amalim bun
dan ibarettir. Emelim, yalnız sizin teveccühü
nüz ve her şeyden evvel Oenabi Hakkın tevfi-
kat ihsan etmesidir. (Allah muaffak etsin, ses
leri) 

REİS — Düşmandan istihlâs edilmiş ve 
edilecek mahallere muavenet hakkındaki 31 Teş-
rinievvıel 1337 tarihli Kanuna müzeyyel kanun, 
dört ret, üç müstenkife karşı yüz elli yedi 
reyle kabul edilmiştir. Bu kanuna münasebeti 
olan bir takrir var. 

3. — Erzurum Mebusu Necati Beyle Sivas 
Mebusu Vâsıf Beyin, Memaliki Müstahlasa aha
lisine muavenet icrasına dair kabul edilmiş olan 
kanundaki tahsisattan memur maaşlarına ve 
harcırahına sarfiyat yapılmaması hakkında tak
riri 

• Riyasete 
Şimdi kabul ettiğimiz tahsisatın emsali gibi 

memur maaşına, harcıraha sarf edilmemesi için 
inşaat ve tamiratın mahallî komisyonlar mari
fetiyle ve en muhtacolanlara tahsis edilmek 
üzere, sarfının tarimatnamei mahsusunda naza
rı dikkate alınması zımmmda işbu takririn He
yeti Vekileye tevdiini teklif eyleriz. 

Erzurum 
Süleyman Necati 

Sivas 
Vâsıf 

REİS — Efendim bunun Heyeti Vekileye 
tevdiini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. İkinci celsemiz hafi olacaktır. 
On dakika teneffüs etmek üzere celseyi tatil 
ediyorum. 

•>••<« 

(ikinci Celse hafidir.) 



ÜÇÜNCÜ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat:4,30 

REİS — İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Atıf Bey (Kayseri) 
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REİS — Efendim vakit geçmiştir. Çarşam
ba günü saat bir buçukta içtima etmek üzere 
Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat: 4,31 

Düşmandan istihlâs edilmiş ve edilecek mahallere muavenet hakkındaki 31 Teşrinievvel 1337 
tarihli Kanuna müzeyyel Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Şükrü B. (İstanbul, Rıfat Ef. (Konya), Fa
ik B. (Edirne), Cevdet B. (Kütahya), Musta
fa B. (Dersim), Mazhar Müfid B. (Hakkâri), 
Nman Ef. (İstanbul), Vâsıf B. (Sivas), Tahsin 
B. (Aydın), İzzet B. (Tokad), Esad B. (Mar
din), Mehmed Niyazi B. (Eskişehir), Musa 
Kâzım Ef. (Konya), Kasım B. (Muş), Derviş 
B. (Mardin), Tevfik B. (Erzincan), Hacı Mus
tafa Ef. (Ankara), Nebtil Ef. (Karahisarı Sa-
<hib), Hüseyin B. (Kozan), Zekâi B. (Adana), 
İsmail Subhi B. (Burdur), Hakkı Hami B. (Si-
nob), Ahmed Mazhar B. (İstanbul), Şükrü B. 
(Canik), Mustafa B. (Karahisarı Şarki), Ru
şen B. (Gümüşane), Behçet B. (Kângırı), Dr. 
Adnan B. (İstanbul), Ali Rıza B. (İstanbul), 
Ziya Hurşid B. (Lâzistan), Memduh B. (Kara
hisarı Şarki), Şeref B. (Edirne), Midhat B. 
(Mardin), Hacı Arif B. (İstanbul, Yunus Nâ-
di B. (İzmir), Hüseyin Hüsnü Ef. (İstanbul), 
Tunalı Hilmi B. (Bolu), Osman Kadri B. (Muş), 
Yusuf B. (Denizli), Hasan Hüsnü B. (Trab
zon), Osman B. (Kayseri), Hakkı B. (Van). 
Mehmed Hamdi B. (Adana), Hamdi Ef. (Di-
yarbekir), Hasib B. (Maraş), Faik B. (Cebe

libereket), Safa B. (Mersin), İsmail B. (Er
zurum), Besim B. (Kastamonu), Hafız Şahin 
Ef. (Gazianteb), Mehmıed Nadir B. (İsparta), 
Şükrü B. (Bolu), Ziyaeddin B. (Sivas), Cemal 
Pş. (İsparta), Pozan B. (Urfa), Reşid Ağa 
(Malatya), Tufan B. (Hakkâri), Ömer Lûtfi 
B. (Amasya), Ali Rıza Ef. (Amasya), Hasan 
Fehmi B. (Gümüşane), Halil İbrahim Ef. (Es
kişehir), Ahmed Hilmi B. (Kayseri), Mustafa 
B. (Antalya), Feyzi B. (Diyarbekir), Celâl B. 
(Gene), Süleyman Necati B. (Erzurum), Hacı 
Garib Ağa (Malatya), Halil İbrahim Ef. (İz
mit), Asım. B. (Erzurum), Naim Ef. (İçel), 
Eyüb Sabri B. (Eskişehir), Neşet Kâzım B. 
(Kângırı), Sabit B. (Kayseri), Emin B. (Ca
nik), Hüsrev Sami B. (iEskişefhir), Ali Cenanı 
B. (Gazianteb), Arif B. (Konya), Şerif B. 
(Sinob), İbrahim B. (Mardin), Atâ B. (Niğde), 
Mehmed Vehbi Ef. (Konya), Fikret B. (Kozan), 
Ali Rıza Ef. (İçel), Dr. Mustafa B. (Kozan), 
Dr. Eşref B. (Adana), Fikri Faik B. (Gene), 
Hüseyin Avni B. (Erzurum), Yasin B. (Gazi
anteb), Salâhaddin B. (Mersin), Necilb B. 
(Mardin), Sami B. (İçel), M. Akif B. (Diyar-

— 181 — 



9.1338 C : â t : 108 25. 
bekir), Talhsin B. (İzmir), Haydar Lûtfi B. 
(İçel), Rıza B. (Kırşehir), Hafız Mehmed B. 
(Traıbzon), Abdullah Ef. (Sinob), Mustafa 
Sabri Ef. (Siird), Nelbizade Hamdi B. (Trab
zon), Mustafa B. (Gümüşane), Dr. Rıza Nur 
B. ($inob), Bahrî B. (Yozgad), Hulusi B. 
(Kastamonu), Cevdet B. (Kırşehir), Yahya 
ö a l i b B . (KırşeMr), Fevzi B. (Batum), Meh
med Vasfü B. (Karaıhisarı Şarki), Rüşdü B. 
(Ergani), Ali Süruri Ef. (Karahisarı Şarki), 
Edhem Fehmi B. (Menteşe), Kâzım Hüsnü B. 
(Konya), Zamir B. (Adana), Âlim Ef. (Kay
seri), Osman B. (Lâzistan), Hacı Bedir Ağa 
(Malatya), Hacı Veli Ef. (Eskişehir), Yusuf 
Ziya B. (Mersin), Halil Hulki Ef. (Siıird), Ha
cı Tahir Ef. (İsparta), Nuri B. (Bolu), Hacı 
Atıf Ef. (Ankara), Şeyin Hacı Fevzi Ef. (Er
zincan), Hacim Muhiddin B. (Karesi), Sadık 

Zaptı sabık hulâsası 
Evrakı varide 
1338 senesi Elvkaf bütçesine tahsisatı mun

zamına ilâvesine dair Heyeti Vekileden mev
rut lâyihai kanuniye 

Elviyei Selâse'de arazinin tahrir ve seneda-
ta raptı hakkında Heyeti Vekileden mevrut lâ
yihai kanuniye 

Gıyaben müebbet kürek cezasına mahkûm 
milis mülâzimisani Sungurlulu • İbrahim Efen-

B. (Kırşehir), Mustafa Kemal B. (Ertuğrul), 
Rasim B. (Elâziz), HaâilB. (Ertuğrul), Tahir 
Ef. (Kângırı), Mustafa Lûtfi B. (Siverek), 
Hamdi Namık B. (İzmit), İsmail Remzi B. (İs
parta), Dr. Refik B. (Bayezid), Nusrat Ef. 
(Erzurum), Haydar B. (Van), Rifat B. (To-
kad), Şakir B. (Ankara), Refik B. (Konya), 
Abidin B. (Lâzistan), Voli B. (Burdur), Şem-
seddin Ef. (Ankara), Mustafa Taki Ef. (Sivas), 
Mesut B. (Karahisarı Şarki), Abdullaih Azmi 
Ef. (Eskişehir), Emin B. (Eskişehir), Abdül-
gani B. (Muş), Mehmed Şevket B. (Sinob), 
Mehmed Şükrü B. (Karahisarı Sahib), Rasim. 
B. (Elâziz), Mustafa Vasfi B. (Tokad), Ziya 
B. (Kângırı), Hüseyin B. (Elâziz), Ahmed B. 
(Yozgad), Hüsnü B. (Bitlis), Hacı Mehmed 
Ef. (Bayezdd), Ali Vâsıf B. (Gene), Süleyman 
B. (Oani'k), Möhmed Akif B. (Burdur) 

dinin affı hakkında Denizli Mebusu Yusuf 
Beyin teklifi kanunisi 

Türk Köylüsünün fedakârlığını tebcilen Bü
yük Millet Meclisi önündeki meydanlığa bir 
kağnı âbidesi rekzi hakkında Karahisarı Sahib 
Mebusu Mehmed Şükrü Beyin takriri 

Mumurin Muhakemat Heyetindeki münhal 
âzalıklara yeniden intihap icrası lüzumuna dair 
Memurin M'uhakemat Heyeti Riyaseti tezkeresi 

Tebrik telgrafları 

(Reddedenler) 

Vehbi B. (Bitlis), Yasin B. (Oltu), Edib 
B. (Batıım), Müfid Ef. (Kırşehir) 

(Müstenkifler) 

Hasan Tahsin B. (Antalya), Esad. B. (Lâ
zistan), Halil İbrahim B. (Antalya) 

)>m<\ 

İçtimai âti raznamesi 

— 182 — 



I : 108 &. 
Kavaninin Maliye Encümeni Kâtipliğine 

Mardin Mebusu Necib Beyin intihabolunduğuna 
dair tezkere 

Memaliki Müstahlasaya hariçten celbedilecek 
mevaddı inşaiyeden Gümrük Resmi alınmama
sına dair İzmit Mebusu Hamdi Beyin temen
ni takriri 

îznik Kasabasına Müdafaai Milliyece beş 
yüz çadır irsaline dair İzmit Mebusu Hamdi 
Beyin temenni takriri 

Anteb Mebusu Yasin Beyin, Varidatı husu-
siyenin sureti tahsili hakkındaki Kanunun ter-
cihan müzakeresine dair takriri 

Müessesatı Sınaiye ve maden ocaklarında 
çalışan amele ücretlerine dair lâyihai kaaıuni-
yenin Adliye Encümenine havalesi hakkında 
İktisat Encümeni mazbatası 

Kozan Mebsu Mustafa Beyin, Maarife dair 
teklifi kanunisi 

Kırşehir Mebusu Yahya Galib Beyin takriri 
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Mazbatalar 

Divanı Temyizi Askerî Kanununun 36 ncl 
maddesinin mefsuhiyeti hakkında Adliye En
cümeni mazbatası 

Ümraniye hâdisesinden maznun Kürt Hü
seyin Çavuş hakkında Adliye Encümeni maz
batası 

İntihabat 
Amasya İstiklâl Mahkemesi Reis ve Müddeii-

umumisi 
Müzakere edilecek mevat 

Matbuat bütçesi 
Sivil Etibba Kanunu 
Ankara'da bîr İstiklâl Mahkemesi küşadına 

dair tezkere 
Suruç Kaymakamı sabıkı İhsan Bey hak

kındaki mazbata 
Fenerler İdaresi hakkındaki lâyihai kanuniye 
Memaliki müstahlasada tesis olunacak İstik

lâl mahkemeleri hakkındaki lâyihai kanuniye 
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T. B. M, M, Matbaası 


