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BÎRÎNCÎ GELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 1,40 

BEİS — Birinci Reisvekili Vehbi Efendi Hazretleri 

KATİPLER : Ziya Hurşid Bey (Lazistan), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Efendim Celse açılmıştır. Zaptı sa
bık hulâsası okunacak. Dinliydim. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Haz
retlerinin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı 
sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. 
Tebrik ve teşekkürnamelere cevap verilmesi 
tensi'bedildi. İkinci Şube ve Kavanini Maliye 
Encümeninin encümenler intihabatma dair tez
kereleri ile Operatör Emin Beyin, Sıhhiye En
cümeninden istifasına dair takriri okundu. Van 
Mebusu Haydar Beyle rüfekas-nın Vilâyatı Şar
kiye muhacirin ve ahalisine muavenet icrası hak
kındaki teklifi kanunisi Lâyiha Encümenine, 
hiyaneti vataniye ile mahkûm Tepedelenli Nu-
reddin hakkında Adliye Vekâletinden mevrut ev
rakı hükmiye Adliye Encümenine havale edildi. 
Yüzbaşı Nuri Efendi hakkındaki evrak Çarşam
ba ruznamesine alındı. Sıhhiye bütçesi ikinci de
fa reye konularak 1 ret ve 2 müstenkife karşı 
.1.47 reyle kabul olundu. Mecliste ekseriyet oldu
ğu yoklama icrasından sonra anlaşıldığından 
müzakereye devam edilip memaîiki mücstahlâsa-
ya îzam edilecek fevkalâde heyetlere dair lâyi-
hai kanuniyenin mahakimi fevkalâde ve menhu-
bat komisyonları teşkili hakkında İcra Vekilleri 
Heyetinden iade edilen levayıhi kanuniye ile 
tevhiden müzakeresi- bilicra teneffüs için celse 
tatil olundu. . 

İkinci Celse 

Musa Kâzım Efendi Hazretlerinin tahtı Ri
yasetlerinde bilinikat memaîiki müstahlâsa hak
kındaki lâyihai kanuniyenin müzakeresine devanı 
olunarak üç lâyihanın da alâkadar vekiller huzu-
riyle bir daha tetkik edilmek üzere Encümeni 

Mahsusa havalesi kabul edilip çarşamba günü 
toplanmak üzere içtimaa nihayet verildi. 

Reisievvel Vekili Kâtip Kâtip 
Vehbi Lâzistan Van 

Ziya Hurşid Hakkı 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında be
yanı mütalâa edecek var mı? (Hayır sadalan) 
zaptı sabık hulâsası aynen kabul edilmiştir. Ev
rakı varideye geçiyoruz. 

4. — LÂYİHALAR 

1. — Amasya Müddeiiumumisi Süleyman 
Efendinin bakıyei müddeti cezaiyesinin affına 
dair kanun lâyihası 

REİS — Amasya Müddeiiumumisi Süleyman 
Efendinin bakıyei müddeti cezaiyesinin affına 
dair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye 
vardır. Adliye Encümenine gönderiyoruz. 

2. — Hamidoğhı Yusuf'un bakıyei müddeti 
cezaiyesinin affına dair kanun lâyirası 

REİS — Hamidoğhı Yusuf'un bakıyei müd
deti cezaiyesinin affına dair Heyeti Vekileden 
mevrut lâyihai kanuniye vardır. Adliye Encü
menine gönderiyoruz. 

3. — Binbaşı Ömer Lûtfi Beyin affına dair 
kanun lâyihası. 

Reis — Binbaşı Ömer Lûtfi Efendinin affı
na dair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanu 
niye vardır. Adliye Encümemne gönderiyoruz. 

6. — TEZKERELER 
1. — Mütekait Mülâzim Hasan Efendiye 

maaş itası icabedip etmiyeceğinin tefsiren hal
line dair İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tek&resi* 

i 
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REİS — Mütekait Mülâzim Hasan Efendi

ye maaş verilip verilmiyeceğine dair Heyeti Ve
kile Riyaseti tezkeresi vardır. Kavanini Maliye 
Encümenine havale ediyoruz. 

2. — Elbise bedelinin açıktaki zâbitana veri
lip verümiyeceğinîn tefsirine dair îcra Vekille
ri Heyeti Riyaseti tezkeresi. 

REÎS — Açıkta kalan toâzı zâbitana elbise 
bedeli verilip verilmiyeceğire dair Heyeti Ve
kile Riyaseti tezkeresi vardır. Kavanini Maliye 
Encümenine gönderiyoruz. 

3. — İstiklâl Madalya»! Kanununun tefsiri
ne dair îcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi. 

REİS -—istiklâl Madalyası Kanununun tef
sirine dair Heyeti Vekile Riyaseti tezkeresi var. 
Müdatfaai Milliye Encümenine gönderiyoruz. 

5. — TEKLİFLER 

1. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, 
Konya Darüleytamı için bütçeye on bin litra ilâ
vesine dair kanun teklifi (2/581) 

REİS — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Be
yin, Konya Darüleytamına muavenet ifasına 
dair teklifi kanunisi var. Lâyiha Encümenine 
gönderiyoruz. 

2. — Cebelibereket Mebusu îhsan Beyin, 
Şehit Tevfik Sükuti Beyin valide ve hemşiresine 
bin kuruş maaş tahsisine dair kanuni teklifi 
(2/580) 

RElS — Şehit Tevfik Sükuti Beyin ailesine 
maaş tahsisine dair Cebelibereket Mebusu İhsan 
Beyin teklifi kanunisini Lâyiha Encümenine 
gönderiyoruz 

4. — Hıyaneti vataniyeden Aksaray mahke
mesince üç sene küreğe mahkûm Mığırdıç oğulla
rından Karabet ve rüfekası hakkındaki evrakın 
gönderildiğine dair Aa%iye Vekâleti tezkeresi 

REİS — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Ka
rabet ile rüfekası hakkinda Adliye Vekâletinden 
mevrut evrakı hükmiye var. Adliye Encümenine 
gönderiyoruz. 

7. — TAKRİRLER 

1. — Kırşehir Mebusu Müfid Efendi ile rüfe-
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kasının, 1317 tevellüttü muallimlerin askerlikle
rine dair takriri 

REİS — Kırşehir Mebusu Müfid Efendi ile 
rüfekasının, bin üç yüz on yedi tevellüttü mual
limlere dair temenni takriri var. Müdafaai Milli
ye Vekâletine gönderiyoruz. 

8. — MAZBATALAR 

2. — Elviyei Selâse'deki arazinin takririyle 
senedata raptı hakkında kanun lâyihası ve Kava
nini Maliye Encümeni mazbatası 

REİS — Elviyei Selâse'deki emvali gavrimen-
kulenin senedi hakaniye raptı hakkındaki tekli
fin Defteri Hakaııi ve Adliye encümenlerire ha
valesine dair Kavanini Maliye Encümeni maz
batası var. Defteri Hakani ve Adliye encümen
lerine gönderiyoruz. 

2. — Gümüşane Mebusu Mustafa Beyin, me-
maliki mustahlasada ahalii islâmiyeye aİdolan em
vali metrukenin satılmamasına dair takriri 

REİS — Gümüşane Mebusu Mustafa Beyin, 
mernaliki müstahlasadaki müslümanlann emvali 
menkulesine dair temenni takriri var. Heyeti Ve-
kileye gönderiyoruz. 

3. — AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 

U — Bâzı mebuslara izin verilmesine riair Di
vanı Riyaset kararı 

REİS — Mezuniyet hakkında Divanı Riyaset 
kararı var. Okunacak. Dinliydim. 

25 . X . 1338 
Heyeti Umumiyeye 

Âtide isimleri muharrer zevatın mazeretlerine 
mebni, hizalarında gösterilen müddetler için me
zun addedilmeleri Divanı Riyasetin 25 Teşriniev
vel 1338 tarihli otuz üçüncü içtimamda tensib-
edilmiş olmakla Heyeti Umumiyenin nazarı tasvi
bine arz olunur efendim. 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Reisisanisi 

Dr. Adnan 

REİS — Tahsin Bey (Aydın) in üç ay mezu
niyetini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Şeyh Servet Efendi (Bursa)nın iki ay mezu-
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niyetini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Fikri Faik Beyin üç ay mezuniyetini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

Ali Riza Bey (istanbul) un üç ay mezuniye
tini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Dr. Ali Haydar Bey (Gene) in iki ay mezu
niyetini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Vehbi Bey (Bitlis) in iki ay mezuniyetini ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Naim Efendi (içel) in üç ay mezuniyetini ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın kabul edilmiş
tir. 

Rasim Bey (Elâziz) in üç ay mezuniyetini 
kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Süleyman Bey (Canik) in üç ay mezuniyetini 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

İhsan Bey (Cebelibereket)in bir ay mezuniye
tini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Yasin Bey (Oltu) nun iki ay mezuniyetini ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Şakir Bey (Ankara) nın üç ay mezuniyetini 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Reşid Ağa (Malatya) nın üç ay mezuniyetini 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Hacı Bedir Ağa (Malatya) nın üç ay mezu
niyetini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın 
Kabul edilmiştir. 

REŞİD AĞA (Malatya) — Hacı Bedir Ağa 
ile bendenize üç ay mezuniyet veriliyor. Hal
buki bendenizin ve Bedir Ağanın mazeretini 
hepiniz işitmişsinizdir. Mezuniyetimizin altı 
aya tahvilini rica ediyorum. (Kabul sadaları). 

REİS — Efendim, Reşid Ağa, Hacı Bedir 
Ağa ile birlikte olmak üzere mezuniyetlerinin 
altı aya iblâğını talebediyorlar. Kabul edenle t 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

2. — Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, Affı 
Umumi Hânı hakkında kanun teklifi ve Lâyiha 
Encümeni mazbatası (2/575) 
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3. — Erzincan Mebusu Hüseyin Beyin, Affı 

umumi ilânı hakkında kanun teklifi ve Lâyiha 
Encümeni mazbatası (2/576) 

REİS — Affı umumi hakkındaki iki teklifin 
şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encü
meni mazbatası var. Adliye Encümenine gönde 
riyoruz. 

4. — Konya Mebusu Vehbi Efendinin, Usulü 
muhakematı hukukiye ve cezaiye kanunlannik 
lağvına tdair kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni 
mazbatası (2/573) 

REİS — Usulü muhakemat kanunlarının il
gası hakkındaki teklifin şayanı müzakere oldu 
ğsna dair Lâyiha Encümeni mazbatası var. Ad
liye Encümenine gönderiyoruz. 

5. — ISaruhan Mebusu Reşad Beyin, Emvali-
metruke hakkında kanun teklifi ve Lâyiha En
cümeni mazbatası (2/574) 

REİS — Emvalimetruke hakkındaki teklifin 
§ayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encü
meni mazbatası var. Kavanini Maliye Encüme 
nine gönderiyoruz. 

6. — Gazianteb Mebusu Ali Cenani Beyin, 
Gazianteb ahalisine muavenet hakkındaki Koy
nunun temdidi meriyetine dair kanun teklifi ve 
Lâyiha Encümeni mazbatası (2/569) 

REtS — Gazianteb muhtacinine verilen 
tahsisattan sarf olunamıyan kamının bin üç 
yüz otuz dokuz senesinde sarfına mezuniyet 
itasına dair teklifin şayanı müzakere olduğuna 
dair lâyiha Encümeni mazbatası var. Muva-
zenei Maliye Encümenine gönderiyoruz. 

7. — Ertuğrul Mebusu Mustafa Kemal Be
yin, Düşman tarafından tahribedilen Bilecik ve 
havalisi için sekiz yüz bin lira tahsisat ilâ
vesine dair kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni 
mazbatası (2/577) • , 

REİS — Bilecik ve diğer yanan kasabala
rın imar ve ihyası hakkındaki teklifin Heyeti 
Vekileye tevdiine dair Lâyiha Encümeni maz
batası var. Okunacak : 

Mazbata 
Ertuğrul Mebusu Mustafa Kemal Bey ile 

refikinin, Düşman tarafından ihrak ve tahribe-

— 143 — 
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dilen Büecik ve diğer kasabalardaiîi hanelerin 
inşası hakkındaki teklifi kanunisi müzakere 
olundu. Gerçi esas itibariyle şayanı müzakere 
olup ancak aynı tahribata ve belki daha vâ
si bir mikyasta mâruz kalan diğer vilâyatı mûs-
tahlasmm umum ihtiyacıtmm nazarı itibara 
alınarak o meyanda Bilecik ve havalisinin ima
rı temin edilmek üzere Heyeti Vekiley tevdii 
lüzumuna ekseriyetle karar verildi. 

23 . X . 1338 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Ahmed Hilmi Mehmed Midhat 
Kâtip Âza 

Ahmed Karahisari Şarki 
Bu teklifin mutlak 
şayanı müzakere 

olduğu reyindeyim 
Vasfi 

Âza Aza 
Nüzhet Hasib 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) -
Efendim gerçi istihlas edilen memleketlerimi
zin heyeti umumiyesi itibariyle iman lâzım
dır. Fakat biz iki arkadaş; Bilecik, Bozüyük, 
Söğüd, Pazarcık kasabalarının ihyası hakkın
da ieabeden muavenet için bir lâyihai kanu
niye takdim ettik. Bu lâyihamız Lâyiha En
cümenince tasvibedilmiş. Fakat böyle lâyi
halar Heyeti Vekileye değil, Muvazenei Ma
liye Encümenine gönderilmelidir ki belki Mu
vazene Encümeni heyeti umumiyesi itibariyle 
bir şekil verir. Onun için Muvazenei Maliye 
Encümenine havalesini teklif ediyorum. (Doğ
ru sesleri.) 

OSMAN B. (Lâzistan) — Efendim Bendeniz 
bu gibi teklifler encümene havale edilmeden 
bir şey arz etmelk isterim : Yanan yerler k i ; ma
atteessüf yanmış, yıkılmıştır. Bunlar bittabi 
yeniden yapılacaktır. Hükümet bu gibi takrir
lerle hiç şüphesiz alâkadardır. Fakat hiç ol
mazsa bu gibi yeni tenkil olunacak şehirlerin 
hıfzıssılıhaya ve fenne muvafık bir tarzda inşa
larının nazarı dikkate ailınması iktiza eder. Bu 
husus için gerek Heyeti Vekilenin ve gerek 
Muvazene Encümeninin tahsisatı nazaraı dikka
te almaları da lâzimedendir zannederim. 

SÜLEYMAN SUDt B. (Bayezid) — Efen
dim ufacık 'bir şey söyliyeceğim. Darülfünun 
taleibesiyle Şarktan g<ien talebeler hakkında Ce-
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lâl Nuri Beyefendinin ta'kriri vardır. Lütfen 
onu okuyunuz. 

FEYYAZ ÂLÎ B. (Yozgad) — Reis Bey bu 
müzakere olunacak ise ruznameye alınsın. 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Teklif okunsun da anlıyalım. 

REÎS — Efendim Lâyiha Encümeninin, Er
tuğrul Melbusu Mustafa Kemal Bey ile refiki
nin vermiş olduğu takririn Heyeti Vekileye 
tevdiine dair mazbatası var. 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
—^Efendim teklif neymiş? Okunsun da anlıya
lım. 

REÎS — Efendim okunmuştur. Mustafa Ke
mali Bey de beyanı mütalâa ettiler. Şimdi 
mazbatayı reyinize koyuyorum. Mazbatanın 
Lâyiha Encümeninin teklifi veçhile Heyeti Ve
kileye tevdiini kabul buyuranlar lûtefn elleri
ni kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. 

8. — Bolu Mebusu Tunah Hilmi Beyin, İmar 
ve İskân Vekâleti ihdası hakkında kanun teklifi 
ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/578) 

REÎS — Efendim Tunallı Hilmi Beyin, îmar 
Vekâleti teşkili hakkındaki teklifinin reddine 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası vardır. Oku
nacak. 

Mazbata 
Nafıa, Muhacirin, Fen müsteşarlıklarından 

mürekkep îmar Vekâleti naımiyle bir vekâlet 
îhdasma dair Bolu Mebusu Hilmi Beyin 
Heyeti Umumiyeden muhavveil teklifi ka
nunisi ledeittetkik aiç/bir ş ey anlaşılamadığın
dan şayanı müzakr-e görülmemiş olmakla He
yeti Celileye takdim olunur. 

2 3 . 1 0 . 1 3 3 7 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Ahmed Hilmi Mehmed Midhat 
Kâtip Âza Âza Âza 

Ahmed * Vasfi Nüzhet Hasip 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Lütfen encü
men namına izahat versinler. (Reye sadaları) 

OSMAN B. (Lâzistan) — Encümenin bu su
retle beyanı fikretmeye salâhiyeti yoktur. 
Pekâlâ olarak bir şey anlaşılmıştır. Fakat bugün 
için böyle bir şeyin imkânı maddisi yoktur. 
O başkadır. Fakat bir mebus arkadaşımızın tek
lifine karşı encümenin böyle demesi muvafık de
ğildir. 
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AHMED HÎ'LMÎ B. (Kayseri) — Müsaade 

buyurun da arz edeyim. Efendim arkadaşımız 
Tunalı Hilmi Beyin takriri aynen şu şekildedir; 
okuyorum. 

MADDE 1. — Nafıa, Muhacirin ve Fen müs
teşarlıklarından mürekkep bir (İmar Vekâleti) 
ihdas olunmuştur. 

MADDE 2. — Nafıa Vekâleti ilga ve Sıhhat 
Vekâletinden muaveneti İçtimaiye vazifesi neze-
dilmiştir. 

MADDE 3. — İşbu kanun kesri 
muteberdir. 

tarihinden 

MADDE 4. — îşbu kanun arkâmmm icrasına 
îera Vekilleri Heyeti Memurdur. 

Harap ve boş memleketimizi bir an evvel ma
mur ve meskûn kılabilmek üzere tanzim ve takdim 
edilen ve esbabı mucibeleri şifahen ve mufassa
lın arz edilecek olan işbu kanun lâyihasının müs
taceliyetle müzakere ve kabul edilmesini teklif 
ederim. 

20/10/1338 
Bolu Mebusu 
Tunalı Hilmi 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Takrirleri 
okuduğum şekildedir. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — öyle müste
şarlık var mı? Bilmiyoruz. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Bu takrir
leri hakkında kendilerinden izahat aldık. Dedik 
ki; bu suretle bir makam nedir, Fen Müsteşar
lığı nedir? Bunu anlıyamadık.. Ve kendilerinin 
de encümende verdikleri izahat encümen azaları
nı ikna edemedi. Tekrar tekrar bunun için lâ
zım geldiği kadar imali fikrettik. Tetkik ettik. 
Arzularını tatmin etmek istedik! Fakat müm
kün olmadı. Encümence müttefikan bunun bu 
suretle teşkilinden bir şey anlaşılamadığından 
ve bu suretle üç başlı vekâlet olamıyacağından 
reddine karar verdik. Siz, nasıl tensibederseniz 
öyle oiur. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Evvelemir
de Osman Bey arkadaşıma teşekkür ederim. 
Efendiler nezaheti lisaniye denilen bir meziyet 
evvelemirde bir ferdde değil, bir heyette bulun
malıdır. Arkadaşlar ben size ne teklif etmişsem 
yirmi beş, otuz senelik kanaatlerimden bahset-
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mişimdir. Fakat maatteessüf bu kanaat o ka
dar eski değildir. Muhacirin idaresinde geçir
miş olduğum acı, fakat müfit tecrübeler netice
sinde daha o zamanlarda kanaat hâsıl etmişim
dir ki, bu memlekette en büyük Vekâlet İmar 
veya Muhacirin Vekâleti olmalıdır. (Bravo ses
leri) Ben arkadaşlar, ilmi hikmeti tabiiyede 
gördüğüm bir kanunu içtimaiyata tatbika baş
ladığımdan beri tâ gençliğimden beri öyle müt
hiş bir kanprvf karşısında bulunuyorum ki mem
leketin tehlikesinin o büyüklüğü karşısında ben 
bütün varlığımla titriyorum. O kanunu tabiî, 
kâinatta boşluk tahaddüs edemez. Tahaddüs 
ederse âtiyen dolar. Arkadaşlar benim memle
ketim ir boşluğunu eğer ben müslüman doldura-
mazsam acaba kim doldurur? (Bravo sesleri) 
(Muhacirin İdaresi sadaiarı) Âkibet dört beş 
sene evvel edindiğim bir kanaate göre, Sıhhiye 
Vekâleti müstesna olmak üzere - İstanbul tâbi-
rince söyliyeyim - Muhacirin Müdüriyeti Umu-
miyesiyle Nafıa Nezareti tamamen tevemdirler. 
Fen, eğer dimağ ise Nafıa Vekâleti sağ el, 
Muhacirin Müdüriyeti Umumiyesi sol eldir. Bu 
memleketi ancak ve ancak bu iki daire veyahut 
bu üe daire doldurabilecektir. Hiçbir şey anlıya-
mamış olan Encümen Eeisi Beyefendi Hazretleri
ne sorarım ki, Encümeni Mahsusta Vilâ-
yatı Garbiyemizin imdadına yetişmek hususu 
müzakere edilirken Nafıa Vekâleti namına 
hazır bulunan Müsteşar Beyden bir sual vâki 
oldu. Siz ne buyuruyorsunuz, ne yaptınız den
di? Efendim biz tahayyül ve tasavvur bile 
ednmedik dedi. Niçin? Çünkü muhacirine ait 
elimizde bir paramız yok. O vakit Müsteşar Be
ye fısıldadım. Allahımdan dilerim ki yeni tak
dim .etmiş olduğum, lâviha encümendedir. İn
şallah kaıbul edilir, dedim. Efendiler paradan 
da bahsedeceğim. Arkadaşlar bu lâyiha bun
dan bir sene evvel kabul edilmiş olsaydı; bu-
flrîîn Nafıa Vekâleti, Muaveneti İçtitmaiye ve 
Mı-i'ha.cirîn devairi bir arada bulunsalardı; be
raberce çalışacaklar ve o milyonlarca zavallı 
kardeşlerimizin imdadına müştereken yetişecek
lerdi. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Mürekkep 
vekâleti anlat beyim. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Şimdi arka
daşlar; müsaadelerinizi istirhamen diyeceğim 
ki ; sözümü lütfen kesmeyiniz ki çabucacık mak-
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şadımı anlatayım ve neticeyi çabuk ele alalım. 
(Hiçbir şey anlaşılanıadığı) buyuraluyor. Efen
dim bir iktisat Vekâleti ele alıyoruz. İktisat 
Vekâletinde Ziraat Müdüriyeti Umumiyesi, Or
man ve Maadin Müdüriyeti Umumiyesi, Sanayi 
Müdüriyeti Umumiyesi, Ticaret Müdüriyeti 
Umumiyesi gibi dört şubei esasiye var. Ben 
bunların başına koyacağım zatın ismine müdü
rü umumi dememişim de müsteşar demişim. O 
•makamlara müdüriyeti umumiye dememişim de 
fen müsteşarlığı demişim. Ben o makamların 
isimlerini bu suretle koymaklığım eğer bir ha
ta ise o hatayı hemen tashihan size yabancı ke
lime... (Reye sadaları) Arkadaşlar emin olu
nuz. Bunu öyle müstaceliyetle reddetmeyiniz. 
istirham ederim, bu kafa onu yıllarca düşün
dükten sonra size talkdim etmiştir. Efendim 
bugün Yeni Günde bir mülakat neşrolundu. 
Konya ovasının irva ve is'kası meselesi, efendi
ler oranın boşluğundan oraya birtakım muha
cirlerin iskânı, mevzuubahsoûuyor. Eğer bu iki 
daire bir arada olsaydı; çoktan birleşirler, bu 
işi yaparlardı. Niçin bunlar tevem olmalıdır? 
Bu bir iki misal gayet zayıftır. Arkadaş] ar pa
radan bahsediyorsunuz. Ben size bu lâyiham
la para kazandırıyorum. (Alkışlar), Arkadaş
lar evvelemirde bütçeden istifade edeceğiz. 
Çünkü bir kere Nafıa Vekâletinin birtakım mü
hendisleri, hepimiz biliyoruz ki hemen hemen işsiz 
güçsüz bulunuyorlar. Buna mukabil Muhacirin 
Müdüriyeti Uımımiyesince filân yerde bir köy ya
pılacak, oranın haritası tanzim edilecek. Fakat mü
hendis yok ki yapsın. Nafıa mühendisi karışmıyor. 
Lâkin arkadaşlar benim bu lâyiham kabul edil
diği takdirde ben bu mühendisleri hem muhaci
rin umurunda ve hem de nafıa umurunda istih
dam edeceğim. Şu halde demek oluyor ki, ikti
sat katidir. Bunun feyyaz neticelerinden bah-
setmiyeceğim. Allah evvelemirde lâyihanın ka
bulü ilhamînı Meclisi Âlinize bahşetsin. (Han
deler). 

RElS — Beyefendiler, mazbata hakkında söz 
söyl.'yecek var mı? (Yok sesleri) Mazbata hak
kında müzakereyi kâfi görenler lütfen el kal
dırsın. kâfi görülmüştür. 

Efendim, Lâyiha Encümeni mazbatasının 
mealini anladınız. Hilmi Beyin vermiş olduğu 
kanun teklifinin reddini mutazammındır. Lâyi
ha Encümeni mazbatasını reyinize vaz'ediyo-
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rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

TUNALI HlLMl B. (Bolu>; — Zavallı mem
leket! (Handeler) 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Zavallı 
Tunalı! 

9. — Askeri Ceza Kanununun 95 nci madde
sinin tadiline dair kanun lâyihası ve Adliye En
cümeni mazbatası. 

E E l S — Askerî Ceza Kanununun 95 nci mad
desinin tadiline dair Adliye Encümeni mazbatası 
var. Ruznameye alıyoruz. Münasip bir günde 
müzakere ederiz. 

10. — Eşhas üzerinde zuhur eden kaçak mek
tup hâmilleri hakkında kannun lâyihası ve Ad
liye Encümeni mazbatası 

RE IS — Müraselât hâmillerinin tecziyesi hak
kındaki lâyihai kanuniyenin reddine dair Ad
liye Encümeni mazbatası var. Ruznameye alıyo
ruz. Münasip günde müzakere ederiz. 

11. — Firar edip derdest edilen memurinden 
zecren asker olanlara maaş verilip verilmiyece-
ğine dair icra Tekilleri Heyeti Riyaseti tezke
resi ve Adliye Encümeni mazbatası. 

REÎS — Firari efradın maaşları hakkındaki 
Heyeti Vekile Riyaseti tezkeresinin Kavanin ve 
Müdafaai Milliye encümenlerine havalesine dair 
Adliye Encümeni mazbatası var. Kavanini Ma
liye ve Müdafaai Milliye encümenlerine havale 
ediyoruz. 

12. — Benizli Mebusu Yusuf Beyin, gıyaben 
müebbet kürek cezasına mahkûm Milis Mülâzımı 
İbrahim Efendinin affına dair kanun teklifi ve 
Adliye Encümeni mazbatası 

RE IS — Milis Mülâzimi ibrahim Efendinin 
affı hakkındaki teklifin reddine dair Adliye En
cümeni mazbatası var. Ruznameye alıyoruz. 

13. — Muş Mebusu Abdülgani Beyin, Bâzı 
ceraim erbabının affı hakkında kanun teklifi ve 
Adliye Encümeni mazbatası (2/570) 

RElS — Muş Mebusu Abdülgani Beyin, Hi-
yaneti vataniye mücrimininden bir kısmının affı 
hakkındaki teklifinin reddine dair Adliye Encü
meni mazbatası var. Onu da ruznameye alıyo-

1 ruz. Vakti münasibinde müzakere ederiz. 
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Efendim evrakı varide bitti. Memaliki müs-

tahlasa hakkındaki lâyiha i kanuniye henüz gel-
medi. 

SOYSALLi İSMAİL SUBHÎ 15. (Bur
dur) — Reis Bey müsaade buyurursanız Encü
men memaliki müstahlasaya dair Kanunun dün 
de, bugün de müzakeresine devam etti. Bunlar
dan Menhubat komisyonları hakkındaki lâyiha 
nııı tetkikatını ikmal etti. Fakat tekmil bu me
seleye ait kısımlarını bir kül addettiği için ya
rın da müzakereye devam edecek, heyeti mecmu
asını Heyeti Aliyeye takdim edecek. 

RElS - Pekâlâ Allah muvaffakiyet ihsan 
buyursun. 

RİFAT B. (Tokad) — Şehit ailele rine vara-
kai takdiriye verilmesine dair Kanun geçenlerde 
müzakere edilecekti. Bir maddeden ibarettir. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Bir takrir 
vardı. 

3. — Gelibolu Mebusu Celâl Nuri Beyle arka
daşlarının, Darülfünun taleb esiyle ••Vilây atı Şar-
kıye Darüleytam talebesinin mazharı iltifat edil
mesine dair takriri 

REİS —- Rüfekayı kiranı tarafından veril
miş bir takrir var, okunacak dinliydim : 

Riyaseti Celileye 
Biri mukaddes vatanımızın Aksayı Şarkın

dan, diğeri Aksayı Garbından iki mektepliler 
kafilesi fikri millînin mahalli incil âsi olan Mec
lisimize hissiyatı tâzimkâranelerinın takdimi 
için, geldiler. 

Şark'tan gelenler, ebeveyni Ermeniler tara
fından şehidedilen yetimlerdir ki bunları bir 
refiki celâdetkârimiz Edirne Mebusu Kâzım 
Karabekir Paşa pek millî bir usul tahtında ye
tiştiriyor. Garp'tan gelenler, fikri millîsini 
boğmak is tiye n birtakım muallim ve müderris 
kisvesindeki küf farı milliyete karşı gayei ga
zamızı müdafaa eden ve akıbeti muzaffer olan 
Darüliununlul arım izm mümessilleridir. Bu bü
yük ve 'küçük talebelerimizin Riyaseti Celile 
vasıtasiyle Meclisi Âlinin mazharı iltifat ve 
teşviki olmalarını teklif ederiz. 

24 Teşrinevvel 1338 
Gelibolu Mebusu istanbul 

Celâl Nuri Ali Rıza 
Muş Siverek 

îlyas Sami Sırrr 
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Hakkâri 

Mazhar Müfid 
Van 

Haydar 
Kângırı 

Ziya 
Kastamonu 

Besim 
Lâzistan 

Osman 
Kastamonu 

Abdülkadir Kemali 
Ergani 
Nüzhet 

Kırşehir 
Sadık 

Karahisarı Sahih 
İsmail Şükrü 

Tokad 
Mustafa 

Cebelibereket 
fhsan 

Ankara. 
Şemseddin 

Çorum 
Sıddık 

(Medit alkışlar) 

Burdur 
Soy sallı ismail Subhi 

Ergani 
Hakkı 

Kângırı 
Said 

Siverek 
Lûtfi 

İstanbul 
NTuman 
Biga 

Hamid 
Kırşehir 

Yahya Galib 
Gümüşane 

Mustafa 
Aydın 
Tahsin 
Aydın 
Bmin 

Karahisar 
Ali 

Gazianteb 
Kılıç Ali 

Gazianteb 
Yasin 

REİS — Efendim bu gibi gençlerimizin 
memleketimizde çoğalmasını ve kendilerinin 
m ıı vaf faikıyetle yetişip müdefaai memlekette 
fevkalâde sâyetmelerini Cenabı Hak'tan temen
ni ederiz ve şimdiye kadar sâyü gayretleri meş
kûrdur. Millet de, herkes de takdir eder. Bun
da şüpihe yoktur ve küçüklerimiz de inşallah 
millet sayesinde büyürler, büyük büyük adam 
olurlar, öyle temenni ederiz. (İnşallah sesleri) 

REÎS — Efendim Muaveneti içtimaiye büt
çesini müzakere edeceğiz. 

14. .— Hıyaneti vataniye mücrimininden bir 
kısmının affı hakkındaki Kanunun tefsir edil
mesine dair tera Vekilleri Heyeti Riyaseti tezke
resi ve Adliye Encümeni mazbatası 

MÜFlD Ef. (Kırşehir) — Müsaade buyu
rursanız Adliye Encümeni namına bir şey arz 
edeceğim. Efendim hiyaneti vataniye mücrimi-
ninin affına dair Meclisi Âlinizden tanzim kılı
nıp mevkii meriyete vaz 'olunan bir maddei ka-
nuniyenin tefsiri, Adliye Vekâletinden istenildi 
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ve bu maddei kanuniye birkaç defa tefsir edildiği î 
halde; tefsirin mahiyeti hakikıyesi lâyifoyle an
laşılamadığından dolayı hapsanelerde beyhude 
yere yatıp kalan birçok eşhasın; üçüncü bir tef
sir ile kurtulmasını mutazammm Adliye Encü
meninin bir tefsir mazbatası vardır. 

Affa mütaallik hususatm mesaili saireye tak-
dimen ve tercihan müzakeresine dair de malûmu 
âlileri, Meclisi Âlinin bir kararı vardır. Bu tef
sir mazbatası ise bir haftadır, on gündür bekli
yor. Bu mzabata şimdi okunacak olursa, affa dâ
hil olan ve fakat bir tefsir yüzünden hapsane
lerde bekliyen birçok mahkûmin çıkacaktır. Bina
enaleyh bu mazbatanın bugün müzakeresini tek
lif ediyorum. 

ALÎ SÜRURl Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Bir meselenin takdimen müzakeresi talebi, an
cak bir içtimai âti için olabilir. Binaenaleyh Mü
fid Efendinin teklifi de, ancak içtimai âti için 
varittir. Bugün için varit değildir ve bu çığırı 
aşmak da doğru olamaz. 

MÜFlD Ef. (Kırşehir) — Bu mesele Ali Sü-
ruri Bey biraderimizin buyurduğu gibi değildir. 
Affa mütaallüc mesaili» her bir şeye takdimen 
müzakeresi Meclisi Âlinin kararı iktizasından
dır. Kendileri bu kararı unutmuşlar. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim bu hususta Meclisi Âlinin zaten kararı 
var. Eşhasın affına mütaallik mesailin, diğer 
rnevadda tercihan ve takdimen müzakeresi Mec
lisi Âlice takarrür etmiştir. Müfid Efendi Haz
retlerinin buyurdukları mesele de cidden mü
himdir. Ve bir şahsa değil, eşhasa ciheti taallûku 
vardır. Adliye Vekili sabıkının; Meclisi Âlinin 
yapmış olduğu bu Af Kanununu iyi tahmin ede
memesi ve gayet müşevveş bir surette tamimi 
yüzünden; aftan istifade edecek olan birçok in
sanlar elyevm hapsanelerde inlemektedirler ve 
bu husus hakkında birçok müracaatler de vard'.r 
ve bu müracaatlar İstida ve Adliye Encüme-
nindedir. Bu meselenin bir en evvel halli için 
son defa Adliye Vekâletinden Adliye Encü
menine gelen tefsir, Encümence güzel bir şek
le ifrağ edilerek badema her hâdise vukuun
da ayrı ayrı tefsire hacet kalmamak üzere 
vazıh bir şekilde Heyeti Aliyenize arz edilmiş-

' tir. Bu tefsir mazbatasının bugün müzakere
siyle affa dâhil olduğu halde bu tefsir yü
zünden hapsanelerde bugüne kadar yatan 
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adamların kurtarılmasını Heyeti Aliyenizin 
adaletinden bekleriz. 

HÜSEYİN A V N / B. (Erzurum) — Efen
dim şahsa ait bir meseleye, diğer mesaile tak
dimen bakıyorsunuz. Halbuki bu tefsir yü
zünden binlerce insan affıâlinize intizar edi
yor. Bu meselenin taliki yüzünden zannede
rim ki müsebbibi ledelhace kanun muvacehe
sinde mesul kalacak vaziyettedir. 

ABDÜLKADÎR KEMÂLİ B. (Kastamonu) 
— Zan mı ediyorsun?... 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Evet; 
belki de katiyetle,.. Bu tefsir yüzünden hapsa
nelerde binlerce insan yatmaktadır. Hattâ bu
rada Kanunun kanaat ve içtihadı zatîsine 
muvafık olmadığını, arkadaşımız da itiraf et
miştir. Yani bu Af Kanununun tatbiki ile mü
kellef olan zat; Kanunun tatbikmdeki te
reddüdünün, içtihadı zatîsinden münbais ol
duğunu bize itiraf eylemiştir. Bu noktayı da 
nazarı dfkkatinize arz ediyorum. Binlerce in
san, aftan istifade edeceği halde bigayrihak-
kin hapsanelerde yatmaktadır. Bu tefsir en 
ziyade teshil edilecek bir muameledir. Arka
daşlarımın tekliflerine bendeniz de iştirak edi
yor ve mümkünse bugün; değilse yarın bu 
tefsirin müzakere edilmesini rica ediyorum; 
(Reye, reye sadaları.) 

ALİ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Beyefendiler; bu tefsir Heyeti Celilece nazarı 
dikkate almmasîn; müzakere edilmesin, de
medim. Fakat Nizamnmae mucibince bir usul 
vardır her hangi bir meselenin takdimen 
ve tercihan müzakeresini talep; ancak bir iç
tima evvel olabilir. Bahsolunan tefsir mazba
tası ise henüz tevzi olunuyor. Acaba evvelki 
tefsir ne mealde idi; Kanun ne şekilde idi? 
Bunları derhal iki dakika içinde tetkik ede
rek ve herkes hemen bir fikir hâsıl eyHyerek 
müzakereye iştirak edebilir mi? Ve böyle âni 
bir suretde iptidar edecek bir müzakereden 
müfid bir netice elde edilebilir mi? Bugün 
Muaveneti İçtimaiye bütçesine bakılacak, ve
kili aidi; memurini aideşi gelmişler, bekliyor
lar. Binaenaleyh henüz kabul edilip edilmi-
yeceği malûm olmıyan ve rüşeym halinde 
bulunan bir tefsir için böyle muayyen bir me
seleyi talik etmek muvafık mıdır? 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Muvafıktır. 
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ALÎ SÜRURÎ Ef. (Devamla) — Asla.. 
FEYYAZ ÂLI B. — Heyeti Celilenin bir 

ka ran vardır. 
ALÎ SÜRURÎ Ef. — Ne gibi? 
FEYYAZ ÂLÎ B. — Affa aidolan şeyler 

tercih1 olunacak diye... 
ALÎ SÜRURÎ Ef. (Devamla) — Efendim 

Heyeti Celilenin kararı ; Adliye Encümenin
den ref'î hüküm karariyle intacolunan maz
bataların tercihan müzakeresine dairdir. 

FEYYAZ ÂLÎ B. — Bu da odur. 
ALÎ SÜRURÎ Ef. (Devamla) — Asla de

ğildi]'. Beyefendiler istical, daima iyilik getir
mez. Acele etmiyelim. Yarın içtima günümüz-
dür. Bugün ile yarın arasında bir fark yok
tur. Tetkikatımjzı yapalım ve bu tefsiri ya
rın müzakere edelim. Mamafih hakem, Heyeti 
Celileriizdir. 

REİS — Efendim bir takrir var. Onu oku
yacağız. 

Riyaseti Celileye 
Teklifin reye vaz'mı ve Tefsiri Kanuninin 

hemen müzakeresini teklif ederiz. 
Karahisan Sahib İsparta 
Mehmed Şükrü Tahir 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim 
af ve reı ' i hükme dair olan, bir adama taallûk 
eden encümen mazbatalarının derhal ve di
ğer mesaile takdimen müzakeresi Heyeti Ce
lilenin kararı iktizasındandır. Bu af kararı 
ise bir tefsirdir. Belki ,bu tefsirin kabul veya 
reddi halinde yüzlerce ve belki binlerce in
sanın istifade etmesi memuldur. Bir adam 
için olan bir af; tehir edilmeden müzakere 
edildiği halde mütaaddit adamların istifadesi 
memul bulunan bir tefsirin, günlerce sürün
cemede kalmasında bir mâna yoktur. Zaten 
bu bapta ayrıca bir karar da iktiza etmez. 
Bu tefsirin derhal müzakere edilmesi lâzımdır. 

ALÎ SÜRURÎ B. (Karahisan Şarki) — 
Reis Beyefendi makamı Riyasetten soruyorum. 
Matbu olan levayih ve tekâlif 24 saat evvel 
tevzi olunmak icabederdi. Neden tevzi olun
mamış? 

REÎS —•• Efendim ekseriyetin kabul ettiği 
şey her zaman kanun hükmündedir. Binaen
aleyh efendiler; reyinize vaz'ediyorum. 

Bu tefsir mazbatasının bugün ve her şeye tak
dimen müzakeresini kabul edenler ellerini kal-
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dırsmlar. Kabul edilmiştir. Efendim mazbatayı 
okuyoruz, diniyelim. 

20 . 9 . 1338 
T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

19 Kânunuevvel 1337 tarihli hiyaneti vatani
ye mücrimininden bir k.smınm affına dair 
olan Kanunun birinci mdadesine nazaran eczayı 
vatandan bir kısm:nın tefrik veya ecnebi bir 
devlete ilhakına çalışnalar, casuzluk edenler, ih
tilas ve rüşvet ahzeyleyerek devletin kuvayı mad
diye ve mâneviyesini tenkis edenler halen me-
ınaliki ecnebiyede ve bilâdı meşgulede bulunan
lar istisna edilerek maada hiyaneti vataniye cür-
münden dolayı İstiklâl mahkemeleriyle mahke-
mei nizamiye ve divanı harblerden mahkûm olan
ların işbu aftan istifade etmeleri lüzumu an
laşılmakta ve bilâhara vekâletçe gösterilen lü
zum üzerine Meclis Heyeti Umumiyesinin tasdi
kine iktiran eden 16 Şubat 1338 ve 25 Mart 1338 
tarihli tefsiri mutazammın Adliye Encümeni 
mzabatasında İstiklâl mahkemelerinin vazaifi 
kanuniyeleri tetkik olunarak 11 Eylül 1336 ta
rihli Kanun mucibince askerlikten firar veya fi
rara sebebiyet verenler ve firari derdest ve şev
kinde tekâsül gösterenler ve bunları ihfa eden
ler ve iaşe ve ilbas edenler ve 26 Eylül 1386 
tarihli Kanun mucibince de âmâl ve makasidi 
miiliyeye münafi olarak düşman maksat ve men
faatini tenviç yollu teşvikat ve tahrikat ve ifsa-
datta bulunanlar ve memleketin kuvayi maddiye 
ve mâneviyesini her ne suretle olursa olsun ke
sir ve tenkısa sâyedenler, casuzlukta ve hiyaneti 
vataniyede bulunanlar hakkındaki salâhiyeti ka-
zaiyeleri tadat ve tesbit edilmiş ve İstiklâl 
mahkemelerinin cümlei vazaifinden bulunan me-
vaddan asker firariliği ve buna müteferri cera-
im ile casuzluk edenlerin aftan istisnası hiyaneti 
vataniye cürmü faillerinin affın dairei şümulü
ne dâhil bulunduğu musarrah görüldüğünden 
muhtacı tefsir görülmemiş ve metni kanunun sa
rahat ve delâletine ve siyakı ibareye nazaran 
ihtilas ve irtikâbeyliyerek devletin kuvayı mad
diye ve mâneviyesini tenkis edenler aftan hariç 
ve sair suretle devletin kuvayı maddiye ve mâ
neviyesini tenkis suretiyle hiyaneti vataniyede 
bulunanlar mezkûr affa dâhil ve asker maharimi-
ne karşı irtikâbedilen ceraimin Af Kanununun 
hudut ve şümulünden hariç bulunduğu beyan 
ve kanun bu suretle tefsir kılınmış ise de İstiklâl 
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mahakimi kavanini mahsusai 
hangi kuyut ve ibaratınm ilham ettiği fikir ve 

kanaat ve içtihat ve o sıra da gördükleri ihti
yaç üzerine vazife ve salâhiyetlerini kavanini 
mezkûrenin tâyin ve tersim ettiği huduttan 
daha vâsi bir sahaya teşmil edecek ve «Dev
letin kuvayı maddiye ve mâneviyesini tenkis» 
ibaresini müsait bir zemin bularak darp, sirkat, 
izalei bikir, cebren kız kaçırmak ve buna mümasil 
eeraimi âdiyeyi vazifesinin dairei şümulünde gör
müş ve bu kabîl ceraim ashabı hakkında hükümler 
ittihaz etmiş ve bunların bâzısında Devletin ku
vayı maddiye ve mâneviyesini tenkis ibaresini 
ilâve ve terdif ve bâzısında bu ibareyi ve hat
tâ mabihittatbik olan maddei kanuniyei bile zi
kir ve tasriha lüzum görmemiş olduğu müteselsil 
muhaberatı cariyeden ve celbedilen fıkrai hük-
miyeier muhtevalarından nümayan olmuş 
ve vekâlet gerek bu baptaki kanunu tef
sirleri temini maksada kâfi görmemiş olduğu ve 
binaenaleyh hıyaneti vataniye mücrimirıinden 
bir kısmının affına dair olan 19 Kânunuevvel 
1337 tarihli Kanunu müfessir olup Meclisi Âli
nin tasdikine iktiran eden 16 Şubat 1338 ve 25 
Mart 1338 tarihli tefsir mazbataları ve müeddala-
rma nazaran tefsir ve izah sırasında İstiklâl ma-
hakimine tevdi olunan vazaifin asker firarileri
ne mütedair olanlardan madası «hiyaneti vata
niye» tâbirinin dairei şümulü dâhilinde cem i esa
sı kabul edilmiş olması itibariyle askerden firar 
ve buna müteferri cürümlerden maada ceraimden 
dolayı mahakimi istiklâliyece mahkûm edilmiş 
olan eşhasın hiyaneti vataniye mücrimi vaz' ve 
mevkiinde telâkki edilmesi ve şu suretle istisna 
edilen bâzı caraim mürtekiplerinden maada af
tan istifadeyabolmaları lâzımgeleceği tefsiri 
vâki dan ve tefsirin müzakeresi sırasında derme-
yan olunan mütalâattan istidlal olunabilmekte 
ise de tefsiri vâkım bu şekilde kabul edilebil
mesi mahakimi îstiklâliyeden sâdır olan hüküm
leri istilzam eden ceraimin aslen ve hakikaten 
hiyaneti vataniye mahiyetinde olmasiylo meş
rut olması iktiza edeceği teemmül ve mütalâa 
kılınmakta olup yoksa olbaptaki kavanini mah-

susada tâyin ve tasrih olunan vazaifin hututu mu
ayyene ve mürtesemesini tecavüz etmek ve meselâ 
ânifen arz edildiği üzere âdiyen sirkat, darp 
izalei bikir ve cebren kız kaçırmak gibi her haı*-
gi vâsi ve mümaşaatkârane nazariyei hukukiyece 
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mevzuanm her bile.hiyaneti vataniye mahiyetinde ad ve telâk

kisi mümkün ve mafruz olmıyan caraime vaziyed 
eylemek suretiyle ita kılınan hükümlerin mücer
ret istiklâl Mahkemesinden lâhik olmuş olması 
o kabîl hükümlerle mahkûm bulunan eşhasın 
mabihi'mahkûmiyeti olan cürümlerinin mahiye
ti nazurı itibara alınmıyarak aftan istifade etti
rilmeleri için bir sebebi kanuni teşkil edemiye-
ceği derkâr olup bu tarzı muamele Af Kanunu
nun ruhuna ve maksadı vaz'ma dahi münafi 
olacağı, gibi aynı mahiyette bir eürmü âdi irti-
kâbetmiş olan eşhastan bâzısının mücerret İstik
lâl mahakiminee mahkûm edilmiş olmalarından 
dolayı aftar. istifade etmeleri ve diğerleri hak
kındaki hükmün mahakimi nizamiyeden sâdır 
olmuş olması hasebiyle aftan mahrum olmaları 
gibi emsat ve desatiri hukukiye ve vecaip adil 
ve nasfetle gayrikabili telif ahvali de istilzam 
edeceği cihetle keyfiyetin tekrar yeniden tetkiki 
ile Büyük Millet Meclisinin tasdikine iktiran 
eden 16 Şubat 1338 tarihli tefsiri mutazammın 
Adliye Encümeni mazbatasında (Af Kanunu 
İstiklâl mahakimine tevdi olunan vazaifin asker 
firarilerine mütedair olandan maadasını «hiya
neti vataniye» tâbirinin dairei şümulü dâhilinde 
cemeylemiş olduğu) ibaresi mevcudolmasma 
ve İstiklâl mahakiminin vazife ve salâhiyetleri 
kavanini mahsusa, ile muayyen bulunmasına na
zaran mahakimi mezkûreden sâdır olan hüküm
lerden mâruz müstesniyattan maada vazife ve 
salâhiyeti kazaiyeleri haricinde ita edilmiş olan 
hükümleri müstelzim ceraimin affa tâbi olması 
icabedip etmiyeceğinin sarahaten tâyini hakkın
da tefsiren bir karar ittihazı lüzumu' Adliye 
Vekâletinin 18 Eylül 1338 tarihli ve Umuru 
Cezaiye Müdüriyeti 150/4451 numaralı tezkere
sinde bildirmesine binaen keyfiyetin berayı tef
sir Meclisi Âliye şevki İcra Vekilleri Heyetinin 
19 . IX . 1338 tarihli içtimamda takarrür etmiş 
olmakla ifayı muktezasma ve neticesinin işarına 
müsaadei devletlerini istirham eylerim efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reis Vekili ve 
Şer'iye Vekili 

Abdullah Azmi 

Adliye Encümeni mazbatası 

20. 9 .1338 tarihli ve 1850/6/1661 numaralı 
İcra Vekilleri Riyaseti tarafından Meclisi Âli
ye takdim ve encümeninize Heyeti Umumiye-
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den mu'havvel olan işbu tezkere serapa mütalâa 
ve tetkik olundu. 

Meali 19 Kânunuevvel 1337 tarihli Hıyaneti 
vataniye mücrimininden bir kısmının affına 
dair olan Kanunun birinci maddesinde istisna 
edilen ceraim mürtekiplerinden maada hiyaneti 
vataniye cürmünden dolayı İstiklâl mahkeme
leri, ma/hakimi nizamiye ve Divanı harbler ta
rafından mahkûm edilenler affedilmiş ve ahi
ren Adliye Vekâletince gösterilen lüzum üze
rine 16 Şuibat 1338 ve 25 Mart 1338 tarihlerin
de Meclisi Âlice tefsiri mutazamımın olarak 
kalbül edilen Adliye Encümeni mazbatalarında 
İstiklâl mahkemelerinin vazaifi kanuniyelerini 
müibeyyin olan 11 Eylül 1336 ve 26 Eylûi 1336 
tarihli kanunlarda memleketin kuvayi maddi
ye ve mâneviyesini her ne suretle olursa ol
sun kesir ve tenkısa sâyedenlerin cürümleri hi
yaneti vataniye cürmünden addedildiği müna
sebetiyle asker firarilerine mütedair olanlar
dan maada ceraimi hiyaneti vataniye cürmü 
dairei şümulüne ithal ederek mahkûminin bir 
kısmı aftan istifade edecekleri bildirilmiş iken 
İstiklâl mahakiminden bâzısının diğer ceraimi 
âdiye maznunlarını da muhakeme ve mahkûm 
etmiş olmasiyle bu aftan istifade edemiyeceği 
gibi birtakım müta'lâatı hukukiye ve muhikka 
serd edilmekte ve hattâ bir vakai cinaiyeden 
aslen ve fer'an zimethal olan ve aynı cürüm
lerden maznun bulunan eşhastan bir kısmının 
istiklâl mahkemesince muhakeme ve mahkûm 
edilmesi ve diğer kısmının mahakimi umumi-
yede ceraimi âdiye noktasından muhakeme ve 
mahkûm edilmiş olmalariyle kısmen aftan müs
tefit ve kısmen mahrum kalmak gibi esasatı 
hu'kukıye ve vacaibi adil ve nasfetle gayrika-
bili telif ahvali zuhur etmekte bulunmuş olma
siyle keyfiyetin yeniden" tetkiki ve mahakimi 
mezkûreden sâdır olan hükümlerden müstesna 
olanlardan maada vazife ve salâhiyeti kazaiye-
leri haricinde mulhakemeleri icra ve muhtelif 
cezalarla mahkûm edilmiş olanların da affa 
tâbi olup olmadığının sarahaten tâyin ve tef
siri talebinden ibaret olduğu anlaşılmıştır. 

Keyfiyet arız ve amik tetkik ve müzakere 
olunarak gerek Af Kanununun esbabı mucibe-
si ve gerek bu bapta Meclisi Âli zabıtlarında 
mazbut mütalâat ve ahiren tefsiri mutazammın 
olarak Adliye Encümeninden tanzim ve Mecli-
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si Âlice kabul ve tasdika iktiran eden mazba
talar muhtevaiyatma nazaran istiklâl mahke
melerinin muhakemesiyle meşgul oldukları kâf-
fei ceraimden asker firarilerinden maadasının 
hiyaneti vataniye cürmünden addedildiği ve 
binaenaleyh şekavet ve sirkat gibi ceraimi âdi
ye şeklinde görünen kâffei ceraimin hiyaneti 
vataniye cürmü dairei (hududuna dâhil bulun
duğu ve bundan dolayı maznun olanlarla zatı 
mesele itibariyle bir vakada ika edilen eeraim 
mürtekiplerinden bir kısmının ayrı bir mahke
mede muhakeme ve ayrı bir maddei kanuniye-
ye tevfikan mahkûm ve tecziye edilmesi mahi
yeti cürmü tağyir ve Af Kanunundan istifade
lerini menedemiyeceğinden asker firarilerinden 
maada (Memleketin kuvayi maddiye ve mâne
viyesini her ne suretle olursa olsun kesir ve 
tenkısa sâyedenlerin) cürümleri hiyaneti vata-
niyeden madudolduğu tefsir mazbatalarında 
tasrih edilmiş bulunduğundan başkaca delaili 
akliye ve mantıkiye serdi mâruz sarahate kar
şı gayrivârid görülerek suveri meşruha daire
sinde mahkûm edilenlerin kanunu mebhusünan-
hm birinci maddesindeki aftan istisna edilenler 
hariç kalmak şartiyle diğerlerinin de müstefid-
olmaları lâznngeleceği müttefikan teemmül 
edilmiş olduğunun Heyeti Umıımiyeye arzına 
karar verildi. 

4 Teşrinevvel 1388 
Adliye Encümeni Kâtip 

Reisi namına Mazbata Kırşehir 
Muharriri Sadık 
Kırşehir 

Müfid 
Âza Âza 

Karahisarı Şarki Diyarbakır 
Vasfi 
Âza Âza 

Kayseri Siird 
Sabit 
Âza Âza 

Maraş Karahisar 
Mehmed Hasib 

REİS — Söz istiyen var mıı 1 
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Bu 

Adliye Encümeni mazbatası doğrudan doğru
ya bir affı umumi ilânı mânasını tazammun 
ediyor. (Hayır öyle bir şey yök sadaları) Bi
naenaleyh encümence izahat versinler.. 
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ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MU

HARRİRİ MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Efendim on 
, dokuz Kânunuevvel 1337 tarihli, Hiyaneti va

taniye mücrimininden bir kısmının affına müte
dair olan Kanunda, o aftan istifade etmesi lâ-
zımgelenler tasrih edildiği halde; Hüseyin Av-
ni Bey biraderimizin de buyurdukları gibi, her 
nasılsa bu Af Kanununun tatbikinde vukua ge
len teahhur; bu kanunun Meclisi Âlinizden bir
kaç defa tefsirini icabettirmiş ve Meclisi Aii-
nizce de bu Af Kanunu iki defa tefsir edilmiş 
ise de; maddedeki asıl maksad n, tefsir yüzün-
dne iğiâk edilmiş olduğu anlaşılmıştır. Malû-
muâlileri İstiklâl mahkemelerine tevdi edilen 
ceraim ve o mahkemelerde bakılması icabeden 
mesail; hiyaneti vataniye mücriminine müte
dair ve asker firarilerine aittir. Fakat İstiklâl 
markemeleri, kendilerine tevdi edilen ve taşrada 
bu ceraimi mahakime tevdie memur olan daire 
reisleri tarafından tevdi edilen kâffei. ceraimi 
muhakeme ve onların cezasını vermiş olmak iti
bariyle ceraimi âdiye, hiyaneti vataniye ve as
kerden firar cürmü gibi yekdiğerinden tefriki 
gayrimümkün birtakım ceraim. erbabını mahkûm 
etmiş. Şimdi bu suretle İstiklâl mahkemelerinde 
mahkûm olup casuzluk cürmü ile ihtikâp ve ir
tişa cürmünden maadasının affedilmeleri müna
sebetiyle bunların bu aftan istifade edip etmi-
yeceklerinde tereddüt has 1 olmuş. Bu hususa 
dair tefsir telebedilmiş ve bu itibarla Meclisi 
Âli buna dair talebedilen tefsirde en son olarak 
diyor ki; devletin kuvayı maddiye ve m ân ev iye
sini kesir ve tahfife sâyetmek doğrudan doğ
ruya hiyaneti vataniye cürmünden maduttur. 
Hiyaneti vataniye cürmünden madut bulunması 
münasebetiyle İstiklâl mahkemelerine tevdi olu
nan bütün ceraim, meselâ akça kaçırmak, yani 
altın akçayı harice kaçırmak veyahut başka bir 
suretle isyan esnasında cürüm ika etmek, bun
ların kâffesi, maddi ve mânevi kuvayı devleti 
tenkis demek olduğundan bu suretle İstiklâl 
mahkemesi; cürmün şümulünde onlar da dâhil
dir ve bundan ba^ka çare kalmamıştır, demiş. 
Bunun üzerine Adliye Vekâleti kendisine vu-
kubulan birçok müracaatlere bakmış, meselâ âdi 
sirkatten, âdi şekavetten, âdi dolandırıcılıktan 
hattâ ıtalei lisandan dolayı İstiklâl mahkemesi 
taraf ndan mahkûm edilmiş ve fakat hiyaneti 
vataniye cürmünden katiyen madut olmıyan me
saimden görülmi^ olması itibariyle, al'lan ini ifa-
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de edip etmiyeeeğinde tereddüdetmiş, sonra is
tiklâl mahkemesinde muhakeme olunan eşhastan 
bir kısmı bir vakai cinaiyede derdest edilerek 

\ muhakeme ve mahkûm edilmiş ve o adamın ce-
İ zası, hiyaneti vataniye cürmünden bir kısmın" n 
| affına dair olan kanunla affedilmiş. Başka-
i lan, mahakimi nizamiye ve mahakimi umumi-

yeye verilecek oraca mahkûm edilmiş olması 
münasebetiyle, bunlar İstiklâl mahkemesi tara
fından mahkûm edilmediğinden, bunlar hiyane
ti vataniye mücrimini meyanına girmiyecek ve 
onlar î/ffolunamıyacak diye hapsanede kalmış
lar. Bunlardan dolayı tevkifhane ve hapsaneler-
de birçok eşhas ve birtakım evrak muallâk ve 
müşevveş duruyor. Bundan dolayı Adliye Ve
kâleti su tefsirin mahiyeti asliyesini Meclisi Ali
nizden talebetmiş. Meclisi Âli encümene havale 
buyurmuş olmak münasebetiyle, encümen ma
demki Devler kuvayi maddiye ve mâneviyesini 
tenkisa sâyedenlerin cürmü hiyaneti vataniye 
cürmünden maduttur, İstiklâl mahakimi de 
bunları maddi ve mânevi kuvayi Devleti tenki
sa sâyedenler meyanmda muhakeme etmiştir, 
binaenaleyh hiyaneti vataniye cürmü sırasına 
girmiş olduğundan dolayı başkaca bunlar için 
tefsire lüzum yoktur, mazbata sarihtir. Bun
ların bu suretle istifadesi lâzımgelir, reyinde 
bulunarak Heyeti Celilenizin tasvibine arz et
miştir. Mesele bundan ibarettir. 

MEHMEÜ ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) 
— Bendeniz Müfid Efendi Hazretlerinin izaha
tına tenevvür için bir misal ilâve etmek isterim. 
Hiyaneti Vataniye Kanunu mucibince İstiklâl 
mahakimine sevk edilen eşhastan bir kısmı İstik
lâl mahakimince sevk edilen maddeden beraet 
etmiş, yalnız diğer bir adamın akraba ve taal-
lûkatından olması dolayısiyle gayei millînin hu
sulüne kadar filân yerde ikametine karar veril
di denmiş. Esasen bu, mevzuatı kanuniyeye 
mugayir hükümdür. Onu da kanunda mevcut 
bu fıkradan ıstmbat etmiştir, «tndelicap ahkâ
mı cezaiyeyi hükmetmek» fıkrasından bu salâ
hiyeti ıstmbat ederek hiçbir cürmü olmadığı hal
de ve cürmünden müteberri olduğunu kendisi de 
tasdik ettiği halde yalnız filân adamın akrabası 
olması dolayısiyle o memleket haricinde bulun
ması İçin nefiy cezasiyle mahkûm etmiştir. 
Şimdi hiyaneti vataniyeden dolayı on seneye 
mahkûm olanlar Meclisi Âlinin kabul etmiş ol-
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duğu At Kanunu mucibince affediliyor. Hiçbir 
şeyi olmadığı istiklâl mahkemesinin karariyle 
sabit olan ve yalnız' filân ve falanın akrabası ol
masından dolayı gayei millînin husulüne kadar 
Karaman'da filân yerde oturması diye verilen 
kararlardan bu gibi eşhasın istifade edememesi 
muvafık değildir ve muvafık olmadığından 
dolayı tabiî böyle tefsirlere bu gibi mad
deler zuhur ettikçe Vekâlet müracaat mec
buriyetinde kalıyor. Bu defa encümen da
ha esaslı düşünerek bu kabîl ceraim da
hi gerek Devletin kuvayı maddiye ve 
mâneviyesini tenkısa cüret edenlere tevfikan 
İstiklâl mahkemesince verilen hükümler ve 
gerekse indelicap ahkâmı cezaiye ile hükmede
bilmek ahkâmından istmbat ederek idareten 
böyle verilen hükümleri de hiyaneti vataniye 
cürmünden addederek derecei mahkûmiyetleri
ne göre 'bunların da aftan istifade etmelerini 
mutazammm bir tefsirdir. Yani adalet de bun
ların bir an evvel bırakılmasıdır. Binaenaleyh 
Heyeti Aliyenizden tefsirin aynen, bir daha 
bu gibi mesaile hacet kalmamak üzere, kabu
lünü istirham ederim. 

YASİN B. (Gazianteb) — Efendim bu hu
susta bir şey vardır. Anlamak istiyorum. Bu 
tefsirin müzakeresinde Adliye Encümeni, şeka
vet ve sirkat gibi ceraimi âdiye şeklinde görü
nen kâffei ceraim hiyaneti vataniye cürmünün. 
dairei hükmüne dâhildir, diyor. Bunların dâhil 
olması, yalnız İstiklâl mahkemelerinin bu cür-
me vâzıülyed olmasından mıdır, yoksa yapıkm 

/ cürmün hiyaneti vataniye olmasından mıdır? 
Bundan anlıyorum ki ben, bir kaç eşkıya fcir 
köyü gitmiş basmışlar, bir kısmı o köyde üç 
adam öldürmüş bir kısmı da ağnam ve hayva
nat götürmüşler, buna kısmen İstiklâl mahke
meleri azaları 'bir iki yerde vaziyed etmiş ve 
bunları muhakeme etmiş ve hiyaneti vataniye 

•C'-irmü dairesinde muhakeme etmiş ve (hüküm 
vermiş, bu böyle mahkûm iken kısmen de Hü
kümeti mahalliye tarafından tahkikat yarrd°-
rak bir kısım eşhas tutulmuş mahakimi niza
miyede muhakeme edilmiş. Ama nasıl muhake
me edilmişi O eşkıya ne hiyaneti vatan iyeden 
ve ne de saireden, sırf şekavet yüzünden köyü 
basmış, adam öldürmüş, hayvan kaldırmış ve 
sırf yakılan yerler ahalisinin şikâyetleri üzeri
ne mahaJkimi aidesi, takibat yapmış, cezayı se
zasını vermek için bu şakileri deliğe tıkmış. 
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Şimdi bu şakilerin cezalarının affı için gösteri
len esbabı mucibe, tefsir mahiyetinde söylenen 
sözler, şunu yalnız esbabı mucibe olarak gös
teriyor diyor ki ; İstiklâl mahkemesi bu işe 
vaziyed etmiş, bu cürümler hiyaneti vatani-

: yedendir. Bu hükmü İstiklâl malhkemesi bir 
, ikisine hükmetmiştir. Binaenaleyh diğerleri de 
: bu aftan istifade etsin diyor. Hiç de doğru de-
; ğildir. Çok rica ederim, 'bütün mebus arkadaş

larınım dairei intihabiyesinde'ki asayiş ve şe-
• kavete nazarı dikkatlerini celbederim. Filvaki 
i bâzı devairi intihabiyeye İstiklâl mahkemesi 
| gitmedi. Meselâ Kayseri gi'bi bir yei'e giden Is-
; tiki âl mahkemeleri de hakikaten orada şekavet 
İ yapmış ve katiyen hiyaneti vataniye ile alâkası 
j olmıyacak derecede cürüm yapmış eşhas ve 

eşkıya işlerine de vaziyed etmiş.. Burasını an-
1 lamak istiyorum. Adliye Encümeni hiyaneti 
1 vataniye ile yapılmış olan ef'alden olmayıp da 
| sırf şekavetle bir köy basılmış ve bu köyü ba-
i san adamlar yakalanarak bunlara İstiklâl mah-
| kemesi vaziyed etmiş ve hüküm vermiş. Hal-
i 

! buld diğerlerini mahakimi aidesi tevkif etmiş, 
| mahakimi aidesinin bu tevkif atı üzerine bâzı

larının müracaatı yüzünden bu adamların bu 
j aftan müstefidolmasım tazammun ediyor mu, 

etmiyor mu? Bunu anlamak istiyorum. Edi-
J yorsa adaletsizlik var. 
İ MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim 
| mevzuübahis takrir yeniden bir af lâyihasını 
j müzakere etmek değildir. Evvelce Heyeti Ce-
I lilenizce kabul edilen Af Kanununda bâzı eş-
! ıhasm dâhil olup olmadığını tefsirden ibarettir. 
| Binaenaleyh yeni bir af teklifi karşısında de-
s ğiliz. İstiklâl mahakiminee mahkûm edilen eş-
j hasın, bir kısmı hiyaneyi vataniyedendir. Bun-
| 1ar affedilmiştir. Diğeri tefrik edilmiş ve bu 
| suretle bâzıları aftan istifade ediyor. Bâzıları 
| ise aftan istifade etmiyor. Esasen İstiklâl mah-
i kemeleri; doğrudan doğruya casusluk ve hi-
; yaneti vataniye gibi ceraimi takıp ve muhake-
! meye memurdur. Takibetmiş, muhakeme de et-
i miş ve verdiği ilâmda «Devletin kuvayı mad

diye ve mâneviyesini kesir ve ihlâl edenler» 
tâbirini kullanarak mahkûm etmiş. Yani bi
zim ceraimi âdiyeden gördüğümüz cürümlerin 
hüküm ve ilâmını hiyaneti vataniye olarak tes-
bit etmiştir. Şu hale nazaran İstiklâl mahke
melerinden mahjmm olan her şalhıs; ilâmdaki 
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hükme nazaran; hiyaneti vataniye şeklinde 
mahkûm olduğu takdirde Af Kanununda 
dâhildir. Bu, ceraimi âdiyeden midir, hiyaneti 
vataniyeden midir1? Bunun takdirini istiklâl 
mahkemelerinin hükümleri haricinde olarak 
Müddeiiumumilerm takdirine havale edersek, 
ilâmdaki hükme karşı çok müsavatsızlık, gay-
rimuttarit muamele karşısında bulunmuş olu
ruz. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Nitekim olduğu gibi. 

MUSA KÂZIM Ef. (Devamla) — Şu 
halde müddeiumuminin yapacağı muamele, 
doğrudan doğruya istiklâl mahakiminden aldı
ğı ilâm - taallûku var, yok - hiyaneti vataniye-
ye tatbikan mahkûm etmiş ise, istiklâl mahke
meleri heyetlerince teeyyüdetmiştir, binaenaleyh 
hiyaneti vataniyeden addedilmiştir. Bunlar Af 
Kanununa dâhildir, çıkarılmaları lâzımdır. Bu 
şekilde olursa muamele muttaridoiur. Bunun 
haricinde yapılacak tefsirler, tatbikler gayri-
muıttaridolur. Bir müddeiiumuminin tatbikatı 
başika, diğerinin daha başka olursa her gün 
tefsir mecburiyetinde kalırız, istiklâl mahke
mesi, bir dâvaya hiyaneti vataniye olarak va-
zıyed etmiş ve takibi dâvada bulunarak o su
retle hüküm vermiş ve kararını verdiği za
man da hiyaneti vataniyeden dolayı şu kanuna 
ıtevfiıkan mahkûm edilmiştir, dedikten sonra 
bunun, ceraimi âdiyeden midir, hiyaneti vata
niyeden midir? diye tefsirine hacet kalmamıştır. 
Bu; kaziyei muhkeme halini kesb etmiştir. Eğer 
istiklâl mahkemelerinin kararı katî ise vasfı 
cürüm... 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Vasfı cürüm mahkemenin kararı ile taayyün et
miştir. 

MUSA KÂZIM Ef. (Devamla) — Vasfı cür-
•mün tâyini ki ; her hangi bir mahkeme buna ce
raimi âdiye diye müdahale edemez. Ve her 
'hangi bir mahkeme, istiklâl mahkemelerinin 
vermiş olduğu hükümleri nalkız ve feshet
mek cesaretini gösteremez ve hattâ Heyeti Ce-
lilenin Adliye Encümeni bile gelen bâzı ilâm
ları tetkik ederse neresinden tutacağını salâhi
yeti olmadığından dolayı bin türlü müşkülât 
içinde ilâmı tetiklik ediyor k i ; o da doğru ol
muyor. Mademki istiklâl mahkemelerinin hü
kümleri katidir ve katî olmak itibariyle kazi
yei muhkeme halini iktisabetmiştir. Esas itiba-
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riyle hiyaneti vataniye eürmünden mâdudolsun, 
olmasın, hükmü hâkim ile verilen hükümler 
taımamiyle hiyaneti vataniyedir. Her ne suret
te olursa olsun Devletin kuvayı maddiye ve 
mâneviyesini kesir ve iptal, eden demek.. Ya
ni şu suretle verilen hükümlerle mahkûm edi
len eşhasın hükümleri hiyaneti vataniye eür
münden mâduttur ve bunlar affa dâhildir. Bu 
suretle müddeiiuımumiler A i Kanununu tatbik 
ederler ve müsavat olur. Ama bundan 3 veya 4 
İkisi belki istifade eder. Bu hata müddeiiumu
minin takdir ve tatbikte olan hatasından mü
tevellit, eşhasın hapsanelerde kalmasından da
ha muzırdır. Binaenaleyh Adliye Encümeninin 
mazbatası gayet sarihtir. Bizi ileride de tefsir
den kurtaracaktır. Kabulünü teklif ve rica 
ederim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Meclisi 
Âli 29 Nisan 1336 tarihinde Hiyaneti Vataniye 
Kanununu kabul ve neşretti. Bu kanun da 
hiyaneti vataniyşyi şu yolda tarif ediyor: (Ma
kamı Muallâyı Hilâfet ve Saltanatı ve mema-
liki malhrusai Şahaneyi yediecanipten tahlis ve 
taarruzaitı defi maksadına matuf olarak teşek
kül eden Büyük Millet Meclisinin meşruiyetine 
isyanı mutazammın kavlen veya fiilen veya 
tahriren muhalefet veya ifsadatta bulunan ke-
san haini vatanaddolunur.) Hiyaneti vataniye 
budur. Sonra bir de istiklâl Mahkemesi Kanu
nu neşredildi. Bu istiklâl mahkemelerine ev
velce, firariler hakkındaki cürmün muhakemesi 
de tevdi edilmiş iken bilâhara 26 Nisanda bu 
madde daha ziyade tevsi edilerek bir zeyil ya
pıldı. 

RİFAT B. (Kayseri) — Eylülde. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla) — Evet, 
(bunda (îstihlâis ve istiklâli vatan ve Hilâfet 
için mücahede eden Büyük Millet Meclisinin 
âmâl ve makasıdına münafi olarak düşman 
maksat ve menfaatini terviç yollu teşvikat 
ve tahrikat ve ifsadatta bulunanlar ve mem
leketin kuvayı maddiye ve mâneviyesini her 
ne suretle olursa olsun kesir ve tenkısa sâye-
denler ve düşman hesabına askerî ve siyasi ca
susluk edenler ilâh... muhakeme olunur.) dedi 
fakat hiyaneti vataniyeden mâduttur, demedi. 
Buna hiyaneti vataniye diyeydi, demek de doğru 
değildi. Bendeniz şu tefsirden öyle anlıyorum 
ki: istiklâl mahkemesinin vaziyed ettiği her me-
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sele hiyaneti vataniyeden addedilsin ve binaen
aleyh Af Kanunundan Istfiade ettirilsin denili
yor. Eğer istiklâl mahkemesinin vaziyed ettiği 
her şeye hiyaneti vataniye diyeceksek, geçenlerde 
bir kanun kabul ettik - ki, Nakliyatı Askeriye 
Kanunu - bu kanunun hilâfında hareket edenleri 
de o kanunla İstiklâl mahkemelerine sevk ettik. 
Şu halde bunların şu şu fiili de hiyaneti vatani
yeden addedilmek lâzımdır. (Tabiî sadaları) Bi
naenaleyh bendenizce bu izahat kâfi değildir. 
Asıl izaha|, yani tefsir, îstikfâl Mahkemeleri Ka
nununun birinci maddesinin zeylini nazarı dikka
te alarak şu veya şu cürümler hiyaneti vataniye 
dir demek, daha doğrudur. 

RE IS — Söz istiyen arkadaşlar: Mustafa Bey, 
Neşet Bey, Zekâi Bey, Hafız Mehmed Bey, Ali 
Sürura Efendi... Şimdi müzakerenin kifayetine 
dair de takrir var. Takriri okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. 

Lâzistan Mebusu 
Osman Nuri 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Rei* 
Bey müzakere kâfi değil. 

YASİN B. (Gaziaııteb) — Belki Osman Bey 
arkadaşımız müzakereyi kâfi görmüş olabilirler. 
Sırrı Beyefendinin buyurdukları gibi müzakere 
ettiğimiz şu tefsir birçok mevaddı kanuniyeyi 
hâvidir. Bizim elimizde bir şey yoktur. Yalnız 
şey mecmuası var. bihakkin hiyaneti vataniye 
cürmünden olanların affına şâmil olarak bir 
tefsir yapacaksak bunu yarma tehir edelim. 
Müzakere edilsin, bu mesele lâyikiyle tenevvür 
etmemiştir. Bunun hakkında her azanın tetkik 
ve tetebbu etmesi lâzımgelir. Bunda ırz dâvası 
da var, bunda hukuku âmme var, namus dâvası 
var, kan dâvası var, doğrudan doruya affet
mek doğru değildir. Müzakere kâfi değildir. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayesini 
reyi âlinize arz ediyorum. Müzakereyi kâfi gö
renler lütfen el kaldırsın. (Kâfi sadaları) Efen
dim! Müzakere kâfi görülmüştür (Aksini şada-
l an ) . Rica ederim efendim (Aksi reye konmaz 
sadaları.) 

YASIN B. (Gazianteb) — Lütfen aksini reye 
koyunuz! Teklif ediyorum. 

REİS — Efendim, tadil takrirleri var, on
ları okuyorum. 
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Riyaseti Celileye 

Hiyaneti vataniye mücrimininden bir kısmî
nin affına mütedair olan Kanundaki müstesni-
yat meyamnda rüşvet fiili faili aslilere müteçlaiı 
olduğu kanunun sarahtinden anlaşılmakta oldu
ğuna ve bu sarahate karşı istidlâlen istisnanın 
fer'an zimedhal olanlara da teşmili kavaidi hu-
kukiyeye mugayir olduğuna mebni işbu mazba
tanın rüşvet ceraiminden fer'an zimedhal olan
ların dahi aftan istifade edecekleri suretinde 
tadilini teklif ederim. 

Muş 
Abdülgani 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Esasen 
dâhil değildir. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Onlar müstesna
dır. 

Riyaseti Celileye 
Şakavet ve sirkat gibi ceraimin yalnız İstik

lâl mahkemelerinin zati meseleye vaziyed et 
mesi hasebiyle hiyaneti vataniye cürmünden 
addedilmesi doğru değildir. Ancak tefsirin, 
kanunun hiyaneti vataniyeden addettiği müc
rimlere aidoiduğu yolunda tashihini teklif 
ederim. 

25 . 10 . 1338 
Gazianteb Mebusu 

Yasin 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Adliye Encümeninin tef

sire dair olan mazbatasının reye vaz'iyle kabu
lünü teklif eylerim. 

25 Teşrinievvel 1338 
Karahisarı Sahib 
Mehmed Şükrü 

YASİN B. (Gazianteb) — Reis Bey bir ke
lime söylemekliğime müsaade buyurun efendim 
çok rica ederim, farz edelim ki, benim köyüm 
var. Benim orada kardeşim öldü. Köyümden iki 
adam öldürülmüş, iki kız kaçırılmış, şekavet de 
yapılmış, ırza tecavüz edilmiş, buna İstiklâl mah
kemesi vaziyed etmiştir diye bunun hiyaneti 
vataniye cürmünden addi ve benim kardeşimi 
katledenleri, bacımı kaçıranları, köyümü yağma 
edenleri, ırza tecavüz eden adamları affetmek 
doğru değildir. Bu merhametten ziyade bilâkis 
ihkakı hakkı tazammun eder. Çok rica ederim, 
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bu, doğru değildir. Eğer maksadımız İstiklâl 
mahkemelerinin hodbehod verdikleri hükmü ilga 
etmekse, birtakım eşhası affetmektense tefsiri, 
hıyaneti vataniye mücrimlerine aidolmak üze
re kabul ediyorum. Aksi fenalık tevlideder. 

REÎS — Efendim Yasin Bey takririni izah 
ettiler. Yasin Beyin takririni kabul «denler 
lütfen el kaldırsın. (Neyi kabul, anlaşılmadı 
sesleri) Efendim müsaade buyurunuz. 

Aksini kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın; efendim Yasin Beyin takriri kabul edildi. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Demin bun
dan daha fazla ekseriyet vardı efendim. 

REİS — Efendim, nerede ekseriyet vardı? 
Mustafa Bey onu söyle. 

Dı«. MUSTAFA B. (Kozan) ~- Evvelkin-
de.. 

REÎS — Efendim Yasin Beyin takriri ka,-
bul edildi! Daha ne diyorsun? 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Ben de onu 
söylüyorum.. 

REİS — Bendeniz zaten onu söylüyorum. 
Ne bağırıyorsun? (Anlamadan bağırıyor sa-
daları) 

REİS —Yasin Beyin takririni tekrar oku
tuyorum. (Okundu) 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Takriri izah bu
yurdular. Bendeniz de arz edeyim efendim. 
Bu, tefsirdir, kanun değildir. Nasıl oluyor 
da tadil ediliyor? 

HÜSEYÎN AVNÎ B. (Erzurum) — Tadil 
takriri okunamaz, bu, tefsirdir. Efendiler mü
zakere . usulünden çıkmış, çığrını değiştirmiş.. 
Tefsir böyle takrirlerle değişemez. Arz ede-

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Tefsirin red
dini mutazammmdır. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efen
dim müsaade buyurunuz. Bu tefsirin reddi ola
bilmek için bu takrir üzerine cins cins söz 
söylenebilir. Siz yaptığınız kanunu hangi 
hisle yaptığınızı tesbitle meşgulsünüz. Yoksa 
kanunun ruhunu tağyir edecek olursanız bu 
rücıı, Büyük Millet Meclisi için çok fena te
sir yapar. 

YÂSÎN B. (Gazianteb) — Tefsir ediyoruz. 
HÜSEYÎN AVNÎ B. (Devamla) — Tefsir 

nasıl olur Arkadaşlar İstiklâl mahkemelerinin 
dâvaya vaziyed edebilmesi için, mutlaka hi
yaneti vataniyeye ait bir cürüm görmesi lâ-
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zımdır. Ancak bu suretle dâvaya vaziyed ede-

! bilir. Yoksa bunun hilâfında İstiklâl mahke-
| meleri dâvaya hiçbir zaman vaziyed edemez. 
] (Eder sadaları) Pekâlâ, efendiler bunun üze-
j rinde görüşmek, ilmî ikna ile olur. Öyle değil 
i böyle, demekle olamaz. 
j HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Hissidir, 
| lıis ile de oluyor. 
I HÜSEYÎN AVNÎ B. (Devamla) - Uk gir-
! mes. Efendiler bu takrir, evvelce yaptığınız ka-
; nunu tağyir eder... , 4 
j MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
) Geraimi âdiyenin rüyetini İstiklâl markemeierine 
s verdik mi? Böyle bir kanun var mı? Buna İstik-
j lâl mahkemeleri bakabilir mi? Bu sualin cevabini 
j versinler. 
! l HÜSEYİN AVNÎ B. (Devamla)"— Efendi-
i 1er, bu takrir öbür kanunu tadil ediyor. Tefsir 
; hükmünü tadil etmiyor. Anlarım tefsirde; şeka-
j vetten maksat şudur. İstiklâl mahkemesi hiyaneti 
j vataniye namına bunu yazmamıştır. Şuna binaen 
i yazmıştır ve binaenaleyh ceraimi âdiyeyi rüyet 
; etmiştir. Yani tariki kanuniyeden milleti mah-
\ rum etmiş denseydi iyi olurdu. Böyle ırza teca-
\ vüz gibi hissiyatı gıc:klıyarak hareket etmek d.e-
j ğildir. Biz, milletin temelini yıkmak isti yen 
I ve Büyük Millet Meclisini darbelemek arzu eden 
l adamları affediyoruz da bilmem ırz meselesi, 
i bilmem şey meselesi için affetmiyoruz. Bu, mev-
i zuubahsolamaz. (Gürültüler) Efendiler ırz bahsi 
i her şeyden mukaddestir. Fakat biz bile bile 
I affediyoruz. Devletin temelini srasanı kaatilieri* 
I affediyorsunuz. (Hayır sadaları) Bu kanun bile 
I bile affediyor ve affetmişse kanun etmiştir. Bir 
: kanunun hükmünü tağyir etmek için hiçbir za-
• man hissiyatla hareket edilemez. Burada ilim 

mevzuubahistir. Ya takriri kabul olunur veya tef-
| siri reddedersiniz. Yahut «Adliye Encümeni bu 
1 hususta ne düşünüyor? Tefsir noksandır» derse-
; niz tekrar müzakere olur. Yoksa bu takrir, ka

tiyen tefsir üzerine verilmiş bir takrir değildir. 
O ayrı bir mevzudur. Bunun üzerine müzakere 
cereyan eder. İstiklâl mahkemesi bu dâvaya ne 
suretle vaziyed etmiştir? diye soralım efendiler 
bakalım ne diyecek? 

NEŞET B..(Kângırı) — Söyliyecoğiz efon-
dim; müsaade buyurun. 

HÜSEYÎN AVNÎ B. (Devamla) — Ne salâhi
yetle rüyet ettiniz? 
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ABDÜLKADÎR KBMALÎ B. (Kastamonu) 

— Sizin verdiğiniz salâhiyetle, o salâhiyeti siz 
verdiniz. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Devamla) —Vermedik. 
(Gürültüler), (Mesele yok sesleri).. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Encümen namına 
söyliyeceğim efendim. (Gürültüler) Encümen va
zifesini ifa etmesin mi? Eğer Encümeni x\dliye 

hv. bapta söz söylemiyecekse... (Gürültüler, me
sele yoktur sadaları) Başkalarının söylediği söze 
dair söyliyeceğim. (Hayır, hayır; sadaları) Ben 
encümen namına söyliyeceğim. Beni buradan baş
ka türlü indiremezsiniz. (Gürültüler) 

REÎS — Beş dakika teneffüs. 

Hitamı celse; saat : 3,10 

İKİNCİ CELSE 
I 

Bed'i müzakerat; saat : 3,20 

REİS — Birinci Reisvekili Vehbi Efendi Hazretleri 

KÂTÎP : Hakkı Bey (Van) 

REÎS — Efendim celse açılmıştır. Mevzuu 
müzakere malûmdur. Tefsirin bâzı kelimesinin 
tadiline dair bir takrir verildi. Takrir de ekse
riyetle kabul edildi. Bu takrirle beraber maz
bata tekrar Adliye Encümenine gidecektir. Ora
da ayrıca encümen heyeti düşünür. Şimdi ikin
ci takrir okunacak. Rica ederim dinliyeîim. 

(Muş Mebusu Abdülgani Beyin takriri tek
rar okundu.) 

REÎS — Efendim, takririn mealilini anladı
nız. Şimdi bu takriri reyinize vaz'ediyorum. Ad
liye Encümenine... 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Hepsini Adliye Encümenine havale ederse
niz daha iyi olur. 

REÎS — Pekâlâ. 
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Efen

dim kabul edilenler encümene gider. Kabul edil-
nıiyenler hiç nazarı dikkate alınmaz. 

REÎS — Kabul edilen takrirler encümene gi
der. Bir takrir daha vardır. Okutuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Bu tefsir lâyihası muvazzah değildir. Hiya-

neti vataniye Kanunu hiyanet cürmünü tarif et
miştir. Asıl Hiyaneti vataniyeden addolunan ve 
mahkemesi İstiklâl mahkemeleri Kanunu zey

linde tarif olunan hususattan tefrik edilerek 
hangi nevi fiilin hiyaneti vataniyeden madudol-
duğu ayrı ayrı tadat ve tasrih edilmek suretiyle 
tefsirin yeniden yapılmak üzere lâyihanın tek
rar encümene iadesini teklif ederim. 

Yozgad 
Süleyman Sırrı 

REÎS — Efendim, şimdi şu takrirlerle be
raber mazbatanın Adliye Encümenine iadesini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

YASÎN B. (Gazianteb) — Bir şey arz ede
ceğim: Adliye Encümeni şunu tesbit etsin. (Bit
ti, sesleri) 

Adliye Encümeni şunu anlatsın ki, kabul 
edilen takrirlerden başka bir şey nazarı dikkate 
alınmasın. 

9. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — 1338 senesi Muvazenei Umumiye kanun 
lâyihası ve Muvazenfii Maliye Encümeni mazba
tası 

A — Muaveneti İçtimaiye Müdüriyeti Umu-
miyesi bütçesi 

REÎS — Muaveneti içtimaiye bütçesine ge
çiyoruz. 
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Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekâletinin 
Muaveneti içtimaiye şubesi bütçesi tetkik olun
du. 

Idarei merkeziye : 
75 nei fasıl : Mukaddema şubei mezkûre bir 

müdürü umumi tarafından idare olunduğu hal
de geçen sene Muvazenei Maliye Encümenince 
işbu müdüriyeti umumiye ilga ve şubenin idarei 
merkeziyesini teşkil eylemek üzere şehrî 35 lira 
maaşlı bir şube müdürü, 15 lira maaşlı bir mü
meyyiz ve biri 10, diğeri 12 lira maaşlı iki kâ
tipten ibaret bir heyet kabul edilmiş ise de bu 
sene bilhassa .Rusya ve Kırım'dan iltica etmek
te ve memleketin manatıkı muhtelifesine iskân 
edilmekte olan muhacirin dolayısiyle muamelâ
tın ve hassaten iskân muamelesinin kesbeylediği 
vüs'at ve ehemmiyete binaen 1338 senesi için 
Hükümetçe şubenin namı; «Muaveneti içtimai
ye Şubesi» ne tebdil edilmekle beraber sabıkın
dan beş lira fazla olmak üzere kırk lira maaşlı 
bir müdür ve mümeyyizliğin ilgasiyle yerine 
tetkikat, istatistik ve neşriyat memuru uamiyle 
ve otuz lira maaşlı bir memur ile on iki lira 
maaşlı bir kâtip istihdamı; ve yukarda arz olun
duğu veçhile iskân muamelâtı dolayısiyle bit
tabi kesbi vüs'at eden umuru hesabiyenin tem-
şiyetine adedi zaten iki kişiden ibare olan sıh
hiye şubesi muhasebesi yetişememekte olduğun
dan şubei mezkûre muhasebe mümeyyizinin re
fakatinde çalışmak ve münhasıran Muaveneti 
içtimaiye şubesinin umuru hesabiyesiyle iştigal 
eylemek üzere yeniden iki hesap memura tâyini 
ve işbu teşkilât için ceman bütçeye senei sabı
kadan 828 lira fazla tahsisat vaz'ı teklif edil
mektedir. icabı ledettetkik şube müdürünün 
maaşına beş lira zam icrası tensibediîmiş ve 
muamelâtın kesbi vüsat ettiği kabili inkâr ol
mamakla beraber teklif edilen, teşkilât zait gö
rüldüğünden tetkikat ve istatistik ve neşriyat 
memuriyle kâtibi kabul edilmiyerek vazaifi 
muamelât memuruna bittevdi unvanı; «Muame
lât ve istatistik Memuru» şeklinde tebdil ve re
fakatine on iki lira maaşlı bir kâtip ilâve edil
miş ve umuru hesabiye için de filhakika görü
len lüzum üzerine on iki lira maaşlı bir kâtip 
istihdamı kabul olunarak ve bu suretle senei 
sabıkaya nispetle doksan altı lira fazla ve Hü
kümetin bu sene için teklif ettiği miktara naza
ran da 732 lira noksan olmak üzere madde ve-
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kûnu 960 lira olarak tesbit edilmiştir. Faslın 
üçüncü müstahdemini müteferrika maddesi ay
nen ipka ve bu suretle fasıl yekûnu 1 176 lira 
olarak kabul olunmuştur. 

176 ncı fasıl : işbu fasılda geçen seneye nis-
' petle yalnız beşinci müteferrika maddesine otuz 
beş ve altıncı icare maddesine 100 lira zam tek
lif edilmektedir. îcare maddesindeki zam kon-
tratoya merbut olduğu cihetle kabul ve müte
ferrika maddesi sabıkı veçhile 15 lira olarak 
ipka ve fasıl yekûnu 595 lira olmak üzere tesbit 
edilmiştir. 

Vilâyat : 
177 nci fasıl : işbu fasıl mülhakat memurin 

maaşatım ihtiva etmekte olup geçen sene encü
mence 10 lira maaşlı yirmi ve 8 lira maaşlı yir-
beş kâtip kabul edilmişken vu sene için Hükü
metçe 15 lira maaşlı on ve 10 lira maaşlı otuz 
ve sekiz lira maaşlı yirmi memur ki, ceman se
nei sabıkaya nispetle 2 520 lira fazla tahsisat 
talep ve teklif edilmekte ise de encümenimiz 
geçen seneki kadronun aynen ipkasını tensip 
ve bu suretle madde ve fasıl yekûnunu sabıkı 
gibi 4 800 lira olarak kabul eylemiştir. 

178 nci fasıl : işbu fasla bu sene mücedde-
den 250 ljra icar bedeli teklif olunmaktadır. 
Alman izahata nazaran, sevk ve iskân muame
lâtının tekessürüne mebni her hangi bir noktaya 
ikamesi icabedecek muvakkat sevk ve iskân 
memurlarının ikamet edecekleri oda ve bina 
bedeli icarına mahsus olarak meblâğı mezburun 
vazı'edildiği anlaşılmış ve filhakika memurini 
mumaileyhimin bir karye veya nahiyede mu
vakkaten ikamet edebilmeleri ihtimali nazarı 
dikkate alınarak maddeye müceddeden tahsisat 
vaz'ı kabul edilmiş ise de teklif olunan 250 lira 
zait görülmekle 150 liraya tenzil; dördüncü har
cırah maddesi geçen seneki tahsisat ve bu sene
ki teklife nazaran 1 000 lira noksaniyle 1 000 
lira olarak kabul; altıncı kırtasiye maddesi sa
bıkı veçhile 500 lira olarak ipka ve fasıl yekû
nu 1 650 ljra olmak üzere tesbit edilmiştir. 

179 ncu fasıl : işbu masarifi müteferrika 
faslına geqen sene encümence yüz lira vaz'edil-
miş olduğu halde bu sene Hükümetçe 500 lira 
teklif ve esbabı mucibe olarak da işbu fazlanın, 
muhacirinden ihtiyacı tahakkuk edeceklere ib
rik, desti, toprak tencere ve saire gibi ufak te
fek bâzı esasatı beytiyenin tedarikine medar ol-
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mak üzere vaz'olunduğu dermeyan edilmektedir. 
Filvaki fukarayı muhacirine bu kabîi muavenet
lerin ifası zaruri görülmüş ise de buna mıılıtas 
mebaliğin umumi masarifi müteferrika m oya
nında bulunması, mavuzialehinin gayri cihet
lere sarfına imkân verebileceği nazarı dikkate 
alınarak fasıl, sabıkı veçhile 100 lira olarak ip
ka edilmiş ve 180 nci iskân masarifi umumiyesi 
faslına yeniden ilâve edilen on beşinci masarifi 
müteferrika maddesine de işbu hususat için 
300 lira vaz'olunmuştur. 

180 nci fasıl: Hükümetçe iskân masarifi 
umumiyesini muhtevi bulunan işbu faslın birin
ci alâtı ziraiye maddesine bu sene müceddeden 
10 000 ve ikinci tevzi olunacak hayvanat esma
nı maddesine kezalik müceddeden 40 000 ve 
üçüncü tohumluk esmanı maddesine de geçen 
seneki tahsisata ilâveten 20 000 lira teklif olun
maktadır. Dairei aidesince verilen izahata naza
ran işbu mebaliğin Rusya ve mahalli saireden 
peyderpey vürudederek birer tarafta iskân edil
mekte olan muhacirine meccanen tevzi olunacak 

' alâtı ziraiye ve hayvanat ile tohumluk zahire
nin mubayaası için vaz'edildiği anlaşılmış olup 
bu suretle meccanen vukubulacak tevziata ait 
tahsisatın taamülen Maliye bütçesine vaz'ı lâ-
zımgelmekle mezkûr bütçede nazarı itibara alın
mak üzere işbu üç maddeye mevzu tahsisatın 
tayyı tensibedilmiştir. 

Gazianteb muhacirinine muavenet hakkında
ki Kanunu mahsusla verilmiş olup 1337 senesin
de sarf edilemiyen aksamının 1338 senesine dev
ri meşrut olan tahsisattan gayri ezsarf balayı; 
kalan miktarların da ilâvesiyle Hükümetçe dör
düncü iskân masrafı maddesi için 120 000, ye
dinci iaşe maddesi için 159 870, sekizinci sev-
kiyat maddesi için de 120 000 lira teklif edil
mektedir. Mârrül arz kanunla verilen meblâğ ba
kiyesinin 1338 tahsisatından icrayı mahsubu 
şart olmadığından bütçeye ithaline mahal gö
rülememiş ve asıl 1338 için istenilen tahsisat da 
istiksar edilmekle dördüncü madde 50 000, ye-
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dinci madde 100 000, sekizinci madde 50 000 
lira olarak kabul edilmiştir. Dokuzuncu tedavi 
ve muaiece masrafı maddesi sabıkına nispetle 
2 500 lira noksaniyle ve Hükümetin teklifi veç
hile 5 000 lira; onuncu teçhiz ve tekfin mad
desi sabıkı gibi 4 000 lira olarak kabul edilmiş
tir. On birinci han, otel ve saire icarı maddesi
ne balâda izah olunan esbaba binaen ve müced
deden 1 000 lira vazî teklif edilmekte olup ay
nen kabulü zaruri görülmüştür. On üçüncü me
murini muvakkate ücuratı maddesi için 1 000 
lira teklif edilmekte ise de encümence buna lü
zum görülmiyerek tayyedilmiştir. On dördüncü 
müessesat masarifi maddesi Gazianteb'in bakı-
yei tahsisatiyle birlikte G9 065 lira teklif edil
mekte ise de sabıkı gibi 50 000 liraya tenzil 
olunmuştur. On beşinci müteferrika maddesi 
179 ncıı fasılda izah olunduğu veçhile mücedde
den ihdas ve 300 lira vaz'olunmuştur. Bu suret
le 180 nci faslın yekûnu sabıkından 241 200 ve 
Hükümetin bu sene için teklif eylediği miktar
dan 309 635 lira noksan olmak üzere 260 300 
lira olarak kabul ve tesbit edilmiştir. 

180 A faslı : îşbu fasla bir şey vaz'edilme
miştir. 

181 nci fasıl : Tahsisatı fevkalâdei şehriye 
faslı olup maaşata tâbi bulunduğu cihetle fusul 
ve mevaddı aidesinde izah olunan esasata naza
ran bilhesap 14 368 lira olarak tesbit edilmiş
tir. 

A 181 faslı : Mazulin maaşatmm aidoldnğu 
devair bütçelerinden itası esası kabul edilmiş 
olmasına mebni fasıl, müceddeden küşad ve tek
lif olunan 340 lira aynen kabul edilmiştir. 

Netice : 
Muaveneti İçtimaiye Şubesinin 1338 bütçesi 

senei sabıkadan 260 164 ve Hükümetin 1338 
teklifatmdan 260 523 lira noksan olmak üzere 
283 329 lira olarak bilkabul Heyeti Celileye tak
dim kılındı. 

Muvazenei Maliye Encümeni namına 
Edirne Mebusu 

Faik 
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"P. M. 

175 
1 
2 
3 
t 

176 

Nev'i muhassasat 

îdarei merkeziye 
Maaşat 
Müdürü umumi 
Memurini merkeziye 
Müstahdemini müteferrika 

L0.I338 

1337 se
nesi Muva-
zenei Ma

liye Encü
menince ka
bul edilen 

240 
1 486 

168 

0 : 2 
1337 senesi 

Encümeninin 
tenkihatiyle 
1338 senesi 

Birinci Avans 
Kanunu 

tadilâtına 
göre 
tesbit 
edilen 

0 
864 
216 

1338 senesi için 
t ' 

Hükümetçe 
teklif 

olunan 

0 
1 692 

216 

t 

Muvazenei 
Maliye 

Encüme
nince tek
lif olunan 

0 
960 
216 

175 nei faslın yekûnu 1 824 1 080 1 908 1 176 

178 nei faslın vekıımı 2 500 2 500 750 

179 Masarifi müteferrika 
180 İskân masarifi umumiyesi 

1 Alâtı ziraiye 

100 

0 

100 

o 

500 

10 000 

J 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 

1 
2 
3 
4-
5 
6 

Masarif 
Kırtasiye ve evrakı matbua 
Tenvir ve teshin 
Mefruşat 
Hademe melbusatı 
Müteferrika 
İcare 

176 ncı faslın yekûnu 

Vilâyat 

Maaşat 
Memurin maasatı 
Müstahdemini müteferrika 

177 nei faslın yekûnu 

Masarif 
Tenvir ve teshin 
Mefruşat 
İcare 
Harcırah 
Müfettişler harcırahı 
Kırtasiye 

200 
50 
50 
30 
15 

150 

495 

7 940 
600 

8 540 

0 
0 
0 

2 000 
0 

500 

200 
50 
50 
30 
15 

150 

495 

4 800 
0 

4 800 

0 
0 
0 

2 000 
0 

500 

200 
50 
50 
30 
15 

250 

630 

7 320 
0 

7 320 

0 
0 

250 
2 000 

0 
500 

200 
50 
50 
30 
15 

250 

595 

4 800 
0 

4 800 

0 
0 

150 
1 000 

0 
500 

1 650 

100 

0 
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2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
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Nev'i muhassasat 

Tevzi olunacak hayvanat esmanı 
Tohumluk esmanı 
İskân masrafı 
îstimlâkât masarifi 
Sermaye 
İaşe 
Sevkiyat 
Tedavi ve mualece masrafi 
Teçhiz ve tekfin 
Han, otel ve saire ican 
İnşaat ve tamirat 
Memurini muvakkate ücüratı 
Müessesat masarifi 
Müteferrika 

10,1338 

1337 se
nesi Muva-
zenei Ma
liye Encü
menince ka
bul edilen 

0 
20 000 
19 900 

0 
0 

200 000 
200 000 

7 500 
4 000 

0 
0 

100 
50 000 

0 

0 : 2 
1337 senesi 

Encümeninin 
tenkihatiyle 
1338 senesi 

Birinci Avans 
Kanunu 

tadilâtına 
göre 
tesbit 
edilen 

0 
20 000 
39 900 

0 
0 

220 000 
220 000 

7 500 
4 000 

0 
0 

100 
70 000 

0 

1338 senesi için 
,..,. , „, A 

Hükümetçe 
teklif 
olunan 

40 000 
40 000 

120 000 
0 
0 

159 870 
120 000 

5 000 
4 000 

0 
0 

1 000 
69 065 

0 

Muvazenei 
Maliye 

Encüme
nince tek
lif olunan 

0 
0 

50 000 
0 
0 

100 000 
50 000 
5 000 
4 000 

0 
0 
0 

50 000 
300 

180 nci faslın yekûnu 501 500 581 500 569 935 260 300 

Gazianteb muhtacın 
miri 

Tahsisatı fevkalâdei ş 

hanelerinin ta-

ehriye 

0 

28 534 

40 000 

14 300 

40 000 

20 469 

0 

14 368 
fc 

Mazulin maaşatı 

Yekûnu umumi 543 493 

340 

645 115 

340 

643 852 

340 

283 329 
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1337 senesi Muvazenei Maliye Encünceninee 
kabul edilen maaşat 

Memurin ve müstahdemin müfredat kadrosu 

1338 senesi için teklif edilen maaşat 

Unvanı memuriyet A 

Idarei merkeziye 
Muhacirin Şubesi Müdürü 
Mümeyyiz 
Kâtip • 
Kâtip 
Odacı (Ücreti makttıa) 

Yekûn 
Idarei vilâyat 
Kâtip (Beheri on liradan) 
Kâtip (Beheri sekiz liradan) 

Yekûn 

dedi Şehrî 

1 
1 
1 
1 
1 

5 

20 
25 

45 

35 
15 
12 
10 
18 

90 

200 
200 

400 

Senevi 

420 
180 
144 
120 
216 

1 080 

2 400 
2 400 

4 800 

Unvanı memuriyet A 

Idarei merkeziye 
Muavenet İçtimaiye Şubesi 
Müdür (1) 
Muamelât ve istatistik me
muru (1) 
Muamelât kâtibi 
Hesap kâtibi (1) 
Odacı 

Yekûn 
îdarei vilâyat 
Kâtip (Beheri on liradan) 
Kâtip (Beheri sekiz liradan) 

Yekûn 

dedi Şehrî 

1 

1 
1 
1 
1 

5 

20 
20 

45 

40 

20 
12 
12 
18 

102 

200 
200 

400 

Senevi 

480 

240 
144 
144 
216 

1 224 

2 400 
2 400 

4 800 

(î) Bu sene için encümence kabul edilen zamaim bütçeye yedi aylık olarak vaz'olunmuştur. 

1337 senesi için Muvazenei Maliye Encümenince 
tesbit edilen 1338 senesi için teklif olunan 

Unvanı 

tdarei 
Vekil 

Heyeti 
M'ifettiş 

memuriyet 

Merkeziye 

Teftişiye 

T3 
T3 

1 

0 

er
i 

Be
h S-ı 

03 

100 

0 

ev
i 

Se
n 

1 200 

0 

Unvanı 

Idarei 
Vekil 

Heyeti 
Müfettiş 

memuriyet 

Merkeziye 

Teftişiye 

rrt^ 

^ 
< 

1 

3 

er
i 

Be
h 

40 

<£ 
03 

W* 

100 

120 

V 
03 

Se
n 

1 200 

1 440 

Şuabatı İdare 
Hıfzıssıhhai Umumiye 
Müdürü 
Hıfzıssıhhai Umumiye 
Müdür Muavini 
istatistik memuru 

Şuabatı idare 
Hıfzıssıhhai Umumiye 

60 720 Müdürü 
Hıfzıssıhhai umumiye ve 

30 360 içtimaiye mütehassısı 
10 120 

45 540 

40 
0 

480 
0 
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1337 senesi için Muvazeuei Maliye Encümenince 

0 : 2 

tesbit edilen 

Unvanı memuriyet 

Kâtip 

Sicil ve Memurin Müdürü 
» » Mümeyyizi 
» » Kâtibi 

Evrak memuru 
» mukayyidi 

T3 
Tİ 
< 

1 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 

•e 
4> 

m 

1 
0 

Yekûn 

w. 

10 
0 
0 
0 
0 

40 
20 
10 
10 
8 
0 

> 

120 
0 
0 
0 
0 

480 
240 
120 
120 
96 

0 

2 376 

1338 senesi için 

Unvanı memuriyet 

Kâtip 
İspençiyari müessesat mü
tehassısı 
Kâtip 
İstatistik ve Neşriyat 
Müdürü 
Kâtip 
Sicil ve Memurin Müdürü 

» » Mümeyyizi 
» t> Kâtibi 

Evrak memuru 
» mukayyidi 
» mukayyit refiki 

teklif olunan 

T3 
4i 

1 

1 
1 

t 
1 
1 
1 
1 
1 

•c 
4> 

43 
PÛ 

1 
1 

Yekûn 

is 
4) 

12 

35 
12 

35 
12 
40 
20 
10 
10 
8 
5 

4> 
Ö 

144 

420 
144 

420 
144 
480 
240 
120 
120 
96 
60 

3 468 

Müstahdemini müteferrika 
Odacı «Maktu» 18 54 648 

Müstahdemini müteferrika 
Odacı «Maktu» 18 54 648 

tdarei Vilâyat 
Sıhhiye Müdürü 

» » 
» » 
» » 
•» » 

» • » 

» » 
Hükümet tabibi 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Karantina Enspektörü 
» tabibi 

8 
7 

15 
18 
10 

1 
2 
5 
1 

- 8 
49 
13 
90 
3 
3 

40 320 
35 245 
30 450 
25 450 
20 200 
18 18 

17,5 35 
20 100 
0 18 

17,5 140 
15 r 735 

12,5 162,5 
12 1 080 
30 90 
25 75 

33 840 
2 940 
5 400 
5 400 
2 400 

216 
420 

1 400 
216 

1 680 
8 820 
1 950 

12 960 
1 C80 

SOO 

tdarei Vilâyat 
Sıhhiye 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Müdürü 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Hükümet tabibi 
•s> 
» 
» 
•» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 

Karantina Enspektörü 
» tabibi 

10 
20 
n> 
34 
0 
0 
0 

20 
0 
0 

60 
0 

100 
0 
0 

40 
35 
0 

25 
"0 
0 
0 

20 
0 
0 

15 
0 

400 4 800 
700 8 490 

0 0 
850 10 200 

0 0 
0 0 
0 0 

400 4 800 
0 0 
0 0 

900 10 800 
0 0 

12 1 200 14 400 
0 
0 

0 0 
0 0 

Yekûn 49 422 Yekûn 53 400 
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1337 senesi için Muvazenei Maliye Encümenince 
tesbit edilen 
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1338 senesi için teklif olunan 

Unvanı memuriyet I 
Memurini sıhhiyei seyyare 
Sıhhiye memuru 20 

» » 34 
» » 73 
» » O 

.8 

Yekûn 

(V Unvanı memuriyet *4 

Memurini sıhhiyei seyyare 
10 200 2 400 Sıhhiye memuru 

272 3 264 
438 5 256 

O O 

10 920 

•e 
05 

<X> 
•S 1 

•e 
20 10 
60 8 
74 6 
50 7 

Yekûn 

200 
480 
444 
350 

2 400 
5 760 
5 328 
4 200 

17 688 

Ketebe ve müstahdemi
ni müteferrika 
Sıhhiye Md. Kâtibi 

Sıhhiye Md. Odacısı 
«Maktu» 

Birinci sınıf karantina 
kâtibi 
Birinci sınıf karantina 
gardiyanı 
İkinci sınıf karantina 
memuru 
İkinci sınıf karantina 
gardiyanı 
3 ncı sınıf karantina 
memuru 
3 ncü sınıf karantina 
gardiyanı 
Sinob Tahaffuzhane Kâ. 
Sinob Tahaffuzhane 
Makinisti 
Sinob Tahaffuzhane 
Tephir Me. 
Sinob Tahaffuzhane 
Gardiyanı 

1 
11 
28 

61 
0 

6 

12 

4 

8 

6 

6 
1 

1 

2 

1 

10 
8 
7 

10 
88 

196 

18 1098 
0 

10 

6 

12 

6 

12 

6 

10 

0 

60 

72 

48 

48 

72 

36 
10 

10 

20 

6 

120 
1 056 
2 352 

13176 
0 

720 

864 

576 

576 

864 

432 
120 

120 

240 

72 

Ketebe ve müstahdemi
ni müteferrika 
Sıhhiye Md. Kâtibi 

» » 
» * 

Sıhhiye Md. Odacısı 
Birinci sınıf karantina 
memuru 
Birinci sınıf karantina 
kâtibi 
Birinci sınıf karantina 
gardiyanı 
İkinci sınıf karantina 
memuru 
İkinci sınıf karantina 
gardiyanı 
3 ncı sınıf karantina 
memuru 
3 ncü sınıf karantina 
gardiyanı 
Sinob Tahaffuzhane Kâ. 
Sinob Tahaffuzhane 
Makinisti 
Sinob Tahaffuzhane 
Tephir Me. 
Sinob Tahaffuzhane 
Gardiyanı 

1 
11 
28 
64 

7 

7 

14 

4 

8 

6 

6 
0 

1 

2 

1 

8 
7 

10 
88 

196 
18 1152 

12 

10 

6 

12 

6 

12 

6 
0 

10 

84 

70 

84 

48 

48 

72 

36 
0 

10 

20 

10 

120 
1 056 
2 352 
13 824 

1 008 

840 

1 008 

576 

576 

864 

432 
0 

120 

240 

120 

Yekûn 21 288 Yekûn 21 288 
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tesbit edilen 
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1338 senesi için teklif olunan 

Unvanı memuriyet 

Müessesat 
Hastaneler 
Sertabip 
Operatör 
Eczacı 
Kâtip 
Başhastabakıcı 
Hastabakıcı 
Ahçı maayamak 
Çamaşırcı maayamak 
Serhademe 
Kapıcı 
Dispanserler 
Tabip 
Sıhhiye memuru 
Hastabakıcı 
Hademe 
Ankara Bimarhane ha
demesi 

Telkihhane 
Müdür 
Müstahzır tabip 
Hademe «Maktu» 

Darülkelp tedavihanesi 
Müdür 
Kâtip 
Hastabakıcı 
Tavşancı 

t* 

7 
7 
7 
7 
7 

35 
7 
7 
7 
7 

8 
16 
8 
8 

er
i 

rd 

25 
25 
12 
10 

6 
4 

35 
30 
20 
18 

15 
8 
5 

18 

4 4 

Yekûn 

1 
1 
4 18 

Yekûn 

3 
3 
6 

30 
8 
4 

3 5 

Yekûn 

'C 

175 
175 
84 
70 
42 

140 
245 
210 
140 
126 

120 
128 
40 

144 

16 

30 
15 
72 

90 
24 
24 
15 

03 

Se
n 

2 100 
2 100 
1 008 

840 
504 

1 680 
2 940 
2 520 
1 680 
1 512 

1 440 
1 536 

480 
1 728 

192 

22 260 

360 
180 
864 

1 404 

1 080 
288 
288 
180 

1 836 

Unvanı memuriyet 

Müessesat 
Hastaneler 
Sertabip 
Operatör 
Eczacı 
Kâtip 
Başhastabakıcı 
Hastabakıcı 
Ahçı maayamak 
Çamaşırcı maayamak 
Serhademe 
Kapıcı 
Dispanserler 
Tabip 
Sıhhiye memuru 
Hastabakıcı 
Hademe 
Ankara Bimarhane ha
demesi 

Telkihhane 
Müdür 
Müstahzır tabip 
Hademe «Maktu» 

Darülkelp tedavihanesi 
Müdür 
Kâtip 
Hastabakıcı 
Tavşancı 

TJ 
0) 

< 

7 
7 
7 
7 
7 

35 
7 
7 
7 
7 

8 
16 

8 
8 

er
i 

Be
h 

25 
25 
12 
10 

6 
4 

35 
30 
20 
18 

15 
8 
5 

18 

4 4 

Yekûn 

1 
1 
4 18 

Yekûn 

3 
3 
6 

30 
8 
4 

3 5 

Yekûn 

X 

175 
175 
84 
70 
42 

140 
245 
210 
140 
126 

120 
128 
40 

144 

16 

30 
15 
72 

90 
24 
24 
15 

ev
i 

Se
n 

2 100 
2 100 
1 008 

840 
504 

1 680 
2 940 
2 520 
1 680 
1 512 

1 440 
1 536 

480 
1 728 

192 

22 500 

360 
180 
864 

1 404 

1 080 
288 
288 
180 

1 836 
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1337 senesi için Muvazenei Maliye Encümenince 
tesbit edilen 
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1338 senesi için teklif olunan 

••ti 
9İ 

< 

9İ 

9İ 

M 

'E 

CQ» 

ev
i 

zn Unvanı memuriyet 

Bakteriyolojihane 
Sivas Müessesat Müdürü 1 50 50 
Ankara Bakteriyolojihane 
Müdürü 1 — 30 
Müstahzır 2 15 30 
Hademe «Maktu» 

Yekûn 

Unvanı memuriyet 

Bakteriyolojihane 
tOO Sivas Müessesat Müdürü 1 

Ankara Bakteriyolojihane 
360 Müdür I 
360 Müstahzır 2 

n3 
9İ 

< 

•r-
9İ 

9i 

W 

'r1 
•A 
9i V* 

• l-t 

9İ 

9İ 
:0Q 

6 18 108 1 296 Hademe «Maktu» 

2 616 

15 

Yekûn 

50 600 

30 
30 

360 
360 

6 18 108 .1 296 

2 616 

Kimyahane 
Müdür 
Müstahzır 
Hademe «Maktu» 

1 
2 
2 

30 
15 
18 

30 
30 
36 

360 
360 
432 

Kimyahane 
Müdür 
Müstahzır 
Hademe «Maktu» 

1 
2 
2 

30 
15 
18 

30 
30 
36 

360 
360 
432 

Küçük Sıhhiye Memur 
Mektebi 

Muallimlere verilecek 
ücret 

Yekûn 

Yekûn 

1 152 

Küçük Sıhhiye Memur 
Mektebi 

Müdür 
250 Hademe «Maktu» 

250 

Yekûn 

Yekûn 

1 152 

1 — 30 360 
2 .18 36 432 

492 

REİS — Efendim Muaveneti İçtimaiye büt
çesi için söz istiyen varsa söylesin. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Söz isti
yorum. Encümen namına tashihat yaptıracağım. 
Tashih olunacak yerleri var. Söyliyeyim. 

REİS — Buyurun. 
MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Efendim 

tabedilip de tevzi edilen Muaveneti İçtimaiye 
Bütçesinden sonra vüâyatı müstahlasa bütçeleri
ni encümen tesbit etmiştir. İlâvesi lâzım'gelen fa
sılların miktarım arz edeceğim. Lütfen arzu 
buyuranlar ona göre ilâve etsinler. 

REİS — Efendim Müfid Beyi dinliydim. 
MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Efen

dim 177 nci fasılda yekûn 4 800 lira idi. Hal

buki Vilâyatı Müstahlasa ile Trakya mesailin
den dolayı 5 024 lira olacaktır. Yani Trakya 
tahsisatı olarak 224 lira ilâve edilmiştir ve yi
ne 178 nci fasıl 1 650 lira iken 3 650 lira ola
caktır. Bunun da esbabı üçüncü learat mad
desine Garbi - Anadolu için 150, Trakya için 
Elli lira zammedildi. Dördüncü maddeye Gar
bi - Anadolu için 300 lira ve Trakya için 1 000 
lira ilâve edilmiştir. Altmcı kırtasiye maddesi
ne Trakya için 300 lira; Gaı% için de 200 zam-
nıedihniştir. Şu halde faslın yekûnu 3 650 lira 
olmuştur. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Ya fasıl
ları söyle ya maddeleri. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — 179 
ncu faslın mecmuu iki vüz lira olacaktır. 
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YAHYA GALÎB B. — 178 faslın dördüncü 

harcırah, maddesi ne kadar oluyor? 
MAZHAR MÜFÎD B. (Devamla)"— Dör

düncü madde 2 300 lira, altıncı maddesi İ 000 
lira, mecmuu 3 650 lira eder. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Peki bu
rada bütün bütün erkanı yanlış olmuş. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Devamla) — Yüz 
sekseninci fasılda da kezalik dördüncü is'kân 
faslına Trakya için yirmi bin lira zammoluna-
câktır ki yekûnu yetmiş bin lira etmiş.. 

Yedinci iaşe faslına 50 000 lira Garbi -
Anadolu için, 20 000 bin lira da Trakya 
için zammolacaktır. Mecmuu 170 bin lira 
olacaktır. Sekizinci (maddeye yirmi beş bin 
Garbi - Anadolu, 20 bin lira da Trakya tahsi
satı, dokuzuncu maddeye bin lira Garbi-Ana
dolu, bin lira Trakya için zammedilecektir. 
On birinci madde 300 lira Garbi - Anadolu, 300 
lira Trakya için mecmuu 1 600 lira olacaktır. 
On dördüncü maddeye Garbi - Anadolu için 50 
bin; Trakya için on bin lira 'ki cem'an 60 bin 
lira zammedilecektir. On beşinci maddeye dört 
yüz lira zammedilecektir. 

180 nci faslın yekûnu 461 300 liradır. 
181 nci fasılda Trakya için altıyüz doksan 

altı lira zam vardır. (Yekûnu umumi ne kadar4? 
sesleri) O faslın da yekûnu 16 715 liradır. Baş
ka zamaim yoktur. Bütçenin yekûnu umumisi 
489 000 liradır. 

SIHHÎYE VE MUAVENETİ ÎÇTÎMAÎYE 
VEKÎLÎ RIZA NUR B. — Efendim bugün Mu-

.1338 Jİ :2 
aveneti içtimaiye faslının ne kadar kesbi ehem
miyet ettiği"malûmdur. Halbuki bütçemiz evvel
ce tertibedilmiş, îzmir ve diğer istirdadedilecek 
memleketlerimiz bütçede düşünülmemiştir. Onun 
için bu cihetle nakıs oldu. Ondan sonra ilâve edil
di. Fakat bugün görüyoruz ki, Yunanlılar gibi 
hunhar ve vahşi bir kavim, eşkiya çetesi, vahşice-
sine memleketimizi tahribetmişlerdir. Ondan lo-
layı Muaveneti içtimaiye bütçesi hep nakıs kal
mıştır. Hattâ o derece yapılmıştır ki, 1337 sene
sinden daha nakıs, âdeta üçde bir derecesinde ten-
kisat yapılmıştır. Onun için maddelerde bâzı zam-
miyat arz edeceğim. Heyeti Aliyenizin biraz da
ha lûtufkâr davranmanızı şimdiden rica ederim. 
Heyeti umumiyesi hakkında başka bir şey yok
tur. Müsaade buyurursanız maddelere geçilme
sine 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis 
Efendi söz ver. 

RElS — Heyeti mecmuası hakkında mı? 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — ^Evet 

efendim bendeniz Vekil Beyefendiden bâzı husu-
satm nazarı itibara alınmasını istirham edeceğim. 
Tabiî Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye bütçesine 
taallûku olduğu için arz etmek mecburiyetinde
yim. Taşralarda ekseri yerlerde eczaneler bir ta
nedir. (O Sıhhiye bütçesine aittir, geçti sesleri) 
öyle ise geç kalmışız. 

REÎS — Efendim heyeti umumiyesi hakkın
da söz istiyen var mı? Heyeti umumiyesinin mü
zakeresini kâfi görüp fasıllara geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
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F. 

175 

M. 

1 
2 
3 

î : 126 

Nevi muhassasat 

îdarei merkeziye 
Maaşat 
Müdürü umumi 
Memurini merkeziye 
Müstahdemini müteferrika 

175 nci faslın 

25. 

yekûnu 

10.1338 

1337 se
nesi Muva-
zenei Ma
liye Encü
menince ka
bul edilen 

240 
1 416 

168 

1 824 

0 : 2 
1337 senesi 

Encümeninin 
tenkihatiyle 
1338 senesi 

Birinci Avans 
Kanunu 

tadilâtına 
göre 
tesbit 

olunan 

— 
864 
216 

1 080 

1338 senesi için 
, -* 

Hükümetçe 
teklif 
olunan 

— 
1 692 

216 

1 908 

Muvazene! 
Maliye 

Encüme
nince tek
lif olunan 

— 
960 
216 

1 176 

SIHHİYE VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. (Si-
nob) — Efendim müsaade buyurunuz idarei mer
keziye (175) nci faslın ikinci maddesidir. Bu ida
re, malûm, Muaveneti İçtimaiye İdaresi pek çok 
mühim mevaddı ihtiva edecek bir idaredir. Bu
gün elimizde bir Muhacirin İdaresi ve muhacirin 
meselesi vardır. Bu işle iştigal ediyoruz. Sonra 
Muaveneti tçtimaiyenin harb malûlleri olsun di
ğer mâlûlin olsun; sakat insanların, amelenin ter
fihi, bilmem mütekaidin böyle birçok mevaddı ih
tiva etmesi lâzımgelir. Şimdi muhacirin meselesi
nin memleketimizce nekadar mühim olduğu da 
malûmdur. Maatteessüf Devlet ve millet belki bir
kaç asırdır diyeceğim, hele son asırda bu muhace
ret felâketine duçar olmuştur. Bunları iskân etmek, 
sevk etmek, ilbas etmek çok mühim meseledir, mese
lâ vaktiyle yapılmış; bir yerden gelmiş muhacirler, 
bir yere iskân edilmiş bunlara bakılmamış, yani 
iklimi nasıl? Müsait mi? Bu adamlar hangi iklim
den geliyor? Bu iklimlerin havası ile imtizacede-
bilir mi? Sonra burada hastalık var mı? Meselâ 
malarya denilen o müthiş hastalık var mı; bunla
ra hiç bakılmamış. Getirilmiş, iskân edilmiş ve 
hepsi de mahvolup gitmiştir. Bugün oralarda köy 
harabelerinden, mezarlardan başka bir şey gör
müyoruz. Onlar için çok mühimdir. Bunun içinde 
daha birçok içtimai mesail mündemiçtir. Bu hu
susta tetkikat yapmak en mühim mesaildendir. 
Onun için bendeniz Moskova'ya gitmeden evvel 
bu bütçeyi tertibettiğim vakitte o hususta tetki

kat yapmanın ehemmiyetini takdir ettiğimden 
dolayı; tetkikat yapmak için bir memur tâyin et
miştim ki; bu zat gidecek muhacirle mahallin ikli
mini, oranın ahvali sıhhiyesini ve birtakım ahvali 
içtimaiyesini, hepsini tetkik edecek. Böyle müte
hassıs bir adam... (Yalnız bir kişi mi? sadası) Eh 
şimdi bu kadar. Ne yapalım? Sıhhiye memurları
mız aynı vazaif ile mükelleftirler. Mahaeirîn işle
rine bakabilirler. Kâtipleri de vardır İcabında 
tekrarda a memurlar zammedebiliriz, bunlar mev
cuttur. Fakat aynı zamanda bu işleri tetkik edici, 
bu işlerin mütehassısı bir zat dairei merkeziyedc 
bulunsun, bu gelen muamelâtı toplasın, malûmat 
getirtirsin, adamlarını mahallerinde bu işe memur 
etsin ve böyle tetkikattan bir netice çıkaralım. 
O netayiç iledir ki, iskânı hakiki bir surette 
yapacağız, yoksa bunu yapmazsak, ilmî suret
te tetkikat yapmazsak, milletin parası hederdir, 
muhacir diye gelen canlar da hederdir. Onun 
için çok rica ederim, buraya bu tetkik memuru
nu, zaten maaşı otuz liradan ibarettir, bir de 
kâtibi vardır, bunun da ilâve buyurulmasım 
çok rica ederim, kâtibin maaşı da on lira rad
desinde cüzi bir paradan ibarettjr. 

REİS — Efendim, bu fasıl hakkında başka 
söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) Başka söz 
istiyen yok. 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Muvazenei Maliye Encümeni izahat versin. 
Bu, tezyid teklifidir. 

- 168 



1 : 126 25. 
MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMENİ RE-

ISl ALI CENANI B. (Gazianteb) — Efendim, 
Vekil Beyefendinin dermeyan ettikleri esbabı 
mucibeyi encümende söylemişlerdi. Encümen de 
bunun lüzumsuzluğuna kaani oldu. Arzu bu
yurursanız tekrar tetkik edilmek üzere encümene 
tevdi buyurunuz. (Hayır sesleri) 

SIHHİYE VEKlLt DOKTOR RIZA NUR 
B. (Sinob) — Efendim, bu bütçeyi tertibettim. 
Fakat sonra bendenizi Rusya'ya memur etmişti
niz. Encümende müzakeresinde bulunamadım. 
Onun için esbabı mucibesini encümene arz etmek 
fırsatını kaybettim. Geldiğim zaman bütçe He
yeti Umumiyeye sevk edilmiş ve müzakeresine 
de başlanmıştı. Baktım ki, esbabı mucibe tekrar 
encümene arz edilecektir. Onun için Heyeti 
Celileye arz ediyorum ve zannediyorum ki, tek
rar tetkikma lüzum yoktur. 

RAGIB B. (Amasya) — Bu hususta takrir
ler vardır. Encümene gidecekse o takrirlerle 
beraber gitsin. 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR RIZA NUR 
B. (Sinob) — • Çok rica ederim muhterem arka-
daflar, bunu encümene havale buyurmayınız. 
Bendeniz görüyorsunuz on gündür başka işleri-

F. M. Nev'i muhassasat 

176 Masarif 
1 Kırtasiye ve evrakı matbua 
2 Tenvir ve teshin 
3 Mefruşat 
4 Hademe melbusatı 
5 Müteferrika 
6 Icare 

176 ncı faslın yekûnu 
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mizi muattal bırakarak bu, bütçe için geliyorum, 
gidiyorum. Çok rica ederim bu işi bugün bitiri
niz. Zira diğer işlerimiz pek çoktur. Onlar yüz
üstü kaldı! (Muvafık sesleri) 

RElS — Efendim başka söz istiyen yok. Ve- ' 
kil Bey 30 lira maaşlı bir memur, 10 lira maaşlı 
bir kâtip olmak üzere bütçenin bu faslına kırk 
lira ilâvesini teklif ediyor. 

NEClB B. (Mardin) — Hangi tarihten iti
baren olacak? 

SIHHİYE VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. (Si
nob) — Dört aylık. Şubat nihayetine kadar efen
dim. Henüz bu memurları tâyin etmedik. Bu pro
jeyi sene iptidasında yaptım. Fakat Heyeti Celi-
lenin bana müsaadesi olmadan memurları tâyin 
etmedim. (Pekâlâ sesleri) Şimdi efendim bu zam-
nıolduğu halde 175 nci faslın yekûnu (1 336) lira 
ediyor. 

REİS — Efendim Vekil Beyin teklifini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. Fas
lın yekûnu (1 336) lira olmak üzere müzakereyi 
kâfi görüp 176 ncı fasla geçilmesini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. Efendim 
176 ncı fasla geçtik, okuyoruz. 

1337 senesi 
Encümeninin 
tenkihatiyle 1338 senesi için 

1337 se- Birinci Avans t
 A > 

nesi Muva- Kanunu Muvazenei 
zenei Ma- tadilâtına Maliye 
liye Encü- göre 1338 se- Hükümetçe Encüme-
menince ka- nesi için tes- teklif nince tek-
bul edilen bit olunan olunan lif olunan 

200 
50 
50 
30 
15 
150 

495. 

200 
50 
50 
30 
15 
150 

495 

200 
50 
50 
30 
50 
250 

630 

200 
50 
50 
30 
15 
250 

595 
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REİS — Efendim, söz istiyen var mı? (Hayır 

sesleri) faslı aynen kabul edip 177 nei fasla 

F. M. Nev'i muhassasat 

Vilâyat 
177 Maaşat 

1 Memurin maaşatı 
2 Müstahdemini müteferrika 

177 nei faslın yekûnu 

(Yekûn 5 024; sadaları) 
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Edirne ve Garbi - Ana

dolu dâhil edildi mi? 
SIHHİYE VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. (Si-

nob) — Evet efendim Garbi - Anadolu ve Edir
ne dâhildir. Onun için yekûn beş bin yirmi dört 
lira oldu. Efendim Sıhhiye Vekâletine; muhaci
rin umıırru ki; İstanbul'da bugün muhacirin Mü
düriyeti Unıumiyesi diye bir teşekkül vardır, 
onun vazaifi devredildi. Bunun eskiden birçok 
memurları filân vardı. Biz aynı teşkilâtı yap
madık. Mademki bizim umuru sıhhiyeye bakan 
sıhhiye müdürlerimiz vardır. Sıhhiye müdürle
rimizin maiyetine muhacir kâtipleri diyerek bi
rer kâtip ilâve ederek bu teşkilâtı çok azalttık. 
Bu suretle (Ekonomi) yapılmış oldu. Ancuk şim
diye kadar (kırk beş) tane muhacir kâtibimiz 
vardı. Halbuki vilâyatı müstahlasa var. Şimdi 
Trakya, İzmir, Bursa 45 ten ibaret olan bunların 
adedini sancağımızın adedi nispetinde yani (6Q) 
tane yapmak istiyoruz. Yani yirmi bir tane da
ha ilâve olunmasını istiyoruz ki, bu da zaruri ve 
tabiîdir. Bunun efendim on beş tanesi 15 liralık 
ve diğer kısmı da 10 lira maaşlı olacaktır. 

TAHSİN B. (Mardin) — Evvelki kadroyu 
muhafaza ediyor musunuz 1 

SIHHİYE VEKİLİ Dr. RIZA NUR B (Si-
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geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın 
kabul edilmiştir. 

1337 senesi 
Encümeninin 
tenkihatiyle 1338 senesi için 

1337 se- Birinci Avans , A < 
nesiMuva- Kanunu Muvazenei 
zenei Ma- tadilâtına Maliye 
liye Encü- göre 1338 se- Hükümetçe Encüme-
meninee ka- nesi için tes- teklif nince tek-
bul edilen bit olunan olunan lif olunan 

7 940 4 800 . 7 320 5 024 
600 — — — 

8 540 4 800 7 320 5 024 

nob) — Hayır efendim siyyan olmasına dikkat 
ediyoruz. 

REİS — Efendim başka söz istiyen var mı? 
RÜŞDÜ B. (Ergani) — Efendim bu fasıl 

4 800 lira idi. Bu 5 024 lira nereden oldu». 
SIHHİYE VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. (Si-

nob) — Efendim; İzmir, Bursa, Trakya'deki teş
kilât da ilâve edildiğinden dolayı oldu. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Beyan buyu
rudan zamaimin bir kısmı da el'an teşkilâtı nok
san olan livalara ilâveden mi ibarettir. 

SIHHİYE VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. (Si-
nib) —• Evet efendim. Yani sancak adedince her 
sıhhiye müdürünün yanma bir tane kâtip olmak 
üzere zammediyorum. 

SELÂHADDİN B. (Mersin) — Bendeniz 
zatıâlilerinden sormak istiyorum. Bu suretle 
maaşlarına zam yani yeniden ilâve edilecek 
olan memurlara verilecek maaş ve tahsisatı^fev-
kalâde parasını acaba biz, muhacirinin; iskâ
nına, iaşesine, ibatelerine versek daha hayırlı 
olmaz mı? İnşallah memleketimiz tanıamiyle 
'kurtulduktan sonra teşkilâtımızı ilkmal edebi
liriz. Teşkilât bugün tecil edilirse bendeniz 
yine aynı idarenin devam edebileceğini zannedi 
yorum. 
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SIHHİYE VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. (Si-

nöb) — Efendim bu para. o ikadar cüz'idir ki 
yüz kişilik: bir muhacir kütlesini yüz kilomet
relik bir yere kadar sevka ya kâfi gelir, ya gel
mez. O derece istiksar edilecek mühim bir ye
kûn teşkil etmez. Fakat diğer cihetten asıl 
ehemmiyetli bir şey var. Meselâ; yeni bâzı 
sancaklarımız var. İzmir, Bursa, Trakya gibi 
yerler. Orada muhacirin kitabeti olmazsa ne 
yapacağız? Demek ihtiyaç vardır. Müsaade 
buyurıüsun ilâve edelim... O halde 177 nci fas
lın yekûnu 5 824 lira ediyor ki yani zam 890 
liradan ibaret kalıyor. 

REİS — Efendim başka söz istiyen yok. Ve
kil Beyin (30) kâtip teklifi var. On beşinin 
maaşı 1 500, on beşi de 800 kuruştur. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ MAZHAR MÜFİD B. 
(Hakkâri) — Efendim encümenin teklifi var. 
Malûmu ihsanınız; nizamnamenin 86 nci mad
desinin fıkrai ahiresinde tezyidi masarife dair 
verilecek teklifler için Muvazenei Maliye En
cümeninin mütalâası alınmadıkça reye müraca
at olunamaz. 

REİS — Buyurun encümenin mütalâasını 
söyleyin!. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Müsaa
de buyurunuz efendim. Bu, yeni bir teklif ol
duğu için şu maddenin encümene iadesini ri
ca ediyorum. Yeniden bu kâtipler nereye tâ
yin edilecek? Bütçede görüyoruz ki kırk beş, 
altı daha elli bir şu kadar kâtip mevcudolduk-
tan sonra (23) kâtip daha isteniliyor. Şura
sını da arz edeyim ki encümenin bu kâtipleri 
kabul ötmediğinin esbabı; sıhhiye müdürleri
nin zaten birer tane sıhhiye kâtibi vardır. Her 
yerde de muhacir yok, muhacirin işi olmıyan 
yerlere kâtip koymaya encümen taraftar ola
mamıştır. Mamafih şu izahata karşı lütfen bu 
faslı encümene iade buyurunuz, encümen t'etki-
kaıt yapsın. 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTUR RIZA NUR 
B. (Sinob) — Efendim bendeniz arz edeyim. 
Bundan az evvelki fasıl zaten kabul olundu. Ali 
Cenani Bey encümenin Reisi sıfatiyle muvafakat 
buyurdular ve Heyeti Celilenizce de kabul buyu-
ruldu. Onun için çok rica ederim Mazhar Mü-
fid Beyefendi de aynı sistemi tabip buyursun
lar ki çabukça çıksın. Mesele ihtiyacı âcil halinde

dir. Sonra bu muhacir kâtiplerinin meselesini 
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arz edeyim. Bu, muhacir meselesi olmıyan yer 
hemen hemen yoktur. Bunlar memleketimizin 
her tarafına serpilmiştir. 

BAHRİ B. (Yozgad) — Yozgad'da yoktur. 
Dr. RIZA NUR B. (Devamla) — Üçer, beşer 

elarak her yerde vardır, ne oluyor bakınız arz 
edeyim; buradan kaldırıyoruz. Sivas'a oraya gi
derken diyelim ki Yozgad'da yoktur. Muhacir 
gidiyor. Sivas'a gideceği yerde Yozgad'da otu
ruyor. Böyle karışık iş vardır. Bendeniz geçende 
Heyeti Celileye arz ettiğim gibi bir kanun getiri
yorum ki bunun noksanından dolayı bu meseleyi 
hakiki bir surette halledemedim. Cezri bir su
rette halledemedim. Onun için o mesele çıktığı 
zaman muhacir meselesi kalmıyacaktır, memle
kette iskân edilmiş olacaklardır. Ona razı olmı
yan hudut haricine çıkacak, o vakit bunların 
hepsinden kurtulacağız. Fakat müsaade ediniz 
çok rica ederim, bu teşkilâtı bu tertipde bendeni
ze veriniz. Zaten dört aylık bir meseledir. Bu 
mesele o kanun çıktıktan sorna esasından halle
dilecektir. 

RElS — Efendim müsaade buyurun. Encü
menin bir mütalâası var. Kabul edilecekse: encü
mende tetkik olunsun diyor. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Ya elliden fazla 
imzalı takrir olacak. Yoksa encümene gitmesi ka
nunidir. 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Demin emsali oldu, 
encümene gitmeksizin fazla zam kabul edildi. 
Bunun için de ya encümen sükût etsin veya ka
bul etsin. Mesele biter. Emsali var. Beş dakika 
evvel oldu. (Encümene gitmedikçe olamaz sada-
ları). 

OSMAN B. (Lâzistan) — Zam için ya elli 
imzalı takrir olacak ve yahut encümene gidecek, 
encümene gitmemesi için elli imzayı mütecaviz 
takrir lâzımdır. 

ALI CENANI B. (Gazianteb) — Elli imzayı 
mütecaviz takrir de olsa yine encümene gide
cektir. 

REİS — Mesele anlaşıldı. Vekil Bey on beş 
kâtip teklif ediyor. Muvazenei Maliye Encü
meni de eğer, Vekil Beyin bu teklifi tasvibedi-
lecekse, encümenimize gelmelidir diyor. Şimdi 
reyinize müracaat ediyorum. Vekil Beyin tek
lifini tasvip ile bu faslın encümene gitmesini 
kabul edenler.. (Lüzum yoktur, sesleri) 
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MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) ~ O vakit 

mesuliyet kabul etmeyiz. Reis Bey. Esnayı mü
zakerede encümen talebedince encümene ver
mek lâ'bût deniyor. Bundan maksadımız hesap
lanıl yanlış olmaması içindir. Orada kırk kâtip 
konmuş, on beş daha zammedeceğiz. .Sekiz kâ
tip daha zammedeceğiz, bunların tahsisatı fev
kalâdesi var. Bunları hesabedip koymak lâzrm-
gelir. Burada malûmu ihsanınız fasılların ye
kûnu reye konuyor, meselâ faslın yekûnunun 
birisi kabul edildikten sonra yanlış olursa bit
tabi Muvazenei Maliye Encümeni bir şey yapa-
maz.Ekseriya burada kabul edildikten sonra 
vâki oluyor. Devair muhasebecileri müracaat 
ediyor, aman efendim bin lira, bin beş yüz li
ra yanlış olmuş, ne faide. Heyeti Umutmiye 
ka'bul etti mi gider. Encümene bunu vermekten 
maksad hesabatı tesbit etmek, tahsisatını doğ
ru koymaktır. 

MUSTAFA B. (Kozan) — Mademki encü
men hesabını tesbit edecek, biz burada kabul 
ederiz, sonra encümene tesbit için gider. 

SIHHÎYE VEKİLİ Dr. RIZA NUR. B. — 
Efendim esasen vekâletin muhasebe mümeyyizi 
tesbiti yapmıştır. 

REFİK B. (Konya) — Vekil Beyefendi şu-
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mı encümene gitmekten kurtarmak için şu 
dört aydan vazgeçseniz daha iyi olur. 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE 
VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. — Efendim" ben
deniz onu arz ediyorum. Diyorum ki, yani 
Heyeti Celileden rica ettiğim şudur. Bu, bu
gün çıksın. O halde eğer çabuk çıkmak için 
güçlük oluyorsa on beş kâtipten vazgeçiyorum. 
(Bravo sadalan) Fikrim iş görmektir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Vekil Bey, 
birtakım komisyonlar teşekkül ediyor. Menfiıu-
bat komisyonları ve saire. Bunların bütün iş
lerini ya belediye kâtipleri veyahut muhacirin 
kâtipleri görecek, ıbu kadar mühim işleri o kâ
tipler nasıl görecek ve nasıl vazgeçiyorsunuz 
efendim? 

SIHHİYE VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. (De
vamla) — Ne yapayım efendim iş görmek istiyo
rum, istical için o kâtiplerden vazgeçiyorum, bir 
an evvel iş çıksın. 

REİS — Vekil Bey sarfı nazar ediyor. (Gü
rültüler) ne yapalım efendim? Vazgeçiyor. Mü
saade buyurun efendim, 177 nei faslın yekûnunu 
5 024 lira olmak üzere müzâkeresini kâfi görüp 
178 nei fasla geçilmesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiş, 178 nei fasla geçilmiş
tir. 

F. M. Nev'i muhassasat 

178 Masarif 
1 Tenvir ve teshin 
2 Mefruşat 
3 İcare 
4 Harcirah 
5 Müfettişler harcırahı 
§ Kırtasiye 

1337 se
nesi Muva
zenei Ma
liye Encü
menince ka
bul edilen 

178 nei faslın yekûnu 

1337 senesi 
Encümeninin 
tenkihatiyle 
1338 senesi 

Birinci Avans 
Kanunu 

tadilâtına 
göre 
tesbit 
edilen 

1338 senesi için 
_ * 

Hükümetçe 
teklif 
olunan 

Muvazenei 
Maliye 

Encüme
nince tek
lif olunan 

^ 
2 000 

500 

2 500 

2 000 

500 

2 500 

250 
2 000 

500 

2 750 

350 
2 300 

1 000 

3 650 
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REİS — Efendim bu fasla ait söz istiyen var 

mı? (Hayır sadalan) Söz istiyen yok. Faslın ye
kûnunu (3 650) lira olmak üzere kabul edip (179) 

ncu fasla geçilmesini kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir. (179) ncu fasla geçil
miştir. 

F. 

179 

Nev'i muhassasat 

Masarifi müteferrika 

179 ncu faslın yekûnu 

1337 se
nesi Muva-
zenei Ma
liye Encü
menince ka
bul edilen 

100 

100 

1337 senesi 
Encümeninin 
tenkihatiyle 
1338 senesi 

Birinci Avans 
Kanunu 

tadilâtına 
göre 
tesbit 
edilen 

100 

100 

1338 senesi için 
A 

Hükümetçe 
teklif 
olunan 

500 

500 

Muvazenei 
Maliye 

Encüme
nince tek
lif olunan 

200 

200 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Efendim 
yüz lira idi iki yüz lira olmuştur. 

REİS — Efendim bu fasla ait söz istiyen var 
mı? (Hayır sadalan) Söz istiyen yok. Bu faslın 

yekûnunun aynıyla müzakeresini kâfi görüp 180 
nci fasla geçilmesini kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 180 nci fasla geçilmiştir. 

F. M; 

180 

Nev'i muhassasat 

İskân masarifi umumiyesi 
Alâtı ziraiye 
Tevzi olunacak hayvanat esmanı 
Tohumluk esmanı 
İskân masrafı 
Istimlâkât masarifi 
Sermaye 
İaşe 
Sevkıyat 
Tedavi ve mualece 

-
1337 se

nesi Muva
zenei Ma
liye Encü
menince ka
bul edilen 

-
__ 
— 

20 000 
19 900 

— 
— 

200 000 
200 000 

7 500 

1337 senesi 
Encümeninin 
tenkihatiyle 

Birinci Avans 
Kanunu 

tadilâtına 
göre 1338 se
nesi için tes
bit olunan 

— 
— 

20 000 
39 900 

— 
— 

220 000 
220 000 

7-500 

1338 senesi için 
A 

Hükümetçe 
teklif 

olunan 

10 000 
40 000 
40 000 

120 000 

— 
159 870 
120 000 

5 000 

1 

Muvazenei 
Maliye 

Encüme
nince tek
lif olunan 

— 
— 

70 000 
, 

— 
170 000 
95 000 
7 000 

- 178 — 
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F. M. Nev'i muhassasat 

10 
11 
12 
L3 
14 
15 

Teçhiz ve tekfin 
Han, otel ve saire icarı 
İnşaat, ve tamirat 
Memurini muvakkate üeüratı 
Müessesat masarifi 
Müteferrika 

180 nci faslın yekûnu 

L0.1338 

1337 se
nesi Muva-
zenei Ma

liye Encü
menince ka
bul edilen 

4 000 

100 
50 000 

— 

501 505 

0 : 2 
1337 senesi 

Encümeninin 
tenkihatiyle 

Birinci Avans 
Kanunu 

tadilâtına 
göre 1338 se
nesi için tes-
bit olunan 

4 000 

100 
70 000 

— 

581 500 

1338 senesi için 
.„. ,A 

Hükümetçe 
teklif 

olunan 

4 000 
1 000 

1 000 
69 065 

_ 

569 935 

1 

Muvazenei 
Maliye 

Encüme
nince tek
lif olunan 

7 000 
1 600 

110 000 
700 

783 425 

SIHHİYE VEKİLİ Dr. RİZA NUR B. 
— Efendim müsaade buyurun. Bütçe Muvazenei 
Maliye ^Encümeninde müzakere olunduğu zaman 
bendeniz bulunamadım. Buradaki paradan muha
cirlere alâtı ziraiye veririz, hayvanat veririz, to
humluk veririz, tabiî bunları vermezsek matlup 
hiç hâsıl olmaz, bunları encümen, Maliye bütçe
sine konulacak diye kaldırmış, fakat haber aldı
ğımız veçhile oraya da konulmamıştır. O büt
çeye konamaymca• tekrar rica ediyorum; bu 
bütçeye ilâve edilmelidir. Edilmezse ayağımız 
bağlıdır, pek müşkil bir mevkie düşeriz. Bu, 
tâvizaiı verilir. Tohumluk kısım ayrıdır ve ay
rıca. iktisat Vekâletindedir. 

DOKTOR MUSTAFA B. (Kozan) — Efen
dim Muaveneti içtimaiye Vekâletinin yapacağı 
muavenet ikiye ayrılabilir. Yani muavenet 
edeceği insanları ikiye ayırabiliriz. Bunlar
dan birtakım kudreti hayatiyetlerini muhafa
za edip kudreti maliyelerini temin edemiyen-
ler; diğer kısımlar vardır ki, elyevm temini 
vesaiti hayatiye edemiyecek olanlardır. Bu 
adamlar hayatlarını muhafaza ediyorlar, di
ğer kısımları kudreti hayatilerini muhafaza 
edememektedirler. Bunlar muaveneti içtimai-
yenin daimî müşterisi ve daimî muhtacıdır. 
Şimdi bendeniz anlamıyorum ki, Muvazenei Ma
liye Encümeni ne düşünmüş? Bu kudreti haya
tilerini muhafaza için muaveneti içtimaiye 

ııiu avansına muhtacolanları bütçeden tayyet
miş, muaveneti içtimaiyenin en mühim kıs
mı; muhtacine alâtı ziraiye ve tohumluk tev
zi etmektir. Bu öyle bir şeydir ki, sırf kendi 
sâyiyle geçinmeye çalışan insanları biraz 
muvanettea mahrum etnıekdir ve onları atalete 
mahkûm etmektir. Elimizde böyle bir kud
ret varken bu kudreti istimal etmiyerek sırf 
birkaç kuruş için maddeleri buradan tayyet
mek hiç doğru değildir. Bu hususta Sıhhiye 
Vekâletinin teklifinin kabulü, memleketin ha
yat? iktisadiye ve teşebbüsatı iktisadiyesi 
namına zaruri ve katidir. 

YASIN B. (Gazianteb) — Efendim filvaki 
Muaveneti İçtimaiye Vekâletince halkın muh-
tacolduğu alâtı ziraiye ve tohumluk . nazarı 
itibara almıyorsa da Muvazenei Maliye Encü
meni bunu kabul etmemekte de haklıdır. Çün-
ki Hükümet her hangi bir muhacirin alâtı zi
raiye ve tohumluğa ihtiyacı olduğunu duyarsa 
ufacık biı teklifi kanuni ile gelir. Meclis onu 
da verir. 

TUN ALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim 
Vekil Beyefendiden bir iki noktayı istizah et
mek cüretinde bulunmak isterim. (İstizah mı! 
sesleri) İzahat efendim. Efendim Cenabı Hakka 
bin hamdüsena zaferlerimizin tecelli etmesi 
neticesi olarak muhacirin meselesi pek ziya-
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de kesbi ehemmiyet etmiştir. Yalnız Ana
dolu'da bugün bu meselenin meydan almış 
olmasını kabul edemiyeceğim. Zannederim ki, 
önümüzde üç beş ay sonra bir seyli muhaceret 
kopacaktır ki hattâ Bulgaristan müslümanları 
bile zannımca buraya geleceklerdir. Acaba Mu-
haciriıv Müdüriyeti Umumiyesince bu kadar mü
him bir mesele için ne gibi projeler hazırlanmış
tır ve .ne gibi tedbirler ittihaz edilmiştir? Bu 
mesele arkadaşlar; gayet mühimdir ve bence 
şurada bir arkadaşımızın buyurduğu gibi, alev 
saçağı sardıktan sonra değil, kıvılcımın belire
ceği ihtimaline binaen tedbir evvelce ittihaz edil
melidir. Hattâ bu zatın buyurduğu gibi (ted
birde ifrat müntici muvaffakiyettir.) Bu söz 
benim daima rehberimdir. Bu bir; ikincisi, büt
çenin gayet mühim bir faslında bulunuyoruz. 
Daha doğrusu Muaveneti İçtimaiye Vekâletinin 
muhacirine taallûk eden noktasının on ruhlu 
kısmında bulunuyoruz ki; o da iskân ve sevki-
yat faslıdır. Arkadaşlar, Muhacirin Müdüriyeti 
Umumiyesinin Dahiliyeye veya Sıhhiyeye raptı 
hususunda evvelce cereyan eden bir söze katiyen 
karışmadım. Çünkü o devirde muhacirin mesaili 
yok gibi idi. Halbuki devir değişti. Mesele büs
bütün başkalaştı. Dediğim gibi; zavallı Anado-
lumuzun iki tarafında, Şarkında, Garbında 
imar, tamir gibi ve muhacirinin iskân ve sevkı 
gibi yeni yeni vazifeler çıktığı gibi yarın da Ma
kedonya muhacirlerinin, Rumeli muhacirlerinin, 
hattâ Bulgaristan muhacirlerinin buraya gelme
leri yüzde yüz muhakkaktır. Tekrar ederim. 
Ba tarafa gelmeleri yüzde yüz muhakkaktır. 

EMİN B. (Ergani) — Ne vakit gelirlerse o 
vakit bakarız. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Size de-
min cevap verdim. Kulağınızı açaydınız. Şimdi 
efendim, muhacirin mesailiyle iştigal eden Mua
veneti İçtimaiye Dairesi acaba bendenizi tasdik 
buyurmaz mı ki, muhacirini iskân yani meskûn 
kılmak katiyen Muaveneti İçtimaiyenin vazifesi 
değildir. Bu. Devletin vazifei asliye ve esasiye-
sidir. Şu halde evvelemirde benim karşıma çı
kacak muhacirine ben sana yardım ediyorum 
demeye katiyen mütereddidim. Çünkü o müs-
lümana karşı benim yapacağım ne ise muavenet 
değil vazifedir. Katiyen benim Devletimin vezi-
fesidir. Şu halde bir kere bu Muaveneti İçtima
iye Dairesine muhacirlik vazifesi giremez. Çün-
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kü vazifedir, çünkü karşımdaki hak istiyor. Mu
avenet demek vazifei ihtiyariyedir. Şu halde 
meseleyi kökünden nasıl halledebiliriz? Cenabı 
Hakka çok hamdüsena ederim ki, bu mesele 
hakkında iki defa ve aynı günde bu kürsüye 
çıkmak hakkını bana bahşetti. Arkadaşlar, 
bu bütçe vesilesiyle teklif ediyorum. Biri 
canlı imaı, biri cansız imardır. Nafıa Ve
kâleti ile Muhacirin Müdüriyeti Umumiyesi 
tevhidedilmelidir. Binaenaleyh Muaveneti İç-.. 

i timaiye bütçesinden muhacirin faslı tayyedile-
rek katiyen Nafıa Vekâletine ilâve edilmelidir. 

i Bilhassa vilâyatı Şarkiye mebusları ile vilâyatı 
Garbiye mebusları bu teklifime karşı iki ellerini 
kaldırmalıdırlar. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Efendim ayakta işittiğime göre Muvazenei 
Maliye Encümeni Heyeti Muhteremesi bu kısını-

• lan ihmal etmek istememiş. Yalnız Maliye büt
çesine koymak istemiş. Fakat nasılsa Maliye 
bütçesine de ilâve edilememiş, kalmış. Pekâlâ 

I takdir buyuruyorlar k i ; memleketlerinden ayrıl -
| nıış, hayatlarının intizamı bozulmuş senelerce se-
| faletle cidal yapmış olan insanlar memleketleri-
I ne döndükleri zaman kendilerini bir harabe kar-
I şısında bulacaklar ve yeniden yurt tesis edecek-
| 1er. Bunların bütün ihtiyacatım temin etmek, 
J düşünmek kendi hayatları icabından olduğu ka-
| dar bizim de vazifemiz icabatmdandır. Eğer dört 
! aylık bir mesele için olmasaydı; Muaveneti lç-
I timaiye ile iştigal eden pek muhterem Doktoru-
j muz Rıza Nur Bey, yapacağı işlerin ehemmiyeti 
; hakkında pek az düşünmüştür, diyecektim. Fa-
I kat iptida bunun memleketimizin istihlâsmdan 
I daha evvel yapılmış olması, sonra dört ay gibi 
| bir zaman zarfında sarf edilmesi itibariyle is-
I tediği miktarın sarfı lâzımgelmesi dolayısiyle 
! kendilerine hiçbir şey söylemiyeceğim. Istedik-
I leri on bin lirayı vermekte zerre kadar tereddü-

detmemeliyiz. Sonra hayvanat esmanı olarak 
kırk bin lira isteniyor. Bunu da derhal verme-

| liyiz. Bir de tohumluk esmanı mevzuubahsolu-
yor. Efendiler memleketlerine avdet eden muha-
cirîn o kadar didiniyorlar ve o kadar eller? etek
ler Öpüyorlar k i ; bunları göz önüne getirdiği
miz vakitte yürekleriniz sızlar, parça parça 

• olur. Efendiler on bankmotluk bir paraya ihti-
j yacı olan büyükçe muhacirlere tesadüf ettiğim 

zaman ben bu teessürü duymuşumdur. Muave-
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neti İçtimaiye Vekâletinin talebettiği doksan 
bin lirayı bilâtereddüt ve derhal vermek mec
buriyetinde olduğumuzu kabul edelim. 

NEŞET B. (Kângırı) — Efendim Muaveneti 
içtimaiye bütçesinin en mühim, en ruhlu bahsi 
bu 180 nei fasıldır. Eğer bu faslı nazarı itiba
ra almaz ve bunu temin etmiyeeek olursak bu
rada muhacirlere değil, memurlara maaş ver
mekten başka bir şey olmaz. Muhacirini memle
ketlerine yollamaktan maksat ve gaye nedir? 
Hiç şüphesiz bu muhacir kütlesini müstahsil ha
line koymaktır. Bu. hale koymak için hiç şüphe
siz bunlara lâzım olan alâti; tohumu ve hayva
natı vermek icabcder. Bendeniz şu fikirde bulu
nuyorum. Hükümetin talebettiği şu faslı kabul 
etmiyeeek olursak Muaveneti İçtimaiye Bütçe
sinin heyeti umumiyesini reddedelim. 

REİS - Efendim Muvazenei Maliye Encü
meninin mütalâasını dinliydim. 

MAZHAR MÜ.FİI) B. (Hakkâri) — Efen
dim rica ederim. Ellerde bulunan bütçenin es
babı mueibesinin bu fasla taallûk eden satırla
rını lütfen tetkik buyurunuz da ondan sonra 
niçin kaldırılmış olduğunu orada görürsünüz. 
Hükümete - ki Rıza Nur Bey yoktu - bu pa
raları niçin vereceksiniz dedik. Çünkü kırk bin 
elli bin daha doksan bin lira talebetti. Bunu ne 
yapacaksınız? dedik. O zaman aynı Hükümetin 
bize söylediği sözler burada vardır. İşte Hükü
metçe 180 nei fasıl iskân masarifine mahsus 
olan fasıldır. Bize dediler ki iş bu mebaliğ, 
Rusya ve ınahalî saireden peyder pey vurude-
den ve iskân edilmekte olan muhacirine mec
eanen tevzi olunacaktır ki bugün mesele taviz 
şekline girdi. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Hayır taviz 
değildir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — O z ı-
nıan encümendeki beyanatı arz ediyorum. Bu
gün Vekil Beyefendi taviz buyurdular. Dok
tor Beyefendi! 

Dr. MUSTAFA B. — Taviz olamaz, taviz İk
tisat Vekâletine aittir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Habe
rim vardır. İşte biz de onun için buradan çıkar
dık. O vakitki teklif, meceanen şeklinde Rus
ya'dan geleceklere mahsustur. Biz de dedik ki; 
meceanen olunca - Doktor Beyin dediğine gel
dik - meceanen olunca Maliye bütçesine geç-
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mesi usulen iyi olur. Halbuki şimdi Vekili 
Muhterem bunu tavizen istiyor. Muaveneti İç
timaiye senedat alacak. Halbuki senedat Mali
yeye verilir ve bunun tahsili ile Maliye meşgul 
olur. Tahsili ile Muaveneti İçtimaiye meşgul 
olaıtnaz. Onun için Maliye bütçesine bunun 
konmasını muvafık gördük. O zaman ister mec
eanen olsun, ister tavizen olsun. Esasını arz 
edeyim. Çünkü bu parayı 'muhacirine tavizen 
verecek olan Muaveneti İçtimaiye onlardan se
net alacak ve bu senedatı o zaman tahsil için 
Maliyeye devredecektir. Tahsili ile Maliye meş
gul, tevzii ile Muaveneti İçtimaiye meşgul ola
cak ve zannederim ki ; geçen sene verilen yirmi 
bin liradan on iki bin beş yüz lira kadar tev
ziat yapılmıştır. Emin olunuz, bugün on para
sı tahsil edilmemiştir. Onun için diyoruz ki ; 
tafhsil edecek 'mademki Maliye Vekâletidir, 
tevziatını da Maliye Vekâleti yapsın. Fakat 
Maliye Vekili kabul etmemiştir. Bu da bir he
saptır. Bu da uğraşmayı muciptir demiş ve 
kabul etmemiştir. Bunun için bu ne o bütçeye 
girmiştir. Ve ne de bu bütçeye girmiştir. Bina
enaleyh muallâkta kaldı. Heyeti Umumiyeniz 
kabul ettiği taktirde encümen do buna bir şey 
demiyecektir. 

NEŞET B. (Kângırı) — Aşağıya Gazianteeb 
hanelerinin tamiri için kırk bin lira konmuş
tur. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Encümen kabul et
memiştir. Yoktur. 

xMÜFlD Ef. (Kırşehir) — Bu muhacirine 
verilmesi lâzımgelen alât ve edevatı ziraiye be
deli bulundukları yerde mi verilecek, yoksa 
memleketlerine gittikten sonra mı verilecektir! 

MUVAZENE ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ MAZHAR MÜFİD B (Hakkâri) — 
Hangisi, tohumluk mu? 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) ~~ Evet tohumluk ve 
alâtı ziraiye.. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkari) ~~ Efen
dim arz edeyim: Malûmu ihsanınız tohumluk, 
muhacir memleketine avdet etmeyince verile
mez; nasıl verilebilir? Buradan memleketine 
götüremez ki.. Zavallı adam, iki senedir ken
disini götüremiyor. (Gürültüler) Müsaade bu
yurun sözümü bitireyim. 

EMİN B. (Ergani) — Şu halde bu paranın 
lüzumu yok, verilmedikten sonra.. 
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SALÂHADDİN B. (Mersin) — Efendim 

Vekil Beyden bir sual sormak istiyorum. Bu 
fasla ilâve olarak dört yüz altmış bir bin lira
lık masrafa ihtiyaç gösteriyor. Bendeniz di
yorum ki; bu paradan şimdiye kadar ne mik
tar sarf edilmiştir? Burasını izah etsinler! 

SIHHÎYE VE MUAVENETt İÇTİMAÎYE, 
VEKÎLİ Dr. RIZA NUR B. — Efendim to
humluk için bâzı arkadaşlar bir şey buyuru-
yorlardı. Tabiî tohumluk muhacirlere bulun
dukları yerlerde verilir. Muhacirin yerlerine 
sevk ediliyor. Yerlerine vâsıl oldukları vakitde 
verildiği gibi yolda olanlara da tevzii ediliyor. 
Faslın nihayetine gelinsin de ondan sonra ayrıca 
arz ederim. 

%AUÂHADDİN B. (Mersin) — Peki efen
dim. 

REİS — Vekil Bey bu fasla 90 bin lira ilâ
vesini teklif ediyor. 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAÎYE 
VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. — Bu faslın 1, 2, 3 
ncü maddelerine ilâve olunacaktır. 

REİS — Efendim, şu fasla 90 bin lira ilâvesi 
teklif olunuyor. Muvazenei Maliye Encümeni de 
kabul ediyor. Bu fasla ait ikinci bir takrir var. 
Okuyacağım. 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAÎYE 
VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. — Efendim, 

eğer bu verilen takrir faslın heyeti umumiyesi-
ne aitse bu faslın diğer maddelerinde arz ede
yim. 

Riyaseti Celileye 
Amasya Şefkati tslâmiye Cemiyeti tarafın

dan Amasya'da müesses Darüleytam için Cemi
yeti mezkûrece tesisine teşebbüs olunan Darüs-
sanayiin inşaatı ikmal edilmek ve levazım atı 
tesisiyeden noksan kalan aksamı temin ve. teda
rik olunabilmek üzere Muaveneti İçtimaiye Ve
kâletinin 1338 senesi bütçesinin «180 -14» fas
lına yedi bin beş yüz liranın ilâve ve kabulünü 
teklif ve rica eyleriz. 

14 Ağustos 1338 
Amasya Canik Edirne 
Hamdi Emin Şeref 
Karesi Amasya Kara hisarı Sahib 

H. Basri Rıza Ömer Lûtfi 
Elâzığ Kastamonu Sivas 

.. Rasim Abdülkadir Kemali Ziyaeddin 
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Mardin Ergani Maraş 
Derviş Rüşdü Mehmed Hasib 
Antalya Yozgad Yozgad 

Hamdullah Subhi Feyyaz Âli Bahrî 
Malatya Eskişehir Kütahya 
Feyzi Emin Cemil 

Erzurum Çorum Erzurum 
Hüseyin Avni Abdurrahman Dursun İsmail 

Sivas Gazianteb Gazianteb 
Taki Yasin Hafız Şahin 

Karahisarı Sahib Karahisarı Sahib Karesi 
İsmail Şükrü Mehmed Şükrü İbrahim Cevdet 

Konya Dersim Malatya 
Vehbi Mustafa Hacı Bedir 

Bayezid Tokad Tokad 
Atıf Hamdi Rifat 
Urfa Trabzon Kayseri 

Bozan Ali Şükrü Rifat 
Sinob . Kırşehir Canik 

Hakkı Hami Müfid Süleyman 
Sivas Sivas Konya 

Okunamadı Vâsıf Musa Kâzım 
Şarki Karahisar Erzurum Lâzistan 
Memduh Necdet Nusrat Ziya Hurşid 

Mersin Mersin Karahisarı Şarki 
Salâhaddin Yusuf Ziya Mesud 

Aydın Üsküdar Kastamonu 
Mazhar Okunamadı Besim 
Siverek Kırşehir Kângırı 
Lûtfi Sadık Ziya 
tçel Erzurum G ^ e 

Sami Âsim Ali Vâsıf 
Malatya Siird Bursa 

Reşid Mustafa Sabri Operatör Emin 
Karahisarı Şarki Kayseri Yozgad 

Mustafa Sabit Ahmed 
İsparta Erzurum 

Mehmed Nadir Mustafa Durak 
Karahisarı Şarki Ankara 

Vasfi Hilmi 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Daha oraya 
golmedik. 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE 
VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. (Sinob) — Efen
dim, bu faslın dördüncü maddesi iskân içindir. 
Muvazenei Maliye Encümeni 70 bin lira olarak 
kabul buyurmuştur. Halbuki vekâletin teklifi 
120 bin liradır. Bunun 20 bin lirası Gazianteb 
içindir. 
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ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim, 

Gazianteb için ayrı kanun vardır. Buraya koy
maya hacet yoktur. 

SIHHÎYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE 
VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. — O halde Gazi
anteb tahsisatını buraya koymayız. Ayrı kal
sın. Bunu 120 bin lira olarak talebediyorum. 
Diğer taraftan faslın yedinci maddesi iaşe ve 
sekizinci maddesi sevkıyat içindir. Bunlardan 
pek çok tenkis edilmiştir. 229 870 lira teklif 
edildiği halde encümen ancak 170 000 lira ka
bul etmiştir. Biz sevkiyat için 190 000 lira taleb-
etmişizdir. Halbuki 95 000 lira konmuştur. Ta
biî bunların bir kısmı sarf edilmiştir. O da ma
lûm olsun ki nerelerde ne kadar sarf edilmiştir. 
Bu cihetleri de arz edeceğim. Bu sözlerim 
Salâhaddin Beyefendiye bir eevabolmuştur. 

NECİB B. (Mardin) — Geçen sene iaşe için 
440 bin lira verilmiştir. Bu para tamamen sarf 
olunmuş mudur? Ne kadar sarf olunmuştur? Ben 
zannediyorum ki; bunun ruhu sarf edilmiştir. 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE 
VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. — Efendim geçen 
sene iaşeden sarfiyatımız 206 bin liradır. Sevki-
yattan 193 bin küsur liradır ki; para sarf edil
miş demektir. Salâhaddin Beyefendi de lütfen 
dinlediler değil mi efendim? iaşe ve iskân kısmı 
nı ve diğer kısımlarını da arz ederim. Şimdi He
yeti Celilenizden evvelemirde istirhamım alâtı zi
raiye için on bin; hayvanat için kırk bin, tohum
luk için yine kırk bin ki, ceman doksan bin lira 
verilmesidir. Sonra iaşe ve iskân için de Hükü
metin teklifinin kabul buyurulmasını rica ederim. 
iskân için teklifimizin miktarı, 120 bin liradır. İa
şe için 229 870 liradır. 
NEClB B. (Mardin) — 159 bin küsur liradır. 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAÎYE 
VEKÎLÎ Dr. RIZA NUR B. (Sinob) — Evet 
efendim buyurduğunuz çok doğrudur. 159 870 li
radır. Sonradan Garbi - Anadolu için 50 bin li
ra ve Trakya için de 20 bin lira zammetmişizdir. 
Onun için 229 870 lira olmuştur. Sevkiyat husu
sundaki vekâleti âcizinin talebi, yine izmir, Bur
sa ve Trakya dâhil olmak üzere, 190 bin liradır. 
Bunların kabulünü istirham ederim. Hattâ şu 
miktar doğrusuna bakılırsa azdır. Efendim! Bu 
fasılda başka maruzatım yoktur, on beş madde 
nin bütün yekûnu 775 925 liradır. 
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İBRAHİM B. (Mardin) — Üç bin kusur li

ra kadar farkı vardır. 
SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAÎYE 

VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. (Sinob) — Zaten 
Muaveneti İçtimaiyenin yüklü kısmı burasıdır. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Tedavi ve 
mualece masrafı olmak üzere yedi bin liradır. 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE 
VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. (Sinob) — Evet. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Teçhiz ve tek
fin masrafı olarak da yedi bin mi istiyorsunuz! 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE 
VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. (Sinob) - Evet. ye
di bin. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) - Bendeniz arzu 
ederim ki; tedavi ve mualce masrafını biraz^tes:-
yidetseniz de teçhiz ve tekfin masrafım biraz 
tenzil etseniz daha iyi olur. Bendeniz öyle arzu 
ederdim. 

SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE 
VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. (Sinob) — Efendim 
şunu arz edeyim ki; muhacirlere bakmak, para 
ile olur. Bu para ile bu bütçe, hiçtir. Muhacirle
rimize o kadar çok ve o kadar fazla imdat ve mu
avenet lâzımdır ki, bu para ile iş görmek imkânı 
yoktur. Maatteessüf söylerim ki, tedaviden ziya
de teçhiz ve tekfin masrafı oluyor. Çünkü tele
fat pek çok oluyor. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Bu Heyeti 
Umumiyeye söylesek, tedavi masrafı tezyidediise, 
teçhiz ve tekfin masrafından etıbba namına ten
kis edilse olmaz mı? 

SIHHÎYE VE MUAVENETİ İÇTİMAÎYE 
VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. (Sinob) — Maal
memnuniye kabul ederim. Ona da razıyım. Eğer 
Heyeti Celile kabul ederse yine arkadaşlardan 
birisi bir şey teklif ediyorlar. 

MUVAZENEI MALI YE ENCÜMENİ REİ
Sİ ALI CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim 
Hükümet talebetmiş, encümen de kabul etmiştir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Efen
dim gerek Vekili Muhteremin iskân masrafı, ge
rek iaşe ve sair mualece zamları hakkında encü
men bir şey demiyor. Çünkü diyeceğini demiştir. 
Binaenaleyh Vekil Beyefendi tekliflerinde ısrar 
ediyorlar. Hakem, Heyeti Aliyenizdir. Ne derse
niz o olur. Encümen miktarını tesbit etmiş, Vekil 
Bey de teklifinde musırdırlar. O halde hakem 
Heyeti Aliyenizdir. Mualece meselesine gelince; 
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bunda Mustafa Bey arkadaşımızın teklife hakkı 
yoktur. Çünkü Hükümet yedi bin lira demiştir. 
Encümen de mutabık kalmıştır. Zannederim, 
bu miktarı tezyide Mustafa Beyefendinin veya 
diğer bir arkadaşın hakkı yoktur. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Her mebusun 
beyanı mütalâaya hakkı vardır. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Hayır, 
lâğvettirebilir. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Dünyada hiç
bir kuvvet malhVedilemez. İstikbale faidesi var
dır. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Bey
efendiler mesele mühimdir. Dikkat buyurun, 
nazarı dikkati âlilerine arz ediyorum. Vekil 
Bey demin encümenin de nazarı dikkatini celb-
etötiler. 

REİS — Efendim Vekil Beyin zam teklifatı-
nın bu fasla ilâvesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Şimdi faslın yekûnuna gelmeden evvel de
min bir takrir okumuştuk. Onu tekrar okuyo
rum, beyefendiler. 

(Amasya Mebusu Haindi Bey ve rüfekası-
nm, Amasya Şefkati Îslâmiye Yurdu hakkında
ki takriri tekrar okundu.) 

REİS — Efendim takrir salhibi takririni izah 
edecek. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Bir mebus 
bütçeye zam teklif edemez. 

RAGIB B. (Amasya) -— Takririm, seksen 
mizayı havidir, yailnız bir imzayı havi değildir. 
Efendim; malûmuâlileridir ki Amasya'da teşek
kül eden Şefkati Îslâmiye Cemiyeti bir eytam-
hane tesis etmiştir. (Locadaki çocukları göste
rerek) onlar işte şu gördüğünüz efendiler gibi, 
sırf ordunun ricatı esnasında «foeveyni şehid-
edilmiş vilâyatı Şarkiye ahalisinin evlâdıdır. 
içerisinde beş tane bile Amasyalı yoktur. Mü
tarekeyi mut a akıp ordu, kadrosundan bunları 
çıkardığı için, bunları ingilizler, Amerikalılar 
terbiye için istediler. Binaenaleyh memleket 
düşündü. Bunları Amerikalılara, ingilizlere 
vermektense kendi evlâtlarını sinesinde besle
meyi deruhde etti, bir cemiyet teşkil etti. Bir 
darüleytam tesis etti. Bugün o darüleytamm 
iki yüz altmıştan fazla mevcudu vardır. Bun
ların (140) tanesi altı yaşından on bir yaşma 
kadardır kî bunları talim ve tedris ediyorlar. 
Yinmi taneisi ihtiyar, acezedir, ki bunlar iaşe 
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ediliyor. Yüz tanesi de sanata sevk edilecek 
derecededir. Biraz uzunsa da, şurada arz ede
yim ki lütfen biraz dinleyiniz. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Her yerde vardır. 
RAGIB B. (Amasya) — Geçen sene Meclisi 

Âliniz, lütfen bunlara beş bin lira vermişti. 
Cemiyet buna on bin lira daha ilâve ederek bir 
hanıe satmaldı, hastane tesis etti. Velhâsıl bir
çok müesseseler teşkil etti. Cemiyet, bunlar
dan istifade ediyor. Malûmuâlinizdir kî cemi
yet bunların hem iaşelerini temin etmek ve hem 
de sanata sevk ile bunları idare etmek imkâ
nını bulamıyor. Bunları yalnız iaşe ederek ora
da beyhude masraf etmektense ufalk bir mua
venet olarak Meclisi Âli, yedi bin beş yüz lira
yı ihsan ederse bu çocuklar biraz tahsil ve ter
biye görürler ve biraz da sanat öğrenirler ve bu 
sanattan da ıhâsıl olacak nema çıktıkları vakit 
sermaye olarak kendilerine verilir. 

(tdarei hususiye bir şey vermedi mi? sesle
ri) 

RAGIB B. (Amasya) — Hayır efendim. İm
kânı yoktur, tdarei hususiye iaşe edemez. Zan
netmem ki Hükümet böyle bir müesseseden ye
di bin beş-yüz lirayı diriğ etsin. Binaenaleyh 
lûtf en bunun kabulünü rica ederim. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Efendiler 
bendeniz esas itibariyle her hangi bir darüley-
tama verilecek paranın aleyhinde değilim. Bilâ
kis şiddetle lebindeyim. Yalnız darüleytamlar 
heyeti umumiyesi nazarı itibara alınmaksızın 
Amasya veya Konya ve diğer filân darüley-
taıma diye bir şey olmamalıdır. Burada mües-
sesat masarifi namiyle darüleytam masarifi 
vardır. Eğer bunlara bir zammiyat yapacak 
isek böyle ferden ferda değil, heyeti umumiye-
sine birden zam yapalım. 

VÂSIF B. (Sivas) — Bu yarım kalmış bir 
müessese olduğu için bu para İsteniyor. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Hepimiz 
temenni ederdik ki Muaveneti içtimaiye, işte şu 
yanımızda oturan yetimleri yetiştiren müessese
ler gibi müesseseler vücuda getirerek, memle
kette zannederim miktarı yirmi bini tecavüz eden 
evlâdı şühedaya bakabilmelidir. Bu suretle mü
esseseler vücuda getirildiğinde bendeniz de Mus
tafa Bey arkadaşımızın fikrine iştirak ederim. 
Şimdi kendilerinden sorarım ki daha Muave
neti İçtimaiyenin bu şekilde bir müessesesi var 
mıdır? tşte bu para da onu temin etmez. 
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Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Bendenizden 

sormayınız, Vekil Bey yanınızdadır, ondan so
runuz. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Devamla) — Sonra 
efendiler, istanbul hükümeti zamanında her ta
raf, şehitlerin bıraktıkları evlât ve eytama göz 
yumarken, Amasya bu vatan yavrularmı sine
sine almış, bağrına basmış, cem'i iane ile bir 
müessese ve bir mekteb vüeude getirmiş, mü-
rebbiyelerini tâyin etmiş, bunları beslemiştir. 
Efendiler bu iki yüz altmış küsur çocuğun ma
sarifi seneviyesini düşünürseniz talebolunan pa
ra onların mürebbi maaşatına bile kâfi gelmez. 
Şu halde Amasya, bu çocukların masarif atını ta
mamen deruhde etmiş, bunların her türlü ihti-
yacatını temin ediyor ve sizden istediği de zan
nediyorum ki masarifatuî kırkta biri değildir. 
Dün evlâdı şühedayı bu suretle gördüğünüzden 
dolayı nasıl göğsünüz kabarurş ise, bendeni;: 
de Amasya'dan geçerken bu üç yüz yavruyu 
böyle gcrdüm. Müessesede muntazm ar. çalışı
yorlar. Hayatları kurtarılmıştır ve istikbal için 
de nâfi insanlar oluyorlar. Daha doğrusu Amas
ya bu hususta bir numune teşkil etmiştir. 

VÂSIF B. (Sivas) — En evvel o yaptı. 

HÜSEYİN AVNI B. (Devamla) — Bendeniz 
temenni ederim ki, memlekette bu gibi müesse-
sat vücut bulmalı ve baş olarak Muaveneti lç-
timaiyeye merbut kalmalıdır. Bunlar Muaveneti 
lçtimaiyenin nazaret ve murakabesi altında bü-
yümelidir. Muaveneti içtimaiye, azîm mikyasta 
olan avladı şühedayı iibas ve iaşe için halihazır
da paraya malik değildir. Bu suretle yaşıyan 
bir müesseseye ufak bir muavenet maksadiyle 
bunu yapacağımıza, muaveneti içtimaiyeye 
şimdilik verdiğimiz para az ise. daha fazla 
para verelim; hem bu gibi müesseselere yar
dımda bulunsun, hem de bunlar gibi yeni mü
esseseler vüeude getirsin. Zannediyorum ki 
bu hayrı azîm için ne kadar para lûtfetseniz 
yine daha pek çok açık kalacaktır, inşallah 
bütçemizden Müdafaai Milliye yükünü bilâ-
hara bu gibi müesseselere atarsak bu söz
ler tabiatiyle nihayet bulur ve hiçbir kimse 
bir daha böyle canını sıkarak çalışmak iste
mez. Hulasaten mâruzâtım şudur k i ; yaşıyan 
biı müesseseye yapılacak olan böyle ufacık 
bir muaveneti diriğ buyurmamamzl bilhassa te
menni ederim. 
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SIHHİYE VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. 

(Sinob) —- Efendim Hüseyin Avni Bey bira
derimiz dediler ki, Vekâletin böyle bir da-
rüleytamı var mıdır? Vardır efendiler.. Vekâ
let, Kayseri'de oldukça güzel bir darüleytam 
tesis etmiştir. Bunları daha da tezyidedecektir. 

MÜFlD Ef. (Kırşehir) — Masrafı kaç li
radır? 

Dr. RIZA NUR B. — Efendim biz onun 
masrafının bir kısmını bu muavenetten temin 
ettiğimiz gibi birtakım cemiyatı hayriyeyi de 
bu. meseleye muavenette bulunduruyoruz. Bu
nun için isim zikrine lüzum görmüyorum. Fa
kat onları bizim eytamımızı da iaşe edecek
siniz diye mecbur etmişizdir. Bendeniz ve di
ğer bâzı zevat ilk Sıhhiye Vekâletine geldi
ğim zaman bu meseleyi yaptık ve bugün de
vam ediyor. Başka da açacağız. Bendeniz Ve
kâlete geçtiğim zaman gördüm ki, darüleytam-
lar pek müşevveş bir halde... Meselâ; bâzı yer
lerde darüleytamlar vardır ki, Şark'ta olduğu 
gibi askerî bir idare altındaydı. Bâzı yerde 
de belediyeler ve cemiyatı hayriyelerin idaresi 
altındaydı. Bâzı yerde de Vekâlet bakıyordu. 
Bunların yeknesak idaresi için elde mevcut 
bir kanun yoktu. Herkes bildiği gibi bakıyor
du. Bunlar ya atalet içerisinde veyahut akıl
larına geldiği şekilde idare ediyorlardı. Ben
deniz derhal bunları muntazam ve yeknesak 
bir hale koyacak bir nizamname yapacağım esna
da idi ki, maatteessüf Moskova'ya gittim ve gel
diğimde yine bunları öylece buldum. Şimdi yine 
bunlar hakkındaki nizamnamemi Heyeti Aliyeni-
ze sevk edeceğim ki, bütün turku kanuniyesini 
iktisabederek çıksın ve mesele bundan ibarettir 
efendim. 

YAStN B. (Gazianteb) — Zatıâlinizin bu
yurduğu gibi darüleytam aynı bina dâhilinde 
mi? Yoksa ayrı mı? 

Dr. RIZA NUR B. — Aynı binadadır efen
dim ve orada mektep binası dahi yaptık. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Kayseri'-
deki Darüleytam, filvaki gayet şümullü ve mü
kemmel bir tedris ve terbiye görüyor. Fakat ora
ya yapılan muavenet kâfi değildir. Oraya ne ka
dar fazla muavenet yapılacak olursa o kadar da
ha müfit ve şümullü bir Şekilde olacaktır. Bil
hassa Vekil Beyefendiden şunu rica edeceğim ki, 
şimdiye kadar Kayseri'ye vâki olan himmetlerini 
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tezyidetsinler. Hakikaten oradaki Darüleytam lıe- : 
pimizin şükran ve iftiharını celbedecek derecede 
mesaisine devam ediyor. ) 

SIHHİYE VEKÎLl Dr. RIZA NUR B. (Si- \ 
uob) — Efendim bendeniz hakikaten bu Darüley-
tamla iftihar edeceğim diyorum ve daha mükem- ; 
mel bir hale koymak niyetindeyim ve hiç de bu 
meselenin peşini bırakmıyorum ve geldiğim va- ; 
kitten beri onunla" meşgul oluyorum. Hakikaten ', 
oraya biraz darca muavenet ediliyor. Fakat taıa- [ 
fi ahardan, dediğim veçhile daha fazla muavenet 
yaptırmaya inşallah muvaffak olacağım ve bura
da başka bina dahi yaptıracağız ve yanma başka , 
çocuklar da alıp kayacağız ve büyüteceğiz. j 

VÂSIF B. (Sivas) — Amasya'da yarım kalan = 
bu müessesenin tekmil edilmesi hususunda veri- i 
îen şu takriri kabul ediyor ve bütçeye konmasını : 
zatıâliniz muvafık buluyor musunuz? ! 

Dr. RIZA NUR B. — Arz edeyim efendim ; 
bizim Dr. Mustafa Beyin söylediği tarzda elimiz- ) 
de mücrse«ata yardım için bir para vardır. Bu i 
paradan Meclisi Âlinin Amasya Darüleytamma j 
vermiş olduğu beş bin liradan maada biz de mu a- | 
venet'faslından olmak üzere üç bin lira vermişiz- j 
clir. Eğer Meclisi Âli bu teklif edilen takriri ka- i 
bul Duymuyorsa bendeniz de maalmemnuniye bu 
tahsisatı kabul ederim. Başlamış bir Darüleytam- | 
dır. Tekemmül etsin ve vatan için istikbale yar- I 
dım edecek nâfi insanlar yetiştirsin. Bu en mü- j 
him bir meseledir. | 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Efendim j 
Diyarbekir'de ahalinin muavenetiyle gayet mü
kemmel bir Darüleytam vücuda getirilmiş ve ku- i 
mandan da bunun için son derece çalışıyor. Dai-
rei aliyeniz buna muavenet ediyor mu, etmiyor 
mu? 

Dr. RIZA NUR B. — Şimdiye kadar onlara 
da iki bin lira verdik. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Azdır. 
RIZA NUR B. — Ne yapalım efendim şimdi- I 

lik karınca, kaderince... I 
HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Encümen i 

tezyit buyursun. j 
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim Bolu'da da bir j 

Darüleytam vardır. Bunlar şurada burada icar ile j 
oturuyorlar. Bunlara muavenet imkânı yok mu- ; 
dur? î 

RIZA NUR B. - Efendim Bolu'daki Darül-
eytamda bulunan çocuklar yerli çocukları mıdır, 
yoksa muhacir çocukları mıdır? 
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ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Yerli şehit evlâtları

dır. Kimsesiz, anasız babasızdırlar. Sokaidardan 
toplanmışlardır, miktarı yetmiş, seksene baliğ ol
muştur. 

RIZA NUR B. — Efendim bunun cevabını, 
şimdilik malûmattar olmadığımdan dolayı başka 
bir zamanda veririm (Müzakere kâfi sesleri) 

MÜFlD Ef. (Kırşehir) — Efendim Hükümet 
bütçesine vaz'edilmesi lâzımgelen meblâğ daimî 
surette Hükümetin murakabesi altındadır. Ve 
evrakı müsbitesini daima hükümet görmek ve 
müfettişlerine teftiş ettirmek şartiyle sarf etti
rir. Hükümet büçesi demekir. 

Doktor Mustafa Beyin buyurdukları mesele; 
hakikaten şayanı dikkat ve ehemmiyet bir me
seledir. Darüleytamlar tesis ve küşadını bizim 
şimdiki bütçemizle düşünmemize imkân yoksa 
da evvelce elimizde mevcut bulunan kanun bu
nu düşünmüş ve temin etmiştir. Darüleytamlar 
tesis ve küşadını îdarei mahalliyei vilâyat Ka
nunu, hidematı mahalliye meyamna almış ve 
idarei hususiye bütçelerini darüleytam küşadi-
na mezun bırakmıştır. 

Hidematı mahalliye meyamna alman darül-
eytamları vücuda getirebilmek için eğer mahallî 
varidat kâfi değilse; Muvazenei Umumiyenin 
Muavenet faslından, darüleytamlara para istenil
mek ve para verilmek lâzımgelir... Şimdi şu su
retle istenen para emin olun ki usule gayrimu-
vaf ılıtır. Bolu'dan diyorlar ki bizim mektebe 
yardım ettiniz mi? Diyarbekir diyor ki bizim 
mektebe yardım ettiniz mi? Filân yer diyor ki; 
bize yardım ettiniz mi ? 

Bendeniz diyeceğim ki filân mektebe yardım 
ettiniz mi? Binaenaleyh bu derdi böyle karıştı
rıp, Hükümet bütçesinden katiyen ve katıbe-
ten sarf olunan paraların hesabatmı teftiş et
meksizin yeniden para vermek; bütçe kanunla-
rrna muhaliftir. Bunu idarei umumiyei vilâya-
ta muavenet faslında vermekliğimiz icabeder ki 
her yerde darüleytamlara muavenet edilsin... 
Veyahut geçen seiıe de yaptığımız gibi bir mad-
dei kanuniye ile nasıl beş bin lira verilmiş ise 
yine öylece verilmek icabeder. Amasyalılar; ga-
yanı şükrandır ki böyle bir müessese vücuda ge
tirmişler ve çalışıyorlar. (Her yerde var, yalnız 
Amsaya'da değil sadaları). 

Canım her yerde varsa, pekâlâ.. Vazifelerini 
ifa ediyorlar demek... Bunu yalnız Amasya ya-

— 181 — 



İ : 126 2Öv 
pıyor diye oraya mı vereceğiz? Benim dediğim 
mesele budur. Muaveneti İçtimaiye Vekili Bey 
diyorlar ki; filân yerde bir darüleytam vücuda 
getirdik, onu yaşatıyoruz. Yaşatacağız ve daha 
da tevsi edeceğiz. Fakat bendeniz kendilerine ve 
Meclisi Âlinize soracağım: Burada bir Hkna-
yeietfal Cemiyeti var. Bu Himayeietfal Cemi
yetinin içtimai umumisi esnasında, kasasında 
mevcudolmak üzere binlerce lira parası oldu
ğunu biliyoruz, öğrendik. Acaba niçin Hima
yeietfal Cemiyeti bunlara yardım etmiyor? Eğer 
Hükümet darüleytamlar vücuda getirecek ve Mu-
vazenei Umumiyeden para verecek ise bu para 
yalnız bir yere tahsis olunmaz. Bu para umumi 
olara!k verilmek lâzımgelir. Bu para yalnız hu
susi olarak bir yere tahsis olunursa o zaman 
ben de isterim, Zeyd de ister Amr de ister.. 
Bu muaveneti ya umumi olarak kabul etmeli 
veyahut da îdarei umuımiyei vilâyat Kanu
nundaki maddeye riayetkar olmalı. Başka ça
re yoktur. 

Dr. RIZA NUR B. (Sinob) — Efendim me
seleyi arz edelim; biz, sarf ettiğimiz paraların 
mahsup senadatım alıyoruz; Maliyeye teslim 
olunuyor ve hesabat merkeze geliyor. Biz bir 
kere bendimize aidolan paralar için hesa'batı-
mızı yapıyoruz. Fakat Amasya Darüleytamma 
buyurdukları gibi, kanunu mahsusla verilen 
bir parayı biz nereden kontrol edebiliriz? Yani 
biz kendi sarfiyatımızı kontrol ediyoruz ve 
usulü dairesinde muamele cereyan ediyor. Son
ra Müfid Efendi Hazretleri diğer bir mesele
den himtayeitfal meselesinden bahis buyurdu
lar. Efendiler Sıhhiye bütçesinin müzakeresi 
esnasında böyle bir bahis açılmıştı.. Hilâliahmer 
gibi Himayeietfal gibi eemiyatı hayriye, Sıh
hiye ve Muvaneti İçtimaiye Vekâletine merbut 
değildir. Vekâletin bu cemiyetler üzerinde ne 
bir hakkı nezareti, ne de bir hakkı teftişi var
dır. Bunlar olsa olsa doğrudan doğruya Da
hiliyeye aittir. 

Eğer bunlar Vefkâleti âciziye merbut olmuş 
olsaydı şimdiye tadar birkaç defa kontrol ya
pardım, bu hususta bendeniz muhatap değilim. 

REFİK B. (Konya) — Rabıtasını temin 
için teklif yapamaz mısınız? 

DURAK B. (Erzurum) -— Efendiler mem
leketimizin her hangi tarafından bir tarafına 
atfı nazar edersek görürüz M, her taraf yetim-
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lerle doludur. Âdeta memleketimiz baştanbaşa 
yetimler memkeleti olmuştur. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Yetimler yuvası... 
DURAK B. (Devamla) — Şayanı şükrandır 

ki, Amasya'da, Konya'da Diyarbekir'de ve da
ha *sair yerlerde halk bu ihtiyacatı idrak ederek 
böyle yetimleri muhafaza etmek üzere birtakım 
müesseseler vücuda getirmiştir. Gönül ister ki, 
memleketimizin her köşesinde böyle müesseseler 
vücuda gelsin! E efendiler bugün Amasya için 
istenilen 7 500 lirayı vermekte bir dakika bile 
düşünmiyelim. 

VÂSIF B. (Sivas) -— Bravo emsaline teşvik 
olsun. • 

DURAK B. (Devamla) — Yalnız istenilen 
7 500 lirayı muavenet faslına koyar da oradan 
tevziatını yaptırırsak Hükümet müşkül vaziyette 
kalır. Hangisine muavenet edeceği hususunda şa
şırır. Binaenaleyh hiçbirisi yükselemez. Fakat 
hiç olmazsa yüksekleri birer denece daha yüksel
telim. Çünkü Hükümetimizin değil bütçemizin 
müsaadesi o nispette değildir ki, memleketimizin 
her tarafında bu gibi müesseseler mey
dana getirilsin. Bütçemiz maalesef buna 
müsait değildim*. Halkta böyle arzular uya
nıyor. Fakat bunu baştan nihayete kadar ken
di başına yapamaz, az veya çok Hükümetin mu
avenetine halk da muhtaçtır. Bu gibi mües-
sesatı hayriye vüeutbulnmşken, bunlara para 
vermeyip söndürmek zannederim ki, Büyük Mil
let Meclisinin umdesiyle kabili telif değildir. 
Bendeniz rica ederim ki, buna bu parayı ver
mekle beraber daha nerelerde böyle müesseseler 
açılmış ise onlara da bu veyaJ diğer suretlerle 
- başka şeylerimizden keselim - fazla muavenette 
bulunalım ve onlara mümkün olan şeyleri vere 
iim. O açılan müessesat bir daha sönmesin ve da 
ğılmasın. Bendeniz, Heyeti Celilenizden paranın 
verilmesini rica ediyorum. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) - Efendim, 
geçen sene Heyeti Aliyeniz beş bin lirnın Amas
ya'daki yetim yavrulara verilmesini kabul et
miştir. Rica ederim, geçen sene kabul ettiğiniz 
zaman ne gibi esbab ve ne gibi ahval mevcut 
idiyse bugün de aynı esbab ve ahval vardır. 
(Bravo sadaları). Bendeniz bunun bu kadar 
uzatılmasında bir mâna görmüyorum. Ama di
yorsunuz ki, memleketin her tarafında vardır. 
Onlar için de teklif at vâki oldu da kabul mü 
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etmedi Heyeti Umumiye*? Amasya mebusları ve 
altmış kadar diğer rüfekayı muhtereme düşün
müşler, geçen sene başlanmış olan şu müessese 
bari ikmal edilsin diye ve nizamnameye muva
fık olmak üzere altmış imzalı bir takrir vermiş
lerdir. Acaba; diğer yerler için de bunun gibi 
bir takrir verilse idi Heyeti Umumiye kabul 
etmez miydi 1? (Ederdi sadaları). E peki, o halde 
bu 7 500 lirayı verelim. Bununla beraber rica 
ederim efendiler, yetim evlâtlar bizim evlâtla -
larımız bu memleketin, bu Meclisin evlâtlarıdır. 
O bizim evlâtlarımızı her yerde mehmaemken 
iaşe ve talim ve terbiye için birer darüleman 
açmalıdır. Fakat bu şimdiki 7 500 lirayı bir 
taksime kalkarsanız ne olacak? Yüzer lira.. Ve 
bununla ne olacak? Hiç.. Binaenaleyh hiç olmazsa 
Amasya 'ya geçen .sene nasıl verdinizse bu sene df 
verelim. Ve Amasya'daki olsun, aradan çıksın, 
biri tanesini olsun bitirmiş olalım. Birisini bitir
meden 80 şeye birden başlamak hiçbir şey yapma
mak demektir. Saniyen Muvazenei Maliye En
cümeni bu parayı kabul ediyor. 

REİS — Efendim, takrir hakkında müzake
renin kifayetini kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın, kabul edilmiştir. Takririn mazmunu 
(7 500) liranın 180 nci fasla ilâvesini tekliften 
ibarettir. 180 nci fasla (7 500) lira ilâvesini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Reis Bey 
Amasya kaydı var ha. 

REİS — Efendim, 180 nci fasıl hakkında 
başka söz istiyen kalmadı. Reyinize arz edeceğim. 
Şimdi faslın yekûnu 783 425 dir, bunu kabui 
edip 182 nci (A) faslına geçilmesini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

2. — İCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

1. — Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyin 
irtifası. 

REİS — Beyefendiler, bir takrir vardır. 
Dinleyiniz. 

B. M. M. Riyaseti Celilesme 
Tabip raporiyle musaddak ve Meclisi Âli

ce malûm olan hastalığım devam etmektedir. 
Uzun müddet istirahate şiddetle muhtacım. Bu 
halle Hariciye Vekâleti umurunu ifa edemiyece-

M338 0 : 2 
ğim. Vekâleti mezkûreden af buyuruîmakhğımı 
istirham ederim efendim. 

25 Teşrinievvel 1338 
Kastamonu Mebusu 

Yusuf Kemal 

SIHHÎYE VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. — 
Efendim, bütçenin şu iki fash kalmıştır. Rica 
ederim bunun müzakeresi için de ayrı bir şey 
olmasın, bunun ikmalini istemek bendenizin 
hakkımdır. 

(Gürültüler) (Yusuf Kemal Beyin takriri 
tekrar okundu.) 

REİS — Bu istifa takriridir. Bir de mezu
niyet kararı vardır. Onu da okuyalım. 

2. — Kastamonu Mebusu Yusuf Kemal Beye 
mezuniyet verümesine dair Divanı Riyaset 
karan, 

Heyeti Umumiyeye 
Kastamonu Mebusu Yusuf Kemal Beyin ma

zereti sıhhiyesi hasebiyle üç ay müddetle mezun 
addi Divanı Riyasetçe tensibedilmiş olmakla 
Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur 
efendim. 

B. fM. M. Reisisanisi 
Dr. Adnan 

REİS ~ Yusuf Kemal Beyin üç ay müddet
le... (Ret sadaları, bu imkân haricinde sadaları) 

ABDÜLHAK TEVFİK B. (Dersim) — 
Efendim, mazereti tabip raporuna müstenidol-
duğundan mezuniyetinin bittabi kabul edilmesi 
lâzımgelir. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Daha bugün 
istifa ediyor. Divanı Riyaset ne vakit toplanı
yor. Karar veriliyor. 

YUSUF ZİYA B. (Mersin) — Vekil Beyden 
geçen gün istizah yapılmıştır. O istizaha cevap 
vermemiştir. Vekil nereye gidiyor? 

REİS — Efendim mezuniyet kararını reyini
ze koyuyorum. (Ret sadaları) 

Efendim bütçeye devam ediyoruz. (Hayır ses
leri) * 

FEYYAZ ÂLİ B. — Divanı Riyaset kararını 
okudunuz, reye koymadınız. Reye koyunuz. 

Dr. RIZA NUR B. — Efendim bütçede iki 
fasıl kalmıştır. Bunun bitirilmesini istemek ben
denizin hakkımdır. Bu, gayet usulsüz yapılmışta. 
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Rica ederini ihkakı hak ediniz de bitsin, ondan 
sonra izin takririni reye koysunlar. i 

İSMAİL SUBHÎ B. (Burdur) — Divanı Ri- ! 

yaset kararını okudunuz. Niçin reye koymuyor- ; 
sunuz? Maksat Meclise haber vermek mi? Her za- ' 
man mezuniyet kararları okunur, derhal reye j 
vaz'edilir. ! 

REİS — Sordunuz cevap vereyim: İstif asını j 
bugün duyduk, bugün bu mezuniyet nedir dediniz. 
Mezuniyet de yarın okunsun. (Hayır sadaları) 
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(Mezuniyet hakkında Divanı Riyaset kararı, tek
rar okundu.) 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Divan karar
ları mucibi münakaşa değildir. (Ret sesleri) 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Tabip raporu
nu nasıl reddedersiniz? 

REİS — Yusuf Kemal Beyin üç ay mezuniye
tini kabul edenler lütfen el kaldıranı. Kabul edil
miştir. (fiayır, tâyini esami sadaları) 

F. M. Nev'i muhassasat 

181 Tahsisatı fevkalâdei şehriye 

1337 se
nesi Muva-
zenei Ma
liye Encü
menince ka
bul edilen 

1337 senesi 
Encümeninin 
tenkihatiyle 
1338 senesi 

Birinci Avans 
Kanunu 

tadilâtına 
göre 
tesbit 
edilen 

t 

1338 senesi için 
'A 

r - ı 
Muvazenei 

Maliye 
Hükümetçe Encüme-

teklif nince tek-
olunan lif olunan 

28 531 14 300 20 469 16 715 

REİS — Bu fasıl hakkında söz söyliyeeek var 
mı? (Kabul sesleri) 

Muvazene Encümeni bir şey diyecek mi? Söz 

istiyen yok. Bu faslın müzakeresini kâfi görüp 
diğer fasla geçilmesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

F. M. 

A 
181 

Nev'i muhassasat 

Mazulin maaşatı 

1337 se
nesi Muva
zenei Ma
liye Encü
menince ka
bul edilen 

0 

1337 senesi 
Encümeninin 
tenkihatiyle 
1338 senesi 

Birinci Avans r 

Kanunu 
tadilâtına 

1338 senesi için 
1338 senesi için 

KS. — 

göre 
tesbit 
edilen 

340 

Hükümetçe 
teklif 
olunan 

440 

Muvazenei 
Maliye 

Encüme
nince tek
lif olunan 

340 

SIHHİYE VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. (Si-
nob) — Efendim, bir şey arz edeceğim. Burada 
üsera meselesi vardır. Rusya'dan esirlerimizin 
gelmesi lâzımdır. Orada bakılamıyordu. Nihaj-et 
öyle perişan idiler ki, bendeniz bizzat gördüm. 

Batum'da Sivastapol'da, Norvosiski'de birçok me
sailime duçar oluyorlar. Bu kadar harb felâketi 
çekmişler, türlü yaralar almışlar, Vatan'dan cüda 
kalmışlar, sonra da gelmek istiyorlar. Açlıktan, 
kolera, tifüsten telef olmuşlar, gitmişlerdir. Bu-
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nun için Heyeti Vekile nihayet bir karar vermiş, j 
bendeniz burada değilken bu vazifeyi Muaveneti i 
îçtimaiyeye havale etmiş ki; hakikaten iyi olmuş, 
Rusya'dan, bir de Yunanistan'dan gelecek üsera
mız vardır. Bunun için kırk bin lira istiyorum. 
(Muvafık, kabul sadaları) Kırk bin lirayı reye 
koyun. 

REİS- — Bu hususa dair bîr de Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası var. Onu okuyalım. 
Vekil Beyin ifadesini teyidediyor. 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Rusya ve Yunanistan'da bulunan üşen; mıı 

celp ve iaşesi masarifine mukabil olarak kırk irin 
lifamn derdesti müzakere bulunan Sıhhiye ve 
Muaveneti İçtimaiye bütçesine ilâvesi hakkında 
İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinin 6 Eylül 1338 
tarihli ve 1816 karar,- 8/1423 kayıt numaralı 
tezlkeresi encümenin 1 Teşrinievvel 1338 tarihli 
İçtimamda ledelmüzakere talebi vâki esas iti
bariyle muvafık görülmüş ve meblâğı mezbur 
encümence bitteslbit Meclisi Âliye takdim edil
miş olan Muaveneti içtimaiye 'bütçesine (Rus
ya ve Yunanistan 'da'ki üseranın celp ve iaşe 
masrafı) namiyle yeniden açı'lacak (B/181) 
faslına vaz'edilmek suretiyle mezkûr bütçenin 
esnayı müzakeresinde nazarı dikkate alınmak 
üzere 'keyfiyetin Heyeti Celilelerin'e arzı lüzu
mu tezekkür kılınmıştır. 

5 Teşrinievvel 1337 
Reis 

Gazianteb Mazbata Muharriri 
Ali Cenanı Mazhar Müfid 

Kâtip Âza 
Yozgaıd Lâzistan 

Feyyaz Âli Ziya Hurşid 
Âza Âza 

Sivas Erzurum 
Ziyaeddin Âsim 

REİS — Efendim mazbatayı kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. Şimdi 
bu para da bütçeye ilâve olunacak. 

SIHHİYE VEKİLİ Dr. RIZA NUR B. — 
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Muaveneti İçtimaiye bütçesinin heyeti 

umumiyesi 851 285 liradır. Reye vaz'edin. 
REİS — Efendim yekûnu umumi 851 285 

liradır. Tâyini esamiyle reyinize vaz'ediyorum. 
Oturunuz rica ederim. Meclisi tatil etmedim. 

2. — Hariciye Vekâletine Dr. Rıza Nur Be
yin vekâlet etmesi hakkında karar 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 
B. — Efendim muhterem arkadaşımız Yusuf Ke
mal Beyefendinin esbabı sıhhiyesinden bahsile is
tifa buyurdukları rmalûmuâlinizdir. Aynı za
manda taibip raporuna istinaden üç ay mezuni
yet talebettiler Meclisi Âlinizden... O da kabul 
îbuyuruldu. Şu halde bu dakikadan itibaren 
Meclisi Âlinizin umuru hariciyesini ifa edecek 
Vekil yoktur. O itibarla Heyeti Aliyenize tek
lif ediyorum bir asil tâyin olununcaya kadar, 
Hariciye Vekâletine arkadaşlarımızdan Rıza 
Nur Beyefendi vekâlet etsinler efendim. 

REİS — Kabul ediyor musunuz? (Kabul ses
leri) Kabul 'edenler lütfen el kaldırsın. 

Hariciye Vekili inıtihaıbolununcaya kadar 
Rıza Nur Bey bilvekâle Hariciye Vekâletine 
kabul edilmiştir. Tun-ili Hilmi Beyin bir tak
ribi var. 

Riyasete 
Devrin tebeddül etmiş olması ve ehenımiyet 

kesbetmiş bulunmakla (Muhacirin Müdüriyeti 
Umumiyes'inin.) Nafıa Vekâletine ilhakını tek
lif ederim. 

Bolu 
Tuna'lı Hilmi 

REİS •— Efeııdirn -bu takriri kabul ediyor 
musunuz? (Ret sesleri) Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Takrir kabul olunmamıştır. 

Efendim bütçe 'hakkında reyini istimal et-
miyen arkadaşlar reylerini istimal etsin. 

Araya iştirak eden 134, kabul 131, 2 müs
tenkif, 1 ret. Muamele tamam değildir. Tek
rar reye konmak üzere ve Perşembe günü ber
mutat içtima etmek üzere Celseyi tatil ediyo
rum. 

İçtimai âti ruznamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 
3. — Nevahi Kanunu 
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