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BİRİNCİ

CELSE

Bedii müzakerat; saat: 1,55
REİS — Birinci Reisvekili Hüseyin Avni Beyefendi
KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Atıf Bey (Kayseri)

REİS — Ekseriyet hâsıl oldu. Zaptı sabık
hulâsası okunacak.
1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI
Birinci Gelse
İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Haz
retlerinin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı
sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu.
Gazianteb Mebusu Abdürrahman Lâmi Efendi
nin Haleb ve İskenderun'da konsolosluklar te
sisine dair temenni takriri Hariciye Vekâle
tine havale ve mezuniyete dair Divanı Riyaset
kararı kabul edildi. Âza harcırahları hakkında
ki Kanunu Esasi Encümeni mazbatası ikinci
defa reye vaz 'olunarak 54 ret, 8 müstenkife
karşı yüz beş reyle kabul edildi. Birinci Reisvekilliği için üçüncü defa intihap icra edilerek
âra tasnif edilinceye kadar Celse tatil olundu.

İkinci

Celse

Musa Kâzım Efendi Hazretlerinin tahtı Ri
yasetlerinde bilinikat Birinci Reisvekilliğine Er
zurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin 106 reyle
intihabedilmiş olduğu tebliğ kılındı. Ulemayı
benamdan Bediüzzaman Molla Said Efendi
Hazretlerine beyanı hoşâmedi edildi. Karahisarı Sahib Mebusu Şükrü Beyin Belediye Ka
nununun neşredilmemesi esbabına dair sual tak
riri Heyeti Vekile Riyasetine, miri mumailey
hin Mecalisi idare intihabatı hakkındaki teklif
kanunisi Lâyiha Encümenine havale edildi. Himayeietfal Cemiyetinin posta ve telgraf ücre
tinden istisnası hakkındaki lâyihai kanuniye
tercihan müzakere edilerek tadil edilmek üzere
Muvazenei Maliye Encümenine havale olunup
Cumartesi günü içtima edilmek üzere Celseye
nihayet verildi,
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8. — SUALLLEB
1. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, mu
hacirin ve mahpusinin tedavisine dair sual tak
riri Sıhhiye Vekâletine havale edilmiştir .
Birinci Reisvekili
Kâtip
Kâtip
Hüseyin Avni
Van
Kayseri
Hakkı
Atıf

.1338

söylediler. Fakat, bugünkü halde İskenderiye
de henüz hukukan bizimdir. Orada da konsolos
luk teessüs, edemez.
YASİN B. (ÖTazianteb) — İştirak ederim.
fiEtS ---- LVrakı varideye geçiyoruz efen
dim.
3. — LÂYİHALAR

R E İ S — Zabıt hakkında söz istiyen var mı'i?
NECÎB B: (Ertuğrul) •— Efendim, geçen
Perşembe günü Nevahi Kanununa muhassas ol
duğu için o gün de birçok perşembeler gibi geçi
rildi.
REİS
Müsaade buyururmıısunuz efen
dim? Zapta ait söylemiyorsunuz. Yasin Bey za
bıt hakkında söyliyeeeklerdir Buyurun Yasin
Bey.
YASİN B. (Gazianteb) — Efendini; Abdürrahman Lâmi Efendinin Haleb ve İskende
run'da bir konsolosluk tesisi hakkındaki takri
rinin Heyeti Vekileye havale olunduğunu gö
rüyorum. Halbuki bunda sehvolduğunu görü
yorum. Zira, İskenderun Türkiye'nin eczasın
dan maduttur. Burası ecnebi bir memleket de
ğildir ki, orada bizim konsolosumuz bulunsun.
Zannederim ki, İskenderiye olacaktır. Tashihini
rica ederim.
R E İ S — Efendim, bu zaptı sabıka taallûk
eden bir şey değildir. Temenni takriridir.
13 fen d ini, Yasin Beyin, tahsisatını kabul
edenler lütfen ellerini kaldırsın, kabul edilme
miştir. O halde...
MUSTAFA KEMAL 11 (Ertuğrul)
Bu
takririn kabul edilip edilmemesi için takririn
münderecatınm anlaşılması lâzımdır.
REİS — Sual takrirleri okunur o zaman
mütalâa beyan edilir.
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — öy
le ise Abdürrahınan Lâmi Efendi izah etsinler.
ABHÜRRAHMAN LÂMİ Ef. (Gazianteb)
— Bu bir temenni takriridir efendim, benim
maksadım oralarda bir mümessil bulundurul ma
şıdır.
REİS —- Bu mesele zaptı sabık hulâsasına
ait değildir. Tashih de kabul edilmemiştir. Şu
halde zaptı sabıkı aynen kabul edenler lütfen
ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir.
ÖMER LÛTFÎ B. (Amasya) — Reis Bey,
Vâsin Bey İskenderiye diye tashih edilmesini
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/. — Tıp Fakültesinden
mülkiyenin

neşet edecek etıbbayı

sureti istihdamları

hakkında,

kanun

lâyihası
REİS — Efendim, Tıp Fakültesinden neşet
edecek etibbayı mülkiyenin sureti istihdamları
hakkında Heyeti Vekileden mevrut lâyihai ka
nuniye vardır. Sıhhiye Encümenine gönderiyo
ruz.
2. — 21 Kânunusani
bat Kanununun

1338 tarihli Tecili taki

tadiline dair kanun lâyihası

REİS — 21 Kânunusani 1338 tarihli Tecili
takibat Kanununu muaddil Heyeti Vekileden
mevrut lâyihai kanuniye vardır. Adliye Encü
menine gönderiyoruz.
3. — Kırşehir Hapsanesinde mahkûmen mah
pus bulunan Hayrullah ve. Yahyaoğlu Ali'nin
aflarına dair kanun lâyihası
REİS — Kırşehir Hapsanesinde niahkûmen
mahpus Hayrullah ve Yahyaoğlu Ali'nin afları
hakkında Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanu
niye var. Adliye Encümenine gönderiyoruz.
4. — TEKLİFLER
/. — Yozgad Mebusu Bahrî Beyin, Karaminare Nahiyesi Müdürü Tevfik Efendinin ailesine
hidematı vataniyeden maaş tahsisine dair kanım
teklifi (2/536)
BEİS — Karaminare Nahiyesi Müdürü iken
usat tarafından şehidedilen merhum Tevfik
Efendi ailesine hidematı vataniye tertibinden
maaş tahsisine dair Yozgad Mebusu Bahrî Beyle
rüfekasımn teklifi kanunisi var. Lâyiha Encü
menine gönderiyoruz.
2. — Kütahya Mebusu Besim At alay Beyin,
Millî Harekâta bilfiil iştirak etmiş olanlara İs
tiklâl Madalyası itasına dair kanun
teklifi
(2/591)
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RElS — Harekâtı Milliyenin başlangıcından
beri ifayı hüsnühizmet eden zevata tstiklâl Ma
dalyası itasına dair Kütahya Mebusu Besim Atalay Beyin teklifi kanunisi var. Lâyiha Encüme
nine gönderiyoruz.

5.

TEZKERELER

1. — Koçgiri hâdisesinden derecatı muhtelif'eye mahkûm Haydar ve İzzet beylerle Mustafa
ve Yusuf ^hakkındaki evrakın gönderildiğine dair
Adliye Vekâleti tezkeresi
REİS — Koçgiri hâdisesinden maznun Mus
tafa Paşazade Haydar Bey ve rüfekası hakkın
daki evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair Ad
liye Vekâleti tezkeresi var. Adliye Encümenine
gönderiyoruz.
2. — Korkuteli'den

Ali

Efenin idamı hak

kındaki evrakın gönderildiğine
kâleti

dair Adliye

Ve

tezkeresi

REİS — Korkuteli kazasının Beyşehir kar
yesinden Süleyman Çavuşoğlu Ali Efe hakkın
daki evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair Ad
liye Vekâleti tezkeresi var. Adliye Encümenine
havale ediyoruz.
2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI
/. — Beşinci Şubeden

encümenlere

intihap hakkında Şube Riyaseti

yapılan

tezkeresi

REİS .— Şube ve encümen intihabatma dair
tezkereler vardır. Okunacak :
Riyaseti Celileye
Muvazenei Maliye Encümenine : Rasim Bey
(Sivas),
Hariciye Encümenine : Recai Bey (Trabzon),
Muhakemat Heyeti için namzetler :
Esad Efendi (Aydın). Avni Bey (Saıııhan),
Rüşdü Bey (Ergani).
Muvazenei Maliye ve Hariciye encümenle
rinden vukubulan münhallere şubemizden Ra
sim ve* Recai beyler intihap ve Memurin Mu :
hakemât Heyetinde vukubulan münhaller için
dahi Esad Efendi, Avni ve Rüşdü beylerin nâmzedolarak Heyeti Umumiyeye lieelilirae Riya-
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seti Celilelerine tebliğine karar verildiği mâ
ruzdur, efendim.
8 Teşrinisani 1338
Beşinci Şube Reisi
Kâtip
Karahisarı Şarki
Biga
Mustafa
Hâmid
2. — İktisat Encümenindeki üç münhale âza
intihabedilmesine dair Encümen Riyaseti tezke
resi
Riyaseti Celileye
Entimeminizden üç âza dairei intiha biyesi
ne gitmiş olduğundan ieabeden şubelere intihap
ları için işarı keyfiyet Duyurulmasını- rica ede
rim.
• II Teşrinisani 1338
İktisat Encümeni Reisi
Zamir
«V. —- Encümeni Mahsus Riyasetine Adana, Me
busu Zamir, Mazbata Muharrirliğine . Erzurum
Mebusu Necati, Kâtipliğine Bolu Mebusu Şük
rü beylerin intihabolunduklarvna dair Encümen
Riyaseti tezkeresi
Riyaseti Celileye
Memurin ve mütekaidinin tensik ve tasfiye
ve terfihleri için teşekkül eden Encümeni Mahsus
Riyasetine Adana Mebusu Zamir, Mazbata Mu
harrirliğine Erzurum Mebusu Neeati, Kitabete
Bdlu Mebusu Şükrü beyefendiler intihabedilmiş
olmakla işbu mazbatamız tanzim ve Riyaseti Ce
lileye takdim kılındı.
11 Teşrinisani 1338
Encümeni Mahsus Reisi
Mazbata Muharriri
Adana
Erzurum
Zamir
Süleyman Necati
Kâtip
Âza
Bolu
Konya
.
Rif&t
Âza
Âza
Çorum
Antalya
Sıdlık
Halil İbrahim
-i. — Hüseyin Avni Beyin yerine Dördüncü
Şubeden diğer bir zatın intihdbolunmasıria dair
Muvazenei Maliye Encümeni Riyaseti tezkeresi
Riyaseti Celileye
Encümenimiz âzasından olup Birinci Reisvekilliğine intihabolunan Erzurum Mebusu Hüse
yin Avni Beyin yerine mensup bulunduğu Dör-

453

t : 136

11. 11.1338

düncü Şuibeden diğer bir zatın intihabı zımnında
keyfiyetin mezkûr Şubeye havalesi rica olunur
efendim.
11 Teşrinisani 1338
Muvazene! Maliye Encümeni
Reisi namına
Mazbata Muharriri
*
Mazhar Müfid
ö. — Şer'iye Encümenindeki münhaUere âza
intihabolmımasma dair Encümen Riyaseti tezke
resi
Riyaseti Celileye
Şubesi

Dairei
intihabiyesi

Esamii âza

Ali Rıza Efendi
4
Amasya
Abdülkadir
»
1
Karesi
2
Konya
Ömer Vehbi
»
4
•»
Mehmed Vehbi »
Encümenimizden esamisi bâlâya dercolunan
rüfekayı kiramın bir kısmı mezunen dairei intihabiyelerine azimet buyurmuş ve Konya Mebusu
Mehmed Vehbi Efendi Hazretleri ŞerHye Vekâ
letine intihabolunması dolayısiyle onun da encü
mende vazifesi münhal kalmış, diğer Ömer Vehbi
Efendi dahi mebusluktan istifa etmiş olmakla
yerlerine mensuboldukları şubelerden âza inti
habolunması lüzumu mâruzdur.
9 Teşrinisani 1338
Şerliye Encümeni Reisi namına
Osman Fevzi
REÎS
efendim.

Bittabi şubeler bu intihabı yaparlar

6. — TAKRİRLER
1. T— Antalya Mebusu Rasih Efendinin, nü
fus tezkerelerinin^ (Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Hükümeti) namına tebdil edilmesine dair tak
riri
R E İ S — Nüfus tezkerelerinin Türkiye Büyük
Millet Meclisi Hükümeti namına tebdili hakkın
da Antalya Mebusu Rasih Efendinin Dahiliye
Vekâletinden temenni takriri vardır. Dahiliye
Vekâletine gönderiyoruz.
2..— Muş Mebusu Hacı Ahmed Hamdi Efen
dinin, Meclisin saat 12,5 ta içtima etmesine dair
takriri.
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REÎS — Saat yarımda içtima edilmesine dair
Muş Mebusu Hacı Ahmed Hamdi Efendinin tak
riri vardır. Okunacak.
Riyaseti Celileye
Günler kısadır. Vakit nakittir. Bugünlerdeki
mesailin kesreti kadar ehemmiyeti dahi fevkalâ
dedir. Bermutat alafranga bir buçukta içtima
geç vakte kadar devamı müstelzim ve bu da bil
hassa birçok arkadaşlarımızın dağılmasını daidir.
Binaenaleyh alafranga saat yarımda içtima edil
mesinin takarrürünü teklif eylerim.
Muş
Ahmed Hamdi
ÖMER U7TFİ B. (Amasya) — Efendiler
biz...
RAGIB B. (Kütahya) — Usulü müzakereye
dair söyliyeeeğim. Bir kere bu takrir ruznameye
alınsın.
REÎS — Bunun müzakeresini kabul buyuru
yor musunuz? Kabul buyuranlar lütfen ellerini
kaldırsın. Kabul edilmiştir.
ÖMER LÜTFİ B. (Amasya) — İŞf endim
memlekette vasati saat kabul etmiş idik ve bu saa
ti vasati üzerine tabiatiyle hareket ediyoruz. Hal
buki muamelâtımızda saatlerimiz vasatidir. Yani
zevali on
iki, günün yarısı,
diğer on
iki d,e gece yansıdır.
Fakat
^ştigalâtımızda
yine
alaturka
saati
görüyoruz.
Onun için iştigal mebdeini öne doğru alalım
diyorlar. Hayır efendim günler azalmaz. Cenabı
Hakkın günleri yirmi dört saat, şu kadar dakika,
şu kadar saniyedir. Ne uzanır, ne kısalır. Yalnız
güneş, grupa nazaran yaklaşır ve uzaklaşır ve bu
bize tesir edemez. Bunun bizim iştigalâtımıza ta
allûku olmaması lâzımgelir. Binaenaleyh biz saat
bir buçukta içtimaimizi yaparız. Saat altı, yediye
kadar iştigal ederiz. Ancak evlerimize giderken
sokaklarımız karanlıktır. Meclisi Âliniz, belediyeye
sokaklara fener koyması için emir verir ve bunun
için belediyenin varidatı vardır ve kâfidir. Bu sa
yede de hem şehir tenvir edilmiş olur; hem de biz
saat 4,5-5 te, yani yemek zamanından dört saat ev
vel evlerimize kapanıp da uzun geceleri boş geçile
ceğimize ve dokuz saat uyku yerine on iki saat uy•ku ile geçireceğimize geç vakit çıkalım, aydınlıkta
'evlerimize gidelim. Vaktimizi boş geçirmiyelim.
Saat yarımda yapacağımız içtimada ne namaz kilınabilir ve ne de yemek yenebilir. Vakit yoktur.
Ne de sabahları encümende içtima edildikten son
ra bir vakit ve zaman kalır.
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SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Beledi
ye her mebusa bir fenerci tahsis etsin!
BESlM ATALAY B. (Kütahya) — Arkadaş
lar! Dikkat edersek göreceğiz ki, memleketimiz
de beş türlü saat var. Bilmem biz bunun hangisi
ile amel edeceğiz? Ve köylü hangisi ile amel ede
cek? Zevali saat bir, ezani iki, yaz saati üç.,
kış saati dört, günü yirmi dört saat üzerinden
hesaheden bir saat daha beş. (Handeler)
biz
bunun hangisi ile amel edeceğiz? Sonra bu mem
leket ki, günü güneşle kaimdir. Gün doğdu mu?
Gündüzü olmuştur. Gece oldu mu? Gecesi ol
muştur*. Yollara fener yaküsm, elektrik yapıl
sın. Ben bunları çok temenni ederim. Fakat
muhal şeyler arkadaş! îki yüz metre irtii'aındaki pazar yerini düze indiremiyen bir vilâyet
sana sokaklara fener yaktıracak, öyle mi? Bu
nu temenni etmek muhaldir. Arkadaşlar • halkın
içtimaiyatı ile muvazi gidersek daha iyi olur.
Bu halk nasıl yaşıyor? Sabah oldu mu sabahtır,
akşam oldu mu akşamdır. Bizim de öğle vak
ti buraya toplanmamız ieabeder. Elimizde bu
kadar kavanin var. Bu kadar iş var. Bunlar
teahhur ettikçe ediyor. Böyle ezani saatle 2,5 a
kadar teahhur edip Hükümetten lüks beklemek
ve hattâ fener beklemek de doğru değildir. Bu,
muhaldir şimdilik. Binaenaleyh takririn muva
fık olduğuna kaaniim bendeniz. (Muvafık, ses
leri)
TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Bir kelime
söyliyeceğim, Lûtfi Bey arkadaşımız buyurdular
ki, halkın işleri yine alaturka saatle yürüyor.
Binaenaleyh takriri evvelâ kendileri kabul etmek
lâzımdır. On iki ile on iki buçuk arasında bir
fark yoktur. Binaenaleyh saat on iki de içtima
etmelidir.
R E Î S — Efendim, müzakerenin kifayeti hak
kında bir takrir var. Müzakerenin kifayetini
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi
görülmüştür.
Efendim Hacı Ahmed Hamdi Efendinin tak
ririni tekrar okuyorum. (Tekrar okundu) Hacı
Ahmed Hamdi Efendinin takririni kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Ekseriyetle kabul edil
miştir.
7. — MUHTELİF EVRAK
1. -— Hâkimiyeti Milliyenin Mecliste istikran
münasebetiyle muhtelif yerlerden mevrut tebrik
telgrafları
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REİS — Hâkimiyeti Milliyenin Mecliste is
tikrarı müöâsebetiyle tebrik telgrafları var. Ne
relerden geldiği okunsun.
Gerede Müftüsü Ali Rıza Efendi ile rüfekasmdan, Göynük ahalisi namına Belediye Reisi
Mehmed Efendi ve rüfekasından, Hassa Eşrafın
dan Ali Rıza Efendiden, Ticaret Mektebi Âlisi
Müdürü Hulusi Beyden, Düzce Belediye Riya
setinden, Trabzon Belediye Riyasetinden, Mu
durnu Müftülüğünden, Urfa Müdafaai Hukuk
Riyasetinden, Kayseri Müftülüğünden, Sungur
lu Belediye Riyasetinden, Mektebi Mülkiye tale
besinden.
REİS
verir.

Divanı Riyaset münasip cevaplar

6". —- Amasya Mebusu Bekir Sami Beye
verilmesine dair Divanı Riyaset karan
REİS — Divanı Riyaset kararı yar,
cak :

imi

okuna

Heyeti Umumiyeye
Amasya Mebusu Bekir Sami Beyin sureti mıısaddakası merbut tabip raporu mucibince hasta
lığına mebni dört ay müddetle mezun addi Di
vanı Riyasetçe tensibedilmiş olmakla Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur efendim.
Büyük Millet Meclisi
Birinci Reisvekiü
Hüseyin A\*ni
RE t S — Bekir Sami Beyin dört ay mezu
niyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir.
YUSUF ZİYA B. (Bitlis)
daki tahsisatı ne olacak?
REİS — Mezuniyeti
yok.

Dört ay zarfın-

aleladedir.

Tahsisatı

8. — SUALLER, CEVAPLAR
2. — Amasya Mebusu Ömer Lûtfi Beyin, İs
tanbul'daki memurini mülkiye ve askeriyenin hal,
ve' istikballeri
hakkında îcra Vekilleri Heyeti
Kiyasetinden sual takriri
R E İ S — İstanbul'daki memurini mülkiye ve
askeriye hakkında Amasya Mebusu Ömer Lûtfi
Beyin bir takriri var. îcra Vekilleri Riyasetine ha
vale ediyoruz.
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İCRA VEKİLLERİ R E İ S İ
HÜSEYİN
RAUF B. — Efendim, okunursa şimdi cevap
veririm. (Ruznameye alınsın, sesleri)
FEYYAZ İ L İ B. (Yozgad) — Efendim,
ruznameye alınsın. Bizim de sualimiz vardır.
R E l S — Efendim, müsaade buyurunuz. İcra
Vekilleri Reisi Beyin talebi veçhile'bu takrire
bugün cevap verilmesini kabul edenler lütfen el
kaldırsın. Kabul edilmiştir.
T. B. M. Meclisi Riyaseti Celileşine
istanbul'daki şekli idarenin ilgası hasebiyle
orada bulunan ve adedi eri 'binlere baliğ olan ve
pek mahdudolan birkaçı müstesna olduğu halde
hemen kâf fesinin gayei milliyeye tamamen mer
but ve kalbleri bizimle hemdarafban olduğu şüp
hesiz bulunan memurini mülkiye ve askeriyenin
hal ve istifeballeri hakkında Hükümetimizce ne
düşünüldüğünün Meclisi l l i d e bugün şifahen be
yanı hususunun icra Vekilleri Heyeti Riyaseti
Celileşine iblâğ buyurulmasım rica eylerim efen
dim.
11 Teşrinisani 1388
Amasya Mebusu
Ömer Lûtfi
R E l S — Efendim nazarı dikkatinize arz ede
rim. Bu sualdir ve sual takriri maılûmu âliniz sâil
ile mesul sırasındadır. Bu hususta söz işitiyor
sanız, söz veremem.
HASlB B. .(.Maraş) — Burada bizim sıfatı
icraiyemiz de vardır. Bu hususta söz söylemek
hakkımız vardır.
REİS — Müsaade buyurunuz, kimseye söz
vermedim.
İCRA VEKİLLERİ H E Y E T İ R E İ S İ RAUF
B. (Sivas) — Efendim zannederim maruzatım
neticesinde bu mesele üzerine söz söylemek istiyen
arkadaşlarımız da söz söyliyeceklerdir. Filvaki sa
hibi sual Ömer Lûtfi Beyefendi arkadaşımız, is
tanbul'da adedi binleri tecavüz eden memurinin
âki'betleri hakfkmda bir sual sordular. Bunun
hâkfkında evvelemirde, Hükümetin ndktai nazarı
nı arz edeceğim ve mâruzâtım nihayetinde de tasvübini teklif eyliyeceğim.
ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan)— öyle ise söz
işitiyorum Reis Bey.
R E İ S — Efendim müsaade ediniz. Söz alan
arkadaşlarımızın esamisini okuyacağım. (Esamiyi
oikudui)

.1338
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FEYYAZ İ L İ B. (Yozgad) - - Bendenim
de bir sual takrimim vardır. O da okunsun ve
beraber cevap versinler.
REİS — Efendim evvelemirde bendeniz usu
lü müzakere hakkında arz edeyim.
Sual takririne dair icra Vekilleri Reisi Bey.
bir kere cevaplanın versinler bakalım ve meselenin
ruznameye alınıp alınnııyacağı takarrür etsin.
Ondan sonra söz hakkınızı istimal edersiniz,
İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RA
UF B. (Sivas) — Efendini sahibi takrir Ömer
Lûtfi Beyefendinin de pek sarih beyan buyur
dukları veçhile, İstanbul'da pek az müstesnası
haricolmak üzere, hemen heyeti umumiyesi de
necek bir derecede, bu milletin sayesinde ikmali
ilim ve irfan ve tahsil eden. vatanımız için her
zaman lüzumlu olan birçok memurlar vardır.
Bu memurlar; istanbul halkı, Türk halkını teş
kil eden vatandaş ve dindaşlarımızla beraber
uzun zamandan beri ecnebilerin tazyik ye tehdi
dine meveudiyetleriyle mukabele etmişler ve He
yeti Aiiyenizin ilk işaretinde her türlü mehalike karşı göğüs gererek,-Büyük Millet Meclisi
Hükümetine iltihak etmişlerdir. Arkadaşlar, tek
rar ediyorum. Milletimizin sayesinde ikmali tah
sil eden ve aralarında pek kıymetli mütehassıs
lar, âlimler ve bu milletin her zaman pek çok
istifade edeceği erbabı sanat ve irfan bulunan
bu zevattan, milletimiz behemehal istifade ede
cektir.
ZİYA HURŞİD B.. (Lâzistan) — Zamanında
işe yaramadıktan sonra...
RAUF B. (Devamla) — Bu itibarla İstan
bul'un ahiren Büyük Millet Meclisine iltihakı
dolayısiyle hâsıl olan vaziyeti tetkik eden Hükü
metiniz, hali tereddüdde bırakılan ve gün geç
tikçe kendi aleyhlerinde suizan hâsıl olabilece
ğine kaani bulunan bu vatandaş ve din
daşlarımızın bir an evvel vaziyeti hakikiyelerini sarih olarak kendilerine ifhanı
etmek zaruretini
görüyor. Malûmu âliniz
bu meyanda, istanbul'da vatanımızın selâ
met ve saadeti için harbde ve sulhta ifnayı
hayat eden birçok memurların eytam ve eramiİi
de vardır. Bunlar da yarınlarının ne olacağını
düşünmektedir. Zannederim ki, Heyeti Aliyeniz, bunların da bir an evvel mukadderatlarını
bilmesini zaruri göreceksiniz. Keza tekrarında
faide gördüğüm şu kısmı da ilâveten ve tekiden
arz edeyim ki; pek kâlîl bir kısmı müstesna ol-
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mak üzere, diğerleri hakikaten memlekete nâfi
olacak olan memur arkadaşlarımızın mukadde
ratlarını'bilmeleri'lâzımdır.-Bunun için de - ay
rıca soyuyorum efendiler - zarureti idariye var
dır.L Û T F İ B . ( M a l a t y a ) — Anadolu'yu soyahm, İstanbul'u beşliydim..
REİS — Söz yok. müsaade buyurun.
RAUF B. (Devamla) — öyle değil efendim,
zan buyurduğunuz gibi değil... Memleketin menabiini, menafii
umumiyeye
hasredeceğiz.
Memleketin varidatı umumiyesinden onlar da
istifade edecektir. Bu itibarla Heyeti Vekileniz Meclisi Âlinizin nazarı tasvibine arz edil
mek üzere üç maddelik hir lâyiha ihzar etmiş
tir. Onunla huzurunuza geldim. Müsaade bu
yurursanız arz edeyim ve sureti hususiyetle
istirham ediyorum, Hükümete bir an evvel mü
saade (buyuran, hu yolda tebligat yapalım. (En
cümene sesleri)
REİS — Mfendim, hatibin sözlerini kesme
yin!
RAUF B. (Devanla) '— Hükümetin ihzar
ettiği şekli okuyorum efendim :
9. — BEYANNAME
/. — İstanbul'daki eytam, eramil ve müteka
itlerle memurlar hakkında Hükümetin beyanna
mesi

I

I
j
j
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kanaatlerimizi ve bu memur arkadaşlarımız
hakkındaki müstakbel düşüncelerimizi Heyeti
Aliyenize arz ettim.
İstanbul'un vaziyeti, her nöktak&şpardân
i'ktihamı çok müşkül bir hayat kaydı vaz'ediyor.
Orada yaşıyan ırkdaşlarımız, vatandaşlarımız
için, bu vaziyetin uzun müddet devamı Jbiçbir
veçhile caiz değildir.
İktisadi bâzı müstacel tedabir zaruretini de
göriiyoruz. Malûmuâliniz istanbul'un berreıı
muvasalası Avrupa kıtası iledir. Vapurlarla;
bahrî muvasalanın temini tamamen bizim elimiz
de olmadığı da malûmdur. Şimendiferle olan mu
vasala ve nakliyat ise firar eden düşmanın zelilâne bir surette tahribettiği Trakya'dan geçi
yor. Oranın hububatı ile de İstanbul'u iaşe et
mek imkânı yoktur. Bu hususta da tedabir dü
şündük ve bu tedabiri de Maliye Vekili Beyefen
di Heyeti Aliyenize arz edecektir.
Şimdilik Heyeti Aliyenize biraz evvel arz et
tiğim üe maddelik nıkatı bir an evvel terviç bu
yurun. Tebligat yapalım. Bu bapta sürate ihti
yacı kati vardır.
HASİB. (Maraşj — Beyefendi Hazretleri!
REİS — Müsaade buyuranuz.
MUSTFA KEMAL B. (Ertuğruİ) - Sual
takrirlerinin müzakeresinde başkası tarafından
sual sorulmaz.
REİS — Efendim müsaade edin, meselenin
mahiyetini tâyin edeceğiz.

ÖMER LÜT.FÎ B. (Amasya) — Sual sahibi
sıfatiyle bendeniz verilen izahatı kâfi gördüm.
(Hayır, hayır, sesleri)
REİS — Müsaade buyurunuz, efendim; sâıl
sualinin cevabını kâfi gördü...
a
. 2 . Devairi merkeziyenin tatili faaliyet et
NEŞET B. (Kângırıj — Reis Bey, usulü mü
mesi dolayışiyle işsiz kalan memurlarımızın
zakere hakkında söyliyeceğim.
hukuku müktesebeleri mahfuz ve istihdamları
REİS — Müsaade buyurunuz. İcra Vekilleri
düşünülmektedir., Şimdiden vekâletlere, bu gibi
Reisi Beyefendi İstanbul'daki memurini mülki
memurların istihkak ve ihtisasları nazarı.iti
ye ve askeriye, mütekaidin ve eytam ve eramil
bara alınarak mevcut münhalâta tâyinleri der
hakkındaki düşüncelerini Meclisi Âliye arz edi
desti tefhimdi)*.
;;
yor. Bu baptaki mütalâaları, bir teklifi kanuni
3. İşbu memurların halihazırdaki vaziyet
şeklinde Meclise arz edilmek üzeredir. Binaen
leri mezun addedilerek ona göre maaş ve tah
aleyh şimdi ortada bir mevzuu müzakere yok
sisatları tesviye olunacaktır. (Bu hususta da- j
tur. Noktai nazarlarını arz ettiler. Tasvip bu
hi iktiza eden tahsisat ledetitahkik' Meclisi Âli
yurduğunuz takdirde, yeni teklif ile ye bütçesiy
ye arz edilmek üzere İstanbul Bütçesine vaz'le beraber geleceklerini de izah ediyorlar.
•edilecektir.
J
İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF
RAUF B. (Devamla) — Efendiler, telhisan • j B. (Sivas) — Heyeti Aliyenize* bu nıkatı nazar
.1. İstanbul'da-eytam' ve eramil ve tekaüt
maaşlarının tediyesine devam olunacaktır. Bu
hususta miktarı tahkik olunarak İstanbul büt
çesine tahsisat konulacak, ve Türkiye Büyük
Millet Meclisinin tasvibine, arz edilecektir.

457 —

1 : 136

11, U . 1338

dairesinde tebligat yapacağımızı arz ediyorum
ve bu nıkatı nazar etrafında bütçeler de ihzar
olunmaktadır. Onun için bu mâruzâtımı bir tek
lif mahiyetinde kabul buyurmanızı rica ediyorum.

0:1

Heyeti Vekile de esasen böyle bir teklif yapmak
üzere idi.
Ömer Lûtfi Beyin suali, bununla karşılaşınca,
Heyeti Vekileniz hem o suale cevap vermiş oldu.
Heme de tasavvuratını Meclisi Âliye arz etmiş
REİS — Efendim tcra Vekilleri Reisi Bey,
- , bulundu. Bunda başka, bir şey yoktur.
usulüne tevfikan' bir teklifi ile Meclise gelmemiş
REİS — Efendiler, İcra Vekilleri Reisi Bey,
lerdir. Bu cihetten elde müzakere edilecek bir
Ömer Lûtfi Beyin sualine cevap verdiği zaman;
madde yoktur. Böyle bir tekifleri varsa, usulüne
Heyeti Oelileye üç maddelik bir lâyiha da okudu.
muvafık bir tarzda Meclise arz ederler ve mevBunu şimdi bir teklif mahiyetinde Makamı Riya
zuubahsediierek müzakere edilir. Yoksa kendi
sete vermişlerdir. Usulen aidolduğu encümen
tasavvuratlannı burada mevzuu müzakere etmek
lere giderek, mevad halinde tesbiti lâzımdır.
imkânı yoktur. Muamele yanlıştır, usulüne mu
Heyeti Celile eğer bu lâyiha üzerine - bir encü
haliftir efendim.
mene göndermeden - müzakereyi kabul ediyorsa...
MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — İhsası rey ediyor
dunuz Reis Bey! Beyanatınız teklifin lehinde ve
ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Usul hak
aleyhinde gibi oluyor.
kında arz edeyim.
R E İ S — Neye dair?
R E İ S — Hayır efendim; İcra Vekilleri He
ZİYA HURŞİD B. - Bu Lâyihaya dair.
yeti Reisi Meclise teklifsiz gelmiştir, teklifleri
REİS — Buyurun.
usule muvafık değildir. Onun için söylüyorum.
ZİYA HURŞİD B. — Kanun lâyihası şek
MÜPİD. Kf. (Kırgehir) — Bu İcra Vekilleri
linde ve bütün Heyeti Vekile azasının imza
Heyetinin bir teklifidir.
teriyle gelmiyen bir teklif, encümenlere gidemez.
R E İ S — Efendim, İcra Vekilleri Heyeti na
R E İ S — Yalnız şu nokta hakkında söz veri
mına Rauf Beyefendi, demin okudukları teklifi
rim. Rauf Beyefendinin kendi imzaları tahtında
Makamı Riyasete vermişlerdir. Bunu bir teklif
vermiş olduğu...
olarak...
ŞER'İYE VEKİLİ MEHMED VEHBİ E l
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) - C e r e 
(Konya) — Reis Bey söz istiyorum.
yanı muameden sualin, bilmüsavere yapılmış
R E İ S — Buyurun.
olduğu anlaşılıyor. Evvelden pazarlıklı bir sual
MEHMED
VEHBİ
Ef. (Devamla) —
gibi geliyor..
Efendiler, müsaade buyurun.
ÖMER LÛTFİ B. (Amasya) — Reis Bey sö
HASİB B. (Maraş) — Demek müzakere
zünü geri alsm... Ömer Lûtfi; tutulmuş mebualaraçıldı.
dan değildir. Sözünü geri alsın...
REİS — Hayır, usule dair söyliyecekler.
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis
Beyefendi, Beyefendi burada bir sual takriri ver
MEHMED V E H B İ Ef. (Konya) — Müsaade
diler. Bu sual takriri okunacak, bilâhara eevab;
buyurunuz, Heyeti Vekile namına iki kelime
verilecekti Takrir okunuri okunmaz, Rauf Beyin
söyüyeceğim. Efendiler bu, bir lâyiha i kanu
cebinden bir kâğıt çıkarıp da teklif etmesi doğru
niye olarak gelmemiştir. Bu meseleyi arkadaş
değildir. Tabiî bu, bu mânaya alınır.
lardan bâzıları endişe ettiğinden dolayı sual bile
etmiştir. Heyeti Vekile, bu hususu daha evvelce
ÖMER LÛTFİ B. (Amasya) — İsterse okur,
düşünerek böyle bir beyanatta bulunmayı teem
isterse okumaz.. Ben cevabı kâfi gördüm. Her
mül etmişti. Fakat bu beyanatı kendi kendine
şeyden evvel sözünü geri alsınlar..
doğrudan doğruya yapmak arzu etmedi. Her
RAUF B. — Vaziyet sarihtir.
halde Meclis bunu tasvibederse, ondan sonra ya
S t e E Y M A N SIRRI B. (Yozgad) — Ortada
palım dedi ve buraya geldi. Eğer siz de tasvip
geri alınacak bir şey yoktur ki.. Varsa alayım.
buyurursanız Heyeti Vekile böyle bir beyanatta
MJamafih aldım.
bulunacaktır.
İCRA VEKİLLERİ H E Y E T İ REİSİ RAUF
ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) - Bu bapta
B. (Sitoas) —- Vaziyet sarihtir. Amasya Mebusu
müzakere lâzımdır.
öm& Lûtfi Bey böyle bir sual sormuşlardır.
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L Û T F Î B. (Malatya) — Böyle bir usul şim
diye kadar sebk etmemiştir.
MBHMBD VEHBÎ Ef. (Konya) — Mesele
nin ehemmiyeti vardır. Rica ederim bu ciheti
nazarı dikkate alınız.
ÎCRA VEKİLLERİ H E Y E T İ REİSİ RAUF
B. (Sivas) — Efendim, böyle bir şey...
NEŞET B. (Kângırı) .— Reis Bey, icra-Ve
killeri Reisi kürsüye çıkıyor, o iniyor. Şer'iye
Vekili çıkıyor. Başka çıkacak kimse yak mu?
RAUF B. (Davamla) — izahat istiyorsunuz,
izahat veriyorum.
Efendim Lûtfi Beyefendi dediler ki; şimdiye
kadar böyle bir usul sebk etmemiştir. Böyle bir
usul; Teşkilâtı Esasiyemizde vardır. Heyeti Aiiyenizden bir şey istiyoruz. Tasvip buyurnıaMiği
nizi rica ediyoruz, tebligat yapacağımızı söylüyo
ruz. «Söz istiyoruz verilmiyor» diyorsanız bu da
yanlış bir noktai nazardır. Evvelce mâruzâtta bu
lunurken de demiştim ki : Sualin cevabım verdik
ten sonra anlaşılacaktır ki; belki böyle bir teklif
hakkında söz söyliyeceksiniz. Şu halde*" biz söz
söylemeyiniz, demiyoruz.
Reis Beyefendi Nizamnameden bahis 'buyura
rak noktai nazarlarını arz ediyorlar. Rica ederim
heyecana, suizanna düşmeyiniz.
RE IS — Efendim usulü müzakere hakkında
beş kişinin sözü var. Müzakerede kâfi görüldü ve
diğer bir mesele açıldı.
İcra Vekilleri Reisi Bey, bir teklifi kanuni
verdiler ve aynı zamanda bu hususta, veçhe alaca
ğız diyerek, teklifin mahiyetini arz ve izah eyle
diler. (Müzakeresini reye koyunuz sadalan)
R E İ S — Efendim müzakere açacak değiliz.
Usul hakkında Müfid Efendd söylesinler. Ondan
sonra müzakere icabederse açarız.
MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Bu kürsüde beyan
olunan meseleyi mütaakıp Rauf Beyefendinin
kendi imzaları tahtında vermiş oldııkları müzek
kere, bendenizin noktai nazarımca bir lâyihai ka
nuniye değildir. Bir lâyihai kanuniye olmaması
itibariyle burada bu meseleyi Meclisi Âliniz, ierai
salâhiyeti noktai nazarından müzakere ve mü
nakaşa etmek istiyor. Meclisi Âliniz, sıfatı icraiyesinin tecellisi itibariyle, şayanı şükrandır ki,
bu meselenin müzakeratma iştirak ediyor. Bina
enaleyh Metilisin, icrai sıfatı dolayısiyle şu mese
lenin müzakeresini tasvibetmesi iktiza eder.
LÛTFİ B. (Malatya) — Nasıl olur?
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HAMDULLAH SÜBHt B. (Antalya) — Reis
Beyefendi zatıâlînizden bir sualim vardır :
Lûtfi Beyefendi, d&irei intihabiyelerinden av
det buyurdukları günden beri kürsüye--çıkanlara
karşı, oturdukları yerden söz söylüyorlar. Bu,
deruhde ettikleri bir vazife midir? Soruyoruz
efendim! Her kürsüye çıkanlarla beraber söz söy
lüyorlar...
LÜTFİ B. (Malatya) — Ben söz almadan bir
şey söylemiyorum.
R E l S — Efendim Hamdullah Subhi Bey,
bendenizi vazifeye davet ediyorlar ben de arka
daşlarımdan rica ederim. Söz almadan, bîr şey
söylemesinler, sükûtu muhafaza etsinler.
Efendim şimdi, veçhe mahiyetinde olmak üzere icra Vekilleri Reisi Beyin vâki olan şu teM5.fi
üzerine müzakereyi kabul edenler lütfen ellerini
kaldırsınlar. Kabul edilmiştir.
DURAK B. (Erzurum) — Usulü müzakereye
dair söz isterim. (Geçti sesleri)
R E l S — Şimdiye kadar böyle bir mesele ni
zamnamemizde ilk defa vâki oluyor. Meclisi Âli
nin devam edecek bu hususta ittihaz ettiği karar
yoktur. Burada tensip buyurursanız madde mad
de müzakere edelim. (Veçhe Encümenine sesleri)
R E l S — Müsaade buyurunuz efendim, veç
he encümeni diye bir encümen yoktur. Mesele
Heyeti Umumiyeye aittir. Bunun Heyeti Umumiyede bu şekilde müzakere edilmesini kabul
edenler lütfen el kaldırsın. Bu şekilde müzakeresi
kabul edilmiştir.
DURAK B. (Erzurum) — Usule dair bir %ey
ara edeceğim. Arkadaşlar bu hususta arkadaşları
mızla beraber bir takririmiz vardır. Bu mesele
ile alâkadardır, («as madde odur. Bu mesele ile
beraber müzakere edilmesini teklif ediyorum.
RElvS — Makamı Riyasete bir takrir verilmiş,
bugünkü ruznameye ithal edilmemiştir. Bu takrir
şekil ve mahiyet itibariyle de böyle değildir.
DURAK B. (Erzurum) — Böyledir efendim.
Okursanız anlarsınız. Bununla alâkadardır. O
mesele müzakere edilmedikçe bu müzakere edile
mez. Esas oradadır.
R E l S — Şimdi ruznameye ithal edilmemiş.
Makamı Riyasete bugün verilmiş biı^.^îcrir vardır, ruznameye alınması kabul edilmiş değildir.
Onların da tevhiden nazarı dikkate alınması hak
kında bir teklif vâki oluyor.
' ^ ?;
DURAK B. — Hay hay... Mesele buntınla alâ
kadardır.
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REİS"-'--- Bu teklif mahiyet itibariyle birleş
in dktedir. Bu ciheti nazarı dikkate arz ettik
ten sonra onların da ruznameye... (Gürültüler)
SA-LİH Ef. (Erzurum) — Bu, Hükümetin
teklif ettiği mevaddı müstaceledir-. Bunun mü
zakeresi kabul edilmiştir. Arkadaşlarını izin
vermiş olduğu teklif ayrı bir meseledir.
.DURAK B. -— Hayır 'bu da mevaddı müstaeeledendir. Esastır bu... Verilen takrir de İs
tanbul ile alâkadardır.
REİS - Efendim Feyyaz Âli Heyle Durak
.Beyin vermiş, oldukları .takrirlerin de bununla
müzakeresini• kabul edenler lütfen el kaldır
sın. (Ret, kabul sesleri) Kabul edilmemiştir.
DURAK B. — Rica ederim takrir okunma
dan nasıl reye koyuyorsunuz?. Bu yaptığınız
muamele doğru değildir. Bana. söz vermiyor
muşunu z"}.
REİS — Söz yok.
DURAK B. -— Ta'krir okunmamıştı!' 'ki reye
koyuyoı-sunuz.
OSMAN B. (Bâzistan) •— Efendim o takrir
de benim de imzam vardır. O kadar müstacel
değildir.
< REİS - H ü k ü m e t i n tdklifine'baslıyaeağız.
Efendim rııznamedeki mazbataları arz ettik ten sonra birinci numara olarak bunu müzake
re edeceğiz.
DURAK L>. — Meselenin aslı duruyor, te
ferruatla uğraşılıyor.
3. ----• Kayseri Mebusu Ahmed Hilmi, Sivas
, Mebusu Rasinı, Hakkâri Mebusu Mazhar Müfid
ve Saruhan Mebusu Avni Beyle arkadaşlarının,
, samiin locasında bulunan
Muallimi Muhterem
Abdürrahman Şeref Beyefendiye beyanı hosâmedi
edilmesine dair takrirleri
REİS — Müsaade
vardır. Okuyoruz.

buyurunuz bir

taikrir

Riyaseti Ceiileye
Münevveranımızın yarım asırlık bir zaman
dır Üsdadı 'külli ve Muhteremi olan ve b u t ç t i ;maı*mızı samiin locasından istim a etmekte bulu
nan Abdürrahman Şeref Beye Meclis nanıma
beyanı hosâmedi edilmesini teklif eylerim.
Kayseri
Ahmed Hilmi

0:1

Riyaseti Ceiileye
Meclis azayı kirammdan pek mühim birkısmı kürsü faz! ve kemalinde yetişen ve mem
leketin hayatı irfanında pek müstesna ve ka
dim bir mevkii ihtiramı bulunan Muhterem
•Usta imiz Abdürrahman Şeref Beyefendi Haz
retlerinin Meclis namına salâmlanmasını arz ve
teklif eylerim.
Sivas Mebusu
Rasim
Riyaseti Ceiileye
Senelerden beri ilim ve irfaniyle memleke
te büyük hizmetlerde bulunan ve bi:ilerce ta
lebe yetiştiren Muhterem Hocamız Abdürrah
man Şeref Beyin samiin meyamnda bulunduğu
görüldü. Kendisine Meclis namına bevanı hos
âmedi edilmesini teklif eyleriz.
Hakkâri
Karahisarı Sahih
Mazhar Müfid
Mehmed Şükrü
Bayezid
İzmit
Lâzistan
Şevket
Sırrı
Ziya Hurşid
Kastamonu
Sin oh
Besim
Hakkı Hamı
Riyaseti Ceiileye
Uzun müddet irfanı memlekete hizmetle
bununla nıünevverammızın perverişyıbı kemal
olmasına' hizmet eden Abdürrahman Şeref Bey
efendi Meclisimize gelmiştir, kendisine beyanı
hosâmedi edilmesini Heyeti Ceiileye teklif ede
riz.
Saruhan
Aydın
Yozgad
Avni
.Bsad
Peyvaz Âli
Gelibolu
Celâl Nuri
(Alkışlar)
HASİB B. (Maraş) — İkide bir ne oluyor?
Meclis teşrifat salonu ımut..
7. ~r Dersim Mebusu Diyab Ağaya izin ve
rilmesine dair Divanı Riyaset lîararı
RpjlS — Dersim Mebusu Diyab Ağanın me
zuniyeti hakkında Divanı Riyaset karan vardır.
Okunacak.
Heyeti Umumiyeye
12 Mayıs 1337 tarihinde üç ay mezuniyetle
dairei ihtihabiyesiıie azimet etmiş ve mezuni
yeti tevarihi muhtelifede on ay daha tenıdidedilerek 14 Haziran 1338 tarihinde hitam bul-
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duğıı halde Meclisi Aliye seksen gün tecavüzle |
3. — Daday Ahzi Asker Şubesi
Muamelât
10 Teşrinievvel 1338 tarihinde iltihak eylemiş
Memuru Şükrü Efendi hakkında Adliye Encü
olan Dersini Mebusu Diyab Ağanın tecavüz
meni mazbatası
ettirdiği müddet Nisabı müzakere Kanununun
REİS — Daday Ahzi Asker Şube Muamelât
maddei mahsusiyle kabili telif görülemediğin
Memuru
Şükrü Efendi hakkında istiklâl Mahden sebebi tecavüzü (mumaileyhten sual edil
!
kcmesince
verilen hükmün tadili çaresi bulunma
mişti. Sureti musaddakası merbut et vapnamedığından müraeaatinin Heyeti Umumiyeye arzı
de son mezuniyetinin hitamını mütakıp harcı
na dair Adliye Encümeni mazbatası vardır. Riız
rahının itası için müracaat ettiği halde bura
nameye alıyoruz.
dan verilmiş olan havaleyi bir ay tenhurla al
dığı ve Meclise iltihak için hareket etmekte
/. — Çorum hapsancsinde mahpus Ahmediken mühasıım aşiretin yol üstünde bâzı vakayı*
oğlu Ali Çavuş hakkında Adliye Encümeni maz
ihdas etmeleri hasabiyie bizzarurc hareket edebatası.
miyerek Hükümete müracaatle jandarma müf
rezesi ikamesinden sonra yola çıkabildiği beyan
REİS — Çorum hapsanesinde mahpus Ahedilmiş ve keyfiyet Divanı Riyasetin 8 Teşri
medoğlu Ali Çavuş- hakkındaki muhakematın
nisani 1338 tarihli Otuz Beşinci îçtimamda te
tesrii talebi dolayısiyle mahkemei aidesinin cel
zekkür olunarak mumaileyhin serd etmiş oldu
bi nazarı dikkati hakkında Adliye Vekâletine
ğu mazeretler müttefikan şayanı kabul görüle
evrakın tevdiine dair Adliye Encümeni mazba
rek keyfiyetin Heyeti (Jmunıiyenin nazarı tas
tası -vardır. Adliye Vekâletine havale ediyoruz..
vibine arzı tensibedilmiştir efendim.
,3 .._.. Ere/ani hapsanesinde mahpus Nikooğhı
B. M. Meclisi Reisvekili
Yuvan hakkında Adliye Encümeni mazbatası.
Musa Kazım
REİS —- Divanı Riyaset mazerp+ini meşru
görmüştür. Geçirdiği müddet için Divab Ağa
nın mezun addini kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir.

10. — MAZBATALAR
1. — Kay seri'd e mahpus bulunan iki yüz
mahkûmun af talepleri hakkında Adliye Encü
meninin mazbatası
REİS — KayseriJde .mahpus bulunan iki
yüz mahkûmun af istirhamları lıakkmdaki va
rakada. mevad ve efali cürmiyeye dair tasrihat
olmadığından taleplerinin reddi baklanda Ad
liye Encümeni mazbatası vardır. .Kuznanmye
alıyoruz.

REİS — Ergani hapsanesinde mahpus Niko. oğlu Yuvan, hakkında hükmü veren İstiklâl
Mahkemesini istihlaf eden Divanı Harb tara
fından muhakemei vicabiyesinin
icrası iktiza
edeceğine dair Adliye Encümeni mazbatası var
dır. Riıznameye alıyoruz.
6'. — Taşköprü Ahzi Asker Şubesi Muamelât
memuru Yüzbaşı Ahmed Muhsin Efendinin af
talebinin reddine dair Adliye Encümeni maz
batası.
'REİS — Taşköprü Ahzi Asker Muamelât
Memura Yüzbaşı Ahmed Muhsin Efendinin affı
hakkındaki teklifin reddine dair Adliye Encü
meni mazbatası var, Riıznameye alıyoruz.

7. — Kayseri hapsanesinde mahpus bulunan
2. —- Antalya livası Encümeni Den mî âzasın
Mülâzimievvei Mehmed Zeki Efendinin affı hak
dan Emin Bey hakkında tâyini muameleye lü
zum olmadığına dair Adliye Encümeni mazba- \ kında validesi tarafından vâki olein müracaatın
lası
I reddine dair Adliye Encümeni mazbateısı.
REİS — Antalya encümen âzasından Emin
Beyin aleyhinde vııkubıüan bir iftiradan, dola
yı yapılmakta olan tahkikat hakkındaki müra
caatı dolayısiyle tâyini muameleye mahal olma
dığına dair Adliye Encümeni mazbatası var,
riıznameye alıyoruz,
I

461

REİS — Kayseri hapsanesinde mahpus Mülâzimievvel Mehmed Zeki Efendinin affı hak
kında validesi tarafından vâki olan müracaatın,
oğlunun affı için validesinin mezuniyeti anlaşı
lamadığından, reddine dair Adliye Encümeni
mazbatası vardır, ruznameye alıyoruz,
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8. — Gazianteb Mebusu Yasin Beyin, Bumkale'de Aşar Kol Memuru esbabı Ali Efendi
ludkkmda tecili takibatta bulunulmasına
dair
kanun teMifi ve Adliye Encümsni mazbatası
(2/546)
REİS — Aşar Kol memurluğundaki suiistimalâttan dolayı gıyaben mahkûm Rumkaleli
Ali Efendi hakkındaki takibatın tecili hakkın
da Gazianteb Mebusu Yasin Beyin müraeaatinin
tecili takibat için bir sebebi meşru olmadığın
dan reddine dair Adliye Encümeni mazbatası
vardır. Ruznameye alıyoruz.
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sahibei istida hüküm ile alâkadar olmadığından,
istidalarının muameleye esas olamıyacağına
nıebni reddi hakkında Adliye Encümeni mazba
tam var. Ruznameye alıyoruz.
12. —~ Rüşvet fiilinden mahkûm Samsun Rü
sumat memurlarından Pandelâki'nin af talebinin
reddine dair Adliye Encümeni mazbatası
REİS — Rüşvet fiilinden mahkûm Samsun
Rüsumat memurlarından Pandelâki'nin affı
hakkındaki müracaatının reddine dair Adliye
Encümeni mazbatası var. Ruznameye alıyoruz.

, 9. — Mahkûm Baytar tsmail Hakkı Efendi
nin affı hakkında validesi tarafından vâki olan
müracaatın reddins dair Adliye Encümeni maz
batası

13. — Kayseri Hapsanesine naklini istiyen
Hacı Mehmed hakkındaki
muamelenin Adliye
Vekâletinden sorulmasına dair Adliye Encümeni
mazbatası

REİS — İstiklâl Malıkemesince mahkûm Bay
tar İsmail Hakkı Efendinin affı hakkında vali
desi tarafından verilen istidanın, validesinin ta
lebi affa vekâleti olup olmadığı anlaşılamadığmdan, reddi hakkında Adliye Encümeni maz
batası var. Ruznameye alıyoruz.

REİS — Kayseri Hapsanesine nakli talebini
havi Sivas Hapsanesinde bulunan Hacı Meh
med'in müracaatının, merkum hakkındaki hü
kümde mahallî ceza tasrih edilip edilmediğinin
Adliye Vekâletinden istifsarı lüzumuna dair
Adliye Encümeni mazbatası var. Adliye Vekâ
letine gönderiyoruz.

10. — Müebbet küreğe mahkûm olup evrakı
Meclise takdim edildiğinden tesrii tetkik talebini
havi Hacı Hasib'in müracaatı üzerine evrakın
Meclisti^.,., bulunamadığına ve kaidei
kanuniyeye
tevfikı muamele olunmasına dair Adliye Enen- .
meni >nazbatası
REİS — Müebbet kürek cezasına mahkûm
olup evrakı Meclisi Âliye takdim edildiğinden
tesrii tetkik talebini havi Konya Hapsanesinde
mahpus Hacı Hasib'in müracaatı dolayısiyle ev
rakı Mecliste bulunamadığından mahallinde
taharriyat icrasına ve evrakı zayi olmuş ise olbaptaki kaidei kanuniyeye tevfikı muamele edil
mesinin mahalline işarı zımnında Adliye Vekâ
letine tebliği lüzumuna dair Adliye Encümeni
mazbatası var. Adliye 'Vekâletine gönderiyoruz.
11. —- Eşkıyaya yataklık maddesinden Bolu'da ikamete memur Mehmed'in zevcesi ve Hakkh'nm pederi tarafından vâki olan af müracaatı
nın reddine dair Adliye Encümeni mazbatası
REİS — Eşkiyaya yataklık maddesinden
dolayı Bolu'da ikamete memur Mehmed'in zev
cesi ve Hakkı'nnı, pederi taraflarından, merkumamn afları hakkındaki müracaatın; sahip ve

14. -~ Kütahya

Jandarma

Yüzbaşısı

Efendinin iadei muhakeme talebi hakkındaki
liye Encümeni

Nuri
Ad

mazbatan

REİS — Kütahya, Jandarma Yüzbaşıların
dan Nuri Efendinin iadei muhakeme hakkındaki
talebinin; evvelce aynı talebi havi istidası üzeri
ne Adliye Kncü menin.ee mazbataya raptan mü
zakeresinin intacına dair zVdliye Encümeni maz
batası var. Ruznameye alıyoruz.
15. — Leylî mektepler talebesinin Müecceli
ydi Askeriye Vergisinden istisnasına dmr kanun
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası
REÎS — Mekâtibi leyliye meccani talebesi
nin Müecceliyeti Askeriye Vergisinden istisnası
hakkındaki lâyihai kanuniyeye dair Muvazenei
Maliye Encümeni mazbatası vardır. Ruznameye
alıyoruz.
16. — Memaliki müstahlasa mulıtacinîne iavizen verilecek olan tohumluk, erzak ve saire için
(500) bin lira, itasına dair kanun lâyihası ve Mu
vazenei Maliye Encümeni mazbatası
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REÎS —• Memaliki müstahlasa muhtacinîne
tavizen verilecek tohumluk ve alâtı ziraiye için
beş yüz bin lira itası hakkındaki lâyihai kanuniyeye dair Muvazene! Maliye Encümeni mazbatası
var. Ruznameye alıyoruz.

liki müstahlasa kanunları vardır, tik defa on
ları çıkaralım.
SALÎH Ef. (Erzurum) — Hakikaten bunlar
memleketin asayişi ile alâkadardırj., Kalbul
olunmasını temenni ederim.

17. — Memaliki müstahlasadaki Ziraat Ban
kası şubelerinin hesdbattna dair kanun lâyihası
ve Muvazenei Maliye Encünmni mazbatası

REÎS — Salih Efendi rica ederim, söz alma
dan söz söyleme...
;: ?s;
Muvazenei Maliye Encümeni Paşaeli'ne gön
derilen jandarmalara verilecek para alıakikmdaki Kanunun anüstacelen müzakeresini talebediyor. Bir defa bunun müstacelen müzakere
sini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın.
Kalbul edilmemiştir efendim. Ruznameye aldık
efendim.

R E Î S — îstihlâs olunan mahallerdeki Ziraat
Bankası şuabat ve sandıklarının varidat ve masarifatı hakkındaki lâyihai kanuniyeye dair Mu
vazenei Maliye Encümeni mazbatası var. Ruzna
meye alıyoruz.
18. — Paşaeli'ye gönderilecek jandarmaların
maasat ve tayınahna dair Muvazen-ei Maliye En
cümeni mazbatasıREÎS — Paşaeli'ye gönderilecek jandarma
ların maaşat ve tayınatma dair Muvazenei Ma
liye Encümeni mazib atası var. Ruznameye alı
yoruz.
CENANI B. (Gazianteb) — Efendim, Paşaeli'ne gönderilen jandarmaların maaşatı hak
kında Encümence Dahiliye Vekilinin huzuru
ile toir kanun yapılmıştır. Malûmuâliniz jan
darmanın bir kısmı Teşrinievvel iptidasında
tahrik edildi. Onlara Teşrinievvel maaşatı ve
rilmek lâzımdır. Fakat maaşlarının miktarı ma
lûm olmadığından maaş verilemiyor. Heyeti
Celileniz muvafık görürseniz (bugünkü ruzna
meye almsm. Bunların maaşlarının teahhura
uğraması münasifoolamaz zannederim, Îki mad
dedir elendim.
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yoagad) — Mema-
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19. — Antalya Belediye Reisi Akif Efendi
nin arzuhaline dair İstida Encümeni mazbatası
REÎS — Antalya Belediye Reisi Akif Efen
dinin istidasına dair İstida Encümeni mazbata
sı'var. Ruznaaneye alıyoruz.
20. — Bursa Mebusu Muhiddin Baha Bey ve
rüfkeasımn,
Ömer Naci Bey merhuthim mah
dumuna hidemah
vataniye tertibindin
maaş
tahsisine dmr kanun teklifi ve Muvazenei Mali
ye Encümeni mazbatası (2A549) ,,.,
REÎS — Şehit Ömer Naci Beyin ailesine ma
aş tahsisi hakkındaki teklife dair Muvazenei
Maliye Encümeni mazhatası var. Ruzı.aaneye
alıyoruz.
Efendim arkadaşlarımızdan bâzıları bir tak
rirle bir Celsei Hafiye akdini talebediyorlar.
Sâmiin lütfen salonu tahliye etsin.

(Îkinci Celse hafidir.)
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CELSE

Bed'i müzakerat; saat : 6,00
REİS — Birinci Reisvekili Hüseyin Avni Bey
KÂTİPLER : Atıf Bey (Kayseri), Hakkı Bey

11. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER
1. — İstanbul'daki
tekaitlerle memurlar
yannamesi

eytam ve eramü ve mü
hakkında Hükümetin be

REİS — Celse alenidir. İcra Vekilleri Kay a se
tinin veçhe hususunda vukubulan teklifini m-z
^eliyorum. Okunacaktır.
1. İstanbul'da eytam ve eramil ve tekaüt
maaşlarının tediyesine devam olunacaktır. Bu
hususta miktarı tahkik olunarak İstanbul bütçesi
ne tahsisat konulacak ve Türkiye Büyük Millet
Meclisinin, tasvibine arz edilecektir.
2. Devairi merkeziydim tatili faaliyet et
mesi dolay isiyle işsiz kalan memurlarımızın hu
kuku müktesebeleri mahfuzdur ve istihdamları
düşünülmektedir. Şimdiden vekaletlerce 'bu gibi
memurların istihkak ve ihtisasları nazarı itibara
alınarak mevcut münhalâta tâyinleri derdesti
tefhimdir.
3. İşbu memurların halihazırdaki vaziyetleri
mezuniyet addedilerek ona göre maaş ve tahsisat
ları tesviye olunacaktır. Bu hususta dahi iktiza
eden tahsisat ledettahkik Meclisi Âliye arz edil
mek üzere İstanbul bütçesine vazedilecektir.
İcra Vekilleri Heyeti Reisi
Hüseyin Rauf
REİS — Bu teklifin heyeti umumiyesi hak
kında Ziya Hurgid Bey, Yasin Bey, Salâhadom
Bey söz istiyorlar.
DURAK B. (Erzurum) — Bu mesele hak
kında söz istiyen arkadaşlarımız vardır ki; söz
lerini söylememişlerdir. Söz vermek lâzım gel irse1
daha evvel onlara vermek lâzımgelir.
REİS —- Efendim arkadaşlarımızın sözi'Mİ
mahfuzdur. Durak Beyin...
DURAK B. (Erzurum) — Hayır bendeniz de
sıra olmadığım söylemiyorum, usulden bahsedivorum,

(Van)

REİS — Efendim .müzakerenin kifayetiue
dair evvelce söz söylenmedikçe buna imkân görü
lemez.
Evvelce söz sırası Melımed Şükrü Bey (Kavahisar) indir. (Vazgeçiyor sesleri)
Sırrı Bey İzmit, söz istiyor musunuz efendim.
SİRRİ B. (İzmit) — Evet efendim.
REİS — Buyurun.
SİRRİ B. (İzmit)
Muhterem efendiler;
İstanbul memurlarının mukadderatını dahi dü
şünmek mecburiyeti vaziyetinde bulunan ve Mec
lisi Âlilerine vekâleten ifayı vazife eden Heyeti
Vekilenin bunu vaktiyle teemmül ederek pişi enzarınıza takdim etmesi hakikaten sayanı takdir
dir. Çünkü; senelerden beri Devletine hizmet et
miş bir kısım •memurinin ceffelkalem hakkı mük
tesebinden mahrum edilmesi, en basit nikah na
zara göre, yani hikmeti siyasiyeye katiyen mü Ha
fidir. Bendeniz öyle zannediyorum ki; bu bahis
üzerinde çok müdavelei efkâra bile hacet yoktur.
Bildiğimiz ve müetemian buna kail olduğumuz
idari sebeplerden dolayı Heyeti Vekilenin bu tek
lifini kabul etmek muvafık olacaktır. Ancak pa
ranın tediyatmcla en evvel Heyeti Oelilelerinin
müsaadesini istihsal ederek tına göre sarfiyatta
bulunması usulü mevzua ahkâmından bulunması
na binaen Hükümetin buna riayet etmesi lâzım
dır. (Bravo sesleri) Tabiîdir ki; bunun hilâfında
hareket etmiyecektir. O halde İstanbul memurla
rının içlerinde birkaç tanesinin mevcudiyetini
farzettiğimiz, bizim âmâli milliyemiz ve mefkure
mize muhalif adamlardan dolayı ekseriyeti külli
yesinin müzayaka! maliye içerisinde bırakılması
doğru değildir. (Pek doğru sada'ları) Hattâ hiyanetine kail olduklarımızın dahi malıkemei aidesinden hüküm sâdır olmadıkça, hakkı müktese
binden onların dahi mahrum edilmemesi lâzimei
adalet icabındandır. Binaenaleyh bu tahrikat dâ
hilinde Heyeti Vekilenin teklifinin kabul edilme
sini bendeniz teklif ederim.
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REÎS — Müzakerenin kifayetine dair on tak
rir vardır.
ZÎYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Aleyhinde
söz söylenmedi. Bendeniz aleyhinde söz söyliyeeeğim.
'
§
REİS — Sıra geldiği zaman söylersiniz.
Riyaseti Celileye
Müzakere kâfidir. Heyeti Vekileııin teklifi
nin reye vaz'iyi e ruznameye geçilmesini teklif
eylerini.
Saruhan
Avni
ZİYA HURŞÎD B. (Lâzistan)
usul hakkında söz söyliyeceğim.
REÎS — Buymam!

- Reis Bey.

ZİYA HURŞÎD 11 (Lâzistan) — Efendiler,
nizamname sarihtir. Bir meselenin müzakeresi
nin kifayetini reye koymak için bir lehte, bir
aleyhte söz söylemek lâzım gelir. Sırrı Bey leh
te söylediler. Bendeniz de aleyhte söylemek is
terim. (Gürültüler) Benden evvel aleyhinde söz
söylemek istiyen varsa söylesin. (Ayale patır
dı lan) Ne vuruyorsunuz efendiler?
REÎS — Efendiler! Bir mesele hakkında
söz alanları cebren ben leh ve aleyhinde ayır
maya mecbur değilim. Ben söz istemiyenlerden
sordum. Söz istiyenlerin 'kısmı âzami gelmedi.
Şimdi müzakerenin kifayetine dair takrir var,
evvelâ bu hususla Ziya Hurşid Beyin sırasına
on kişi var. Kifayeti reye koymadan söz ve
remem. Bu ciheti reyi âlinize vaz'edeceğim.
ZÎYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Kimse
aleyhinde söz söylemedi. Nazarı dikkatinize arz
ederim. Aleyhte bir kişi söz söyliyebilir.
REİS — Müzakerenin kifayeti aleyhinde bir
kişi söz söyliyebilir. Buyurunuz.
ZÎYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Efendiler
ben kürsüye çıktığım vakitte daima görültü
yapıyorsunuz. Bu kürsüde Lâzistan Mebusu
olarak söz söylediğim vakit sözümü kesmek is
tiyorsanız pekâlâ ben de dışarıya çıkarım.
REÎS — Böyle bir şey yoktur.
ZÎYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Ne demek
istiyorlar? Rica ederim izah etsinler.
REÎS — Size bir şey yok, gürültü yapan
lar bana yapıyor. Başka hükmü yoktur.
ZÎYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Mevzuubaihsolan mesele, Nizamnamei Dalhilînin mad
desinde sarihtir. Bu mesele hakkında, müzake-
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•

renin kifayeti hakkında takrir verebilmek için
müzakerenin le(h ve aleyhinde söz söylemek
lâzımdır. Lehte söylense mutlaka onun aleVhinde söz söyliyecek olan zata söz verilecektir.
Bir meselenin mütemadiyen lebinde bulunan
lar iptidadan söz alacak olurlarsa Mecliste dai
ma iskandal olur. (Gürültüler, iskandal olmaz,
geri al sesleri)
TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Bu ne acip
söz? Bu kürsüde böyle söz söylenmez.
REÎS — Müsaade •buyurunuz, beyefendi!
Zatıâlilerinin söz söylemeye hakkı yoktur. Söz
vermedim.
,
ZÎYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Şimdi efen
dim bendeniz iddia -ediyorum k i ; bu mesele
nin lehinde çok söz söyliyen oldu. Nizamname
sarihtir. Eğer aleyhinde söz söyliyeeeklerden
birisi benden evvel sırası olup da söz söyliye
cek ise ben söyliyemem. Benden evvel sırada
olup da aleyhinde hiç kimse söz söylemiyecek
ise bendenizin bu sözü söylemekte hakkım var
dır. Nizamname sarihtir. Binaenaleyh Meclisi
Âli istediği kararı verebilir.
REÎS — Efendim Ziya Hurşid Beyin iza
hatı anlaşıldı. Müzakerenin 'kifayeti aleyhinde
söyleyip söylemekte Meclisi Âliniz karar verir.
Müzakerenin kifayeti aleyhinde söz söylenmedi
diye kendi iddialarına göre Heyeti Aliye karar
veriyorsa mutadır. Bendeniz de kendilerinin
nazarı dikkati âlilerine arz ediyorum. Eğer me
selenin leh veya aleyhinde söz söyliyenleri kâfi
görüyorsanız şu takrir mucibince ka'bul eder
siniz.
Şimdi müzakerenin kifaye^ni. Ziya Hurşid
Beyin fikrini nazarı itibara alarak müzakereyi
kâfi görüp görmemeyi reyi âlinize vaz'ediyo
rum. Müzakerenin kifayetini kabul
edenler
lütfen el kaldırsın; aleyhinde de söylenmiş de
mektir. Kabul edilmiştir.
ZİYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Aleyhinde
ne söylenmiştir?
REÎS — Ne yapayım? Heyeti Oelilenin ka
r a n böyledir. Takrirler var:
Riyaseti Celileye
Bilâmüzakere aynen kabulünü teklif eyle
rim.
Bitlis
^ -;
Yusuf Ziya
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Riyaseti Celileye
Şayanı münakaşa bir cihet ydktur.Müza'kc re
nin kif ay etiyle teklifin kalbulürıü teklif eylerim.
•
Ertuğrul
Necib
Riyaseti Celileye
Heyeti Vekile teklifinin bilâmüzakere reye
vaz'mı teklif ederim.
Trabzon
Nebizade Hamdi
Riyaseti Celileye
Müzakere kâfidir. Heyeti Vekile teklifinin re
ye vaz'iyle ruznameve seçilmesini teklif evlerim,
Saruhan
Avni
Riyaseti Celileye
Müzakere kâfidir. Hükümetin teklifinin reye
vaz'mı teklif eylerim.
Kozan
Mustafa
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Reis Bey! Hükümetin
teklifini reye vaz'ediniz.
REÎS — Efendim bu teklifin tadiline dair
bir takrir mevcut değildir. 0 halde bu teklifin
heyeti asliyesini reyi âlilerine vaz'ediyorum. (Be
yanname şeklinde sesleri)
YASİN B. (G'aziantefo) — Hükümetin beyan
namesi içerisinde bâzı kelimeler vardır. Bizim bu
kararımıza zıttır. Esasat hakkında bize muhalif
kalmıyorlarsa bilâmüzakere kabul edelim.
REÎS — Tadilname verirseniz o suretle olur.
YUSUF Z İ Y A % . (Bitlis) — Müzakerenin
kifayetine karar verildi. Lütfen reye vazı'buyu
run. (Reye sadaları)
R E Î S — Bu, beyannamedir. Heyeti ıımumiyesiini birden reye vaz'edeceğim. Ayrı ayrı değil.
(Reye sadaları)
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Hükümetin teklifi,ay
nen reye vaz'edilecektir.
REÎS — Hükümetin teklifi bir beyanname
dir. Heyeti umumiyesini birden reyi âlinize vaz'edeceğim. Beyanname suretinde müfredatı havi
olan Hükümetin ibu teklifini kabul edenler lütfen
ellerini kaldırsınlar... Ekseriyeti azîme ile kabul
edilmiştir,
SALÂHAD.DÎN B. (Mersin) — Sırrı Beyin
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ifadâtını Hükümet kaibul ediyor mu? Bu bapta
Rauf Beyi kürsüden dinlemek isteriz.
REÎS —-. Hükümet, Meclisin noktai nazarma
ve kararma itaat etmek mecburiyetindedir. Mec
lisin verdiği kararı ve Heyeti Celilenin nazarı
itibara aldığı hususatı, Heyeti Veki'I#, icra ile
mükelleftir.
ZÎYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Meclis, bir
tek para vermiyeeektir. Reis Bey; zapta geçsin.
REÎS — Efendiler, vakit gecikti. İçtimai âti
rııznamesini arz edeyim. Malûmu Âlileri kararı
nız veçhile Pazartesi günü saat yarımda içtima
edeceğiz. Rııznamemizde Men'hubat komisyonları
hakkındaki lâyihai kanuniye ile, Heyeti Vekilenin vazife ve mesuliyetine dair kanun lâyihası
var,
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Reis Bey, ruznanıe
hakkında bir teklifim var.
REÎS — Peki efendim!
Mükellef Etibfba ve baytarlar hakkındaki lâ
yi'hai kanuniye var.
Fenerler idaresi hakkında Muvazene i Maliye1
Encümeni -mazbatası var.
Kadın oynatmak âdetinin men'ine dair teklif
hakkında Lâyiha Encümeni mazbatası var.
îmalâtı Harbiye teşkilâtı hakkındaki lâyihai
kanuniye var.
Aşar Nizamnamesinin tadili hakkında lâyihai
kanuniye var. Bunlar yedi maddedir ve müsta
cel en müzakereleri Heyeti Aliyenjizin kararına ik
tiran etmiştir. Yerlerinize oturunuz rica ederim.
Ruznamenin kararı âlilerine iktiran etmesi mec
buriyeti vardır.
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Ruznameye- mütaalük
bir takririm vardır Reis Bey.
REÎS — Efendim ruznameve dair Şükrü Beyin bir takriri vardır.
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Gayet fakir bir müiâzimin
maaşına dair bir tefsir mazbatası var.
Ufak, bir maddeliktir. Bu adamcağız her gün
buraya gelip gidiyor ve hali de cümlenin malû
mudur. Bu mazbatanın müstacelen müzakeresini
lütfen kabul edin.
REİS — Efendim mütekait bir mülâzimin ma
aşma ait bir tefsir mazbatası var, Kavanini Maliye
Encümeninden
çıkmıştır-.
Bu
adamın
perişaniliğinden bahsederek
Şükrü
Bey bu mazbatanın müstacelen ruznameve alın
masını teklif ediyor. Bunu kabul edenler, yanı
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Pazartesi Ruznamesine ithalini kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsınlar. Kabul edilmiştir, efen
dim.
Pazartesi Hu/namemiz su yedi madde dahilin
dedir.
NEBİL Ef. (Karahisarı Sahih) —: l'sulu mü
zakere hakkında, ruzuameye dair.
REİS — Buyurun.
NEBİL Ef. — Bendeniz bir şey teklif edece
ğim. Meclisi Âliniz kabul edecek olursa ç< k iyi
olacaktır. Ruznamemizde mühim iki madde var
dır. Birisi Menhubat komisyonları ve seyyar mahakimi cezaiye hakkındaki lAvihai kanunivc, di-

geri de Heyeti Vekilenin vazife ve mesuliyeti lâyihasıdır. Pazartesi içtimainin bir celsesinde
diğer bir kanunu, diğer bir celsesinde diğer bir
kanunu müzakere etmek çok muvafık olacaktır.
Bu hususu teklif edilyorum.
REİS — Ruznamedeki mevad; kiraren Heye
ti Celilenizin reyine iktiran etmiştir ve mimara
sırasiyle devam etmektedir. Bir daha, usulen, re
yi «âlilerine vaz'etmeyi fazla görüyorum.
Arz ettiğim ruzname ile Pazartesi günü saat
yarımda içtima efmek üzere Celseyi tatil ediyo
rum.
Hitamı müzakerat; saat : 6,35

3. — Karesi Mebusu Abdülgafur
Efendinin,
Ankara Ziraat Müdürünün
hilafı karar aldığı
harcırah hakkındaki suali ve Dahiliye Vekili Ali
Fethi ve İktisat Vekili Mahmud Esa-d ve İktisat
Tekil Vekili Feyzi Beylerin tahrirî cevapları

menince tetkik ve karara raptedilmek üzere
İktisat Vekâleti Celilesine tevdi olunduğu An
kara Vilâyetinden bildirilmiş olmakla arzı key
fiyet olunur efendim.
9 Mayıs 1338
Dahiliye Vekili
Ali Fethi

Riyaseti Gelileye
Müecceliydi askeriye mukabilinde ziraat edi
len ikişer yüz dönüm araziyi nevahi ve karada
keşif ve tahkik etmek üzere izam edilen Ankara
Ziraat Müdürü Ahmed Bey Meçlisi İdarei vilâyet
kararı mucibince onar lira ücret alması lâzmi iken,
bâzı köylerden fazla ve bilhassa İç nahiyesine
mülhak Susuz karyesinden Cennetoğulla tından
Hasan Hüseyin ve Hatiboğullarmdan diğer Ha
san Hüseyin ağalardan hilafı karar yirmi
şer lira aldığı mevsukan istihbar kılınmış ol
makla keyfiyetin İktisat ve Dahiliye vekâlet
lerinden sualini arz ve teklif eylerim oibapta.
Karası
Abdülgafur
T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine
Zabıt ve Kavanin Kalemi ifadesiyle vâridolan 4 Mayıs 1338 tarihli 34721/254 numaralı
tezkerei aliyeleri cevabıdır :
Müecceliyeti askeriye mukabilinde ziraat edi
len ikişer yüz dönüm araziiyi keşif ve tahkik
etmek üzere izam olunan Ziraat Müdürü Ah
med Beyin fazla harcırah ahzi meselesi hak
kında Karesi Mebusu Abdülgafur Efendi ta
rafından vukubulan istizahı havi mürsel tak
rir üzerine bu bapta icra kılınan tahkikatı mutazamnım evrakın Memurin Muhakemat Encü

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine
10 Temmuz 1338 tarihli Zabıt ve Kavanin
Müdüriyeti 1087/2969 numaralı tezkerei riyasetpenahileri cevabıdır :
Gönderildiğinin Heyeti L'mumiyede bahsoldıığıı iş'ar buyuruları Karesi Mebusu Abdülgafur Efendinin sual takririne ait cevabın heıüz
gönderilmediği ve çünkü vilâyetçe yapılıp gön
derilen evrakı tahkikıyenin ikmali zumumda
daha bâzı kesanm celp ve Vekâlete, izamı için
Ankara Vilâyetine yazıldığı ve eşhası matlûbenin vuru t ve' evrakı tahkikiydi in intacında key
fiyetin arzı tabiî bulunduğu mâruzdur efen
dim.
iktisat Vekili
Mahmud Esad
T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine
19 . XI . 1338 tarih ve 1992/5288 numaralı
tezkereye cevaptır :
Müecceliyeti askeriye mukabilinde ziraat
edilen ikişer yüz dönüm araziyi nevahi ve ku
rada keşif ve tahkik etmek üzere izam edilen
Ankara Vilâyeti Ziraat Müdürü Ahmed Beyin
Meclisi İdarei Vilâyet kararı mucibince on
lira, ücret alması lâzım iken bâzı köylerden hi-
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Jâfı karar yirmi lira aldığı hakkında Karesi I iistimal maddesinden dolayı cünha ile lüzumu
muhakemesine dair verilip Vekâlete irsal edil
Mebusu Abdülgai'ur Efendi tarafından Büyük
miş olan Kararname mazbatası suretinin ken
Millet Meclisi Riyaseti Celilesine muta ve İk
disine bailmühaber tebliğ edilmek üzere 9 Teş
tisat Vekâletine mevdu 30 . IV . 1338 tarihli
rinisani 1838 tarih ve 12312/120 numaralı tez
sual takriri üzerine meselenin tahkik ve işarı
kere ile Ankara Vilâyetine gönderilmiş olduğu
16 Nisan 1338 de Ankara Vilâyetine yazılmış
mâruzdur efendim.
ve bilâbar.a vilâyetten mevrut evrakı tahkikıye
İktisat Vekâleti
2 Eylül 1338 tarihinde Memurin
Muhakemat
Vekili
Tetkik Encümenine takdim edilmişti. Bu defa
Feyzi
encümenden müdürü mumaileyhin kısmen su-

içtimai âti nıznamesi
1,

Zaptı sabık hulâsası

2. — Evrakı varide
istanbul'a ithal olunacak unlar ile hubu
battan alınacak Resim hakkında Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye
istanbul ve mülhakatında tahakkuk ettirilmiş
olan Müsakkafat ve Temettü vergileriyle Te
maşa Vergisine dair lâyihai kanuniye.
Muhacirinden mafüviyatm ilgasına dair He
yeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye
Kanunu Cezayı Askerîde münderiç (düşman
karşısında) tâbirinin tesbitine dair lâyihai ka
nuniye
Mahalli âhara nakledilen eşhasın emvali metrukesine dair lâyihai kanuniye;
Türk - Rus Ticaret ve Konsolosluk muahede
leri akdine memur Heyete Nafıa Vekili Feyzi
Beyin tâyin kılındığına dair İcra Vekilleri Ri
yaseti tezkeresi.
Buhara Sovyet Cumhuriyetinden mevrut tebriknatmeye dair Hariciye Vekâleti tezkeresi.
Tebriknameler
Muhakemat Heyetine âza intihabına dair
tezkere.
Memurin Muhakemat Tetkik Encümeninin
istifanamesi.
Erzurum Mebusu Durak Beyle rüfekasınm
İstanbul ahvaline dair teklifi.
tstilâzedelere tohumluk itası hakkındaki lâ
yihai kanuniyenin acilen müzakeresine dair He
yeti Vekile Riyaseti tezkeresi.
Berayı mütalâa Dahiliye Vekâletince isteni
len İdarei Hususiyei Vilâyat ve Belediye hak

kındaki levayihi kanuniye iade edilmiş ve Dahi
liye Encümenine gönderilmiştir.
Kütüphane Encümeni için intihap lüzumu
tebliğ edilecektir.
Mazbatalar
İsparta Mebusu Tahir Efendinin, Damga
Kanununun tadili hakkındaki teklifin şayanı
müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni maz
batası.
Rauf ve İsmail Sııbhi Beylerin, 2 Teşrinisa
ni 1338 tarihinin îdi Millî addi hakkındaki tek
liflerinin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyi
ha Encümeni mazbatası.
Corum Mebusu Haşim Beyin, Imtiyazatı
mezhebiyenin ilgası hakkındaki teklifinin şaya
nı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni
mazbatası.
Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemali Be
yin, müddeiumumilerin maiyetlerine jandarma
itası hakkındaki tekliflerinin şayanı müzakere
olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası.
Yozgad Mebusu Bahrî Beyin, Karamağara
nahiyesi müdürü iken şehidedilen Tevfik Efendi
ailesine maaş tahsisi hakkındaki teklifinin şaya
nı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni
mazbatası
Besim Atalay Beyin, Harekâtı Milliyenin
başlangıcında hüsnühiznıet edenlerin istiklâl
Madalyasiyle taltiflerine dair teklifinin şayanı
müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni
mazbatası.
Siird Mebusu Mustafa Sabri Efendinin, Hiyaneti Vataniye Kanununa mütaallik teklifinin
reddine dair Lâyiha Encümeni mazbatası?
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