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BİRÎNC1 CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 1,53 

REİS — İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİPER : Hakkı Bey (Van), Süleyman S i m Bey (Yozgad) 

REİS — Efendim celseyi küşadediyorum. 
Zaptı sabık hulâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci Celse 

Rerisisani Ali Fuad Paşa Hazretlerinin tahtı 
Riyasetlerinde biiiniıkat zaptı sabık hulâsası kı
raat ve aynen kabul olundu. Heyeti Vekileden 
mevrut yeniden -ihdasına lüzum görülen sefaret
lerle İstanbul devairi bütçelerinden bâzıları ve 
İstatistik, Neşriyat Şujbesi namiyle bir şube ih
dasına dair Sıhhiye Vekâleti tezkeresi Mtıvazenei 
Maliye Encümenine, Kütahya Mebusu Cemil 
Beyle rüfekasmın, Şürefa ve sâdâti kirama maaş 
tahsisine, Kayseri Mebusu Salbiit Beyin, Tekâlifi 
Harbiye broçlarma mukabil emvali metruke ita
sına dair teklifi kanunileri Lâyiha Encümenine, 
Karahisarı Şarki Melbuısu Ali Süruri Efendinin, 
Trabzon Seıraüihendisi sabıkı Ruhi Beyin tesrii 
muhakemesine dair takriri TetM'ka Muhakemat 
Encümenine, ;Siird Mebusu Hacı Mustafa Efen
dinin, Çal kazasına tütün tohumu irsaline dair 
temenni takriri İktisat Vekâletime ve İtalya'da 
esir bulunan Çallı Himmetin tabiisine dair tak
riri Hariciye Vekâletine, Kayseri Mebusu Sabit 
Beyin, Hacı Ağaoğlu Lûtfi hakkında takibat icra 
edilmesine dair takriri Dahiliye ve Adliye vekâ
letlerine havale ve mezuniyet hakkındaki Divanı 
Riyaset ıkararı kabul edildi. 

Divanı Riyasetçe Kütüphane Encümenine in-
tihabedilen Kozan Mdbusu Mustafa Beyin intiha
bı tasdik edildi. Bayezid Mebusu Hacı Meibmed 
Efendinin altı ay mezuniyeti kaibul ve tam tahsi
sat itası tâyini esamiyle 'reye 'konuldu. Meclis 
bütçesi harcırah maddesine tahsisat ilâvesi hak
kındaki lâyilhai kanuniye tercihan müzsaikere edi
lerek maddeleri aynen kabul edilerek heyeti umıı-
miyesi tâyini esami ile reye klonuldu. Sivil etıbba 
ve 'baytarlar 'hakkındaki lâyihai ıfeammiye terci

han müzakere edilecek mevad ruiznamesinin dör
düncü maddesine alı<ndı. Kastamonu Mebusu A,b-
dülkadir Kemalî Beyin Ceza Kanununun 203 neü 
maddesine müzeyyel teklifi kanuninin heyeti 
umumiyesi müzakere ve teneffüs için Gelse tatil 
olundu. 

İkinci Celse 

Reisisâni Ali Fuad Paşa Hazretlerinin tahtı 
Riyasetlerinde Bilinikat Kanunuı Cezanın 203 
ncü maddesine müzeyyel teklifi kanuni hakkın
daki müzakereye devam olunarak heyeti umumi-
yesinin kabuliyle maddelere geçilmesi tâyini esa
miyle reye konulduysa da nisabı ekseriyet ol
madığı ve birinci celsede reye konulan mevad-
da dahi nisabı ekseriyet mevcudolmadığı teb
liğ edilerek Perşembe günü içtima olunmak 
üzere Celseye nihayet verildi. 

Reisvekiil Kâtip , Kâtip 
Ali Fuad Hakkı Süleyman Strrı 

REİS — Efendim, zaptı sabık hakkında söz 
istiyen var. mı? (Hayır, sesleri) Efendim; zaptı 
sabık aynen kabul edildi. Efendim, bugün Per
şembe olmak münasebetiyle Nevahi Kanununun 
müzakeresi vardır. Fakat Nevahi Kanununun 
müzakeresine başianmazdan evvel birçok sualler 
vardır. Vekil Beyler, bunların cevaplarını ver
sinler! Zaten evrakı varidemiz de yoktur. Yalnız 
dünkü gün Bayezid Mebusu Hacı Mehmed Efen
dinin tam tahsisatla mezuniyeti ve Meclis bütçe -
sinin harcırah faslına yirmi beş bin lira tahsisat 
ilâvesi hakkındaki Kanun reye vaz'edilmiş, nisap 
hâsıl olamamış, sonra Abdülkadir Kemalî Be
yin Kanunu Cezanın 203 ncü maddesine müzey
yel teklifi kanunisinin heyeti umumiyesinin mü
zakeresi kâfi görülmüş, maddelere geçilmesi tâ
yini esamiyle reye vaz'edilmiş, bunda da nisap 
hâsıl olmamış, şimdi bunları tekrar reyi âlinize 
vaz'edeceğim. 
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Bundan maada vekillerimiz tarafından sual- I 

lere bir saat cevap verilmesi de kabul edilmişti. 
Onlara cevap verilecek. 

2. — İKİNCİ DEFA TÂYİNİ ESAMİYLE 
BEYE KONULAN MADDELER v I 

1. — Bayezid Mebusu Hacı Mehmed Efendi
nin tanı tahsisatla mezuniyetine dair Divanı Ri
yaset kararı 

REİS — Evvelemirde Bayezid Mebusu Hacı 
Mehmed Efendinin altı ay müddetle ve tam tah
sisatla mezuniyetini ikinci defa reyi âlinize vaz
ediyorum. Reylerinizi istimal buyurunuz. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim, bir şey 
arz edeceğim. Hacı Mehmed Efendinin vaziyeti 
içtimaiyesi, arkadaşlara anlatmak isterim ki, 
Bayezid'in işgali dolayısiyle bu adam perişan ol
muş ve esasen dimağan da malûldür. 

(Reyler toplandı.) 
HAMDİ B. (Gene) —- Efendim, mezuniyeti 

kabul edilmiş, yalnız tam tahsisat meselesi kal
mıştır. O, tâyini esamiyle reye vaz'olunaeaktır. 

REİS — Efendim, reylerini istimal buyur-
mıyan varsa lütfen istimal etsin. 

2. — Büyük Millet Meclisi bütçesine zymaim 
icrasına dair Kanun 

REİS — Efendim, Meclis bütçesinin harcırah 
faslına 25 bin lira tahsisat ilâvesi hakkındaki 
Kanunu ikinci defa reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Reylerinizi istimal buyurunuz. (Reyler toplan
dı.) Efendim, Tahsisat hakkındaki Kanuna rey
lerini istimal buyurmıyanlar varsa lütfen isti
mal buyursun. 

3. — Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemali 
Beyin, Kanunu Cezanın 203 ncü maddesine tez-
yil edilecek mevad hakkındaki kanun teklifinin 
maddelerine geçilmesi {2/288) 

REİS — Efendim Abdülkadir Kemali Be
yin, 203 ncü maddeye müzeyyel lâyihai kanu-
niyenin heyeti umumiyesinin müzakeresi kâfi 
görülerek maddelere geçilmesi tâyini esamiyle 
reye konmuştu. Nisap hâsıl olamamış, tekrar 
reyi âlinize vaz'ediyorum. Lütfen neylerinizi 
istimal, buyurunuz. Maddelere geçilmesini ka
bul edenler beyaz, etmiyenler kırmızı rey vere
ceklerdir. (Reyler toplandı.) 

Efendim âra tasnif edilinceye kadar müsa-
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ade buyurulursa Vekil beyler suallere cevap 
vereceklerdir. Feyzi Bey, buyurun! 

3. — SUALLER VE CEVAPLAR 

1. — İzmit Mebusu, Sırrı Beyin, Demiryol
ları Müdüriyeti Umumiyesinin Ankara'ya nak
line dair sualine Nafıa Vekili Feyzi Beyin şifahi 
cevabı 

NAFIA VEKİLİ FEYZİ B. (Diyar beki r) — 
Efendim İzmit Mebusu Sırrı Beyin, bir suali 
vardır. Bunda «Demiryolları İşletme Müdü
riyeti Umumiyesinin Ankara'da tesisi, emri 
idare no.ktai nazarından daha suhuletbahç de-
ğilmidir,? Nafıa Vekâletinden suali teklif ede
rim.» diyor. 

Efendim malümuâlinizdir ki, şimendiferle
rin merkezi, yegâne telâki mahalli Eskişehir'
dir. Eskişehir sükut ettiği vakit Müdüriyeti 
Umumiyeyi Konya'ya naklettik. Halbuki Eski
şehir merkez ve yegâne tamirhane mahalli ol
duğu için oranın merkez olması, gerek hatların 
tanzimi ve gerek lokomotiflerin tamiri gibi Es
kişehir'de çok fevait vardır. Müdüriyeti Umu-
miyenin Eskişehir'den Ankara'ya naklinde fai
de olmadığı gibi Eskişehir'de tamirhanelerin 
bulunması hasebiyle Eskişehir'de kalmasını is
tiyoruz. (Doğru sesleri) 

SIRRI B. (İzmit) — Malûmdur; müftü an
latışa göre fetva verir. Vekil Beyefendi noktai 
nazarlarını böyle izah ettikten sonra Heyeti 
Celilelerinin vereceği karar tabiî, muvafıktır. 
Şimdi de bendeniz söyliyeceğim. Bundan sonra 

j tarafeynin beyanatı mukayese Duyurulacak ve 
ı Heyeti Umumiye kararını verecektir. Evvelâ, 

bu Müdüriyeti Umumiyenin Konya'ya gitme -
sindeki sâifk ne idi? Tabiî Eskişehir ve havali
sinin Yunanlıları tarafından istilâ edilmesi üze
rideki bu, o vakit bir aralık Ankara'ya gelmiş
ti. Bu Müdüriyette vukubulan tebeddül, efkâ
rın da tebeddülünü intacettiği için Konya'ya 
gitmesini tashih ettiler. Tâbirime dikkat buyıı-
rulsun! (Anlamadık, tekrar edin sesleri) Eski
şehir'in sükutundan sonra Müdüriyet Ankara'
ya gelmişti, Ankara'ya geldikten sonra bu Mü
düriyet başka türlü idare olunuyordu. Fakat 
Müdüriyette tebeddül; merkezi; idarenin nerede 
tesis edileceği hakkındaki fikrin de tebeddülü
nü icabettirdiği için Ankara'dan kalkıp Kon-

j ya'ya gitmiştir. Onun için Eskişehir'in süku-

— 410 — 
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tundan sonra doğrudan doğruya Konya'ya 
gitmemiştir, Ankara'ya gelmiştir. Ve Müdüri
yette tebeddül vâki olduktan sonra Konya'ya 
gitmiştir. Eğer merkezin Eskişehir'in sükutun
dan sonra behemahal Konya'ya gitmesi lâzım 
gelseydi, o vakit Ankara'ya hiç gelmemesi 1A-
zmıgelirdi. 

Dr. ABÎDÎN B. (Lâzistan) — Reis Bey, yan
lış söylüyor. 

SIRRI B. (Devamla) — Sonra nazarı dik
kati âlinizi celbedecek diğer bir mahiyet daha 
vardır. Bu kabil müdüriyeti umumiyeler, da
ima Meclisi Âlinin nazarı d i k i t i n d e n kaçırıl
mak isteniliyor. Muamelâtı umumiye Meclisi 
Âlinin yakından vukubulaeak tetkikinden ka
çırılmak isteniyor. Nitekim Reji Müdüriyeti 
Umumiyesi de böyle yapmıştı. Fakat vukubulan 
intibah ve tevellüdeden zararlardan dolayı Heye
ti Vekile, onu merkeze getirmeye mecbur olmuş
tu. işte bu da o kabildendi. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Ziraat 
Bankasını da öyle yapmak istiyorlardı. 

SIRRI B. (İzmit) — Teşekkür ederim. Evet 
Ziraat Bankası da buradan giderek başka yerde 
teessüs etmişti. Çünkü kendilerini yakından ta
rassut etmenizi, tahkik etmenizi, ahvali umumi-
yelerini nazarı dikkat önünde bulundurmanızı 
istemiyorlardı. 

Fakat bundan mütevellit zararlar heyeti Hü
kümetçe görüldüğü için Ziraat Bankam Iburaya 
getirilmiştir. Müdüriyeti Umumiyenin burada 
olmayıp da, Konya'da, şurada veya burada olma
sı mahzurunu tadadedeyim : Meselâ en ufağı ki 
ben, ahiren dairei intihabiyeme avdet ve azime
timde muttali oldum. Tabiî dairei intihabiyele-
ri şimendifer güzergâhına müsadif olan arkadaş
larını dahi bu gibi idari nekaisi gözlerinden ka-
çırmamışlardır. istasyonların zulmet içerisinde 
olmasıdır. Kim geldi, kim gitti bilinemiyor. Bu 
kadar istihbarat daireleri, (P) teşkilâtı yapılıyor. 
Ne içini.. Memlekete fena adamlar gelmesin, bi
zim içerimize muzır fikirler neşredilmesin di
ye... Halbuki 'bunlar şimendiferler vasıtasiyle 
memlekete dâhil olurlar, oralar zulmet içindedir. 
istasyonlarda yolcular birbirini göremiyorlar. 
Buraya geldiğim zaman Vekil Beye söyledim. 
Bendenize buyurdular ki; ben tahsisat verdim ve 
onların tenvir edilmekte (bulunduğuna kaaniim. 

NAFlZ B. (Canik) — Aydınlıkta herkes gö
rür. Asıl karanlıkta görmeli... 
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ŞEVKET B. (Bayezid) — (P) teşkilâtından 

memnun musun? 
SIRRI B. (Devamla) — Hayır... Yani hikme

ti teşkili bu gibi maksatlara matuf olduğu halde 
Hükümetin kendi arzusunu teshil edecek tedabire 
tevessül etmediğini söyliyeceğim. Halbuki Ve
kil Beyefendinin bu istasyonlara tahsisat verilme
si üzerine tenvirat icra edilmekte bulunduğuna 
dair olan sarih beyanatları, meşhudatımm hilâfı
na idi. Bugün dahi izmit Belediye Reisinden 
aldığım mektupla beni hilafı usul beyanat ne it
ham ediyordu. Diyordu ki, siz, bize böyle 
yazdığınız halde vekilden alman resmî haber 
yanlış çıkıyor. Vekil Beyefendi hakikaten doğ
ru söylemişler ve emir vermişlerdi ve şimendi
fer idaresi hakikaten emirlerinin tatbik edilme
sine dair emir de almışlardır. Fakat orada bu
nu yakînen takibetmedikleri için verilen emir
lerin de tatbik edilip edilmediği bilinemiyor. 

BİR SES — Kendisinden haberi yok ki. bu 
emirden haberdar olsun. 

SIRRI B. (izmir) — Evet bakınız bir ar
kadaşım kendisinden haberi yok ki, bundan da ha
beri olsun buyuruyor. Şimendiferlerin munta
zaman hareket edememesi ve vakti muayyenin
de istasiyonlara gelip gidememesi, vagonların 
temizlenmemesi, memurların vezifesini idrak 
edememesi her gün gözümüzün önündedir. Fakat 
müdiriyeti umumiye burada bulunmuş olsa ken
dilerine birer suretle, hayırhahane, arkadaşça 
meşhudatımızı söyleriz. Onlar da kendi hatala
rını tashih ederler. Fakat burada olmadıkların
dan dolayı sözlerimizden istifade etmiyorlar. 

(Söylesek de istima etmezler sesleri) 
SIRRI B. (izmit) — Bakınız, bir arkadaşım 

söylesek de istima etmezler diyorlar-. 

OSMAN B. (Kayseri) — O, hükümeti Behi-
ciyedir, şahitlerim Erzurum Mebusları.. 

SIRRI B. (izmit) — Sonra fendim-, bir me
sele daha vardır. Eskişehir ve Afyon Karahisar 
mıntakası maalesef istilâya uğradığı zaman, za
ten Yunanlıları beklemekte olan hıristiyan me
murlar kendi mıntakalarına, onların kalblerinin 
münhemik olduğu mıntakaya derhal iltihak et
mişlerdi. Fakat onların bıraktıkları çocuklar bi
zim himayemiz altında kalmışlardır. Mütemadi
yen aylarla kocaları orada bizim askerlerimizi 
öldürmek için çalıştıkları halde biz onların ço
cuklarını, evlâtlarını kendi paramızla buradan ; 

— 411 — 
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kendi milletimizin kesesinden besledik. (Gürül
tüler) Eğer merkezi umumi burada sizin gözü
nüzün önünde hesabatmı sizin sahayı tetkikinizde 
bulundurmuş olsaydı mutlaka siz bumdan vaktin
de'haberdar olduğunuz zaman onu ref'edecek, onu 
suihareketinden geçtirecek katı bir tedbir ittihaz 
ederdiniz. Ve bu felâkete ve milleti bu kadar za
rara duçar etmezdiniz. Bilmiyorum, şimdi telâ
fisi gayrikabil bir mesele karşısında mıyız, değil 
miyiz! Buna siz hakem olursunuz. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Mekân meselesi değil, müdürü umumi mese
lesi olur. İzahatı âlinizden öyle anlaşılıyor. 

SIRRI B. (Devamla) — Bilecik Köprüsü
nün münhedim olması hasebiyle bütün yolcula
rın ne kadar süübete duçar olduklarını hepimiz 
bilebiliriz. Bana en salâhiyettar lisanlardan; 
eğer tamamiyle vazifeşinas ve emirlerini infaza 
muktedir zevattan birisi bu köprünün inşasını 
yakından tarassut altında bulundursaydı şimdi
ye kadar biterdi veyahut bitmemiş olsa bile az 
zamanda biterdi, dedi ve sözü geldim Vekil Bey
efendiye arz ettim ve şurasına teşekkür etmeye 
mecburum ki, benim arzımdan sonra, ben söj^le-
dikten sonra vazifedar olan zevat oraya gitti. 
Halbuki vazifedar olan zevat böyle haricin söy
lemesiyle değil, bizzat o vazifeyi idrak etmeliydi. 
Bizzat o vazifeyi ifaya gitmeliydi. Eğer ahvali 
mümasiledç müdüriyeti umumiye burada bulun
muş olsaydı da bizim her gün dediğimiz nok
sanları haber verdiğimiz zaman telâfisine çalış
mış olsaydı böyle birçok hatalar yapılmaz ve 
böyle binlerle liralarımız hebaya gitmiş olmazdı. 

Şimendifer İdaresinin ahvali umumiyesiıı-
deki intizamsızlığından birisi de ikinci derecede, 
üçüncü derecede müstahdem memurların servis 
vagonlarında ailelerini ve eşyayı zâtiyeleıi-
;ni (fcaşiiiîMisı'dır. Bu mutlak bir cürete isti
nat ve delâlet eder. Hiçbir memur bu salâhiyeti 
haiz değildir. Bunu yapmak, kanunu ve nizamı 
ayak altına almak demektir ve hattâ kendi meş-
Iıudatıma müpteni olarak Vekil Beyefendiye tel
grafla arz etmiştim. Bilemiyorum, mütecasirle
rini tecziye buyurdular mı? 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Niçin sorma
dın? 

SIRRI B. (Devamla) — Müdüriyeti umumi-
yenin burada kalmayıp da daha uzakta olması 
şüphe yok vekâletle kendi arasında birçok nıuha-
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i beratı istilzam eder. Bu muhaberat için fazla 
I memur istihdamına lüzum vardır ve bu fazla 
I memur istihdamı fazla para verilmesini intae-
I eder ve bu meseleler birbirine merbuttur. İşte 
I bu mesele müdürü umuminin burada bulunma

masından sual olunuyor. O halde meseleyi ma
kûs surette muhakeme ettiğiniz takdirde müdü-

I riyeti umumiyeııin buraya alındığı takdirde ma
l ı m bertaraf edilmiş olacaktır. Bunun takdiri 
Heyeti Aliyenize aittir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Va merkez
deki kırtasiyecilere ne diyelim' 

I SIRRI B. (İzmit) — Onu da zatıâliniz dü
şünsün. 

NAFIA VEKİLİ FEYZİ B. (Diyarbekir) 
— Efendim, Sırrı Beyefendi biraderimiz izahat 
namelerinde müdüriyeti umumiyeııin buraya 
naklinden bahis buyurdular. Heyeti Celilenin 
malûmu olduğu üzere müdüriyeti umumiyeııin 
buraya nakli için hakiki bir sebebolarak tama
miyle bir madde göstermediler. Malûmuâliniz 
gerek işletme itibariyle ve gerek vasat olmak do
lay isiyle esasen işletme müdüriyeti Anadolu iş
letme merkezi her halde hatların telâkigâhı olan 
bir merkezde atelyenin bulunduğu bir mahalde 
bulunursa, daha ziyade faidelidir. Zannederim, 
dünyanın her neresinde bulunursa bulunsun; 
atölyelerin nerede bulunduğuna bakılırsa görü
lür ki, yalnız merkez ve payitaht olan yerlerde 
bulunur. Halbuki müdüriyeti umumiyeııin Kon
ya'da bulunması; Konya'da ufak bir makimi ta
mirhanesi olmasından dolayıdır. Yoksa ne bura
da istiabedecek yeri var, ve ne de efkârı umumi
yeııin ve Heyeti Aliyenin istediği intizamı te-

{ min edebilir. 
Sual haricinde buyurdukları şeylere cevap 

vereceğim. Meselâ, istasyonlarda lâmba yanmı-
I yormuş. Bir iki istasyonda belki yanmıyabilir, 

belki o gün için gaz ve saire kalmamıştır. Ben
denize gelip söylediler. Müdürü umumi geldiği 
vakitte söyledim. Bunun yakılması için emir ver
dik. 

Köprü meselesi de malûmu âliniz burada isti
zah edildiği vakitte arz etmiştim. Paraya müte
vakkıftır. Sureti mahsusada buraya mühendis 
olarak memleketimizin yegâne mütehassısı olan 
bir zat getirilmiş ve Kânunusani nihayetine ka
dar beş yüz metrelik açık kalacak, o, beş yüz 

| metreyi de bir- irtibatla simdi geçirmek istiyo-
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ruz. Diğer kısmını da ahşap yapmaya karar ver
dik. Çünkü, Avrupa'dan demir getirtmek zama
na mütevakkıftır. Ümidederim ki, trenler bura
dan doğruca Mart nihayetine kadar gidebile
cektir. Bendeniz müdüriyeti umumiyenin Es
kişehir'de kalmasını daıha nâfi' görüyorum. He
yeti Üelileniz i aügisini münasip görürseniz onu 
söyleyiniz. Bâzı şeyler vardır ki, levazım nok
sandır, seyrüsefer için kâfi derecede vagon 
yoktur. İstasyonların bâzı şeyleri noksandır. 
Bunları itiraf ediyorum. Bunlar zaman mesele
sidir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahİb) 
— Sırrı Beyin izahatı mekânı meselesi değil. 
müdürü umumi meselesidir. 

SIRRI" B. (İzmit) — Yunanistan'a firar 
eden ve bize hiyanet eden memurların aileleri
ne maaş, verilmesi merkezi umuminin burada ol
mamasından değil mi? , 

Müdüriyeti umumiye burada olmuş olsaydı 
siz defterlerini tetkik eder ve sizin vicdanınız. 
zannederim, kaçanların ailesine para verilme 
sini kabul etmezdi. 

NAFIA VEKİLİ FEYZİ B. (Diyarbekir) 
— Zannetmem ki, böyle kaçanlara para veril
miş olsun. 

OSMAN B. (Kayseri) •-— Yerli Ermeni ve 
Rumlardan pek çok memurlar vardır. 

NAFIA VEKlLİ FEYZİ B. — Ermeni ve 
Rumlardan pek azı kalmıştır. 

SIRRI B. (İzmit) — Hayır şimdiki memur
ları demiyorum. Evvelce firar eden memurları 
diyorum. 

NAFIA VEKİLİ FEYZİ B. — Pek azı kal
mış efendim. Yerine adam bulamıyoruz. Bugün 
hareket müfettişliği için -arıyoruz, bulamıyoruz. 
Yazdık Avusturya'dan, Macaristan'dan getire
ceğiz, ilân ettik. Bir ambar memura bile bula
mıyoruz. Ambar memurunun üç yüz kalem, 
beş yüz kalem fennî eşyanın ismini bilmesi iea-
beder. Zaten mektep de açacağız efendim. 

MEHMED ŞÜKRÜ B, (Karahisarı Sahib) 
-— Mektep açmadan olmaz. 

NAFIA VEKİLİ FEYZİ B. (Devamla) — 
Bir sene müsaade buyurun, nasıl hepsi halle
dildi ise o da halledilir. 

SIRRI B. (İzmit) — İstirham ederim, be
nim maruzatım bu değildi, benim natıkamın 
noksanından istifade ettiniz. Arz etmek istiyo
rum ki; hain Hıristiyan memurlar Yunanistan'a 
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j kaçmışlardır. Bu hainlerin ailelerine neden pa

ra verdik, besledik? 
NAFIA VEKİLİ FEYZİ B. — Sual harici

dir. Bunun hakkında sual sorarsanız cevabım 
veririm. 

SIRRI B. (İzmit) — Yani •intizamsızlığa 
alâmet olmak üzere arz ediyorum, Heyeti Ce-
lile bunu tâyin edecektir. Ne siz ve ne de bize 
aittir, efendim. 

REİS — Efendim, cevap kâfi görülüyor. 
Mesele hitam buldu. 

Efendim Maliye Vekili Beyefendi suallere 
cevap verecektir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Efendim, bendenizden sual buyur
dukları şeyin cevabını vermek için, vakit bula
madığım için epeyce uzadı ve suallerin adedi 
de çoğaldı. Onun için istirham ederim, bugün 
hepisini okuyalım ve hepsi hakkındaki sualle
re cevaîbrmı arz edeyim : 

Malû'muâlimz sual veren arkadaşların da 
bir hakkı kanunisi var, fakat Meclisin rıızna-
m-ei müzakeratı pek çok olduğu için ve müsta
cel mesail meveudolduğu için bunlara cevap 
vermeye vakit bulamıyordum. 

2. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, mesku
kâtı mağşusenin temdidi tedavülü hakkında su~ 
(di ve Maliye Vekili Hasan Fehmi Beyin şifahi 
cevabı 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Kütahya Mdbusu Cemil Bey arkadaşımız mesku
kâtı mağşuşe hakkında bir sual takriri verdi. 
«Meskukâtı mağşuşe hakkındaki Kanunun müd
deti hitam bulmuştur. Maliye Vekâleti ne düşü
nüyor?» Sualin hulâsası budur. Meskukâtı mağ
şusenin daha bir müddet tedavülünü temin için 
Maliye Vekâleti bundan yedi, sekiz ay evvel 
iki maddelik bir lâyihai kanuniyeyi Meclisi 
Âlinize takdim etmiştir. Şimdi onları tedavül- » 
den kaldırmakta bir faide görmüyoruz. Kanun 
Meclisi Âlinizdedir. 

CEMİL B. (Kütahya) — Müsaade buyurur
sanız bu takrir bendenizin bundan yedi sekiz 
ay evvel vermiş olduğum bir takrirdir. Şimdi 
meskukâtı mağşuşe kanunsuz tedavül ediyor, 
demektir. Bu kanunu neden takibetmiyorsunuz? 

| MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ & (De-
1 vamla) — Müsaade ederseniz efendim, bende-
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iıiz teraküm eden suallerin hepsine sıra ile I 
cevap vereyim. I 

3. — Gene Mebusu Fikri Faik Beyle rüfekası- S 
nm, Gene livası memurinin tediyesi geciken ma- I 
ablarına dair suali ve Maliye Vekili Hasan Fehmi 
Beyin şifahi cevabı 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Gene Mebusu arkadaşlarımızın dairei 
intihabiyedeki memurlarının müterakim maaşla
rı hakkında sual takriri vardır. Ve şunu itiraf 
edeyim ki, bu sual takriri taarruz esnasında ve
rilmiştir. O vakit hakikaten mütedahil maaş var- | 
çlı. Fakat lehülhamd şimdi kalmamıştır. Binaen-
aley bugüne kadar «Gene» e iki defa muaveneti 
nakdiye ifa edilmiştir. Ve memurları mümkün ol
duğu kadar müreffeh bir vaziyettedir. 

HAMDİ B. (Gene) -— Bu sene muavenet et
tiniz mi? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De- j 
vamla) — İki defa Gene Livasına muaveneti nak
diye ifa edildi. 

L — Hakkâri Mebusu Mazhar Müfid Beyin, j 
Düveli İtilâf iye mümessillerinin asayiş muhtel 
olmamak için İstanbul'a muaveneti nakdiyede 
bulunulması hakkında bir nota verip vermedik
lerine dair suali ve Maliye Vekili Hasan Fehmi 
Beyin şifahi cevabı 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Hakkâri Mebusu Mazhar Müfid Bey arkadaşımız 
İstanbul'un idarei milliyeye intikal etmezden ev-
evl memurlarına bir muaveneti nakdiye icrası 
mümkün olup olmadığına dair bir sual takriri I 
veriyor. Halbuki İstanbul idaremize intikal etti. 
Bu memurin maaşatı hakkında kanun kabul edil
di. 

5. — Hakkâri Mebusu Mazhar Müfid Beyin, 
Hâmid Beyin Düyunu Umumiye hakkındaki be
yanatına dair suali ve Maliye Vekili Hasan Fehmi \ 
Beyin şifahi cevabı 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Mazhar Müfid Bey arkadaşımızın diğer bir sual 
takriri daha vardır ki o da Hâmid Beyin Maten 
gazetesine olan beyanatına dairdir. Bu da Hamid 
Beyin şahsına aittir. Maliye Vekâleti bunu kati- I 
yen kendine ait bir mesele olarak telâkki etmemiş- I 
tir. Düyunu Umumiye hakkındaki Maliye Vekâ- I 
letinin noktai nazarı - ki Heyeti Celilenizin nok- | 
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tai nazarıdır - bu da Heyeti Murahhasamıza ver
diğiniz talimatta mukayyettir. Binaenaleyh bu 
beyanatta bulunan zatın şahsına ait bir mütalâa
dır. 

(i. — Kütahya Mebusu Besim Atalay Beyin, 
Osmanlı Bankasına müşkülât ihdas edildiğine 
dair Maliye Vekâletinden suali 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Kütahya Mebusu Besim Atalay Beyin bankalar 
hakkında sual takriri var. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Kendisi ticaretle 
meşgul, burada yoktur. 

7. — Gazianteb Mebusu Yasin Beyin; kurtarı
lan yerlerdeki aşar ambarlarına dair Maliye Ve
kâletinden sual takriri 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Gazianteb Mebusu Yasin Beyin kurta
rılan mahallerdeki aşar ambarı hakkında sual 
takriri vardır. (O da yok, sesleri) 

8. —- Mersin Mebusu Yusuf Ziya Beyin Hükü
metimizin emanetine teslim edilen mebaliğ • hak
kında sual takriri ve Maliye Vekili Hasan Feh
mi Beyin şifahi cevabı 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Mersin Mebusu Yusuf Ziya Beyin... (O da yok, 
sesleri) Şu halde bu mesele bitmiştir. Maliye Ve
kâleti bir tezkere takdim 'etti ve encümenden 
çıktı ve bir de Fransızların işgal zamanında halk
tan cebren aldıkları eşya ve emvalin bedeli ola
rak mal sandığına bıraktıkları otuz sekiz bin kü
sur liranın tevzii meselesi - ki zaten bu mesele de 
Meclisi Âliye Maliye Vekâletince arz edilmişti -
bırakılan para otuz bin liradır. Bunu garameten 
taksim ediniz diye bir lâyiha Meclisi Âlinizdedir, 
kabul buyurarsanız bu parayı hakikaten tevzi 
edelim. 

.9. — Lâzistan Mebusu Osman Beyin, gümrük
lere dair Maliye Vekâletinden sual takriri 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Lâzistan Mebusu Osman Beyin gümrükler hak
kında bir sual tahriri vardır. (O da yok, sesleri) 

! 10. — Kardhisarı Şarki Mebusu Ali Süruri 
Efendinin, levhalardan Resim ahzedüdiğine dair 
sualine Maliye Vekili Hasan Fehmi Beyin tahri
rî cevabı 
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MALÎYE VBKÎLİ HASAN FEHMÎ B. — 

Karahisar Mebusu Ali Süruri Beyin levhalar 
hakkında bir sual takriri var. Tahrirî cevap is
tediği için tahrirî olarak verilmiştir. Artık okun
ması Makamı Riyasete aittir. 

11. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, 
Bey'iye memurluklarına ait suali ve Maliye Ve
kili Hasan Fehmi Beyin şifahi cevabı 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. — 
Bey'iye ve gişe memurlukları hakkında İstanbul 
Mebusu Ali Rıza Beyin bir sual takriri var. Ma-
lûmuâliniz Devlet inhisarında bulunan mevad-
dm bey'iye hakkı Meclisi Âlide bendeniz mebus 
olduğum zamanda teklif ettiğim bir lâyiha üze
rine mâlûlgazilere verilmiştir. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Şimdi mebus 
değil misiniz? 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. (De
vamla) — Yani bendeniz vekil olmazdan evvel 
mebus sıfatiyle verdiğim bir teklif üzerine bu 
hak mâlûlgazilere ve mütekaidine verilmişti. Bu 
kanunun tatbiki için yine o kanunun müzake
resi sırasında bey'iye tezkeresi alıp da sene ni
hayetine kadar o tezkerenin hükmü hitam bul-
mıyanların hukuku müktesebeleri zayi olmamak 
için kanunun hükmü tezkerelerin hitamı müdde
tinde diye takyidedilmişti. İstanbul idaremize 
intikal ettikten sonra bendeniz bu meseleyi İs
tanbul'a yazdım. Oradaki gişe ve bey'iye me
murluklarının kanunu mahsus mucibince mâlûl
gazilere ve ikinci derecede mütekaidine aidola-
cağı'nı Reji Dairesine tebliğ ettim. Reji idaresi 
o kanunu neşir ve kendisinin İstanbul matbua
tına verdiği kısa bir tebligatiyle bu hak mâlûl-
gazilerindir. Tezkerelerin müddeti hitamında 
mâlûlin, mütekaidin müracaat etsin diye ilân et
miş ve bu tebliğin matbu bir suretini de çıkardı, 
bir tezkereye raptetti, bize gönderdi. Fakat 
Şubat nihayetine kadar 1338 senesi için sene 
iptidasında verilen ve âhann hakkına taallûk 
eden tezkerelerin iptaline kanun müsait değil
di. O tezkerelerin müddetinin hitamından sonra 
ancak diğerlerine tezkere verilebilirdi. Çünkü 
dükkân icar etmiş, tezkeresini almış. Aharın hak
kı taallûk ettiği için o tezkerenin müddetinin 
hitamına kadar başka tezkere verilemez. Ancak 
münhal vukubuldukça Reji İdaresi tezkere ve
rebilir. Umum tezkereler ise senede iki defa ve
rilebilir. Umum muamelâtın tashihi senei cedide 

1.1339 0 : 1 
iptidasında olabilir. Çünkü tezkereler bir sene 
veya altı ay,için verilir. Bir Martta verilir ve 
bir de Eylülde verilir. İstanbul ise malûmuâli-
leri bize Teşrinievvelde iltihak ettiği için boş 
yer oldukça yeniden tezkere verilebilir ve bu 
muamele de Martta veya Eylülde ıslah edilebi
lir. Rejinin bunu yapacağını da bildirdik. Teb
ligatıma cevaben neşretmiş olduğu tebliği mat
buattan nüshasını çıkararak bize göndermiştir. 
Ereğli Kömür madenleri hakkında... 

ALÎ RIZA B. (istanbul) — Müsaade buyu
runuz, Martta bu mesele sureti katiyede intac-
cdilmiş olacak mıdır? Yani İstanbul'da bulunan 
mâlûlin 1 Marttan itibaren kanundan istifade 
edecek midir? 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim tezkereler sene iptidasında temdidedi-
lir ve müddeti bir sene içindir. Sene iptidasın
dan sonra verilen tezkereler altı ay için verilir 
ve nizamname de böyledir. Binaenaleyh nizam 
namenin fevkinde İstanbul İdarei Milliyeye geç
tikten sonra hilafı usul ruhsatiye verilmiş ise 
zaten bunları tanımayız, kanunun hükmünü ic-

* ra ederiz. İdarei Milliyeye geçmezden evvel bir 
sene için verilmiş, yani sene iptidasını nazarı 
dikkate almaksızın on iki ay müddetle tezkere
ler verilmiş ise pek ümidetmiyorum ve bunu ih
timal olarak arz ediyorum. Bunların adedi belki 
yirmide bir çıkabilir ve bu umumi muamelenin 
tashihi zamanı Marttır. Rıza Bey arkadaşımız 
da emin olsunlar * ki mâlûlinin hakkı kanunisi 
olan bu meseleyi Maliye Vekâleti âzami bir sü
rat ve şiddetle takibedecektir. 

ALI RIZA B. (İstanbul) — Malûnıuâliniz 
geçen sene Teşrinievvelde çıkan bu kanunda 
1 Mart 1338 tarihinden itibaren elde bulunan 
bey'iye tezkerelerinin hükmü olmıyacağı beyan 
olunuyordu. Bu itibarla bendenizin talebettiğim 
şudur ki ; istanbul'da da 1 Mart 1339 dan itiba
ren bu muamele tatbik edilecek olursa buna bir 
şey denilmez ve münasibolur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Tabiî, pek tabiî... 

12. — Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, Zon
guldak kömürlerine dair suali ve Maliye Vekili 
Hasan Fehmi Beyin şifahi cevabı 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. •— 
Tunalı Hilmıi Bey biraderimiz Ereğli Kömür ma
denlerine Maliye Vekâleti tarafından para veri-
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lipverilmediğini sual ediyor. Efendim Ereğli 
Kömür {madenlerine Maliye Vekâleti para vere-
tmıez. Nafıa Vekâleti veya Müdaıfiaai Milliye Ve
kâleti kömür muibayaa ederse ona mahsuben bir 
alacakları olursa o vakit Nafıa Vekâletinden, Mü
dafaa! Milliye Vekâletinden istihkaklarıma muka
bil 'alacakları tediye mektuibunu ibrazda para ve
rilebilir; Yoksa Maliye Vekâleti 'kömür madenle
rine para verecek değildir ve şunu da arz edeyim 
ki; demiryollarının nakliyatı 'askeriyeden dolayı 
Müdafaai Milliye Vekâletimden almış oldukları 
tediye mektuplarından ödenımemiş on paralılk 
mektupları yoktur. Bilhassa son Ibir 'ay zarfında 
ÖOO ıbin Mra verdim, hesabı kapattım. Bundan 
sonra yine MüJdaf aai Milliye Vekâletinden tediye 
mektupları varsa bunları da veririz. 

S A I J Î H J2f. (Erzurum) — Bu parayı demire 
mi verir, kölmüre mi verir? 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Efendim Na
fıa Vekili Beyefendi istizah esnasında bir sualime 
cevaben dediler ki; Maliye Vekâleti bize para ver
miyor ki, biz de yerli malı 'kömür alalım da şimen
diferlerde onları sarf edelim. Bundan hem orman
lar kurtulsun ve lıem de yerli •kömürleri sarf ede
lim.. Bunun üzerine bendeniz de bir sual takriri 
takdim ettim ki, bumdan maksadım, nakliyatın hâ
sılatı kömür mubayaasına kâfi gelmiyor. Halbu
ki orman mıüttaaihhitleriyle Nafıa Vekâletinin yap
mış olduğu taahhütler peşin para ile değil, tak
sitle verilmek üzere oluyor. Şu halde Ereğli Kö
mür Havzası tüccarları parayı peşin olarak isti
yorlar. Bundan dolayı dedim ki; şu halde Maliye 
Vekâleti size bir milyon avans versin ve bu para, 
ile kömür mubayaa ediniz. Binaenaleyh hem or
manlar ınalîıved'illmeiklten ınrujhafazıa edilsin, hem 
de diğer taraftan Ereğli kömürleri sarf edilebil
sin. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bu temenni tak
riridir.--Artık îlranu aranızda halledersiniz. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN PEHMÎ B. (De
vamla) — Maliye Vekâleti; Muvaızenei Umumiye 
haricinde bulunan devair için demiryolları gibi -
iki, Mu'vazenei Umumiye haricindedir ve bir mül
hak bütçe halindedir - Muvazene! Umumiye ha
ricindeki her hangi tbir iş ve bir masraf için bir 
kanunu mahsus olmadıkça avanss olarak Mçibir 
para veremez. Muvazene! Umumiye dâhilinde 
olan her hangi Ibir-iş iğin Usulü Muhasebei Umu
miye Kanununa tevfikan para verilir. Demiryol
ları dçin Maliye Vekâleti 'avans veremez. Çünkü o 
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Muvazenei Umumiye dâhilinde bir iş değildir, 
mülhak bütçedir. Tediye mektubunu getirirse ala
cağını alır. Eğer oraya ikraz etmek' lâzımgelirse 
onun için Meclisi Âliniz bar kanun yapar. 

13. — İzmit Mebusu Sırrı Beyin, istikram da
hili faizi karşılıklarına dair sualine Maliye Vekili 
Hasan Fehmi Beyin şifahi cevabı 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN PEHMÎ B. — 
Ondan sonra İzmit Mebusu Sırrı Beyefendinin 
istikrazı dahilî faizleri karşılığı hakkında 'hır sual 
takriri var. Mâlûmuâliniz memleketimizde birinci 
defa yapılan istikrazı dahilî faizlerinin o vakit 
Maliye Nezaretinin ilânı veçhile altın olarak Os
manlı Bankasına vaiz'olunduğu ilân edilmişti. 
Hattâ bir iki tertip faizleri de altın olarak tediye 
ve tesviye edilmişti. Mondros Mütarekesinden 
sonra bu faizlerin bir miktarına aidolan altınları, 
İstanbul'u !şgal eden düveli ımütelife, haricî istik
razlara karşı altm vermiyorsunuz, dahilî istikraz 
için neden altın vererek gayrihususi muamele ya
pıyorsunuz diyerek Osmanlı Bankasından Düyu
nu Umumiye emrine tevdi ettiler. Maliye Neza-

- reti bu parayı Osmanlı »Bankasına tevdii ettiği için 
biz Osmanlı Bankasını tanınız ve Osmanlı Banka
sında emanet olarak mahfuz tanıyoruz ve Osman
lı Bankaısından bu 'altınları istiyoruz. Faizlerin 
tediyesine ıgeldnce : Mâlûmuâliniz... 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Vekil Beyefendi 
Sırrı B&y burada yoktur. 

(Burada, burada sadaları) 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN PEHMÎ B. (De
vamla) —- Bu mesele de sulhten sonra söylenecek 
bir sözdür. Yoksa herkesin bunun hakkında söy-
liyeceği vardır. 1338 senesinde Meclisi Âliniz is
tikrazı dahilî faizlerinin ve mürettebatı seneviye-
sinin sulhun akdine kadar tecil edilmesini bir ka
nun ile kabul buyurdun'Uz. Onun için biz şimdi bu 
faiz oneselesinii düşünemiyoruz, inşallah sulhu 
akdettikten sonra hakikaten bu istikrazı dahilî 
faizlerini de bütçemize va« 'ederek bunları tesvi
ye etmek lâzımdır, elzemdir. Çünkü bu hüküme
tin ahaliden, memleket dâhilinden ilk defa yap-

i tığı bir istikrazdır. Buna karşı hükümetin icab-
! eden sadakati yapması elzemdir. Ve Hazinenin 

menfaati de bunu âmirdir. Yalnız bu istikraz da 
Harbi Umumide yapıldiğına göre mütareke za-

| manma kadar olan bütün istikrazların bizden 
' ayrılan memleketler üzerine taksim edilmesi bîr 

M« — 
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esastır. Bittabi bu istikrazdan Suriye ve İrak'a 
varidatları nispetinde isabet edecektir. Murah
haslarımız bununla da meşguldür. Onlara ait 
kısmı tefrik edildikten sonra onlardan ne suret
le alacağız! O ayrı bir meseledir. Bütçemize ter
tibi senevisini vaz'ederek tediye etmek lâzımdır. 
O vakit Meclisi Âlinizin kabul ettiği tecil hak
kındaki kanun da mevkii meriyetten kalkmış olur. 
ve bu maksat temin edilmiş bulunur. 

SIRRI B. (İzmit) — Tediye olunmak üzere 
bankalarda hifzedilmekte olan altınlardan hükü
meti milliyenin vaziyed ettiği bir miktar var mı
dır ve bu miktar nedir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. —• 
Efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükü
metinin Maliye Vekâleti, bankalarda istikrazı 
dahilî faizleri olarak el sürdüğü bir parayı ben
deniz bilmiyorum ve Maliyede mukayyet böyle 
bir şey de yoktur. Bütün kuyudatı tetkik ettir
dim, bizde böyle bir şey yoktur. 

SIRRI B. (izmit) — Pekâlâ. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim, yine Sırrı Beyefendinin bir takrirleri 
var. Müsaadeleriyle onu hafi bir celseye talik 
edelim. 

SIRRI B. (izmit) — Kabul ederim. 

14. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, İstan
bul'daki hıristiyanlarm emvali mcnkulesi hak
kında İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinden suali 
ve Maliye Vekili Hasan Fehmi Beyin şifahi ce
vabı 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
İstanbul'da mukim Rum ve Ermenilerin emlâki
nin ferağının niçin menedilmediğine dair bir su
al takriri vardır. 

Malûmuâlinizdir ki, bu mesele hakkındaki He-
. yeti Vekile kararı Meclisi Âlinize arz edilmiştir. 
Niçin muameleyi ferağıye icra edilmiyor, niçin 
menedilmedi diye gönderilen bu karar Meclisi 
Âlinizdedir. 

15. — Dersim Mebusu Abdülhak Tevfik Be
yin Mamuretülâziz vilâyetinde ihdas edilen Ma
liye memurlukları hakkında suali ve Maliye Ve
kili Hasan Fehmi Beyin şifahi cevabı 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Dersim Mebusu Abdülhak Tevfik Beyefendinin 
bir aual takrirleri vardır. 
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NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahifb) — Rahatsız

dır, burada yoktur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Yok mu efendim? Elâziz'de açıkta kalan bir me
mur hakkında sual soruyor. Birisinin memuri
yeti lâğvedilmiş, açıkta kalmış, diğeri de başka 
memuriyete nakledilmiş, gitmiş, bundan dolayı 
açıkta kalmışlardır. Malûmat budur. 

16. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, met/ta
liki müstahlasadaki mütekaidin ve eytam ve era-
mil maaşatına dair suali ve Maliye Vekili Hasan 
Fehmi Beyin şifahi cevabı 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. ~-
Kütahya Mebusu Cemil beyin bir takriri vardır. 
Arazii müstahlasadaki mütekaidine niçin maaş 
verilmediğini soruyorlar. Malûmuâlileridir ki, 
düşmandan istihlâs edilen mahallerdeki ashabı 
istihkakın maaşlarını istihlâs edilen ayın iptida
sından itibaren tediyeyi Meclisi Âliniz kabul bu
yurdunuz ve Ibiz de havaleleri ona göre gönder
dik ve tediyata devam ediyoruz. Fakat ondan 
evvelki istihkakları, yani düşman işgaline aidolan 
istihkakları muallâktadır. Çünkü onları tediye 
edecek henüz ne bir tahsisatımız vardır ve ne de 
Meclisi Âlinizle görüşerek o mesele hakkındaki 
noktai nazar taayyün etmiştir. Düşman işgali 
zamanına ait birçok hesabat vardır. O da bunlar 
meyanmda muallâktadır. Fakat istihlâs tarihin
den itibaren mütekaidîninin maaşları veriliyor, 
fakat birkaç gün teahhur etmiştir. Çünkü biz 
miktarlarını bilmiyorduk. Mahallerinden defter
lerini istedik. Ne miktar havale vereceğimizi bil
mek için, anlamak için, bu defterleri istedik. Bu 
defterin tanzim edilip bize gelmesi ve havaleleri
nin oraya gitmesi birkaç gün bu maaşları teah-
hura uğratmıştir.* Yoksa, esas itibariyle istihkak
larıdır vo havaleleri verilmiştir, maaşları veril
mektedir. 

CEMİL B. (Kütahya) — Hiç olmazsa 1339 
senesi bütçesinde olsun işgal zamanında alamadık
ları maaşları hakkında bir şey düşünülmelidir. 
Bir mütekaide kaç kuruş veriyoruz? Âzami beş 
yüz ilâ bin kuruş. Bu cüzi bir paradır. Binaena
leyh bunların perişan halleri düşünülmelidir. 
Müterakim maaşları için bir şey yapılmalıdır. 
Çünkü pek sefilâne bir hayat yaşamışlardır. Ar
tık hallerini görenler, acımaktan kendilerini ala
mıyorlar. Binaenaleyh artık ye her halde 1339 
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senesi bütçesinde bu biçareler düşünülmeli ve 
bunlarım mıaaşatı müterakimesi; için bir fasıl açıl
malıdır. 

17. — Konya Mebusu Refik Beyin, memurin 
maaşatının neden tediye edilmediğine dair suali 
ve Maliye Vekili Hasan Fehmi Beyin şifahi ce
vabı 

MALİYE VEEÎL l HASAN FEHMİ B. — 
Efendim Konya Mebusu Refik Beyin memurin 
maaşatmm mütedahil kaldığından dolayı Maliye 
Vekâletinden sual takriri vardır. Bendeniz böy
le mütedalhil maaş bilmiyorum. 

MEHMED EMİN B. (Ergani) — Bendeniz 
arz edeyim. Bitlis, Van İstinaf Âzası Mahmud 
Nedim Beyden aldığım mektubu okuyayım. Di
yor ki, beş, altı aydır maaş almıyoruz. Beş, altı 
aydır maaş almamışlar. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Müsaade buyurun efendim, oraya iki defa mua
veneti nâkdiyede bulunduk, Bir defa on beş bin 
lira, bir defa da yirmi beş bin lira gönderdik. Ve 
bunu göndereli daha yirmi gün olmadı. 

MEHMED EMİN B. (Ergani) — 18 Kânu
nuevvel 1338 tarihli, aldığım mektupta yazıyor 
ki,... (Göndermiş ^adaları) 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim şimdiki halde elimde bulunan sual tak
rirleri bu kadardır. 

CEMİL B. (Kütahya) — Develer meselesine 
cevap vermediniz. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Benim sualim ga
yet mühimdir. Beyefendi iben bu memleketin 
tütünleri hakkında sual sormak istedim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim, iki üç sual daha var. Onların dairele
rinden lâzımgelen tahkikat] toplayamadığım için 
arz edemedim. Daha sual takrirleri vardır. Fa
kat evrak yanımda değildir. Onların cevabını da 
bilâhara veririm. 

OSMAN B. (Kayseri) — Vilâyatı müstahla-
sadaki sahipsiz emval hakkında bir sual takririm 
vardı. 

HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Belki siz 
yokken geçti. Elimde üç takrir kalmıştır. Henüz 
malûmat alınmamıştır. Biri Cemil Beyin, biri 
Salih Efendinin, diğerini bilmiyorum. 

CEMİL B. (Kütahya) — Bendenizin sualime 
cevap vermediniz. 
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SIRRI B. (İzmit) — Adapazarı Kereste Fab

rikası hakkında bir sualim vardı. 

HACİ ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Aman 
Sırrı Bey ne bitmez sual. 

SIRRI B. (İzmit) — Efendim, zatıâlinize 
hoş gelecek, eğlendirecek söz de söyliyebilirim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. -
Lütfen izah buyurunuz cevap vereyim. 

SIRRI B. (İzmit) — Fakat tetkik etmeden 
cevap veremezsiniz ki. 

HASAN FEHMİ B. (Devamla) — O halde 
iki gün müsaade buyurunuz da Meclis kalemin
den bu hususa dair kaydı çıkarayım. Cevapları
nızı vereyim. 

18. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Alek-
sandros'u?ı develerine dair suali ve Maliye Vekili 
Hasan Fehmi Beyin şifahi cevabı 

CEMİL B. (Kütahya) — Efendim, Aleksatı-
dros'un ortadan sırra kadem basan 160 devesi 
hakkındaki sual takririm vardı. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
(Devamla) — Bu develer meselesinin tetkikatı 
Müdafaai Milliye Vekâletine aittir. Vekil Kâzım 
Paşa Hazretlerinin , huzuriyle üç defa mevzuıı-
basolnmştıır. Buyurdular ki, ben bu meseleyi ta-
kibediyorum, İstiklâl mahkemesinin evrak dos
yası menzile gitmiş, menzilden de orduya gitmiş, 
bilmem nereye gitmiş. Zannediyorum ki, Müda
faa! Milliye Vekâletinde bulunan evrakı tahki-
kiye üzerine Maliye Vekâleti bir izahat arz ede
mez. 

CEMİL B. (Kütahya) — Müsaade buyuru-
lur mu? İki kelime söyliyeyim. Bu develer Mü
dafaai Milliye Vekâletine gitsin, nereye giderse 
gitsin, esmanı Hazinenin malıdır. Siz bu deve
leri irat, masraf suretiyle Maliye Vekâleti vari
datı meyanmda tesbit etmekle mükelleftiniz. Bu 
develerin arkasını takibetmediğinizden dolayı 
vazifei kanuniyenizi ifa etmemiş oluyorsunuz. 
Binaenaleyh, mesulsünüz ve bu develeri mey
dana çıkartmaya mecbursunuz. Müdafaai Mil
liye Vekâletinden sormaya mecburiyetiniz bana 
kalırsa bu fazladır. 

HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Develerin 
ya Maliyenin eline veya Hazineye geçtiğine, ne 
bir hüküm ve ne de bir karar gelmeden, devele
rin isminden, cisminden Maliye Vekâleti haber
dar olmadan Vekâlet ne diyebilir? 1337 senesin* 

4 1 â _ ^ . 
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de böyle deve muamelesi geçmiş, Çorum'da veya 
İskilip'te, menzilde bu develer havaya uçmuş, 
Maliye Vekâleti bunu nereye irat kaydedecek ve 
nereye mahsubedeeek? Bir defa Vekâleti aidesi 
tahkikat yapacak ve yaptıracak, neticeyi zahire 
çıkaracak, ondan sonra Maliye Vekâleti işe mü
dahale edecek, irat kaydedecek, ondan sonra mah
subedeeek. 

SIRRI B. (İzmit) — Vekil Bey hafi celse ne 
vakit yapacağız? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Meclisi Âli ne vakit arzu buyurursa, bendeniz 
her hangi bir gün için hazırım. (Müzakere kâfi, 
sesleri) 

REİS — Maarif Vekili Safa Beyin suallere 
cevabı vardır. 

19. — Siird Mebusu Mustafa Sabri Efendi
nin, Çal kazası masarifi mecburesine dair suali 
ve Maliye Vekili Hasan Fehmi Beyin şifahi ce
vabı 

20. — Denizli Mebusu Mazlum Baba Efendi
nin, Çal kazası masarifi mecburesine dair suali 
ve Maliye Vekili Hasan Fehmi Beyin şifahi ce
vabı 

MAARİF VEKİLİ SAFA B. (Mardin) — 
Efendim, Siird Mebusu Mustafa Sabri. Efendi 
ile Denizli Mebusu Mazlum Baba Efendinin ma
sarifi meebure hakkında sual takrirleri vardır. 
Takrirlerinde; Çal kazası ahalisine masarifi 
meebure tarh etmişler, halbuki burası bağcılıkla 
uğraşan bir kazadır. Bağlar Filoksaraya uğra
mıştır, diyorlar. Oradan vâki olan istida üzerine 
Denizli Mutasarrıflığına yazdık, masarifi mecbu-
renin ağırlığından bahsettik, bunların mağduri
yetine meydan vermeyiniz, dedik. Vekâletin va
zifesi bundan ibarettir. Çünkü; masarifi mee
bure hakkında memleketin her tarafından şi
kâyetler mevcuttur. Meclisi Âliniz belki iki se
neden beri masarifi meebure hakkında birçok 
şikâyetler almışsmızdır. Fakat masarifi mec-
bureyi almayın diye Maarif Vekâletinin bir 
emir vermesine imkân yoktur. Bu kararı an
cak Meclisi Âliniz verebilecektir. Sonra bu 
münasebetle bir noktayı daha arz edeyim, is
tida Encümeni vâki olan şikâyetlerden birka
çının arkasına, «Masarifi mecburenin ilgası 
veya tadili hakkındaki lâyiha Meclisçe mü
zakere edilmektedir. Bunun neticesine kadar 
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i masarifi niecbureyi almasınlar.» diye bana bir 

karar tebliğ ettiler. Şüphesiz Meclisi Âlinin 
reyini almadıkça, Meclisi Âlinin bir kararı ol
madıkça ortada tatbik edilmekte olan bir ka
nunu tadil etmek, ref'etmek imkânı yoktur. 
Bu vergiyi büsbütün refi ve ilga etmek imkân 

i haricindedir. Zaten Meclisi Âliniz bu mesele 
ile pek ziyade alâkadar olmuş, halk üzerinde 
ağır tazyikat yapmış olduğunu takdir ederek 
mütaaddit kararlar vermiş ve yapılan lâyihai 

j kanuniye Maarif, ve Muvazenei Maliye, Dahi
liye encümenlerinden müştereken tetkik edil-

i inektedir. 
Ancak, şurasını arz edeyim ki, bugün taş-

I raların maarif vaziyetini göz önüne getirirsek 
öyle hepimizin düşündüğümüz gibi masarifi 
mecbureyi birdenbire kaldırmak imkân hari
cindedir. Çünkü taşra masraflarının en çokları 
masarifi mecbureye istinadetmektedir. Elim
de bir cetvel vardır. Otuz beş livada masarifi 
meebure olarak bir milyon üç yüz bin lira alın
maktadır. Şimdi otuz beş livanın masarifinden 
eğer bir milyon üç yüz bin lirayı kaldırmak 
istesek, taşralarda büsbütün maarif sönecek
tir, mektepler kapanacaktır. Mamafih bu masari-

I fin, bu verginin esaslı suretle tadil edilmesi 
daha âdilâne, tdaha esaslı şeylere istinadedil-
mesi de lâzımdır. Binaenaleyh ben bu vesile ile 
üç encümende bulunan, Muvazenei Maliye, 
Maarif ve Dahiliye encümenlerinde bulunan 
arkadaşlarıma rica ederim, bu hususu tacil 
etsinler, bir an evvel Meclisin kabul edeceği 
bir esası kuralım ve şikâyetlerin de arkası dur-

| muş olsun. Bu mecburiyet devam ettikçe şi-
kâyat mütemadiyen devam edecektir. Maarif 
Vekâleti ve arkadaşlarımız daima bu şikâyet 
karşısında kalacağız. 

ŞÜKRÜ B. ('Bolu) — Bu kanun lâyihası He-
I yeti Umumiyeye geldi. 

I REİS — Efendi/m başka söz alan yoktur. 
I Aranın neticesini ara edeceğim. Bayezıld Me-
I busu Hacı Mehımed Efendinin tam 'tahsisatla altı 
j aylık mezuniyeti reyi âlinize vaz'edilmişti. 140 
I zat reye iştirak etmiş, 11 (müstenkif, 55 redde kar-
I şı, 80 reyle tam (tahsisatla mezuniyeti kaibul edil-
I mistir. 
I Efendim, Meclis bütçesine zamaim icrasına 
i dair Kanuna 161 zat iştirak etmiş, 136 reyle ka-
I bul edilmiştir. 
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Âbdülikadir Kemali Bey tekMfinin maddeleri

ne geçilmesi hakkındaki teklif reye vaz'edilmiş 
173 zat iştirak etmiş, 97 reyle maddelere geçi 
m esi kabul edilmiş ir. 

İKÎNCI CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 3,23 

BEİS — İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Süleyman S i m Bey (Yozgad) 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — îdarei kura ve nevahi kanunu lâyihası 

Dahiliye ve Adliye encümenleri mazbataları 

REİS — Celseyi küşaldediyoruım. Nevahıi Ka
nunundan 162 nei maddeyi encümene vermiştik. 
Henüz gedmedi. 

ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ HAMİD B. (Biga) — 162 nci maddeyi 
muhtevi tadil teklifleri dün tebliğ edildiğinden 
maatteessüf Adliye Encümeni dün detima edeme
diğinden bu maddeyi tesîbit edemedi. Cumartesi 
günü takdim edeceğiz. / 

REİS — Diğer maddenin müzakeresine baş-
lıyalım. 

Madde 163. — Mevaddı huıkukiyede mercii 
dâva ıbeiTveejlıi âtidir. 

1. — Müddeaaleyhin fi'kametıgâlhı. 
2. — Teabhüdün vukubulduğu veyahut taah

hüdün icra kılınacağı (mahaller. 
3. — Emvali ıgayrimenkule dâvalarında gayri

menkulun (bulunduğu mahal. 
MÜFÎD Ef. ((Kırşehir) — Meclisi Âlice kabul 

edilen maddede; nahiye heyeti kavalyesinin em
vali gayrimenkule dâvalarım rüyeıt etmek vazi
fesi dâhilinde olmaması münasebetiyle bu mad
denin üçüncü fıkrasındaki merci tâyin noktasına 
matuf olan emvali ıgayrimenfcııle fıkrası zaittir. 
O cihetlin tayyı lâzımıdır. 

MUSTAFA HÎLMÎ Ef. (Niğde) — Emvali 
menkule feaJbul edildi. 

REİS — Başka söz isttiyen yoktur. Yalnız 
Mütfiid Efendi Ibir noktaya işaret buyurdular. Em
vali gayrimenkule dâvaılarında (gayrimenkulun 
bulunduğu mahal... 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Encümen kabul 
ediyor. 

ŞÜKRÜ B. (ıBolu) — Encümenin kabul et
miş olduğu anlaşılıyor. 

REÎS — Emi vali gayrimenkuleye ibdr hakkı 
kaza verilmemiştir. 

MUSTAFA HÎLMÎ Ef. (Niğde) — Bende
nizin kabul olunan takririmde emvali gayrimen-
kulenin beş bin .kuruşa kadar olanı kabul edilmiş
tir. Bu itibarla doğrudur. 

MAZıBATA MUHARRİRİ HAMİD B. (Bi
ga) — Maddeye emvali gayrimenkulenin itJlıaline 
aidolan takrir encümene (tevdi edilmiştir. Mustafa 
Hilmi Efendi arkadaşıımıızın teklifleri Heyeti 
Umuimiyede tasvibeditaıiştir. Binaenaleyh o cihet 
takarrür etmiş demelkfcir. Emvali gayrimenkule 
dâvalarından dolayı bir mercii muhakeme olması 
itibariyle çok doğrudur. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Bendenizin "lıatı-
rımda -kalan Lâzi&tan Mebusu Necati Efendinin 
vermiş olduğu takrir beş bin kuruşa kadar emvali 
menkule ile emvali gayrimenkuleye dair kısmı -
nı Makamı Riyaset ayırarak reye koymuştu. Mad
de nazarı itibara alınan takrirlerle encümene git
miştir. Encümenden gelip de maddenin şekli tes-
bit <olunmadıikça buna kabul edilmiş nazariyle ba
kılamaz. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — öyle değil mesele, 
Mustafa Hilmi Efendinin talcriri işe kabiliyeti 
istinafiye vermiş olduğu için gayrimenkule ka
bul edilmiştir. 

REÎS — Efendim! Encümene giden takrir
ler nazarı itibara alınmış olan takrirlerdir. 163 
ncü maddenin şekli .sahihi kabul edilmiş değil-
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dir. Binaenaleyh bu madde de ona taallûk edi
yor, tensibederseniz bu maddenin müzakeresi
ni encümenden gelecek o maddenin müzakere
sine talik edelim. Bu ciheti kabul edenler elle
rini kaldırsın. Kabul edilmiştir, efendim. 

MADDE 164. — Nevahi Heyeti Kazaiyesi-
niıı mevaddı cezaiyeye mütaallik vazaifi: 

Ceza Kanununun baibı şalisinde münderic 
ve aslen kabahat nev'inden olan 254, 256, 258, 
259, 260, 261, 262, 263, 264, (Birinci zeyil müs
tesna) 265 nci maddelerde muharrer (Birinci 
fıkrasından maadası müstesna) ceraimi katiyen 
ve yine babı mezkûrda münderic ve cünha 
nevinden olan 255, 257, 264, ncü maddenin 
zeyline ve 265 nci maddenin fıkaratı ahiresin-
de münderic ve cünha nev'inden olan ceraimi 
kabili istinaf olarak rüyc't ve hükmeder. 

ŞEVKET B. (Sinob) ~ Efendim, bu yüz 
altmış dördüncü maddede bendeniz birçok yan
lışlıklar görüyorum. Bilhassa iki yüz altmış be
şinci madde alenen iyş ve işret edenlerin tec
ziyesine dairdir. Halbuki ahiren Meclisi Âli 
Men'i müskirat Kanunu çıkarmış, iki yüz alt
mış beşinci madde haliyle feshedilmiştir, bina
enaleyh burada 265 nci maddeyi zik'-e lüzum 
yoktur. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Doğrudur. 
ŞEVKET B. (Devamla) — Bendeniz bir 

şeyin şahidi oldum; alenen işret etmiş olan bir 
şahs' müstantıka vermişler, ınüstantık Ceza 
Kanununun 265 nci maddesi muci'bince lüzumu 
muhakemesine karar vermiştir. Kendisinden 
sordum. Diyor ki; gerçi Men'i müskirat Ka
nunu çıkarılmıştır. Fakat Men'i müskirat Ka
nununda, Kanunu Cezanın 265 nci maddesinin 
fesli edildiğine dair bir sarahat yoktur. Sara
hat olmadığı itin cezası hafif olduğundan biz 
madde ile lüzumu muhakemesini yaptık dedi. 
Zannederim bu doğru değildir. Çünkü ikinci 
kanunda sarahat olmasa dahi birinci kanun 
feshedilmiştir. Binaenaleyh artık burada 265 
nci maddenin zikrine lüzum yoktur. Eğer bu
rada zikredecek olursak o madde kabul edil
miş olacak ve o zaman Men'i müskirat Kanunu 
'haliyle feshedilmiş bulunacaktır. Sonra 254 ncü 
madde denildikten sonra, 256 neı maddeye ge
çiyor. Arada bir de 255 nci madde vardır, 255 
nci madde ikinci fıkrada zikredilmiyor. Fakat 
255 nci maddenin birinci, ikinci fıkraları da 
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kabahat n-eVindendir. Burada 255 nci maddeyi 
cünha olarak gösteriyor. Onun için 254 ncü 
madde denildikten sonra 255 nci maddenin son 
fıkrası demek icabeder. Çünkü 264 ncü madde
ye geçtikten sonra, (Birinci zeyli müstesnadır.) 
deniliyor. Bu birimci zeylin muhteviyatı haki
katen cünha meselesidir. Fakat 264 ncü madde
nin ibaresi ile 212 nci maddeye ilâve edilen fıka-
rata, 12 Mart 1332 tarihli fıkaratı müzeyyelede 
11 denilmelidir ki, iki yüz altmış dördüncü 
maddenin ikinci zeylini ihtiva etmiş olsun. Bi
naenaleyh bendeniz 164 ncü maddeyi şu suretle 
bir takrirle tadil etmek istiyorum ki, madde şu 
şekli 'alıyor. 

Madde 164. — Nevahi heyeti kazaiyesinin me
vaddı cezaiyeye mütaallik vazaifi, Ceza Kanunu
nun babı şalisinde münderic kabahat nev'inden 
olan 254, 256, 259, 260, 261, 262, 263, 264 ncü 
madde ile 255 nci maddenin birinci ve ikinci fık
ralarında ve 264 ncü maddeye ilâve olunan 12 
Mart 1332 tarihli fıkaratı müzeyyelede muhar
rer ceraimi katiyen ve yine babı mezkûrde mün
deric ve cünha nev'inden olan 257 nci maddesi
nin fıkrai ahiresindc 264 ncü maddesinin zeylin
de muharrer ceraimi kabili istinaf olarak niyet 
ve hükmetmekten ibarettir. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Arkadaşlar; 
yukarda bir madde geçti. O da akrabaya taal
lûk eder bir csasat aitti. Bu akrabanın sayılma
sını Heyeti Celile tensibetti. Bu maddede bir 
mahzur görüyorum. Burada birçok maddeler zik
rediliyor. Bu maddelere müracaat için zavallı 
köy heyeti yanında bir Ceza Kanunnamesi taşı
yacak ve arasmı onu okuyacak. Adliye Encüme
ni bu hususu nazarı dikkate alarak bu kanunun 
hiç olmazsa bir kısmını ana dilimizle yazmalıydı. 
Zira halk diliyle yazılmamıştır. Hiç olmazsa- ana 
dilimizle yazılmalıdır.. Ceza. Kanununun o mad
deleri eminim ki, bu suretle daha kolay anlaşıla
caktır. Mamafih temenni ederim ki, Encümeni 
Adlî bunu daha açık, daha fasih bir lisanla yaz
sınlar. Bendeniz tekrar ediyorum arkadaşlar; 
köy heyeti yanında birçok kitap taşıyamaz. Bu 
onları büsbütün meşgul eder. Binaenaleyh o 
maddeler .sarahaten dereediîmelidir. Şu halde 
teklif ediyorum. Encümen bu maddeleri istir-
dadederek ıslah etsin. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim, bendeniz 264 
ncü maddeve söyle bir fıkranın ilâvesini faydalı 
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görüyorum. O da «Cünha nev'inden olan cera-
imin 264 ncü maddenin birinci derecesini - son 
derecesini değil de ilk derecesini - kaabili istinaf 
olmak üzere hükmeder» cümlesinin ilâvesini tek
lif ediyorum. 

Malûmuâliniz 224 ncü madde alelûmum hay
van sirkatine mütedair olan madde, köylerin en 
ziyade mâruz kaldığı bir felâkettir. Bundan do
layı cünha mesailine mütaallik mademki burada 
ahkâm kabul ediliyor, 224 ncü maddenin dere
cei evveliyesini hükmetmek için mezuniyet ver
mekte bir mahzur olmaz. 224 ncü maddenin bu 
fıkrasını vermek, köylerde vukubulan hayvan 
sirkatini menetmek için en iyi bir sebeptir. Çün
kü, bir sârikı yakından takibedebilmek esasen köy
lülerin indinde pek kolaydır. Hayvan sirkati 
hakkındaki Kanundan başka, Kanunu İdarinin 
tatbikini ve bu maddeye ilâvesini muvafık görü
yorum. Asıl lâzım olan budur. Köylüler hayvan 
sirkatine mütaallik olan ceraimden müştekidir. 
ler. Binaenaleyh bu hakkı nevahi heyeti kazaiye-
sine verecek olursak işleri daha kolay halletmiş 
oluruz. Ve daha güzel icrayı adalet edilmiş olur. 
Bunun için bir takrir veriyorum. Rica ederim 
buyurulsun. Zannederim encümen de buna mu
vafakat ediyor! 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Şükrü Bey kardeşimizin pek güzel izah ettiği 
(224) ncü maddenin ilâvesine bendeniz de taraf
tarım. Bu hususta söz söyliyecek değilim. Yalnız 
(224) ncü maddenin ilâvesiyle olmaz. Mademki 
cünha dâvalarını, kabahat şeklindeki cünha dâ
valarını - kabili istinaf olmak üzere - Nahiye 
şûrasının rüyetini encümen kabul ediyor. Ne 
mahzur vardır? Aynı derecede kabahat şeklinde 
cünha olan ve köylerde kesretle vukubulan ce-
raimi rüyet salâhiyetini de nahiye şûrasına ve
relim.. Meslâ : Kanunu Cezanın (214) ncü mad
desinin fıkrai ulâsı (Âdiyen tahkir) dir. Bunun 
cezası, yirmi dört saatten bir aya kadardır. Mad-
dei ula, mebde itibariyle kabahat şeklinde bir 
cünhadır. Binaenaleyh, nahiye meclisi (214) 
ncü maddenin fıkrai ulâsını niçin görmesin? 
Saniyen : Kanunu Cezanın 179 ncu maddesinin 
fıkrai ulâsmda âdiyen darp vardır. Bu cürüm 
dahi nahiyelerde rüyet edilebilir. Feragatle su
kut eder. Niçin köylerde kesretle vukubulan bir 
cürmün rüyetini - bittabi kabili istinaf olmak 
üzere - nahiye şûrasına vermiyorsunuz? Bundan 
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sonra sirkat vardır. Bunu da niçin nahiye şûrası 
görmesin? Bendeniz (214) ncü maddenin, (230) 
ncu maddenin ve 17 nci maddenin, hattâ mu-
karraratı Devlete riayet etmiyenler hakfcndaki 
Kanunu Cezanın 99 ncu maddesinin üçüncü 
zeylinin niyetine salâhiyet verilmesine tarafta
rım. Bir takrir takdim edeceğim. Bir madde ola
rak bunların ilâvesini teklif ediyorum. En
cümenin kabul edeceği prensip dahilindedir. En
cümen cünha dâvalarını görmek salâhiyetini - ka
bili istinaf olmak üzere - veriyor. Bunları da 
nahiye şûrası kabili istinaf olmak üzere görür. 
Eğer burada haksızlık görülecek olursa veya bir 
şahıs mutazarrır olacak olursa derecei saniyede 
olan mahakime müracaat ederek Bidayet mah
kemesinde bunu istinaf edebilir. Köylerde kes
retle vukubulan bugünkü ceraimin mahakimde 
bir istatistiği yapılacak olursa yüzde seksenini 
bu kabîl ceraim teşkil eder. Yüzde sekseninin bu 
kabil eeraimi teşkil eden köylüyü merkeze getir
memek ve adaleti onun ayağına görtürmüş olmak 
için ona hakla kaza veriyoruz dediğimiz zaman 
da bunları vermemek mantıksızlık, manasızla 
olur. Binaenaleyh bu tadilimin kabulünü rica 
ederim. 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Bu 
, kanuna (224) ncü maddenin de ilâvesini Şükrü 

Bey teklif ettiler. Bendeniz bu teklife iştirak 
ediyorum. Yalnız bu hırsızlığın men'i hakkında 
«Kanunu İdare» namında bir muvakkat kanun 
vardır. Yani Heyeti Vükelâ tarafından vak
tiyle İstanbul'da böyle bir kanunu muvakkat itti
haz edilmişti. Bu maddeye (224) ncü ve 69 ncu 
maddelerin kaydı halinde hayvan hırsızlığımı 
men'i hakkındaki kararın da derci lâzımdır. Ge
rek bu hayvan hırsızlığı ve gerek bu hayvan 
hırsızlığının men'i köylüyü, en ziyade izaceden 
ve en ziyade^mahkemelerde sürüncemede bırakan 
işlerdir. Bunun her halde ve katiyen ithali lâ
zımdır. Bunun ilâvesini ben teklif ediyorum. 

LÛTFİ B. (Malatya) — Kabahat nev'in
den olan cürmün bir kısmını tefrik edip hak
kı kazasını nahiye şûrasına vermek, sonra cün
ha kısmından olan ceraimin bir 'kısmını tefrik 
edip şûraya vermemek ve onun salâhiyeti ha
ricinde 'bırakmak, muğlâk ve müşevveş bir se
kil olur. Mademki na'hiye heyeti 'kabahat dâ
valarını rüyete mezundur, mademki nahiye 
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heyeti cünha gibi ceraimi - kabili istinaf olmak I 
üzere - niyete mezundur. Kabahat ve cünha 
nev 'inden olanları kati olarak rüyet etsin. Cün
ha nev 'inden olanları 'kabili istinaf olmak üze
re rüyet etsin. Mesele ibu suretle -biter. Bunu 
uzunlboylu mevaddı kanuniye ile filânca mad
deye baksın, filânca maddeye 'bakmasın de
mek bu manasızdır. Mademki bu maddeye bu I 
salâhiyeti kazaiye veriliyor. Şu halde cünha
nın 'bir kısmına bakıp da. bir kısmına bakma-
masmdaki muhassenatı anlamıyorum. [Kanu
nu Cezanın kalbayih ve cünha fasıllarında mün- I 
dericolan ceraimi rüyete •mezundur. Kabayih I 
faslını sureti kafiyede, cünha faslını kabili I 
istinaf olmak üzere rüyet eder.] Binaenaleyh 
bu şekilde 'kabulünü teklif ediyorum. 

HAMÎD B. (Biga) — İşlbu kanun ile neva
himizde teşekkül edecek »olan meclise - ahra-
rane bir şekilde - daha vâsi hakkı kaza vere
biliriz. Bunun için Adliye Encümeniniz, Sulh 
hâkimleri hakkındaki Kanundan istinbat ede
rek ki, onlar hakkındaki kanunlarda dahi kâf-
fei ceraime istinaf hakkı verilmemiştir. Bu iti
barla heyeti kazaiyenin göstereceği tecaribi 
kazaiyeye binaen bu sahada vazifei ceza veril
mesini Adliye Encümeni düşünmüş ve Heyeti 
Celilenize arz etmiştir. Ashabı tekliften Şev
ket Bey biraderimizin teklif ettikleri veçhile; 
265 nci maddei kanuniyenin artık vücuduna [ 
lüzum kalmamış olabilir. O kanun bu kanu
nu tadil etmiştir. Fakat 205 nci maddede; 
henüz skini rüşde vâsıl olmıyan bâzı sıbyaııa müs
kirat teklif edenler hakkında ahkâmı cezaiye 
mevcudolup bütün vüzuhiyle, bütün saraiha-
tiyle tamamen' ilga etmemiş olduğundan heye- J 
timiz bu maddenin vucüt ve bekasına kail ola
rak- bu maddede tasrih etmiştir. Eğer Heye
ti Celi'leniz lüzum görmezse bu maddeyi kanun- I 
dan tayyedebilir. Beyefendinin teklifleri, ka
nunun fıkaratı ahîresine, kanunun tertibine ait
tir, binaenaleyh encümen de buna muvafakat 
eder. Ancak Kanunu Cezanın sirkate mütaal-
lik olan faslı, ki 204 ncü maddeye taallûk edi
yor, bunda bir seneden üç seneye kadar ceza 
vardır. Haksızlığa mahal kalmamak için heye
ti kazaiyeyi de böyle bir salâhiyetle tavzif kıl
mayı biz muvafık görmedik. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Hayvan sirkatinin 
men'i hakkındaki Kanunun mânası kalmaz. | 
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HAMID B. (Devamla) — Yalnız hayvan sir-

kateinin men'i hakkındaki Kanunun tatbika-
tiyle Kanunu Cezanın 224 ncü maddesinin fık-
rai saniyesindeki alâtı ziraiye ve hayvan sir
katine ait fıkraya encümen iştirak eder. 

Gelelim 179 ncu maddeye : Malûmuâliniz, 
darp ve cerh gibi eeraim derecesi, nevahimizde 
değil, kazalarımızda bile bugün taayyün etme
den evvel tatbikatı cezaiyede bulunulamadığm-
dan 230 ncu maddenin zikrine lüzum yoktur. 

214 ncü maddeye gelince : Malûmuâlileri ol
duğu veçhile; şetim ve tahkir, zem ve kadih gi
bi bâzı ahkâmı ihtiva etmektedir. Mahkemeye 
arz olunacak cürümler itibariyle bâzı ahvalde 
hangi cürüm, hangi meselede tahkiri âdidir, han
gi cürüm -kadihtir gibi tefrikte tahsili âli gör
müş hükkâmımız bile tereddüdediyor. Binaen
aleyh karışıklığa sebebolmamak için 214 r>eü 
maddenin ilâvesini encümenin muvafık görme
diğini arz ediyorum. 

MUSTAFA SABRİ Ef. (Siird) — Efendim; 
Lûtfi Bey biraderimiz çok gijzel bir noktaya 
işaret etti. On beş seneden beri Tefriki Vazaif 
Nizamnamesi yapı İma maktadı r. M ahkem ei 
Şer'iye ile Mahkemei Nizamiyenin vazaifinin tef
rikine dair nizamname, üçüncü defa çıkmıştır. 
Şimdi şu maddedir, bu maddedir demek doğru 
değildir. Binaenaleyh Lûtfi Bey biraderimizin 
buyurdukları gibi, kabahat ve cünha mevaddı-
mn kabili istinaf olmak üzere rüyeti kabul edil
diği takdirde ayrıca bir Tefriki Vazaif Nizam
namesi yapmaya lüzum kalmaz. Eğer bu şekli 
kabul etmiyecek olursanız on beş gün sonra bir 
Tefriki Vazaif Nizamnamesi yapmaya mecbur 
kalacaksınız. 

ŞEVKET B. (Sinob) — Hamid Bey 265 nci 
maddenin bâzı fıkaratından bahsettiler ve mad
denin bâzı münderacatının o fıkarata aidoldu-
ğunu söylediler. 164 ncü maddede tadil edilen 
şey, 265 nci maddelerde muharrer ceraimi âdi
yedir. İkinci fıkrada; 265 nci maddenin fıkara
tından olan ceraimi kabili istinaf olarak hükme
der diyor. Bandeniz 265 nci maddeyi okuyorum. 

265 nci madde : Alenen işret edenler ve ka
bili setir ve ihfa olmıyacak derecede sarhoş ola
rak yakalananlar bir liraya kadar cezayı nakdî 
ile mücazat olunurlar. Halbuki Men'i müskirat 
Kanununda alenen sarhoşluk edenler veya hafiy-
yen içip de yakalananlar elli liradan itibaren 

— 423 —• 
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cezayı nakdî ile cezalanıyor veyahut haddi şer'î 
ile cezalanıyor. Sonra yine ,265 nci maddenin 
ikinci fıkrasında, soranın Hamid Beye, müker-
rirler hakkında Men'i müskirat Kanununu mu 
nazarı itibara alacağız, yoksa bu 265 nci madde
nin son fıkrasını mı nazarı itibara alacağız? 
Bendeniz öyle zannediyorum ki; Men'i müski
rat Kanunu neşredildikten sonra artık 265 nci 
maddenin hükmü katiyen yoktur. 265 nci mad
deyi 164 ncü maddede göstermek demek; 265 
nci madde mamulünbihtir, Men'i müskirat Ka
nunu mamulünbih değildir demektir. (Doğru 
sesleri) Başka bir şey değildir. 

NECATİ Ef. (Lâzist'an) — Efendiler, Neva
nı Kanununun salâhiyeti kazaiyesini icra ve ifa 
edecek; şûralardan müntehap heyeti idare ve 
müdürdür. İnşallah bundan böyle ciddî ve ga
yet malûmatlı adamlar, salâhiyeti kazaiyesi yük
sek adamlar, oraya iııtihabedileceklerdir. Bunu 
geçende de söylemiş, bâzı beyanatta bulunmuş
tum. Köy heyeti kazaiyesine verilecek bir ka
nunu bir parça geniş yapmak, yani sarih ' yap
mak, açık yapmak lâzımdır. Çünkü onlara verile
cek madde burada bile halledilememiştir. Niçin bu 
madde buraya konmuştur. Efendim bunun lüzu
mu yoktu. Hâlâ biz kendi aramızda meseleyi 
halledemiyoruz. Sonra onu köye gönderiyoruz. 
Bu mesele burada halledileni ediği halde köy
lerde bu kanun nasıl tatbik edilecektir? Bu
nun için bendeniz şunu teklif etmek istiyorum 
ki; şu maddeyi, yani 164 ncü maddeyi Encü
meni Adlî alsın, filân maddede şöyle, filân 
madedede böyle değil, sirkat hakkında şöyle 
olacak, hayvan sirkati hakkında ne yapmak lâ-
zımgelirse köy heyeti kazaiyesinin vazifesi ne 
ise (A, B, S.) işaretleri ile bunları sarih ola
rak göstersin, köylü de ne ile hükmedeeekse 
görsün. Eğer öyle olmazsa, artık bu kanunu 
tatbik edebilmek için köylü Mecelleyi açacak, 
yok. Hayvan hırsızlığı hakkındaki Kanunu aça
cak... Eğer böyle olursa, zannedersem, kendisi 
de içinden çıkamıyacak ve içinde, boğulacak
tır. Binaenaleyh teklif ediyorum; Encümeni 
Adlî bunu alsın, tetkik etsin, sarih bir formül
le buraya gelsin, ondan sonra müzakere edilsin. 

TÜNALI HÎLMİ.B. (Bolu) — Allah razı 
olsun. 

HAMÎD B. (Biga) — Necati Bey biraderi
min tenvir etmek için ne istiyorlar? 
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NECATİ Ef. (Lâzistaıı) — Yani demek 

istiyorum ki; nahiye heyeti kazaiyesinin rüyet 
edeceği deaviye aidolan Kanunu Cezanın mad
deleri ayrı ayrı yazılsın, hükmedeceği şeyler
de vazifesi nedir, cünhada vazifesi nedir? Bu 
kanuna koyarsınız ve getirirsiniz. 

HAMİD B. (Biga) — O vakit elifba kitabı 
OİUÜ. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Mazbata 
muharriri şunu bilsinler ki, elifba yazılmadan 
bir şey yazılamaz. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Elifba 
yazılmışsa sonra ne yazılacaktır? 

NECATİ Ef. (Lâzistan) — Ebced yazıla
caktı!. (Handeler) 

RAF.ÎK B. (Konya —Efendim, 224 ncü mad
denin dördüncü fıkrasına; fıkrai ulâsmın da 
ilâvesi hakkında noktai nazarımı izah edece
ğim ve encümen de kabul etmiştir, liri yüz yirmi 
dördüncü maddeyi okuduğum zaman düşün
düm, acaba encümenin noktai nazarı cezanın 
haddiasgari itibariyle bir hafta, on beş gün, 
bâr ay gibi "cüzi olıarafk mı ceraiımi tâyin 
etti? Yoksa cürmün nev'ine, derecesine göre 
mi yaptı? 224 ncü maddenin zeylinde görüyo
rum. 

Nalhiye heyeti kazaiyesine haddi âzami ola
rak bir seneye kadar ceza vermek: salâhiyetini 
veriyor. Mademki, bunu kabul etmiştir, he
pimizce aşikâr olan bir hakikat vardır ki; köylü
nün başlıca derdi, kendisinin yegâne ve hayati 
sermayelerinden olan hayvanatının elinde sağlam 
kalması en başlı derdidir. Birçok köyler ya o kö
yün içersinde ya dışarısında veya yanıbaşmda 
hayvan aşırmakta istidadı olan köy ahalisinden 
bir kısım komşularla suitali' neticesi olarak yan-
yana gelmiştir veya karışmıştır. Bu yerler ahali
si elaman diye her yerde her zaman bağırıyorlar. 
Zira o açıkgöz insanların tasallut ve tecavüzü yü
zünden o zavallı insanların ne keçisinden ne ko
yunundan, hiçbir şeyinden hayır yoktur. Evet ar
kadaşlar; Ceza Kanununda ceza vardır, hayvanı 
elinden aşırılan köylü dâva eder. Fakat dâva 
eder de neticesi ne olur? Köyden şehre gelir, 
jandarma karakoluna müracaat eder, malûmat 
verir, dâva eder, mahkeme teşjkili tarafeyn eder. 

i O keçi kesilir, yenir, içilir, ispat edilemez. Sonra 
j müddeiye, gel bakalım masarifi muhakeme na-
| miyle para vereceksin derler. Zavallı köylü işin-
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den kaldığına mı yansın, şehre gittiğine mi yan
sın? Kendisinden neticede bir de para istendiği
ne mi yansın? Onun için arkadaşlar, köylünün 
en hakiki derdine mümkün mertebe çaresaz ola
cak ve mümkün mertebe devasaz olacak olan bu 
teklifi bunlardan diriğ etmiyelim. Encümen de 
bu noktai nazarı kabul etmiştir. Binaenaleyh iki 
yüz altmış dördüncü maddenin birinci fıkrasının 
da nahiye heyeti Ikazaiyesine verilmesinde bende-
nizce bir mahzur olmadığı gibi zannederim bu ma
ruzatımdan sonra Heyeti Celileniz de kabili bu
yuracaksınız. Esasen böyle bir tadil teklifim var
dır. 

REİS — Efendim kifayeti müzakere hakkın
da bir takrir yoktur. Fakat söz alan arkadaşımız 
da kalmamıştır. 

264 ncü maddenin müzakeresini kâfi gören
ler lütfen ellerini kaldırsın. Müzakere kâfi görül
müştür. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Yetmiş 
dört.(kişi vardır Mecliste, saydım. Binaenaleyh 
ekseriyet yoktur Reis Bey! 

REİS — Efendim takrirleri okuyup voyv 
vaz'edeceğim. 

Riyaseti Celileye 
164 ncü. maddeye fıkrai ât iyenin ilâvesini 

teklif eylerim : 
('Cünha nev'inden olan ceraimi) cümlesinden 

sonra (ve iki yüz yirmi dördüncü maddesinin 
birinci derecesini ve Hayvan sirkatinin, men'i 
hakkjnda olan Kanunu İdariyi kalbili istinaf ol
mak üzere rüyet ve hükmeder.) 

Bolu Mebusu 
Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Berveçhi âti maddenin 164 ncü madde maka

mına kaim olmak üzere müzakere ve kabulünü 
teklif ederim : 

Madde 164. — Nahiye kaza heyeti Kanunu 
Ceza ve kavanini sairede münderiç ceraimden 
kabahate mütaallik olanlarını katiyen ve cünha 
nev'inden olan ceraimi dahi kabili istinaf olmak 
üzere kanunda münderiç haddi asliyi rüyet ve 
hükmeder, işbu madde ile nahiye kaza heyetinin 
dairei hüküm ve kazalarına tevdi olunan ceraimi 
hâvi ahkâm tesbit ve işbu kanuna raptolunur. 

Bolu Mebusu 
Şükrü 
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HAMlD B. (Biga) — O maddece- • taallûk 

eden bir mesele değildir. 

Riyaseti Celileye 
164 ncü maddeden nevahi heyeti kazaiyesinin 

ınevaddıcezaiyeye mütaallik vazaifi şunlardır,! ge
dikten sonra cünha, kabahat ve hayvan sirkatle
ri dâvalarında vazifelerini işaret ile göstermeli ve 
katiyen tesbit edilmelidir. Bunun için Adliye 
Encümenine havale edilmesini teklif eylerim. 

Lâzistan Mebusu 
Mehmed Necati 

Riyaseti Celileye - ' .•••••>• 
Kanunu Cezanın 224 ncü maddesinin ve Hay

van sirkatinin men'i hakkındaki Kanunu îdari-
nin dahi mevzuu müzakere olanl'64 ncü madde
ye ilâvesini teklif eylerim. 

Kozan Mebusu 
Mustafa 

Riyaseti Celileye 

164 ncü maddenin berveçhi âti tadilini tek
lif eylerim : 

Nevahi heyeti kazaiyesinin mevaddı cezaiye-
ye mütaallik vazaifi: Ceza Kanununun babı.şa
lisinde münderiç kabahat nev'inden olan 254, 
256, 259, 260, 261, 262, 263, 264 neü maddeleriy
le 255 nci maddenin birinci ve ikinci fıkraların
da ve 264 neü maddeye ilâve olunan 12 Mart 1332 
tarihli fıkaratı müzeyyelede muharrer ceraimi 
katiye ve yine babı mezkûrda münderiç ve cünha 
nev'inden olan 257 nci maddesi ile 255 nci mad
desinin fıkrai ahîresinde 264 neü maddeniruzey-
linde. muharrer ceraimi kabili istinaf olarak rü-•"• 
yet ve hükmetmekten ibarettir. . . 

Şinob Mebusu , 
Mehmed Şevket 

Riyaseti Celileye 
Nevahi Kanunundaki 164. maddenin (Nevahi 

heyeti ,kazaiyesi mevaddı cezaiyede Ceza Kanu
nunun (babı şalisinde münderiç kabahati katiyen 
ve cünha dâvalarında kabili istinaf olarak rüyet 
ve hükmeder.) şeklinde tadilini teklif eylerim. s 

Malatya Mebusu 
Lûtfi 

Riyaseti Celileye 
162 nci maddeye Kanunu Cezanın berveçhi 

âti maddelerinin de ilâvesini teklif eylerim: 

- 4 2 5 -
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Kanunu mezfcûrun doksan dokuzuncu mad

desinin zeyillerinde ve yüz yetmiş dokuzuncu 
maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında ve 
iki yü? dördüncü ve iki yüz otuzuncu madde
siyle zeyillerinde ve iki yüz on dördüncü mad
desinin $e£im ve tahkir fiillerini niyet salâhi
yetinin »ahiye heyeti kazaiyesine verilımesini 
teklif eylerim. 

18 Kânunusani 1339 
Karahisan Sahüb 

Mefbusu 
Mehm«<i Şükrü 

REİS— Efendim, maddenin encümene git
mesi hakkında bir takrir vardır. Evvelâ bu tak
riri reye vaz'ede-eeğim. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim, bir kere esa
sı kabul edelim, ondan sonra encümene gitsin. 

Riyaseti Celileye 
Şifahen izah , ettiğim noksanlar ikmal edil

mek üzere 164 ntü mad'denin encümene iadesi
ni teklif, ederim.. 

Bkrtu 
Tunaîı Hilmi 

REİS — Bu takriri kabul edenler ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

(Lâziztan Mebusu Necati Efendinin takriri 
tekrar okundu.) 

HAMÖt B. (Biga) — Hilmi Beyin teklifi
nin aynıdır. O kabul edilmemiştir. 

REİS *-— Şifahi mütalâatmda da eneümene 
iadesini tnlebediyordü. Binaenaleyh nazarı dik
kate alanlar lütfen ellerini kaldırsın. Ekseriye
ti âzîme ile nazan dikkâ'te alındı. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Reis Bey diğer tak
rirleri de okuyalım. O takrirlerde de müfid 
mev'ad vardır. Onlar da. encümene 'gitsin. 

(«Sinob» Şevket Beyin takriri tekrar okun
du.) 

REİS — 265 nci maddenin tayynn tekli i 
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ediyor. Nazarı itibara-alanlar ellerini kaldırsın. 
Nazan dikkate alınmıştır. 

(«Bolu» Şükrü Beyin takriri tekrar okun
du.) 

ŞEVKİ B. (tçel)". — Efendim köylü içinin 
mühim bir meseledir. 

MUSTAFA B. (Karahisan Şarki) — Mus
tafa Beyin takririyle ikisi bir mealdedir. 

(«Kozan» Mefousu Mustafa Beyin takriri 
tekrar okundu.) 

REİS — Bu iki takrir mealen aynıdır. Bu 
iki takriri nazarı itibara alanlar ellerini kaldır
sın. Nazarı dikkate alınmıştır. 

MUSTAFA B. (Karahisan Şarki) — Kabul 
olunmuyor. Encümene gitmesi nazarı dikkate 
almıyor. Tabiî encüm-ene gidecek. 

(«Malatya» Lûtfi Beyin takriri tekrar okun
du.) 

REİS — Efendim, Lûtfi Bey kaiMli istinaf 
olarak katiyen rüyet etmesi salâhiyetini vere
lim diyor. 

MUSTAFA B. (Karahisan-Şarki) — Bü
tün cünlha dâvalarının nevahiye terki doğru 
değildir efendim. 

REİS — Efendim bu takriri nazarı itibara 
alanlar ellerini kaldırsın. Nazan itibara alındı. 
Efendim, iki takririmiz daha vardır. 

(Melımcd Şükrü Beyin takriri tekrar okun
du.) 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Diğerleri tasvi/boîu-
ımnca bu da tasvibolunacaktır. 

REİS — Karahisan Saihib Mebusu Mehmed 
Şükrü Beyin takririni nazarı dikkate alanlar 
ellerini kaldı ram. Nazarı dikkate alındı. 

REİS — Madde takriri eriyle beraber encü
mene havale olundu. Vaktimiz kalmadığından 
Cumartesi içtima etmek üzere Celseyi tatil edi
yorum. 

Hitamı müsakfcrat; saat: 4,23 
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Bayezid Mebusu Hacı Mehmed Efendinin altı ay tam tahsisatla mezuniyeti hakkındaki Divanı 

Riyaset kararına verilen reylerin neticeleri 

(Kabul edenler) 

Osman Zade Haindi B. (Ertuğrul), Yalıya 
Galib B. (Kırşehir), Hakkı B. (Van), Lûtfi B. 
(Malatya), Kasını B. (Muş), Nusrat Ef. (Erzu
rum), Mustafa Fehmi Ef. (Bursa), Şeyh Fik
ri Ef. (Gene), Halil Hulki Ef. (Siird), Neeib B. 
(Mardin), Emin B. (Bursa), Cavit B. (Kars), 
Abdullah Ef. (Bolu), Hafız İbrahim Ef. (İspar
ta), Ahmet Nuri Ef. (Batum), Nadir B. (İspar
ta), Hüseyin Avni B. (Erzurum), Esad B. Mar
din), Ali Riza B. (Kars), Hüseyin B. (Erzincan), 
Ziya B. (Kângııı), Sadullah B. (Bitlis), Celâl 
Nuri B. (Gelibolu), Midhat B. (Mardin), Hamdi 
Namık B. (İzmit), Said B. (Kângırı), Abdülga-
ıd B. (Muş), Necmeddin B. (Siird), Ali B. (Ka-
rahisarı Sahib), Cemil B. (Kütahya), Fevzi Ef. 
(Batum), İsmet B. (Çorum), Haydar B. (Van), 
Behçet B. (Kângırı), Hasan Hayri B. (Dersim), 
Ziya B. (Sivas), Hacı Arif B. (İstanbul), Şev
ket K. (Sinob), Musa Kâzım Ef. (Konya), Ha

cı Nuri B. (Siird), Fikri Faik B. (Gene), İz
zet B. (Tokad), Tevfik B. (Erzincan), Nüzhed 
B. (Ergani), Eüstem B. (Oltu), Aslan B. (Ma-
ra§),HüsrevB. (Trabzon), Arif B, (Bitlis), Meh
med B. (Biga), Mustafa Necati B. (Saruhan), 
Asını B. (Erzurum), Hacı Ahmed Hamdi Ef. 
(Muş), Osman Kadri B. (Muş), Celâl B. (Gene), 
Hüseyin Ef. (Kozan), Salih Ef. (Erzurum), Ali 
Fuad Paşa (Ankara), Hamdi B. (Canik), Kad
ri B. (Siird), Hasip B. (Maraş), Dr. Ali Haydar 
B. (Gene), Mustafa B. (Dersim), Ali Riza Ef. 
(Amasya), Sadık B. (Kırşehir), Derviş B. (Bit
lis), Avni B. (Saruhan), Refik Şevket B. (Sa
ruhan), Osman Zeki B. (Kayseri), Vehbi B. (Niğ
de), Sıtkı B. (Malatya), Mustafa Lûtfi B. (Si
verek), Âlim Ef. (Kayseri), Dr. Refik B. (Ba
yezid), Diyab Ağa (Dersim), Ali Şükrü B. 
(Trabzon), Feyzi Ef. (Diyarbekir), Nafiz B. 
(Canik), Rasih Ef. (Antalya) 

(Reddedenler) 

Şevki B. (İçel), Mehmed Râgıb B. (Amasya), 
Hamdi B. (Gene), Âbdülgafur Ef. (Karesi), 
Emin Ef. (Aydın), Numan Usta (İstanbul), Nu
ri B. (Bolu), Salih Ef. (Siird), Hacı Bekir'Ef. 
(Konya), Hasan Ef. (Denizli), Emin B. (Canik), 
Rıza B. (Yozgad), Sabit B. (Kayseri), Ragıb B. 
(Kütahya), Sıddık B. (Çorum), Mehmed Şükrü 
B. (Karahisarı Sahib), Sırrı B. (İzmit), İsmail 
Renizi Ef. (İsparta), Yasin B. (Oltu), Esad Ef. 
(Aydın), Salâhaddin B. (Mersin), İbrahim B. 
(Karasi), Ömer Lûtfi B. (Saruhan), Ahmed B. 
(Yozgad), Sabri B. (Kastamonu), Hacı Mustafa 
Sabri Ef. (Siird), Nebil Ef. (Karahisarı Sahib), 
Tevfik B. (Van), Halil B. (Ertuğrul), Mazlum 

Baba Ef. (Denizli), Haydar Lûtfi B. (İçel), 
Feyyaz Âli B. (Yozgad), Hüseyin Hüsnü Ef. 
(İsparta), Hafız Abdullah Ef. (İzmit), Ali Ve
fa B. (Antalya), Resul B. (Bitlis), Ömer Müm
taz B. (Ankara), Rıza Vamık B. (Sinob), Ah
med Hilmi B. (Kayseri), Derviş B. (Mardin), 
Hâmid B. (Biga), Tahsin B. (Aydın), İsmail 
Subhi B. (Burdur), Ruşen B. (Gümüşane), 
Hakkı Hami B. (Sinob), Dursun B. (Çorum), 
Mustafa Hilmi Ef. (Niğde), Hulusi B. (Kara
hisarı Sahîb), Necati Ef. (Lâzistan), Vâsıf B. 
(Sivas), Muhiddin B. (Elâziz), Zamir B. (Ada
na) 

(Müstenkifler) 

Mehmed Hamdi Ef. (Adana), Osman Fevzi 
Ef. (Erzincan), Ali B. (Amasya), Pozan B. (Ur-
fa), Hasan Basri B. (Karesi), Mustafa Vasfi B. 
(Tokad), Hacı Mustafa Ef. (Ankara), Celâled-

din B. (Trabzon), Süleyman Necati B. (Erzu
rum), Hasan Tahsin B. (Antalya), Hamdi B. 
(Biga) 
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Meclis bütçesine zamaim icrasına dair Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Mustafa Necati B. (Saruhan), Hasan Tahsin 
B. (Antalya), Abdülgaffur Ef, (Karesi), Mus
tafa Fehmi Ef. (Bursa), Ahm'ed Hilmi B. (Kay
seri), Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), Emin B. 
(Ergani), Sadullah B. (Bitlis), Mehmed Akif 
B. (Burdur), Necib B. (Mardin), Rasih Ef. 
(Antalya), Ramiz B. (Dersim), Âsim B. (Erzu
rum), Dr. Ali Haydar B. (Gene), İsmail B. 
(Erzurum), Feyzi B. (Diyarbekir), Ziya B. 
(Kângırı), Hafız İbrahim Ef. (İsparta), Kadri 
B. (Siird), Tunalı Hilmi B. (Bolu), Kasım B. 
(Muş), Ali Rıza B. (İstanbul), Ali B. (Karahi
sarı Sahib), Tufan B. (Hakkâri), Hakkı B. 
(Van), Hamdullah Subhi B. (Antalya), Mus
tafa Lûtfi B. (Malatya), Hacı Atıf Ef. (Anka
ra), Fikri Faik B. (Gene), Şevket B. (Sinob), 
Arslan B. (Maraş), Lûtfi B. (Malatya), Ahmed 
Fevzi Ef. (Batum), Numan Usta (İstanbul), 
Dr. Refik B. (Bayezid), Mustafa B. (Dersim), 
Necati Ef. (Lâzistan), Arif B. (Bitlis), Haydar 
B. (Van), Ali Rıza Ef. (Amasya), Hacı Ahmed 
HamdiEf. (Muş), Musa Kâzım Ef. (Konya), Ra-
simB.-(Sivas), Şevki B. (İçel), Ahmed Nuri Ef. 
(Batum), Tahsin B. (Maraş), Nüzhet B. (Ergani), 
Mustafa Hulusi Ef. (Karahisarı Sahib), Ali 
Vefa B. (Antalya), Tevfik B. (Van), Mazhar 
Müfid B. (Hakkâri), Ragıb B. (Kütahya), Ab-
dülgani B. (Muş), Şeyh Fikri Ef. (Gene), Ham-
di Namık B. (İzmit), Salih Ef. (Siird), Mustafa 
Hilmi Ef. (Niğde), Mazlum Baba Ef. (Denizli), 
Midhat B. (Mardin), Hüsrev B. (Trabzon) Nec-
meddin B. (Siird) Esad B. (Mardin), Hasan 
Hayri B. (Dersim), Hamdi B. (Gene), Mahmud 
B. (Ergani), İsmail Remzi Ef. (İsparta), Ali 
Fuad Pş. (Ankara), İzzet B. (Tokad), Süley-

Nebil Ef. (Karahisarı Sahib), Haydar Lûtfi 
B. (İçel), Mehmed Şükrü B. (Karahisarı Sa
hib), Ali Rıza B. (Kars), Yusuf B. (Denizli), 
Said B. (Kângırı), Hafız Abdullah Ef. (İzmit), 
Hakkı Hami B. (Sinob), Vâsıf B. (Sivas), 
Hacı Arif B. (İstanbul), Ömer Mümtaz B. (An

man Sırrı B. (Yozgad), Hamdi B. (Canık), 
Emin Ef. (Aydm), Ali Vâsıf B. (Gene), ibra
him B. (Karesi), Derviş B. (Bitlis), Operatör 
Emin B. (Bursa), Sabit B. (Kayseri), Hacim 
Muhiddin B. (Karesi), Celâleddin B. (Trabzon), 
Dr. Abidin B. (Lâzistan), Mustafa B. (Der
sim), Mustafa Lûtfi B. (Siverek), Hüseyin B. 
(Elâziz), Esad B. (Lâzistan), Recai B. (Trab
zon, Ahmed B. (Yozgad), Nafiz B. (Canik), 
Eyüb Sabri B. (Eskişehir), Resul B. (Bitlis), 
Hamdi B. (Biga), Dendg B. (Mardin), Celâl 
Nuri B. (Gelibolu), Mehmed Salih Ef. (Erzu
rum) , Abdullah Ef. (Bolu), Hacı Mustafa Sabri 
Ef. (Siird), Memduh B. (Karahisarı Şarki), 
Yalıya Galib B. (Kırşehir), Osmanzade Hamdi 
B. ' (Ertuğrul) , Sadık B. (Kırşehir), Hüseyin 
Avni B. (Erzurum), Rıza B. (Muş), Sıdkı B. 
(Çorum), Celâl B. (Gene), Hüseyin Ef. (Po-
zan), Naci B. (Elâziz), Musa Kâzım Ef. (Kon
ya), Enver B. (izmir), Osman Zeki B. (Kay
seri), Hasib B. (Maraş), Hacı Nuri B. (Siird), 
Rıza B. (Yozgad), Mustafa B. (Karahisarı 
Şarki), Nuri B. (Bolu), Hulusi B. (Karahi
sarı Sahib), Hasan Basri B. (Karesi), Osman 
Fevzi Ef. (Erzincan), Diyab Ağa (Dersim), 
Mehmed Sırrı B. (Siverek), Ziya B. (Sivas), 
Rıza Vamık B. (Sinob), Süleyman Necati B. 
(Erzurum), Mehmed B. (Biga), Hüseyin B. 
(Erzincan), Refik Şevket B. (Saruhan), Tah
sin B. (Aydm), Mehmed Nâdir B. (İsparta), 
İsmail B. (Erzurum), Nusrat Ef. (Erzurum), 
Kâzım Hüsnü B. (Konya), ismet B. (Çorum), 
Âlim Ef. (Kayseri), Cavid B. (Kars), S i m 
B. (Ergani), Şeyh Seyfi Ef. (Kütahya) 

kara), Mehmed Hamdi Ef. (Adana), Zamir 
B. (Adana), Mehmed Ragıb B. (Amasya), 
Emin B. (Canik), Sami B. (içel), Halil B. 
(Ertuğrul), Sabri B. (Kastamonu), Hacı Mus
tafa E£ (Ankara), Salâhaddin B. (Mersin) 

(Reddedenler) 
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(Müstenkifler) 

0 : 2 

Hamdi B. (Biga), Hasan Ef. (Denizli), 
Ali B. (Amasya), Fayyaz Âli B. (Yozgad), 

Halil ibrahim 
(Elâziz) 

B. (Antalya), Muhiddin B. 

Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemali Beyin kanun teklifinin maddelerine geçilmesi hak-
kındaki takrire verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Hakkı Hârai B. 
Hulusi B. (Kara-
(Lâzistan), Ne-

'Ef. (Erzurum), 
B. (Erzurum), 

Mahmud B. (Ergani), Abdülgafur Ef. (Ka 
resi), Euşen B. (Gümüşane), Sıdkı B. (Ma 
latya), Behçet B. (Kângırı), 
(Sinob), Hasib B. (Maraş), 
hisarı Sahib), Dr. Abidin B. 
cati Ef. (Lâzistan), Nusrat 
Abdullah Ef. (Sinob), Âsim 
NecmeddinB. (Siird), Ali Şükrü B. (Trabzon), 
Salâhaddin B. (Mersin), Tahsin B. (Aydın), 
Nüzhet B. (Ergani), Abdülgani B. (Muş), 
Celâl B. (Gene), Hafız Abdullah Ef. (îzmit), 
Hasan Tahsin B. (Antalya), Mehmed Şükrü B. 
(Karahisarı Sahib), Ali B. (Amasya), Hasan 

Basri B. (Karesi), Fahreddin B. (Kars), Tu
fan B. (Hakkâri), Bahrî B. (Yozgad), Rasim 
B. (Elâziz), Halil İbrahim B. (Antalya), Ali 
Rza Ef. (Amasya), Sami B. (îçel), Şevket B. 
(Bayezid), ismail Subhi B. (Burdur), Musta
fa Lûtfi B. (Siverek), Osman Server B. (Ar
dahan), Zamir B. (Adana), Feyyaz Âli B. 
(Yozgad), Ali Vefa B. (Antalya), Mehmed 
Sırrı B. (Siverek), Emir Pş. (Sivas), Hamdi 
B. (Biga), Cemil B. (Kütahya), Mehmed Veh
bi Ef. (Konya), Nafiz B. (Canik), Hüseyin 
Avni B. (Erzurum), Şeyh Seyfi Ef. (Kütahya), 
ismail Şükrü Ef. (Karahisarı Sahib), Fikri 

Faik B. (Gene), Âlim Ef. (Kayseri), Meh
med Hamdi Ef. (Adana), Hacı Arif B. (istan
bul), Mehmed Nâdir B. (İsparta), Numan 
Usta (istanbul), Dr. Ali Haydar B. (Gene), 
Ali Rıza B. (Kars), Rıza B. (Muş), Hcı Atıf 
Ef. (Ankara), Esad B. (Mardin), Hacı Nuri 
B. (Siird), Mehmed Salih Ef. (Erzurum), Mü-
fid Ef. (Kırşehir), Nebil Ef. (Karahisarı Sa
hib), Hacı Ahmed B. (Muş), Emin B. (Canik), 
Ramiz B. (Dersim), Mehmed Vasfi B. (Kara
hisarı Şarki), Sırrı B. (izmir), Vâsıf B. (Sivas), 
Dursun B. (Çorum), Rüatem B. (Oltu), Şeyh 
Fikri Ef. (Gene), Hamdi B. (Canik), Hacı Mus
tafa Ef. (Ankara), Rasim B. (Elâziz), Salih B. 
(Siird), Mehmed Akif B. (Burdur), Osman Ze
ki B. (Kayseri), Ömer Lûtfi B. (Saruhan), Celâ-
leddin B. (Trabzon), Kasım B. (Muş), Hüseyin 
B. (Erzincan), Rıza B. (Yozgad), Sabri B. (Kas
tamonu), Hacı Feyzi B. (Elâziz), Osman Fevzi 
Ef. (Erzincan), Mustafa B. (Karahisarı Şarki), 
Arif B. (Bitlis), Süleyman Necati B. (Erzurum), 
Cavid B. (Kars), Tevfik B. (Erzincan), Mehmed 
Ragıb B. (Amasya), ismail Remzi Ef. (ts'parta), 
Yusuf Ziya B. (Bitlis), Haydar Lûtfi B. (içel), 
Mehmed Emin B. (Ergani), Akif B. (Batum) 

(Reddedenler) 

Halil Hûlki Ef. (Siird), Osmanzade Hamdi B. 
(Ertuğrul), Aralan B., (Maraş), Ahmed Nuri 
Ef. (Batum), Sabit B. (Kayseri), Ali B. (Kara
hisarı Sahib), Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), 
Hataıid B. (Biga), Eyüb Sabri B. (Eskişehir), 
Dr. Fuad B. (Bolu), Hüseyin B. (Elâziz), Mem-
d u h B . (Karahisarı Şarki), Abdullah Ef. (Bolu), 
Dr. Tevfik Rüşdü B. (Menteşe), Nuri B. (Bolu), 

Ahmed Hilmi B. (Kayseri), Şevket B. (Sinob), 
Hamdi B. (izmit), Hacı Ilyas Sami Ef. (Muş), 
Hâşiım B. (Çorum), Hüsrev B. (Trabzon), Osman 
Kadri B. (Muş), izzet B. (Tokad), Diyab Ağa 
(Dersim), Hakkı B. (Van), Ali Süruri Ef. (Ka
rahisarı Şarki), Feyzi B. (Diyarbekir), Rasih Ef. 
(Antalya), Celâl Nuri B. (Gelibolu), Ali Fuad 
Pş. (Ankara), Recai B. (Trabzon), Kâzım Hüsnü 
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B. (Konya,), Gtoor Mümtaz B. (Ankara)* Avni 
B. (&rullıan), Ali Vâsıf B. (Gene), Ali Said B. 
(Urfa), Enver B. (İzmir), Mustafa Necati'B. 
(ıSaruhan), Dr. Refik B. (Bayezid), Yahya Galib 
B. (Kırşehir), Ali Rı^a B. (l&tarilM), Hasan Feh
mi B. (Gümüşaıne), Mehmed B. (Biga), Hacı Be
kir Ef. (Konya), Deniş B. (Maildin), Rasim B. 
(Sivas), Hüseyin Hüsnü Bf. (istanbul), Hafız 

.1339 0 : 2 
İbnahiım Ef. (İsparta), Midhat B. ((Mardin), 
Matomed Niyazi B. (Eî&aşahir), Hamdullah Suıb-
hi B. (Antalya), Şevket B. (Bayezdd), Yusuf B. 
(Denizli), Rıza VamıJk B. (ıSinob), Hacim Muhid-
din B. (Karesi), Tunalı HiLmi B, (Bolu), Refik 
Şevket B. (Saruhan), Mustafa Fehmi Ef. (Bur
sa), Maszhar Müfid B. (Hakkâri), Ahmed Fevzi 
Ef. (Batum) 

(Müstenkifler) 

Mazlüım Balba Ef. (DenizM), Raıgııb B. (Kü
tahya), Cemil B. (Kütahya), Eimin B. (Aydın), 
Şevki B. (İçel), Resul B. (Bitlis), Hasan Hayri 

B. (Dersim), Halil B. (Ertuğrul), Sıddık B. 
(Çorum), îsmet B. (Çorum), Mustafa Vasfi B. 
(Tokad) 

İçtimai âti ruznamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 
Çermikli Mamo bini Hüseyin'in bakiyei müd

deti cezaiyesinin affı hakkında Heyeti Vekileden 
mevrut lâyihai kanuniye 

Trabzonlu Mehmedoğlu Ali'nin bakiyei müd
deti ce-zaiyesinin affı hakkında Heyeti Vekile
den mevrut lâyihai kanuniye 

Ereğlüi Kara Ahmedoğlu Ali'nin bakiyei müd
deti cezaiyesinin affı hakkında Heyeti Vekileden 
mevrut lâyihai kanuniye 

Vatanın emri müdafaa ve istihlâsı gayesiyle 
ika edilen ceraim erbabının affı hakkında Heyeti 
Vekileden mevrut lâyihai kanuniye 

Jandarma efradının tezyidi muhassasatİarı 
hakkında Heyeti Vekileden mevrut lâyihai ka
nuniye 

Mektebi Tıbbiyeden neşet eden etibbayı as
keriyeye bir defaya mahsus olmak üzere yüz elli
şer lira itası hakkında Heyeti Vekileden mevrut 
lâyihai kanuniye 

Memaliki müstahlasa vilâyet ve kazalar kad
roları için Dahiliye bütçesine tahsisata mim-
zamme ilâvesine dair lâyihai kanuniye 

133(6, 1337, 1338 seneleri düyunu hakkında 
Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye 

Dairei kazası, El cezire Cephesi mıntakasımn 
ihtiva eylediği Diyarbekir, Bitlis, Elâziz vilayet
leriyle Malatya, Urfa, Mardin, Siverek, Ergani-

ı madani, Gene, Muş, Siird livalarından ibaret ol-
| mak üzere bir İstiklâl Mahkamesi teşkili hakkın

da Heyeti Vekile Riyasetinin iki kıta tezkeresi 

Askerî Fabrikalarının levazımatı Umumiye 
Dairesine raptı hakkında Heyeti Vekileden 
mevrut tezkere 

Harcırah Kararnamesinin on üçüncü madde
sinin tefsiri hakkmda Heyeti Vekileden mevrut 
tezkere 

Hiyaneti Vataniyeden maznun Ahmet Hikmet 
ve rüfekası hakkında Adliye Vekâletinden mevrut 
evrak 

Hiyaneti Vataniyeden mevrut Şarköy Müf-
tüi sabıkı hakkmda Adliye Vekâletinden mevrut 
evrak 

Hiyaneti vataniyeden maznun Tekirdağı 
Müftüi sabıkı hakkında Adliye Vekâletinden 
mevrut evrak 

Hiyaneti vataniyeden maznun Hoca Mustafa 
Efendi hakkında Adliye Vekâletinden mevrut 
evrak 

idama mahkûm ve ilâmı Mahkemei Temyizce 
musaddak Süleymanoğlu Cemil hakkında Adliye 
Vekâleti Celilerinden mevrut evrak 

20 Nisan 1338 tarihli Emvali metruke Kanu
nunun ilgasına dair Heyeti Vekileden mevrut lâ
yihai kanuniye 
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Ergani livası merkezinin Palu'ya nakli hak-

kında Ergani Mebusu Mahmud Beyle rtifekasının 
teklif i kanunisi 

Siverek livasının müstakil liva haline ifrağı 
hakkındia Siverek Mebusu Lûtfi Beyin teklifi ka
nunisi 

Encümenlerden gelen mazbatalar 
İnşaat malzemesinin Demiryollarından tarifei 

asliye üzerinden nakli hakkındaki Kars Mebusu 
Cavid Beyin teklifinin şayanı müzakere olduğu
na dair Lâyiha Encümeni mazbatası 

23 Nisan 1336! tarihine kadar bilûmum cera-
imin affı hakkında Muş Mebusu Osman Kadfci 
Beyin teklifinin şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası 

Van. Bitlis, Hakkâri ahalisi vergileri hak
kındaki teklifinin'şayanı müzakere olmadığına 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası 

im c: a 
Bâzı fedakârların taltifi hakkındaki teklifin 

şayanı müzakere olmadığına dair Lâyiha Encü
meni mazbatast f' 

Mecidiye aksamının tedavülü hakkındaki tek
lifinin şayanı müzakere olmadığına dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası 

Bugün müzakere edilecek mevad 
Hariçten ithal edilecek hayvanat ile mevaddı 

müstaile hakkında Muvazene ye Kavanini Ma
liye ye İktisat encümenleri mazbataları 

Kanunu cezanın 203 ncü maddesinin tadili 
hakkındaki tekl|f 

Memaliki müstahlasadaki mahakim mukarre-
ratı hakkında Lâyihai Kanuniye 

Çumra Ovasının İskası hakkındaki lâyihai 
kanuniye 

Mükellef Sivil Etibba ve Baytarlar hakkın
daki lâyihai kanuniye 
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