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Sayfa 
1. — Zaptı sabık hulâsası 3:4 

2. — Sualler, cevaplar 4,8 

1. —Zonguldak Mebusu Halil Beyin 
Ereğli Kömürlerinin. masarifi istihsaliye-
sinin azaltılması için ne gibi tedabir ittihaz 
edildiğine dair İktisat Vekâletinden şi
fahi sual takriri (6/146) 4 

2. —Çanakkale. Mebusu Mehmed Beyin 
Çanakkale'den İzmir'e ve Ezine'den Kara-
biga'ya bir şümendüf er hattı inşası için 
verilen imtiyaz şeraitine dair Nafıa Vekâ» 
letinden şifahi sual takriri (6/145) 4 

3. — İstanbul Mebusu İsmail Canbu-
lat Beyin; bâzı mebusların mektupları 
açılmakta olduğuna dair suali ve Dahiliye 
Vekili Ferid Beyin şifahi cevabı (6/142) 8:10 

4. — Çorum Mebusu İsmail Kemal Be
yin Göğeri Aşan hakkında ne düşünüldü* 

Sayf» 
güne dair suali ve Maliye Vekili Mustafa 
Halik Beyin şifahi cevabı (6/122) 10:12 

5. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin 
kabotaj hakkından istifade edebilmek için 
Seyrüsefain İdaresinin Hazineden matlûbu 
olan bir milyon liranın zamanı tediyesine 
dair suali (6/127) 12:13 

6. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin 
Reji İdaresince hıfzedilmekte olan paranın 
malûllerin terfihine ne suretle sarf edilece
ğine ve sivil bayilerden mâlûlîn hissesi ka-
tedilip edilmediğine dair suali (6/101) 13 

3. — Evrakı varide 5 
Teklifler 5 

1. — Gaziantep Mebusu Ali Cenani Be
yin Keller - Gaziantep yolunun türkü 
umumiye meyanına ithaline dair teklifi 
kanunisi (2/292) 5 
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Sayfr. 
Mazbatalar 5 

1. — Seferberlikte vaziyed edilecek 
Emvali gayrimenkule hakkındaki Kanu
nun tadiline dair (1/77) numaralı kanun 
lâyihası ve tâyini umameleye mahal olma
dığına dair Adliye Encümeni mazbatası 5 

2. — Kastamonu Mebusu Mehmed Fu-
ad ve Halld beylerin muhtacmi zürraa Zi
raat Bankalarından yapılacak ikrazatı 
deyn senetlerinin kâtibi adlilikçe tasdik 
edilip mahallî ihtiyaç komisyonlarının tas
dikiyle iktifa edilmesine dair (2/4G9) nu
maralı teklifi kanunileri ve Adliye Encü
meni mazbatası 5 

3. — Antalya Mebusu Ahmed Saki Bey 
ve Rüfekasımn dâva vekilleri cemiyeti te
şekkül eden mahallerde mezkûr cemiyet 
levhasında mukayyedolmıyan muhamilcrin 
icraya vekâletten menleri ve mebhus ve
killer cemiyetinin icabında, muhamilc
rin levhadan terkini kayıtları kararım da 
vermek salâhiyetini haiz olmamalarına 
dair (2/274) numaralı teklifi kanunisi ve 
Adliye Encümeni mazbatası 5 

4. —- Hükkâm ve memurîni adliyenin 
usulü intihap ve tâyinlerine dair Kanunun 
sekizinci maddesinin tadili hakkında 
(1/428) numaralı kanun lâyihası ve Adliye 
Encümeni mazbatası G 

5. — Belediye reisi ve âzalarının idarc-
ten azli mucibi ahval ile maluliyet1 eri ha
linde haklarında yapılacak muamelenin 
tefsirine dair Başvekâletten mevrut 
(3/216) numaralı tezkere ve Dahiliye En
cümeni mazbatası " 6 

G. — İstanbul ve Tcvabii Balıkhanesine 
müteallik Nizamnamenin birinci ve üçün
cü maddelerinde muharrer rüsumun tez
yidine dair (1/57) numaralı kanun lâyi
hası ve Kavanini Maliye, Muvazcnci Ma
liye, İktisat ve Dahiliye encümenleri maz
batası 6 

7. — Tabur hesap mamuru muavinle
rinin maaşatmın sekiz yüz kuruca izi ağma 
dair (1/7) numaralı kanun lâyihası ve 
müzakeresine lüzum olmadığına dair Mü
dafaa! Milliye Encümeni mazbatası 6. 

8. •—• Tüccardan Dağıstanlı Zade Hacı 
Celâl Efendiye ait (4/161) numaralı isti
da ve tâyini muameleye mahal olmadığına 
dair Adliye Encümeni mazbatası 

Tenlıcrelcr 
1. — Müskirat furuhtu maddesinden 

mahkûm Sandıklı Hacı Mchmcd hakkında 
hatayı adlî vâki olduğundan af suretiyle 
telâfisine dair Başvekâletten mevrut tez-
kcr;. (3/223). 

2. — Müskirat istimali maddesinden 
mahkûm Eskişehirli Ecfik Çavuş hakkın
da hatayı adlî vâki olduğundan af sure
tiyle telâfisine dair Başvekâletten mevrut 
teakero (3/221) 

3. — Müskirat nakli maddesinden mah
kûm Bartınlı İbrahim hakkında hatayı 
adlî vâki olduğundan af suretiyle telâfisi
ne dair Başvekâletten mevrut tezkere 
(3/222) 

4. — 11 Kânunisani 1339 tarihli Kanun 
mucibince mcvadı iptadaiyesi oniki misil 
ürerinden tarifeye tâbi olan bâzı mamu-
lâtm beş misle tâbi tutulması bir eseri zü
hul olacağı-cihetle bu bapta bir karar tef
siri istihsali zımnında Başvekâletten mev
rut tezkere (3/223) 

5. — İcrayı tababet hakkında olup Sıh
hiye Encümeninde bulunan kanun lâyihası
nın bâzı movaddmm tadili için iadesine da-
b Başvekâletten mevrut tezkere 

Takrirücr 
1. •—. Gaziantep Mebusu Ali Cenani 

Beyin 1297 - 1317 tevellüttü Firari ve Ba
kaya Kanununun birinci maddesinin Mü-
dafaai Milliye Encümenince tefsirine dair 
takriri (4/162) 

2. — Cebeli Bereket Mebusu Avni Be
yin Dörtyol kasasına merbut Payas nahi
yesinde kâin olup askeri işgal altında bu
lunan mektebin tahliyesi temenniyatma 
dair takriri (4/160) 

3. — Karahisarı Şarki Mebusu Ali Su-
ruri Efendinin terhisini müteakip bir va
zifeye tâyin olunmıyan ihtiyat zabitlerin
den Ahmed lîamdi Efendinin münasip bir 
memuriyete tâyini temenniyatma dair tak
riri (4/159) 
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Sayfa 
4 . — Ordu Mebusu Ahmet Hamdi Bey 

ve rüfekasımn sabık Fatsa Kaymakamı 
olup Pontus şakilerinin takibinde Hidema-
tı fevkalâdesi sebk etmiş olan Recai Beyin 
müdafaai memleket için ika edilmiş olan 
efal ve harekâtın cürüm addolunmıyacağı 
hakkındaki Kanundan istifade ettirilmesi 
temenniyatma dair takriri (4/161) 8 

5. — Adana Mebusu Zamir Bey ve 91 
refikimin AdanaUa emvali ımotrükeden 
sinemıa binıasiyk Osmanlı OfceOiinJn münasip 
bir bddel mukabilinde Adana Tünk Oca
ğına devir ve ferağ edilmesi Itanıenınıiyatı-
na dair takriri (4/158) 8 

4. — Müzakere edilen mevad 14 
1. — Belediye »kanunu 'lâyihasının t'n-

tacına değin istanbul Şehremaneti Kanu
nunun, 'bâzı tadilât ve tenkıihat . icrasjyle 
Ankara'da tatbiki zımnında Başvekâlet
ten mevrut (1/440) numaralı kanun lâyi
hası ve Dahiliye Encümeni mazbatası 14:21,22: 

32 
2. — B.ozok Mebusu Ahmot Hamdi Be

yin, Firari ve bakaya ve nüfusu «rektume1 

Sayfa 
erbabının affı hakkındaki 18 Teşrinöev-
vel 1333 tarihli Kanunun tefsirine dair 
taikntri (4/138) ve 18 Teşrinievvel 1338 
tarihli Firari ve Bakaya Kanununun birin
ci malddeoinin tefsirine dair Başvekâlet 
'müzcik'keresi ve Müdafaai Mi'Jİiiye ve Adü'i-
yo *oncümenîıe-û mazbataları (3/209) 32:34 

3 . .— 1316 ve 1317 teveEütlü olup dia 
omisaliin'n silâh alf'ına ceıMndon -evvel Tür-
feiye Büyük Mi'Cet'Mec^dsi 'Hükümetince 
tamnımış şimendifer idarelerinle intbaibey-
lemiş o'lanla^n şûmceıdüfer »kıtaatın'da biil-
münavebe üçer ay tal'Jm ve terbiyei as-
'keriye görmek şart'iyje vazifoi hazıralia» 
rmda terklerine dair kanun ÜâyCfhası 
(1/292), Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Be-
yjn, 1317, 1318 telgraf muhabere ımuavin-
.'•lerinin Jılzmıati fii'üyeıi asıkeTîiyelıerine .dair 
'kanun triVlifi (2/224) ve Konya Mebusu ' ' 
Nara Hazra Efcadinn 1316 ve 1317 tevel-
l'ütlü muallimlerin hirmc'ti 'askeriye vazife-
'lıeri devam ektiği müddetçe tecill-er.'ınıe ıdair 
kanun toVûfi (2/285) ve Müdafaai MLIye 
Encümeni mazbatası 34:41 

^ * » 

BİRİNCİ CELSE 

Bod'i müzakerat; saat : 1,45 

REİS — Fethi Bey 

KÂTİPLER : Kemal B. (Adana), Ragıp B. (Zonguldak) 

REİS — Celseyi "açıyorum, zaptı sabık hulâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci celse 
Fethi Beyin hatı Riyasetlerinde 'iınikade'de-

rek zaptı sabik hulâsası kıraat ve aymen fcabul 
ve evrakı varide laidoldukları ımahalere ha
vale olundu. 

İstiklâl Harbinde mâlûî »olan ihtiıyaft ımülâzi-
ımJi Halil Efendinin ihtiyat zâbitanına baihşcı\ı-
nan mükafattan ımüsefidoliması lâzımgeillliğıine. 
(ihtiyat ^âbitamınm sınıfı muvazzafa maıkil'len 

haldkınıdaki teilcKfi 'kanunrnin müzakeresine ma-
hail kalmadığına dair Müdafaai Mül'liye Encü
meni 'mazbataları kıraat ve kabul düA'Idi. 

Ruznaıronin mevaddı g,ayr1!!müsıtıaoelıc©i m«ya-
nında bulunan >ec»cıbi ımadca feömürî^erinan 
meni i'thalli haıkkındatki teklifi fcanuımimn müs-
tacclVaı ve 'talsfdiımen nıüzaıkeresûnıe dıaılr Zon
guldak: Mebusu Turnall Hilmi Beyin Italkriri kı
raat ve reddo'hmdu, 
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•" 'Dahiliye Encümeninde bulunan (Ilapsane-
lerin idarei . umümiyeleri hakkındaki "."kanun 
lâyihası) mn müstacelen intacına dair kezalik 
Tunalr Hilmi Beyin takriri kıraat ve mese
lenin teşrii intacı ricas'yle mezkûr encümene 
havale: edildi. Ruznamenin gayrlmüstacel 
mevaddı arasında bulunan ve muhi'elif madde
lerden mahkûm bâzı eşhasın maluliyetlerin
den dolayı bakıyei müddeti cezaiyelerinin af
fına dair olan Adliye Encümeni mazbatasının 
takdimen müzakeresine dair Bozok Mebusu 
Ahmet Haindi Beyin* takriri kıraat ve 
kabul olundu. Badehu Müdafaai Memleket 
uğrunda ika edilmiş -olan cf'al ve harekâtın 
curam addolunmıyacaği hakkındaki Kanunun 
birinci maddesinin tefsirine mütaallik .Ankara 
Mebusuİhsan B-yin takriri ile Amkara'da 
Şehremaneti tedvdi hakkındaki kanun lâyi
hasının maddelerine geçilmesi husrsu ikinci 
defa olarak tâyini esamiyle reye vaz'cdillp İh
san B'eyin takriri 49 kabule kargı G0 rey ile' 
ret ve Ankara'da, nehre-maueti teşkili hak
kındaki lâyihai kanuniyenin maddelerine ge
çilmesi hususu da yirmi altı redde mukabil 
117 ;rey ıVe kabul edildi. Mütaakrben ruzna-
mei müzakerata geçilenek muhtelif maddi
lerle mahkûm. bâzı eşhasın maluliyet] erine 
binaen bakıyei müddeti cezaiye!erinin affı hak
kındaki Adl'ye Encümeni mazbatası kıraat ve 
kabul »olundu. Badehu Belediye Ist'ıınlâk Ka
nunu muvakkatinin ikinci maddesini müfcsslr 
teklifi kanuninin müzakeresine g^çikl'ı ve bü
tün mevaddı kanunîye aynen ve kanunun he
yeti umumiyesi ekseriyetle kabul edildi. Mu
ta akı'b en Gümrük Kanununun ondördiincü 
maddesini muadd'ıl lâyihai b:mun>re ile as
kerlere alât ve edevatı cedieloi ziraivenin 
amelî olarak öyrctiîmesi hakkındaki lâyihai 
kanuniyenin ib'nci müzakereleri icra edile
rek bütün maddeler aynen ve kanunların he
yeti umumiyelcri dahi ekseriyetle kabul olun

du. Badehu Tarife Kanununun dörüncü 
maddesinin" tadiline ve neosalvarsanm Gümrük 
Resminden ist'enasma mütedair teklifi 'kanu
ninin müzakeresine iptidar ve vukubulan tek
lif üzerine müstaceliyetle müzakeresi kabul 
edildi. Cereyan eden müzakere neticesinde 
teklji'i kanuninin birinci maddesi encümenin 
talebi üzerine encümene iade ve teneffüs için 
celse tatil olundu . 

İkinci Celse 
Fethi Bey tarafından Kuşat ve Ta

rife Kanununun dördüncü maddesinin tadilime-
ve neosalvarsanm Gümrük -Resminden istis
nasına dair olan teklifi kanuninin müzakere
sine devam ciibrc'k ikinci madde aynen kabul ve 
üçüncü madde tayyolundu. Mütaakıp madde 
mevcut tadilnamelerlo birlikte encümene iade 
ve di'"er maddelerin müzakeresi encümene 
verilen maddelerin vüruduna talik olunarak 
Mülk'yc Tekaüt Kanununun- yirmibe^nci mad
desine mütaallik Dâhil'yo ve Kavanini Maliye 
encümen'':erinin tefsirini mutazammm nmzba-
taları ile 11 T:şHnievvel 1030 tarihli Avans 
Kanununun sekizinci maddesinin tefsirine alt 
Kavanini M.d'ye Encümeni mazbatası müzakere. 
ve kabul edildi. Milli Orduda istihdam edilen 
milis zabitan maaşatmm sureti tesviyesine dair 
Muvaecııoi Maliye Encümeni mazbatasının En
cümenin hnzuriylo müzakeresi icra edilmek 
üzere tehiri tahradır ettikten sonra Muvazcnci 
Malivo Encümeninin Fenerler Rüsumu hakkın
daki mazbatasının müzakeresine geçildi. Cere-
yan eden müzakere neticesinde mazbata tadilen 
kabul vo Cumartesi günü toplanmak üzere cel
se tatil edildi. 

Reis Kâtip 
Ali Fethi Adana 

Kemal 
Kâtip 

Zonguldak 
Ragıp 

SncJlor 

1* — Zonguldak Mebusu Halil Beyin Ereğli 
kömürlerinin masarifi istihsali^ esinin azaltılma
sı içir ne gibi tedabir ittihaz edildiğine dair İk
tisat Vekâletinden şifahi sual takriri (6/146) 

2. — Çanakkale Mebusu Mchmcd Beyin Ça
nakkale'den İzmir'e ve Ezine'den Karabiga'ya 

bir şimendifer hattı inşası için verilen imtiyaz 
şeraitine dair Nafıa Vekâletinden şifahi sual tak
riri (6/145) 

BKİ;> — Saptı sabık hakkında bir itiraz 
var mı? Zaptı sabık hulâsası aynen kabul edil-
mistir. 

.— 4 
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8. — EVRAKI VARİDE 

Teklifler 
1. — Keller - Gaziantep yolunun Turku umu

mîye meyanına ithaline dair Gaziantcb Mebusu 
Ali Cenanı Beyin teklifi 'kanunisi (2/202) (Lâ
yiha Encümenine) 

Masoatalar 
i. — Seferberlikte veziyed edilecek emvali 

gayrimenkule hakkındaki Kanunun tadiline dair 
(İ/77) numaralı kanun lâyihası ve tâyini mua
meleye mahal olmadığına dair Adliye Encümeni 
mazbatası 

BEİS — Okunac:.k : 

Riyaseti Celileye 
Seferberlikte vazıycd edilecek emvali gayri

menkule hakkındaki 15 Cemaziyclcvvcl 1334 ve 
27 Mart 1332 tarihli Kanunim dördüncü mad
desine müzeyyel 22 Zilkade 1335 ve 10 Eylül 
1333 tarihli Kararnamenin tadili hakkında He
yeti Vekileden mevrut ve encümenimize muhav-
vel 2045 numaralı ve 5 . 12 . 1333 tarihli lâyi-
hai kanuniye tetkik ve müzakere edildi. Bu bap
ta Meclisi Âlice.kabul olunan 12 Ccmasiyelevvcl 
1342 ve 20 Kânunuevvel 1339 tarih ve 339 nu
maralı Kanun ile matlup hâsıl olduğundan tâ
yini muameleye mahal görülmemekle Heyeti 
Umumiycyo arz olunur. 
Adliye Encümeni Reisi 

Namına Mazbata Muharriri 
Kastamonu Dersim 

Mahir Feridun Fikri 
Kâtip Âza 
Bozok Konya 

Ahmed Haindi Mustafa Feyzi 
Âza Âza 

Bayezid Mersin 
Şefik Besim 

REİS — Adliye Encümeni mazbatasını rc-
ylâlinke koyuyeron. 

VEHBİ B. (Karesi) — Reis Bey, Adliye 
Encümeninden 'birşey soracağım, kim cevap 
verecek?-:' lv:: r --: " • •• - .,-• ' 

REİS — Adliye Encümeni cıevap' verecek 
^îcfiıdmı. 
; VEHBİ B. (Karesi) — Vaziyed edilen em

lâke, yani aka ar at, emlâk, ne olursa olsun mc-
bâölye -tür 'iter-et »takdiri hukkmda buradan bir 

kanun çıktı, Halbuki Müdafaai MHllye* Vekâ
leti şimdiye kadar bu ücreti veımediği: gibi 
s^n zamanda da bir tefsir ile,; ne eski.:.harçlar 
rina, ne de yeni borçlarına. .ait hiçbir para ver-
m-emekıi-cdlr. «Darüiharekât olunca para veri-
le.rn.oz.» .dediler." Halbriki darül'haırelkât memle
ketin her noktasındadır. «DarüLharcilıâttâ hiç
bir §ey verilmez. iBnaenaloyh. hiçbir yere hır 
şey veremdeyiz.» diye Müdafaai Mili iyenin böy
le bir tefslıi vardır. Buna Adliye Eneümem 
vâkıf mıdır? ••• - ? 

FERİDUN FİKRİ B. (Dercim) — Böyle bîr 
teklif e • Adliye Encümeni vâkıf değildir ve -böy
le bir teklif encümene golm emiştir. Geçen jde 
Meclisi Âlide kabul edilen bir kanun vârdırl. 
Bu da onun mevzuuna mütaalllkti; aynıdıir. 
O kanun Meclisi Âliye gelmiş ve. Meclis-i Âlice 
kabul edilmiştir. Ve kanunla maksat Kasık ol
muştur. Binaenaleyh muamele tamamen -ya
pılmış tır. Yapılacak başka muamele kaLmâaH'f-
tır. Beyefendinin buyurdukları tcıklif encüıâe-
ne gelmemiştir. .... „ ., ..---,-

REİS — Adliye Encümeni «buyurduğunuz, 
bu kanunun haricindedir» diyor ve Adliye En
cümeninin mazbatası, başka bir muamele .ifa
sına lüzum göstertmiyor. Bunu reyiâlin'lze vaz'-
edec'cğlm. Adliye Encümeni mazıbataGinı kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye ko-yü-
yoırum. Kabul etmeyenler lütfen*, .öl kaldırsın. 
Adliye Encümeni mazbatası kabul edilmiştiır. 

2. — Kastamonu Mebusu Mehmed_ Fuat ve 
Ilalid Beylerin muhtacîni zûvraa ;Z'iraatBanka
sından yapılacak ikrazatı deyn senetlerinin kâtibi 
adliliklerce tasdik edilmeyip mahallî İhtiyaç Ko
misyonlarının tasdikiyle iktifa edilmesine dair 
(2/369) numaralı teklifi kanunileri ve Aâlije 
Encümeni mazbatası var (Ruznameye) ... J 

S...—^•AntalyaMebusu Ahmed Saki Bey ve 
rüfekasının Dâva Vekilleri :•. (Jtmiyeti tesejkkul 
eden mahallerde mezkûr cemiyet levhasında mu-
kayyedolmıyan mehamilerin icrayı : vekâletten 
menleri ve mebus vekiller cemiyetinin icabında, 
mehamilerin levhadan terkini •kajıtları kararı
nı da vermek salâhiyetini haiz olmalarına dair 
(2/274). numaralı teklifi kanufıisi ve Adliye En
cümeni mazbatası (Ruznameyc) i, ; -

http://le.rn.oz.�


t ; 103 16 . 2 . 1340 O : 1 

4. — Ilükkâm ve memurini adliyenin usulü 
intihap ve tâyinlerine mütedair Kanunun seki
zinci maddesinin tadili hakkında (1/428) nu
maralı Kanun lâyihası ve Adliye Encümeni 
mazbatası (Ruznameye) 

5. — Belediye Reisi ve âzalarının idareten 
azli mucip ahval ile maluliyetleri halinde hak
larında yapılacak muamelenin tefsirine dair 
Başvekâletten mevrut (3/216) numaralı tezke
re ve Dahiliye Encümeni mazbatası (Ruzname
ye) 

6. — İstanbul ve tevabii balıkhanesine müte
allik Nizamnamenin birinci ve üçüncü madde
lerinde muharrer rüsumun tezyidine dair (1/57) 
numaralı kanun lâyihası ve kavanini Maliye, 
Muvazenei Maliye, İktisat ve Dahiliye encümen
leri mazbataları (Ruznameye) 

7. — Tabur hesap memur muavinleri maaşatı-
nm sekizyüz kuruşa iblâğı hakkında (1/7) nu
maralı ka7iun lâyihası ve müzakeresine lüzum ol
madığına dair Müdafaai Milliye Encümeni maz
batası. 

REÎS — Okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Dördüncü ve üçüncü sınıf ketebei askeriye ile 

açıkta bulunan memurin ve ketebei askeriyeye 
itası lâzımgelen tahsisatı fevkalâde hakkında 
28.3.1339 tarih ve 6/1190 numaralı ve tabur he
sap memuru muavinlerinin maaşatma dair olup 
18.11.1338 tarih 6/2002 numara ile îcra Vekilleri 
Riyasetinden mevrut ve geçen seneden devren 
encümenimize havale buyurulan lâyihai kanuniye 
ve tezkere tetkik edildi. 

Son çıkan zabıtanın Maaş Kanunu bu mese
leyi halletmiş olduğundan müsakeres'ne lüzum 
olmadığı mütalâasiyle Heyeti Umumiyeye arz vr 
takdim olunur. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Karahisarı Sahib izmit 
Ali Mustafa 

Kâtip Âza 
Zonguldak Rize 
Yusuf Ziya Ahmed 

Âza Âza 
Cebelibereket Kılıç Ali 

Azmi 

REÎS — Müdafaai Milliye Encümeni mazba
tasını reyiâlinize vazedeceğim. (İzahat verilsin 
sesleri) (Reye konuldu sesleri) izahata lüzum ol
madığını bâzı arkadaşlar söylüyorlar. 

OSMAN KADRİ B. (Muş) — Bu mesele hak
kında bendenizin bir teklifim vardır. 

REİS — Bunun teklifinizle alâkası yoktur. 
İcra Vekillerinden mevrut lâyihai kanuniye. Mü
dafaai Milliye Encümeni mazbatasını reyiâlinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini reyiâl'nize arz ediyorum. Kabul etmiyen-
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

8. — Tüccardan Dağıstanlı zade Hacı Celâl 
Efendiye ait (4/161) numaralı istida ve tâyini 
muameleye mahal olmadığına dair Adliye Encü
meni mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Tüccardan Dağıstanlı zade Hacı Celâl Efen

diye ait istida ile evrakı müteferriası ve bu bap
ta Adliye Vekâletinin tezkeresi encümenimize 
havale edilmekle tetkik ve müzakere edildi. 

Mah'kemei Temyizden greşerek kesbi kativet 
etrrrş o1 an hükümler vac'bülittıba bir hükmü ka
brini olduğu ve ist.;da mevzuubahis mesele dahi 
Mahkemei Temvizce musaddak bir hükmün tadi-
i'ne mütedair bulunduğu cihetle tâyini muame-
leve mahal görülemiyerek mezkûr evrakın Adli-
ve Vekâletine ^desi zımnında Heyeti Umumiyeye 
arza karar verildi. 
Adliye Encümeni Reisi 

namına Mazba+a Muharriri 
Kastamonu Ders'm 

Mahir Feridun Fikrî 
Kâtip 
Bozok 

Mahkemrû Temv:z ilâmlarmm alevh'nde vukubu-
1n/yı,k şikâvatı Adi've Vekâleti tetkik ederek b'l-
b'dahe rdalet/n ihlâl cdilm's olduğu prörüldürü 
takdirde Meclise sevk etmesi lâzımgeleceği reyin-

dev'm 
Ahmed Hamdi 

Âza Âza 
K^nva Bavezid 

Mustafa Feyzi Şefik 

REİS — Buyurun Zamir Bey. 
ZAMİR B. (Adana) -— Arkadaşlar! Bende

niz bu meseleye biraz vâkıf oldum. Bu Hacı 
Celâl Bey, İstanbul'da büyük bir İslâm tüccarı
dır ve aynı zamanda çok hamiyetli bir zattır 



I : 103 16 . 

ve aynı zamanda Hükümete elinden gelen iane 
ve muavenette bulunmuştur. Belki 2.0 bin, 30 
bin lira raddesinde bir meblâğ mukabilinde bir 
ov alıyor. Fakat satmaldığı bu evin sahibesi 
olan kadın damadına kâtibi adilden musaddak 
bir vekâletname veriyor ve bu vekâletname ile 
bu ev satılıyor. Aradan üç, dört sene geçiyor. 
Damatla karının arası açılıyor. Kadın, o sahte 
bir surette satılmıştır, diye mahkemeye müraca
at ediyor, Bu; adamın hiçbir malûmatı yok. JVIah-
tkeme devam ediyor. Damat kaybediyor, hüküm, 
derecatı mahakimden geçiyor, fakat bu adamın 
hiçbir malûmatı yok. Üç sene sonra icra memu
ru geliyor, bu evden çıkacaksınız, bu ev sahte 
(bir surette satılmıştır, diyor. Bu adam diyor ki; 
ıben bu evi kâtibiadilliktcn musaddak vekâlet
name ile aldım. Bu ev mademki böyle imiş, niçin 
mahkeme beni davet etmedi? Binaenaleyh benim 
işittiğime göre mahkeme reisinin bu ev sahi
biyle karabeti varmış ve bu suretle 'yanlış bir 
•kanaatle hüküm vererek ve Celâl Beyin malû
matı hilâfına ev alınmış. Bunlar sonra haberdar 
olarak gelip vekâlete müracaat ediyorlar ve di
yorlar ki; biz bunu paramızla, sokizbin veyahut 
onbin liraya satmaldık. Bugünkü kıymeti de yi
ne halihazırda onbin liradır. Aleyhimizde muha
keme oluyor, bize malûmat verilmiyor. Biz bu
nu aldığımız zaman kadın da gelmiş bize ha
yırlı olsun, demiştir ve buna da birçok şahidimiz 
vardır. Şimdi parayı iade etmeden evi elimizden 
alıyor, diyor. Mazbata Muharriri Beyin tabiî 
malûmatı vardır ve verecektir. «Bu hüküm ar
tık kaziyei muhkeme halini almıştır.» deniliyor. 
Bu da Heyeti Celilenize müracaat ederek, «Hak 
namına, adalet namına buna bakınız!» diyor. 
«Ben eve sekiz onbin lira verdim, benim malû
matım olmadan bu hükmü almışlar.» diyor. Me
sele bundan ibarettir. Her halde tetkika şayan
dır. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim, 
analûmuâlinizdir ki, Heyeti Celile, derecatı ma-
hakimden geçerek kaziyei muhkeme halini alan 
ahkâmın mahiyeti ne olursa olsun Meclisçe tet
kik etmemeye karar vermiştir. Biz de buna tc-
"baiyet ederek ve Adliye Encümeni tetkike lü
zum görmiyerek tâyini muameleye mahal olma
dığını Heyeti Celilenize arza karar vermiştir. 
Hatayı tetkik etmek dahi vazifemiz olmadığı 
kanaatindeyiz. Heyeti Celile bu içtihadı teyidet-

•• mistir*;'• Binaenaleyh biz bu vazife ile mükelle-
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fiz ki, Reis Beyefendi o zaman «Bâlâyı kürsü
den badema Mahkemei Temyizden gelecek mu-
karreratı hiçbir veçhile mâruzu münakaşa et-
miyeeeğimi Heyeti Celilenin hissiyatına tercü
man olarak arz ederim.» demiştir. Encümeniniz 
do bu tezahürat, umumiyeye tebaiyet etmiştir. 

REİS — Efendim, Meclisi Âlinizin pek gü
zel hatırmdadır ki, geçenlerde aynı bir.mesele 
üzerinde cereyan eden müzakerat neticesinde, 
Malıkemci Temyizce tasdik dilmiş ve kesbi ka
tiyet etmeş olan mukarreratm ayrıca Meclisi Âli
de müzakere odilmemcsine Meclisi Âli karar 
vermiştir. Bu karara tamamen muvafık olarak 
gelmiş olan Adliye . Encümeni mazbatasını reyi 
âlinize koyuyorum. Encümenin mazbatasını ka
bul edenler ellerini kaldırsın. Aksini reye vaz'-
ediyorum. Kabul otmiyenler el kaldırsın. Adli
ye Encümeni mazbatası kabul edilmiştir efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Allaha 
şikâyet otsin! 

Tozkorclor 

1. — Müskirat füruhtu maddenin den mahkûm 
Sandıklılı ilacı Mehmed hakkında hatayı adlî 
vâki olduğundan af suretiyle telâfisine dair Baş
vekâletten mevrut tezekre (3/220) (Adliye En
cümenine) 

2. — Müskirat istimali maddesinden mahkûm. 
Eskişehir'iz Refik Çavuş hakkında hatayı adlî 
vâki olduğundan af suretiyle telâfisine dair Baş
vekâletten mevrut tezkere (3/221) (Adliye Encü
menine) 

3. — Müskirat nakli maddesinden mahkûm 
Bartınlı İhrahim hakkında hatayı adlî vâki oldu
ğundan af suretiyle telâfisine dair Başvekâletten 
mevrut tezkere (3/222) (Adliye Encümenine) 

4. — 11 Kânunusani 1339 tarihli kanun muci
bince mevaddı ibtidaiyesi 12 misil üzerinden ta
rifeye tabi olan bâzı mamıdâiın beş misle tabi tu-
tıdması bir eseri zühul olacağı cihetle hu hapta 
bir kararı tefsiri istihsali zımnında Başvekâletten 
mevrut tezkere (3/223) (Kavanin ve Muvazenei 
Maliye encümenlerine) 

5. — İcrayı tababet hakkında olup Sıhhiye En? 
cûmeninde bulunan kanun lâyihasının bâzı mevdd-
dınm tadili için- iadesine dair Başvekâletten mev-
dut tezkere. : " . 6; 
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REİS — Okunacak efendim. 

T. B. M. M. Riyaseti Celîlesine 
İcrayı tababet hakkında olup 23 . 1 . 1337 ta

rih ve 6/337 numaralı tezkere ile takdim kılman 
lâyihai kanuniyenin vaziyeti hazıraya nazaran bâ
zı mevaddmm tadili icabettiğinden iadesini Sıh 
hiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletinin talep ve 
işarı üzerine arz ve rica eylerim efendim. 

Başvekâlet Vekili 
Mustafa Fevzi 

REİS — Efendim Nizamname mucibince bu 
kanun lâyihası Başvekâlete iade olunacaktır. 

Takrirler 

i . — Gaziantep Mebusu Âli Cenanı Beyin, 
1317 tevellüttü Firari ve Bakaya Kanununun bi
rinci maddesinin Müdafaai Milliye Encümenince 
tefsirine dair takriri (4/162) (Müdafaai Milliye 
Encümenine) 

2. — Cebelibereket Mebusu Avni Beyin, Dört
yol kazasına merbut Payas nahiyesinde kâin olup 
askerî işgal altında bulunan mektebin tahliyesi tc-
menniyatına dair takriri (4/160) (Başvekâlete) 

3. — KaraJıisanmrki Mebusu Ali Süruri Efen
dinin, terhisini müteakip bir vazifeye tâyin olun-
mtyan ihtiyat zâtilerinden Ahmcd Efendinin mü
nasip bir memuriyete tâyini tememıiyahna dair 
takriri (4/159) (Başvekâlete) 

4. — Ordu Mebusu Ahmed Bey ve rüfekası-
nın sabık Fatsa kaymakamı olup Pontus şakileri
nin takibinde hidematı fevkalâdesi sebk etmiş 
olan Recai Beyin müdafaai memleket için ika 
edilmiş olan e fal ve harekâtın cürüm addolun-
mıyacağı hakkındaki Kanundan istifade ettiril
mesi temenniyatına dair (4/161) (Başvekâlete) 

5. — Adana Mebusu Zamir Bey ve 91 refiki
nin Adana'da emvali metrûkeden sinema bina-
siyle Osmanlı Otelinin münasip bir bedel muka
bilinde Adana Türk Ocağına devir ve ferağ edil
mesi temenniyatına dair takriri (4/158) (Başve
kâlete) 

Sualler ve cevaplar 

3-, — İstanbul Mebusu Canbulat Beyin, bâzı 
mebusların mektuplarının açılmakta olduğuna 
dair suali ve Dahiliye Vekili Ferid Beyin şifahi 
cevabı (6/142) 

RE IS — Efendim Meclisi Âli tahattur fau 
yurur ki, geçen gün mektupların açılması hak
kında tahkikat icrasiyle üç gün zarfında Mec
lise malûmat verilmesi Heyeti Celbenin kararı
na iktiran etti. Dahiliye Vekilli Beyefendi bu
gün neticei tetkl&atını Meelise arz edecektir. 

DAHİLİYE VEKlLl FERİD B. (Kütahya) 
— Efendim, istanbul Mebusu Muhteremi Gan-
bnlat Beyin, istizahı üzenine Salı günü Heyeti 
Aliyeniz muvacehesinde müzakere cereyan et
miş ve bu müzakere siyasi noktaıi nazardan mü-
teşeıkkir ve 'minnettarı olduğum itimadi âlinizle 
nihayet bulmuştu. Yalnız kabul edilen bir tak
rirde idari cihetten acaba bu mektuplar 'hakkın
da hakükaten aç'-'lmaJk suretiyle bir hâdise olup 
olmadığının tahkiki âçizanelerine havale edl -
'mişVıir. Bu mesele hakkında lâzımgelen tabkl&atı 
ifa ettim ve Heyeti Celilenize netice hakkında 
mâruzâtta bulunacağımı. Etfendim, mesele iki 
zarf üzerinde cereyan ediyor. Birisi istanbul Me
busu Muhteremi Canbulat Beyefendinin aldık-
ları bir moktup üzei'lne, 'diğ-eri yine Isbanbı-i Me
busu muhteremi Rauf Beyefendinin almış ol
dukları bir 'mektup üzerinedir, ikisi ayrı ayrı 
surette tecelli •ettiği için icra ettiğimiz tetkikoıt 
neticesinde her ikisi hakkında vâsıl olduğumuz 
neticeleri arz edeceğim. Evvelâ Rauf Beyefen
diye rf'fc mektup br.kkmda arzı malûmat edeyim. 
Rauf B'eyedradlnin bu husustalki mütalâaıtı o 
gün almış olduğu mektubun (el'lndeki zarfı bü
kerek) bu suretle katlanarak ayrıca bir kâğıtla 
yapıştırılmış olması ve porrtaneden doğrudan 
doğruya geldiğini ima etmak üzore Ankara Pos
tanesi damgasının ve Ankara Po '̂cır.'eîsılne diye 
ayrı el yazısının bulunmasıdır. N>e inin bu ımnk-
tup bu suretle kapanmış ve ne için postane bu
rasına ayrıca bu şeyi yazmış. Binaenaleyh bâdli 
tetkiktir buyurmuşlardır. 

Efendim bunun hakkında tahkikat yaptık.. 
Bu, bir meselei idariyeden libaretir. MaılûımuâM-
niz postaneler mektupları aldıkları zaman on
ları mürselünileyh oiaoaık postanelerin her biri
ne alt hususi bir kutunun içerisine diziyorlar. 
Meselâ izmit Postanesi o gü.n Eskişehir'e, An
kara'ya, Kenya'ya, daha başka yerl&re ait mek
tuplar alıyor. Onu aldı mı o kutuların içerisine 
koyuyorlar. Ne zaman posta kalkacak? Falan 
gün pocıta Ikaâ'kaeak. Kaç mektup oldu? Bilfarz 
Ankara'ya onlki tane. Onu tutuyorlar birbiri 
üzerine koyup bir sieimle bağlıyorlar, bir paket 
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yapıyorlar r e t) paketim üzerine de doğrudan 
doğruya Ankara Postane:tlne diye yazıyorlar. 
- Şurada olduğu 'gibi - Konya Postanesine kena 
bir pruket, bu, mektupların daha mıahalillmde iken 
gidecekleri yerlere suhuletle tevzi olunması dç'in 
takibettıikleri bir usuldür. Yoksa perakende ola
rak çuvalım içine atsalar her uğranılan yerde 

"burnum bulunmasına imlkân yoktur. Uğranan 
yarlerde pdkeı'Ieri çıkarıyor, obalara tevzii edi
yor. Eğer o mdk'tuplar çok olıırra slcüm 'Hu bağ

lıyorlar. îki, üç tane olursa veya aoctle olacak 
olursa burada o'üuğu gCbî sicimle bağlıyacak-
lıarıma ucunu böyle Okiye katlayıp ve fbâor kâğıt 
yapıştırıp gönderiyorlar. Bunun âdot oOduğu ve 
ö'tedecı beri poötanrJleıde tatbik edilen bir usul 
olduğu anlaşılmıştır. Bu, amcıktup Lefkedem 
bir taıne olmak üzere çıkmıştır. LeEte postane 
manra.ru bu tek mektubu, zarfım üzöri'nde sicim 
ilıe dört tarafındam bağlıyacağıma bir mrik'tup 
oMuğundan dolayı kâğıtla ikli ucunu kapatmış 
şu nailde paİkct haline sokmuştur. Çüırikü açnk 
olarak bırakmış olsa vaz!fe'<lni ifa dlmcmiş 
oluyor. Eğer yapıştırmadan gömdoroey.ii pera-
fkenıde bir ımefktup bir yere düşmüş gibi görüle-
ce&V. ve tevzlle g'den seyyar 'da bu raıdktuba 
baktığı zamir n. acaba 'kimindir ve 'nereye gl.V-
odk .cV.ye bakmak 'mecburiyehinde 'ka^crlk. İs
tanbul Mebusu muhteremi falan filân diyece
ğime onun yerine..., bu kâğıdı yapıştırır ve üze
rime yazar. Ni&cıYim 'bardan Anlafya'datt grPımüs 
olan ı r ^ a ç r̂L ı̂s-ımın ile/irde de şu çf Tırıstır. Bir 
değil Siki taraftan bağlıdır ve alir'rrfrri içerisine 
(konmuştur. Çikükü seyyarın ve malkf ı'ya!' 'ta bulu-
manülann naran 'dil&ııtlerırli ceTyal'-nrlk içiin şu
rasına -da «Arikara postracrane» cümlesi ya^r1-
rmştır. Tetkik buyurunuz. (Hacet yok sesler»') 
YPFÛ postanjeılem'imiizde coreypın ıcdccı ten-nü1-
den bir . tarrsfıri'n LefkelVm P.auf B^yef^nd'yo 
göndenûlen mektuba tecmldüf ettiği görülmüşttür. 

İcra ediCen tofcküka-t oamaısıırJJa - nitekim ar-
kadaşlariırmza salonda da arz dlmıiştlm - kati
yen attırdığına dair hiçbir şry görülmemiştir. 
Yaforz kend'ileTflnce bâdüi (iştlbaıh olan bu crfe-
«eledir. Blmaeraaleyh bu moscıle halktonda mâ-
ruzıat'im bundfn ibarettir. 

Şimdi ef nadim; 'ikinci mesele Oanlbuiat Be
yefendinin vâki oYm şeyidir. 

Efendim, bu "hususta 'da idari tdükikatta bu-
tanduk, bu mektubun zarfnrn açılmış eMu gü
fte jdaîr.ûü^-.bir $üpta bile unevcudolmadığı ve 

ımemurîn haMarida bunun açılmış lolımasınldan 
dolayı tetklkat ve tahlkilkafcta bulunmak lâzım 
olmadığı tatayün ve tahakkuk etti. Niçin, bunu 
da arz ideyim. Ef emdim, aldı gamız ımelü'uplar 
üzerinde totklkaıt icra ettik, şu neticeye vâsıl 
oluyoruz : Gelen mektupların yüzde altısı bu
güne kadar yaptığımız, yani şu bir iki gün zar
fımda yaptığımız '"eiLkÛkat yüzde altı gösterdi, 
•olabilir iki yüzde yirmi cı'ur, yüzde beş olur, 
bilmiyoruz. Fakat biz yüzde a'İtı bulduk. Bun-
iar-m nümuncGİmi rüfekai muhteremedea çirçok
larıma göstermiş olduğum veçhile birçok numu
ne'»'. burada olduğu veçhile buınTardam yüzde al
tısı açılmışa fcomzyor bir surette kapam'k ĝ ılıi-
y>a'. Mese'ıâ şu crrr-tufxın R.urasıdJa açrlmış gibi 
bir şey vardır. Baknız efendim! Şu 'tarzda bir 
'mcTj'up'ur. Bir takıım'lan 'da ıme:e]â gayet ikirîı 
bir surette 'kapanmıştır, âdeta aç'ik drn'r^ı'le-
odk gibidir. Müsııa'de buyuruTr,ı"'riTz balrnız! Bâ-
zıü'arı da taım'Srn.fm açıktır. MOGCUI ŞU mı^k'tup. 
«Ankara Vilâyetimin Yozgat Sancağ-mm Ağ^lı 
MüısTim Karyenlride kaynpoderrra Ahmet On
başıya takdim kılındı» Şim'cY: bu ımıcrTituplar ne 
'kıymcij' mutoddereTidir, ne de buınrın ırer'lsiaıde 
bir şey olimarnırm ihıtlmali vardır. Erlkait bu GU-
rcvtle ya sahibi tarafımdan biç yapı-şlınlmadan 
- binVrce bln'lerrlrn iziya.de ıriııelktup nef^n ""̂ ir
ken bâzısı ya kapatmasını rınntuyor. Yahut 
bâzısı da an. fJJÎi ve en fena narflan ikT-ilVn-y.ır. 
Bâzısı birkaç (kere açıhp kapanıyor. TeTcrar ya-
^'-s'tınbyor. Balkın1 z efendim şu 'mektubun kif-
li'Vığtlne. Pcrıfeaa b.l? vaziydlle>:iir. Bunu birisi 
görse ıNabiî açıl niş dnr. F> tkat 'Iftnlkdir buyurur
sunuz ki, açılacak rl:1e olsa bu tarzıda aeı'l^az 
değil •m\ efrtnıdim? (Harde/er) b-'nacrpreyTı He-
vS!::'. Celi'pniz, zammorTıyerum İki, arz eVniş oldu-
™um bu iizaihatle bu hususıtıa ka f̂a-rJİ buyurmuş
lardır. Zaten beyefecıdûlcr de şl'ırrJJiye kadar 
o ımefitupliarm bir ;tanrr.in'ln şÜDÎıcyii dâi o'r-a-
s'inı esasa atıf buyurmazlar.. Buyurdular M, 
^aırflariıu bir taraf'ffrm zamkı - (ba-ş taraf 'n 
zamkı - sonra/dan sürülmüşe benziyor. Onu gr-
çıfcı gün de. bi'lmünıasebe arz nİTiiştim.- Heyeti 
öeirrmi^dcn herbiıüıi ısaıknaldığı zarflar . üze
rimde tei'kilkat icra buyurcunlar, Ihlr taraf 'n gü-
-el zamklıdır, bir tarafı da fena zamklıdır. 
T'^n^^vur buyun-nuz beyefe.ndiiler, v,ık''iyrc 
- harbten evvel böyle bir zarfı on paraya alır
dık ve öy^ kul-.rınTrrl-'ik. SV-di bu -zarfı yine o,n 
paraya alıyoruz. Meskukâtın Ikaymetıi noktai 
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"riazıairınclan takdir buyuracak oLuroanız 'bug-ün 
bu zarfların kıymeti hakikatte kir parayadır. 
Eh, bir paraya aldığımız zarflar üzıoriıade artık 
arzu 'buyuruıuamz (ki 'her torafı güzel o'kıın ve 
her 'tarafı yapışsın. ökısine ve kıymetine taal
lûk edeci 'bla'lakıım husuısafcta bu 'mesele (tahak-
ibulk -elfcnıtökfed'ir. Bunun üzerine .düşündük, şimdi 
TJİIZ ne yapabiliriz <? Diyel'lm ki - Poisl'a İda;res'ha-
ne,3İ - fena zarf ia, fena kapanmış şey (İlle, k i r 11 
•dl'lerle yapıştınlmış zaımik]iarja mdktııp kaıbu'I 
ötmilyec ektir. Arzu 'buyurur "musunuz? (Hayır 
setfhi'i) Bu crur mu 'efendim? Bu 'mecnle podla 
varVııbna sefate vurdriklan maada aynı raman-
da ahalimizin .muamelâtını ıda ta's!"p mahiyet" n-
ıdcdllr. Birrıena'cyh bu 'tareda t'lr şey yaprrak 
ıırvümfviün. a d a d ı ğ ı ve yapmak Ikd' i'1! C'-Vmıyaca-
ğım :öa şey 'dütiik. Yr.lkrz halka 'bu ha'beratrnı 
aç-1 uyacak h'r 'arzda icra için, 'n-.rrian.n-Q gü
zeli kapanmarii için tav:ı!ye edeceğiz ve 'bahusus 
şüphe eden rüfcıkayı ımuhtn'rcme'ye ta/vDfyc ede-
ccğ'\T\''Z 'bı">r çey vardır. O da, mıulhakore o!;S'fvh:'i 
zevat i1 e tanesi yüz paralık zarflarca snukaoc-
ro a.rıiın'.er. (Hamde1 es*) O vakit gayelt oağkaım 
•dVır, •zar'ifar ımr.rftazam okroa aç:f!mış e-lduğu 
ffiddra cdiMinl takdirde blrtaıVım tef-ilkat icra
sında 'da eldedravvet'i! biır 'emarryn darl'ımıt cuı-
ınabl'Vır. Yoksa efimıizde yüzde afıtı, yüzdıe cTdz 
d^ve'cemd^ 'böy7e kaparmami'Ş veyalhrit ımuhlto-
Oıif furotleı^e kir^cranfş narf aır ımevcudrrurca ta-
llVîdV ki, bu husııs,lı^:!i t:\fi.T "aıf.a.n. »MV ııe'laco 
Ihâsd loJImaz. .meydana Cxr şey ç"kmıya<r.r:ti!r. 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İ~pa:-ta) — İnaVkah 
modemi para çakısın da o vakit zarflarca iyisin' 
alum. 

TALÂT B. (Ardahrn) — Efendim, ı rrktap-
ıllan (sa/h'r)"'e|r,l.re çabrlk frrndrn '̂<TT'Zİ Tİ'ca rnerl'z. 

DAHİLÎYE VEKİLİ FEHİD B. (Kütah
ya.) — Hav hay efendim, f ilimdi tevzi ve Gevk 
>a İt irTbc ektir. 

IİEÎS — Efendim Dahiliye VakiPi î>y, teifri-
İkatı netl'Caılni Meel'Jsi Âlimize arz etti. Zaten 
e»vvenjce îkalbul odi'miş ô am takrk'de bu totklkaı'ı 
Meeülsi Âlinize arz etmesioe mü'nıatıf idi. Bu 
husuc'la söz iıstiyon var mı? (Kâfi eecf eri) ' O 
'halde efendim, ruzuamei müzelkeraitıımıza geçi
yoruz. 

HÜSEYİN B.( Elâziz) — BciÜs Bey! Bir ci-
lıct cevapsız kaldı. 

REİS — Efendlım Malllye Veki'lii Bey şu sual
lere cbvap verecektir r ;" ^ : 

4. — Çorum Mebusu İsmail Kemal Beyin, Gö
çeri Aşan. hakkında ne düşünüldüğüne dâir suali 
ve Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik Beyin şi
fahi cevab, (6/122) 

Hiya::oti Celileyc 
Zürra ile mültezimler beyninde vukubuimak-

ta olan münazaamı mütevaliyeyi izale, rençberle-
rin mağduriyetini tekvin, hem Hazinenin ve 
hem zürraın menfaatini temin etmok, istihsalâ-
tını artırmak için Göğeri Aşarının maktuan 
alıramasına dair teklifi ka.nunide bulunmuş 
idlım. IVIezkûr teklif şayanı müzakere görül-
müj ve kavanlni Maliye Encümenine tevdi edil
miş ise de Madiye Vekâletince aşara dair proje 
hazırlanmakta olmasına ve bu teklife ciheti ta
allûku bulunmasına mabni teklifin müzakeresi 
tohlr edlİmiiŞ'tir. Maliye Vekâlet İnce tehlye ve 
encümene tevdi edileceği beyan buyurulan 
projenin ne vakit verileceğine ve bin üçyüzkırk 
ısenealnden itibaren Göğori Aşarı hakkında 
Maliye Vekâletince ne düşünüimcıkte clduğu-' 
na dair Maliye Vekili Bey efendinin şifahen 
cevap vermesini teklif odlyoıruım. 

2G Kânunisani 1340 
Çorum 

İsmail Kemal 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA
LİK B. (Kângırı) — Efendim Hükümet harb-
clcn evvel neşredilmiş olan bir -kanunda bugün 
istifa edilmekte olan - Âşarm miktarını hiçbir 
suretle tecavüz etmemek üzere Aşarın gerek 
sureti tankında, gerek sureti tahsilinde, tecrü
beler icrasına mecbur kalmıştır. Harb senele
rinde Hükümet her yerde tecrübe yapamamış
tır, tâ 1338 senesi bitinceye kadar teerübe yap
mak 'imkânı hâsıl olamaımıstır. Yapılan bâzı 
tecrübeler de arzu edilen netayici. venmemiş-
tlır. Hükümet bugün o salâhiyeti ha'lzdir. Ge
çenlerde Muvazcnei Umumiye Kanunu müza
kere edilirken -Muva.zenei Maliye Encümenin
den istirham etmiştim. 17 Nisan 1340 ta bite
cek Cl an bu müddetn sene nihayetine kadar 
temdidine muvafakat edilmiş idi ve o münâ
sebetle de Muvazcnei Umumiye Kanununun) 
nihayetine bir madde konmuştu. 

Harb bittikten sonra, Amasya için vukubu-
lan bir teklif ile Hükümet Amasya bahçeleri
ni ala, evsat, edna, olmak üzere - üç kısım üze
rine * tefrik ederek Amasya bahgelöriaden do-
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nüm üzerinden âşaırı kaldırmak suretiyle bir 
miktar vargı almıayı kararlaştırdı ve bu 1340 
tan itibaren tatbik olunacaktır. Her yerde mu-
ıhabene ettik. Bugün yalnız İstanbul Vilâyetin
den ve İstanbul ahalisinden muvafakat ceva
bını aldım. Orada Arazi Vergisi binde dörttür. 
Bu binde dört, binde ona iblâğ edilerek alın
mak suretiyle, oradaki bahçe ve bağlardan 
aşar tamamiyle kalrarılmıştır. Şimdi her ta
rafla ayrı ayrı muhabere ediyoruz. Meselâ 
Amasya'da, dönüm üzerine alınması lûzmıge-
len vergi, İstanbul'ca kabul edilmemiştir. On
lar arazi üzerinde munzam yüzde altı alınmak 
suretiyle âşarm kalkmasını talobediyorlar. Ora
ya onu tebliğ ediyoruz. O salâhiyet de esasen 
Hükümette vardır. Diğer yerlerde de vukubu-
Jaoak muhaberatımız neticesinde gerek Hükü
metin, gerekse ahalinin menfaatine muvafık 
gelecek usulü bu sene içinde tatbik etmeye Hü
kümet müheyyadır ve salâhiyettardır. 

OSMAN KADRİ B. (Muş) — Ankara'da? 
MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-

LİK B. (Devamla) — Ankara da muvafakat 
•ederse burada da yaparız. Her halde vilâyetler 
oneclos idareleriyle görüşmek mecburiyetinde
yiz. Hattâ İstanbul'un vukubulan teklifini İs
tanbul bağ ve bahçivanlanna ve onların cemi
yetine sanmadan yapamadık. Onların da mü
talâasını aldıktan sonra maalmemnuniye ka
bul ettik. Diğer yerlerde de aynı suretle yapa
rız. Onların muvafakati olmadan belki bizim 
burada tensibedeceğimiz usul onlarca muvafık 
olmıyabilir ve kabili tatbik olamaz. Nitekim 
arz ediyorum. Amasya ile, İstanbul birisi dö
nüm üzerine istedi, diğeri de arazi üzerinden 
almak istedi. Diğer yerler de belki başka tür-
Vû. ister, muvafakat ederlerse bâzı yerlerde hiy-
ni ihracında almak niyetindeyiz. Onların da 
vereceği malûmat üzerine hiynî ihracında ala
cağız. Çoğunu da hiyni ihracında alıyoruz. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Dönüm 
üzerine mi şey ediyorsunuz ? Yoksa memurlar 
vasıtasiyle fcesbit mi ettiriyorsunuz? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-
LİK B. (Kanığın) — Hiyni ihraçta aldığımızı 
dönüm üzerine almıyoruz. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Memur
lar vasıtasiyle tesib.it mi ettiriyorsunuz? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-
•JAK.B. (Kângırı) — Hayır efendim, Mahallî 

meclisi idarelerinin intihabedeceği erbabı hu
kuk tarafından bedel taikdir edilecek, bu be
del ayrı ayrı ihbarnamelerle tebliğ edilecek, 
alâkadar onbeş gün zarfında itiraz edebilecek
ler, meclisi idarece tetkik edile-cek meclisi ida
renin karan katî olacaktır. Her beş senede bir 
defa bu suretle hareket olunacaktır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Meclis 
idare âzalarının müstelzim olduğunu nazarı 
dikkatten d Cır tutmayınız!. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Vekil Be
yefendinin aşar tarzı cibayetinln tebdili lüzu
muna dair olan kanaatlerine, beyanlarına te
şekkür ederim. Lâkin bendeniz kanunu muvak
kat gibi telâkki ettim. Bu beyanat ve mütalâat 
kanunla tesbit edilmedikçe tabiî neticeden o 
kadar fayda memul değildir. Binaenaleyh 
aşar meselesi memleketin, hayat, memat me
selesidir. Memleketimizde kapütülâsyon Vata
nımızın maddi ve mânevi terekkiyatına ve in-
kişafatma mani olmuş ise de aşar da zürraata 
karşı aynı tesiri yaıpmakta ve ziraatın terakki 
ve inklşafaatına mâni olmaktadır. Bizden ay
rılan memleketlerde aşar kaldırıldı. Bizde el'-
an muhafaza edilmesine bendeniz hayret edi
yorum. Rusya'da arazi ahaliye tevzi ve taksim 
edilmesinden dolayı Hükümetleri lehine ne te
sir yapmışsa bizde de âşarm tarzı tebdili genç 
ve mukaddes Cumhuriyetimizin lehine aynı te
siri yapacaktır. Aşarın ne kadar ağır ve ne 
kadar tahaımmülfersa olduğunu bilmiyen, tak
dir etmiyen yoktur. Aşar diye hâsılatı safiye-
den sekizde bir alınır. Zürraın sermayesinden 
birisi ve esası da tohumdur. Demek ki; sekiz 
sene zarfında zürraın sermayesi elinden alını
yor. Hangi tüccar hangi sermayedar, hangi eh
li servet sekiz sene zarfında sermayesini kay-
bedeceğvni bilse o işi yapar? Zürra da tabiî 
yapmayacak fakat başka iş de yapamadı
ğından çar ve nâçar ziraatı takibe 
mecbur oluyor, lâkin birtakım zenginlerin esi
ri oluyor. Bu cihetten köylü ne benliğini bili
yor ve ne de ziraati tevsi ve refahını t em en 
edebiliyor. Aşarın sakîm usulü cinayetinin da
ha bir müddet devam edeceği anlaşılıyor. Bi
naenaleyh bend-eniz, hububatla beraber satılan 
ve en ziyade zürraı ızrar eden ve mültezimle
rin gayrimes.ru alarak keselerini dolduran Gö-
ğeri Aşarının tarzı cibayetînin tebdilini te
menni ediyorum. Bunun için bir teklifi kanuni-
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; ie bulundufrh.' jffaiâföeâssûf "henüz encümenden 
çıkmadı. Hepimizin malûmudur ki : Beş lira 
hasılat vermiyen bir tarladan Cî-öğeri Aşarı 
olarak yİrmibeş, otuz, kırk, elli Ura alınmıştır. 
Şu suretle duçarı kadro! an renç'berler ya baş
kasına ortakçı oluyor veyahut İneğini veyahut 
kıymetli bir şeyini satıyor veyahut gelecek se-
neki hasılatını karşılık göstererek şundan, bun
dan ağır faizle para tedarikine mecbur kalı
yor. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Boack) — Veya
hut/göğervslni söküp atıyor. 

MUSTAFA B. (Devamla) — Ağaçlarını ke
siyor. 

İSMAİL KEMAL B. (Devamla) — Bir çok-
iarı da bundan mütecasir olarak bağ ve bahçe 
geliştirmiyor. Dolayıalyle mahsulât azalıyor, 
Hükümet ve ahali mutazarrır oluyor. G-öğerj 
Anarının tarzı eibayoti hakkında bendeniz bâ
zı yerlerde muhtelif şekiller biliyorum. Mese
lâ. Karadeniz sahilinde fındık ve portakal çık
tığı vakit almıyor ki ; bu maslahata ve adale
te muvafıktır ve hiçbir şikâyeti mucibolmuyor 
ve ihracında almıyor. İzmir'de incir ihracında 
a'm-yor, Adana'da pamuk ihracında alınıyor. 
Bendenizin asıl şikâyetim hububatla beraber 
satılan Cröğeri Aşarıdır ki ; iki kısma ayırmak 
lâzımdır. Bağ bahçe aksamı ki, bunlar sabit
tir. Her zaman için bağ ve bahçe olarak ka
lır. Bunlardan Vekil Beyin buyui-duğu gibi 
dönüm üzerinden alınabilir. Sabittir, hiçbir 
muhz-uru yoktur. Eğer bu usulü kabul edecek 
'oiur&ak, beyefendiler, birtakım köylerimiz çıp
laktır. Biz şu teşkilâtı gösterirsek her halde 
tkövlerde birtakım bağ ve bahçe hâsıl olacak 
ve köylerimiz ağaçlarla tezeyyün edecektir. 
Su muhassenatı vardır. 

İkinci kısı.m, bâzı sene hububat ve bâzı se
ne göğeri ekilen tarlalar vardır ki, biraz bu 
müşküldür. Bendeniz • diyorum ki, hububat ekil
diği zaman bir dönüm araziden ne alınırsa gö
ğeri ekildiği vakit o araziden meclisi idare, 
belediye ve' ziraat odaları âzalariyle her beş 
sen ede bir tahmin ve takdir edilecek olur ve 
o nlsbet üzerinden alınırsa münazaa bertaraf 
olur. Onun tein bu mesele gayet muhlim olmak 
itibariyle bir müzakere açılmasını riea ede
rim. Ark adaşlarımızın içerisinde belki daha iyi 
'bir sakil bulan vardır. Müzakere neticesinde 
dahi; iyi bir 'usul - MiMacağmı« i i^dederiüi; 

Bendeniz bû meselenin arlz ve âmik müzakeî'o 
edilmesini arzu edlyoruım. Mamafih takdir 
Heyeti Celilenindir. 

REİS — Efendim, sual takriri üzerine mü
zakere açıklığı, vâki değildir. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Bendeniz 
Hey çiti C elli eye kanaatimi söylüyorum. 

REİS — Encümenden teklifi kanuni geldiği 
vakit müzakere açılır. 

5. — İstanbul Mebusu Ali Hıza Beyin ka
botaj hakkında istifade edilmek için Seyrisefain 
idaresinin Hazineden matlubu olan bir milyon 
Uranın zamanı tediyesine dair sualine Maliye 
Vekili Mustafa Abdülîıdlik Beyin şifahi ceva
bı. (6/127) 

Riyaseti Celileye 
Kabotaj hakkından lâikiyle istifade edebil

mek için kâfi vesaiti bahriyeye malik değiliz. 
Scyrisefalnin Hazineden matlubu olan bir mil
yon liranın bhkaç ay zarfında itaslyle bu para 
ile süratle vapur mubayaası lâzımdır.. Bu pa
ranın ne kadar zamanda tesviye edilebileceğini 
ve üç gün zarfında şifahen cevap verilmek 
üzere Maliye Vekilinden sual ederim. 

İstanbul 
Ali Rıza 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-
LİK B. (Kângırı) — Efendim, İstanbul Mebu
su Ali Rıza Beyefendinin suali üzerine İstan
bul'da scyrlsofalnc olan borcumuzu tetkik et
tim. Şimdiye kadar ita emrine merbut olmak 
üırere 30 003 lira, iadece tahakkuk eden matlu
batı 84 041 lira, mülga harblycdcn müdevven 
evrakı tahkiki yey e müstenld matlubatı 2 354 
lira, avans bakiyesinden matlubatı 38 171 lira, 
bonolardan 17 030 lira ki, yekûn olarak 171 564 
lira alacağı vardır. Buna makabil 45 000 lira 
da borcu vardır. Bununla beraber beyefendi
nin arzuları tatmin od'imj'j olmaz. Çünkü yüz 
bin lira daha borcumuz kalıyor, onu da ver
mekteyiz. Hükümet kabotaj raf ' iüzerine seyra-
sefainln ke^bettiği ehemmiyeti nazarı itibara 
almıştır ve başka suretle de muavenette bulun
muştur. Nitekim bir iki hafta evvel imar büt
çesinden avans "olarak ve yapacağı nakliyata 
mahsuben 500 bin liralık bir havale' • ve-nrıüş'-ve ' 
Maliye Vekâleti de tediyesini kabul etmiştir. 
Sene: Geçtikten sonra'yeırt mübayaat yapa&aik 
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olursa Hükümet seyrüscfaine yine yardrmdan 
çokinmiyoecktir ve bunun ne kadar kıymeti ol
duğunu takdir etmiştir. Her halde. Maliyenin 
•en iyi tediyat yaptığı yerlerden birisi de. sey-
rüşefain olacaktır. (Kâfi-sesleri) 

REİS —Kâfi mi efendim? • 
ALİ RIZA B. (İstanbul) — Kâfidir efen

dim. 

6. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Deyin Reji 
İdaresince hıfzedilmekte olan paranın malûlle
rin terfihine ne suretle sarf edileceğine ve sivil 
bayilerden mâlûlîn hissesi kat edilip edilmedi
ğine dair sualine Maliye Vekili Mustafa Abdül-
halik Beyin .şifahi cevabı. (6/102) 

Riyaseti Celilcye 
Balkan Muharobatında ve Harbi Umumide 

yaralanıp malûl kalan ve esas itibariyle hiçbir 
suretle mazharı muavenot ve şefkat olamayan 
mâlûlîni askeriyeye tütün beyiye inhisarı bir 
kanunu mahsus ile tahsis edilmiştir. İstanbul'
da kâfi talob zuhur etmediğinden veya mâlû
lîn heyeti bunu temine sâi olmadığından. Reji 
İdarei Umumiyesi sivil bayilerden yüzde iki 
ımâlûlîn hissesi tefrik. ve idarei umumiye vez
nesinde bunları muhafaza eylemekte ve Teşri
nievvel gayesine kadar bu miktarın otuz bin 
lirayı tecavüz ettiği bir sual .takririme ceva
ben Maliye. Vekâletine vürudeden bir tahrirat
ta- bil dirilmekte ve sene nihayetine kadar, da 
bu miktarın seksen bin liraya baliğ olacağı be
yan olunmaktadır, .1, 2, 3 ncü derecattan ma
lûl' olan Balkan muhaberatı ve Harbi Umumi 
•malûllerinin terfihi için bu paranın ne suretle 
sarf edileceği ye aynı suretle Anadolu'nun 
muhtelif meraklzindeki bayilerin bir kısmı mü-
himmlnin sivil olması., itibariyle bunlardan da 
mâlûlîn hissesi olarak bir münasip miktarın 
'katedilip edilmediğini ve şayet ka.tod'lmemiş 
ise beyiye inhisarı münhasıran mâlûlîni a~.ke-
r'ıyÇi evlâdı şüheda ve mâlûlîn, mütekaidine 
aidolduğuna göre bu bapta ne. düşünüldüğünü 
üç gün zarfında şifahen cevap vermek üzere 
Maliye Vekilinden suay eylerim. 7 . 1 . 1340 

İstanbul-Mebusu 
Ali Rıza 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-
T ' tK B. (Kângırı) — İstanbul bizim el i™ i ZP> 
geçtikten sonra bu kanun tatbik edilirken İs
tanbul'da 2 400 bayi vardı. Mâlûlîn Cemiyeti ile 
Reji İdaresi arasında vukubulan itilâf üzerine 
bunlar (1 570) e indirilmiştir. Lâkin kanun ka
bul edildiği zaman da her yerde mâlûlînc, ev
lâdı şühedaya beyiye hakkı verilmiştir. Halbuki 
İstanbul gibi yerde bile 1 570 dükkânı idare 
edecek adam çıkmamıştır. Doğrudan doğruya 
mâlûlgazilerimizdcn yalnız (128) i bizzat ba
yilik edebiliyor. Yetmiş biri evlâdı şühedaya, 
sekizi de mütekaidine verim ştir. (128) i de 
eşhası saire müştereken bayilik yapıvor. Di
ğerler bo r kalıyor. Orada mâlûlîn Cemiyeti 
eli ile reji bilitV.âf diğer kalan beyiye hakkının 
sülüsünü Mâlûlîn Cemiyetine vermek suretiy
le sivillere de vermiştir. Bendenizin kanaa
timce Ali Rıza Beyin" takrirleri üzenine yaptı
ğım tetkikatta bütün memlekette bu beyiye 
hakkında mâlûlinin b^ifade etmesi kaabil 
dc:\ Eğer Heyeti Celile kencYlorinin vaktiy
le teklif ettiği bir kanunu kabul buyururlar
sa o zaman doğrudan doğruya bayilik etmi-
yen mâlûlgaziler için bilaistisna gerek köyde 
oturanlar, gerek kasabada oturanlar için bir 
sülüs, beyiye hakkı kesilir ve bir bankada ve
yahut başka yerde hıfzedilir. Sene nihayetin
de hepsine tevzi edilir. Ya bir nispet daire-
-f'ndc-.ve yahutta maluliyetlerine göre tevzi edi
lir. Bu suretle hiç kimse beyiye hakkından 
mahrum kalmaz, Eğer bayilik yapmak için 
mâlûlin müraccat etmezse reji behemehal ceb
ren geliniz bayilik edirı'z diyemez. Herhalde 
ihtiyacatı temin etmek için sivillere de bayi
lik hakkını vermeye mecburdur. Yalnız bun
dan mâlûlin istifade edebilmek için kendile
rinin okuduğum teklifleri mızharı kabul ola
cak olursa o zaman zannederim ki maksat ta-
mamiylc temin edilmiş olur. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Demek ki tek
lifi kanuninin kabulüne vabestedir. 

REİS — Kâfi mi efendim? 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Kâfi, 
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4. — MÜZAKERE 

j . — Belediye kanunu lâyihasının intacına 
değin İstanbul Şehremaneti Kanununun, bâzı 
tadilât ve tenkihat ierasiyle Ankara'da tatbi
ki zımnında Başvekâletten mevrut (1/440) nu
maralı kanun lâyihası ve Dâhiliye Encümeni 
mazbatası (1) 

REİS — Efendim ruznamcmiz'n dördüncü 
maddesini teşM eden ve maddelerine geçilmeyi 
ekseriyetle takarrür eden Ankara Şerrcmane-
ti Kanununun maddelerine geçiyoruz, 

Ankara Şohremanote Kanunu 

Madde 1. — Ankara şehri kendisine tabi olan 
bağ ve bahçe ve tarla ve otlakları içerisinde 
kalmak üzere tepelerden geçirilecek hududiy-
le bir şehremaneti teşkil eder, bu hudut Ce
miyeti Umumiyei belediye tarafmdan tosbit ve 
haritası tanzim ettirilir. Hududu gösteren iş
bu harita Dahiliye Vekâletince tasdik olun
duktan sonra kesbi katiyet eder. 

REİS — Sf5z istiyen var mı efendim1? Birin
ci madde hakkında söz istiyen ysktuır. Madde
yi aynen reyinize koyuyorum. Kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Aksini de reye koyu
yorum, kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldır
sın. Birinci madde aynen kabul edildi. 

Madde 2. — İstanbul şohremanetince tatbik 
edilmekte olan nizamât ve talimat ve mu'kar-
ırerattan Ankara şohri ihtiyacatma uygun olan
ları Cemiyeti Umumiyei belediyece tetkik ve 
icabında tâdil olunarak Dahiliye Vekâletince 
tasdik edildikten sonra tatbik olunur. 

İIJSAN HAMİD B. (Ergani). — Efendim 
bu kanunun heyeti umumiyesi mevzuubah-
solurken arkadaşlarımızdan bâzıları varit veya
hut gayrivarit, fakat her halde samimî bir iti-
Tazla kanunun Hâkimiyeti Milliye esasatma 
muvafık olmadığını söylediler. Bendeniz arka
daşlarımın bu fikirlerine tamamen iştirak et
memekle beraiber ikinci madde kendilerinin bu 
ıhusustaki endişelerinin varit ve muhik olduğu
nu gösterdi. Arkadaşlar, malûmuâlinizdir ki 
herhangi kanunun tetkik, tâdil ve tanzimi mün
hasıran Meclisi Âlinin dairei salâhiyeti dâhi-

(1) Eveliyatı 101 nci İçtima zaptındadır. 

3D1LEN MEVAD 

ünde olduğu gibi bugünkü teşkilâtı idariyemiz 
arasında Şûrayı Devlet bulunmadığı için ni
zamnamelerin de aynı suretle Meclisi Âliden 
geçmesi ve aynı Meclisi Âliden tanzim ve tâdil 
olunması lâzımgelir. Esasen geçenlerde Posta 
Kanunu mevzuubahsolurken bu salâhiyeti is
tiyen Hükümetin teklifini Meclisi Âli kabul et
memiş ve nizamnamelerin de behemehal meclis
ten geçmesini kabul etmişti. Bu böyle olduğu 
halde bilmem ne gibi düşünce ile Dahiliye Ve
kâleti nizamatm tâdili hususunu Cemiyeti Umu
miyei belediyeye terk ediyor. Hem öyle bir Ce
miyeti Umumiyei belediye ki aşağıda göreceği
niz maddelerden anlaşılacağı veçhile bütün 
salâhiyeti, mefluç bir halde bırakılmış bir ce
miyeti umumiyei belediyedir. Dahiliye Vekâle
tinin bu teklifini Dahiliye Encümeni tetkik 
ederken arzu ederdik ki bütün kavanin ve de-
satiri esasiyemize riayet etmekle beraber Mec
lisin evvelce vermiş olduğu kararı da nazarı 
dikkate alarak bu maddeyi reddetsin. Halbuki 
Dahiliye Encümeninin de maalesef maddeyi 
aynen kabul ettiğini görüyoruz. Ümidederiz 
ki gerek Dahiliye Vekâleti ve gerekse Dahiliye 
Encümeni bize bu hususta teminkâr izahatta 
bulunurlar. Yalnız bendeniz şunu demek istiyo
rum ki Dahiliye Vekâletinin veya Dthiliye En
cümeninin bu husustaki izahatı her ne olursa 
olsun Meclisi Âlinim evvelce verdiği karar ve 
bütün desatiri hukukiye ve esasiye hilâfına 
olarak nizamatm tâdili salahiyetini Meclisi 
Âlinizden ayrı bir heyete yani başka bir heye
te teslim etmek hayatı teşriîyemiızden, salâhi
yeti teşriîyemizden bir parçasını feda etmek 
demektir. Buna katiyen razı olamam? 

ŞEFİK B. (Bayezid) — Etendim; bu mad-
dei kanuniye, cemiyeti umumiyei belediye ni-
zamatı sabıkasının Ankara şehrine uygun olan
ları alarak, tâdil etmek ve mucibince hareket 
etmek salâhiyetini bahşediyor. Malûmuâlileri-
dir ki İstanbul Şehremanetinin teşkilâtı vazi
fesi kanun ile mukayyettir. Bu maddede bah
sedilen nizamat ise kanun ve hüküm mahiye
tindedir. Bir çok nizamat vardır ki elyevm ma-
hakimce mamulünıbih ve muteberdir. Heyeti 
Celilenizicı hakkı teşriî olan tâdil, tanzim sa
lâhiyetini yeni teşekkül edecek olan bir cemi
yete vermesini bendeniz katiyen caiz görmüyo» 

14 — 
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ram. Bu cemiyet kendi nam ve hesabına hare
ket eden bir şirket, bir cemiyet olsaydı kendi 
nizamatmı kendisi tâyin ederdi. Fakat malûmu-
âlinizdir ki mukadderatı millet ile oymyacak 
olan bir cemiyete kendi nizama tinizi tâdil ve 
tanzim ediniz ve onunla hareket ediniz diye 
böyle bir hak ve salâhiyet vermek Meclisi Âli
nin kabul buyuramıyaeağı bir şeydir. Bina
enaleyh bu gün madem ki Kizum görülmüştür 
ve bir şehremaneti tenkili lâzımdır. Buna hepi
miz taraftarız. Binaenaleyh Ankara'ya lâzım 
olacak bir şekilde birkaç maddelik bir lâyihaı 
kanuniyenin Dahiliye Vekâletinden Meclise ge
tirilmesini ve o lâyihai kanuniyenin Heyeti Âlı-
yenizce müzakeresinden sonra mamulünibih ol
masını^ teklif ediyorum ve binaenaleyh bu mad
denin tayyını teklif ediyorum. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim, bende
nizin de sözüm vardı. 

DAHİLÎYE VEKİLİ FEEİD B. (Kütahya) 
— 'Efendim, bu ikinci madde Hükümet tarafın
dan arz edilmiş ve Dahiliye Encümeni muhtere
mi tarafından kabul ve tasvip buyurulmuştur. 
Bu, zarurete müstenidolan bir maddedir. Bu 
meselenin esas noktai nazarından tetkiki var
dır. Bir de tatbikat noktai nazarından ayrıca 
tetkik edilmesi imkânı vardır. Derakab şehre
maneti tesis edilmek lâzım ve zaruri görüldü
ğü içindir, ki bu ikinci maddeyi ilâve ettik. 
Çünkü İstanbul'da tetkik edilen talimat ve ni
zama tın heyeti umumiyesinin derakab Anka
ra'da tatbik edilmesine imkân yoktur. Filhaki
ka İstanbul'un şehremaneti bakımından yapıl
mış birtakım talimat mevcuttur. Fakat o tali
mat büyük şehrin ihtiyacına göre yapılmıştır. 
Şimdi büyük şehrin ihtiyacına göre yapılmış 
'olan talimatın burada tatbikine imkân yoktur. 
Bu noktai nazardan bir zarureti ref için Heye
ti Celilenize arz edilmiştir. Fakat acaba huku
ku esasiye cihetinden yanlış mıdır? Bendeniz 
öyle 'zannediyorum ki yanlış değildir. Beyefen
diler, çünkü İstanbul şohremanetince tatbik 
edilmekte olan kanun; talimat ve nizamat de-. 
miyoruz. 

İHSAN IIAMİD B. (Ergani) — Nizamat 
var. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) 
—• Arz edeceğim efendim. Efendim, bu nizamet 
ve talimat meselesi hakkında muhtelif fikirler, 

muhtelif tefsirler, muhtelif tevcihler vâki ol
muştur. Fakat hakikati neden ibarettir? Bir 
kere talimat meselesi; bu talimat meselesinde 
yanlr. bir fikre zahibolunuyor. Bugün maddeli 
birtakım talimat da yapılıyor. Bu tamamen yan
lıştır. Bir ke^e talimat nedir? Bir kanun çıkar 
ve Heyeti Celi]eniz tarafından tasvibedilir. O 
kanunu tatbik ile mükellef olan vekâletler uzun 
bir tahrirat yazarlar. Bunun falan maddesi bu
dur. Filân maddesi şudur, falan maddesinin de 
mânası budur. Bunun için şu tarzda şöyle bir 
va^a kargısında kapçak olursanız şu suretle 
tefsir ve tatbik edeceksiniz ve şu yolda hareket 
edeceksiniz deniliyor. İşte talimat budur; bun
dan ibarettir. 

İSMAİL KEMAL B.. (Çorum) — Tefsir yok
tur. Hakkı tefsir Meclisindir. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) 
— Nizamat nedir? Nizamat; malûmuâliniz işti
gali vâzıı kanunun kendi zamanını izaadan baş
ka bir şeyi ihtiva etmiyen ve halkm üzerine hiç
bir mükellefiyet tahmil etmiyecek hususattır. 
Nizamat da budur ve bu nizamat da dünyanın 
her tarafında mevcut bulunan hükümetler ta
rafından, Heyeti Vekileleri tarafından yapılı
yor. Meselâ posta için bir kanununuz vardır. 
O kanunda Hükümet mektupları şu kadar ku
ruşa nakledivor ye kolipostal da şu kadar ku
ruşa naklediliyor, deniliyor. Malûmuâliniz bu 
ha l im üzerine bir külfettir. Evet bir külfet tah
mil ediliyor demektir. Bir mecburiyet tahmil 
ediliyor. Kanun mutaı âmdır. Herkes bir başın
dan öbür başa kadar o kanunun tekmil ahkâmı 
ile mukayyettir. Yapmıyanlar mesul ve mua-
teb olurlar. Fakat tasavvur buyurunuz ki, pos
ta muamelâtı yapabilmek için bu kanun gibi 
bir kanun ile iktifanın ihtimali yoktur. Onu taf
sil etmek lâzımgelir. Meselâ ne gibi tafsilât; bil
farz kolipostal beş kiloya kadar almır. BOT ki
loya kadar almak kanunidir. Fakat buna ilâve 
ediliyor vo deniyor ki, verilecek kolipostallar 
âzami seksen santim tulünde olacaktır. Niçin 
bunu böyle (80) santim tulünde olacaktır der; 
çünkü posta paketlerinin istiabı düşünür ve bu 
noktai nazardan nizamat ile devairi aidesine 
vazife teklif edilir. Burada hiçbir zaman halkı
mızın üzerine mükellefiyet yoktur. Kanun ma
hiyetinde bir çey yoktur. Eğer bâzı arkadaşla
rımızın dediği gibi nizamatta, kanun mahiye
tinde konmuş şeyler varsa o zaman o nizam yan-

15^ 
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lış olarak yapılmıştır. Mahalli tatbiki yoktur. 
Mahkeme onunla hükmetmez. Mamulinbih ola
maz. Bu nizamat yalnız idari muamelâta ait bu
lunan aksamdır. Yani nizamatı Heyeti Celileni-
zin nazarı tetkikine arz etmek lazımgelse o za
man ya tutmalı, kanunu tafsil etmeli, üç be^ 
maddelik esasen münakkah olması lâzımgelen 
maddeyi onaltı madde yapmalı. Hattâ böyle 
olacak, şöyle getirilecek, şu zamanda gelecek 
elimize şu saatte getirilecek, bu saatte getirile
cek demelidir. Bunun imkânı olmadığı için, 
vâzıı kanun bu gibi teferruatla uğraşamadığı 
için tutmuş bunu ikiye ayırmışlar. Birine ka-
nun demişlerdir ki, münakkah olarak tanzimi 
matlup olan ye mükellefiyeti tazammun edecek 
şeylerdir. Diğerine nizamat demişlerdir ki, bun
lar da hiçbir zaman mükellefiyeti katîyesi olmi-
yan ve halk üzerine hiçbir külfeti tahmil etmi-
yecek hususattır ve bunu da Heyeti Vckilelere, 
Heyeti Vükelâya yaptırtmak öteden beri teamül 
olmuştur. Şimdi ne olacaktı? Yalnız eskiden 
bâzı nizamat vardır. Meselâ Â^ar Nizamnamesi 
deniliyor. Efendiler, bunlar Devri İstibdattan 
beri mevcut bulunan kanun mahiyetindeki niza-
mattır. Mütaaddit tatbikat ile, mütaaddit Şû
rayı Devlet tefsirleri ile, teamül ile ve vâzıı ka
nunun bu husustaki telekkiyatı neticesi olarak 
bunlar bu^ün kanun mahiyetini iktisabetmişler-
dir. Bunlara nizamname demiydim. Bunlar 
kanun mahiyetinde yazılmıştır. Bunlar kanun
dur. muvakkat kanun gibidir. Ne zaman tadil 
edilirse dürelir. Fakat bugün ve Devri Meşru
tiyette yapılan nizamnameler böyle değildir. 
Hiçbir zaman nizamnameler içerisinde halka bir 
külfet tahmil edilemez ve bunu da vâzıı kanun 
kendisine hasrü kasr edecek olursa hakkı var
dır, Her şeyi yapabilir. Malûmuâliniz bir dar
bı mesel vardır. İngiliz Parlâmentosu her şeyi 
yapar. Yalnız kadını erkek yapamaz derler. 
Yani bu noktai nazardan Büyük Millet Meclisi 
Âlisi, daha hâkim-bir vaziyettedir. Daha yük
sek bir mevkidedir, kudreti daha şâmildir, da
ha âmdır. Binaenaleyh istediği kanunu, istediği 
nizamnameyi, istediği talimatnameyi kendisi ya
par, yapar fakat maslahat noktai nazarından 
yapması muvafık olur mu, olmaz mı? l^te efen
diler Heyeti Celilenizden mahalline uygun olup 
olmadıkları hususu taayyün etmek suretiyle tat
bikini müstacelen rica ettiğimiz nizamname ve 
talimatname mahiyetinde olan hTisusat bunlardır 

ve bunu bir zaruret dölayısiyle istirham ediyo
ruz. Çünkü eğer bunları şimdi tadil etmek la
zımgelse ve bu nizamnamelerin Heyeti Celilini-
ze takdim edilip müzakere edilmesi lazımgelse o 
zaman bu Şehremaneti Kanununu Heyeti Ce-
lilenize arz etmeye lüzum kalmaz. Çünkü bir be
lediye kanunumuz var. Zaton son maddesinde 
diyoruz ki Belediye Kanunu çıktığı zaman onun 
ahkâmını Ankara Şehremaneti tatbik edecektir. 
O halde o kanunu müzakere ederiz. Mesele biter. 
Bunda istical etmekteki yegâne maksadımız bun
dan ibarttir. 

ŞEFİK B. (Bayezid) — Burada şehremaneti 
yoksa Dahiliye Vekâleti vardır. Şimdi Heyeti 
Celile birinci maddeyi kabul etmek arzusunda
dır. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kutan-
ya) — Var, şimdi Heyeti Celileniz birinci mad
deyi kabul etti. 

ŞEFİK B. (Bayezit) — V a r ama daha ikti
sabı kanuniyet etmedi efendim. Bugünkü mü
zakerede heyeti umumiyesi iktisabı kanuniyet 
etmedi. Şimdi şehremaneti teşekkül etti. Hangi 
nizamatı tadil edip de vazife ve salâhiyetleri
ni ve millet ve memleket üzerinde olan hakkı 
kazalarını tesbit edeceksiniz. Tabiîdir ki İstan
bul'da öteden beri mer'i ve muteber olan o niza-
mattır. Haydi talimatı, falanı bırakalım. Ka
nunlarımızda mevcudolan nizamat da öyle midir 
efendim? Cemiyeti umumiyei belediyeye ait 
nizamat vardır ki o nizamat bugün kanun hü
küm ve mahiyetindedir. Onlardan istediğini 
alacak, istemediğini bırakacaktır. Efendim, ne 
oldu ş'mdi? Kanunu kendileri yapmak, kendileri 
tatbik etmek demek oldu. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütah
ya) — Beyefendi arz ettim ki bu, ist'cal zaru
retinden mümbais bir meseledir. İstanbul'da 
bilfarz devairi belediye vardır. Şehremaneti, de-
vairi belediyeye inkısam etmiştir. Bunlar da 
nizamat ile tavzif olunmuştur. Şimdi burada 
dokuz dairei belediye var diye Ankara'da da 
dokuz daire mi yapalım? Tabiîdir ki burada bir 
dairei belediye lâzımdır ve bir daire şeklinde ola
caktır. Bu noktai nazardan belediyelerin orada 
kendi devairine ait vazaifi vardir, hidematı var
dır. Burada bu devair olmıyacak^ır. Şimdi bu
nun için Heyeti Celileniz şu maddeyi kabülr etti 
mi, bu madde dölayısiyle icra edileeek ıslâhat ve 
tadilât icrası salâhiyetini yine Mü©lisi Âliû&jvâ-! 
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zu kanun olmak üzere o heyete tevdi ve bahış 
buyurmuş oluyorsunuz. Bundan bir mahzur çık
maz. Bilâkis meseleyi tacil ve teshil eder. 

İHSAN HAMİD B. (Ergani) — Efendim 
nizamnameler hakkında ifade buyurmuş olduğu
nuz mütalâattan bendeniz müstefidoldum. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Estağ
furullah.. 

İHSAN HAMİD B. (Devamla) — Yalnız bu 
hususta münakaşaya girmek mevzuumuz dâhilin
de değildir. Zatiâlinizden, misal getirdiğini:-
posta nizamnamesine ait bir şey soracağım. Bu
yurdunuz ki Posta Nizamnamesi, jgöyle tanzim 
edilir, böyle tanzim edilir. Acaba Posta Nizam
namesini tanzim salâhiyetini Hükümet almak is
tediği zaman Meclisi Âlinin bu hususu kabul 
etmediğinden zatiâlileri haberdar mıdır? 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütah 
ya) — Efendim müsaade buyurunuz. Posta Ni
zamnamesi mevşuubahsolduğu zaman bu cihe+ 

müzakere edildi ve bunun bir karara raptedilmes' 
için - hasırladığıma göre - Encümeni Aliye iade 
edildi. Henüz o encümenin mukarreratı yok
tur. O encümenin mukarreratı olmadığından 
dolayı Heyeti Celilenin o esnadaki noktai nazarı 
tebellür etmemiş, müzakeresi nihayet bulmamış 
kesbikatiyet etmemiş bir mesele mahiyetindedir. 
Yine Heyeti Celileniz bu maddeyi kabul buyur-
mayabilirsiniz. Elinizden Heyeti Celilenin ka
rarlarına itaat etmekten başka ne gelir? Fakat 
Heyeti Celilenize arz ediyoruz ki, bu bir zaru
rettir. Bu; bir ihtiyacı katî neticesi olmak üze
re Heveti Celbenize arz edilmiştir. Binaenaleyh 
kabulünü istirham ediyorum. 

AHMED MAHİR Ef. (Kastamonu) — Fe-
rid Beyefendi Hazretleri maddede gösterilen n*-
zamat ve talimatın gayrı belediyeler için dür-
turulamel ittihaz olunmuş bir Belediye Kanunr 
yok mudur? 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütah
ya) — Efendim taşra belediyeleri halikında bir 
Belediye Kanunu vardır. Malûmuâliniz, onlar 
ihtiyaca kâfi olmadığı için yakında Heyeti Celi
lenize takdim edilmiş (180) maddeli bir kanun 
vardır ki bir kısım maddeleri Dahiliye Encümen1' 
tarafından tasvibedilmiştir. Fakat bunların çık
ması zamana mütevakkıftır. 

AHMED MAHİR Ef. (Kastamonu) — Pe
ki.. Şu halde şu nizamat ve talimat kanun name
nin haricindeki nizamat ve talimat mıdır? 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
—• İstanbul Ştehremanetinin tatbik, ettiği me-
vad 'başkadır, taşra belediyelerinin ki başka
dır. Biz bu defa Ankara Şehremanetine İstan -
bul Şehremanetinin tatbik etmekte olduğu 
şeyleri tatbik ettirmek istiyoruz. Yoksa taşra be
lediyelerine aidolan şey elyem tatbik edilmek
te dlır. 

REŞİD AĞA (Malatya) — Evvelce burada 
bir şey 'buyurdunuz da efendim, nendeniz de 
onu takibettim. 

Buyurdunuz ki, Cemiyeti Umumiyei Bele
diye bugün yapılacak olan nizamatı yapa
caktır. vie devri istibdatta yapılan nizamna
meler mahiyetinde oilımıyacaktır. Fakat o ni
zamnameler elyevm. meriyülicradır. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kü
tahya) — Hayır beyim. 

REŞİD AĞA (Devamla) — Müsaade bu
yurunuz. Evet, meriyükicradır. Fakat nizam
name yapmak her halde bir kanun suret ve 
mahiyetinde olacaktır. Yani şim'diye kadar 
Aşar Nizamnamesi tatbik edilmekte ise de 
o vakitten beri o zaruri olarak kabul ediıl-
miştir. Halabuki bu suretteki nizamnameleri. 
şimdi mecburiyet tahtında kabul edeceksiniz. 

DAHİLİLYE VEKİLİ FERİD B. (Kü-
taihya) — Hayır, hayır. Bendeniz şunu de
dim. Devri istübdatta yapılıp nizamnamesi is
mini taşıyan nizamnameler vardır 'ki, bunlar 
kanundur. Meselâ Aşardan şu kadar resim 
alınır denilince, bu ikamın olmaz da., ne olur? 
Heyeti Celilenizin bu nizamamenm tatbikinle 
müsade etmesıi kanun mahiyetinde telâkki et
mesi demektir. Fakat bu zamandaki nizam
name bu şekilde değildir. Nizamname, ahaliye 
hiçbir vakit mükellefiyet tahmil etmiyen şey
dir ki, bunun teferruatiyle vâzn kanunun 
uğraşması, zamanını, israf etmektir. Her yer
de bunların tanzimi hakkı, Heyeti Hükü
mete tevcih edilir, dedim. Meseie, bundan 
ibarettir. 

RAOIB B. (Kütahya) — Efendim; bu ka
nunun heyleti umumiyesi müzakere edilirken, 
bu madde üzerine de münakaşa cereyan et
mişti, Bendeniz, bu madde müzakere edilir
ken Meclisi1 Âliden, bilhassa bir noktayı na
zarı dikkate almalarını temenni edeceğim. 
Çünkü bundan böyle yapacağımız kanunlarda, 
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hattâ Kanuni Esaside, 'bilhassa bu arz ede- I 
ceğim noktanın çok ehemmiyeti vardır ve bu 
noktaya ait zihniyetler tebellür etmedikçle, 
biz eski merkeziyet zihniyetinden kafalarımızı 
kurtarmadıkça, bu zihniyetten kafalarımızı 
- sıyırmadıkça hu memlekette hiçbir suretle te
rakki ve inkişaf olacağı kanaatinde değilim. 
(Doğru sesleri.) Onun için doğrudan doğruya 
Meclisi Âlinin, memleketin idaresi hakkında 
ittihaz edecekleri esasların birisi olacağından 
dolayıdır ki, bu hususa tekrar nazarı dikkatli 
âlilerini celbederim. Belediye Kanunu ma
hallî umura taallûk eden ve onu tesbit eden 
bir kanundur. Belediye Kanunu, Ankara şeh
rinin - hattâ Ankara şehrinin falan köyünün 
diyeyim - bir 'kanunudur. Belediye Kanunu ki, 
şimdiki kamunun haricinde olarak gelecek olan 
Belediye Kanunu, her hangi bir yerin, bir kasaba- I 
nın bir şehir veya nahiyenin, belediye teşkilâ
tına tabi bir yerin hususi bir kanunu mahiye
tindedir. Biz, buraya geldiğiımiz zaman, 1336 ; 
senesinde Teşkilâtı Esasiye Kanununu tesbit 
ederken vilâyatın mahallî umurda muhtari
yeti esasını kabul etmiştik. Bendeniz öyle 
zannediyorum bil, rüfekayı muhtereme arasın
da bu muhtariyet kelimesini kaldırarak «vilâ-' 
yat, merkeziyet usüliyle idare olunun» şeklin
de bir esas kabul edeceğine dair kendisinde 
bn'ır fikir mevcudolduğu kanaatinde değilim. 
Şimdi burada mahallî olmadığı için tevsii me
zuniyet, âdemimerkiziyiet kelimelerini teşrih et-
miyeceprlm. Fakat ifade olunacak bir şey 
vardır ki, ilvâyat mahallî umurda haizi muhta
riyettir. 

Efendiler, Ankara şehrinin veyahut her 
hangi bir (kasabanın mahallî umuru için teşek
kül eden bir heyetin kamumem haiz olduğu salâ
hiyeti ki mıalÛTnuâlıiniz her hangi bâr belediye
nin bir de kanunu vardır. O kanun dairesinde 
haiz olduŞu salâhiyöti kemali serbesti ile ifa 
etimev ve kezalik kemali serbesti ile ifa ede>rken 
tanzimi hareket etmeye badıir olmazsa nasıl 
•dlur ela o heyet haizi muhtariyet olur?. Ankara'
nın falan çarşısı filân caddesi şu şekilde mi ol
sun1? Su kadar genişlikte mi yapalım ? diye He
yeti Vekiledem sorarak bir karar mı 'alsım, ya
hut Meclisi Âliniz, Ankara şehri belediyesinin 
nizamnameye taallûk eden aksamiyle daıima meş
gul olanak bir kanun şeklinde mi çıkarsın ? Bu
nun 'imkânı var mıdır efendiler? Yirmi dört 

azadan ibaret olan ve doğrudan doğruya Anka
ra şehrinin belediyeye taallûk eden vazaifini ke
mali salâhiyetle ifa etmek üzere ahaliden salâhi
yet (alarak intlihabedilen 24 zat, Ankara şehrinin 
tanzikni hususunda, ahaliye bir mükellefiyet tah
mil edecek şekilde bir nizamname tanzim ede
cek kadar haizi salâhiyet olmazsa, memurlarını, 
müstahdemindin, tanzifatımı yoluma koyacak bir 
talimat yapmak salâhiyetini haiz olmazsa, efen
diler, bir şehirde, bir belediyede her gün yüz
lerce muhtelif işler zuhur eder, bumun her biri 
için Heyeti VeMledetn bir salâhiyet, bir talimat 
mı alsın? Meclisi Âliden bir salâhiyet bir ka
nun mu taleb etsüin ? Bumun imkânı var mıdır? 
Bu takdirde acaba «vilâyat mahallî umurda ha
izi •muhtariyettir» maddesıinıin esasının ne mâna
sı kalır? Omum içimdir ki, efendiler, Ankara şeh
ri Ankara ahalislmimdir. Ankara ahalisi 'şehrim 
imarı, tanzimi, tamz'ifi, tenviri için bir heyet in
tibah ediyor. O heyet ki, Meclisti Âli tarafından 
vaz'olunan, kamunun hudutlarını tecavüz etme
mek şartiyle şehrim ümranıma, tanzimine, tan-
zi'fine mütallik nizamnameler, talimatnameler 
ve mufcarrerat yazıp ittihazı karar edebilirler. 
Bu kadar hakkı maihallî umurdan inicim kıska
nıyoruz? İşte efendiler tekrar ediyorum, doğru
dan doğruya merkeziyet usüliyle tnnemlekeıti ida
re edeceksek Ankara Belediyesine ve hattâ hiç
bir yere bir salâhiyet vermiyelilm. Her şeyi ken
di ellimizle yapalum. Yok Teşkilâtı Esaısıiyemizde 
«vilâyat mahallî umurda muıhtaniyetıi haizidir» 
dedikten sonra tedrioen kazalara - livalar şdımdi 
kalkmıştır - nahiyelere hattâ nahiyelerden köy
lere kadar mahallî umurda muhtariyet şâmil ve 
sâri olmalıdır. Yoksa bu madde, bu esas bir ka
rikatür mahiyetinde kalmamalıdır. Bu 'maddede 
bu esasım mukayyet veyahut gayrimukeyyet ol
masını bilâhara şey ederiz. Çünkü teklif edilen 
şeyin muvakkat olduğu anlaşılıyor. Bilâhara asıl 
Belediye Kanunumu tanzim ederken münakaşa 
ederiz. Bendemiz maddede 'mukayyet veya gay-
ri'mukayyet mahallî umurda vilâyetin haizi muh
tariyet olduğumu gösterecek bir şekil görüyo
rum. Madde doğrudur ve Meclisi Âlimim iltiihaz 
ettiği esasllara ve kabul ettiğu esaslara muvafık
tır. Kabulümü rica ederim. (Müzakere kâfi ses
leri)' 

HADÎS TURJGUJT B. (Sivas) — Efendim 
malûımuâiiniz (zaruretler miktarlarrnca takdir 
olunur) diye bir kaide vardır, lesasen Ankara'-
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yi merkezi Hükülmıat olarak kabul ^ettiğiniz va-
kit, Türk Millerinin heyeti umumiyesinıe taallûk 
eder bir mesele 'Olması dolayıısiyle Belediye Ka
nunumun yerine Şehremaneti Kanunumu za^ru-
ret dolmak üzere koyduk. Fakat bu zarureti ileri 
götürerek, 24 âzadıan mürekkep bir Heyeti Ve
kile teşkil ederek 'onun başına da Da'hiliye Ve
kili Ferid Beyi Riyasete geçdrmıetk içim yapma
dık. 

DAHİLÎYE VEKİLÎ FERİD B. (Kültâhya) 
— B'öyle bir şey yak beyefendi. Karikatür yap
mayınız. 

HALİS TURGUT B. (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz. Karikatür yapmıyaeağıım. Kanun ile 
nizamat 'arasındaki beyanatımızı da taısrilh ede
rek - üstadı muhteremimden biç böyle bir şey 
sâdır olımasını istemıezdim - Onu teşrih edece
ğim. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Tashih 
buyurunuz. 

HALİS TURGUT B. (Devamla) — Estağfu
rullah, mâlûmuâliniz ;nizammıajıneler ne suretle 
yapılıyor. Kanun ne suretle yapılır Bunu ayrı 
•ayrı izah edecek değilim. Yalnız hatırlatmak 
için nizamnamelerim devri sabıklarda Heyeti 
Vükelâdan geçtikten ve iradeye iktiran ettik
ten soınra umumum fatiha ettiği esasını 'tahattur 
ettirirsem nizamnamenin mahiyeti ne oldupıı 
kâfi miktarda meydana çıkar. Bugünkü Teşki
lâtı Esiaısiye'mizıe nazaran hakkı isualta ve hakkı 
saltanat iradei mıilliyemazde, heyeti umumiye-
nıin şahsiyeti mâneviyesıinde bulunimaısı dolayı-
siyle tabiatiyle, İradei miilliyeye lâyılk olmıyan 
her hangi bir şekilde umumu iMzaım edemeımıesi 
esaısı meydanı aleniyete çıkacaktır. İkinci mad
dede İstanbul Şıehromanötiınee tatbik 'edilmekte 
olan mizaımiat ve talimatı Ankara şehri ibtıiyaca-
tıına uysrun bir şekle sokulabilmek üçıin bitadil 
Heyeti Vekileee ve Dahiliye Vekâletince de tas
dik edildikten sonra mer'i olması esası kabul 
ediliyor. Efendiler Posta Nizamnamesinde mev-
zuuJbahsolduğu veçhile esasen Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun mevaddı da sarih bulunduğuna bi
naen mevcut nizamnamenin tadilâtını şehrema-
netini teşkil eden cemiyeti belediyei umumiyeve 
terk etmek ve bunun sureti tasdikini de Dahili-
yeve vermek mevcut esasatımızla karşı karşıya ve 
talban tabana zıttır. Bunu arkadaşlarımız da kâ
fi miktarda izah ettikleri için bendeniz tafsilâta 
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lüzum görmüyorum. Buradaki mevcut maddenin 
(talimat) kaydı baki kalmak fakat (nizamat) kay
dı ilga edilmek şartiyle ve cemiyeti umumiyei 
belediye kendi salâhiyeti dairesinde ifa edeceği 
hususatı kendisi tesbit edebilmek, fakat öyle ni
zamname hükmü kuvvet ve maiyetini haiz olarak 
hiçbir şey yapamamak esasatmı tabiatiyle mu
hafaza edeceğiz. Çünkü Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun tatbikinde altı senedir cari olan ma
hallî muhtaravetleri vilâvetlerden es^onyorken 
belediye heyetlerine vermeye benim aklım ermi-
vor. Eğer böyle lüzum ve zaruret varsa - ki 
vardır - bu zaruret dolayısiyle Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun o maddelerini, o düsturlarını vilâ-
vetlere verelim. Tabiatiyle onlardan bu vilâvatın 
birer cüzü olan belediyeler de istifade edebilir. 
Madde halinde bıraktığımız birtakım hukukî sa-
lâhiveti, -böyle muvakkat diyerek Ankara şehrin
de bir şehremaneti teşkil edecek aksama vermek 
doğru değildir. Bunun için arz ettiğim şekilde 
maddenin tasrih ve tadilini teklif ederim. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— Efendim muhtelif maddeler dolavısiyle hep 

^ vnı mesele meydana çıkıyor. Şehremini münte-
halbolmak lâzım iüen olmuyor. Dahilive Vekili 
tarafından nasıbediliyor. Binaenaleyh hâkimiyeti 
milliveve şev oluvor efendim. Dahilive Vekâleti 
ve Hükümet şehremametinin bu suretle man-
subolması dolavısivle, şehreminin tarzı idare 
ve icraatından ve saireden ve saireden mesul ol-
mavı kendi arzusiylıe mi tahmil etmek istivor? 
İstirham ederim; yani bu bir gailedir, bizim ba
sımıza. 

Yarın bir şehremini tâvin ettiğim zaman şu
as ın ı arkadasiarımızdan birisi beğenmedi, di-
*er tarafını d^er birisi beo'pnmedi olacaktır. 
Sokak temizlenmemiş, «Vav Dahilive Vekil inin 
sfihremimi bunu vaıpmamıstır» delecek. Yani bu 
suretle Heveti Celilenizden i.stediĞ'imiz salâ^ivet 
bizim basımıza, arkamıza hiç arzu etmediğimiz 
bir yükü tahmil etmektedir. Zaten mevcut bulu
nan Ibu kadar mesuliveti erin ürerine bir de An
kara şehrinin ;imarı meselesini neden yüklenmek 
istiyeyim? Tasavvur buyurur musunuz ki, ben 
bunu bütün kalbimle ve bütün arzumla yapa
yım? Bana ne faidesi vardır? Efendiler e/*er 
buna biz tahammül ediyorsak ve tahammül et
mek istiyorsak memleketin imarı noktai naza
rından, memleketin sürati imarı noktai naza
rından daha fazla yük taşımaya tahammül ede-
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rek Heyeti Celilenize teklif ediyoruz. Arkadaşı
mızın birisi müzakeîatı salifeden birisinde hırsı 
faaliyet dolayısiyle bendenizi baJlina balığına 
benzetmişler... (Handeler) Balina balığı kendisi 
menfaattar olması için yutar. Eğer balina balı
ğına benzeteceğine millete, memlekete hadim 
olmak üzere iş gören bir'şeye benzetmiş olsay
dı daha iyi yapmış olurdu. Çünkü şehremaneti-
nin bu suretle lüzumsuz yere... (Bal arısına ses
leri) Artık ileri gitmeyiniz, söylemiyeceğim. 
Şehremanetinin bu suretle mansubolması benim 
sırtıma fazla bir yüktür. Fakat bunu memleke
timize olan muhaKbet dolayısiyle teklif ediyo
ruz. Rica ederim, bunun itiraz edecek nesi var
dır. ? 

REÎS — Efendim müzakerenin kifayetine 
dair takrir var. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Kifa
yet aleyhinde söyliyeceğim. 

Riyaseti Celileye 
2 nci maddenin müzakeresi kâfidir. Reye 

vaz'mı teklif eylerim. 
16 .' 2 . 1340 

Kırkkilise 
Dr. Fuad 

REÎS — Buyurunuz Süreyya Bey. 
AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Efen

dim, ikinci maddede en mühim nokta nizamat 
meselesidir ve bu madde hakkındaki müzakere
nin kısmı âzami nizamat kelimesi üzerine teka
süf ettirilmiş değildir. Onun için müzakeratm 
kifayesi aleyhindeyim. Çünkü nizamat denilin
ce bir bugünkü devletin nizamatı, bir de mut-
lakiyet devrinin nizamatı vardır. Sonra ilmî hu
kukun tarif ettiği1 kanun, nizamat ve talimatna
me vardır. Fakat Devri Mutlakiyetteki niza-
matta ilmî hukukun bir kavaidi esasiyesi mah
fuzdur ve ona riayet etmek lâzımgeiirdi. Fakat 
vukuat hepimizin tahtı itirafında olduğu veç
hile o devri menhusta bu taşnifat, tâbiratı hu-
kukiyeniıı aksine tecelli etmiştir. Bugün devri 
sabık yadigârı olan nizamat, bugünkü kavanin 
mahivetinde olan yani efrat üzerine hukuk ve 
mükellefiyet tesbit ve tahmil eden ahkâm mec
muasıdır. Böyle olduğuna göre eğer îstanbuü 
Şehremaneti Nezareti ki, o da bunun aynı ol
durura, binaen.... 

DAHİLÎYE VEKİLİ FERÎD B. — Hayır 
değildir. 

I AHMED SÜREYYA B. (Devamla) — Aynı-
j dır. İstanbul Şehremanetince tatbik edilmekte 
I olan nizamattan bir kısmı ki ancak muayyen 

bir daire dâhilinde ve kanun hüküm ve mahiye
tinde mer'i olması yine kendi ahkâmiyl'e müs
pet olan... 

DAHİLÎYE VEKÎLÎ FERÎD B. — Hayır 
değildir. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — İnkârı 
nutlakla bir şey olmaz. Çıkar izah edersiniz. 

1 Ben iddiamı ispat ederim. 
DAHİLÎYE VEKÎLÎ FERÎD B. — Peki be-

lihi bir şeydir beyefendi. 
AHMED SÜREYYA B. — Ben iddiamı is

pat ederim. 
DAHİLÎYE VEKİLİ FERÎD B. — İstibdat 

devrinde yapılmış nizamat değildir, Devri meş
rutiyette yapılmış nizamattır. 

AHMED SÜREYYA B. (Devamla) — Bun
lar mahal ile mukayyeten ahkâmı mer'i olan ve 
kanun hüküm ve mahiyetinde bulunan bu niza
matı... 

DAHİLÎYE VEKÎLÎ FERÎD B. — Hayır 
değildir. 

AHMED SÜREYYA B. (Devamla) — Yeni 
tesis etmek istediğimiz Ankara Şehremaneti 
Dairei Belediyesi dâhilinde mer'i ve hâkim kıl
mak demek, ancak bu muhitlere yeni yapılacak 
teşkilâtın üzerine hâkim olacak ahkâmı Büyük 
Millet Meclisi ki, salâhiyeti teşriiyeyl münferi
den ve müstakil'len uhdesinde taşır ve gayrika-
bili terk ve tecezzi ve ferağdır; onu Dahiliye 
Vekilinin do tasdikiyle kanun hükmüne sokmak 
demektir ki, bu doğrudan doğruya Heyeti Ce-
lilenizin salâhiyeti teşriiyesine muarız olan, ve 
tearuz teşkil eden bir şeydir. 

FUAD B. (Rize) — İstanbul'da tatbik edil
miyor mu bunlar efendim? 

AHMED SÜREYYA B. (Devamla) — İstan
bul'a maksurandır. 

DAHİLÎYE VEKİLİ FERÎD B. — Hayır 
değildir. 

AHMED SÜREYYA B. (Devamla) — Nite
kim Heyeti Celileniz memleketin her hangi bir 
vilâyetinde... 

FUAD B. (Rize) — Kifayet -aleyhinde mi 
bu efendim? 

AHMED SÜREYYA B. (Devamla) — Ade-
I Tiikifayet esbabı bunlardır. Memleketin her han-
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gi bir vilâyetinde hükmü cari olmak üzere o ma
hallin hususiyetine göre bir kanun tanzim edil
se, ki kanun mutadır, muhteremdir. Fakat onun 
hükmü yine falan dairci muayyeııede icrayı 
•hükmedeceği tasr'h ed'lmis bulunduğundan o 
kanun vardır ve Meclisi Âlii Muhteremeniz yap
mıştır diye onun gayri bir yerde tatbik edilemez. 
İşte şehremaneti nizamatı - ki kanun hüküm ve 
mahiyetindedir - ancak İstanbul Dairei Şehre-
manetine münhasırdır. Burada yapılacak yeni 
şehremanetinde tatbiki ve onun tatbikine imkân 
hâsıl olmak için Dahiliye Vekâletinin tasdikine 
muktazi gösterilmesi salâhiyeti teşriiyeyi • haiz 
olan Büyük Millet Meclisinin hukuku teşriîyesi-
ne taarruz etmek demektir. Bu cihetler tasrih 
edilmelidir. Binaenaleyh daha çok mühim ve 
müessir olan hakayıfcı hukukiye vardır. - Müsaa
de buyurunuz. Bunlar tafsil edilsin. 

BEİS — Efendim, müzakerenin kifayeti 
aleyhinde söylediler. Müzakerenin kifayetini re
yi âlinize koyacağım. 

DAHİLİYE VEKİLİ FEBİD B. — Beis 
Beyefendi, müsaade buyurursanız meselenin te
ferruatına girdiler, ona cevap vereyim. 

REİS — Müzakerenin kifayeti takarrür et
mezse o zaman. 

DAHİLİYE VEKİLİ FEBİD B. — Hayır, 
yanlış tefsir ile arzı malûmat ettiler. O noktai 
nazardan müsaade buyurun, şey edeyim. 

AHMED SÜBEYYA B. — Çok doğrudur. 
DAHİLİYE VEKİLİ FEBİD B. — Hiç 

doğru değildir. 
BEİS — Efendim, müzakerenin kifayetini 

reyi âlinize koyacağım. Müzakerenin kifayetini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın. (Anlaşılmadı sesleri) Efendim, bir daha 
reye koyuyorum. Müzakereyi kâfi görenler lüt
fen ayağa kalksın. Aksini reye koyuyorum. Ki
fayeti kabul etmiyenler lütfen ayağa kalksın. 
Müzakerenin kifayeti kabul edilmiştir. Takrirler 
okunacak : 

Biyaseti Celileye 
İkinci maddenin şekli âtide tadilini teklif ey

lerim : 

İstanbul Şehremanetince tatbik edilmekte 
olan nizamat Büyük Millet Meclisince badettadil 
tatbik olunur. 

Sivas 
Halis Turgut 

Biyaseti Celileye 
İkinci maddenin şekli âtide tadil ve kabulü

nü arz ve teklif ederim : 
«Madde 2. — İstanbul Şehremanetinin teş

kilâtından ve şimdiye kadar ittihaz ettiği tali
mat ve mükarrerattan Ankara şehri ihtiyacatma 
uygun olanları Cemiyeti Umumiyei belediyece 
tetkik ve icabında tadil olunarak tatbik olunur.» 

Zonguldak 
Halil 

Biyaseti Celileye 
İkinci maddenin nizamat ve talimat ve mu-

karreratm tadiline dair cemiyet ve belediyeye 
verdiği salâhiyetin ref'ini ve maddenin münasip 
bir şkle ifrağı için encümene iadesini teklif ede
rim. 

Bayezid 
Şefik 

Biyaseti Celileye 
İkinci maddedeki nizamat kelimesinin tayymı 

teklif ederim. 
16 Şubat 1340 
Ergani 

İhsan Hâmid 

BEİS — Efendim, usule taallûk etmesi iti
bariyle Şefik Beyin takririni en evvel reyi âli
nize koymak lâzımgeliyor. Şefik Bey takririnde 
ikinci maddenin nizamat ve talimat ve mukarre-
ratm tadiline dair cemiyeti belediyeye verdiği 
salâhiyetin ref'ini ve maddenin münasip bir şekle 
ifrağı için encümene iadesini teklif ediyorlar. 
Bu teklifi reyi âlinize koyacağım; bu teklifi ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye ko
yuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Teklif kabul edilmiştir. 

O halde ükinci madde encümene iade olun
muştur. On dakika teneffüs için celseyi tatil 
ediyorum. 

Hitamı cebe; saat : 3,15 
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İKtNCÎ CELSE 

Bed'i müzakerat; Saat : 3,55 

REtS — Fethi Bey 

Kâtipler : Hakkı Bey (Van), Ragıb Bey (Zonguldak) 

REİS — Celseyi açıyorum, >efendiım, Ankara 
Şehremaneti Kanununun bakıyei müzakeratma 
devam ediyoruz. 

Madde 3. — Ankara Şehremini Dahiliye 
Vekâleti tarafından nasbolunur. İstanbul Şeh-
remininin vazife ve salâhiyetini haizdir. 

HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu)— Efen
dilin, lâyihanın heyetli uımuımiyesi ımüzakere edil
diği sırada halkın hâkimiyeti ımevzuubahsoldu. 
Şu 'kanun ne derece Hâkimiyeti Milliye ile 
kabili telif olup olmadığı hususumda epeyce söz
ler söylendi. İki refikıım ile yapacağım şu tek
lifin ne suretle karşılanacağını bilımiyoruım. 
Her şeyde bir vukuf, ihtisas ve tecrübemin lü
zumuna kaani olduğumuza göre şu üçüncü mad
deye bir fılkranım 'ilâvesini teklif 'edeceğim. Şöy
le ki bu maddenin sonuna «Bilhassa belediye 
ve inşaat işlerinde yüksek bir vukuf ve tecrübe 
sahibi mütehassısın celp ve istihdamına şehre
mini mezundur.» Malûmuâlileri memleket ve 
şehirleri tesisi amelî bir meseledir. Yalnız ma
lûmatı nazariye gayr'ikâfidir. Binaenaleyh ben
ce Macar ırkına mensup, birçok seneler bele
diye işlerinde muvaffakiyet göstermiş, her han
gi bir şehrin tesisinde, o şelhrin oımramnda hiz-
ımeti sebk 'etmiş kimselerden muvaffakiyeti mat-
lubeyi iteımlim için bir mütehassısın celbi lüzumu
na kaanüm. 

İZZET ULVİ B. (Karahfearı Sahib) — Za
ten getirebilir. 

HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Di
ğer devair için var. Fakat şehremaneti için 
yoktur. Binaemaleyih böyle bir fıkranın ilâvesi-
telklif ediyoruz. Ardahan Mebusu Talât Bey ve 
Reşid Ağalar ile beraber... 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Efen
dim «Ankara Şehremini, Dahiliye Vekâleti ta
rafından nasbolunur.» Burada nasıp meselesi 
haizi tesirdir. Bunu takibeden dördüncü mad

denin kabul ve itiraf ettiği veçhile şehremaneti 
bir belediyeden ibaret olduğuna ve belediye
ler millet tarafımdan yapılacak intihabatla vü-
cude gelecek müessesatı milliye ve mahalliye 
bulunduğuna nazaran belediye cemiyetlerinin 
ımevkii icrasında bulunan reislerinin dahi anun-
tahabolması muhakkaktır. Fakat bendenizin 
şahsi kanaatlime göre her şehremaneti 
bir dairei belediye teşkil etme'Me beraiber mem
leketin ancak bir - iki şehrinde, fevkalâde, di
ğer şehirlere benzern'iyem ihtiyacatı âzîmesine 
.binaen belediye teşkilâtı yanımda ve fakat şeh
remaneti ismiyle ayrılarak onların fevkinde, is
tisnai bir belediye teşkilâtı mânasını tazam
mum ettiğinden onların reislerinin 'mamsubol-
masmda büyük tehlike ve mahzur görmıem. Çün
kü şehnamaneti teşkilâtı esbabı mucibesi ara
nılacak olursa en canlı sebebolarak demin işa
ret ettiğim gibi her hangi şehrin veya devairi 
belediyenin diğer devairi belediyeden fevkalâ
de müstesna vaziyetidir. O vaziyetin hususi ioa-
•bat ve ileaatı ıo teşkilâtı yapmıya sevk etmiş
tir, hususi bir teşkilâttır ve bu hususi teşkilâ
tın böyle bir - iki hususi ve istisnai şekilleri 
olabilir. Fakat «Ankara Şehremini Dahiliye Ve
kâleti tarafından nasbolunur.» fıkrasına şu 
sebeple bendeniz şahsan muaraaa etmemekle 
beraber, bu maddenin netice! zıaruriyesi olarak 
•konulduğunu zanmıettiğiım 'altıncı madde ahkâ
mının her hailde tadili lâzımdır. Çünkü «zaru
retler miktaranea tâyin olunur» soınraıki mâru
zâtımı tesbit etmiş olmak için bunu söylüyo
rum. Demin <arz ettiğim esbabın bize tahmil et
tiği zaruret ve mecburiyet, :aneaık şehreminin 
mansubolmasını caiz gösterecek kadardır, Bun
dan ileriye geçerek, tekrar ediyorum, dördün
cü maddenin itiraf ettiği veçhile bir dairei be
lediye olmaktan hiçbir veçhile çıkamıyan şehre
maneti teşkilâtının heyeti umuımliyesi de bu 
nasıp muamelesinin tahtı tesirinde kalmamalı
dır. Böyle olmıaik üzere bendeniz bu maddeye 
taraftarım. 
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REİS — Başka söz istiyen yoktur efendim. 
Bir tadil takriri vardır. Daha doğrusu bir ilâve 
teklif ediyor. 

Riyaseti Oelileye 
Üçüncü maddeye frkrai âtiyenin ilâvesini 

teklif eyleriz. 
Kastamonu Ardahan 

Hasan Fehmi Talât 
Malatya 

Reşid 

Bilhassa belediye ve inşaat işlerinde yüksek 
vukuf ve tecrübe sahibi bir mütehassısın oelp 
ve istihdamına şehremini mezundur. 

REİS — Bu fıkranın ilâvesini muvafık gö
denler lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyu
yorum. Fıkranın ilâvesini kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın. Madde aynen kabul edilmiştir; 
efendim. 

Madde 4. — An'kara Şehremaneti 'bir dairei 
belediyeden ibarettir. Ankara cemiyeti umu-
ımiyei belediyesi yirmidört azadan teşekkül eder. 
İntihabat kırsekiz âza için vilâyet Belediye 
Kanununa tevfikan icra 'edilir. Şehirde sakin 
ve muntahiplik evsafını haiz her muntahap re
yini bizzat ita eder. Belediye Kanununun in-
tihabata 'mütaallik maddelerindeki müddetler 
rub'uria tenzil edilmiştir. 

REİS — ıSöz istiyen var mı? 
İHSAN HÂMİD B. (Erbaini) — Encümen

den bir sual soracağım. Efendim Ankara Ce
miyeti Umumiyei Belediyesi için 24 âza inti
habı lâzım olduğu halde 48 âza intihab olunu
yor ve hattâ Belediye Kanununa tevfikan inti-
habolunuyor. Zannederim ki, Vilâyatı Belediye 
Kanununda kaç âza lazımsa o kadar kişinin in-
tibabedilmesi musarrabtır. İşte bununla bu, bir 
zıd teşkil «diyor. Ne sebepten bu şekil ihti
yar edilmiştir? 

İZZET ULVİ B. (Karahisarı Sahih) — Nam
zet meselesi. 

İHSAN HÂLİD B. (Ergani) — Namzet ama 
madem ki Vilâyat Belediye Kanunuma göre 
icra ediliyor, kaç âza lazımsa o kadar kişinin 
intihab e dilmesi lâzımdır. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— İhsan Beyin buyurduğu doğrudur. Onun 
içindir ki, burada encümeni âliniz bâzı kayıt
la bu vaziyeti ıslah etmek istemiştir. Malû-

muâliniz, ımevcut bulunan belediye azaları, kaç 
belediye uzvu- olacaksa o kadar miktar inti-
habolunur. Ondan sonra geri kalmış bulunan 
âza almış bulundukları rey »mucibince inhilâl 
vukuunda belediye odasındaki levhaya göre o 
mevkilere geçerler - ki biz huna şimdi yedek 
âza ismini veriyoruz - Yalnız burada bir mese
le vardır ve encümende bu mesele Encümen Re
isi Muhteremi tarafından mıevzuubahs edilmek 
suretiyle kabul edildiği için yapılmıştır. Bu 
intihabat nasıl olur? Meselâ, 12 âza intihabe-
dilecek, ekseriyeti teşkil eden ve bir fikre hiz
met eden kısımdan tutar, oniki âza tesbit eder. 
Ondan sonra geriye kalanlar, o 'memlekette 
hiçbir zaman 'ekseriyeti 'temsil etmiyem ekalli
yetlerin reyini temsil eder. Yani evvelâ ilk oniki 
kişi her birisi dörder yüz reyden başlar. Halbu
ki oniki düştükten sonra reyler 60, 80, 100, reye 
iner. Şimdi ne olur? İnhilâl vâki olduğu za
man ekseriyetin itimadını haiz 'olan adam gel
mez, akalliyetin itimadinı haiz olan adam gelir. 
İşte bu mahzurun önünü almak içim kaç kişi 
intibabedilecektir? Yirmidört kişi... Encümenin 
düşündüğü selâmet, kırksefciz kişinin finıtihabe-
dilmesimdedir. O kıriksekiz kişi memlekette ek
seriyeti arayı ihraz «den adamlardır. 24 tane
si belediyede hizmet eder ve bilfiil âza olurlar. 
Diğer 24 tanesi de yedek malkamında kalır. 
İşte öteden beri intihabatta görülen bu nakî-
sayı telâfi etmek için encümen bu kaydı ilâve 
etmeyi lüzumlu görmüş ve ilâve etmiştir. 

REİS — Halis Turgut Beyin bir suali var
dır. 

HALİS TURGUT B. (Sivas) — Belediye 
İntihabat Kanununda muayyen müddetler 
rub'a tenzil edilmiştir deniyor. Bunlar azaya 
aidolan müddet midir, intihaba aidolan müddet 
midir? 

İZZET ULVİ B. (Karahisarı Sahih) — In-
ti'habata aidolan müddettir. 

HALİS TURGUT B. (Sivas) — Müsaade 
buyurun efendim. Burada (defter, orubeş gün
de verilmesi icabeder) diye bir kayıt vardır. 
Rub'u olduğuna nazaran üçbuçuk günde mi ve
rilecek? 

İZZET ULVİ B. (Karahisarı Sahib) — Ta
biî, icabederse saat hesabiyle yapılır. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Beledi
ye Kanununun intihaıbata mütaallik maddele-
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rindeki müddetler rub'a tenzil edilmiştir deni- I 
yor. Bu mutlaktır. İntihap Kanunundaki o 
müddetleri ihtiva eden maddeler bununla tâdil 
edilmiştir gibi bir mâna çıkar. Yani Ankara I 
Şehremaneti için orada muharrer mevaddın ih
tiva ettiği müddetlerin . rub'u muteberdir de
mek olacaktır. Onun için bu maksada göre iba
re değişmelidir. Buraya başka bir şey ilâve 
edilmelidir. ('Şehremaneti için Belediye -Kamı- I 
nunun intihabata mütaallik maddelerindeki 
müddetlerin rub'u muteberdir) demek lâzım- I 
gelir. I 

•SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Bu müd
det azaya aidolamaz. Çünkü bu kanun ancak I 
Belediye Kanunu çıkıncaya kadar muteberdir. 
İhtimal şurada 25 - 30 günlük ömrü vardır. 
(lintilhaibatın sureti icrasına mütaallik) denirse -
madde daiha ziyade tasrih edilmiş olur. I 

İHSAN HÂMİH B. (Ergani) — Efendim 
bu intihaba aidolan müddetler muhteliftir. 

Bir defa intihap encümeni teşkil için >on gün I 
lâzımdır. Defter tanzimi için de on beş gün I 
lâzımdır. Bu da iyi. Fakat talik için sekiz gün I 
lâzım iken iki güne indirilmiş-tir. 5, 6, 7, 'bin ki
şinin bütün defterleri alınıp da isimlerini iki I 
günde arayıp bulmak mümkün müdür? Zaınne- I 
dersem mümkün değildir. Şubat gayesine ka
dar devam etmesi lâzımgelen intihâbatm iki I 
veya üç günde icrası imkân haricindedir. Ben
deniz vekil beyefendiye de arz ettim. Nısfına I 
tenzilini muvafık görüyorlar. Muvafık görülür
se nısfı tenzil edilsin. I 

REŞİD AĞA (Malatya) — Müsaade buyu-
rulursa bir şey arz edeceğim. Bendeniz bu dör- I 
düncü maddedeki 24 âzanm aleyhinde söyliye-
ceğim. Meşhur darbı meseldir. (Bir köyün ho- I 
rozu çok olursa sabah geç olur) Bu meşhur me- I 
seldir, zannedersem 24 âza, olmadan 12 âza ol- I 
ması daha muvafıktır. Bendenizce. 12 âza daha 
iyi iş görebilir. 24 âza kâfidir. 48 âza çoktur. I 
İsterseniz bir de takrir vereyim. I 

REİS — Efendim başka söz istiyen yok. Ev- I 
velemirde Reşid Ağa 24 azanın on iki azaya in
dirilmesini teklif ediyor. I 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. — Efen
dim biz de Malatya Mebusu Muhteremiyle ta
mamen hemfikriz. Yani hakikaten (Horoz çok 
olursa sabah geç olur) gayet doğrudur. Fakat 
Cemiyeti Umumiyei Belediye, belediye meclisi | 

— 24 

değildir. Cemiyeti Umumiyei Belediye, İstan
bul Şehremanetinde olduğu .gibi müddeti mu
ayyene için gelir, memleketin muhtacolduğu 
hususa ti tesbit eder. İcra mevkiinde bulunan 
şehremanetine ve meclisi beledi vazifesini ifa 
eden encümen emanetine tevdii vazife edecek 
olan bir heyettir. Binaenaleyh biz de tamamen 
zatıâlinizin fikrindeyiz, merak etmeyiniz, horoz 
çok değildir. 

CAZIM EF. (Erzurum) — Şehirde «sakin» 
kelimesi vardır. Galiba misafirlere de şâmildir. 
Sakin kelimesinin mukim kelimesine tebdili da
ha muvafık olur zannmdayım. Sakin demekle 
hamlarda oturanlar da rey mi verecekleridir? 

İZZET ULVİ B. (Karahisarı Sahüb) — 
Maksadımız sakin olanlardır. Misafir olanlar 
değildir, mukim olanlar da değildir. 

REİS — Reşid Ağa 24 âzanm on ikiye ten
zilinde ısrar ediyor musuınuz ? 

REŞİT AĞA (Malatya) — Israr etmiyorum. 
REİS — Evvelemirde (şehirde sakin) tâbi-

.'i yerine (şehirde mukim) tâbiri teklif ediliyor. 
Sakin tâbiri yerine, mukim tâbirini reye koya
cağım, mukim tâbirini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Aksini reye vaz'edeeeğim. Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi. 

Maddenin son fıkrasının tâdili hakkında 
bir teklif vardır. 

Makamı Celili Riyasete 
Son fıkranın şu suretle tâdilini teklif ede

rim : 
(Şehremaneti için Belediye Kanununun in

tihabata mütaallik maddelerindeki müddetlerin 
rub'u muteberdir) 

Karesi 
Ahmed Süreyya 

REİS — Efendim bu ilâveyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Dördüncü maddenin son fıkrasının tayyı 
hakkında Halis Turgut Beyin bir takriri var
dır. 

Riyaseti Celileye 
Dördüncü maddenin son fıkrasının tayyını 

teklif eylerim. 
Sivas 

Halis Turgut 
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Tayyı icabeden fıkra : 
Belediye Kanununun intihabatına mütaallik 

maddelerindeki müddetler rüb'a tenzil edilmiş
tir. 

REİS — Dördüncü maddenin son fıkrasının 
tayyını kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ak
sini reye vaz'edeceğim. Tayyı kalbul etmiyen-
ler lütfen el kaldırsın. Tay kabul olunmadi 
efendim. 

Riyaseti Celileye 
Dördüncü maddenin son fıkrasınm berveç-

hi âti tâdilini teklif ederim. 
Belediye Kanununun intihabın sureti icra

sına ait müddetleri nısfa tenzil edilmiştir. 16 
Şuibat 1340 

Ergani Mebusu 
İhsan Hâmid 

REİS — Teklifi âliniz yalnız müddetlere ait
tir değil mi? 

İHSAN HÂMİD B. (Ergani) — Evet efen
dim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Encümen 
de kabul ediyor Reis Bey. 

REİS —• (Rub'a tenzil edilmiştir) tâbirinin 
(Nısfa tenzil edilmiştir) şeklinde tâdilini tek
lif ediyorlar. Bu tâdili kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kabri 
etmiyenler lütfen el kaldırsın. Tâdil kabul edil
miştir. O halde son fıkra şu şekli almıştır. «Şeh
remaneti için Belediye Kanununun intihabata 
mütaallik maddelerindeki müddetler nısfa ten
zil edilmiştir» Maddeyi heyeti umumiyesiyle reyi 
âlinize vazediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Aksini reye vazediyorum. Kabul et
miyenler lütfen el kaldırsın. Madde heyeti umu
miyesiyle kabul olunmuştur. 

Madde 5. — Ankara Cemiyeti Umumiyei Be
lediyesi Şehremininin Riyaseti altında toplanır 
ve İstanbul Cemiyeti Umumiyei Belediyenin va
zife ve salâhiyetini haizdir. 

REİS — Söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) 
Maddeyi aynen reyi âlinize vazediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vazediyo
rum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Madde 6. —• Cemiyeti Umumiyei Belediye 
kanunen kendisine tevdi edilen vazaifi tecavüz 
ederse Dahiliye Vekâletinin teklifi ve Heyeti 

Vekile karariyle fesholunur. Cemiyeti Umumiyei 
Belediye ile Şehremaneti arasında her hangi 
idari, fennî, sıhhi, iktisadi mesailden dolayı ih
tilâf zuhurunda keyfiyet Büyük Millet Meclisi
nin Şûrayı Devlet vazifesini ifa eden muhakemat 
heyetinde tetkik olunur. Eğer Cemiyeti Umumi
yei Belediye haklı görülürse şehremini mütabaat 
eder, Şehremini haklı görülürse Cemiyeti Umu
miyei Belediyenin mütabaatı teklif olunur. Ka
bul etmezse Dahiliye Vekâletinin teklifi ile He-
yeftd Vekillere Cemiyeti Umumiyei Belediye fe-
'sih ve yeniden intihabat icra olunur.. 

HALİS TURGUT B. (Sivas) — Efendim bu 
madde, Hükümetin teklifinde mevcut olmadığı 
için buradaki tezat doğrudan doğruya encümene 
aittir. Bir taraftan belediyeye hak ve salâhiyet 
vermek istiyoruz, diğer taraftan bu altıncı mad
de ile de onun mevcudiyettinli bir (kukla) ma
hiyetine indiriyoruz. «Cemiyeti Umumiyei Bele
diye kanunen kendisine tevdi edilen vazaifi teca
vüz ederse Dahiliye Vekâletinin teklifi ve 
Heyeti Vekile karariyle fesholunur» deniniyor. 
Halbuki bu, doğru değildir; Eğer Cemiyeti Umu
miyei belediye bir şey düşünmek içıin her hangi 
jir salâhiyeti haiz ise onun müstakil ve müsta
kar olması lâzımdır. Şunu tecavüz etmiştir, 
bunu tecavüz etmiştir. Ledelicap fesholunur, ma
hiyette kabul edersek, onun bir kıymet ve yeri 
kalmaz. Esasen Hükümetin teklifinde bulunmı-
yan bu maddenin bendeniz tamamen tayyını 
teklif ediyorum. 

REİS — Buyurun Sürayya Bey. 
AHMET SÜREYYA B. (Karasi) — Efendim 

bendenizin kortuğum ve tayyını teklif edeceğim 
madde budur. Ankara'nın vaziyet ve ihtiyacatı 
hususiyesine binaen bir şehremaneti teşkilâtına 
mazhar kılınmasını kabul ettik. Hususi ihtiyaca-

. tın zadesi olan bu teşkilâtın başına yine hususi 
mülâhazat ve esbap ile mansup bir şehremini 
getirmeyi de kabul ettik. Fakat bundan sonra 
Cemiyeti Umumiyei Belediye kanunen kendisi
ne tevdi edilen vazaifi tecavüz ederse «Dahi
liye Vekâletinin teklifi ve Heyeti Vekile kara
riyle fesholunur» dersek milletin hakimiyeti ve 
şehrin hususi ve mahallî idarelerinde halka veri
len hakkın neticesi olarak tecelli eden Cemiyeti 
Umumiyei Belediyei millîyi feshetmek hakkını 
Heyeti Vekileye veremeyiz, esasen buna lüzum 
yoktur. Çünkü Cemiyeti Umumiyei Belediye ka-
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nunen muayyen olan vazaifi hududu tecavüz 
ederse sakıttır. Hangi heyettir ki kanunen yapa
bileceği bir işin fevkine geçer, vazifesini selâhi-
yetini tecavüz eder ve yine mevkiinde kalır? 

KADRİ B. (Siverek) — İskât merasimi nasıl 
olacak? 

AHMET SÜREYYA B. (Devamla — Yani bu 
heyet ki kanunen muayyen olan vazifesini teca
vüz etmiştir, o hükmen sakıttır. Fakat kaziyei 
sukutu işaret edecek kimdir? deniliyor... Çok 
âlâ. Demek ki bundan evvel arz ettiğim bütün 
mütalâat Heyeti Umumiyece kabul edilmiştir. 
Kim işaret edecektir?.. Buna mı çare istiyor
sunuz Bu, Heyeti Vekile değildir. «Tecavüz et
tiği gibi bunlar sakıttır» diye bu maddeye bir 
fıkra korsunuz. Bunlar sakıt olur. Müsaade 
buyurursanız efendim soluk çıkacak deliğini 
bırakmam bırakırsam sorarsınız söylerim. Ce
miyeti Umumiyei Belediye kanunen muayyen 
olan vazifesini tecavüz ederse... Her hangi bir 
fiil ve hareketin kanunen muayyen olan hudut 
haricine çıkıp, çıkmadığını kim takdir edecek 
buyuruyorsunuz değil mi efendim? Bunu beraber 
düşünelim. Bundan evvel bir şey söylemiştim. 
Belediyeler millet ocağıdır. Ve millet müessesesi
dir. İdarei mahalliye ve hususiyelerde - Teşkilâtı 
Esasiye Kanunumuzun ruhu mübecceliyle dahi te-
yidedildiği üzere - biz idarei umumiyelerle mahal
lî ve millet idarelerine doğru gitmek isteriz ve 
gideceğiz ve gitmeye mecburuz. Bu ise Heyeti Ve-
kileye hakkı takdiri bahşetmek bu ruh ile bu mak
sadı âli ile tezat teşkil eder mi, etmez mi? Bende-

nizce eder. Edince her halde Heyeti Vekileye 
verilmemelidir. Bu tes'bit edildiği zaman nereye 
verileceğini tâyin etmek icabeder. Yukarda 24 
âza meclisi umumii belediyi teşkil etmek üzere in-
tihabolunacaktır. Yedek olmak üzere (24) âza 
daha intihabolunuyor. Mecmuu (48) azadan te-
rekkübediyor. Bu hakkı diğer bir azaya verebi
lirsiniz! Mevkii faaliyette bulunan âza kanunen 
muayyen olan vazaifin haricine çıkmış mıdır, 
çıkmamış mıdır? (O o o, onlar mı gelecek? Sada
ları) Hayır onlar gelmemek şartiyle. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B, (Kütahya; 
—• Olmadı bu. 

AHMED SÜREYYA B. (Devamla) — On
lar gelmemek şartiyle. Çünkü bu âza yedektir. 
Bunların içinden hali faaliyette, tabiri diğerle 
mevkii iktidarda bulunan (24) azadan birisi ve-
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fat eder veyahut istifa eder veyahut vazife ve sa
lâhiyeti uhdesinde sakıt olacak bir hali gayrikanu-
ni ika ederse yerine diğeri gelecektir. Heyeti 
Umumiyenin sükûtu halinde mütebaki yedek aza
nın yirmidördünün Heyeti LTmumiyeyi istilılâf 
edeceğine dair hiçbir kaydı sarih yoktur ve şu 
madde, (24) âza maddesi Dahiliye Vekili Be
yefendi tarafından sarilhan ifade edildiği 
üzere - ki zannederim bunu encümen na
mına söylediler - münferit azaların âza-
lık sıfatı mürtefi olduğu zaman, onlar 
da hâsıl olacak boşluğu doldurmak içindir. Şu 
halde heyeti umunıiyesinin sukutu yekdiğerini is-
tihlâf edecek gibi bir şey yoktur. Bunu ben tek
lif ediyorum. Kabul edilmezse daha mâkûl, daha 
müfid ve fakat evvelce arz ve izah ettiğim esasa ti 
milliyei âliye ile kabili tevfik bir şekli halli siz 
bulabilirsiniz veyahut encümene iade edersiniz. 
Encümen düşünür ve bulur. Bu mesele bitmiş
tir. Soluk çıkar deliği kalmamıştır. Dikkat edi
lirse bu maddenin ikinci fıkrası cemiyeti umu
miye! belediye ile - müsaade ederseniz şerh ede
yim - şehremaneti arasında yani cemiyeti umumi
yei belediye ile milletin intihap'gerdesi olan ve be
lediye umurunda milleti temsil eden bir heyetle 
Dahiliye Vekâletinin memuru mansubu olan şeh
remini beyefendi arasında - şehremaneti bu de
mek - her hangi idari, fennî, sıhhi, iktisadi me-
sailden dolayı ihtilâf zuhur ederse keyfiyet Bü
yük Meclisinin Şûrayı Devlet vazifesini gören 
Muhakemat Heyetinde tetkik olunur. Eğer ce
miyeti umumiyei belediye haklı 'görülürse ->>'ı.re-
m'ni mütâbaat eder. Çok iyi, hüküm ydı-Tsok... 
tarafeynden birisi yine milletin intihapgerdesi, di
ğer birisi yine milletin intihapgerdesi olan Mec
lisi Âlinin, bir makamı âlii millînin intihabettiği 
adamdır. Burada ihtilâfımız ve buna itirazımız 
yoktur. Güzel... Fakat «şehremini haklı görülür
se cemiyeti umumiyei helediyenin mü tabaatı tek
lif olunur. Kabul etmezse Dahiliye Vekâletinin 
teklifi ile Heyeti Vekilece cemiyeti umumiyei be
lediye fesih ve yeniden intihabat icra olunur.» de
niyor. 

Hayır efendim, evvelce birinci fıkrada arz et
tiğim veçhile fesih hakkını oraya vermeyi ka'bul 
etmemiştim. Aynı esbap burada da vardır. Tas 
dii mucibolmamak için tekrar etmiyeyim Bina
enaleyh, makîs olarak zatı meseleyi tetkik eden ve 
heyeti milliyeyi haksız gören heyet, bunun sükut 
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ve feshine de beraber karar verebilir. Yani «ka
bul etmediği takdirde münfesih addolunur» deriz 
ve mesele biter ve kanun o işi halletmiş olur. 
(Doğru sesleri) İşte altıncı maddenin ruh ve hük
mü, arz ettiğim bu şekil ve mânayı ifade etmek ve 
bu ahkâmı ihtiva etmek şartiyle tahakkuk eder
se hiç mahzur yoktur. Ankara şehri, Şehremaneti
ne ve mansup bir şehreminine ve hâkimiyeti ma-
halliyesini ve hukuk idarei hususiy esini dahi mu
hafaza eden bir şehremanetine malik olmuş olur 
Arada bir ihtilâf kalmaz. Aksi takdirde üçüncü 
maddedeki mansubiyet ile memleketin idarei hu-
susiyesini, hukuku mübeccel esini - ki memleket 
halkına aittir ve hiç kimseye verilemez - çiğnetmiş 
oluruz? Bina'enaleyh teklifimin kabulünü rica ede
rim ve maddenin tadilini teklif ederim. 

İZZET ULVİ B. (Karahisarısahip) — Efen
dim encümen namına söylüyorum. Son fıkra hak 
kındaki teklifi müsavi görürüz ve bunun hakkın 
da bir takrir verirse kabul ederiz. Tecavüz eder
se tabiî mesele başkadır. 

REİS — Efendim Ibaşka söz istiyen yok, tak
rirleri okuyacağım. 
. DAHİLİYE VEKİLİ. FERİD B. (Kütahya; 
— Efendim mesele reye vaz'edileceği için encü 
menin bu husustaki mütalâatmı, Hükümetin mil- * 
talâatı ile beraber, iki kelime ile arz etmek iste
rim: Malûmualiniz encümenin bu hususta takibet 
tiği gaye, .şehremanetinin kendisine tâyin edil
miş olan salâhiyet dairesinde memleketin ima
rına hüsnühizmet edebilmesidir. Bunun haricin
de bir vaka hadis olur. Nitekim bu gibi vakayi 
hadis olmuştur. Belediyelerin rüesasmm doğru
dan doğruya müntahabolması esası kabul edil-

' diği zaman, eğer azayı müntahibe ile münta-
habol'an belediye reisi arasında ihtilâf çıkarsa 
ne suretle halledeceği yazılmamıştır ve bu 
noktai nazardan muhtacı tefsir, muhtacı tadil 
bir şekil hâsıl olmuştur. Encümeni âli, bunu 
gördüğü için bu meselede bütün hadis olabile
cek vukuatı nazarı dikkat ve mülâhazaya al
mış ve bu kaydı koymuştur ve buna lüzum gör
müştür. Cemiyeti Umumiyei Belediyede bir be
lediye reisi veya şehremini kavanini mevzua hi
lâfında hareket ederse bu halde takibedilecek 
nokta tamamen muayyendir. Kavanini mevzu-
aya mutavaatı, zaruri olduğu için kanunen lâ-
zımgelen tahkikat yapılır ve kanunen icabeden 
muamele ifa edilir. Fakat bunun haricinde iki 

vaziyet nazarı itibara alınmak lâzımdır. Birisi 
siyasi, diğeri idari.. Her hangi bir heyete vâzıı 
kanunun kabul etmiş bulunduğu şerait daire
sinde salâhiyet verilir ve o heyet, o salâhiyetin 
hududunu müzakerat esnasında tecavüz ede
bilir. Nitekim vilâyat mecalisi umumiyesi hak
kında da bu noktai nazar görülmüştür ve buna 
ait mevaddı mahsusalar vardır. İşte encümeni 
âliniz bunu düşünerek dedi ki, kendisine veril
miş olan salâhiyet, kanun dâhilinde verilmiştir. 
İstediği gibi «Lâyesel amma yef'ol» ittihazı mu-
karrerat edebilir, icraatta bulunabilir. Fakat 
bunun hududunu tecavüz etmesine mümanaat 
edilmek icabeder. Kim mümanaat etsin?.. Ka
deme âzasından bulunan bir vekil, vâzıı kanu
nun müsaadesiyle teklif edebilir veyahut onun 
namına bu teklifi Heyeti Vekil'eye - ki vâzıı ka
nunun icraatını icra için intihabedilmiştir - tev
cih edilebilir. «Hayır bunu da kâfi görmüyoruz, 
Büyük Millet Meclisine gelsini» derseniz bu da 
kabildir. Bunlar derece meselesidir. Fakat ma
demki mesele muayyendir, tasrih ve tâyin edil
miş bir sahai kanunun tecavüzü meselesidir. Bu 
tecavüz halinde encümen, ikisinin ortası bir va
riyeti münasip buldu ve bu tarzdaki işleri Mec-
Hsi Âliye getirmekten ise Heyeti Vekil enin bu 
hususta ittihazı mukarrerât etmesini lüzumlu 
^ördü. Malûmualiniz mecalisi umumiyei vilâyat 
hakkında valiler bile bu tarzda hareket ederler. 
Mecalisi umumii vilâyetler hakkında bu salâhi-
vet valilere bile verilmiştir. Tabiîdir ki, meea -
'isi umumiyei vilâyat, vüsati salâhiyet itiba
riyle mecalisi belediyenin fevkmdedir. Binaen
aleyh, encümeni âliniz bunu lüzumlu bir nokta 
olmak üzere bu tarzda tesbit etti. Bunun hari
cinde yani salâhiyet meselesinin haricinde idari 
nesail olur. Ne gibi idari1 mesail? Mesel'â bir 
şehremini ile cemiyeti umumiyei belediye ara
sında ihtilâfı katî hâsıl ölür. Birisi bir karar 
verir, öteki «Memleket için muzırdır» der. Biri' 
bir şey yapar, öteki onu tenkid eder. Bu tarz
da bir vaziyet hadis olursa bunu halletmek lâ
zımdır ve elbette bu tarzda halledilecektir. 

Vaktiyle bu, Şûrayı Devlette halTolunurdu. 
Bugün Şûrayı Devlet bulunmadığı halde, Şû
rayı Devlet makamına kaim olan Heyeti Celile-
nizin bir encümeni vardır. Heyeti Celilenizin 
encümenine, tıpkı Şûrayı Devlet vazifesini ifa 
ettiği gibi bu vazifeyi de tevcih edin, mesele 
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bundan ibarettir. Demek ki, her hangi kanuna 
muhalefet dolayısiyle vâki olan hareket kanun 
dairesinde takibedilecektir. Hududu salâhiyetin 
tecavüzü takdirinde - mutavassıt bir şey olmak 
üzere - Heyeti Vekile karariyle feshi kabul 
edilmiştir. Bir de idari hususta Heyeti Celileni-
zin encümeni mahsusu tarafından bu meselenin 
tetkik edilmesi Şûrayı Devlet makamına kaim 
olan encümenin tetkik etmesi tasavvur edilmiş
tir. Bu hususta zannederim ki, encümeni âliniz 
lüzumlu düşünmüştür. Binaenaleyh muhtelif 
noktaları tasavvur ederek kanunun hiçbir nok
tası mühmel kalmıyarak daima mamul'ünbih 
olabilmesi cihetini iltizam edelim. Yalnız son 
fıkrada bir şey vardır. Bu tarz da takarrür et
tikten sonra yani encümen karar verdikten 
sonra - encümeni âliniz buna karar verecektir -
mesaili idariye de eğer cemiyeti umumiyei be
lediye encümeninin o kararma; ittıba etmezse 
yine eski usulde Dahiliye Vekili bir teklifle He
yeti Vekileye a/rz etsin diye bir teklif vardır. 
Bir de deniyor ki, hayır öyle olmasın. Cemiyeti 
umumiyei belediye mütabaat etmediği takdirde 
münfesih addolunur. Pekâlâ... Kabul ederiz. 
Yani mâkul bir tekliftir. Bu noktai nazardan 
gerek Hükümet, gerek encümeni âliniz bunu ka
bul ediyor. (Mütabaat etmediği takdirde cemi
yeti umumiyei belediye münfesih olur) suretin
de tasrih edecek olursak mesele yoktur, 

MUHTAR B. (Trabzon) — Efendim bende
niz gayrikanuni bir surette münfesih olan bir 
cemiyeti umumiyei belediye âzasından olduğum 
için belki hissiyata tâbi olarak söyriyeceğim. 
Çünkü Ferid (Paşa) Hükümeti bizim cemiyeti 
umumiyei belediyemizi - İşine gelmediği için -
bir kanunu muvakkat çıkararak feshetti. Bina
enaleyh bendeniz bu fesih meselesini varit gör
müyorum. 6 nci maddenin birinci fıkrasındaki 
«cemiyeti umumiyei belediye kanunen kendisine 
tevdi edilen vazaifi tecavüz ederse..» deniyor, 
yani kanunen ben vazifemi tecavüz edersem ne 
olur? O zaman kanuna irca Hükümetin vazife
sidir. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütah
ya) — Ya dinlemezse? 

MUHTAR B. (Trabzon) — Dinlemezse, kuv-
vei icraiye zaten şehreminidir, i'cra eder. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütah
ya) —» öyle şey olur mu? 

MUHTAR B. (Devamla) — Yalnız birinci 
fıkrayı hazfeder ve deriz ki «cemiyeti umumiyei 
belediye ile şehremaneti arasında her hangi me-
sailden dolayı ihtilâf zuhur ederse bu ihti
lâf - burada görüldüğü veçhile - Şûrayı Devlet 
makamına kaim olan muhakemat heyetinde tet
kik olunur. Eğer cemiyeti umumiyei belediye 
haklı 'görülürse tabiî şehremini mütabaat eder. 
Şayet şehremininin noktai nazarı haklı olursa 
şehremininin nazarı meriyülicra olur.» Diyelim. 
Bu suret kâfi değil midir? 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütah
ya) — Kâfi değildir efendim. 

MUHTAR B. (Devamla) — Doğrudan doğ
ruya ahali intihabeder. Sonra hadis olan küçük 
bir ihtilâftan dolayı feshedilirse şehrin kuvvei 
icraiyesi melabe olur. Cemiyeti umumiyei bele
diye âzası şehremininin hoşuna gitmediği bir 
meseleden ve saireden dolayı feshedilirse, tek
rar ediyorum, şehrin kuvvei icraiyesi melabe 
olur. Bunu niçin kabul etmiyorsunuz? Eğer ih
tilâf hâsıl olursa o ihtilâfın halli için bir mer
ci vardır. O da heyeti muhteremenizin içinden 
ayrılmış muhakemat heyetidir. Bu heyet, şeh
remininin noktai nazarında haklı olduğuna ka
rar verirse şehremininin kararı meriyülicra olur. 
şayet bunun aksi zuhur eder, cemiyeti umumi
yei belediyenin noktai nazarı haklı olursa, şeh
remini mütabaat eder. Mesele de kalmamış olur. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Ya müta
baat etmezse? 

MUHTAR B. (Trabzon) — O zaman 24 ki
şi eşkiya çıkarsa dahi aynı olur. Çünkü kanu
nen mütabaat etmeye mecburdur ve meriyülic-
radır, diyoruz. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Etmezse 
ne olacak? 

MUHTAR B. (Devamla) — Etmezse, kuvvei 
icraiye olan şehremini - kanun olduktan sonra -
kanunen icra eder. Ötekiler şehreminine ne ile 
muhalefet edecekler? Muhakemat heyeti, şehre
mini haklıdır, dedikten sonra... Tasavvur ettiği
miz sureti zuhurunda kanun, şehremininin nok
tai nazarı meriyülicradır diyor. Şehremini de 
icra eder. Çünkü kuvvei icraiye şehreminidir. 
Sonra şehremini cemiyeti umumiyei belediyenin 
kararına mutavaat etmez ve yine icraatına de
vam ederse ne olur? Buna dair bir kayıt koy
mayıp da kuvvei icraiyesi olmıyan cemiyeti 
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umumiyei belediyenin o zaman vaziyeti ne olur? 
Bendeniz feshe lüzum, görmüyorum. Bu veçhile 
de bir takrir takdim ettim. Hulâsa edeyim : 
Hangi tarafın noktai nazarı doğru ise doğru 
olan tarafın verdiği karar muta ve meriyülicra 
olur. Bu suretle mesele halledilmiş bulunur. 

REİS — Efendim başka söz istiyen yoktur. 
Takrirler okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Altıncı maddenin berveçhi âti tadilini tek

lif ederim, şöyle ki : Birinci fıkranın hazfiyle 
cemiyeti umumiyei belediye ile şehremaneti ara
sında her hangi mesailden dolayı ihtilâf zuhur 
ederse keyfiyet Büyük Millet Meclisinin Şûrayı 
Devlet vazifesini ifa eden Muhakemat Heyetin
de tetkik olunur. Eğer cemiyeti umumiye haklı 
görülürse şehremini mutabaat eder. Şehremini 
haklı görülürse noktai nazarı meriyülicra olur. 

Trabzon 
Ahmed Muhtar 

Riyaseti Celileye 
Cemiyeti umumiyei belediyenin istikrarını 

temin ve hâkimiyetini teyid için altıncı madde
nin tayyını teklif eylerim. 

Sivas 
Halis Turgud 

Riyaseti Celileye 
Altıncı maddedeki «Cemiyeti umumiyei be

lediye kanunen kendisine tevdi edilen vazaifi 
tecavüz ederse Dahiliye Vekâletinin teklifi ve 
Heyeti Vekilenin karariyle fesholünur'» cümle
sinin tayymı teklif eylerim. 

Bozok 
Ahmed Hamdi 

Riyasete 
Altıncı 'maddenin kürsüden .arz ve (izah etti

ğim veçhile taldili 'için Emcümleıne iadeısiinii arz ve 
tieJk'llif ederim efendim. 

Kanelsıi 
Ahımıed Sürleyya 

Riyaseti Celifeye 
Alitıncı'maddenin §.ekli âtide taldilinii teiklf 

eyiierlilm .-
MaJclde 6. — Oemiiyet'i ıımuımiyei beHediye 

kaın/unıen1 .'keındi'sinıe teVdi edilen vaızıaiifi tecavüz 
Veya celmiyetii uimuım'iyel belediye 'ile şeteeımıa-
mefli arasm'da 'her 'hangi bir idari, feftınû. sıhhi, 

iktiilsıaldi mesailiden 'dolayı ihtilâf zuhur ederse 
keyfiyet Dalhli'ye Vekâletindin tek'Mfıi lüle Büyük 
Millet Meclisinin Şûrayı Devlet vazifesini ifa 
elden Mühalkemat Heyetimde bittıetk'ilk nıu'ktaza-
sı beyan olunarak işbu müktaza mamûlünbih 
odur. 

Çanakkale 
Meftaned 

DAHİLİYE VEKİLİ PEE1D B. (Kütahya) 
— Efendim Hükümetin Emcülmıenllıe (Kabul et-
'mezısie münfesih olur) idiye bıiır ItelklıMi vardır. 
Kısaca (Kabul etmezse (münfesih ollür) diyeliilm. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Encü
mene gitsin efendim. 

REİS — Efendim fm/addenin tayyın'a dair 
ollaln teklif vardır. Evvelâ Ibu teklifi reyiâlinize 
koyacağım. Maddenin tayyını kabul leiden'lerr 
lütfen el kalMırsm. Aksjni n&ye ktoyu'yorum. 
Maddenin tayyını Ikalbül etmii'yenler 'lütfen el 
kaiMınsın. MalddemJin taa'yı kabul leJdillm'elmiştüir. 

Maddenin ilik fıkrasının 'tayyı 've ıson fıkra
sının >az, çok tadili ımıahiyetinde dlıan Muhtar 
Bteyin tekliflini reye koyacağım. 

(Muhtar Beyin teklifi tekrar lokıulnfdiu) 

REİS — Bu .teklifi neyinizle koyuyoıruım. Ka-
ederilıer 'lütfen el kalldırsın. Aksini 'reye koyuyo
rum. Kabul «tlmiiyeınler (lütfen 'di (kaldırsın? Ka
bul edilmemiştir (efendim. 

REİS — Şimdi efendim, Bozok Mebusu Ahmet 
Hamleli Bieyiin 'birinci, yalnız birindi fıkmmn baz-
fine dair olan teklifi reyiâlinize koyacağım. 

(Bozok. Mebusu Ahmed Hamd'i Beytim takri
ri tekrar okundu) 

REİS — Bu 'teklifi kabul ©demler lütfen e! 
kaldırsın? Aksiiinii reye koyuyoınuım. Kabul etımi-
yenler el kaldırsın. Kabul 'edilimömiştir 'efendilim. 

Oanakkıallıe Mebusu Mehmed Beyiln teklifini 
reye kioyacağıım. 

(Çanakkale Mebusu Mefhmieid Beyin takriri 
tekrar okun/du) 

REİS — Bu teklifi kabul edenler lütfen el 
'kaldırsın. 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Kütah
ya) — Doğru değİidiır. Hukuka ımugayfedıir. 

REİS — Bu teklifi kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın. Bu teklif kabul födüÛdi efend'ilm. 
O hallide madde şu şekli aldı.... 
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İZZET ULVİ B. (Karahisarı Salhib) — Beis 
Bey, Encümen •tesbiit etmek tizlere ımlaldıdeyi is
tiyoruz. 

REİS — Kabul 'edildiğine dair 'ekseriyet tıe-
eöllii etlmiştlir. Encümene gidip, gitmielmesini yi-

• ne ekseriyet 'tâyin eder. Ekseriyet Encümene 
gümesini muvafık görürse güder efendim. 

REŞİD AĞA (Malatya) — Reis Bey evve
lâ 'tadil teklifleri okunur. Heyetli öellüle - ek
seriyetle olsun, ittifakla olsum - kaibul eltitiği tak
dirde Encümene gitmesine 'hacet yoktur. Bu 
hususa ailt Nizamnamede sarahat vardır. 

HÜSEYİN B. (Ellâziz) — Reis Bey Encüme-
ne gitmesini reye koyun.. 

REİS — Efendilim 'bir defa kabul -edildi Ma
mafih tatmin için Encümene gitmeısl'ni reye ko
yacağım. Esas itibariyle Heyeti Celilemin na
zarı itibara aldığı bir tekliftir. 

AHMED 'SÜREYYA B. (Kareli) — Reis 
Bey müsaade buyurur musunuz ? 

REİS — Buyuran efendim. 
AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Efen

dim bendenizin takririmde kürsüde arz lefîtffltfH 
veçlhile Encümene iadeslini teklif 'ettımlisıtilm. Eğe^ 
o teklif kabul edilirse, 'kabul edilen takrir ay
nen 'kalbül edlî mıefc şaırtiyle Encümene »gıtımis 
olur, meselıe de biter. 

ALİ ŞUURİ B. (Karesi) — Encümen isle
miyor ef ondilm. 

REİS — Efendilim evvelce burnu reye koydum -
Ekseriyetle kabul etitıi. Encümen Ssıtliyor ıtır 
eıf emdim % 

HALİL B. (Zonguldak) — Istiiiyemıeız. 

REİS — Efendim olabilir ki, 'bu takriri ka
bul eden rüfeka, Encümene gütmesini dahi iıs-
temlişllerdir. Binaenaleyh Encümıene gidip git-
memesiini tekrar reyiâlinize koyacağım. Bu talk-' 
rliriın Encümene gitmesini kabul edenler lütfen 
el Jka'ldirsin. Aksini reye koyuyorum. 'Kabu11 

eitımiyeınler luftf en el (kaldrrsıln. Encümene gittme -
si muvafık görülmemiştir efendim. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Reis Bey 
maddenin ımuladdel şekli okunsun, ınasıll olduğu
nu görelim. 

REİS — Zabıtta görürsünüz eferidiilm. 
Yedinci maddeye geçiyoruz : 
Madde 7. — Ankara Şehreımalneti bütçeıs,' 

Öemiiyeti Umuimiyei Belediyece tarazlilm ve Da-
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hıiilîye Vekâletince on gün zarfında tetkik ve 
tasdik edildikten ısonra tatbik olunur. On gün 
zarfında iade veya taısdik edilmtose bütçe meri-
yülieradır. 

REİS — Soz istiiyeln var mı ef eridim ? (Hayır 
sesleri) Maddeyi aynen neyinize koyuyorum. Ka
bul edenler lûltıfen el fea'ldırsıın. Aksimi reye 
vazediyorum. Kabul >eltmiyenler lütfen el kal
dırsın. Madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Ankara Şehremaneti umuru fen
niye, sıhhiye, hesabiye, ta'hririye ve hukukiye 
müdür1! eri şehr emanetimin iMıaısı ile Dahiliye 
Vekâleti tarafından ve diğer ıımemurîn ve müs
tahdemin 'Şdhremini tarafından mıasıp ve azlo-
kunur. 

Dr. MUSTAFA B. (Çoram) — Efendim ben 
bu »maddede Dahilii'ye Encümeniiınliın bilhassa na
zarı dikkatini cellibederim. Bu kanunum bikmeti 
şevkiyle bu madde araısunda bir tezalt görüyo
rum. DaMlilye Encüfaıemi diyor ki, bıiız iiiş yap
tık ve ehlini dte lâzımgelen zat 'tarafından (nasıp 
ve tâyin ettireceğiz. Beın Ikendi'lerinldem soru
yorum, acalba şehretmanetinde hidemaltı 'S^hhi-
ypyi en ziyade takdir edecek ımemllekefpın hanimi 
vekâletidir. Bu vekâlet y'ine hidlematı sıhhiyeyi 
ifa edecek doktorun kitm olduğulnu dalıa iyi imi 
mi bilecek vie bu doktorun tâyin ^salâhiyeti ki
me aildolacıaktır1? Biz bunu Dahiliye Vnk'l!:me 
veriyoruz. Bendeniz zannediyorum ki, burada 
Sdıhiye Vekiili, Dahiliye Vekilinden daha liy'i id-
rak e/der ve kendi etıbbasından kim mevcudol
duğunu ve han.ori tabip bu 'hİTimetli demlide ede
bileceğini daıha iyi kavrar. Binaenaleyh ri^a er1e-
"im, etıbbayı doçmdian doğruya keridM inha 
ler. Fakat Sıhhiye Vekili tasdik eider ve o tâyin 
Ader. Şimdiye kadar hattâ belednve eit^baıs'' ve 
?darei hususiye etıbbasını yine Sıhhiye VcfSnVtl 
tasdik etmekte idi. Ben aın'lairrnyontm ayn1 Hü
kümet iç erlisinde bir vekil diğer 'bir vekilin 
hakkını nasıl gasbıeder? 

MUHTAR B. (Trabzon) — Efendim, teşki
lât itibariyle şehremaneti Dahiliye Vekâletine 
merbuttur. Bu böyle olunca bunun umuru fen-
niyesine memur olan zatı Nafıa Vekili, umu
ru sıhhiyesine memur olan zatı Sıhhiye Vekili, 
umuru hesabiyesine memur olan zatı Maliye Ve
kili, umuru adliyesline memur olan zatı Adliye 
Vekili tâyin ederse bu çorba gibi bir şey olur. 
(Handeler) Tabiî Heyeti Vekile içerisinde, 
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şehremininin merbut olduğu bir vekâlet vardır. 
Bundan başka türlü olmaz. 

REİS — Efendim, başka söz istiyen yok. Ço
rum Mebusu Dr. Mustafa Beyin tadil takriri 
vardır, onu okuyacağız. 

Riyaseti Celileye 
Sekizinci maddenin berveçhi âti tadilini tek

lif ederim : 
Madde 8. — Ankara Şehremaneti umuru fen

niye ve hukukiye, hesabiye, tahririye müdürle
ri şehremanetinin inhası ile Dahiliye Vekâleti ve 
•sıhhiye müdürleri Sıhhiye Vekâleti tarafların
dan ve diğer memurin ve müstahdemin re'sen 
şehremini canibinden nasıp ve azlolunurlar. 

Çorum 
Mustafa 

REİS — Bu teklifi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmi-
yenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi. 

Maddeyi aynen reye koyuyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. 
- Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Madde ay
nen kabul olundu. 

Madde 9. — Şehremanetinde, şehremininin ri
yasetinde umuru fenniye, sıhhiye, hesabiye, tah
ririye ve hukuk müdürlerinden mürekkep bir 
emanet encümeni teşkil olunur. Bu encümen be
lediye meclisleri vazife ve salâhiyetini haizdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın. 
Kabul etmiyen lütfen el kaldırsın. Madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Ankara Şehremaneti memurla
rının Devletçe mansubolanlarmm maaşı Dahili
ye Vekâletince ve şehremini tarafından tâyin 
olunacakların da Cemiyeti Umumiyei Belediye
ce tâyin ve tesbit olunur. Bu kabîl memurini 
mülkiye hakkında Mülkiye Tekaüt Kanunu ah
kâmı tatbik olunur. 

HALİS TURGUT B. (Sivas) — Efendim 
bütçeyi malûmuâliniz Cemiyeti Umumiyei Be
lediye vücuda getirir. Tabiaıtiyle burada müs
tahdem olan memurların maaşlarının da on
lar tarafından tâyin ve takdir edilmesi doğ
rudur ve bütçe esasiyle muvafık olur. Ben
deniz burada dokuzuncu mıaddenin yerine «An
kara Şehremaneti memurlarının Devletle tâ
yin edilenlerinin maaşlarının Dahiliye Vekâle
tince» kaydının ref'i ile «Meclisi umumi, bele

diyece tâyin ve tesbit olunur» tarzına ifrağı
nı teklif ediyorum. 

DAHİLİLYE VEKİLİ FERİD B. (Kü-
taJhya) —• Efendim malûmuâliniz, yalnız şehre-

, maneti memurinini tâyin meselesi değil aynı 
zamanda bütçe meselesidir. Halis Turgut 
Beyefendi diyorlar ki, Cemiyeti Umumiyei Be
lediye bütçeyi tanzim edeceği cihetle tabiîdir 
ki, lâzımgelen maaşatı da o tahsis etmek lâ
zımdır. Buyurdukları doğrudur. Nazari olmak 
üzere böyledir. Fakat o nazariyatın nihayeti
ne kadar gitmesi lâzımgelirse şehremininin de 
müntahabolması lâzımgelir. Halbuki Heyeti 
C dileniz bir lüzum ve ihtiyaç üzerine bunu 
tâyin etti. Heyeti Celileniz, asıl vâzıı ka
nun ve Hâkimiyeti milliyenin masdansınız. 
Bu hakkı zatıâUniz veriyorsunuz. Bu noktai 
nazardan ne Hâkimiyeti Milliyenin, ne de be
lediyenin hukuku hâkimiyetine hiçbir tecavüz 
yoktur. Bilâkis her hangi memur bir ma
halden tâyin edilince onun maaşının da o 
taraftan tâyin ve takdiır edilmesi lâzımdır. 
Çünkü her meımur aynı maaşla ifayı hizmet 
edemez. Bu pek tabiî bir 'keyfiyettir. Buyu
ruyorlar ki, bu ne tarzda şey edilir? Efendim 
biliyorsunuz ki İdarei HususVei Viîâyat Ka
nununda bu gi'bi şeyler vardır. Vâzıı kanun her 
hangi bir şeyi tesbit etti mi vâzıı kanunun 
o emrini değil yalnız belediye, her nevi idare 
tatbik ve infaz etmekle mükelleftir. Bu noktai 
nazardan tearuz yoktur. Maddenin aynen ka
bulünü rica ederim. 

REİS — (Sivas Mebusu Halis Turgut Beye 
hitaben) Efendim teklifinizi geri alıyor musu
nuz? 

HALİS TURGUT B. (Sivas) — Hayır efen
dim. 

REİS — Sivas Mebusu Halis Turgut Bey 
«Ankara Şehremaneti memurlarının maaşları 
Cemiveti Umumiyei Belediyece ve tâyin ve tes
bit olunur» suretinde maddenin tadilini tek
lif ediyorlar. Bu teklifi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Aksini reye yaz'ediym-ım. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Teklif ka
bul edilmedi efendim. Maddeyi aynen neyinize 
koyuyorum. Maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Aksini reye vazediyorum. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın. Madde aynen 
kabul edildi. 
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Madde 11. — Ankara Şehremanetinin za-
bıtaiı belediye vazaifi polis tarafından ifa 
olunur. Belediyeye mütaaHik vazaifte polis 
müdürü doğrudan doğruya şehremini ile mu-
halbere eder. Polislerin bu baptaki yolsuz
luklarına dairL yapılacak muamele Memurin 
Muhakemat Kararnamesinle tâbidir. 

REİS — Söz distiyen var mı 'efendim? Mad
deyi reyiâlkıize vaz'ediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyörum. 
Kabul etmiyenler lütfen «1 kaldırsın. Madde 
aynen kabul edilmiştir efendim. 

Madde 12. — İşbu kanunun hükmü Bele
diye kanun lâyihası katiyet kesbedineeye ka
dar caridir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldır
sın. Kabul etmiyenler el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Efendim ikinci madde encümendedir. O 
madde geldikten sonra, son kalan ikiı maddeyi 
ve heyeti umumiyesini reye koyacağım. 

2. — Bozok Mebusu Ahmed Hamdi Beyin; 
firari ve abkaya ve nüfusu mektume erbabı
nın affı hakkındaki 18 Teşrinievvel 1338 ta
rihli Kanunun tefsirine dair takriri ile 18 Teş
rinievvel 1338 tarihli Firari ve' bakaya Ka
nununun birinci maddesinin tefsirine dair Başve
kâletin 3/209 numaralı tezkeresi ve Müdafaai 
Milliye ve Adliye encümenleri mazbataları. 

Riyaseti Celileye 

Firari ve bakaya nüfusu mektume erbabı
nın affı hakkındaki 18 Teşrinievvel 13'3'9 ta
rihli Kanunun birinci maddesinde 97 - 315 
(dâhil) tevellütlü mükellefinden ve silâh en-
dazmdan ademiı:Jcabet, bakaya, firar, tecavüzü 
müddet ve nüfusu mektume erbabiyle işbu 
ef'alden fer'an zimethal bulunan ceraimi mef
kureye merbut ve müteferrî olarak faili aslî 
addedilen bilûmum eşhasın iş'bu hare-
ketlerinden dolayı haklarında taMlbattan 
veya işbu hareketlerinden mütevellit her nevi 
mücezat ile kanunen ifasına mecbur bulun
dukları hizmeti askeriyelerinden... sarfınazar 
olunarak... İlâh. diye asker firar ettiren ve ede
nin cezalarından sarfınazar olunduğu muhar
rer ise de şubelerde yazıcı, çavuş ve sair sı-
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fatlarla memur olup da rüşvetle asker firarile
rini tecil ve firari ve bakayanın takip ve der
destlerini kasden ihmal ve terk etmelerinden 
dolayı maznun ve mahkûm olanlara dahi şâmil 
olup olmadığı sarahaten anlaşılamamakta ve 
bu gibi maJhkûm ve maznunlar tarafından mü-
racatler vukuJbulmakta idiğünden maddei mez-
kûrenin rüşvetle asker firarına sebebiyet ve
renlere şâmil olup 'olmadığının muvazzahan tef
siri ve vukua gelen tereddütleri izale eyleye
ceği cihetle keyfiyetin berayı tefsir Müdafaai 
Milliye ve Adliye encümenlerine tevdi buyu-
ruimasmı arz ve teklif eylerim. 

22 . 2 . 1339 

Bozok Mebusu 
Ahmed Hamdi 

Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 

Riyaseti Celileye 
İşbu takrir tetkik ve müzakere olundu. Met

ni takrarde mevzuu'bahsolan kanunun sara
hati veçhile 97 - 315 tevellüttü mükellefinden 
ve silâh en d azından ademdica'bet, bakaya, 
firar, tecavüzü müddet ve nüfusu mektume 
erhabiyle işbu ef'alden dolayı fer'an zimethal1 

bulunan ve ceraimdı mezkûruye merbut ve mü-
teferri olarak faili asli addedilen' bilûmum 
eşhasın işbu hareketlerinden dolayı haklarında 
takibattan ve işbu hareketlerinden mütevelilt 
her nevi mücazat ile kanunen alfasına mecbur 
•bulundukları hizmeti fiiliye! askeriyelerin
den... ve ilâh. Sarfınazar olunması lâzımgel-
diğine göre müteferri cürüm mahiyet.inde olan 
şube yardımcılarının ve emsalinin dahi müs
tefit ve şâmil olması zaruri ve hükmü kanu
na mutabık bulunmuş olmakla başkaca tef
sirine encümenimizce mahal görülememiş cise 
de bir defa de Adliye Encümenince mütalâa edil
mek üzere takdim kılındı. 

Müdafaai Milliye Mazbata 
Encümeni Reis/j Muharriri 

Karihisari Sahib Eıskişehir 
Aid Mehmed Arif 

Kâtip 
Zonguldak 
Yusuf Ziya 
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Türkiye Cumhuriyeti Ankara 
Başvekâlet 23 . 1 . 1340 
Kalemljj Mahsus 

Müdüriyeti 
6/2% 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
Celilesine 

18 Teşninievvel 1339 taraflı ve 358 numaralı 
Firari ve ba'kaya Kanununun birinci madde
sindeki «bilûmum eşhas» kaydı, mutlakmdan 
dolayı bâzı teşkilâtlarca fer'an zimethal ve 
failiı aslolanlarm zâbitandan da olduğu hâl
de muafiyete dâhil olacağı istidlal ve keyfi
yet istizan olunmakta, olduğu ve gerçi metni 
maddedeki bilûmum eşhas kaydından sonra 
gelen» takibattan /veya işbu hareketlerinden mü
tevellit mücazat ile kanunen ifasına mecbur bu
lundukları hizmeti askeriye» kaydı işbu kanunun 
zâbitanm hizmeti askeriyeleri ve müecceliyeti 
askeriyeleri mevzuubahsolamıyacağı ve daha son
ra, «efradı mezkûrenin müstahak oldukları sınıf -
lara kayıt ve nakillerinin ifası» fıkrasına naza
ran da kanun ahkâmından zâbitanm hariç kala
cağı anlaşılmakta ise de kanunun ahkâmı umu-
miyesi ile «bilûmum eşhas» tâbiri mutlakmdan 
mütehaddis tenakuza binaen keyfiyetin tefsiri 
Müdafaai Milliye Vekâletinin 19 . 1 . 1340 ta
rih ve Umuru Mahakiım Müdüriyeti 1291 numa
ralı tezkeresinde bildirilmekle ifayı muktazasma 
müsaade! Riyasetpenahilerini istirham eylerim 
efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Adliye Encümeni mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Firari ve bakaya ve nüfusu mektume hakkın

daki 18 Teşrinievvel 1339 tarihli Kanunun birin
ci maddesinin tefsirine dair Bozok Mebusu Hain
di Bey tarafından verilen takrirle Müdafaai Mil
liye Encümeninin 19 . 1 . 1340 tarih ve 73/19 
numaralı mazbatası ve ahiren Başvekâleti Celile-
den mevrut 23 . 1 . 1340 tarihli tezkere encüme
nimize tevdi olunmakla tetkik ve müzakere edildi. 

Bozok Mebusu Hamdi Beyin takririnde fi
rari ve bakaya ve nüfusu mektume erbabının 
affı hakkındaki Kanundan, rüşvet alarak asker 
firarına ve teciline sebebiyet verenlerin dahi 
müstefidolmaları lâzımgelirken kanunu mezkûr, 

bu gibi firar cürümlerinde fer'an zimethal olan
lar hakkında tatbik edilmemekte olduğundan ba
hisle mezkûr kanunun birinci maddenin tefsiri 
teklif olunmakta ve bu bapta Müdafaai Milliye 
Encümeni mazbatasında dahi firara müteferri 
cürüm mahiyetinde olan şube yazıcılarının ve 
emsalinin dahi müstefidolmaları hükmü kanuna 
mutabık olduğu dermeyan edilmektedir. Başve
kâleti Celilenin tezkeresinde 18 Teşrinievvel 1339 
tarih ve 358 numaralı Firari ve bakaya Kanu
nunun birinci maddesindeki bilûmum eşhas kaydı 
mutlakından dolayı bâzı teşkilâtlarca fer'an zi
methal ve faili asli olanların zâbitan da oldu
ğu halde muafiyete dâhil olacağı istidlal ve key
fiyet istizan olunmakta olduğu ve gerçi metni 
maddedeki bilûmum eşhas kaydından sonda ge
len, (takibattan veya işhu hareketlerinden müte
vellit mücazat ile kanunen ifasına mecbur bu
lundukları hizmeti asekriye) kaydı işbu kanu
nun zâbitanm hizmeti askeriyeleri ve müecceliye
ti askeriyeleri nıevzuubahsolamıyacağı ve daha 
sonra (efradı mezkûrenin müstahak oldukları 
sınıflara kayıt ve nakillerinin ifası) fıkrasına na
zaran da kanun ahkâmından zâbitanm hariç kala
cağı anlaşılmakta ise de kanunun ahkâmı umumi-
yesi ile «bilûmum eşhas» tâbiri mutlakmdan müte
haddis tenakuza binaen keyfiyetin tefsiri Müda
faai Milliye Vekâletinin işarı üzerine talebolun-
maktadır. 

Mezkûr kanunun (97 - 315) dâhil tevellüttü 
mükellefinden ve silâh endezandan ademi icabet, 
bakaya, firar, tecavüzü müddet ve nüfusu mek
tume erbabiyle işbu efalden dolayı fer'an zimet
hal bulunan ve cerainıi mezkûreye merbut ve mü
teferri olarak faili asıl addedilen bilûmum eşha
sın işbu hareketlerinden dolayı haklarında takibat
tan veya işbu-hareketlerinden mütevellit her nevi 
mücazat ile kanunen ifasına mecbur bulundukları 
hizmeti askeriyelerinden... sarfınazar olunarak... 
ilâh.) diye muharrer olan birinci maddesine na
zaran bu baptaki af 97 - 315 tevellütlü mükelle
finden ve silâh endazandan ademi icabet, bakaya, 
firar, tecavüzü müddet ve nüfusu mektume erba-
biylc bunların mezkûr fiillerini gerek rüşvet ah-
ziyle ve 'gerek suveri saire ile tölıie ve teshil ve ik
mal eden yazıcı çavuş ve zabit ve kumandan ve 
saireye şâmil olduğu ve binaenaleyh Bozok Mebu
su Hamdi Beyin teklifinde musarrah olan telâkki
si ve Müdafaai Milliye Encümeninin bunu müey-
yit tefsiri musiptir. Başvekâleti Celilenin tezke-
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resinde mevzuubahsolan cihete gelince; mezkûr 
tevellütlü efradın firar, bakaya, tecavüzü müd
det ve nüfusu mektume fiillerinden her ne suret
le olursa olsun methaldar olan zâbitan dahi ber 
minvali mâruz kanunun şümulünde dâhil iseler 
de zâbitanın şahıslarına ait vazifei askeriyelerin
den firar ve ademi icabet gibi fiillerinin kanunun 
şümulünden hariç bulunduğu ibaratı kanuniye ile 
mütezahirdir. Binaenaleyh encümence mezkûr 
kanunun 97 - 315 tevellüdü efradın firarında 
methaldar olan zâbitanın ela fiillerine şâmil ve fa
kat zâbitanın şahıslarına ait vazifelerinden firar 
ve ademi icabet fiillerine gayrişâmil olduğu tar
zında tefsiri muvafık görülmüş olmakla Heyet" 
Umumiyeye arz olunur. 
Adliye Encümeni Reisi 

namına Mazbata Muharriri 
Bayezid Feridun Fikri 

• Şefik 
Kâtip Âza 
Bozok Bayezid 

A'hmed Haindi Şefik 
Âza _ Âza 

Ankara Karesi 
İhsan Alime d Süreyya 

REİıS — Söz isıtiyen var mı ıefendim? (Yok 
seısiletri) Adliye Encümeninin mazbatasını reyi-
âl'inıizıe vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırışın. Aksini neye vaiz''©diyorum. Kabul et-
miyenler lütfen el kaldırışım.. Adliye Encüme
ninin maızlbataısı kabul edildi. 

3. — 18 Teşrinievvel 1339 tarihli Firari ve 
bakaya Kanununun birinci maddesiyle 2 Ma
yıs 1339 tarihli Müecceliyeti Askeriye Yergisi 
Kanununun tefsiri hakkında Başvekaletten mev
rut tezkere (3/217) (1) 

Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 
Riyaseti Cellıileyıe 

Bokluk Melbuısiu Süleyman Sırın Beyle Kon
ya Mebusu Naim Hazım Efendinin Telgrafçılar 
ve muallimler hakkındaki teklifi fcanuniısıiyle 
Hükümetin Şimendifer hakkındaki teklifi ka
nunisinin reddine dair evvelce encümenimiz -ta
rafından Heyeti Umumiyeye takdim kılman 
ve Heyeti Umumiyeıce reddedilip hu bapta ica-

(1) Evveliyatı 5 nci ciltte 91 nci içtima 
zaptındadır. 

beden maddelerim tedaimi için encümenimize 
iade edilen mazbata ve takrirler teferar mlüza-
ıkere ve tetkik edildi. • 

Hizmeti fiiliyei askeriyeden hiçjbir sınıfın 
istisnaya talbi tutulmaması esas itibariyle encü-
menimizice billhaısısa nazarı dikkatten uzak tu
tulmamış ancak Heyeti Umuımiyemin a,rızu ve 
kararı dairesinde İstiklâl mraharebatı esnasın
da hıiıdematı umumiyei devleti sıyaneten vazife 
ve memuriyetlerimde tank ve askerlikleri teihir 
edilen 316 ve 317 tevellüdü mükellefinin dört 
.ay müddetle talim ve terbiye gördükten sonra 
tenihisileTİ ve 'hailen silâh altına alınmış olan
ların da müddeti talimliye hitamında memuri--
yetleitrıime iadeleri ve zıâbit olmak için matlup 
malûmatı ameliye ve nazariye dö/rt ayda i'kmal 
edileimiyec eğimden hizmeti makısure erbabın
dan ihtiyat zabiti olmak arzu edenleırin kanu
numa tevfikan dolkuız malı talim etmıelerd esasa 
eucümeuimizce muvafık göırülmüış ve bu eısias 
dairesinde lâyihai kanuniye tanzim edilerek 
tekrar Heyeti Umumi'yeye arz ve takdim kılın
mıştır efendim. 

Müdafaıaii Milliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

. Kaıraihisıara ıSaıhilb ' İzmit 
Ali Mustafa 

Zonguldak! 
Yuısuıf ZiyaJ 

316 ve 317 tevellüttü olup istiklâli Millî Harbi 
esnasında hasbellüzum hizmetli fiiliyeleri tehir 

edilmiş olan mükellefin hakkındaki Kanun 

Madde 1. — 3H6 ve 317 teıvelllütlü hizmetli 
fiiliye erbabına munlbasır olmıak ve hemısinlle-
ırinin celp ve şevkimden evvel imtiısıabeıtımiş bu
lunmak üzere İstiklâli millî harbi müddeıtimce 
hizmeti fiiliyeleri tehir edilen ve halen işbu hi-
demıatı meslekiyede müstahdem bulunanlar 
dört mattı talim ve terbiye gördükten sıonna bi-
lâhara h emsinienliyle muameleye tabi kalmak 
üzere vazife ve memuriyetine iade edilirler. 

Madde 2. — Bunlardan hizmeti maksure şe
raitini haiz bülunanlaır ihtiyat zabiti olmak 
arzu ettikleri takdirde hizımeti talimiyeleri do
kuz maha iblâğ olunur. Hitamı müddetlerinde 
ehliyet ve liyakatleri tasdik edilenler ihtiyat 
zabiti ve islbatı ehliyet edesm'iyemler ihtiyat kü
çük zabiti olarak terhis edilirler. 
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Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
Muteber ve aynı şeraiti haiz olup halen silâh 
altına alınmış olanılara da şâımildir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na Heyeti Vekile memurdur. 

Müdafaaü Milliye 
Encümeni Reisi IMıazihata Mulharriri 

Karahdısarı Sahilb İzmit 
Ali Mustafa 

(Kâtip Âza 
iZbonguldalk Kastamonu 

Yıuısuf Ziya Halid 
Âza Âza 

(İstanbul Cebelibereket 
Ahlnued Hamdi Avni 

Âza 
'Kastamıomai 

Ali Rıza! 

REİS — Efendim malûmaıâliriiz ıgeıçen He-
yeti Celilenizce Müdafaai Milliye Encümeni 
mazlbatası reddolunduğu zaman bunon teklifi
nin (maddelerine ^geçilmesi suretinde telâkki 
olunacağını, arz etmiştim. Ve Heyeti Celile de 
kabul etmişti. Şu halde kanunun heyeti umu-
miyesıinin müzakeresi hitam bulmuştur. Bina
enaleyh... 

REŞİD AĞ-A (Malatya) — Bendeniz umdu 
müzakere hakkımda söz söyiliyeceğim. 

REİS — Bu'yunun efendim. 

REŞİD AĞA (Malatya — Efendim Müda
faai Milliye Encüımeriinfin birimci maddesinde 
emsallerinin celp ve şevklerime emir verilen 316 
Ve 317 tevellütlü' telgrafcılarla mektep muallim
lerinin bu ımaddei kanuniye ile dört ay talim 
görımtleri meşruttur. Halbuki Heyeti Celileni-
zlîn ımalûımudur ki bâzıımıntakalarda 316 ve 317 
tevellütlülerin celp ve şevkine '«mir verildi. 
Bunlar tahtı ısilâha alındı. Son ımuhare-
bede cepheye gittiler, harba girdiler. 
O 'zaiman ımektep mualllimleriyle, 'telgrafçıların 
tehirine karar verilmişti. Bazı imıntakalar da var
dır ki 317 tevellütlülerin ceılp ve şevkine 'emir 
verüımedi. Hattâ Malatya livası dahilindeki 317 
tevellütlülerin l)u ısene Mayısta celpleri eim'iri 
verildi1? Binaenaleyh şimdiye kadar olanların 
şevkine emir verilmediğimden dolayı bu tevel
lütte bulunan muallimlerin teciline emir yeril-
ımemilştlir. Bu birinci ımadde ( teciline eimiır ve

rilen) kaydiyle (mukayyettir. Emir verilmiyen-
lere bir şey yoktur. B'undan dolayı, bu maddei 
kanuniye aynen kabul olunacak olurs>a ımucibi 
terüddüd olacaktır. Uzun uzadıya mu
habere cereyan 'edecektir. Bu tereddü
de ımahal kalımaımak üzere bendeniz 
tadili için bir takrir veriyorum. Kabulünü is
tirham ediyorum. Sonra bir şey daha arz ede
ceğim Müdafai Milliye Vekâleti (maiyetinde bu
lunanlardan ımüçtehid ve müfessir çoktur. Bir ka
nun gittiği zaman Ordu Dairesi bir türlü tefsir 
ediyor, kaleim reisleri bir türlü tefsir ediyor. 
Şube reisleri de ayrıca tefsir ediyor. Gel de 
bunun içinden çık. Binaenaleyh bunlara bu te
reddüde mahal kalmamak üzere bir takrir tak
rir takdim ediyorum, kabulünü istirham 'ede
rim. Yeniden istizana mahal kalmasın. 

REİS — Buyurunuz Mustafa Bey 
(Birinci ımadde okunmamıştır sesleri) Peki 

efendim, okuyalum. 
Madde 1. — 316 ve 317 tevellütlü hizmeti 

fiiliye' erbabına münhasır olmak ve heım sirileri-
n'in celp ve şevkinden evvenl initis ab etmiş bu
lunmak üzere İstiklâli millî harbi müddetinde 
hizımeti fiiliyeleri tehir edilen ve halen İşbu ihi-
dematı ımüllkiyede ımüstahdeım bulunanlar dört 
ımah talim ve terbiye gördükten sonra biilâhara 
hemsinlerlyle muameleye tâbi kalmak üzere va
zife ve memuriyetlerine iade edilirler. 

MUSTAFA B. (İzimit) — Efendim Heyeti 
Celilleiniz evvelce Affı Umumu Kanununa kabul 
buyururken 316 ya kadar ve 16 ve 17 li 
efrad silâh altından bulunduğu için bunların 
affından sarfınazarla hizmeti fiiliyelerini tama
men ifa edecekleri suretinde kabul buyurmuş
tu. Halbuki bâzı zevat tarafından verilen tak
rir üzerine, yani o zaman hasbellüzum Hükü
met tarafından teklif edilen ıŞimendiferciler 
hakkındaki Kanunun - diğer rüfeka tarafından 
verilen takrirler üzerine - telgrafçılara ve mu
allimlere de teşmil edilmesi rica edildi. Bittabi 
hizmeti fiiliyei askeriye gayrikabili aftır. Hiç
bir kimse bunu affedemez. Bundan dolayı en
cümenimiz 316, 317 tevellütlü efradın tescil 
edilmiş olanları şimdi hizmetini ifa etsin, tar
zında kararını verdi. Fakat Heyeti Aliyeniz ta
rafından encümenin bu kararı reddedildi. Bu 
suretle onlarım da tecili hakkında bir arzu iz
har edilmesine binaen encümenimiz sırf Mecli-
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•si Âlinin arzusunu yerine (getirmek maksadiyle 
(böyle 'bir maddei kanuniye vücuda getirmiştir. 
Yoksa encümenimiz katiyen umumun mükellef 
olduğu bir vazifeyi, bir teklifi affetmek taraf
tarı değildir. Ve hiçbir encümen zannetmem 
ki 'bu affı yapajbilsin. Binaenaleydı o zaman 
telgrafçılar, şimendiferciler ve muallimler te
hir edilmişlerdir. Emsalleri de silâh altına alı
narak haribe sevk edilmiştir. Şimdi de sırf o 
-zaman tehir edilmiş olanlara mun'hasır kalsın 
denildi. Malatya Mebusu Reşid Ağa bütün tel
grafçılara, yani o zamanda tecil edilmemiş olan, 
tehir edilmemiş olaın bilûmum 1:6, 17 li telgraf
çılara, muallimlere teşmil edilsin buyurdular. 
Efendiler ordunun en. kıymetli efradı 16, 17 te-
vellütlü efrattır. Orduyu talim ve terbiye ede
cek ve âtiyen sınıfı ihtiyata nakledildikleri za
man memleketin en güzide efradı bunlardan 
teşekkül edecektir. Hiçbir veçıhile talim ve ter-
ibiye görmemiş olan efrattan müteşekkil ordu
nun memleketin müdafaasında hiejbir faidesi 
yoktur, hiçbir kıymeti yoktur. Hattâ oraya 
«İhalen işbu hidematı mülkiyede müstajhdem bu
lunanlar» diye bir kayıt koyduk. 16, 17 lidir. 
Şimdi telgrafçıdır, şimdi muallimdir, 'bunları 
da mı affedelim. Böyle olursa bu tevellütler 
de memlekette ne kadar ofrad varsa hepsini 
affetmek ve bu suretle memleketin müdafaasını 
terk etmek lâzımıgelir. Zannederim ki Meclisi 
Âliniz bunu hiçıbir zaman kaibul etmez. Onun 
için encümenimiz, Meclisi Âlinin arzusu üzeri
me yapılan ;bu kanunun sırf o zaman Devlet hi
dematı sekteye uğramasın maksadiyle hizmeti 
askeriyeleri tdhir edilmiş olan telgrafçı, mual
lim ve diğer tehir edilmiş olan kimlerse onla
ra teşmil edilmesi ve diğerlerine teşmili gayri-
caiz olduğu fikrindedir. 

AHMED MAHİR Ef. (Kastamonu) — Efen
dim, gerek mualliminin, gerek telgrafçıların as
kerlikten hiçbir zaman affolunmıyacağmı der-
meyan buyuruyorsunuz. Pek doğru. 

MUSTAFA B. (Devamla) Bunlara münha
sır değil, yani umum mükellefin, memlekete 
olan kan borcunu ifaya mecburdur. 

AHMED MAHİR Ef. (Kastamonu) — Af 
tâbirini istimal ediyorsunuz;. Ben diyorum ki, 
gerek muallimlerin ve gerek telgrafçıların ifa 
etmekte bulundukları hizmetleri, hizmeti aske
riyedir. Yani onlar yine askerlik ediyorlar. 

Çünkü ilimsiz askerlik olmaz, telgrafsız asker
lik olmaz. Onların mesleki aynı askerliktir. Bi
naenaleyh af yoktur. 

MUSTAFA B. (Devamla) — Bizde, bunlar 
hidematı devlette istihdam edildikçe tehir edil
miştir. Hizmeti askeriyeden affedilsin diyoruz. 
Biz de razıyız. Ümidederiz ki, Heyeti Celileniz 
de kabul eder. Ordumuzda da telgraf sınıfı var
dır, bir sınıfı mahsustur, sonra şimendifer, o da 
bir sınıftır. Sonra muallimlik, malûmuâliniz as
ker için talim, ve terbiye, okuyup yazmak öğ
retilmesi kabul edildi. Binaenaleyh ordu, içeri
sindeki bu güzide muallimlerin hizmetlerinden 
müstağni kalamaz. 

REŞİD AĞA (Malatya.) — Efendim, ben
deniz, 1316, 1317 tevellütlülerin bâzı mmtaka-
larda şevkine emir verilmiş, onlar hasbellüzum 
tehir edilmiştir. Eğer onların da o vakit şevki 
emredilaeydi onlar da celp ve sevk edilecekler
di, demek istiyorum. Yani onların da tehirine' 
emir buyurulmuş olsaydı onlar da tehir edile
cekti. Berikilere Müdafaai Milliye lüzum gör
müş, şevkine emir vermiş, bunlar da tehir edi
lenler meyanmda tehir edilsin, onlar da bun
larla beraber talim görsün. 

MUSTAFA B. (Devamla) — O halde sevk 
edilmemiş olan diğer muallimin ve telgrafçıla
ra da dört ay talim etmek kâfi gelsin, bunu en
cümen kabul edemez. Heyeti Umumiye kaibul 
ederse bilmem... 

ÎHSAN HÂMİD B. (Ergani) — Muallimler 
orduya asker olarak mı alınıyor, yoksa ders 
göstermek için mi almıyor? İzahatı âliyenizden 
anlaşıldığına göre ders almak üzere istifade 
edeceğiz, diğerlerini okutacağız, diyorsunuz. 
Halbuki biz zanediyoruz ki, onlar da diğerleri 
gibi.... 

MUSTAFA B. (Devamla) — Efendi hazret
leri buyurdular ki, telgrafçı olsun, muallim ol
sun, bunlar da vazaifi askeriye gibi ifayı hiz
met ediyorlar. Bendeniz diyorum ki : Askerliğe 
girdiği zaman, talim ve terbiyei askeriye ve
rildiği zaman kendi ilimlerinden, askerliğin o sı
nıflarından âzami istifade edilir. Muallimlerin 
istisna edilmesinde memleket için her cihetten 
faide vardır. Fakat müçtemian bütün evlâdı va
tanın bir yere toplanarak istifade etmesi daha 
başkadır. Âzami istifade ile beraber aynı za
manda' kendisinin de terbiyei askeriye alması 

— 36 — 



t : 103 16 . 2 . 1340 C : 2 

dolayısiyle ve müdafaai memlekette en iyi, en I 
mühim bir unsur olacağı cihetle daha iyi bir şey 
olmuş olur. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim 
alelıtlak 1316, 1317 tevellütlüler ne kadar as
kerlik ediyorlar? 

MUSTAFA B. (Devamla) — Efendim ka
bul buyurulan kanun mucibince bir buçuk se
nedir, bunların hizmetleri istisnaen dört aydır. I 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim 
malûmuâliniz Hükümetin şimendiferciler hak- I 
kında bir teklifi vardı. Bendenizin telgrafçılar I 
hakkındaki teklifimle Naiz Hazım Efendinin I 
muallimler hakkındaki teklifi birleşti. Meclisi i 
Âlinin arzusu dairesinde bir şekli kanuni veril- | 
mek üzere encümene gitti, encümen lütfen ben- | 
denizi de davet ettiler. Bendeniz de bu kanu- I 
nun müzakeresinde orada bulundum. Bu kanu- i 
nu teklifteki saik nedir, dediler? Bendenizce I 
hiçbir saik yoktur, vicdanımdan bir şada duy- | 
dum, telgrafçılar bana hitabediyorl'ar ve diyor- I 
lar ki : Gerek Harbi Umumide, gerek İstiklâl | 
Harbinde gece gündüz, göz nuru dökerek, ha- | 
yat feda ederek çalıştık, elhamdülillah zaferi I 
millî neticesinde herkes aledderecat hizmetinin I 
mükâfatını gördü ve görmektedir. Bizi bu ka- I 
dar hizmetimize, fedakârlığımıza karşı celbedip I 
silâh altına sevk ediyorlar. Hiç olmazsa bizim ı 
bu hizmet ve fedakârlığımızı bedeli nakdî ve- I 
ren efrat vaziyetinde görerek bize de onlar ka- l 
dar bir hizmet tahmil edilmek muvafıkı adalet | 
değil midir? Onun üzerine bu teklifi yaptım. I 
Sonra encümeni âli uzun müddet bunu muza- | 
kere etti, kanun celbedildi. Kanun, askerlik I 
hizmetini dörde ayırıyor, hizmeti fiiliye, hiz- | 
meti maksure, bedeli nakdî, mezun... Bu efendi- I 
ler, yani telgrafçılar, muallimler, şimendiferci- J 
ier keenne dört ay hizmeti fiiliyesini ifa ettik- I 
ten sonra emsalinin tabi olduğu muameleye tabi [ 
olmak üzere bir nevi mezun addediliyorlar. Bu- | 
nun için encümeni âli dana vâsi düşündü, dedi- [ 
ler ki, fedakârlık, eğer hizmet düşünülecek I 
olursa yalnız bu üç sınıfa hasredi'lmemelidir. I 
Bunlardan başka harb zamanında umuru idarei 1 
Devleti tedvir için hasbellüzum bırakılan me- I 
murlar vardır. Ezcümle tahsildarlar polisler I 
gibi belki yarın bunlar da böyle bir talebe kal- I 
kısır. Biz bu kanunu daha vâsi tutalım, yarın | 
Marttır, Martta 1316, 1317 tevellütlüler terhis I 

ediliyor. Emsali iki üç gün sonra terhis edilecek 
iki sınıf efradın tecil edilen aksamını getirip de 
uzun boylu hizmet ettirmektense bunları bedeli 
nakdîsi kabul edilmiş efrat gibi görerek dörder 
ay hizmet gördükten sonra mezun bırakmak mu
vafıktır, dediler ve onun üzerine kanuna bu şekli 
verdiler ki, cidden şayanı şükrandır. Yalnız ka
nunun üçüncü maddesi vardır. İşbu kanun tari
hi neşrinden muteber ve aynı şeraiti haiz olup 
halen silâh altına alınmış olanlara da şâmildir» 
deniliyor ki, bendenizce birinci maddeye şu nokta 
sokulursa üçüncü maddeye lüzum kalmamış olur. 
Şu halde üçüncü maddenin biri fıkra olarak bi
rinci maddededir. Mütalâai âcizanem veçhile şu 
şekli alıyor. 

«1316 ve 1317 tevellütlü hizmeti fiiliye erba
bına münhasır olmak ve hem sinlerinin celp ve 
şevkinden evvel intisabetmiş bulunmak üzere 
İstiklâli Millî Harbi müddetince hizmeti fiiliye-
leri tehir edilenlerden silâh altına alınmış olan
larla halen hidematı meslekiyelerincle müstah
dem bulunanlar...» yani ilâve ettiğimiz fıkra, 
«edilenlerden silâh altına alınmış olanlar...» Bu 
fıkra, girerse daha iyi olur ve üçüncü maddenin 
biri bu madde olmuş oluyor, o vakit üçüncü mad
deye lüzum kalmıyor. 

REİS — Başka söz istiyen yoktur. 
FERİDUN FİKRr B. (Dersim) — Reis Bey, 

kanunun ibaresi noksandır, encümen tashih et
sin. Fail yok. 

HALİS TURGUD B. (Sivas) — «1316, 1317 
tevellütlü hizmeti fiiliye erbabına münhasır ol
mak ve hem sinlerinin celp ve şevkinden evvel 
intisabetmiş bulunmak üzere İstiklâli Millî müd
detinde hizmeti fiiliyeleri tehir edilen ve halen 
hizmeti meslekiyelerinde müstahdem bulunan
lardan...» burasının tashihi lâzımdır. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Hidematı 
meslekiye mi mülkiye midir, nedir? 

REİS — Hidematı meslekiye efendim. 
FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — O halde 

tashih edilmek lâzımdır. Yalnız onlar mı meslek, 
maddede sarahat yok. 

MUSTAFA B. (İzmit) — Hükümetin hiz
meti askeriyesini tehir ettiği meslek erbabı kim
lerse onlara münhasırdır. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — İşbu hi
dematı meslekiye deniliyor. Böyle kanun mu 
olur. «işbu» dediği hangisidir? 
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MUSTAFA B. (İzmit) — Hizmeti füliyeleri 
tehir edilenler... 

MUSTAFA E'f. (Konya) — Beyefendi. Biz 
bundan bir şey anlamadık, bu diplomatça ya
zılmış. 

MUSTAFA B. (İzmit) — Hizmeti füliyeleri 
tehir edilen ve halen işbu hidematı meslekiyede 
bulunan muallim, telgrafçı, şimendifer diye biz 
tâyin etmiyoruz. Hükümet onların hangilerini 
tehir etti, onları bilmiyoruz. Hükümet polisi de 
tehir etmiş, telgrafçıyı da etmiş, mal memurunu 
da etmiş, hangisini etmişse, yani o esnada dairei 
aidesinee görülen lüzum üzerine hangileri tecil 
edilmişseler o meslek erbabı olacaktır. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 
Encümeni âlinin bulduğu şekil muvafıktır. 

MUSTAFA B. (İzmit) — Tabiî böyledir 
efendim. Yoksa falandır, filândır diye tâyin ede
meyiz. Çünkü o vakit bütün memlekete şâmil 
olur. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — «işbu» ke
limesini tayyetmek lâzımdır. 

REİS —• Maddenin daha sarih olması için 
«halen hidematı meslekiyelerinde müstahdem 
bulunanları» şeklinde olmalıdır, «işbu» tâbiri 
zaittir, «işbu» tâbirini hazfediyoruz. İtiraz eden 
var mı efendim? 

HALİS TUROUD B. (Sivas) — Reis Beye
fendi bir noktaya müsaade buyurur musunuz ? 
İstiklâli Millî Harbi müddetince hizmeti füliye
leri tehir veya tecil edilen... 

MUSTAFA B. (İzmit) — Bu tecil değil te
hirdir. 

REİS — Efendim en son satırda hem sinle-
riyle muameleye tabi kalmak üzere vazife ve 
memuriyetine iade edilir, vazife ve memuriyet
lerine demek icabeder. Madde şu şekli almıştır : 

1316 ve 1317 tevellüttü olup İstiklâli Millî Har
bi esnasında hasbellüzum hizmeti füliyeleri te

hir edilmiş olan mükellefin hakkında Kanun 

Madde 1. — 1316, 1317 tevellütlü hizmeti 
fiiliye erbabına münhasır olmak ve hemsinle-
rinin celp ve şevkinden evvel intisabetmiş bu
lunmak üzere İstiklâli Millî Harbi müddetince 
hizmeti füliyeleri tehir edilen ve halen hidematı 
meslekiyede müstahdem bulunanlar dört mah 
talim ve terbiye gördükten sonra bilâhara hem-

sinleriyle muameleye tabi kalmak üzere vazife 
ve memuriyetlerine iade edilirler. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Reis 
Beyefendi lütfen tadilimi reye vaz'ediniz. 

REİS —• Evet efendim, iki tadil teklifi var
dır, okuyoruz : 

Riyaseti Celileye 
1316 ve 1317 tevellütlü olup İstiklâli Millî 

Harbi esnasında mesleklerinde müstahdem bu
lunan mektep muallimleri ile telgrafçılar hak
kında Kanunun birinci maddesinin berveçhi âti 
tadil ve kabulünü teklif eylerim. 

Madde 1. — 1316 ve 1317 tevellütlü olup hiz
meti fiiliye erbabına münhasır olmak ve hem-
sinlerinin celp ve şevkinden evvel intisabetmiş 
bulunmak üzere İstiklâl Harbi müddetince hi
dematı meslekiyede müstahdem muallimler ve 
telgrafçılar, dört mah talim ve terbiye gördük
ten sonra hemsinleriyle muameleye tabi kal
mak üzere vazife ve memuriyetine iade edilir
ler. 

Malatya 
Reşid 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddedeki «ve aynı şeraiti haiz olup 

halen silâh altına alınmış olanlara da şâmildir» 
fıkrasının birinci maddeye ilâvesini teklif eyle
rim. 

Bozok 
Süleyman Sırrı 

REİS — Efendim Malatya Mebusu Reşid 
Ağanın teklifi, Hükümetçe yalnız hizmeti füli
yeleri tehir edilenlere münhasır kalmamak, 
umuma şâmil olmak tarzındadır. Bu takriri reyi 
âlinize vaz 'ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmi-
yenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi, efen
dim. 

Efendim Süleyman Sırrı Beyin tadil teklifi 
üçüncü maddedeki «ve aynı şeraiti haiz olup 
halen silâh altına alınmış olanlara da şâmildir!» 
fıkrasını bu maddeye ilâveden ibarettir. 

MUSTAFA B. (İzmit) — Encümenimiz ka
bul ediyor. 

REİS — Encümen de kabul' ediyor. Binaen
aleyh Süleyman Sırrı Beyin teklifini . reyinize 
vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lût-
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fen el' kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir 
efendim. Madde şu şekli almıştır efendim. 

Madde 1. — 1316, 1317 tevellütlü hizmeti 
fiiliye erbabına münhasır olmak ve hemsinle-
rinin celp ve şevkinden evvel intisabetmiş bu
lunmak üzere İstiklâli Millî Harbi müddetince... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — İstiklâli 
Millî Harbi müddetince... 

REİS — 1316 ve 1317 tevellütlü hizmeti fii
liye erbabına münhasır olmak ve hemsinlerinin 
şevkinden evvel intisabetmiş bulunmak üzere 
İstiklâl Harbi müddetince silâh altına celp ve 
halen hidematı meslekiye... ilâh. 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Silâh altı
na celbedilenler denilse daha iyi olur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim 
madde aynendir, yalnız fıkra değişiyor. 

MUSTAFA B. (İzmit) — Silâh altına celbe-
dilmiş olan.. 

REİS — Biraz daha tashihat yapar mısınız 
efendim? 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Efendim 
madde encümene gönderilse daha iyi olur. 

REİS — Efendim takrir esas itibariyle na
zarı dikkate alınmıştır. Bâzı tadilât yapmak 
üzere maddeyi encümene gönderelim. Muvafık 
mı efendim? (Muvafık sesleri) 

Madde 2. —• Bunlardan hizmeti maksure şe
raitini haiz bulunanlar ihtiyat zabiti olmak ar
zu ettikleri takdirde hizmeti talimiyeleri dokuz 
maha iblâğ olunur. Hitamı müddetlerinde ehli
yet ve liyakatleri tasdik edilenler ihtiyat zabiti 
ve ispatı ehliyet edemiyenler ihtiyat küçük za
biti olarak terhis edilirler. 

HALİS TURGUD B. (Sivas) — Efendim bu 
ikinci maddedeki son fıkra ihtiyat zabitleri hak
kında cari olan ahkâma mugayirdir. Malûmu-
âliniz hizmeti maksureye tabi olanlar elde mev
cut kanun mucibince ihtiyat zabiti olurlar ve bu 
ihtiyat zâbiıti 'olabilmek için müddeti talimiye za-
(manımda ispatı' ehliyet edenler (A) (C) (B) sı
nıflanma ayrılırlar ve bu hukuku haizidirler. Me
selâ mekâtibi âliyeden her hangi bir zat bunlarım 
içinde bulunmuş olsa ve burada gösterilen kayıt 
mucibince ispatı 'ehliyet edemezse küçük zabit 
alacak. Halbuki diğer 'ahkâmı umumiyeye tâbi 
olanlar namzet olurlar. Namzetlikten ihtiyat za

biti olur. Buradaki mevcut kayıt ona zıddır. Bi
naenaleyh tayyını teklif ederim. 

REİS — Hulasaten ıson fıkranın tayyını mı 
teklif ediyorsunuz? 

HALİS TURGUD BEY (Sivas) — Evet 
efendim. 

REİS — Teklifinizi reye koyacağımı efen
dim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Derfeim) — Efen
dim, Halis Turguıd Beyin buıyurduiklairı varit de
ğildir. Dokuz ay içinde ispatı ehliyet ve lifkâyat 
edenler ihtiyat zabiti olurlar. Etmiyenler küçük 
zabit kalırlar. Binaenaleyh mtıadde doğrudur. Tâ-
d l e hacet yoktur. İhtiyat zâlbiti olmak bir hak 
değildir, ispatı liyakat 'ettiği takdirde ihtiyat 
zabiti olur. 

HALİS TURGUD BEY (Sivas) — Hizmeti 
maksure şeraitini haiz olanlar liihtiyat zabiti ta
limgahına giderler ve burada bülumduklan müd
detçe ibrası ehliyet ettiklerine göne üç sınıfa ay
rılırlar. (A) (B) (C) sınıfına... Küçük ihtiyat 
zabiti olımaz. 

(A) sınıfına ayrilanlar ihtiyat zabiti değilL 

dir. İhtiyat zabit vekilidir. (B) ısımıfına ayrılan
lar naımziettir. Sonradan alebderecat aynlırlar, o 
başkadır. 

REİS — Hulasaten teklifiniz nedir? 
HALİS TURGUD BEY (ıSivaıs) — Omun 

için diyorum ki ibrazı eihlliyet .edeml/er ihtiyat zâ-
bitamı hakkımdalki ahkâmı umumiyeye tâbidir. 

REİS — İbrazı ehliyet 'edenler ihtiyat zabı
tanı haıklkmdalki alhkâimı umumiyeye tâbidir diye 
teklif ediyoT. Bu. tteklifi nlaaarı dikkate allan-
'lar lütfen el .kaldıranı. Aksimi reye koyuyorum, 
nazarı dikkate almıyanlar lütfen el kaldırsın. 
Nazan dikkate alınmadı. Maddeyi aynen reyi 
âlinize vazediyorum. İkinci maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyo
rum. Kabul etmiyem lütfen- *el kaldırsın. İkinci 
madde ayıuem kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden mu
teber ve aynı şeraiti haiz olup halen silâh altına 
alınmış olanlara şâmildir. 

-İSMET B. (Çorum) — Reis Bey birinci mad
de tashihan kabul edildiği zaman üçüncü mad
denin son fıkrası tayyedilecektir ve fıkra zaittir. 
Evvelâ birinci maddeyi... 
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REİS — Efendim birinci madde malûmuâli-
niz encümen tarafından tashih olunmuş ve gel
miştir. Madde şu şekli ohyor : 

Madde 1. — 1316 ve 1317 tevellütlü hizmeti 
fiiliye erbabına münhasır olmak ve heınsinlerinin 
celp ve şevkinden evvel intisabetmiş bulunmak 
üzere İstiklâli Millî Harbi müddetince hizmeti fi-
iliyeleri tehir edilenlerden silâh altına alınmış 
olanlarla halen hidematı meslekiyelerinde müs
tahdem bulunanlar, dört ma'h talim ve terbiye 
gördükten sonra bilâhara hemsinleriyle muamele
ye tabi kalmak üzere vazife ve memuriyetlerine 
iade edilirler. 

REİS — Madde bu şekli alıyor, zaten Heyeti 
Celileniz bu hususu nazarı dikkate .almıştır. Mad
deyi bu şekilde kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler el kal
dırsın... Madde bu şekilde kabul edildi. 

Üçüncü maddeye 'geçiyoruz. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Reis Bey, 

müsaade buyurun bir teklifim var. Efendim ben
denizin asıl teklifimde bu suretle dört ay hizmeti 
talimiyesini ifa ettikten sonra başka bir mesleke 
sülük edip de mesleki aslileri inhilâl etmemek ve 
kendileri behemehal yine mesleke rücua mecbur 
olmak için bir madde teklif etmiştim. Bu maddeyi 
encümeni âli çıkarmış kendilerinden sordum. Bi
rinci maddenin son fıkrası bunu temin eder di
yorlar. Hemsinleriyle muameleye tabi kalmak 
üzere vazife ve memuriyetlerine iade edilirler. Bu 
iade edilirlerden maksat mesleklerine gelmek is
terlerse dairei aidesinin «biz seni kabul edemeyiz» 
dememesi içindir. Yoksa ya askerliğini yaptı 
veyahut Meclisi Âli hakkında lütfetti, birbuçuk 
senelik askerliği dört aya indirdi demek için de
ğildir. Bu efendi, dört ay askerliği yaptıktan son
ra gider, Başka bir hizmet bulur. Dairesine hiç 
uğramaz. Madem ki, kendisine bir lûtfedilmiştir. 
Kendisini de telgrafhane başına giderek, şimen
diferine giderek o dairedeki 'hizmeti ifaya mecbur 
etmek için bir kuvveti teyidiye olmak üzere ben
deniz eski teklifimi alarak üçüncü madde olarak 
teklif ediyorum. Artık takdir Heyeti Celilenizin-
dir. 

REİS — Süleyman Sırrı Beyefendi, deminki 
tekliflerinin üçüncü madde olarak kabulünü tek
lif ediyorlar : 

Riyaseti Celileye_ 
Birinci madde mucibince hizmeti f iiliyeleri ten

zil edilen erbabı meslekin badetterhis kendilerine 

başka bir meslek tâyin ederek vazife ve mesleki 
aslilerini ifadan imtina eylemeleri varittir. Bu 
takdirde mezkûr maddeyi tedvinden matlup faide 
ki hidematı Devletin halelden vikayesi iken buna 
imkân temin edilmemiş demek olur. Binaenaleyh 
teklifi âcizanemde ikinci maddenin şimdi kabul edi
len birinci maddedeki şekle 'göre ve berveçhi âti 
tadiliyle üçüncü madde olarak kabulü zaruri ol
duğu mâruzdur. 

Bozok 
Süleyman Sırrı 

Madde 3. — Birinci madde veçhile müddeti 
talimiyelerini ikmalen terhis olunanlardan men
sup bulundukları idarelerden müddeti fiiliyeleri 
esnasında her ne suretle olursa olsun kat'ı alâka 
edenler dört aydan bakiye, hizmeti fiiliyei aske
riyelerini ikmale mecburdurlar. 

(Encümen ne diyor sesleri.) 
MUSTAFA B. (İzmit) — Kabul etmiyoruz 

efendim. Çünkü biz sana bunu verdik. Sen de bu
nu yapacaksın diye böyle mukabil bir kayıt ola
maz ve böyle bir kaydın kanunlarda olmaması 
için biz kabul etmedik. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Bir sual 
soracağım Mustafa Beyefendi. Şimdi telgrafhane
ye hiç telgrafçılıkla alâkası olmıyaıı birtakım ço
cukları doldurmuşlar. Vekâletler telgraf işlerin
den şikâyet ediyorlar. 'Bu efendiler zaruret dula-
yısiyle alınmış, muallem olan telgrafçılar da as
kere sevk edilmişti. Böyle meslekten olmıyanlarla 
işi temine çalıştık. Bunları yine meslekine iade et
mez de arz ettiğim şeye muvafakat etmezsek bu 
sakat devam. eder. 

MUSTAFA B. (İzmit) — Maddede memuri
yetlerine iade edilirler kaydı vardır. Bunlar iade 
edileceklerdir. İstiyenler gider. Gitmiyenler de 
hür ve serbesttir. Kimsenin hürriyetini takyidede-
meyiz. Sana şu lûtfu yaptık, mukabilinde sen de 
bunu yapacaksın demeyi, zannederim, Meclisi Âli 
kabul etmez ve encümenler de kabul etmez. 

REİS —'Süleyman Sırrı Beyin teklifini reye 
koyuyorum. Bunu kaibul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmedi efendim. Üçüncü 
madde encümenin teklifi veçhile şu şekli almıştır: 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen elleri
ni kaldırsın... Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul 

— 40 — 



İ : 103 16 . 2 . 1340 C : 2 

etmiyenler lütfen el kaldırsın... Üçüncü madde 
aynen kaibul olundu. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Heyeti Vekile memurdur. 

REİS — Maddeyi reye koyuyorum. Kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldır
sın... Dördüncü madde .aynen kabul edil
miştir. Kanunun heyeti ümumiyesini reye 
koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul et
miyenler lütfen el kaldırsın... Kanunun heyeti 
umumiyesi kabul edilmiştir. 

Efendim encümene iade edilmiş olan Ankara 
şehremaneti Kanununun ikinci maddesi encü
menden 'gelmiş ve şu şekli almıştır: 

Madde 2. — İstanbul Şehremanetince tatbik 
edilmekte olan nizam at ve talimat ve mukarre-
rattan Ankara şehri ihtiyacatma uygun olanları 
Cemiyeti Umumiyei Belediyece tatbik olunur. 

(Kabul sesleri) 

REİS — Söz istij^en var mı efendim? (Hayır 
sesleri) Maddeyi aynen reyinize koyuyorum, 
efendim. Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır

sın... Aksini reyi âlinize vaz'ediyorum. Madde ka
bul olundu efendim. Kanunun heyeti ümumiyesi
ni reyi âlinize vaz'ediyorum. (Son madde var 
sesleri.) 

Madde 13. — İşbu kanun neşrinden muteber
dir. 

REİS — Maddeyi reye koyuyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyo
rum. Kabul etmiyenler el kaldırsın... Onüçüncü 
madde kabul edildi. 

Madde 14. — İşbu kanunun ahkâmını icraya 
Dahiliye Vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi reye koyuyorum. Kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldır
sın... 14 ncü madde kabul edilmiştir. Kanunun 
ıheyeti ümumiyesini reye koyuyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyo
rum. Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kanunun 
heyeti umumiyesi kabul edilmiştir. 

Yarın saat birbuçukta içtima etmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat: 5,30 

....>.. >©-<< . . .<. . . . 




