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Münderecat 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Sualler 
1. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, 

Aleksandros'un develerine dair Maliye Ve
kâletimden sual takriri 

2. — Siird Mebusu Mustafa Sabri Efen
dinin, Çal kazasının umuru iktisadiyesine 
dair İktisat Vekâletinden sual takriri 

3. — Âzayi kiram muamelâtı 
1. — Adliye Encümeni azdığına Saru-

han *Mebusu Refik Şevket Beyin intihabe-
dildiğine dair Beşinci Şube Riyaseti tez
keresi 

2. — Mebuslardan 
rilmesine dair Divanı 

4. — Layihalar 
1. — Lozan Heyeti Murahhasası masari

fi için Hariciye Vekâleti bütçesine yüz bin 
liralık tahsisat vaz'ma dair kanun lâyihası 

2. — Düşmandan kurtarılan yerlerde
ki düyunata dair kanun lâyihası 

5. —Teklifler 
1. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı 

Beyin, Mütekaidin, eytam ve eramil maa-
şatı senedatmın puldan istisna edilmeleri
ne dair kanun teklifi (2/625) 

2. — Gazianteb Mebusu Yasin Beyin, 
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Sayfa 
Evlâdı şühedanın mekâtibi leyliyeye mec-
canen kabulleri hakkında kanun teklifi 
(2/626) 40 

6. — Tezkereler 40:45 
1. — Bankı Osmani memurlarından yüz

de bir hesabiyle Müecceliyeti Askeriye Ver
gisi alınıp alınmıyacağının, Müecceliyeti 
Askeriye Vergisi Kanununun üçüncü mad
desinin tefsiri suretiyle halledilmesine dair 
İcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi 40 

2. — Hiyaneti vataniyeden gıyaben ida
ma mahkûm Akçeova Müdürü Süleyman 
ile vicahen onar seneye mahkûm Tahsin 
ve Eşref haklarındaki evrakı hüknıiyenin 
gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tez
keresi . 40 

3. — Mecruh gazilerin terfih ve ikdar-
ları hakkında îcra Vekilleri Heyeti Riya
seti tezkeresi 45 

4. — Encümeni Müşaverei Maliyeye 
Meclisten iki âza mtihabolunmasına dair 
Maliye Vekâleti tezkeresi 45,47:48 

7. — Takrirler 41,42 
1. — Saruhan Mebusu Avni Beyle ar

kadaşlarının, Ziraat Bankası bütçesinin 
müstacelen müzakere edilmesine dair tak
riri 41:42 
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REtS — ikinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Süleyman Sırrı Bey (Yozgad), ibrahim Bey (Mardin) 
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edildiğine dair Suruç kazasında Seyhan-
h Aşireti Reisi Mustafa Ağa ile arkadaş
la rmdan mevrut telgraf 40 

J 2. — Lozan Konferansında ismet Pa-
I şadan !ba§ka kendi namlarına söz söyliye-

eek 'hiçbir 'kimseyi tanımadıklarına dair 
İpsala havalisi Hıristiyanları namına, Kos-
ti imzasiyle mevrut telgraf 40:41 
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2. — Kastamonu Mebusu Abdülkadir 
Kemali (Beyin ve Erzurum Mebusu Salih 
Efendi ile arkadaşlarının, Ceza Kanunu
nun 203 neü maddesine zeyledilecek me-
vad hakkındaki teklifi kanunisinin ruz-
nameye alınmasına dair takriri 42 :45 

8. — Muhtelif evrak 40 
1. — Orduya elli dört hayvan hediye 

REİS — Efendim Ekseriyet hâsıl oldu. 
Celseyi açıyorum. Zaptı sabık hulâsası okuna
caktır. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci Celse 
Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretlerinin tah

tı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası 
kıraat ve aynen kabul olundu. Berayı teftiş İz
mir'e azimet eden Sıhhiye ve Muaveneti İçti
maiye Vekâleti Vekili Doktor Tevfifc Rüşdü Be
yefendiye Maarif Vekili İsmail Safa Beyefendinin 
vekâlet edeceğine dair İcra Vekilleri Riyaseti 
tezkeresi okundu. Maraş Mebusu Hasib Beyin, 
Maraş İdadisi mualimlerinden Hayrullah Efen
di ailesine hidemati vataniye tertibinden maaş 
tahsisine dair 'teklifi kanunisi Lâyiha Encüme
nine, Erzincan Mebusu Hüseyin Beyin, Erzin
can'da mevkuf Hüseyin Ağanın maluliyetine 
binaen affı esbabının isti'kmaiine ve Trabzonlu 
Remzi Efendiye aidolup müsadere olunan altın
ların iadesine dair temenni takrirleri Adliye 
Vekâletine, Suruç kazası halkından mevrut tel
grafın Heyeti Murahhasaya tebliği hakkındaki 
Urfa Mebusu Pozan Beyin takriri Hariciye Ve
kâletine, Batum Mebusu Ali Rıza Efendi ile el
li beş refikinin, Doktor Behçet 'Sabit Beyin 

Sıhhiye Vekâletince taltifine dair temenni tak
riri Sıhhiye Vekâletine, Filistin'deki, Musevi 
mandasının Türkiye Devletine itası istirhamını 
havi ariza Hariciye Vekâletine, Ali Sırrı bini 
Hilmi'nin bakıyei müddeti cezaiyesinin affı 
hakkında Heyeti Vekileden mevrut lâyihai ka
nuniye Adliye Encümenine, Tayınat ve yem 
Kanununun tadili hakkındaki lâyihai kanuni
ye Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye en
cümenlerine, Mülkiye Harcırah Kararnamesinin 
onuncu maddesinin tefsiri hakkında Heyeti Ve
kileden mevrut tezkere Kavauini Maliye Encü
menine, Takdirname ile taltif Kanununun tef
siri hakkındaki tezkere Müdafaai Milliye Encü
menine havale edildi. Memaliki müstahiasadan 
avdet eden İktisat Vekili Mahmud Esad Bey
efendinin Pazartesi günü memaliki müotahlasa 
ahvali iktisadiyesine dair izahatta bulunması 
kabul edildi. Encümenlerden mevrut mazbata
ların bir kısmı ruznameye alınarak bir kısmı 
da aidoldükları vekâlet ve encümenlere havale 
olundu. Hiyaneti vataniye ile mahkûm Kanfbur 
kızı Marya, İmam İbrahim Efendi, Yahyaoğlu 
Hasan, iMualim sıdkı, Çerkez Musa, Belediye 
Çavuşu Ali, Tahsildar Yusuf haklarındaki hü
kümlerin tasdikine ve Abdurrahmanoğlu Os
man hakkındaki hükmün ref'ine ve Bafralı Ta
lât Efendi ile Mustafaoğlu Ali Başo'nun ba-
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kıyei müddeti eezaiyelerinin atlarına dair Ad
liye Encümeni mazbataları müzakere ve kabul 
olundu. Hakkı Çavuş zevcesi Urkuş hakkındaki 
hükmün ref'ine dair*-mazbata reddolunarak tek
rar Adliye Encümenine havale edildi. Jandar
ma yüzbaşılarından Halim ve Nuri Efendilerin 
derhal, tahliyeleri hakkındaki takrir reddedi
lip Hiyaneti vataniye müerimininden bir kıs
mının affı hakkındaki Kanunun tefsirine mü-
taallik mazlbatanm Pazartesi günü tereihan mü
zakeresi karargir oldu. 

Memurin Muhakemat Tetkik Encümeriiyle 
Heyeti için geçen içtimada yapılan intihapta 
ekseriyet, olmadığından intihabın tecdidine ka
rar verildi. 

Varidat Kanununun müzakeresine devam 
olunarak üçüncü maddesi aynen, dört, beşinci 
maddeleri Muvazenei Maliye Encümeninin son 
tashihi veç/hile kabul olunarak Pazarte&i günü 
İçtima olunma!k üzere Celseye nihayet verildi. 

Reis Kâtip Kâtip 
Musa Kâzım Süleyman Sırrı tbrahim 

2. — SUALLER 

1. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, müte
kaidin maaşatvna dair sual takriri Maliye Ve
kâletine havale edilmiştir. 

2. — Sür d Mebusu Mustafa Sabri Efendi
nin Çal kaoMmn ahvali iktisadiy esine dair sual 
takriri İktisat Vekâletine havale edilmiştir. 

REİS — Efendim, zaptı sabık hakkında söz 
istiyen var mı? (Hayır, sacla!arı) Zaptı sabık 
aynen kabul edilmiştir. 

SALİH Et'. (Erzurum) — Müsaade buyu
rursanız bir şey arz edeyim. 

ÜEİS __ Buyurun. 
SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim, Kanu

nu Cezamızın yolsuz bir kaç maddesinin ıslah 
ve tadili hakkında Abdülkadir Kemali Bey
efendinin iki sene evvel bir takriri vardı ki, 
hürriyeti şahsiyeye taallûk eden bir keyfiyet
tir. Bir mesele süratle müzakere edilmediği için 
halkın ve birçok kimselerin hukuk ve hürri
yeti şaıhsiyeleri çiğnenmektedir. Çok istirham 
ederim ki, beyefendiler bizim kanunlanmızda 
ıslahı, tadili icabeden birçok .maddeler vardır. 
Ezcümle bir şey hikâye edeyim : 

12.1338 O : 1 
Abdülkadir Kemali Beyin teklifinin sürat

le müzakeresi hakkında yirmi imzalı bir tak
rir veriyorum. Bundan üç sene evvel, üç sene 
hapse mahkûm edilmiş bir şahıs, sülüsanı müd
deti cezaiyesini ikmal ettiği için bakıyei müd
deti cezaiyesi Meclisi Âlinin kararı île affedili
yor. Herif yirmi sekiz ay yatıyor, 28 ay yat
tıktan sonra çıkıyor. Çıkınca (1300) tevellüt-
li'fâün, askersin diyorlar. Başüzerine deyip do
kuz ay askerlik ediyor. Üç ay evvel terhis edili
yor, memleketine geliyor. Vaktiyle mahkûm, edil
miş, verilen hüküm Mahkemei Temyize gidiyor, 
Mah.kem.ei Temyiz bunlar hakkında gadir yapıl
dığı için hükmü nakzediyor. Adliye bu adamı be-
tekrar getiriyor, hapsediyor ve diyor ithama! 
avdet etmiştir. Herif diyor ki, «Ben yirmi sekiz 
ay yattım, affedildim, çıktım. Asker oldum. As
kerlikten terhis olundum, memleketime geldim.» 
İthanıat avdet etmiştir. Şimdi yine içeriye gire
ceksin diyorlar. O diyor ki, süratle mahkememi 
icra eldiniz. Buna cevaiben diyorlar ki, senin bir
kaç arkadaşın vardır. Onların hayat ve mematları 
meçhuldür, yerlerini bulamıyoruz. Bulduğumuz 
vakit sizi muhakeme edeceğiz. 

Geçenlerde arkadaşlarımızla hapsaneyi teftiş 
için gitiğimizde o hapsanenin içerisinde pislikler, 
lâğımlar arasında yatan Ibu adam birkaç arkada
şımıza inim inim inliyerek bunu anlattı. Hapsane 
Müdiriyetine çılftım, meseleyi 'sordum, dedi ki : 

«Efendim affedilmiş, asker olmuş, terhis* edil
miş. Şimdi hüküm nakzedildiği için ithama*. av
det etmiştir. Üç aydır yatıyor. İhtimal ki, üç ay 
daha yatacaktır.» 

REFİK ŞEVKET B. (Samban) — Bu ruz-
nameye mütaallik değil. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Rica ederim, ruz-
nameye dairdir. Riea ediyorum, o madde hakkın
da Ibir teklifim vardır. Abdülkadir Kemali Beyin 
teklifi hakkında yirmi, yirmi bir imzalı teklifim 
var. Bunun müistacelen müzakeresini rica ederim 
ve esasen teferruat üzerinde değil, böyle esasat 
üzerinde Meclisi Âlinin kanunlarımızı bir an ev
vel ıslah etmesini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim. Abdülkadir Kemali Beyin 
teklifi kanunisi evrakı varide meyanmdadır. Za
ten onun tacili müzakeresi hakkında iki takrir 
vardır. Bunu esasen müzakere edeceğiz. 

SALİH 'Ef. (Erzurum) —Bugün müst acelen 
olsun. 

39 — 

http://Mah.kem.ei


î : 162 
4. — LÂYİHALAR 

25. 

1. — Lozan Heyeti Murahhasası masarifi için 
Hariciye Vekâleti bütçesine yüz bin liralık tah
sisat vaz'ına dair kanun lâyihası 

REİS —, Lozan'da Ibulunan Heyeti Murah
hasa için Hariciye bütçesine yüz bin lira tahsisat 
itasına dair Heyeti Vekileden mevrut tezkere var. 
Muivazenei Maliye Encümenine. 

2. —Düşmandan kurtarılan yerlerdeki düyu-
nata dair kanun lâyihası 

REİS — Düşmandan kurtarılan mahallerdeki 
idüyunata dair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai 
kanuniye Kavanini Maliye Encümenine.. 

12.1338 O : 1 
I REİS — Gazianteb Mebusu Yasin Beyin, Me-

kâtibi Leyliyeye talebe kabulü hakkındaki teklifi 
kanunisi Lâyiha. Encümenine havale edilmiştir. 

6. TEZKERELER 
1. —Bankı Osmani memurlarından yüzde bir 

hesabiyle Müecceliyeti Askeriye Vergisi alınıp 
alınmıyacağının, Müecceliyeti Askeriye Vergisi 
Kanununun tefsiri suretiyle halledilmesine dair 
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi 

REÎS — Bankı Osmani müstahdemininden 
yüzde bir hesalbiyle Müecceliyeti Askeriye Ver
gisi "alhzine dair Heyeti Vekileden mevrut tefsir 
tezkeresi Kavanini Maliye Encümenine ı 

2. — Hiyaneti vataniyedent gıyaben idama 
mahkûm Akçeova Müdürü Süleyman ile vicahen 
onar seneye mahkûm Tahsin ve Eşref hakların
daki evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair Adli 
ye Vekâleti tezkeresi 

REÎS — Hiyaneti vataniye ile mahkûm Akçe
ova Müdürü Süleyman ile rüfekası hakkında Ad
liye Vekâletinden mevrut evrakı hükmiye Adliye 
Encümenine. 

5. — TEKLİFLER 

i. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
Mütekaidin, eytam ve eramil maaşatı senedatı-
nm puldan istisna edilmelerine dair kanun teklifi 
(2/625) 

R E İ S — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Be
yin, Damga Nizamnamesinin muafiyet kısmına 
dair teklifi kanunisi Lâyiha Encümenine. 

2. — Gazianteb Mebusu Yasin Beyin, Evlâdı 
şühedanın mekâtibi leyliyeye meccanen kabulleri 
hakkında kanun teklifi (2/626) 

8. MUHTLIF EVRAK 

1. — ()rduya elli dört hayvan hediye edildiği
ne dair Suruç kazasından Seyhan Aşireti Reisi 
Mustafa Ağa ile arkadaşlarından mevrut telgraf, 

REİS — Orduya elli dört hayvan ihda edildi
ğine dair Suruç'tan telgraf var okunacak : * 

Ankara'da B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Misaki Millîmizin istihsalini temin, din ve namu

sumuzu şeref ve haysiyeti millîmizi tarsin etmek, 
mübarek şühedamızın kaniyle yuğrulan ana vata
nımızı hunhar düşmanın mülevves ve pis ellerin
den kurtarmak için azmi Hudapesendane ile çar
pışmak suretiyle nâmesbuk bir zafere nail olan 
muhteşem ordumuzun mükemmel teçhizatı harbi-
yesine zamime olmak niyetiyle ve kaza Kayma
kamı Şevket Beyefendi marifetiyle bilmubayaa 
Urfa 'da Süvari Livasına ve Ahzi Asker Şubesine 
teslim, olunan, elli dört hayvanın o mübeccel ordu
ya tarafımızdan ihda edildiğini arz eyleriz, fer
man, 
Suruç kazası Seyhanlı Dinli Aşireti 

Aşireti Reisi Reisi Eşraftan 
Mustafa Mehmed Ali 

Budac Cemil S ey hani] 
Aşireti Reisi Belediye Reisi 

Hacim Mehmed Faruk 
Dinli Aşiretinden Eşraftan 

Mehmed Hacı Osman 
Eşraftan Dinli Aşireti Reisi 
Abdülkerim Ramazan 

Budac karyesinden 
Mehmed 

REİS — Divanı Riyasetçe teşekkür yazılır. 
ÂLİM Ef. (Kayseri) — Dahiliye Vekiline bir 

sual takriri verdim. Hâlâ cevap vermedi. Gelsin. 
Cevap versin. 

2. — Lozan Konf er asında İsmet Paşadan baş
ka İçendi namlarına, söz söyliyecek kimseyi tanı
madıklarına dair İpsala havalisi Hıristiyanları na
mına Kosti imzasiyle mevrut telgraf. 

REİS — Lozan Konferansında namlarına hak
kı kelâm sahibi olarak yalnız İsmet Paşayı tanı
dıklarına dair İpsala Hıristiyanlarının telgrafı 
var. 
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NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — iki tane 

Murahhasımız, bir de Başmurahhasımız vardır. 
Ankara'da Büyük Millet Meclisi Riyaseti 

Celilesine 
Biz Trakya Hıristiyanlar! asırlardan beri 

Türkiye'nin cenahı refet ve sıyanetinde mesuda -
ne yaşıyoruz. Lozan Konferansında birtakım 
ecnebiler tarafından Türkiye'deki •akalliyetlerin 
hukuku namiyle idarei kelâm edildiğini haber 
aldık. O heyette namımıza hakkı kelâm sahibi 
olarak yalnız İsmet Paşayı tanıyoruz. Bundan 
gayri bizim hesabımıza serd edilecek müddeiya-
tı keenlemyekûn addederiz. 

Ispala havalisinde 
Hıristiyanlar namına 

Kosti 

SALİH Ef. (Erzurum) — Heyeti Murahha-
samıza tebliğ edilmesini teklif ediyorum. 

REİS — Hariciye Vekâletine tevdi ediyoruz. 

7. — TAKRİRLER 

1. — Saruhan Mebusu Avni Beyle arkadaşla
rının, Ziraat Bankası bütçesinin müstacelen mü
zakere edilmesine dair takriri 

REİS — Efendim, Ziraat bankaları bütçesi
nin sureti müzakeresi hakkında Saruhan Mebusu 
Avni Beyle rüfekasmm takriri var, okunacak : 

Riyaseti Celileyc 
Ziraat. Bankasının istihlâs olunan mahallere 

ait bütçesi bir ay evvel ihzar ve müstaceliyet ka-
rariyle ruznamei müzakerata ithal edildiği halde 
bâzı mevaddı mühimmenin takaddümü dolayısiy-
le bugüne kadar müzakeresi teahhur etmiştir. 
Bankanın, oralardaki teşkilâtı bu bütçenin neticei 
kabulüne taallûk etmesinden şube ve sandıkları 
devrei faaliyete sevk edilememiş ve muhtacı mu
avenet olan ahali cidden acınacak bir halde bu
lunmuştur. Binaenaleyh mezkûr bütçenin elyevm 
müzakeresini temenni ederiz efendim. 

23 . XII . 1338 

Saruhan 
Avni 

Canik 
Hamdi 

Gene 
Hamdi 

Mardin 
Necib 

Sinob 
Abdullah 

Kastamonu 
Hasan Basri 

Sinob 
Hakkı Hami 

Maraş 
Hasib 

Yozgad 
Bahrî 

Mardin 
Midhat 

Kastamonu 

Gene 
Ali Vâsıf 

Kângırı 
Abdülkadir Kemali Said 

Muş 
Osman 
Bayezid 

Şevket 
Çorum 

Okunamadı 
Biga 

Mehmed 
Biga 

Hamdi 
Kütahya 

Besim Atalay 
Ardahan 

Hilmi 
Erzurum 

İsmail 

Menteşe 
Ahmed 
Ergani 

Nüzhet 
Bursa 
Necati 

Tokad 
Mustafa 

Muş 
Ahmed Hamdi 

Kütahya 
Seyfi 

Erzurum 
Mustafa Durak 

Amasya 
Ali 

Van 
Tevfik 

Kângırı 
Yusuf Ziya 

Dersim 
Mustafa 

Erzincan 
Tevfik 
Bolu 

Abdullah 
Erzincan 

Okunamadı 
Kastamonu 

Hulusi 
İsparta 
ibrahim 

Batum 
Ali Rıza 

içel 
Şevki 

Erzurum 
Nusrat 

RElS — Efendim memaliki mustahlasa Zi
raat bankaları bütçesinin bugün müzakeresi tek
lif ediliyor. 

ALI SÜRURI Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim her gün böyle bir talep karşısında ka
lıyoruz, filân meselenin takdimen ve tercihan 
müzakeresini teklif eylerim. Fakat bundan ev
vel Meclisi Âli'nin karariyle takdimen ve ter
cihan müzakeresi takarrür etmiş mütaaddit me-
sail vardır. Böyle her gün geçen kararımızı nak
zedersek hiçbir iş görmek imkânı yoktur. Böyle 
teklifler kabul olunabilir. Şu kadar ki, bundan 
evvel takdimen ve tercihan kabul olunan me-
vaddm müzakeresinden sonra olmak üzere kay
dı konulsun. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Zaten ta
karrür etmiştir. Takarrür eden şekil dairesinde 
muamele yapınız. 

RElS — Bugün İktisat Vekilinin izahat ver
mesi kabul edilmiştir. 

ALI SÜRURI Ef. (Karahisarı Şarki) — Ma-
lûmuâlileridir ki, Nizamname mucibince her 
hangi bir meselenin müstacelen müzakeresini 
teklif etmek ancak içtimai âti için caiz olabi
lir. Nizamnamede müsarrahtır. Makamı Riyaset 
salâhiyetini istimal etsin. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim 

-AA. 



Ziraat Bankası bütçesinin takdimen ve tereihan 
müzakeresi için mütaaddit kararlar vardı. Bi
naenaleyh o kararları iptal edecek bir karar it
tihaz edilmedi. Eğer böyle devir yapıyorsak bâ
tıldır. Ali Süruri Efendi güzel buyuruyarlar. Fa
kat bunları numara sırasiyle yaptığımız zaman 
ilk numara buna isabet edecektir zannediyorum. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — REÎS Bey bir 
hafta evvel Zonguldak kömürleri rüsumunun il
gasına dair bir takririm vardı. Hâlâ müzakere 
edilmedi. (Gürültüler) 

REÎS — Efendim mesele gayet vazıhtır. Bu
gün için müzakeresi takarrür etmiş mesail var
dır. Bunun da bugün müzakeresinin reye vaz'o-
lunması teklif olunuyor. Halbuki ruznamede 
İktisat Vekilinin izahatı vardır. Sonra hiyaneti 
vataniye müerimininden bir kısmının affı hak
kındaki mazbataların bugün için okunması asa
biyetle kabul edildi. Nevahi Kanunu da bugün 
içindir. Binaenaleyh... 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib). ••— Ziraat 
Bankası bütçesi daha evveldir. 

REÎS — Efendim Ziraat Bankası bütçesinin 
müzakeresi evvelce karara iktiran etmiş ise me
sele yoktur. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Hepsin
den evvel Heyeti Umumiyenin kararma iktiran 
etmiştir. î lk defa bu müzakere edilecektir. Çün
kü bu mesele mühimdir. îhmal edilemez, zira 
istihlâs olunan yerlerde banka şubeleri açama
mıştır, muamelât metruktür. En evvel bunun 
müzakeresi lâzımdır. 

REÎS — Efendim evvelce karar var ise me
sele yoktur. (Var sesleri) Şu halde reye vaz'et
meye lüzum yoktur. 

Efendim bugün müzakeresi takarrür eden 
Hiyaneti vataniye müerimininden bir kısmının 
affına dair bir kanun vardır. Şimdi Ziraat Ban
kası bütçesinin müzakeresini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. 

Efendim takdimen müzakeresi kabul edilen 
mesailin müzakeresinden sonra Ziraat Bankası 
bütçesinin müzakeresi kabul edildi. 

2. — Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemali 
Beyin ve Erzurum Mebusu Salih Efendi ile ar
kadaşlarının, Ceza Kanununun 203 ncü madde
sine zeyledilecek mevad hakkındaki teklifi kanu
ninin müzakere edilmesine dair takriri. 

REÎS — Ceza Kanununun 203 ncü maddesi-
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ne müzeyyel mevaddı kanuniyenin bugünkü içti-
mada takdimen müzakeresine dair Abdülkadir 
Kemali Beyle rüfekasınm takriri var okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Ceza Kanununun 203 ncü madedsine zeyledi

lecek mevad di kanuniye hakkındaki teklifimin 
1338 senesi Kânunuevvelinin yirmi beşinci Pa
zartesi günkü ruznamede her meseleye takdimen 
müzakere edilmesini teklif ederim. 

23 Kânunuevvel 1338 
Kastamonu Mebusu 
Abdülkadir Kemali 

îşbıı teklife iştirak eyler ve Pazartesi günü 
müzakeresini teklif eyleriz. 

Erzurum Canik Kângırı 
Mehmed Salih Nafiz Yusuf Ziya 

îçel Yozgad Yozgad 
Mehmed Sami Fayyaz Âli Rıza 

Amasya Kastamonu Yozgad 
Rıza Sabri Bahrî 
Aydın Sinob Trabzon 
Tahsin Hakkı Hami Ali Şükrü 

Karahisarı Sahip Kângırı İsparta 
Ömer Lûtfi Behçet Tahir 

Canik Muş Siird 
F-Iamdi Abdülgani Hacı Nuri 

Erzincan Canik Ergani 
Mîr Hüseyin Şükrü Mahmud 

Adana Anteb Ertuğrul 
Mehmed Hamdi Ragıb Halil 

Maraş Ergani Malatya 
liüşdü Emin Lûtfi 
Siird Antalya Kayseri 
Şaliiı Ali Vefa Âlim 
Denizli Malatya Siverek 

Mazlum Baba Sıdkı Ziyaeddin 
Erzurum İsparta Bitlis 

Mehmed Nusrat Mehmed Nâdir Sadullah 
Canik Çorum 
Emin Abdurrahman Dursun 

Elâziz Siird Bolu 
Naci Halil Hıüki Abdullah 
Urfa Kastamonu İzmir 

Pozan Hulusi Enver 
Amasya Bayezid Ergani 

Ali Mehmed Nüzhei 
Dersim Karahisarı Sahib Oltu 
Mustafa Mustafa Yasin 
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Bayezjd 
Şevket 

Karahisarı Ş< 
Mustafa 

Muş 
Osman Kadri 

Kütahya 
Besim At al ay 

Yan 
Tevfik 
Biga 

Mehmed 
Edirne 
Faik 
Klâziz 
Feyzi 
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Karahisarı Şarki 

ırki 

Maraş 
Mehmed Hasib 

Bitlis 
Resul 
Muş 

Ahmed Hamdi 
Trabzon 

NTebizade Hamdi 

Vasfi 
Kütahya 

Seyfî 
Sivas 
Taki 
tçel 

Şevki 
Siird 

Neemeddin 
Ardahan 

Hilmi 
Tokad 
Vasfi 

Ergani 
Mahmud 

ALİ SÜRUIİİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim, Abdülkadir Kemalî Bey arkadaşımızın 
bu tekliflerinin çok mühim olduğunu birçok ar
kadaşlar söylediler. Hakikaten yaptıkları teklif 
şayanı müzakere ve şayanı kabuldür. Buna 
şüphe yoktur. Ancak Kemalî Bey arkadaşımız 
Nizamnamenin kendilerine bahşettiği salâhiyete 
istinaden Adliye Encümeninden vaktinde çık-
mıyan bu teklifin doğrudan doğruya Heyeti 
Umumiyede müzakeresini talebetmiş, Heyeti Ce-
lileniz de kabul buyurmuştur. 

SALİH Ef. (Erzurum) — O da haklıdır. 
AL! SÜRURİ Ef. (Devamla) — Evet hak

kıdır. Fakat zannediyorum ki, kendileri de tes
lim buyururlar ve itiraz etmezler. Teklif çok 
mühim olmakla beraber buna doğrudan doğ
ruya Heyeti Umumiyenin vaziyed etmesi, her 
halde muvafık olmasa gerektir. Şu halde âza
mi bir hafta zarfında Heyeti Celilenize iade 
ve takdim olunmak üzere müstacel en berayı 
müzakere Adliye Encümenine tevdi buyrulma-
sını bendeniz teklif ediyorum. 

Beyefendiler bu, ufacık bir mesele değil
dir ve Kemalî Bey arkadaşımız da arzu eder
ler ki, üc beş gün daha kalsın. Zaten bu ka
dar müddet kalmış. O vakit salim ve güzel 
bir surette bu kanun çıksın. Çünkü ufak bir 
kanun değildir, muvakkat bir kanun değildir. 
Kendilerinden rica ediyorum, bir hafta müddet
le Adliye Encümenine gitsin, kendileri de ha
zır bulunsunlar. Adliye Encümeni bunu inta-
cetsin. 

ABDÜLKADİR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
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—• Arkadaşlar, Ali Sururi Efendi teklifleriyle 
diyorlar ki, iki seneden daha fazla bir zaman
dan beri bu teklifi tetkik etmedik; hakkı te
neffüsü tazyik altında yapıyordunuz; 7 - 8 gün 
daha bu tazyika tahammül ediniz. Efendiler; 
kanunum mmelekette adaletle alâkadar bir usul 
teminine doğru atılacak mühim bir adım ola
caktır. Bunu temin etmedikçe, adaletin millet 
iein esaslı bir şey olduğunu temin etmedikçe 
ne Ziraat Bankasından, ne başka bir şeyden, ne 
de mühim ve büyük işlerden hiçbir muvaffaki
yet ve bir netice elde edemeyiz. (Doğru sadaları) 
Binaenaleyh her şeyden evvel iddia ettiğimiz 
hususatm teyidini Kanunu Cezaya ilâve edil
diği takdirde temin edecek olan 7 maddelik' zey
lin mutlaka kabulü lâzımdır. Buna Adliye En
cümenine biz iki sene evvel verdik. Adliye En
cümeni lüzumu Kadar ehemmiyetle; talâkki et
medi. Altı ay evvel buraya geldim, dedim 
ki, efendililer, sizin müekkillcrinizin hakkiyle 
alâkadar olduğu bir kanun teklif ediyorum. 
Rica ederim, birçok işleri bulunması dolayısiyle 
bu kanunu Adliye Encümeninden çıkarmanın 
imkânı olmuyor. Bunu alın ve Heyeti Umumi
yenin ve Meclisin malı yapın, dedim. O va
kit olmaz, dediniz Adliye Encümeninin birçok 
işleri vardır. Zararı yok, çalışsın dediniz ve 
müsamaha ettiniz. Fakat efendiler, bir altı ay 
daha geçtikten sonra yine buraya geldim. Mec
lisi. Âli Adliye Encümeninden çıkmayacağını 
anladı ve kendisine mal ettikten sonra bu Cu
martesi değil geçen Cumartesi ruznamesine kon
ması. kararlaştırıldı. Anlamıyorum ki, bu mese
lenin taliki yollarına gidilmesindeki esbabı. 

Biz hak istiyoruz, hürriyet istiyoruz, hayat 
istiyoruz. Bunu teinin etmek lâzımdır efendi
ler; bunu temin edecek bir noktai nazardan 
benim teklif ettiğim mevaddı kanuniyedir. 
Bunun her şeye takdimen müzakere edilmesi lâ
zımdır. Hiçibir vakit tehir etmemek mecburi
yetindesiniz, bir saniye faile encümene gitmesi
ne razı değilim. Mesuliyeti tarihiyeyi kabul et
miyorum. 

ZİYA B. (Sivas) — Mesuliyeti tarihiye Ali 
Sururi Efendinindir. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) ~ 
Efendim Heyeti Celileye şurasını arz ederim 
İd; yedi maddeden ibaret olan 'bu teklifin be
her maddesinin müzakeresinde birçok tadil 

AO "-
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teklifleri verilerek -her vakit olduğu gi'bi 
yine tasnif için Adliye Encümenine gidecektir. 
Binaenaleyh hir haftalık meseledir. Bir hafta 
zarfında encümen 'bunu intacedecektir. 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Müzakeresine 'başlansın da ondan sonra ieab-
ederse gitsin, hürriyeti şahsiye yoksa o 'başka... 

REİS — Efendim, diğer bir takrir daha 
vardır. Bu lâyihai kanuniyenin müstaeelen 'mü
zakeresinin tâyini esamiyle reye vaz'ı teklif 
ediliyor. (Gürültüler) 

NEBÎL E l (Karaihisarı Sahih) - - Ziraat 
Bankası Kanunundan evvel mi, sonra mıf 

Riyaseti Celileye 
Kanunu Cezanın iki yüz üçüncü maddesine 

tezyili hakkında Kastamonu Mebusu Abdiiika-
dir Kemali Bey tarafından iki sene evvel teklif 
edilen mevaddı kanuniyenin 'bugün müzakere
sinin tâyini esamiyle reye vaz'ım teklif eyle-
l'İZ. 

Kânunuevvel 1338 
Erzurum Kars 

Mefomed Salih Ali Rıza 
Batıım Muş 

x\li Rıza Rıza 
Yozgad Dersim 

Rıza Abdülhak 'Tevfik 
Van Mardin 

Tevfik Midlhat 
Biga İsparta 

Hamdi Mehmed Nâdir 
Erzincan Siird 
Tevfik Necmeddin 
Batum Denizli 

Ahmed Nureddin Hasan 
Oltu Kângırı 

Yasin Yusuf Ziya 
Kocaeli 

Halil ibrahim 

LÛTFİ B. (Malatya) — Reye koymaya, ma
hal yok.... 

RElS — Efendim on beş imzalı bir takrir 
veriliyor. Fakat arkadaşlarımızın takriri redde
dilmemiş, kaimi edilmiş ve ruznameye alınmış 
ve Cumartesi günü müzakeresi takarrür etmiş. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Bir nu
marada Cumartesi müzakeresi takarrür etmiş 
ve buna takdim edilecek hiçbir şey olmadığı 
takdirde rica ederim bundan bir hafta evvelki 
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kararı iki defa nakzetmek bilmeni ki, ne dere
ceye kadar.' doğrudur. Ruzname için Heyeti 
Celiie sıra tesbit etmeli ve nakzı menetmeli. 
Rica ederim, dünkü kararı bugün nakzetmek, 
M'eclisin şiarı ile mütenasip değil, 'Cumartesi 
rııznamesindedir, bundan evvel bir mesele yok
sa bunu müzakere ederiz. 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Eski rııznamededir. 

REİS — Meclisi Âlinin evvelki günkü ka-
rariyle İktisat Vekilinin bugün izahat vermesi, 
sonra hiyaneti vataniye mücrimlerinin bir kıs
mının affına mütaallik mazbataların müzake
resi bugün takarrür etmiş, şimdi de Ziraat 
Bankası bütçesinin, takdim en müzakeresine ait 
takrirler var. 

NEBlL Ef. (Karahisan Sahib) — Takdi-
ınen müzakeresini beş dakika evvel kabul et
tik. 

REİS — Elde mevcut kararlardan sonra. 

SALlH Ef. (Erzurum) — Bunu da dördün
cü olarak kabul ediyorum. Fakat araya başka 
iş girmemek şartiyle. 

REFİK ŞEVKET B. (Saranan) — Meclisi 
Âli bu ruzname meselesini her hangi bir kati 
kararla halletmedikçe her günün mütevali ta
lepleri altında zannederim ki - Hüseyin Avni 
Bey biraderimizin dediği gibi - bir devri daim 
içerisinde hiçbir karar çıkarılamaz. Bendeniz 
şimdiye kadar Meclisi Âlice takdimen müza
keresi karargir olan kaç mesele olduğunu Baş-
kitabetten öğrendim; listesini aldım. 2 Kânu
nuevvele aidolmak üzere söyliyeyim, 25 Kanun 
vardır. Bunların her şeye tercihan müzakeresi 
kabul edilmiştir. Her teklife göz gezdirecek 
olursak heyeti umum iyesi milleti alâkadar 
eden, hepsi de lâzimülmüzakere hususattır. Ev
velki gün hatırlıyorum ki, Abdülkadir Kemali 
Bey teklifinin müstaceliyetle müzakeresini 
teklif etmişti, kabul olunmadı. Yani müstace
liyeti kabul olunmadı. Bugün maksadı istih
sal için tâyini esamiyle reye vaz'mı teklif edi
yorlar. Bendeniz de tâyini esami hakkını hai
zim. Teklif yapan arkadaşlar da haizdir. Çok 
rica ederim, tâyini esamiyle geçecek zamanla
rımızı bu müterakim kanunlara hasredersek. 
daha iyi olur. Saniyen iki gün evvel teklif 
reddedildikten sonra tekrar karar almaya kal-
kışmasak daha doğru olur. 
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ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 

•— O gün için reddedilmiştir. 
REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Onun 

için bendeniz de Hüseyin Avni Beyin teklifini 
kabul ederim. Tarih sırasiyle... Bugün takar
rür etti mi, mevcut iş çıktıktan sonra diğer işi 
çıkarmak lâzımgelir. 

ABDÜLKADIR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Refik Şevket Beyefendinin tekliflerini ka
bul etmek lâzımgelse ben kendileri gibi dü
şünmek mevkiine çıkacağım veyahut •düşe
ceğim. Ben diyorum ki, bütün kanunların fev
kinde haizi rüçhan olan bu kanundur. Müte
madiyen ısrar ediyorum. Refik Şevket Bey di
yorlar ki; millete menafii umumiyesi olan ka
nunlar daha var. Kendisiyle aramızda olan şu 
ihtilâfı halledecek Heyeti Umumiyedir. Kendi
si öyle görüyor, bendeniz de böyle görüyorum, 

SALİH Ef. (Erzurum) — Münakaşaya lü
zum kalmadı, dördüncü olmak üzere bendeniz 
kabul ediyorum. 

REİS — Efendim, muhtacı müzakere bir-
şey görmüyorum. Mesele gayet basittir. 

RAGIB B. (Kütahya) -— Efendim yanlış 
yoldan gidiyoruz. İler gün saatlerce müzakere 
açılıyor. Şimdi bendeniz bir şey tekli ü edece
ğim. Çok tatlı bir şeydir. Lütfen dinleyiniz. 
Ruznameyi tetkik için müzakere açalım. Çünkü 
ruznameyi tetkik etmeden bir iş çıkarmanın 
imkânı yoktur. Filân madde birincisi olsun, 
ikincisi olsun, sekizincisi olsun diye evvelâ on 
beş gün bu işle meşgul olalım, ve ruznameyi 
tesbit edelim. Bunu kati bir karara raptet
tikten sonra işimize devam edelim. Yoksa böy
le bir iş görülemiyecektir. Her gün ruznameyc 
mütaallik olan bu kararlarımız hebaen men
sura olup gidiyor. Teklif ediyorum, şimdi mü
zakere açılsın. Ruznamede üç yüz, dört yüz 
madde var. Bunların numarası tesbit edilsin. 
Bu ruzname meselesi halledilmedikçe başka 

'b i r meseleye geçilmesin. 
REİS — Efendim, mesele tenevvür ve ta

vazzuh etti. Zaten mesele şeklen vazıhtır. Kabul 
edilen mesailden sonra müzakeresini reyi'âlinize 
vaz'edeceğim. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Efendim, geçen Cumartesi günü müzakeresi 
için karar vardı. Mamafih dördüncü madde 
olmak üzere kabul ediyoruz. 
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REİS — Bu teklifin dördüncü madde olarak 

müzakeresini kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kbul edilmiştir efendim. 

3. — Mecruh gazilerin terfih ve ikdarları 
hakkında İcra Vekilleri Heyeiti Riyaseti tez
keresi 

REİS — Malûliııi guzatm terfihi hakkında 
İstanbul Hükümetince takdim edilen nizamname
nin Müdafaai Milliye Encümenince tetkik ve 
tesbitine dair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai 
kanuniye var, Müdafaai Milliye ve Muvazenei 
Maliye encümenlerine havale ediyoruz. 

3. — kZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Adliye Encümeni âzalığma Saruhan Me
busu Refik Şevket Beyin intihab olunduğuna 
dair Beşinci Şube Riyaseti tezkeresi 

REİS — Adliye Encümeni âzalığma Beşinci 
Şubeden Refiş Şevket Beyin intihabedildiğine 
dair tezkere vardır, okunacaktır: 

24 . XII . 1338 
Riyaseti Celileye 

İnhilâl eden Adliye Encümeni âzalığma şu-
bemizce Saruhan Mebusu Refik Şevket Bey inti-
habedildiği mazurdur efendim. 
Beşinci Şube Reisi Biga 

Mustafa Mehmed 

4. — Encümeni müşaverei Maliyeye Meclis
ten iki âza intihab olunmasına dair Maliye Vekâ
leti tezkeresi 

REİS — Encümeni Müşaverei Maliyeye Mec
listen iki âza izamına dair Maliye Vekâleti tez
keresi vardır. Okunacaktır : 

B. M. M. Riyaseti (Jelilesine 
Ref'i mesuliyet ve affı zimmet kakında vâki 

olan müracaat ve müstediyatla Usulü Muhasebei 
Umumiye Kanununun temini icrası için yeniden 
veya tadilen tanzimi muktazi nizamat ve talimat 
ve emsali hususata ait kanunu mezkûrun altmış 
ikinci ve altmış üçüncü maddeleri hükmüne tev
fikan itayı reye salâhiyettar olarak tahtı Riya
seti âcizide Divanı Muhasebattan iki âza ile 
muhasebe müdiranından mürekkebolmak üzere 
teşkili lâzımgeleıı Encümeni Müşaverei Maliyenin 
şimdiye kadar Divanı Muhasebat teşkilâtı icra 
edilmemiş olmak itibariyle akdi içtimaimi kanu
nen imkân hâsıl olamamış ve bu safhadan im-
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rarı ieabeden uınur ve muamelât bizzarure ifa ve 
intihabedilememekte bulunmuştur. Binaenaleyh 
elyevm teşkil edilmemiş olan Divanı Muhasebat 
esasen Meclisi Âlilerine niyabeten ifayı vazife 
ile mükellef olmasına nazaran Divanı Muhase
battan iki âza yerine Kavanini Maliye ve Mu-
vazenei Maliye encümenlerinden intihaboluna-
cak birer azanın mâruz ^encümenle Müşaverei 
Maliyede bulunması maksadı temine kâfi olaea-
ğmdan encümen içtimaatı akdedilmek ve mual
lâk kalan mesaili mühimmei kanuniyenin bir an 
evvel rüyeti temin olunmak üzere mâruz iki 
âzanm intihap ve tâyinine müsaade buyurııl-
mas; ' rica olunur efendim. 

17 Kânunuevvel 1338 

Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 

HAFIZ MEHMED B. (Trabzon) — Efen
dim, bütçe yoktur ki, Divanı Muhasebet olsun. 
Bütçe knunu olmalıdır ki, Divanı Muhasebat onu 
tetkik etsin. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Hasan Bey, Di
vanı Muhasebat için iki arkadaş intihabını teklif 
ediyor. Halbuki vaktiyle Divanı Muhasebat va
zifesini ifa için Bursa Mebusu Osman Nuri Bey, 
Ferid Bey, bendeniz ki, üç arkadaş intihabedil-
miştik. Yine Hasan Beyefendi gibi arkadaşları
mız dediler ki, bu üç arkadaş Divanı Muhasebat 
vazifesini yapamaz ve Heyeti Vekile de böyle bir 
karar vermişti.Binaenaleyh nasıl ki, yine Şûrayi 
Devlet mesailinde böyle keşmekeş içerisinde gidi
yoruz. Divanı Muhasebat için de Meclisi Âliden 
bir iki arkadaş istemektense İstanbul'da bulunan 
Divanı Muhasebattan beş on adam getirsinler, bu 
işi yapsınlar. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Divanı Muhasebat 
gibi ilme taallûk eden şey intihapla olamaz. 

SALİH E t (Erzurum) — Maliye Vekili de 
bilmez, sen de bilmezsin, ben de bilmem. 

OSMAN B. (Devamla) — Eğer ilme bir kıy
met vermiyeeekse - ki bunu ben kabul etmem -
yapabilir. Fakat ilmin her vakit kıymeti ve her 
vakit mevkii vardır. Buna hürmet etmek vazi
femizdir. 

REİS — Efendim, Divanı Muhasebat henüz 
müteşekkil değil. Teşkilini Heyeti Oelileniz ev
velce de kabul etmedi. Onun için iki, arkadaşın 
Meclisi Âliden intihabı evvelce kabul edilmişti. 
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Onun üzerine Maliye Vekili Bey bu zevatı isti
yor. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Müsaade Du
yurulur mu? Divanı Muhasebat vardır. Divanı 
Muhasebat Hükümete değil, Meclise izafeten iş 
görür. Biz bunu lâğvetmedik. Maliye Vekili is
tediği adamı oradan getirir, işini gördürür. 

MAZHAR MÜFİD B . ' (Hakkâri) — Efen
dim bu, Divanı Muhasebat istemiyor. Yanlış 
müzakere ediyoruz. Muhasebei Umumiye Kanu
nu mucibince bir Meclisi Mali vardır. Onu teşkil 
ediyor ve iki âza da verirseniz veriniz, diyor. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Mevcut Di
vanı Muhasebatla yapsın. 

MAZHAR MÜFİT) B. (Hakkâri) - - Lağve
dilmiştir efendim. 

İSMET B. (Corum) --- Arkadaşlar, hatırlar
sınız ki, Avans Kanununun birisinde bir mura-
kabei maliye heyeti kabul ettik. Bu murakabei 
maliye heyeti ilk içtimaını akdettiği zaman esas
lı bir malî murakabenin İstanbul'daki teşkilâtla 
dahi yapılamayacağını ve yapılmadığını tetkik 
etmiş ve ona bir karar vermiştir. Muntazam bir 
murakabei maliye yapmak için bugün mevcud-
olan teşkilâtla yapılması gayrikabil olduğunu 
üç gün uzun uzadıya yaptığı bir müzakere ile 
anlamış ve bunu bir mazbata ile Heyeti Aliyeni-
ze arz etmiştir. Divanı Muhasebat meselesi, 
efendiler, öyle intihaplarla, üç beş kişi Divanı 
Muhasebata âza getirmekle yapılır iş değildir. Bu, 
ihtisas meselesidir. Binaenaleyh bugünkü İstan
bul Divanı Muhasebatı dahi bizini kanaatimize 
göre vazifesini tamamen yapamamıştır. Mükem
mel bir Divanı Muhasebat, yani murakabei ma
liyeyi tamamen yapabilecek bir heyet vücuda 
getirmek için mükemmel bir teşkilât ve bir lâyi
ha yapmak lâzım geliyor, böylece alelacele yapı
lan kararla geçen sene kabul ettiğimiz muraka
bei maliye heyetinin yapmadığı bir şeyi tekrar 
yapmak, zannediyorum doğru değildir. 

REİS — Efendim, bu yeni bir teklif değil
dir. Divanı Muhasebat meveudolmadığı için bu 
murakabe heyeti kabul edilmiş ve Meclisi Âli de 
intihabetmişti. Onlar istifa ettiler. Fakat Mali
ye Vekili bu kere böyle bir teklifte bulunuyor. 
(Neticesi ne oldu sesleri) Bunun neticesi, Diva
nı Muhasebatın teşkili ve Meclis namına ifayı 
vazife etmesi teklif ediliyor. Bu hususta rey 
Meclisi Âlinizindir. 
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REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Reis Bey 

Maliye Vekili Bey izahat versin, Anlıyalım. 
(Hasta sesleri) 

ALÎ SÜRURÎ E t tKarahisan Şarki) — 
Maliye Vekilinin bulunmamasına nazaran bu me
seleyi intacetmck muvafık değildir. 

REİS — Zaten intaeedilmiş değildir. Maliye 
Vekilinin bulunduğu zamana talik ediyoruz. 

â. — Mebuslardan bâzılarına izin verilmesine 
dair Divam Riyaset kararı, 

5 . XII . 1338 
Heyeti Ummniyeye 

Âtide isimleri muharrer zevatın hizalarında 
gösterilen müddetlerle mezun addedilmeleri Di
vanı Riyasetin 24 Kânunuevvel 1338 tarihli kırk 
üçüncü içtimaında tensibedilmiş olmakla Heyeti 
Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur efen
dim. 

Büyük Millet. Meclisi Reisisanisi 
Ali Fuad 

REİS — Ömer Lutfi Bey (Karahisarı Sahib) 
in iki ay mezunij'etini kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Mustafa Durak Bey (Erzurum) un bir buçuk 
ay tabip raporuna müsteniden mezuniyetini ka-

12.1338 C : 2 
bul edenler lütfen el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Sırr-r Bey (İzmit) in on bir gün mezuniyetini 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Halil İbrahim Bey (Eskişehir) in, 15 gün 
mezuniyetini kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

Ali Rıza Bey (Batum) un iki ay mezuniye
tini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

Efendim, Memurin. Muhakemat Heyetiyle 
Encümeni için bir intihap yapılmıştı. Neticede 
ekseriyet hâsıl olamamıştı. Binaenaleyh, intiha
bın tekrarına mecburuz. 

DURAK B. (Erzurum) — Reis Bey, bende
nizin o gün bir teklifim vardı. Mecliste ekseri
yet bulunamadığından reye konamamıştır. 

REİS — Kanunu mahsus mucibince reyi 
izafi hâsıl oluncaya kadar intihap zaruridir. 
Bunun için reyi işari ile olamaz. 

DURAK B. (törzurum) — Reis Bey reyi iza
fi teklif etmiştinı. 

REİS — Beş dakika teneffüs etmek üzere 
Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; saat: 2,10 

İ K Î N C Î C E L S E 
Bed'i müzakerat; saat: 2,20 

REÎS — İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTtPLER : Süleyman S i m Bey (Yozgad), İbrahim Bey (Mardin) 

«••» 

REİS — Efendim, Celseyi küşadediyorum. 
Efendim, Maliye Vekilinin huzuruna taallûk 
eden tezkere vardır. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Reis Bey müsaa
de ederseniz tbir şey arz edeceğim. O tezkere 
tehir edilmiştir. Eğer onun üzerine müzakere 
açılırsa uzun sürecektir. Lütfen Maliye Vekili 
Bey de muvafakat buyururlarsa Çarşamba ruz-
namesine alalım. 

MALÎYE VEKİLİ BASAN FEHMİ B. (O-ü-

müşane) — Osman Beyefendi bir kere müsaa
de ediniz, dinleyiniz, telâş buyurmayınız. Ne 
söyliyeceğimi ib'il'miyorsuııuz. Maliye Vekili İm 
hususta söz aldı, kürsüye geldi. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Fakat her halde 
Meclisin intizamı müzakeresi namına Meclis 
âzalarının söz söylemeye hakkı vardır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Oü-
müşane) — Efendim, okunan tezkere biri Ka-
vanini Maliye, biri de Muvazene! Malive En-
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cümeninden İki azanın gönderilmesi hakkında
dır. Malûınuâliniz Usulü Muhasebei Umumiye 
Kanunu mucibince Maliye1 Vekâletinde bir En
cümeni Müşaverei Malij^c mevcuttur. Bu encü
men Muhasebei Umumiye Müdürü, Varidat Mü
dürü, Nakdiyat Müdürü, Divanı Muhasebattan 
gelen âza ile Maliye Vekilinin riyasetinde te
şekkül eder. Ayda bir veya on l>eş günde bir 
defa toplanır. Yine Usulü Huhasebei Umumi
ye Kanunu mucibince zat ve zaman hesabatma 
ait ref'i mezuniyet gibi kararları ittihaz (itmek 
bu Encümeni Müşaverenin. karariyle olur. Di
vanı Mulıasobüt; Meclisi Âlinin namına ifayı 
vazife eder. Aslen vazife Meclisi Âliuizindir. 
Divanı Muhasebat teşekkül etmediğine nazaran 
teşkili Meclisi Âlinizce tensip buyurulduğu za
mana kadar bu tezkereyi Muvazene! Maliye. Ka-
vanin'i M.'aliye encümenlerine tevdi buyurursu
nuz. Birer arkadaş intilıabederler. Bir encümen 
teşekkül eder. Üe seneden beri zat ve zaman 
hesaplarına ait muhasibi mesulleri alâkadar 
eden birtakım mukarrerat vardır ki, bunlar 
muallâktadır. Hazinenin menfaati bunlar hak
kında bir an evvel müspet veya menfi karar 
ittihazını âmirdir. Arz ettiğim gibi kanun tan
zim edilecek mesele değildir'. Mevcut kanun mu

cibince Divanı Muhasebattan istenecek iki aza
ya mukabil Meclisi Âlinizin iki encümeni birer 
âza göndersin demekten ibarettir. (Muvafık, 
sesleri) Bu teahhur ettiği takdirde birçok mu
amelât teahhur edecektir. Bir kısım memur
lar cevazı istihdam kararını alaumyacaklardır. 
Bir kısmı memurlarda Hazinenin matlubu mu
allâkta, kalıyor. Kanunun tâyin ettiği kararla
rı ittihaz edebilmek için bunun teşkili bir an 
evvel lâzımdır. Tezkerenin encümene havalesi
ni teklif ediyorum, tki encümene havale bu
yurun. Birer arkadaş göndersinler. 

REİS — Tezkerenin Muvazenei Maliye, Ka-
vanini Maliye encümenlerine havalesini kabul 
edenler ellerini kaldırsın. Havale edilmiştir. 

LORA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ VE 
HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ RAUF B. 
(Sivas) ••— Bir meseleyi Meclisi Âliye hafiyyeıı 
arz etmek istiyorum. 

REfS __ Hariciye Vekâleti Vekili Rauf Bey
efendi Meclisi Âlinize bâzı mesail arz etmek 
üzere celsei hafiye talebediyorlar. (Muvafık, 
sesleri) 

Hitamı Celse; saat: 2,25 

(Üçüncü Celse hafidir.) 

• < m ı«QmlWıı " " 

REÎS 

D Ö R D Ü N C Ü C E L S E 
Bed'i müzakerat; saat : 4,45 

- İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 
KÂTÎP — Süleyman Sırrı Bey (Yozgad) 

REİS — Efendim Celse alenidir. Vaktimiz 
gecikmiştir. Çarşamba günü saat bir buçukta 
içtima etmek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 4,48 
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İçtimai âti ruznamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 
1338 senesi Sıhhiye bütçesi 188 nei faslının 

birinci maddesindeki sertabip unvanının tashihi 
lüzumuna dair Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye 
Vekâleti tezkeresi 

Kütahya Mebusu Cemil Beyin Eytam Ni
zamnamesine müzeyyel teklifi kanunisi 

Hâkimi münferitlerin bizzat keşfe gitmeleri 
yüzünden mütehassıl mahazir hakkında tetkika-
ti lâzime icra edilmesine dair Kütahya Mebusu 
Cemil Beyin takriri 

Palu kazası merkezinin diğer muvafık bir 
mahalle nakli hakkında Ergani Mebusu Mahmud 
Beyin Dahiliye Vekâletinden temenni takriri 

Petrograd Cemiyeti îslâmiyesinin mukarreratı 
hakkında Hariciye Vekâleti tezkeresi 

Hâkimiyeti Milliye tezahüratına dair Gördes 
Kaymakamı ile rüfekasmm tezkeresi 

Encümen intihâbatma dair tezkere 
Kars Mebusu Ali Buza Beyin Meclisi İdare 

intihâbatma dair teklifi kanunisi 
Hiyaneti vataniye ile mahkûm Kadıoğlu Ha

lil bini Mehmed hakkında Adliye Vekâletinden 
mevrut evrakı hükmiye 

Encümenlerden mevrut mazabtalar 
Saruhan Mebusu Refik Şevket Beyin Şûrayı 

Devlet Memurin Muhakematma mütaallik vaza-
ifin sureti ifası hakkındaki 4 Temmuz 1337 ta
rihli Kanunla zeylinin lağvına dair teklifi kanu
nisinin şayanı müzakere olduğu hakkında Lâyi
ha Encümeni mazbatası 

Maraş idadi muallimlerinden Şehit Hayrul-
lah Efendi ailesine hidematı vataniye tertibin
den maaş tahsisi hakkındaki teklifin şayanı mü
zakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni maz
batası 

j Talebei Ulûmun Müecceliyeti Askeriye Ver
gisinden istisnası hakkında Gene Mebusu Ham-
di Beyin teklifinin reddine dair Müdafaai Mil
lîye Encümeni mazbatası 

Düşmanla teşriki mesai eden Nigâ'hbaneı, Kı
zıl Hançeı-ci zâbitanla daveti milliyeye iştirak 
eylemiyenler hakkındaki istanbul Mebusu Ali 
Rıza Beyin teklifi kanunisine dair Müdafaai Mil
liye Encümeni mazbatası 

Mütarekeyi mütaakıp hizmeti muvazzafaya 
naklettirilenlerin nakil muamelelerinin keenlem-
yekûn addi hakkındaki istanbul Mebusu Ali Rı
za Beyin teklifi kanunisinin tadilen kabul edil
diğine ve mevaddı saireye takdimen ve müstace-
len müzakeresi lüzumuna dair Müdafaai Millîye 
Encümeni mazbatası 

Şer'iye Vekâleti bütçesinde münakale icrasına 
dair lâyihai kanuniyenin tadilen kabul1 edildiği
ne dair Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Şehit Çarkçı Yüzbaşı Halil Efendi ailesine 
hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisi hak
kındaki lâyihanın bu bapta mevzuu malûmat ita 
edilmek üzere icra Vekilleri Heyetine tevdii 
lüzumuna dair Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası 

Hariciye Vekâleti bütçesine yüz bin lira ilâ
vesi hakkındaki lâyihai kanuniyeye dair Muva
zenei Maliye Encümeni mazbatası 

İntihabat 
Memurin Muha'kemat Tetkik Heyeti ve En

cümeni intihabatı 
Müzakere edilecek mevad 

Varidat Kanunu 
iktisat Vekilinin izahatı 
Adliye Encümeninin tefsir mazbatası 

•Memaliki müstaMasa Ziraat bankaları bütçesi 
Ceza Kanununun 203 ncü maddesinin tadili

ne dair teklifi kanuni 

»v*~« 
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