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Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
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BÎRİNCÎ GELSE 

Bed'i müzakerat; saati: 1,45 

REÎS — Birinci Reisvelrili Sabri Beyefendi 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Karahisan Sahifo), Mahmud Bey (Siird) 

REİS —• Efendim, Celseyi açıyorum; zaptı sabık hulâsası okunacak: 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Birinci Reisvekili Sabri Beyefendinin tahtı 

Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası kı
raat ve aynen kabul olundu. Evrakı varide aidol-
dukları mahallere havale edildikten sonra mebu-
sanı kiramın mezuniyeti ile nisabı müzakereye 
dair takrirler müstacel ruznameye alındı. 

Denizli Mebusu Haydar Rüşdü Beyin Divan 
Kâtipliğinden istifanamesi okunarak ruznamei 
ımüzakerata geçildi. Ziraat Bankası Müdürü 
Umumîlik maaş ve muhassasatmın sureti itası 
hakkındaki Muvazenei Maliye Encümeni mazba-
tasiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Hüküme
tiyle Lehistan Hükümeti arasında münakit Mu
ahede ve mukavelenamelere mütedair lâyiha ve 
Emniyet Sandığımın 1339 bütçesi Heyeti Veki-
lenin huzuriyle müzakere edilmek üzere Cumar
tesi gününe tehir olundu. Nizamnamei Dahilînin 
160 ncı maddesinin tefsiri hakkındaki Tetkiki \ 
Hesalbat Encümeni mazbatası müzakere edilerek 
aynen kabul edildi. Mütaakıben Orta tedrisat , 
mualimleri lâyihasının müzakeresine geçilip he- j 
yeti uımumiyesi hakkındaki müzakerenin kifaye- | 
ti kabul olunduktan sonra berayı teneffüs Celse ! 
tatil edildi. i 

1. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, 
İstiklâl mücadelesinde sakatlanan efrada dair su
al takriri (6/62) (Müdafaai Milliye Vekâleti
ne) 

2. — Malatya Mebusu Reşid Ağanın, Behis-
ni kazasındaki İdadi Mektebinin bu sene ilga 
edilip edilmediğine ve mektep muallimlerinin ma
aşının verilmediğinin esbabına dair şifahi sual 
takriri (6/61) (Maarif Vekâletine) 

İkinci Gelse 

Sabri Beyefendinin Riyasetleriyle küşadolu-
narak Teşkilâtı Esasiye Kanununun tadiline dair 
Antalya Mebusu Ahmed Şaki Bey ve rüfekası-
nın teklifi kanunîlerinin reddi hakkında Lâyiha 
Encümeni mazbatasının evrakı varide meyanın-
da müzakeresine geçilmiş ise de Birinci Celsede 
müzakeresi başlıyan Orta Tedrisat kanun lâyiha
sının, memuru mahsusunun vürudundan dolayı 
devamı müzakeresi kabul ve sâlifüzzikir mazbata 
tehir olunarak birinci madde Konya Mebusu Na-
im Hâzini Efendinin tadilnamesi veçhile, ikinci, 
üçüncü, dördüncü maddeler aynen kabul ve be
şinci madde Erzurum Möbusu Münir Husrev 
Beyin nazarı dikkate alman takririyle encümene 
biliade Cumartesi günü içtima edilmek üzere Cel
seye nihayet verildi. 

Reis Kâtip 
Birinci Reisvekili Siird 

Sabri Mahmud 

Kâtip 
Saruhan 

Vasıf 

3. — Mersin Mebusu Besim Beyin, Mersin'in 
son teşkilâta nazaran müstakillen idaresi lâzım-
geldiği halde el'an Adana'ya merbutan idare 
olunması esbabına dair şifahi sual takriri (6/63) 
Dahiliye Vekâletine havale olundu. 

REİS — Efendim! Zaptı sabık hakkında bir 
mütalâa dermeyan eden var mı? (Hayır sesleri) 
Zaptı sabık kabul olundu. 

2. — SUALLER 
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3. — EVRAKI VARİDE 

REİS — Efendim! Evrakı varideyi arz edi
yorum. 

Lâyihalar 

1. — Efrat veya eşhası kanuniye tarafından 
darüleytamlara vukubulacak teberruatın umuru 
tasarrufiye idarelerince sureti kaydına ve harcı 
ferağın affına dair lâyihai kanuniye (1/395) 
(Umuru Tasarrufiye ve Muvazenei Maliye encü
menlerine) veriyoruz. 

2. — Bir Eytam Bankası tesisine dair lâyi
hai kanuniye (1/396) (İktisat ve Maliye encü
menlerine) 

Mazbatalar. 

1. — Birinci Fıkra Yaveri Zekâi Efendinin 
İstiklâl Madalyasiyle taltifine dair Müdafaai 
Milliye Encümeni mazbatası 

REİS — Arz ediyorum . 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Teklif varakasının zuhur etmemesinen dolayı 
encümenimizce tetkiki tehir edilmiş olan Birin
ci Fırka Yaveri Zekâi Efendi bini Tevfik (Der-
saadet)in Müdafaai Milliye Vekâletinden vüru-
deden teklif varakası encümenimizce tetkik edil
di. 

Mumaileyhin İstiklâl Madalyasiyle taltifi en
cümenimizce münasip görüldüğünden berayı tas
vip Heyeti Umumiyeye arz olunur efendim. 
Müdafaai Milliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
' Karahisarı Salıib Eskişehir 

Ali Mehmed Arif 
Kâtip 

Zonguldak 
Yusuf 

REİS — Efendim! Müdafaai Milliye Encü
meninin bu okunan mazbatasını reyi âlinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ak
sini de reyi âlinize arz ediyorum. Kabul buyur-
mıyanlar lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

2. — Ellialtı zabitin takdirnameyle taltifine 
dair (3/159) numaralı İcra Vekilleri Heyeti Ri
yaseti tezkeresi ve Müafaai Milliye Encümeni 
mazbatası 

REİS — Arz ediyorum. 

Riyaseti Celileye 

Takdirnameyle taltifleri teklif olunan ve be
rayı tetkik encümenimize tevdi buyurulan elli
altı zabitin taltiflerine dair İcra Vekilleri Heye
ti Riyasetinin 28 . 10 . 1339 tarihli tezkeresi 
encümenimizce müzakere ve tetkik olundu. 

Ellialtı zabitten kırkdokuzunun takdirnamey
le taltifleri encümenimizce muvafık görülmüş 
ise de isimleri âtide muharrer yedi zabitin taltif 
varakalarında muharrer meşruhat ile gösterilen 
esıbab encümenimizce gayri'kâfi görüldüğünden 
berayı tasdik Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Karahisarı Salıib Eskişehir 
Ali Mehmed Arif 

Kâtip 
Zonguldak 

Yusuf 

Piyade Kaymakamı İsmail Ha.k'kı Bey (Er
zincan), Piyade Yüzbaşısı Hasan Tahsin Efendi» 
(Yozgad), Binbaşı Said Efendi (Koniça), Bay
tar Binbaşı Mahnmd Şevket Efendi (İpek), 
Baytar Binbaşı Ali Efendi (Beşiktaş), Baytar 
Yüzbaşı Hasam Basri Efendi (İzmir), Kıdemli1 

Yüzbaşı Nccib Efendi (Antakya). 
Takdirname ile taltif edilen ümera've zâbi-

tan : 

Erkânı Harb Kaymakamı Ali Rıza Bey (Fi
libe), Erkânı Harb Yüzbaşı Ahnıed Hamdi 
Efendi (Selanik), Kaymakam Şevki Bey (Trab-

,/zon), Piyade Binbaşı Mehmed Murad Bey (Kı-
zanıl'i'k), Binbaşı Mehmed Rıza Bey (Tophane), 
Binbaşı Hüseyin Faik Efendi (Bursa), Yüzbaşı 
Refik Efendi (Dismetoka), Yüzbaşı Mustafa 
Efendi (Cihangir), Yüzbaşı Enver Efendi (Bey
koz), Mülâzimievvel Hüseyin Berrî Efendi (Üs
küdar), Mülâzimievvel Nüzhct Efendi (İstan
bul'). Mülâzimievvel Hamdi Bahrî Efendi (Se
lanik), Mülâzimievvel Yaşar Efendi (Edirne), 
Mülâzimievvel Yusuf İzzeddi'n Efendi (Nisan -
taş), Mülâzimievvel Fahri Efendi (Bingazi), 
Mülâzimievvel İsmail1 Hakkı Efendi (Bosna), 
Miilâzimisani Ziya Efendi (Bursa), Mül'âzimisa-
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ni Muammer Efendi (Dersaat), Kaymakam Ce
mal1 Bey (istanbul), Binbaşı Hüsnü Efendi 
(Uzunköprü), Yüzbaşı Zeki! Efendi (istanbul1), 

Yüzbaşı Sami Efendi (Üsküdar), Yüzbaşı 
Celâleddin Efendi (G-irid), Yüzbaşı1 Ahm.cd Vec
di Efendi (Üsküb), Yüzbaşı Hasan Tahsin Efen
di (Selanik), Yüzbaşı Mahmud Muhtar Efendi 
(Baiğdad), Mülâzimievvel Mehmed Arif Efendi 
(istanbul), Yüzbaşı (Kemal Efendi (istanbul), 
Mülâzimilsani Zeki Efendi (Üsküdar), Mülâzi-
misani Nihat Efendi (Fındıklı), Mülâzimisani 
Safî Efendi (Kadıköy), Mülâzimisanii Mahmud 
Nedim Efendi (Aksaray), Zabit Vekili Mehmed 
Efendi (Bitlis), Kaymakam Mustafa Kâzını Bey 
(PM'epe), Yüzbaşı Saiih Efendi (Urfa:), Yüz
başı Mustafa Rüşdü Efendi (Edirne), Yüzbaşı 
Hüseyin ihsan Efendi (Harput), Yüzbaşı Meh
med Şükrü Efendi (Edirne), Yüzbaşı Mehmed 
Tevfik Efendi (Samsun), Yüzbaşı Allı Remzi 
Efendi (Tarsus), Yüzbaşı Hilmi Efendi (istan
bul), Yüzbaşı Hüseyin Efendi (Babaeski), Yüz
başı! Süreyya Efendi (Selanik), Mülâzimievvel 
Yakub Cemil Efendi (Bitlis), Yüzbaşı Ahmed 
Cemal1 Efendi (istanbul), Miilâzimisani Mehmed 
Muhsin Efendi (Bağdad), Yüzbaşı Mustafa 
Remzi! Efendi (Serez), Mülâzimisani Mehmed 
Celâleddin Efendi (istanbul). . 

REİS — Efendim, Müdafaai Milliye Eneü-
menmin' şu okunan mazbatasını reyi âlinize 
vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Encümen izahat 
versin, neden diğerleri ithal edilmemiş? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efen
dim ! Esami okunsun. Hem çapta 'geçer, hem ma
lûmat hâsıl olur. 

REtS — Efendim zapta geçiyor. Esasen, 
efendim aiksinıi de reyi âlilerine vaz'ediyorum. 
Katoul etmiyenler lütfen el (kaldırsın. Kabul 
edilmiştir efendim. 

3. — Kütahya (Sabık) Mebusu Cemil Beyin, 
Nizamnamei Dahilînin sekiz ve onikinci madde
lerinin tadiline dair (2/23) numaralı teklifi ka
nunîsinin reddi hakkında Nizamnamei DahiM 
Encümeni mazbatası (Ruznameye) 

4. — Rüsumu Belediye Kanununun iki ve on-
dördüncü maddeleri makamına kaim (1/35) nu
maralı lâyihai kanuniye ve Dahiliye Encümeni 
mazbatası (Ruznameye) 

5. — Kastamonu İstiklâl Mahkemesince beş 
sene küreğe mahkûm Araçlı Kara 31ehmed oğlu 
Muhtar Ahmed'in affı hakkındaki (4/38) numa
ralı İstida Encümeni mazbatası hakkında tâyini 
muameleye mahal olmadığına dair Adliye Encü
meni mazbatası. 

RElS — Okuyoruz efendim. 

Riyaseti Celileye 

Kastamonu istiklâl Mahkemesince Araç ka
zasının ve Güze nahiyesine tabi Beydere karye
sinden CarlıoğuUarmdan müteveffa Mehmed 
oğlu Bekir'in iki kardeşinin silâh altında vefat 
ettiğinden bahsile emsali misillû terhis 'edilme
si hakkında sahte mazibata tanzim cürmünden 
dolayı 6 Kânunusani 1337 ve 26 Rehiülâhir 
1339 tarihli ve 99 numaralı kararla 15 Kânu
nuevvel 1.336 tarihinden itibaren beş sene müd
detle küreğe .mahkûm edilen Kastamonu'nun 
Merkez Mülkiye Hapsıanesinde mevkuf Araç 
kazasının Beydere 'karyesinden Kara Mehmed 
oğlu Muhtar Ahmed'in müdafaatı istima edil-
miyereik mahkûm edildiğinden affı istirhamını 
mutazaımmm istidası istida Encümeninin olibap-
•taıfei mütalâanamesi ve merhutatiyle birlikte 
mütalâa ve tetkik edildi, istiklâl Mahkemesin
ce mahkûmiyete esas teşkil edem fiil, Meclisi 
Âlice kabul olunan Firarı ve Bakaya Kanunu
nun birinci maddesinde musarrah (Birinci mad
de 1297 - 1315 (dâhil) mükellefinden ve silâ-
hendazandan ademiicabet, bakaya, firar, teca
vüzü müddet ve nüfusu mektume erbabiyle iş
bu ef'aldan dolayı fer'an zimethal hulunan ve 
ceraimi mez'kûreye 'merbut ve müteferri olarak 
faili aslî de addedilen bilûmum eşhasın işjbu ha
reketlerinden dolayı haklarımda takibattan ve
ya işbu hareketlerinden mütevellit her nevi 
mücezzat ile kanunen ifasına mecbur bulunduk
ları hizmeti askeriyelerinden ve her ne sebefoe 
mebni olursa olsun hizmeti fiiliyeleri tehir edil
miş bulunanların mevaddı âtîyeden muharrer 
şeraite muallâk olmak üzere hizmeti askeriye
lerinin icrasından ve Müecceliyeti Askeriye ver
gilerinin istifasından bir defaya mahsus olmak 
üzere sarfı nazar olunarak efradı 'mefkurenin 
müstahak oldukları sınıflara kayıt ve nakilleri
nin ifasiyle iktifa ve halen müstahdem bulunan
lar terhis olunr ef'ali meyanma dâhil bulundu
ğundan merkumun cezasından sarfınazarla tah-
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liyesi kanunen lâzimeden olmakla "tâyini mua
meleye mahal olmadığı ve dşbu mazbata muh
teviyatının Heyeti Celilece kabule iktiran ettiği 
•takdir de, vekaleti aidesine tebliği zarureti ah
valden bulunduğu Heyeti Umumiyeye arz olu
nur. 

Adliye Encümeni 
namına Mazbata Muharriri 
Mahir Dersim 

Feridun Fikrî 
Kâtip Âza 

(Mezun) Refik 
Âza Âza 

Bayezid Çorum 
Şefik Mehmed Münir 
Âza Âza 

Abdullah Azmi Mersin 
Besim 

REİS — Efendim Adliye Encümeninin şu 
okunan mazbatasını reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reyi 
âlinize vaz'ediyoruz. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

6. — Temettü Vergisi taksitleri hakkındaki 
maddenin tefsirine dair (3/90) numaralı İcra 
Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi ve Kavanî-
ni Maliye Encümeni mazbatası (Ruznameye) 

4, — Karesi Mebusu Vehbi Beyin, tefsirlere 
mütaallik mazbataların intacı için bir gün tâyin 
edilmesine dair takriri (4/99 mükerrer) 

VEHBÎ B. (Karesi1) — Efendiim bunun hak
kında bir takririm var. 

REİS — Efendim; Karesi Mebusu Vehbi Be
yin bu gibi tefsirler hakkında bir takriri var
dır. Müsaade ederseniz okuyalım: 

Riyaseti Celileye 
Tefsirlere mütaalldlk mazbataların intacı için 

bir gün tâyin olunmasına teklif eylerim. 
Karesi 

Mehmed Vehbi 
MEHMET VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim! 

Burada 'Temettü Kanununun tefsirine dair ve 
alt tarafında dokuzuncu numarada akamet yev
miyelerinden % 40 tenzilât yapılıp yapıiamıya-
cağma dair tefsir, ruznamenin 32 nci maddesin
de ; elbise bedeli hakkındaki tefsir, 18 nci mad
desinde, Belediye Rüsumu Kanununun tefsiri. 
19 ncu maddede İdaren. Umumiye, 20, 21, 23, 28 

nci maddeler; mevcut kavanînin, yürümekte 
olan kanunların tefsirine dairdir. Yürürken tef
sir edilmeden yürüyor. Acaba yürürken tam ola
rak mı, yoksa nakıs olarak mı yürüyor? Bir ta
rafta böyle telâkki ediyorlar, <o suretle yürütü
yorlar, diğer tarafta öyle telâkki ediyorlar, öyle 
yürütüyorlar. Bu bir teklifi kanuni değil, bunu 
derhal tefsir edilmelidir ki, tatbiki mümkün olabil
sin. Bilhassa bunların malî, iktisadi, idari bir
çok kısımları var, bunlar uzun zamana müte
vakkıf değildir. Bir tefsirden ibarettir. Onun 
için yarın Pazardır, bir içtima yaparız bu gibi 
tefsire mütaallik olup üç, dört aydır Meclisin iç-
timamdan beri ruznamemizde bulunan mesail var
dır. Bunlar intacedilir ve Devletin, milletin işle
ri yohmda yürür. 

REİS — Efendim! Karesi Mebusu Vehbi Be
yin takririni reyi âlinize vaz'edeeeğim. Kabul bu
yurursanız münasip bir günde müzakere ederiz. 
(Kabul sesleri) Karesi Mebusu Vehbi Beyin tak
ririni kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler el kaldırsın... 
Vehbi Beyin takriri kabul edildi. Efendim! O hal
de tensip buyurursanız yarın Pazar, Pazartesi gü
nünü bu tefsirlerin müzakeresine hasredelim. Ka
bul Duyuruluyor mu efendim? (Kabul sesleri.) 

7. — 12 Ağustos 1336 tarihli Kanun mucibin
ce ikamet yevmiyelerinden dahi yüzde kırk ten
zilât yapılıp yapılmıyacağının tefsirine dair 
(3/169) numaralı Başvekâlet tezkeresine dair Ko
vanım Maliye Encümeni mazbatası (Ruznameye) 

8. — Amasya Mebusu Rugıp Beyin, Aşar tak
sitleri hakkında (2/70) numaralı teklifi kanunî
nin senei mezkûrenin geçmiş olmasına binaen mü
zakeresine mahal olmadığına dair Kavanini Mali
ye Encümeni mazbatası, 

REİS — Okuyoruz. 

Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 

1338 senesi Kânunuevvvel aşar taksitinin 1339 
senesi Kânunusanisinin tecili hakkında sabık 
Amasya Mebusu Mehmed Ragıh Beyin teklifi ka
nunisi tecili taksit teklifinin senei mezkûrenin geç
miş olmasına binaen müzaekresine mahal olmadı
ğı kanaatiyle Heyeti Umumiyeye arz olunur. 
Kavanini Maliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Trabzon Kayseri 
Abdullah Ahmed Mahir 
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Kâtip 
Konya 

Tevfik Fikret 

Âza 
Elâziz 

Mustafa 
Âza 

Giresun 

Âza 
Trabzon 

Süleyman Sırrı 

Âza 
Karesi 

(Mezun) 

(Kâzım hini imzada bulunmadı.) 

REİS — Efendim! Kavanini Maliye Encüme
ninin şu mazbatasını reyi âlinize arz ediyorum. 
Kabul edenler el kaldırsın... Aksini reyi âlilerine 
arz ediyorum. Kabul etmiyenler el kaldırsın... 
Mazbata kabul edilmiştir efendim. 

9. — Seferberlikte vazıyed edilecek cmakin 
hakkındaki kamınım tadiline dair (1/61) numa
ralı lâyihai kanuniye ve Kavanini Maliye Encü
meni mazbatası (Ruznameye) 

10. — Erzurum Mebusu Rüşdü Paşanın, Er
kân, Ümera ve zabıtan ve mensubîni askeriyenin 
emirber ve seyis neferlerinin sureti istihdamı 
hakkında (2/221) numaralı teklifi kanunîsinin 
şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encü
meni mazbatası (Müdafaai Milliye Encümeni
ne). 

11. — Erzurum Mebusu Rüşdü Paşa ile 
Bayezid Mebusu Şefik Beyin, İran'dan gele
cek hububatın Gümrük Resminden istisnasına 
dair (2/219) numaralı teklifi kanunisinin şaya
nı müzakere olduğuna dair lâyiha Encümeni 
mazbatası (İktisat ve Muvazcnei Maliye Encü
menlerine). 

12. — Gümüşane Mebusu Zeki Beyin, Cuma 
günleri bilûmum mağaza ve ticarethanelerin 
mesdut bulundurulmasına dair (2/218) numa
ralı teklifi kanunîsinin şayanı müzakere oldu
ğuna dair Lâyiha Encümeni Mazbatası (İktisat 
Encümenine). 

ZEKÎ B. (Gümüşane) 
zakeresiııi teklif ediyorum. 

Müstaceliyetle mü-

REİS — Encümenden geldikten sonra müs
taceliyeti kabul ediyoruz. 

ZEKİ B. Encümenden gelmiştir efendim. 

REİS — İktisat Encümeninden gelmemiş
tir, yeni gönderiyoruz. 

13. — Antalya Mebusu Ahmed Saki ve İs
tanbul Mebusu Ali Rıza ve Kozan Mebusu Said 
Beylerin, Teşkilâtı Esasiye Kanununun tadili
ne dair (2/220) numaralı teklifi kanunilerinin 
şayanı müzakere olmadığı hakkında Lâyiha1 En
cümeni mazbatası. 

(715 nci sayfada muharrer olan mazbata 
tekrar okunmuştur.) 

(ıSöz istiyoruz sesleri). 
LÜTFÜ B. (DiyaHbekir) — Müsaade buyu

rursanız usulü müzakere hakkında süz söyliye-
ceğim. Heyeti öeTile bir karar vererek Heye
ti Vekilenin huzuriyle müzakere edilmek üzere 
Ziraat Bankası Müdürü Umumîlik ınaaş ve 
mubassasatı hakkındaki lâyihayı ruznamenm 
ilk numarasını almıştı. Şimdi ilk önce onun 
müzakere edilmesi lâzımdır. ' 

REİS — Şimdi evrakı varide sırasındayız. 
Ruznameye gelince arz edersiniz. 

KANUNİ ESASÎ ENCÜMENİ MAZBATA 
MUHARRİRİ YUNUS NÂDİ B, (Menteşe) — 
Lâyiha Encümeninin bu mazbatası etrafında 
birçıok arkadaşların söz istediklerini görüyo
rum. Bendeniz vereceğim izahat ile sözlerin 
kısa kesileceğini tahmin etmekteyim. Lâyiha 
Encümeni birkaç arkadaşımız tarafından der-
miyan olunan tadil teklifini şayanı müzafcere 
görmemek için şu es'babı mucibeye istinadedi-
yor. Teşkilâtı Esasiye Kanununa aidolarak 
ahiren üç, dört madde çıkardığımız malûımu-
âMnizdir. O maddeleri Heyeti Celilenize arz et
tiğimiz zaman, Kanunu Esasî Encümeni na
mına bendeniz, Kanunu Esasî Encümeninin bu 
esasa müteferri olarak diğer tadilât ile de 
meşgul olduğunu ve onları da peyderpey He
yeti Celilenize getireceğini arz etmiştim ve 
Heyeti Celileniz de bu noktai. nazarı tasvip ve 
kabul eylemişti. Lâyiha Enoümeni diyor ki, 
4,5 maddesi kabul edilmiş ye bu esasların Mec
lisçe kabul edilmiş olduğuna nazaran şimdi ay
rıca münferit tekliflere mahal yoktur. Çünkü 
Meclisin ruznamesine dâhildir. Lâyiha Encüme
ninin böyle düşünmiyerek bu teklifi dahi aidol-
duğu encümene sevk etmesi muvafık olurdu. 
Eğer böyle yapılmış olsaydı daha muvafık olur
du. Nitekim Nizamnamei Dahilîde bu ndktai na
zarın daha münasibolaeağını gösterir bir fıkrai 
sariha vardır. Kırfebirinci maddesinin fıkrai 
ahîresinde şöyle diyor. Lâyiha Encümeni bir 
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teklifi kanuninin mevcut encümenlerden birinin I 
dairei iştigalâtma taallûkunu görürse bu encü
mene havalesini dahi Heyeti Umumiyeye teklif I 
edebilir. Arkadaşların teklifatı Teşkilâtı Esasi
ye tadilâtına aittir. Lâyiha Encümeni biliyor ki, 
Kanunu Esasî Encümeni bu tadilât ile meşgul
dür. Bu tadilâtın Kanunu Esasî Encümenine ta
allûku pek açık bir şeydir. O halde son fıkraya 
istinaden Lâyiha Encümeni bu teklifi dahi Ka
nunu Esasî Encümenine göndermiş olsaydı hiç
bir şey fevdedilmez ve belki daha muvafık ha
reket edilmiş olurdu. Maahaza bununla yalnız 
son fıkranın medlulünü ifade etmiş oluyorum. 
Lâyiha Encümeninin bu şekilde dahi karar itti-
hazındaki hürriyetine tecavüz etmek tabiî hatı
rımdan geçmez. Bu vaziyeti daha ziyade tavzih 
etmek için Heyeti Celileye diğer bâzı malûmatı 
da arz etmek lâzımdır. Evvelce arz ettiğim gibi 
filhakika Teşkilâtı Esasiye tadilâtına aidolarak 
verdiğimiz 4, 5 maddenin müzakeresi esnasında 
Kanunu Esasî Encümenin diğer tadilât ile meş
gul olduğunu ve peyderpey onları getireceğini 
de arz etmiştim ve Heyeti Celile de bunu tas-
vibeder bir manzara göstermişti. Binaenaleyh 
Kanunu Esasî Encümeni o, üç, dört maddede 
tuttuğu hattıharekette devam ederek Heyeti Ce-
lilenin de malûmatı tahtında olarak diğer me-
vaddı Heyeti Celileye arz edebilirdi. Mesele bu 
nokta üzerinde idi. Ahîren Encümenin akdettiği 
bir içtimada bâzı arkadaşlar dediler ki, filhaki
ka vaziyet bundan ibaret olmakla beraber Ni-
zamnamei Dahilînin şekline ve sarahatine mu
tabık bir tarzı hareket ihtiyar olunsa daha mu
vafık olur^fstinaenaleyh tadile tabi olacak me-
vaddı mü tferrika Kanunu Esasî mucibince He- I 
yeti Ümumiyeden gelirse şekli nizamîsi ikmal 
edilmiş olur dediler. Re'sen Heyeti Celileye arzı 
'mümkün-' ve meşru olmakla beraber biz bu şek
lin ikmalini daha .faydalı addettik ve bu tekli-
fattan Kanunu Esasî Encümeni bihaberdir, Ka
nunu Esasî Encümeninin münasip gördüğü bu 
şekil meselesinden dolayı bâzı arkadaşlar bu 
mevaddı teklif etmişlerdir. Maksat seyri tabiî
sini yaparak Kanunu Esasî Encümenine gelme
siydi. Eğer. Lâyiha Encümeni bu vaziyetten ha
berdar olmuş olsaydı hiç şüphem yok ki, teklifi 
kanuniyi Kanunu Esasî Encümenine sevk edil
mek üzere Heyeti Umumiyeye iade edecekti. Bir 
taraftan bu malûmatın verilmemesi dolayısiyle, 
diğer taraftan Lâyiha Encümeni Kanunu Esasî | 

I Encümeninin bu mevad ile meşgul olduğunu ve 
ruznameye dâhil olduğunu düşünerek meseleyi 

I buraya getirmiştir. Binaenaleyh Heyeti Celile 
I bu vaziyete ve bu malûmata vâkıf olduktan son

ra bu teklifi Kanunu Esasî Encümenine sevk 
I etmekle meseleyi kısa kesmiş olabilir zannede

rim. Orada ariz ve amik tetkik olunacak ve ta
biî Heyeti Oelilenize gelecektir. O zaman spn 
şeklini Heyeti Celile istediği şekilde müzakere 
ve intacedecektir. Encümenin namına da Kanu
nu Esasî Encümenine tevdi olunmasını ayrıca 

I rica ederim. 

REİS — Efendim Kanunu Esasî Encümeni 
Reisi lâyihanın encümene tevdi edilmesini tek
lif ediyorlar bu hususu reyi âlinize vaz'edece-
ğim. (Reye sesleri, gürültüler) 

Efendim malûmuihsanınız encümenlerden bi
risi bir talepte bulunduğu takdirde Riyaset onu 
o encümene havale için reye vaz'etmek mecbu
riyetindedir. 

İSMAİL CANBULAT B. (İstanbul) — Reis 
Bey bir lâyiha, Lâyiha Encümeni tarafından 
reddedilerek Meclise gelirse, ona her hangi bir 
encümen tesahübedebilir mi? Bunu Nizamname
nin neresinden çıkarıyorsunuz? (Siz ister kabul 
eder, ister kabul etmezsiniz sesleri) 

REİS — Efendim! Kanunu Esasî Encümeni 
Reisi Beyin teklifini reyi âlilerine arz ediyorum. 
Bu lâyihanın Kanunu Esasî Encümenine hava
lesini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın! 
Aksini reye vaz'edeceğim efendim. Kabul etmi-
yenler lütfen ellerini kaldırsın! Kabul olunmuş
tur. Teklif Kanunu Esasî Encümenine havale 
olundu. 

ÂBİDİN B. (Saruhan) — Lâyiha Encümeni
ni kaldıralım öyle ise! 

14. — Hakkâri Mebusu ve İdare Memuru 
Âsaf Beyin, Cumhuriyet Riyaseti Bütçesi hak
kında kanun teklifi (2/225) ve Muvazenei Mali
ye Encümeni mazbatası (Ruznameye) 

Tezkereler 

1. — Mâlûlini guzatın terfih ve ikdarı hak
kındaki 24 Ağustas 1338 tarihli Kanunun birinci 
maddesinin tefsirine dair Başvekâletten mevrut 

I tezkere (3/183) (Müdafaai Milliye Encümenine) 
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2. — Mücadelei Müliyeye iştirak etmiyen ve 
hududu millî haricinde kalan ümera, zabıtan ve 
memurin hakkında yapılacak muameleye dair 
olan 25 Eylül 1339 tarihli Kanunun üçüncü 
maddesinin (B) fıkrasının tefsirine dair Başve
kâletten mevrut tezkere (3/184) (Müdafaai Mil
liye Encümenine) 

3. — İkinci sınıf ihtiyat zâbitanına dair 18 
Teşrinievvel 1339 tarihli Kanunun birinci mad
desinin fıkrai ahîresinin tefsiri hakkında Başve
kâletten mevrut tezkere (3/185) (Müdafaai Mil
liye Encümenine) 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Reis Bey, 
bu gayet mühim bir tefsirdir. Birçok ihtiyat zâ-
bitanı para alamamışlardır. Encümenden istir
ham ederiz, müstaeelen müüzakere edip biran 
evvel Meclise getirsin. 

4. — Tekaüt ve İstifa Kanununun ikinci mad
desinin fıkrai ahîresinin tefsirine dair Başvekâ
letten mevrut tezkere (3/186) (Müdafaai Milli
ye Encümenine) 

5. — Men'i Müskirat Kanunu mucibince 
mahkûm edilen İtalya Devleti tebaasından Mar-
koni Oktavliyo hakkındaki ita edilen hükümde 
hatayı adlî vâki olduğundan af suretiyle telâfi
sine dair Başvekâletten mevrut tezkere (3/181) 
(Adliye Encümenine) 

6. — Men'i müskirat Kanunu mucibince mah
kûm edilen Mudumulu Hakkı ve Hacı Osman 
haklarında ita edilen hükümde hatayı adlî vâki 
olduğundan af suretiyle telâfisine dair Başve
kâletten mevrut tezkere (3/182) (Adliye Encü
menine) 

KÂZIM B. (Ergani) — Hatayı adlî nedir ve 
daha ne zamana kadar devam edecektir? Hatayı 
adlî neden oluyor ve niçin tashih ediyoruz? 

7. — Men'i müskirat Kanunu mucibince mah
kûm edilen Samsun'dan Mehmed Emin hakkın
da ita edilen hükümden hatayı adlî vâki oldu
ğundan affı suretiyle telâfisine dair Başvekâlet
ten mevrut tezkere (3/179) (Adliye Encümeni
ne) 

8. — Katil maddesinden on sene küreğe mah
kûm Çatalzeytinli İbrahim'in maluliyetine bi
naen bakıyei müddeti cezaiyesinin affına dair 

Başvekâletten mevrut tezkere (3/180) (Adliye 
Encümenine) 

Takrirler 

1. — Kastamonu Mebusu Ahmed Mahir Efen
dinin, İhtiyat zabitlerinin Halkalı Ziraat Mek
tebine samiîn sıfatiyle meccanen devamları te-
menniyatına dair takriri (4/100) (Başvekâlete) 

2. — Adana Mebusu Zamir Beyin, Adana'da 
İtibarı Millî Bankası Şubesinin küşadı temen-
niyatma dair takriri (4/98) (Başvekâlete) 

3. — Muş Mebusu Osman Kadri ve Ali Rıza 
Beylerin, Genç, Siird ve Muş vilâyetlerinin tak
simatı mülkiyesine ait bâzı temenniyatı muta-
zammın takriri (4/99) (Başvekâlete) 

REİS — Dersim Mebusu Feridun Fikrî Bey 
tarafındaki Pertek Köprüsü ve Bayezid Mebusu 
Şefik Beyin, Bayezid ve Kairaköy şimendiferleri1 

ve İstanbul Mebusu Yusuf Akçura ve rüfekası 
beyler tarafımdan, Şark şilmendifer amelesi grevi 
hakkında verilen sual takrirlerine Nafıa' Vekâ
leti cevap verecektir. Vekil' Bey geldi mi efen
dim ? (Bulrada sesleri) Buyurunuz Muhtar Bey! 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim! Matbu ruz-
namede yoktur. Niye cevap veriyorlar? (Takrir 
okunsun sesleri) 

REİS — Feridun Fikrî, Şefik, ve Yusuf Ak-
çura Beylerin suallerine cevap veriyorlar efen>-
dim. Sualler zaten geçen içtimada okunmuştur. 
(Tekrar okunsun sesleri1) 

4. — Dersim Mebusu Feridun Fikrî Beyin, 
Dersim vilâyetindeki köprünün neden inşa edil
mediğine dair suali ve Nafıa Vekili Muhtar Be
yin şifahi cevabı (6/51) 

Riyaseti1 Celİleye 

Dersim vilâyetinin iki tarafı Sa'bülmürür 
dağlarla ve Garp ile Cenubu ise üzerinde köprü 
olmıyan nehirlerle muhattır ki, halkın bu yüzden 
çektiği meşakkat ifade edilemiyecek derecede fe
cîdir. Son zamanda inşası için tahsisat verilen 
köprüyü inşa maksadiyle yapılmış bütün mesai 
neticesiz kalmıştır. Ahalinin teberrüatı olan ağaç
lar nehir kenarında çürümekte ve bu hal halkın 
üzerinde çok fena bir tesir yapmaktadır. Pertek 
köprüsü denilecek olan mezkûr köprü inşaatına 
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neden ehemmiyet verilerek takibedilmediğini Na
fıa Vekili Muhtar Beyden sual ile şifahen iza
hat vermesini talebederim. 

Dersim 
Feridun Fikrî 

NAFIA VEKİLİ MUHTAR B. (Trabzon) — 
Efendim! Murad suyu üzerindeki bu Pertek köp
rüsü hakikaten mühim bir köprüdür. İkiyüzalt-
mış metre tulündedir. Bu köprünün tamir ve in
şaatı hakkında Haziranda Vekâletten Nafıa Mü
hendisliğine emir verildi, keşfe gönderildi, raporu 
da geldi ve iade olundu. Bu takriben 19 bin lira 
masrafla yapılacak bir köprüdür. Lâkin, mahal
linden vukubulan iş'ar üzerine bu köprü için lâ
zım olacak ahşabın mahallî ahalisi tarafından te-
berruan verileceği ve köprüye kadar getirileceği 
de bize bildirildi. Yalnız üstadiyesi ve inşaatın 
mütebaki kısmının ikmali için de 12 500 liranın 
da lüzumu bildirildi. 

Bidayette demir aksanımın bir kısmını teda
rik için Nafıa Vekâleti 3 bin lira havale gönder
di. Ahiren bütçenin altı aylık kısmı sanisinin çık
masını mütaakıp onbin liralık bir havale daha 
verildiği gibi oralarda varidatı mahalliyeden pa
ra bulup sarf etmek müşkülâtına rağmen mer
kezden de para temin edilip gönderilmiştir. Yal
nız köprü için muktazi kerestelerin vüruduna in
tizar ediliyordu. Keresteler köprü kenarına geti
rilmediği için inşaata başlanılmadığı. Köprü için 
lâzım, olan kereste aded itibariyle dört bin parça 
idi. Mahallî kaymakamı ve Nafıa memuru da 
keresteleri toplamaya memur idi. Mühendisin 
mahalline gitmesini yazdık. Sermühendis Elâziz'-
den köprü başına dört defa gittiği gibi ayrıca bir 
de mühendis bekletti. Fakat ahalinin teberrua-
tmda bir parça teahhur oldu, toplanamadı, son 
gelen telgrafta cem'an yekûn döryüzyirmi kadar 
kereste verdikleri, ahali artık teberrüatta buluna-
mıyacağı, binaenaleyh Hükümet parasiyle keres
te tedarik etsin; köprüyü yapsın! Cevabı gerek 
Mutasarrıflıktan gerek Mühendislikten bildirildi. 
Binaenaleyh derhal kereste mubayaa edilsin ve 
köprü yapılsın diye telgrafla emir verilmiştir. 
Mesele bundan ibarettir. Esasen biz ahalinin te-
berrüatma intizaren inşaatı bekletiyordu, yani 
malzemei inşaiyesini bekliyorduk. Onun için geç 
kaldı. Şimdi tebliğ ettik. Köprüyü kendi paramız
la, kendi bütçemizden yaptıracağız. Zaten umu
miye üzerinde cesîm bir köprumuzdur. Bütçemize 

dâhildir, şimdiye kadar olan teahhurun da esbabı
nı arz ettim. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim! 
Sual takririnde arz etmiş olduğum veçhile Dersim 
vilâyetinin iki tarafı geçmek kabil olmıyan dağ
larla ve iki tarafı da Belirirlerle mulhattır ve mem
leketin 'hiçbir tarafından köpdisüz, kara ile bir 
ittisali yok gibidir. 'Bineanaleyh ahalinin ge
rek Elâziz'e geçme'si için. gerek Arabkir'e geçmek 
için mâruz kaldıkları ıztırabat tasavvur edile-
miyecek derecede hazindir. Kurâmuvustadan 
kalma bir manzarayı andıran birtakım tahta 
parçaları üzerinde her gün (birçok insanlarım 
hayatı, malı teMike altında kalmaktadır. Bina
enaleyh 'bu vilâyete yapılacak en büyük iyilik ki, 
vilâyatı şarkıyenin hayaitı umumiyeSi için ne 
büyük bir ehemmiyeti hak olduğunu hepiniz 
takdir edersiniz - edilecek en büyük bir iyilik biri
si Arabkir tarafında Belbek köprüsünü, diğeri de 
asıl ve mühim olanı Elâziız tarafındaki Pertek 
köprüsünü yaptırmaktır. Bu köprünün yapıl
ması için müteaddit defalar teşebbüs olunmuştur. 
Ahalivâsi mikyasta yardım etmişlerdir. Bilhas
sa Pertek alhal'isinin müteaddit teberruatı lisanı 
takdirle yâd edilecek bir haldedir. Fakat. Na
fıa Vekâleti Celilesi bu kadar mühim olan ve 
Şark vilayetlerinin hayatında mühim bir nok
tayı teşkil eden böyle müftüm bir köprüyü bir 
iki divar nahiye halkının sırtına yükleterek he
sabını buna göre yapmış olması doğru değildir. 
Efendiler! 'Bilirisiniz ve izalha İJüzum .görmü
yorum ki, Dersim 'vilâyetinin1 vaziyeti mahsusası 
vardır. Binaenaleyh oraya yapılacak bir köp
rüyü de vücuda getirirken bu kadar mühim olan 
ve birçok ehemmiyetleri tazammun eden bir köp
rünün inşasında bu kadar basit nolktaii nazaırla 
hareket etmekde hiç doğru değildir. Mamafih 
'bendeniz Nafıa Vekili Muh'teremi Muhtar Bey
efendiye vukubulan 'müracaatım üzerine cidden 
kendileri meseleye ehemmiyet verdiler; gerek 
Mulhtasarrıftan ve gerek Vali Beyden ve gerek 
halktan almakta olduğum müteaddit telgraflarda 
faaliyet göstermekte olduklarını anlıyorum ve 
bundan dolayı da beyanı memnuniyet ediyorum. 
Diğer taraftan Dahiliye Vekili Muhteremi Fe-
rid Beyefendi de bu köprünün yapılması için o 
havalide mütenassıs olan 'zevatın gitmesini lüt
fen kabul etmişler ve lâzımgelen emri vermiş-
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lerdir. Şimdilik cevabi vaitlerine ve sâylerine 1 
inftizaren kâfi görüyorum. 

5. — Bayezid Mebusu Şefik Bey ve rüfeka-
smın, Harbî Umumide Ruslar tarafından ik
mal edilen ve Bayezid hududundan Karaköse 
kazasına imtidadeden şimendifer hatuna dair su
ali ve Nafıa Vekili Muhtar Beyin şifahi cevabı 
(6/47) 

Reis — Efendim! Bayezid Mebusu Şefik Bey
in suali var; okunacak: 

Riyaseti Oelileye 
Harbi Umumide Ruslar tarafından Bayezid 

Vilâyetinde inşa ve ikmal edilen ve hududumuz
dan dâhile doğru Karaköse kabasına kadar imti
dadeden yüzyirmi kilometre şimendifer hattı Vi
lâyetimizin istihlâsmı muta akıp ciheti askeriyeden 
isletilmekte iken ahiren terk olunmuştur. 

(1) Nafıa Vekâleti bu 'hatta vâzıulyed olmuş 
mudur? 

(2) Lokomotif ve vagonlar ve Bayezid istas
yonundaki tamirhane mevcut makinalar, al ât ve 
edevat tesbit ve bunların muhafazaları temin edil
miş midir? 

3. — Alelûnrum demiryollarının ve istasyon 
'binalarının dahi muhafazaları hakkında iktiza 
eden tedabir ittihaz «olunmuş mudur? 

4. — Bu hattın Van vilâyetine doğru temdi-
d edilen kısmı hakkında ne yapılmıştır? 

5. — Bu hattın Erzurum ve Kars hututuna 
raptı hakkında istihdaf edilen gaye vekâletçe 
nazarı dikkate alınmış mıdır ve ona dair vekâ- I 
'İçtin bir tedbir ve teşebbüsü var mıdır ? I 

Balâda mâruz suallere Nafıa Vekilinin şifa
hen cevap vermesini talep ve teklif ederim. 

Bayezid 
Şefik 

NAFIA VEKÎLÎ MUHTAR B. (Trabzon) — 
Efendim! Rusların istilâsı zamanında Sarıka
mış'tan Erzurum'a ve Erzuruan'dan Trabzon'a 
kadar olan hat ki, Karakilise'ye ikadar inşası 
için 40 'kilometre mesafede (Karabıyık) hanı 
vardır. Oraya kadar dar hatlı bir şimendifer 
yapmışlardı. Arzı 75 santimetredir. Sonra yine 
o zamanda Ruslar, yani Rus - Kafkas hattının 
(Şahtahtı) denilen 'bir istasyondan (Bayezid) e 
ve Bayezid'den de (Karakilise) ye kadar .bir 
şimendifer yapmışlardır ve Karakilise'den 25 
kilometre kadar Erzurum'a temdidi, nakıs ola
rak kaldı. Ondan sonra Bayezid'den Van gölü- | 
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ne doğru 30 kilometre kadar hat temdidettiler. 
Bu hat bir metre 6,5 'santimetrelik oldukça 
ehemmiyetli dar bir hat idi. Vilâyatı Şarkiye-
nin istirdadını mütaakıp bütün bu hataları, ya
ni gerek Sarıkamış - Karaibıyık hattını ve ge
rek Sarıkamış'tan da Arapçayına kadar olan 
geniş hattı ciheti askeriye idare etti ise de bu 
Bayezid hattının hiçbir yer ile ittisali olmama
sı ve vasaiti nakliyenin az olması dolayısiyle 
orasını idare edemedi, Ibirkaç ay sonra terk etti. 
Zaten bu dar hattın yalnız Bayezid'de bir 'ima
lâthanesi vardır. Hattın üzerinde birçok edeva
tı ve ma'lzemei mütebarrikesi olmakla beraber 
istasyonların kısmı âzami tahribolunmuştur. Bu
nun traversleri ahşap olduğu içiin kısmen yakıl
mış, kısmen alınmış bir halde idi. Çok zaman ci
heti askeriye işletemeyip o halde terk etmişti. Bu 
sene iptidasında buradan verilen bir karar üze
rine bu §ark vilâyetlerinde mevcudolan Demir
yolları Nafıaya devrolundu. O meyanda Nafıa 
Vekâleti tabiî bütün hututa vaziyed ederken 
oraya da vaziyed etti ve memuru mahsus 'gön
derdi. Lâkin vesaitin fıkdanı ve 'bütçenin müsa-
adesizliğinden dolayı işletemedik, yalnız edevatı 
toplattı. Kısmen dstasyonlardaki civar mahallere 
teslim edip ahalinin himayesine tevdi etti, kıs
men de bekçiler koydu. Bu suretle muhafaza edi
liyor. Lâkin aynı zamanda malûmuâliniz, Ana
dolu Şimendifer yolu imtiyazı verilince, bu hat 
zaten imtiyaz içine dâhil oldu. Yani Trabzon, 
Erzurum, Bayezid hattının da doğrudan doğru
ya, Çester Projesine dâhil olması mukarrerdi. 
Onun için büyük bir şey yapılmadan o proje
nin tatbikine intizar olundu. Lâkin hattın ehem
miyeti derkârdır. Onun için şimdilik bu kış 
•içinde bir şey yapamıyacağız. Lâkin ıgelecek se
ne iptidasında bu hattın Köprüköyü ile Karakili
se arasındaki kısmının tetkikatını yaptırıp Er
zurum havalisindeiki diğer demriyolları ile ilti
sak ettirilmesi için çalışacağız. Bu veçhile bel
ki mühim 'bir istifade temin edeceğiz. Şimdi 
hat münferittir. Bunun işletilmesi bizim için, 
vesaitin fıkdanından dolayı mümkün değildir. 
Zaten mevsim artık orada büyük bir iş yapma
ya ve tesisat icra etmeye müsait değildir. Ede
vatı tesbit olunmuş mudur? buyurdular. Ede
vatı kamilen tesbit olunmuştur. 42 tane kabili 
istimal yolcu vagonu vardır. Yedi tane de ha
rap vagon vardır. Kapalı olarak 198 vagon var
dır. 22 de harap vagon, sekiz açık vagon, sekiz 



i : 60 1 . 12 . 1339 C : 1 

sağlam makina vardır. Önbeş de harap makina, 
yirmi tane de tamire muhtaç makina vardır. 
İmalâthane olarak yalnız Bayezid'de bir ima
lâthane vardır. Onun edevatı kısmen 'ahali ta
rafından alındı ise de kısmen Ikabi'M istimalleri 
vardır. Onu muhafazia ediyoruz. İnşallah gele
cek sene bunların kabili istifade bir hale vaz'ma 
çalışacağız. 

ŞEFİK B. (Bayeziid) — Van kısmına aido-
lan nevakısı söylemediniz. 

NAFIA VEKİLİ MUHTAR B. (Devamla) 
— Efendim! Orada 39 kilometre (kadar tesvi-
yei turabiye yapılmıştır. Yalnız demir ferşiyatı 
on, onbeş kilometredir. Onun tetkikatmı ikmal 
ettiremedik. Onu ileride, tetkikat icrasiyle ne
ticesini arz ederim. 

ŞEFİK B. (Bayezid) — Bu hututun muha
fazası için sureti mahsusada bekçiler tâyin 
edilmiş midir ? 

NAFIA VEKİLİ MUHTAR B. (Trabzon) 
— Efendim! Erzurum havalisinde şimenicMer 
inşaası için teşfeil ettiğimiiz şeyde oraya memur
lar tâyin ettik. Bunlar oradaki alât ve edevatı 
tesbit ettiler. Hattın daha zıiy.ade tahribattan vi
kayesi için bekçiler konulmuştur. 

ŞEFİK B. (Bıayezid) — Bunu ahaliye bınak-
mamah; çünkü laihali onun .muhaıfazaısiyle mü
kellef değildir. 

6. — İstanbul Mebusu Yusuf Akçura Beyle 
rüfekasmın, Şark şimendifer amelesinin grevi 
hakkında suali ve Nafıa Vekili Muhtar Beyin 
şifahi cevabı (6/50) 

REİS — Efendim!. İstanbul Mebusu Yusuf 
Akçura Bey ve rüfekasmın sual takriri okuna
cak : 

Riyaseti Celileye 
32. — Şark şimendiferleri amelesi, 19 Teşrini

sani 1339 sabahından beri tatili işgal eylemiştir. 
En son 'aldığımız malûmat, grevin hâlâ devam 
etmekte olduğunu bildiriyor. İstanbul matbuatı
nın yazdığına göre tatili işjgalden akdem Garbi -
Avrupa ile Şarki - karîp arasında muvasalai se
ri a vasıtası olan Şark Şimendiferleri Kumpan
yası Müdüriyeti Türk işçilerini bihakkın iğdap 
edebilecek surette Türkleri tahkir eden 'kelime
leri muhtevi bir beyanname neşrederek tahrikat
ta bir, «Provocation» da bulunmuştur. Yine İs
tanbul matbuatının istihbaratına nazaran tatili 

işgal esnasında kumpanya hizmetdnde devam 
etmek istiyen ecnebi işçilerini müdafaaten Tür
kiye Cumhuriyeti Kuvayı Inzıbatiyesinin müda
halesi, bâzı Türk işçilerin yaralanmasına sebe
biyet vermiştir. Şark Şimendiferleri amelesinin 
tatili işgalinde hakiki esbabın ne olduğuna, gre
vin devamında ne gibi avamil müessir bulundu
ğuna, devam esnasında ne yolda hâdisat vukua 
geldiğine ve grev hakkında meseleye alâkadar 
vekâletlerin ne gibi tedabir ittihaz etmiş bulun
duklarına ve nihayet bu gibi vakıaların imkân 
dairesinde önünü almak için en mühim tedahir-
den madut Mesai Kanununun Büyük Millet 
Meclisine ne vakit sevk ve takdim olunacağına 
dair alâkadar vekâletlerin Meclisi Aliye bir an 
evvel izahat vermelerinin muvafık olacağını zan
nediyor ve binaenaleyh hususatı mâruzayı İk
tisat, Dahiliye ve Nafıa vekillerinden şifahen 
sual eyleriz. 

istanbul istanbul 
Yusuf Akçura Ali Rıza 

izmir Karahisarı Şarki 
Mahmud Celâl Mehmed Emin 

NAFIA VEKİLİ MUHTAR B. (Trabzon) 
— Efendim! Şark Demiryolu müstahdemini ha
kikaten Teşrinisani bidayetinde Şirketten bâzı 
metalip dermiyan ettiler. Bu hususu istanbul 
Vali Muavini Beyin riyasetinde Şirketle amele 
murahhaslarından ve Demiryolu Komiseri dâhil 
olduğu halde akdedilen içtimada tetkik ettirdik 
ve metalibatın bir kısmını Şirkete kabul ettir
diler. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Teşri
nisani'nin kaçında? 

NAFIA VEKİLİ MUHTAR B. (Devamla) — 
Teşrinisani'nin üçünde başladı ve onüçüne ka
dar devam etti. iki tarafın muvafık kaldıkları 
birçok noktalar olmamakla beraber üç dört nok
tada muhalif idiler ve bu ihtilâf neticesinde ta
tili işgal meydana geldi, müzakere munkati' ol
du ve amele grev yapmaya karar verdi ise de 
Teşrinisani'nin onüçünde greve teşebbüs etme
diler. Beyinlerinde birtakım müzakerat cere
yan ettikten sonra Teşrinisininin ondokuzunda 
grev bilfiil başladı ve o gün amele tatili işgal 
etti ve bunun üzerine şirket hiçolmazsa nakıs 
olarak seyrüseferi temin etmek için işe devamı 
arzu eden memurlarla münakalâtı tesis etmek is
tedi ve bunun için o gün Avrupa trenini hareket 
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ettirdi ve İstanbul ile Ayastefanos beynindeki 
treni işletmek istedi. Fakat Avrupa'ya hareket 
eden tren ancak Çerkez köyüne kadar gidebildi. 
Çünkü mezkûr tren grev yapan amele ve müs
tahdeminin teşebbüsatı üzerine tevlif olundu ve 
ateşçi de bir parça yaralandı ve bunun üzerine 
bittabi' seyrüsefer büsbütün munkati' oldu ve 
bunun üzerine Hükümet tedabiri lâzime ittihaz 
etti ve amelenin hattı tahribetmemesi için vesaiti 
inzibatiye teminine tevessül etti. Yoksa takrir
de denildiği gibi Hükümet ameleyi hiçbir suret
le cebretmemiştir. Bilâkis Hükümet mümkün 
mertebe müşfik davrandı ve çalışacak olan ame
lenin evlerine kadar gidip mümkün mertebe ve-
sayada bile bulundu. Yoksa hiçbir vakit ceb
retmemiştir. Yalnız grev yapan amele makinisti 
yaralamıştı. Bunun üzerine Hükümet müda-
hele edip neticeyi tetkik etti ve neticei tetki-
katta bu meselenin sureti halli çaresini aradı 
ve hal çareleri olarak amele bütün tatil günle
rindeki yevmiyelerini istiyorlardı. Bunu Şir
kete tebliğ ettik ve kabul ediniz dedik. Şirket 
hasta olan ameleye yevmiye vermiyordu. Bunun 
için de hasta olan ameleye on gün müddetle tam 
yevmiye veriniz dedik ve onu mütaakıp onbeş 
gün daha yarım yevmiye vereceksiniz dedik. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Demek 
Şirket bu hususta haklı değildi ki bunları kabul 
ettirdiniz. 

NAFIA VEKİLİ MUHTAR B. (Devamla) — 
Neticede gerek şirketin ve gerekse amelenin bu 
sureti halli kabul etmelerini tavsiye ettik ve ay
rıca da ameleye hatlarımızı millîleştirmeye çalış
tığımız bir zamanda grev yapıp da Hükümetin 
teşebbüs ettiği bu fiilî güçleştirmemelerini söy
ledik. Bunun üzerine her iki taraf da Hükü
metin tebligatını kabul etti ve grev bir hafta 
devam ettikten sonra hitam buldu ve bugün şi
mendiferler hali intizamdır. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Efen
dim! Münakale hangi tarihte münkati' olmuş
tur? 

NAFIA VEKİLİ MUHTAR B. (Devamla) — 
Efendim, grev Teşrinisaninin ondokuzunda baş
lamış ve sekiz gün sonra yani, yirmiyedisinde hi
tam bulmuştur. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Yani bi
zim takrirden bir hafta sonra... 

NAFIA VEKİLİ MUHTAR B. (Devamla) — 
Zaten bu, grevlerin birincisi olduğu gibi maatte
essüf sonuncusu da olmıyacaktır. Çünkü şimdi 
aldığım bir haberde bir müessesedeki amele de 
grev yapıyor. Zannederim, bundan iki ay ev
veli bu hususun esbabı hakkında uzunuzadıya 
mütalâa beyan edildi. Şimdi tatvili kelâm et
mek istemem. Amelenin grevindeki esbab ma-
lûmuâlileridir. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Efen
dim ! Kendimin ve arkadaşlarımın takriri üç 
vekâlete aittir. Nafıa Vekilinin beyanatını din
ledik - eğer hazır bulunuyorlarsa - Dahiliye ve 
İktisad Vekili beylerin de ilâve edecekleri bir şey 
var ise lütfetmelerini istirham ederiz. 

DAHİLİYE VEKİLİ AHMED FERİD B. 
(Kütahya) — Efendim! Bendeniz öyle zanne
diyorum ki Nafıa Vekili Muhteremi lâzımgelen 
cevapları tafsilen arz ettiler. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Beyan
nameden bahsetmediler. 

DAHİLİYE VEKİLİ AHMED FERİD B. 
— Efendim! Malûmuâlileriniz tatili işgal hak
kında bir Kanun vardır ve bu Tatili İşgal Kanu
nunun muhtelif mevaddı mucibince bir gerev 
vâki olacak olursa mahallî Hükümet bu grev 
hakkında müdahale ederek lâzımgelen tavassu
tu ifa eder ve bu suretle sureti hal bulur. Bu 
grev esnasında şu suretle tavassut vâki olmuş
tur. Yani tavassut Hükümeti mahalliye ve 
vali tarafından vâki olmuştur. Fakat bu Da
hiliye Vekâletine ait 'bir mesele değildir. Ma-
lûmuâlindz valiler Hükümetin mümessili olduk
larından ve grevler meselesi Nafıa Vekâleti 
tarafından bütün safabatiyle takibedildiğinden 
vali Nafıa Vekâletine bütün malûmatı vermiş
tir ve o malûmat Nafıa Vekâletine gelmiştir. 
Ve Nafıa Vekâleti de arzu buyurdukları bütün 
malûmatı itaya amadelerdir. Yalnız bendeniz 
bu grev esnasında zabıta tarafından müdahale 
vâki olup olmadığım İstanbul Vilâyetinden 
sordum. Bu tarzda bir taarruz vâki olmamış
tır. Yalnız greve iştirak eden ameleler tara
fından, greve iştirak etmiyen ameleye taarruz 
vâki olmuştur ve Nafıa Vekili Beyefendinin 
de beyan ettikleri veçhile bu taarruzlar hafif 
bir şey değildi. Onun için bu taarruzu yapan 
kimseler de tevkif edilmiş ve ciheti adliyeye 
tevdi' edilmiştir. Mesele bundan ibarettir efen-, 
dim. 
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İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim Heyeti Celileniz grev hususunda bit
tabi' şu esasatı kabul buyurdular ki, grev her 
hangi bir müessesenin amelesi tarafından icra 
edilir ve mevkii fiile konulursa o müessese Hü
kümet teşkilâtından her hangi bir vekâlete 
merbut ise onun bütün safahatı o vekâlet ta
rafından idare edilmesi lâzımdır ve idare edil
mek zarureti vardır. Onun için şimendiferler , 
doğrudan doğruya Nafıa Vekâletinin teftiş ve 
murakabesinde ve sair muamelâtı dolayısiyle de 
yine aynı vekâlete merbut müessesattan olmak 
itibariyle şimendifere mütaallik grevlerin de 
Nafıa Vekâleti tarafından halledilmesi ve sa
fahatı muhtelifesıiniin de yine bu vekâlet tara
fından tetkik ve halledilmesi lâzımgeldiği ka
naatindeyim. Nitekim bu son Şark Şimendi
ferleri amelesi tarafından yapılan tatili işgal 
hakkında da bu kaideyi tatbik etlik. Bittabi' 
(grev) bir hâdisei iktisadiye olmak itibariyle 
İktisat Vekâleti de her ne ıkadar doğrudan doğ
ruya müessese itibariyle kendisine merbut de
ğil ise de heyeti umumiyesi itibariyle alâkadar 
olmaktan geri kalmadı. Ve amele ile Şimendi
fer İdaresi arasında meselenin mâkul ve muhik 
Mr tarzda halledilmesi için İstanbul Vilâyeti 
Sanayi ve Ticaret Müdiriyetirii tavsat etmiştir. 
Amelenin metalibi meyamnda muhik görülen 
noktayı Nafıa Vekili Muhteremi arz ettiler. 
Benlim de kanaatim bu idi. Bu metalibin ter-
vioedilmesinin muhik olduğunu Şark Şimendi
ferleri İdaresine tebliğ etmek ve muhik olmı-
yan metalibattan da ameleyi rücu ve sarfına
zar ettirmdk suretiyle patronla amele arasında
ki ihtilâfa bir çare bularak ve bir zemini itilâf 
bulunarak o hâdisei iktisadiyeye de nihayet 
vermek ve memleketin münakalâtını bir an ev
vel temin etmek cihetini talimat tarzında mü
dürlerimize emirler verdik. Ve onlar da ellerin
den geldiği kadar çalışmışlardır. Ve zannedi
yorum ki, mesele ameleyi tamamen tatmin ede
cek bir şekilde halledilmiştir. 

Zaten tatili işgalden sarfınazar edilip işe 
başlamalariyle mesele tezahür ediyor. «Amele
nin metalibatından muhik gördüğüm noktası şu 
idi: Hastalık zamanında çalışamıyan amelenin 
maişetten mahrum olmaması, kendilerine tam 
yevmiye değilse bile her halde ailesini geçindi
recek - kutlâyemût bir surette - bir yevmiye

nin itasını da çok muhik olarak görmedik ve bu 
hususu Şark Şimendiferleri Kumpanyasına me
murum vasıtasiyle tebliğ ettim. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Teşek
kür olunur efendim. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Bendenizce zamanımızın en mühim mesaili 
içtimaiyesinden ve iktisadiyesinden biridir. Ma
alesef memleketimizin mevcudolan mevzuatı 
kanuniyesi henüz bu amele mesailini ve amele 
mesaisiyle sermayenin münasebetini sair mem
leketlerde olduğu gibi tahtı intizama almamış
tır. Bu gibi kavanin ve nizamat maalesef he
nüz ikmal edilmemiş bulunuyor. Bittabiî İktisat 
Vekâletinin bu mesailin mâkul ve muhik noktai 
nazardan şayanı kabul bir surette hallini evvel 
beevvel yapacağı mevzuatı kanuni ile temin et
mesi lâzımdır. Bu emel ile evvelce Heyeti Çeli-
lenizden istirdadedilen Mesai Kanununu yakın
da takdim edeceğiz. Bilcümle memaliki müte-
meddinede amele ile sermayedarlar arasındaki 
münasabatı tanzim için yapılan ve amelenin za
yıf bir mevkide bulunduğu iktisadi hallerini ıs
lah ve himaye etmek için yapılan kavaninin bâ
zı cihetleri nazarı itibara alınmıştır. Amele bâzı 
(assüranslara) muhtaçtır. (Anlamadık sesleri) 
Yani sigorta muamelâtına, teminata muhtaçtır. 
Evvelâ sanayiin her hangi kısmı olursa olsun 
her biri birtakım kaza ve hâdisatm vukuuna 
müsaidolan mahallerdir. Hiçbir sanat yoktur ki, 
hiçbir fabrika yoktur ki, orada çalışan amele 
kendisine tevdi edilen mesaiyi ifa ederken ha
yatı itibariyle bâzı kazalara mâruz kalmasın. 
Binaenaleyh bu kaza ve tehlikelere karşı ame
leyi (assüre) etmek lâzımdır. Buna «danj e pro
fesyonel» derler. Yani tehlikei meslekiyedir. 
Bu, bir esastır. Kazaların birçoğu amelenin ken
di hatasından olabilir. Fakat amelenin hiçbir 
kazaya uğramamasının imkânı yoktur. Fabri
kanın içinde bulunan amele zaruri olarak bir
takım tehalike mâruz kalması ihtimal dahilin
dedir. Bu itibarla ameleyi tahtı temine almak 
ica'beder. Maişetini ve ailesinin maişetini bu esa
sa nazaran evvel beevvel kaza ve tehlikelere 
karşı ameleye bir sandık teessüs ederek onu te
min etmek lâzımdır. Bu vazaifi içtimaiyeyi mâ
kul ve muhik bir şekilde hallettiklerine kaani 
olduğumuz memleketlerin şekillerine göre bu 
sandığın sermayesini münhasıran patrona veya 
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münhasıran ameleye yükletmek doğru değildir. 
Burada bir iştirak esası koyarak amelenin yev
miyesinden küçük bir kısmını kendisini assüre 
edecek olan kısma bırakmak. Saniyen : Hangi 
adama hangi müessesenin menfaatine mesai ib
raz ediyorlarsa onun tarafından assüre edilmek; 
üçüncü bir cihet de Hükümete taallûk eden bir 
bütçedir. Onun için ameleye tehlike ve kaza san
dığı vücuda getirmek ihtiyacı vardır. Bu, Hü
kümete de taallûk eder. Icabederse onu da bu 
işe karıştırmak suretiyle ameleye bir tehlike 
ve kaza sandığı vücuda getirmek lâzımdır. İkin
cisi hastalıklara karşı sigortadır. Amele de be
şerdir; bahusus amele, tarzı mesaisi, tarzı mai
şeti itibariyle daha çok hastalık ihtimalâtma 
mâruzdur. Amele sırf semerei mesaisiyle, ücreti 
yevmiyesiyle yaşıyan bir sınıfı içtimaiyedir. İh
tiyata çok alışık olmıyan ve ihtiyat sermayesi 
tarzı maişeti itibariyle bulunamıyan bir sınıfı 
içtimaiyedir. Çalışamıyacağı günlerde mütera
kim ihtiyat paramyle kendisini geçindireceği 
farz edilemez. Binaenaleyh hastalığı muhik ise, 
çalışamadığı günlerde ailesinin ve kendisinin 
maişetini temin etmek ve kendi maişetlerini 
tazyik etmemek için ve mümkün mertebe bir 
hastalık sigortası da temin etmek lâzımdır. 
Üçüncü sigorta da, artık amele sınıfının mesai
siyle geçinemiyeceği bir sinne vâsıl olduktan 
sonra dahi hayatının bakıyei ömrünü yine zaru
ret ve sefaletle geçirmemesi için bir hayat si
gortası lâzımdır ki, bunu da yapmak lâzımdır. 
Şu halde bir Mesai Kanunu ve bir de (assurans) 
tâbir edilen kanunu ve bunun mütemmimatm-
dan olan (grev) yani Tatili İşgal Kanununu ye
niden tadil ederek peyderpey Heyeti Celilenize 
sevk etmek İktisat Vekâletinin cümlei vazai-
findendir. Yalnız şu ciheti arz etmek isterim ki, 
tatili işgal, yani grev, hürriyeti şahsiyeye mer
but bir haktır. Amele kendisine teklif edilen şe
rait altında çalışmayı kabul etmezse onu ceb
ren falan adamın, filân müessesenin hesabına 
çalışacaksın diye icbar etmek zamanımızın, asrı
mızın, kanunlarımızın temin ettiği hukuk fikri 
ile kabili telif değildir. Yâlnız grev, Türkçe is
miyle tatili işgali o suretle istimal etmek lâzım-
gelir ki, bu hakkı hürriyeti amele istimal eder
ken diğer tarafı da ızrar etmek salâhiyetine 
mâlik değildir. Binaenaleyh grev hakkını isti
mal etmezden evvel amele, neden dolayı bunu 
yapmaya lüzum görüyorsa o zaman zarfında 

düşünür, ya tekâlifi cedîdeyi kabul etmek veya
hut kabul etmezse ona göre kendi zararını da 
bertaraf edecek tedabir ittihaz ettikten sonra 
çalıştığı müesseseye de vaktiyle bir tebligatta 
bulunmak, yani (deklârasyon) yapmak lâzım
dır. İkinci bir noktai nazar, amelenin çalıştığı 
müessesatın veyahut hidematm hidematı umu-
miyeye merbut olup olmaması, sırf teşebbüsatı 
hususiyeden olup olmaması itibariyle bir tefrik 
yapmak mecburiyetindeyiz. Her hangi bir zatın, 
bir müteşebbisin menfaati zatiyesi için meydana 
getirdiği bir fabrikada, bir müessesei iktsadi-
yede çalışan amelenin o müesseseye karşı olan 
ımünasebatı başkadır. Bir de intizamı âmme, hi
dematı umumiye ve hayatı umumiye ile alâka
dar olan müessesatta çalışan amelenin hukuk 
ve salâhiyetlerini yekdiğerinin tamamiyle aynı 
olarak telâkki etmek hayatı içtimaiyenin icabatı 
umumiyesini biraz nazarı tetkika almamak gibi 
bir netice verir; 

Tarzı mesaisi itibariyle memurini Devlet de 
ameledir. Çünkü amelenin mânasını ele alacak 
olursak saye mukabil temin ettiği ücretle çalı
şan sınıf demektir ve bu tâbirin içerisine mev
kii içtimaiyesi ne kadar büyük olursa olsun baş
ta bulunan memurini devlet de olduğu halde 
hattâ rüesayi memurin de dâhil olduğu halde 
(prezidan dola repüblik) amele sınıfının içine 
girer. Fakat henüz hidematı umumiyei devlette 
çalışan memurin sınıfına grev hakkını tanıyan 
bir memleket bilmiyorum. Orada yalnız terazii 
tarafeyin ile vücuda gelmiş olan bir mukavele 
mevzuubahis değil, aynı zamanda bir vazifei iç
timaiye mevzuubahistir. Buna (confession sociale) 
derler. (Türkçe söyle sesleri.) Yani hidematı umu-
miyeye merbut.olan demektir. Hidematı umumi-
yenin, menafii âliyei içtimaiyenin istilzam ettiği 

'tahdidat, devletin kavaninin en ziyade mazharı 
himayesi olması lâzımgeleni hangi sınıf olursa ol
sun bu menafii umumiyenin istilzam ettiği tali-
didatı amele sınıfının sırtına dahi yükletmek va
ciptir. Bu esasa nazaran amele hakkındaki mev
zuatı kanuniyeyi peyderpey hazırlayıp berayı tas
dik Heyeti Celilenize takdim edeceğimi arz ede
rim. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Efendim 
hakkım olan beş dakikayı tecavüz etmiyeceğim. 
Hattâ bir iki dakikada bitireceğim. İktisat Veki
li Beyefendinin izahatına ve çok mühim olan be
yanatına takrir sahiplerinden birisi olmak sıfa-

— 692 — 



i : 60 1 . 12 . 1339 C : 1 

tiyle çok teşekkür ederim. Biz kendisinden yal
nız Mesai Kanununun Meclise biran evvel getiri
lip getirilmiyeceğini sorduk. Kendileri buna ilâ
veten «Bir gül istesem bir gülistan verir.» Hesa-
bmca buna ilâveten Sigorta Kanununu getirece
ğini söylediler. Bunun için teşekkür a timiz iki 
misli olmuştur. Dahiliye Vekâletinden sualimize 
aidolan kısım bir iki nokta idi. Bunlardan biri
ni tavzih buyurdular. Dediler ki: Hükümet bu 
hususta bilhassa Nafıa Vekâleti meşgul olmak 
üzere her iki taraf, yani şirket ve ameleyi müsavi 
tutmuş ve o suretle muamele yapmıştır. Hiçbir 
kimsenin hakkı diğerine geçmiyecek bir surette 
hareket etmiştir ve gazetelerde, şurada, burada 
görülen bâzı hareket vâki olmamıştır; yaralanan, 
maralanan olmamıştır dediler. Bu malûmata da 
teşekkür ederiz. Demek ki; gazetelerin verdiği 
malûmat yanlışmış. Vekil Bey söz söylerken ha
tırlarına getirdiğim halde beyanname hakkında 
bir söz söylemediler, grev olduğu sıralarda, Ru
meli Şimendifer Şirketi bir beyanname neşretmiş-
tir. Her tarafım okuyacak değilim; iki üç satırı
nı okuyacağım. «Filvaki bunlar (yani Türk işçi
ler), kumpanya hizmetine tâyinlerini musirren 
niyaz ve istirham ve kendilerine dermiyan edilen 
şeraiti kemali minnet ve şükran ile kabul eyledik
ten sonra kendilerini efradı meyanına kabul et
meye muvafakat eden bir ailenin rahat ve intiza
mını ihlâle kalkışmak gibi muhalifi ar ve sada
kat ef'al ve harekâta (Fransızca kısmında: Ha
yasızlık ve namussuzluğa) cüret eylemektedirler.» 
diyormuş. Evvelâ rica ile «yalnız gâvurlar olma
sın, bizim İslâmlar da girsin.» diye, yani bizim 
amele yahut, şimdi İktisat Vekilinin dediği gibi 
büyük ameleler ve şirketlere girmek istiyorlar
mış; girdikten sonra böyle hayasızlık, namussuz
luk ediyorlarmış. Şirket böyle bir bej^anname 
neşretmiş midir? Gazetelerin haberleri doğru mu
dur? Eğer hakikaten neşrolunmuşsa Mösyö Bakl'-
ııı ve sair çelebilerin kulaklarını çekmek ve ken
dilerinin Türk yurdunda para kazandıklarını 
söylemek icabeder. 

DAHİLİYE VEKİLİ AHMED FERİD B. 
(Kütahya) — Müsaade buyurur musunuz? Bu 
meseleyi matbuatta neşredilmesi itibariyle mi so
ruyorsunuz? Yoksa memleketimizde her hangi 
bir şirket müdür veya direktörünün beyanatı di
ye mi soruyorsunuz? Eğer birinci surette.soruyor
sanız matbuata taallûk eder. Matbuatın neş
riyatının bize taallûku yoktur. Matbuatın ver

diği malûmatın doğru olup olmadığını söylemek 
bendenize düşmez. Eğer bir şirket direktörü
nün beyanatı diye sororsamz o da bana taallûk 
etmez. Nafıa Vekili arkadaşıma taallûk eder 
bir meseledir. 

YUSUF AKÇURA B. (Devamla) — Güzel, 
hanginize taallûk ederse aranızda halledersiniz. 

NAFIA VEKİLİ MUHTAR B. (Traibzon) — 
Efendim! Komiserimize sorduk; böyle 'bir be
yannamenin mevcudolduğunu anlıyamadık ve 
böyle bir vesika elde edemedik. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Aradı
nız mı? 

NAFIA VEKİLİ MUHTAR B. — Aradık 
efendim, hattâ telgrafla sorduk, tahriratla 
sorduk. 

YUSUF AKGURA B. (Devamla) — Nafıa 
Vöktili Beyefendi bu meseleyi idare etmişlerdir. 
Muhtasar malûmat verdiler; zannederim, soru
lan «suallere kâfi miktarda izahat vermiş olma
dılar. Tatili işgalin esbabını mten biliyorsu
nuz dediler ki; ben şahsan bilmiyorum. Grevin 
devamında ne gibi avamil müessir olduğuna 
dair bir sual vardı. Bunun hakkında da bdr 
şey söylemediler. Devam esnasında ne gibi hâ-
disat vukua geldiğine dair bir nebze malûmat 
verdiler; ne gibi tedabir ittihaz edildiği hak
kında bir şey söylemediler. Yine gazete malû
matına müsteniden söylüyorum. Doğrudan 
doğruya malûmatım yoktur. Gazetenin verdi
ği malûmata göre 27 Teşrinisanide Nafıa Vekâ
letine bir telgraf gelmiş, bizim takririmizin ve
rildiği günün ertesi günü tatili işgal 'bitmiştir 
ve o hususta kendilerine müteşekkiriz. Esasen 
o hususta kendileri de izahatta bulundular. Şir
ketin haksız hareketini görerek tavsiyei şedî-
dede veyahut tavsiyei lâzimede bulunmuşlar ve 
bunu şirket kabul etmiştir. Bununla beraber 
İstanbul halkını da rahatsız eden ve ameknin 
de, şirketin de biraz rahatsızlığını mucibolan 
'bu grev zamanından bir müddet evvel lüzum
lu telgrafı çekmiş olsalardı belki grev bir haf
ta zarfında değil; 'biir, iki gün içerisinde biter
di. Fakat, ihtimal ki, daha evvel bu çorba pi
şip de kotantacak bir hale gelmemişti; tam vak
tinde gece yetişti. 

NAFIA VEKİLİ MUHTAR B. (Trabzon) 
— Reis Beyefendi! Bir yanlışlık var; 27 nci 
gün grev bittiği cihetle o gün tebliğ olamaz. 
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Bendeniz yirmidördüncü günü tebliğ yaptım; 
yirmlbeşte tekit yaptım ve hattâ bir amele ta
mburu gönderip işe vazıyed edeceğimi bildirdim. 

1. — Ziraat Bankan Müdürü Umumîlik 
maaş ve muhassasatınm sureti itası hakkındaki 
(3/132) numaralı İktisat Vekâleti tezkeresi ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

'T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 

9 Zilka'da 1340 ve 6 Temmuz 1338 tarihli 
kanun mucibinde Büyük Millet Meclisinin 
tasdiki âlisine iktiran edene Ziraat Bankasının 
1338 senesi bütçesindeki müdürü umumi maaş 
ve tahsisatının hizasında ecnebi bir mütehassıs 
celbine değin mevkuf tutulacağı muharrer ol
masından dolayı yakın vakte kadar mütehassıs 
aranıldığmı ve bu bapta birçok muhabere sebk 
efttiği halde bulunamamasma ve memaliki müs-
tahlasadaki Ziraat Bankası ve şube sandıkları 
hali faaliyete getirilerek mezkûr şube ve san
dıkların üçyüzü tecavüz etmesi hasebiyle ban
kanın umur ve muamelâtı pek ziyade tevessü 
eylemesine mebni yalnız bir müdürü umumî ve 
muavini temşiyeti umura yetişemiyeceği anla
şılmakla evvelce vukubulan müracaat üzerine 
asaleten bir müdürü umumî tâyini derecei vü-
cupta görüldüğünden ecnebi bir mütehassıs bu
lununcaya kadar münasip bir zatın müdürü 
umumiliğe tâyini hakkında Heyeti Vekilece it
tihaz olunan karar Büyük Millet Meclisi Riya
seti Celilesinee de tasvip buyurulduğu cihetle 
Teşrinisani 1336 dan beri mezkûr banka müdü
rü umumî muavini olup senei sabıka Temmu
zundan beri de işbu müdürü umumîliği vekâle
ten ifa eden Abdülkadir Zeki Beyin Vekâletimi
zin inhasiyle asaleten tâyini Heyeti Vekilece ta
karrür ederek keyfiyet Büyük Millet Meclisi Ri
yaseti Celilesinin tasdiki âlisine iktiran eyledi
ğinden 19 Temmuz 1339 tarihinde asaleten ida-
rei umura iptidar ettiği cihetle mumaileyhin 
maaş ve tahsisatının tarihi mezkûrdan itibaren 
ımarrülarz mevkuf tutulan müdürü umumîlik 
muhassasatınm itası hususuna bir karar istih
sal buyurulması rica olunur efendim hazretleri. 

15 Eylül 1339 
İktisat Vekili 
Mahmud Esad 

Yirmiyedide grev hitam buldu. Zaten bende* 
niz beyefendinin takririni yirmisekiz tarihinde 
aldım. 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Ziraat Bankası Müdürü Umumîliği maaşı 
hakkında İktisat Vekâletinin Meclisi Âliden en
cümenimize muhavvel 15 Eylül 1339 tarihli 
43095/417 numaralı tezkeresi İktisat Vekili Ha
san Hüsnü Beyin huzuriyle tetkik ve icabı mü
zakere olundu. 

1338 senesi Ziraat Bankası bütçesinin Mec
lisi Âlice müzakeresi esnasında bankanın muh
taç bulunduğu ıslahatı icra ve hüsnüidaresini 
temin için Avrupa'dan bir mütehassıs celbi ten-
sibedilmiş ve mütehassısın sureti celbini temi-
nen 6 Temmuz 1338 tarihinde tasdik buyurulan 
Ziraat Bankası Bütçe Kanununa merbu (B) cet
velinde müdürü umumîlik maaşı hizasına «mev
kuf tutulacak» diye şerh verilmişti. Meclisi Âli
nin kararma müstenit bulunan işbu meşruhata 
1339 senesi tahsisat kanunlarında da tesadüf 
ediyoruz. Filhakika 1339 senesi bidayetinde 
7 Nisan 1339 tarihli Kanunun ikinci maddesiyle 
verilen salâhiyet üzerine sabık Muvazenei Ma
liye Encümenince tesbit ve tasdik olunan Ziraat 
Bankası 1339 bütçesinde müdürü umumîlik ma
aşı hizasına «Meclis kararı mucibince mütehas
sıs celbedilinceye kadar mevkuf tutulacaktır» 
kaydı mevcut bulunmaktadır. Halbuki İktisat 
Vekâletinin salifülarz tezkeresinden, muahha-
ran İktisat Vekâletinin müracaatı üzerine ecne
bi bir mütehassıs bulununcaya kadar münasip 
bir zatın müdürü umumîliğe tâyini İcra Vekil
leri Heyetince takarrür ettiği ve 19 Temmuz 
1339 tarihinde de Vekâletin inhasiyle ve keza-
lik İcra Vekilleri Heyeti karariyle asaleten bir 
müdürü umumî tâyin edildiği anlaşılmıştır. 

Bilhassa İzmir ve Edirne vilâyetlerinin is
tirdadı ve birçok yerlerde yeniden şube ve san
dıklar açılması üzerine fevkalâde tevessül eden 
Ziraat Bankası muamelâtının yalnız başına bir 
müdürü umumî marifetiyle idaresindeki müşkü
lât ve mahaziri tafsil ve izaha lüzum görmiyen 
encümenimiz, İcra Vekilleri Heyetince ittihaz 
edilen mezkûr kararları bankanın menafiine ve 
icabı hale nazaran musîp bulmuş ise de sarahati 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

— 694 — 



i : 60 1 . 12 . 1339 C : 1 

kanuniyeye muhalif kararlar ittihazına ve bu 
kararlara istinaden icraatta bulunmaya, esbabı 
mueibesi ne olursa olsun hiçbir makam veya he
yetin salâhiyeti olamıyacağı bedihî bulundu
ğundan ve esasen İktisat Vekili lâhikı Beyefen
di de Meclisi Âlinin kararı hilâfında müdürü 
umumîliğe tâyin edilen zata sâlifülarz mevkuf 
tutulan maaşı veremiyeceğini dermeyan eyledi
ğinden bu hususta muktazi karar Meclisi Âlice 
ittihaz edilmek üzere Heyeti Vekilenin sarahati 
kanuniyeye muhalif işbu hareketini Heyeti Çeli
klerine iblâğ ve 19 Temmuz 1339 dan itibaren 
verilen maaş ve tahsisat ve fevkalâde mecmuu-
nun mebhusunanh karara muhalif bulunması 
hasabiyle, tâyin kararını veren İcra Vekilleri 
Heyetinden tazmini lâzımgeleceğine encümence 
kanaat hâsıl olduğunu ilâveten arzı karargir 
olmuştur. 

Beis Umumi Mazbata 
Kütahya Muharriri 

Ferid Bulunmadığı 
Kâtip Mazbata Muharriri 

Konya Trabzon 
Fuad Ahmed Muhtar 

Âza Âza 
İsparta Kırşehir 

Mükerrem Yahya Galib 
Âza Âza 

Kângırı Konya 
Mustafa Abdülhâlik Kâzım Hüsnüü 

Âza Âza 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Mazbatanın münderecatından da malûmuâlileri 
olduğu veçhile, 19 Temmuz 1339 tarihinde İkti
sat Vekâletinin teklifi üzerine Heyeti Vekile den 
alelûsul yapılan tâyin karariyle, tahsisatı Ziraat 
Bankası Bütçesinin esnayı müzakeresinde Bü
yük Millet Meclisince Avrupa'dan celbedilecek 
müdürü umumîye verilmek üzere mevkuf tutu
lan möbaliğden maaşı aslîsine oribeş lira zam su
retiyle müdürü umumî muavinliğinde bulunan 
zatın müdürü umumîliğe tâyininden mütevellit 
bir hâdisedir. Bu meseleyi Muvazenei Maliye 
Encümeniniz tetkik ederken bendenizi de çağır
mıştır. Bu karardan haberdar edildim. Müdürü 
umumî diye tâyin edilmiş olan zatm, ben muvak
katen olan memur olduğumu biliyordum. Bu 
kararla müdürü umumî olduğunu öğrendim, 

İktisat Vekâletine geldiğimin ikinci günü mü, 
üçüncü günü mü ne idi?... 

MEHMED EMİN B. (Karahisarı Şarki) — 
O kimdir efendim? 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Yine banka memurlarından Zeki Bey. Ziraat 
Bankasının bütçesi müzakere edildiği ve Avru
pa'dan celbedilecek bir mütehassıs direktöre ve
rilmek üzere müdürü umumî tahsisatı mevkuf 
tutulduğu zaman bendeniz yine İktisat Vekâle
tinde bulunuyordum. O zaman Ziraat Bankası
nın idarei merkeziyesi Kayseri'de bulunuyordu. 
Müdürü umumî de Kayseri'de idi. Müdürü umu
mî muavini olan zat burada Ziraat Bankasının 
umurunu takibetmek ve bilhassa bütçesini tet
kik ve müzakere ettirmek üzere kalmıştı. Bü
yük Millet Meclisinin müdürü umumî hakkında 
verdiği karardan haberdar edildi. Bütçenin tat
bikinden sonra Kayseri'ye; müdürü umumî olan 
zata -'ki, şimdi Trabzon Defterdarıdır- «Büt
çenin esnayı müzakeresinde Büyük Millet Mecli
si memuriyetinize nihayet vermiştir, vazifeniz 
'kalmamıştır, muamelâtı orada bulunan Ban
kanın en büyük memuruna teslim ediniz!» Diye 
bir telgraf yazıldı. O telgrafı da bu müdürü 
umumî muavini olan zat yazdı ve ben imzala
dım. Bu suretle müdürü umumî mevkiinde bu
lunan zatm memuriyetine nihayet verilmişti. 
Avrupa'dan getirilecek zat getirildikten sonra 
şeraitine nazaran maaş olarak ne kadar tahsi
sat i,cabederse bu miktar bittabi' bütçede mev
kuf tutulan para ile temin edilemezdi. Çünkü 
'bütçede mevkuf tutulan para şehrî (75) lira se
nevi (900) lira kadar bir para idi. Müdürü 
umumî geldiği zaman şeraitine nazaran ayrıca 
tahsisat istenmesi mukarrer idi. Memalilki müs-
tahlasanın istirdadı üzerine bâzı banka şube
lerinin ve ehemmiyetli birkaç banka merkez
lerinin açılması ve henüz Avrupa'dan mütehas
sıs bir müdür celbine imkân hâsıl olamaması 
gifbi esbap ve itizar ile o zaman İktisat Vekili 
bulunan refiki muhteremimiz bankayı daha 
ziyade müdürü umumî muavini ile bırakmamak 
ve biran evvel müdürü umumî tâyin etmek ve 
'bir de müdürü umumî muavini ilâve etmek su
retiyle şüphesiz tevsii muamelât eden banka
nın daha ziyade tanzimi umuruna dair bir fikir 
olduğu için evveliyatından Heyeti Vekilenin 
malûmatı olamıyarak bu karar verilmiştir. 
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(Gürültüler) İhtimal ki, diyorum, o zaman He-
ye'ti Vekilede bulunmadığım için böyle söylü
yorum efendim. 

Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Geçen gün 
'başka türlü söylediniz. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Bu karar verilmiştir bendenizin şahsi kanaati
me göre Heyeti Vekil enin bu kararı Büyük Mil
let Mecllisinin o zaman, müdürü umumilik hak
kında ittihaz ettiği karara muhaliftir. Fakat 
hiç düşünmem ve hiç farz etmem ki, Heyeti 
Celilenin vaktiyle ittihaz etmiş okluğu karara 
muhalif olduğunu bile bile versin! (Zühul, zü
hul sesleri) ve (gürültüler) Bendeniz, bunu 
ifade etmek istedim. (Hayır hayır sesleri) Evet 
efendim, 19 Temmuz tarihinde ittihaz edilmiş 
bir karar vardır. Buna nazaran verilen fazla 
maaş, arz ettiğim gibi maaşı (6 000) kuruş olan 
zata (1 500) kuruş maaşı aslî zammı ile (7 500) e 
çıkartılan farktan ibarettir. Şehrî (15) lira 
maaşı aslî ve iki misli de dâJhil olduğu halde 
(30) lira ki.. 

RECEB B. (Kütahya) — İki misli etmez. 
İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 

Yüzde yetmişbeş eder. Ben, iki misli olarak 
bol bol koydum. Bu, iki, üç aylık bir hâdise
dir. Tabiî diğer muavinlik maaşı da bu maaş 
dahilindedir. Heyeti Celileniz eski kararını 
teslbit buyurduktan sonra, kimden bu paranın 
aranması lâzımgeleceği noktasına geliyorum. 
Bendeniz, zannediyorum ki, Heyeti Vekile, arz 
ettiğim esbap ve mülahaza ile ve Heyeti Ce
lilenin sarih lbir kanuna muhalif olmryacağı ka
naatiyle-bir karar ittihaz etmiş idi. Fakat, bu
nu daha ziyade kararın mevzuunu teşkil eden 
zatın bilmesi lâzımgelir. (O ! sesleri) 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Elemrü fevka-
ledep. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Elemrü fevkaledep kaidesi burada cari değil
dir, Beyefendi!. Müsaade buyurunuz. Çünkü 
'bizim mevzuatı kanundyemiz de, mafevkin hila
fı kanun emri maduna itaat tevcih etmez. 
(Doğru sesleri) Bu, hilafı kanun bir emirdir. 
Bu emir 'kime taallûk ediyorsa onun için 
muta' olması icabederdi ve sonra mevzuatı ka-
nuniyemiz mucibince sarf edilen paranın istir
dadı icâbederse.. Sârifi meydandadır. Bencle-
nizce yapılacak ımuameel bir istirdat muamele-
sidir. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Hayır hayır.. 
İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 

Alan meydandadır. Elyevm bankadadır. Ben-
denizce yapılacak muamele bir istirdat muame-
lesiidir. (Heyeti Vekileden sesleri) Karar He
yeti Celilenizindir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Arkadaş
lar bugün Meclisi Âlinizin huzuruna arz edilen 
mesele, hakikaten bu hukuku esasiye ve umumi-
yemizlin, hukuku âmmemizin meskût kalmış 
olan ve şimdiye kadar gerek 93 Kanunu Esasî-
siyle ve gerek onun tadilâtiyle ve gerek Teşkilâtı 
Esasiye Kanuniyle ve gerek proje halinde kal
mış olan, proje halinde yazılmış olup henüz kes-
bi kanuniyet etmemiş olan vazife ve mesuliyet 
hakkındaki projede de, tesblit ve tanzim edilme
miş olan bir noktai esasiyeye taallûk etmektedir. 
Malûmuâliniz, vekillerin mesuliyeti tasavvur 
edildiği zaman üç nev'i mesuliyet tasavvur edi
lir. Birisi mesuliyeti siyasiye, diğeri mesuliyeti 
cezaye, üçüncüsü ise .mesuliyeti hukukiyedir. Bi
zim ahkâmı esasiyemizde, arz etmiş olduğumuz 
veçhe üzerine, mesuliyeti hukukiyenin, vekille
rin Devlete karşı olan mesuliyeti hukukiyelerinin 
ne veçhile tes'bit olunacağı, ne veçhile mevkii tat-
bika konulacağı, teyidolunmamıştır. Meclisi Âli
niz, şu Ziraat Bankası Müdürü Umumiliğinin ma
aş ve muhassasatı hakkındaki Muvazenei Maliye 
Encümeninin mazbatasını tetkik ederek bu mese
leyi hallederken, daha ziyade istikbalde bu gibi 
hususatta mamülinbih olacak bir kaide va'edecek-
tir. Binaenaleyh efendiler! Ahkâmı umumiyemi-
zin meskûtunanh kaldığı hususatta Hükümetin 
mesuliyeti hukukiye ve cezaiyesinden hazeren 
mesuliyeti hukukiye noktai nazarından nasıl bir 
hattı hareket takibedilmek lâzımgelir? Efendiler! 
Muvazenei Maliye Encümeninin mazbatasında 
şöyle deniliyor: «Heyeti Vekilenin, sarahati kanu-
niyeye muhalif işbu hareketinin Heyeti Celilele-
rine iblâğı ve 19 Temmuz 1339 dan itibaren veri
len maaş ve tahsisatı fevkalâde mecmuunun meb-
husünanh karara muhalif bulunması hasebiyle, 
tâyin kararını veren İcra Vekilleri Hey etinden 
tazmini lâzım geleceğine encümence kanaat hâsıl 
olduğunun ilâveten arzı karargir olmuştur.» En
cümence bu kanaat hâsıl olmuştur. 

ALİ SAİB B. (Kozan) — Doğru, doğru!. 
FERİDUN FİKRÎ B. (Devamla) — Bende

nizin badettetkik vâsıl olduğum netice, mezkûr 
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vekili erden hakikaten tazmin lâzımgeleceği kana
atinden ibarettir. (Bravo sesleri) Fakat efen
diler! Bendeniz, bu kanaati, bir mebus sıfatiyle 
olmaktan ziyade bir hukukçu zihniyetiyle... (Oooo 
sadaları) 

RECEB B. (Kütahya) — Hukukçu bir me
bus olmak sıf a tiyle... 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Müsaa
de buyurun. Bir hukukçu sıfatiyle söylüyorum. 
Yani efendiler mevzuubahsolmak lâzımgelen me
sele ve Heyeti Celilenizin şu veya bu surette hal
ledeceği mesele, Vekiller Kanununun sarahati ce
zaiye tâyin etmediği bir fiili yapmış oldukların
dan dolayı vekiller, kimin tarafından mahkûm 
edileceklerdir? Yani bu meseleyi tazmin hakkında 
ittihazı karar etmek keyfiyeti kimin hakkıdır? 
(Meclisin sesleri.) Efendiler! Bendenizin kanaa
timce Meclisi Âlinizin salâhiyeti, hukuku bipâ-
yân ve bihuduttur. Fakat Meclisi Âliniz ittihazı 
karar ederken daima esasatı hukukiyeyi, nazarı 
itibara almak ve memleketteki bütün mebnayı iç-
timaiyeyi, sağlam ve lâyetezelzûl esasa ta istina-
dettirmek lâzımdır. Efendiler! Tazmin, öyle bir 
emri hukukidir ki, bunun hakkında hiçbir Mec
lis ittihazı karar etmemelidir. Heyeti Celileniz 
başka türlü bir noktai nazar tâyin ederken... (Di
vanı Âliye sesleri.) Müsaade buyurunuz efendim! 
Ona da cevap vereceğim. Çünkü meseleyi esaslı 
surette tetkik etmişimdir. Binaenaleyh efendiler; 
karar keyfiyeti, Meclisi Âliniz tarafından takab-
bül edilmemelidir. Yani Heyeti Celileniz, mah
keme vaziyetine girmemelidir efendiler! Şimdi 
bu baptaki mesele ilk defa olarak bizim memle
ketimizde mevzuübahsolmuyor... Vükelânın me
suliyeti hukukiyesi sabık ve lâhik vekillerin mesu
liyeti hukukiyesi hakkında kimin ittihazı karar 
edeceği meselesi, hukuku âmmece uzunuzadıya 
tetkikata tâbi tutulmuş bir meseledir. Bu beyan
da en vazıh, en sağlam ve en ayan kaideyi, Fran
sa'nın 1848 Kanunu Esasisinin 98 nci maddesi, 
tebellür ettirmiştir. Yani bugün mamulünbih bu-
lunmıyan ve tarihe intikal etmiş bulunan ve fa
kat tâyin ettiği ahkâmı umumiye ile, vükelânın 
bilûmum mucibi mesuliyet ahvali görüldüğü tak
dirde, Millet Meclisi şeraiti hazıraya nazaran, 
müttehem vekilleri hususa ti cezaiye için Divanı 
Âliye ve hususa ti hukukiye için de mahakimi âli-
yeye gönderebilir. Malûmuâliniz efendiler! Va
zife ve mesuliyet hakkındaki lâyihai kanuniyede, 

az - çok Heyeti Celilenizin istikameti efkârını ve 
bu meseledeki noktai nazarını gösterir. Bu bap
ta mesuliyet faslı vardır. İkinci fasıl: İcra Ve
killeri, vekâletlerine ait vazaif ve ieraattan mün
feriden ve vazaifi müşterekeden müçtemian Mil
let Meclisine karşı mesuldürler. Madde 15, «Va
zifelerini her ne suretle olursa olsun ihmal, ya 
tecavüz veya suiistimal eden İcra Vekillerinin ha
rekâtı vekâletlerine ait ise şahsan ve İcra Vekil
leri Heyeti mukarreratına mütaallik ise umumen 
tebdil olunurlar ve indelicap tahtı muhakemeye 
dahi alınırlar.» şeklini ihtiva ediyor. Aşağıdaki 
üçüncü fasılda sureti tahkikat ve muhakeme de
nilmektedir. Buradaki mesuliyet meselesi, yalnız 
ve yalnız mesuliyeti cezaiye ve siyasiyeye temas 
etmiştir. Vazife ve mesuliyet Kararnamesi de 
mesuliyeti hukukiye meselesini halletmemiştir. 
Nitekim tetkik edilen 93 Kanunu Esasisinin 
faslı mahsusunda da bu suretle Divanı Âlinin va
zaifi hakkında yine mesuliyeti hukükiyeye taallûk 
eden hiçbir sarahat yoktur. Efendiler! Bu bapta 
iki içtihat vardır. Birisi doğrudan doğruya Mec
lisi Âlinin, yani başka memleketlerde Meclisi Me-
busan veya Âyanm karar vermesi, Meclisin bizzat 
mahkeme vaziyetine gelerek tazmin kararını itti
haz eylemesi ki, hukuku esasiye kitaplarında böy
le, Fransa Meclisi Mebusanma teklif edilmiş bir 
teklif vardır. Bir de bunun makûsu vardır ki, 
elyevm bilcümle memalikte mamülünbihtir. Ka-
idei külliye şudur ki, vükelânın, nazırların mesu
liyeti hukukiyesi meselesi mevzuubahsolduğu za
man onlar mahkemelere*... 

ALİ SAİB B. (Kozan) — Mahkemeye git
mek istemezler onlar... 

FERİDUN FİKRÎ B. (Devamla) — Efendim! 
Müsaade buyurunuz arz edeyim. Mahkemei huku
ka giderler. Bir mahkemei hukükiyenin, bir 
mahkemei nizamiyenin efrada bahşetmiş olduğu 
türlü türlü hukuktan müstefidolarak, bidayetten, 
istinaftan, temyizden geçerek kanunun bahşettiği 
birçok hukuktan müstefidolarak neticeye vâsıl 
olunmuş olur. Ama efendiler! Bendeniz sırf ken
di noktai nazarımı, kanaatimi arz ediyorum. He
yeti Celilenizin kanaati mutlaktır. İstediğiniz 
surette ittihazı karar edersiniz. Yalnız müsaade 
buyurun bendeniz sükûneti kâmile ile efkârımı 
teşrih edebileyim. Efendiler! Bendeniz bu mese
leyi hukuku esasiye noktasından mühim gördü
ğümden tetkikatımı tamik ettim ve bu bapta Fran-
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sa'nm zamanımızda intişar eden en son malî eser
lerin ve hattâ en son intişar eden fennî maliye 
aidolan eserlerinin en kıymetlilerinden biri 
olan Aleksi'nin eserinin bu baptaki mütalâatı-
n<a dikkat ettim. (Hangi sayfasında sesleri). 
Efendiler! Sayfalardan bahsederek söz söyle
mek daha iyilidir. (Konferansa devam etsin ses
leri). Efendiler! Bugün orada da vükelânın 
ımesuliyeti hukukiye meselesinin mahakim ta
rafından niyet olunmak esası kabul olunmuş
tur. Şu kadar var ki, bunda Fransa bir müş
külâta mârıuz kalmıştır. O da, Fransa'da Divanı 
Muhasahat muhasipleri mesul ettiğinden mu
hakeme değil, mukarraratı Sidariyeyi muhaıke-
•mc ettiğinden Divanı Muhasabat .muhasiplerin 
hesabatını rüyet ettiğinden bir merci buluna
mamıştır. Fakat Heyeti Celileniz ittihazı karar 
ederek bu bapta ikamei dâva edilmesi için 
Adliye Vekiline, Maliye Vekiline salâhiyet ve
rerek Hazine Vekilini doğrudan doğruya maha-
kimi nizamiye huzurunda bu zevat aleyhimde 
ikamei dâva edilecek olursa bu suretle esasatı 
hukukıyeye mutabık hareket etmiş oluruz. Çün
kü efendiler! Usulü Muhasebei Umumiye Ka
nununu tetkik ettim. Usulü Muhasebei Umu
miye Kanununun onyedinei maddesinde, mesu
liyeti cezaiye var. Usulü Muhasebei Umumiye 
Kanununun onyedinei maddesinde şayet vekil
ler, nazırlar mugayiri kanun olarak ahaliye 
bir teklif tarh edecek olurlarsa nazırların, 
yani vekillerin mesuliyeti cezaiyeleri şıkkı ka
bul edilmiştir. Fransa'nın 1817 Maliye Kanu
nunun 151, 152 nci maddelerinden hemen he
men .aynen alınmış olan Usulü Muhasebei Umu
miye Kanunumuzun 20 ned maddesinde... 

• İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— 263 rakamı vardır, ondan değil. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Devamla) — Müsa
ade buyurunuz efendim! Usulü Muhasebei 
Umumiye Kanununun yirminci maddesinde 
nazırlar kendilerine verilen tahsisattan fazla 
hiçbir sarfiyatta bulunamıyacakları gıiıbi tahsi
satı meakûreyi hiçbir nevi varidatı umumiye 
ile de tezyideyliyemezler. Nezarete verilen 
tahsisatın fevkinde hiçbir tahsisatı Maliye 
Nazırı dahi emredemez, ita edemez diye mu
harrerdir. Efendiler! Bu ancak mesuliyeti hu-
kukiyeyi Nazırlara tevcih eden en salim, en 
vazıh ve en sarih metindir ve mahkemeye gi-
gildiği zaman Hukuk Mahkemesi bendenizin 

kanatimce bu metin üzerinden bu vekilleri 
tazmin üzerine yürütecektir. Fakat efendiler! 
Bu metin ve bu yirminci madde ancak ve ancak 
mesuliyeti hukukiye meselesini ihtiva etmek
tedir. Mesuliyeti cezaiyeye dair bunda bir ka
yıt yoktur. Binaenaleyh noktai nazarı âcizane-
ımi hulasaten ve iemalen arz ediyorum. Bende
nizin fikrimce Heyeti Celileniz, bir karar it
tihaz ederek Maliye Vekilinin Hazine Vekili 
marifetiyle muhterem vekil hey efendiler hak
kında şu fiilden dolayı ikamei dâva etmesini 
ve bunların tazminatı hukukıyesi... (Gürültü
ler). Zararı yok ikomei dâva edebilir beyefen
di! Hâdisatı hukukıyede bunların binlerce 
emsali görülmüştür. 

Vclkilin şahsiyetli beşeriyesi başkadır, onun 
vekilliği başkadır. Vekil o sıfatla emreder, 
kendisi gidip mahkemede dâva takibedecek de
ğildir. DâvavekiM dâvayı takibedecektir ve 
Hazinenin hukukunu da dâvavekili takibede
cektir ve hiç zerre kadar şüphe yoktur ki, Beye
fendi maksadımız şu Meclisi Âlide sâdır olacak 
mukarreratMi esasatı" hukukiyeye mutabık ol
masıdır. Yoksa Meclis karar verirse tazminat 
değil, beni bile ortadan kaldmr. (Handeler), 
(Bravo sesleri) Mesele orada değil... 

RAUF B. (İstaaıbul) — Efendim mevzuu-
bahsolan müdürü umumînin tâyini esnasında o 
zamanki Heyeti Vekilede bendeniz de Reis 
olarak bulunuyordum. (Hacet yok sesleri) Mü
saade buyurursanız bu husustaki noktai nazaı-
nını, Heyeti Aliyeye arzı lâzım ve faideli görü
yorum. Müdürü umumînin. Heyeti Vekilenin 
muvafakatiyle intihap ve tâyini icabeden me
murin meyanmda bulunmasından dolayı bu 
banka müdürü umumîsinin tâyini de Heyeti) 
Vekilenin mesuliyeti müşterekesine tabi' tutul
muştur. Malûmuâliniz teklif eden vekâlet, ik
tisat Vekâletidir. İktisat Vekâleti bunu teklif 
ederkeaı hiç şüphesiz ki, bütçesindeki kuyut ve 
şuiTitu tetkik ederek teklif etmiştir ki, Heyeti 
Vekile onu kabul etmiştir. Bu hususta diğer sa
hibi salâhiyet Maliye Vekili vardır ki, bütçenin 
Meclisi Âlinin nıkatı nazarına ve kararma gö
re sarfından mesuldür. Şu halde bir celsede bir
çok mesaili mühimmeyi müzakere edeceği mef-
ruz olan Heyeti Vekilenin, bu memurun bütçe
de tahsisatı var mıdır, yok mudur? Veya bun
lardan evvel bu madde hakkında Meclisi Âlinin 
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bir kararı var mıdır, yok mudur? Diy« tetkik, 
takibetmesi - imkânı farz edilse bile - fiilen müm
kün değildir. Bununla beraber bu bir mazeret 
teşkil eder ve bunu böyle görünüz demek iste
miyorum. O husustaki noktai nazarımı da arz 
edeceğim. Mademki bir mesuliyeti müştereke 
vardır, mademki karar ittihaz edilirken bir 
nokta hakkında muvafakat ediliyor, bu bir va
zifedir ve her vazife mukabilinde bir mesuliyet 
vardır. Vaktiyle denebilir ki, bunu siz yapma
lıydınız, tetkik etmeliydi'niz. Tetkik etmemek 
bir mazeret teşkil etmez. Bir kanunun bir mad
desini bilmemek onunla muamele yapmamayı 
ieabetmez. (Çok güzel sesleri) Şu halde arka
daşlar! Bu bir hata ise bunda vâzıülinıza olan 
rüfeka zühul etmişlerdir. Muamele kasdî değil
dir. Bunu kabul buyurunuz. (Tabiî, hâşâ sesleri) 
Bunda zühul etmiş olmakla ben de o heyetin 
bir âzası olmak itibariyle bir intibah teşkil et
tiği için memnunum. Efendiler! Bu vesile ile 
müsaade buyurursanız bir iki nokta hakkında
ki kanaatlerimi de arz edeyim. Bundan bir iki 
gün evvelki içti'nıalarımTzda Meclisi Âlinin sar
fiyatının murakabesi için bu Meclis kürsüsün
den cereyan eden nıüzakerat hatırı âlinizdedir. 
O zaman her hangi bir husus için olursa olsun 
murakabenin derecei vücubu münakaşa edildi. 
Heyeti idareyi teşkil eden arkadaşların mebus 
olması dolayısiyle bu murakabeyi lüzumlu gö
renler oldu, lüzumsuz görenler oldu. Mevki, 
makam, sıfat her ne olursa olsun milletin doğ
rudan doğruya murakabesi sarfiyatının her za
man üzerinde olmazsa küçük, büyük hatalar 
tevali ve tevessül edebilir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Hiç şüp
he yoktur. 

RAUF B. (Devamla) — Yani Devletimizin 
zinde, gürbüz olmakla beraber henüz genç oldu
ğunu kabul ettik; Devletimizin üzerinde bu 
gençlik varken millet bilâfâsıla ve bilâinkıta' 
prensiplerini, kaidelerini vaz'ettiği andan itiba
ren Devlet esaslarını her dakika, her gün müs-
temi'rren takip ve tetkik etmelidir. Ben bu ha
tayı âtide küçük, büyük hâdise olması muhte
mel olan ahvale nazaran bir misal teşkil etmek 
itibariyle tekrar ediyorum ve ben bunu mem
nuniyetle kabul ediyorum. Bundan müçtenip 
bulunmadığını için mevzuatı kanııniyeyi tebdil 
veya bir meselei kammiyeyi halletmek için 

Lûtfi Fikrî... (Handeler) Feridun Fikrî bey ar
kadaşımızın buyurdukları gibi bizi muhakeme^ 
ye lüzum yoktur. Çünkü biz hatamızı kabul edi
yoruz. Yani ben hatamı kabul ediyorum ve ica~ 
batını tamamiyle ifaya hazırım. Bunu memnuni
yetle telâkkiye hazırım ve muhakemeden, de 
kaçan bir arkadaşınız değilim. İcra Vekilleri 
Riyasetinde bulunduğum zaman. Ankara Bida
yet Mahkemesinin davetini kemali memnuni
yetle kabul etmiş ve huzurularında ifade ver
miş bir arkadaşınızım. 

ALÎ SAÎB B. (Kozan) — Hissenize kaç lira 
isabet ediyor? 

RAUF B. (Devamla) — Hulâsa arkadaşlar! 
Heyeti Vekilenin ittihaz ettiği' kararda zühul 
vardır. Kasıt yoktur ve ben o zamanki Heyeti 
Vekilenin bir uzvu olmak itibariyle zühulü iti
raf ediyorum ve avaki'bini kabul ediyorum. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — O zamanın Ma
liye Vekili, bunu Heyeti Vekileye ihtar etmiş 
diyorlar. 

REİS — Buyurun Hilmi Bey. 
TUNALI HlLMÎ B. (Zonguldak) — Reis 

Bey, Rauf Beyin son sözü, söyliyeceklerimi or
taya koymuştur. Binaenaleyh söylemeye hacet 
görmüyorum. 

ZEKÎ B. (Gümüşane) — Arkadaşlar İktisat 
Vekili Bey buyurdular ki : «Mafevkin verdiği 
gayrikanuni emre mutavaat mâdûnu mesuliyet
ten kurtaramaz»... 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Öyledir. Divanı Muhasebat mukarreratı da öy
ledir. 

ZEKİ B. (Devamla) — Bunun neye istina-
dettiğini bendeniz bilmiyorum. Bunu mikyas 
olarak kabul edecek ve hâdisatı bununla ölçecek 
olursak meselâ: Bugün bir Dahiliye Vekili, bir 
nahiye müdürünü kaza kaymakamı yapmış. O 
müdür efendi kaza kaymakamı olduktan son
ra Dahiliye Vekili değişmiş. Yeni gelen Dahi
liye Vekili o kaymakama «Efendi siz gayrika
nuni olarak kaymakam olmuşsunuzdur. Şimdi
ye kadar almış olduğunuz paraları vereceksiniz, 
geriye iade edeceksiniz» derse bu olur mu? ve 
bunu verebilecek midir? Tabiî hiçbir vakit vere-
miyecektir. Çünkü : evvelki Vekil, onda o liya
kati görmüş ve vermiştir. Öbürü görmemiş. Yal
nız ben sununla iktifa edeceğim çe şunu istirham 
edeceğim: Türkiye Cumhuriyetinin tarihi ve 
Türkiye Hükümeti bugün Heyeti Vekileye - gay-
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rikanund para sarf etmiş olduklarından dolayı -
sarf edilen parayı her halde tazmin ettirmelidir. 
Efkârı umumiyenin bizden beklediği budur efen
diler!... 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Efendim, o 
zamanın Maliye Vekili dinlenmek icabeder, Çün
kü: O Heyeti Vekilede bu noktayı izah ettiği 
tevatüren sabittir. Binaenaleyh bu noktanın 
anlaşılması lâzımdır. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim! Evvelâ şunu arz edeyim ki bunun. 
Maliye Vekâletine taallûku yoktur. Bütçe iti
bariyle, malûmuâliniz Ziraat Bankası bütçesi, 
mülhak bütçedir. Âmiri itası, müdürü umumî
dir. Binaenaleyh maliyeye taallûku yoktur. Sar
fından mesul olan muhasebecisidir. Binaenaleyh 
Maliyeye taallûk eden bir mesele yoktur. Eğer 
o zaman Divanı Muhasebat mevcudolsa idi bu 
muamele yapıldığı zaman oraya gittiğinde; bit
tabi' Heyeti Celilenizin kararı Divanı Muhaseba
ta tevdi edilmiş olacağı için Divanı Muhasebat 
bu muameleyi vize etmezdi. Müdürü Umumî 
olan zatın kendisi âmiri itadır. Parayı kasten 
veren muhasebecisidir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Siz yap
tınız ! Yapmayaydmız. Bilâhara istirdadedece-
ğinizi söyliye idiniz. 

ZÜLFİ B. (Diyarbekir) — Efendim müza
kere edilen mevad hakkında zatiâliniz Heyeti 
Vekile namına mı söylüyorsunuz 1 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim evvelâ İktisat Vekâletine taallûku iti
bariyle ve bu âciz arkadaşınıza taallûku itiba
riyle söylüyorum ve elyevm de İktisat Vekâle
tinde bu âciz bulunuyor. Bittabi' benim cevap 
vermem lâzımgelir bu bir... (Bunu İktisat Vekili 
Heyeti Vekileye sevk etmiştir sesleri) Heyeti 
Vekile arkadaşlarına taallûk eden kısmında da 
arkadaşları ayrı ayrı dinlemek Heyeti Celilenin 
elindedir. Yalnız İktisat Vekâletine tallûku iti
bariyle bendeniz noktai nazarımı söylüyorum. 

ZÜLFİ B. (Diyarbekir) — Tazminin Müdü
rü Umumiye aidolduğunu Heyeti Vekileye aidol-
madığmı söylüyorsunuz. Halbuki bu mazbatayı 
imza eden yeni Heyeti Vekilede iki arkadaşımız 
vardır: Ferid Beyefendi ile Muhtar Beyefen
di.. Bunlar da sizin fikrinizde midirler? Heyeti 
Vekilenin tazmini hakkında Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası vardır ve bu mazbatada 

arz ettiğim iki zatın imzaları vardır. Zatiâliniz 
ise Heyeti Vekile namına söylüyorsunuz. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim oradaki arkadaşlarımızın imzası, ken
dilerinin Muvazenei Maliye Encümeni âzası bu
lundukları zamana aittir. (Gürültüler) Saniyen 
bendenizin dediğim şudur: Bunu Divanı Mu
hasebata veriniz. Bir mahkemei hesabiye sıfa-
tiyle Divanı Muhasebat Ziraat Bankasının 
1339 senesi hesabatmı tetkik ettiği zaman vere
ceği hüküm budur. Arkadaşınızın Divanı Muha
sebatla biraz alâkası olduğunu bilirsiniz ve böy
le birçok mesaile tesadüf etmişimdir. Vereceği 
karar şudur: Hilafı kanun sarfiyatan doğrudan 
doğruya mesul olan muhasebecidir, muhasibi me
suldür. Kendisi evvelâ mesul olur. Ondan son
ra âhizine hakkı rücuu vardır. Mevzuatı ka
nuniye böyledir. Divanı Muhasebata bunu ver
diğiniz zaman bir mahkemei hesabiye sıfatiyle 
vereceği karar budur. (Doğru sesleri) Heyeti 
Celileniz siyasi bir karar verebilir ve emreder
siniz, o icra edilir. Ondan bahsetmiyorum. Fa
kat bir mahkemei hesabiye sıfatiyle Heyeti 
Celileniz namına bu hesabı tetkik edecek olan 
mezkûr divanın bundan başka vereceği karar 
yoktur. Bunu arz etmek istiyorum. 

ZÜLFİ B. (Diyarbekir) — Efendim! Mu
vazenei Maliye Encümeninde bulunan Ferid Be
yefendi de Maliye mütahassısıdır. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Beyefendi! Ferid Beyefendinin o kanaati yine 
baki midir; kendisinden sorarsınız. 

DAHİLİYE VEKİLİ AHMED FERİD B. 
(Kütahya) — Bakidir; şimdi söyliyeceğim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efen
dim! Meclisi Âli 6 Temmuz 1338 tarihli bir ka
nun yapmış, buna (Ziraat Bankası Bütçe Ka
nunu) demiş. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Tahsisat mevkuftur demiş. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Bu ka
nunda ecnebi mütehassısı bulununcaya kadar 
tahsisatı mevkuf tutmuş. Memaliki meşgule is-
tihlâs edildikten sonra Ziraat Bankası muame
lâtı tevessü etmiş, binaenaleyh bir müdürü, umu
mî tâyinine lüzum görmüş. O vakit bu kanunu 
yine Heyeti Vekile karariyle sevk etmek icabe-
derken, neden tadil ettirmeksizin bu zatı tâyin 
ettirmiş ? 
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İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim! Arz ettim ki o zamanki Heyeti Vekile 
bu ittihaz edilen kararın muhalifi kanun olaca
ğından haberdar olsaydı hiç şüphesiz o kararı 
vermezdi. Her halde esas, bankanın muamelâ
tını teşvişten kurtarmaya matuftur ve muhalif 
bir kanunun da mevcudolduğundan zühul etmiş, 
bunu arz ettim, inkâr etmedim. O zamanki ar
kadaşlarımın müsaadesine atfen bir zühulü arz 
ettim. Para vermek meselesine gelince; ben
deniz zannediyorum ki Heyeti Celileniz namına 
bu hesabı tetkik edecek olan yer Divanı Muha
sebattır. Divanı Muhasebatın bu meselede ve
receği hüküm, arz ettiğim şekilde çıkacaktır. 
Çünkü Divanı muhasebatın gerek Birinci Daire 
ve gerek İkinci Dairesinin ve gerek Heyeti Umıı-
miyesinin bu hususta mesaili mümasile hakkın
da verdiği karar ve hükümler böyledir. Ama, 
Heyeti Celileniz başka bir mülâhaza ile bu zühu
le müstenit fakat muhalif kararı veren Heyeti 
Vekileye nakden tazminini emrederseniz zan
nederim arkadaşınız da bu emrinize itaat etmek
ten başka yapacağı bir şey yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Beye
fendi, buyuruyorsunuz ki şu paranın tazmini, 
Heyeti Vekile tarafından tâyin edilmiş olan o ka
rarı redde ve iadeye salâhiyettar mıdır? 

HASAN B. (Trabzon) — Öyledir 
ledir efendim, salâhiyettardır. Arz edeceğim. 
Bir muhasebeci - velev ki devairde olsun - onun 
orada yapacağı şey, vazifesini kavanîni mevzua 
dairesinde yürütmektir ve bunun hilâfında olan 
kararlardan dolayı âmiri itayı irşadetmektir ve 
âmiri itanın kavanîni mevzuaya muhalif emir
lerini karşılamaktır. Muhasibi mesulün vazifei 
asliyesi bundan ibarettir. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Hasan 
Beyefendi, siz ne sıfatla söylüyor sunuz? 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
İktisat Vekili sıfatiyle. Zannediyorum ki beni, 
sözden men'e hakkınız yoktur. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Sabık 
Heyeti Vekileye ait hem de nakde mütaallik bir 
işi lâhik Heyeti Vekile takabbül ederek Heyeti 
Vekile sıfatiyle gelir. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Hayır efendim! Bendeniz kimsenin vekâleti şah-
siyesini deruhde etmedim. Müsaadenizle cevap 
vereyim. Bu işin müzakeresinde o zamanki He

yeti Vekileyi, bu baptaki reyini almak üzere ça
ğırdınız. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Meclis, 
bu bapta reyini almak istiyebilir. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim! Ben de bunun için söz söylüyorum. 

, ZEKİ B. (Gümüşane) — Beyefendi! Devair 
muhasiplikleri) (muhasibi mesul değildir. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. — Muhase
beci başika, muhasibi mesul başkadır. Bendeniz 
Ziraat Bankası, muhasebecisü dedim. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Bunu tâyin eden 
Heyeti Vekilenin bilerekten tâyin etmesi lâzım
dır. Muhasebecinin elinde bir bütçe vardır. Bu 
bütçe Heyeti Vekileden geçmiştir. Binaenaleyh 
bu paranın tazmini ve verilmesi lâzımdır. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Usulü 
müzakereye dair söyliyeceğim efendim. Müsaa
de buyurunuz! 

REİS — Hayır efendim, söz Ferid Beyindir. 
DAHİLÎYE VEKİLİ AHMED FERİD B. 

(Kütahya) — Efendim! Diyarbekir Mebusu 
Muhteremi Zülfi Beyefendi bu hususta Muvaze
ne Encümeni tarafından tanzim edilen mazbata 
dolayısiyle bendenizin de bu fikirde sebat edip 
etmediğini sual buyurdular. Kendilerini 'temim 
ederim ki, mazbata imza edildiği zaman ne fi
kirde isem şimdi de o fikirdeyim. (Nedir sesle
ri) Müsaade buyurursanız arz edeyim. Mesele 
Muvazenei Maliye Encümeni Riyasetinde bu
lunduğum zamana aittir ve o cihetle' bu suali 
irat buyurdular. Muvazenei Maliye Encümeni, 
Ziraat Bankası bütçesinin tetkiki esnasında, bu 
tarzda Heyeti Aliyenizin verdiği karara muva
fık olmamak üzere bir sarfiyat vâki olduğunu 
gördü. Bu tarzda vâki olan sarfiyatı arz etmek 
Muvazene Encümeninin başlıca vazifesidir. Bi
naenaleyh bu vazifeyi ifa etmek üzere Muvaze
nei Maliye Encümeni Heyeti Oelileniize iarz etti. 
Fakat işin içinde bir de tazmin meselesi var. 
Bu, Muvazenei Maliye Encümeninde ayrıca mev-
zuubahsoldu. Tabiî arkadaşlarım tahattur bu
yururlar. Hattâ iarkadaşlarım Muvazenei Mali
ye Encümeninin tazmine karar vermesini arzu 
ediyorlardı. Bendeniz dedim ki, Muvazenei Ma--
liye Encümeni bir mahkeme olmadığı için bu 
yolda bir karar veremez. Binaenaleyh Muvaze
nei Maliye Encümeninin vazifesi Heyeti Oelile-
ye bu meseleyi <arz etmekle hitam bulur. Bu hu-
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susta lâzımigelen hükmü verecek Heyeti Celâle
dir. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Buyurduğu
nuz, ibir arkadaşın teklifidir zannederim. Yok
sa Encümenin Heyeti Umumiyesi değil. 

FERlD B. (Kütahya) — Evet efendim, de
ğil! Bendeniz bu tarzda tazmin için 'karar ve
rilmesinin doğru olduğunu ve bunu Heyeti 
Umumiyeye arz etmekle vazifesinin hitam bul
duğu fikrini dermiyan ettim. Tabiîdir ki - her 
encümende olduğu gibi - mükarrerat ekseriyet
le verilir. Bâzı arkadaşlar 'bunun evvelâ tashi
hini teklif etmişken, sonra tetkikat neticesinde 
tazminin de lâzım olduğunu arz etmekle vazife 
olarak görmüş ve kabul eylemiştir. Tetkik bu-
yurulacaık olursa, mazbatanın nihayetindeki 
cümle de bundan ibarettir. Zülfi Beyefendi, bu 
hususu arz etmek bir vazife omak itibariyle ta
biî yine taynı fikirde bulunduğum gibi, tazmin 
hususundaki kararın da ancak bir mahkeme ta
rafından verilebileceği kanaatindeyim. Yine o 
kanaatte sabitim ve yine berdevamım. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayeti hak
kında takrir vardır. Arz ediyorum. 

Riyaseti 'Celileye 
Müzakere kâfidir. 
Encümen mazbatasının reye vaz'mı teklif 

ederim. 
•Saruhan 

Reşad 
Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir, Muvazenei Maliye Eneü-
mend kararının reye konulmasını teklif eylerim. 

Bozok 
Süleyman Sırrı 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetini 
reye vaz'ediyorum, müzakereyi kâfi görenler 
lütfen el kaldırsın. Kâfi görmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüştür. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Efendim! 
Evvelâ ıbirkıci takririm reye konsun, eğer kabul 
edilmezse ikinci takririm reye konsun. (Grürül-
tüler) Birinci takririmin Kanunu Esasî Encü
menine gitmesini teklif ediyorum. Eğer kabul 
edilmez de esasına şürû edilirse, esas hakkında 
teklifim vardır. Onu reye vaz'edinJiz... 

REİS — Şimdi hangi takririnizi reye koya
lım? 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Evvel be-
evvel, "Vekâletin mesuliyetine taallûk etmesi iti

bariyle, Kanunu Esasî Encümenine havalesini 
teklif eden takririmi reye vaz'ediniz. Bu mese
le cidden şayanı tetkik bir mesele olduğundan, 
Kanunu Esasî Encümeninin bunu tamik etmesi 
doğru olacağından oraya gitmesinin reye kon
masını teklif ederim. 

Riyaseti Celileye 
Meselenin Vekillerin mesuliyeti hukukiyesi-

ne taallûku itibariyle bir kere de Kanunu Esasî 
Encümenince tetkikini ve mezkûr encümene 
havalesini teklif eylerim. 

Dersim 
Feridun Fikrî 

Riyaseti Celileye 
Muvazenei Maliye Encümeninin tazmini nâ-

tık olan raporu hakkında Meclisi Âlinin kati ve 
musip bir karar verebilmesi için 7 Nisan 1339 
tarihli Avans Kanununun tetkiki iktiza eder. 
Eğer bu Avans Kanununda 1339 senesi de 1338 
senesi için yapılmış olan kadronun mabihittat-
bik olduğu mezkûr ise tazmini, aksi takdirde 
kabulü iktiza eder. 

Evvel emirde mezkûr Avans Kanununun 
tetkiki ve ona ıgöre ittihazı karar olunmasını 
teklif ederim. 

Sivas 
Rahmi 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Bu, Muvazenei Umumiye haricindedir. Mu
vazenei Umumiye Kanununa taallûk etmez. Mül
hak bütçedir. 

Riyaseti Celileye 
Verilen izahat ile mesele tenevvür etmiştir. 

Şöyle kir 
1. — Mevzuubabsolan sarfiyatın bütçede mev-

cudolmadığı, 
2. — Aynı zamanda İcra Vekillerince mütto-

haz kararın eseri zühul hulunduğu anlaşılıyor. 
Binaenaleyh bu keyfiyet İbir maddei cezaiye teş
kil edecek ve mahkemeye sevk olunacak mahi
yette olmıayıp tashihi hata suretiyle telâfisi ica-
beden bir haldir. İcra Vekillerinin hatîatmı tas
hih, Meclisi Âli tarafından yapılır. Bu hatanın 
da sarfiyatı vakıanın kendileri tarafından taz
min tarikiyle tashihinden başka yapılacak mu
amele yoktur. Bu veçhile karar ita buyurulma-
sını teklif ederim. 

1 Kânunuevvel 1339 
Karahisarı Şarki1 

Ali Süruri 
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ALI SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — ] 
Burası Divanı Âli değildir. Bu tashihi hata ma
hiyetindedir. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere (kâfidir. Bütçede bâzı, kuyudatı 

ve müteferriatı Heyeti Vekile göremez. Bu gibi 
ahvalden dolayı muhasibi mesuller tâyin olu
nur fikrindeyim. Binaenaleyh bunu Heyeti Ve-
'kilenm tazmini doğru olmayıp muhasibi mesu
lünden tazmini iktiza eder. 

İstanbul I 
Süleyman Sırrı 

SÜLEYMAN SIRRI B. (İstanbul) — Adam 
başına az bir şey düşer, fakat bir adam öderse 
altından kalkmaz. 

REİS — Evvelâ Feridun Fikrî Beyin takri
rini reyi âlinize arz 'edeceğim. Çünkü mazbata
nın Kanunu Esasî Encümenine gitmesi hakkın
dadır. Efendim bu takriri kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul etmiyenler el kaldırsın. Ka
bul edilmemiştir. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Esasa ait 
ikinci bir takrir verdim. Lütfen onu okuyunuz. 
(Handeler.) | 

REİS — Efendim İstanbul Mebusu Süley- I 
man Sırrı Beyin takririni arz edeceğim, çünkü 
bu takrir mazbatadaki mesuliyetin ciheti tev
cihini tâyin ediyor. Yani Heyeti Vekilenin de
ğil, muhasebecinin tazminini teklif ediyor. («Ha
yır, hayır» sesleri, gürültüler.) 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Efendim 
esas hakkında verdiğim takriri reye koyunuz!.. 

REİS — Efendim İstanbul Mebusu Süley
man Sırrı Beyin takriri oûmndu. Malûmunuz 1 
oldu, reyi âlinize arz ediyorum. Kabul edenler I 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın... Nazarı mütalâaya alınmamıştır. 

Efendim! Sivas Mebusu Rahmi Beyin tak-

»+~-*i»m< 
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ririni reyinize vaz'ediyorum. Bu takrir 7 Ni
san 1339 tarihli Avans Kanununun tetkikinden 
sonra ona göre karar ittihazını teklif ediyor. 
Rahmi Beyin takririni kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul olunmadı. 

Efendim! Ali Süruri Efendinin takriri aynı 
mealdedir, yani tazminini tercih ediyor. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim mazbata ceza mahiyetindedir, fakat 
bendeniz (tashihi hata) dedim. Onun için biraz 
farklı olsa gerekir. Cezai bir mahiyet göremi
yorum. 

REİS — Mazbatayı reyinize vaz'edeceğim. 
FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Benim 

ta'kririm ne için okunmuyor? Mahkeme hakkın
da takrir vermiştim. Onu reye koyunuz. (Gü
rültüler.) 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim; müsaade 
buyurunuz, birisi hatadan, öbürü kanuna mu
halif hareketten bahsediyor. Bu suretle burada 
karar altına alman vekillik vaziyeti biraz şüp
heli olur. 

REİS — O halde Karahisarı Şarki Mebusu 
Ali Süruri Efendinin takririni reyi âlinize vaz'e
diyorum. Hatanın tashihini, yani sarfiyatı va
kıanın kendileri tarafından tazmini suretiyle 
hatanın tashihini teklif ediyor. Mazbatanın ay
nıdır. Yalnız şekli değişiyor. Efendim Kara
hisarı Şarki Mebusu Ali Süruri Efendinin bu 
takririni kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Yaşasın Meclis... 
REİS — Efendim on dalkika teneffüs etmek 

üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Gelse, saat: 3,45 
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Bed'i müzakerat, saat: 4,20 

REİS — İkinci Reisvekili İsmet Beyefendi 

KÂTİPLER: Mahmud B. (Siird), Ruşen Eşref B. (Karahisarı Sahib) 

REİS — Celse küşadedilmiştir. 

3. — Seyrisefain idaresi bütçesinin vapur ve 
römorkör mubayaası faslına tahsisat ilâvesine 
dair kanun lâyihası (1/394) (Muvazenei Mali
ye Encümenine) 

REİS — Ruzname'mizde Emniyet Sandığı
nın 1330 Bütçesinin müzakeresi vardır. 

VÂSIF B. (Saruhan) — Efendim usul hak
kında söz istiyorum. Emniyet Sandığı Bütçesi
ne başlryaeağrz. .Söz verirseniz arz edeyim. 

Efendim! Heyeti Celileniz Maarif Encümeni 
namına vâki olan teklifim üzerine Orta tedrisat 
muallimleri Kanununun müstacelen müzakere
sini kabul buyurdunuz ve ruznamtenin altıncı 
'maddesinde'ydi. Ta'biî bendeniz o zaman söyle
diğim veçhile takdimen ve tercihan müzakere
sini teklif etmemiştim. Sıramızı bekliyorduk. 
Fakat o gün bütçe müzakeresinde vekillerin bu
lunması zaruri idi. Mazeretler dolayısiyle, her 
nasılsa bulunamadılar ve Heyeti Aliyelerinin 
karariyle Orta tedrisat muallimleri Kanununun 
müzakeresine başlanmıştır ve bu müzakere de
vam etmektedir. Bunu ortada bırakarak silsilei 
efkârı, silsilei mütalâatı, silsilei kanaati kes
mek ve başka kanuna başlamak katiyen doğru 
değildir. Onun için Heyeti Celilenizden rica edi
yorum; Orta tedrisat muallimleri Kanununun 
müzakeresi yarım kalmıştır. Buna devam edile
cektir. Bu hususta 'Nizamname! 'Dahilî sarihtir. 

REİS — Müsaade buyurursani'z izah edeyim. 
Emniyet Sandığı bütçesi Orta tedrisat Kanu
nundan mukaddemdi. Ziraat Bankası memuru 
bulunmadığından... 

VÂSIF B. (Saruhan) — Bulunsaydı efen
dim. 

REİS —• Sıra ile bâzı lâyihaları tehir ede
rek Orta tedrisat muallimleri Kanununun mü
zakeresine geçilmişti. Binaenaleyh Cumartesi 
igünü müzakeresine karar verilmişti. Emniyet 
Sandığı bütçesi çoktan tabı ve tevzi edilmiş

tir, memuru da hazırdır. Binaenaleyh Heyeti 
Celileniz Orta Tedrisat Kanununun devamı mü
zakeresine karar verirseniz ona başlarız. Fakat 
ruzname sırasında bulunan kanunlar ancak ve
kili aidinin bulunmaması veya bâzı esbab do
layısiyle diğerlerine başlanabilir. Fakat diğer
lerinin tercihi suretinde karar yoktur. Eğer ter
cih .şeklinde karar verirseniz Orta Tedrisat Ka
nununun müzakeresine devam ederiz. 

Efendim Emniyet Sandığı bütçesi mukad
demdir. Bunun müzakeresine geçilmesini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın... Emniyet Sandığı Bütçesinin müzake
resi kabul edilmiştir. 

Efendim bütçe tabı ve tevzi edilmiş oldu
ğu için mevaddı kanuniye ve fasıllarını okuya
cağız. 

2. — Ziraat Bankasına merbut Emniyet San
dığının 1339 senesi Bütçe kanunu lâyihası 
(1/233) ve Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası. 

1£ . 9 . 1339 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Ziraat Bankasına mülhak Emniyet Sandığı
nın 13139 senesi varidat ve masarif atını havi 
bütçesi hakkında İktisat Vekâletince tanzim 
kılınıp İcra Vekilleri Heyetinin 16 . 9 . 1339 
tarihli içtimaında Meclisi Âliye arzı takarrür 
eden kanun lâyihası iktisabı kanuniyet eyle
mek üzere raptan takdim kılınmıştır efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Ali Fethi 

Esbabı mucibe lâyihası 
Ziraat Bankasına mülhak İstanbul Emniyet 

Sandığının 1339 senesi için tanzim olunan büt-
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çesi leffen takdim kılındı. Müddeti tesisi ya
rım asrı tecavüz eden Emniyet Sandığının Zi
raat Bankasına ilhakı tarihi olan 1323 senesin
den başlıyan devrei terakkisinin birinci sene
sine müsadif 1330 senesi ile onu takibeden se
neleri Harbi Umumi vesilesiyle sermayeleri ce
sîm ve muamelâtı rvâsi birçok bankaları taah
hüdünü güçlükle ifaya ve bâzılarını tehir ve
ya tatili tediyata icbar eden buhranlı bir za
man olduğu halde İtalya ve Balkan harblerin-
de ashabı tevdiata karşı taahhüdünü ifa etmek 
suretiyle halkın emniyet ve itimadını kazanmış 
olan Sandık, Harbi Umumi zarfında geçirdiği 
ehemmiyetli tecrübede muvaffaJk olarak emni
yet ve itibarı mevcudu bir kat daha kesbi kuv
vet eylemiş ve ol zaman neşrolunan Tecili Dü
yun Kanununun tahdidettiği miktarlar fevkin
de olarak ashabı tevdiata tediyat icra ve ik-
razatta devam suretiyle ifa eylediği muamelât 
müessesatı mümasilede ahvalin tevlideylediği 
buhrana mukabil Sandıkta bir vesile! terakki 
ve faaliyet olduğundan seneden seneye ikrazat 
ve tevdiat miktarları tezayüdetmiş ve harbin 
hitamiyle mütareke devresinin iptidasından za
manımıza kadar geçen müddet zarfında mem
leketin mâruz olduğu buhranı iktisadi neticei 
tabiiyesiyle İstanbul ahalisinin duçar olduğu 
muzayakai fevkalâdenin tehvini ve halkın mal
larının ahalii Hıristiyaniyeye satılmasını mâni' 
tedabirden olmak üzere sinini merkumede em
lâk ve mücevherat ikrazatı tevsi' ve son sene
lerde tevdiat faizleri tezyidedilmek suretiyle 
sebkeden hidemat ve hariçte zuhur eden birta
kım ikraz ve istikraz müessesatmın yekdiğeri
ni mütaakıp iflâs etmeleri sebebiyle ragabatı 
umumiyenin tezayüdü neticesi olarak 1334 se
nesinde dörtyüzdoksanye'di bin küsur liradan 
ibaret olan tevdiat bakiyesi geçen Şubat 1339 
mizanına nazaran bir milyon üçyüzyetmişyedi 
'bin liraya ve kezalik 1334 senesinde üçyüzelli-
sekiz bin dokuzyüzaltmışjdokuz liradan ibaret 
olan umum ikrazat bakiyesi marrülarz Şubat 
1339 mizanına göre iki milyon ikiyüzkırkaltı 
bin liraya baliğ olduğu gibi umum muamelâtı 
nakdiyesi senei merkumede iki milyon altıyüz-
seksensekiz bin yediyüzseksen lira iken 1339 se
nesi gayesinde sekiz milyon dokuzyüzyetmişdo-
kuz bin liraya irtika eylemiş ve temettüatı sâ-
fiy esin den her sene sermayeye zam ve ilâve olu
nan miktar ise 1334 senesinde oniki bin altı-

yüz'onbir; 1335 senesinde yirmibir bin dokuz-
yüzotuzyedi; 1336 senesinde otuzsekiz bin alt-
mışüç; 1337 senesinde kırkaltı bin beşyüzotuz-
iki ve 1338 senesinde ise yetmişdokuz bin altı-
yüz liraya baliğ olmuştur. 

Muamelâtında hâsıl olan terakkiyatı ânife 
Sandığın halen itibarının ve istikbalen terak
kiye olan derecei istidadının tezayüdüne bur
hanı celidir. Mâruzâtı mepsutadan anlaşılacağı 
üzere sekiz - on seneden beri devam eden buh
ranlı zamanlarda Sandığın itibar ve haysiyeti
ni âle'ddevam muhafaza ve tezyidettiği tahak
kuk etmekle beraber seneden seneye muamelâtı 
umumiyesinde hâsıl olan inkişaf ve terakki âti-
yen Sandığın tasarruf sandığı mahiyetinden 
Hükümetin şerefiyle mütenasip bir müessese! 
millîye makamına suudedeceği tezahür eder. 
Binaenaleyh Sandığın terakkiye olan istidadı 
hâzırı nazarı dikkate alınarak banka muame
lâtını dahi icra etmesi ve tevsii muamelâtı ve 
şubeler küşadı ve memlekete nâfi' daha sair 
huısusatm ifası için geçen sene mülga İstanbul 
idarei merkeziyesi meclisi idaresince tanzim 
olunan kanun lâyihası lieclittetkik mülga Şû
rayı Devlete gönderilmişse de esbabı malûme-
ye binaen ikmali müzakeratı bittabi' teahhur 
etmiştir. 

Bu gibi müessesatı milliyei iktisadiyenin 
devrei inkişaf ve teceddüdünün zamanı hululü 
münasebetiyle Hükümeti Celilei Milliyece bu 
cihetin nazarı ehemmiyete alınacağı bedihîdir. 

Varidat 
Merbut (A) cetvelinde muharrer olduğu 

üzere Sandığın varidatı; birinci faslın birinci 
maddesi ikrazat ve matlübatı muhtelife faiz
leri namiyle 183 000, ikinci maddesi ikrazat 
komisyonu namiyle 32 000 ve üçüncü maddesi 
varidatı müteferrika namiyle 16 000 lira ki, 
oem'an 231 000 lira olarak tahmin olunmuştur. 

Masarif 
Merbut (B) cetvelinde murakkam olduğu 

üzere Sandığın masarifi muhtelifesini dört fa
sıl ihtiva etmektedir. 

Fasıl 1. — İşbu faslın birinci müdür ve me
murin maaşatı maddesi 6 384 lira ve ikinci 
müstahdemin ücuratı maddesi 4 428 lira olmak 
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üzere, faslı mezbur 10 812 lira olarak teklif 
edilmektedir. 

Fasıl 2. — İşbu faslın birinci kırtasiye mad
desi 350, ikinci evrak ve clefatiri matbua mad
desi 1 400, üçüncü tenvir ve teshin maddesi 
1 100, dördüncü melbusat maddesi 280, beşinci 
müteferrika maddesi 1 250, altınca takibat mad
desi 6 030, yedinci demirbaş eşya çürütme payı 
maddesi 350 ve sekizinci masarifi gayrimelhu-
za maddesi 2 000 lira olarak teklif edilmekte
dir. 

Fasıl 3. — İşbu fasıl maaşata zamimeten 
bermucibi kanun verilmekte olan tahsisatı fev
kalâdeyi muhtevi olup 12 630 lira olarak teabit 
olunmuştur. 

Fasıl 4. — İşbu fasıl Sandığın sene gaye-
sindeki temettüatı sâfiycsinden nizamname mu
cibince müdür ve memurine verilmekte olan 
ikramiye olup 3 500 lira olarak terkim kılın
mıştır. 

Hul:.sa 

Emniyet Sandığının 1339 senesi varidatı mu-
hamınenesi 231 000 lira ve masarifi muhtelİfe-
si 45 224 lira olup masarife mabetle vaıidat 
185 776 lira fazla bulunmaktadır. 

Varidat, şehri Şubat 1339 mizanında mu
harrer erkamı müsıbite nazarı dikkate alınarak 
vaz'edilmiş ve masarif de Sandığın hakiki 
ihtiyacatı derpiş edilerek terkim kıl amı.ş ol
duğundan mezkûr bütçenin aynen kabul ve tas
diki esbabının istikmal'i müsterhamdır. 

Muva3on3i Maliye Enoümeninin es';abı 
mucibe lilyikarjı 

Ziraat Bankasına mülhak Emniyet Sandığı
nın varidat ve masarifini havi icra Vcıkilleri 
Heyeti tarafından Meclisi Âliye takdim ve 
encümenimize havale olunan 1339 senesi büt
çesi tetkik ve müzakere edildi. 

İstanbul'un Türkiye Büyük Millet Meclisi 
idaresine iltihakını mütaakıp Emniyet San
dığının Teşrinisani 1333 bidayetinden Şubat 
Gayesine kadar Muvazene! Maliye Encümenin
ce tesbit ojunan dört aylık bütçe anele varidatı 
umumiyesi 65 870 lira tahmin edilmiş olup bu
na göre seneliği 197 610 lira etmektedir. Ya
pılan tetkikattan geçen sene nihayetine kadar 
ve bu senenin ilk aylarında -alman varidata na

zaran ikrazat ve matlubatı muhtelife faizlerin
den tahminin fevkinde varidat hâsıl olacağı ve 
bilâkis ikrazat komisyonu ile varidatı müte
ferrikamın tahmin edilen miktardan noksan zu
hur edeceği ve mamafih varidatın heyeti umu
miyesi itibariyle tezayüdeyliyeceği ve 1339 se
nesinde ikiyüz otuzbirbin liraya baliğ ola
cağı anlaşılmıştır. 

Halkın emniyetini celbederek muamelâtı 
tevessü eylemekte olan Sandığın evvelce dü
şünüldüğü veçhile banka muamelâtını da ifa 
eylemesi ve faaliyetini yalnız İstanbul'a has-
retmiyerek mühim vilâyet merkezlerinde de 
şubeler küşadı gerek muamelâtı umumiye ve ge
rek Sandığın menafii noktasından faydalı ola
cağı cihetle 1340 senesinde tatbik edilmek üze
re bu bapta yeni teşkilât ihzar olunması şaya
nı temennidir. 

Emniyet Sandığının senelik masarifi umu
miyesi merbut (B) cetvelinde gösterildiği 
veçhile cem'an 45 224 liradan ibaret olup se-
nei sabıka kadrosuna nazaran cüz'i tadilât 
yapılmış ve bu tadilât da muamelâtın tekessü-
rü dolayısiyle yedi, sekiz ve on lira maaşlı beş 
memurun ilâvesinden ve esasen işten çıkarılma
ları lâzımgelcn bâzı memurinin de muvakkaten 
lâğvedilmiş olan memuriyetlerinin tekrar tesis 
ve ihdasından ibaret bulunmuştur. 

Bundan maada müstahdeminin aylık ücuratı 
maktuası biraz tezyidedilmiştir ki, bu da evvel
ce bunlara verilen maaşatm .geçen sene tenzil 
edilmiş olan ve bu kere tekrar ilâvesine lüzu
mu katî görülen miktarlardan ibarettir. 

Bu suretle birinci faslın yekûnu 10 812 lira 
olarak kabul edilmiştir. İkinci masarifi muhte
life faslı için teklif edilen tahsisat mutedil ve 
zaruri görülmekle yekûnu olan 12 630 lira ay
nen kabul edilmiştir. 

Dördümü ikramiye faslı Sandığın Nizam
namesi mucibince tahakkuku halinde verilecek 
mebaliğe karşılık olmakla bu dahi kabul olun
muştur. 

Müzakere ve tasdik buyurulmak üzere he
yeti oelileye arzı karargir olmuştur. 

14 Teşrinisani 133D 
Muvazonei Maliye 

Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Saruhan Maraş 

Reşad Midhad 
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Kâtip 
Konya 
Fuad 

Âza 
Sivas 
Rahmi 

Âza 
Kângırı 

Mustafa Abdülhalik 

Âza 
Karesi 

Ali Şuuri 

Âza 
Kırşehir 

Yahya Galib 

Âza 
İsparta 

Mükerrom 

Âza 
Sivas 

Râsim 

Hükümetin teklif ettiği Hyihai kanuniyo 

Madde 1. — Ziraat Bankasına mülhak Em
niyet Sandığının 1339 senesi Varidatı 231 000 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

Madde 2. — Mezkûr Sandığın senei haliye 
maaşat ve masarif atı muhtelif esi için (45 224) 
maaşat ve masarif atı muhtelif esi için 45 224 
liranın sarfına mezuniyet verilmiştir. 

Madde 3. — Emniyet Sandığının maaşat ve 
masarifi için 7 Nisan 1339 tarih ve 324 numa
ralı Kanun mucibince avans olarak veriler 
8 934 lira işbu tahsisattan mahsubolunacaktır. 

Madde 4. — Mezkûr Sandıkça senei' haliye 
zarfında kavanîn ve nizamatı mevzuaya tevfi
kan tahsil ve eibayeti varidata kemakân devam 
olunacaktır. 

Madde 5. — İşbu kanun 1 Mart 1339 tari
hinden itibaren meriyülicradır. 

Madde 6. — îşbu kanunun icrayı ahkâmına 
İktisat Vekâleti memurdur. 

16 . 9 . 1339 
İcra Vekilleri Heyeti 

Reisi 
Ali Fethi 

Madafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

Dahiliye Vekili 
Ali Fethi 

Maliye Vekili 
Hisarı Fehmi 
Nafıa Vekili 

Feyzi 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekili 
Dr. Rıza Nur 

Şer'iye Vekili 
Mustafa Fevzi 
Adliye Vekili 

Scyyid 
Harkiye Vekili 

İsmet 
Maarif Vekili 

İsmail Saf/; 
İktisat Vekili 

Mahmud Esnd 
Erkânı Harbiyei 
Umumiye Vekili 

Fevzi 

Mavasoııei Maliye Encümeninin teklif ettiği 
movaddı Kanuniyo 

Madde 1. — 1 Mart 1339 tarihinden gayei 
Hııbat 1340 tarihine kadar imtidadeden 1339 
leııei maliyesi zarfında Emniyet Sandığınca hâ
ili olacak varidat, merbut (A) cetvelinde gös-
-rJIdigi veçhile 231 000 lira tahmin olunmuş-

'ur. 

Madde 2. — Emniyet Sandığının 1339 senei 
Maliyesi maaşat ve masarifi için işbu kanuna 
•ıc-rbut (B) cetvelinde irae olunduğu veçhile 
i-o 224 lira tâyin edilmiştir. 

MADDE 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na İktisat Vekili memurdur. 

Err.niyot Sanlığı 

(A) CETVELİ 

Fasıl 

1 

Madde 

1 

2 
3 

Nev'i varidat Senesi 

Ik^azat ve matlubatı muhtelife 
faizleri 
İkraza t komüsyonu 
Varidatı müteferrika 

Yekûnu umumi 
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tahsisatı 

Senesi için 
Hükümetçe 

teklif olunan 

183 000 
32 000 
16 000 

231 000 

Encümence 
teklif 

olunan 

183 000 
32 000 
16 000 

231 000 



i : 60 1 . 12 . 1339 C : 2 

Fasıl Madde 

1 
1 
2 

(B) CETVELİ 

Nev'i varidat Senesi tahsisatı 

Maaşat 
Müdür ve memurin maaşatı 
Müstahdemin ücuratı 

Senesi için 
Hükümetçe 

teklif olunan 

G 384 
4 428 

Encümence 
teklif 

olunan 

6 384 
4 428 

Birinci faslın yekûnu 

Masarif 
Kırtasiye 
Evrak ve defteri matbua 
Tenvir ve teshin 
Melbusat 
Müteferrika 
Takibat 
Demirbaş çürütme payı 
Masarifi gayrimelhuza memurin 
ve müstahdemin hastalık ve vefat 
ve sinni ilerlemek hasebiyle hiz
metten çıkarılmak gibi ahvalde 
ianat ve ikramiye ile masarifi 
fevkalâdeye verilmek üzere 

İkinci faslın yekûnu 

Tahsisatı fevkalâdei şehriye 

İkramiye 

Yekûnu umumi 

10 812 

2 000 

12 

16 

5 

630 

482 

300 

10 812 

350 
1 400 
1 000 

280 
1 250 
6 000 

350 

350 
1 400 
1 000 

280 
1 250 
6 000 

350 

2 000 

12 

16 

5 

630 

482 

300 

45 224 45 224 

REİS — Emniyet Sandığı Bütçesinin heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var mı? (Hayır 
sesleri) Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın. Maddelere geçilmiştir. 

Fasıl Madde 

(A) CETVELİ 

Nev'i varidat 

1 İkrazat ve matlubatı muhtelife failleri 
2 İkraz komisyonu 
3 Varidatı müteferrika 

Encümence 
kabul olunan 

183 000 
32 000 
16 000 

Yekûnu umumî 231 000 
BEİS — Efendim (A) cetveli hakkında söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) Eeyi âlinize vaz'e-

diyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. (A) cetveli kabul edilmiştir. 
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(B) CETTEEÎ 

Encümence 
Fasıl Madde Nev'S muhassesat kabul olunan 

Maaşat 
1 Müdür ve memurin maaşatı 6 384 
2 Müstahdemin üeuratı 4 428 

Birinci faslın ye'kûnu 10 812 
REİS — (B) cetvelinin, birinci faslı hakkında mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Bu faslı reyi 

âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyen
ler lütfen el kaldırsın. Birinci fasıl kabul edildi.. 

Encümence 
Fasıl Madde Nev'i muhassesat ka>bul olunan 

Masarif 
1 Kırtasiye 350 
2 Evrak ve defatiri matbua^ 1 400 
3 Tenvir ve teshin 1 000 
4 Melbusat 280 
5 Müteferrika 1 250 
6 Takibat 6 000 
7 Demirbaş çürütme payı 350 
8 Masarifi gayrimelhuza, memurin ve müstahdemin hastalık ve ve

fat ve sinni ilerlemek hasebiyle hizmetten çıkarılmak gibi ahval
de ianat ve ikramiye ile masarifi fevkalâdeye verilmek üzere 2 000 

İkinci faslın yekûnu 12 630 

BEİS — İkinci fasıl hakkında söz istiyen var mı? İkinci faslı reyi âlinize vaz'edeceğim. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. İkinci 
fasıl kabul edilmiştir. 

Encümence 
Fasıl Madde Nev'i muhassesat kabul olunan 

3 Tahsisatı fevkalâdei şehriye 16 482 
BEİS — Efendim, üçüncü fasıl hakkında söz istiyen var mı? Bu faslı reyi âlinize vaz'ediyo-

rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Üçüncü fasıl kabul 
olundu. 

Encümence 
Fasıl Madde Nev'i muhassesat teklif olunan 

İkramiye 3 500 

(B) cetveli yekûnu umumîsi 45 224 
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REİS — Dördüncü fasıl hakkında söz isti-
yen var mrf Bu faslı reyi âlinize vaz'edcceğim. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Dördüncü fa
sıl kabul edilmiştir. 
Emniyet Sandığının 1339 senesi Bütçe Kanunu 

Madde 1. — 1 Mart 133D tarihinden gayci 
Şubat 1340 tarihine kadar imtidadeden 1339 se-
nei maliyesi zarfında Emniyet Sandığınca hâsıl 
olacak varidat merbut (A) cetvelinde gösteril
diği veçhile (231 000) lira tahmin olunmuştur. 

REİS — Birinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? Birinci maddeyi reyi âlinize vaz'ediyo-
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini 
reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Birinci madde kabul olunmuştur. 

Madde 2. — Emniyet Sandığının 1339 senei 
maliyesi maaşat ve masarifi için işbu kanuna 
merbut (B) cetvelinde irae olunduğu veçhile 
(45 224) lira tahmin edilmiştir. 

REİS — İkinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? İkinci maddeyi aynen reyi âlinize vaz'
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ak
sini reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın. İkinci madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

REİS — Üçüncü maddeyi reyi âlinize vaz'
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Üçüncü mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
İktisat Vekili memurdur. 

REİS — Dördüncü madde hakkında söz isti
yen var mı? Dördüncü maddeyi aynen reyi âli
nize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Dördüncü madde kabul edilmiştir. Kanunun 
heyeti umumiyesini tâyini esamiyle reyi âlileri
ne vaz'ediyorum. Kabul edenler beyaz, kabul et
miyenler kırmızı olarak rey puslalarmı istimal 
buyuracaklardır. 

Efendim istihsali âra neticesine kadar Ev
kaf Bütçesine faslı mahsus olarak ikiyaz cllibin 
lira tahsisat ilâvesine dair lâyihai kanuniye ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası var; 
ruznamemizdedir. Müzakeresine başlı yacağız; 
mevaddı kanuniyeyi okuyoruz efendim : 

3. — VHayatı mııstahlasadaki âbidatı îslâmi-
ye ve mebanii vakfiyenin tamir ve ihyası ve Dör
düncü Vakıf Hanının ikmali inşası karşılığı ola
rak Evkaf Bütçesine ikiyüz ellibin lira tahsisat 
ilâvesine dair (1/228) numaralı lâyihai kanuni
ye ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

10 . 9 . 1339 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Vilâyatı musLahlâsadaki âbidatı İslâmiye 
ve mebanii vakfiyenin tamir ve ihyalariyle 
Dördüncü Vakıf Hanının ikmali inşası karşı
lığı olmak üzere Evkaf bütçesine faslı mahsus 
olarak ikiyüz ellibin lira tahsisat ifasına 
dair tanzim kılm-p İcra Vekilleri Heyetinin 
9 . 9 . 1339 tarihli içtima^nda Meclisi Âliye tak
dimi takarrür eden kanun lâyihası iktisabı ka-
nuniyet eylemek üzere raptan arz ve takdim 
kılınmıştır efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Ali Fethi 

Esbabı mucibe lâyihası sureti 

İşgali zail dolayısiyle birçok kura ve kazaât 
harabolmuş ve bu meyanda birçok âbidatı İs
lâmiye ve mebanii vakfiyemizde pek mühim 
tecavüzata mâruz kalarak ihrak ve tahribolun-
duğu muhaberatı cariye ve işgalin ref'ini mü-
taalcp taraf taraf izam edilen memurini fen-
nîyenin ita eyledikleri raporlardan anlaşıl
mıştır. 

Eslâfı kiramın pek kıymettar yadigârları 
olan ve sanat ve tarih noktasından da bihak-
kin mefahiri milliyemizden bulunan âbidatm 
bu yüzden uğradıkları haşaratı maddiye asga
rî on milyon liraya baliğ olmakta ise de bunun 
defaten imar ve ihyasına hali malî müsaidolma-
dığı gibi sınai hale talikan tehirlerine de im
kân görülememektedir. Filhakika 1339 senesi 
Evkaf bütçesine inşaat ve tamirat karşılığı ol
mak üzere üçyüz otuzbin lira vaz'olunmuş ise 
de şimdiye kadar nısfından fazlası için taşra
ya havale verildiği gibi bakiyesi de sene gaye-
s':no kadar en mübrem ihtiyacata ancak kifayet 
edebilecektir. Şu halde buna bir çarei âcil 
olmak ibere memaliki müstahlâsadaki âbidat 
ve mebanii vakfiyenin hiç olmazsa şimdilik en 
mübrem olanlarının tamir ve ihyaları ve Dör-
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düncü Vakıf I laırnm ikmali ile bir an evvel 
mevkii istifadeye vaz'edilmesi düşünülmüş ve 
icaratı müeccele ve mnkataat gibi bâzı varidata 
meşhûdolan fazlalık ve tahliye ve teslim edi
len mebaninin bedalâtı icaresi ile müstağnii an-
ha arsaların nakit ile istibdalinde i'kiyüz cllibin 
lira kadar bir varidat temin olunabileceğinden 
bunun karşdık ittihazı ile olmiktar tahsisat ah-
zi muvafık görülmüş ve bu bapta kaleme alman 
lâyihai kanuniye arz ve takdim kılınmıştır, iş
bu ikiyüz ellibin lira sırf bu husus için istimal 
edileceği cihetle birinci madde bu dairede ya
zılmıştır. 

Mevsimi inşaatın mürur etmekte olmasına 
mcibni tahsisatı mezkûrenin bu sene zarfında 
tamamen sarf olunamaması ihtimaline binaen 
mablağı mecburun bütçeye faslı mahsus olarak 
vaz'ı ve gayri ez sarf bakiyesinin gc/ocek sene dr 
sarf edilebilmesi muvafık görülmüş ve ikinci 
madde bu maksatla arz ve teklif kılınmıştır. 

Üçüncü madde alelûsul vaz' edilm'ştir. 
9 Eylül 1339 

Lâyihai kanuniye 

Madde 1. — ilâvatı müstahlâsadaki âbidatı 
Islâmiye ve mobftnii vakfivenin t°mir ve ihya-
larivle İstanbul'daki Dördüncü Vakıf H-mınm 
ikmali inşaatına karşılık o'hnak üzere ikiyüz elli-
b'n l î^n ın sarfına Evkaf Vekâletine mezuniyet 
verilmiştir. 

Madde 2. — Sarfına mezuniyet verilen işbu 
ikiyüz ellibm lira V~-Vâleti M'işarımilevha bütçe
sine faslı mahsus şeklinde ilâve olunacak ve gay-
rie^ sırf bakıvesi freleeek senei maliye zarfın:1a 
dahi devren sarf edilecektir. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi nrşir ve ilâ
nından muteber olup icrayı ahkâmına Seriye ve 
Evkaf Vekili memurdur. 

9 . 9 . 1339 

İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi 

Ali Fethi 
Müdafaai Milliye Vekili 

Kâzım 
Dahiliye Vekili 

Ali Fethi 
Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 

Şer'iye Vekili 
Mustafa Fevzi 

Adliye Vekili 
Seyyid 

Hariciye Vekili 
İçtimada bulunmamıştır. 

Maarif Vekili 
İsmail Safa 

Nafıa Vekili 
Feyzi 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

"çtimada bulunmamıştır. 

İktisat Vekili 
Mahmud Esad 

Erkânı Harbiye! 
Umumiye Vekili 

Fevzi 

IJavc^cnci Maliye Encümeni mazbatası 

Vjlâyatı nıüstahsaladald âbi'datı Islâmiye ve 
ııebanii vakfiyenin tamir ve ihyası ve Dördün
cü Vrjkıf Hanının ikmali inşası karşılığı olarak 
Evkaf bütçesine ikiyüz ellibin lira tahsisat ilâ
vesine dair Heyeti Umumiyeden encümenimize 
mhavvel 10 . 9 . 1339 tarihli ve 6/2793 ırama-
•alı İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinin tezkeresi 
';etkik ve müzakere olundu. 

İŞgal dolay-.'slyle birçok âbidatı îslâmiye ve 
ıcbanii vakfiye ihrak ve tahribedil'miş ve Dör-
llincü Vakıf Hanının da.işgal münasebetiyle 
harabolan birçok aksanımın tamiri ve natamam 
':alan aksamının inşası elzem görülmüş ve fa-
":at mefahiri milliyemizden olan âbiclatm uğra-
lığı haşaratı maddiye milyonlara baliğ olduğun-
lan defaten imar ve ihyasına hali malî müsait 
Vdtjrjirıanıakla beraber 1339 Evkaf bütçesine 
inşaat ve tamirat karşılığı olarak üçyüz otuz-
lükuz bin lira vaz'edilerek bunun nısfından faz
lası için mülhakata havale verilmiş ve bakiye
min de sene nihayetine kadar mübrem ihtiya-

eata ancak kifayet edebileceği anlaşılmış ve 
halbuki Dördüncü Vakıf Hanının tamir ve m-
lası ve memaliki müstahlasadaki âbiclatm meh-
-lacnıken inşası ihtiyacı derkâr olduğundan tah
liye ve tesellüm edilen mebaniin bedelâtı ica-
•es'.'yi'e müstağndi anha arsaların nakitle istibda-

linden temin edilecek ikiyüz ellibin lira varida
tın karşılık i'ttihaziyle o miktarda tahsisat itası 
muvafık görülmüştür. Binaenaleyh, lâyihai ka
nuniye kabul edilmiş olmakla Heyeti Umumi-
yeye arz olunur. 

Reis 
Saruhan 
Reşad 
Kâtip 

Konya 
Fııad 
Aza 

Sivas 
Rahmi 

Mazbata Muharriri 
Denizli 

Mazhar Müfid 
Âza 

Kırşehir 
Yahya Galib 

Âza 
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Âza Âza 
Denizli Kângırı 

Mazhar Müfid Mustafa Abdülhalik 
Âza 

. , İsparta 
Mükerrem 

REİS — Efenedim kanunun heyeti umurai-
yesi hakkında söz istiyen var mı ? Maddelere ge
çilmesini kabul buyuranlar lütfen el' kaldırsın. 
Kabul etmiyenlo'r lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir, efendim. 

Efendim, birinci maddeyi okuyoruz : 
Evkaf bütçesine faslı mahsus olarak ikiyiiz elli-

bin lira tahsisat ilâvesine dair Kanun 
Madde 1. — Viilâyatı müstahlasadaki âbi

datı İslâm iye ve mebanii vakfiyenin tamir ve 
ihyalariyle İstanbul'daki Dördüncü Vakıf Ha
nının ikmali inşaatına karşılık olmak üzere iki-
yüz ellibin liranın sarfıma Evkaf Vekâletine 
mezuniyet verilmiştir. 

REİS — Müdürü Umûmi Bey! Osman Kadri' 
Bey sual soracaklardır. 

OSMAN KADRİ B. (Muş) — Efendim rae-
maiiki nıüst atıl asadan murat nedir? 

EVKAF MÜDÜRÜ UMUMİSİ ŞEMSED-
DİN B. —• Memaliki müstahlasadan maksat, ge
rek Şarkta ve gerek Garpta, (Her yerele sesle
ri) evet her yerde, düşmandan istirdadolunan 
memalikte yanmış, yıkılmış mebanii hayriyenin 

• imarıdır. (Kabul sesleri) 
NECİB B. (Mardin) — Defteri yok mu? 
EVKAF MÜDÜRÜ UMUMİSİ ŞEMSED-

DİN B. — Defteri yoktur efendim. Esbabı mu
cibe lâyihasında arz edildiği üzere bu ikiyüz 
ellibin lira ilk defa olarak varidatımız nisbetin-
de istenilmiştir. Varidatımız tezayüdettikçe ta
biî bu parayı tezyidedeceğiz. Defterleri getiril
miş, tesbit edilmiştir. Ne yapacağımızı şeklin 
aldığı vaziyet üzerine yapacağız. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Efendim 
birçok yerlerde, birçok âbidatı İslâmiye ve Tür
kiye vardır. Bunlar bakımsızlık yüzünden gün 
geçtikçe mahıv ve haraboluyor. Bu tahsisattan 
onların imarı için de para sarf olunacak mıdır? 

MÜDÜRÜ UMUMİ ŞEMSEDDİN B. — 
Efendim! H a r vakit namı hayırla yâdodilocek 
Hayri! Efendi1 Merhum zamanında bu gibi me-
bani halikında tetkikatta bulunmak üzere bizim 
bir heyeti inşaiye ve fenniye'miz vardı. Vâesefâ 

inhitat etmişti ve bugün bu heyeti yine teşkil 
ettik. Bugün aldığımı'z bu. ikiyüz elli'bioı liralık 
tahsisatı fevkalâde âbidatı İslâmiyedcn olan o 
kıymetli eserlerin tekrar tamiri' içindir. Yani 
düşman tarafından tahribedilen yerler içindir. 

NECİB B. (Mardin) -— O halde başkalarına 
bir şey yoktur. 

MÜDÜRÜ UMUMÎ ŞEMSEDDİN B. — 
1339 senesi bütçesinde inşaat tertibi olarak 
üçyüz ellibin lira vardır ki, bu para tamamen 
lâzımgelen mahallere havale edilmiş ye sarf edil
mekte bulunmuştur. Bu alelade bir tevzi'dir. 

MEHMED EMİN B. (Karahisarı Şarki) — 
Hayri Efendi Merhum zamanında Şebzadebaşı'-
nda bir talebe yurdu yapılıyordu, o pek yarım 
kalmıştı. 

MÜDÜRÜ UMUMÎ ŞEMSEDDİN B. — 
Arz edeyim efendim : O talebe yurdu bu sefer 
Maarife devrolundu. Artık Maarif Vekâleti ik
mal edecektir. 

MEHMED EMİN B. (Karahisarı Şarki) — 
Onun temeli atıldığı sırada müessesatı mili iye
den biri olmak üzere heyet tarafından imza 
edildi ve o suretle temelin ilcine konuldu. 

MÜDÜRÜ UMUMÎ ŞEMSEDDİN B. — 
Efendim! Zaten Hayri Efendi Merhum ne ka
dar bina yaptırdıysa bu bina temellerinde hep 
böyle vardır. 

MEHMED EMİN B. (Karahisarı Şarki) — 
Başka yerler için kulianılamıyacağı' musarrah-
tır efendim. 

VÂSIF B. (Saruhan) — Madde ile alâkası 
yoktur. Madde Evkaf bütçesidir efendim. 

MEHMED EMİN B. (Karahisarı Şarki) — 
Talebe yurdu olarak mı devrolundu? 

MÜDÜRÜ UMUMÎ ŞEMSEDDİN B. — 
Tabiî Efendim. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Reite 
Bey söz istiyorum. 

REİS — Buyuran! 
TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Arka-

laşlar geçenlerde çıkan Evkaf bütçesine kırmızı 
rey verecektim, vermedim. Şimdi Evkaf Daire-
^in'den bir ricam vardır. Buna riayet edilme
diğini; görürsem katiyen kırmızı rey vereceği
me Heyeti Celilendz huzurunda söz veririm. 

Arkadaşlar, bugün bu millet payitahtının.. 
(Payitaht demeyiniz, payitaht yoktur sesleri) 

ki 1335 senesi mütarekesini mütaakıp o heyet | Merkezi dedik işte.. îman için, (Oürültüler) Ne 
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oluyorsunuz, efendiler? Hepimiz alâkadar bu
lunuyoruz. 

VÂSIF B. (Saruhan) — (Alâkadar Türkçe 
değildir, Hilmi Bey. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Türkçe 
söyliyeceğim. Fakat anlamıyacaksınız. (Hande
ler) 

REİS — Hilmi Bey, maddeler hakkında soy 
liyecektiniz ? 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Hayır 
efendim, öyle olsaydı heyeti umumiyesi hak
kında söz isterdim. 

Arkadaşlar, Karaoğlan caddesindeki camii 
geçer geçmez bir 'bina vardır. O 'bina şer'in bile 
muvafık göremiyeceği bir tarzda yapılmıştır. 

MUSTAFA VASFİ B. (Tokad) — Neden 
efendim? Varidat getiriyor. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Daha iler-
liyerek Hükümet caddesine saparsınız. Orada... 
(Gürültüler) Orada arkadaşlar, caddenin ağzı 
karşılıklı; mükemmel bir halde idi. Evkaf bu
nu bozmuştur, üçüncüsü, Kurşunlu Camiye gi
dersiniz, son cemaat yerleri tamir .edilmiştir. 
Halbuki oradan ıbir müselles kesilecekti. Ve 'bi
naenaleyh cadde güzel bir hale gelecekti. Arka
daşlar, para veriyorum, fakat imara, belediye
ciliğe ve saireye riayet şartiyle. Şeriatımız em
reder ki : Cadde açılırken, bir camie, ma''bede 
tesadüf edilse acaba o camii mi değiştiirmek lâ
zımdır; yoksa yolu mu? Yoksa ma'bedi, camii 
yıkıp da caddeyi düz getirmek mi lâzımdır? 
Şeriatımız o kadar vâsi'dir ki, camii ıma'bedi yı
kıp caddeyi, cepheyi düz getirmeyi âmirdir. 
(Gürültüler) (Bravo sesleri) 

REİS •— Birinci maddede münderiç tahsisa
tı munzamma düşman tarafından tahribedilen 
yerlerdeki meabidi Islâmiyeye tahsis edilen bir 
paradır. Binaenaleyh Ankara'daki mebanii İs-
lâmiyenin vaziyeti hakkında bir mesele yok
tur. Daha başka söz istiyen var mı efendim? 

TALÂT B. (Ardahan) — Efendim vilâyatı 
müstahlasa denildiği vakit, bilmiyorum elviyei 
selâse denilen yerlerde bu meyanda dâhil mi
dir? (Hepsi dâhildir sesleri) Düşman tarafın
dan dört defa 'tahribedilen elviyei selâsede med
rese, cami falan kalmamıştır. Oraya da bir 
miktar para ayrılmasını isterim ve bunu aidol-
duğu memuru mesulünden işitmek isterim. Zira 
Ardahan Livasında bir köy imamı yetiş'tirecek 
medrese yoktum*. Kırkbeş sene zarfında Çar 

Hükümeti zamanında ne bir mektep ve ne de bir 
medrese bırakılmamış olan elviyei selâseye de 
buradan tahsisat istiyorum. (D'oğru sesleri) 

REİS — Başka söz istiyen var mı? Birinci 
maddeyi aynen reyi âlinize vaz'ediyorum. Ka
bul buyuranlar lütfen <el kaldırsın. 

TALÂT B. (Ardahan) — Cevap verilmediği 
için kabul etmiyorum. 

REİS — Aksini koyuyorum. Kabul >etmiyen-
ler el 'kaldırsın. Birinci madde aynen kabul 'Oİun-
.du. İkinci maddeyi okuyoruz. 

Madde 2. — Sarfına mezuniyet verilen işbu 
ikiyüz ellibin lira Vekâleti Müşarünileyha büt
çesine faslı mahsus şeklinde ilâve olunacak ve 
ıgayriezsarf bakiyesi gelecek senei maliye zar
fında dahi devren sarf edilecektir. 

REÎS — İkinci madde hakkında söz istiiyen 
var mı? İkinci maddeyi aynen reyi âlinliıze vaz'
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul etmi-
yenler el kaldırsın. İkinci 'madde kabul edilmiş
tir. Üçüncü maddeyi okuyoruz. 

MADDE 3. — İşbu kanun tarihi neşir ve 
İlânından muteber olup icrayı ahkâmına Şer'iye 
ve Evkaf Vekili memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi aynen reyi âlini
ze vaz'ediyorum. 

ALİ SÜRURl Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim! Tarihi neşrinden demek kâfidir. Bir 
de ilân çıkarmıyalım. 

REİS — Efendim «ilân» kelimesi çıktıktan 
sonra maddeyi reyi âlinize vaz'ediyorum. Üçün
cü maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

ALİ SÜRURl Ef. (Karahisarı Şarki) — 
İlân kelimesi çıktı mı ? 

REİS — «İlân» kelimesi çıktıktan sonra reye 
vaz'edilmiştir ve öylece kabul edilmiştir efen
dim. 

Efendim kanunun heyeti umumiyesini tâyini 
esamiyle reye koyacağım. Kabul edenler beyaz, 
kabul etmiyenler kırmızı rey varakası verecek
lerdir. 

Efendim reylerini istimal etmiyen rüfeka var
sa lütfen reylerini istimal buyursunlar. İstahşa-
li ara hitam bulmuştur. 
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4. — Orta Tedrisat muallimleri hakkında 
(1/264) numaralı kanun lâyihası ve Maarif En
cümeni mazbatası 

REİS — Orta Tedrisat Kanununun bakıyei 
müzakeratma devam ediyoruz. Altıncı maddede 
kalmıştık altıncı maddeyi okuyoruz. 

Madde 6. — Darülfünun ve yüksek ihtisas 
mektepleri mezunları, orta tedrisat mektepleri 
kendi ihtisaslarına ait bir ders zümresinin tali
mini deruhde edebilmek için evvelemirde dör
düncü maddede beyan oluduğu veçhile bir mek
tepte lâakal bir sene staj görmek lâzımdır. Mu
allim unvanını kazananlar muallimlik mekle-
kinde darülmuallimîn ve darülmuallimatı âliye 
mezunları hukukunu iktisabederler. 

REİS — Efendim! Altıncı madde hakkında 
söz istiyen var mı ? 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Efen
dim! İhtisas mektepleri mezunları orta tedrisat 
mektepleri denilmiş, zannederim burada mü-
rettip sehvi vardır. 

VÂSIF B. (Saruhan) — Var efendim... Or
ta tedrisat mekteplerinde olacak. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Efendim ! 
Kelimelere geçmezden evvel yalnız bir noktayı 
işaret etmek isterim. Burada (fennî terfiye) 
denmiş. Bir kere fen ile ilim kelimeleri arasın
daki farka göre (bir terbiye fennî) yoktur. Bu
na biz ancak ilim diyebiliriz. Çünkü: İlim, 
müspet olmıyan birtakım kavaitten bahsettik
ten sonra müspet olanlardan da bahseder. Şu 
halde buradaki «fenni terbiye» cümlesi yerine 
«terbiye ilmî» diyerek mutlak surette tashihi 
lâzımdır. Ama bâzı muharrirler, müellifler ter
biye kitaplarına unvan olarak «fenni teb'ye» 
kelimesini kullanmışlardır. Bu hatadır arkadaş
lar! Cidden müteessifim ki yukarıki maddeler
de nasılsa bir iki kelime yanlış geçmiş. Şimdi 
buradakilerine geleceğim. Yüksek ihtisas mek
tepleri denilince burada mâna itibariyle yüksek 
kelimesi yerine bir kelime kullanmak ister mi? 
(Âli sesleri) Âlinin mukabili yücedir efendiler, 
uludur. Yüce ulvidir efendiler! Üçıincü satırda 
«ait bir ders zümresinin» zümre kelimesi yerin
de mi diyeceğiz? O ciheti bırakyorum. Yalnız 
bir dersin, yahut bir ders zümresinin talimi de
nilmek icabeder zannındayım. Lâakal yerine 
en az denilmelidir. Staj kelimesi yine kullanıl
mıştır. Bunun tatbikata mukabil olmadığını id

dia eden mazbata muharriri beye soruyorum. 
Bu maddenin âhırında âli darülmuallimîn ve da-
rülmuallimat mezunlarından olup tatbikat gör-
miyenlcr dahi bu ahkâma tâbidir. Ne demek 
oluyor? Acaba buradaki tatbikat stajın mukabili 
değil midir? Maddeyi yukardan aşağıya okur
sanız en mütehhassıs bile o mânada alır. 
Şimdi arkadaşlar, muallim unvanını alabilmek 
için staj gördükleri mektep meclisi muallimini 
tarafından ilh... Ve saire. Kim, gördükleri, fail 
nerede? Şu halde buraya başına bir fail konur, 
yahut arkadaşlar lütfen mazbata muharriri bey 
dikkatle dinlesinler! 

KÂZIM B. (Ergani) — Reis Beyefendi! Sarf 
ve nahiv dersimi okuyoruz? 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Eğer 
Büyük Mllet Meclisinde sarfça ve nahıvca yan
lış, doğru kanunlar çıkacak olursa bilmem ha
limiz neye varacaktır. Mual'litoı unvanını alabil
mek için staj gördükleri mektep meclisi mual
limini tarafından muallimliğe kabiliyet ve eh
liyetleri... Hayır kabiliyet ve ehliyet tasdik olun
maya ve Türkçe, terbiye ilmi felsefe ve içtimai
yattan verilen imtihanlarda muvaffak olmaya 
mütevakkıftır. Âli darülmuallimîn ve darülmual-
limat mezunlarından olup tatbikat görmiyenler 
dâhi bu ahkâma tâbidir değil, tabidirler. 

NAİM HÂZİM EP. (Konya) — Efendim ! 
Bendeniz mazbata muharririne bir şey soraca
ğım. 

VÂSIF B. (Sarakan) — Efendim! Orta 
tedrisat mektepleri burada maateessüf sehvi 
tertip vardır. 0:<ta tedrisat mekteplerinde de
mek lâzımdır. B ki a rai alaylı bu tarzda tashihini 
rica ederim. Yüksek ihtisas mektepleri, mekâ-
tibi âlüyedir. Bilmiyorum Hilmi Beyefendinin 
arzularına muvafık olduğu halde ne için itiraz 
huyundular? Çünkü malûmuâlinizdir ki, tâli ih
tisas mektepleri de vardır. Ziraat mektepleri 
olduğu gibi bir de sanayii nefise mektebi, âli ihti
sas vardır. B'z yüksek ihtisas mektebi dedik. Çün
kü Maarif Vekâletinde Yüksek Tedrisat Mü-
diriyoti vardır ve Hilmi Beyefendinin arzuları
na muvafıktır. Samdaki tatbikait... Bu tatbikat 
staj değjldir. Malûmuâlkıiz darülmuıallimîın ve 
darülmualİmat talebesi tatbikat görürler, bir 
taraftan ders görürler, diğer taraftan o dersle
rin tatbikatını görürler, usulü tedris tatbikatı 
görürler, Maarifçiler ki, bu kanunu tatbik ede
ceklerdir; müdevvenatı maarif içinde mâruf 
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olan tâbiri kulamriar. Bu, ayan bir şeydir. Gör
düklerinin faili kimdir? dediler. Gayet sarilıtir. 
Darülfünun ve yüksek ihtisas mektepleri me
zunları. Binaenaleyh fail mevcuttur. Bende
nizin encümen namına ricam yalnız orta ted
risat mektepleri yerine orta tedrisat mektep
lerinde koymak lâzımdır. Sonra esaslı bir se
hiv vardır. Maatteessüf lâyihanın biraz iyi ba
sılmamış olduğunu görüyorum. Hükümetin tek
lifinde malûmuâliniz, geçen celsede de arz et
miştim; staj müddeti için lâakal bir sene tâbiri 
vardır. Encümen pnensip noktai nazarından 
ıbu bir soneyi kaldırmıştır. Yukarda lâakal 
tâbiri yoktur. Yalnız aşağıda bir lâakal var
dır, bu da encümenin prensibine muhaliftir, 
yalnış girmiştir. Bunun da çıkması lâzımdır. 
Binaenaleyh mektepleri mekteplerinde diye 
tashih edilecek, lâakal tâbiri de kaldırıldığı 
takdirde mesele yoktur, madde tamamdır. 

NAİM HÂZİM Ef. (Konya) — İkinci fakra 
rabıtsızdır. Maarif Encümeninden böyle rabıt-
sız bir fıkra çıkmamalıdır. Muallim unvanını 
alabilmek için... Muvaffak olabilmelerine mü
tevakkıftır cümlesi sakattır, tashih edilmesi lâ
zımdır. 

VÂSIF B. (Saruhan) — Bu tashih şek
lini kabul ediyoruz. 

NAİM HÂZİM Ef. (Konya) — Burada yük
sek ihtisas mektepleri deniliyor. Mcdresetülmü-
tehassısîn de bu meyanda dâhil midir? Heye
ti ilmiye Medresetülmütehassisîn yüksek bir 
mektep olduğnu müttehiden tasdik etmiştir. Şu 
halde bunu burada tasrih etmeli. 

VÂSIF B. (Saruhan) — Tasrih edemeyiz 
efendim! Madde sarihtir; eğer yüksek ihtisas 
mekteplerinden derecat itibariyle anadut ise 
yani o buyurduğunuz .medrese .mekâtibi âld-
yeden ise ve Evkaf, Şer'iye Veıkâlcıti <onu yük
sek mekâtipten addediyorsa bittabi o da dâ
hildir. Malûmuâliniz hiçbir 'mektep tasrih et-
mdk ve mühendishane; sanayii nefise başka, 
mektep ve medrese bankadır demedik. Yüksek 
ve sahibi ihtisas denilince hepsi dâhildir. 

NAİM HAZIM Ef. (Konya) — Pekâlâ efen
dim. 

VÂSIF B. (Saruhan) — Efendim! Bunları 
kabul ediyorum. Yukarıdaki cümlede de iki 
tashih arz ediyorum. 

RİFAT B. (Kângırı) — Vâsıf Bey! lâakal 
bir sene vardır. Âli darülmuallimîn ile âli da-
rülmuallimat için bir sene kabul edildi. Fa
kat diğer mektepler için encümende, lâakal bir 
sene icabeder, .muvaffak olmazsa bir seneden 
fazla da staj görmesi icabeder denildi. 

VÂSIF B. (Saruhan) — Müsaade buyuru
nuz da arz edeyim efendim. Malûmuâliniz âli 
darülmuallimîn ve darülmuallimat mezunların
dan gayrı olanları daha kuvvetli bir kuyudata 
raptediyoruz. Bu kuyudata âli darülmuallimîn 
ve darülmualLmat mezunlarından tatbikat gör-
miyenler de dâhildir. Bu gibi mezunları da 
fenni terbiye, felsefe ve içtimaiyattan imtihan 
vermeye davet ediyoruz. Binaenaleyh bu kuyu-
du koyduktan sonra, geçende arz ettiğim veç
hile encümen, lâakal kelimesinde esas itibariyle 
mahzur gördüğü için bu kelimeyi muvafık bul
muyor. Çıkması lâzımdır, >aslı öyledir. 

ZIYA Ef. (Erzurum) — Medresetülmüte
hassisîn için, dâhildir buyurdunuz. Fakat mek
tep tâbiri başkadır. Yalnız mektep denilince 
medreseler hariç kalır. 

VÂSIF B. (Saruhan) — Efendim! Maarif 
Encümeni ilim öğrenilen her yeri bir gör
mektedir. İsim üzeninde münakaşa edemeyiz. 
Hoca Efendi, darülfünun medresesi diyoruz ve 
oradaki hocalara da müderris diyoruz. Ne fark 
vardır, anlamıyorum. Bugün darülfünun med
reselere münkasimdir, edebiyat medresesi di
yoruz, fünun medresesi diyoruz, riyaziyat mad-
resesi diyoruz, içtimaiyet medresesi diyoruz ve 
aradaki okutanlara da müderris diyoruz, bina
enaleyh hiçbir fark yoktur. İlim her yerde-öğ
renilir, eğer Naim Hazım Beyin buyurduğu 
gibi böyle bir ıkarar varsa ve âli ise bu da dâ
hildir. 

NAİM HAZIM B. (Konya) — Evet efen
dim karar vardır ve âlidir. 

ZİYA Ef. (Erzurum) — Zapta geçerse kâ
fidir. 

RAHMİ B. (Sivas) — Maddede Türkçe, 
fennî terbiye, felsefe ve içtimaiyet deniyor. 
Evet, Türkçe ve fennî terbiye lâzım. Fakat 
felsefe ile içtimaiyat, bunlar pek ağır ve pek 
yüksek derslerdir. Bunlara da mecbur tutmak 
pek ağır olacak. Bendenize kalırsa felsefe ve 
içtimaiyet yerine usulü tedris koymak daha 
muvafıktır. Muallimler için, mualimlere en 
ziyade lâzım olan usulü terbiyedir. Bunda encü-
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mence 'bir mahzur var mıdır? Felsefe ve içti
maiyat yerine usulü tedris koysak mahzur var 
mıdır ? 

VÂSIF B. (Saruhan) — Arz edeyim efen
dim. (Bir muallim için en kuvvetli vasıf ve en 
mühim âmil çoeuiklarm ruhiyatına vâkıf ol
maktır. Psikoloji, ilmî ahvali ruh, bugün mual
limlik için en esaslı 'bir iatinatgâhitır. Biz bu
gün evvelâ ilmî ahvali ruhu kabul ettik. Fakat 
malûmuâliniz psikolojiyi felsefeden okuyarak 
öğrenmek imkânı yoktur. İlmi ahvali ruh fel-
ısefe ile beraber yürür. Onun için felsefeden 
imtihan vermelerimi daha muvafık .gördük. İç
timaiyat .meselesine ıgelince ımalûmuâliniz en
cümenin maddesinde 'bu mevcuttur. Bendemiz 
mazbata .muharriri sıfatiyle ibunun aksini iddia 
•edemem. Fakat teklifi âlileri Meclisi Âlice ka
bul edilirse ben de muvafakat ederim. Yani iç
timaiyat Itâbirdne müsaade varsa şahsan kalk
masına muvafakat ederim. 

REİS — Efendim! Zannediyorum ki, Orta 
Tedrisat Kanunu 'mühim olduğu için şekiller 
üzerinde >çıok söylenecek ve tadilât yapılacak
tır. Halbuki bunun bir uısulü vardır. Şekille
rin o usul ile tashihine gidecek olursak mü-
zakeratı uzatmamış oluruz. Usul şudur. Şekil
ler hakındaki itadilnameler, şekillerin tashihi, 
tasfiyesi, zabıtt ve .raptı hakkında tadil teklif
lerini bu madde ile encümene veririz. 'Madde 
kabul edildikten sonra, maddenin mefhumları, 
hükümleri hakkında ittifak hâsıl olduktan son
ra yalnız şekillerin ısebkü raptına ait tashiha-
tı yapmak için tadilnameleri encümene tevdi 
edelim. Encümen ıbu sur etile matlulbolan mad
deyi muvazzah 'bir şekilde Meclise getirir. Za
ten 'madde kabul edilmiş olduğu için ,bir de
fa okumakla iktifa edelim. Nizamnarcıei Dâ-
ıhilîzin ide malûmuâlinizdir, şeklin selbkü raptı 
hakkında maddeler badelkabul encümene iade 
edilebilir. Bu usulü taıkibedecek olursak müza-
keratı daha ziyade ilerletmiş oluruz kanaatin
deyim. Simidi efendim söz istiyem yok. Altıncı 
madde hakkında iki takrir vardır. Takririn 
biri, ıSivas Mebusu Rahmi Beyindir. Altıncı 
ımadtdeden içtimaiyat- kelimesini kaldırıp yeri
ne usulü tedris konmasını teklif ediyor. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Rarahisari Şarki) — 
Efendim usul hakkındadır. Gayet mühimdir-. 
Meclisi Âlice bu suretle birşey kabul etmek 
veya 'etmemek h'atalı olur. Onun için bendeniz 
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rica ederim, encümene 'gitsin, meslek itibariyle 
muvafık mıdır? Değil midir? Encümen tetkik 
etsin. 

VÂSIF B. OSarahan) — Efendim! Müsaade 
ederseniz (takrirlerim (hepsini encümene alalım. 

REİS — Efendim takrirlerle beraber bu 
maddeyi encümene istemek var. Bir de madde
nin şekline aidolan tashihi encümene istemek 
var. Binaenaleyh Rahmi Beyin bu takriri He
yeti öelilenizce nazarı mütalâaya alınırsa en
cümene iade edilecektir. Nazarı mütalâaya 
alınmazsa 'tabiî iade edilmiyec ektir. 

ALİ SÜRURİ Ef. (ıKarahisarı Şankd) — 
Şimdi mazbata muharriri ıbey encümene isti
yor. Bendenizin mâruzâtım da onu müeyyit-
tir. Nazarı itibara alınıp alınmamaya hacet 
kalmaksızın encümene gitsinler. 

REİS — Efendim takrir okunsun ve zapta 
geçsin. 

Riyaseti Celileye 
Altıncı maddede içtimaiyatı kaldırıp yerine 

usulü tedris konmasını teklif ederim . 
ISivas Mebusu 

Rahmi 

Riyaseti Celileye 
Altıncı maddenin ikinci fıkrası rabıtsızdır. 

Aşağıdaki şekilde tashihini teklif ederim : 
«Bu şeraiti haiz olanların muallim unvanını 

alabilmeleri staj gördükleri mektep muallimini 
tarafımdan muallimliğe kalbiliyet ve ehliyetleri
nin tasdik edilmesine ve Türkçe, fennî terbiye, 
felsefe ve içtimaiyattan verecekleri imtihanda 
muvaffak olmalarına mütevakkıftır. 

Konya 
Naim Hazım 

REİS — Efendim! Takrirle beraber maddeyi 
encümene veriyoruz. Sivas Mebusu Rahmi Bey 
altıncı maddeyi takiben yedinci madde olmak 
üzere bir madde teklif ediyorlar. (Ekseriyet yok 
sesleri) Efendim arkadaşlara ihbar ediyorum. 
Gelinceye kadar kâtip beyler rey varakalarını 
tadadedeceklerdir. 

Efendim! Emniyet Sandığının 1339 senesi 
Bütçe Kanunu hakkındaki istihsali âra neticesi
ni arz ediyorum. Reye iştirak eden zevatın adedi 
(146) dır, (2) müstenkif vardır, (144) rey ile 
Emniyet Sandığı bütçesi kabul edilmiştir. 



t : 60 1 . 12 

Evkaf bütçesine faslı mahsus olmak üzere 
iki yüz elli bin lira tahsisat ilâvesi hakkındaki j 
Kanunun âra neticesini arz edeceğim: Reye işti
rak eden zevatın adedi (141) dir. (2) müsten-

. 1339 C : 2 

kif vardır, (139) rey ile Kanun kabul edilmiş
tir. 

Pazartesi öğleden sonra birbuçukta bermutat 
içtima etmek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat: 5,10 
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Emniyet Sandığının 133D senesi bütçesi hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

(Kabul edenler) 

14G 
144 

O 
2 

Artvin : Hilmi Bey 
Ardahan : Hâlid Paşa, Talât Bey 
Adana : Kemal Bey 
Aksaray : Mustafa Vehbi Bey 
Amasya : Esad Bey 
Antalya : Ahmet Saki Bey, Hasan Bey, Rasih 

M E, MuradBey 
Ankara : thsan Bey 
Aydın : Dr. Mazhar Bey, Zekâi Bey 
Ordu : Hamdi Bey, Faik Bey 
Erzincan : Sabit Bey 
Erzurum : Halet Bey, Câzim Ef, Ziya Bey, 

Münir Husrev Bey 
Ertuğrul : Dr. Fikret Bey, Rasim Bey 
Ergani : İhsan Bey, ihsan Hâmid Bey, Kâ

zım Bey 
1-mıir : Seyyid Bey, Şükrü Bey, Mahmud Ce

lâl Bey 
İsparta : Hafız İbrahim Efendi, Hüseyin Hüs

nü Efendi, Mükerrem Bey 
İstanbul : Hüseyin Rauf Bey, Hamdullah Sup

hi Bey, Süleyman Sırrı Bey, Ali Rıza Bey, Yu
suf Bey 

Eskişehir : Emin Bey, Arif Bey, Abdullah Az
mi Efendi 

Elâziz : Hüseyin Bey, Mustafa Bey, Naci Bey 
İçel : Hafız Emin Efendi, Dr. Tevfik Bey 
İzmit: İbrahim Bey, İbrahim Süreyya Bey, 

Saffet Bey, Mustafa Bey 
Bayezid : Süleyman Sudi Bey, Şefik Bey 
Bitlis : Resul Bey 
Bursa : Refet Bey, Mustafa Fehmi Efendi 
Bozok : Süleyman Sırrı Bey 
Bolu : Dr. Emin Cemal Bey, Mehmed Efendi 
Biga : Şükrü Bey 
Toka d : Hacı Kâmil Efendi, Mustafa Vasfi 

Bey 
Canik : Cavid Pa^a, Süleyman Necmi Bey 
Cebelibereket: İhsan Bey 
Çatalca : Şakir Bey 
Çorum : İsmail Kemal Bey, Dr, Mustafa Bey, 

Münir Bey 

Hakkâri : Âsaf Bey, Nazmi Bey 
Dedsim : Feridun Fikrî Bey 
Denizli : Dr. Kâzım Bey 
Diyarbakır : Zülfü Bey, Şeref Bey, Ziya Gö-

kalp Bey 
Siird : Mahmud Bey 
Sivas : Dr. Ömer Şevki Bey, Rahmi Bey, Zi-

yaeddin Bey 
Siverek : Cudi Paşa, Kadri Ahmed Bey, Mah

mud Bey 
Saruhan: Hacı Eclhem Bey, Reıad Bey, Ke

mal Bey, Mehmed Sabri Bey, Vâsıf Bey 
Trabzon : Hasan Bey, Şefik Bey, Rahmi Bey, 

Abdullah Bey 
Ga'danteb : Ahmet Remzi Bey, Hafız Şahin 

Efendi, Fcrid Bey 
Kars : Ağaoğlu Ahmed Bey 

Karesi : Ahmed Süreyya Bey, Osman Niyazi 
Bey, Ali Şuuri Bey, Kâzım Paşa, Mehmed Bey, 
Mehmed Vehbi Bey 

Karahisarı Şarki : Ali Süruri Efendi, Meh-
me:l Emin Bey 

Karahisarı Sah'p : Ruşen Eşref Bey, Sadık 
Bey, Kâmil Efendi, Musa Kâzım Bey 

Kastamonu : Ahmed Mahir Efendi, Hasan 
Fehmi Efendi, Hâlid Bey, Ali Rıza Bey, Mehmed 
Bey 

Kozan : Ali Saib Bey 
Konya : Tevfik Fikret Bey, Refik Bey, Fu-

ad Bey, Kâzım Hüsnü Bey, Naim Hâzim Efen
di 

Kayseri : Ahmed Hilmi Bey, Dr. Hâlid Bey 
Gelibolu : Celâl Nuri Bey 
Gümüşane : Hasan Fehmi Bey, Zeki Bey 
Kândın : Rifat Bey, Ziya Bey, Talât Bey 
Kütahya : Ahmed Ferid Bey, Cevdet Bey 
Giresun : Tâhir Efendi 
Mardin : Abdürrczzak Bey, Abdülgani Bey, 

Necib Bey 
Mersin : Besim Bey 

718 
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Maraş : Abdülkadir Bey, Midhat Bey Menteşe : Yunus Nadi Bey 
Malatya : Dr. Hilmi Bey, Eeşid Ağa, İsmet Muş : Rıza Bey, Osman Kadri Bey 

Paşa Van : İbrahim Bey, Münib Bey 

(Müstenkifler) 

Adana : Zamir Bey I Trabzon : Süleyman Sırrı Efendi. 
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Evkaf bütçesine faslı mahsus olarak iki yüz elli bin lira tahsisat ilâvesi hakkındaki Kanunun 
neticei arası 

Reye iışltirak edenler 
Kalbull eıdemlıer 
Reddedenler 
Müstenkifler 

: 1141 
: 139 
: 0 
: 2 

(Kabul edenler) 

Artvin: Hilmi B., Adanan: Hâlid Pş., Talât 
B., Adana: Zamir B., Kemal B., Aksaray: Mus
tafa Vehbi B., Antalya: Ahmed Saki B., Hasan 
B., Rasih Ef., Murad M., Ankara: İhsan B., 
Aydın: Dr. Mazhar B., Bekâi B., Ordu: Hamdi 
B., Halil B., Erzincan: Sabit B., Erzurum: Ha
let B., Hazım Ef., Rüşdü Pş., Ziya B., Münür 
Husrev B., Ertuğrul: Dr. Fikret B., Rasim B., 
Ergani: İhsan B., İhsan Hâmid B., Kâzım B., 
İzmir: Rahmi B., Seyyid B., Şükrü B., Mahmud 
Celâl B., İsparta: Hafız İbrahim Ef., Hüseyin 
Hüsnü Ef., Mükerrem B., İstanbul: Süleyman 
Sırrı B., Yusuf B., Eskişehir: Emin B., Arif B., 
Abdullaih Azmi Ef., Elâziz: Hüseyin B., Mus
tafa B., Naci B., İçel: Hafız Emin Ef., İzmit: 
İbrahim B., İbrahim Süreyya B., Safvet B., Mus
tafa B., Bayezid: Süleyman Sudi B., Şefik B., 
Bitlis: Resul B., Bursa: Refet B., Mustafa Feh
mi Ef., Bozofc: Süleyman Sırrı B., Bolu: Dr. 
Emin Cemal B., Biga: Şükrü B., Tokad: Hacı 
Kâmil Ef., Mustafa Vasfi B., Canik: Cavid Pş., 
Cebelibereket: İhsan B., Çatalca: Şakir B., Ço
rum: İsmail Kemal B., Dr. Mustafa B., İsmet 
B., Ferid B., Münir B., Hakkâri: Âsaf B., Naz-
mi B., Dersim: Feridun Fikrî B., Denizli: Dr. 
Kâzım B., Diyarbakır: Zülfü B., Şeref B., Ziya 

Gökalp B., Zonguldak: Halil B., Tunalı Hilmi 
B., Yusuf Ziya B., Siird: Mahmud B., Sivas: 
Dr. Ömer Şevki B., Rahmi B., Ziyaeddin B., Si
verek: Cudi Pş., Kadri Ahmed B., Saruhan: Ha
cı Edhem B., Reşad B., Kemal B., Mehmed Sab-
ri B., Trabzon: Hasan B., Şefik B., Eüleyman 
Sırrı Ef., Rahmi B., Abdullah B., Gazianteb: 
Ahmed Remzi B., Hafız Şahin Ef., Ferid B., 
Kars: Ahmed B., Karesi: Ahmed Süreyya B., 
Osman Niyazi B., Ali Şuuri B., Kâzım Pş., Meh
med B., Mehmed Vehbi B., Karahisarı Şarki: 
İsmail B., Ali Süruri Ef., Mehmed Emin B., 
Karahisarı Sahib: Ruşen Eşref B., ıSadık B., 
Kâmil Ef., Musa Kâzım B., Kastamonu: Ahmed 
Mahir Ef., Hasan Fehmi Er., Hâlid B., Ali Rı
za za B., Mehmed B., Kozan: Ali Saib B., Kon
ya: Tevfik Fikret B., Refik B., Fuad B., Kâ
zım Hüsnü B., Naim Hazım Ef., Kayseri: Ah
med Hilmi B., Dr. Hâlid B., Gelibolu: Celâl 
Nuri B., Gümüşane: Zeki B., Kângıri: Rıfat B., 
Ziya B., Kütahya: Ahmed Ferid B., Cevdet B., 
Giresun: Tâhir Ef., Mardin: Abdülgani B., Ne-
cib B., Mersin: Besim B., Maraş: Abdülkadir B., 
Midhat B., Menteşe: Dr. Hilmi B., Reşid Ağa, 
Menteşe: Yunus Nâdi B., Muş: Riza B., Osman 
Kadri B., Niğde: Ata B., Van: İbrahim B., Mü
nih B.. 

(Müstenkifler) 

İstanbul: Ali Rıza B., Kângıri: Talât B.. 
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