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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i MUzakcrat Saat : 1,40 

REİS : Kâzım Paşa 

KATİPLER : Hakkı Bey (Van), Talât Bey (Kângırı) 

m • 

REİS — Celseyi açıyorum efendim! 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hülâsası okunacak : 

OTUZALTINCI İÇTİMA 

17 Kânunusani 1341 Cumartesi 

Birinci Celse 

Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde inikat ederek 
zabtı sabık hülâsası kıraat ve aynen kabul ve evrakı 
varide ait oldukları mahallere havale olundu. 

Posta Kanununun Başvekâletçe tefsiri talep edilen 
30 ncu maddesinin muhtacı tefsir olmadığına dair 
Posta ve Telgraf Encümeni mazbatası ile Eskişe
hir - İnönü yolunun turuku umumiye meyanma it
hali hakkındaki teklifi kanuninin reddine dair Na-
fia Encümeni mazbatası kıraat ve kabul edildi. 

Sivas Mebusu Muammer Beyin yerine diğer bir 
zatın intihabı hakkında Memurin Muhakemat He
yeti Riyaseti tezkeresi kıraat ve Sarühan Mebusu 

1. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin; Malûlini 
guzat ile mütekaidini askeriyeye bahis olunan beyi
ye hakkına dair Maliye Vekâletinden suali. 

2. — İzmit Mebusu Mustafa Beyin; İtalya tez
gâhlarında, matlûbatımıza mukabil bir tahdelbahir 
inşa ettirileceği hakkındaki neşriyata dair suali 

REİS — Her iki sual takriri Maliye Vekâletine 
havale edilmiştir. 

3. — Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Beyin Darülfü
nunun tıp ve hukuk fakülteleri müdavimleri arasın
da vukua gelen arbedeye dair şifahî suali. 

REtS — Maarif Vekâletine havale olunmuştur. 
Bu suallerden iki evvelkisi mezkûr makama 18 

Kanunusani 1341 tarihinde tebliğ edilmiştir. 
BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Reis 

Paşa! Ruzname hakkında söz istiyorum. 

Mustafa Fevzi Efendi mezkûr heyet azalığına inti
hap olundu. 

İstanbul Mebusluğuna intihap olunan Hakkı Şi-
nasi îJaşa ile Urfa Mebusluğuna intihap edilen Re-
fet Bey hakkında İkinci Şube mazbataları ve sabık 
İzmit Mebusu Fuat Beyin hamil olduğu İstiklâl ma
dalyası şeridinin kırmızı - yeşile tebdili hakkında 
Divanı Riyaset kararı kıraat ve kabul olundu. 

Badehu Bursa Mebusluğuna intihap edilen Nu
rettin Paşa hakkında İkinci Şube mazbatasının mü
zakeresine geçildi. 

Cereyan eden müzakere neticesinde olbabdaki 
takrir mucibince mazbata tayini esami ile reye vaz 
ve (56) reye karşı (130) rey ile kabul edildi. Mütaa-
kiben Pazartesi günü toplanılmak üzere celse tatil 
olundu. 

REİS — Efendim! Zaptı sabık hülâsası hakkın
da bir mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Zaptı sabık 
hülâsası aynen kabul edilmiştir. 

REİS — Buyurun efendim! 
BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — 

Efendim! Ruznamenin yirminci maddesini teşkil 
elen 1340 senesi bütçesine tahsisatı munzamma ilâ
vesine dair bir lâyihai kanuniyemiz vardır. Bunun 
mahiyeti itibariyle " müstaceliyeti hakkında Heyeti 
Celilenize fazla izahatta bulunmaya lüzum görmü
yorum. Malumu Âlinizdir. Fakat henüz tab ve tevzi 
edilmediğini haber aldım. Müsaade buyurursanız tab 
ve tevzi olunsun ve azayı kiram da mütalaa buyur
sunlar ve Çarşamba günü ruznameye ithal ederek o 
gün "müzakere edelim. 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Gü
müşhane) — Yirmibirinci numara da onun mütem
mimidir. 

REİS — Efendim! Ruznamenin yirmi ve yirmi
birinci numaralarındaki lâyihaların tabı ve tevzii ile 

2. — SUALLER, CEVAPLAR 
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Çarşamba günkü içtimaımızda müzakeresi hükümet 
tarafından teklif edilmektedir. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırışın... Ka

bul edilmiştir efendim. Çarşamba günü müzakere 
edilecektir. 

3. - EVRAKI VARİDE 

Teklifler 
1. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, Askerî 

Fabrikalar Müdüriyeti emrindeki Kayseri, İzmit, 
Defterdar mensucat fabrikaları ile Makrıköy Bez ve 
Beykoz Debbağ ve kundura fabrikalarının Ticaret 
Vekâletine rabtı hakkında teklifi kanunisi (2/430) 

2. — Antalya Mebusu Ahmet Saki Beyin, Mu-
hamat Kanununun 2, 3, 5 ve 12 nci maddelerinin 
tadili hakkında teklifi kanunisi (2/431) 

REİS — Her iki teklif Lâyiha Encümenine ha
vale edilmiştir. 

Mazbatalar 
1. — Müdafaai Milliye Encümeninin bilumum 

malûlini askeriyeninin terfihi hakkında (2/280) nu
maralı mazbata ve teklifi kanunisi ve Harp Malûl
leri Cemiyeti Murahhasları tarafından verilen teklif-
namenin Muzavenei Maliye Encümeninde bulunan 
terfih kanunuyla birleştirilmesi hakkında (3/319) 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Muvazenei Maliye 
Encümeni Mazbatası. 

RElS — Ruznameye alındı. 
2. — İnşası mukarrer Yenişehire müktazi arazi 

ile sıhhati umumiyei beldeyi siyaneten tefcir ve 
teşciri iktiza eden bataklık ve merzağı mahallerin is
timlâki hakkında (1/563) numaralı kaıtun lâyihası 
ve DaJıiliye Encümeni mazbatası. 

REÎS — Ruznameye alındı. 
3. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; (Askerî Sicil 

Kanunu) unvanlı (2/416) numaralı teklifi kanunisi 
ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası. 

REÎS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

4. — Erğâni Mebusu Kâzım Vehbi ve Zongul
dak Mebusu Tunalı Hilmi Beylerin, İstanbul Bi
rinci Ceza Mahkemesince üç ay mahkm muharrir 
Rauf Beyin affı hakkında (2/417-, (2/418) numara
lı teklifi kanunileri ve şayanı müzakere olduklarına 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REİS — Adliye Encümenine havale edilmiştir. 
5. — Kozan Mebusu Ali Sadi Bey ve yedi refi

kinin, Kozanlı Şehit Saim Beyin hemşiresi Naciye 
Hanıma hidematı vataniye tertibinden maaş tahsi

sine dair (2/419) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı 
müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazba
tası. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

Tezkereler 
1. — Aşar nizamnamesinin 66 ncı maddei muad-

delesinin tefsirine dair Başvekâletten mevrut tezke
re (3/357) 

REÎS — Kavanini Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

Takrirler 
1. — Rize Mebusu Esat Beyin, Rize Vilâye

tinin Atina kazasında bir idadi mektebi küşadı te-
menniyatına dair takriri (4/123) 

2. — Rize Mebusu Esat Beyin, Mart'tan itiba
ren Rizede müstakil cinayet mahkemesi ile Hukuk 
dairesi, Atina kazasında hâkim muavinliği ve Ma-
pavri nahiyesinde de Sulh Hâkimliği teşkili hakkında 
tcmeni takriri (4/125) 

3. — Rize Mebusu Esat Beyin, Hopa Leylî Mek
tebine iki muallimin tayin ve izamı temenniatına dair 
takriri (4/127) 

4. — Menteşe Mebusu Esat Efendinin, Menteşe 
vilâyetinde İmam ve Hatip Mektebinin küşadı hak
kında temenni takriri (4/128) 

5: — Menteşe Mebusu Esat Efendinin, Mende
res nehrinin tathiri mecrası zımnında iki tarak ma
kinesinin celbi temenniyatına dair takriri (4/124) 

.6. — Denizli Mebusu Yusuf ve Haydar Lütfi 
Beylerin, hariçten memleketimize ithal edilen örtü 
ve sarıklara azamî gümrük resmî vazı esbabının is-
t ikmâl i hakkında takriri (4/126) 

REÎS — Takrirler Başvekâlete havale edilmimştir. 

Azayı Kiram muamelâtı 
/. — İzmir Mebusluğuna intihap olunan Ahmet 

Münir ve Kâmil Beylerin intihap mazbataları. 
REÎS — Birinci Şubeye verildi. 

2. — İntihap mazbataları kabul olunan azayı ki
ramın tahlifleri. 

REİS — Tahlifler yapılacaktır. 
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«Lütfi Müfit Bey (Kırşehir), Cavit Bey (Diyar-
ibekir), Halil Fahri Bey (Siverek), Hakkı Şinasi Paşa 

(istanbul), Refet Bey (Urfa),nın tahlifleri icra edil
miştir.» 

2. — SUALLER, CEVAPLAR 

REÎS — Cevapları verilecek suallere geçiyoruz. 
4. — Eskişehir Mebusu Mehmet Arif Beyin, 

Ordu da daimi küçük zabitan istihdamı hakkında 
Müdafaai Milliye Vekâletinden suali. 

REİS — Geçen gün Vekil Bey cevap vermişler
di, sahibi sual buradadır, takrir hakkında söz söyle
yeceklerdir. 

MEHMET ARİF BEY (Eskişehir) — Efendiler! 
Fethi Beyefendinin beyanatının ve lütfen buyurduk
ları cevabı okudum. Yalnız bir noktaya; gerek Fethi 
Beyefendinin, gerekse Heyeti Celilenin nazarı dikkati 
âlilerini celp etmek isterim. 

Fethi Beyefendi, beyanatı âlilerinde küçük zabita-
nın lüzumunu beyan buyurmuş, fakat ciheti maliye
si temin edilinceye kadar bu teşkilâta intizarın za
rurî bulunduğunu da ifade buyurmuşlardır. 

Efendiler! Harpte muzaffer olabilmek için yal
nız malzeme ve vesaitin mükemmeliyeti ve intiza
mı kâfi değildir. Bu mükemmeliyet ve intizamı evvel 
emirde hüsnü muhafaza etmek, saniyen harpte hüs
nü istimal etmek şarttır. Askerlik; fen ve sanat sa
yesinde günden güne terakki etmekte ve hassaten 
münferit talim ve terbiye günden güne kesbi neza
ket ve ehemmiyet etmektedir. Ordunun münferit 
talim ve terbiyesini ve keza hidematı dâhiliyesini ve 
kıtaatın zabtı raptını temin edecek yegâne unsur, 
küçük zabitan unsurudur. Bu, hiçbir ordunun asla-
ihmal ve müsamaha edemeyeceği bir teşkilâtı askeri
yedir. Avrupa orduları buna çok ehemmiyet ver
mekte ve birçok fedakârlığı ihtiyardan çekinme
mektedir. Maattessüf biz de, bu son zamanlarda kü
çük zabitan meselesi ihmal edilmiştir. Ordumuz için 
büyük bir nakisedir. Bu noktayı nazardan teşkilâ
tın biran evvel ihyası gerek memleketimizin, ge
rek ordumuzun selâmeti noktai nazarından lâzım 
ve zaruridir. Ciheti maliyesine gelince : 

Efendiler! Bugün bu teşkilâtı ihyaya karar vermiş 
olsak dahi malî cihet ancak bir iki sene sonra mev-
zuubahsolabilir. Yani 1342'den sonra düşünülecek 
bir meseledir. Çünkü bunlar mektep veyahut talim
gahlar açıldıktan asgarî bir sene sonra yetiştirilmiş 
bulunacaklardır ki, ondan sonra maaşları vesairesi 
mevzubahsedilir. Yalnız mektep, talimgah açmak için 
zannedersem pek çok masrafa ihtiyaç yoktur. Binaen

aleyh Fethi Beyefendiden, bu teşkilâtı ihya ederek or
dumuzun noksan kalan bu unsuru hayatiyesine bü
yük bir kıymet ve ehemmiyet bahş buyurmalarını ri
ca ederim. 

5. — Diyarbekir Mebusu Zülfü Beyin, Tıp Fakül
tesinin Haydarpaşa'dan İstanbul'a nakli esbabına dair 
Maarif Vekâletinden suali. 

ZÜLFÜ BEY (Diyarbekir) — Efendim! Vekil 
Bey gelmemiştir. Sualim ruznameden ruznameye 
devrolunup duruyor. Yarın bütçe gelecek, o zaman 
mevzubahsederim. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Vekâletten, Ni-
zamnamei Dâhilide muayyen olan müddetle cevap 
vermeye mecburdurlar. Bu ciheti kendilerine ihtar 
etmek zarureti vardır. Yoksa her sualin böyle ruz: 

namede mahkûm kalmasına razı olamayız. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) 
gelemezlerse vekil göndersinler. 

Kendileri 

6. — Zonguldak Mebusu Halil Beyin, Yunanistana 
karşı ilân edilen ınukabelei bilmisilin esbabı tehiri 
hakkında Hariciye Vekâletinden suali ve Vekil Şük
rü Kaya Bey'in şifahi cevabı. 

REİS — Halil Beyin Hariciye Vekâletinden suali 
vardır, okunacak; 

Riyaseti Celileye 
1912'den evvel Yunanistam terk etmiş veya Yu-

nanistanda hiç bulunmamış olan Türklerden Yu-
nanistanda arazi ve emlâki olanların Lozan Muha-
edesince müsaddak hukuku tasarrufiyetlerini temi-
nen Hükümetçe mukabelei bilmisile karar verilmiş 
idi. Halbuki Cumhuriyet Gazetesinin 5 Kânunusani 
1341 tarihli nüshası işbu kararın tehir edildiğinden 
bahsediyor. Binaenaleyh, âtideki suallerime Harici
ye Vekâletince celsei aleniyede şifahen ve acilen ce
vap verilmesini rica ederim. 

1. Yunanistana karşı ilân edilen mukabelei bil-
misil kararının tehir edildiği doğru mudur? 

2. Doğru ise sebep nedir? 
8 . 1 . 1341 
Zonguldak 

Halil 
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HARİCİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY (Men
teşe) — Efendim! Zonguldak Mebusu Muhteremi 
Halil Beyefendinin sordukları suale vereceğim ce
vap menfi olacaktır. Çünkü mukabelei bilmisil ted
birini icap ettiren sebep maatessüf henüz zail olmuş 
değildir. Mukabelei bilmisili tatbik için vekâleti aide-
si lâzım gelen tedabire tevessül etmiştir. Fakat efen
diler! Memleketimiz kanun memleketidir. Hüküme
timizin ise bilûmum umur ve muamelâtına hâkim 
olacak şey ancak ve ancak kanundur. Türkiye'de hu
kuku tasarrufiye kanun ile müeyyettir. Tatbik et
mek istediğimiz mukabelei bilmisil, hukuku tasarru-
fiyeyi takyit eden bir tedbiridir. Yapılan kanun Mec
lisi Âliye tevdi edilmişti. Dâhiliye ve Hariciye en
cümenlerinde tasdik edilen bu lâyihai kanuniye Ma
kamı Riyasete tevdi ve müstacelen müzakeresi rica 
olunmuştur. Ve zannediyorum ki bu kanun ilk cel
sede müzakere edilecektir. Tasvibi âliye iktiran ede
cek olursa o günden itibaren bunun tatbikatı fiili-
yesine geçilecektir. 

HALİL BEY (Zonguldak) — Kâfi görüyorum. 
7. — Karesi Mebusu Vehbi Beyin; Köy Kanunu

nun vilâyatta tatbik edilip edilmediğine vesaireye 
dair Dâhiliye Vekâletinden suali ve Dâhiliye Veki- t 
li Cemil Bey'in şifahi cevabı. 

REİS.— Vehbi Beyin Dâhiliye Vekilinden suali 
vardır. Okunacaktır:. 

Riyaseti Celileye 
Atideki maddelere Dâhiliye Vekili Beyefendinin 

şifahen cevap vermesini talep ederim: 
1. Köy Kanunu vilâyatta tatbik edilmektemi-

dir?. 
2. Geçen sene Dâhiliye Encümeninde müzakere 

edilmekte iken itmam edilemeyen ve bu sene başın
da Vekâletçe berayı tetkik talep edilen Belediye Ka
nunun lâhiyası Meclise ne zaman gelecektir? 

3. İdarei mahalliye ve idarei Umumiye lâyiha
ları ne vakit verilecektir? 

Karesi 
Mehmet Vehbi 

DÂHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekfurdağı) 
—Muhterem efendiler! Köy Kanunu dikkat ve ehem
miyetle takip edilecek ve memlekete nafi semere
ler verecek bir kanun olduğu için, evvelce heyeti 
celileye arz edildiği veçhile, yüz bin nüsha tab edile
rek nüfusu yüzelli, ikiyüz olan köylere bundan iki 
ay evvel ikişer nüsha gönderilmiştir. 

Bilûmum memurini idare, valiler, kaymakam
lar, nahiye müdürleri bizzat başında bulunarak köy 

sınırlarını tahdit ve tespite başlamak üzere kanunun 
tatbikatına başlanmıştır. Ve kanunun 21 ve 26 ncı 
maddeleri mucibincede Mart birden itibaren ka
nunun emrettiği veçhile Heyeti İhtiyariye Şubatta 
intihap edilecek ve Martın birinci gününden itiba
ren yeni Heyeti ihtiyariyeler işe başlayacaktır. Bi
naenaleyh Köy Kanunun tatbikatına başlanmış ola
caktır. 

İkinci suale gelince: Kasaba ve şehirlerin umu
ru belediyesine müteallik kanun lâyihası, geçen sene 
Meclisi. Âliye takdim edilmişti. Belediyelerin hak
kı kazasına ve belediye memurlarının vazaifi inzi
batiye ile tavzifine aidolan maddelerin tadili lü
zumu hissedildiğinden Hükümetçe geri alınmıştı. 
Elan tetkik edilmektedir. Tetkikat Dâhiliye Vekâle
tince ikmal edilerek Meclisi Âliye takdim olunacak
tır. 

Üçüncü sual : İdarei Mahalliye Kanununa dâhil
dir. Bu kanun, Heyeti Vekilededir. Orada tetkikat ik
mal edildiği zaman Heyeti Celileye takdim edile
cektir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Bu beş sene
lik mücadelenin ilk günlerine nazarlarınızın initafı-
nı rica ederim. Niçin bu millet o günden bugüne 
kadar geçen safahatı inkilâbı takibetti. O zaman 
herkes biliyorki milletin bir Meclisi bulunmakla 
beraber, doğrudan doğruya iradesine hâkim değil ve 
başkaları tarafından tahakküm vâki oluyordu ve 
onlar kendi menfaatlerini ve kendi mevkilerini dü
şünüyorlardı. Buna karşı millet kendi iradesini ken
di eline aldı hem dahilî, hem haricî mevcudiyetine 
taarruz edenlere karşı mücadele etti ve muvaffak 
oldu. Buna binaendir ki Birinci Büyük Millet Mec
lisi son zamanların da umdeler diye bütün millete 
ve bu Meclise temel olmak üzere birtakım madde
ler. ilân etti. Birinci maddeyi okuyacağım. Hâkimi
yet bilâkaydüşart milletindir. İdare usulü halkın 
mukadderatını bizzat ve bilfiil tedvir etmesi esası
na müstenittir. Milletin hakiki ve yegâne mümes
sili Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin haricinde hiçbir fert, hiçbir 
kuvvet, hiçbir makam mukadderatı mill'iyeye hâ
kim olamaz. Binaenaleyh, bilcümle kavaninin tan
ziminde, her nevi teşkilâtta, idarenin alelûmum te
ferruatında, terbiyei umumiye ve iktisat sahasın
da hâkimiyeti milliye esasatı dâhilinde hareket 
olunacaktır. İcra Vekillerinin vazife ve mesuliyeti 
kanunu, vilâyatın mahallî umurda manevî şahsiyet
lerini ve muhtariyetlerini istimal edebilmelerini kâfil 
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olan şuralar kanunu, vilâyetlerin iktisadî ve içti
mai münasebetleri itibariyle birleştirilerek Müfet
tişi Umumilik teşkili kanunu, nevahi Kanunu intaç 
edilerek süratle tatbik olunacaktır. 

Bu birinci umde on umdenin - dokuz ümdeki bir 
de sulh hakkında noktai nazar var - tam başındadır. 
bunun tahlili lâzım gelirse tabiî o zaman ciltler, kitap
lar, yazılırdı. Binaenaleyh anlıyoruz ki Meclisi Âli
nin birinci gayesi teşkilâtı Devlette milletin ira
desini hâkim kılmaktır. (Beş dakikayı geçmiştir 
sesleri) Beş dakika müsaade ediniz Celâl Bey! Üç 
tane sualim var milletin hâkimiyetine aittir. Vazge
çiyorum öyle ise... 

MAHMUT CELAL BEY (İzmir) — Kemali hür
metle dinliyorum. 

(Devam sesleri) 
VEHBİ BEY (Devamla) — Binaenaleyh bu nok

tai nazardan evvelemirde o günden bugüne kadar bu
na ait kanunlar henüz ikmal edilip Meclisi Âliden 
çıkmamıştır ve bunun neticesi zaruriyesidir ki mem
lekette bir hoşnutsuzluktur başgösterdi. Bendeniz so
ruyorum efendiler! Hangi bir (Piriyol) saatini işleten 
zincirini alınız, saat muntazaman işlermi? herhan
gi eski bir motoru çıkartınız ona göre bir fabrika
ya yüksek kuvvet dimağı vazifesini ifa edecek bir 
(Dizel) makinesini koydunuz, işletebilirim, bunun 
imkânı var mı? İşte bizimde bugünkü şekli idare
miz... Bütün kavanini mevcude olduğu gibi kaldığı 
halde, dimağ vazifesini gören Büyük Millet Meclisi 
ve şekli idare yüksek noktada tebdil edilmiş, aşağı 
tabakada şekli idare ve bütün idarenin teferruatı alâ-
halihi bırakılmış işleyecek diye zorlamaktadır. Bu
nun imkânı yoktur. Bunu yapabilmek için evvelemir
de devletin teşkilâtını halkın idaresine hâkim kıla
cak şekilde köyden, belediyeden, mahallî idareden, 
idarei umumiyeden sırası ile başlayarak tanzim et
mekten ibarettir ve bunu da vadetmişizdir. Binaen
aleyh geçen Büyük Millet Meclisinin tanzim edipte bu
güne kadar her nasılsa kalmış olan köy Kanununu, 
Dâhiliye Vekili cedidi tatbikini tebşir ettiğinden do
layı bilhassa teşekkür ederim. Fakat bununla kalma
malıdır. İdare bununla olacak değildir. Yürüyemez, 
bunun imkânı yoktur. Bugünkü şekli idareyi tespit 
ettikten sonra, yüksek tabakasını da ve makinenin 
yüksek kısmını da tespit ettikten sonra, hurda maki
ne ile bu işin yürümek imkân ve ihtimali yoktur. 
Şu halde idarei belediyeyi ki 1293 Kanunu ile yü
rümektedir. 1293 tarihinde çıkan Belediye Kanunu I 
ki, Birinci Büyük Millet Meclisinde bir iki ekleme ile I 

I yürümektedir. Hatta koltuk değneği ile yürümek
tedir. Belediyeler bugün herkes nazarında muha-
haze edilmektedir. Halbuki hakikatte şayanı mu-
hahaze şeyleri yoktur. Bihakkın tetkik edilirse be
lediyelerin bugün salâhiyeti idariye ve kanuniye-
leri yoktur. Sonra idarei ^mahalliyeler birçok arka-
daşlarca birçok zevatça muaheze edilmektedir. 
Bunların da salâhiyetleri yoktur. Her nasılsa bir ka
rarname ile yürümektedir, hâlâ ellerinde bir ka
nunları bile yoktur. Binaenaleyh bendeniz çok rica 
ederim, bilhassa Başvekil Fethi Beyefendiden ve 
Heyeti Hükümetten, kendilerinin muvaffakiyeti, 
milletin selâmeti idaresi namına bu memleketin 
idaresinin belkemiğini teşkil edecek olan bu ka
nunların daha fazla düşünmeye ihtiyaç görmeksizin 
biran evvel Meclise getirilmesini ve bu içtima dev
resinde Meclisi Âlide intaç edilmesini bilhassa rica 
ediyorum. Memleketin selâmeti, Hükümetimizin 
muvaffakiyeti ve bu şekli idarenin ipkası namına 
tekrar rica ediyorum. 

8. — Kastamonu Mebusu Halit Beyin; kabulü 
muvakkat usulüyle hariçten celbine müsaade 
olunan kumluk kereste hakkında Maliye Vekâletin
den suali. 

REİS — Efendim! Kastamonu Mebusu Halil Be
yin sual takriri vardır. Maliye Vekili Bey cevap ve
recektir. 

MALİYE VEKİLİ ABDÜLHALİK BEY (Kân-
gırı) — Efendim! Sual üç noktayı ihtiva ediyor, biri 
merkezden cevap verilebilecek mahiyettedir. 

Diğeri İzmir'den cevap gelmeye mütevakkıftır. 
Üçüncüsü mahalline sorulmuştur henüz bir cevap 
alınamadı. Müsaade ederlerse gelecek celseye talik 
edelim yok eğer arzu ederlerse bir noktaya şimdi ce
vap vereyim. (Gelecek çeseye sesleri) 

9. — Kastamonu Mebusu Halil Beyin Ecnebi mü
tehassıslar hakkında Başvekâletten suali. 

REİS — Halit Beyin bir de Başvekâletten bir suail 
vardır. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Halit 
Beyin sualine cevap verebilmek için Vekâletlerden 
malûmat talep edilmiştir. Çarşamba gününe taliki
ni Heyeti Celileden rica ederim. 

REİS — Mütebaki sualleri gelecek celseye talik edi
yoruz. 

Takrirler 
7. .— Gaziantep Mebusu Ali Cenanı Beyin; zahi

re ihtiyacını teshil maksadiyle mubayaa olunacak stok 
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mal hakkındaki Kanun lâyihasının müstacelen mü
zakeresine dair takriri. 

REİS — Ruznamenin yirmi üçüncü maddesindeki 
lâyihai kanuniyenin müstaceliyetiyle müzakeresi hak
kında takriri teklif vardır, okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 

Ruznamenin 23 ncü maddesinde mezkûr ve Baş
vekâletten mevrut (1/585) numaralı kanun lâyihası
nın Hükümet ve Ticaret Encümeni tarafından ya-
zvlmış ve esbabı mucibe lâyihalarında müstacelen 
müzakeresi teklif edilmiştir. Kanun lâyihasının te
hiri tezekkürü, kanunun istihdaf ettiği gayenin zi
yanına sebep olacağından Hükümet ve Ticaret En-

1. — 22 Şubat 1337 tarihli Tarik Mükellefiyeti 
Nakdiyesi Kanununa müzeyyel (1/287) numaralı ka
nun lâyihası ve Kângırı Mebusu Talât Beyin turuku 
hususiye ve umumiyede âmelei mükellefe usulünün 
tatbikine dair kanun teklifi (2/135) ve Dersim Mebu
su Feridun Fikri Beyin tarik mükellefiyeti nakdiyesi-
nin ilgasına ve âmelei mükellefe usulünün tatbikine 
dair kanun teklifi (2/341) ve İzmit Mebusu İbrahim 
Beyin; tarik mükellefiyeti nakdiyesi ve bedeniyesi 
hakkında kanun teklifi (2/366) ve Dahiliye ve Nafia 
Encümenleri müşterek mazbatası. 

REİS — Müzakere edilecek mevada geçiyoruz. 
Tarik mükellefiyeti nakdiye ve bedeniyesi Kanunu
nun Encümenden gelen maddeleri üçüncü madde 
hakkındaki Müşterek Encümen mazbatası okunacak
tır : 

Müşterek Encümen Mazbatası 
Yol Mükellefiyeti Bedeniye (ve Nakdiyesi Kanu

nunun üçüncü maddesinin tadil ve tayyını ihtiva 
eden takrirler tetkik ve müzakere olundu. 

Vesaiti nakliyenin ayrıca mükellefiyeti halen mu
vafık olmadığı gibi kabiliyeti tatbikiyesi de görüle
mediğinden tayyı muvafık görülmekle heyeti umumi-
yeye lieclilarz Riyaseti Celileye takdim kılındı. 

Müşterek Encümen Reisi Mazbata Muharriri 
Sivas Kayseri 

Ahmet Muammer Ahmet Hilmi 

Kâtip Aza 
Artvin 
Hilmi 

. cümeni namına mezkûr kanun lâyihasının müsta
celen müzakeresini teklif ve rica ederiz. 

Ticaret Encümeni 
Ticaret Vekili Mazbata Muharriri 

Ali Cenani Karahisarışarki 
İsmail 

(Kabul sesleri) 
REÎS — Takriri kabul edenler lütfen el kaldır

sın.... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.... Kabul 
edilmiştir efendim. 

MAARİF VEKİLİ ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — 
Zülfü Beyin bir suali vardır. Gecikmiştir. Cevabını 
vermek istiyorum (Geri aldı sesleri) 

REİS — Zülfü Bey sualler'ni geri aldılar efen
dim. 

Aza Aza 
Edirne Ordu 

Hüseyin Rıfkı Faik 
Aza 

Karesi 
Mehmet Vehbi 

FEİS — Efendim! Encümen üçüncü maddenin 
tay edilmesini teklif ediyor. Encümenin teklifini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın.... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Üçüncü madde tayyedilmiştir 
efendim. Encümenin verdiği (12) nci madde hak
kında Müşterek Encümen Mazbatası okunacaktır. 

REŞİT AĞA (Malatya) — Usul hakkında bir şey 
arz edeceğim. 

KEMAL BEY (Adana) — İlk defa usul hak
kında bendeniz söz aldım. 

REİS — Usul hakkında demediniz, zatiâliniz söz 
aldınız. 

KEMAL BEY (Adana) — Usul hakkında dedim 
işittiremedim efendim. 

REİS — Peki buyurunuz. 

KEMAL BEY (Adana) — Efendim! Bu onikin-
ci madde müzakere edilirken bendeniz buna fıkrai 
saniye olarak bir teklifte bulundum. Teklifim aynen 
şudur: «Tahsil olunan tarik bedeli nakdisi münhası
ran yol yapmak, tamir etmek ve bunların hüsnü mu
hafazasını temin eylemek gibi yol işlerinde sarfolu-
nur» Bu teklif Heyeti Celilenizde uzun uzadıya mü
zakere ve münakaşa edildi. O günkü takririmi okuyo
rum : 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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Riyaseti Celileye 
Onikinci maddenin nihayetine atideki fıkrai sani

yenin ilâvesini teklif ederim. «Tahsil olunan tarik 
bedeli nakdisi münhasıran yol yapmak ve tamir et
mek ve bunların hüsnü muhafazasını temin eylemek 
gibi yol işlerine sarf olunur.» 

Adana 
Kemal 

REİS — Efendim! Takriri kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen elle-
lerini kaldırsın.... Kabul edilmiştir efendim (Alkış
lar) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Madde 
olarak değil ama... 

KEMAL BEY (Adana) — Müsaade buyurun 
efendim! Şimdi böyle Heyeti Celilenin ekse
riyetine iktiran ederek kanun şeklinde te
celli eden herhangi bir madde tekrar Heyeti Celi
leye müzakere için gelecek mi, gelmeyecek mi? (ge
lemez sesleri) Müzakere için yeni bir çığır açılmış 
oluyor. Binaenaleyh bu tekrar müzakere edilmez. 
Kabul edilmiştir ve kanun suretinde Heyeti Celilenin 
tasvibine iktiran etmiştir. (Doğru sesleri) 

REŞİT AĞA (Malatya) — Kemal Beyin beyanat 
ve mütalâasına iştirak ile beraber malumu âlinizdir 
ki, nazarı dikkate alınan takrirler Encümene gidebilir. 
Bu ise kabul edildikten sonra Encümene gitmiştir. 
Heyeti Celinenizin kabul etmiş olduğu bir takriri, 
maddeye fıkrai saniye olarak derce Encümenin sa
lâhiyeti kanuniyesi yok idi. O gün bu takririn Encü
mene de gitmesine lüzum yoktu. Makamı Riyaset 
nasılsa zühulen Encümene göndermiştir. Bunun En
cümence tadiline imkân yoktur. Bunun aynen ka
bulünü rica ederim, maruzatım bundan ibarettir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efen
dim! Kemal Bey biraderimizin takriri kabul edilmiş, 
fakat Kemal Bey maddeye ikinci fıkra olarak teklif 
etmiştir. Şu halde Kemal Beyin teklif ettiği ikinci 
fıkra ise, maddenin birinci fıkrası* ile beraber oku
nup tekrar reye konması lâzım idi. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Reis reye 
koymazsa biz ne yapalım? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Devamla) — Ma
demki madde reye konmuştur. Kemal Beyin tak
riri nazarı mütalâaya alınmak kaydiyle reye konmuş
tur manası çıkar. (Hayır, hayır sesleri) 

KEMAL BEY (Adana) — Zabıtlarda öyle bir 
kayıt yoktur. 

I SÜLEYMAN SIRRI BEY (Devamla) — Madde 
ayrıca reye konmamıştır. 

İHSAN HÂMtT BEY (Ergani) — Efendim! Mad
denin esası hakkındaki mütalâam baki kalmak üzere 
yılnız Kemal Beyefendinin iddialarını cerhedecek mi
sal söyleyeceğim. Esas hakkındaki mütalâalarını da 

I sonra arz edeceğim. Kemal Beyefendi! «Takrir 
aynen kabul edilmiştir, nazarı dikkate alınmamıştır, 
yani kabul edilmek Encümene gitmek demek değil
dir» buyurdular. Halbuki burada geçen gün Pa-

I muk Haşaratı Hakkında Kanun müzakere edilirken, 
I cezayı nakdilerin temyiz edilmesi hakkında aynen 
I böyle bir teklif vuku bulmuş ve Heyeti Celilenin re-
I yine arz olunmuştu. 

KEMAL BEY (Adana) — O çok başkadır. 
AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Aynen bu 

meseledir. 
ZAMİR BEY (Adana) — Zabıtları okuyunuz. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Evet, evet 
aynen bu meseledir. 

İHSAN HAMİT BEY (Devamla) — Heyeti Ce
hle temyiz esasını kabul etmişti. Encümene gitti. 
Encümen noktai nazarında ısrar etti ve ikinci defa 
temyiz edilmemesi esasını kabul eyledi. Kanun aynı 
sür'atle geçmiştir. Bu da aynı sür'atledir. Kemal Beyin 
takriri nazarı dikkate alınarak Encümene gitmiştir. 
Encümen noktai nazarında ısrar ediyor. (Hayır ses
leri.) Tekrar müzakere edilmek lâzımdır. Ondan son
ra kabul edilirse ne âlâ. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar; O gün
kü müzakere de Kemal Beyin takriri kabul edilmiş
tir. O günkü müzakerenin aşağılarını nazarı tetkikini
ze arz edeceğim. Ondan sonra kabul olunan fıkrayı 
maddenin altına ilâve etmekten başka birşey kalmaz. 
Vehbi Beyefendinin 14 ncü maddenin birçok ibare
lerini tadil eder bir takriri vardı. Vehbi Beyin tak
riri kabul olunmuştur. Lâkin nazarı dikkate alınıpta 
Encümene gitmemiştir. Madde kabul olunmuştur. 

I Sonra bu on ikinci madde hakkında makamı riyase
tin bilhassa nazarı dikkatini celbettim. Böyle mad
deler kabul olunduktan sonra Encümene göndermez 

I iken, bu maddeyi bililtizam gönderdiğinizin esbabı 
I nedir diye sorduğum ve cevap alamadığım halde, bi-

lâhara yani ondan sonra müzakerede 15 nci madde-
I nin tadilâtı kabul olunmuştur. Hüseyin Rıfkı Beyin 

madem ki tadilâtı kabul ediyorsunuz, Encümene gi-
decekmidir diye sorduğu sualinede Riyaset, hayır! 
Encümene gitmeğe lüzum yoktur diyor. Müzakere-

I nin bütün cereyanında Başvekil Beyefendiyi ve bü-
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tün vükelâyı i^hat ediyorum. O gün madde kabul 
edilerek kesbi katiyet etmişti. Hatta Tekfurdağı Me
busu muhteremi Faik Bey, idarei mahalliyenin ru
huna da bir Fatiha okumuş ve madde burada alkış
larla kabul edilmiş iken, sonra bu maddeye dair tek
lifin nazarı mütalâaya alınması başka türlü olmaz. 
on türlü madde olmaz diye bu maddeyi Encümene 
göndermesi ve aynı veçhile on dördüncü madde hak
kındaki Vehbi Beyin takriri kabul edilipte Encüme
ne gitmeden maddenin kabul olunması gibi o günkü 
müzakerede husule gelmiş usulsüzlükleri nazarı dikka
ti âlilerinize arz ediyorum. Rica ederim yol için yap
tığımız bu kanunun bu kadar müşkülâtla buradan 
çıkması ehemmiyetini de nazarı dikkatinize arz ede
rim. Binaenaleyh burada kabul olunmuş fıkra ile 
madde de reye konsun. Nazarı dikkate alınarak En
cümene gitmesi mevzu bahis değildir. Bilmem Maka
mı Riyaset neden zühul etmiştir veyahut yanlışlıkla 
Encümene gitmiştir. Halbuki madde kabul olunmuş
tur. 

İHSAN HAMİT BEY (Ergani) — Zabıt vardır, 
kabul olunmamıştır. Müsaade buyururmusunuz? Zabtı 
aynen okuyorum. Kabul edilen takrir nazarı mü
talâaya alınmıştı. Nizamnamemizde öyledir, Her 
maddede Nizamnameyi bozacak olursak doğru de
ğildir. 

REİS — Encümene gider tekrar gelir. 
MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Mesele ora

dan çıkmıştır. 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim Encümene 

gitmemiştir, madde kabul olunmuştur. Sonra Vehbi 
Beyin müdahalesi üzerine öyle olmuştur. 

İHSAN HAMİT BEY (Ergani) — Zabıtlarda var
dır. (Gürültüler.) 

MUHTAR BEY (Devamla) — Heyeti Celinenin 
kabul ettiği şeyi Makamı Riyaset bile tadil edemez, 
ben bu fikirdeyim. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Arkadaşlar! 
Bendeniz hayret ediyorum. Bu meseleye tekrar inti
kal ediyor ve bu meseleyi tekrar münakaşa ediyoruz. 
Bu madde Kemal Beyin takriri üzerine o günkü içti-
mamızda müzakere ve münakaşa edilmiştir. O gün 
Makamı Riyaseti işgal eden Refet Beyefendi «Takrir 
nazarı mütalâaya alınmıştır.» (Gürültüler, hayır ses
leri.) «Ve madde Encümene gidecektir.» demişti. Ve 
buna Muhtar Beyefendi tekrar ve tekrar şiddetle itiraz 
etmiştir. Buna rağmen Reis Bey takriri reye vaz etti 
ve madde nazarı mütalâaya alınan takrir şeklinde tes
pit olunmak üzere Encümene gitmiştir. (Hayır sesle

ri.) (Gürültüler.) Zabıtlarda vardır efendim Encüme
ne gitmiştir. Herhangi bir madde Heyeti umumiyede 
kabul edildikten sonra o maddenin seibk-i raptı, siya
kı sibakı tanzim edilmek üzere Encümene gider ve şim
diye kadar Heyeti umumiyede böyle bir kanun geçme
miştir. Daima encümenlere gitmiştir. 

KEMAL BEY (Adana) — Vukuu yok. 
AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) (Devamla) — 

Encümen tekrar o madde üzerinde mütalâa der-miyân 
ederek Heyeti Umumiyeye göndermiştir. Daha biraz 
evvel bir arkadaşımızın da der-miyân buyurdukları 
gibi Pamuk Kurtları Hakkındaki Kanunun maddesi 
aynı suretle burada kabul edilmiştir. Fakat tekrar En
cümene gitmiş ve Encümende ikinci defa müzakere 
edildikten sonra Heyeti Umumiyeye gelmiştir. Heyeti 
Umumiye Encümenin mütalâasını kabul etmiştir. 
Bu mesele daha evvelce geçmiş ve halledilmiştir. 

Binaenaleyh Encümenin noktai nazarı münakaşa 
edilerek, müzakere edilecek reyi âlinize vaz edilecek
tir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Usul hakkında söz isti
yorum. Merbut olduğumuz bir Nizamnamei Dahilî 
vardır. Bu Nizamnamei Dahilî mer'i değilse bir ka
rar veririz. Mer'i olmaz ve söz de olmaz. Ne Muhtar 
Beyin, ne Vehbinin, nede Hasanın, Hüseyinin mütalâa
sı, içtihadı ile Meclisin hergünkü müzakeratını idare 
etmek imkânı yoktur. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Mer'i değildir. 
İşte bu müzakere gösteriyor. 

İHSAN HAMİT BEY (Ergani) — Mazhar Bey, kes
meyiniz. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Sen karışma! 
HASAN BEY (Trabzon) — Vehbi Bey, sen de an

lıyorsun ya bunu?... 
VEHBİ BEY (Devamla) — Efendim! Mecliste mü

zakere edilen bir madde nazarı dikkate alınan takrir
lerle beraber Encümene iade edilir. (Gürültüler.) 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Kabul 
edilenler gitmez. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Bendeniz Nizamnamei 
Dahilinden bahsediyorum. (Sizin de Encümene gitme
yen takririniz vardır sesleri.) 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Evet, Vehbi Beyin 
takrirleri müstesnadır. (Gürültüler.) 

ZEKl BEY (Gümüşhane) — Paşam, müzakeremi 
var? Yoksa ortada muhaveremi var? 

VEHBİ BEY (Karesi) — Nazarı dikkate alınan tak
rirlerle... (Gürültüler.) Bendeniz Nizamnamei Dahi
linden bahsediyorum. 
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MUHTAR BEY (Trabzon) — Sizin/takrir niçin 
gitmedi? 

VEHBİ BEY (Karesi) — Müsaade buyurun, siz 
söylerken hürmetle dinledim. Siz söyleyecekseniz ben 
ineyim. Nazarı itibare alınan takrirlerle beraber En
cümene gider. Nizamnamei Dahilî böyledir. Şayet En
cümen buna itiraz etmez ses çıkarmazsa derhal bura
da tadilât yapılabilir ve Heyeti Umumiyenin arasına 
müracaat olunur. O gün burada bu takrir müzakere 
edildikten sonra Reis, kabul edenler el kaldırsın de
diler. El kaldırdık kabul edilmiştir dedi. Benim itira
zım üzerine Encümene gitti. Bunu burada mevzuuba-
his etmek yolsuzdur. Çıkmaza gitmek demektir. 

REİS — Efendim! Usul hakkında kâfi miktarda 
söz söylendi. Şimdi iki teklif vardır. Bazı arkadaşla
rımız diyorlar ki : Geçen defa kabul edilmiş olan bir 
takrir kanun mahiyetindedir ve kesbi katiyet etmiştir. 
Bir kısım arkadaşlarımız da diyorlar ki : Nazarı dikka
te alınarak Encümene gitmiştir. Hakikaten tadil takrir
leri nazarı dikkate alınmak üzere reye konur. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Bu kat'î, 
kabul edilmiştir. 

REİS — Müsaade buyurun! Müzakereyi telhis edi
yorum; malumu âlin izdir ki bazı kanunlar iki defa 
müzakere ediliyor. Birinci müzakeresinde herhangi bir 
madde ekseriyetle kabul edilmiş olduğu halde, ikinci 
müzakeresinde tekrar tadil veyahut aslı kabul edile
bilir. Binaenaleyh rey Meclisi. Âlinizmaır. Gene arzu 
buyurursanız Kemal Beyin takririni Kabul edebilirsi
niz. (Hay hay sesleri.) Arzu ederseniz reddedersiniz. 
Bunun için münakaşayı uzatmayalım müsaade buyu
rursanız iki takrir vardır. Okutacağım. Ondan sonra 
müzakeremize devam ederiz. (Okunsun sesleri.) 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kafidir. Encümen mazbatasının vaz'ını 

teklif eylerim. 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 
Mezkûr «Madde» Kemal Beyin teklifi üzerine 

kabul edildiğinden ikinci bir müzakereye lüzum kal
madığı cihetle Encümenin teklifinin reddiyle diğer 
maddelere geçilmesini teklif ederim. 

Adana 
Zamir 

Riyaseti Celileye 
Memleketin her tarafı yolsuzdur. Yollarımızın tes

rii inşaası için yol parasının yüz de sekseninin yola 
sarfedilmesini teklif ediyorum. 

Çorum 
İsmail Kemal 

REİS — Efendim! Teklif ikidir. Biri Encümenin 
mazbatası üzerinde müzakere ve intaç edelim diyor, 
biri de Encümen mazbatasının reye vazıdır. 

ŞÜKRÜ BEY (Bığa) — Encümenin mazbatası 
üzerinde müzakere cereyan etmemiştir. 

REİS — Bendeniz de onu arz ediyorum. Eğer En
cümenin teklifi üzerine müzakere açılacak olursa söz 
vereceğim ve söyleyeceksiniz. Yok Zamir Beyin tek
lifi nazarı itibare alınırsa, o zaman asıl maddenin so
nuna ilâve edilecek fıkra hakkında müzakere cereyan 
edecektir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Hükümet bir şey demi-
yormu bu hususta Paşa Hazretleri. 

REİS — Efendim! Encümen bir defa ısrar edi
yor, o mütalâasını serdedecek, efendim Encümenin 
yeni getirdiği mazbataya nazaran tekrar müzakere 
edilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... (Ret 
sesleri.) Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... En
cümenin teklifi esası üzerine müzakereye devam ede
meyeceğiz. Kabul edilmemiştir. (Anlaşılmamıştır ses
leri.) Efendim! Acele etmeyin, tekrar reye koyaca
ğım. Encümenin teklifi dairesinde müzakereye devam 
edilmesini kabul edenler lütfen ayağa kalksın... (Ret 
sesleri.) Rica ederim gürültü etmeyiniz! Kabul et
meyenler lütfen ayağa kalksın... Kabul edilmemiştir. 
O halde maddenin nihayetine Kemal Beyin takriri ilâ
ve edilerek okunacaktır. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) —İdareî Umutaıyei Vi-
lâyat Kanunun mevkii kalmıyor. İdareî Umumiyei 
Vilâyat Kanununun ruhuna Fatiha okuyalım. 

REİS — Ne istiyorsunuz efendim? 
ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Meşrutiyette verdiği

mizi Cumhuriyette halkın elinden alıyoruz. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Artık 
müzakere edilemez. (Gürültüler). 

REİS — Efendim! Encümen ısrar ediyor. Encü
men mütalaasını söyleyecektir. Müzakere olmayacak 
olur mu? Müşterek Encümen mazbatasını okutuyo
rum : 

— 165 — 
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Riyaseti Celiyeye 

Muhtelit Encümene havale buyurulan Yol Mükel
lefiyeti Bedeniye ve Nakdiyesi Kanunu layihasının on 
ikinci maddesinin tadili hakkındaki takrir üzerine 
müzakere cereyan etmiştir. Yol bedeli nakdisinin mün
hasıran yol yapmak ve tamir etmek ve hüsnü muha
fazasına sarfedilmek şeklindeki tdklifin kabiliyeti tat-
bikiyesi görülememiştir. Çünkü yol inşaa olunurken 
kanunun kabul olunan mevadına ve mahiyeti mesele
ye nazaran mühendislere, kondüktörlere ve fen me
murlarına ihtiyaç vardır. Mezkûr teklif alelıtlak ve 
münhasıran yol parasının inşaa ve tamire tahsisini is
tihdaf ediyor. Bundan başka Mahallî İdareler tahak-
kukat ve tahsilat vazifesini ifa ederken ve Meclisi 
Umumiler yola ait vazaifi tetkikiye ve mürakebele-
rini ifa eylerken yol parasından vazifeleri ve mahallî 
varidatının nispeti dahilinde hisseleri olmak zarurî 
velâbüttür. Teklif bu hakda da sakıt bulunmaktadır. 
Asıl mühim bir mesele de yol mükellefiyeti kanunu 
müzakere edilirken İdarei Vilâyat Kanununun ruh ve 
menasını tebdil edecek mahiyetde tadilât icrasını is
tilzam eden tahsisi varidat şeklinde bir maddenin ka
bulüdür. Bu, doğrudan doğruya Meclisi Umumilerin 
muhtariyetini selbedecek mahiyette görülmüş ve bun
dan zaman zaman inkişafı bekleyen Mahallî İdarele
rin, mahkûmu kayıt ve akamet olacağı teyyakkun edil
miştir. Dâhiliye ve Nafıa Encümeninden mürekkep 
muhtelit Encümeniniz idareî mahalliyeleri bir cüzü 
tamı idarî ve binaenaleyh muhtariyete sahip olarak 
Ibilrneik mecburiyetinde olduğundan bunların nefi ve 
zararı kendilerine ait hususatta sahibi rey ve karar ol
duklarını ve bütün varidatın bir kül halinde olup onun 
herhangi bir suretle takyidi, mahiyeti teşekküllerine 
tecavüz mahiyetinde olduğunu kabul etmek ıztirarın-
dadır. Binaenaleyh teklifi vakiin kabiliyeti tatbikiyesi 
olmadıktan başka esas ve prensiplerle tearuz teşkil 
etmesi itibariyle kabulü caiz görülememiş olduğun
dan on ikinci maddeyi Heyeti Umumiyenin tekrar na
zarı tasvibine arz eyleriz. 

Müşterek Encümen Reisi 
Sivas 

Muammer 

ı Aza 
Ordu 
Faik 

, Aza 
İzmit 

İbrahim 

Mazbata Muharriri 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 

Aza 
Tekfurdağı 

Faik 

Aza 
Ardahan 

Talât 

i Aza Aza 
Erzincan Yol parasının yüzde sek-

Sabit sen yola sarfedilmek muva
fık olacağı kanaatindeyim. 

İsmail Kemal 

REÎS — Söz isteyen var mı? 
HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Söz istiyorum. 

(Zaten müzakere edilmiştir sesleri). 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Reis Paşa! Usulü 

müzakere hakkında söyleyeceğim. 

REİS — Efendim! Evvelce maddenin müzakeresi 
esnasında müzakere kâfi görülmüştü. Yani madde
nin müzakeresi kâfi görülmüştür. Binaenaleyh yapı
lacak iş fıkranın ilâvesi ile maddeyi reye koymak
tır. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Müzakere açılmıştır. 
Söz istiyorum. (Müzakere açılamaz sesleri). 

REİS — Usul hakkında müzakere yaptık ve usul 
neticesinde bir teklif reye konuldu ve o teklif kabul 
edildi. Madde hakkındaki müzakere geçen celsede 
kâfi görülmüş, takrirler okunmuş ve Encümene hava
le edilmiştir. (Bravo sesleri). Binaenaleyh tekrar mü
zakere açılması doğru değildir. Madde hakkında mü
zakere açamayız, iki defa müzakereye tabi değildir. 
Yanlız Encümen mütalâasını söylemek isterse söyle
yebilir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Reis Paşa bendeniz hü
kümetten birşey soracağım. (Hepsi söylendi sesleri, 
gürültüler). 

REİS — Efendim! Rica ederim müdahale etme
yin tabiî mütalâasını söyler (gürültüler). 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Paşam, sizden 
mi sual sorulacak yoksa bu efendilerden mi sorula
caktır? 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Müsaade bu
yurursanız bendeniz heyeti hükümetten birşey sora
cağım. Böyle gürültü ile bir madde arada gidiyor. 
Bütün îdarei mahalliyeler ne vaziyete girecektir? (Gü
rültüler). 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Yol pa
rası yola harcedilecektir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Müzakere açınız, işte 
şahidi meydanda. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Efen
dim! Burada iki noktai nazar tesadüm ediyor. Biri 
tdareî mahalliyelerin hukukunun muhafazası mesele
sidir. İkincisi de heyeti celilenizce şayanı arzu olan 
ve hakikaten matlup olan nikah nazardan ibarettir. 
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Hiç şüphe etmiyorum. Hakikaten yolların yapılması 
için yol paralarının bu hususa sarfolunması hususun
da der-miyân olunan mütalâat varittir efendiler! Red-
dolunamaz. Fakat diğer cihetten Idareî mahalliyelerin 
hukukuna, salâhiyet ve istiklâline tecavüz edecek su
rette ıkanunî birtakım takyidat vazetmek doğru mu
dur efendiler? Mademki bütün esasatı kanuniyemiz 
Mahallî idarelerin istiklâl ve salâhiyetini tevsi edecek 
şekilde vaz ve tedvin olunacaktır. Bu itibarla Idareî 
mahalliyelerin istiklâl ve salâhiyetlerini gözetecek şe
kilde kanun tertip ve tanzim etmek muvafık olur. Di
ğer cihetten müssirren Heyeti Çelmenizin bir kısmı
nın iddia ettiği cihet ki, yani yol parasının yola sarf
olunması meselesi, bu da reddolunacak bir mesele de
ğildir. Fakat efendiler! Bu hususu Idareî mahailiyeler 
de bihakkın takdir edeceklerdir ve takdir etmektedir
ler. Esas itibariyle hükümetin noktai nazarı Idareî 
mahalliyelerin hukuk ve salâhiyetine tecavüz etmiye-
cek şekilde maddenin kaleme alınması hakkındadır, 
toittabi yolların da mühmel kalmasını hükümet arzu 
etmez. Vehbi Beyin suallerine hükümet namına arz-
edeceğim cevap bundan ibarettir. 

KEMAL BEY (Adana) — Idareî mahalliyelerin 
hukukuna tecavüz yoktur. Beyefendi! 

REİS — Efendim! Hükümet noktai nazarını söy
lemiştir. Encümen de noktai nazarını söyledi, esasa 
dair ayrıca müzakere açmıyorum. Madde ayrı ayrı 
iki fıkrayı havidir ve ayrı ayrı mesaili ihtiva ediyor. 
Nizamnamei Dahilî mucibince ayrı ayrı reye koy
mak lâzımdır. Bendeniz evvelâ birinci fıkrayı ve son
ra ikinci fıkrayı reyinize arzedeceğim efendim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bendeniz usul hak
kında söz istiyorum, 

REİS — Söz veremem efendim, usul hakkında 
söz söylenmiştir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Takrir kabul edil
miştir. Maddenin heyeti umumıiyesinin aynen reye va-
zı lâzımdır. (Söz istiyoruz sesleri) (Söz yoktur sesle
ri) (Gürültüler). 

KEMAL BEY (Adana) — Takrir kabul edilmiş
tir. Maddenin heyeti umumiyesini reye koyacaksınız. 

REtS — Efendim! Arzettim bu ikinci defa mü
zakereye tabi kalır ve reye konabilir. 

On ikinci maddenin birinci fıkrası - Tarik bedeli 
nakdisi tahsili emval Kanunu mucibince tahsil olu
nur. 

REİS — Birinci fıkrayı kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldır
sın... Kabul edildi efendim. 

ikinci fıkra - Tahsil olunan tarik bedeli nakdisi 
münhasıran yol yapmak ve tamir etmek ve bunların 
hüsnü muhafazasını temin eylemek gibi yol işlerine 
sarfolunur. 

(Kabul, ret sesleri, gürültüler). 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... ikinci fık
ra da kabul edilmiştir efendim. (Alkışlar) (Gürültü
ler). 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Meşrutiyette verdik, 
Cumhuriyette geri alıyoruz. (Şiddetli gürültüler). 

REİS — Efendim, celseyi tatil etmedim, müzake
reye devam ediyoruz. Rica ederim yerinize oturu
nuz. 

Riyaseti Celileye 
Tadil ve tanzim edilmek üzere Muhtelit Encümene 

havale buyurulan Tarik Mükellefiyeti Bedeniye ve 
Nakdîyesi Kanununun ondokuzuncu ve yirminci mad
deleri yeniden tetkik ve müzakere olunarak berveçhi-
ati şekilde tespit edilmiş olmakla Heyeti Umumiye
ttin nazarı tasvibine arz olunur. 

Madde 17. — Cünha mevkuf ve mahkûmların
dan mükellefiyetini bedenen ifa edecekler mevkuf ve 
mahpus bulundukları şehir ve kasabaların iki kilo
metre mesafesinde çalıştırılabilirler. 

Cinayet mahkûm ve mevkuflarından serveti müsait 
olanlarına mükellefiyeti bedeniyeleri nakden ifa et
tirilir. Servet ve iradı bulunmayanların mevkuf bulun
dukları müddete ait mükellefiyeti bedeniyeleri tahli
yelerinden itibaren her sene mükellefiyete borçların
dan bir .seneliği ilâve edilerek ödettirilir. 

Müşterek Encümen Reisi 
Sivas 

Ahmet Muammer 
Aza 
Ordu 
Faik 
Aza 

Ardahan 
İkinci fıkradaki cinayet mah
kûmlarının tabii mükellefiyet 

olmalarına muhalifim. 
Talât 

Aza 
izmit 

Maddenin ikinci fıkrasında isabet ve kabiliyeti tat
bikiye yoktur. Kanaatindeyim. 

İbrahim 

Mazbata Muharriri 
Kayseri ' 

Ahmet Hilmi 
Aza 

Çorum 
ismail Kemal 

Aza 
Artvin 

Hilmi 
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ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Reis 
Paşa hazretleri ,bu dikte edilsin ye herkes zaptetsin. 
Yeni kaleme alınmıştır. 

REİS — Olur efendim, yavaş okunsun da yazıl
sın. 

(Tekrar okundu.) 
RASÎH EFENDt (Antalya) — Efendim! Bu mad

denin tamamen tayymı bendeniz teklif edeceğim. Bu 
madde hiçbir veçhile kabili tatbik değildir. Bir defa 
cinayet mahkûmları beş sene, yedi sene, on sene, on-
beş sene hapishanede bulunan bir adamı hariçte ser-
bestmiş gibi vergi ile mükellef tutmak, bu nasıl olur? 
Bunu hiç bir hukuk esasatı kabul etmez, bilmiyorum. 

Encümen bunu ne suretle düşündü ve nasıl kabul 
etti? Sonra, çıktıktan sonra her sene mükellefiyetlerine 
birer sene ilâve ettirilerek borcu ifa ettiriliyor, deni
liyor. Bu, tarik mükellefiyetini ifa etmemek isteyen
ler hapishaneye girsinler demektir. Cünha mahkûm
ları veya mevkufları için bu mükellefiyetlerini ifa et
tirmek esası kabul edilirse onun imkânı vardır ve bu 
borçları ifa ettikleri müddet de yine mevkufiyetlerine 
mahkûmiyetlerine sayılır. Eğer bu şekilde ise iki ki
lometre kaydı zaittir. Cünha mahkûmları nereye gi
debilirse, gidebilirler. İster onbeş, ister otuz kilomet
re yani kanunda kabul ettiğimiz sekiz saatlik mesafe 
dahilinde bu borcunu ifa edebilir. Fakat mademki 
mahkûmdur. Bu gibi mükellefiyetler bir mahkûm için 
nazarı itibara alınmamak lâzımdır ve daha muvafık
tır. Bendeniz maddenin tamamen tayyını teklif edi
yorum. 

FAİK BEY (Tekfurdağı) — Efendim! Bendeniz
den evvel söz söyleyen Rasih Efendi Hazretlerine 
bendeniz de iltihak edeceğim. Yol mükellefiyeti esas 
itibariyle şahsî bir tekliftir. Tekâlifi şahsiyede ise esas 
olan hürriyeti şahsiyedir. Hürriyeti şahsiyesine sahip 
olmayan insanlar tekâlifi şahsiye ile mükellef tutula
mazlar. Bu itibarla, Heyeti Celilenizi fazla rahatsız 
etmemek için sözü uzatmıyorum ve maddenin reddini 
teklif ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Bendeniz de arkadaşlarıma iştirak ediyorum. Bu mad
denin kabiliyeti tatbikiyesi yoktur. Çünkü evvele
mirde cünha mevkuf ve mahkûmları iki kilometre me
safede çalıştırılacak denildiği zaman bunlar tabiî 
serbest bırakılmayacak ve yanlarına bir de jandarma 
bırakılacaktır. Bu bir külfettir. Sonra, yol yapmak 
yolda yürümek ve yoldan istifade etmek mukabili
dir. Hürriyeti elinden alınmış mahkûm ve mevkuf bir 
adam yollardan ne suretle istifade edecektir ki, bunu 
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da mükellef tutuyoruz? Biz, yukarıda bir madde ka
bul ettik. Senesi içinde ifayı mükellefiyete tabi tutul
mayanlar, iş gösterilmeyenler müruru zamana uğru
yor. Bunlar da mevkuf oldukları için celbedilmezlerse 
mahkûmiyetinden sonra beş sene evvelki mükellefiye
tini yükletmek muvafıkı adalet değildir. Bendeniz de 
maddenin tayyını teklif ediyorum. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Efen
dim! Cinayet mahkûmları için arkadaşlarımızın tek
lifleri muvafıktır. Bendeniz de ona iştirak ediyorum. 
Fakat mevkuflar ve cünha mahkûmlarından bir sene
den eksik olanlar hakkında yol mükellefiyeti kabul 
edilmek lâzımdır. Çünkü mevkuflar mahkûm olma
dıkça devletin mükellefiyetinden vareste kalmamalıdır
lar. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Hacet yok
tur. Zaten o asıldır. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Devamla) — Çün
kü mevkuf kendisini hiç bir şeyden menetmiş değil
dir, binaenaleyh gerek cinayet ve gerek cünha mev
kufları hakkında ahkâm vazedilmelidir. Bunlar yol 
mükellefiyeti ile mükellef olurlar. Cünha mahkûm
larından bir seneden eksik mahkûm olanlar da gene 
yol mükellefiyeti ile mükellef olmalıdırlar. Bir sene
den ziyade cünha mahkûmları ile cinayet mahkûm
ları yol mükellefiyetinden vareste kalmalıdırlar. Çün
kü bir seneden fazla mahkûm olanlar, hukuku şah-
siyesinden, hürriyeti şahsiyesinden mahrum edilmiş
lerdir. Hürriyeti şahsiyesinden mahrum edilen bir 
adamın tekâlifi devletten biri ile mükellef olması, ta
biî muvafıkı adalet değildir. Fakat bir seneden eksik 
mahkûm olmuş ise o senenin velev ki bir ayında, 
iki ayında serbest bulunmuş olsun, yol mükellefiyeti 
ile mükellef tutulmak lâzımdır. Binaenaleyh buraya 
bu suretle bir madde tespit edilmek lâzımdır. Yok
sa bütün mevkuf ve mahkûm olanları mükellefiyet
ten istisna edecektir. Bu maddeyi tayyeder isek ve bu
raya bir ahkâm vazetmez isek, bütün hapishaneye 
girip çıkanların yol mükellefiyetinden vareste kalma
ları icabeder. Binaenaleyh bendeniz bir takrir takdim 
edeceğim takrir mahiyetinde bir madde tespit edil
mek üzere Encümene gitmesini istiyorum. (Burada tes
pit ederiz gitmesin sesleri). 

FAİK BEY (Tekfurdağı) — Efendim! Abdullah . 
Azmi Efendi Hazretleri bir seneden eksik ceza ile 
mahkûm olanların mükellef omasını münasip görü
yorlar. Bendenizce bu teklife sebep yoktur. İş zaman
ları muayyendir. İş zamanı serbest olan adamlar alınır 
götürülür. İş zamanında mevkuf olan adam bittabi 
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mahkûm ve mevkuf olduğundan dolayı işe gidemeye
cek bir vaziyettedir. Binaenaleyh götürülemez ve böy
le bir maddeye de lüzum yoktur, alelıtlak reddine ka
rar vermek daha hayırlı olur ve zannederim ki, En
cümen de buna muvafakat eder. 

AHMET HÎLMÎ BEY (Kayseri) — Efendim! En
cümen de maddenin tayyını kabul ediyor. 

KEMAL BEY (Adana) — Efendim! Bir çok hü-
kürhetler mahkûmlarını işletebildikleri zaman işleti
yorlar, yol yaptırıyorlar, çalıştırıyorlar. Hükümetimiz
de münasip ve muayyen zamanlarda bunları çalıştırı
yor ve çalıştıracaktır. Halbuki bu maddeyi kabul 
edersek hükümeti takyit etmiş oluyoruz. O vakit üç 
gün veyahut beş gün çalıştıracak ve ondan sonra 
bunları çalıştırarak istifade edemeyecek. Bir çok yer
lerde mahkûmları çalıştırıyorlar. Binaenaleyh madde 
zaittir tayyını teklif ediyorum. 

REİS — Efendim! Başka söz isteyen yoktur, tek
lifler okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Maddenin bervechiati üzere tespitini teklif ederim. 

Eskişehir 
Abdullah Azmi 

(Cünha mahkûmlarından bir seneden eksik mah
kûm olanlar yol mükellefiyeti ile mükellef olurlar, 
cinayet mahkûmları yol mükellefiyetinden müstes-
dır). 

Riyaseti Celileye 
Yol mükellefiyeti şahsî tekâlifdendir, hürriyeti 

şahsiyesine malik olmayanların tekâlifi şahsiye ile mü
kellefiyeti hakku adle muvafık olmadığından bu mad
denin reddini teklif ederim. 

Tekfurdağı 
Faik 

Riyaseti Celileye 
Bu maddenin kabiliyeti tatbikiyesi yoktur ve 

adaletle de kabili tatbik değildir, binaenaleyh tayyını 
teklif ederim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

REİS — Efendim! Evvelâ tay tekliflerini reye 
arz ediyorum. 

Maddenin tayyını kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Maddenin tayyı kabul edilmiştir efendim. 22 nci 
maddeyi okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Heyeti Umumiyeden muhtelit Encümene havale 

buyurulan Karesi Mebusu Vehbi Beyin takriri üzeri

ne lâyihanın yirmi ikinci maddesi bervechiati şekil
de tespit edilmiştir : 

(Madde 22. — Bu Kanunun idarî kısımları Mül
kiye ve fen kısımlarını Nafia Müfettişleri teftiş et
meye mecburdur.) 

Müşterek Encümen Reisi 
Sivas 

Ahmet Muammer 
Aza 

Erzincan 
Sabit 

Mazbata Muharriri 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 
Aza 

Çorum 
İsmail Kemal 

REİS — Efendim! Kısadır. Zaten yazmaya lüzum 
yoktur. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın.. Ka
bul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edil
miştir efendim. (Maddenin numarası 19 olacaktır.) 

Madde 22. — tşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

İSMAİL KEMAL (Çorum) — Efendim! Cümle
mizin amali, maksadı vatanımızın maddî ve manevî 
inkişafatını temin edecek olan yolların bir gün evvel 
yapılmasıdır. İşte bunun için bu yol kanununu ya
pıyoruz, lâkin bu kanunun kuvvei teyidiyesi yoktur. 
Kanunların kuvvei teyidiyesi olmaz ise tatbikatı tabiî 
mümkün olamaz. Yola sevk ettiğimiz amele yoldan 
firar eder ise, bunun hakkında kanun sakıttır, ne ya
pılacaktır? (Geçti sesleri) Geçmedi efendim. Sakıttır. 
Ertesi seneye kalırsa muafiyet kesbediyor, biz zımnen 
ameleyi yoldan kaçın diye teşvik ediyoruz. Bina
enaleyh bu mahzurun önünü almak için bendeniz bir 
maddei kanuniye teklif ediyorum, kabulünü selâ
meti memleket namına rica ederim. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Reis Paşa 
hazretleri, üsül hakkında söz istiyorum. 

REİS — Buyurun! 
AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim! Bu 

kanunun 17 nci maddesi geçende Heyeti Celinenizce 
kabul edilmedi, reddedildi. Bu ret edilen Encümenin 
17 nci maddesi idi. Teklifin aslında buna tekabül eden 
hükümetin 16 ncı maddesi öylece kaldı, onyedinci 
madde yani Encümenin maddesi kabul edilmeyip 
reddedilince, 16 ncı maddenin reye konması lâzım 
gelirdi, konmadı, noksan kaldı. Binaenaleyh 16 ncı 
maddenin reye vazını teklif ediyorum. 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Muhterem 
arkadaşlar! Gerek bu kanunu ihzar eden arkadaşların 
ve gerekse Encümende tetkik eden ve bu şekli ifrağ 
eden Encümenin hüsnüniyetine tabiî kani olmakla 
beraber bu kanunun hiç bir hakkı hayatı olmadığını 
yakında.. 
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EMİN BEY (Eskişehir) — Estağfurullah de.. 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Devamla) — Ve hatta ya
rım tecrübeye bile tahammülü bulunmadığına kanatim 
olduğunu arz etmekliğime müsaade buyurmanızı rica 
ederim. Bu kanaat bana nereden geldi ve bu kanunu 
tatbik etmek için ne lazırdır. Hülâsatan arz edeyim. 
İkici madde de «Vilâyet mecalisi umumiyesine her 
sene tayınedilecek müddet zarfında vasatı kuvveti 
haiz bir amelenin görebileceği işten»ibarettir. Bu ka
nunun kabul ettiği vahidi kayasii amelî budur. Halbu
ki bu kanunun bu ikinci madde ile tatbik edebilmek 
için fennî tetkikata, yapılacak yolların maktai tuilânî 
ve arzanisinin hazır olmasına ve memurini feniyenin 
dereci kifayede bulunmasına ihtiyacı tam vardır. On
dan sonra müsaadenizle 13 üncü maddeyi okuyayım : 
Alât ve edevatı inşaiye ve amelei mükellefeye mük-
tazı olan çadırların tedariki idarei hususiyelere aittir. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Bunlar 
geçen maddelerdir. 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Devamla) — Zannederim 
hiç bir vilâyet yoktur ki bu kanunu tatbik edecek 
şekilde malzemei inşaiyesi ve çadırları hazır bulunsun. 
(Hazırdır sesleri) Sonra efendim birde yedinci maddeyi 
okuyalım (yol mükellefiyetini bedenen veya nakden 
ifa etmek isteyen eşhasın isimleri Heyeti İhtiyariye 
tarafından - tadil edilmiş şekli veçhile - Teşrinisaniden 
Kânunusani nihayetine kadar Muhasebei Hususiye
lere verilir ve Muhasebei Hususiyelerce o senenin Şu
batı gayesinde tahakkuk ettirilir. «Bu muamele de 
tabiî yapılmamıştır ve bugünkü şekilde dahi meselâ 
Ankara Vilâyetinin tahakkukati Ağustos, Eylül ayla
rına kadar sürecektir. Tahakkukat yapılamamış ve za
manı geçmiş olması itibariyle ve malzemei inşaiyenin 
hiç birisi hazır olmaması itibariyle eğer bu madde
yi (İş bu kanun tarihi neşrinden muteberdir) suretin
de kabul edersek eh çok faaliyet senesi olmak icabeden 
1341 senesi Nafıa için, yol inşaatı için adalet ve is
tirahat senesi olacaktır. Madem ki, kanunumuzun esa
sı mükellefine de bedenen ifayı mükellefiyet hakkını 
veriyor ve bu hususta gerek köylü ve gerek şehirli 
imali fikir edip bunu tetkik edebilecektir. Binaenaleyh 
tahakkukat şimdiden sonra yapılacaktır farz edilse bede
nen yapacaklarını söyleyecekler ve İdarei Hususiye 
kasalarına bir santim dahi düşmeyecektir, (daha iyi ya 
sesleri). Bu vaziyet karşısında vilâyet dahilinde dahi 
bu malzemenin hiç bir suretle tedariki kabil olmaya
caktır ve bu kanun da tatbik edilemeyecektir. Onun 
için geliniz bu kanunu (1341 senesi Martından mu
teberdir) diyelim de para nereden bulunacak olursa 

bulunur. Malzemei inşaiye hazırlanır ve belki de 1342 
senesinde tecrübe edilir, 1343 senesinde de kanunu 
lağveder kaldırırız. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bu kanunu 
zorla elinizden alıyoruz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (İstanbul) — Bu ka
nun kabili tatbik değildir. O halde evvelâ zatıâli-
nize cevap vereyim. Farzedelim ki bir harbe girişme
ye karar verdik. Erkânı Harbiyemize soruyoruz, biz 
bu plânı yaptık. Bu plânla harbedeceksiniz diyoruz. 
Tekmil zabitana sorarız, tekmil zabitan onun aley
hinde bulunur. Şimdi de tekmil meslektaşlar, erbabı 
fen bunun aleyhindedir. Nasıl ki bütün heyeti zabi-
tanın kâffesi, Erkânı Harbiyesi o raporun aleyhin
dedir, nasıl bu plâna itiraz eder, harbe girerse mağ
lûp olursa bu kanunun da kabiliyeti tatbikiyesi yok
tur, mağlup olacağız. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Buna Kuvai 
Milliye Kanunu deriz muntazam ordu değil. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (İstanbul) — Bununla 
bir iş yapılmayacak. Yalnız teşekkür ederim adaşım 
Süleyman Sırrı Beye ki bana bu sözü söyletti. Mes
lektaşlarım da böyle bir kanunun aleyhinde söyle
medi diye beni tenkit ederlerdi. Bereket versin ki ten
kitten kurtuldum. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Onların 
yaptığı yollanda gördük. Bir kere de bunların yaptı
ğını görelim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (İstanbul) — Çiftçilik 
başka, yol yapmak başka. Şimdi kanunun tatbikatı ci
hetini de düşünelim. Filhakika Süleyman Sırrı Beye
fendinin buyurduğu gibi kanunun aleyhindeyim. Çün
kü kabiliyeti tatbikiyesini görmüyorum. Şunu da söy
lemek isterim ve iftihar ederim ki söylemek istemez
dim, fakat bendenizin elinden yüz binlerce yol mü
kellefiyeti geçmiştir. Fakat bu kısmen başka suretle, 
kısmen başka suretle tatbik edilmiştir ve hiç bir va
kitte yapılmamıştır. Esirleri de çahştırmışımdır. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — O za
man ki idare çürük idare idi. (Bravo sesleri). 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (İstanbul) — Ahmet 
Mahir Efendi Hazretlerini işhat ederim. Fakat ben 
diyorum ki, bu doksanbeşe doğru dönen kanun kabili 
tatbik değildir. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — O vakit 
mühendislerin ne oyun oynadıklarını biliyoruz, bun
dan sonra oyun oynatamayız. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (İstanbul) — Teessüf 
ederim ki bir mesleğe hücum ediyorsunuz, zürra için 
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biz böyle lakırdı söylüyor muyuz? Zürra için 
böyle birşey söylenemeyeceği gibi onlar için de büh
tan edilmez, böyle bir şey söylenemez. Onlar yük
sek tahsil görmüşlerdir. Sözünüzü geri alınız. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Muame
lât meydandadır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (İstanbul) — Var ise 
bir tanesini gösteriniz, yoksa sözünüzü size reddede
rim. 

REİS — Lütfen madde hakkında söyleyiniz. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (İstanbul) — Tecavüz 

ediyorlar efendim. Bu yolları nasıl yapacağız? Bu 
kanuna göre bir kere muhterem arkadaşım Hüseyin 
Rıfkı Beyin izahat verdikleri gibi Meclisi Umumî ka
rar verecek, diyecek ki: Filân yollara sekiz saat mesa
fede bulunan filân, filân köyler gelecektir. Şimdi bu
nu söz ile söylemek kolaydır. Fakat bunu hesap üze
rine tespit etmek için günler geçecektir. Sonra ta
hakkuk muamelesi; zannederim, hepimiz biliyoruz ki 
altı aydan evel olmaz. Bunun tatbikatını yapmış ar
kadaşlar bilirler ki ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın en 
aşağıya beş ay zarfında yaparlar. Sonra arz ettiğim 
esasa göre keşiflerini yapacağız. Keşif muamelesi üç 
beş günlük iş değildir. Ekseriye keşifler bir sene evvel 
yapılır. Ancak bir sene sonra tatbik edilir. En süratle 
yapılacak yalnız şoselerin tamiratı gibi mesai en aşa
ğıya dört beş ay zarfında yapılır. Her halde bir za
man lâzımdır. Sonra köylülere jandarmaya tebligat 
yapılacaktır. Bunlar ihzarat yapacaklar, tertibat ala
caklar, sonra alât ve edevat temin edecekler. Bun
lar için bir zaman lâzımdır. Binaenaleyh ameliyat 
mevsimi dediğimiz bizim halk için de muayyen ame
liyat mevsimi vardır. Amelei -mükellefe zamanında iş
letilir. Pek güzel bilirler ki ilkbahar ameliyatı sonba
har ameliyatı vardır. İlkbahar ameliyatını kaybetme
ye mahkumuz ki en ziyade menafi verecek odur. İkin
cisi; tabiîdir ki vilâyetler yollarda birtakım iş ihale 
etmişlerdir. Bu işler devam ediyor. İhale edilen bir 
iş için muayyen bir müddet konulur. Altı ay, bir sene 
kadar bir müddet vazedilir. Biz şimdi belki bir çok 
mukabeleler karşısında kalacağız. 

Bunlar aneak gelecek sene Ağustos, Eylül de ve 
belki de kânunda bitecektir. Binaenaleyh bu yolları 
ne yapacağız? Çünkü, bu adamlarla mukavele akdet
miştik. Mukavele malümuâliniz tarafeynin rızasi ile 
feshölunabilir. Halbuki biz feshetmeye kalkışırsak bil
mem nasıl olur? Onun için bunun kabiliyeti tatbiki-
yesini görmüyorum. 

RASÎH EFENDİ (Antalya) — Korkmayınız Sü
leyman Beyefendi; ekseriyet para verecektir. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim! Memleketi
mizde mühendislerin hakikaten mesleklerini inkişaf 
ve itilâ ettirdiklerini gözümüzle görmekle müftehiriz. 
Harekâtı milliye zamanına kadar memlekette mü
hendislik adeta bir müstehlik sınıfı meyanında sa
yılabilirdi. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisansahip) — Ne sı
nıfı? 

EMİN BEY (Eskişehir) — Müstehlik sınıfı... Ha
rekâtı milliye zamanında kendileri sevkü idare edildi. 
Kendilerinin mühendis olduklarını ve Avrupadakı 
mühendisler gibi iş yapabileceklerini; işte bu sevkü 
idare dolayısiyle tamamen ve memnunen gördük. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Şimdiye kadar 
yokmu idi yahu? Beş yüz kilometrelik hicaz hattını 
filân kim yaptı? 

EMİN BEY (Devamla) — Dikkat buyuru
nuz Muhtar Bey! (Biz) diyorum! Yani Anadolu'da 
şimdiye kadar maalesef mühendislerimiz bize birşey 
göstermemiş ve biz de görmedik. Bendeniz Anado-
ludan bahsediyorum Beyefendi! Efendiler! Harekâ
tı milliyenin ilk anlarında Sakarya Muharebesi za
manında Nafıa Vekili bulunan Ömer Lütfü Bey, bi
zim mühendislerimizle bu yol tamir edilmez ve, bu 
köprüler yapılmaz ve yapılamaz, Bağdat Demiryo
lunu yapan bir mühendis var idi. Onun Almanya'dan 
celbi lâzımdır dedi. Celbi temin edilmezse Ordunun 
malzemesini taşıyacak şimendiferi yapamayız dedi. 
Mühendislerimiz içinde, bir iki müstesna kabadayı mü
hendis çıktı. Biz, dediler; kanımızla, canımızla bunları 
yapacağız ve şimendiferi Ordunun arkasından şu gör
düğünüz birer metrelik raylarla, birer kötü frenle işle
teceğiz diye teminatı kaviyi verdikleri halde, büyük 
mühendislerimiz ve Vekil Bey bir türlü bu mühendis
lerin bu işi başa çıkaracağına kani değildi. Hakika
ten o küçük mühendisler - Behiç Bey isminde bi
risi, Yakup Bey isminde diğer birisi - iş başına gittiler 
kırık ve dökük bir halde buldukları treni götürdüler 
hattı temdit ettiler, Orduyu kurtardılar. 

Şimdi Beyefendiler! itiyat, insana çok şey yaptırır. 
İhtiyatla saptanan fikirlerimizi, saptandığı yerden zor 
kurtarırız. Süleyman Sırrı Beyefendi! Şimdiye kadar 
görmüş; yapılmamış, olmamış, fakat acaba! Valiye 
bir salâhiyet versek; bizim bir yol Kanunumuz var, 
bu Yol Kanunumuzun tatbikine de sen memursun de
sek ve mesaiyi taksim etsek; Vali de filân köy ahalisi
ne şu kadar kilo metre mesafede şu kadar mikâp im
lâ, şu kadar balast şu kadar hafriyat işi verdim, siz 
ilkbahar ve sonbahar aylarında gelip yapacaksınız, 
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nüfus başına şu kadar metre mikâbı bir iş düşüyor 
derse, bu iş yapılmaz mı? Yani halkı bu kadar bigâ
nemi zannediyorsunuz? Buna halk namına çok tees
süf ederim.. (Bravo sesleri) Şimdiye kadar az çok 
meydanda olan durumlar bütün zulüm eseridir deni
lir; ben o zalime kurban olayım; buna işkence de
yip, angarya deyip diğer taraftan tarik bedeli nakdisi-
dir diye para tahsil etmek kanunperverlikmidir efen
diler? Yani yol parası diye resmen alman bir para 
nasıl olurda Maarife verilir? Nasıl olurda Valinin 
yapacağı ziynet eşyasına verilir? ,(Doğru sesleri). 

REİS — Madde hakkında söyleyiniz efendim. 
EMİN BEY (Eskişehir) — Madde hakkında söy

lüyorum efendim. (Devam sesleri) Beyefendiler! 
Bundan sonra biz deriz ki; bir kanunumuz var, ben 
düşünmem devletin başka şeylerini, bu kanunu tat
bik ettirecek Nafıa Vekili olsun. Yapamıyacak zatlar 
ile olmaz. Mesele burada hallonulur. Şimdi mem
lekette o kadar îzam edilecek de bir şey değil. Ben
deniz bile 15-20 kilometrede olan çiftliğim dahilinde 
yol yaptırdım ki, bu nasıl oluyor? Yani yapılırsa 
yapılıyor, yapılamaz t değil efendim. Gözümüzde bü
yütmüşüz yapılamaz diye. Halbuki yapılmaya .baş
layınca o kadar çabuk yapılıyor ki: Aylarca uğraşıla
cak fevkalâde birşey değil, demiryollarında çalışan 
amele bile bugün alelade bir şose güzergahını tayin 
ettirip yaptırabilir. Efendiler! Her vilâyetin bir mü
hendisi vardır. O vilâyetin mühendisi evvelen dev
lete lâzım olacak umumî yolları ve bunun hududunu 
tahdit eder. Bunun bir de kondüktörü vardır. O da 
kazıkları çakar, ondan sonra amele, kendi hissesine 
düşen mesaiyi görür. Hatta on beş günlük işi beş gün
de yapar ve evine, köyüne döner, gider. Göreceksi
niz ki halk bunu seve seve ve Allah razı olsun di
yerek yapacaktır. Bir kere bizim mesai ayımız iki, iki 
buçuk ay olacaktır. Halk, ilkbahar çiftini, zerriya-
tını yaptıktan sonra öküzlerini yaylıma salar. Öküz
leri otlarken bir ay kadar Mayısda boş zamanı var. 
Bir de harman zamanı vardır ki harmanını kaldırır. 
Sonra bir de, güzün çif çıkacağı zaman; ancak boş 
zamanı vardır. Bu vakte kadar, yani bu mayısa ka
dar... Meselâ Eskişehiri farz edelim... 

REİS — Madde hakkında söyleyiniz ! 
EMİN BEY (Devamla) — Reis Paşa Hazretleri! 

kanun böyle zaif bir halde kalırsa bir iş görülemez. 
Maalesef memleketi ve mukadderatı milliyeyi ellerin
de tutanlar, bu kanunun kudreti icraiyesi olmadığı
na kanidirler. Bunun için çok rica ederim herkes 
söylesin taki zayif dimağlar kalmasın. 

REİS — Madde hakkında söyleyiniz. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Madde hakkındadır 
efendim, yol hakkında... (handeler) 

Efendim ! Bendeniz heyeti muhteremlerinden rica 
ediyorum ki, devletin umumî ve hususî diye iki yolu 
olmasın, (doğru sesleri) millet hakikaten bu işe 
vakıftır, yolsuzluktan usanmıştır. Evvelâ; devlete 
lâzım olan umumî yolları, yani kazayı kazaya rapte
decek yolları yaptıralım ve devletin turuku umumiye 
diye tahsis ettiği varidatla da imalâtı sınaiye yapa
lım, o vakit Hüseyin Rıfkı Bey biraderimizin mal
zemesi var mı yok mu diye korktuğu gibi hiç kork
mayız ve düşünmeyiz. Bunun da binnetice varacağı 
yer budur. Bugün bu, güneş gibi hakikattir. Ben 
vakıfım ve böyle yapacağız. (İnşallah sesleri) Bu 
maddenin kuvvei icraiyesi ve kuvvei tediyesi bazı 
yerlerde tenkis edilmiştir. Hakikaten noksan olarak 
çıkacaktır. Hiç olmazsa bu şekilde olsun tespit edil
miş olarak çıksın. Gelecek sene de ıslah ederiz. Şim
dilik bu şekilde çıksın. Binaenaleyh aynen kabulünü 
rica ederim. (Reye sesleri) 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Muhterem arka
daşlar! (İşbu kanun tarihi neşrinde muteberdir) 
denildiği takdirde bugün hali içtimada bulunan Mec
lisi Umumilerin düştükleri vaziyet pek feci bir şekle 
girecektir. Heyeti Celilenize şunu arz etmek isterim 
ki, Meşrutiyeti idarede mahallî muhtariyeti idareyi 
kabul eden hükümetin en âli ve en yüksek devrinde 
yaşadığımız Cumhuriyet devri ki bunda halka verdi-
diğimiz muhtariyeti idareyi malesef geri aldığımızı 
ve nezettiğimizi görmekle mütesessirim. (Alınmadı 
sesleri) Zira vermiş olduğumuz kararda doğrudan 
doğruya İdarei Umumiyei Vilâyet Kanununa açıktan 
açığa taarruz ve haklar tahdit edilmiştir. (Gürültüler) 

Zira onların da kendisine göre bir bütçesi var
dır, onlar da kendi bütçelerine hâkimdir. Yalnız He
yeti Celile bugün bu kararı vermekle, yarın düşün
mek ıztirarında kalacaksınız. Açık ve sarih bir me
sele vardır ki İdarei Hususiyelerin varidatında Maa
rif için, mahallî marifi idare edecek bir meblâğ yok
tur. Ziraat için bir hissei menafi yarın Ziraat Vekili 
çıkacak diyecek ki, yüz de bir menafi hissesini ben 
alacağım. Hastaneler ne vaziyet alacaktır, Maarif 
ne vaziyete düşecektir? 

(Çok fecidir, çok feci sesleri) 

REİS — Efendim! Başka söz isteyen yoktur. Tak
rirleri oylayacağız : 
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Riyaseti Celileye 
İşbu kanun 1342 senesi Martı iptidasından mute

berdir. 
Edirne 

Hüseyin Rıfkı 

Riyaseti Celileye 
Kanunun 17 nci maddesi ret edilmiş olduğundan 

aslında bulunan ve Encümenin reddolunan 17 nci 
maddesine tekabül eden lâyihanın aslındaki 16 ncı 
maddenin reye vazını arz ve teklif eyleriz. 

Yozgat Mebusu tzmit 
Ahmet Hamdi İbrahim 

Riyaseti Celileye 
Madde — tfayı mükellefiyet için yola sevkedilen 

eşhas hissesini yapmadan firar ederse mükellefiyeti 
iki kat olarak istifa edilir. 

Çorum 
İsmail Kemal 

REÎS — Efendim! Teklifler meyanında mevzuu-
bahis maddenin tadiline dair yalnız bir takrir var
dır. Diğer iki takrir bu maddenin tadiline mütaallik 
değildir. Binaenaleyh bu takrirlerin yalnız nazarı 
.dikkate alınıp abnamayacagı hususu mevzuu bahis 
olur. Meselâ İsmail Kemal Bey, bu kanuna bir 
madde ilâvesini teklif ediyorlar . Bu takrir nazarı 
itibare alınırsa Encümene göndeririz. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Reis Paşa Hazret
leri! İsmail Kemal Beyin teklifi evvelce verilmiş ve 
reddedilmiştir. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Hayır efen
dim! Hayır. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Efendim! Zabıtları 
açınız. Maddeyi asliye reddedilmiştir. Esbabı mu
cibe olarak da denilmiştir ki: «Tarik bedeli nakdisi; 
Tahsili Emval Kanunu mucibince tahsil olunur.» 
«Maddesi olduktan sonra artık bakaya kalamaz. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Yola sevk-
ettiğiniz amele kaçarsa ne yaparsınız? 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Müsaade buyuru
nuz efendim! Yola sevkedilen herhangi bir mükel
lef firar ettiği takdirde bu kanundaki «Tahsili Em
val Kanunu mucibince tahsil olunur.» maddesi mu
cibince yorganı, kazanı hepsi satılır ve tarik bedeli 
nakdisi tahsil olunur. Yani para tahsil edilir. Onun 
için bu husus reddedilmiştir, olamaz. 

BESİM BEY (Mersin) — Efendim! İsmail Ke
mal Beyin teklif ettikleri şekil, yani maddenin esası 

bendenizin teklif ettiğim bir takrirle reddedilmiştir. 
Binaenaleyh bu, tekrar mevzuu bahis olamaz. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Öyle efendim! 
Doğrudur. 

REİS — O halde bir defa mevzuu bahis edildiği 
için tekrar mevzuu bahis olamaz. Şimdi Ahmet 
Hamdi Beyle İbrahim Beyin teklifleri vardır ki, ka
nunun 17 nci maddesi reddedilmiş olduğundan as
lında bulunan ve Encümenin reddolunan 17 nci mad
desine tekabül eden lâyihanın aslındaki 16 ncı mad
denin reye vazını teklif ediyorlar. (Encümene git
sin sesleri) 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Encümene 
gitmeye lüzum yoktur. Madde tespit edilmiştir. 

REİS — Tay edilen maddenin yerine diğer bir 
madde teklif ediyorlar demektir. Eğer Hükümet En
cümenin teklifine iltihak etmemiş olsa idi, Encüme
nin teklif etmiş olduğu madde reddolunduktan son
ra Hükümetin maddesi avdet ederdi. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Dahiliye 
Encümeninin maddesi reddedilmiştir. Teklif Hükü
metten gelmemiştir. Yani asıl teklif edilen madde 
reddedilmiş değildir. 

REİS — O halde efendim bu teklif, ancak yeni
den o maddenin nazarı dikkate alınıp alınmaması 
hakkında bir tekliftir. 

ZAMİR BEY (Adana) — Bununla alâkası yok
tur. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Reis 
Paşa! Müsaade buyurulursa usul hakkında arz ede
ceğim. 

Efendim! Ahmet Hamdi ve İbrahim Beylerin tek
lifi; 17 nci maddenin tayyı üzerine hükümetin tek
lifi vardı ki, 16 ncı madde olarak kabulü hakkında
dır. Yani esas teklif budur. Binaenaleyh onun na
zarı itibara alınması meselesi değil, doğrudan doğ
ruya kabul edilmesi mevzuu bahistir. Encümene git
mesine lüzum yoktur. 

REİS — Efendim! Geçen defa en son mazba
tada muharrer madde Meclisi Alice reddedilmiştir. 
Binaenaleyh madde yoktur. Çünkü Beyin teklif et
tiği; ona mukabil hükümetin maddesinin reye 
vazıdır. Bunu reye vaz edeceğim. Ondan sonra bu 
hususta Encümenin hiç bir noktaı nazarı yok ise o 
maddeyi okuruz ve reye koyarız efendim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Hükü
metin teklifi yoktur. Takrir yanlıştır. Bu rüfekanın 
lâyihasıdır. 
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REİS — Müsaade buyurunuz efendim! Takrir 
tekrar okunsun. «Yozgat Mebusu Ahmet Hamdi ve 
izmit Mebusu ibrahim Beylerin takriri tekrar okun
du.) 

Efendim! Evvelen bunu nazarı dikkate alanlar 
ellerini kaldırsınlar.... Aksini reye koyuyorum. Na
zarı dikkate almayanlar ellerini kaldırsınlar... 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Bu lâzım
dır. Kanunun kuvvei teyidiyesidir. 

REİS — Efendim! Müsaade buyurunuz. Konuş
mayınız. Reyinizi veriniz. Efendim! Takrir na
zarı itibare alınmıştır. O halde maddeyi okuyaca
ğız : 

Madde 16: — «Mükellefiyeti bedeniyesini nakden 
ifadan imtina veya taallül yahut ikmali müddet etme
den tatili mesai edenler mühendisin mahallî hükü
metine vuku bulacak müracaatı tahririsi üzerine icbar 
ve indelhace jandarma nezareti altında istihdam edi
lir.» 

ŞÜKRÜ BEY (Çanakkale) — İcbardan maksat 
sopa değil, değil mi efendim? (Handeler) 

REİS — Efendim! Okunan maddeyi reyi âlile
rine koyuyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsınlar.... Aksini reye koyuyorum. Kabul etme
yenler lütfen ellerini kaldırsınlar.... Kabul edilmiş
tir efendim. 

Şimdi efendim Hüseyin Rıfkı Beyin takririni reye 
koyacağım. 

(Hüseyin Rıfkı Beyin takriri tekrar okundu.) 

Bu takriri nazarı mütalâaya alanlar lütfen el kal
dırsın... Nazarı mütalâaya almayanlar lütfen el kal
dırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Madde 22. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 23. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Nafıa, Dahiliye ve Adliye Vekilleri memurdur. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Efendim ! Bu maddeyi de kabul ettikten sonra ka
nun tamam olacaktır. Heyeti Umumiyesini reye ko-
yacaız. Artık maddeler hakkında söz söylemek im
kânı hâsıl olmaya.cak. Şimdi 22 nci madde olan «İş
bu kanun neşri tarihinden muteberdir.» maddesi mü
nasebetiyle birtakım takrirler verildi ve alelacele İb
rahim Beyin eski teklifinde bulunan 16 ncı madde ka
bul buyuruldu. Halbuki 16 ncı maddeye mukabil 

Encümenin teklif ettiği 17 nci maddenin mütemmimi 
olan bir 18 nci madde vardı. Halbuki 17 ve 18 nci 
maddeler tayyedilmişti. Onyedinci madde onsekizinci 
maddenin mütemmimidir. Şu cihetle ki, onyedinci 
maddede mükellef olanlara vazife veriliyor, onsekizin
ci maddede o mükellefleri istihdam edecek memuri
ne vazife tevdi ediliyor. Şimdi biz yalnız onaltıncı 
maddeyi kabul ettik mi, mükelleflere vazifeyi tevdi 
ettik demektir, onlara icbar ettik demektir. Halbuki 
memur olacak mühendis ve saire efendilere hiç bir 
ceza yoktur. Diğerleri gelmezse ceza görecek, öteki
ler gelmezse ceza görmiyecek midir? 

HALİL BEY (Zonguldak ) — Kabul edilen şekle 
göre para da yoktur. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (Devamla) — Şim
di para meselesini karıştırmayalım. Yalnız burada 
haksızlık olacaktır. Siz köylüyü vazife başına getire
ceksiniz. O vakit köylü gelecek. Gelmezse arkasından 
jandarmayı saldıracaksınız. Bir de gelecek bakacak 
ki, mühendis bey teşrif buyurmamıştır. O takdirde 
bunu alelacele kabul ettiğimiz için bunun mukabili 
olan diğer bir maddenin teklif edilmesi ve mukabili 
olarak vazedilmesi hakkaniyet iktizasıdır. Bunu arz 
etmek istiyorum. 

REİS — Mevzuubahis madde hakkında söz iste
yen var mı? 

ŞEFİK BEY (Bayazıt) — Efendim! Kanunda Ad
liye Vekâletine taallûk eden ahkâm kalmamıştır. Adli
ye Vekâletinin çıkarılması lâzımdır. 

REİS — Teklif yaparsınız efendim, başka söz iste
yen yoktur. Tadil teklifi de yoktur. Maddeyi aynen 
reyinize vazedeceğim. İsterseniz, madde bir daha 
okunsun. (Madde tekrar okundu.) 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim! Ka
nunda birtakım cezaî kısımlar vardı. Fakat o kısım
ların tayyı münasebetiyle artık Adliye Vekâletine lü
zum kalmamıştır. Dahiliye ve Nafia Vekâletleri me
murdur demek doğrudur . 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Efen
dim! Adliye Vekâletinin kalması lâzımdır. Sebebi; 
şimdi Yusuf Beyin teklif ettikleri bir madde vardır ki 
tayyedilmiştir. Tay edilmesinin sebebi de memurlar 
vazifelerinde suiistimal ederlerse, tesamüh ederlerse 
ahkâmı umumiyeye tabidir, Ceza Kanununa tabidir. 
O zaten tespit edilmiştir denilmişti. Binaenaleyh Ce
za Kanununa tabi olduğundan dolayı Adliye Vekâleti
nin de kalması lâzımdır. 

REİS — Efendim! Maddedeki Adliye Vekâleti kay
dının refini Encümen teklif etmiştir. Evvelâ bunu re-
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yinize vazedeceğim. Adliye Vekâleti kaydının refini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Refini kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmemiştir. 

O halde maddeyi aynen reyi âlinize vazediyorum. 
Maddeyi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İzmit Mebusu İbrahim Beyin takriri var, okuna
cak : 

Riyaseti Celileye 
Aynı kelimat arasında vahdeti temin için lâyiha

nın muhtelif maddelerinde zikri geçen tarik kelime
lerinin kamilen yola tebliğini arz ve teklif ederim. 

İzmit Mebusu 
İbrahim 

REİS — Efendim! Bu umumî bir tekliftir. Eğer 
nazarı dikkate alınırsa tarik kelimelerini yol yapa
rız. Bu takriri nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldır
sın... Nazarı dikkate almayanlar lütfen el kaldırsın... 
Nazarı dikkate alınmıştır. Tarik kelimeleri yol ola
caktır. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Pa
şa Hazretleri! Kanundaki bütün tarik kelimeleri ta
dil edilirse garip bir şey olacak, meselâ turuku hu
susiye yolu hususiye olacak. (Handeler) Binaenaleyh 
bu kelimenin nerede değişip ve nerede değişmeme
si hususlarına Meclisi Âli müsaade etmelidir. 

REİS ,— Efendim! Zaten münferit tarik kelime
si olursa yani terkipsiz bulunursa o tebdil edilecek
tir. 

Şimdi efendim! Kanunun tayini esami ile reye va-
zı hakkında takrir vardır. Esasen vergi tarhı olduğu 
için tayini esami ile reye vazolunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Yol Mükellefiyeti Kanununun heyeti umumiye -

sinin tayini esami ile reye vazını teklif ederiz. 
Çanakkale Gümüşhane 

Şükrü Zeki 
Niğde Edirne 

Ebübekir Hazım Hüseyin Rıfkı 

Karesi 
Ahmet Süreyya 

Konya 
Tevfik Fikret 

Denizli 
Mazhar Müfit 

M araş 
Tahsin 
Çorum 

Mustafa 
İzmir 

Mustafa 
İstanbul 

Süleyman Sırrı 
İzmit 
Saffet 
Sivas 
Rahmi 
Aydın 
Tahsin 

İstanbul 
Hamdi 
Konya 

Musa Kâzım 
Saruhan 
Sabri 

İstanbul 
İsmail Canbolat 

Denizli 
Kâzım 
İzmir 
Rahmi 
İstanbul 

Doktor Refik 
Ergani 
İhsan 

Kütahya 
Mehmeet Nuri 

İçel 
Emin 

REİS — Efendim! Kanunu tayini esami ile reye 
vazediyorum. Kanunu kabul edenler beyaz, kabul 
etmeyenler kırmızı oy pusulası verecektir. 

REİS — Efendim! İstihsali ârâ hitam bulmuş
tur. 

DOKTOR FİKRET BEY (Ertuğrul) — Reis Pa
şa! İstihsali ârâ hitam bulduktan sonra rey verile
mez. Ahmet Mahir efendi rey vermiştir. Reyini lüt
fen çıkarırsınız. (Reyini çıkaracaksınız sesleri) 

İHSAN HAM İT BEY (Ergani) — Bir beyaz rey 
pusulası çıkarılacaktır. 

ZÜLFÜ BEY (Diyarbekir) — Ahmet Mahir Efen
di attı çıkarılacaktır. 

REİS — Çıkarırız efendim. Efendim! ârânın neti
cesini arz edeceğim 159 zat reye iştirak etmiştir. Mua
mele tamamdır. 103 kabul, 49 ret, 7 müstenkif var
dır. 3 Kişi de sonradan gelmiş. Binaenaleyh kanun 
103 rey ile kabul edilmiştir. On dakika teneffüs et
mek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse saat dakika 4,00 

»*m 
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İKİNCİ CELSE 

Bedi müzakcrat saat dakika 4,35 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van) - Talât Bey (Kângırı) 

REİS — Celseyi açıyorum 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

2. — Yunanistan dahil ve haricinde mukim Tür
kiye tebaasının Yunanistan'daki emvali gayrimen-
kulesine Yunan Hükümeti tarafından vaziyet edildi
ği cihetle Türkiye de bulunmayan Yunan tabaasma 
ait emvali gayri menküleye vaziyet edilmesi hakkın
da kanun lâyihası (1/586) ve Hariciye ve Dâhiliye En
cümenleri mazbataları 

HARİCİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY (Muğ
la) — Deminki celsede arz ettiğim mukabele bilmi-
sil Kanununun encümenlerden geçerek Makamı Ri
yasete takdim edildiğini işittim. Vakıa tabı ve tev
zi edilmemiştir. Fakat müstaceldir. Encümenlerde 
bunun müstacelen ve diğerlerine takdimen müza
keresini kabul etmiştir. Meclisi Âlide kabul ederse 
derhal müzakeresine başlayalım. (Hay hay sesleri) 

REİS — Bahsedilen kanun henüz tabı ve tevzi 
edilmemişse de şimdi müzakere edilmesi için karar 
ittihazı mümkündür. (Derhal sesleri) Hariciye Encü
meni mazbası okunacaktır. (Yazalım sesleri) Maz
bata okunsunda ondan sonra yavaş yavaş yazarsınız. 

Büyük MüUet Meclisi Riyaseti Celilesine 
7 . 1 .1341 

Yunanistan dahil ve haricinde mukim Türkiye te
baasının Yunnistan'daki emvali gayri menk üleşi ne 
Yunan Hükümeti tarafından vaziyet edildiği cihetle 
elyevm Türkiye'de bulunmayan Yunan tebaasına ait 
emvali gayri menküleye de vaziyet edilerek varida
tının Yunanistan'daki emlâki islâmiyeye karşı Hü
kümeti mezburenin hattı hareketinden mutazarrır 
olan tebaamıza garameten tevzi edilmesi hakkında 
Hariciye Vekâleti celilesince tanzim kılınıp İcra Ve
killeri Heyetinin 3 . 1 . 1341 tarihli içtimaında ledet-
tetkik Meclisi Âliye arzı takarrür eden lâyiha! ka
nuniye ile esbabı muci'beyi havi tezkere sureti leh-
fen takdim kılınmıştır. İfayı müktezasına müsaade 
buyurulmasını istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

Başvekâleti Celileye 
Yunanistan dahil ve haricinde mukim Türkiye 

Cumhuriyeti .tebaasının Yunanistan'da bulunan em
vali gayri menkülesine Yunan Hükümeti tarafından 
vaziyet edilerek iradı cibayet yahut emvali mezbü-
rede muhacirin iskân ve ikâme olunarak asıl mu
tasarrıfları olan Türklere ne doğrudan doğruya tasar
ruf ve idare için müsaade, ne de iradı veya bedeli 
ita edilmemektedir. Tebaamızın hukukunu bilkülliye 
ihlâl eden ve her türlü hukuk ve hakkaniyet kaide
lerine münafi bulunan şu hale nihayet verilmek üze
re hükümeteyn beyninde münasip bir sureti tesviye 
bulunması hususunda Türkiye Hükümetinin şimdiye 
kadar izhar ettiği temayülâtı itilâfcuyane ve o yol
da yaptığı teşebbüsatı mükerrerei mütemadiye, Yu
nan Hükümetinin aynı hisle mütehassis olmaması 
yüzünden matlup neticeyi hâsıl etmemiş ve ilelebet 
mahkûmu atalet olduğu da tezahür etmiştir. Te
baamızın muhafazai hukuku, Hükümetin ehemmi va-
zaifinden olup onların temadii mağduriyet ve safa-
letleri dahi hiçbir veçhile tecviz olunamayacağı ci
hetle Yunan Hükümetini tariki hakkaniyete irca için 
mükabelei bilmisil kaidesinin tatbikine mecburi
yet görülmüş ve şimdilik elyevm Türkiye de bulun
mayan Yunan tebaasına ait emvali gayri menküleye 
Türkiye Hükümetince vaziyet edilmesi Heyeti Ve-
kilece takarrür etmiştir. 

Şimdi işbu emvalin Maliye Vekâleti Celilesince 
idaresi ile varidatının berminvali maruz Yunanistan' 
in hattı hareketinden mutazarrır olan tebaamıza 
garameten tevzii bir kanunu mahsus tedvinine mü-

tavakkıf bulunduğundan keyfiyet Heyeti Celilei 
Vekilece tasvip buyurulduğu takdirde sureti melfuf 
lâyihai kanuniyenin kabul ve tasdiki ile Meclisi Âli
ye şevkine müsaadeyi aliyeyi vekâlet penahilerini arz 
ve rica eylerim efendim. 

30 Kânunuevvel 1340 
Hariciye Vekili 
Şükrü Kaya 
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Hariciye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Türkiye Cumhuriyetinin Yunanistan dahil ve hari
cinde mukim tebaasının Yunanistan'da bulunan em
vali gayrimenkulesine Yunan Hükümeti tarafından va
zıyet, iradı cibayet veyahut emvali mezbureden muha
cirin iskân ve ikame olunarak asıl mutasarrufları olan 
Türklere tasarruf ve idare için ne doğrudan doğruya 
müsaade ve ne de iradı veya bedeli ita edilmektedir. 

Tebaamızın hukukunu bilkülliye ihlâl eden şu hâle 
nihayet verilmek müzere hükümateyn beyninde müna
sip bir sureti tesviye bulunması hususunda Hüküme
timizin şimdiye kadar izhar ettiği temayülâtı itilâfcu-
yane ve bu vadide yaptığı teşebbüsatı mükerrere ve 
mütemadiye Yunan Hükümetinin aynı hisle mütehas
sıs olmaması yüzünden matlup neticeyi hâsıl etmemiş 
ve bu teşebbüsatın mahkûmu akamet olduğu da teza
hür eylemiştir? 

Tebaamızın temadii mağduriyet ve sefaletlerine 
bir nihayet vermek ve hukukunu muhafaza eylemek 
isteyen Hükümetimiz, mukabelei bilmisil kaidesinin 
tatbikine başlamaktan başka bir çare görememiş ve 
şimdilik kaydıyle elyevm Türkiye'de bulunmayan Yu
nan tebaasına ait emvali gayri menkuleye vaziyet et
meye karar vermiş ve bu bapta tanzim ettiği lâyihai 
kanuniyeyi tevdi eylemiştir. 

Dahiliye Encümenince kabul edilen işbu kanun 
lâyihası Encümenimizce de ledettezekkür kabul edil
miş ve Meclisi Âlide müstacelen ve tercihan müzake
resi istirhamıyle Heyeti Umumiyeye takdim olunmuş
tur efendim. 

Reis Mazbata Muharriri 
İstanbul Trabzon 

Hamdullah Suphi Nebizade Hamdi 
Kâtip Aza 
İzmit Kütahya 

Saffet Mehmet Nuri 
Aza Aza 
Bolu Siirt 

Cevat Abbas Mahmut 
REİS — Dahiliye Encümeni mazbatasını okuyo

ruz: 
Dahiliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Yunanistan dahil ve haricinde mukim Türkiye te

baasının Yunanistan'daki emvali gayri menkulesine 
Yunan Hükümeti tarafından vazıyet edildiği cihetle 
buna mukabil Türkiye'de bulunmayan Yunan tebaası
na ait emvali gayri menkuleye de Türkiye Hüküme
tince vazıyet olunarak varidatının Yunanistan'da va

zıyet muamelesinden mutazarrır olan tebaamıza ga-
rameten tevzii hakkında Başvekâletten mevrut Heyeti 
Umumiyeden muhavvel 4 Kânunusani 1341 ve 1342 
numaralı teklifi kanunî Hariciye Vekili Beyefendinin 
huzuriyle müzakere olunarak aynen kabul edilmiş ol
makla berveçhi havale bir defa da Hariciye Encüme
nince müzakere olunmak üzere Encümeni müşarüni-
leyhaya tevdii zımnında Riyaseti Celileye takdim kı
lındı . 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Sivas Kayseri 
Ahmet Muammer Ahmet Hilmi 

Aza Aza 
Erzincan Ordu 

Sabit Faik 
Aza Aza 

Tekfurdağı İzmit 
Faik İbrahim 

Aza 
İsmail 

Türkiye'de Bulunmayan Yunan Tebaasına Ait Emvali 
Gayri Menkulenin İdaresi hakkında Kanun Lâyihası 

REİS — Maddeleri okuyoruz : 
Madde 1. — Elyevm Türkiye'de bulunmayan Yu

nan tebaasına ait emvali gayri menkule, Maliye Ve
kâletince emlâki milliye gibi idare olunarak varidatı 
18 Teşrinisani 1912'den mukaddem Yunanistan'ı terk-
etmiş olan veya minelkadim Yunanistan haricinde 
mukim bulunan Türk tebaasına Yunanistan'da bulu
nan emvali gayrimenkulelerine tasarruftan menedil-
dikleri müddetçe emvali gayri menkulelerinin varidatı 
nispetinde garameten tevzi edilir. 

Madde 2.— İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ma
liye Vekâleti memurdur. 

Başvekil ve Müdafaai 
Milliye Vekili Adliye Vekili 

Ali Fethi Mahmut Esat 
Bahriye Vekili Dahiliye Vekili 

İhsan Bulunmadı 
Hariciye Vekili Maliye Vekili 

Şükrü Kaya Mustafa Abdülhalik 
Maarif Vekili Nafia Vekili 

Saraçoğlu Şükrü Bey Feyzi 
Ziraat Vekili Ticaret Vekili 

Hasan Fehmi Ali Cenani 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili 

Mazhar 
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REİS — Söz isteyen var mı? (Reye sesleri.) Tak
riri mi efendim? Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? 

HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Denizli) — Paşam! Ben
deniz diyorum ki; mezalim devam ediyor. Geçirece
ğimiz her dakika, bu zulmün temadisini intaç edecek
tir. Binaenaleyh bilâmüzakere ve lâ-münakaşa bu ka
nunun kabulünü rica ederim. 

(Reye sesleri.) 

MAZHAR FÜFİT BEY (Denizli) — Paşa Hazret
leri! Söz istemiştim. Çünkü bu kanunu gayri kâfi 
görüyorum. 

REİS — Sabri Bey! Söz istemiştiniz. 
SABRİ BEY (Saruhan) — Efendim! Bendeniz ka

nun hakkında bir müzakere açılmasını teklif edecek 
değilim. Hakikaten bu kanun müzakereye zemin aç
mayı hissettirecek bir kanun değildir. Zulüm, bahir
dir. Yalnız kanuna bir küçük kayıt ilâve ettirmek için 
söz aldım. Kanunun maddesinde deniyor ki: (Türkiye' 
de bulunmayan) Halbuki esas mukabelei bilmisİldir. 
Yunanistan, orda bulunanlar hakkında da tatbik edi
yor. Binaenaleyh teklifim şöyle ufak bir kayıttan iba
rettir. (Bulunan ve bulunmayan) yani maddeye bulun
mayandan evvel bir bulunan kelimesinin ilâvesini tek
lif ediyorum. 

HARİCİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY (Muğ
la) — Efendimi Zaruretler miktarlarınca takdir olu
nur ve mukabelei bilmisil bir gaye değil, bir vasıtadır 
ve tam mislin ifa etmek lâzım gelir. Maksat 1912'den 
evvel gelip bugün Yunanistan'da bulunmayan Müslü
manların malını kurtarmaktır. Vakıa Yunanistan'la 
meselemiz bundan ibaret değildir. Fakat bizim yaptı
ğımız bu tedbir, doğrudan doğruya (1912) den evvel 
buraya gelen ve zaten burada bulunup da mallan Yu
nanistan'da kalan ve malları Yunanistan Hükümeti ta
rafından zaptedilen Türklerin mallarını kurtarmaya 
matuftur. Bence bu tedbir kâfidir. Çünkü lâzım ge
len tesirini göstermeye bile başlamıştır. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Yunanlıların 
yaptıkları mezalim elyevm devam etmektedir. Aynen 
tatbik edeceğiz. Zaruret takdirinde hiç bir kayıt ile 
mukayyet değiliz. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Şimdi bu 
kanuna nazaran (1912) den evvel çıkmış olanların ve 
emlâki orada bulunanların yekûn ve baliğine nazaran 

. sizin şimdi yalnız burada bulunmayan Yunan tebaa
sına karşı yapacağınız bu tedbir aradaki zararı telâfi 
edecek mi? 

HARİCİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY (Muğ
la) — Telâfi edecek mahiyettedir. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Rica ede
rim, çıkmış olanların bütün emlâki müsadere olun
muştur. Ondört seneden beri orada bütün çiftlikler 
meşguldür. Ve memleketin en müreffeh ahalisi, beş 
parasız çıkmıştır. Buna mukabil... (Gürültüler) eğer 
Hükümet hesap tutarak tamamiyle birinin diğerine 
mukabil olduğunu tespit etmiş ise kabul edilir. Tespit 
edilmem işse daha fazla beklemeye halkın tahammülü 
yoktur. Kefaleti mutlaka lâzımdır. 

HARİCÎYE VEKİLİ $ÜKRÜ KAYA BEY (Muğ
la) — Efendim! Yapmış olduğumuz tetkikat tatbik 
edeceğimiz bu tedbirin bütün zararları bertaraf ede
ceği neticesine varmıştır. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendiler! 
Eğer Hükümetin bu teklifi kanuniyi getireceğini bil
seydim mukabelei bilmisil hakkında hiç bir sual takri
ri vermezdim. 

HARİCİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY (Muğ
la) — Beyefendi! Hükümet bu kararı siz sual takriri 
vermezden evvel vermiştir. Şerefi üzerinize almayı
nız. Hükümet daha evvel düşünmüştür. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Şeref dava
sında değiliz Vekil Beyefendi! Mezalim hâlâ devam 
ediyor. Yaptığınız bu mudur? 

REİS — Mazhar Müfit Bey! Sükûneti muhafaza 
buyurunuz. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Reis Paşa! 
Elyevm mezalim devam etmektedir. Elyevm ırktaşla
rımız kesilmektedir. Şeref davası... Öyle mi! Teessüf 
ederim. Efendiler! Yapılan kanunda (Elyevm Türki
ye'de bulunmayan) deniyor. Mustafa Beyin pek haklı 
sualine karşı Vekil Beyefendi Hazretleri biz hesap et
tik. Yunan Hükümeti tarafından vatandaşlarımızın, 
ırktaşlarımızın zaptedilen emvaline karşı burada bu
lunmayanların emvali kâfidir, buyurdular. Zannetmi
yorum efendiler! Çünkü Yunanlıların çoğu gelmiş, 
emlâkine tasarruf etmektedirler. Misalle zikredebili
rim Antalya'da, Edirne'de, Lüleburgaz'da fabrikalar 
vardır. Bunların sahipleri gelmiştir. Mallarını tasar
ruf etmektedirler. Bu, gayri kâfidir. Malumu ihsanı
nız ve hiç şüphesiz Hariciye Vekili muhtereminin ben
den daha ziyade malûmlarıdır. Hukuku düvelde mu
kabelei bilmisil denince mutlaka aynını tatbik etmek 
değildir. İsterse daha eşeddini de tatbik edebilir. 
Efendiler! Ben bunu şeref için söylemiyorum. Heyeti 
âliyenizi teşkil eden milletvekillerinin, cümlenizin vazi
fesidir. Dindaşlarımızın, ırkdaşlarımızın malını, ırzı-
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nı muhafaza etmek cümlemizin vazifesidir, Eğer bu 
vazifeyi ifa için çalışıyorsak evet, o şeref yalnız bana 
ait değil Heyeti Âliyenize ve umumumuza aittir. 

HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Denizli) — Vazifemizi 
yapıyoruz. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Binaenaleyh 
Sabri Beyefendinin teklif ettiği kaydın kabulünü rica 
ederim ve bu kaydın kabulü herhalde lâzımdır. Çünkü 
bu gayri kâfidir. Deniliyor ki; yapılan tesir Yunanis
tan'a yapmıştır. Efendiler! Kanunun tatbikine başlan
dıkça tesir yapacağına kani değilim. Zira emsalini gör
dük, cereyan eden müzakeratı nazarı dikkate alacak 
olursak bizi nasıl oyalandırmakta olduklarını, nasıl 
entrika ve politika ile bizi aldatmak istediklerini hepi
niz anlarsınız. Fakat efendiler! Burada aldanacak 
heyet yoktur. Artık yeter. Binaenaleyh kanun ha
fiftir. Hiç olmazsa Sabri Beyin teklifini kabul ede
lim ve Hükümet derhal tatbike başlasın. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Ben
denizin teklifim pek kısadır. Mesele pek mühimdir. 
Irktaş ve dindaşlarımızın hukukunun tamamen temini
ni, bir hesap ve ölçüye istinat ettirmek suretiyle ve 
meselenin ehemmiyetine binaen Başvekilin huzuriyle 
müzakeresini teklif ederim. (Hariciye Vekili var ses
leri.) 

TAHSİN BEY (Aydın) — Efendiler! Mesele yal
nız burada bulunup Yunanistan'da emlâk terketmiş 
olan ırkdaşlarımızın hakkından ibaret değildir. Yunan
lılar yalnız 1912'den değil, 1298 senesinden beri Te-
selya'yı tahliye ettiğimiz zamandan beri Tesalya Müs-
lümanlârını, Türklerini hukuku tasarrufiyelerinden 
mahrum etmiş ve onları terki diyar etmek mecburi
yetinde bırakmışlar ve o vakitten beri bu ırkdaşlarımı-
zı Tesalya'daki hukuku tasarrufiyelerinden mahrum 
etmişler ve onların bütün emvali Yunanlıların yed'i in
hisarlarında kalmıştır. Ondan başka hergün görü
yoruz ve haber alıyoruz ki, Trakya'da bulunan ırk
daşlarımızın emlâk ve emvali Rum muhacirlerine tev
zi edilerek onlar iskân edilmiş, her ailenin kendisioe 
yalnız bir oda terkedilerek tekmil hanesi muhacirlere 
verilmiş ve arsaları üzerine kendilerine sorulmaksızın 
kendi muhacirlerine mahsus ev inşaatı için hukuku ta-
sarrufiyeleri nezedilmiştir. Bunların da hukuku gay-
rimahfuz kalıyor ve Yunanlılar mezalimde ve onla
rın emval ve emlâkine keyfemayeşa tasarrufta devam 
etmekte bulunuyorlar. Bu yapılan maddei kanuniye 
onlar hakkında sakit bulunuyor. Binaenaleyh Sabri 
Bey biraderimizin teklif ettikleri gibi Türkiye'de bu
lunan ve bulunmayan Yunanlılardan maada Trakya' 

da bulunan ırkdaşlarımızın emlâk ve emvali üzerinde
ki hukuku tasarrufiyeleri temin edilmiş olmak için 
Türkiye'de bulunan tekmil Rumların emval ve emlâ
kine vazıyet edilmek ve bugün kışta kıyamette, ça
murlar içinde sokak ortasında kalmakta olan muhacir
lerimize, onların kendi muhacirlerine yaptıkları aynı 
muameleyi yapmak onların emlâkine, emvaline vazı
yet ederek onları yerleştirmek ve tehlikeden kurtar
mak lâzımdır, Yani aynı muamele... Biz de Hükümet
ten fazla bir şey istemiyoruz. Yunanlıların yapmış 
olduğu şeyden başka bir şey yapmasını Hükümetten 
istemiyoruz. Binaenaleyh bu madde onlar hakkında 
sakittir. Bu suretle aynı muamelenin icra edilmesini 
teklif ederim ve ancak o zaman tebaamızın hukuku 
muhafaza edilmiş olur. Eğer şeref mevzuu bahis olu
yorsa Hükümet için şeref olan şey kendi tebaasının 
hukukunu azamî suretle istifade ettirmek için her ne 
yapmak lâzım gelirse onu yapmakla olur. Şeref odur. 
Şeref ancak kendi milletini muhafaza etmektir. Yok
sa beynelmilel münasebatta aynı muameleyi yapmak 
ki zaten ben de aynı maddeyi teklif ediyorum. Bu 
gibi kayıt ile mukayyet olursa şeref onda değildir. 
Şeref, milletin hukukunu hatta en ufak hukukunu aza
mî surette muhafaza etmekle iktisap edilebilir. Bi
naenaleyh bu madde nakıstır. Bu cihetin de ilâve edi
lerek Trakya'da bugün emvai mezalim içinde inleyen 
ve bütün hukuku tasarrufiyelerinden mahrum edilen 
ve yalnız canarını kurtarmak için kaçıp gelmek fırsa
tına nail olmayan ırkdaşlarımızı muhafaza etmek va
zifesi vardır. Hükümet şimdiye kadar vazifesini bi
hakkın ifa etmediğinden dolayı bu kürsü muallâdan 
teessüf ederim. Binaenaleyh bu kanunun o suretle ta
dilini teklif ederim. Şeref ancak o suretle ispat edi
lebilir ve milletin samimî ruhundan doğmuş bir Hü
kümet olduğunu ancak o suretle ispat edebilir. 

CAFER TAYYAR PAŞA (Edirne) — Muhterem 
arkadaşlar! Bendeniz Yunanistan'da elîm bir sahai ha
yat geçirdim. Binaenaleyh Yunan milletini bütün ma
nası ile etüt etmiş ve Yunan milletinin ruhundaki bü
tün fenalıkları, tetkik etmişimdir. Yunan milleti hiç
bir zaman Hükümetimizin âlicenabane vazetmek iste
diği mukabelei bilmisili bu mahiyette kabul edecek 
bir millet değildir. Bu sebepten dolayı Yunan mille
tinden asgarî bir şey koparabilmek için azamî bir ted
bir yapmak lâzım gelir. En küçük bir hakkı alabil
mek için en büyük cezayı tatbik etmedikçe bu hak
kın alınacağına katiyen ihtimal vermem, Onlar dün
yayı aldatır, dünyayı iğfal ederler. Bu sebepten dola
yı Hükümetten rica ederin^ Bu maddei kanuniyeyi 
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bizim, tamamiyle yapabileceğimiz bir tarzda tadil ede
lim. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Efen
dim! Hükümetin teklif ettiği maddei kanuniye serlevha 
ile uymuyor. Serlevha mukabelei bilmisildir. Halbuki 
teklifi kanunî mukabelei bilmisilin on cüzünden bir 
cüzüdür. Binaenaleyh böyle bir maddei kanuniyeden 
ziyade mukabele bilmisil için Hükümete, Büyük Mil
let Meclisi mezuniyet vermiştir, tarzında bir ibare vaz
etmek lâzımdır. Mukabele bilmisil böyle olur. Yok
sa ismine mukabele bilmisil deyip de onun altında on 
cüzünde, yirmi cüzünde bir cüzünü koymak Hüküme
tin şerefiyle mütenasip değildir. Yani bu madde Mec
lisin de, Hükümetin de, şerefiyle mütenasip değildir. 
Tahsin Bey biraderimizin buyurduğu gibi Hükümetin 
de, Büyük Millet Meclisinin de şerefi, halkın azamî 
hukukunun temini ile kabildir. Binaenaleyh Hüküme
tin bu yolda bir teklifi kanunî ile gelmesini teklif edi
yorum. 

HARİCİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY (Muğ
la) — Efendim! Birinci Büyük Millet Meclisinin ve 
ikincisinin dünyaca tanınmış şiarı bilhassa şerefine 
olan merbutiyeti ve her yerde tebaasının ve kendisi
nin hukukunu, haysiyetini muhafaza etmiş olmasıdır. 
Bundan bir saniye kimsenin şüphe etmeye hakkı yok
tur. Yunanistan'la olan meselemiz sırf bundan ibaret 
değildir. Garbî Trakya meselesi de vardır. Bunların 
derece derece halledilmesi lâzımdır. Söz alan hatip
lerimiz Hükümete fazla salâhiyet verilmesini istiyor
lar. Bunu maaşşükran kabul ederiz. Fakat salâhiyetler 
mesuliyetle müterafiktir. Eğer bu salâhiyet icabı tak
tirinde tatbik olunmak şartıyle bahş buyurulursa Hü
kümet maalmemnuniye kabul eder. 

HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Denizli) — Reis Paşa 
Hazretleri! Öyle bir teklifimiz vardır. 

SABRİ BEY (Saruhan) — Reis Paşa Hazretleri! 
Takdim ettiğim teklifler Hariciye Vekili Beyefendinin 
arzularına muvafıktır. 

REİS — Sizin teklifiniz birinci maddeye aittir. 

VASIF BEY (Saruhan) — Paşa Hazretleri! Bu 
hususta Hariciye Encümeninin noktai nazarı nedir? 
Hükümet noktai nazarını söyledi. Bu hususta kendi 
Hariciye Encümenimiz ne diyor. Lütfen bizi tenvir 
etsinler. 

HARİCİYE ENCÜMENİ REİSİ HAMDULLAH 
SUPHİ BEY (İstanbul) — Arkadaşlar! Mevzuubahis 
olan kanun hakkında Hariciye Encümeniniz uzun uza-
dıya müzakeratta bulundu ve Hükümetin teklifini 
şimdilik kâfi gördü. Yalnız İstanbul'u nazarı dikka

te almayınız. Memleketin birçok menatıkmda, bilhas
sa bütün Karadeniz sahillerinde ve Cenup şehirleri
mizde, Adalar Denizi ile civar merkezlerde mevcut 
olan Yunan emlâki arasında sahipleri şimdi burada 
mevcut olmayanların adedi matlup olan tesiri hâsıl 
edebilecek bir raddededir! Bunu yapılan tetkikat 
üzerine arz ediyoruz. Buna binaen Hariciye Encüme
niniz Hükümetin teklifini kabul etmiştir. Gayemiz 
olan tesir hâsıl olmadığı taktirde yani icabı takdirin
de alınacak ikinci bir tedbir için ayrı bir kayıt lâ
zım gelebilir. Lüzum görüldüğü taktirde Hükümet 
Türkiye dahilinde bulunan bütün Yunan emlâkine 
vazıyet etmeye mezundur diye son bir cümle ilâve 
edersek mevcut endişeleri tamamiyle tatmin etmiş 
oluruz itikadındayım. (Edemez sesleri.) Paşa Hazret
leri! Bir kelime ilâve ediyorum. İcabı takdirinde bü
tün Yunan emlâkine vazıyet edilir; fıkrasını Harici
ye Encümeniniz kabul ediyor. 

REÎS — Efendim! Kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında söyleyiniz. (Zaten bir maddedir, sesleri.) 

ESAT EFENDİ (Aydın) — Arkadaşlar! Şimdiye 
kadar huzuru âlinizde Yunanın yapmış olduğu mezali
me dair beyanatta bulunmuştum. Benim Hükümeti
me Cenabı Hak akıl versin. Arkadaşlar! Harp saha
larında dünyaları hayrette bırakan Hükümet, siyaset 
sahalarında daima mağlûp olmaktadır. Yunan istedi
ği gibi, yakıp yıkmakta, kesip biçmektedir, Benim Hü
kümetim de buna göz yummaktadır. (Hayır sesleri.) 
Arkadaşlar! Refiki muhteremim Şükrü Kaya Beye
fendinin geçen sene şu Meclisi Âliden Yunanın ne ka
dar vahşi, ne kadar hunhar, ne kadar zalim olduğu
nu - tarih kitaplarını bize teşrih ve tefsir ederek -
söyleyen Vekili Muhteremin bugün aynı lisanı kullan
maması nedendir? Geçen sene Hükümete teklif ettiği 
şeyleri bugün sahai fiiliyata çıkarmasını mazlum mil
letin, masum ümmetin namusu, hayatı namına rica 
ederim. 

Arkadaşlar! Sözü, özü Türk bir Garbî Trakyamız 
vardır. İstanbul Rumlarının burunları kanamıyor. 
Fakat Garbî Trakya'da bütün Müslümanlar son de
rece işkence içinde yaşıyorlar. Mübadele mıntıkasında 
huluüyundan olan otuzbeş zatın emlâkini Yunan iade 
edecekmiş. Benim evimi de Yunan zaptetmiştir. Be
nim evimi Hükümet kurtarmasın. Ben burada sayei 
millette mesut yaşıyorum. Fakir milletin evini kurtar
maya çalışsın. Yunan mezalimini şu kürsüden daima 
söyleyen, yükselten kardeşinizin evinde bugün alçak 
Yunan muhacirlerini doldurarak oturtmaktadırlar. 
(Dertleri açma, kâfi sesleri.) Rica ederim efendiler ne 
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demek arkadaşlar! Şu Meclisi Âlide şu levhayı belki 
on defadır gösteriyorum. Memleketin en münevver 
evlâtları (Riyo) zindanlarında, Patras ve Gümülcine 
hapishanelerinde el'an inim inim inliyor. Benim Hü
kümetim Yunan mahkûmlarını affediyor. Yunan ise 
bizimkileri öldürüyor, yarısı da öldürülmüştür. Bun
ların vebali, mesuliyeti, bizim ve Hükümetindir. Her 
vakit söylediğim gibi Yunanı bilirim, arkadaşlar! He
piniz de bilirsiniz. Yunan yumruktan, mukabelei bil
in isilden korkar. Binaenaleyh bunlar hakkında şedi-
den mukabelei bilmisil yapılmalı ve bu hususta Me
bus iken Şükrü Beyin söylemiş olduğu sözleri salâ
hiyeti kâmile verilerek sahai fiiliyata çıkarsın ve Yu
nana haddini bildirsin. İmdat diyen Garbî Trakya'da 
sadayı mazlumaneleri semalara yükselen aziz ve ne
cip millete acısın! 

HARİCİYE VEKİLİ ÜŞKRÜ KAYA BEY (Men
teşe) — Efendim! Türkiye Hükümeti Ankara'ya gel
dikten sonra yaptığı siyasî mukavele ve muahedelerin 
hiç birinde mağlup olmamıştır. Bugün de mağlup 
değildir ve olmayacaktır. Siyasî sahalarda mağlubi
yet acısını çok tadan bu milletin, bundan sonra mağ
lubiyete katlanmıyacağını Heyeti Âliyeniz de, Hükü
met de bilir. 

HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Denizli) — Yalnız Esat 
Hoca bilmiyor. 

HARİCİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY (De
vamla) — Yalnız şurasını arz etmek isterim ki, şu ve 
bu muvaffakiyetleri mağlubiyet diye millete göstere
rek milletin kuvvei maneviyesini de beyhude yere ez
mek ve kırmakta da mânâ yoktur. Demin arz ettiğim 
gibi Heyeti Âliyeniz de lütfederde icabı takdirinde 
tatbik salâhiyetini verirseniz, daha geniş sahada icabı 
hâle göre hareket eder. Ricam bundan ibarettir. 

ESAT EFENDİ (Menteşe) — Şükrü Kaya Be
yefendi Hazretleri! Orduyu İslâm İstanbul'a girer
ken İstanbul'dan defolup gitmiş, kaçmış hain Yu
nanlıların ve Rumların hiç bir evani evine vazıyet 
edilmedi. Halbuki bütün Garbî Trakyadaki Müslü
man evleri Yunan muhacirleri ile dolarsa malları 
zabtalunursa o mugaliptir; yoksa milletin hakkını 
müdafaaya memur olan biz mi? Muahedenameye 
benimle beraber muhalif rey verenlerden olduğunu 
unutma. 

HARİCİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY (Muğla) 
— Efendim! Emvali metrukeye ve eşhası mütegayyi-
beye ait bir kanun vardır. O kanun tatbik olun
maktadır 

Bu kanunun dairei hüküm ve salâhiyetine giren 
mebaliğ, Hükümet tarafından işgal edilmiştir. Fakat 
diğerleri hakkında bir kanun mevcut olmadığı için 
bu gibilere vaziyet etmeye imkânı maddî ve manevî 
yoktur. Bu zarurete binaendir ki bu kanun Meclise 
gelmiştir. 

ESAT EFENDİ (Menteşe) — Beyefendi! Garbî 
Trakya da mahkûm olan, Riyo zindanlarında inleyen 
dindaşlarımızın halâsını şu Meclisi Aliden Hariciyeye, 
Hariciyeden Atinaya müteaddit defalar yazıldığı hal
de Yunan hükümeti aldırmasın, benim Hükümetim 
de aldırmasın. Sonra muahede nerede? 

HARİCİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY (Muğ
la) — Hükümetin aldırmadığına dair elinizde bir se
net yoktur. Şurasını arz edeyim ki, Hariciye Dairesi 
ve umuru hariciyei siyasiye, umuru dahiliye gibi 
değildir. Fark vardır. Hariciye Vekâleti bir valiye 
emir verir gibi iş göremez. Mesaili hariciye müza
kereye tabidir ve bazı kere halli zamana mütevakkıf 
olur. 

ESAT EFENDİ (Menteşe) — Neyse efendim, 
muvaffakiyetinize dua ve intizar ederiz. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur efendim. Ki
fayet takrirlerini okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini teklif 

eylerim. 
19 . 1 . 1341 

Ergani 
İhsan Hamit 

Riyaseti Celileye 
Heyeti Umumiye hakkındaki müzakere kâfidir. 

Maddelere geçilmesini teklif eylerim. 
19 . 1 . 1341 

Trabzon 
Nebizade Hamdi 

REİS — Efendim! Müazekerenin kifayeti ile 
maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldır
sın.... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

Yunan Tebasma Ait Emvali Gayri Mcnkulenin 
İdaresi Hakkında Kanun 

Madde 1. — Elyevm Türkiye'de bulunmayan Yu
nan tebasma ait emvali gayri menkule, Maliye Vekâ
letince emlâki milliye gibi idare olunarak; varidatı, 

18 Teşrinisani 1912 den mukaddem Yunanistanı terk-
etmiş olan veya minelkadim Yunanistan haricinde 
mukim bulunan Türk tebaasına, Yunanistan'da bu-
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lunan emvali gayri menkullelerine tasarruftan mene-
dildikleri müddetçe, emvali gayri men kulelerinin va
ridatı nispetinde, garameten tevzi edilir. 

REİS — Efendim! Madde hakkında söz isteyen 
yoktur. Birinci maddenin tadili hakkında takrirler 
var, okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddeye son fıkra olarak «tcabı takdirin

de Türkiye'deki Yunanlıların da emlâkini idareye 
Hükümetin salâhiyeti vardır» kaydının ilâvesini tek
lif ederim. 

19 . 1 . 1341 
Denizli 

Haydar Rüştü 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddede münderiç (bulunmayan) kelime

sinden sonra (ve bulunan) kelimesinin ilâvesini teklif 
eyleriz. 

19 . 1 . 1341 
Saruhan Saruhan 
Kemal Mehmet Sabri 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin âhırına «İcabında memlekette 

bulunan Yunan tebaasının da emvaline vazıyet olu
nabilir» fıkrasının ilâvesini teklif eylerim. 

19 . 1 . 1341 
Saruhan 

Sabri 

Riyaseti Celileye 
Maddede ki, (bulunmayan) kelimesinden evvel 

(bulunan) kelimesinin ilâvesi ile tadilini teklif ederim. 
1 9 . 1 . 1341 

Edirne 
Cafer Tayyar 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin şekli âtide tadil ve kabulünü 

teklif ederim : 
Yunanistan'da emlâki bulunan Türk tebaasının 

tasarruflarını temin için Hükümet Yunanlılara karşı 
mukabele bilmisil icrasına mezundur. 

19 . 1 . 1341 
Zonguldak 

Halil 

HARİCİYE ENCÜMENİ REİSİ HAMDULLAH 
SUPHİ BEY (İstanbul) — Reis Paşa! Hariciye En
cümeni, Saruhan Mebusu Sabri Beyin ilâve olmak 
üzere gösterdikleri cümleyi kabul eder, 

TAHSİN BEY (Aydın) — Reis Paşa! Birinci 
madde müzakere edilmedi. Takrirler, maddenin mü
zakeresinden sonra okunur. 

REİS — Efendim! Madde hakkında kimse söz 
istemedi. Onun için takrirleri okuduk. 

HALİL BEY (Zonguldak) — Takririm hakkında 
söz istiyorum efendim. 

REİS — Buyurun efendim! 

HALİL BEY (Zonguldak) — Efendim! Mukabele 
bilmisil adı üzerinde bir şeydir. Biz yanlız burada 
bulunan Türk tebaasının hukuklarını temin etmeye 
çalışıyoruz ve bunu düşünüyoruz. Halbuki; Yunan
lılar, orada bulunan ve bulunmayan Türkler hak
kında aynı muameleyi yapıyorlar. Biz burada yan
lız bulunmayanlar hakkıda tatbik ediyoruz. Şimdi 
ortada mevcut olan yanlız bir zararı maddî ve malî 
değildir. Bir de orada bulunan Türklerin emvalleri, 
Yunan hükümeti tarafından işgal ve idare edilmek 
suretiyle cismanî ve ruhanî birtakım cezalara ma
ruz kalıyorlar. Bu madde bu şekilde bakî kaldıkça 
onların uğradıkları bu zalimane muamelât tabiatiyle 
mukabelesiz kalacaktır. Onun için bendeniz diyo
rum ki, bu maddeyi bu şekilde kabul etmekten ise, 
Hükümete mukabele bilmisil icrasına mezuniyet ve
rilmesini mutazammın bir şekilde maddeyi kabul 
edersek, mesele kökünden halledilmiş olur. Hem 
malî mukabele bilmisil temin edilmiş olur. Hem de 
diğer hususat temin edilmiş olur. Bendenizin maru
zatım bundan ibarettir. 

REİS — Takrirleri reye vazedeceğim. Evvelâ: 
En ziyade tadili havi olan Halil Beyin takriridir ki 
doğrudan doğruya Hükümete mukabele bilmisil sa
lâhiyetini veriyor. Takrir bir defa daha okunacak
tır, 

(Zonguldak Mebusu Halil Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

REİS — Efendim! Bu takriri nazarı dikkate alan
lar lütfen el kaldırsın... 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Paşam! Reyler iyi 
görülmek için buraya da bir lamba konsa iyi olur. 

REİS — Biz buradan görüyoruz efendim. Tak
riri nazarı itibare almayanlar el kaldırsın... (Anlaşıl
madı sesleri) Efendim! Zonguldak Mebusu Halil Be
yin Hükümete mukâbelei bilmisil salâhiyetini, alelıt
lak, veren takririni nazarı dikkate alanlar el kaldır
sın dedik. Şimdi de nazarı dikkate almayanlar elle
rini kaldırsın diyorum. 

HARİCİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY 
(Menteşe) — Efendim! Matlup hâsıl olmaz. 
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KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Efendim! Me
sele çok mühimdir. Vekil Bey tzah etsin! (Hariciye 
Vekili izahat versin sesleri) 

REİS — Efendim! Takrir, üç defa okundu. 
HARİCÎYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY 

(Menteşe) — Efendim! Bu takrir çok iyidir. Ve 
şayani kabuldür. Yalnız bir noksanı vardır zanne
diyorum. O da kanunen müeyyet olan hukuku ta-
sarrufiyenin takyidi için Hükümete bir salâhiyet 
bahşetmiyor. Bizim istediğimiz böyle bir kanun
dur. Takririn aynen kabulü salâhiyetin refini müs-
telzim olacaktır. 

HALİL BEY (Zonguldak) — Onlar ne yaparsa 
siz de onu yapacaksınız! 

HARİCİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY 
(Menteşe) — Hukuku tasarrufiye kanunla müeyyet-
tir. Biz mukabele bilmisil ile hukuku tasarrufiyeyi 
takyit edeceğiz. Kanunen buna hak ve salâhiyet is
tiyoruz. Halil Beyin takriri çok güzeldir. Fakat bu 
cihetten noksanı vardır. Halbuki Sabri Beyefendi
nin ve Denizli Mebusu Haydar Rüştü Beyefendinin 
verdikleri takrirler ki aynı mahiyettedir. Hükümete 
o kanunu takyit edecek salâhiyeti veriyor. Hükü
met de onu kabul ediyor. Maksat da zaten odur. 

HALET BEY (Erzurum) — Efendim! Söz bit
miş ve Halil Beyin takriri reye konmuştu. Netice 
nedir söylenmediği halde nasıl oluyorda söz veri
yorsunuz? 

REİS — Efendim! Meselenin fevkalâde ehemmi
yetine binaen Hariciye Vekiline müsaade ettik. Me
sele bitmiştir. 

HALET BEY (Erzurum) — Netice nedir? 
REİS — Netice malum değildir. Nazarı dikkate 

alanlar el kaldırsın dedik. Eller kalktı. Nazarı dik
kate almayanlar el kaldırsın dedik. Lehinde olanlar 
anlayamadık dediler. Tekrar reye koyduk gene an
laşılmadı dendi. Binaenaleyh yeniden reye koyaca
ğız. Zonguldak Mebusu Halil Beyin takririni naza
rı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... 

(Anlaşılmadı sesleri) 
REİS — Nasıl anlaşılmıyor efendim. Şimdi 

okundu. Efendim! Halil Beyin takririni nazarı dik
kate almayanlar el kaldırsın... Nazarı dikkate alın
mamıştır efendim. 

HALİL BEY (Zonguldak) — Birinci defasında 
alınmıştır. İkinci defasında alınmamıştır. 

HARİCİYE ENCÜMENİ REİSİ HAMDUL
LAH SUPHİ BEY (İstanbul) — Sabri Beyin takriri
ni reye koyunuz efendim. 
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REİS — Efendim! İcabı takdirinde kaydıyle baş
layan ve bulunan ve bulunmayanlara şamil olan ve 
daha fazla tadili havi olan takriri reye koyuyoruz. 

SABRİ BEY (Saruhan) —. Birinci takririmi geri 
alıyorum efendim. 

REİS — Kaç takririniz vardır efendim? 
SABRİ BEY (Saruhan) — İki takririm vardır 

efendim. Kemal Beyle müşterek olanı geri alıyoruz. 
REİS — Kemal Bey de geri alıyor mu? 

KEMAL BEY (Saruhan) — Almıyorum efendim. 
REİS — Efendim! Kemal Beyin ve Cafer Tayyar 

Paşanın takrirleri aynı mealdedir. Bunlardan Kemal 
Beyin takriri okunacaktır : 

(Saruhan Mebusu Kemal Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

REİS — Efendim! Bu takriri nazarı dikkate alan
lar el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar el kal
dırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır efendim. Edirne 
Mebusu Cafer Tayyar Paşanın takriri aynı mealde 
olduğu için reye koymuyorum. 

Haydar Rüştü Beyin ve Sabri Beyin aynı mealde 
olan takrirleri vardır. 

(Denizli Mebusu Haydar Rüştü Beyin takriri tek
rar okundu.) 

(Saruhan Mebusu Sabri Beyin takriri tekrar okun
du.) 

(Türkiye'de bulunan sesleri.) 
REİS — Efendim! Oradan tashih edilmez. Na

sıl yazılmış ise öyîe okunur. Efendim! Her iki takrir 
aynı mealdedir. Haydar Rüştü Beyin takririni naza
rı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate 
almayanlar el kaldırsın... Haydar Rüştü Beyin takri
ri nazarı dikkate alınmıştır. Şu halde maddeyi, na
zarı dikkate alınan takrirle beraber Hariciye Encü
menine tevdi ediyorum. (Şimdi yaparız sesleri.) 

Efendim! Encümen tadilâtını yapıp derhal getire
cektir. (Yaptık efendim veriyoruz sesleri.) Efendim! 
Müzakereye devam ediyoruz. Herkes yerine otursun 
rica ederim. Efendim maddenin muaddel şekli En
cümenden geldi, okunacaktır, lütfen dinleyiniz... 

Yunan Tebaasına Ait Emvali Gayri Meııkulenin 
İdaresi Hakkında Kanun 

Madde 1. — Elyevm Türkiye'de bulunmayan 
Yunan tebaasına ait emvali gayrimenkule, Maliye Ve
kâletince emlâki millîye gibi idare olunarak, varidatı 
18 Teşrinisani 1912 den mukaddem Yunanistanı terk-
etmiş olan veya minelkadlm Yunanistan haricinde 
mukim bulunan Türk tebaasına, Yunanistan'da bu-
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lunan emvali gayrimenkulelerine tasarruftan menedil-
dikleri müddetçe, emvali gayrimenkulelerinin varida
tı nispetinde; garameten tevzi edilir. İcabında Türki
ye'deki Yunanlıların emlâkini de işbu maddei ka
nuniye mucibince idareye Hükümet mezundur. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler el kaldırsın... (Müttefikan sesleri.) Kabul et
meyenler el kaldırsın... Müttefikan kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

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

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ma
liye Vekâleti memurdur. 

(Maliye Vekili memurdur sesleri.) 
FİKRET BEY (Ertuğrul) — Maliye ve Hariciye 

Vekilleri memurdur denilmelidir. 
REİS — Encümen ne diyor? Kabul ediyor musu

nuz? 
HARİCİYE ENCÜMENİ REİSİ HAMDULLAH 

SUPHİ BEY (İstanbul) — Kabul ediyoruz. 

REİS — Encümen de kabul ediyor efendim. 
ZEKİ BEY (Gümüşhane) — En doğrusu Heyeti 

Vekiledir. 
ZÜLFÜ BEY (Diyarıbekir) — Devletin siyaseti 

hariciyesinden yalnız Hariciye Vekili mesul değildir. 

Heyeti Vekile hepsi mesuldür. Binaenaleyh Heyeti 
Vekile denilmelidir. 

REİS — Teklifinizi tahriren yapınız efendim. 
ZÜLFÜ BEY (Diyarıbekir) — Yapıyoruz efen

dim. 
Riyasete 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

Erzurum 
Halet 

(Kabul sesleri.) 
REİS — Efendim! Bu takrir maddenin işbu ka

nunun icrayı ahkâmına İcra Vekilleri Heyeti memur
dur şeklinde tadilini teklif ediyor. Maddeyi bu şekil
de bir defa daha okuyoruz : 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Müttefikan sesleri.) Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Müteffikan kabul edilmiştir efendim. 

Efendim! Kanunun Heyeti Umumiyesini reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul et-

,meyenler el kaldırsın... Müttefikan kabul edilmiştir. 
Çarşamba günü içtima etmek üzere celseyi tatil edi
yorum. 

Hitamı Müzakerat Saat : 5.30 
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Yol mükellefiyeti Kanunu hakkındaki neticei ârâ 

Kanun kabul edilmiştir. 

ADANA 
. Kemal B. 
Zamir B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 
Nazif B. 

ANKARA 
Hilmi B. 
Şakir fi. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Murad B. 
Rasih Ef. 

ARDAHAN 
Halit Paşa 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BOLU 
Cevad Abbas B. 
Faüh Rıfkı B. 
Mehmed Vasfi Ef. 

BOZOK 

Ahmed Hamdi B. 
Avni B, 
Salih B. 

Süleyman Sırrı B. 
BURSA 

Mustafa Fehmi Ef. 

CANİK 
Cavid Paşa 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler : 

Reddedenler 
Müstenkifler : 

159 

103 

49 

7 

Kabul edenler 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfid B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 

DİYARIBEKİR 
Cavid B. 
Fevzi B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ELÂZİZ 
Hüsîyin B. 
Muhiddin B. 
Naci B. 

ERZURUM 
Cazım Ef. 
Ziyaeddin Ef. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 
Arif B. 
Emin B. 

GİRESUN 
Şevket B. 

HAKKARİ 
Asâf B. 

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

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 

Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Hamdi B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Mustafa Rahmi B. 

İZMİT 
İbrahim B. 

KÂNGIRI 
Talât B. 
Ziya B. 

KARAHİSARI SAHİP 
Ali B. 
Kâmil Ef. 
Musa Kâzım B. 

KARAHİSARI ŞARKİ 
İsmail B. 

KARESİ 
Mehmed Cavid B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Halid fi. 
Mehmed Fuad B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 

KONYA 
Hacı Bekir Ef. 
Eyüp Sabri Ef. 

KOZAN 
Ali Şadı fi. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 

MALATYA 
Reşid Ağa 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 

Hacı Mehmed Ef. 
Tahsin B. 

MARDİN 
Abdürrezak B. 
Derviş B. 
Ali Rıza B. 

MENTEŞE 
Esad Ef. 

NİĞDE 
Halid B. 

ORDU 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Fuad B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. 
Mehmed Sabri B. 

SİİRD 
Halil Hulki Ef. 
Mahmud B. 

SİVAS 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 
Mahmud B. 

TOKAD 
Hacı Kâmil Ef. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmed Muhtar B. 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 

URFA 
Ali B. 
Refet B. 

VAN 
Hakkı B. 
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Reddedenler 

AMASYA 
Bsad B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Tahisin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 
Şükrü B. 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

DİYARBEKİR 
Zülıfi B. 

EDİRNE 
Faik fi. 
Hüseyin Rıfikı B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
Rasim B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Tâhir B. 

GÜMÜŞANE 
Zeki B. 

İSTANBUL 
Dr. Adnan B. 
Dr. Refik B. 
Hamdullah Suphi B. 
tsmıail Canıbulat B. 

İZMİT 
Ahmed Şükrü B. 
İbralıim Süreyya B. 
Mustafa B. 

KARESİ 
Mehimed Vehbi B. 

KAYSERİ 
Ahmed HiHmi B. 
Dr. Halid B. 

KONYA 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Ef. 
Mustafa Fevzi Ef. 
Naiim Hazım Ef. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Rağıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Mahmud Nedim B. 

MARDİN 
Abdüligani B. 
Yakup Kadri B. 

MERSİN 
Besim B. 

NİĞDE 
Ebubelcir Hazım B. 
Galip B. 

ORDU 
Faik B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Muammer B. 
Rahmi B. 

TEKFURDAĞI 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 

TRABZON 
Süleyman Sırrı Ef. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Yusuf Ziya B. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 

ERZİNCAN 
Sabit Bey 

Müstenkifler 

ERZURUM 
Halit Bey 
Raif Ef. 

GAZİANTEP 
Hafız Şahin Ef. 

HAKKÂRİ 

Nazmi B. 
SİVEREK 

Halil Fahri B. 
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