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8 .12 .1340 Pazartesi 

Mündorecat 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI : 

2. — SUALLER, CEVAPLAR : 

1. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; 
Ereğli'de mübadillere ait bulunduğundan, em
vali mfetrükeden olması lâzım gelen kömür ocak
larındaki hukuka Hazinenin ta'kip edilip edil
mediğine ve 63 numaralı Rurriba'ki kömür oca
ğının ferağ muamelesinin sureti ceryanma dair 
Maliye ve Ticaret Vekâletlerinden sual takriri. 

Sayfa 
21 

22,25 

22 

2. — Karesi Mebusu Vehbi Beyin; Büyük 
' Millet Meclisi müzakeratının resmî ceridede neş
redilip edilmediğine ve mezkûr ceridenin han
gi makamlara gönderildiğine dair suali ve Ha
riciye Vekili Şükrü Kaya Beyin şifahi cevabı. 25:26 

3. — EVRAKI VARİDE 22 

22 Teklifler 
1. — Bolu Mebusu Şükrü Beyin; Devlet or

manlarından köylülerin intifa hakkı Kanununun 
İkinci maddesine bir fıkra tezyidine dair tek
lifi Kanunisi, (2/382) 22 

Sayfa 
2. — Kastamonu Mebusu Halit Beyin; 

Amasra'da inşasına başlamış ve kısmen ya
pılmış olan mendireğin ikmali için Nafıa Ve
kâletinin 1341 'bütçesinin faslı mahsusuna 
(250 000) lira vaz'ına dair teklifi kanunisi. 
(2/383) . 22 

3. — Siverek Mebusu Osman Kadri Bey 
ve onsekiz refikinin; memleketleri hudut hari
cinde kalmış olan mücaiftidine arazi temlikine 
dair teklifi 'kanunisi (2/384)* 22 

4. — Trabzon Mebusu Rahmi Bey ve ön
deri: refikinin; Trabzon, Rize ve Giresun Vilâ
yetlerine ithal olunacak mısırın gümrük resmi 
hakkında teklifi kanunisi (2/385) ' 22 

5. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Bey ve 
ondokuz refikinin; Bursa'lı Tahir Beye hide-
matı vataniye tertibinden maaş taih'sisine dair 
teklifi kanunisi (2/386) 22 

Mazbatalar 22 
1. — Ertuğrul Mebusu Doktor Fikret ve 

Dersim Mebusu Feridun Fikri Beylerim; Müba
dele, İmar ve İskân Vekâletinin lâğvıyle mezkûr 
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Sayfa 
Vekâlet vazaifinin müdüriyeti umumiye teşki
lâtı yie Dahiliye Vekâletine devri hakkında 
(2/345), <E/34'6) numaralı teklifi kanunileri ile 
bu bapta'ki (1/517) numaralı kanun lâyihası ve 
Mübadele ve Dahil'iye Encümenleri mazbata
ları. 22 

2. — Muvazenei Maliye Encümeninin; ma
kam maaş ve müteferrikası hakkında (2/19) nu
maralı teklifi 'kanunî ve mazbatası ve tayini 
muameleye mahal olmadığına dair Müdafaai1 

Milliye Encümeni mazbatası. 22 

Tezkereler 23,24 
1. — Harcırah Kararnamesinin muaddel 

36 ncı maddesinin birinci fıkrasının tefsiri 
hakkında Başvekâletten mevrut tezkere (3/322) 23 

2. — Teşkilâtı Esasiye Kanununun 23 ncü 
maddesinin tefsiri hakkında 'Başvekâlet tezke
resi (3/323) 23 

3. — MücadeJei Milliyeye fiilen iştirak eden 
sabık Karahisari'sahip Mebusu îsmail §ükrü 
Efendinin istiklâl madalyası şeridinin (kırmızı -
yeşil)'e tahvili hakkında Büyük Millet Meclisi1 

Riyaseti tezkeresi. 24:25 

Takrirler 23 
1. — İ z m i r Mebusu Osmanzade Hamdı 

Beyin; İzmir - Bergama - Balıkesir yolunun tu
nik u umumiye meyanına ithali temenniyatına 
dair takriri (4/100) 23 

2. — Antalya Me'busu Ahmet Saki Beyin; 
iki şehit validesi olup, son derece sefalet ve za- -
ruret içinde bulunan Ati'ka Hanıma muktazai 
şefkat ve merhametin ifası hakkında temenni 
takriri (4/98) 23 

3. — Kastamonu Mebusu Halit Beyin; Cide 
kazası usulü ziraatında mevcut (Kâhnöbet) usu
lünün ref'i hakkındaki kanun lâyihasının Mec
lise sürati seviki temenniyatına dair takriri 
(4/99) 23 

4. — Tra'bzon Mebusu Abdullah Bey ve rü-
fekasının; Çuhazade Hacı Kadri Efendinin îs-

Sayfa 
tida Encümeninde bulunan arzuhalinin, Mah
subu Umumi Kanununun birinci maddesinin * 
tefrişine mütedair olup, Kavanin ve Muvazenei 
Maliye Encümenlerinde bulunan takririn inta
cından evvel mevkii muameleye konulmamasına 
dair takriri (3/224) 23 

5. — Karasi Mebusu Vehbi Bey ve rüfeka-
sının; yoklamada bilâ mezuniyet mevcut bulun-
mıyanlardan kıstalyevm yapılması hakkında tak
riri. 23 

6. — Karasi Mebusu Vehbi Bey ve rüfekası-
nın; badema öğleden sonra saat birde içtima 
edilmesine dair takriri. 23 

7. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; 
tütün ve sigara kâğıdı inhisarı hakkındaki kanun 
lâyihasının Ziraat ve Muvazenei Maliye En
cümenlerince takdimen ve tercihan müzakeresi 
hakkında takriri (3/225) 23 

Azayı Kiram Muamelâtı 23 
1. — Azayı Kiramdan bazı zevatın mezuni

yetlerine mütedair Divanı Riyaset kararı. 23:24 
4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD : 26 

1. — Senei haliye Evkaf Bütçesinin altıncı 
faslının üçüncü maddesiyle faslı mahsusuna za-
maim icrasına dair (1/535) numaralı kanun lâyi
hası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası, 26: 

29,37:38 
2. — Şûrayı Devlet teşkilâtı hakkında (1/27) 

numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve Mu
vazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 29:32 

3. — Mustafapaşa Kazasının lâğvıyle Resü-
layn Kazasının mücaddeden teşkili hakkında 
(1/479) numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye En
cümeni mazbatası. 32 

4. — Beyoğlu ve Üsküdar Vilâyetlerinin lâğ
vedilerek kaza haline ifrağen idaresi hakkında 
(1/484) numaralı kanun lâyihasıyle bu bapta 
Trabzon Mebusu Ahmet Muhtar Beyin; (2/213) 
numaralı teklifi kanunisi ve Dahiliye Encümeni 
mazbatası. 32:36, 

»>•« 
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BİRİNCİ CELSE 

Bedi Mazakerat Saat : 2,10 

REtS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER ; Ruşen Eşref Bey (Karahisansahip), Ragıp Bey (Zonguldak) 

REtS — Celseyi açıyorum, zabtı sabık hulâsası okunacak : 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI: 

ON YEDİNCİ İÇTİMA 

6 Kânunuevvel 1340 Cumartesi 

Birinci Celse 

Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde biliçtima zab
tı sabık hiUâsası kıraat ve tashihen kabul olundu. 
Evrakı varide ait oldukları mahallere havale edil
dikten sonra İstanbul'da tersane fabrikalarında çalı
şan amelenin yevmiyelerine ve müessesei mezkure-
de sanat mektebi açılmasına dair Zonguldak Me
busu Tunalı Hilmi Beyin sualine Müdafaai Milliye 
Vekili Fethi Beyin; Ankara - Sivas Demiryolu işçi
lerinden Salimoğlu Mehmet hakkında keza Tunalı 
Hilmi Beyin sualine Nafia Vekili Veyzi Beyin cevap
ları istima olundu. Badehu ruznamei müzakerata ge
çildi. Bilumum ormanların fenni surette işletilmeleri
ne dair kanuna müzeyyel lâyihayı kanuniyenin encü
menden gelen muaddel mevadı ledelmüzakere tadilen 
ve Konya Mebusu Eyüp Sabri Efendinin dördüncü 
madde olarak vuku bulan teklifi dahi ilâveten kabul 
edildikten sonra mahsulâtında haslık zuhur eden ma
haller mültezimlerinin tecili tekasitine dair Karahisa-
rı Sahip Mebusu tzzet Ulvi Beyin ve Boyabat yan
gınından zarar gören mültezimlerin aşara olan borç
larının teciline dair Sinop Mebusu Yusuf Kemal Bey 
ve rüfekasının tekliflerine dair Kavanin ve Muvaze
neyi Maliye Encümenleri mazbatasının müzakeresine 
geçildi. Heyeti umumiyesi hakkında kifayeti müzake
re karargir olduktan sonra maddelere geçilmesi ka
bul edilmiyerek lâyiha ret ve teneffüs edilmek üzere 
celse tatil edildi, 

İkinci Celse 
Ekseriyet! olmadığından kuşat edilememiştir. 
REİS — Zabtısabık hülâsası hakkında bir müta

lâanız var mı efendim? 
DOKTOR RIZA NUR BEY (Sinop) — Efendim! 

Evvelki celsede Boyabat yangını ve diğer buna ben
zer mültezimlerin tecili tediyatı için ceryan eden mü
zakerede bir anlaşılmamazlık oldu. Zannediyorumki, 
o mazbatanın ihtiva eylediği o iki meselenin ayrı ayn 
reye vazı lâzım gelirdi, bendeniz bütün rüfekayı ki
ramdan pek rica ediyorum. Bu, Boyabat harikzede-
leri için olan şey ayrıca reye vaz edilsin. Zannediyo
rum ki, bir anlaşılmamazlık ve yanlışlık oldu. Bu
nun tekrar reye vazını rica ve istirham ederim. 

VEHBİ BEY (Karasi) — Müsaade ederseniz bir 
şey arz edeceğim. Efendim! Geçen defa müzakere 
edilen mazbata, Boyabat yangını hakkındaki lâyiha 
en son defa yapılan tadildir. Heyeti Umumiye mü
zakeresinden sonra eğer Heyeti Umumiyece ret ka
bul edilmiş ise ancak bu ret Boyabat meselesine mü
teveccih olurdu. Asıl lâyihanın metnine ait olan kısım 
reye konmamıştır. 

Söz asıl Boyabat yangını meselesi üzerinde kal
mıştır. Diğer kısım reye konmalıdır. 

REÎS — Efendim! Geçen celsede bu mesele hak
kında bir çok rüfeka söz söylediler ve neticede mad
delere geçilip geçilmemesi reye vaz olundu. Madde
lere geçilmesi kabul edilmemiş olmasına binaen he
yeti umumiyesi ret edilmiş demektir. Ayrıca reye 
koymaya hacet yoktur. 

Zabtı sabık hakkında başka mütalâa var mı? 
(yok sesleri) 

Zabtı sabık kemal edilmiştir. 

— 21 — 
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2. — SUALLER 

1. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; Ereğ
li'de, mübadillere ait bulunduğundan, emvali metru-
keden olması lâzım gelen kömür ocaklarındaki hu
kuku Hazinenin takip edilip edilmediğine ve 63 numa

ralı Rumbaki kömür ocağının ferağ muamelesinin 
sureti ceryanına dair şifahi sual takriri. 

REİS — Maliye ve Ticaret vekâletlerine havale 
edilmiştir. 

3. — EVRAKI VARÎDE 

Teklifler 
/ . — Bolu Mebusu Şükrü Beyin; Devlet orman

larından köylülerin intifa hakkı kanununun ikinci 
maddesine bir fıkra tezyiline dair teklifi kanunisi 
(2/382) 

REÎS — Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 

2. — Kastamonu Mebusu Halit Beyin; Amasra'da 
inşasına başlanmış ve kısmen yapılmış olan mendire
ğin ikmali için Nafia Vekâletinin 1341 bütçesinin fas
lı mahsusuna (250 000) lira vazına dair teklifi kanu
nisi (2/383) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 

3. — Siverek Mebusu Kadri Bey ve on sekiz re
fikinin; memleketleri hudut haricinde kalmış olan 
mücahidine arazi temlikine dair teklifi kanunisi 
(2/384) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 

4. — Trabzon Mebusu Rahmi Bey ve on dört re
fikinin; Trabzon, Rize ve Giresun vilâyetlerine ithal 
olunacak mısırın gümrük resmi hakkında teklifi ka
nunisi (2/385) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 

5. — Giresun Mabusu Hakkı Tarık Bey ve on do
kuz refikinin; Bürsa'lı Tahir Beye hidematı vataniye 
tertibinden maaş tahsisine dair .teklifi kanunisi 
(2/386) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. . 

Mazbatalar 
1. — Ertuğrul Mebusu Doktor Fikret ve Dersim 

Mebusu Feridun Fikri Beylerin; Mübadele, İmar ve 
İskân Vekâletinin lâğviyle mezkûr Vekâlet vazaifinin 
müdüriyeti umumiye teşkilâtı ile Dahiliye Vekâletine 
devri hakkında (2/345), (2/346) numaralı kanun tek-, 
lifleri ile bu babtaki (1/517) numaralı kanun lâyihası 
ve Mübadele ~ve Dahiliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameyi alıyoruz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Mübade
le, İmar ve İskân Vekâletinin lağvı dolayısıyle me

murlar muallâkta bulunuyorlar. Bunun müstaceliyet
le müzakeresini teklif ederim. 

2. — Muvazenei Maliye Encümeninin; Makam 
maaş ve müteferrikası hakkında (2/19) numaralı tek
lifi kanunî ve mazbatası ve tayini muameleye mahal 
olmadığına dair Müdafaai Milliye Encümeni maz
batası. 

R E İ S — Okunacak : , 

Heyeti Umumiyeye 
Makam maaş ve müteferrikası hakkında sabık 

Muvazenei Maliye Encümenince tanzim edilen (2/19) 
numaralı kanun lâyihası ve merbutatı Encümeni
nizde tetkik edildi. 

1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 
27 nci maddesi ile makam maaşları ve müteferrika
sı hakkındaki ahkâmın mülga olduğu kabul edilmiş
tir. Makamatı askeriye ile kıta kumandanlarının sa
lâhiyetleri de 1340 senesi Müdafaai Milliye kadrosu 
ile tespit kılınmıştır. Binaenaleyh bu lâyiha muame
leden müstağni görüldü. Arz olunur. 

2 ..12 . 1340 
Müdafaai Milliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Karahisarısahip Rize 

Ali Ekrem 

Kâtip 
İzmit 

İbrahim 

Aza 
Ertuğrul 
İbrahim 

Aza 
Ordu 
Recai 

Aza 
Ertuğrul 
Rasim 

Aza 
Cevat Abbas 

REİS — Mazbatayı reyinize arz ediyorum; maz
batayı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

— 22 — 
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Tezkereler 
1. — Harcırah Kararnamesinin muaddel otuz altıncı 

maddesinin birinci fıkrasının tefsiri hakkında Başve
kâletten mevrut tezkere (3/322) 

REİS — Kavanin ve Muvazeneyi Maliye Encü
menlerine veriyoruz. 

2. —• Teşkilâtı Esasiye Kanununun yirmiüçüncü 
maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(3/323) 

REİS — Kanunu Esasi Encümenine havale edi
yoruz. 

Takrirler 
/ . — İzmir Mebusu Osmanzade Hamdı Beyin; 

İzmir - Bergama - Balıkesir yolunun turuku umumi
ye meyanına ithali temenniyatına dair takriri (4/100) 

2. — Antalya Mebusu Ahmet Saki Beyin; iki şe
hit valdesi olup son derece sefalet ve zaruret içinde 
bulunan Atika Hanıma muktazayı şefkat ve merha
metin ifası hakkında temenni takriri (4/98) 

3. — Kastamonu Mebusu Halit Beyin Cide ka
zası usulü ziraatinde mevcut (kâh nöbet) usulünün 
refi hakkındaki kanun lâyihasının Meclise sürati şev
ki temenniyatına dair takriri (4/99) 

REİS — Her üç takriri Başvekâlete havale edi
yoruz. 

4. — Trabzon Mebusu Abdullah Bey ve rüfeka-
sının; Çulha Zade Hacı Kadri Efendinin İstida En
cümeninde bulunan arzuhalinin, Mahsubu Umumî 
Kanununun birinci maddesinin tefsirine mütedair 
olup Kavaninin- ve Muvazenei Maliye Encümenle
rinde bulunan takririn intacından evvel mevkii mua
meleye konulmamasına dair takriri (3/224) 

REİS — tstida Encümenine havale ediyoruz. 
5. — Karesi Mebusu ve rüfekasının; yoklamada 

bilâmezuniyet mevcut bulunmayanlardan kıstelyevm 
yapılması hakkında takriri : 

REİS — Takrir okunacaktır. 
Riyaseti Celileye 

Yoklamada bilâmezuniyet mevcut bulunmayan
lardan kıstalyevm yapılmasını teklif eyleriz. 

6 Kânunuevvel 1340 
Karesi Karesi 

Mehmet Vehbi Ali Şuuri 
Karesi 

Haydar Âdil 
VEHBİ BEY (Karesi) — Bu takrir geçen gün 

yapılan yoklamada ekseriyet olmadığı için verilmişti. 
Takririmizi geri alıyoruz. 

REİS — Peki efendim. 
6. — Karesi Mebusu Vehbi Rey ve rüfekasının; 

Badema öğleden sonra birde içtima edilmesine dair 
takriri : 

REİS — Takrir okunacaktır. 
Riyaseti Celileye 

Meclisi Âlinin mesaisi daha müsmir olmak üzere 
bundan sonra öğleden sonra saat birde içtimaını tek
lif eyleriz. 

6 Kânunuevvel 1340 
Karesi Karesi 

Ali Şuuri Mehmet Vehbi 
(Muvafık sesleri) 

REİS — Efendim! Badema öğleden sonra saat 
birde içtima edilmesini kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Reis is
tediği zaman içtima davet edebilir karara hacet yok
tur. 

REÎS — Bir takrir verilmiştir reye koymaya mec
burum. 

7. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; tütün 
ve sigara kâğıdı inhisarı hakkındaki kanun lâyihası
nın Ziraat ve Muvazenei Maliye Encümenlerinde 
takdimen ve tercihan müzakeresi hakkında takriri 
(3/225) 

REİS — Ziraat ve Muvazeneyi Maliye Encümenle
rine havale edilecektir. 

Azayı kiram muamelâtı 
1. — Azayı kiramdan bazı zevatın mezuniyetleri

ne mütedair Divanı Riyaset kararları : 
.Reis — Okuyoruz. 

Heyeti Umumiyeye 
Atide esamisi muharrer azayı kiramın hizaların

da muharrer müdetlerle mezun adleri Divanı Riyase
tin 4 . 1 2 . 1340 tarihli üçüncü içtimada tensip edil
miş olmakla heyeti umumiyenin nazarı tasvibine arz 
olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisi 

Kâzım 
FERİT BEY (Kütahya) — İki ay (Tabip raporu

na müsteniden 6 . 1 2 . 1340 tarihinden itibaren.) 
FAİK BEY (Edirne) — Bir ay (Tabip raporuna 

müsteniden 22 . 11 . 1340 tarihinden itibaren.) 
HULUSİ BEY (Karesi) — Bir buçuk ay (Tabip 

raporuna müsteniden 1 . 12 . 1340 tarihinden itibaren.) 

23 — 
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ABTURAHMAN ŞEREF BEY (İstanbul) — Bir 
buçuk ay (Tabip raporuna müsteniden.) 

ATA BEY (Niğde) — tki ay (Tabip raporuna müs
teniden.) 

REŞAT BEY (Saruhan) — Bir ay (Tabip rapo
runa müsteniden 1 1 . 1 1 . 1340 dan itibaren.) 

HÜSEYİN RAUF BEY (İstanbul) — Bir ay (Ta
bip raporuna müsteniden 14 . 11 . 1340 dan itibaren.) 

ALİ RIZA BEY (İstanbul) — 15 gün (Mazeretine 
mebni.) 

VELET ÇELEBİ EFENDİ (Kastamonu) — 15 gün 
(Mazaretine mebni.) 

MEHMET CAVİT BEY (Karesi) — Yirmi gün 
(Hususatı ailesine mebni.) 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Yir-
mibeş gün (Mazeretine mebni.) 

REİS — Mezuniyet talep edenleri ayrı ayrı reye 
vaz edeceğim. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Toptan reye vaz edil
sin. 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim. Ferit Bey 
(Kütahya) in tabip raporuna müsteniden iki ay me
zuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim Faik Bey (Edirne) in tabip raporuna 
müsteniden bir ay mezuniyetini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir, efen
dim. 

Hulusi Bey (Karesi) in tabip raporuna müsteniden 
bir buçuk ay mezuniyetini kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Abdurrahman Şeref Bey (İstanbul) in tabip ra
poruna müsteniden bir buçuk ay mezuniyetini (Üç ay 
sesleri.) Bir buçuk ayı kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Ata Bey (Niğde) in tabip raporuna müsteniden 
iki ay mezuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir efendim. 

Reşat Bey (Saruhan) in bir ay mezuniyetini ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın.... Aksini reye vaz 
ediyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.... Ka
bul. edilmiştir. 

Hüseyin Rauf Bey (İstanbul) in bir ay mezuniye
tini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye ko
yuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.... Ka
bul edilmiştir. 

1 Ali Rıza Bey (İstanbul) in 15 gün mezuniyetini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Velet Çelebi Efendi (Kastamonu) in on beş gün 
mezuniyetini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Mehmet Cavit Bey (Karesi) in 20 gün mezuniye
tini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Hasan Fehmi Efendi (Kastamonu) in 25 gün 
mezuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 

I reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen ellerini kal-
I dırsın.... Kabul edilmiştir. 

Tezkereler (Devam) 
I 3. — Mücadeleyi Milliyeye fiilen iştirak eden sa-
I bık Karahisarısahip Mebusu İsmail Şükrü Efendinin 
I İstiklâl Madalyası şeridinin (Kırmızı Yeşil) e tebdili 
I hakkında Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi : 
I REİS — Tezkereyi okuyoruz. 
i Heyeti Umumiyeye 

İstiklâl Mücadelesinde Karahisar Dumlupınar cep
hesinde bilfiil ateş hattında ifayı hizmet ettiğinden 
naşi yedindeki yeşil kurdeleli İstiklâl Madalyasının 
kanunu mahsus mucibince (Kırmızı - yeşil) şeritli İs-

I tiklâl madalyası ile tebdili hakkında sabık Karahi-
I sarısahip Mebusu İsmail Şükrü Efendinin isdidası Di-
I vanı Riyasetin 21 Nisan 1340 tarihli yedinci içtimaın-
I da kıraat edilmiş ve mumaileyhin bilfiil ateş altında 
I hizmet edip etmediğinin Erkânı Harbiyeyi Umumiye 

Riyasetinden istifsarı tensip olunmuştu. Ahiren Er-
I kânı Harbiyeyi umumiye riyaseti celilesinden mevrut 
I cevap üzerine mumaileyhin muharebe cephesinin muh-
I telif mahallerinde mahiyetindeki gönüllü efradi ile, 
I bilfiil hizmet eylediği anlaşılmış ve keyfiyet Divanı 
I Riyasetin 4 . 1 2 . 1340 tarihli üçüncü içtimaında tek-
I rar tezekkür edilerek mumaileyhin İstiklâl Madalyası 
I kanununun cephede bilfiil hizmet eden mebuslara ait 
I maddesinden istifade edeceğine ve bu suretle yedindeki 

yeşil kurdeleli madalyanın (Kırmızı - Yeşil) kurdeleli 
f İstiklâl Madalyası ile tebdiline müttefikan karar ve

rilmiş olmakla heyeti umumiyeye arz olunur. 6.12.1340 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Reisi 
Kâzım 

İHSAN BEY (CEBELİBEREKET) — Muhterem 
I Efendiler! Birinci Büyük Millet Meclisi İstiklâl Ma-
j dalyasını ihdas etmekle hükümetin ve milletin yaptı-
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ğı bir harp yüzünden hamallara, bilmem fabrika J 
amelelerine ve şuraya buraya kadar harp nişanını tev
zi etmek tarzındaki ananeye hitam verildiğini zanne
diyordum. Şu madalyayı onun için ihdas etti zanne
diyorum. Bu, bittabiî ateş hattında harbin niuzaffe-
riyetle neticelenmesine âmil ve müessir olacak kahra
manlara verilir fevkalâde bir madalyadır veyahut har
bin gerisinde neticei kattiyeyi zaferle tetviç edecek 
kadar fedakârlık gösteren kahraman bir vatandaşa ve
rilir. Her harp eden veya her kurşun atan adama 
İstiklâl Madalyası verilmez ve kanunda bu hususta 
sarahat vardır. Şükrü Bey veya Şükrü Efendi arka
daşımıza herhangi bir harpde, bir cephede bulunmuş 
ve ateş etmiş bir fert olarak veya bir kaç nefere ku
rnanda etmiş olarak İstiklâl Madalyası verilemez. (Ve
rilmiş zaten sesleri.) İstiklâl Madalyası bunlara veril
mek. 

HAFIZ İBRAHİM EFENDİ (İsparta) — Elendim! 
On Temmuz 1336 tarihi ki; Bursa - Denizli ve Nazil
li - Bursa cephelerinin sükût ettiği bir zamandır. Ho- J 
ca Şükrü Efendi; hatta bendeniz de beraber bulun- I 
dum. 10 Temmuz 1336 tarihinde bilfiil teşkilâta me
mur edilmiştir. Karahisar cephesinde bilfiil hizmet 
etmiştir. Bu bir haktır ve Meclisiniz hak ve adaletle 
meşbudur. Meclisi Âliniz hiç bir vakit adalet ha
ricinde iş görmez. Bu hakkı iskat etmemesi lâzımdır, j 

2. — SU A 2. — SUALLER 

REİS— Sualler var : 
2. — Karesi Mebusu Vehbi Beyin, Büyük Millet 

Meclisi müzakeratınm resmi ceridede neşr edilip edil
mediğine ve mezkûr ceridenin hangi makamlara gön
derildiğine dair Hariciye Vekâletinden suali ve Hari
ciye Vekili Şükrü Kaya Beyin şifaî cevabı. 

REİS — Cevap verilecektir. 

Riyaseti Celileye 
4. Kânunuevvel . 1340 

Büyük Millet Meclisi müzakeratmı resmî ceride 
neşrediyor mu? Resmî ceride hangi makamlara gön
deriliyor. Matbuat Müdüriyeti umumiyesinin merbut 
bulunduğu Hariciye Vekâletinden şifahen cevap ve
rilmesini rica eylerim. 

Karesi 
Mehmet Vehbi 

HARİCİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY (Men
teşe) — Arz edeyim efendim. Malûmu Âliniz vak
tiyle Takvimi Vakayı denilen resmî bir ceride çıkı
yordu. Hükümet Anadoluya intikal eyledikten sonra 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Kırmızı kurdele ye
şile tahvil edilecektir. 

HAFIZ İBRAHİM EFENDİ (İsparta) — Hem 
kırmızı hem yeşil verilecektir. 

tlz7 

REİS VEKİLLERİNDEN ALİ SURURİ BEY 
(Karahisarışarki) — Efendim! Mevzubahis olan şey 
madalya değil şeridin tebdili meselesidir. Divanı Riya
setiniz bu meseleyi müzakere ve kanunu tetkik etti. 
İsmail Şükrü Efendi Birinci Büyük Millet Meclisinde 
aza olmakla beraber bilfiil harbe de iştirak etmiş ve 
bu iştirak ve istihkakı Erkânı Harbiyeyi Umumiyece 
de tastik edilmiştir. Binaenaleyh İhsan Bey biraderi
mizin mübalâğa ile dermayen ettiği şartlar zannediyo
rum ki, kanunun sarahatine pek de muvafık değildir. 
Bir zat hem Birinci Büyük Millet Meclisinde aza olup 
hem de bilfiil harbe iştirak ve ibrazı fedakârı etmiş 
ise söz yoktur. Behemehal bu gibilere verilecek ma
dalyanın şeridi kırmızı ve yeşil olacaktır. Binaenaleyh 
şayanı münakaşa mesele yoktur. Divanı Riyasetçe müt-
tehaz kararın kabulünü Divan namına rica ediyorum. 

REİS — Efendim! Mazbatayı Reyinize arz ediyo
rum; Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

1336 tarihinden itibaren Matbuat ve İstihbarat Mü
düriyeti Umumiyesi bilumum kavanin ve nizamatı 
havi olmak üzere bir cerideyi resmiye neşrine karar 
vermiştir. Bu bir müddet devam etmiş, Sakarya Mu
harebesi esnasında Hükümetin bazı aksam ve eşyası 
Kayseriye nakledildiği vakitte dücarı tatil olmuş bilâ
hare 6 Eylül 1339 tarihli Hariciye Vekâletinin bir emri 
ile 10 Eylülden itibaren gene intişara başlamıştır. 

İki kısmı ihtiva ediyormuş. Bir kısmı resmi bilâhare 
zabıt ceridelerini diğer kısmı şuunu. Şuun kısmı ayrıla
rak aynı tarihi namı ile haftada bir iki defa neşrediliyor-
muş. Geçen sene, Muvazeneyi Maliye Encümeninde 
ben de aza bulunuyordum. Matbuata ait olan mat
baanın Meclis Matbaası ile birleştirilmesine karar ve
rildi ve Meclis Matbaası ile birleştirildi. Meclis tatil 
edildiği vakit neşriyat da durdu. Şimdi gayri mun
tazam surette çıkmaktadır. Yani istediğiniz şekilde 
muntazam değildir. Malumu âliniz cerideyi Tesmi
yelerin günü gününe neşri lâzımdır. Çünkü bilirsiniz 
ki kanunlar neşrinden itibaren meriidir. Ve neşri ta
rihinden itibaren muteber olması lâzım gelir. Vaka 
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bizim Meclisin zabıtları buna kâfidir. Fakat bir res
mi ceride de olması lâzımdır. 

Resmi ceride Meclis Matbaasında tabolunmakta-
dır. Meclis Matbaasının işleri ise gayet çoktur. Mat
buat idaresinin işleri adeta ayrı iş gibidir. Eğer Mec
lisi âli muntazam suretle ceridei resmiyenih neşrini 
arzu ediyorsa behemehal ya Meclis Matbaasında ye
rimizi hassaten resmi ceride için ayırmalı veyahut 
matbuat idaresine ayrıca bir matbaa verilmelidir. 

Resmi ceride nerelere tevzi olunuyor? Bundan 
evvelâ devairi resmiyeye gönderiliyor. Adetlerini arz 
edeyim. Dahiliye Vekâletine 1202, Diyanet İşleri Ri
yasetine 20, Erkânı Harbiyeyi Umumiyeye 50, Büyük 
Millet Meclisi azayı kiramına 300, Şehremanetine, 
muhtelif gazetelere 110 kadar, Sıhhiye Vekâletine 
20, Müdafaai Milliyeye 195, Hariciyeye 75, Adliyeye 
142, İmara 50, Maliyeye 13, Maarife 15, Jandarma
ya 7, tane gönderiyoruz. 29 tane abonesi varmış 
aboneler hitam bulmuş, ikinci bir abone olan yok
tur. Vaziyet bundan ibarettir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Elyevm 
neşrediliyor mu? 

HARİCİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY (Men
teşe) — Evet neşredilmektedir. 

VEHBİ ,BEY (Karesi) — Efendim! Meclisi âli 
müzakeratının bir kere memlekette herhangi surette 
olursa olsun neşr ve ilânı bir zarurettir. Bu; halkımı
zın Meclisimizde ceryan eden müzakeratta herhangi 
gayeleri takip ettiğini, ne gibi adımlar attığını ya
kından öğrenmelerine vasıta olacaktır. Diğer taraf
tan da avukatlar, mahkeme azaları, Hükümet memur
ları tarzı hareketlerinde vaz edilen kavaninin ne su
retle vaz edildiğine vakıf olacaklardır. Her halde mem
lekette vahdeti efkâra, vahdeti tatbikata en büyük hiz
met edecek Meclisi âli müzakeratının vasi bir surette 
neşredilmesidir. Bu, bir büyük devlet için, bir Türki
ye Cumhuriyeti için, bir ceridei resmiye olmaması 
ne dereceye kadar doğru olacağını takdiri âlinize arz 
ediyorum, neşredilen resmi ceride işte budur. Bir dev
letin resmi ceridesidir. Eğer bunu muvafık bulursa
nız bu suretle devam etsin. Bendeniz Hariciye Ve-

1. — Senei haliye Evkaf Bütçesinin altnıcı faslının 
üçüncü maddesi ile faslı mahsusuna zamaim icrasına 
dair Başvekâletten mevrut (1/535) numaralı kanun lâ
yihası ve Muvazeneyi Maliye Encümeni mazbatası : 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Paşa 
Hazretleri! Ruzname hakkında söz istiyorum. 

kili Beyefendinin bu hususda muhatap olduğuna bir 
türlü akıl erdiremiyorum. Ne yapalımki, eldeki bütçe 
(Matbuat dairesi doğrudan doğruya Hariciye Vekâ
letine merbuttur.) diyor. Bu işte asıl alâkadar olması 
lâzımgelen Dahiliye Vekâletidir. Çünkü umuru dahili
yedendir ve Dahiliyeye ait bir şeydir. Vekil Beyin 
muahezeye kendimde salâhiyet görseydim meseleyi 
ihmal ettiklerinden dolayı belki istizah edecektim. 
Bütçeye baktım, karşılığı yoktur. Asıl garabeti tahsi
satı munzamma istedikleri vakitte de burada beyan 
buyurdukları veçhile çıkamamak da olan ceride için 
on para istememişlerdir. Lüzumlu lüzumsuz bir çok 
şeyler için para istedikleri halde Resmi Ceride için bir 
para istenilmemiştir. Bendeniz, bu zarureti takdir et
miş olan ve şimdiki halde vekil bulunan Hariciye 
Vekilinden rica ederim; şu varakpareyi bir Resmî 
Ceride haline getirsinler. 

HARİCİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY (Men
teşe) — Efendim! Muntazam yolda cerideyi resmiye 
çıkması lüzumuna Meclisi âli gibi Hükümet de kani
dir. Fakat evvelemirde bu bütçe ile ölçülebilecek bir 
şeydir. Biz de evvelemirde ihtiyacı şedit olan şey 
matbaa meselesidir. Matbaayı mevcude bugün Mec
lisin işini görecek derecede bile değildir. Çünkü Mec
lisi âlinizin zabıtlarını medenî memleketler gibi gü
nü gününe yetiştirmektedirler. Bizimkine vakit kalmı
yor. Biz bunu ancak yapabilirsek 1341 bütçesinde 
muntazam bir surette yapabiliriz. Resmi Ceridenin 
iki yapraklı veyahut üç yapraklı olmasına gelince: 
Fransada rast gelmişimdir ki, bazı gün olur bir iki 
sayfa ve bazı gün olurki 300 sayfada çıkar. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Bunların hepsi böyle.. 

HARİCİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY (De
vamla) — Evet ihtimal ki Meclis zabıtları her gün neş-
redildiği için verideyi resmiyeye lüzum görülmemek
tedir. Fakat bu doğru değildir. Bendeniz eğer mat
buat idaresinin Hariciye Vekâletine merbutiyeti baki 
kalacak olursa elden gelen bütün imkânı kullanarak 
cerideyi resmiyeyi okunacak bir şekil ve miktara iblâğ 
edeceğimi arz ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar senei haliye Evkaf Bütçesi
nin altıncı maddesi ile faslı mahsusuna zamaim icra
sına dair bir kanun layihası Muvazeneyi Maliye Encü
meninden gelmiş ve ruznameye alınmıştır. Ruzname-
mizin onbirinci maddesini teşkil ediyor. Bu, Ma
lumu Âliniz tahsisatı munzamma meselesidir, teehhü-

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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rüne de imkân yoktur. Zaten bir defa müzakere edi
lecektir. Müstacel ruznameye alınmasını teklif ediyo
rum. Şayet bugün müzakeresi tasvip buyurulmazsa 
gelecek celsede müzakeresini rica ederim. (Şimdi ses
leri) O halde şimdi müzakeresinin reye konulmasını 
arz ediyorum. 

REİS — Efendim! Ruznamenin 11 nci maddesinde 
senei haliye evkaf bütçesinin altıncı faslının üçüncü 
maddesi ile faslı mahsusuna zamaim icrasına dair Baş
vekâletten mevrut (1/535) numaralı aknun lâyihası ve 
Muvazeneyi Maliye Encümeni mazbatasının müstace
liyetle müzakeresini teklif ediyorlar. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY — Zaten bir defa 
müzakere olunacaktır. Şimdi müzakeresini teklif edi
yorum. (Şimdi müzakere edilsin sesleri) 

REİS — Şimdi müzakeresini kabul edenler lütfen 
el keldırsın... Şimdi müzakeresi kabul edilmiştir. . 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) — 
Reis Bey! Ruzname hakkında söyleyeceğim. Efendim! 
Bugün encümenden gelen mazbatalar okunurken istima 
buyurduğunuz, İmar Vekâletinin lağvı ile Dahiliye 
Vekâletine merbut bir müdüriyeti umumiye halinde 
idare edilmesi hakkındaki kanun lâyihasının da müsta-
celen müzakeresine lüzum vardır. Malûmu Âliniz bu 
vazife uhdemde gene eski vekâlet vekilliği tarzındadır. 
Bu vazifenin eski halini muhafaza ederek Dahiliye Ve
kâletinde- uzun müddet kalması Meclisi Âlinin göster
miş olduğu kuvvetli temayülün manasını ifade etmiş 
olmayacaktır. ' Binaenaleyh Heyeti Muhteremenizden 
rica ederim bunu da ruznamenin müstacel kısmına alıp 
ikinci içtimada müzakeresini tasvip buyurunuz (Kabul 
sesleri) 

REİS — Efendim! Mübadele, İmar ve İskân Ve
kâletinin lağvı ile meskür vekâletin vazaifinin... 

DOKTOR RİZA NUR BEY (Sinop) — Okuma
yınız, neye okuyorsunuz? Hepimiz de var. 

REİS — Sen ne karışıyorsun? 

DOKTOR RIZA NUR BEY (Sinop) — Efendim! 
Boşuna vakit geçiyor. Hepimizde vardır biliyoruz. 

REİS — Ruznamenin müstacel mevadına alınması 
Hükümet tarafından teklif ediliyor. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Efendim! Şimdi müzakeresini kabul ettiğiniz evkaf 
bütçesine zamaim icrasına dair olan lâyihanın müzake-. 
resine geçiyoruz. 

I Türkiye Cumhuriyeti 
I Başvekalet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet 
6/3952 

16 . 11 . 1340 
I Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Senei haliye evkaf bütçesinin altıncı faslının üçüncü 
inşaat ve tamirat ve mubayaa olunacak akarat bedeli 

I maddesine elli bin ve abidatı diniyenin tamir ve ihyası 
ve dördüncü vakıf hanın ikmali inşaası karşılığını teşkil 
eden faslı mahsusa da yüz bin liralık tahsisat itasına 
mütedair Evkaf Müdüriyeti Umumiyesince tanzim olu
nup İcra Vekilleri Heyetinin 12 . 11 . 1340 tarihli içti-

I mainda ledettezekkür Meclisi Âliye arzı takarrür eden 
lâyihai kanuniye ile esbabı mucibe sureti deffen tak
dim kılınmıştır. Muktezasının ifasına müsaadei Riya-

I setpenahlarni istirham eylerim efendim. 
Başvekil namına 

I Müdafai Milliye Vekili 
Kâzım 

I Esbabı Mucibe Lâyihası 
1340 senesi evkaf bütçesine inşaat ve tamirat ve 

mubayaa olunacak akarat bedeli olarak mevzuu yüz 
yetmiş bin lira ve münakaleten tedarik edilen otuz bin 
lira tamamen sarf edilmiş ve senenin henüz dört ayı 
bulunduğu gibi inşaat ve tamirat* için vukuku bulan 
müracaat da fevkalâde bir dereceye gelmiştir. Keza-

I lik memaliki müstahlâsadaki, abidatı diniyenin ta
mir ve ihyası ve dördüncü vakıf hanın ikmali in
şası karşılığı olarak bütçeye mevzuu yüzellibin lira
da tamamen istimal edilmiş ve borsa hanı ittihazı ta
karrür eden İstanbul'daki Dördüncü Vakıf Hanın 
biran evvel ikmali inşası ehemmiyetle takip edilmek-
de bulunmuş olmasına mebni bazı varidatta meşhut 
olan fazlalık karşılık ittihaz edilerek bütçenin altın-

I cı faslının üçüncü inşaat ve tamirat ve mubayaa 
I olunacak akarat bedeli maddesine elli ve memaliki 
I müstahlâsadaki abidatı diniyenin tamir ve ihyası ve 
I Dördüncü Vakıf Hanın ikmali inşası namındaki fas

lı mahsusada yüzbin liranın ilâvesi zaruri görülerek 
I o suretle kaleme alınan kanun lâyihası leffen arz ve 
I takdim kılınmıştır. Mevsimi inşaatın mürur etmek-
j te olması ve bir kısım tamiratın biraz daha ihmali 
I halinde atiyen pek büyük masarifi intaç edeceği 
I cihetle buna mahal kalmamak ve daha şimdiden yet-

mişbeş bin liraya isticarına talip zuhur edilerek bir 
I an evvel icarından istifade edilmek için lâyihai ma-

ruzanın müstacalen kesbi kanuniyet ettirilmesi muk-
I tazi bulunmuştur. 
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1340 senesi Evkaf Bütçesinin altıncı faslının üçüncü 
inşaat ve tamirat ve mubayaa olunacak akarat bedeli 
maddesine yüzellibin liranın ilâvesine dair lâyihai 

kanuniye 

Birinci madde — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesi-
nin 1340 senesi musaddak bütçesinin altıncı faslının 
üçüncü inşaat ve tamirat ve mubayaa olunacak aka
rat bedeli maddesine ellibin ve kezatik mezkûr büt
çenin memaliki müstahlâsadaki abidatı diniyenin 
tamir ve ihyası, Dördüncü Vakıf Hanın ikmali in
şaatı karşılığı namındaki faslı mahsusuna yüzbin lira 
zam edilmiştir. 

İkinci madde — İşbu kanun tarihi neşrinden mu
teber olup icrayı ahkâmına Başvekil memurdur. 
Başvekil ve Hariciye Vekili Müdafaai Milliye Vekili 

İsmet 
Adliye Vekili 

Necati 
Maliye Vekili 

Mustafa Abdülhalik 
Nafıa Vekili 

Süleyman Sırrı 
• Ticaret Vekili 

Hasan Hüsnü 

Kâzım 
Dahiliye Vekili 

Recep 
Maarif Vekili 

Vasıf 
Ziraat Vekili 

Şükrü Kaya 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Mübadele, İmar ve İskân .Vekâleti Vekili 
Recep 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
1340 Evkaf Bütçesinin altıncı faslının üçüncü 

maddesi ile faslı mahsusa cem'an 150 000 liranın 
tahsisatı munzamma olarak ilâvesi hakkındaki lâyi
hai kanuniye esbabı mucibesi ile birlikte ve Evkaf 
Müdüri Umumisinin huzuru ile tetkik ve müzakere 
olundu. Alınan izahata göre talep edilen yüz elli 
bin liranın inşasına başlanılmış olan mebaninin de
vamı inşasına pek lüzumlu tamiratın ikmaline sarf 
edileceği anlaşılmıştır. İşbu masrafa mukabil sinini 
sabıka bekayası tahsilatı ile akaratı vakfiye bede-
lâtı icaresinin tereffüünden mütevellit fazla ve ica-
ratı müeccele tahsilatı karşılığı gösterilmektedir. Mez
kur üç kalemden mütevellit fazlalığın 150 000 lira 
raddesinde tahmin olunduğu verilen izahattan an
laşılması üzerine cereyan eden müzakere neticesin
de lâyihai kanuniyenin birinci maddesinin aynen ve 

ikinci maddesinin tadilen kabulü karargir olduğun
dan berayı müzakere Heyeti Celileye takdim olun
muştur. 

Muvazeneyi Maliye 
Encümeni Reisi 

Çorum 
Ferit Recai 

Kâtip 
Konya 
Fuat 
Aza 

Trabzon 
Şefik 
Aza 

İsparta 
Mükerrem 

Aza 
Afyon Karahisar 

Ali 

Kânunuevvel 1340 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 

Şakir 
Aza 

Diyarbekir 
Şeref 
Aza 

Hakkâri 
Asaf 
Aza 

Sivas 
Halis Turgut 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 

Lâyihai Kanuniye 

Birinci Madde — Evkaf Müdüriyeti Umumiye-
sinin 1340 senesi bütçesinin altıncı faslının üçüncü 
inşaat ve tamirat ve mubayaa olunacak akarat bedeli 
maddesine 50 000 lira kezalik mezkûr bütçenin me
maliki müstahlâsadaki abidatı diniyenin tamir ve ih
yası ve dördüncü vakıf hanın ikmali inşaatı karşılığı 
namındaki faslı mahsusa 100 000 lira zam edilmiştir. 

İkinci Madde -
meriyyülicradır. 

Üçüncü Madde 
kil memurdur. 

İşbu kanun neşrinden itibaren 

- İşbu kanunun icrasına Başve-

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Efen
dim maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1340 senesi Bütçesi
nin altıncı faslının üçüncü maddesiyle faslı mahsusuna 

zamain"; icrasına dair kanun 

Madde 1. — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 
1340 senesi bütçesinin altıncı faslının üçüncü inşaat 
ve tamirat ve mubayaa olunacak akarat bedeli mad
desine ellibin lira, kezalik mezkûr bütçenin mema
liki müstahlâsadaki abidatı diniyenin tamir ve ihyası 
ve Dördüncü vakıf hanın ikmal ve inşaatı karşılığı 
namındaki faslı mahsusa yüzbin lira zam edilmiştir. 
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REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
(Hayır sesleri) Maddeyi anen Reyi Âlinize koyu
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
mer'iyyülicradır. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Başvekil me
murdur. 

4. — MÜZAKERE ED 

2. — Şûrayı Devlet teşkilâtı hakkında (1/27) nu
maralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve Muvazeneyi Ma
liye Encümenleri Mazbataları : 

REİS — Fakat efendim! Bu kanun lâyihası yeni 
tab ve tevzi edilmiştir. Binaenaleyh gelecek celseye 
talik ediyoruz. (Muvafık sesleri). 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Söz isti
yorum efendim. 

REİS — Buna dair mi? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Evet efen
dim. 

Efendiler! Şûrayı Devletin derecei lüzumu husu
sunda Meclisi Âli zannederim tereddüt etmiyor. Yan-
lız bu kanun lâyihasının içerisinde bir çok ahkâmı 
hukukiye, ahkâmı adliye mevcuttur. Bilâhare tatbikat
ta müşkülâtı mucip olmamak üzere.. 

HASAN BEY (Trabzon) — Müstacel müzakere.. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Kanunun Heyeti Umumiyesini tayini esami ile re
ye vaz ediyorum. Kabul edenler beyaz, kabul etme
yenler kırmızı rey vereceklerdir. 

Efendim! Reylerini istimal etmeyenler buyur
sun! İstihsali ârâ hitam bulmuştur. 

Teneffüs etmek üzere celseyi on dakika tatil edi
yorum. 

EN MEVAD. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Beyefendi 
müsaade buyurunda söz söyleyeyim. Bir çok mesele
lerin hüsnü neticeye vusulü için bilahare menni 
Müskirat Kanununu tadil eden maddenin başına ge
len hal buna da gelmemek için bu Lâyihai Kanuniye, 
az bir zaman zarfında ve seri bir müzakereden sonra 
hemen iade edilmek üzere Adliye Encümenine gitme
lidir. (Hayır sesleri). 

REİS — Efendim! Henüz müzakeresine geçilme
di. Geçildiği zaman mütalâanızı söylersiniz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim 
eğer Adliye Encümenine gidecekse şimdiden gitsin. 
Yok eğer bu kanun; müzakeresi esnasında encümene 
gidecek olursa o zaman daha fazla uzar ve vakit kay
bedilir. Binaenaleyh behemhal şimdiden Adliye En
cümenine gitmeli, orada tetkik olunmalıdır (Encümen 
namına mı söylüyorsunuz sesleri) Hayır kendi na-

»>••« 

İKİNCİ CELSE 

Bedi Müzakerat Saat: 3,25 

REİS : Kazım Paşa 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Karahisansahip), Ragıp Bey (Zonguldak) 

REİS — Efendim celseyi acıyorum. Evkaf Bütçesi 
hakkında reye konan kanunun neticesini arz ediyo
rum. Reye iştirak eden azanın adedi 145, muamele ta

mam. 143 kabul, 2 ret vardır. Binaenaleyh kanun 143 
reyle kabul edilmiştir efendim. 
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mıma söylüyorum. Bunun için bu lâyihada bir çok 
ahkâmı adliye mevcuttur. Meselâ; rüyet olunacak hu-
susattan dolayı kablelmuhakeme vaki olacak mü-
dafaanamelerini tahriren diye bir çok ahkâmı adli
ye mevcuttur ki eğer bunlar Adliye Encümenine git-
miyecek olursa sonra Meni Müskirat Kanununun va
ziyetine düşer. Daha sonra; İşbu kanunun icraasına 
Adliye Vekili memurdur, denildiği halde ve Meni 
Müskirat Kanunu Dahiliye Encümeninden geçerek 
tanzim edilmiş bulunduğu halde maalesef mezkûr ka
nun Adliye Encümeninden geçmemiştir. 

HASAN BEY (Trabzon) — İsabet olmuştur. 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — İsabet olma

mıştır Beyefendi! İsabet olmadığını tatbikattaki vazi
yet göstermektedir. 

Adliye Encümeninden geçmemiş olduğu içindirki, 
birçok hususat kâfi derecede tenvür etmemiştir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Hukuk
çuların lâyuhti olduklarını ispat etsinler. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Efendim! 
Bendenizin maruzatım; Bu kanun çok mühimdir. Bir 
çok hukuka taallûk etmektedir. Halbuki Adliye En
cümenine gitmemiştir. Binaenaleyh mutlaka Adliye En
cümenine gitsin. Encümen bunu kâffei hususata tak-
dimen ve tercihan müzakere ve intaç etsin! Sair me-
malikdeki ahkâmla mukayese ederek lâzım gelen ci
heti ilâve eylesin zanneyliyorumki - Hepimiz taraf
tarız - memleketin en büyük mahakimi esasiyesi kuru
lurken bunun bu suretle yanlışlıklarla müşkilâta düş
mesi ve neticenin istediğimiz hallerden gayri bir su
rete müngalip olması gibi vaziyetlere mahal verilme
mesi lâzımdır. Binaenaleyh Heyeti Celileye bu ka
nunun Adliye Encümenine gönderilmesi hususunu arz 
ve istirham ederim. 

NEŞET BEY (Aksaray) — Esnayı müzakerede 
söylenemez mi efendim? 

HASAN BEY (Trabzon) — Efendim! Şûrayı Dev
let hakkındaki lâyihai kanuniye o kadar mühim ve o 
kadar müstaceldir ki, eğer bunu şu madde veya şu 
madde dolayısı ile taallûk ettiği encümenlerden geçir
mek lâzım geliyorsa bendeniz zannediyorumki, He
yeti Celilenizin laakal beş altı encümenine taallûku 
vardır. Derhatır buyurulurki, Şûrayı Devletin vazaifi 
asliyesi meyanında umuru maliye ve Nafia sureti mah-
susada ahzı mevki eder. Şûrayı Devletin Nafi Dairesi, 
Maliye Dairesi vesaire dairesi vardır. Halbuki Adliye 
Dairesi gibi bir dairesi yoktur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Vardır efen
dim, nasıl yok. 
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HASAN BEY (Devamla) — Ben bilirim onu. 
Müsaade buyurun. Binaenaleyh Lâyihai Kanuniyenin 
taallûk ettiği encümenlerin dairei ihtisasından geçiril
mesi lâzım gelirse şunu arz etmek istiyorum ki; yanlız 
Adliye Encümeninden değil Nafia Encümeninden, Ma
liye Encümeninden ve taallûku olan encümenlerden 
geçirmek lâzımdır. (Hayır sesleri). 

Muhakkak efendim. Binaenaleyh bu yolu takip 
etmek, müstaceliyetinde heyeti celilenin müttefik ol
duğu bir lâyihai lâakal bir sene daha sürüncemede 
bırakmak demektir. (Hayır sesleri). 

Muhakkaktır efendiler, muhakkak. Binaenaleyh 
bendeniz zannediyorumki hiç bir encümene gitmeksizin 
her encümen, lâyihanın esnayı müzakeresinde gerek 
Adliyeye taallûk edecek olan ve gerek Maliyeye taal
lûk edecek olan hususatta ihtisas şubeleri azayı kiramı 
alâkadar olurlar ve meseleyi burada tetkik buyururlar. 
Heyeti Celiledeki müzakere ile mesele tenevvür et
mezse, herhangi bir ihtisas encümeninden geçirmek 
icabederse Nabiye Kanununda, Köy Kanununda yap
tığımız gibi derhal ve maddeyi o ihtisas encümenine 
veririz. Diğer mevadı burada müzakere edilmekte iken 
ihtisas encümenleri ide o maddeler hakkındaki noktaı 
nazarını tespit ve heyeti celilenize arz eder. Bendeniz 
heyeti celilenizden istirham ederim. Müstaceliyeti na
zardan dûr tutmıyalım. Kanunun biran evvel, yani ge
lecek celseden itibaren müzakeresine gecelim. İhtisas 
Encümenine müracaat için arz ettiğim şekilde müra
caat eder ve kanunu intaç ederiz. Eğer bana taallûku 
vardır diye her encümen bu lâyihai isteyecek olursa 
arz ediyorum ki Adliye Encümeninden çok evvel Mali
ye ve Nafia Encümenlerinin bu kanunları istemesi lâ
zım gelir ve bu yanlış bir yoldur. Bendenizce müzake
re edelim, ihtisas encümenlerine taallûk eden-mevad 
hakkında Encümenlerin noktayı nazarını ayrıca isti-
yelim. Bunu Heyeti Celilenizden istirham için söz aldım. 
(Hayır sesleri). 

MÜNİR BEY (Çorum) — Efendim! Bu Lâyihai 
Kanuniye Şûrayı Devletin teşkilâtından başka daavii 
idare hakkında Şûrayı Devlete bir çok ve bir takım 
vazaif ve salâhiyeti kazaiye veriyor ve bu vazaifi 
kazaiyenin sureti ruyeti hakkında da bir faslı mahsus 
vardıki, usulü muhakemeye dairdir. Bu lâyihanın maz
bata muharrirliğini deruhte etmiş olan Çatalca Me
busu Muhteremi Şakir Beyefendi diyorlarki: Usulü 
muhakemeye ait olan bu faslı Dahiliye Encümeni sa
lâhiyeti ihtisasiyesi meyanında görmediği için uzun uza-
dıya tetkik etmemiştir. Binaenaleyh bu daavii idare
deki salâhiyeti kazaiye noktayı nazarından lâyihanın 
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Adliye Encümeni ile şiddetle alâka ve münasebeti var- ı 
dır, zannediyorum. Eğer Heyeti Celile bu nıkatın Ad
liye Encümenince tetkikini tasvip buyurursa, lâyiha-
nında Heyeti Celileden daha süratle çıkması temin edil
miş olur. Yoksa encümeni aidine gitmezse burada daha I 
bir çok sözler söylenmek icabeder ve müzakere de da
ha çok uzayabilir. Bu maddeler; müteaddit defalar 
müzakere olunmak, encümene gönderilmek ve tekrar I 
gelmek gibi müzakerenin uzamasını intaç eder. J 

Şüphesiz hepimiz bu Şûrayı Devlet teşkilâtının 
süratle ve şiddetle lüzumuna kaniiyiz. Eğer heyeti I 
celile bu nikattan dolayı lâyihayı Adliye Encümenine 
havale buyururlarsa şüphesiz encümende işin ehemmi
yetini süratini müdrik olduğu için az zaman zarfında I 
yalnız salâhiyeti kazaiyeye ait olan ahkâmı tetkik ede- I 
rek mütalâasını Heyeti Celilenize arz eder. (Reye ses- I 
leri). 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim! 
Malûmu ihsanınızdırki, bu Şûrayı Devlet bir takım I 
devaire taksim olunuyor ki, kanunda Maliye Dairesi 
Maliye işlerinin, Maarif Dairesi aMarif işlerini göre
cek, bakacak. Nafia Dairesi Nafia ve İktisat işlerini I 
tetkik ediyor ve gene görüyoruz ki; Tanzimat Dairesi I 
bilumum nizamat ve kavanini tanzim edecek bakacak. I 
Binaenaleyh bir • de Daavi kısmı var. Şu halde eğer I 
Feridun Fikri Beyefendinin buyurduğu gibi bu kanu- J 
nun ehemmiyetine binaen Adliye Encümenince tetki- I 
kine lüzum ve ihtiyaç varsa o halde mademki, daire
nin birisi Maarif ve diğerleri Nafia ve İktisat işlerine I 
bakıyor. O halde ne için Maarif Encümeninin, ne için I 
İktisat Encümeninin, ne için Maliye Encümeninin ve 
ne için Nafia Encümeninin reyleri alınmasın? Fakat 
bendeniz ait oldukları encümenlerin - ki ihtisas encü- I 
menleri olduuğna kaniiyim - reyini almak lâzım oldu- I 
ğuna kanii olmakla beraber kanunun suretle müzake- I 
resi matlûp olduğundan esnayı müzakeresinde herhangi 
bir encümene olan ait bir maddeyi encümene gönder
mek imkânı vardır. Meselâ Feridun Fikri- Beyefendi 
bütün kanunu istiyorlar. Ne için? Daaviye ait kısmını 
kabul ediyorum. O kısmı Adliye Encümeni tetkik etsin. I 
Fakat rica ederim, Maarife ait olan kısmını da Ad- I 
liye Encümenimi tetkik edecek? Maarif ve Nafiaya 
ait olan aksamıda Adliye Encümenimi tetkik edecek? 
Şu halde tasvibi âlinize iktiran ederse kanunun muza- I 
keresine başlarız. Ondan sonra belki kanunun esnayı 
müzakeresinde herhangi bir maddeyi ait olduğu en
cümen isteyecektir. I 

Meselâ: Maarife ait oan bir madde geçtiği zaman I 
ne malûmdur ki, Maarif Encümeni istemiyecektir? j 
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Şu halde kanunun müzakeresine başlansın ait olduğu 
noktaların müzakeresi iiçn ihtisas encümenlerinin mü
talâalarından her halde müstaynif değiliz. (Reye ses
leri). 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim! 
Şûrayı Devletin yeni baştan tesisini istilzam eden Lâ-
yihai Kanuniyenin ehemmiyet ve müstaceliyetini ben
denizden evvel arzı mütalâa eden bütün arkadaşlarım 
büyük bir ittiakla, bir tesanütle kabul etmiştir. Ben
deniz de bu hususda kendileri, ne iştirak ederim. An
cak Hasan Beyefendi biraderimizin ehemmiyet ve müs
taceliyetini serd ettikleri bu lâyihai kanuniyenin Adli
ye Encümenine ve ihtiva ettiği ahkamı mütenevvia 
dolayısı ile taallûk eden diğer ihtisas encümenlerine 
gitmesi lâzım geldiği takdirde üç ay, beş ay, altı ay te
ehhür eder, binaenaleyh gitmesin vadisine sapan mü-
talâaalrının derecei darabetini takdirde arzı hayret 
eylerim. 

HASAN BEY (Trabzon) — Hayret edecek bir 
şey yok. 

AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — Meclisi 
Âliniz memleket ve millete nafi ihtiyacatı umumiyeyi 
temin eden bir takım kanunlar çıkarmakla mükellef
tir. Zaman ve mekân düşünmekle mukayyet olamaz ve 
imkân dahi bulamaz, Gaye müfid bir kanun çıkar-
detmeye mecburumki, aynı fikri müdafaa etmek iste-
maktır. Yalnız şayanı şükran ve tezkâr olduğunu gay-
yen arkadaşlarım tedricen ve peyderpey Şûrayı Dev
let Kanunu içerisinde Adliye Encümenine gitmesi lâ
zım gelen mühim bir fasılda, salâhiyeti kazaiye bu
lunduğunu ve Adliye Encümenine gitmesini itiraf et
mişlerdir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — İtiraf de
ğil hakikati, söylemek. 

AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — Şekli ih
tilâf, kanun lâyihasının heyeti umumiyesi mi, yani 
lâyihai kanuniyenin ihtiva ettiği mevada nazaran git
mesi lâzım gelen ve nizamnameyi dahilimiz mucibin
ce zaruri olan neticeyi istimal etmek, tatbik etmek mi 
lâzımdır? Yoksa münferit maddeleri ait oldukları en
cümenlere göndermek mi lâzımdır? Lâyihai Kanuni
yenin velev içerisindeki bir iki maddenin temas ettiği 
İhtisas Encümenine kül halinde gönderilmesinde fay
da vardır. Mahzur yoktur. Nitekim arkadaşlarım 
serdettikleri mütalâat içinde mahzur olarak yalnız za
man meselesini zikretmişlerdir. 

Efendiler! Mahzur yalnız zaman mahzuru ise efen
diler, bu kanun Heyeti Âliyenizde müzakereye başlan
dığı zaman üçüncü maddesi bilfarz Nafia Encümenine 
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taallûk eden bir madde ise nizamname mucibince o 
encümene gitmesi her halde lâzım ise o maddei kanu-
niyeye oraya gönderip müzakereyi tevkif ettiğimizde 
vakit geçmiyecek midir? Bu ne mantıksız mütalâadır. 
Bu kanun değildir; Onun bir maddesi ile diğer ah
kâmı arasında tecanüs bulunması şartı ;zamdır. Adliye 
Encümeni sırf sahai tetkikine girmesi lâzım gelen ah
kâmı tetkik ederken diğer fusulun ihtiva ettiği ahkâmı 
da az çok göz önünde tutmaya mecburdur. Onlar üze
rinde hakkı tebdil ve tağyiri olmasa bile Adliye En
cümeni onun hakkında kendi dairei salâhiyetinde bulu
nan bu tetkikatı ancak bu suretle yapabilir ve bu su
retle vazifeyi kanuniye ve Adliyesini ifa edebilir. Bi
naenaleyh ehemmiyet ve isticaliyetini hiç kimsenin in
kâr etmeye cüretyap olmadığı bu kanunun ihtiva etti
ği ahkâm hangi encümenlere temas ediyorsa, nizam
namemizin tespit ettiği hükmü sarih mucibince o encü
menlere havalesinin Heyeti Celilenizce tahtı karara 
alınmasını çok rica ederim. Gümrükten mal kaçırmı-
yoruz. Kanun çıkarıyoruz. 

REİS — Layihanın Adliye Encümenine tevdiini ar
kadaşlarımızdan bazıları teklif ediyorlar. Adliye En
cümenine Tevdiini kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın.. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Efen
dim müsaade ediniz, bir daha reyinize arz edeceğim. 
Kabul edenler lütfen ayağa kalksın.. Efendim ka
bul etmeyenler ayağa kalksın... Efendim Adliye En
cümenine tevdii kabul edilmiştir. (Alkışlar). • 

3. — Mustafapaşa kazasının lağvı ile Re'sülayın ka
zasının müceddeden teşkili hakkında (1/479) numa
ralı Kanun Lâyihası ve Dahiliye Encümeni Mazba
tası : 

REİS — Henüz encümende olduğu için geçiyoruz. 

4. — Beyoğlu ve Üsküdar vilâyetlerinin lağvedile
rek kaza haline ifragan idaresi hakkında (1/484) nu
maralı Kanun Lâyihası ile bu babda Trabzon Mebusu 
Muhtar Beyin (2/312) numaralı teklifi kanunisi ve 
Dahiliye Encümeni Mazbatası. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Muhterem efen
diler! Üsküdar vilâyetinin Beyoğlu ile birlikte kaza 
haline ifrağı hakkında lâyihayı dinledik. Bir mahal vi
lâyet şeklinde mi idare edilsin veyahut kaza mı ol
sun? Bunu tayin ve tespit etmek için eldeki miyar 
nedir? Terazi nedir? Hangi nukatı nazardan iş tetkik 
ve muhakeme ediliyorda bunun kaza olması veya Vi
lâyet halinde kalmasına karar veriliyor? Bendenizce bir 
mahallin vilâyet olabilmesi için dört, beş noktayı na
zardan keyfiyeti tetkik etmek lâzım gelir. Birincisi; 
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vüsati arazi, ikincisi; kesreti nüfus, Üçüncüsü; o ma
hallin vazı iktisadisi, dördüncüsü; idare kabiliyeti, be
şincisi; varidatı mahalliyedir. 

Efendiler! Ben bu beş noktayı nazardan Üsküdar 
Vilâyetini tetkik ettim. Heyeti Celilenizle birlikte tet-
kikat ve tahlilâtımızı tamik edelim, vasıl olunacak ne
tice, Üsküdar Vilâyetinin kaza haline ircaıl idaresi de
ğil, bilâkis müstakilen vilâyet halinde idaresi icabede-
cektir. 

Efendiler! Karadenizin Şile kazasından İzmit Kör
fezinin Gebzesine ve onun ta şarkına kadar - ki koca 
bir şiphi caziredir, bilmiyorum ne kadar araziye ma
liktir - bu arazi kaza halinde idare edilmek isteniyor. 
Nüfus noktayı nazarından da arz edeyim. (270) bin 
nüfusu haiz olan Usküdarın vilâyet halinde idare edil
mesi doğru görülmüyor, kaza haline ifrağı ile idaresi 
arzu ediliyor. 

Efendiler! Garpdan Anadoluya gelen tariki iktisa
dinin uğrağında olan Bağdat - Haydarpaşa ve inşallah 
Erzurum - Haydarpaşa hatlarının müntehayı garbında 
bulunan iktisadi bir şehir, iktisadi noktayı nazardan 
kabiliyetsiz görülüyor ve kaza haline irca edilmek is
teniliyor. Her kangı noktadan düşünürsek düşünelim 
ve herhangi noktai nazardan meseleyi tetkik edersek' 
edelim, göreceğimiz netice deminki söylediğim netice
dir. 

Efendiler! Karadenizden adalara kadar bütün Üs
küdar sahillerini depolarla, antrepolarla mücehhez gö
rüyorum. Varidatı mahalliyesinden hakkı ile istifa
de ettirilmemesi yüzünden karşısında bulunan şehre 
nazaran biraz sönük kalmıştır, haneleri harabdır, yol
ları gayri muntazamdır. Fakat bu harabî, yolların bo
zukluğu, bu âdemi intizam, esasen Anadolunun bü
tün varlığını emen bir şehre nispetledir. Anadolu ile 
kıyas edecek olursanız rica ederim, hangi vilâyetiniz 
vardırki, 270 bin nüfusu olsun? Varidatı hazırası ile 
kendisini idare ettiği gibi, fazla varidat teminine de 
muktedir olsun? (Vardır sesleri) Çok vardır, fakat efen
diler, kazamız var mıdır? Rica ederim, insafla düşü
nelim, bir çok vilâyetlerimiz vardır; Üsküdardan üs
tündür. Fakat Usküdarın dununda vilâyet merkezleri 
yok mudur? (Çok sesleri) 270 bin nüfusu ve bu kadar 
vasi bir araziye malik ve iktisadiyatı mükemmel bir 
şehir nasıl olurda kaza olur. Şimdiye kadar, Sultan Ha
mi t devrinde bile mutasarrıflıkla idare edilen bir şehir 
nasıl olurda bugün bu kabiliyetlerden mahrum adde
dilir ve kazaya indirilir? Efendiler! Davayı millîde 
Anadolunun hâlası için bütün varını, yoğunu feda eden, 
geceli gündüzlü İstanbul Hükümetinin ve İngilizlerin 
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gözü önünde nakliye arabaları ile Anadoluya cepha
ne kaçırmak sureti ile davayı millinin hürmetkarı ve 
Anadolunun ufak bir parçası olan bu yer, inkilâptan bu 
muameleyi mi bekliyor du? Avrupanın karşısında me
denî ve müterakkî ve merkezi medeniyet olacak bir 
Üsküdar Vilâyeti yapmak istemez misiniz? (İsteriz ses
leri). 

Efendiler Heyeti Celilenizden rica ediyorum, ve 
hükümetten de çok rica ediyorum Hükümet, memle
ketin teşkilâtı umumiyesi mevzu bahsolduğu zaman bu
nu nazarı dikkate almak üzere lâyihayı geri alsın ve 
Heyeti Celilenizde buna muvafakat etsin. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Reis Paşa Haz
retleri! Mazbata Muharriri Bey izahat versin. 

CEMİL BEY (Tekfürdağı) — Muhterem Efendi
ler! Geçen sene Meclisi Âliniz, Bitlis, Genç, Muş vi
lâyetlerinin kaza haline ifrağı hakkında, bugünkü tek
lifi kanuni mahiyetinde, Meclisi Âlilerine gelen bir 
kanunu ret etmişti. Reddin esbabı mücibesi de şu idi: 
Hükümet bilumum vilâyatı coğrafî, iktisadî vesair 
noktayı nazardan islâh edecek; heyeti umumiyesinin 
bir kül halinde tetkiki sırasında kaza haline ifrağı lâ
zım gelen vilâyetler veyahut vilâyet yapılması lâzım 
gelen kazalar nazarı itibare alınır ve Heyeti Umumi
yesi birden tetkik edilerek ahengi umumisi muhafaza 
edilmiş olur kanaati ile geçen seneki teklif reddedil
mişti. Bugün gene aynı mahiyetle herhangi bir vilâ
yetin kaza haline ifrağı teklif olunuyor, bugün bunun 
lehinde bir karar, bu Meclisi Âlinin geçen sene ki, 
kararına münafidir ve geçen seneki kararla mütena
kıs olur. Esasen İhsan Beyefendinin pek güzel izah 
buyurduğu veçhile, meselâ, Üsküdar vilâyeti 267 bin 
nüfusu hafidir. 60 - 70 bin nüfusu bunun dört kaza-
sındadır ki Gebze, Şile, Kartal ve Ömerli kazaların-
dadır. Fakat nefsi Üsküdar ve Kadıköyde ikiyüz bin 
kişilik müttehit bir kitlenin sakin olduğu bir yeri ve 
hususi ile senede 800 bin lira vardiatı olan bu vilâyeti 
kaza yapmak, idare noktai nazarından da her halde 
doğru bir şey olmaz. Mağmağfi bunun kati olarak doğ
ru veya yanlış olduğu teşkilâtın tespiti sırasında ve 
Heyeti Umumiyesinin müzakeratında belli olacaktır. 
Bu teklifin bu neticeye kadar tehirini bendeniz za
rurî ve idare noktayı nazarından da pek muvafık ad
dediyorum. Bu babda da bir takrir verdim, Heyeti Ce-
lilenizce tenakuz teşkil etmemesi için takririmin ka
bulünü rica ediyorum. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Arkadaşla
rımla bir noktada müttefik bulunuyorum. Lâyiha iade 
edilmelidir. Fakat bir noktada da kendilerine muha-
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lifim. Lâyiha kattiyen tehir edilmemelidir. Muzaffer 
ordunun İstanbula ayak bastığı günden itibaren böyle 
mühim bir lâyiha çoktan buraya gelmiş ve kararlaştırıl
mış bulunacaktı. 

Âcizane fikrimce, Meriçten Sakaryaya doğru ve 
hatta Marmara havzası itibari ile büyük bir vilâyet 
teşkil edilecek, o vilâyet bir valii umuminin tahtı ida
resine verilecekti. Eğer verilmiş olsaydı, bugün İstan
bul iktisadî olmak itibari ile bir takım yaralarının ve 
dertlerinin merhemlerini bulmuş olacaktı. Fakat arka
daşlar bazı fikrime siz arkadaşlarımı alıştırabilmek 
için epeyce zaman geçecektir. Ben bu cihetten feragat
le diğer cihete geçiyorum. (Handeler). 

Arkadaşlar! Ömerli kazası vesaire kattiyen istan
bul hududu dahilinde bulunmamalıdır. İstanbul Şeh
remaneti ve İstanbul Vilâyeti dendiği zaman kattiyen 
ikisi bir arada olmalıdır. 

Bugünkü Şehremaneti hududu dahilinde katiyen 
idarî ve beledî bir idare tesis edilmelidir. Birlik, ikilik 
diye şurada burada aradığınız ikilikleri rica ederim, 
İstanbul gibi gayetle mühim olan ve Türkiyenin kalbi 

. ve dimağı bulunan bir şehirde aramayınız. İdarece be
lediyece birlik evvel emirde burada tesis edilmelidir. 
Evet gayetle gariptir ki Hükümet koskoca bir Üskü
dar parçasını nasıl olurda bir kaza haline ifrağ eder? 
Bir tahrirat kâtibi, bir kaymakam, bir mal müdürü, 
bir nüfus memuru mu bu kazayı idare edecek? Arka-:. 
daşlarımın diğer noktayı nazarlarına katiyen iştirak et
memekle beraber şöyle onları bir tarafa bırakarak so
ruyorum; Bu kazayı bu memurlarımı idare edecek? 
Eğer hususi teşkilâta yapılacak ve bazı memurlar ilâ
ve edilecekse ne için o lâyihada münderiç değildir? 
O halde Hükümet katiyen etraflı düşünmemiştir. Ri
ca ederim Hükümet lütfen şu noktayıda göz önüne ge
tirsin. Bugün İstanbulda belediye daireleri vardır. Teş
kilât vardır, taksimat vardır. Bu belediyelere birer 
kaymakam vekili, birer müdür verilir. Fakat o müdür
ler aynı zamanda kaymakamlık vazifesini de ifa eder
ler. İşte arkadaşlar! İşten, güçten, paradan, zaman
dan herşeyden kazanırız. Artık illallah bu ikilikten.. 

REİS — Encümen namına Ahmet Bey söz söyle
yecek. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim! 
Beyoğlu, Üsküdar livâğlarının kazaya ifrağı ve İstan
bul vilâyetine ilhakı hakkındaki teklifi kanuni ve maz
bata aleyhinde bazı arkadaşlar söz aldılar ve müta
lâalarını serdettiler. Bir arkadaşımız teşkilât için mik
yas nedir, nüfus mudur, oranın servetimidir vesairesı 
midir? dediler. Bendenizce ne nüfus ve ne de malî kuv-
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vet değildir. Olabilir ki bir yer çok zengin olup, vari
datı çok fazla olur. Hükümt onu kaza hatta nahiye 
sureti ile idare eder. Sonra nüfusu fazla olur, oranın 
sırf nüfusu fazladır diye teşkilâtı yüksek tutmak ve nü
fusu mikyas tutmak doğru değildir. Meselâ kendi 
dairei intihabiyemden bahsedeyim. Kayserinin etra
fında öyle köyler vardır ki on bin nüfusu vardır, yir
mi bin nüfusu vardır, otuz bin nüfusu vardır. Kayse-
riye mesafesi beş, yedi kilometredir. Şimdi bunların 
nüfusu otuz bindir, yirmi bindir diye bunlar kaza 
olacaktır, vilâyet olacaktır, demek doğru değildir. 
Şarkta öyle vilâyet sahası vardır ki, nüfusu otuz bin
dir. Fakat orada vilâyet teşkilâtına lüzum vardır. 
İdarî vaziyeti, asayişi noktayı nazarından her halde 
orada yüksek bir idare cüzünün bulunması iktiza 
eder. O teşkilâtı yapar. Öbür tarafta herhangi nüfus 
ve varidatı fazla bir mahal vardır. Fakat etrafındaki 
muhiti idaresi itibari ile oranın belki vilâyet ve livağ 
değil, hatta kaza ve hatta nahiye değil belki köy ol
ması lâzımdır. Binaenaleyh Üsküdar ve Beyoğlunun 
kazaya ifirağı düşünüldüğü zaman nüfus veya servet 
noktayı nazarından düşünmek doğru değildir. Maz
batamıza dikkat buyurulursa orada diyoruzki, İstan
bul vilâyeti ile bir kül teşkil ettiğinden sürat ve suhu
let noktayı nazarından kaza olması lâzımdır. Arz ede
yim: 

Farzedinizki, Şile kazası, farzedinizki Gebze, far-
zediniz Kartal, Kartaldan herhangi bir idarî noktayı 
nazardan dolayı Üsküdar vilâyetine yazılan ve posta
ya tevdi edilen bir evrak evvelâ İstanbul vilâyetine ge
lecektir ve İstanbul posta merkezinden tevzi edilecek
tir. Oradan da vapurla Üsküdara gidecektir. 

İhtimal ki üç saat teehhür edecektir. Arz ediyo
rum; coğrafî noktayı nazardan öyle bir vaziyettedir 
ki, bunun herhalde İstanbul'a merbut olması daha 
ziyade suhuleti mucip olacaktır. 

Sonra efendiler! İstanbul ve Beyoğlu nazarı iti
bar e alındığı zaman o büsbütün başka bir vaziyettir. 
Beyoğlu'nun nüfusu kesindir ve Teşkilâtı Esasiye Ka
nunumuz noktayı nazarından düşündüğünüz zaman 
şimdiye kadar bir kanunsuzluk olmuştur. Şimdiye ka
dar Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz hiç bir mülhak vi
lâyet mutasarrıflık kabul etmemiştir. Doğrudan doğ
ruya vilâyet esasını kabul etmiştir. İşte böyle iken 
bir vilâyeti diğer vilâyete merbut kılmak nasıl olur? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Müstakil 
yapaydınız. 

AHMET HİLMİ BEY (Devamla) — Bunun ma
nasını hangi kanundan istitlâl edersiniz? Her halde 

Dahiliye Encümeninin noktayı nazarı muhikdir. On
dan başka Beyoğlu denince, Beyoğlu muhitini naza
rı itibara aldığınız vakit bir mutasarrıfla oranın ida
resi olamaz. Ancak orada bir vali olur. Ancak o vali 
orada memleketin siyasî, idarî ve alî menfaatini dü
şünür. Aksi takdirde herhangi bir ecnebi geldiği za
man bu kâfi değildir. Fakat, bir vali bulunduğu za
man elbette hükümetin idaresi daha yüksektir ve 
onun idaresi daha şâmildir, daha umumidir. Ancak 
Cemil Bey arkadaşımız bir noktayı nazar serd et
tiler ve dediler ki : Bütün memleketin teşkilâtı ida-
riyesi vesairesi bir kül halinde düşünülür, bir kül 
halinde gelir. O vakit Beyoğlu, Üsküdar da vilâyet 
mi olacak, kaza mı olacak, nahiye mi olacak veya
hut köy halinde mi kalacak veyahut İstanbul'a mah
sus bir hususi teşkilât mı kabul edeceğiz, ayrıca ka
nun mu teklif edilecek? Bu tespit edilir. Şunu arz 
etmek istiyorum ki Dahiliye Encümeninin mazbatası 
doğrudur ve ilmidir. Arkadaşlarımın serd ettikleri 
ifadatda ilmî idareye istinad eden nıkat göremiyo
rum. Fakat gene memleketin bir kül halinde idaresi 
ve teşkilâtımızın insiyakı tam içinde icrası için bu 
lâyihanın da öbürleri ile beraber yapılmak üzere 
Dahiliye Encümenine tevdii muvafık olur. 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) — 
Efendim! İstanbul, Beyoğlu ve Üsküdar'ın ayrı ayrı 
bir cüzü tamı idarî olduğunu tasavvur edemiyorum 
ve bende böyle görmüyorum. Müstakil vilâyet naza
riyesi hakkında mevzuubahis buyurdukları esas tet
kik edilirse, hakikaten kıymetli olacak nıkatı nazar 
serdedilebilir. Fakat hükümetin teklifi ve hüküme
tin huzurunda müzakere edilen kanunun esas ruhu 
ve Dahiliye Encümeninin kabul ettiği şekle esas teş
kil eden fikir ve ruh İstanbul'da oturan bir valinin 
noktayı nazarı idarisinin teddüt edememesi nokta
sında tecelli ediyordu. Muhterem arkadaşlarım gü
zelce tasavvur buyurdular ki, Beyoğlu'nda veyahut 
Üsküdar'da oturacak herhangi vali müstâkil olur ve 
resen Dahiliye Vekâletine merbut kalırsa İstanbul 
şehrinde oturan İstanbul valisinin idareyi umumiyesi-
ni teşkil eden hudut nazarında hariç ve müstakil bir 
manzara arz eder. 

Orada hususi manzara arz eden vaziyetten, ida-
rei umumiye fikri ile kabilî telif olmayacak bir ne
tice hasıl olacağını muhterem arkadaşlarım bilirler. 
Bu esastan ve şimdi arz edeceğim başka bir esastan 
mülhem olarak bu lâyihayı teklif etmiştik. Bu ehem
miyetli telâkki ettiğim nokta şu olabilir; mademki 
İstanbul'da bir vali vardır, ve mademki Üsküdar ve 
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Beyoğlu'nda birer makam var; o makamı işgal ede
cek zata vali demeye imkân yoktur. Çünkü teşkilâtı 
idariyemizde vali ile kaymakamdan başka arada mu
tavassıt bir şey bulunmuyor. Binaenaleyh Üsküdar 
ve Beyoğlu'na kaza namını vermek, idareyi imur ede
cek büyük mülkî memura da kaymakam demek za
ruret tahtındadır. Yalnız bir arkadaş ehemmiyetle te
mas buyurarak dediler ki «Üsküdar ve Beyoğlu gibi 
vâsi olan bir muhitin idaresi kaza şeklinde kabil ol
sun» bu noktayı nazara iştirak ederim. Fakat bu, 
teklif edilen lâyihanın ruhundaki fikri ifade etmez. 
doğrudan doğruya herhangi teşekkülündeki husu
siyetten dolayı hususi bir şekilde kendisine bir idare 
vermek, arzı ihtiyaç eden bir mahalle kendi ihtiyacı 
dahilinde bulunan memurini vermek meselesidir ki 
bu, kanunun hududu dahilinde değildir. Bu, bütçe 
meselesidir. İşte efendiler, hükümetin bu teklifi he
yeti muhteremeye arza saik olan noktayı nazarı esa
siyi bu kadarcık olsun icmal etmiş oluyorum. Yalnız 
Üsküdar'ın Beyoğlu'na şamil olmamak üzere kattî 
bir surette müstakil bir vilâyet halinde idaresi me
selesini kattî bir fikir olarak şimdi arz edemiyece-
ğim. Bu hakikaten düşünülmeye lâyık bir mesele teş
kil eder. Bendeniz bu lâyihayı huzuru âlinize getirin
ceye kadar bunu düşünmedim. 

İhtimal ki, katî bir fikir olarak söylemiyorum. 
Beyoğlu'na şamil olmamak. Üsküdar'a münhasır ol
mak üzere müstakil bir vilâyet teşkili mümkün olur. 
Bu bapta tetkikata imkân bulmak, aynı zamanda en
cümenin diğer teklifleri içerisinde meczedilerek ne
tice arz edilmek üzere, Dahiliye Encümeni gönde
rilmesini muvafık buluyor ve teklif ediyorum. 

Bu meseleyi tezekkür ettikten sonra, bu müna
sebetle telaffuz edilmiş ve hükümet lisanı ile cevap 
verilmesi lâzım gelen bir nokta vardır. Onu da kısaca 
arz etmek isterim. 

Tunalı Hilmi Bey arkadaşımız İstanbul'un şek
linden, oranın idaresinin nasıl olması lâzım geldiğin
den bahis buyurdular. İstanbul vilâyetine ve İstan
bul şehrine mahsus diğer vilâyetlerimizde olan şekil
lerden nevama başka bir idare olması tarzında bir 
teklif serdettiler. Gerçi bu bir lâyihai kanuniye ve-
ye teklifi kanunî halinde değilse de söylenmiş bir 
sözdür. Memleket içerisindeki herhangi bir mahallin 
idaresi hususunda daima müsavat esası dahilinde te
lâkki edilmesi lâzım gelen noktayı nazarla bu bapta 
kısacık maruzatımı arz edeyim. Dahiliye Vekâleti 
ve hükümet ve hatta - zannediyorum - Meclisi Âlinin 

heyeti umumiyesi bu fikri esasiye iştirak etmezler. 
İstanbul ve diğer vilâyetlerimiz hakkında bazı meha-
filde bazı zevat tarafından söylenmiş olan sözlerin 
tamamen aksi olarak şunu arz etmek isterim ki İs
tanbul ve diğer vilâyetlerimiz idare noktayı nazarın
dan aynı kavait ve esasat dairesinde idare edilmeleri 
lâzım gelen mıntıkalardır. İstanbul için şehir ile ida-
rei mahalliyeyi tevhit edip hususi bir şekil vermek 
sureti ile idare etmek muvafıkı aklü hikmet ve şim
diki idare esasları ile kabilî tevfik değildir. 

İkinci bir arkadaş da diğer bir noktaya temas et-: 
tiler. Esasen zaman zaman bu hususu bazı arkadaş-: 
lar bendenizden, sormuşlardır. Gazetelerde ağızdan 
ağıza bu bapta bazı havadisler intişar etmiştir. Yani 
vahi umumilikler meselesi.. Bu hususlar arzı malûmat 
edeyim : 

Malûmu âliniz şimdilik memleketimiz (72) müs
takil cüzütamı idarî tarafından idare edilmektedir. 
Bunu idarei mahalliye arz etmiyorum. Bu suretle 
işin görülmesinde müşkilâtı azime vardır. Mesele 
yalnız bu müşkilâtla kalmaz. Ahalisinin ahval ve te-
bayii, mücavir bulunduğu huduttan geçen, zaman za-; 
man esen politika, siyaset ve propaganda rüzgâr
ları vesaire gibi muhtelif esbab ve tesirler altında 
memleketimizin bazı parçaları ayrı ayrı parça teş
kil etmek mahaiyetini kendi kendine göstermektedir,; 
Anadolu haritası ve teşkilâtı mülkiyemizi gösteren 
bir harita üzerine initâf edecek olan bir nazar, bu 
umumî manzara içinde kendi kendine idarei umumi-
yelerin tevhid edilmesi tabiî olan hususi inkisamlara 
gözü çarpar. Bu lâyihanın aslı uzun uzadıya tahlil 
edildiği zaman pek çok esbabdan dolayı memleketi-. 
mizin umumî idaresini ve ahval ve şeraiti itibarı ile 
yek diğeri ile mülâsık olan vilâyetlerimizi bir idarei 
umumiye, bir valii umuminin nezareti altında top
lamak hakikî bir zaruret teşkil eder. Dahiliye Ve
kâleti, Meclisi Âliniz henüz içtimaa gelmeden evvel, 
yani bundan dört be şay evvel bir lâyiha tanzim et-; 
miş ve esbabı mucibesi, teferruatı ve hututu esasiye-: 
si ile Heyeti Vekileye takdim etmişti. Fakat bu lâ-: 
yiha, o kadar esaslı bir fikri ihtiva eder ki bunun 
üzerinde henüz uzun müddet işlenmeden hatıra eğlen 
şekilde Meclisi Âliye takdimi boşu boşuna izalei ev-
katı mucip olur, yanlış bir tatbikata gidilir ve bin-
netice fayda yerine zarar hâsıl olabilir. 

Tetkika muhtaç olan noktalarda şunlardır : Mese-:,^ 
lâ şimdiki idarei hususiyelerde bu büyük umumî ida^ 
relerle tevhid edilmeli midir, bu büyük küller için': 
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de tevhid edilmeli midir? Bu bir meselei mühimme 
ve esasiyedir. Bunun bir çok fevaid ve mehaziri çayı 
münakaşadır. Sonra şimdiki veçhile valilerin şahsi
yetinde mevcut olan ve diğer vekâletlere ait olan 
hakkı temsil eessüs edecek olan valii umumilikler
de acaba baki kalsın mı? Yani bu ne demektir? Şu 
demektir ki şimdi mevcut olan kanun vilâyetlerle 
Dahiliye Vekâleti arasında, şimdi mevcut olana şe-
bih bir surette bir kademei kırtasiyemi icad Ve teş
kil edelim, yoksa yapacağımız, teşkil edeceğimiz bu 
makam, günün bin türlü mesaisi içinde bilhassa şim
diki valilerin memur oldukları gibi muhtelif komis
yonlara merbut ve ayni derecede onlarla meşgul ol
sun mu? 

işte bütün bu ve bunlara mümasil bazı esaslar 
vardır ki, tamam bir surette ve bütün efradı ile mü
nakaşa edilip ihzar edilmeden bu lâyihayı Meclisi 
Âliye takdim etmeyi münasip görmedim. Bu lâyiha, 
şimdi ham bir fikir halindedir. Fakat yavaş yavaş 
olacaktır ve olgun bir hale gelecektir. Meclisi Âli
nizde münakaşa edileceği zaman bir netice çıkara
bilecek derecede hazır bir hale gelecektir. Ondan son
ra Heyeti Vekileye teklif edeceğim ve Heyeti Vekile 
vasıtası ile Meclisi Âliye gelecektir. Şimdi rüşeym ha
linde böyle bir fikir mevcuttur fakat henüz Meclisi 
Âliye takdim edilecek olgun bir hale gelmiş değildir. 
Ondan dolayı bu lâyiha gönderilmiyor. Bu vesile ile 
şimdiye kadar herkesi işgal etmiş olan vahiyi umumi
likler hakkında hükümetin mevcut tasavvuratını arz 
etmiş bulunuyorum. Bunu arz ettikten sonra deminki 
teklife geleceğim. Mevzuu müzakere olan bu lâyi
hanın, Encümence talep edildiği şekilde Encümene 
iadesini, bendenizde hükümet namına muvafık gö
rüyorum ve teklif ediyorum. 

REİS — Efendim! Kifayeti müzakere hakkında 
Rize Mebusu Ekrem Beyin takriri vardır. 

Riyaseti Celileye 
Müzakerenin kifayetini teklif ederim. 

Rize 
Ekrem 

REİS — Efendim! Müzakerenin kifayetini Reyi 
Âlinize vaz ediyorum; müzakerenin kifayetini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. 
Müzakerenin kifayetini kabul etmeyenler el kaldır
sın... Müzakere kâfi görülmüştür. 

Diğer bir takrir vardır : 
Riyaseti Celileye 

Genç, Muş, Bitlis vilâyetlerinin kazaya tahvili 
hakkında geçen sene vuku bulan müzakerata bu teb
dil kifayetinin teşkilâtı idariyei umumiyenin tespiti 
zamanına talikini Meclisi Âli kabul buyurmuştu. Hal
buki bugün Beyoğlu ve Üsküdar vilâyetlerinin lağvı 
ile kaza haline ifrağı ruznameyi müzakeratımıza da
hil buluyor. Gene hususi bir muamele yapmamak ve 
bu vilâyetlerin ne olması lâzım geleceğini âtiyen Teş
kilâtı Umumiye müzakeresinde tetkik ve tespit et
mek üzere müzakeresinin tehiri ile ve lâyihanın Da
hiliye Encümenine iadesini arz ve teklif eyleriz. 

Tekfurdağı Malatya 
Cemil Mahmut Nedim 
Denizli İzmit 

Mazhar Müfit Saffet 
REÎS — Dahiliye Encümenine tevdiini kabul 

edenler lütfen el kaldırsın... 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Hükümet 

talep ettikten sonra reye hacet yok. 
REİS — Dahiliye Encümenine tevdiini kabul et

meyenler el kaldırsın... Dahiliye Encümenine tevdii 
kabul edilmiştir. (Aksini reye koyunuz sesleri) (Usul 
hakkında söz isteriz sesleri) 

Efendim! Çarşamba günü öğleden sonra içtima 
etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat, Dakika : 4,15 
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Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1340 senesi Bütçesinin altıncı faslının üçüncü maddesiyle faslı mahsusuna 
zamaim icrasına dair Kanun hakkındaki neticei âzâ 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
İsmail Sefa B. 
Zamir B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali Fuad Paşa 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 

CANİK 
Cavid Paşa 
Süleyman Necmi B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 

Reye iştirak edenler : 145 

Kabul edenler 

Reddedenler 

Müstenkifler 

DENİZLİ 
Mazhar Müfid B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Fevzi B. 
Mehmed B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mumiddin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmid B. 

ERTUĞRUL 
Ahmed İffet B. 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 

ERZURUM 
Rüştü Paşa 
Ziyaeddin Ef. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Hafız Şahin Ef. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket Ef. 

: 143 

: 2 

: — 

GÜMÜŞHANE 
Zeki B. 

HAKKÂRt 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Hafız İbrahim Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Ali Fethi B. 
Dr. Adnan B. 
İsmail Canbulat B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Refet Paşa 
Mustafa Rahmi B. 

İZMİT 
İbrahim B. 
Mustafa B. 
Saffet B. 

KÂNGIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
KARAHİSARI SAHİP 

İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

KARAHİSARI ŞARKİ 
Ali Sururi B. 
İsmail B. 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Ahmed Süreyya B. 
Ali Şuuri B. 
Haydar Adil B. 
Kâzım Paşa 
Mehmed Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmed B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Hhmed Mahir Ef. 
Ali Rıza B. 
Halid B. 
Necmeddih Molla B. 

KAYSERİ 

Ahmed Hilmi B. 
Dr. Halid B. 

KIRKKİLİSE 
Dr. Fuad B. 

KONYA 

Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Ef. 
Mustafa Fevzi Ef. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Rağıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Hacı Bekir Ağa 
Reşid Ağa 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Hacı Mehmed Ef. 

MARDİN 

Abdülgani B. 
Abdürrezak B. 
Derviş B. 
Yakup Kadri B. 
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MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 

MERSİN 
Besim B. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 
Halid B. 

ORDU 
Faik B. 
Halil Sıtkı Ef. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 
Esad B. 
Fuad B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Kemal B. 
Mustafa Fevzi Ef. 
Vasıf B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Rahmi B. 
Ziya Eltin B. 

SİVEREK 
Mehmud B. 

TEKFURDAĞI 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Emin B. 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Abdullah B. 

(Reddedenler) 

Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı Ef. 

URFA 
Şeyh Saffet Ef. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Rağıp B. 
Tunalı Hilmi B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. 

» « « 
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