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Münderecat
Sayfa
1. — ZABTI SABIK HULASASI
EVRAKI VARİDE
Teklifler
1. — Gaziantep Mebusu Ali Cenani Beyin;
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun yüz üçün
cü maddesinin -tadiline dair teklifi kanunisi
(2/347)

53
54,54
54

Tezkereler
54

2. — Karahisarisahip Mebusu îzzet İJlvi Be
yin; arpa, buğday hâsılatının hastalık zuhur
eden mahaller mültezimlerinin üçer ay tecili tekasitine dair teklifi kanunisi. (2/348)
54:55
3. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin;
tarik mükellefiyeti nakdiyesinin ilgasına ve amelei mükellefe usulünün tatbikine dair teklifi ka
nunisi. (2/349)
4. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin;
müntehibi sanilik usulünün ilgasiyle bir derece
li intihabın kabulü zımnında İntihabı Mebusan
Kanununa bir zeyil ilâvesine dair teklifi kanu
nisi. (2/350)
5. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin;
bilûmum cinayet mahkemeleri nezdinde (Jüri)
teşkili hakkında teklifi kanunisi. (2/351)
6. — Zonguldak Mebusu Ragıp Beyle rüfekasının; Diyarbekir Mebusu merhum Ziya
Gökalp Beyin ailesine hidematı vataniye ter*

Sayfa
tibinden maaş tahsisi hakkında teklifi kanu
nisi. (2/352)
55
7. — Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendinin;
Türkiye memleketlerinin ihya ve ilâsına dair
teklifi kanunisi. (2/353)
55

55

55

55

1. — Sisli Ahmet oğlu Mehmed'in iadei hu
kuku memnuasına dair Başvekâletten mevrut
tezkere. (3/296)
2. — Memurini Muhakemat Heyeti Âzasınm müddetleri hitam bulduğundan, yeniden in
tihabat icrasına dair mezkûr heyet riyasetin
den mevrut tezkere.
3. — Meclisi Âlinin müçtemi olmadığı es
nada inhilâl eden vekilliklere intihap edilen ze
vat hakkında tezkere.
4. — Büyük Millet Meclisi Bütçesinin in
şaat faslına tahsisat ilâvesine dair Büyük Millet
Meclisi Riyaseti tezkeresi.

55
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Takrirler
55
1. — Gaziantep Mebusu Ali Cenani Beyin;
Maliye Vekâleti, muhtacini zürraa verilen to
humluk bedellerini avans addederek, Ziraî Mah
subu Umumî Kanununun birinci maddesinden
istifade ettirmekte tereddüt ettiğinden mez
kûr maddenin Muvazenei Maliye Encümenin
ce tefsirine dair takriri. (3/205)
55:56
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Sayfa
2. — Bolu Mebusu Mehmet Vasfi Efendi
nin; ruznamenin üçüncü maddesini teşkil
eden ve ecnebi maden kömürlerinin men'i it
haline dair olan teklifi kanuninin müstacelen müzakeresine dair takriri
3. — Kângırı Mebusu Talât ve Ziya beyle
rin; polis teşkilâtı ilga edilen mahallerde mez
kûr teşkilâtın yeniden iade ve ihyası için
1341 bütçesine tahsisatı lâzime vazına dair
takriri (4/51) (ikinci sene)
4. — Mardin mebusları Necip ve Abdürrezzak beylerin, Diyarbekir - Mardin şosesinin turuku umumiye meyanına ithaline dair takriri,
(4/53) (ikinci sene)
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5. — Sivas Mebusu Muammer Bey ve rüfekasmın; Malatya - Darende - Aziziye - Kay
seri tarikinin turuku umumiye meyanına it
haline dair takriri (4/54) (ikinci sene)
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6. — Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin;
Vilâyatı Garbiyenin ihtiyacından fazla kalan
etibbanm vilâyatı Şarkiyeye mecburiyeti izam
larını temin edecek bir kanun lâyihasının tanzi
mi temenniyatına dair takriri, (4/52) (ikinci se
ne)
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.7. — Karahisarısahip Mebusu îzzet Ulvi
Beyin, zürraa verilecek tohumluk tahsisatına
ait kanun lâyihasının Meclise vaktiyle şevkine
dair takriri, (4/50) (ikinci sene)

56

Evrakı saire

54,57

1. — Ahiren vefat eden Diyabekir Mebusu
Ziya Gökalp Beyin cenaze merasiminde Mecli
si Âli namına hazır bulunduğuna dair ikinci
Reisvekili Ali Sürurî Beyin telgrafnamesi ve Bi
rinci Reisvekili îsmet Beyin beyanı.

54

2. — Diyarbekir Mebusu Ziya Gökalp Beyin
vefatı mülâbesesiyle Rus Sovyet Mümessili Suriç cenapları ile General Moje'nin taziyetini
mübeyyin tezkereleri, Adana Lise Müdiriyeti,
İzmir Türk Ocağı ve Darülmuallimin ve Darülmuallimat mezunları cemiyeti ve erkek lise
si heyeti talimiyesi, İstanbul Şehremaneti, Bar
tın Yerleşme Yurdu ve Belediye Riyaseti ve Da
day Belediye Riyasetinden mevrut taziyenameler.

57
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Sayfa
3. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI
56
1. — Berlin Sefiri Kemalettin Sami Paşanın;
Sinop Mebusluğundan istifanamesi.
56:57
4. — SUALLER VE CEVAPLARI
53,57
1. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin;
Mektebi Tıbbiye müdavimlerinden leyli kısma
kabulleri için müracaat eden bir kısım efen
dilerin ademi kabulleri esbabına dair Sıhhiye
Vekâletinden sual takriri (6/17) (ikinci sene)
53
2. — Menteşe Mebusu Esat Efendinin; ne
kadar muhacir geldiğinin ve ne miktarının is
kân edildiğinin ve nerelerde imâratta bulunul
duğunun bildirilmesine dair sualine Mübadele,
İmar ve İskân Vekili Refet Beyin cevabı. (4/14)
(ikinci sene)
57:61
5. — İSTİZAHLAR
61
1. — Menteşe Mebusu Esat Efendinin; mu
hacirin muamelâtı ve İmar harekatı hakkındaki
sualini, Mübadele, İmar ve İslcân Vekili Refet
Beyin verdiği cevabı kâfi görmediğinden, is
tizaha kalp eylediğine dair takriri (6/18) (ikin
ci sene)
61:62
6. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD
62
1. — Hizmeti maksureye tabi mektepler hak
kındaki 26 Kânunisani 1340 tarihli Kanunun
ikinci maddesinin liseler kaydından Maarif
Vekâletince bir devreli liseler anlaşıldığı hâl
de, Müdafaai Milliye Vekâletince mezkûr ka
yıttan yalnız tam devreli liseler kasdedilmekmekte olduğundan bu cihetin tefsirine dair
Başvekâletten mevrut (3/260) numaralı tezkere
ve Maarif Encümeni mazbatası.
62:65
2. — 1339 senesi Sıhhiye Bütçesinin tahsisa
tı fevkalâde faslından mecburî hizmete tabi
etibba zamaimi ve tıp talebesi masarifi için
açılacak fasıllara 10,145 liranın nakline dair
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti tezke
resi ve Muvezenei Maliye Encümeni mazbatası 65:66
3. — İstanbul Limanının umuru idare ve in
zibatı hakkında (1/306) numaralı kânun lâyihası
ve Müdafaai Milliye ve Adliye encümenleri maz
bataları,
66
4. — Hükkâm ve memurini adliyenin usulü
intihap ve tayinlerine mütedair kanunun seki
zinci maddesinin tadili hakkında (1/428) numa
ralı kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazba
tası.
67:69
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BİRİNCİ CELSE
Bed'i Müzakerat Saat : 2
REİS : Birinci Reisvekili İsmet Bey
KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Avai Bey (Bozok)

REİS — Celseyi açıyorum, efendiler.

1. — ZABTI SABIK HULASASI
REİS

Zabtı Sabık Hulâsası okunacaktır :
KIRKYEDİNCİ İÇTİMA
24 Teşrinievvel 1340 Perşembe

Birinci Celse
Birinci Reisvekili İsmet Be'yin tahtı Riyasetlerin
de inikat ederek zabtı sabık hulâsası kıraat ve aynen
kabul olundu. Evrakı varide ait oldukları mahallere
havale edildi.
Altı ayı mütecaviz bir zamandan beri Dahiliye
Encümeninde bulunan turuku umumiye ve hususiyenin amelei mükellefe ile inşası hakkındaki teklifi ka
nunisinin Nizamnamei Dahilinin maddei mahsusası
mucibince, ruznameye alınarak müzakere edilmesine
mütedair Talât Beyin takriri kıraat ve reddoluhdu.
Ruznamede bulunan ve 26 Kânunusani 1340 ta
rihli Kanunun ikinci maddesinin tefsirine dair olan
Başvekâlet tezkeresiyle olbabtaki mazbatanın müstaccelen ruznameye alınması hakkında Dersim Mebusu
Feridun Fikri Beyin takriri kıraat ve kabul edildi.

niyenin müzakeresine geçildi ve neticei müzakerede
maddei kanuniye, nazarı itibare alınan takrirlerle
birlikte Dahiliye Encümenine iade olundu.
Badehu, Tarife Kanununun dördüncü maddesinin
tadiline ve Neosalversanın gümrük resminden istis
nasına dair olan teklifi kanuninin encümenden tadilen gelen maddelerinin müzakeresine başlandı. Cer
yan eden müzakere neticesinde birinci madde, encü
menin teklifi mucibince tay ve ikinci madde kezalik
encümenin tadil ve tashihi veçhile kabul edildi. Tek
lifi kanuninin son maddesi ise nazarı itibara alman
tadil takrirleri île birlikte encümene iade olundu.
Bundan sonra Erzurum Hareketzedeganı hakkında
Kavanini Maliye Encümenince tanzim edilen kanun
lâyihasının, Gaziantep Mebusu Ali Cenani Beyin
teklifi üzerine, müstaceliyetle müzakeresine başlandı.

Badehu, leylî mekteplere ne kadar meccani tale
be alındığına ve nerelerde iptidaî mektepleri açıldığı
na ve saireye dair Menteşe Mebusu Esat Efendinin
sualine Maarif Vekili Vasıf Beyin cevabı istima olun
du.
Müteakiben Tarik Mükellefiyeti Nakdiyesi Ka
nununa müzeyyel lâyihai kanuniyenin müzakeresine
iptidar edildi. Heyeti umumiyesi hakkında ceryan
eden müzakere kâfi görüldükten sonra maddei kanu

Heyeti umumiyesi hakkındaki müzakere kâfi gö
rülerek maddelere geçildi. Ceryan eden müzakere ne
ticesinde birinci ve üçüncü maddeler tashihen ve ikin
ci madde aynen ve kanunun heyeti umumiyesi dahi
ekseriyetle kabul olundu. Müteakiben Pazartesi günü
toplanmak üzere celse tadil edildi.
REİS — Efendim; zabtı sabık hülâsası hakkında
bir mütalâa var mıdır? (Hayır sesleri) Zabtı sabık ay
nen kabul edilmiştir.

4.

SUALLER VE CEVAPLAR

/. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; Mek
tebi Tıbbiye müdavimlerinden

leylî kısma

için müracaat eden bir kısım efendilerin

kabulleri
ademi ka

bulleri esbabına air Sıhhiye Vekâletinden

şifahî sual

takriri mevzkûr vekâlete havale edilmiştir. (6/17 ikinci
sene).
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2. — EVRAKI VARİDE
Evrakı Saire
1. — Ahiren vefat eden
Diyarbekır
Mebusu
Ziya Gökâlp Beyin cenaze merasiminde Meclisi Âli
namına hazır bulunduğuna dair, İkinci Reisvekili Ali
Süruri Beyin telgrafnamesi ve Birinci Reisvekili İsmet
Beyin beyanı.
REİS — Muhterem arkadaşlar! Meclisimizin âlim,
mütefekkir ve çok kıymetli bir uzvu olan Diyarbekir
Mebusu Ziya Gökâlp Beyin üfulü elimine muttalisiniz. Hepimizi ve şüphe yokki bütün milletimizi mü
teessir eden bu ziya, Türkiye ve Türklük için elbette
bir musibettir. Ziya Gökâlp Bey milletini aşk ile seven
hakikî bir milliyetyerver, onun yüce varlığını tarihin
derin, karanlık sahifelerinden kurtaran, Türk gençliğini
ölmez emeliyle canlandıran ve güzide eserleriyle Türk
lüğe büyük hizmetler ifa ede nsamimî bir vatanper
verdi. İlim fen yolunun bu değerli rehberini ölüm biz
den ayırmamış, yalnız şahsî varlığını aramızdan al
mış ise Türk âleminin vicdanında ve Türk gençliğinin
lisanı ihtiramında ebediyen sağ olarak bırakmıştır.
Türk milleti, Türk tarihi, yaşadıkça Türk harsı, emeli
yürüdükçe, Türk gençliği ilim ve fen yolundan yük
seldikçe Ziya Gökâlp Bey lâyemut bir hayat yaşaya
cak ve ışıklariyle Türk oğullarına şulelerini saçacak

tır. Bu sebeple milletimizi ve merhumu müşarünilehin
. felâketdide ailesini bihakkın teselli edebiliriz. Meclisi
Âliniz nâmına merhum hakkında ihtifalâtı lâyika ic
rasını Hükümete bildirmiş teçhiz ve tekfini için lâzım
gelen tahsisat vrilmekle beraber Meclisi Âli namına
cenaze merasiminde bulunmasını İkinci Reisvekili
Ali Süruri Beyefendiden rica etmiştik. Hazır bulundu
ğuna dair telgraf aldık.
Ankara Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
Ufül eden Büyük Ziya bugün
binlerce halkın
hüzün ve hürmeti arasında Rahmeti Rahmanın Ağuşu
nuranuruna tevdi kılındı. Meclisi Âli namına hazır
bulunduğum mâruzdur.
İkinci Reisvekili
Ali Süruri
REİS — Merhumun yüksek hatırasına hürmeten
celseyi beş dakika tatil ediyorum.
HAFIZ İBRAHİM BEY (İsparta) — Ruhuna bir
fatiha okuyalım.
REİS — Fatiha ithaf etmek esasen vazifemizdir.
Celseyi beş dakika tatil ediyorum.
Hitamı Müzakerat Saat : 2,45
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İKİNCİ CELSE
REİS : İsmet Bey
KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Avııi Bey (Bozok)
Bed'i Müzakerat Saat : 2,50

REİS — Celseyi açıyorum efendiler.

2. — EVRAKI VARİDE
REİS — Evrakı varideyi arz edeceğim.
Teklifler
1. — Gaziantep Mebusu Ali Cenanı Bey'in; İdarei
Umumiyei Vilâyat Kanununun yüz üçüncü maddesinin tadiline dair teklifi kanunisi (2/347),

REİS — Lâyiha Encümenine havale ediyoruz.
2. — Karahisarısahip Mebusu İzzet Ulvi Beyin;
arpa, buğday hâsılatının, hastalık zuhur eden mahal
ler mültezimlerinin üçer ay tecili tekasitine dair tek
lifi kanunisi, (2/348).
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REİS — Lâyiha Encümenine havale ediyoruz.
3. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Bey'in, tarik
mükellefiyeti nakdiyesinin ilgasına ve amelei mükel
lefe usulünün tatbikine dair teklifi kanunisi, (2/349).
REÎS — Lâyiha Encümenine havale ediyoruz.
4. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Bey'in; müntehibi sanilik usulünün ilgasiyle bir derecelik intiha
bın kabulü zımmında İntihabı Mebusan
Kanununa
bir zeyil ilâvesine dair teklifi kanunisi (2/350).
REİS — Lâyiha Encümenine havale ediyoruz.
5. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Bey'in bilu
mum Cinayet mahkemeleri nezdinde
(Jüri) teşkili
hakkında teklifi kanunisi (2/351).
REİS — Lâyiha Encümenine verilmiştir.
6. — Zonguldak Mebusu Ragıp Beyle rüf e kasının,
Diyarbekır Mebusu merhum
Ziya Gökalp Bey'in
ailesine Hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisi
hakkında teklifi kanunisi (2/352) (Lâyiha Encümeni
ne veriliyor.)
ALİ RIZA BEY (İstanbul) — Doğrudan, doğru
ya Muvazenei
Maliye Encümenine havale edilsin
efendim!
MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Evet, ha
cet yoktur. Doğrudan doğruya -Muvazene Encümeni
ne gitsin. (Ruznameye alınsın sesleri).
REİS — Nizamnamenin sarahatine binaen Lâyi
ha Encümenine veriyoruz, efendim.
DOKTOR FİKRET BEY (Ertuğrul) — Teamül
vardır efendim. Meclis ruznamesine hâkimdir. İstedi
ği yere gönderir.
7. — Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendinin Türki
ye memleketlerinin ihya ve ilâsına dair teklifi kanu
nisi (2/353) (Lâyiha Encümenine)
Tezkereler
1. — Sisli Ahmet oğlu Mehmed'in iadei hukuku
memnuasma dair Başvekâletten mevrut tezkere (3/296)
REİS — Adliye Encümenine verilmiştir.
2. — Memurin Muhakemat Heyeti azasının müd
detleri hitam bulduğundan yeniden intihabat icrasına
dair mezkûr Heyet Riyasetinden mevrut tezkere.
REİS — Tezkere okunacaktır.
Riyaseti Celileye
Memurin Muhakemat heyeti azasının müddetleri
hitam bulmuş ve bir çok evrakta teraküm etmiş bu
lunduğundan yeniden intihabat icrasına müsaade
buyurulmasını rica ederim.
Muhakemat Heyeti Reisi
Karesi Mebusu
Mehmet Vehbi
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REİS — Efendim; Memurin Muhakemat heye-,
tinin usulü intihabı, malûmu âliniz, şubelerden üçer
namzet irae edilerek ve bu irae edilen namzetler
meyanından intihap edilir. Bu intihabat
oldukça
uzundur. Meclisi âlinin senei içtimaiyesi hitam bul
mak üzeredir. Meclisin yeni teşkil edeceği şubeler
tarafından irae edilecek namzetler üzerine intihabın
icrasımı, yoksa şimdiki heyet; (şimdiki heyetin ses
leri) yeniden intihap olununcaya kadar vazifesine
devam etmesi mi daha münasiptir? (Muvafık sesleri)
O halde yeni şubeler intihabatından sonra intihabat
yapılacaktır.
3. — Meclisi âlinin müçtemi bulunmadığı esnada
inhilâl eden vekilliklere intihap edilen zevat hakkın
da Cumhuriyet Riyasetinden mevrut tezkere.
REİS — Okunacaktır :
Türkiye Cumhuriyeti Riyaseti
Kalemi Mahsus Müdüriyeti
6 - 815
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
Meclisi âlinin müçtemi olmadığı esnada istifa
eden Kütahya Mebusu Ferit Beyin yerine dahiliye
Vekâletine 21 Mayıs 1340 tarihinde Kütahya Mebu
su Recep ve kezalik istifa eden İzmir Mebusu Mah
mut Celâl Beyin yerine Mübadele, İmâr ve İskân
Vekâletine 7 Temmuz 1340 tarihinde Bursa Mebu
su Refet ve Aydın Mebusu Zekâi Beyin Londra El
çiliğine tayini dolayısıyle inhilâl eden Ziraat Vekâ
letine de 30 Ağustos 1340 tarihinde Menteşe Mebusu
Şükrü Kaya Beyler Teşkilâtı Esasiye Kanununun
kırk dördüncü maddesi mucibince Başvekil tarafın
dan intihap olunmuş ve intihabı vaki tarafımdan
tasdik edilerek memuriyetleri icra kılınmıştır.
Keyfiyeti Meclisi âliye arz eylerim.
Reisicumhur
Gazi M. Kemal
REİS — İttilâ hasıl olmuştur.
4. — Büyük Millet Meclisi İnşaat faslına tahsisat
ilâvesine dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezke
resi.
REtS — Muvazene Encümenine veriyoruz.
Takrirler
/. — Gaziantep Mebusu Ali Cenani Bey'in; Ma
liye Vekâleti, muhtacini zürraa verilen tohumluk be
dellerini avans addederek, zürraı Mahsubu
Umumi
Kanununun birinci maddesinden istifade
ettirmekte
tereddüt ettiğinden
mezkûr
maddenin
muvazenei
Maliye Encümenince tefsirine dair takriri
(3/205),

55 —
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REİS — Muvazene! Maliye Encümenine veril
miştir.
2. — Bolu Mebusu Mehmet
Vasfı
Efendinin;
Rüznarnenin üçüncü maddesini teşkil eden
ecnebi
maden kömürlerinin meni ithaline dair olan tek
lifi kanuninin müstacelen müzakeresine dair takriri.
Vardır.
REİS — Takrir okunacaktır, efendim:
Binaenaleyh bu lâyihanın bugün müzakere edilme
mesini istirham ederim.
MEHMET VASFİ BEY (Bolu) — Bu takrir ne
olacak, burada mı kalacak, encümene mi gidecek?
REİS — Efendim Vekil Bey müzakeresinin tehirini
teklif ediyorlar. Mehmet Vasfi Bey de müstacel ruznameye alınmasını teklif ediyorlar. Yani bugün müza
kere edilmesi başka, müstacel ruznameye
alınması
meselesi başkadır. Binaenaleyh Mehmet Vasfi Beyin
müstacel ruznameye alınması hakkındaki
teklifini
reyi âlilerine vazediyorum. Kabul edenler lütfen el
kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmemiştir, efendim.
VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; Vekil Bey
birinci maddesi encümenden gelsin dediler.
REİS — Efendim; bu lâyihanın müzakeresinden
evvel..
VEHBİ BEY (Karesi) — Nazarı dikkate alınmalı
dır.
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REİS — Efendim! Bu lâyihanın müzakeresi sıra
sından evvel daha iki lâyiha vardır. Bunun müzakere
sırası geldiği zaman müzakere edilmesi, yani bugün
müzakere edilmemesi teklif ediliyor. Mamafih bugün
müzakeresine sıra gelirse Vekil Beyin teklifi reyi
âlinize vazedilecektir.
3. — Kângırı mebusları Talât ve Ziya beylerin,
polis teşkilâtı ilga edilen mahallerde mezkûr teşkilâ
tın yeniden iade ve ihyası için 1341 bütçesine tahsisatı
lâzime vaz'ına dair takriri (4/51 ikinci sene)
4. — Mardin mebusları Necip ve Abdürrezzak bey
lerin takriri (4/53 ikinci sene),
5. — Sivas Mebusu Muammer Bey ve Rüfekasının Malatya - Darende - Aziziye - Kayseri tarikinin
turuku umumiye meyanına ithaline dair takriri (4/54
ikinci sene)
6. — Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin; vilâyatı garbiyenin ihtiyacından fazla kalan etibbanm vilâyatı şarkiyeye mecburiyeti izamlarını temin edecek
bir kanun lâyihasının tanzimi
temenniyatına dair
takriri (4/54 ikinci sene),
7. — Zürraa verilecek
tohumluk tahsisatına ait
kanun lâyihasının Meclise vaktiyle şevkine dair Karahisarı Sahip Mebusu izzet Ulvi Beyin takriri (4/50)
REİS — Bunlar temenni takriridirler, lâyiha ha
linde değildir. Hepsinide Başvekâlete veriyoruz.

3. — AZAYI KİRAM MUAMELATI
1. — Berlin Sefiri Kemalettin
Mebusluğundan
istifanamesi:

Sami Paşanın Sinop

REİS — Okunacaktır, efendim.
Riyaseti Celileye
Bir Hükümet mevkii iktisadisini
düzeltmek ve
kambiyosunun mevkiini muhafaza edebilmek için
menabi servetinden istifade ve istiane etmesi zaru
ridir. Bu istifade ise bittabi icabında himaye ile
mümkünül husuldür.
Türkiye Cumhuriyetinin menabi i varidatından
birisi de Zonguldak havzai fahmiyesidir ki, iyi ve
vakıfane bir idare ile makamı'aidi idare ettiği tak
dirde memlekete hariçten 1 8 - 2 0 milyon lira itha
line sebep olacaktır. Bu da maden âmillerinin günayûn mâruz kaldığı müşkülâtın peyderpey, izale edil
mesiyle kabildir. Bu maksatla ecnebi kömürlerinin
men'i ithaline dair İzmir Mebusu muhteremi Mus
tafa Rahmi Beyin geçen sene takdim ettiği 203 nu

maralı teklifi kanunisinin geçen sene olduğu gibi bu
sene de tehir edilerek piyasaya, gafletimiz neticesi,
külliyede gelmekte olan ecnebi kömürlerinin itharına meydan verilmemesi için encümenden de çıkan
bu teklifin müstacelen mevkii müzakereye konul
masını arz ve teklif eylerim.
Bolu Mebusu
Mehmet Vasfi
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Esasen bu
teklif rüznarnenin üçüncü maddesindedir.
TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —
Efendim;

esasen, sahibi teklif olan Mustafa Rahmi

Beyefendi aynı zamanda

Ticaret Encümeni . Reisi

dir. Kendileri burada hazır değil, geçen celsede ken
disiyle bu mesele hakkında teatii efkâr

ettiğimiz za

man lâyihanın Meclise alınarak bir iki maddesi
rinde tadilât yapılması

lüzumuna kani

olduk.

üze
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Türkiye Cumhuriyeti
Berlin Elçiliği
62-5
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samimî taziyetlerimi Büyük Millet Meclisine iblâğ
buyurmanızı zatiâlinizden rica etmekle kesbi şeref
ederim.

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
Berlin Sefaretini kabul ile mebusluktan istifa ey
lediğim mâruzdur, efendim. 19 Teşrinievvel 1340
Berlin Büyük Elçisi
Kemalettin Sami

İhtiramatı faikamı lütfen kabul buyurmanızı ri
ca ederim Reis Efendi.
Sosyalist Sovyetler
Cumhuriyeti İttihadı Mümessili
S. Süriç

Evrakı saire

Büyük Milet Meclisi Riyasetine
REİS — Efendi,
""
Bugün İstanbul'dan gelen bir telgrafnameden, re
fikiniz Ziya Gökalp Beyin gaybubeti nagihanisini
öğrendim.

2. —• Diyarbekir Mebusu Ziya Gökalp Beyin vefati mülâbesesiyle Rus Sovyet Mümessili Suriç cenap
ları ile General Moje'nin beyanı iaziyetini
mübeyyin
tezkereleri ve Adana Lisesi Müdiriyeti, İzmir Türk
Ocağı ve Darülmuallimin ve Darülmuallimat mezun
ları Cemiyeti ve Erkek Lisesi heyeti talimiyesi İstanbul
şehremaneti, Bartın yerleşme yurdu ve Belediye Riya
seti ve Daday Belediye Riyasetinden mevrut taziye
telgrafları.
REİS — Diyarbekir Mebusu Ziya Gökalp Beyin
vefati mülâbesesiyle Rus Sovyet Mümessili Süriç
cenapları ile General Moje'nin beyanı taziyetini
mübeyyin tezkereleri okunacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisveliki
İsmet Beyefendi Hazretlerine
Reis Efendi!
Merkezî tcraî Komite ve Sosyalist Sovyetler Cum
huriyeti İttihadı Hükümeti tekmil bilgi ve dehasını
Türk milletinin istihlâsına sarfetmiş olan meşhur
âlim Ziya Gökalp'ın vefatı dolayısiyle hissettikleri
derin ve samimî ekdarı Türkiye Cumhuriyeti Büyük
Millet Meclisine arz etmeye beni memur etmiştir.
İttihada dâhil halk da büyük dost milletin mate
mine. iştirak etmektedirler. İşbu hissiyatı ve şahsî,

Bu elim münasebetle, Büyük Millet Meclisi azala
rına, pek samimî hissiyatı tazimkâranemi iblâğ bu
yurmanızı rica ederim.
İhtiramatı faikâmın kabulünü rica
Efendi.

ederim Reis
General
Mojen

(Teşekkür ederiz sesleri)
REİS — Efendim; bunların hissiyatı hürmetkâranelerine müteşkiren tensip buyurursanız Divanı
Riyasetten cevaplar yazılacaktır. (Muvafık sesleri)
Efendim; beyanı taziyeti mutazammın
yerlerden vürut eden telgraflar vardır.

birçok

Adana Lise Müdiriyeti, İzmir Türkocağı, Darül
muallimin ve Darülmuallimat mezunları Cemiyeti,
İstanbul Şehremaneti, Bartın Yerleşme Yurdu ve Be
lediye Riyaseti, Daday Belediye Riyaseti, İzmir Er
kek Lisesi heyeti talimiyesinden telgraflar vardır.
Tensip buyurursanız Divanı Riyaset münasip cevap
lar yazacaktır. (Muvafık sesleri)

4. — SUALLER VE CEVAPLAR
2. — Menteşe Mebusu Esat Efendinin,
muhacir geldiğinin ve na kadarının iskân
ve nerelerde imâratta
bulunulduğunun
sine dair sual takriri ve Mübadele, İmar ve
kili Refet Beyin cevabı (6/14) (ikinci sene)

ne kadar
edildiğinin
bildirilme
İskân Ve

3. — Ne kadar ve nerelerde imar yapılmıştır?
Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti

Celilesinden

sual eylerim efendim.
19 Teşrinievvel 1340
Menteşe Mebusu
Esat

REİS — Sual takririni okutuyorum.

MÜBADELE, İSKÂN VE İMAR VEKİLİ RE

Riyaseti Celileye
1. — Ne kadar mübadil ve muhacir gelmiştir?
2. — Ne kadar mübadil ve muhacir iskân edilmiş
tir?.

-

FET BEY (Bursa) — Esat Efendi Hazletlerinin su
alleri, mübadeleye tabi olan muhacirinin muamele
umumiyesini ihtiva edecek kadar şümullüdür. LfkL .

57 —
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umumiyeyi ve Meclisi Âliyi en ziyade alâkadar eden
bu mesele hakkında umumî beyanatta bulunmaya ve
sile olduklarından dolayı kendilerine teşekkür ederim.
Efendim; malümuâliniz Vekâlet
teşekkül ettiği
sıralarda gördükleri tazyikat üzerine Makedonya'da
bulunan ırkdaşlarımız Selânik'e doğru akın etmeye
başlamışlardı. Bilhassa Serfiçe, Kozana,
Karaferye
havalisi halkı pek büyük taaddiyata
uğramışlardı,
bunlar yalınayak denilecek bir vaziyette
Selânik'e
doğru mütamadiyen yürüyorlar ve yollarda so
yuluyorlardı. Bu suretle Selanik'te
izdiham vu
kua gelmeye başlamıştı. Vekâlet teşkilâtını he
nüz ikmal etmemişti. Bir taraftarı nakden mu
avenet etmek suretiyle Hilâliâhrner Cemiyetinin mu
avenetine müracaat edildi. Hilâliâhrner ilk defa mua
venete şitap eden bir heyet oldu. Sonra diğer cihet
ten, bu dahilden sevahile doğru vukubulan akınları
durdurmak lâzım geliyordu. Bir cihetten diplomasi ta
rikiyle bu ceryanlar tevkif edildi ve hatta soygun
lara mümanaat edilmek üzere yollarda jandarma ter
fik ettirilmeye başlanıldı. Diğer taraftan Selanik'teki
izdihamı nakl için süratle muhacirlerin
Türkiye'ye
nakilleri lâzım geliyordu. Selânik'e bini mütecaviz ça
dır gönderildi. Çadırlı Ordugâh teşkil edildi. Bir ta
raftan Hilâliâhrner bunların ahvali sıhhiyesiyle meş
gul oluyordu, diğer taraftan iaşe hakkında tertibatı
mahsusa alındı ve dişer cihetten de bunların nakli es
babına tevessül edildi. Ecnebi şirketler nakliyat için
muafık dermeyan etmediler. Heyeti Vekile karariyle
Türkiye Seürisefairi şirketlerine avans verildi ve bu
suretle dötyüz bine karip olan muhacirin kamilen Türk
şirketleri ile nakledildi. Türk işrketleri bu muvaffaki
yeti yaptıktan sonra Rumlar'dan bir kısmını da Yu
nanistan'a nakle muvaffa koldular. Hülâsa ittihaz edi
len tedabir ile hiç bir ecnebi vapur ve şirketine mü
racaat etmeksizin muhacirini kamilen nakletmiş bu
lunduk.
Ahvali sıhhiyesi itibariyle muhacirlerimize
şu
yolda hareket ediliyordu: Bir defa Selanik'te sıhhiye
heyetlerimiz bunların çıkarılacakları iskelelere göre
oralarda ne gibi hastalıklar varsa ona göre aşıları ka
milen tatbik ediyorlardı Selanik'te bir kere umum
muhacirlere çiçek aşısı tatbik edildi. Diğer cihetten
dizanteri olan yerlerde dizanteri aşıları tatbik edil
mişti. Selanik'te bir aralık veba zuhur etmişti. Bunun
üzerine veba aşıları tatbik edildi. Tahsis olunan va
purların kabiliyeti istiabiyesini İstanbul liman idare-.
sine tetkik ettiriyorduk. Alınan rapor üzerine bir va
purun kabiliyeti istabiyesi ne ise ondan başka mu
hacir irkâp edilmemesi temin ediliyordu. Vapurlar da
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hilinde memurini sıhhiye
bulunduruldu. Etibbadart
başka ayrıca hastabakıcılar tayin edildi. Bilhassa ka
maralar hamile kadınlara tahsis edildi.
İaşe muamelâtını temin için ayrıca memurlar kon
du, tedabiri sıhhiyeye vapurlar dahilinde de devam
edilerek aşılar, seronlar tatbik olunuyordu. îhraç is
kelelerine çıkıldığı zaman vapurdaki doktorun verdiği
rapor üzerine tedabiri sıhhiyeye devam
ediliyordu.
Yunanistan dahilinde Selanik, Kavala gibi, Girit ada
sında, Hanya, Kandiye Resmo gibi şehirler irkâp is
kelesi olarak tayin edilmişti. Buralara ayrıca heyetler
gönderildi. Sonra Türkiye sevahilinde de istanbul,
Samsun, İzmir, Antalya, Mersin gibi limanlar ihraç
iskelesi olarak tayin edildi. Vapurlar buraya geldiği
zaman etibba ve memurin muhacirlerin ahvali sıhhi
yesi hakkında lâzım gelen malûmatı ihraç iskeleleri
ne veriyorlardı. İhraç iskelelerinde iki kısım misafir
haneler tesis olundu. Bir kısmına doğrudan doğruya
muhacir naklediliyordu. Burada kendileri hakkında
lâzım gelen tedabiri tathiriye tatbik ediliyor ve bütün
eşyalar etüvden geçiriliyor, ondan sonra
temizlere
mahsus misafirhanelere alınıyordu. Hülâsa, Yunanis
tan'daki memleketlerinden ve Yunanistan'da bulunan
şehirlerinden iskân mahallerine gelinceye kadar müm
kün olan ve düşünülebilen tedabiri sıhhiye kamilen
tatbik edilmiştir. İrkâp iskeleleri ile ihraç iskeleleri
arasında vuku bulan vefiyat 269 kişidir. Vapurlar da
hilinde vuku bulan vefiyat, resmî raporlara ve ista
tistiklere nazaran 269 kişidir. Bunlardan 9 kişi vapur
larla misafirhane arasında vefat etmiştir. Ayrıca 870
kişi misafirhanelerde vefat etmiştir. (1018) kişi has
tanelerde vefat etmiştir. Hülâsa irkâp iskelelerinden
iskân mahallerine kadar 3819 kişi vefiyatımız vardır
ki, dörtyüz bine yakın muhacir gelmiş olduğuna naza
ran yüzde yarımdan biraz fazladır.
ESAT EFENDİ (Menteşe) —. İnanana bin cevap..
REFET BEY (Devamla) — Efendim; bunlar kuyudu resmiye ile sabit olan rakamlardır.
İskân mahallerinde vuku bulan vefiyat hakkında
da malûmatımız ve onun hakkında da rakamlarımız
vardır.
Fakat katî surette itimat edemediğim için Heyeti
Celilenize arz edemedim. Fakat arz ettiklerim hastane
kuyudatıyle ve vapurlar dahilindeki tabipler tarafın
dan verilen raporlarla sabit olan şeylerdir ve her za
man kabili tetkiktir. Onun için Heyeti Celilenize arz
ediyorum. Tedabiri sıhhiyeye irkâp iskelelerinden iti
baren de devam edilmiştir. Hilâliâhrner Cemiyetine
nakden muavenet edilmek suretiyle yapılan mukave-
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lename mucibince onbeş hastane kuşat edilmiştir. Bun
ların bir kısmı malumuâliniz arz ettiğim irkâp iskelelerindedir ve bir kısmı da iskânın kesafet peyda
ettiği mahallerdedir. Ve bu hastanelere yirmi binden
fazla muhacir gelmiş ve ekseriyeti azimesi iktisabı
afiyet ederek geçmiştir.
Efendiler; dörtyüz bin kişilik bir kitleyi azime
Avrupa'dan çıkıyor, Anadolu'ya intikal ediyor. Emin
olunuzki efendiler; Harbi Umumide herhangi bir
Avrupa cephesinden Asya# cephesine getirdiğimiz as
kerler arasındaki - Bilirsiniz bunlar yirmi yaşından
aşağı ve kırk beş yaşından yukarı değillerdir ve hepsi
muayenei sıhhiyeden geçmiş, mezahim ve meşakka
mütehammil adamlardır. - Emin olunuzki
Harbi
Umumide 400 bin kişilik ordular içerisindeki telefat
böyle seyrü sefer esnasında bundan çok fazladır. Şu
nu iftiharla arz edebilirim ki : Emrazı sariyeden vefi
yat pek azdır. Bütün tedabir tatbik edilmiştir. Ne
mümkünse yapılmıştır. Şimdi de yine muhacirin meyanında en ziyade tahribat yapan malaryadır. Bili
yorsunuz ki malarya bu sene yalnız muhacirler ara
sında değildir. Bütün Türkiye'de malaryasız mıntıka
kalmamış gibidir. Hatta malarya bu sene Türkiye'ye
ait bir mesele değil, bütün dünya meselesidir. Onun
için bugün en ziyade mücadele ettiğimiz, muhacir
lerimizi en ziyade mustarip eden bu olmak dolayısıyle en ziyade malarya ile mücadele ediyoruz. Sekiz
yüz kilo kinin aldık. Hususî kadromuz haricinde ta
bipler tayin ettik. Bir yandan kininleri hemen muba
yaa ettik gönderiyoruz, bir taraftan da etibba vasıta sıyle mücadeleye giriştik. Ümit ederiz ki bunda mu
vaffak olacağız, efendim.
DOKTOR ZİYA NUR BEY (Sinop) — Ne zamandanberi bu mücadeleye başlanmıştır?
İMAR VEKlLÎ REFET BEY (Devamla) — Sıkı
mücadeleye bir buçuk aydan beri devam ediyoruz.
Yalnız etibba bulmakta müşkülâta tesadüf ediyoruz.
Efendim, şimdi iskân menatıkına gelince : Bunu
şu suretle arz edeceğim. Bir defa muhacirini iki kıs
ma tefrik edeceğim. Erbabı sanat ve ticaret, sonra
köylerde sakin olan halk... Bilirsiniz ki giden Rumla
rın ekseriyeti azimesi erbabı sanattan ve ticarettendi.
îzmiı gibi, Aydın gibi, Manisa gibi, Nazilli gibi bü
yük şehirlerimiz yanmış olmasına rağmen şehirli ve
kasabalı erbabı sanat ve ticaretten olan muhacirleri
mizi iskân için iktiham olunmaz müşkülâta tesadüf
etmedik. Bu kısım muhacirlerimiz içerisinde iskân
olunmayanları hemen bir kaç yüz aileden başka de
ğildir ve ekseriyeti azimesi de müstahsil vaziyetine
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geçmiştir. Tabiî bunlara mahallerindeki refahı temin
etmek imkânı yoktur. Bir kısmı mazharı refah ol
muş denilebilir.
Fakat ekseriyeti azimesi yalnız ekmeğini çıkarmak
tadır. Yani Hükümete muhtaç olmayacak vaziyete gi
renler ekseriyeti azimeyi teşkil etmektedir.
Fakat arkadaşlar, köylere gelince :
Vaziyet, itiraf edilmek lâzımdır ki, oldukça elim
dir. Şimdi bu hususta Türkiye'yi beş mıntıkaya tefrik
edeceğim. Evvelâ, Rumların Pontüs namını verdik
leri Karadeniz havalisi var. Burada vaktiyle beş yüzü
mütecaviz büyük, küçük Rum köyü vardı. Bunlar
Pontüs harekâtı esnasında harap oldu. Sonra kendi
leri giderken yaktılar, yıktılar. Bu beş yüzü müteca
viz köye mukabil beş köy hatta beş hane bile bula
madık. Bu mamureleri yeniden vücude getirmek ihti
yacı karşısında kaldık. Binaenaleyh, bizi en ziyade
müşkülâta uğratan bu mıntıka olmuştur.
Sonra Trakya mıntıkası geliyor. Biliyorsunuz ki;
burası da sekiz, on seneden beri muhtelif takallübât
geçirmiştir. Bununla beraber menatıkı iskâniye için
de en ziyade istifade ettiğimiz burasıdır. Buraya is
kân ettiğimiz altmış bine karip olan çiftçi ırkdaşlarımız hemen kamilen iskân edilmiştir. Burada açıkta
kimse yoktur ve kâffesi de müstahsil vaziyetine geç
miştir ve hallerinden memnundurlar.
Sonra İstanbul Vilâyeti bile Anadolu'nun Marma
ra sevahili geliyor ve Rum köylerinin kesafet peyda
ettiği yerler geliyorlar. Harekâtı harbiye esnasında ve
bilhassa Yunanlılar ricat ederken buradaki köylerin
de yüzde yetmişini yakmışlardır. Binaenaleyh iskân
hususunda burada da bir çok müşkülâta maruz kal
dık.
Sonra, eski Aydın Vilâyeti hududu kalıyordu ki,
bu vilâyet bizim bir mıntıkai iskânımızdır. Burasıda
biliyorsunuz ki Yunanlıların hattı ricati üzerine tesa
düf etmişti. Yalnız Rum köylerini değil, islâm köyle
rini ve hatta büyük şehirlerimizi yaktılar, gittiler. Bi
naenaleyh burada da azim müşkülâta tesadüf ettik.
Sonra Kayseri ve Niğde civarını ihtiva eden mın
tıka geliyor. Burada da oldukça fazla miktarda Rum
köyleri vardı. Bunlar kamilen mamur olarak elimize
geçmiştir. Fakat maatteessüf arazi fıkdanından dola
yı kabiliyeti iskâniye yoktur. Çünkü biliyorsunuzki bu
yerlerin harkı büyük şehirlerde bilhassa îstanbul'da
ticaretle iştigal ederler, ailelerini bırakırlar, sılaya gel
dikleri vakit oturmak üzere köşkler, evler yapıyorlar
dı. Yani burada hane vardır, arazi azdır ve kabiliyeti
iskâniye zayıftır.
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AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — O muhite sa
natkâr göndereydiniz.
İMAR VEKİLt REFET BEY (Devamla) — Arz
edeyim efendim, bir milyondan fazla Rum gitmiştir.
Bunların sekizyüz bini erbabı sanat ve ticaretten idi
Halbuki bizim gelen muhacirlerimiz içerisinde ancak
seksen, yüz bini erbabı sanat ve ticarettendir. Onun
için demin de arz ettiğim gibi sanatkâr olan muha
cirlerimizi iskân hususunda müşkülâta tesadüf etme
dik. İnşaat ve tamirata şehirlerde, kasabalarda bulduksaydık tabiî oraya da gönderecektik.

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Reis Beye
fendi müzakerei umumiye kuşat edilsin, Vekil Beye
fendi de izahatına devam etsin, ne sual ve nede isti
zah şeklinde olmayan müzakere devam etsin, bizim
de söyliyeceklerimiz vardır. Söz söyleyecek arkadaş
larımızda söylesin, efkârı umumiye de tamamiyle ka
naat hasıl olsun.
MÜBADELE ve İMAR VEKİLİ REFET BEY
(Devamla) — Meclis ne yolda arzu ederse hükümet
de ona göre izahat vermeye mecburdur., Meclis müzakeratına hâkimdir.

Şimdi efendim; yalnız Pontüs denilen mıntıkada
Samsun, Ordu, Giresun, Amasya ve Tokat Vilâyet
leri ki en ziyade kesafet burada idi ve iskân muamelâ
tını burada yapıyorduk. Düşününüz ki buralarda 5-6
bin ev yapmak imkânı hâsıl olsaydı buna 16-20 mil
yon lira kifayet etmezdi. Bununla beraber verilen tah
sisattan ancak 1,5 milyon lirasını bu işe tahsis edebil
dik. İnşat ve tamirata şehirlerde, kasabalarda bulduk
larımız harap evleri tamir etmek suretiyle başladık ve
yarım milyon lira da buraya sarf edilmiştir.

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Bu, sual
ise, sualler hakkında nizamname sarihtir. Fakat Ve
kil Beyefendi, bilvesiyle fazla izahat veriyorum, bu
yuruyorlar. O halde biz de bilvesile söyliyebilecek
miyiz?

Sonra efendiler; Samsun mıntıkasında beş köy ya
pıyoruz. Numune itihazına salih köylerdir. Bir köy
Bilecik Vilâyeti dahilinde, iki köy Hüdavendigâr Vi
lâyeti dahilinde, iki köy İzmir mıntıkasında, iki köy
Aydın'da ve bir köy de Mersin'de numune ittihazına
salih olarak yapılıyor.
Sonra efendiler, köy yapmak için her türlü vesait
ten istifade ettik. Yerine göre yetmiş, seksen liradan
ikiyüz liraya kadar ev yapmağa muvaffak olduk bazı
yerlerde çitlerden yaptık, bazı mahallerde kerpiçten.
F E R İ D U N FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim;
müzakerei umumiye açılacaksa teklifimiz okunsun.
Hepimiz söz söyleyeceğiz.
REİS — Efendim, sualler filhakika kısadır. Onla
ra verilecek cevap da oldukça uzundur. Müzakere küşad\ arzu olunuyorsa..
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Bizim de
takririmiz vardır. Müzakere açılsın.
İMAR VEKİLİ REFET BEY (Devamla) — Bil
vesile fazla izahat veriyorum. Kendileri .münasip gö
rürlerse.
ESAT EFENDİ (Menteşe) — Pek iyi efendim! Zatiâliniz mesmuat üzerine söyleyorsunuz, bizim meşhudatımız pek elimdir, pek fecidir, müzakere açalım,
gördüklerimizi söyliyelim. Arkadaşlar, biz de bildiği
mizi söyliyelim. Tarih önünde, beşeriyet/önünde me
suliyetten kurtulalım.

REİS — Açılan müzakere sual takririne münha
sırdır. Fakat sual takririne cevap verirken Vekil Beye
fendi fazla izahat verdiklerini söylediler. Halbuki Ri
yaset cevapların izahı şeklinde dinliyor. Binaenaleyh
Vekil Beyefendi fazla izahat verdiklerini itiraf ettiler.
Fazla izahata lüzum yoktur. Müzakeresi açılan sual
lere cevap versinler:
MÜBADELE İMAR ve İSKÂN VEKİLİ RE
FET BEY (Devamla) — Pekâla ne yolda arzu buyuruluyorsa o yolda cevap veririm.
Efendim; miktarları hakkında sual buyuruyorlardı. Kuyuda müsteniden gelen muhacirlerin miktarı
hakkında izahat vereceğim. Efendim;
mübadeleye
tabiî olarak kendi vesaitimizle naklettiğimiz muhaci
rinin yekûnu umumisi 380 000 kişidir. Fakat mübade
leye tabi olanlar malumâlinizdir ki, yalnız bizim va
purlarımızla naklolunanlar değildir.
Balkan Harbinden sonra herhangi suretle Türki
ye'ye gelmiş olanlar da mübadeleye tabidir. Bunlar da
dahil olmak üzere (400 000) i mütecavizdir. .Şimdi
gelen 380 000 muhacirden 56 347'si Samsun, 79 631'i
Trakya, 38 92i'i Karesi, 64 668'i İzmir, 26 824'ü Bur
sa, 33 129'u İstanbul, 26 568'i İzmit, 6 179'ıı Antalya,
30 674'ü Konya, 20 856'sı Adana, 4 12Vi Sivas,
2 984'ü Kastamonu mıntıkalarına yerleştirilmiştir.
Vuku bulan iskân bundan ibarettir.
Şimdi son sual kalıyor ne kadar ve nerelerde köy
ler yapılmıştır? Demin arz ettim. Numunelik köyler
yaptık. Diğer cihetten yarım milyon liraya yakın...
TUNAL1 HİLMİ BEY (Zonguldak) — Kaç numu
ne köyü yapılmıştır; adet lâzım.
MÜBADELE, İMAR ve İSKÂN VEKİLİ RE
FET BEY (Devamla) — Öndört efendim.
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ESAT EFENDÎ (Menteşe) — Keşke barakah köy
yapılsaydı...
MÜBADELE, İMAR ve İSKÂN VEKİLİ REFET
BEY (Devamla) — Efendim; sonra Esat Efendi Haz
retlerinin ikinci bir takrirleri daha vardır. Diyorlarki, harikzedelerin emvali metrukeden istifadeye hak
ları yok mudur? Efendim, tskân muamelâtını yapar
ken karşımızda mübadeleye tabi olan bir çok muha
cirlerimiz bulunduğu gibi, vilâyatı şarkiyeden vilâyatı
garbiyeye gelmiş, henüz memleketlerine iade edilme
miş bir çok mültecilerimiz var. Diğer cihetten memaliki ecnebiyeden herhangi bir suretle gördükleri tazyikat üzerine gelmiş bir çok mültecilerimiz var. Aynı
zamanda esnayi harpte haneleri muhterik olmuş bir
çok vatandaşlarımız var. Bunları da düşünmek mec
buriyetindeyiz. îskân muamelâtını yaparken bunla
rı daima nazarı dikkatte tutarak sevkiyat yapıyoruz.
Meselâ sahibi sual olan Esat Efendi Hazretlerinin
mıntıkaları hakkında malumat arz edeyim. Eski Ay
dın Vilâyeti hududu dahilinden 300 000 i mütecaviz
Rum gitmiş olduğu halde biz bu mıntıkaya ancak 64
bin nüfus şevkettik. Çünkü Aydın gibi, Nazilli gibi,
Manisa gibi büyük ve muazzam şehirlerimiz yanmış
tır.
Oralara daha fazla muhacir gönderemedik, çünkü
burada harikzedeler vardır. Meselâ İzmir şehirinden
yüz bini mütecaviz Rum gitmiştir. İzmir şehirinin
yanmış olmasına rağmen İzmir şehirinde bugün Rum
emvali metrükesi olarak 10 600 ev vardır. Bu 10 600
eve mukabil biz yalnız dört bin muhacir iskân etmek
istiyoruz ki bu da bin haneyi tecavüz etmez. Hulasa
İzmir şehirindeki 10 600 haneden azamî bini mübade
leye tabi muhacirine diğeri Ermeni emvali metrûkesiyle beraber kamilen harikzedelere terkedilmiştir. Yani
harikzadelerin ne dereceye kadar nazarı dikkate alın
dığını arz ediyorum.
ESAT EFENDİ (Menteşe) — Neler olmuş ha
berimiz yok.
MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Emvali metrükeye yerleşip de kendi evlerini kiraya verenleri unut
tunuz.
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VEKİL REFET BEY (Devamla) — Yalnız şunu
nazari dikkate almak icap ederki bilâkaydü ve şart
bütün harikzedeleri nazaridikkate almak lâzım gel
seydi, mübadeleye tabi bir muhaciri şehirlerde iskân
ihtimali hiç kalmazdı. Çünkü mübadeleye gayri tabi
muhacirin içinde de, harikzdelgân içinde de erbabı
refah ve yesar pek çoktur. Yüz bin liralık iki yüz bin
liralık iş yapanlar vardır. Bunları da eğer harikzede
ler sınıfında iskân etmiş olaydık mübadeleye tabî mu
hacirini iskâna mahal kalmazdı.
DOKTOR RİZA NUR BEY (Sinop) — Daha ev
vel mübadele olanlara verilmelidir. Onlar takdim edil
melidir.
İMAR VEKİLİ REFET BEY (Devamla) — Ha
rikzedelerin kamilen çıkarılmadıklarını da arz edece
ğim. Delil de kendi mıntıkalarına ait olacaktır.
Esat Efendi harikzede sıfatiyle sakin oldukları
haneyi henüz tahliye buyurmamışlardır.
ESAT EFENDİ (Menteşe) — Efendim; İskân
olunduğum haneyi kendim tahliye etmişimdir: Reis
Bey müsaade ediniz.
Arkadaşlar! Mübadele, İmâr ve İskân Vekaletinin
ilgası Meclisin ve Hükümetin kanaati dahilinde oldu
ğu cihetle Mübadele Vekilinin sözlerine karşı cevap
larım pek uzun olduğu, hatta harikzedelerden üç gün
den beri almış olduğum telgraflar, sonra Bursa mıntı
kasından zevci Balkan Harbinde şehit düşmüş, Hafız
Süleyman ve Neşet Efendi namında iki biraderi de
İstiklâl Harbinde şehit olmuş bir kadının Vali Vekili
nin ayaklarına kapanarak ancak iki gün müsaade al
dığı haneden çıkarılmak istendiği ve daha bir çok şey
ler bulunduğu halde bir şey söylemiyeceğim. Onun
için suallerimin cevabına bendeniz güldüm. İstizahı
.keyfiyet ediyorum, ariz âmik görüşelim. Öyle müba
dele, İmâr ve İskân Vekâletinin ilgasiyle işin içinden
sıyrılacak olsak arkadaşlar, mesuliyetten
kendimizi
kurtaramayız. Hani bizim bir Teşkilâtı Esasiye Kanu
numuz vardır. Onun 61 nci maddesinde Divanı Âlî
teşkil olunacaktı? Vekillerimiz
mesuliyetten azade
midirler? Onlar ne yaparsa keramet, ne işlerse adalet
midir? Arkadaşlar! anın için Vekil ile uzun uzadiya
anlaşalım.

5 — İSTİZAHLAR
/.

—Menteşe Mebusu Esat Efendinin;

Muhacirin

muamelesi ve İmâr harekâtı hakkındaki suali ine, Mü
badele, İmar ve İskân Vekili Re jet Beyin verdiği ce

vabı kâfi görmediğinden,
takriri (6/18 ikinci sene)

istizaha kalbeylediğine

REİS — Takriri okutuyorum.

dair
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Riyaseti Celileye
Suallerime verilen cevap kâfi değildir. Meselenin
ehemmiyetine mebni mucibi istizah olduğundan isti
zahı keyfiyet eylerim efendim.
Menteşe Mebusu
Esat
REİS — Efendim; Esat Efendinin istizah takriri
ni kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Aksini reye ko-
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yuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul edilmiştir. Vekil Bey kabul ediyorlar, gelecek cel
sede istizaha devam edilecektir.
Efendim! Zonguldak Mebusu Halil Beyin bu mü
nasebetle bir sual takriri vardır. Alelusul Vekili aidi
ne tebliğ edeceğiz, Bolu Mebusunun bir sual takriri
vardır, onu da alelusul tebliğ edeceğiz.

6 — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD
1. — Hizmeti maksureye tabi mektepler hakkında
ki 26 Kânunisani 1340 tarihli Kanunun ikinci madde
sinin liseler kaydından Maarif Vekâletince bir devre
li lisedir anlaşüdığı halde müdafaai Milliye Vekâle
tince mezkûr kayıttan yalnız tam devreli liseler kay
dından yalnız tam devreli liseler kasdedilmekte oldu
ğundan, bu cihetin tefsirine dair Başvekâletten mev
rut (31260) numaralı tezkere ve Maarif Encümeni
mazbatası
REİS — Efendim; hizmeti maksureye tabî mek
tepler hakkında Maarif Encümeni mazbatasının müzakesine başlıyoruz :

maktadır. Şu tarzı telakki ve tatbik bir çok gençlerin
hizmeti maksure hakkından mahrumiyetini intaç et
mekte olduğu ve meselenin tefsire arzı ihtiyaç ettiği
Maarif Vekâleti Celilesinden izbar kılınmaktadır. Te
mini muktezasına müsadei devletlerini istirham eyle
rim, efendim.
Başvekil
ismet
Ankara
21 . 4 . 1340
Maarif Encümeni Mazbatası
Riyaseti Celileye

Türkiye Cumhuriyeti
Başvekâlet
Kalemi Mahsus Müdüriyeti
Adet
6

Ankara
9 . 4 . 1340

1561
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
21 Şubat 1337 tarihli ve 401 numaralı kanuna
müzeyyel 26 kânunisani 1340 tarihli kanunun ikinci
maddesinde lise veya muadili veya medarisi ilmiye
nin sekizinci ve darülhilâfenin talî kısmını ikmal et
miş olanların hizmeti maksureye tabi olacakları mez
kûrdur. 29 Nisan 1330 tarihli Mükellefiyeti Askeriye
Kanununun kırk ikinci maddesinin ikinci fıkrasında
mekâtibi sultaniye ile yedi senelik idadi mezunlarının
ve bu mekteplerin son iki sene müdavimlerinin hiz
meti maksureye tabi bulunacakları muharrerdir.
Yedi senelik idi tahsil hizmeti maksure hakkını ih
raz için kâfi geldiğine göre salifülarz 26 kânunisani
1340 tarihli kanunun ikinci maddesinin liseler kaydın
dan Maarif Vekâleti Celilesince bir devreli liseler an
laşıldığı halde Müdafaai Milliye Vekâleti Celilesi lise
kaydından yalnız tam devreli liseleri kastetmekte ve
Ahzı asker şuebatınca da bu yolda muamele yapıl-

21 Şubat 1337 tarihli ve 401 numaralı kanuna mü
zeyyel 26 Kânun sani 1340 tarihli kanunun ikinci
maddesiyle 29 Nijsa.n 1330 tarihli Mükellefiyeti Aske
riye Kanununun kırk ikinci maddesinde hizmeti mak
sureye tabi olan talebenin derecei tahsilleri hakkın
da gösterilen kuyut arasındaki mugayeretten dolayı
Maarif ve Müdafaai Milliye Vekâletlerince tatbikat
ta itilâf edilmediğinden bu babattaki mevaddı kanuniyenin tefsiri hakkında Başvekâleti Celiled'en yazılan
9 . 4 . 1340 tarihli tezkere encümenim izce mütalâa ve
tetkik edildi.
Tezkere müeddasına nazaran mucibi ihtilâf olan
nokta muhhar kanunda istimal edilen (liseler) tabiri
dir. Maarif Vekâleti bu kaydın bir devreli liselere de
şümulü olduğunu iddia ettiği halde Müdafaai Milli
ye Vekâleti maksadı kanunun yalnız tam devreli li
selere aidiyetini kabul etmektedir. Mükellefiyeti As
keriye Kanununun sonradan neşrolunan kanuna mu
gayir ahkâmı mülga olduğu cihetle bundaki yedi se
nelik idadi kaydının mevzubahis edilemiyeceği derkârdır. Bununla beraber her iki kanunun dikkatle mu
kayesesi 26 kânunisani 1340 tarihli kanunu müzeyyelinde zikroîunan liselerin eski mektebi idadilere mu
adil olan bir devreli liselerden başka bir şey olma
dığını gösterir.
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Son kanunun tanziminde nazarı dikkate alınan
maksadın bilhassa mülga medarisi ilmiye ile darülhilâfe talebesinden hizmeti maksureye tabi olmaları
lâzım gelenîerin derecei tahsillerini tesbitten ibaret
olduğu Meclis Heyeti Umumiyesinde ceryan eden
müzakeratın zabıtlarından anlaşılıyor.
Bundan me
darisi ilmiyenin sekizinci sınıfı ve dariilhilâfenin tali
kısmını ikmal eden talebenin hizmeti maksureye tabi
olduğu mezkurdur.
Mülga medarisi ilmiyenin sekizinci senesi tedri
sat itibariyle bir devreli liselerin son sınıfından aşağı
olduğu gibi evvelki kanunda hizmeti maksure hakkı
nı ihraz için yedi senelik idadi tahsilinin kâfi görül
mesi de Maarif Vekâletinin noktai nazarını teyit et
mekte bulunduğundan ona göre ifayi muamelenin
münasip olacağı müttefikan kabul edilmiştir.
Maarif Encümeni Reisi
Mazbata Muharriri
Biga
Karahisansahip namına
Samih Rifat
Veli Çelebi
Kâtip
Âza
Karahisansahip
Burdur
Bulunmadı
Hüseyin Baki
Âza
Âza
Konya
K angın
Eyüp Sabri
Mehmet Rifat
Âza
Konya
Naim Hazım
Maarif Vekiii Vasıf Bey (Saruhan) — Efendim!
Hizmeti maksure hakkını tespit eden kanun, yalnız
lise mezunları ile lise muadili mektepler mezunları
na bu hakkı bahsetmiştir. Bunun içindir ki bu sene
çok müşkülâta maruz kaldık. Bir kere mekteplerin
liseye teadülünü göstermek imkânı yoktur.
Matumu alinizdir ki, liselerin tahsili başkadır ve onlar
Darülfünuna talebe irsal etmekle mükellef müesse
selerdir. Fakat diğer taraftan nisbeti tahsiliyesi yük
sek ve hizmeti maksure hakkını haiz olması lâzım
gelen mektepler vardır ki tarzı tedrisatı itibariyle,
müfredat itibariyle bunların liseye derecei muadele
tini tespit etmeye imkân yoktur. Nitekim Ziraat mek
tepleri vardırki derecei tahsilleri talidir. Oradan me
zun olan efendiler tali derecede tahsil sahibidirler.
Fakat Müdafaai Milliye Vekâleti Vekâletiacizine
sorduğu zaman (liselere muadildir) diye cevap ver
mek imkânını bulamayorum. Çünkü Ziraat mektep
lerinde okunan dersler, meslekî derslerdir. Liselerde
ise büsbütün başka mahiyette bir tedrisat vardır.
Bu, bir çok müşkülâtı mucip olmaktadır. Bu noktai
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nazardan bu mazbatanın kabulü ile, meselenin hal
ledileceği zannetmiyorum. Bu mazbata yalnız bir
devreli liselerden bahsetmektedir ki bunun gibi da
ha bir çok meslek mektepleri vardır;
Heyeti Celileden rica ediyorum; hizmeti maksu
re sınıfını tesbit edecek bir kanunu tensibi âlilerine
arz edeyim, Ziraat ve Müdafaai Milliye Vekâletleri
ile temas edeyim. Ondan sonra Maarif Vekâletince
umumî bir kanun hazırlansın ve hizmeti maksure
sıfatını haiz olan mezunlar kimlerdir, heyeti umumiyesi tespit edilsin ve Heyeti Celilenize sevk edeyim.
Böyle bir kanun tespit edildiği taktirde mesele hallo
lur. (Gürültüler)
HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ (İsparta) — Efendim; şimdi muamele görecekler vardır, kanun
yapılıncaya kadar bu adamlar ne olacaktır?
ZİRAAT VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY (İz
mir) — Zaten bu sene mekteplerin programı yapıl
mıştır. Kanun meselesi değil, mektep meselesidir.
Bunu neticede görüşelim, şimdi tefsir edelimde..
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim;
bendeniz de ayni şeyi söyleyeceğim, Maarif Vekili
Beyin buyurdukları başkadır, onu düşünsünler, ter
tip etsinler, Meclise teklif etsinler. Silâh altında bir
çok evladı vatan vardır, bunu kendileri daha iyi bi
lirler, bu tefsirin bir an evvel çıkması lâzımdır. Bina
enaleyh şimdi bu tefsiri kabul edelim, ondan sonra
arzu ederlerse bir kanun getirirler, o ayrı iş, bu ay
rı iş!...
MAARİF VEKİLİ VASIF BEY (Saruhan) —
Efendim! Bendeniz bu tefsirin kabulüne muhalefet
edecek vaziyette değilim. Zaten bundan sonra Maa
rif Vekâleti de getiremez. Bu mazbatanın kabulü tak
dirinde Maarif Vekâletinin noktai nazannea mese
le halledilmiştir.
Diğer vekâletler ayrı teklif getirebilirler.
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Tabiî!..
MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim: Maarif
Vekâleti ile diğer vekâletler arasında muhalefet var
dır. Maarif Encümeni meseleyi tetkik etmiştir, Mü
dafaai Milliye Encümeni de meseleyi tetkik etmeli
dir. İki tarafın tetkikatını da anlatayım, ondan son
ra karar verelim.
. AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Maarife taal
luk eder, Müdafaai Milliye taalluku yok!..
FERİDUN FÎKRİ BEY (Dersim)
sarihtir efendim.

—

Mesele
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ADLİYE VEKİLİ MUSTAFA
NECATİ BEY
(İzmir) — Efendim; bu sene. Adliye meslek mektep
leri açıldı, burada dört yüz, beş yüz talebemiz var
dır, bunların hepsi hizmeti maksureye tabi olan ar
kadaşlardandır. Bunların vaziyeti de meçhuldür, bu
tefsirin hepsini şâmil olması için bir- vaziyete koy
mak icap eder. Eğer müsaade buyurulursa bunu bu
gün mevzuubahis edelim ve meseleyi halledelim. Fa
kat bunda her vekâlete taalluk eden mesail vardır
ve her vekâlete taalluk hususatı camidir. Bunlar da
ilâve edilsin ve bu tefsire ithal edilsin.
İBRAHİM SÜREYYA BEY (İzmit) — Evvelâ
aranızda görüşünüz, daha iyi olur efendim.
F E R İ D U N FİKRİ BEY (Dersim) — Adliye Ve
kili Beyin mütalâasına cevap vereceğim.
REİS — Buyurunuz efendim.
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) .—
Başvekâletten gelen teklif vazıhtır.

Efendim,

Bir vekâlet liseyi başka manada, diğer vekâlet
başka bir manada anlıyor. Mevzubahis olan madde
bundan ibarettir. Gerek Ziraat ve gerek Adliye Ve
kili Beyefendinin buyurdukları şey başkadır. (Nasıl
sesleri) Evet başka başka şeylerdir ve dermeyan bu
yurdukları keyfiyet ayrı ayrı şeylerdir. Kendileri bu
tefsirin vüruduna intizaren mütalâalarını. Kendileri bu
kadar bekletmemeliydiler. Kendileri şimdi de teklif
edebilirler. Onu şu dakikada teklif edebilirler. Bu
teklif 26 kânunisani 1340 tarihli kanunun ikinci mad
desindeki lise tabirinin, mefhumunun,
manasının
tesbitine taalluk ediyor. O mesele başka, bu mesele
başkadır. Binaenaleyh, bunları bir birine karıştırma
yarak sarih bir surette Maarif Encümeni mazbatası
nın kabulü ile silâh altında bulunan bir çok evlâdı
vatanın vaziyetlerinin tayin ve tespit edilmesini teklif
ve rica ederim. Bunlar silâh altında mı kalacaklar,
yoksa tahsillerine devam edecekler midir? İşte keyfi
yet bunun tespitinden ibarettir. İşi uzatmağa mahal
yoktur. (Doğru sesleri)
RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim; zabıt ceri
deleri açılırsa görülür ki, bu meseleler kanunun esna
yı müzakeresinde görüşülmüştür. Mevzubahis olmuş
tur ve denilmiştir ki: Liseler ne olacak, bunlardan
maksat nedir? İdadiler nasıl olacaktır? Bunların ka
çıncı sınıfları liselere muadildir? Gibi şeyler mevzu
bahis olmuştur. Fakat o zamanda bugünkü gibi o ka
nun müstaçelen çıktığı içindir ki; bakınız bizi bir çok
müşkülât karşısında bıraktı. Arz ettiğim gibi böyle
müstaçelen bir kanun çıkarsa arkasından derhal bir
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tefsire ihtiyaç hasıl olur. Yarın böyle bir tefsir gelir
oda alelacele çıkarsa bu sefer Hükümet tekrar bura
ya gelir. Ve (bu iş nasıl olacaktır) der. Hulâsa bir ka
nun ikinci bir tefsir gibi işlerle Meclis mütemadiyen
meşgul olur ve ilânihaye de meşgul olmaklığımızı
icap ettirir. Binaenaleyh Vekil Beylerin dedikleri gi
bi bunu iki gün zarfında esaslı bir surette tespit etsin
ler ve üç gün sonra bize getirsinler. Biz de burada
esaslı bir surette serian müzakere ederiz. Daha iyi ve
daha esaslı olur. Hulâsa her gün bir tefsire maruz
kalmayalım. Bu doğru değildir. (Doğru sesleri)
VEHBİ BEY (Kafesi) — Efendim; hizmeti mak
sureden istifade edecekler hakkında
birinci Büyük
Millet Meclisinden çıkan kanun o zamanın mekteple
rine göre idi ve onların teşkilâtına göre yapılmıştı.
Şimdi ise mekteplerin teşkilâtında bir çok tadilât ya
pıldı ve bir çok mektepler vücude getirildi, tesisat
yapıldı. Ezcümle Ziraat Mektepleri. Ziraat Mektep
lerinden çıkan bir çok efendiler bu mekteplerde mu
allim oldukları halde Orduda nefer sıfatiyle istihdam
ediliyorlar ve bunları mekteplerden alarak silâh altın
da bulunduruyorlar. Eğer burada hizmeti maksureyi
tefsir ediyorsak, kimlere şâmil olacağını umumî bir
surette tefsir etmek lâzımdır. Bu mesele, memleketin
hayatı esasiyesi ve ilk evvel terakki etmesi lâzım olan
Ziraat mekteplerine de müteâlliktir ve memleketin en
mühim meseailinden olan
Ziraate de müteâlliktir.
Binaenaleyh, o meslekte bulunan gençlerin tahsilleri
de ortatedrisata ait olduğunu vekili aidi burada ifa
de etti. Onun için Ziraat Mektepleri meselesi de hal
ledilmeli, diğer mektepler meselesi de halledilmelidir.
Bilhassa meslek mektepleri. Binaenaleyh karar altına
alırız, iki gün zarfında tespit edilsin, biz de tetkik ede
riz, çıkarırız. Bir daha, üç daha tefsir edip durmaya
lım. Bunu Encümene tevdi edelim. Hizmeti maksu
reden, mevcut mekteplerden hangi mektepler istifa
de edecekse bunu tespit etsinler ve bize getirsinler.
Biz de bir kararla çıkarırız. Bu mektepler talebesinin
silâh altında olduklarından bahsediliyor. Hepsi silâh
altındadır. Yani diğer istifade edilmesi lâzım gelenler
de silâh altındadır. Binaenaleyh bir kısmı hakkında
başka türlü, diğer bir kısmı hakkında başka türlü
muamele yapmak doğru değildir. Umum hakkında
seyyanen tefsir edilmesi taraftarıyım.
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim,
muhtelifünfih olan mesele lise meselesidir. Bu mese
leyi hal için encümenin tefsirinin reye konulması lâ
zımdır. Adliye Meslek mektebi, Maliye meslek mek
tebi ayrı meseledir. Tefsire girmez. Ayrı bir kanun
ister.
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MAARİF VEKİLİ VASIF BEY (Saruhan) —
Efendim, bir defa bu kanunun tefsiri kabul edilme
miştir, diye silâh altında bulunan efrat yoktur. Bu
tefsirde kabul edilse yine silâh altında bulunacaktır.
Fakat hizmeti maksure hakkını haiz olarak buluna
caktır Yani bir arkadaşımızın ifade buyurduğu vecihle bu efendiler terhis edilmiyecektir. Bu tefsir çıkar
çıkmaz silâh altından kurtularak mekteplere gelecek
değildir. İkincisi lise meselesi, arz etmiştim Muallim
mektepleri vardırki, Maarif Vekâleti (Bunlar liseye
muadildir) demiştir ve bu suretle Müdafaai Milliye
ile anlaşarak bunların mezunlarının hizmeti maksure
hakkını haiz olduğunu kabul ettirmiştir. Fakat Ziraat
ve Ticaret mektepleri gibi diğer meslek mekteplerini
kabul ettirmeğe imkân yoktur. Şunu da Heyeti Celileye arz etmek istiyorum ki, netice itibariyle bu mek
teplerin derecei muadeleti vekâleti aciziye sorulmak
tadır. Müdafaai Milliye Vekâleti daima Maarif Ve
kâletinden soruyor ve diyor ki, bunun derecesi ne
dir? Liseye muadil midir? Diyor. Tabiî buna karşı
bizde cevap veremiyoruz. Ve bittabi bu hal karşısın
da bir çok gençler mağdur oluyor. İkincisi; bir dev
reli lise tabiri Ortamekteplerden ibarettir. Büyük li
seler ancak 13 liseden ibarettir. Bendeniz kanaatimi
tekrar arz ediyorum.
Gerek Muallim
mektepleri
mezunlarının, gerek orta liseler mezunlarının, tali
tahsil mektepleri mezunlarının, hepsinin birden hu
kukunu temin etmek için iki üç gün müsaade buyu
rursanız, encümenle beraber tetkik eder ve umumu
na şümulü olmak üzere mesele halledilir. İki üç gün
lük bir istical ile sakat bir şey yapmak doğru değil
dir zannederim. (Doğru sesleri)
REİS — Söz isteyen varmı? (Hayır sesleri) müza
kereyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın.. Müzakereyi
kâfi görmeyenler lütfen el kaldırsın.. Müzakere kâ
fi görülmüştür.
Muhtar Beyin usule dair bir teklifi vardır. Bu tef
sir, Mükellefiyeti Askeriye Kanununu son tadil eden
bir tefsir olduğu için bunun Müdafaai Milliye Encü
menine havalesini teklif ediyor. Liseler tabirinin tef
siri eski kanundaki ahkama tesir edecektir. Binaena
leyh usul hakkında evvelâ reyinizi istifsar edeceğim.
Müdafaai Milliye Encümeninin, de iştirak etmesini
kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Aksini reye vaz
edeceğim; Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul edilmiştir.

bul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmemiş
tir.
Maarif Encümeninin mazbatasını aynen reyi âli
lerine vazediyorum, kabul edenler lütfen el kaldırsın.
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edildi.
2. — 1339 senesi Sıhhiye Bütçesinin tahsisatı fev
kelade faslından mecburî hizmete tabî etibba zamaimi ve Tıp talebesi masarifi için açılacak
fasıllara
(10 145) liranın nakline dair Sıhhiye ve Muaveneti
İçtimayi Vekâleti tezkeresi ve Muvazeneyi
Maliye
Encümeni mçzbatası :
REİS — 1339 senesi Sıhhiye bütçesinin tahsisatı
fevkelade faslından mecburi hizmete tabi etibba zamaimi ve Tıp talebesi masarifi için açılacak fasıllara
(10 145) liranın nakline dair muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası var, okunacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti Umuru
Sihhiye ve Muaveneti İçtimaiye
Vekâleti Muhasebeciliği,
878
76
Türkiye Büyük Millet Meclisi Muvazenei
Maliye Encümeni Riyaseti Âliyesine
Etibbanın hizmeti mecburesi
hakkında Meclisi
Âlice kabul buyurulan kanunun üçüncü maddesi mu
cibince bir kararname ile tepit edilecek mahaller etibbasına maaş ve tahsisatı fevkalâdelerinin bir misline
kadar aledderecat ita edilecek zamaim için bütçede
bir faslı mahsus mevcut olmadığından, derdesti tan
zim olan mezkûr kararnamenin tasdikini müteakip
zamaimi mezkûrenin itasına imkân hâsıl olmak üze :
re Sıhhiye bütçesinin üç maddeden ibaret bulunan
184 ncü faslına dördüncü (Etibba zamaimi) olarak
bir madde ilâvesi veyahut (5/193) namiyle yeniden
bir fası kuşat edilerek mezkûr bütçenin 193 ncü Tah
sisatı fevkelade faslı eyyamı haliyesi tasarrufatından
(35 090) liranın mezkûr madde veya fasla nakil ve
ilâvesi hususunun tahtı karara alınarak Başvekâleti
Celile vasıtasiyle Maliye Vekâletine ve Divanı Mu
hasebat Riyaseti ile vekâleti aciziyeye tebligat icra
buyurulmasını rica eylerim.
21 Teşrisani 1339

Vekil Bey tefsir lâyihasının; müstacel bir kanun
lâyihasının ihzarına kadar tehiri müzakeresini
tek
lif ediyor. Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Ka
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Sıhhiye ve Muaveneti İçtamiye Vekili
Doktor Refik
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Bir aylık ihtiyaç mukabili olarak nakli için muktazi lâyihai kanuniye tanzim edilmiştir. Müstacel ruznameye ithaliyle kabulü Heyeti Umumiyeye arz olu
nur. 2 . 2 . 1 3 4 0
Muvazeni Maliye
Encümeni Reisi
Mazbata Muharriri
Saruhan
Gaziantep
Reşat
Ali Cenani
Kâtip
Aza
Aza
Maraş
İsparta
Tahsin
Mükerrem
Aza
Denizli
Mazhar Müfit

Aza
Bursa
Osman Nuri

Aza
Sivas
Rahmi

Aza
Gaziantep
Ahmet Remzi
Aza
Konya
Kâzım Hüsnü

1339 Senesi Sıhhiye Bütçesinin Tahsisatı fevkelâde faslından mecburî hizmete tabî etibba zamaimi ve
Tıbbiye talebesi masarifi için açılacak fasıllara
(10 145) liranın nakline dair lâyihai kanuniye
Madde 1 — 1339 Senesi Sıhhiye Bütçesinin 193
ncü Tahsisatı fevkalâde faslından (10 145) liranın bittenzil bundan (8 525) lira mecburî hizmete tabî etibba
zamaimi ve (1 620) lira Tıbbiye talebeleri ibate, iaşe,
ilbas masrafları namlariyle açılacak (b/193), (c/193)
fasıllarına naklolunmuştur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Muvazenei Maliye Encümeni
171
Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası
«Esbabı Mucibe»
Etibbanın hizmeti mecburesi hakkında 8 teşrini
evvel 1339 tarih ve 369 numaralı kanunun üçüncü
maddesi mucibince Sıhhiye Vekâletince tepit ve ilân
edilecek mahallere tâyin olunacak tabiplere maaş ve
tahsisatı fevkelâdeleri mecmuunun
nısfından nok
san olmamak üzere verilecek zam için bütçede muay
yen tahsisat mevcut olmadığından 1339 senesi Sıhhi
ye bütçesinin 193 ncü Tahsisatı fevkelâde faslı eyya
mı haliye tasarrufatından (35 000) liranın bu husus
için açılacak faslı mahsusa tefriki Sıhhiye Vekâleti
nin 20 teşrinisani 1339 tarihli tezkeresinde talep edil
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mesi üzerine keyfiyet Sıhhiye Vekili huzuruyle müza
kere olundu.
Salifüzzikir kanunun üçüncü maddesi mucibince
zammı muhassasat verilmesi icap eden 156 mahal bu
lunup, bunlara şehrî 825 lira zam verilmesi icap ettiği ve hükümetin lüzum göstereceği muhallerde üç
sene hizmet edeceklerini elyevm müteahhit 54 tıp ta
lebesi mevcut olup bunların leylî ikmali tahsil masraf
ları için beheri otuz liradan kezalik şehrî 1 620 li
raya ihtiyaç bulunduğu anlaşılmasına ve fasıldan fas
la nakli muhasasat bir kanuna mütevakkıf bulunma
sına binaen 1339 senesi Sıhhiye bütçesinin 193 ncü
Tahsisatı fevkelâde faslı eyyamı haliye tasarrufatın
dan 10 145 liranın tenzili ile bundan 8 525 lirasını
mecburî hizmete tabî etibba zammiyatı ve 1 620 lira
sının tıbbiye talebeleri ibate ve, iaşe, ilbas masrafla
rı namları ile açılacak
(b/193), (c/193)
fasıllarına
Madde 2 — İşbu kanun tarihi neşrinden muteber
dir.
Madde 3 — İşbu kanunun icrasına Maliye, Sıh
hiye ve Muaveneti İştimaiye Vekilleri memurdur.
REİS — Efendim, lâyihai kanuniyenin heyeti
umumiyesi hakkında söz istiyen varmı? (izahat ver
sin sesleri)
Efendim, Sıhhiye Vekili Bey yok.
Muvazenei
Maliye Encümeni de izahat vermiyor. Tensip buyu
rursanız Sıhhiye Vekilinin huzuriyle müzakere etmek
üzere diğer celseye talik edelim. (Hay hay sesleri)
3. — İstanbul limanının umuru idare ve inzibatı
hakkında (11306) numaralı kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Adliye Encümenleri
Mazbatalari:
REİS — Efendim, ruznamemizde İstanbul lima
nının umuru idare ve inzibatı hakkında İcravekilleri
Heyeti Riyasetinden mevrut (1/306) numaralı
ka
nun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Adliye Encü
menleri mazbataları var» müzakere edeceğiz. Fakat
Müdafaai Milliye Vekili dahi hazır bulunamıyor. Bu
kanunu da tehir etmek mecburiyetindeyiz.
MEHMET VASFİ BEY (Bolu) — Efendim, bu
nu müzakere edelim.
REİS — Efendim, Ticaret Vekili Bey tehirini ta
lep etmişlerdir. Onun için tehir ediyoruz.
RAHMİ BEY (İzmir) — Efendim, bu teklifi ka
nuninin Ticaret Encümenine havalesi lâzımdır.
REİS — Efendim, Vekil Bey bu lâyihanın tehi
rini talep etmişlerdi. Ticaret Encümeni de lâyihayı
tetkik etmek üzere talep ediyor. Şu halde lâyihayi
Ticaret Encümenine tevdi ediyoruz,
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4. — Hükkâm ve Memurini Adliyenin usulü inti•hap ve tayinlerine mütedair kanunun sekizinci mad
desinin tadili hakkında (1/428) numaralı kanun lâyi
hası ve Adliye Encümeni mazbatası.
REÎS — Efendim, hükkkâm ve memurini adliye
nin usulü intihap ve tayinlerine dair olan mazbata
•okunacaktır :
Adliye Vekâletinden Başvekâlete irsal kılınan tez
kere sureti:
Başvekâleti Celileye
Mertebei ulâ memurları canibinden vuku bulan
^müracaat ve maslâhaten görülen lüzum ve icap üze
rine Adliye Encümenlerince imtihanları icra edilen
ketebeye ait evrakın tetkikine ve imtihana memur
olan heyeti mümeyyize, hükkâm ve memurini adliye
nin usulü intihap ve tayinleri hakkındaki kanunun
sekizinci maddesinde muharrer olduğu veçhile öte
den beri üçü erkânı adliyeden ve ikisi Mektebi Hu
kuktan fıkıh ve kavanin tedris eden mualimlerden
olarak beş zattan teşekkül etmekte olmasına ve eyer
ci eyyamı ahirede Meclisi Âliî Millî Azayı Kiramı
meyanında bulunan Darülfünun
Müderrislerinden
Yusuf Kemal Beyefendi heyeti mümeyyizede bulun
durulmak üzere hükmü kanunun muhafazasına ça
lışılmış olup ,ancak Müderrisini müşarünileyhimin
vazaifi mühimmei asliyeleri bu gibi işlerle uzun boy
lu iştigale gayrı müsait bulunmasına mebni aylardan
beri münhal olan bir çok memuriyetlere intihap ve
tayin olunabilmek üzere imtihanları icra kılınmış olan
memurini mumaileyhime ait imtihan evrakının berveçhi maruz tahassul eden müşkülât sebebiyle tetki
kine imkân bulunamaması, kendilerinin şikâyetlerini
davet etmekle kalmayıp mesalihi naşı ihlâl ve binnetice hukuku halkı izrar etmekte bulunmuş olmakla
ba'dezin heyeti mümeyyizenin ekseriyeti itibariyle
Darülfünun mezunlarından olan vekâlet erkânından
üç zattan teşkili maksadı kanunu temine kâfi görül
düğünden kanunu mezkûrun salifülarz sekizinci ve
dokuzuncu maddelerinin sureti tadili hakkında ka
leme alınan lâyihai kanuniye leffen takdim kılındı.
Ifayi muktezası menutumüsaadei samiyei vekâlet
penahileridir, efendim.
15 Cemaziyelâhir 1342 ve 23 Kanunisani 1340
Adliye Vekili
Seyit
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Türkiye Cumhuriyeti
Başvekâlet
3 . 1 . 1340
Kalemi Mahsus Müdüriyeti
Adet
6
481
Başvekâletin Tezkeresi
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
Hükkâm ve memurini adliyenin usulü intihap ve
tayinlerine mütedair kanunun sekizinci maddesinin
tadili hakkında Adliye Vekâleti Celilesince tanzim
olunup îcravekilleri Heyetinin 30 . 1 . 1340 tarihli
içtimaında ledettezekkür Meclisi Âliye arzı takarrür
eden lâyihai kanuniye ve bu baptaki esbabı mucibeyi havi tezkere sureti musaddakkası leffen takdim
kılınmıştır. Muktezasının ifasına müsadei Riyasetpenahilerini istirham eylerim efendim.
Başvekil
İsmet
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Adliye Encümeni
103

Ankara
13 . 2 . 1340

Adliye Encümeni Mazbatası
Riyaseti Celileye
Hükkâm ve memurini Adliyenin usulü intihap
ve tayinlerine mütedair 22 Şubat 1303 tarihli karar
namenin sekizinci ve dokuzuncu maddelerini muaddil Heye'ti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye kıraat
ve Adliye Vekili Seyit Beyin huzuriyle tetkik edildi.
İdarei Müstebide zamanında tanzim edilerek takallübü edvara rağmen tatbik edilegelmekte olan mez
kûr kararnamenin hayatı adliyemiz için bazı fevait
temin ettiği ve ezcümle mensubini adliyenin nisbî bir
masuniyeti hukukiyeden müstefit olmalarını temin
eylediği muhakkak ise de memleketimizin yeni ve
feyyaz bir hayata başladığı şu sıralarda artık 1303 ta
rihli ve mahdut bir fikirle tanzim edilmiş bir karar
nameye hükkâm ve memurini adliyenin mukedderatmır\ tevdi etmekte devam hiç bir veçhile caiz değildir^
Hâkimlerimizin usulü intihap ve tayinine mütedair
esaslı ve etraflı bir kanuna ihtiyacı âcil vardır. Bu
noktai nazardan encümenimiz böyle kavanini mev-
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cudenin maddelerini müteferrik surette tadile matuf
olan tekâlife karşı hissettiği ademi memnuniyeti bir
kere daha tekrar etmekle beraber 1340 senesi zar
fında hükkâm ve memurini adliyenin usulü intihap
ve tayini hakkında tetkikatı cedide mahsulü bir lâyihai kanuniyeye muntazır bulunduğunu ehemmiyet
le arz etmeyi vecibeden addeyler.
Heyeti Vekile teklifine gelince: Martebei ula me
murları canibinden vuku bulan müracaat ve maslahaten görülen lüzum ve icap üzerine adliye encümenle
rince imtihanları icra edilen ketebeye ait evrakın tet
kikine ve imtihana memur olan heyeti mümeyyizeye
hükkâm ve memurini adliyenin usulü intihap ve ta
yinleri hakkındaki kararnamenin sekizinci maddesin
de muharrer olduğu veçhile ötedenberi üçü erkânı
adliyeden ve ikisi Mektebi Hukukta fıkıh ve kavanin
tedris eden muallimlerden olmak üzere beş zattan te
şekkül etmekte ise de elhal Ankara'da
Darülfünun
mevcut bulunmadığı cihetle bu
maddenin imkânı
tatbiki kalmadığı meydanda olduğundan Heyeti Vekilenin teklifi kabul edilmediği halde bir çok muemelâtı imtihaniyenin yüzüstü kalmakta devam edeceği
aşikârdır. Encümenimiz bu ciheti nazarı itibara alarak
heyeti vekile tadilâtını kabul eylemiş olmakla Heye
ti Umumiyeye arz olunur.
Hükümetin Teklifi
Kanun Lâyihası
Madde 1. — Hükkâm ve memurini sairei adliye
nin usulü intihap ve tayinlerine dair olan 22 Şubat
1303 tarihli kanunun sekizinci ve dokuzuncu mad
deleri berveçhiatı tadil edilmiştir :
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Madde 3 — İşbu kanunun icrayi ahkâmına Adli
ye Vekili memurdur.
30 . I . 1340
Başvekil
İsmet
Seriye Vekili
Mustafa Fevzi

Mudafai Milliye Vekili
Kâzım
Hariciye Vekili
İsmet

Dahiliye Vekili
Ferit
Nafia Vekili
Süleyman Sırrı
Maliye Vekili
Mustafa Abdülhalik

Adliye Vekili
Seyit
Maarif Vekili
İsmail Sefa
Sıhhi ve Muaveneti
İçtimaiye Vekili
Bulunmadı
Mübadele İmar ve
İskân Vekili
Mustafa Necati

İktisat Vekâleti
Vekili
Mustafa Fevzi

Erkâniye Harbiyei Umumiye Vekâleti V.
İsmet
Adliye Encümeninin tadili
Madde 1. — Hükkâm ve memurini sairei adliye
nin usulü intihap ve tayinlerine dair olan 22 Şu
bat 1303 tarihli kararnamenin sekizinci ve dokuzun
cu maddeleri berveçhiati tadil edilmiştir:
Maddei Muaddele 8. — Aynen kabul,
Maddei Muaddele 9. — Zikrolunan heyet imti
han vazifesini icra etmek üzere lâakal haftada bir
defa, riyaset eden zatın daveti üzerine içtima eder.
Bu müddeti içtimai tahvil etmek heyetin rey ve ten
sibine muhavyeldir.
Madde 2. — Aynen kabul

Maddei Muaddele 8. — İmtihana memur olan
heyeti mümeyyize, erkânı adliyeden olmak üzere üç
zattan ibaret olarak intihap ve tayin kılınacaktır. İş
bu heyete içlerinden memuriyetçe kıdemlisi riyaset
eder. Umuru tahririyesini ifa için vekâletten bir kâtip
tayin olunur.
Maddei Muaddele 9. — Zikrolunan heyet, imti
han vazifesini icra etmek üzere lâakal ayda bir kere,
riyaset eden zatın daveti üzerine içtima eder. Bu müd
deti içtimai tahvil etmek heyetin rey ve tensibine muhavveldır.
Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinin ferdasın
dan itibaren mer'idir.

Madde 3. — Aynen kabul
Adliye Encümeni Reisi namına
Kastamonu
Mahir
Âza
Bayezit
Şefik

Mazbata

Muharriri

Dersim
Feridun Fikri
Kâtip
Tetkik Encümeninde mektebi hukuk müdderrisleri;
yerine Adliye Encümenin
den iki azanın bulunması*
reyindeyim
Bozok
Ahmet HamdL
Aza
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27 . 10 . 1340

Bu hususta evrakı imtihaniye aylarca bilâ tetkik
terkedilerek eshabının ızrar edildiği ve o kadar taki
bata rağmen aynı' hal devam etmekte bulunduğu ci
hetle meşguliyeti kesireleri mütehakkık bulunan me
murini muvazzafaya hasrı muvafık olamayacağından
Encümeni Adliyeden dahi iki Mebusun iştiraki su
retiyle evrakın tetkikine lüzum gördüğümden işbu ka
rara muhalifim.
Konya
Mustafa Fevzi
BESİM BEY (Marsin) — Reis Beyefendi. Vekil
Beyefendi bu hususta yeni bir kanunla gelmişti.
ADLÎYE VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY
(İzmir) — Efendim, bu kanun hükkâm ve memurini
adliyenin sureti tayinine ait bir maddeyi ihtiva et
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mektedir. Bu sene zarfında bütün diğer Devletler
kanunlarından da istifade etmek ve bunlardan bazı
mevaddı da esas ittihaz eylemek şartiyle memleke
timizdeki hükkâmın vaziyeti hususiyesini tespit et
mek üzere bir kanun ihzar ettik, bu kanun bir kaç
gün içinde Heyeti Celileye takdim edilecektir. Onun
için bu müddet zarfında mevzuubahis edilmek üzere
Vekâlete iadesini teklif ederim. (Muvafık sedaları)
REİS — Efendim, Vekil Beyan teklifini kabul
edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen
el kaldırsın.. Kabul edilmiştir.
Efendim, mevcudumuz azaldığı için müzakeremi
ze devam edemiyeceğiz. Perşembe günü içtima etmek
üzere celseyi tatil ediyorum.
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