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1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI : 
Sayfa 

86 

2. — SUALLER, CEVAPLAR : 86, 
1. — Zonguldak Mebusu Halil Beyin; Yu

nanistan'a karşı ilân edilen mukabelebilmisil 
kararının esbabı tehiri hakkında Hariciye Vekâ
letinden şifahî suali. 86 

2. — Karesi Mebusu Vehbi Beyin; Köy Ka
nununun vilâyatta tatbik edilip edilmediğine 
vesaireye dair Dahiliye Vekâletinden şifahî 
suali. 86 

3. — Kastmaonu Mebusu Halit Beyin; ka
bulü muvakkat usuliyle hariçten celbine müsaade 
olunan kutuluk keresteler hakkında Maliye ve 
Ticaret Vekâletinden suali. 86 

4. — Kastamonu Mebusu Halit Beyin; Ec
nebi mütehassılar hakkında Başvekâletten suali. 86:87 

5. — Diyarbekîr Mebusu Zülfü Beyin; Er
meni komitelerinden gizli olarak Türkiye'ye da
hil olan bazı eşhas hakkında Hariciye ve Dahi
liye vekâletlerinden suali ve Dahiliye ve Hariciye 
vekilleri Cemil ve Şükrü Kaya Beylerin cevap
ları. 96:97 

6. — Eskişehir Mebusu Mehmet Arif Beyin; 
Orduda daimî küçük zabitan istihdamına dair 

Sayfa 
Müdafaai Milliye Vekâletinden suali ve Mü-
dafaai Milliye Vekili Ali Fethi Beyin şifahî ce
vabı. 97:98 

7. — Diyarbekir Mebusu Zülfü Beyin; Tıp 
Fakültesinin Haydarpaşa'dan istanbul'a nakli 
esbabı hakkında Maarif Vekâletinden suali. 98 

8. — Rize Mebusu Ali Beyin; 6 Şubat 1340 
tarihli Kanunun dördüncü maddesi mucibince 
Rize'de tespit edilen gars mıntıkası miktarına 
vesaireye dair Ziraat Vekâletinden suali ve Zi
raat Vekili Hasan Fehmi Beyin şifahî cevabı. 98:99 

9. — Malatya Mebusu Reşit Ağanın Urfa 
Valiliğinden mazul İzzet Bey hakkında Dahiliye 
Vekâletinden suali ve Dahiliye Vekili Cemil 
Beyin şifahî cevabı. 99 

3. — EVRAKI VARİDE : 87 

Lâyihalar 87 
1. — Müdafaai Milliye Vekâletinin 1340 se

nesi bütçesinde münakale icrası hakkında kanun 
lâyihası (1/590) 87 

Teklifler 87 
1. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; (Askerî 

Sicil Kanunu) unvanlı teklifi kanunisi (2/416) 87 
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Sayfa 
2. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; 

üç ay hapse mahkûm muharrir Mehmet Rauf 
Beyin; affı hakkında teklifi kanunisi (2/417) 87 

3. — Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Beyin; 
istanbul Birinci Ceza Mahkemesince üç ay hap
se mahkûm Muharrir Rauf Beyin affı hakkın
da teklifi kanunisi (2/418) 87 

4. — Kozan Mebusu Ali Sadi Bey ve yedi 
refikinin; Kozan'h şehit Saim Beyin hemşiresi 
Naciye hanıma hidematı vataniye tertibinden 
maaş tahsisine dair teklifi kanunisi (2/419) 87 

Mazbatalar 87 
1. — Sıtma Mücadelesi hakkında (1/515), 

Sıtma Mücadelesi ve tahsisat hakkında (1/522), 
Devlet Kinini tedarik ve füruhtu hakkında 
(1/523) Meccanen kinin tevzi hakkında (1/524), 
Etibbanın Sıtma Enstitülerinde staj mecburiye
ti hakkında (1/525), Sıtma Küçük Sıhhiye Me
murları hakkında (1/526), Şehir ve Köylere su 
tedariki hakkında (1/527) numaralı kanun lâ
yihaları ve Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye En
cümeni mazbatası. 87 

2. — Karesi Mebusu Vehbi Beyin; 31 Kâ
nunuevvel 1337 tarihli Memurin Muhakematı 
hakkındaki maddei kanuniyenin tadiline dair 
(2/315) numaralı teklifi kanunisi ve Dahiliye 
Encümeni mazbatası. 87 

3. — Saruhan Mebusu Vasıf Bey ve rüfekası-
nın; Darülfünun Müderrisliği ile Mebusluğun 
içtimai hakkında bir karar itasına dair (4/100) 
numaralı takriri ve tayini muameleye mahal ol
madığına dair Kanunu Esasî Encümeni maz
batası. 87:88 

4. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin; 
îcra Vekillerinin sureti intihabına dair (2/161) 
numaralı teklifi kanunisi ve tayini muameleye 
mahal olmadığına dair Kanunu Esasî Encümeni 
mazbatası. 88 

5. — İsparta Mebusu Mükerrem Beyin; Ni
sabı Müzakere Kanununun dördüncü maddesi
nin tadiline dair (2/222) numaralı teklifi kanu
nisi ve tayini muameleye mahal olmadığına 
dair Kanunu Esasî Encümeni mazbatası. 88:89 

6. — Bursa Mebusu Mustafa Fehmi Efendi 
ve rüfekasının; «Türkiyeli» tabirinin kimler 
hakkında istimal edileceğinin teklifine dair (4/93) 
numaralı takriri ve tayini muameleye mahal ol-

| Sayfa 
madığına dair Kartunu Esasî Encümeni mazba-

I tası. 89 
7. — Saruhan Mebusu Sabıkı Refik Şevket 

Beyin; irade ile mansup memurların azil ve na-
sıplarında Büyük Millet Meclisi kararının esas 
ittihazına dair (4/69) numaralı takriri ve itti
hazı karara mahal olmadığına dair Kanunu 
Esasî encümeni mazbatası. 89 

8. — 11 Mart 1338 tarihli Seferberlik ve 
Zammı Maaş Kanununun ikinci maddesinin tef
sirine dair Müdafaai Milliye Vekâletinin (3/45) 
Seferberlik ve Zammı Maaş Kanununun birinci 
maddesinin tefsirine dair İcra Vekilleri Riyase
tinin (3/57) ve Seferberlik ve Cephe Zammı 
hakkındaki kanunun (A) fıkrasının lüzumu tef
sirine dair 3/59, Seferî Zammı Maaş Kanunu
nun lüzumu tefsirine dair Maliye Vekâletinin 

I (3/84) numaralı tezkereleri ve Müdafaai Milliye 
ve Kavanini Maliye Encümenleri mazbataları. 89 

9. — Cebelibereket Vilâyeti ile Müddeiumu
milik arasında tahaddüs eden itilâfı merciin 
halli talebini havi evrakın tetkiki salâhiyet ha
ricinde görüldüğünden tayini muktezası hakkın
da Mamurin Muhakemat Heyeti Riyasetinin 
(3/333) numaralı tezkeresi ve Dahiilye En
cümeni mazbatası. 89:90 

10. — Karahisarı. Sahip Mebusu Sadık 
Beyin; Köy Kanununun 29 ncu maddesinin 
tadiline dair (2/411) numaralı teklifi kanunisi 
ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha En
cümeni mazbatası. 90 

11. — Canik Mebusu Cavit Paşanın; Takvi
mi Vakayi matbaasının Maarif Vekâletine devri 
ve ilk ve orta mekteplere mahsus kitapların mez
kûr matbaada tabettirilerek talebelere meccanen 
tevzii hakkında (2/412) numaralı teklifi kanu
nisi ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası. 90 

12. — Erzincan Mebusu Sabit Bey ve dokuz 
refikinin; turuku umumiyeden olan Eîâziz -
Dersim - Erzincan yolunun acilen inşaası için 
1341 senesi Nafıa Vekâleti bütçesine bir milyon 
lira tahsisat vazına dair (2/413) numaralı tek
lifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası. 90 

13. — Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin; 
j Usulü Muhakemei Hukukiye ve Usulü Muhake-

84 — 
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Sayfa 
matı Cezaiye kanunlanyle Sulh ve İcra kanunla
rının bazı mevadını muadil 21 Mart 1340 tarihli 
Kanunun kırbirinci maddesinin tadiline dair 
(2/414) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı mü
zakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni maz
batası. 90 

14. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; Muame
lâtı kırtasiyenin haddi asgarisine tenzil ve mü
racaat ve takibi şikâyet kalemi teşkili hakkın
da (2/415) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı 
müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni maz
batası. 90 

15. — Yerli kumaştan elbise giyilmesine dair 
icra Vekilleri Riyasetinden mevrut (1/12) nu
maralı kanun lâyihası ve birinci devrei içtima
iye Adliye ve İktisat Encümenleri mazbatalarıy-
le ikinci devrei içtimaiye Ticaret Encümeni maz
batası. 90 

Takrirler 90 
1. — Maraş Mebusu Abdülkadir Bey ve 

nifekasınm; İstikrazı Dahilî güzeştelerinin Os
manlı Bankası olmayan yerlerde badema Ziraat 
Bankalarınca da tediyesi esbabının istikmaline 
dair temenni takriri. (4/115) 90 

2. — Saruhan Mebusu Kemal Beyin; mema-
liki ecnebiyeden ithal olunan lâstik tabanlı ayak
kabılarından tarifenin hangi maddesi mucibin
ce gümrük resmi alınması lâzım geldiğinin tef
siri hakkında takriri. (3/237) 90 

3. — Malatya Mebusu Nedim Beyin; Sul-
tansuyu Çiftliğinin numune ziraat mektebi ve 
numune çiftliği halinde işletilmesi hakkında 
takriri (4/116) 90 

4. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Bey 
ve rüfekasının; Boğazlıyan Kazasına merbut Bü-
yükkışla karyesi ahalisine emvali .metrukeden 

Sayfa 
Çakmak Köyünün bedeli misliyle tefviz edilme
sine dair temenni takriri (4/119) 90 

5. — Rize Mebusu Ali Beyin; Yunanistan' 
dan gelen mübadillerin ellerindeki vesaik Rum
ca olduğundan İzmir İskân dairesinde bulunup 
memuriyeti lağvedilen mütercimin ipkası te-
menniyatına dair takriri. (4/114) 90 

6. — Rize Mebusu Ali Beyin; Rize'de Ka-
radere'de bulunan kırk odalı kârgir medresede 
leylî mektep tesisi hakkında temenni takriri. 
(4/118) 90 

7. — Saruhan Mebusu Ethem ve Kemal Bey
lerin; Salihli'den Borlu'ya bir hat temdidine dair 
temenni takriri, (4/117) 90 

Azayı Kiram Muamelâtı 90 
1. — Sinop Mebusluğuna intihap olunan Re

cep Zühtü Beyin intihap mazbatası. 90 
2. — Bursa Mebusluğuna intihap olunan Nu

rettin Paşa hakkında ikinci şube mazbatası. 90:96 
4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAT : 99:108 
1. — Pamuk mahsulüne arız olan haşaratın 

imhası hakkında Başvekâletten mevrut (1/542) 
numaralı kanun lâyihası ile Ziraat ,Muvazenei 
Maliye ve Adliye Encümenleri mazbataları. -99:108 

120:121 

2. — 22 Şubat 1337 tarihli Tarik Mükellefi
yeti Nakdiyesi Kanununa müzeyyel (1/287) nu
maralı kanun lâyihası ve Kângırı Mebusu Talât 
Beyin; Turuku umumiye ve hususiyede amelei 
mükellefe usulünün tatbikine dair kanun teklifi 
(2/135) ve Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; 
Tarik mükellefiyeti nakdiyesinin ilgasına ve 
amelei mükellefe usulünün tatbikine dair kanun 
teklifi (2/349) ve İzmit Mebusu İbrahim Beyin; 
Tarik mükellefiyeti nakdiyesi ve bedeniyesi hak
kında kanun teklifi (2/366) ve Dahiliye ve Na
fıa Encümenlerinin müşterek mazbatası. 108:119 

• • • 
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BİRİNCİ CELSE 

Bed'I müzakerat; saat dakika : 1,30 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Avni Bey (Bozok) 

• • • - • 

REÎS — Celseyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacak : 

OTUZDÖRDÜNCÜ İÇTİMA 

8 Kânunusâni 1341 Perşembe 

Birinci Celse 
Kâzım Paşanın tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı 

sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul edildi. Evrakı va
ride aidoldukları mahallere havale olundu. 

Nisan 1339 tarihli tezkere ve ona merbut karar
namenin iadesine dair Başvekâlet tezkeresi kıraat edil
di. Yedikule Havagazı Şirketi ile münakit itilâfa ait 
evrakın celbiyle Nafıa Encümenince tetkik edilmesine 
dair Gümüşhane Mebusu Zeki Beyin, takriri kıraat 
ve Nafıa Encümenine havale olundu. 

Adana'nın Kurtuluş Bayramına Meclisi Âlinin, bir 
heyeti mahsusa izamı suretiyle iştirakinden dolayı 
Adana Belediye Riyasetinin teşekkürü mutazammın 

1. — Zonguldak Mebusu Halil Beyin; Yunanis
tan'a karşı ilân edilen mukabele bilmisil kararının es
babı tehiri hakkında şifahi suali. 

REÎS — Hariciye Vekâletine havale edilmiştir. 
2. — Karesi Mebusu Vehbi Beyin; Köy Kanunu

nun vilâyatta tatbik edilip edilmediğine ve saireye 
dair şifahi suali. 

REİS — Dahiliye Vekâletine havale edilmiştir. 

3. — Kastamonu Mebusu Hal it Beyin; kabulü mu
vakkat ıısuliyle hariçten celbine müsaade olunan ku
mluk keresteler hakkındaki suali. 

REÎS — Mâliye ve Ticaret vekâletlerine havale 
edilmiştir. 

4. — Kastamonu Mebusu Halit Beyin, ecnebi mü
tehassıslar hakkındaki şifahî suali. 

REÎS — Başvekâlete havale edilmiştir. 
İşbu sualler mezkûr makamlara 10 Kânunusani 

1341 tarihinde tebliğ olunmuştur. 

telgrafnamesi kıraat edildi. Badehu Beyazıt Vilâyeti 
dahilindeki bazı kazaların mahkemeleri hakkında Be
yazıt Mebusu Şefik Beyin, sualine, Adliye Vekili 
Mahmut Esat Bey tarafından verilen cevap istima 
olundu. 

Müteakiben pamuk mahsulüne arız olan haşaratın 
imhası hakkındaki kanun lâyihasının müzakeresine 
iptidar edildi. Ve cereyan eden müzakere neticesinde 
birinci ve ikinci maddeler tadilen, 3 ncü, 4 ncü, 5 nci, 
6 ncı, 7 nci maddeler aynen kabul ve 8 nci madde, 
nazarı dikkate alman takrirlerle birlikte encümene iade 
olundu. Dokuzuncu madde ise maddei muvakkate 
şeklinde olarak aynen kabul ve Cumartesi günü top
lanılmak üzere celse tatil olundu. 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında söz iste
yen var mı? (Hayır sesleri) Zaptı sabık hulâsası ay
nen kabul edildi. 

Cumartesi ekseriyet mevcut olmadığından içtima 
Pazartesi gününe talik edilmiştir. 

REİSVEKİLİ ALİ SURURÎ BEY (Karahisarı 
Şarki) — Efendim! Adana'nın Kurtuluş Bayramına 
Meclisi Âli namına iştirak için bir heyet intihap ve 
izah buyurulduğu malûmu âlileridir. Kânunusaninin 
ikinci günü Ankara'dan hareketle dördüncü günü 
Adana'ya muvasalat ettik. Adana'nın yevmi halâsına 
müsadif 5 Kânunusanide pek muhteşem ve muazzam 
bayram şenliği yapıldı. 

, Bir heyeti mahsusa marifetiyle Mersin'den ve tel
grafla Tarsus'tan vukubulan davetlere icabet mevki
inde kalan heyetimiz, Mersin ve Tarsus'a dahi gitmiş
tir. Gerek Adana'da ve gerek Mersin ve Tarsus'ta 
muhterem halkın heyetimiz hakkında gösterdiği hür
met ve tezahürat o kadar müheyyiç ve fevkalâde idi 
ki, bu manzaralar milletin Meclisi Âliye pek büyük. 

2. — SUALLER, CEVAPLAR 
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muhabbet ve ümit ile merbut olduğunu ispat etmiş
tir ve yine bu manzaralar gösteriyordu ki, milletle 
Millet Meclisi yekdiğerine mütekabilen ciddiyetle mu
habbet ve emniyetle mütesanit oldukça Türkiye an 
bean ve büyük süratlerle naili refah ve itilâ olacak
tır. Bu memleketlerin umumi ihtiyaçlarına ait bazı 
temenniler vardır ki, onları arkadaşlarımla beraber 

Lâyihalar 
/ . — Müdafaai Milliye Vekâletinin 1340 senesi 

bütçesinde münakale icrası hakkında Başvekâletten 
mevrut kanun lâyihası (1/590), (Muvazenei Maliye 
Encümenine) 

Teklifler 
/. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; (Askerî Sicil Ka

nunu) unvanlı teklifi kanunisi (2/416), 
REÎS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 

2. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; üç 
ay hapse mahkûm muharrir Mehmet Raif Beyin affı 
hakkında teklifi kanunisi (2/417), 

REÎS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 

3. — Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Beyin; İstan
bul Birinci Ceza Mahkemesince üç ay hapse mahkûm 
muharrir Rauf Beyin affı hakkında teklifi kanunisi 
(2/418), 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmişitir. 
Havale ed'iyoruz. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Efendim! Bu 
teklifi Tunalı Hilmi Bey biraderimiz de teklif ettiği 
için bendeniz geri alıyorum. (Tevhit edilsin sesleri) 
Pek alâ efendim. O halde tevhit edilsin. 

4 — Kozan Mebusu Ali Sadi Bey ve yedi refiki
nin; Kozanlı Şehit Saim Beyin Hemşiresi Naciye Ha
nıma hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisine 
dair teklifi kanunisi (2/419). 

RElS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 
Mazbatalar i 

7 — Sıtma Mücadelesi hakkında (1/515), Sıtma 
Mücadelesi tahsisatı hakkında (1/522), Devlet Kinini 
tedarik ve füruhtu hakkında (1/523), meccanen kinin 
tevzi hakkında (1/524), Etibbanın Sıtma Enstitülerin
de staj mecburiyeti hakkında (1/525), Sıtma Küçük 
Sıhhiye Memurları hakkında (1/526.) Şehir ve Köyle
re su tedariki hakkında (1/527) numaralı kanun lâyi
haları ve Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Encümeni 
mazbatası 

makamatı aidesinin ve indeliktiza Meclisi Âlinin na
zarı dikkatine arz edeceğiz. Halkın gösterdiği muhab
bet ve tezahürata tensip buyurulursa, Makamı Riya
setten Adana, Mersin, Tarsus belediyelerine birer tel
graf çekmek suretiyle beyanı memnuniyet ve teşek
kür edilmesini rica ederim. (Kabul sesleri) 

I REÎS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Reis 
Paşa! Müsaade buyurulur mu? Sıtma Kanununun yal-

! nız Muvazenei Maliye Encümenine değil, diğer ba
zı Encümenlere de gitmesi lâzımdır. Ezcümle Adliye 
ve Evkaf Encümeni ile alâkası vardır. Lütfen hepsine 
beraber havale olunursa vakit geçmez. 

REİS — Zaten Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Encümenine gitmiştir. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Ondan 
gayrı Adliye ve Evkaf Encümenleriyle de alâkası var
dır. 

REİS — O halde Adliye ve Evkaf Encümenleri
ne de havale mi edelim? 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Evet! 
REİS — Adliye ve Evkaf Encümenlerine de gi

decektir. 
TAHSİN BEY (Aydın) — Efendim! Evkaf ve 

Adliye Encümenleriyle bunun alâkasını anlayamadık, 
Lütfen izah buyursunlar. 

2. — Karesi Mebusu Vehbi Beyin, 31 Kânunuev
vel 1337 tarihli Memurin Muhdkematı hakkındaki 
maddei kanuniyenin tadiline dair (2/315) numaralı 
teklifi kanunisi ve Dahiliye Encümeni mazbatası 

REİS — Ruznameye alındı. 

3. — Saruhan Mebusu Vasıf Bey ve rüfekasınm 
Darülfünun Müderrisliği ile Mebusluğun içtimai hak
kında bir karar ifasına dair (4/100) numaralı takriri 
ve tayini muameleye mahal olmadığına dair Kanuni 
Esasi Encümeni mazbatası. 

REİS — Mazbata okunacaktır. 
Riyaseti Celileye 

Darülfünun Müderrisliği ile Mebusluğun bir zat 
uhdesinde içtimai hakkında karar verilmesi için Sa
ruhan Mebusu Vasfı Bey ve iki refiki tarafından, Ri
yaseti Celileye ita olunup, Encümenimize havale bu-
yurulan 30 . 9 . 1339 tarihli teklifi kanunî mütalâa ve 
müzakere edildi. Bu senei içtimaiye zarfında İzmir 

3. — EVRAKI VARİDE 
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Mebusu sabıkı Seyit Beyin, Darülfünun Müderrisli
ğini, Mebusluktan istifa etmediği halde bilfiil icra ey
lemiş olmasından naşi cereyan eden müzakerat netice
sinde Meclisi Âlice ittihaz olunan kararla mebusuanh 
mesele halledilmiş olduğundan evrakın Riyaseti Ce 
lileye iadesine müttefikan karar verildi. 

Reis Mazbata Muharriri 
İstanbul Karesi 

Hüseyin Rauf Ahmet Süreyya 
Aza Aza 

İstanbul Niğde 
İsmail Canbolat Ebubekir Hazım 

Kâtip Aza 
Giresun 

Aza Aza 
Dersim Sinop 

Feridun Fikri Yusuf Kemal 

REİS — Encümen mazbatasını reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et-
miyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

4. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin; İcra 
Vekillerinin sureti intihabına dair (2/161) numaralı 
teklifi kanunisi ve tayini muameleye mahal olmadığı
na dair Kanuni Esasi Encümeni mazbatası. 

REİS — Mazbata okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
İcra Vekillerinin sureti intihabına dair Bozok Me

busu Süleyman Sırrı Bey tarafından verilen teklifi 
kanuni Encümenimizce mütalâa ve müzakere olundu. 

Heyeti Vekilenin sureti intihap ve teşekkülü meb-
husuanh teklifi kanuniden sonra vaz ve tedvin olunan 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu ahkâmı sarihasiyle tayin 
edilmiş olduğundan teklifi vakiin tetkik ve müzakere
sine ihtiyaç olmadığı kanaati ile evrakın Heyeti Umu-
miyeye berayı arz Riyaseti Celileye iadesine müttefi
kan karar verildi. 

Reis Mazbata Muharriri 
İstanbul Karesi 

Hüseyin Rauf Ahmet Süreyya 
Kâtip Âza 

Giresun Niğde 
Ebubekir Hazım 

Âza Âza 
Dersim Sinop 

Feridun Fikri Yusuf Kemal 
Âza 

İstanbul 
İsmail Canbolat 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Dört sene 
evvelki tekliftir. Aşkolsun! 

Reis Paşa Hazretleri! Bunun reddi için reye kon
ması doğru değildir. Teklifimi istirdat ediyorum. 

KANUNİ ESASİ ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — 
Efendim! Refiki Muhterem Bozok Mebusu Süley
man Sırrı Bey - kıraat edilen mazbatada zikredildiği 
veçhile - Teşkilâtı Esasiye Kanunu hazırına vücut ver
mezden evvel bir teklifte bulunmuştu. O zamanki tek
lifleri cidden nazarı dikkate alınacak bir şekilde idi 
ve nitekim Teşkilâtı Esasiye Kanunumuz bunu nazarı 
dikkate almış, onu hal ve fasledecek bir maddei mü-
ceddede kabul etmiştir. Onun için bu teklifi kanuni
nin bir kararı cedide raptına ihtiyaç yoktur diye Ka
nuni Esasi Encümeni bir karar vermiştir. Bu karar, 
Meclisi Âlinizden kabul edilmekle mesele halledil
miştir. 

REİS — Efendim! Mazbatayı kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Maz
batayı kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Mazbata 
kabul edilmiştir efendim. 

5. — İsparta Mebusu Mükerrem Beyin; Nisabı 
Müzakere Kanununun dördüncü maddesinin tadiline 
dair (2/222) numaralı teklifi kanunisi ve tayini mua
meleye mahal olmadığına dair Kanunu Esasi Encü
meni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Nisabı Müzakere Kanununun dördüncü maddesi

nin tadiline dair İsparta Mebusu Mükerrem Bey ve 
rüfekası tarafından ita olunup, Makamı Riyasetten 
Encümenimize havale buyurulan 1 . 12 . 1339 tarihli 
teklifi kanuni mütalâa ve müzakere olundu. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun 23 ncü maddesi tek
lifi vakiin ruhunu teşkil eden hükümet memuriyeti ile 
mebusluğun bir zat uhdesinde içtima edememesi me
selesini katiyen halletmiş ve esasen kanunu mezkûrun 
104 ncü maddesi ile dahi teklifi vakiin tadilini istih
daf ettiği Nisabı Müzakere Kanunu ilga edilmiş ol
duğundan mülga bir kanunun tadili varit olamayacağı 
cihetle evrakın Heyeti Umumiyeye berayı arz Riya
seti Celileye iadesine müttefikan karar verildi. 

Reis Mazb;ıta Muharriri 
İstanbul Karesi 

Hüseyin Rauf Ahmet Süreyya 
Kâtip Âza 

Giresun Niğde 
Ebubekir Hazım 
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Âza 
İstanbul 

İsmail Canbolat 

Âza 
Dersim 

Feridun Fikri 

Aza 
Sinop 

Bence sebebi mucip yalnız mülga bir kanunun 
tefsiri mümkün olmamasıdır. 

Yusuf Kemal 

REİS — Efendim! Encümen mazbatasını kabul 
edenler ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini 
kaldırsın... Mazbata kabul edilmiştir. 

6. — Bursa Mebusu Mustafa Fehmi Efendi ve 
rüfekasınm; «Türkiye'li tabirinin kimler hakkında is
timal edileceğinin tespitine dair (4/93) numaralı tak
riri ve tayini muameleye mahal olmadığına dair Ka
nunu Esasî Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
«Türkiye'li» tabirinin kimler hakkında istimal olu

nacağının tespit ve tâyinine dair Bursa Mebusu Mus
tafa Kemal Efendi ve rüfekası tarafından ifa olunup, 
Riyaseti Celileden Encümenimize havale buyurulan 
22 Eylül 1339 tarihli teklif müzakere ve mütalâa olun
du. Türkiye'li tabirinin kimlere ıtlak olunacağı Teş
kilâtı Esasiye Kanununun (88) nci maddesiyle tespit 
edilmiş olduğundan bu hususta başkaca ittihazı ka
rara lüzum olmadığından evrakın Heyeti Umumiyeye 
berayı arz Riyaseti Celileye iadesine müttefikan karar 
verildi. 

Reis Mazbata Muharriri 
İstanbul Karesi 

Hüseyin R a u f Ahmet Süreyya 
Kâtip Aza 

Giresun Niğde 
Ebubekir Hazım 

Aza Aza 
İstanbul Dersim 

İsmail Canbolat Feridun Fikri 
Aza 

Sinop 
Yusuf Kemal 

REİS — Efendim! encümen mazbatasını kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Mazbatayı kabul 
etmeyenler ellerini kaldırsın... Encümen mazbatası 
kabul edilmiştir. 

7. — Saruhan Mebusu Sabıkı Refik Şevket Beyin; 
irade ile mansup memurların azil ve nasıplarmda 

Büyük Millet Meclisi kararının esas ittihazına dair 
(4/69) numaralı takriri ve ittihazı karara mahal olma
dığına dair Kanunu Esasi Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır : 
Riyaseti Celileye 

İrade ile mansup memurların azil ve nasıplarmda 
Büyük Millet Meclisi kararının esas ittihazına dair 
Saruhan Mebusu sabıkı Refik Şevket Bey tarafından 
verilen 13 Mart 1336 tarihli teklifi kanunî Makamı 
Riyasetten Encümenimize havale edilmekle mütalâa 
ve müzakere olundu. 

Teklifi vakiin istinat ettiği esas mesele Teşkilâtı 
Esasiye Kanunu ahırı ile halledilmiş olduğundan bu 
hususta ittihazı karara lüzum olmadığı cihetle evra
kın Heyeti Umumiyeye berayı arz Makamı Riyasete 
tevdiine müttefikan karar verildi. 

Reis Mazbata Muharriri 
İstanbul Karesi 

Hüseyin Rauf Ahmet Süreyya 
Kâtip Aza 

Giresun Niğde 
Ebubekir Hazım 

Aza Aza 
İstanbul Dersim 

İsmail Canbolat Feridun Fikri 
Aza 

Sinop 
Yusuf Kemal 

REİS — Efendim! Encümen mazbatasını kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler 
ellerini kaldırsın... Encümen mazbatası kabul edilmiş
tir. 

8. — 11 Mart 1338 tarihli Seferberlik ve Zammı 
Maaş Kanununun, ikinci maddesinin tefsirine dair 
Müdafaai Milliye Vekâletinin (3/45), Seferberlik ve 
Zammı Maaş Kanununun birinci maddesinin tefsiri
ne dair İcra Vekilleri Riyasetinin (2/57) ve Seferber
lik ve Cephe Zammı hakkındaki Kanunun (a) fıkra
sının lüzumu tefsirine dair (3/59), Seferi Zam Maaş 
Kanununun lüzumu tefsirine dair Maliye Vekâleti
nin (3/84) numaralı tezkereleri ve Müdafaai Milliye 
ve Kavanini Maliye encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alındı. 
9. — Cebelibereket Vilâyeti ile Müddeiumumilik 

arasında tahaddüs eden ihtilâfı merciin halli talebini 
havi evrakın tetkiki salâhiyeti haricinde görüldüğün
den tayini muktezası hakkında Memurin Muhake-
mat Heyeti Riyasetinin (3/333) numaralı tezkeresi ve 
Dahiliye Encümeni mazbatası^ 
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REİS — Ruznameye alındı. 
10. — Karahisarı Sahip Mebusu Sadık Beyin; Köy 

Kanununun 29 ncu maddesinin tadiline dair (2/411) 
numaralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğu
na dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REÎS — Dahiliye Encümenine havale edildi. 
11. — Canik Mebusu Cavit Paşanın, Takvimi Va

kayı Matbaasının Maarif Vekâletine devri ve ilk ve 
orta mekteplere mahsus kitapların mezkûr matbaada 
tabettirilerek talebelere meccanen tevzii hakkında 
(2/412) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere 
olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REÎS — Maarif ve Muvazenei Maliye encümen
lerine havale edilmiştir. 

12. — Erzincan Mebusu Sabit Bey ve dokuz re
fikinin; turuku umumiyeden Elâziz - Dersim -Er
zincan yolunun acilen inşası için 1341 senesi Nafıa 
Vekâleti Bütçesine bir milyon lira tahsisat vaz'ına 
dair (2/413) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı mü
zakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REİS — Nafıa ve Muvazenei Maliye encümenle
rine havale edilmiştir. 

13. — Bozok Mebusu Ahmet Hamdı Beyin; Usu
lü Muhakemei Hukukiye ve Usulü Muhakematı Ce
zaiye kanunlariyle Sulh ve İcra kanunlarının bazı 
mevadını muaddil 21 Mart 1340 tarihli Kanunun 41 
nci maddesinin tadiline dair (2/414) numaralı teklifi 
kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası. 

REÎS — Adliye Encümenine havale edilmiştir. 
14. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; Muamelâtı kır

tasiyenin haddi asgarisine tenzil ve müracaat ve takibi 
şikâyet kalemi teşkili hakkında (2/415) numaralı tek
lifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâyi
ha Encümeni mazbatası. 

REÎS — Dahiliye Encümenine havale edilmiştir. 

15. — Yerli kumaştan elbise giyilmesine dair İcra 
Vekilleri Riyasetinden mevrut (1/12) numaralı ka
nun lâyihası ve Birinci Devrei İçtimaiye Adliye ve 
İktisat encümenleri mazbatalariyle İkinci Devrei iç
timaiye Ticaret Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı. Efendim! Bunun 
müstaceliyetle müzakeresi hakkında Ticaret Encüme
ninin teklifi vardır. Encümen tarafından vaki olan 
müstaceliyet teklifini kabul edenler ellerini kaldırsın... 
(Gürültüler) Müstaceliyetini kabul etmeyenler ellerini 
kaldırsın.. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Her
kesin elbisesi üzerinde, müstaceliyete lüzum yoktur. 

REİS — Müstaceliyeti kabul edilmemiştir. 
RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarı Sahip) — Çün

kü şıklığa taallûk ediyor. 

Takrirler 
/. — M araş Mebusu Abdülkadir Bey ve rüfekası-

nın; İstikrazı Dahilî güzeştelerinin Osmanlı Bankası 
olmayan yerlerde badema Ziraat Bankalarınca da te
diyesi esbabının istikmaline dair temenni takriri 
(4/115), 

REİS — Başvekâlete havale edilmiştir. 
2. — Saruhan Mebusu Kemal Beyin; Memaliki 

ecnebiyeden ithal olunan lâstik tabanlı ayakkabıların
dan tarifenin hangi maddesi mucibince Gümrük Res
mi alınması lâzımgeldiğinin tefsiri hakkında takriri 
(3/237) 

REİS — Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye 
encümenlerine havale edilmiştir. 

3. — Malatya Mebusu Nedim Beyin; Sultansuyu 
Çiftliğinin numune Ziraat {Mektebi ve numune çiftli
ği halinde işletilmesi hakkında (4/116) numaralı tak
riri, 

REİS — Başvekâlete havale edilmiştir. 
4. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Bey ve rüfe-

kasının; Boğazlıyan Kazasına merbut Büyük Kışla 
karyesi ahalisine emvali metrûkeden Çakmak köyü
nün bedeli misliyle tefviz edilmesine dair (4/119) nu
maralı temenni takriri, 

REİS — Başvekâlete havale edilmiştir. 
5. — Rize Mebusu Ali Beyin; Yunanistan'dan ge

len mübadillerin ellerindeki vesaik rumca olduğundan 
İzmir İskân dairesinde bulunup, memuriyeti lâğvedi
len mütercimin ipkası temenniyatına dair (4/114) nu
maralı takriri, 

REİS — Başvekâlete havale edilmiştir. 
6. — Rize Mebusu Ali Beyin; Rize'de, Karadere-

de bulunan kırk odalık kârgir medresede leylî mektep 
tesisi hakkında (4/118) numaralı temenni takriri, 

REİS — Başvekâlete havale edilmiştir. 
7. — Saruhan Mebusu Ethem ve Kemal Beyle

rin; Salihli'den Borlu'ya bir hat temdidine dair (4/117) 
numaralı temenni takriri. 

REİS — Başvekâlete havale edilmiştir. 
Azayı Kiram Muamelâtı 

/. — Sinop Mebusluğuna intihap olunan Recep 
Zühtü Beyin, intihap mazbatası, 

REİS — Üçüncü şubeye havale edilmiştir. 
2. — Bursa Mebusluğuna intihap olunan Nurettin 

Paşa hakkında ikinci şube mazbatası, 
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REİS — Okunacak : 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Paşa Haz

retleri! Usul hakkında söyleyeceğim, 
REİS — Şimdi okunur, bundan sonraki celsede 

müzakere edilebilir. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Tab ve tev

zi olunur, sonra müzakere olunur. 
REİS — Usul hakkında başka söz isteyen varsa 

söz vereyiirn. (Hayır sesleri). Mazbatayı okuyoruz : 

Bursa'da münhal olan mebusluğa namzetliğinli 
vazeden Şurayı Askerî Azasından Ferik Nureıttlln Pa
şanın Heyeti Umurriiyeden şubemize havale edilen 
mazbatası Nizamname! Dahilinin maddei mahsusa-
sına tevfikan intihap edilen Encümeriiımlize tevdi edil
di. 

Encümenimiz Azasınidan Niğde Mebusu Galip Bey 
burada bulunmadığı cihetle dördümüz içtima ve maz
batasını tetkik eyledik. 

İşbu mazbatayı taltbik eden heyet, mebusun inti
habı içfin lâzım gelen evsafı kanunüyeyi haiz olmadığı 
mütelâas'iyle göndermiştir. 

Nurettin Paşanın; muharrer ifadesinde kendisinin 
eîyevm Şurayı Askerî azalığmı muhafaza ettiği beyan 
ed'ilmiş olmasına göre 17 Kânunuevvel 1339 tarihli 
kanunda mensubini askeriyeden mebus olmak isıti-
yenler hakkındaki mevadı mahsusaisının tetkikinin en-
cümenimizce ifası ve ademi ifasında tesavi ve mama
fih mazbatanın muallel olduğunda ekseriyet hasıl ol
muş olmakla şubeye arz olunur. 

Adana 
Mehmet Kemal 

Dersim 
Mazbatanın muallet olma
dığı fikrindeyim ve mebus
luğu muvafıkı kanun oldu

ğu mütalâasındayım. 
Feridurt Fikri 

Kastamıonu 
AE Rıza 

Türkiye 
Büyük Miillet Meclisi 

İk'inoi Şube 
9 Karar 

Riyasetti Celileye 
İ'kİTici Kolordu Kumandanı Alî Hikmet Paşanın 

vuikuu iisiüfas'iyle inMlal eden Bursa Vilâyeti Mebus
luğu için Ferik Nurettin Paşanın intihap edİMğİnli 
mübeyyın mazbata RiyaSettü Celileden şubemize hava
le edilmekle Nizamname! Dahilinin yiirmli'yed'ind m'aid-

İzmit 
İbrahim 

Mebusu 
Süreyya 

Ankara 
8 . 1 . 1341 

desi mucibince teşkil edilen encümeni mahsusa tevdi 
eidîUmiş idü. 

Mtezkûr Encümenin 4 Kânunusatti 1341 tarihi ic-
timaıhda dyevm Şurayı Askerî azalığmı muhafaza 
edfen Nurettin Paşanın intihabı 19 Kânunuevvel 1339 
tarihli kanuna mugayir olması halsabiyle mazbataî in-
tihabiyenin muallel olduğuna dair ekseriyetle tanzim 
ettiği mazbata ile evrakı inftihabiye bittetkîk müzake
resi keyfiyet edildi. 

Netice! tetkükatta Heyeti Teftişıyen'in mazbataî in-
tihabiyeyi tali! etmeksizin tanziim ve yalnız merasi
mi kanun'iyeyli itmam için mazbata zürin'i iımza İle 
mükellef olan Meclisi İdarei Vilâvetan intihabı va
ki! kanuna muhalif gördüğünü zikrettiği anlaşılmış
tır. Bu hale göre Nurettin Paşanın intihabında kanu
na muvafakat ve ademli muvafakat olup olmadığını 
taylin için cereyan eden müzakeratta muvafakatim 
ilddia eden muhtelif aza mddarı talil olan 19 Kânunu
evvel 1339 tarihli kanunun (birindi) «Berrî ve bahrî 
ve Jandarma sunu'fu muhtelife erkân, ümera ve za
bıtan ve bilumum mensubini askeriyeden hakkı isti
fayı haiz olmıyanlarla isitifa ve tekaüt hakkını haüz 
olup, dntihabatı umum'iyen'in ilânından itibaren niha
yet ongun zarfında usulen istifa Ve tekaütlüklerim" ta
lep etmiyenler Türkiye Büyük Millet MeclM Azalı-
ğtna intihap olunamazlar., 

Aksi takdirde bu intihap keenlemyelkün addolu
nur» maddesindeki «intihabatı umumüye» «ve ilân» 
mefhumlarına istinat ederek «listiifa ve talebi takaüt»-
keyfiyetinin ancak tecdidi intihap üzerine vuku bu-< 
lac'ak umumî intihabata maksur ve münhasır olduğu
nu dermeyan ettikten sonra bu inltihap gibi mevziî 
İntihaplarda esasen «(ilân noktasına itina edlilmemesi 
ve inihlilal vukuu üzerine hemen intihaba mübaşeretle 
'istifaya imlkân bırakılmaması ihtimalinin mevcut ol
ması bu mütalâayı müeyyüt bulunduğu ve binaena
leyh «listifa ve talebi tekaüt» hükmünün ancak üçün
cü Büyük Miillet Meclisi intihap olunurken nazarı 
dikkate alınmak lâzım geleceği ve devrei intihabiye 
ortasında intihap olunanların mebusluk müddetleri 
seleflerinin itmam müddetine münhasır kalması dahi 
bu intihapların umumî olmadığım göstermesÜ hase
biyle «intlihabatı umumiye mefhumuna ithal oluna-
mıyacağı ve eğer birinci madde mevziî intihaplara 
şâmil olsa : 

Mezkûr kanunun ikinci «birinci ve Mncİ Türki
ye Büyük Mlilîet MeclMnde aza bulunmuş olan ve 
bulunan bilûmum erkân, ümera, zabütan ve mensu-
binü askeriyenin hukuku müktesebe! askeriyeleri ye 
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.kıdemleri.,mebusluk müddetfınce dahi mahfuz olup, 
devrei inlıi'haibÜyenin hitamında veyahut devrei int'i-
hâbiye esnasında mebusluktan istifaları halinde me
bus olmazdan evvel sicillerine göre muamele görür
ler» maddecinde ikindi Türkiye Büyük Mlillet Mecl
isinde bulunan asker mebuslara bahşolunan istisnaiye-
ti yeni geleceklere şâmil olamaması yüzünden aynı 
devrei intİha'biyede ve bir sakaf altında yanyana bi
ri haizi. istisna'iyet yani imtiyazlı, d'iğerli imtiyazsız 
iki nevi asker mebus bulunmak gibi adalet ve mü
savat mefhumlariyle gayri kabili telif bir muameleye 
mahal Verilmiş olacağı ve esasen meclise bugün ge
lecek olan herhangi bir zat ikindi Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Azasından olacağına göre onun mez
kûr ikinci maddenin hükmünden istisnası muhalifi 
kanun bulunacağı ve bilhassa 19 Kanunuevvel 1339 
taıli'hli kanunun meriyet Teşkilâtı Es asliye Kanunu
nun neşrinden sonra ancak mezkûr kanuna tezyil edi
len m'addei muvakkate ile temin edilmiş olup, «Tür
kiye Büyük Millet Meclisine intihap edlilen ve edile
cek olan bilumum mensübİrii askeriyenin tabi olacak
ları şerait hakkındaki 19 Kânunuevvel 1339 tarihli 
kanun ahkâmı bakidir» den ibaret olan bu madde ise 
K/ıntiihap ddilen ve edilecek olıan» kaydliyle sonradan 
mebus olacaklar için de iklindi maddenin hükümden 
d'slt'ifadeye müsadebahş bulunduğu ve elhasıl ikmali 
müddete münhasır mevziî intihaplar için kanun sa
ki t olduğundan müntehiplerin arzu ve iradesiyle hu
sule gelmiş olan emri vaklii ihmalden iste imal etmek 
evlâ olduğu hususlarını müdafaten ityan ile mazbatai 
'iritihalbiyenin tasdikine ve adem'i muvafakati il'er'i sü
ren azayı saire da'hi mebus intihap olunian Nurettin 
Paşanın elyevm Şurayı Askerliye memur muvazzaf as
ker olduğu evrakı m'evcude meyanmdaki müdafaa-
namesinden anlaşılmakla ve Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun madddi muvaklkatesiyle hükmü temin edilen 
19 Kânunuevvel 1339 tarihli kanunun balâda aynen 
mezkûr birinci maddesinde. 

(istifa ve tekaütlüklerini talep etmiyenler Türküye 
'Büyük Millet Meclisi Azalığına intihap olunamazlar. 
Aksi takdirde bu intihap keenlemyekün addolunur.) 
'diye muharrer olmasına ve Heyetli Teftişiyenin mual
lel addetmediği mazbatanın Meclisi Âlice her suretle 
.tetkÖkii Meclisin hukuku âliyesi ve hükmü kanun ik
tizasından bulunmasına ve intihap hakkında şikâyet 
olup olmaması bu hakkı âliye müessir olmıyacağı 
tabiî görülmesine ve kanunun birindi maddesindeki 
İntihabatı umumiye tabiri cüz'i veya külli meclis teş
riî intihabına matuf olduğu gibi intihabatı umumiye 
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tabiri bir kayıt vukuu ve ilâni keyfiyet intihabın bir 
cüz'ü lâyenfdki olmasına ve vazıı kanunun maksadı 
da'hi «orduya mensup zevatın siyasetle iştigalini mani 
ve şu suretle menafii âliydi vatanın siyanetine matuf 
'bulunmasına ve kanunu mezkûrun ikindi maddesinde 
«birinci ve ikinci Türkiye Büyük Müllet Meclisinde 
aza 'bulunmuş olan ve bulunan bilumum ilh..»1 den
mesi Meclisi Âlide filhal bulunanlara matuf olup, ka
nunun tedvin ve ilânından sonra her ne suretle olur
sa olsun dahil olacaklara da teşmiline mütehammil 
olmadığından sonradan geleceklere de «bulunan» de
nebileceğini tasavvur etmek ve Türkçenin tarzı be
yanına mİn'küllilvücuh mugayir görülmesine ve «mad-
dei muvalkkaite metninde. 

ı«Tüıkiye Büyük Millet Meclisine intihap ddilen 
ve edilecek olan bilumum mensubİni askeriyenin ta
bi olacakları şerait hakkındaki 19 Kânunuevvel 1339 
tarihli kanun ahkâmı bakidir» denmesli maksut olan 
kanunu zikre matuf olup, «edilecek» tabirinden hiç 
bir Zaman kanunun tedvininden sonra intii'hap «edile
ceklere hak bahşedilmek lâzım geleceği manâsı çıka
mayacağına ve filhakika Kânunuevvel 1339 tarihli 
kanunun iki hükmü ihtiva etmekte olup, birindi hük
mü birindi madlde ile Büyük MÜllet Meclisine intii'hap 
edilecek askerler hakkındaki şeraiti tayinden ve ikin
di hükmü ise ikindi madde ile kanunun tedvininden 
mukaddemi zaruretin intihap edilmiş olan asker me
busların hukuku müktesebesinü tespitten ve şu suret
le zarureti mliktarmca takdirden ibaret ve şeraiti in
tihap halkkmda kat'i hükmü muhtevi bulunmasına 
Ve bu hükmün de sarahaten «intihabatı umumiyenİn 
ilânından itİ'baren nihayet ongun zarfında usulen ta
lebi istifa ve tekaüdü» müstelzÜm olmasına binaen 
hükmü mezkûre riayet etmİyen Nurettin Paşaya ait 
mazbatanın rdddin'e taraftar olmaları ile kifayeti mü
zakere takriri üzerine reye Vaz olunan mazbatayı mez
kûre sekiz kabul reyine karşı on rey ile reddedilmiş 
ve bu hususta kararı katli itası Heyeti Cellileye ait 
bulunmuş olmakla arz olunur efendim. 

İki inci Şube) Reisi Kâtip 
İzmit Konya Mebusu 

Ahmet Şükrü Tevfik Fikret 
Türk'iyâ Büyük! Millet Meclisi 

Riyaseti Celiles/ine 
Bursa 

21' Kânunuevvel! 1340 
Bursa Mebusluğuna intihap edildiğine dair olan 

mazbata, Meclisi Âlice muamele! tasdikiyesii ikmal ve 
ifa ve neticesi tarafı adizaneme tebliğ ve inba bu-
yurulmak marızüyle leffen takdim kılınmıştır. 
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Mütekaddim mazbata salâhiyattar Heyeti Teftişi-
yece bilâkayıt ve şart musaddak bulunmasına ve 
Meclis İdarei Vilâyette muhterem ahalinin intihap 
gerdesi bulunan azaların da Heyeti Teftişiye ile aynı 
kanaatta olmalarına nazaran Meclisi İdarei Vilâyetin 
memur azasından beş zat tarafından dermiyan edilen 
mütalâa münasebetiyle maruzatı atiyede bulunmak-
lığıma müsadei riyaset penahilireni rica ederim; 

1 — Mebuslukla memurluk içtima edemiyeceğin-
den Meclisi Âlice mazbatanın muamelei tasdikiyesı 
icra buyurduktan sonra Şurayı Askeri azalığından is
tifa edeceğim tabiidir. 

2 — Meclisi İdarei Vilâyetteki memurlar tarafın
dan mevzubahis edilen 19 Kânunuevvel 1339 tarihli 
kanunun birinci maddesindeki «întihabatı umumiye» 

kaydı sarihine ve ikinci maddesinde şimdiki ikinci 
Büyük Millet Meclisinde bulunacak mensubini as
keriye vaziyetlerinin vazıh olmasına nazaran ve aynı 
devrei intihabiye dahilinde ve aynı mecliste mebus
luk eden askerlerin başka başka ve ayrı ayrı şeraite 
tabi tutulmaları varit olamıyacağı ve bilâkis müste-
bat ve müstehîl olacağı kanaatında bulunduğuma bi
naen Büyük Millet Meclisinin ikinci devrei intihabi-
yesi cümlesinden olan ve onun mütemmimi ve 
mabadı bulunan intihabında, başkaca bir muamele 
ifasına lüzumu kanunî görülmemiş olduğunu ve ma-
haza Meclisi Âlinin emir ve kararına ittiba tabiî bu
lunduğunu maalihtiran arz eylerim efendim. 

Ferik 
Nurettin İbrahim 



Mebus nam
zedinin ismi 

Nurettin 
Paşa 

M
em

ur
iy

et
 v

ey
a 

sa
na

tı 
Fe

rik
 

T
ar

ih
 v

e 
M

ah
al

lî 
ve

lâ
de

ti 
12

89
 

B
ur

sa
 

N
üf

us
ta

ki
 m

ah
al

lî 
ka

yd
ı 

B
ur

sa
 

Her kazadan aldığı rev miktarı 

M
er

ke
z 

ka
za

sı
 

Ti* 

O
rh

an
el

i 
ka

za
sı

 

8 

M
us

ta
fa

 K
em

al
 P

aş
a 

ka
za

sı
 

64 

K
ar

ac
ab

ey
 k

az
as

ı 

1 

M
ud

an
ya

 k
az

as
ı 

0 

G
em

lik
 k

az
as

ı 

23 

O
rh

an
ga

zi
 k

az
as

ı 

6 

M
ec

m
ua

n 
al

dı
ğı

 re
y 

m
ik

ta
rı

 

236 

Evvelki devrei intihabi-
yede Mebusluğa inti
hap olunup olunmadı
ğı, olunmuş ise hangi 
tarihte intihap olundu
ğu. 

İntihap olunmadığı 

Türki 
Mecli 
habın 
lunup 
bulun 
tasrih 

Yoktu 

ikinci Kolordu Kumandanı Ali Hikmet Paşanın; istifasıyle inhilal eden Bursa Sancağı Mebusluğu için mülh 
1 İntihabı Mebusan Kanununun tayin ettiği usul ve şeraiti kanuniye dairesinde icra kılman intihabat neticesini mü 

£ yeti teftişiyelerinden mürur eden muzabıtta münderiç âra ledettasnif Faıik Nurettin Paşanın iki yüz otuz altı rey 
| hakkuk etmiş olmakla Bursa Mebusluğuna intihap olunduğunu mübeyyin işbu mazbata bittanzim bir nüshası Hüda 

tevdi kılındı. 17 Kânunuevvel 1340 . 
Heyeti Teftişiye Azasından Tevfik Mehmet Ah* ismail Salim Hasan H 

Süleyman Kemal Murat Hakkı Hasan Tahsin S 

Heyeti Teftişiye ve Belediye Reisi Hüdavendigâr Meclisi îdarei Vilâyeti 
ibrahim Ethem 



İkinci Kolordu Kumandanı Ali Hikmet Paşadan inhilal eden Bursa Mebusluğu için icra kılınan intihabat netic 
dan Ferik Nurettin Paşanın ihraz ettiği ekseriyeti âra Heyeti Teftişiyenin balâdaki mazbatasında gösterilmiştir. Anca 
rihli kanunun birinci ve ikinci maddelerindeki sarahate tevfikan müşarinileyhin askerlikten istifa ve tekaüdünü tale 
lunduğundan namzetliğinin ve mebusluğunun kanunî olup olmadığının Büyük Millet Meclisince tetkiki iktiza ed 
mazbata tanzim kılındı 20 Kânunuevvel 1340. 

Bursa Valisi Müftü Defterdar Vekili Tahrirat Müdürü Maarif Müdürü 
Kemal Bu hususta söz Büyük Millet Meclisi- Mehmet Ali Haydar 

nin olduğu kanaatindeyim. 
Ahmet Fahri 

Ziraat Müdürü Sıhhiye Müdürü Aza Aza Az 
Kemal Heyeti Teftişiyede tasdik eylemiş ol

duğumdan burada tasdikinde mazu
rum. 
Salim 
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REİS — Efendim! Mazbatayı başka bir celsenin 
ruznamesine alacağız. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Gelecek 
celseye. 

REİS — Nizamnamede «Başka celsenin ruzname-

2. — SUALLER, 

REİS — Sualler ve cevaplara geçiyoruz. 
5. — Diyarbekir Mebusu Zülfü Beyin; Ermeni Ko

mitelerinden, gizli olarak Türkiye'ye dahil olan bazı 
eşhas hakkında Hariciye ve Dahiliye Vekâletlerinden 
suali ve Dahiliye ve Hariciye Vekilleri Cemil \ve Şük
rü Kaya Beylerin cevapları : 

Riyaseti Celileye 
Ermeni Komitelerinin gâhibigâh bir takım teşeb-

büsatı lâinanede ve suikast tertibatında bulundukları 
bir kaç aydan beri matbuatta görülmektedir. Ezcümle 
Bulgaristan'da bu maksatla yeni bir komite teşekkül 
ettiği gibi geçenlerde bir kaç Ermeninin Alman sey
yahı vesair sıfatlarla Adana'da, Mersin'de ve Konya' 
da dolaştıkları yine gazetelerin havadisi sırasında na
zara çarpmıştır. Bu havadisin derecei mevsukatı ne
dir, Hükümet ne gibi tedabir ittiha etmiştir? Hariciye 
ve Dahiliye Vekili Muhteremlerinin şifahen izahat 
vermelerini rica ederim. 

Diyarbekir Mebusu 
Zülfü 

REİS — Cevap verecek misiniz? 
HARİCİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY (Men

teşe) — Dahiliye Vekili cevap versin. Ondan sonra 
berildeniz cevap vereceğim. 

REİS — Dahiliye Vekili için cevap verecek misi
niz? 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekfurdağı) 
— Efendim! Sual takriri üç meseleyi ihtiva ediyor. 
Birincisi Bulgaristan'da ermeni komiteleri teşekkül 
ettiğine ve bu teşkilâta mensup bazı ermenilerin Tür
kiye dahiline girip bazı habaset yapmak ihtimalleri 
mevcut olduğuna da*ir gazetelerim yazdığı havaldi-islerdir. 
Mesele, gazetelerin izam etekleri /k'a'dar olmamakla be
raber bu gibi ahvale karşı bazı takibat vardır. Fakat 
zabıta takibatım işkâl etmemek için fazla tafsilattan 
af buyurmanızı istirham ederim. 

İkincisi: Alman seyyahı kıyefetiyle Mersin'e bazı 
adamların gittiğini ve bunların icra edilen tahkikatta 
ermeni oldukları anlaşıldığını ve İstanbul'a gönderil
diklerini gazeteler yazmıştı. Filhakika Mersin'de kal
dırım üzerinde açlıktan şikâyet eden bir kaç kişiye te- j 

sine alınır» deniyor. Binaenaleyh gelecek içtimain ruz
namesine alacağız. 

RECEP BEY (Kütahya) — Gelecek celse mi içti
ma mı Paşa Hazretleri? 

REİS — Gelecek içtimaa yani bugün olmaz. 

CEVAPLAR 

sadüf edilmiştir. Fakat bunların bir çok emsali görül
düğü veçhile, Almanya'dan yayan kalkarak devri 
alem seyahati yapmak isteyen iki kişiden ibaret oldu
ğu anlaşılmıştır. Parasızlıktan dolayı Mersin'den İs
kenderun'a doğru bir kayıkla geçmişlerdir. Ellerinde
ki vesait ve kendi haklarında yapılan tahkikat anasıl 
Alman olduklarını ispat etmiştir. Matbuatın yazdığı 
veçhile bunlar İstanbul'a filân sevkedilmemişlerdir. 

Diğer bir kısım daha vardır. Harbi Umumî zama
nımda islâm olmuş ve Ya'kup tesmiye edilm!iş bir genç 
her ne sebepten olduğu meçhul olarak Adana'ya av
det etmiş, ve validesi İstanbul'da olduğundan valide
sine müslim olduktan sonra aldığı nüfus kâğıdını za
yi ettiğinden dolayı bir nüfus kâğıdı göndermesini 
yazmış. Kendi ismi Artinoğlu Agop olduğu halde va
lidesi Karabet Oğlu Agop ismiyle yazılı bir nüfus kâ
ğıdı göndermiş. Bu nüfus kâğıdı eşkâline de tevafuk 
ettiği için Adana'dan İstanbul'a giderken Konya'da 
hüviyetinden şüphe etmişler ve tahkikat yapmışlar ve 
tahkikatın ikmali için kendini mahfuzen Adana'ya 
sevk etmişler, Adana'ya ne suretle geldiği ve nüfus 
kâğıdını ne suretle getirdiği hakkında tahkikat devam 
etmektedir. Bu suallerin cevabı bukadardır. Başka bir 
şey yoktur. 

HARİCİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY 
(Menteşe) — Efendim! Bendenize müteveccih olan 
kısım da refiki muhteremim (kürsüye sesleri) Efen
dim! Bendeniz de refiki muhteremim Cemil Beyefen
dinin söylediklerini teyitten başka söylenecek bir söz 
olmadığı kanatindeyim. 

ZÜLFÜ BEY (Diyarbekir) — Efendim! Hüküme
tin beyanatını dinledim. Bundan sonra hükümetin mü
teyakkız bulunmasını temenni ederim. Matbuatın bir 
kaç aydan beri (işitmiyoruz sesleri) Matbuat birkaç 
aydanberi İsviçre'de, Bulgaristan'da, İtalya'da Türki
ye ricalini öldürmek için Ermeniler tarafından komi
teler teşkil edildiğini ve kongreler aktettiklerini yazı
yor. Tabiî Türk milleti, bu gibi teşebbüsatı istihfaf 
edecek derecede müteyakkızdır. Ermeni milleti bilme
lidir ki bu tedbirlere karşı tedbir alınmıştır. Ve her 
tesirin bir aksi tesire müsavi olacağını bilmelidir. Ve 
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bundan böyle her hangi bir Tiirke yapılacak bir sui
kasttan dolayı bütün Ermeniler mutazarrır olacak
lardır, bunlardan gerek kendileri ve gerek yatakları 
ceza göreceklerdir. Ve bu ceza yalnız fertlere kalma-
mamalı, cemaatlere kadar iktisabı şümul etmelidir. 
Maruzatım bundan ibarettir. 

6 — Eskişehir Mebusu Mehmet Arif Beyin; ordu
da daimi küçük zabitan istihdamına dair Müdafaai 
Milliye Vekâletinden suali ve Müdafai Milliye Vekili 
Ali Fethi Beyin şifahi cevabı 

REİS — Sual sahibi yoktur. 
RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Suali bendeniz ta-

kabbül ediyorum. 
REİS — Cevap verecek misiniz? 
MÜDAFAA! MILLÎYE VEKİLÎ ALÎ FETHI 

BEY (İstanbul) — Cevap vereyim. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Sual takab-

bül edilemez sual, sahibi olmazsa talik edilir. İkinci 
defada yoksa sakıt olur. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ 
BEY (İstanbul) — Müsaade buyurulursa cevap vere
yim efendim. Ordu kadrosunda daimî küçük zabitan 
vücuda getirmek Müdafaai Milliye Vekâletinin um
desidir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Sonra fena 
bir çığır açmış olacağız. Lâyihai Kanuniye tekabbül 
edilir. Sual tekabbül edilmez. 

MÜDAFAA t MİLLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ 
BEY (Devamla) — Efendim! Bendeniz meseleyi ten
vir için arz edeceğim. Ve bunda bir mahzur görmü
yorum. Malûmu âliniz orduda hizmeti askeriyenin 
müddeti birbuçuk seneye indirilmiştir. Birbuçuk sene 
müddetini ikmal eden her asker terhis olunacaktır. 
Bu meyanda ordunun talim ve terbiyesini zâbitana 
mühim bir surette muavenet etmekte olan küçük za
bitan da birbuçuk sene hizmet ettikten sonra terhis 
olunur. Yani, çavuş, Başçavuş.. Bunlar da birbuçuk 
sene hizmetlerini ikmal ettikten sonra terhis olunur. 
Bu suretle ordunun kadrosunda mühim bir uzuv olan 
küçük zabitan daimî surette mütehavvildir. Bunun 
talim ve terbiye noktai nazarından mahzurlu olduğu 
aşikârdır. Hiçbir Müdafaai Milliye Vekili yoktur ki 
orduda daimî surette bulunacak olan küçük zabitan 
kadrosunu vücuda getirmek cihetini iltizam etmesin. 
Binaenaleyh, Müdafaai Milliye Vekâleti bunu iltizam 
etmektedir. Ve bunun için de bir kanun müsveddesi 
ihzar ve heyeti vekileye takdim etmiştir. Bunun mü
zakere ve intacı, yalnız bir müşkülâtı daidir. O da ı 
ciheti maliyesinin temini meselesidir. Küçük zâbitanı, j 

birbuçuk sene ifayı vazife ettikten sonra ayrıca ordu
da istihdam edebilmek için kendilerine kâfi miktar
da maaş vermelidir. Hiç olmazsa yirmibeş, otuz lira 
maaş vermelidir. Bunun yekûnu ise mühim bir mik
tara baliğ olacaktır. Binaenaleyh ciheti maliyesi iti
bariyle müşkülâtı dâî olan bu teşkilâtı tetkik etmek 
üzere bendeniz Maliye Vekiline tevdi ettim. Eğer bu
nun imkânı malisi bulunacak olursa Müdafaai Mil
liye Vekili sıfatiyle bendeniz bundan fevkalâde mes
rur olacağım. Fakat imkânı malisi bulununcaya ka
dar da intizar etmek zarureti vardır. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim! 
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim! 

Nizamnamei Dahiliye tamamen muhaliftir. Fena bir 
çığır açıyoruz. 

REİS — Efendim! Nizamnamede sual tekabbül 
edilemez diye bir sarahat yoktur; edilir diye de bir 
sarahat yoktur, meşk uttur. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Paşa Haz
retleri Nizamname diyor ki, sual sahibi iki defa bu
lunmazsa sual sakıt olur. Binaenaleyh bundan sualin 
iekabbül edilemeyeceği vazıhan anlaşılıyor. (Nizam
name sarihtir sesleri). 

REİS — Efendim! Vekil Beyefendi söyledi. Mec
lisi Âli dinledi. Meclisi Âli suali dinlemiş olmakla 
suaîe cevap verilmiş demektir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Makamı 
Riyaset bir kanunu; bir nizamnamei tefsire salâhiyet-
tar değildir. O hak Meclisi Âlinindir, tefsir edemez
siniz. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ 
BEY — Efendim! Bendeniz Meclisi Âlinin ruzname-
sini iki gün işgal etmiş olan bu mesele hakkında Mec
lisi Âlinin tenevvür etmesi için birkaç söz söyledim. 
Yoksa sual sahibi iki defa bulunmadıktan sonra sua
lin sakıt olacağı, nizamnamenin ahkâmı sarihası ikti
zasındandır. Binaenaleyh suali kabul edemezler. 

REİS — Zatıâliniz suale mi cevap verdiniz? 
MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ 

BEY (İstanbul) — Suale cevap verdim veya arz etti
ğim gibi ruznameyi birkaç günden beri işgal eden bir 
mesele hakkında Heyeti Celileyi tenvir ettim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Yanlış he
sap Bağdat'tan döner. 

ALİ SURURİ EFENDİ (Karahisarı Şarki) — 
Efendim! Nizamnamenin o maddesi geçen sene ma
lumu âlileri tadil olundu. Sahibi sual bulunmazsa bir 
defaya mahsus olmak üzere başka bir içtimaa talik 
olunur, ikinci defa bulunmazsa o zaman takrir sakıt 
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olur. Demin, zannediyorum muhterem arkadaşlardan 
biri takriri tekabbül etmişler. 

Halbuki kaM'i tek'abbül olan takrirler sual takrir
leri değil, iısitizah takrirleridir. Sual takrirlerinin sa-
hlM bulunmaz veya geri alırsa kabili tekafobül oldu
ğuna dair riizamnaimede bir şey yoktur. FetıbJi Beye-
fendinin izahatı ancak mevzuun dhemmiye'ti itibariyle 
Heyeti CeSileniz malûmat kabilinden dinlemiş olabilir. 
Ve böyle olmak lâzımdır. Yoksa herhangi bir kanu
nun veya nizamnamenin ahkâmı böyle vakit vakit ih
lâl edilirse elbette doğru olmaz. Eğer herhangi b'ir 
kanun veya nizamname sakatsa onu usulü dairesinde 
ıslah etmek lâzımdır. (Doğru sesleri). Şu hailde He
yetli Celiilenizden rica ediyorum. Nizamnamenin o 
maddesine riayetle alelusul sualin cevabını ikinci bir 
içtimaa tehir buyurunuz. 

REİS — O halde, Fethi Beyefendi! Sahibi sual 
bulunduğu zaman tekrar cevap vermek üzere bu su
ali tal'ik ediyorum. 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKİLI AL! FETHÎ 
BEY (İstanbul) — Bu, zannedersem ikindi içtimaa 
talik olunmuş bir sualdir. Binaenaleyh üçüncü içti
maa talik edilemez ve bu itibarladır kî, bendeniz me
seleyi, tenvir için, Meclisi Âlüye arzı iz&h'at eittim. 

REİS — Sual, birindi defa talik edilmiştir. Bina
enaleyh gelecek içtimaa tehiir ediyoruz. 

7. — Diyar be kir Mebusu Zülfü Beyin; Tıp Fakül
tesinin Haydarpaşa'dan İstanbul'a nakli esbabı hak
kında Maarif Vekâletinden suali. 

REİS — Maarif Vekili Bey mevcut değildir. Gele
cek içtimaa tehir ediyoruz. 

8. — Rize Mebusu Ali Beyin; 6 Şubat 1340 ta
rihli kanunun dördüncü maddesi mucibince Rize'de 
tespit edilen gars mıntıkası miktarına vesaireye dair 
Ziraat Vekâletinden suali ve Ziraat Vekili Hasan 
Fehmi Beyin şifahî cevabı : 

REİS — Sual okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Ziraat Vekilli Muhteremi Beyefendi;den atideki su

allere celseü aleniyede şifahen cevap vermesini rica 
ederim. 

1. — 6 Şubat 1340 tarihli kanunun dördüncü mad
desi mucibince Rize'de ne miktar gars mıntıkası tes
pit edtlimişltiir? 

2. — Garsİyat mıntıkası için tespit edilen fındık, 
mandaiin fildanları veya bu fidanları satın almak için 
lâzım geiten meblâğ gars için muayyen olan zamanda 
gönderilmliş midir? 

3. — Mezkûr kanunun tamamii tatbiki 1341 büt
çesinin tanziminde nazarı dikkate alınmış mıdır? 
6 . 1 < 1341 

Rize 
AJÜ 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Gü
müşhane) — Efendim! 6 Şulbat 1340 tarihli kanun 
mucibince Rize ve havaisinde fidanlık, tesisü ve bazı 
kızılağaç ormanlarının muayyen aksamının bahçe ha
i n e kalbi hususunda Vekâlet, Ziraat Müfettiş1! Umu-
misini mahalline gönderdi. Lâzım gelen tetkİkatı icra 
e'Jtlirdi. Rize Kasabası civarında fidanlık bahçesi ol
mak üzere yetmiş dönümlük bir bahçe istiımlâk etti. 
Aynı zamanda daimî olmak üzere bir bahçıvan mü
tehassısı memur etti. Ahaliye ait karaağaç.. 

ALİ BEY (Rize) — Kızılağaç. 
ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (De

vamla) — Kızılağaç ormanlarının muayyen olan 
•meVkiiniin tayin ve tespiti muamelesi de hitam bul
du. Gerek Müfettişi Umuminin ve gerek Rize Vali
sinin gösterdiği lüzum üzerine tevaıihi muhtelif ede 
yirmisekiz bin ikiyüzelli üra tahsisat gönderildi. 1341 
bütçesinde de yine bu mesele nazarı dikkate alınmış
tır. 

Bütçede bu husus için lüzumu kadar tahsisat var
dır. Mesele takip olunmaktadır. 

ALİ BEY (Rize) — Efendim! Vekil Beyefendi
nin (işitemiyoruz sesleri) söylüyeceğİm efendim, se
slim kâfi miktardadır. Efendim, Vdkii'l Beyefendinin 
sualime verdikleri cevapları beni tatmin eifcmemliş'tir. 
Sualimde demiştim ki, bu fidanları satm almak için 
lâzım gelen meblâğ gars içlin muayyen olan zamanda 
gönderilmiş midir? Sualim budur. Bunu tavzih etsin
ler kâfi. 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Gü
müşhane) — Efendim! Kanun Şubatta çıktı ve Şu
batta Ziraat Vekâletine tebliğ edildi. Ziraat Vekâle
ti 21 Nisan da ilk havaleyi vermeye başladı. Yani 
ilkbaharda garsiyat zamanı geçmişti. Binaenaleyh bu 
'tarihlerde tetkik at ile, keşfiyat ile ve lâzım gelecek 
tedabirle iştigal edilmiştir. Fakat paranın ikiyüzelli li
rası 21 Nisanda, yed'ibin lirası 8 Mayısta ve beşbin 
lirası 15 Mayısta ki, bunlar muhtelif yerlere gönde
rilmiştir. Fidan mubayaası için orialtıbin lirası da 
Kânunuevvel içerisinde gönderildi. Binaenaleyh zaten 
bu sene için gars zamanı henüz geçmemiştir. Birinci 
sene, malumu âliniz. Oraya fen memuru gid'ip tet-
k'katmı yapıp fidanlık için lâzım gelen araziyi istim
lâk e'ütikiten sonra tedbir almak lâzım gelirdi. Binae-

_ 98 — 
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naieyh, Temmuzda, Ağusitosda, Teşrinlerde eşcar 
gars olunamaz. Ancak, bu sene garsiyat yapılacaktır 
ve bu sene için de istedik leri para tamamen gönde-
r!ilm'iş!tlir. 

ALÎ BEY (Rize) — Fındık garaiyatı Teşrinisanide 
olur. (Kâfi sC'Sbni) 

9. — Malatya Mebusu IReşit Ağanın; Urfa Vali
liğinden mazul İzzet Bey hakkında Dahiliye Vekâle
tinden suali ve Dahiliye Vekili Cemil Beyin şifahi ce
vabı : 

REİS — Sual okunacaktır. 

Rüyasei!? Celileye 
Dahiliye Müsteşarlığı Vekâletine Urfa Vilâyetin

den münaz'il İzzet Beyin tayin edilmekte olduğu an
laşılmıştır. Azledilen ve hakkındakli evrakı tahkik'iye 
muamelesi de geçerek tekemmül eylemiyen j 
ve henüz cevazı istihdamına dahi karar verilmemiş 
olan bir memur Vekaleit Müslteşariığına nasıl tayin 
eidiilıyor? Dah'i'lİye Vekili Beyefendinin şifahen cevap 
vermesini rica ederim. 7 Kânunusani 1341, 

Malatya 
Reşit 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağ) — 
Efendim! Urfa Vilâyetinden id'ardten azledilen İzzet 
Beyin Nisan 1340 tarihinde cevazı istihdamına Heye
ti Veik'ifece karar verilmiştir. 

Fakat Urfa Vilâyetinde bulunduğu zamana ait 
Mülkiye MüMIt'işleri tarafından yapılan tahkikat hak
kında Meclisi Âl'i Muhakemat Encümeninde bir me
selesi vardır. Muhakemat Enciimen'ince yapılan tah
kikat neticesinde men'i muhakemesine karar veril-
rrriştiir. Ve mesele Muhakemat Heyetine tevdi edil
miştir. Muhakemat Heyetinde de evrakı henüz intaç 
Edilmediğinden dolayı Vekâletçe bir memuriyete ta
yinine dair bir muamele geçmemiştir. 

REŞİT AĞA (Malatya) — Efendim! Dahiliye Ve
kili Muhteremi Cem'il Beyefendinin beyanatına te
şekkür öderim. Ancak bu İzzet Bey hakkında biraz 

1. — Pamuk mahsulüne arız olan haşeraiın imha
sı hakkında Başvekâletten mevrut (1/542) numaralı 
kanun lâyihası ile Ziraat, Muvazene i Maliye ve Ad
liye Encümenleri mazbataları : 

REİS — Sekizline! maddeden müzakerelere devam 
ediyoruz. 

maruzatta bulunacağım : Bu İzzet Bey Urfa'da Val'i 
'iken, Karakeçi Aşiretinden bir katlil vukuu bulmuştur. 
(İşitemiyoruz sesleri) Ve katlil hakkında takibat yap
mak vazifei asliyesi id'i. Ondan dolayı bu Karakeçi 
Aşiretinin yetmiş,' seksen evini yağma etmiştir. Ve 
bunlar da dinlememişlerdir. İki aşiret yekdiğerine kı
yam eitmişîir. Bu aşiret efradından bir kısmı hudut 
haricindedir. Diğer bir kısmı da S'ivasta mevkuf yatı
yor. (GürüM'i'er) Bu vakadan dolayı İzzet Bey hak
kında tahkikat yapılmış. 

CAFER TAYYAR PAŞA (Edirne) — Efendim! 
Bendeniz Dİyarfcekİr'de bizzat Kolordu Kumandanı 
idim. İzzet Bey bendenize bir takrirle müracaat et
miştir ve asker kuvvetliyle yapmıştır. Çete kuvvetiyle 
yapmamıştır. İzzet Beyin katiyen aşiretler hakkında 
böyle bir şeyi ydktur. 

REŞİT AĞA (Malatya) Devamla — Efendim! 
Müsaade buyurunuz. Tetkiki Muhakemat Heyetinde 
Men'i muhakemesine karar verilmiş ve Memurin Mu
hakemat Encümen1.'nce karar verilmcırniştÜr ve cevazı 
islihdam kararı almamıştır. Zaten verdiğim takrirde 
Dahiliye Vekili Cemil Bey'in nazarı dikkatini celpet-
mök içindir. Çünkü gayem muvaffakiyetini temenni 
etmektir. Kendisi beraat etse bile millet nazarında 
manen mahkûmdur. Binaenaleyh mahkûm olan bir 
şahsı böyle bir makama getirmek muvafık değildir. 

DOKTOR FİKRET BEY (Ertuğrul) — İzzet Bey 
mahkûm değiMİr. 

REŞİT AĞA (Malatya) Devamla — Bu, böyle
dir. Bugün cevazı iytihdam kararı almamıştır. Bun
dan dolayı nazarı dikkatini celbedenim. İdareten az
ledilmiştir. Buyurdular. Efendiler! Azil idarJi masla
hattandır. Onlar geçmiştir. O hükümeti sakıta zama-
nınela idi. O zaman geçmiştir. Şlmdü Cumhuriyet za
manıdır. Cumhuriyet zamanında icabı maslahat az
ledilmiştir demek olamaz. Bunlar geçmiştir ve ola
mayacaktır. 

REİS — Efendim! Müzakere edilecek mevada ge
çiyoruz. 

Madde : 8. — Yukarıdaki mevadda muharrer ce
zayı nakdiler, vilâyet ve kaza merkezlerinde belediye 
meclisleri ve nahiye merkezlerinde nahiye meclîsleri 
tarafından kabili temyiz olmak üzere hükmolifimr. 

Müddeti temyiz tebliğ tarihinden itibaren oribeş 
gündür. Şu kadar ki temyizi dava hükmün tehiri ic
rasını icap etmez, tahsil olunan cezayı nakdî neticef* 

4. — MÜZAKERE EDİLEN İMEVAT : 
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temyize kadar emanet hesabına alınır. İşbu cezayı 
nakdiyi vermekten imtina vukuunda belediye ve na
hiye meclislerinin hüküm mazbataları en büyük mül-
Ikiiye memurlarının İşaretli tahririyes'iiyle lieclittenffiz 
müddeiumumiliğe tevdi ve mabkeme'i asliyece bir 
güna muhakemeye hacet kalmaksızın Ceza Kanunu
nun 37 nci maddesine tevfikan derhal hapis cezasına 
tahvil ve infaz edilir. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Efendim! 
Maddede (şu kadar M temyizi dava hükmün tehirli 
icrasını icap etmez,) diyor. Cilhet'i cezaiyede k'aziyei 
muhkeme halini almamış olan biç bir hüküm icra 
olunamaz. Kaidei küllüyedir. Bu kaidei külliyeden ay
rılmak neden lâzım gelsin? Denecek ki, bu cürımün 
ehemmiyeti mahsusası vardır. Bir şeyde ehemmiyet 
vaıki cürüm olmuştur. 

Ve heyeti içtimaiye ona aitfı ehemmiyet etmiştir. 
Onun menbağı istilzam edilmiştir, binaenaleyh böyle 
mahiyeti ceza'iyeyi haiz efâl araisınida, bu noktai na
zardan bıir tefrik yapmakta hiç bir illet ve hikmet 
yoktur. Kaidei külliye, derin bir hikmeti içtimaiye 
ve cezaiyeye müstenittir. O da böyle bİdayeten veril
miş olan bir çok hükümlerde hata olmak itibariyle 
Ve bunlardan rücu edilebilmesi de türlü türlü mahzu-
tfatı istilzam eddbil'mesii melhuzatma binaen vazoiun-
muş müh'im bÜr kaidedir. Denilecek kî «'bu, paradır ve 
iade edilebilir»1 bir adamdan, hüküm, katiyet kes-
betmedikce cezaen para almak o adamın hem kendi 
malî muvazenesine ve her şeye her suretle iraisı zarar 
edecek bir mahiyeti cezaiye arzeder. Yani bir adam
dan velev icrayı muvakkat ile olsun para almak, o 
adama biir ceza vermektir. Bilâhare masumiyeti te-
beyyün etmiş olan bir adamın bu suretle duçar ol
muş olduğu mücazat, bu nükhet ne suretle telâfi edi
lecektir? 

Binaenaleyh efendiler! Usulü muihakematı cezai-
yemizde musarrah olan ve esasatı cezaiyenıİz haya
tında cidden büyük ve kıymetli olan ve heyeti ic'ti-
maiyenin teminatı hükükİye'si noktai nazarından gayet 
azlim bir mahiyet arz eden bu kaidei ihlâl eltmİyelim. 
Yani ciheti cezaiyede kazıy'di muhkeme halanı alma
mış olan hükümlerin icrası gibi şimdiye kadar misli 
igörülmem'iş yanlış bir çığır açmayalım, yanlış bir is
tikâmet almıyalım. Bu noktai nazardan bendeniz, 
«müddeti temyiz onbeş gündür. Şu kadarki temyizi 
dava hükmün tehirini icap etmez» fıkrasiyle bunu 
ih'errien taklip eden fıkranın tayyını teklif ve istirham 
ediyorum. 

ENCÜMEN NAMINA AHMET HAMDİ BEY 
l(Bozok) — Efendim! Bu meselede encümenin ekseri

yeti, pamuk mahsulâtına arız olan hastalığın izalesi
ne mütedair kanunun fevkalâde bir tedbiri müstelz'im 
olması hasebiyle fevkalâde bir hüküm vaz'ı lâzım 
geldiğine istinat etmiştir. Zaten belediye meclislerinSn 
cezayı "nakdî hakkında ita ettikleri kar'ar kaf'M'ir, ka
bili temyiz ve istinat değildir. 

'Belediye meclisleri kendilerine ait olan mesia'ilde 
'hükmettikleri cezayı nakdileri talep ederler. İst'iyfa 
edemezlerse müddeiumumiye verirler, kabili istinaf ve 
temyiz olma'maık üzere müddeiumumi derlhal hapse 
tahvil ve icra eder. Zaten bu s'alâhliyelt belediye mec
lislerine verilmiştir. Burada da verilen salâhiyet, bu
na muhalif değildir. Bu salâhiyeti Meclisi Âli de ka
bul etmiştir. Yalnız bu cezayı nakdi kalbfet temyiz is
tifa olunur. Ahiren ve temyizen kazanırsa verdiği pa
rayı geriye almak imkânı bevcuttur. Binaenaleyh 
fevkalâde bir vaziyet olduğu için ve zaten belediye
lerin hükmettikleri cezayı nakdî kararları kabili tem
yiz ve istinaf olmamak üzere bir ka'idei külliye ol
masına binaen bu kanunun yalnız tehiri icra usulü 
kabul edilmemiştir. 

ŞEFİK BEY (Bayezit) — Efendim! Feridun Fik
ri Beyefendi dediler M «İktisabı katiyet etmedikçe 
bir ilâmın icra edilem'iyeceği...» 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — İlâmı ceza
iye ddd'im. 

ŞEFİK BEY (Devamla) — Kavaidi külliyeden 
bahis buyurdunuz. 

FERİDUN FİKRİ BEY — Cezadan bahsettim. 
ŞEFİK BEY (Devamla) — Bir ilâm kesbi katiyet 

etmedikçe kabiliyeti cezaiyeısti yoktur dedİn'iz. 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Hayır, efen

dim. 
REİS — Feridun Fikri. Bey! Yanlış söylüyorsa 

sionra tasrih edersiniz. 

ŞEFİK BEY (Devamla) — Halbuki kavaidi kül
liyenin bir çak üstisnaatı vardır. Ez'an cümle sizde 
itiraf ettiniz ki icrayı muvakkat kararları nedir? Bir 
ilâm malhkemei temyize gitmezden evvel muvakkat 
icrasldır, ikinci bir şık : Arazi, emlâk davaları icra
yı tehir ediyor. Bakınız, bunların hepsi kavaidi kül
liyenin haricinde olan şeylerdir. Pamuk meselesine 
'gelince, Bunun cezayı nakdisinin emanet suretiyle 
talbisili menafii memleket ve ziraat vekilinin gösterdi
ği mahzur dolayıslyle elzem ve zaruridl'r. 

Binaenaleyh encümenin bu şektlde teklif etmiş 
olduğu madde pek muvafıktır, kabulünü Heyeti Ce-
lii'Ieden rica ediyorum^ 
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BESİM BEY (Mersin) — Muhterem Efendiler; 
©emdeniz bu sıon fıkranın ilâvesini, Heyeti Ceili'lenizim 
Ik'a'bul ettiği kabiliyeti temyiziye esasına, yani bu fık
ranın hikmet vaz'ına münafi görüyorum. Malûmu 
Âlileridir ki hadİsatı hulkuklyede usulü muhakemeler 
'ik'i yoldan g'ider. Biri ceza, diğeri hukuktur. Bunları 
'bir birine karıştırmıyalım, rica ederim. Ciheti cezai-
yede kabiliyeti temyiziye kabul edildikten sonra hük
mün icrası artık mevzubahis olamaz. Bunun kitapta 
yeri yoktur. Yalnız b'iz değil, hiç bir yerde yoktur. 
Bir hüküm; ya kafidir, binaenaleyh kabili infazdır, 
ya değildir. O halde infazı kabil olamaz. Burada ma-
demkli hükmü kafi farz etmedik, o halde bunu Mah
kemei Temyize gönderelim. Mahkemei Temyiz bunu 
tetkik etsin, tasdik etsin, ondan sonra tenffiz ede'üm. 
Mahkemei temyizce hüküm tasdik olunmadan ten-
fiz edilecek olduktan sonra temyize ne lüzum ka
lır? 

Efendiler! Cihetli hukuk'iyede kefalet göstererek 
birtakımı ahkâmı tehir etmek veyahut neitiice'i temyi
ze intizar edilmeksizim keza iraei kefaletle hükmü 
'icra eylemek gilb'i hususat buna benzetHemez. 

Evet, cihetli hukuk'iyede böyle kaideler vardır. 
Hem kabÜliyeti temyiziye esası kabul edilmiştir, hem 
de kefalet vererek... 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Fakat 
ceza değildir. 

BESİM BEY (Devamla) — Ciheti cezaiyede bu 
olamaz. Yani cezayı nakdî vermekle bir adama bir 
cürümden dolayı bir hüküm terettüp ediyor. O da 
mesuliyeti cezaiyedir. Mesuliyeti cezaiye katiyet ik
tisap etmedikçe, tabiri marufu ile kazıyei muhkeme 
hallini iktisap etmedikçe infazının imkânı yoktur. He
yeti Celiîeniz ya kabiliyeti temyiziye esasımı kabul 
etmemeli veyahut kabul ettikten sonra bunu kabul 
etmelidir. Kabiliyeti temyizüye usulü dairesinde yü-
rümelidir. 

Binaenaleyh son fıkradaki «şu kadarki temyizi da
va hükmüm tehirini icap etmez» sözü manasınadır, 
haşivdir, müdevvenatı hukulkiyemize mümafidir. Bu
rada meskûtüanh bir şey kalmıştır. O ciheti de bu 
münasebetle arzedey'im : Kabiliyeti temy'iziyeyi .he
yetimiz kabul etti. Kabili temy'iz olacaktır. Fakat ne
reye temyiz edilecektir. Mahkemei kazaiyeden, Adli
ye Mahkemesinden verilmiş bir hüküm olmadığı için 
Mahkemei Temyize gönderileceği birden bire kesti
rilemez. Acaba bu, mafevk Meclisli İdarelerce mi tet
kik edilecek, yoksa Mahkemei Temyize mi gidecek
tir? Bu cihet meskûtüanh kalmıştır. Binaenaleyh bu

ranın da tasrihi lâzımdır. Mahkemei Temyize gltme-
l'idiir, yani mahkemei nizamiyeden çıkmış ahkâmı sa
ire gibi o da doğrudan doğruya Mahkemei Temyizin 

i dairdi tetkikime tevdi edilmelidir. Ve mahkemece tas
dik edildikten sonra hüküm infaz edilmelidir. Binae
naleyh bu kaydım vazedilmesi lâzımdır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Şefilk Beyefendi bendenizin mütalâalarımı yanlış telak
ki buyurmuşlardır. Bendeniz, ciheti hukuk'iyede icra
yı muvakkat diye bir şey söylemedim. Ciheti cezaiye
de dedim ve bir kaç defa tekrar ettim. Zannederim 
bütün arkadaşlarda öyle anlamışlardır. (Ciheti ceza
iye) dedim. Maruzatım bundan ibarettir. 

EYÜP SABRI EFENDİ (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar! Feridun Fikri Beyle Besim Beyin beya
natımdan sonra bendeniz için söz söylemeye lüzum 
kalmamıştır. Yalnız bir noktayı Meclisi Âlinizin na
zarı dikkatine arzetmek 'işitiyorum. O da Encümen na
mına beyanatta bulunan Ahmet Hamdi Bey birade
rimiz, «bu cezayı nakdidir, infaz edilirse telâfisi gay
ri kabil bir zarar tevlidime meydan veriir, nakzedilir-
se iade edilir» buyurdular. Halbuki cezayı nakdî ver
mek kudretinden mahrum olanlar hakkındaki maz
bata derhal Müddeiumumiye tevdi edilecek, Müddei
umumi de hapse tahvil edecek, müddei altyh de hap-
sedilecektir. Hüküm nakzedildiği takdirde bu hapsin 
kabili telâfi bir zarar olarak nasıl kabul edildiğini 
soruyorum. 

Bu ciheti de izah etsinler. Binaenaleyh bu fıkra 
sayam kabul değildir, reddi lâzımdır. 

ŞEFİK BEY (Bayezilt) — Efendim! Malûmu âl'i-
leüMiıki, kanunu hususiler kanunu umumilerden ayrı
lır ve başka ahkâm İle mevkii tatbikte konulur. Bu
na bir misal arzedeceğim. Hayvanatın men'i sirkati 
hakkında bir kanun varıdır. Bu kanun bugün maha-
kimde tatbik ediliyor. Malûmu âlinizdir ki, orada 
bir adamın sirkat meselesinden dolayı tebldi ve bir
takım muamelât ve mücazatı derhal icra olunur di
ye bir kayıt vardır. Kaibiliyeti istinafiye ve temyizİ-
yesi yoktur. Fakat hiç bir cünha efal'i yoktur ki ka
bili istinaf olmasın. İşte kamunu hususî böyledir. 
(Menli Müskirat Kanunu sesleri). Binaenaleyh şimdi 
bu kanun, muvâkkat, mahdut ve hususî bir kanun
dur. Bunun kabil'iyeti temyiziyesi kabul olunuyor. 
Yalnız (muvakkat icra) meselesi Vardır. İcra edilecek 
şey ne olacaktır? Para emanet suretiyle kasaya kona
cak ve irat kaydolunmıyacalktır. Selâmeti muamele 
mdktai nazarından bu böyle yapılır.. (Vermezse ne 
olacak? sesleri), 
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ZBKİ BEY (Gümüşhane) — Efendim! Burada 
hukukçu bey arkadaşlarımızın yekdiğeriyle olan mü
nakaşalarında kimlisi «hukukda olur.»1 Kimisi «ceza
da olur» kimi, «hukukda • vardır» kimi, «cezada var
dır» diyorlar. Biz, yani hukukçu olmryan arkadaşla
rın bundan anladığı bir şey vardır. «Müddetli temyiz 
telbliğ tarihinden İtibaren onbeş gündür. Şu kadar ki 
temyizi dava hükmün tehirini icap etmez.» Ben, bun
dan bir şey anlı yamadım. Bunun bana faydası nedir? 
Demdeki bana bu kanun mudib'ince yüz lira ceza 
verdiler vs parayı istediler. Param yok. Nereden ve
reyim? Vermezsem Müddeiumumi gırtlağımdan yaka
layıp hapse sokacak. Bu Vaziyette ben hapsoidüktan 
sonra temyizde kazanırsam Müddeiumumi benim ye
rlime gidip yataoaik mı? Yoksa böni dava edenler mi 
gelip yatacaklardır? Bu maddede büyük bir tezat var
dır. Bunun için bu maddenin tayymı rica ederim. (Se
nin yerine Encümen yatacaktır sesleri). (Handeler). 

Encümen yatarsa iş biter. Sözüm yok. 

TAHSİN BEY (Aydı-n) — Efendim! Bendenize 
kalırsa maddenin tayyı değil, bir fıkranın ilâvesi ik
tiza ©der. Çünkü : Cezayı nakdiye mahkûm olan b'ir 
adamdan, daha hakkındaki hüküm temyizden çık
madan, cezayı nakdî tahsil olunacak ve rlkça tevkif 
edilecek. Fakat cezayı nakdiyi itaya ademi iktidarı 
halimde hakkmdakli hüküm hapse tahvil ve kentlisi 
hapsedilecek. Halbuki hükmün nakzı hallinde onun 
mağduriyetinin telâfisi kabil değildir. Binaenaleyh, 
«icra, netlice! hükme talik o'!ünur.»t diye bir fckra ilâ
vesiyle bu mesele terdin olunur zannedelim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Encümenden bir sual 
sor adağım efendim. 

Efendim! Belediye ve Nahiye Meclislerinin Ver
dikleri kararlar m mercii temyizi mafeMk mee Üsleri -
ıd'ir. Cereyanı müzakereden anlaşılıyor kü Mahkeme! 
Temyize gidecekmiş. Okunan fıkrada da alelıtlak 
«kabili temyiz» deniyor. Bundan encümenin kastı, 
doğrudan doğruya Mahkeme! Temyize mi gitmesidir. 
Ycıkm ahkâmı umumiyeye mli tabi olmasıdır? 

ENCÜMEN NAMINA AHMET HAMDİ "BEY 
(Bozck) — Kaideli umumİyeye tabi olmasıdır. 

VEHBİ BEY (Devamla) — Ahkâmı umumiyenıf'z, 
Belediyelerin verdikleri kararlar, mafevk meclislerde 
temyiz ve istinaf olunur diyor. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozck) — Ahkâmı umu-
miyeye tabidir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Derslim) — Efendim! 
Malumu âiinizdir ki Encümen, bu hususta Mahke
meli Temyiz olmasında mutabık kalmıştır. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Hayır o ka
yıt, encümende ekseriyetle kabul edilmedi. Mutlak 
'bırakıldı. Ahkâmı umum'iyeye tabidir. Ahkâmı umu-
m'iyece nereye gitmesi lâzım gelirse oraya glider. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Maksat, 
Muhkemdi Temy'izdir. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — O kaydı ek
seriyet kabul etmedi. Ve o kayıt konmadı. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Adliye En
cümeninden dört arkadaş var. Nasıl olur öyle?.. 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FAHMİ BEY (Gü
müşhane) — Efendim! Belediye ve Nahiye meclis
lerine, emrazı sar'iyede, muhtelif kanunlarla, hakkı 
kaza verilmiştir. Geçen gün de arzeitfiğim veçhile 1330 
ıtaıihlii kanunla Betedliye ve Nahiye Meclislerine hak
kı kaza veıilmiştir. Aynı zamanda mer'i olan 1340 
tarihli b'ir kanunla da yani Hayvanatı Muzırranın İt
lafı Hakkındaki Kanunla da Büyük Millet Meclisi 
•tarafından yine Belediye ve Nahiye Meclislerine hak
kı kaza veılilmliştir ve bunBar, katiyetle hükmedilmek 
üzere veriimişjiiir. Bunların mercii temyizi olsa olsa 
Meclisi Umumilerdi*-. İdarei Umumiyeti Vilâyat Ka
nunu, bunu gayet sarih ve vazıh ifade etmİsjtlir. Bu
rada Adiliye Encümeninin ekseriyetinin Mahkemei 
Temyizi zikretmemesi; esası tağyir etmemek içindir. 

Hafif blir rey fazMisı ile nazarı mütalâaya alınan 
takrir, Adliye Encümenine gitti, Feridun Fikri Bey 
de Encümene dahl'idi. Müzakere edildi ve son şekle 
orada muvafakat etmişlerdi. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Hangi şek
le? 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (De
vamla) — Kabilfi icra olmak kaydına. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Katiyen!... 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (De-
vam'ia) — Müsaade buyurunuz efendim. Esasen bir 
mesele, kısmen Belediye ve meclisi idareye istinat 
eder. Yani idarî kanunlardan ahzı kuvvet eder. Ve 
kısmen de 'adlî esas ata ve Mahkemeli Temyize istinat 
ederse elbette iş böyle düğümlenir ve mesele, medre
seye düşer. Bu meselede böyle olmuştur. Binaenaleyh 
be'ndenizce işin öhemmiiycUİ hususunda arzeitı'iğim esa-
satın mevcudiyeti kan unlarımızda mevzuubahlis olan 
diğer ahkâm dol ay isiyle maddeyi, Adliye Encümeni
nin birline! defa tespOt ettiği şdk'iids yani kabili tem
yiz olmamak kaydiiyie kabul etmek lâzım gelir. 

Böyle olmadığı takdirde kabili temyizdir. Mah
keme! Temyize gidecektir. Temyizden evvel de icra
yı muvakkat yapılamaz derseniz o halde bu kanun 
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mahvedilmiştir. Bu kanunu reddediniz efendiler! Ri
ca ederim, ne azim bir mesuliyeti mâneviye altında 
bulunduğumuzu düşünelim. Memleketimizin en mü
him servetlerinden birini teşkil eden pamuğun haya
tı bu kanuna merbuttur. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Yok ca
nım öyle değildir. 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (De
vamla) — Öyledir Beyefendi hazretleri! Böyle hissi
yatla kanun olmaz. Adana, bugünkü serveti, bugün
kü refahı ve namzet olduğu parlak istikbalini pamu
ğa medyundur. Pamuk sayesindedir. 

Biz; pamuk gibi senevi otuz milyon liralık bir ser
veti; cezayı nakdiye tabi midir, değil midir, cezayı 
nakdiler temyizden evvel icra olunur mu olunmaz 
mı? Diye nazariyat üzerinde mahıv ve ifna edeme
yiz. Kanunun eski şekilde Adliye Encümeni bu esa
sı tespit etmişti. Onlarda; Feridun Fikri Bey kadar 
hukuk ehlidir. Hukuka vakıftırlar ve esasata muha
lif hiç bir vakit madde tedvin etmezler... Maddenin 
şekli sabıkta kabulünü teklif ederim. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Kabul edilen bir şeyden 
rücu etmek olur mu? 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY — 
Efendim! Takrir nazarı dikkate alınmıştır. Başka 
bir şey yoktur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Buyurdunuz 
ki, ben, Adliye Encümeninde 'kabul etmişim. Reis 
Mustafâ Fevzi Efendi meseleyi reye koyduğu zaman 
evvelâ Konya Mebusu Eyüp Sabri Efendi ve Tev-
fik Fikret Bey ve ben aleyhinde bulunmuşuzdur. 
Üç reyi muhalife karşı kabul edilmiştir. Kâtip bey 
de tasdik ederler ki, biz üç arkadaş muhalif kaldık. 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY — 
Esasa muhalif kaldınız. Sonra ne dediniz? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Hiç bir şey 
söylemedim. Ağzımı açmadım. 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY — 
Binnetice ne dediniz: Kabili temyiz olsun. İcra tehir 
edilmesin demediniz mi? Zararı yok muhalif kalınız. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Zatıâli-
niz pek telâşlısınız. Adana pamuklarının terakki ve 
tealisine mani olacak hiçbir kimse yoktur. Pamuk
ları yakalım, demiyoruz. Hükmedilen cezayı nakdî 
hüküm kesbi katiyet ettikten sonra alınsın diyoruz. 
Mahkemei Temyizden tetkik edilip geçinceye kadar 
yirmi gün veyahut bir ay tehirinde ziraat, ne gibi za
rar görür. Ve bir zürraın derhal malının satılarak 

cezayı nakdî alınmasında ne gibi muhassenat vardır? 
Bir ay sonra alınsın. 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Gü
müşhane) — Efendim! İcranın tehirinin her hangi bir 
tahkikat üzerinde ne gibi tesirat icra edeceğini Heye
ti Celilenizin takdirine bırakıyorum. Heyeti Fenniye, 
filân tarlada tathirat yapılacaktır der. Sahibi zama
nında yapmazsa cezaya maruz kalacaktır. Bu tathi
rat geç yapıldığından hastalık civarında bulunan tar
lalara ve nebatata sirayet edecektir. Bunlardan tevel
lüt edecek mahazir, bunun icrasında sürati iltizâm 
etmez mi? Takdirini Heyeti Celilenize bıraktım. 

REİS — Efendim! Daha dört zat söz istemiştir. 
Kifayeti müzakere takririni reyi âlinize arz edece
ğim. 

Riyaseti Celileye 
Müzakerenin kifayetini teklif ederim. 

Trabzon 
Ahmet Muhtar 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Müzakere kâ
fidir deniliyor. Bendeniz bilhassa şu noktanın tenviri
ni istiyorum. Eğer Hamdi Bey Encümenin Mazbata 
Muharriri sıfatıyle söyledilerse mesele yoktur. Hal
buki Hamdi Bey burada noktai nazarını tavzih etti, 
Feridun Fikri Bey de galiba Encümen namına söy
ledi. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Hayır, ken
di namıma söyledim. 

VEHBİ BEY (Devamla) — Pekiyi, bir hukukçu 
sıfatıyle kendi namına söyledi. O halde şu nokta ta
ayyün etmelidir; Meclisi İdareden, Nahiye Meclisin
den, Belediye Meclisinden verilen her hangi bir ka
rar, Mahkemei Temyize giderse Mahkemei Temyiz 
iade eder, «Bu, idarî bir meclisten çıkmıştır, bize ta
allûku yoktur» der. Binaenaleyh burada kabiliyeti 
temyiziyesi vardır. Yani istinaf ve temyiz olunabilir 
demek nihaî surette temyiz mercii neresi ise orası ki 
son Vilâyet Meclisine merbutiyeti... 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Bu hukuku 
umumiye meselesidir. Mesaili idariyeden değildir. 

VEHBİ BEY (Devamla) — Zatıâliniz öyle telâk
ki edebilirsiniz. Fakat bu mesele tasrih ve tayin edil
meli ve Encümenin noktai nazarının Heyeti Celilece 
tasvip edilip edilmediği anlaşılmalıdır. Bu doğrudan 
doğruya idarî bir meseledir. Binaenaleyh mercii ida
ride temyiz edilir. Bu temyizi idaridir. Bundan başka 
değildir. 

REİS — Efendim' Müzakerenin kifayetini reyini
ze arz ediyorum. Kifayeti kabul edenler lütfen el kal-
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dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Müza
kere kâfi görülmüştür. Tadil takrirleri vardır. Oku
nacak: 

Riyaseti Celileye 
İşbu madde (Kabiliyeti temyiziye) esasını kabul 

etmiş ise de mercii tetkiki sarahaten irae ve tayin et
memiş ve bu cihet tatbikat sahasında ihtilâf ve tered
düdü mucip bulunmuş olduğundan (Kabili Temyiz 
olmak üzere) kaydından evvel, (Mahkemei Temyizce) 
kelimesinin dere ve ilâvesini teklif ederim. 

Mersin 
Besim 

(Ret sesleri) 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Belediye 

Meclislerinin verdiği kararlar idareten temyiz edilir. 

Riyasete 
Sekizinci maddenin şekli sabıkında aynen kabulü

nü teklif eylerim. 
Adana 
Zamir 

Riyaseti Celileye 
(Şu kadar ki temyizi dava hükmün tehsi icrasını 

icap etmez) fıkrasiyle onu takip eden fıkranın tayyını 
teklif ederim. 12 kânunusani 1341 

Dersim 
Feridun Fikri 

REİS — Efendim! Feridun Fikri Beyin takririni 
Reyi Âlinize arzedeceğim. (Feridun Fikri Beyin 
takriri tekrar, okundu) Bu takriri nazarı dikkate 
alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate almıyan-
lar el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır efen
dim. 

(Mersin Mebusu Besim Beyin takriri tekrar 
okundu.) 
(Ret sesleri) 

Nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın.» Naza
rı dikkate almıyanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı dik
kate alınmamıştır efendim. 

(Zamir Beyin teklifini reye koyunuz sesleri) 
REİS — Efendim! Zamir Beyin teklifi bundan 

evvelki maddenin kabulü hakkındadır. Onda yalnız 
Encümen İsrar edebilir. Takrir reye konamaz. Geçen 
celsede Meclisi Âli bir takrir nazarı dikkate aldı ki 
ona göre bu madde tadil edilecekti. Encümen de na
zarı dikkate alarak tadil etmişti. Eski şeklini arzu 
ediyorsanız ki bunu ancak Encümen arzu edebilir. 
(Doğru sesleri) Efendim! Encümenden gelen muaddel 
şekil okunacaktır^ 

ZAMİR BEY (Adana) — Reis Beyefendi takrir 
nazarı mütalâaya alınmış ve Encümene gitmiştir. Mut
laka bunu Encümen kabul edip buna göre bir şekil 
getirmek mecburiyetinde değildir. Benimki de bir 
tekliftir. Ahvale daha muvafık olduğunu yakinen bil
diğim için bu teklifi verdim. Heyeti Celile kabul 
ederse ne alâ, etmezse yine kendisi bilir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Nizamnamei Dahili sa
rihtir. Madde nazarı dikkate alınan takrir mucubince 
tadil edilmek üzere Encümene gitmiştir. Encümen, 
bunda ısrar edebilir. Fakat onun haricinde başka bir 
takrir reye konulamaz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Böyle bir 
takrir reye konamaz. 

ZAMİR BEY (Adana) — Arkadaşlarımızdan rica 
etmek istediğim cihet şudur. Geçen gün de arzettiğim 
veçhile kurt meselesi hakikaten memlekete büyük 
bir felâket getirmiştir. Bunun için çok kuvvetli hare
ket etmek lâzımdır. Biz buna karşı çok şiddetli hare
ket edilmesi kanaatindeyiz. Eğer Heyeti Celileniz 
bir parça şümullü ve lastikli kanunlar yaparsa ve bu
nu tatbik edenler tereddütte kalır ve kuvvetli bir su
retle hareket edilmezse faydalı olmaz. Kanunun 
kuvvetli olması için böyle bir teklif veriyorum. Ka
bul edip etmemek Heyeti Celilenizin elindedir. Kabul 
ederseniz ne alâ, kabul etmezseniz yine siz bilirsiniz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Encümenin 
maddesi kabul edilmezse eski madde reye konur. Ve 
senin dediğin hâsıl olur. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — (Adliye En
cümeni namına) Encümen, Heyeti Celilenin maddenin 
tadili için gönderdiği takrir veçhile maddeyi tespit 
edip göndermiştir. 

REİS — Yani Encümen maddede musir değil 
midir? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Usul hak
kında söz istiyorum. Encümenden gelen şekli muaddel 
şimdi kabul edilmezse eski maddeye rücu olunur. 
Maksat hâsıl olur. Arkadaşımızın arzusu budur. 

REİS — Efendim! Encümenden muaddelen gelen 
sekizinci madde tekrar okunacaktır: 

(Muaddel sekizinci madde tekrar okundu.) 
Efendim! Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır

sın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... (Red sesleri) 
Efendim! Encümenden gelen muaddel madde 

de kabul edilmemiştir. (Tekrar reye vaz ediniz sesle
ri) Beş kişi ayağa kalkmıştır. Tekrar reye koyuyorum. 
Encümenden tadilen gelen şekli kabul edenler ayağa 
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kalksınlar... Kabul etmiyenler ayağa kalksınlar... Ka- ı 
bul edilmemiştir. 

«Eski madde reye sesleri»^ 
ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Gü

müşhane) — Maddei asliye reye konacaktır. (Gürül
tüler) 

Sürreyya Bey (Karesi) — Söz istiyorum efendim, 
(Söz yoktur olamaz sesleri) I 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Reis Paşa, 
maddei asliye kalmamıştır, yoktur. 

REİS — Efendim Sekizinci madde tayyolunmuş-
tur. (Maddei asliye reye konacaktır sesleri, gürültüler) 

SÜRREYYA BEY (Karesi) — Efendim! Sekizin
ci maddenin aslı şöyle idi. I 
(söz olamaz sesleri) 

NEŞET BEY (Aksaray) — Biz de söz istiyoruz. 
Ne hakkında müzakere olunuyor? 

REİS — Sıraya koydum efendim. I 
KEMAL BEY (Adana) — Asıl hakkında müzake

re cereyan edemez. 

AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — Maru
zatım usule dairdir. Yani maddenin aslı reye kona- I 
bilir mi, konamaz mı? Tekrar asla rücu etmiyorum, 
Kemal Beyefendi!... I 

Sekizinci maddei asliye şudur: «Yukarıdaki me-
vadda muharrer cezayı nakdiler vilâyet ve kaza mer- I 
kezlerinde Belediye Meclisleri ve nahiye merkezlerin- I 
de dahi Nahiye Meclisleri tarafından kabili temyiz 
olmamak üzere hükmolunur.»» I 

İşbu cezayı nakdiyi vermekten imtina vukuunda 
Belediye ve Nahiye meclislerinin hüküm mazbataları 
en büyük mülkiye memurlarının işareti tahririyesiyle 
lieclittenfiz müddeiumumiliğe tevdi ve mahkemei I 
asliyece bir güna muhakemeye hacet kalmaksızın 
Ceza Kanununun 38 nci maddesine tevfikan derhâl 
hapis cezasına tahvil ve infaz edilir. I 

Bu madde bundan evvelki celsede müzakere edi
lirken bazı arkadaşlarımızın, bu maddenin aslının teb- I 
dili veyahut tadili gayesini istihdaf eden teklifleriyle 
karşılaştık. Teklifler bittabi takrirlerle vaki oldu. He- j 
yeti Âliyeniz bu takrirler arasında şayanı iltifat I 
olanları, yani encümeni aidince bu maddenin tebdili I 
veya tadili için nazarı dikkate alınması lâzımgelen 
bir iki teklifi tefrik etti. I 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY Gü
müşhane) — Bir teklif;.. 

AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — Yahut 
bir teklif; yani bu karar neyi ihtiva ediyordu? Nazarı 
dikkate alınmaya şayan bulunan takrir neyi ihtiva I 
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. ediyordu? Yani bu maddenin şu şekilde kabul edil-
miyerek başka bir hale kalbedilmesini zarurî bir hale 

I koyan bir karar değildir. Encümene şu madde tekrar 
I gitsin, şu tadil teklifiyle betraber encümen tekrar dü

şünsün, isterse bu maddenin aslında ısrar etsin. İsterse 
J muaddel şekil verilsin, bunu yapsın diye kararını ver-
I di. Mütehassıs heyetten tekekkübeden Encümeni Adlî 
I Heyeti Aliyenin şayanı müzakere ve tetkik olarak ka-
I rar altına aldığı takriri madde ile beraber tetkik etti. 

Nitekim ondan evvel şu maddeyi asliyeye nasıl vücut 
vermişse bu tadil teklifinden sonra şimdi müzakere 
ettiğimiz muaddel şekle dahi vücut vermiştir. Bunu 
kabul edip etmemek, birincisini kabul edip etmemek 
kadar heyeti aliyenizin tahtı hükmündedir. Dairei sa-
lâhiyetindedir. Leh ve aleyhinde söz söylendi. Reye 
vazolundu fakat neticede kabul edilmedi. 

I Fakat efendiler! Arkadaşlarımızın dediği gibi şek
li muaddel kabul edilmemiş olmakla evvelce okudu
ğum sekizinci maddenin aslı dahi kabul edilmemiş 
demek değildir. (Doğru sesleri) Esbabı maruzai mü-
tekaddimen bu neticei hakikiyeyi vazıhan ispat et
miştir. Şimdi Heyeti Âliyeniz hakimdir. İsterse kabul 

I eder, isterse reddeder. Reddederse işte o zaman böyle 
bir maddeye ihtiyaç olmadığına dair işaret etmiş olur. 

I Binaenaleyh asıl sekizinci maddenin metni aslisinin 
I reye Makamı Riyaset tarafından vazedilmesine salâ-
I hiyet bahşetmektedir. Binaenaleyh reyimizi istimal 

edeceğiz, başka bir şey yoktur. (Doğru sesleri) 

ZAMİR BEY (Adana) — Mesele tenevvür etmiş
tir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
I Süreyya Bey Biraderimiz meseleyi izah ettiler ve ben

denizin söyliyeceğimi de söylediler. Elimizde bir mad-
I de vardı. Bunu müzakere ettiğimiz sırada tadil tek

lifleri verildi. Yani Meclis nazarı dikkate almış ol
duğu o teklifleri tetkik ederek yeni bir madde vücu-

I da getirmesi için encümeni havale etti. Encümenden, 
I havale edilen tadil takrirlerine göre bir şekille geldi. 

Şimdi Heyeti Celile Encümenin şekli muaddelini be-
I ğenmiyor. Maddenin aslı da Meclisi Âlimizin reyine 
I arzedilerek reddedilmediği için maddenin aslına rü-
I cu edilmek lâzım gelir. Binaenaleyh maddenin aslı

nın reye konması icap eder. (Doğru sesleri) (Müza-
I kere kâfi sesleri.) 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Maddei asli
ye nedir, maddei muaddele nedir? Bunu bir kere 

I anlıyalım. Ortada maddei muaddele yoktur. Encü
men bize bir madde getirdi. Biz onun üzerinde bu-

I rada müzakere ettik. Münakaşa ettik bazı şekiller 
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kabul ederek encümene gönderdik. Encümen bir şe
kil tespit etti getirdi. Maddei asliye budur. (Doğru 
değil sesleri) Encümenin kabul ettiği şekil maddei 
asliyedir. 

Burada münakaşa edildi. Tekrar tadil teklifleri 
verildi. Maddei asliye encümenden gelen maddedir. 
Bu, reye kondu kabul edilmedi. Bu madde kökünden 
gitmiştir. Madde yoktur. Mesele budur. (Hayır ses
leri) 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Bendeniz (anladık sesleri), (müzakere kâfi sesleri.) 

ALİ SAİP BEY (Kozan) — Paşam! Hep hu
kukçular mı söyleyecek? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Bendenizin maruzatımı Vehbi Beyefendi söylemişler
dir. Madde ölmüştür." (Hayır sesleri) Madde heyeti 
umumiyesiyle, tadilâtıyle maddei asliye olarak reye 
konmuştur. Zabıtlar meyanındadır. Hiç şüphe ve te
reddüde mahal yoktur. Madde bitmiştir. 

REİS — Efendim! Encümen namına Ahmet Ham
dı Bey söyliyecekler. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim! 
Evvelki maddeyi encümen namına bendeniz istirdat 
ediyorum. Encümen tetkik etsin, tespit etsin bir mad
de olarak Heyeti Umumiyeye getirsin. (Hayır sesleri) 
Bendeniz Encümen namına söylüyorum. (Reye ko
namaz sesleri.) 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim! Garip bir 
vaziyet hadis oluyor. (Artık madde suya düşmüştür) 
diyenler acaba madde tayyedilmekle pamuk tohumu
nu şeraiti kanuniyesi dairesinde ekmeyenlere ceza ver
memek taraftarı mıdırlar? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Verilmiştir 
efendim. 

RAGIP BEY (Devamla) — Fakat cezanın şeklin
de, şekli tatbikinde ihtilâf hâsıl olmuştur. Neticede, 
mutlaka ceza verileceğine nazaran evvelce encümen
de tespit edilerek Meclise getirilen maddenin reye 
konulması lâzımgelir. Yoksa bu ceza verilmemek de
mek olur. O halde kanunun manâsı nedir efendim? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Ceza var
dır efendim. 

RAGIP BEY (Devamla) — Binaenaleyh encüme
nin evvelki maddesi de reye konulmak lâzımdır. 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Gü
müşhane) — Efendim bu mevzu yalnız usul mevzuu
dur. Esas tavazzuh ve taayyün etmiştir. Evvelce na
zarı mütalâaya alman takririn kabili temyiz olması ve
ya olmaması meselesidir. > 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Takrir kabul edilmiştir. 
Öyle değil Reis Paşa Hazretleri! Takririn sahibi be
nim. (Kabili temyiz olmak üzere) fıkrasının ilâve 
edilmesini teklif ettiğim zaman takrir kabul edilmiş, 
şeklinin tespiti için encümene gitmiştir. 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Gü
müşhane) — Efendim! Malumu âlileri Meclisi Âli
nin katiyetle kabul ettiği takrirleri (Kabul) ifadesiy
le reye vazolunur. Kabul edilir. O takrir artık En
cümene gitmez. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Kabul edilmiştir. 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (De
vamla) — Rica ederim, Şükrü Bey Nizamname sarih
tir. Encümene havale edilen takrirler şayanı mütalâa
dır ve şayanı müzakeredir. Binaenaleyh tekrar o fıkra 
üzerinde Meclisi Âli istediği kadar müzakere eder. 
İstediği kararı ittihaz etmekte serbesttir. Meclisi Âli 
şayanı mütalâa gördüğü için takrir encümene gitmiş
tir. Encümenden geldikten sonra reye konur. Meclisi 
Âli bu hsuusta tekrar karar almakta serbesttir. Encü
mene giden madde değil, nazarı mütalâaya alınan 
takrirdir. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Asla öyle değildir. Kabul 
edilmiş şekli tespit edilmek üzere encümene gitmiş
tir. 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEFIMİ BEY (De
vamla) — Sizin telâkkiniz öyle olabilir. Encümenin 
nazarı mütalâaya alınan takrirler üzerine tespit ettiği 
fıkra) dır, (madde) değildir. Meclisi Âli bugünkü ka-
rariyle o fıkrayı tekrar reddetmiştir. Madde bakidir. 
Hattâ Adliye Encümeninin esas maddesi üzerinde 
Meclisi Âlinin henüz rey ve kararı mahsus değildir. 
Şayet Meclisi Âli Adliye Encümeninin birinci defa 
tespit ettiği sekizinci maddeyi reddetmiş olsa dahi 
Hükümetn teklif ettiği madde bundan sonra reye 
vaz'olunmak lâzımgelir. Binaenaleyh öyle nazarı mü
talâaya alınan takrirler reddolundu. Madde kalmadığı 
gibi Meclisi Âlinin müzakeresini gayet maksur bir 
sahaya hasretmek ve kanun lâyihalarım içinden çıkıl
maz bir şekle getirmek doğru değildir. Nizamname
miz sarihtir. Nizamnamede nazarı mütalâaya alınarak 
encümene giden bir takriri ikinci defa behemahal ka
bul etmek zarureti ve bunda tereddüt olunduğu vakit 
maddei asliyenin reddir; tazammun edecek hiçbir rey 
ve işaret yoktur. Aksine rey ve işaret vardır. Madde 
bakidir. Adliye Encümeninin bir defa olarak tespit 
ettiği sekizinci madde dahi reddolunsa Hükümetin 
teklif ettiği madde ondan sonra reye konmak lâzım-
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gelir. Yoksa kanun mefluç olmaz. (Reye sesleri), (Kâfi 
sesleri) 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Efendim, usule dair 
bir sual soracağım. 

REİS — Kimden, Riyasetten mi? 
RAtF EFENDİ (Erzurum) — Evet efendim. Zan

nediyorum ki Makamı Riyasetin vazifesini ne suretle 
ifa ettiği tezahür ederse mesele hallolunacaktır. Ev
velce bu maddenin müzakeresi esnasında reye vaz'edi-
len takrirlerden kabul edilenler oldu. Reddedilenler 
oldu. Makamı Riyaset kabul edilenleri nazarı müta
lâaya alınmıştır diye telâkki ederek encümene gönder
di zannederim zabıtta bu suretle mukayyettir. 

REİS — Nazarı mütalâaya alınmak kaydiyledir. 
RAİF EFENDİ (Devamla) — Nazarı dikkate alın

dı. Ve maddede takrirle beraber encümene gitti. En
cümene yalnız takrir gitmez madde de beraber gider. 
Binaenaleyh encümenden madde geldi, buraya geldik
ten sonra encümenin tespit ettiği şekle yine itiraz 
edildi. Bazı kayıtları ref ve izale etmek için teklifler 
vukubulda ve reye vaz'olundu. Bunlar kabul edilmedi. 
Sonra Makamı Riyaset tekrar maddeyi reye koyuyo
rum diye maddeyi reye koydu ve madde kabul edil
memiştir, diye tebliğ buyuruldu. Şu halde madde yok
tur. Madde kalkmıştır. Ziraat Vekili Beyin söylediği 
veçhile müzakereye devam edilemez. Heyeti Umumi-
yeden kabul edilen takrir encümene gitmiş, encümen 
de onu kabul etmiş ve tespit ettiği şekli buraya getir
miştir. Bunda devir ve teselsül olmaz. Reddedilen tek
lifler tekrar müzakere edilecek olursa işte o zaman 
devir ve tekerrür devam eder ki netice hâsıl olmaz. 
İşte o vakit işin içinden çıkılmaz. 

ZAMİR BEY (Adana) — Heyeti Umumiye hâ
kimdir, daima kararını verir, Heyeti Umumiye hiçbir 
kararla mukayyet olamaz. 

ŞÜKRÜ BEY (Çanakkale) — Efendim! Her han
gi bir madde müzakere olunduğu zaman verilen tak
rirler, o maddenin mahiyeti asliyesini tadil mahiye
tinde olursa ve onlar kabul edilerek encümene gider
se ö maddenin yerine kaim olmak üzere encümenden 
gelen madde tamamen mevzuu müzakeredir. O kabul 
veya reddolunduktan sonra mevzuu müzakere ola
maz. Halbuki Bolu Mebusu Şükrü Beyin vermiş ol
duğu takrir maddenin mahiyeti esasiyesini takyit ede
cek şekilde değildir. O takrir hükmün kabiliyeti tem-
yiziyeyi haiz olmasına ait idi ve bunun nazarı itibara 
alınması kaydiyle Reis Paşa Hazretleri meseleyi en
cümene tevdi etti. Maddenin şekli aslisi hakkında ka
bul veyahut ret suretinde Heyeti Celileden bir karar 
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sadir olmadı. Şimdi encümenden gelen şekli muaddel 
bu teklifin nazarı itibara alınarak tespit edilmiş bir 
şeklidir. Bunu Heyeti Celile reddedecek olursa şüp
hesiz maddei asliyenin mahiyetini tağyir mahiyetinde 
olmayacağından ve esasen bu da Heyeti Umumiyece 
kabul edilmemiş olduğundan maddenin aslı baki de
mektir. Bugün maddenin aslı tekrar reye vaz'edilme-
lidir. (Kâfi, kâfi sesleri) 

REİS — Efendim! Usule dair kâfi miktarda söy
lendi. 

ALİ FUAT PAŞA (Ankara) — Bendenizin anla
dığım encümenin teklif etmiş olduğu madde tamamen 
tayyedilm iştir. Binaenaleyh bu vaziyette Hükümetin 
maddesi reye konacaktır. 

RAHMİ BEY (İzmir) — Ziraat Encümeninin 
maddesi vardır. 

ALİ FUAT PAŞA (Devamla) — Hükümetin tek
lif etmiş olduğu madde ne ise reye konacak odur ve 
Nizamnamei Dahilî bunu icabettirir. Meclisi Âli, en
cümenin bu veya şu şekildeki tekliflerini tadil etmiş, 
kabul etmemiş, reddetmiş, şu halde hükümetin teklifi 
buraya gelmelidir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, en son tadili 
müzakere ediyoruz. En son tadil Adliye Encümenin
den geldi. Adliye Encümeninin teklifi ise reddedildi. 
Şimdi Ziraat Encümeninin teklifine rücu edeceğiz. 
Eğer o da reddedilecek olursa bu defa hükümetin 
teklif ettiği şekle rücu etmek lâzımdır. 

REİS — Efend'Jm, Ziraat Encümeninin teklifi 
okunacaktır. 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Gü
müşhane) — Hayır Reis Paşa, Adliye Encümeninin 
maddesi reye konup reddedilmiş değildir. Tadilname 
nazarı dikkate alınmış, Encümene gitmiş, Encümen
ce bu tadilnameye nazaran tespit olunan şekil reddo-
lunmuştur. Bir kere Adliye Encümeninin maddesi 
ret ile karşılanmalı ki, sıra Ziraat Encümeninin mad
desine gelsin, (gürültüler) (Bu tadilnamedir sesleri) 
madde ret ile karşılanmadı efendim, reddedilen tadil
nameye nazaran Adliye Encümeninin teklif ettiği şe
kildir. Yani tadil edildikten sonra getirdiği madde 
reddolunmuştur. Binaenaleyh Adliye Encümeninin 
teklifi reddedilirse ondan evvelki Ziraat Encümeni
nin maddesi reye konacaktır. 

Madde 8. — Altıncı ve yedinci maddelerdeki ce
zalar mücadele komisyonunca katiyetle hükmolunur 
ve tediyesinden imtina edenlerden cezanın tahsili 
hakkında mezkûr komisyonca tanzim olunacak maz
bata, mahallin en büyük mülkiye memurunun işareti 
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tahririyesiyle lieclittenfiz müddeiumumiliğe tevdi ve 
cezayı nakdî derhal hapse tahvil olunur. 

(Reye, reye sesleri.) 
REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Madde

yi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

HASAN BEY (Trabzon) — Bitti Elhamdülillah!.. 
REİS — Rica ederim beyler oturunuz celseyi ta

til etmedim. Çıkmayınız, kanun bitecektir. 
Madde 9. — işbu kanun tarihi neşrinden itibaren 

meriyülicradır. 
REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 

edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir efendim. 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 
Pamuklara arız olan haşerat ve emrazın imha ve 

tedavisi ve tohumlarının ıslahı hakkındaki kanuna 
verilen reye vaz edilen aranın neticesini arz ediyo-

2. — 22 Şubat 1337 tarihli Tarik Mükellefiyeti 
Nakdiyesi Kanununa müzeyyel (1/287) numaralı Ka
nun lâyihası ve Kângırı Mebusu Talât Beyin; Turuku 
hususiye ve umumiyede amelei mükellefe usulünün 
tatbikine dair kanun teklifi (2/135) ve Dersim Mebu
su Feridun Fikri Beyin; Tarik mükellefiyeti nakdiye-
sinin ilgasına ve amelei mükellefe usulünün tatbiki
ne dair kanun teklifi (2/349) ve İzmit Mebusu İbra
him Beyin; Tarik mükellefiyeti nakdiyesi ve bedeni-
yesi hakkında kanun teklifi (2/366) ve Dahiliye ve 
Nafıa Encümenleri müşterek mazbataları: 

REİS — Yol Kanununun müzakeresine devam 
ediyoruz. (18) nci madde okunacaktır: 

Madde 18. — Yol mükellefiyetlerini bedenen ifa 
edeceklerin sevk ve istihdamı hususunda bilâ sebebi 
makul ihmal ve terahı edenler hakkında Kanunu 

Madde 10. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Da
hiliye, Adliye, Maliye, Ziraat Vekilleri memurdur. 

(Adliye kalmadı, Adliyeye lüzum yoktur sesleri) 
REİS — Maddeyi reyinize koyuyorum. Kabul 

edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Kanunun heyeti umumiyesi tahsisatı muhtevi bir 
maddei muvakkateyi dehavi olduğundan tayini esami 
ile reyinize arz edilecektir. Kabul edenler beyaz, et
meyenler kırmızı rey varakası vereceklerdir. Efendim, 
henüz reylerini vermeyen rüfeka reylerini versinler. 
İstihsali ârâ hitam bulmuştur. On dakika teneffüs 
edilmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse saat : 3.45 

rum, (148) zat reye iştirak etmiştir. (130) kabul, (16) 
ret, (2) müstenkif vardır. Kanun (130) rey ile kabul 
edilmiştir. 

Umumii cezanın yüz ikinci maddesinin fıkrai saniye
si ahkâmı tatbik olunur. 

ŞEFİK BEY (Bayezit) — Efendim! Memleketin 
hayatı ile alâkadar olan bu kanun rüfekai muhtere-
menin hararetli münakaşa ve müzakereleri neticesin
de ikmal olunmaktadır. Bu kanunun kuvvei teyidiye-
si sağlam esaslara istinat ettirilmezse fayda hasıl ola
cağı meşkûktür. Kanunun kuvvei müeyyidesi olmak 
üzere (18) nci madde konuyor. Bu maddede yol mü
kellefiyetlerini bedenen ifa edeceklerin sevk ve istih
damı hususunda bilâ sebebi makbul ihmal ve terahi 
edenler hakkında kanunu umumii cezanın (102) nci 
maddesinin fıkrai saniyesi ahkâmı tatbik olunur.) 
diyor. Maddeden çıkacak mana şevke memur bir 
jandarma veyahut istihdam edilen bir yol çavuşu va
zifelerinde tekasül veya suiistimal edecekler. Bilneti-

ÎKÎNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat saat: 4.15 

REİS : Kâzım Paşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Ragıp Bey (Zonguldak) 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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ce tahtı mesuliyete alınacaklar. Böyle bir neferin ve
ya bir yol çavuşunun yol gibi mühim ve hayatî olan 
hususatta suiistimalleri yüzünden yolun intizamı ha
leldar olduktan sonra onların duçarı mücazat olma
larından ne fayda hasıl olacaktır. Bendeniz böyle dü
şünmüyorum valiler, bulundukları vilâyette Hükü
metin ve bilûmum vekillerin mümessilidir. Hangi bir 
memurun vazifesinde terahisi, suiistimali ve sair ah
val ve harekâtı noktai nazarından bunları azletmek, 
işten el çektirmek, tahtı muhakemeye almak salâhiye
tini haizdirler. Binaenaleyh bu maddeye hiç lüzum 
yoktur. Bilfiil valiler bulundukları vilâyetlerin âmiri 
mes'ulü ve mümessilidirler. Bendeniz, bu maddenin 
tâyyını teklif ediyorum. Valilere tahmili mesuliyet 
için bir takrir takdim edeceğim. Eğer bu takrir He
yeti Celilenizce kabul buyurulursa o vakit bendeniz
de emniyet ve kanaat hâsıl olur ki, yollarımız yapı
lacaktır. 

Mühendislere gelince : Mühendislerin de vazifei 
memurelerinde her gün müşahidi olduğumuz ihmal 
ve tekâsülleri malûmdur. Mühendisler için de ikinci 
bir takrir takdim edeceğim. Malumu âlinizdir ki kırk 
seneden beri bu millet amelei mükellefe vermek ve 
parasını tesviye etmek suretiyle vazifesini ifa etmiş
tir. Şimdiye kadar o paralar suiistimal edilemeseydi, 
yapılan yollar hüsnümuhafaza edilseydi hayli yola 
malik olurduk. Binaenaleyh takdim edeceğim takrir
leri nazarı dikkati âlinize arz ile kabulünü rica edi
yorum. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (İstanbul) — Arkadaş
lar! Her halde tahattur ederler ki bu millet kürsüsün
den verilen kararlan ne kadar ağır olursa olsun ma-
mulünbih olacağına kanaati katiye getirdiğimizden 
dolayı hiçbir vakit kanunlara böyle ağır bir ceza ko-
mamıştık. Asırlardan beri memlekete fenalık eden 
adamları buradan çıkarırken dahi hapis ile ceza edi
lecek, şöyle yapılacak, böyle yapılacak diye bir mad
de koymamıştık, çünkü bu kürsü, hakikat kürsüsü
dür. Buradan çıkan hakikat daima tatbik edilir ka
naati vardır. Bu kanunu tanzim eden Heyt-ti Muhte
reme filhakika çok çalışmıştır ve onlar da hakikaten 
kanaat getirmişlerdir ki bu kanun usulü maliyenin 
esas kaidelerine katiyen münafidir. Onlardan birin
cisi; teklif edilen miktar ile Hazineye girecek miktar 
arasında bir fark ve her halde az olmalıdır esası var
dır. Onlar görmüşlerdir ki bedeni mükellefiyette bu 
olamaz. Bilhesap kendileri de bulmuşlardır ki, teklifi 
vaki yüz ise hizmet ancak onun yüzde yirmibeşi ola
caktır. Sonra, tekâlif kanunlarında sıhhi olması ve 

hususatı zatiyeye müdahalesi olmaması gibi esaslar 
vardır. Bunlarda bu kanunun esası ile kabili telif de
ğildir. Bunu gördükleri ve tabiidir ki kanunların esa
sında bir adil olması, izaç olmaması için ve bunun 
kabiliyeti tatbikiyesini de az gördüklerinden dolayı 
böyle memurları hapis ile cezaya sevk etmişlerdir. 
Rica ederim, muhterem arkadaşlar! Bu hapis edece
ğimiz arkadaşlar kimlerdir? Valiler, kaymakamlar, 
mühendisler, jandarma kumandanları, nüfus memur
ları ve tahsile memur olan maliye memurları. Şu 
zümreyi bir kere gözünüzün önüne getiriniz. Mebus 
arkadaşlarımız arasında valilik etmiş birçok zevat 
vardır. Bu adamları ve nadiren yetiştirdiğimiz mü
hendis sınıfını yakalayıp hapis edeceğiz. Bu hapis 
edilecek adamlardan bilâhara nasıl istifade edeceğiz? 
Haysiyeti kırılmış, kendi şeref, hissî ve her türlü na
musu mahvolmuş bir adamın memlekete atacağız. 
Zannetmem ki, Heyeti Muhteremeniz bu gibi nadiren 
yetişen ve gelmiyorlar diye biz şikâyet ettiğimiz 
adamları hapse atacağız. Onun için maddedeki kanu
nu cezanın 102 nci maddesinin fıkrai saniyesi kaydı 
bendenizce doğru bir şey değildir. Çünkü memurları 
hapis ile tehdit ediyoruz. Binaenaleyh diğer kanunla
rın tatbikatında memurlar nasıl usulü muhakemata 
tabi ise bunların da o suretle cezadide edilmelerini 
isterim. (Doğru sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Bendeniz maalesef arkadaşımın mütalâatımn aksi mü-
talâat yürüteceğim. Bu madde ameleyi sevk ve istih
dam edenleri tecziye ediyor. Ekserisi idare memurlu
ğunda bulunan arkadaşlarımız ve bütün rüfeka bi
lirler ki, amele sevk edilip de vazifesini, mükellefiye
tini hakkiyle ifa etmiş olduğu halde günlerce makbu
zunu alamayan ve nihayet yol boyundan usanarak 
köyüne, kasabasına avdet ederek bakayada kalan ve 
ertesi sene elinde makbuz olmamak dolayısıyle tekrar 
yol yapmaya icbar edilenler de olmuştur. Taş yirmi-
beş santim olmamış, tesviye şöyle yapılmamış filân 
diyerek fuzulî bir mesele çıkarır, mükellefini izaç eder 
ve nihayet mükellefte canından usanır, makbuzunu 
almadan köyüne gelir, tabiî tahakkukattan tenzil edil
mediği ve makbuzu olmadığı için bakayada kalır ve 
tekrar mükellefe musallat olunur. Bunları gördük, 
görülmüşleri de çoktur. Bendeniz yalnız sevk ve is
tihdam edenlerin tecziyesi değil, bu hususta mükel
lefe müşkülât gösterenlerin ve mükellefiyetini ifa et
tiği halde makbuzunu vermeyenlerin de bu meyana 
ithali için takrir veriyorum. 

ENCÜMEN NAMINA AHMET HİLMİ BEY 
(Kayseri) — Şefik Beyefendi maddenin nabehemahaL; 
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olmadığını, ancak valilere tevcihi mesuliyet etmeyip 
çavuş, jandarma ve elhasıl ufak sınıfta bulunan me
murları istihdaf ettiğini söylediler. Halbuki madde, 
bendenizce yalnız ufak sınıfta bulunan memurlara ait 
değil, idare memurlarının en yüksek tabakasında bu
lunanlardan en ufak tabakasında bulunanlara kadar, 
yani vali, kaymakam, nahiye müdürleri, yol mühen
disleri ve çavuşları ve elhasıl yol ile alâkadar olan bü
tün memurini idariye ve fenniyeyi istihdaf ettiğini 
zannediyorum. Çünkü burada bedenî mükellefiyeti 
ifa edecek amelenin sevk ve istihdamında deniliyor. 
Bunun iki safhası vardır. Evvelâ amele tahakkukatı 
yapılacaktır. Lâzımgelen mahallere, yollara sevk edi
lecektir. İkinci safhada yollara sevk edildikten sonra 
yol boyunda lâzımgelen yollar yapılacaktır. Gertk 
birinci derece ve safhasında ve gerek ikinci derece ve 
safhasında vazifesini suiistimal eden memurlar bu ka
nunun şu maddesi mucibince mesul olacaktır. Bina
enaleyh burada, valiler mesul değildir, ufak tabaka
daki memurlar mesuldür demek doğru değildir. Ka
nun her iki dereceyi de, gerek büyük, gerek ufak ta
bakaları ihtiva ediyor. Bu noktai nazardan madde 
kâfidir. 

Muhterem Süleyman Sırrı Beyefendi ağır bir mad
de olduğu fikrini dermeyan buyurdular. Halbuki biz, 
yeni bir madde yapmıyoruz. Zaten mevcut olan ka
nunu cezanın memurlara taallûk eden 102 nci mad
desinin, yol yapılmak hususunda bir teseyyüp ve sui
istimal hadis olursa oraya tatbik ediyoruz. Kanunu 
cezada bundan başka bir madde bulamazsınız. An
cak, bu yüzikinci maddedir ki yol yapılması dolayı-
sıyle her hangi bir vazifesizlik, bir teseyyüp hasıl 
olursa tatbik edebilirsiniz, 102 nci maddeyi aynen 
okuyorum : 

«Madde 102. — Memurini devletten biri vazifei 
memuriyetini ifada bilâsebebi makbul ihmal ve te-
rahi eyler veya amirinin ahkâmı kanuniyeye istinaden 
ita eylediği evamiri keze bir güna sebebi makbul ol
maksızın icra eylemezse memuriyetinin derecesine gö
re üç liradan yüz liraya kadar cezayı nakdî alınır ve 
işbu ihmal ve terahiden veya amirin kanuna müste
nit olan evamirini ademi icradan devletçe bir mazar
rat husule gelmiş ise derecesine göre bir haftadan üç 
seneye kadar hapis cezasiyle beraber müebbeden ve
ya muvakkaten rütbe ve memuriyetten mahrumiyet 
cezası dahi hükmolunur ve bu fiilden efratça bir güna 
zarar hasıl olmuş ise o da başkaca tazmin ettirilir.» 
Dahiliye Encümeniniz herhalde yol yapılırken me
murların vazifesizlik yapması ihtimalini derpiş etti

ği için cezası olacaktır demiş ve bu cezanın hangi 
maddeye temas edeceğini düşünerek bu maddeyi koy
muştur. Bendeniz zannediyorum ki böyle ağır bir mad
de koymakla bilâkis memurini vazifesizlikten vikaye 
edeceğiz. Mesuliyet hissi onlarda daima baki kaldıkça 
mesuliyetlerini her zaman hissedecekler. Böyle bir 
madde olmazsa mevhumdur, o vakit mesuliyet hava
da kalmıştır. Nede yol yapılacaktır. Onlar yine me
suldür. Çünkü elimizdeki memurin nizamnamesine, 
îdarei Vilâyet Kanununa ve şu Kanunu Cezanın 102 
nci maddesine göre bugün vazifesini bilen bir vali, bir 
mülkiye müfettişi her halde, muhit idaresini teftiş et
tiği halde yol yapılamamasından naşi ve aynızaman-
da oradaki zararlar dolayısıyle her vakit oradaki me
murları Mes'ul edebilir ve edecektir. Ama sarih ve va
zıh bir maddei kanuniye olmadığından dolayı memur
lar vazifesini yapmıyacaklardır. Her halde onlar bir 
mesuliyet karşısında olmalıdırlar böyle sarih ve vazıh 
bir madde olduktan sonra memurlar, kanun kuvveti
nin ve mesuliyetin başlarında olduğunu düşünecek
ler ve vazifelerini yapacaklardır. Ne memur mesul 
edilecektir, nede efradı millet yolsuzluktan muta
zarrır olacaktır. Binaenaleyh bendenizce madde kâ
fidir ve vazıhtır. Aynen kabul edilmesini reyi âlinize 
arz ediyorum. Kabul edildikten sonra bu kanunun şim
diye kadar takip edilen ve iptidasından sonuna kadar 
birbirine merbut olan mevadı bu madde ile de kilit 
taşını almış olacaktır. Bir taraftan vazife veriyoruz, 
diğer taraftan karşısına mes'uîiyeti koyuyoruz. Vazi
fe ile mesuliyet karşı karşıya geldiği zamanda her iki
si mütekabil olmak şartiyle bu vazife ve bu yollar ya
pılacaktır. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim, 
lâyihai kanuniyede 18 nci madde olmasa yol yaptır
makla mükellef bulunan memurin vazifelerinde tekâ-
sül ve terahi gösterdiklerinde Kanunu Cezanın 102 
nci maddesinin hükmü cari olmıyacakmıdır ki buraya 
böyle bir madde koymak isteniliyor? Ve böyle hük
mü cari bir kanunun diğer bir kanunla kuvvei müey
yidesini hatırlamak gibi garip bir neticeye varılıyor? 
Bunu anlamak istiyorum. Vazifesinde tarihi gösteren 
bir idare memuru zaten 102 nci madde mucibince te-
ziye edilmiyecekmidir ki böyle bir madde koyuyorlar? 

ENCÜMENİ MAHSUS MAZBATA MUHARRİ
Rİ AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Zannediyo
rum ki bende bunu beyanatın arasırJda arz etl*im bu 
kanunun bu maddesi mucibince her zaman memurlar 
mesuldürler. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Şu halde 
bu maddei kanuniyeye lüzum yoktur. 
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AHMET HİLMİ BEY (Devamla) — Efendim! 
Bunun şu faydası vardır ki, her halde daha vazıh ve 
katı bir madde göz önünde bulunursa alâkadar me
murlar kanunu okuduğu zamanda akabinde mesuli
yeti de derpiş edeceklerdir. Bu faydası vardır. (Zara
rı da vardır sesleri) 

KEMAL BEY (Adana) — Ne zararı var? 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Çok zararı 

var. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (İstanbul) — Hapis 

ile tecziye edilecektir diye tasrih ediyorsunuz. Niçin? 
Memurin Muhakematma bakın — Süreyya Bey ar
kadaşımızın dediği gibi hapis icap ettiriyorsa hapis 
ederler. Halbuki burada doğrudan doğruya 102 nci 
maddenin fıkrai saniyesi kaydı vardır. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim! 
Derecesine göredir. Öyle vaziyetler vardır ki her han
gi bir yolun yapılmamasından dolayı efradı millet 
mutazarrır olur. iktisadiyat mutazarrır olur. Maazal
lah harp halinde top sevkedilecektir, acele asker sev-
kedilecektir, top geçmez muharebe kaybedilir, bun
dan dolayı memur mesul olmasın mı? 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Yol yapmak 
işinin birincisi ve belki en mühimi tahakkukat yapıl
masıdır. Bu tahakkukatı yapanlar mesul olmıyacak 
mı? Yalnız sevkedenler diyorsunuz. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Sevk diyoruz. 
Malumu âliniz, sevk demek doğrudan doğruya tutup-
ta sevk demek değildir. Birinci kademesi var, ikinci 
kademesi var. Elbette bu sevk kaydı bu kademeleri de 
yani tahakkukatı da ihtiva eder. Ondan sonra sevk, 
ve istihdam diyoruz. İstihdamında derecesi vardır. 
Çadır varken ve halkı çadırda yatırmak icap eder
ken merzağı yerlerde yatırır vesaire vesaire bin tür
lü ahval hatıra gelir. 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Sonra bu yol 
İşlerinin her halde çc'k müşikül iş olduğunu tahmin ve 
takdir ediyorsunuz. Mücazat cihetini hatıra getir
mişsiniz, Fakat müllcâfat cihetim' hatıra getirmi
yor musunuz? Fedakârlık gösteren, şu veya bu şe
kilde vazifesini güzelce yapmış olanlara mükâfaat 
yok mu efendim.? 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Vazifesini 
yapmaktan başka mükâfat olur mu? 

REİS — Efendim! Daha yedi zat söz almıştır. 
Kifayet takrirleri vardır. Kifayeti müzakere takrirle
rini reyi âlinize arz edeceğim. 

Rlyasöte" 
Müzakere kâfidir. Maddenin aynen reye vaz'ını 

teklif eylerim. 
Gümüşhane Mebusu 

Zeki 

REİS — Efendim! Kifayeti müzâkereyi kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum. Kifayeti müzakereyi kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Müzakere kâfi görülrriüştür. Tadil tak
rirleri okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
' Mevzuu müzakere olan onsekizinci maddenin 

fıkrai ahiresinin berveçhiati tadilini teklif ederim. 
(Kanünü Ceza ahkâmı tatbik olunur.) 

Eskişehir Mebusu 
Abdullah Azmi 

Riyaseti Celileye -
Mükellefin ifayı mükellefiyet ettikleri halde ba-

zan kondüktörler ve fen memurları mükellefi iz'aç ve 
ikaı müşkülât ederek makbuz almadan ameliyat ma
hallini terke mecbur ettikleri çok defa görülmüş ha
kikatlerdendir. Bu suretle elinde makbuzu bulunma
yan mükellefinin vakit vakit yol boyuna şevke icbar 
edildikleri de görülmüştür. Binaenaleyh mükellefin 
bu husustaki hukukunu muhafaza için maddedeki, 
«edenler» kelimesinden sonra (ile bedenen ifayı mü
kellefiyet «edenlere» biîâ mucip vesika vermeyen ve
ya vermekte taallül edenler) fıkrasının ilâvesini arz 
ve teklif eylerim. 

Bozok 
Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 
Vazifesinde bilâsebebi makbul ihmal ve terahi 

eden bilumum memurin hakkında Kanunu Cezanın 
102 nci maddesinin hükmü tatbik edilmesi zarurî ol
masına nazaran işbu kanunun ayrıca ahkâm ve vaz'-
ına lüzum olmadığından 18 nci maddenin tayyını tek
lif ederim. 

Konya 
Eyüp Sabri 

Riyaseti Celileye 
Maddenin tayyını teklif ederim. 

Edirne 
Hüseyin Rıfkı 

Riyaseti Celileye 
«İstihdamı» kelimesinden sonra «terhis» kelimesi

nin ilâve olunmasını teklif ederim. 
İstanbul 

Akçoraoğlu Yusuf 
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Riyaseti Celileye 
18 nci madde makamına kaim olmak üzere ber-

veçhiâti maddenin ikamesini teklif ederim. 
Bayazıt 
Şefik 

«Madde 18. — Tahakkuk eden amelei mükellefi
nin miktarına ve bütçeye konulan tahsisata göre o se
ne zarfında nerelerde ne miktar yol yapılacağı, ve ne 
kadar amele istihdamı lâzımgeleceğı alelusul tanzim 
ve tasdik olunan evrakı keşfiye üzerine zamanı hulu
lünde derhal işe başlattırılacaktır. Gerek zamanı in
şaatta ve gerek hitamında valiler tarafından tetkik ve 
teftiş olunarak vazifelerinde tekâsül ve ihmal veya 
suihal ve hareketleri görülenler hakkında bilâimhal 
salâhiyeti kanuniyelerini istimal edeceklerdir. Yolla
rın keşif nameye muvafık olarak inşa ve ikmal edil
diğine dair Nafıa ve Dahiliye vekâletlerine arzı ma
lumat edeceklerdir, inşa ve tamiri takarrür eden yol
ları senesi içinde ikmal ve intaç ettiremeyen valiler 
hakkında Kanunu Cezanın 102 nci maddesi hükmü 
icra olunacaktır.» 

Makamı Riyasete 
Vazifei kanuniyesini müdrik bir memur, memu

riyetten mahrumiyet cezası karşısında değil, idam teh
didi altında bile asla duçarı endişe olamaz. Madde 
makul ve vazıhtır, aynen reye vaz'ını teklif ederim. 

İzmit 
tbrahim 

Riyaseti Celileye 
Maddenin tayyını teklif ederim. 

Çanakkale 
Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Maddenin tayyını teklif ederim. 

Elâziz 
Mustafa 

REİS — Efendim! Dört tane tay teklifi var. Bun
lardan Konya Mebusu Eyüp Sabri Efendinin takri
rini tekrar okuyarak reyinize arz edeceğim. (Eyüp 
Sabri Efendinin takriri tekrar okundu.) Bu takriri na
zarı mütalâaya alanlar lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum. Nazarı mütalâaya almayanlar lüt
fen el kaldırsın... Tay teklifi kabul edilmiştir. (Paşam 
anlaşılmadı, ne oldu sesleri) 

İBRAHİM BEY (izmit) — Reis Paşa, aksini reye 
koymadınız. (Koydu sesleri) 

REİS — Koydum efendim. Tay teklifi kabul edil
di. (Ayağa kalkmak suretiyle yeniden reye konulsun 

sesleri) Pekâlâ bir daha reye koyayım. Tay teklifini 
kabul edenler lütfen ayağa kalksın... Aksini reye ko
yuyorum. Tay teklifini kabul etmeyenler lütfen ayağa 
kalksın... Tay teklifi kabul edilmiştir efendim. Bun
dan sonraki maddeyi okuyoruz : 

Made 19. — Kabahat ve cünha efalinden dolayı 
mahkûm olan kesan birinci maddede mezkûr mü
kellefiyetin dairei şümulündedir. Ancak bunlardan 
mükellefiyetini bedenen ifa edecekler, mahpus bulun
dukları şehir ve kasabaların iki kilometre muhit ha
ricinde çalıştırılamaz. 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Efendim! 
Maddenin birinci fıkrası malumu ilâmdır. Haşivdir. 
Lüzumsuz bir şeydir. Onun aksini ima edecek bir fık
rayı kabul edecek bir kimse yoktur. Onun için mad
denin ikinci fıkrasını kabul etmek lâzımdır. Fakat 
yalnız mahkûm demek de kâfi değildir. (Mahkûm ve 
mahpus) demek lâzımdır. Bendeniz bu mealde bir 
takrir veriyorum. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim' Bendeniz bu 
maddeye bir fıkra ilâvesini rica edeceğim. O da: Mü
kellefiyeti bedeniyesini ifadan bilâ mazeret imtina 
edenler veya mevkii ameliyattan işini bitirmeden fi
rar etmek suretiyle işbu kanunun hilâfına hareket ih
tiyar edenler hakkında mahalleri Meclisi Umumiyesi-
ne bunların mükellefiyeti bedeniyelerini mükellefiye
ti nakdiyeye tahvil etmek hak ve salâhiyetini vermek
tir. Eğer böyle olmayacak olursa meselâ Köy işlerin
de köy ve mahalle suretiyle tevziat yapılırsa bir kar
yenin mükellef amelesi meselâ kırk kişi mevkii ame
liyata varıp da işlerini görmekte iken içinden bir ve
ya iki tanesi firar ederse ve bu firar edenler ameli
yat yerine gelmezlerse bunlar hakkında ne muamele 
yapılacaktır? Gelecek seneye kalacak olursa mükel
lefiyetin bedeni kısmı, sakıt oluyor. Şu halde mükel
lefiyetin sakıt olacağını anlayan kimse firar ile işten 
kurtuluyor. 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Hayır kaçtıktan son
ra değil. 

ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Evet firar ettikten 
sonra kurtuluyor. Kurtulunca bunun kurtulmuş oldu
ğunu görenler de birer birer firara başlayacaklardır. 
Zaten kanunun kuvvei müeyyidesi bu maddeden iba
rettir, onun için cünha, kabahat efalini irtikâp etmiş 
olan şahıslar şehir ve kasabaların iki kilometre hari
cinde çalıştırılacağına göre bu maddeye irtibatı dola-
yısıyle bir takrir takdim ediyorum. Lütfen kabul edil
mesini istirham ediyorum. Meclisi umumilere bu sa-
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lâhiyet verilmezse bu kanun yoktur, kolu, kanadı 
kırılmış bir şekle girecektir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Zaten kanun yok 
şekline giriyor. 

HASAN BEY (Trabzon) — Kanadı değil, kafası 
bile kırılmıştır. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim! 
Şükrü Beyin teklif ettiği mesele Meclisi Âlinin tay
yettiği on yedinci maddede münderiçti. Şimdi demin
ki pamuk meselesinde olduğu gibi asıl teklif sahi
binin on altıncı maddesi vardı ki, o reye konmadı. 
Şükrü Beyin teklifini teyit eden on altıncı madde kal
dı. Encümenin on altıncı madde makamına kaim ol
mak üzere teklif ettiği on yedinci maddede tayyedil
dikten sonra sahibi teklifin on altıncı maddesi reye 
konmak lâzım gelirdi. Bu reye konmadı. Bu madde 
halen mevcuttur, bunun reye konmasını teklif ediyo
rum. 

ABDULLAH AZMt EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim! Mevkuf in ve mahkûminin bedenen yol mü
kellefiyetini ifaları böyle takyit olunursa kendilerinin 
mükellefiyetten vareste kalmaları ihtimali olabilir. 
Zira olabilir ki, iki kilometrede yol bulunmaz, bina
enaleyh mükellefiyetten vareste kalır. Mükellef ola
cak mahkûmin cürümleri gerek kabahat olsun, ge
rek cünha olsun ve gerek cinayet olsun, her üçünde 
de mahkûmiyetini ikmal ettikten sonra vazife tevec
cüh etmek lâzım gelir. Çünkü: Bir adam mevkuf 
ve mahkûm iken iki cihetten kendisine vazife teret
tüp edemez. Hem mahkûmiyet, hem de başka türlü 
hizmetle tavzifi doğru değildir. Binaenaleyh mahkû
miyetini ikmal ettikten sonra vazifelerini ifa ederler. 
Burada iki madde vardır. Biri cinayet için diğeri de 
cünha için konmuştur. Bunları birleştirerek bir mad
de yapmak lâzımdır. Sonra mahkûminden ifayı mü
kellefiyet edecekler, mahkûmiyetlerini ikmal ettik
ten sonra ifayı mükellefiyet ederler. Zaten ahkâm da 
böyle olmak lâzım gelir. Zannederim, Encümenin 
teklifi de bunu gösterir. Binaenaleyh maddenin niha
yetinde, iki kilometreden ziyade gidemez, demek 
doğru olamaz. Çünkü iki kilometreye kadar yol ol
mazsa o adamı mükellefiyetten vareste kılmak demek 
olur. Bu ise muvafık değildir. Binaenaleyh Encümen 
ikisini bir madde yaparak buraya getirsin. Bunu tek
lif ediyorum. 

VEHBİ BEY (Karası) — Efendim! Gerek bu 
maddenin ve gerek bundan sonraki maddenin kabi
liyeti tatbikiyesini görmüyorum. 

i Üç sene cünha mahkûmu olmuş, iki kilometre 
I dahilinde yol yok 12 güne kadar kabul ettik, on gün

den Meclisi Umumî kabul etmiştir, 30 gün olur. Ci
nayet mahkûmu on seneye mahkûm olmuş, onar gün
den yüz gün hapishaneden çıktıktan sonra çalışacak. 

HASAN BEY (Trabzon) — Öyle bir şey yok, 
ibare yanlış. 

VEHBİ BEY (Karasi) — Haa, siz Encümen na
mına tashih ediyorsunuz. Binaenaleyh bunun kabili
yeti tatbikiyesini temin etmek için Abdullah Azmi 
Efendinin teklifi veçhile Encümene gitsin ve bu gi-

I biler yalnız yol mükellefiyetinde değil, bir şekil bu
larak idarei hususiyenin diğer işlerinde de kullanılır-
salar ancak mükellefiyetlerini yapabilirler. Ve illâ 
mükellef tutmak doğru değildir. Onun için bendeniz 
her iki maddenin Encümene iadesini teklif ederim. 
Sonra efendim Müzakere karışıyor, usul hakkında 
da şunu arz edeyim ki, Şükrü Beyin bir teklifleri var
dır. Madde ile alâkadar değildir. Ya o mesele halle
dilmelidir, ya bu mesele halledilmelidir. Kürsüye çı
kan hatipler ikisine dair söz söylüyor. Binaenaleyh 
eldeki madde halledildikten sonra Şükrü Beyin tek
lifi müzakere edilir. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim! 
Şükrü Beyin teklifleri evvelce müzakere ve tay edi
len 17 nci maddeye pek yakındır. O madde tayyedil-
diği için bu bapta bir şey söylemeyeceğim, Heyeti 
Âliyeniz kabul etmediler. Mevkii ameliyattan kaçar 
veyahut vazifesine gitmez olanlar hakkında encümen 
bir madde tespit etmişti. O madde tayyedilmiştir, ka-

I bul edilmemiştir. Tekrar lüzum görülecek olursa 
Şükrü Beyefendinin teklifleri bir madde olarak ted
vin edilebilir. Sonra efendim: Cünha ve kabahat 
mahkûmlarıyle cinayet mahkûmları hakkındaki iki 
maddenin birleştirilmesi lüzumunu dermeyan buyur
dular. Bunların tevhidi kabildir, Encümen bunun 
ikisini beraber gönderebilir. 

Ancak ikisi hakkındaki hükümler ayrı ayrıdır. Bir 
{ defa cinayet mahkûmlarının maddeten çalıştırılma

sına imkân yoktur. Onlar mahpusturlar, hapishane
den dışarıya çıkarılamazlar. Neticei mahkûmiyete 
kadar onlar hürriyetten mahrumdurlar. 

Hapishaneden çıktıkları zaman mükellefiyetlerini 
ifa ederler. Cünha mahkûmları böyle değildir. On
lar şehir dahilinde çalışabilirler. Yol mükellefiyetine 
tabidirler. Ancak daha uzak mesafelere gitmeleri 
muvafık olmadığından iki kilometre dahilinde çalış-

J tırılmaları münasip görülmüştür. Her iki maddenin 
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bir birine olan irtibatından naşi encümene gönderir
seniz ona göre bir madde tedvin eder, tekrar takdim 
ederiz. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Encümen madde
leri istiyor. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim! Bu madde
lere taallûk eden benim de bir teklifim vardır, He
yeti Celile nazarı itibare alınmasını kabul ederse o da 
beraber encümene gitsin. 

REİS — Takriri de beraber göndeririz. 
ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Ama nazarı dikkate 

alınacak mı? 
REİS — O sonraki mesele! 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Reis Paşa! Söz veriniz, mademki maddeler encümene 
gidecektir. Maddenin şekli hakkında söz söylemek 
isterim. 

REİS — Buyurunuz!.. 
ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 

Efendim! Maddelerin encümene iadesini kabul eden 
Mazbata Muharriri Bey, elde maddeyi tadil edecek 
bir tadilname olmadığına göre kendi noktaİ nazarına 
göre tadil edecek demektir. Diyorlarki bir kere, 
cinayet mahkûmları tecil edilir, buna lüzum yoktur, 
çünkü tecil demek, her seneki mükellefiyeti tecil olu
nuyor demektir. 15 seneye mahkûm bir adamı yol 
üzerine mükellef kılmak doğru değildir. Teklif üze
rine teklif demektir. O mükellefiyeti yani mahkû
miyeti ifadan sonra teveccüh edecek bir mükellefi
yeti de ifa edecektir demektir. Cünha mahkûmlarına 
gelince hepsine bir hüküm verilemez. Üç seneye ka
dar hapishanede kalması icap eden cünha mahkûm
ları vardır. Bunlarla kabahat ve hafif cünha mah
kûmlarını ayırmak lâzım gelir, bunun için senelere 
tefrik icap eder. Kabahat maznunlariyle 1, 2, veya 
3 aya kadar mahkûm olan cünha maznunları demek 
lâzımdır. Binaenaleyh mutlak cünha mahkûmları 
demek doğru değildir. Tadilâtı bu noktai nazardan 
yapmaları için bu izahatı verdim. 

REİS — Efendim! Bu hususta bir çok takrirler 
vardır. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim, bendeniz tak
ririmi izah etmek istiyorum. 

REİS — Efendim! Daha bazı takrirler de vardır. 
Söz isteyenler de vardır. Onun için bu arkadaşlar 
encümene gider ve orada izahat verirler. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Bu madde ile irtibatı 
vardır efendim! 

KEMAL BEY (Adana) — Encümende söyler
siniz. 

REİS — Efendim! Takririnizi Encümene gönderi
yoruz. Encümende lâzım gelen izahatı verirsiniz. 
Şimdi «21» nci maddeye geçiyoruz. 

Madde : 21. — Turuku hususiyettin inşa ve tami
rine ait umurun tanzimi, âmelei mükellef enin sureti 
sevk ve istihdamı, Nafıa ve Dahiliye Vekâletlerince 
tanzim olunacak hususî talimatname ile tayin oluna
caktır. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı 
efendim? «Hayır sesleri» O halde maddeyi reyi ali
lerine koyuyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsınlar... Aksini Reyi Âlilerine koyuyorum. Kabul 
etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Madde kabul 
edilmiştir efendim. 

Madde : 22. — Mülkiye ve Nafıa Müfettişleri... 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 

Bendenizin bu hususta bir takririm vardır. Bu mad
deden evvel okunması lâzımdır . Teklifim kabul edi
lirse bu 22 nci madde 33 ncü madde olur. 

REİS — Müsaade buyurunuz, madde okunsun 
efendim! 

Madde : 22. — Mülkiye ve Nafıa Müfettişleri bu 
kanunun suveri tatbikiyesini mütemadiyen teftiş et
meğe mecburdur. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı 
efendim? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Paşa Haz
retleri! Bendenizin bu hususta bir teklifim vardı. 
O teklif, bu madde yerine okunacaktır. Öyle kabul 
edilmiştir. Bendenizin teklifim 22 nci madde olarak 
okunacak, bu ise 23 ncü madde olacaktır. 

REİS — Efendim! Zati Âlinizin takriri; 22 nci 
maddenin esnayı müzakeresinde okunmak üzere te
hir edilmişti. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Evet efen
dim! Şimdi yeridir. 

REİS — Efendim! Zaten maddelerin numaraları 
değişecektir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — O baş
ka efendim, bendenizin takririmin yeri burasıdır. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Müsaade buyuruîur 
mu Reis Paşa? 

REİS — Buyurunuz efendim! 
VEHBİ BEY (Karası) — Efendim, bendeniz bu 

maddenin muakkat olmaktan kurtarılmasını temin 
edeceğim. «Müfettişler, bu kanunun suveri tatbiki
yesini mütemadiyen teftiş etmeğe mecburdur» denili-
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yor. JBendeniz kısmı idarisinin Mülkiye Müfettişleri, 
Kısmı fennisinin de Nafıa Müfettişleri tarafından 
teftiş edilmesi hususunu arz edeceğim. Lalettayin bu 
kanunun suveri tathikiyesini mütemadiyen müfettiş
ler teftiş edecektir dersek işler tedahülde kalır. "Onun 
için arz ettiğim gibi taczihen (Bu kanunun idarî kı
sımlarını Mülkiye Müfettişleri, fennî kısımlarını da 
Nafıa Müfettişleri mütemadiyen teftiş eder) denilme
lidir ki hem vazifelerinde tedahül olmaz ve hem de 
ihtilâf hasıl olmaz. 

HASAN BEY (Trabzon) — Maddeye lüzum var 
mı? 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Var efendim. 
REİS — Efendim! Başka söz isteyen de yoktur. 

Süleyman Sırrı Beyin bundan evvel vermiş olduğu 
bir takriri vardı. O okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Şimdiye kadar yapılmış olan yollarda idare me

murlarının büyük bir tesir ve himmetleri bulunduğu 
malûm olan bir hakikattir. Hal böyle iken, bu ka
nunda mevcut ahkâm rüesayı idarenin yol inşaatiyle 
alâkalarını lâyikiyle temin etmemiştir. İşte bu mak
sadı teminen berveçhi ati maddenin kanuna yirmiikin
ci madde olarak ilâvesini teklif eylerim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Madde : 22. — İdare memurları ameliyat 
zamanlarında dahili dairei memuriyetlerinde tefti-
şatta bulunarak ne kadar mükellef sevk ve ne miktar 
yol yapılmış olduğuna dair her onbeş günde mafevk
lerine rapor vermek ve inşaatın hüsnü cereyan ve 
mükellef istihdamını murakabe etmekle mükelleftir. 

REİS — Bundan başka Vehbi Beyin de bir tak
riri vardır. Okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Yirmiikinci maddenin berveçhi ati kabulünü tek

lif eylerim: «Bu kanunun idarî kısımlarını Mülkiye 
ve fennî kısımlarını Nafıa Müfettişleri mütemadiyen 
teftiş etmeye mecburdur. 

TALÂT BEY (Ardahan) — «Mütemadiyen» ke
limesinin» bırakalım efendim! İşini gücünü bırakıp-
da mütemadiyen bununla mı meşgul olacak? 

REİS — Daha bazı takrirler de vardır efendim. 
Onlar da okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
Maddede «mütemadiyen» kelimesinin tayyını tek

lif ederim. 
Trabzon 

Ahmet Muhtar 

Riyaseti Celileye 
Teftiş müfettişlerin vazaifi asliyesinden olduğun

dan bilüzum olan yirmiikinci maddenin tayyını tek
lif ederim. 

Diyarbekir 
Zülfü 

REİS — Efendim! Tadil takrirleri esasen mevcut 
olan maddeler hakkındadır. Süleyman Sırrı Beyin, 
teklifi ise başka mahiyettedir. Eğer nazarı dikkate 
alınırsa Encümene tevdi ederiz. 

Süleyman Sırrı Beyin takriri tekrar okunacaktır 
efendim. 

(Süleyman Sırrı Beyin takriri tekrar okundu.) 
REİS — Şimdi efendim, bu takririn nazarı dik

kate alınıp alınmayacağını reye koyacağım. Süley
man Sırrı Beyin bu teklifini nazarı dikkate alanlar 
lütfen ellerini kaldırsınlar. Aksini reye koyacağım. 
Nazarı dikkate alımayanlar lütfen ellerini kaldırsın
lar... Bu teklif nazarı dikkate alınmamıştır efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — O halde 
yolunuz da yapılmaz, yan gelir yatarsınız. 

REİS — Diyarbekir Mebusu Zülfü Beyin takri
rini reye koyacağım. (Zülfü Beyin takriri tekrar 
okundu.) Efendim! Teklif mucibince maddenin 
tayyını kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Ak
sini reye koyacağım. Kabul etmeyenler ellerini kal
dırsınlar... Tayyı kabul edilmemiştir. 

Vehbi Beyin tadil teklifini reye arz edeceğim. 
(Karesi Mebusu Vehbi Beyin takriri tekrar okundu.) 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, takririmdeki 
«mütemadiyen kelimesini kaldırıyorum. 

REİS — Efendim! Vehbi Beyin takririndeki mü
temadiyen kelimesi kalktıktan sonra takriri reyi âli
lerine arz ediyorum. 

Vehbi Beyin teklifini nazarı dikkate alanlar lüt
fen ellerini kaldırsınlar... Aksini Reyi Âlilerine arz 
ediyorum. Nazarı dikkate almayanlar lütfen ellerini 
kaldırsınlar... Vehbi Beyin teklifi nazarı dikkate alın-
miştir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — «Mütemadiyen» keli
mesi kalktıktan sonra değil mi? 

REİS — Evet efendim. Maddeyi bu takrirle be
raber Encümene veriyoruz. 

Madde : 23. — Her vilâyette bir silindir bulun
durmaya Nafıa Vekâleti mecburdur. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var »-mı 
efendim? 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Efendim! Burada 
deniliyor ki: «Nafıa Vekâleti her vilâyette bir 
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silindir bulundurmaya mecburdur.) Nafıa Vekâleti 
Dersim'e bir taş silindir götürür yol yapar. Bazı 
vilâyetlerimiz vardır ki, değil buharlı silindir, bir taş 
silindiri bile yoktur. İşte buralarda vekâlet bir iki 
tane büyük taş silindir gönderir, işte size bir silindir 
der ve atlatır. Onun için bendeniz maddeye «Nafıa 
Vekâleti her vilâyette bir buharlı silindir bulundur
maya mecburdur kaydının ilâvesini teklif eder ve 
Heyeti Celilenizden kabulünü rica ederim. 

Bu şekil kabul edilmezse yol da yapılmaz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Kırşehir 
yolunda bir sürü silindir var. 

ZEKÎ BEY (Devamla) — Çok rica ederim vekâ
let fennî silindir bulundurmaya mecbur olsun. Son
ra efendim, istihbaratımıza nazaran Nafıa Vekâleti 
bu sene bütçesinden 30 - 40 silindir sipariş ettiğini 
zannediyorum. Halbuki vilâyeti şarkiye güzargâhm-
da silindirler vardır. Eğer vekâlet celile bundan da 
istifade edecek olursa memleketteki vesaitten de 
istifade etmiş olur ve faydalı olur ve lâzım olan 
vesaiti ihzar etmiş olur zannındayım. Bunun için 
teklifimin bu ruretle kabulünü rica ederim. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Yirmi tane Arda
han'da var. 

NAFIA VEKİLİ FEYZİ BEY (Diyarbekir) — 
Efendim! Evvelemirde Zeki Beyefendinin buyur
dukları «Nafıa Vekâleti atlatıp» kelimesini kabul 
edemem. Her halde bu kelimenin burada yeri yok
tur. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Hayır hayır efen
dim! Bundan bir şey anlaşılmasın Vekil Beyefendi
nin anladıkları tarzda söylemedim. 

NAFIA VEKİLİ FEYZİ BEY (Devamla) — O 
halde pek alâ sonra efendim, her vilâyette bir silin
dir bulundurmak bizim de yegâne arzumuzdur ve 
niyetimizde bu yoldadır. Yalnız mukabili bütçeye 
konmak şartiyle kemali mefharetle kabul ederim. 
Zaten 40 - 50 tane almışızdır. Bazı yerlere buharlı, 
bazı yerlere de hayvanla ceredilen silindirler gönder
dik ve göndermekte borcumuzdur. Fakat arz etti-. 
ğim gibi mukabilini, bütçede nazarı dikkate almak 
lâzımdır. 

Zeki Bey atlattırır dediler. Arzu ettikleri şeyin mu
kabilinin bütçeye konulması hususunu tekrar hatır
latırım. Yoksa bunun imkânı yoktur. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Hay hay bunun 
için çalışacağız. Zaten silindir olmazsa yol yapıla
maz. 

REİS — Efendim, başka söz isteyen yoktur. Ta
dil teklifini okuyacağız. 

Riyaseti Celileye 
23 ncü maddenin berveçhi zîr tadilini teklif eyle

rim. 
«Nafıa Vekâleti her vilâyette buharla mutaharrik 

lâakal bir silindir bulundurmaya mecburdur.» 
Gümüşhane 

Zeki 
NAFIA VEKİLİ FEYZİ BEY (Diyarbekir) — 

Efendim bazı yerler vardırki buralara hiç gönderile-
mez. Meselâ Genç Vilâyeti burada halen nakliyat, 
hayvanatladır. Buralara buharlı silindir gidemez, 
fakat mümkün olan mahalle gönderilir. Meselâ 
Genc'e nasıl gönderilir? Araba yolu olmayan bir ye
re silindir nasıl gider? Gayrı mümkün olan bir şey 
hakkında madde vazına mahal yoktur. Genc'e bir 
araba bile gitmediği halde maddeye mutlak surette 
buharlı silindir gitmesi kaydı konulacak olursa, bu 
kanunun kabiliyeti tatbikiyesi olmaz. Gidebilen yer
lere göndereceğiz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Kanuna 
girerse iyi olur ve gider. 

NAFIA VEKİLİ FEYZİ BEY (Devamla) — Na
sıl olur efendim? Kâğıtlardan yapıştırıp ta gönderecek 
değiliz ya,: 

TAHSİN BEY (Aydın) — Bir sual soracağım' 
Her yerde Ruslardan kalma muattal bir çok silin
dirler vardır, hatta Bandırmada da Yunanlılardan kal
ma bir çok silindirler vardır, öyle duruyor. Onların 
tamir ve kabili istimal bir hale ifrağı için ne gibi te-
şebbüsatta bulunuluyor? 

NAFIA VEKİLİ FEYZİ BEY (Devamla) — Efen
dim! Arz edeyim, bunlar Yunanlılardan ve Ruslardan 
kalmıştır. Kabili cer olanlarını almışız, kalanların ta
miri pek fazla paraya mütevek'kifitiir. Yeniden almak 
daha ehvendir. Çünlkü bunların makineleri alınmıştır. 
Yeniden o fabrikadan makine alıp yerine koymak da
ha fazla masrafı muciptir. Yol olan yerlere yeniden si
lindir gidecek. Bu, borcumuzdur. Gelecek sene, nere
lere göndermişizdir? Bunu Heyeti Celilenize arz ede
riz. Yoksa her yere gönderilecektir diye kanuna gi
rerse kabiliyeti tatbikiyesi olmaz. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, biz, yol 
yapılmak esasını kabul ederken silindir makinesi is
tedik ve kanunda bir silindir bulunacaktır, deniyor. 
Bir çok arkadaşlarımız bilirlerki, sahillerimizde bile 
bugün taş silindirler vardır. Hatta ne hacet uzak yer
lere gitmeye, İstanbulun bazı aksamında bile taş si-
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lindirler bulunabilir, bugün katî ve muhakkak suret
te yolu olmayan yere silindir gitmesin demek doğru 
olmaz. Yalnız bunu kanuna koyarsak bu, Nafıa Ve
kâleti için bir akide olur, muhakkak bu vilâyete bu 
sene silindir göndermez ve gelecek sene de yolunu 
yapmazsam, öbür sene o vilâyet ahalisi silindirini is
teyecektir desin. Bendeniz, silindirsiz yol yapıldığını 
görmedim. Bu yolların heyeti umumiyesi manda ve 
öküz arabalarına münhasırdır, silindir geçmeyen yol
larda arabalar şosayı daima ikiye inkısam ettirmiştir 
ve yolu yarmıştır. Lâkin silindirin geçtiği yerlere hiç 
bir vakit bu zarar olmamıştır. Sonra buyurdular ki, 
vilayatı şarkiyenin şura veya burasına bunlar gider 
mi? Ben temin ederim ki Ruslar oralara kadar silin
dir makinesini sokmuşlardır ve bugün bir çok yerler
de - Rüştü Paşa Hazretlerini işhat ederim - bilhassa 
Erzurum turuku umumiyesi üzerinde, daha en çe
tin yerlerde ve bizim araba geçiremediğimiz güzer
gâhlarda silindir makineleri vardır. 

NAFIA' VEKİLİ FEYZİ BEY (Diyadbek'ir) — 
Erzıncan^a her zaman gider efendim. 

ZEKİ BEY (Devamla) — Turuku umumiyede de
ğil, Rusların açtıkları yollar üzerinde. Binaenaleyh bu 
kayıt maddei kanuniyede behemahal kalmalıdır. Ar
kadaşlar! Çok rica ederim, bu çıkarsa bir şey yapıl
maz. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Her vilâyette bir silindir 
bulundurmaya mecburdur, diye bir madde koymak
tansa, lüzumu kadar silindir bulundurulur desek da
ha iyi olur. Bir silindir bulundurmak gibi bir tahdidin 
manası yoktur. Lüzumu kadar dersek, ait olduğu ve
kâlet iktiza eden yerde bir tane, iktiza eden yerde iki 
tane, üç tane silindir bulundurur. Bir, demekle ne çı
kıyor? Bunu anlayamıyorum. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — O manayı ifade için 
lâakal bir silindir demelidir. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Lüzumu kadar silindir 
bulundurur diye vekâleti muhayyer bırakırsak her 
yerin ihtiyacına göre bir, veya iki silindir bulundu
rur. İktiza eden vilâyetler için ikişer buharlı silindir 
sipariş olunması, getirilmesi mutasavverdir. Şimdi 
bir silindir diyecek olursak oraya bir silindir gönde
rilecektir. Çünkü birden noksan silindir olmaz. Bina-
-enaleyh arz ettiğim şekilde kabulünü rica ederim. 

REİS — Efendim! Başka söz isteyen yoktur. Tak
rirleri okuyacağız. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Söz istiyorum. 
(Müzakere kâfi sesleri.) Efendim müzakerenin kifa
yeti hakkında bir teklif olmadığından söz istiyorum. 

REİS — Efendim! Söz istiyorum diyen olmadık
tan sonra takrirleri okuturum, müzakere tabiatıyle 
durur. 

Riyaseti Celileye 
Her vilâyette lüzumu kadar silindir bulundurma

ya mecburdur. 
Bolu 

Şükrü 

REİS — İki tane de tadil teklifi vardır. Evvelâ 
Zeki Beyin takririni reye koyacağım. (Zeki Beyin tak
riri tekrar okundu.) (Hayır, hayır sesleri.) 

NAFIA VEKİLİ FEYZİ BEY (Diyarbekir) — 
Efendim! Her yerde buharla müteharrik silindir ma
kinesi bulundurmak imkânı yoktur. Bazı yerlerde bu
harsız hayvanla cerredilen makine ile yapmak mec
buriyeti vardır. Çünkü oralarda benzin vesaire bul
mak müşküldür. 

On misil masrafı ihtiyar ettirir. Onun için mut
lak buharlı olacaktır, diye kayıt konulamaz. Çok 
müşkülâtı mucip olur. Eğer kabul buyurulacak olur
sa bütçe çok kabarık olacaktır. Zaten Maliye Vekili 
Beyefendi de şimdi burada mevcut değildirler. Ken
disi, mevcut olmadıkça bu müzakere kabul edilemez 
ve imkânı tatbiki de yoktur. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Beyefendi! Milletin 
istihdaf etmiş olduğu gaye, yollarını yapmaktır. Bu
harla müteharrik silindir göndermedikten sonra yol 
yapılamaz!... 

NAFIA VEKİLİ FEYZİ ZEY (Diyarbekir) — 
Efendim Ben Heyeti Celileye . arz ediyorum. Müm
kün olan yerlere buharlı, olmayan yerlere hayvanlı 
silindir makinesi göndereceğiz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Eğer bu kayıt maddeye girmezse her nevakit yol ya
pılacak olurda silindir istenilirse kanunen mecburi
yetimiz yok, dersiniz. Fakat bu kelime girerse o vakit, 
imkân hasıl okluğunda silindir vermeye mecbur olur
sunuz. 

NAFIA VEKİLİ FEYZİ BEY (Diyarbekir) — 
Efendim! Eğer bunu kanunda takyit ederseniz bun
lar için beşyüzbin liralık da bir tahsisat koyunuz. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Kabul ederiz efen
dim. 

NAFIA VEKİLİ FEYZİ BEY (Diyarbekir) — 
Pek alâ, mukabili olan 500 bin lirayı korsanız maaş 
şükran kabul ederiz. 

REİS — Efendim! Tadil teklifleri bir daha oku
nacaktır : 
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(Bolu Mebusu Şükrü Beyin takriri tekrar okun
du.) 

(Gümüşhane Mebusu Zeki Beyin takriri tekrar 
okundu.) (Trabzon Mebusu Muhtar Beyin takriri tek
rar okundu.) 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Yani bir mühendis, 
maddenin tayyını istiyor! 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Müsaade ederse
niz izah edeyim. Efendim! Eğer rakama müstenit 
bir karar vermezsek meseleyi anlamadan, hissiyata 
tabi olarak bir şey yapmış oluruz. Şimdi her vilâyete 
bir buharlı silindir gönderilecektir diyoruz. (74) defa 
onbeşbin lirayı darb ediniz. Bakalım yekûnu ne eder? 

ZAMİR BEY (Adana) — Bir buçuk milyon liraya 
yakın!.... 

MUHTAR BEY (Devamla) — Bir buçuk milyon 
lirayı vereceğimizi tasavvur ediniz. Esasen bir turu-
ku umumiye, bir de turuku hususiye vardır. Turuku 
hususiye vilâyetlerin kendi yapacakları işlerdir. Bu 
işler için bir madde ile edevatını vermeyi kabul eder
sek bunun da kaç yüzbin liraya baliğ olacağını he
sap etmeden, bu defa da silindirleri vereceğiz. Şimdi 
Şükrü Beyin teklifi veçhile lüzumu miktar dersek 
hali hazırda iyi bir buharlı silindirin azamî olarak 
günde elli metre yol yapacağını ve bir vilâyetin yapı
lacak elli kilometrelik yolu olduğunu tasavvur eder
seniz bu vilâyette bulundurulacak kâfi miktarda si
lindirin adedi beş olmak yani (75) bin liralık silindir 
bulundurmak lâzım gelir. Halbuki bugün bütçeye 
turuku umumiye için ancak iki milyon lira konmuş
tur. Buna haydi haydi bir misli daha zammedelim, 
dört milyon olur. Şimdi, bütün vilâyetlerin bu ka
nun dolayısıyle iktidari malileri gerek bedenî ve ge
rek nakdî - aşağı yukarı 1 5 - 1 6 hatta yirmi milyon 
liraya baliğ olacaktır. Yirmi milyon lira iktidarı ma
lisi olan vilâyet için dört milyonluk bir bütçeden pa
ra sarf etmek, bu nasıl olur? Bu memleketin umumî 
bütçesini veren yine bu ahalidir. Sonra umumî büt
çeyi idare etmek için ahaliye yeniden teklifatta bulu
nacağız niçin? Çünkü rakama müstenit olmayan ve 
hissiyata tabi olan şeyleri yapıyoruz. Sanki bu mil
letten alıp da vermiyoruz gibi bütün turuku hususi-
yeye umumî bütçeden muavenet edeceğiz. Canım tu
ruku umumiyeye parayı veren yine bu ahalidir. Onun 
için herkesin vazifesi malum olsun. Turuku hususiye-
sini vilâyet, kendi vesaiti ile yapsın, turuku umumi-
yesini de hükümet yapsın. Böyle hissiyata tabi olarak 
birisinin bütçesinden diğerinin bütçesine bilâ kaydı 

şart muavenet yaparsak ne bütçe kalır, ne memleket 
kalır. Onun için hissiyatla iş yapmayalım. Binaena
leyh maddenin tayyını teklif ederim. 

(Trabzon Mebusu Muhtar Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

REİS — Efendim! Tay takririni kabul edenler 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Efen
dim! Reylerde tesavi görülüyor. Tekrar reye koyaca
ğım. Tay teklifini kabul edenler ayağa kalksın... Tay 
teklifini kabul etmeyenler ayağa kalksın... Tay tekli
fi kabul edilmemiştir. 

(Zeki Beyin takriri tekrar okundu.) 
REİS — Efendim! Zeki Beyin takririni tekrar Re

yinize arz ediyorum. Nazarı dikkate alanlar el kal
dırsın... Nazarı dikkate almayanlar el kaldırsın... Na
zarı dikkate alınmamıştır. 

(Bolu Mebusu Şükrü Beyin takriri tekrar okun
du.) 

Efendim! Bu takriri nazarı dikkate alanlar el kal
dırsın... Nazarı dikkate almayanlar el kaldırsın... 
Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Efendim! 23 ncü maddeyi tekrar okuyoruz. 
Madde 23. — Her vilâyette bir silindir bulundur

maya Nafıa Vekâleti mecburdur. 
REİS — Efendim! Maddeyi kabul edenler lüt

fen el kaldırsın... Etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Madde kabul edilmiştir. 

ZEKt BEY (Gümüşhane) — Eskiden Anadoluda 
damlarda taştan yuvarlaklar vardı. Bundan sonra şo-
salar onlarla yapılacaktır!. 

Madde 24. — Tarik mükellefiyeti nakdiyesi hak
kındaki 27 Şubat 1329 tarihli kanunu muvakkat ile 
Tarik bedeli nakdisi hakkındaki 21 Şubat 1337 tarih
li kanun ve müzeyyelâtı ahkâmı mefsuhtur. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen yok. Mad
deyi aynen reyinize arz ediyorum. Kabul edenler et 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Madde ay
nen kabul edilmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Encümendeki maddeler gelmeyince diğer iki madde
ye geçilemez. 

REÎS — Efendim! Daha iki madde var. Fakat ev
velce encümene giden maddeler ve takrirler olduğu 
için şimdi bu maddeleri müzakere edemeyeceğiz. Mü
saade buyur ulursa Heyeti Gelileye bir şey arz edece
ğim. 
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Efendim* • föare^ Heyeti I^leçiferfftrr yaptırmak1 

için memur getirmişler bir kaç gün müsaade istedi
ler. Cumastesi güaüne kadar da ancak yapılabileceği 
anlaşıldı. Onun için içtimainizi Cumartesiye kadar, 
tehir edeceğiz. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim! Bir çok 
çıkacak kanunlar vardır. Yakın da bütçede gelecek

tik Sdnw bu i kanonlar- kafeti (Eski: mecüste içtima 
ederiz sesleri.) 

REİS — Efendim! Bir çok arkadaşlar soğuktan 
şikâyet ediyorlar, bazıları da hastalandılar. Binaena
leyh Cumartesi günü öğleden sonra saat birde içtima 
etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hffânu Müzakerat Saat: 5.25 

— lift — 
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Pamuklara ânz olan haşerat ve emrazın imha ve tedaviri ve tohumlarının ıslahı hakkındaki kanunun neticei 
arası 

(Kanun kabul edilmiştir). 

ADANA 
Kemal B. 
Zamir B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet fi. 

AMASYA 
Ali Rıza1 B. 
Nafiz fi. 

ANKARA 
Şakir fi. 

ANTALYA 
Hasanı Sltikt B. 
Murad fi. 
Rasih Ef. 

ARDAHAN 
Hal'it! Paşa 
Talâti B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDİN 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 
Sam'üh R'ifat B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Süleyman Sırri B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi1 Ef. 

CANİK 
Cavid Paşa 
Süleyman Neomü B. 

Reyel işitiralki edenler : 
. Kalbul edenler : 

Reddedenler : 

Müstenkifler : 

148 

130 
16 

2 

(Kabul edenler) 

ÇATALCA 
Şakir fi. 

ÇORUM 
Dr, Mustafa B. 
Ferit fi. 
İsmail Kemal B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâziml B, 

DERSİM 
Ahimöd Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Cavid B. 
Fevzi B. 
Şeref B. 
Zültfii fi, 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfikı fi. 

ELÂZİZ 
Mühidditf B. 
Mustafa B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmli d B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Filkrdt! B. 
Rasirri fi, 

ERZİNCAN 
Sabit fi. 

ERZURUM 
Rüştü Paşa 

GAZİANTEP 
Ali Cenanil B. 
Hafız Şahin Ef. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Mühidditt fi. 

GİRESUN 
Tâhir: fi. 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi B. 
Zelkl B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. 
Nazm'İ B, 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef, 
İbrahim Bf. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfr'k! B. 
Emin Ef, 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Dr- Adnart fi. 
Dr. Refik B. 
Harridı fi. 
Hüseyin Rauf B. 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Mustafa' Rahmi B. 

İZMİT 
Atoiöd Şükrü B. 
İbrah'iıri Süreyya B. 
Mustafa B. 

KÂNGIRI 
Mustafa AbdülhaTiki B. 
R'ifat B, 
Ziya fi. 

KARAHİSARI SAHİP 
Ali B. 
Izzeli Ulvi B, 
Musa Kâzıml B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 
KARAHİSARI ŞARKİ 

İsmail B. 

KARESİ 
Ali Şuurî fi. 
Kâzım Paşa 
Mehmed Vehbi B. 

KASTAMONU 
Ahm&'i Mahüıf Ef. 
Halid B. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi fi. 
Dr. Halid B. 

KIRKLARELİ 
Dr, Fua'd B. 

KONYA 
Hac» fidkir, Ef. 

KOZAN 
AH Sa'ip B. 
AH Şad'i B, 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 

Nuri B. 
Rağıp B. 

MALATYA 
Hacı Beldir Ağa 
Reşid Ağa 

MARAŞ 
AbdülikadiK B. 
Hacı Möhmeıd Ef. 

MARDİN 
Abdülgani fi. 
Abdürrezalk B. 
Derviş B, 
Necip B. 

MENTEŞE 
Şükrü! Kaya! B. 

MUŞ 
Osman) Kadri fi, 

NİĞDE 
Ebübekir Hâzımn B. 
Halid B, 
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ORDU 
Faik B. 
Hamd'i B. 
İsmail B. 
Reca'I B. 

RİZE 
Ekrem B. 
Esad B. 
Fuâd B. 

SARUHAN 
Hacı Etherri B. 

Mehmed Sabrı' B. 
SİİRD 

Halli* Hulktf Ef, 
SİNOP 

Yusuf Kemal B. 
SİVAS 

Rahrril B. 
Rasim B, 
Ziyaett'ini B. 

SİVEREK 
Hallf Fahri B. 

Kadri Afomed B. 
Mahmud B, 

TEKFİRDAĞ 
Faik! B. 

TOKAD 
Bekir Sam1! B. 
Hac< K â m i Ef. 

TRABZON 
Ahmed Muhtar B. 
Hasam B. 

Süleyman Sırrı Ef. 
Şefik B. 

URFA 
Ali B. 
Yahya Kemal B. 

VAN 
Haikki B, 

ZONGULDAK 

Halil B. 
Yusuf Ziya B. 

ANKARA 

ATi Fuat Paşa 

DERSİM 

Feridun Fikri! B. 

EDİRNE 

Caffer Tay ya ti Paşa 

ELÂZİZ 

Naci Bey 

ERTUĞRUL 

Halil B. 

ERZURUM 

Câz'iirt Ef. 

Reddedenler 

Rai! Efendi 
Ziyaeütin Ef. 

İSTANBUL 

tsma'ü Oanpola't B. 

KASTAMONU 

Hasart Fehmi Ef. 

KONYA 
Eyüpf SalbrJ Ef. 
Mustafa Feyzi Ef. 
Musa Kâzımı Ef. 
Naiim Hazım Ef. 
Tevfikj Fikret B. 

SARUHAN 
Kemal B. 

Müstenkifler 

BOLU 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamd'İ B. 

*>m<.\ 
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