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B İ R İ N C İ CELSE 
Açılıma saati : 1,30 sonra 

REİS — Reisi Sanı Veki l Hasan Fehmi Beyefendi 

K Â Î t F — Ragıp $ . (Kütahya) 

RE IS — Meclis kuşat edildi, zaptı sabık hu
lâsası okunacak. (Zaptı sabık hulâsası okundu). 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 
İkinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendi

nin tahtı riyasetlerinde zevalden sonra saat 
birde bilinikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve 
aynen kabul olundu, istiklâl Mahkemeleri mın-
takalarına ve yeniden iki mahkeme daha teşki
line dair tezkere ruznameye ithal, mebusların 
konturatçılık etmelerine ^ a i r olan teklif ait öl
düğü encümene, Büyük Millet Meclisinin veza-
ifi icraiyesine dair olan teklif Encümeni Mah
susa, Cemil Beyin Kanunu Esasinin 24 ncü mad
desinin tadiliyle bazı şoselerin turuku umumi
ye meyanına ithalleri hakkındaki teklifleri Lâ
yiha Encümenine, Abdurrahman Lâmi Efen
dinin Ayintap zürraına tahsisat itasına dair tek
lifi tasviben İktisat Vekâletine, Konya Mebusu 
Refik Beyin * Şûrayi Âlii İslâm hakkındaki sual 
takriri Seriye Vekâletine havale ve Vilâyatı 

(Şarkiye ahalisinin ağnam resmi zamaiininden 
istisnalarına dair teklif ret ve Ertuğrul Mebu
su Mustafa Kemal Beyin hususi mesakine vazı-
yed edilmemesi hakkındaki takririnin Dahiliye' 
ye^Müdafaai Milliye Vekilleri huzurunda müza-
Keresi. kabul, Konya'daki Sanayi mektebi tale
besi tahsisatına müteallik mazbata icabı icra 
edilmek üzere Maliye Vekâletine tevdi ve Siird 
Mebusu Mustafa Sabri Efendinin bazı yolların 
turuku umumiye meyanına ithalleri hakkında
ki teklifi Lâyiha Encümenine havale olunarak 
linyit, maden kömürü ocakları hakkındaki, lâyi-
hai kanuniyenin müzakeresine geçilip maddele
ri bilâ tadil ve Heyeti Umumiyesi 7 redde karşı 
102 rey ile kabul edildi. Karahisar Mebusu 
Şükrü Bey in İstiklâl Mahkemelerinden neticei 
icraatı mübeyyin cetvel talebi hakkındaki tak
riri kabul, Erzurum Mebusu Şajih Efendinin 
'bazı eşhastan gasbolunan hayvanlar hakkında
ki sual takriri Müdafaai Milliye Vekâletine, İs
parta Mebusu Nadir Beyin Karacabey hamamı 
hakkındaki takriri Evkaf Vekâletine ve İsparta 
mühendisliğine tâyin edilen Salâhattin Efendi 
'hakkındaki takriri Nafıa Vekâletine havale ve 
kadroları tesbit edecek olan azanın esamisini 

mübeyyin liste tasdik olunarak teneffüs için cel
se tatil olundu. 

İkinci celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetle

rinde saat ikiyi kırk geçe bilinikat Operatör 
Emin Beyin hapishanelerin ıslahı Jıakkmdaki 
takriri Lâyiha Encümenine havale olunduktan 
sonra Reis Paşa Hazretleri tarafından Birinci 
Küvvei Seyyare Kumandanı Etem Beyin hare
kâtı -ahiresi hakkında malûmat ita ve merkumla 
beraber Yunanlılara iltihak eden biraderi Sara
hati Mebusu Reşit Beyin mebusluktan ıskatı 
ittifakı ârâ ile kabul olundu. Bilâhare Müda-
raai Milliye Vekili Paşa Mazretleri tara
fından Garp Cephesi hakkında izahat ita ve 
Diyarıbekir Mebusu Hacı Şükrü Bey hakkında 
tahkikat icrası bakura Şube 4 e havale oluna
rak idamların Meclisçe tasdiki hakkındaki ka
nunun müzakeresine geçilip Erzurum Mebusu 
Hüseyin Avni Beyin takriri veçhile Kanunu 
Esasi ile birlikte müzakeresi için tehiri kabul ve 
teneffüs için celse tatil olundu. 

Üçüncü celse hafidir. 
Tashihen kabul olundu. 

10 Kânunuevvel 1336 
Reis 

Hasan Fehmi 
Kâtip 

Feyyaz Âli 
Kâtip 

M. Ragıp 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mü
talaa var mı? 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, Reşit Bey 
meselesinde ittifakı âra denilmiş, müstenkifler 
vardı, ezcümle bendeniz müstenkifim. 

NAFİZ B. (Canik) — Istinkâfta bendeniz de 
dahilim. 
, REİS — Tashih edildi efendim. 

MUSTAFA Ef. (Ankara) — Müsaade buyu
rur musunuz? Bir kelime arzedeyim. Efendiler, 
malûmu âlileri bundan on gün evvel bir şey 
arzettim, ittifakı âra ile kabul edilmişti. O da 
şubeden hayvanların damgalanması için Hayma
na'ya memur gitti... 
' REİS — Müsaade buyurun, zaptı sabık ka

bul edildikten sonra sözünüze devam ediniz, zap
tı sabık hakkında mütalâanız var mı? 

MUSTAFA Ef. (Ankara) — Hayır. 
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BEİS — Zaptı sabık hulâsasını kabul bu

yuranlar lütfen ellerini kaldırsınlar. Zaptı sa
bık hulâsası tashihi veçhile kabul edildi. Buyu
run Mustafa Efendi söyleyiniz. 

MUSTAFA Ef. (Ankara) — On iki gün ol
duğu halde ya buradan iş'ar olunmadı, yahut 
dairei aidesi bunu nazarı dikkate almadı. El-
haleti hazihi peyderpey yine köylerden o ka
dınlar ayağında çarığı, kucağında çocuğiyle be
raber hayvanları önüne katmış, üç beş saatlik 
köyden geliyorlar. Çünkü jandarmalar darp ve 
tehdit ve tazyikat icra ediyorlar. Şimdi bir tak
rir veriyorum. Bunu istizah mı edeceksiniz, yok
sa yeniden mi tetkik edeceksiniz, ne olacaksa? 
Bunu yapalım. Meselâ dâiniz, bir saatlik yerden 
gelsin, gitsin demiştim. Hüseyin Avni ve Hilmi 
Beyler de teklif ettiler. Memurların tamamiyle 
oraya gidip hayvanların damgalanması kabul 
edilmişti. Böyle kış gününde iki üç hayvaniy
le, çoluğiyle, çocuğiyle bir takım asker aileleri
nin perişan bir halde buraya gelmelerinin mah
zur ve müşkülâtını pekâlâ hepimiz takdir ederiz. 
Bunda ısrar etmekteki mâna nedir? Yani insa
nın öyle hatırına geliyor ki, bu köylülere gza, ce
fa etmekten lezzet duyuluyor. Bunda ısrar et
mekte mâna nedir? Meclisi Âli ittifakı âra ile 
karar verdiği halde, o kararı hiç ısga etmiye-
rek temadii inat ve ısrar etmeleri nedir bilmem ? 
İstizahı da münasip görürseniz vereyim. 

REİS — Müsaade buyurun. Hacı Mustafa 
Efendinin vermiş olduğu takrir Heyeti Âliye-
ni'zin kararı veçhile Müdafaai Milliyeye gönde
rilmiş ve Müdafaai Milliyeden alınan cevap da 

Bugünkü evrakı varide meyanındadır, oku
nacaktır. Hacı Mustafa Efendinin verdiği tak
riri de beraber okunur, icabını teemmül buyurur
sunuz. 

YAHYA GALÎP B. (Kırşehir) — Tehir bu
yurmayınız efendim. Bugün köylü mahvolmuş
tur. Rica ederim Reis Bey. 

3. — LÂYİHALAR 
1. — V Hayatı şarkiyede açılacak telgraf me-

rakizi için bütçeye dokuz bin lira ilâvesine dair 
kanun lâyihası 

RElS — Vilâyatı şarkiyede açılacak telgraf 
merakizi için bütçeye dokuz bin lira ilâvesine 
dair lâyihai kanuniyeyi Muvazenei Maliye En
cümenine havale ediyoruz. 

2. — Merakibi bahriyeden alınacak rüsum 
hakkında kanun lâyihası 

REÎS — Merakibi bahriyeden alınacak rü
sum hakkındaki teklifi kanuniyi Muvazenei Ma
liye ve Kavanini Maliye Encümenlerine havale 
ediyoruz. 

3. — Maden amelesi hakkında kanun layihası 
REÎS — Maden amelesi hakkında Heyeti 

Vekileden mevrut lâyihai kanuniyeyi İktisat En-
-. cümenine havale ediyoruz. 

5. — TEZKERELER 
1. — Ankara Mebusu Mustafa Efendinin, 

ciheti askeriyece alınacak hayvanatın damga 
muamelesinin bir saatlik mesafede bulunan yer- . 
lerde icrasına w Bolu Mebusu Tunalı, Hilmi Be
yin, Tedariki Vesaiti Nakliye Komisyonu Ka
nununun tadil olunmasına dair takrirlerine 
Müdafaai Milliye Vekâletinden mevrut cevabi 
tezkere. 

REÎS — Vesaiti nakliyenin tahrir ve Damga 
Kanununun tadil olunamıyacağına dair Müda
faai Milliye Vekâletinin tezkerei cevabiyesi var
dır, şimcU mevzuubahis olan meseledir, okunacak. 

5.1.1337 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
1.1.1337 tarih ve 677/1908 numaralı iş'arı 

âlileri arizai cevabiyesidir : Ankara ve Bolu Me-
buslarınea vesaiti nakliye tahrir ve damga mu
amelâtının Serası için komisyonun hergün ve
yahut nihayet bir saatlik mesafede olanların mer-* 
keze gelerek diğer köylerin kamilen gezilmesi su
retiyle ifası teklif olunmaktadır. . ' '•' 

Kanunen tahrir ve damga muamelâtı senede 
bir defa icra edilmek lâzımdır. Kanunu hazıra' 
nazaran beş saatlik mesafeye ahalinin vesaitini 
getirmesi mecburiyeti halinde bile ihtiyari ve 
mecburi olan masarif pek külliyetli bîr miktara 
baliğ olmaktadır ve işbu masariften dolayıdır ki 
işbu muamele dört beş aydanberi teahhüre du
çar olmuştur. 

Saniyen : Masarif deruhte edilse bile her 
köyü dolaşmak mecburiyeti halinde muamele 
pek uzayacağı cihetle zaten kadroları noksan 
olan ahzı asker şubelerinin muamelâtı sekteye 
uğrayacağı gibi komisyonun ekseriyetini teşkil 
eden sivil memurin şimdi bile lüzumu veçhile 
vazifeye devam etmekte pek çok istiğna göster
mektedirler. Ahalinin senede bir defa beş saat
lik bir mesafeye gelmesi ahaliye büyük bir zah
met değildir. Çünkü işbu vesaiti nakliyenin şe<-
nede değil, bilâkis ayda, hattâ haftada bir ve
ya bir kaç defa limaslahatin şehre gelmekte 
oldukları şühesizdir. Binaenaleyh Müdafaai Mil-
liyenin gerek menafii Hazine ve gerek hizmetin 
sürati noktai nazarından işbu teklife iştirak ede-
miyeceği maruzdur. 

Müdafaai Miliye Vekili 
Fevzi 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Biz on
dan mütalâa sormadık efendim, tebliğ ettik ki 
yapılsın. Kanunu tebdil et, dedik. 

— 239 — 
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T. İSTİZAHLAR 

1. — Ankara Mebusu Mustafa Efendinin, 
hayvanların damgalanması meselesinde Meclisçe 
ittihaz olunan karar hilâfına hareket edilme
sinden dolayı Müdaf aai Milliye ve Dahiliye Ve
kâletlerinden istimh takHm 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
On iki gün akdem ehli kuranın hayvanatı 

damgalanmak üzere merkezlere celbolunmayıp 
karyelere memur irsaline Meclisi Âli karar ver
diği halde kararı mezkûr hilâfına hâlâ evvelki 
gibi muamele edilegeldiğinden Müdaf aai Milliye ' 
ve Dahiliye Vekâletlerine tekrar tezkere yazıl
masını, yahut bugün istical karariyle istizah 
olunmalarını talep ve istirham eylerim. 

10 Kânunusani İ33f 
Ankara Mebusu 

Hacı Mustafa 

RElS — Efendim, şimdi Vesaiti Nakliye Ka
nununun Meclisi Âlinizee derhal tadili var, bir 
de Müdaf aai Milliye Vekiliyle müzakeresi var. 
Bir de Hacı Mustafa Efendi arkadaşımızın, isti
zah takriri var. Malûmu âlileri Nizamname mu-
ibince bütçe müzakeresine başladığımız gün^ 
bütçe, sual ye istizah için en geniş bir mevzu 
olduğundan istizahlar takaddüm ettirilemez. Bi
naenaleyh takdir Heyeti Celilenize ait bir şeydir. 
Şimdi Müdaf aai Milliye Vekilinin huzuriyle 
müzakeresi veyahut Vesaiti Nakliye Kanununun 
tadili; Hangi şıkkı ihtiyar buyurursanız ona gö
re müzakere açalım. 

SALİH Efe (Erzurum) Meclis kararını 
infaz ettirmeği teklif ediyorum, Meclisin karan 
kanun demektir. 

* REİS — Efendim, Müdaf aai Milliye Vekili 
Fevzi Paşanın huzuriyle... 

VEHBÎ. B. (Karesi) — Müsaade buyurun 
usulü müzakereye dair arzedeceğim. Vaziyeti 
hepimiz biliyoruz, bu vaziyetle Müdafaai Milliye 
Vekilini meşgul edecek zamanda değiliz, bir en
cümene havale edelim. Gösterdikleri mahazir ile 
bunların bütçeye tesiri 'olmaksızın belediyelerce 
ifası mümkün müdür, değil midir? Bir encümen 
tetkik-, etsin. Bir encümene havale edelim. 

MUSTAFA Ef.: (Ankara) — Köylüler esa
sen masarifi rahiyeyi deruhde ediyorlar. Kaç 
kuruş ederse masarifi rahiyesini taahhüt ederiz, 
tek merkeze kadar varmıyalım diyorlar kiş, müş
külât çofe> 

REÎS — Efendim, Vesaiti Nakliye Kanunun
da tadilât icra etmek üzere Müdafaai Milliye ve 
Dahiliye Encümenlerine tevdiini arzu buyuran
la» lütfen elteriiai kaldırsın. (Hayır sadaları). 

MUSTAFA- Ef. (Ankara) — Reye koyarsı
nız, müsaade buyurun arzedeyim. Şimdi efen
dim, yani M kânun ya icra- olunacak, ya olun-
mıyaeak. Hangisi olacak isse hemen olsun bugün
den itibaran olrirafe Zira btoğün jandarmalar hâ

lâ deynekle köylüleri şehire sevketmektedirlef. 
Yine Müdafaai Milliye Encümenine havale ede
lim. Pekâlâ bir şey söylemiydim. Razı olmıya-
eaksak ^bugünden itibaren bunu menetsinler. 
5 - 10 gün ruznameye girecek, kanun çıkacak, 
o vakte kadar olacak oluraa köylülerin mağduri
yetlerinin temadisinden başka bir şey değildir. 
Yazık olüf. 

TÜNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Mesele iki 
safha arzediyor. Birincisi: Büyük Millet Meclisi 
ekseriyeti aziiiie ile - belki ittifak ile - diyeceğim 
derecede bir karar ittihaz ediyor. İttihaz edi
len kararın esâsı da, Vesaiti Nakliye Kanununun 
fâlaıi maddesinin tadilinden ibaret oluyor. Buna 
kar&ı acaba Müdafaai Milliye Vekâleti, hayır 
olamaz diyebilir mi? (Diyemez sadaları) Diye
mez âlâ: Binâenaleyh bugün vermiş olduğu ce
vaba teessüf ederim, vermiş olduğu cevap keen-
lcmyfekündür. Zânnımcâ koskoca bir heyetin 
salâhiyet ve mukarferâtına karşı hürmetsizlik-

îkineisi beyler: Bendeniz bu meseleyi bütçe 
meselesiyle ortaya koymak ve ayni zamanda ta-
dilname teklifi vermek niyetinde idim. Hoca 
efendi hazf etlerine teşekkür ederim ki, biran ev
vel yarayt deşti, ortaya koydu ve mesele hallo-
lündü demiştik. Benim noktai nazarım, Müda
faai Milliyenih niüdâfaatmdan anladığım, Hazi-
nei maliyeye mugayir değildir. 

Ne olabilirmiş yılda bir kerre şehire, mer
keze gelsinler. Âlâ: 

REİS — Hilmi Bey esasa girmeyiniz. Usulü 
müzakere hakkında söyleyiniz, Müdafaai Milliye 
Vekilinin huzuriyle mi müzakere edelim, yoksa 
tadilâtı mı infaz ettirelim? 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Veri
len karar niçin infaz edilmiyor? Buna sureti kat-
iyede karar verilmiş. 

TÜNALI'HÎLMÎ B. (Devamla) — Efendim, 
meselenin müstaceliyetine binaen kanun tadil 
edilsin. Binaenaleyh köylülerin buraya gedmesi 
esası katiyen ortadan kalkmıştır. Burada mesele 
zahmet meselesi değil, ben katiyen zahmetten, 
merhametten bahsetmedim, burada mevzuubahis 
olan iktisat meselesidir. Müsaade buyurunuz. 
Ben köy|üyüm. Yalnızım^ hiç bir oğlum ve çocu
ğum yok, yalnız üç. dönüm tarlam, bir çift ökü
züm var. Kalkıyorum buraya geliyorum, üç sa
atlik bir yerden. Üç saatte bir dönüm tarla sürü
yorum, üç saat te burada kalıyorum, altı saat, 
ikinci bir tarlayı süremiyorum. Üç saatte gide
ceğim, dokuz saat oluyor. îki dönüm kalıyor. 
Üç saatte oraya gidiyorum. Üç dönüm tarlam 
var, onun üçünü de sürecek iken üçünü de süre
miyorum, Tasavvur ediniz yarın kar, yağmur 
basıyor, tablam kalryor. Şimdi bunun öşrüne ka
dar gidiniz: Devlet ne kadar zarar görüyor. Yine 
âcizane düsturlarıhadan biri olmak üzere teklif 
edeceğim bir usul velev ki, bütçede açık bırak-
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tirsin, velev ki, bütçenin açığını tezyit eylesin, 
eğer menafii Hazineyi temin eden muktesidane 
bir usul istersek bu usuldür. Muktesidane ve 
amelî olan bu usul katiyen kabul edilmelidir. 
Çünkü bugün ben sarfederim, fakat gelecek 
sene öbür sene bakarsınız ki, bütçenin açıkları 
kapanır. Binaenaleyh arkadaşlar bütün kati-
yetiyle verdiğimiz kararın infazını teklif ediyo-* 
rum. 

OPEARTÖR EMtN B. (Bursa) — Encü
mene'gitsin. 

TUNALI HÎLMÎ B. — Hayır efendim Encü
mene katiyen gidemez. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Muhterem 
efendiler, meseleyi biraz sükûnetle tetkik etme
nizi istirham edeceğim, iki kanun var, bir vesaiti 
nakliye kanunu var ki, buna göre bir köylü 
hayvanını damgalattırmak için beş saatlik me
safeden getirmek mecburiyetindedir. Bir de 
Meclisi Âlinizin bir kararı var; memurlar her 
köye gitsin, hayvanlar orada damgalansın de
nilmiştir. Şu iki karar tearuz ediyor. Müda
faai Milliye Vekili bir dereceye kadar mazur; 
dur. Hükmü lâğvedilmemiş, tadil edilmemiş bir 
kanun karşısında kalıyor. O kanun da vacibür-
riaye, Meclisi Âlinizin kararı da vacibürriaye-
dir. Her halde Meclisin karan da o da bir ka
nun. Onu da kabul eden, Heyeti Muhtereme 
gibi salâhiyettar bir heyettir, Şu halde yapıla
cak amelî iş, filhakika köylerden hayvan vesa-
ireyi buraya getirmek, yolda telef olmak ihti
malinin mevcut olması itibariyle, köylü için bir 
zararı azimdir. Bunu ben de itiraf ederim. An
cak yapılacak h ; bizim kararımızın behemehal 
ifası lâzımdır. Fakat diğer kanunun hükmü ilga 
edilmeden pek doğru değil... Bir maddei kanu
niye ile, bu Vesaiti Nakliye Kanununun o mad
dei kanuniyesiııi ilga edersek Müdafaai Milliye 
Vekili de o kanuna itaat eder. Meclisi Âlinizin 
kararı da derhal infaz edilmiş olur. Bu da olur 
bir meseledir. Beyhude münakaşa edilmesin. 
Bir maddei kanuniye yapalım, bir encümene git
sin ve bir maddei kanuniye ile eski kanun tadil 
edilsin. 

REÎS — Müsaade buyurun Hilmi Bey. 

4. — TEKLİFLER 

1. — Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin, 
Vesaiti Nakliye Kanununun tadili hakkında 
teklifi kanunisi (2/206) 

REİS — Erzurum Mebusu Hüseyin Avni 
Beyin, Vesaiti Nakliye Kanununun tadili için 
bir takriri var. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
MADÜE l \ — Vesaiti Nakliye tahrir memur

ları karyelere -kadar giderek tahrir muamelesi
ni de köylerde icra edecektir. 

| MADDE 2. -T- Bu kanunun icrasına Müda-
faai Milliye Vekili memurdur. 

işbu kanunun kabulünü teklif ederim. 
. 10 Kânunusani 1337 

Erzurum 
. Hüseyin Avni 

REÎS — Arzu ederseniz bunu şimdi Müdafaai 
Milliye Encümenine verelim. İkinci Celseye ka
dar tetkik etsinler Meclise gelsin. Müdafaai Mil-

L üye Encümenine havalesini kabul buyuranlar 
lütfen ellerini kaldırsın. Müdafaai Milliyeye ha
vale edilmiştir. 

TÜNALI HİLMİ B. (Bolu) — Havale edi
lemez efendim. 

RE IS — Sözünüz yoktur. Oturunuz Hilmi 
Bev... 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Mesele 
tavazzuh etmedi rica ederim mesele pek mühim
dir. 

REÎS — Efendim şu tadil teklifinin müsta
celiyet karariyle Müdafaai Milliye Encümenine 
havalesini kabul buyuranlar ellerini kaldırsın... 
Havalesi kabul edilmiştir efendim. 

i 

6. — TAKRİRLER 

1. — Yosgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
tedariki Vesaiti Nakliye Kanununun tadiline ka
dar damga için köylerden hayvan celbedilmeme
sine dair takriri. 

RE IS — Yine ayni meseleye dair Yozgad Me-
I busu Süleyman Sırrı Beyin, bir takriri var. öteki 

Müdafaai Millîye Encümenine havale edildi. Bu 
takrir ise, kanun tadil edilinceye kadar köyler
den hayvanatın celbedilmemesinin Müdafaai 
Milliye Vekâletine tebliğini teklif ediyor. Bu ci
heti azarı itibara alanlar ellerini kaldırsın. Kâ -
bul edildi efendim. 

2. — Van Mebusu Hasan Sıddık Beyin, Van 
memurlarının maaşlaı^ının itasına dair takririne 
cevaben Maliye Vekâletinden mevrut tezkere 

REÎS — Van memurlarının müterakim ma-
aşatı hakkında Maliye Vekâletinden mevrut tez-
kerei cevabiye var okunacak. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Âliyesine 
Zabıt kalemi ifadesiyle şerefvarit 28 . X I I . 

1336 tarih ve 954 - 1874 numaralı tezkerei Riya-
setpenahileri arizai cevabiyesidir. 

Van memurlarının müterakim maaşatının tes
viyesi için 14 teşrinisani 1336 tarihinde Veznei 
Umumiden yirmi bin lira gönderildiği gibi bir 
misil daha tahsil edilecek olan ağnam resminden 
yirmi altı .bin beş yüz yirmi beş lira da mahal
line terkedilmiş ve mebaliği mezkûrenin tediye
sinden sonra bakiyye borç kalırsa miktarının 

I ayrıca'işarı emredilmiş olduğundan alınacak ce-
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vaba göre başkaca muavenette bulunulacağı ar-' 
zolunur olbabta emrüferman hazreti minlehül-
emrindir,. 

3 Kânunusani 1337 
Maliye Vekili 

Ferid 

RE IS — Van Mebuslarının bir takriri vardı, 
Maliyeye havalesi Heyeti Aliyenizce tensip bu-
yudulmustu. Okunan takrir buna gelen cevaptır. 

ZIYA HURŞÎT B. (Lâzistan) — Reis Bey 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine yazılsın 
(Aliyyesine) değil... 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Reis Bey 
öyle muavenet miş filân olmasın. Bitlis Memur
ları da on üç aydır maaş almamıştır. Onlar da 
nzarı itibara alınsın. Oraya da gönderilmelidir. 

MALİYE V. FERlD B. (istanbul) — Efen
dim Heyeti Celilenizin kabul buyurdukları ka-
vanin sayesinde on üç aydır maaşını almadık yer 
kalmamıştır. Binaenaleyh öyle alelamya söy
lenmesin, rica ederim. Ağnamın ikinci tahsilatı 
dolayısiyle vuku bulan yeni tehsilât maaşatı mü-
tedahileye tahsis edilmiştir ve peyderpey tediye 
edilmektedir. » 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Alelam
ya sözünü geri alınız Vekil Bey. 

MALİYE V. FERÎD B. — Siz de 13 ayı ge
ri alınız. 

8. — MAZBATALAR 
1. — Trabzon Mebusu Hüsrev Beyin, firar 

eden efradın divanı harplere tevdiine dair teklifi 
kanunisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/185) 

RE IS — Hüsrev Beyin, firarilerin divanı 
harplerde muhakeme edilmelerine dair takririnin 
Müdafaa Milliye Encümenine havalesine dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası var. Okunmasını ar
zu ediyor mısınız? (Hayır sesleri) Müdafaai' Mil
liye Encümenine havale ediyoruz. 

2. — AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 

1. — Menteşe Mebusu Sadettin Beyin maze
retinin kabulü ile tecavüz eden müddetinin me
zuniyetten sayılmasına dair Divanı Riyaset ka
rarı 

RE IS — Menteşe Mebusu Sadettin Beyin ma
zeretinin şayanı kabul olduğuna dair Divanı Ri
yaset kararı var. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Mezuniyeti âciziniıı iki mahı tecavüz eyle

diğinden bahsile Riyaseti Celileleri karariyle müs
tafi ad edilmekliğim hususu Meclisin tasvibine 
arzedilmek üzere olduğu istihbar kılınmıştır. Hal
buki Mezuniyetimin iki mahı tecavüz etmeksizin 
8 teşrinisani 1336 tarihinde akdemce makamı mu-

. 1337 0 : 1 
tasarrıf i vasıtasiyle takdim eylediğim rapor 
mündereceatmdan bahsile romatizma illetiyle ma
lûl olup henüz kesbi afiyet edemediğimden bir 
müddet daha mezuniyetimin temdidini arzetmiş 
olmaklığımla beraber posta vo telgrafların ademi 
intizamı dolayısiyle yedime pek geç vâsıl olan 
15 Teşrinisani 1336 tarihli Riyaseti Celileden 
şerefmevrut telgrafname üzerine bel ve ayakları
mın müteaddit mefasılmda henüz mündef' olma
yan romatizmadan muztarip bulunduğum bir sı
rada ta Muğla gibi bilâdı baideden meşakı sefe
riye ve masarifi külliye ihtiyariyle gelib Meclisi 
Âliye iltihak etmiş ve elanda devam etmekte bu
lunmuş olduğumdan salifülarz kararı vâknn istir-
dadiyle kemafissabık Meclise devamıma müsaade 
buyurulması hususunu arz ve istirham eylerim 
olbapta. 

Menteşe Mebusu 
Ahmed Sadettin 

Divanı Riyaset karan 

5 Kânunusanide münakit Divanı Riyasette 
mazereti şayanı kabul görülerek Heyeti Celilenin 
nazarı tasvibine arz ve tensip kılındı. 

RElS — Efendim Menteşe Mebusu Sadettin 
Bey arkadaşımız Heyeti Celilenizin mezuniye-
tiyle gidiyor ve müddeti mezuniyetini nisabı mü
zakere kanununun tâyin ettiği haddi tecavüz 
ettirdi. Ahiren Heyeti Celilenize bu cihet arze-
dileceği sırada kendileri geldiler. Takrirlerinde 
karardan bahsediliyor. Karar yoktur. Divanı Ri
yaset mazeretlerini makbul gördü. Heyeti Celi
lenize arzediyor. Sadettin Beyin mazeretini mak
bul addederek geçen müddetini mezun ad buyu
ranlar lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edildi 
efendim. 

2. — Erzincan Mebusu Osman Fevzi Efendi
nin mezuniyetine dair Divanı Riyaset karartı 

RElS — Erzincan Mebusu Osman Fevzi Efen
dinin mezuniyet talebi hakkındaki Divanı Riya
set kararı var. 

Divanı Riyaset karan 
Erzincan Mebusu Fevzi Efendinin talebi üze

rine üç mah mezuniyeti Divanı Riyasetçe tensip 
kılınmıştır. Heyeti Celilenizin. nazarı tasvibine 
arzolunur. 

RE IS — Erzincan Mebusu Fevzi Efendinin 
üç mah mezuniyetini kabul edenler ellerini kal
dırsın... Mezuniyeti kabul edildi. 

2, —• Canik Mebusu Nafiz Beyle, rüfekasının 
Anadolu'ya gelen zâbitan ve memurine verilen 
harcırtaha ve mütekaidinin maaşlarına dair Mali
ye Vekâletinden istizah takriri 

RE IS — Efendim Maliye Vekili Beyefendi 
Nafiz Beyle rüfekasının istizah takririne cevap 
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vermeğe hazırdırlar. Cevaplarını versinler. 

NAFÎZ B. (Canik) — Efendim bir kaç defa 
rüfekayi kiram tarafından şu kürsüden bu mese
leye ufak tefek temas vâki olmuştur. Dev
letin, Hükümetin şu fakir zamanında, bütçemizde 
ehemmiyetli bir surette açık mevcut olduğu bir 
zamanda hariçten: gelmesi arzu edilen bazı ze
vata bütçeden mühim miktarda para vermek bil
mem ki ne dereceye kadar muvafıkı akıl ve hik
met olabilir. Bu arzedilen mesailin son derece 
muvafıkı hakikat, olduğunu pek teyit edemem. 
Fakat vüsuka yakın bir surette biz istihbar ettik 
ve bunu da Maliye Vekili Beyden sormak mec
buriyetini hissettik. Meselenin ehemmiyetine bi
naen bu istizah takriri üç dört mesele üzerinde 
temerküz ediyor. Birisi istanbul'dan gelen zâbi-
tana İstanbul'dan Ankara'ya kadar harcırah tes
viye edildiği, ikincisi istanbul'dan buraya gelen 
memurine istanbul'dan buraya kadar gelmesi 
için hareırah tesviye eylediği ve üçüncüsü me
murin ve zâbitandan mütekait olanların buraya 
gelib, cüzdanlarını gösterip burada Hazineden 
maaşı almaları... 

MUSTAFA B. (Tokad) — Tabii alacak. 
NAFlZ B. (Devamla) — Müsaade buyurun. 

Dördüncü de; istanbul'da memur iken buraya 
gelib malûmu âliniz olduğu veçhile orada maaş 
alamadığından bahsile, benim istanbul'da dört 
ay maaşım tedahülde kaldı diyerek maaş aldığı 
meselesidir. Hulâsa edelim. Şöyle ki; dört mesele 
var: Evvelâ efendim birincisi ^âbitan meselesidir. 
Anadolu Hükümeti milliyesi dört tarafını ihata 
etmiş olan düşmanlarla şiddetli bir surette ha
yat mücadelesinde bulunduğu için şüphesiz zâbi-
tana ve Kuvayi müdafaaya ihtiyacımız vardır. 
Fakat bendeniz istanbul'dan gelen zâbitanm ne 
dereceye kadar haizi ehemmiyet olup olmadığı 
hakkında uzun uzadıya söz söylemeden iki kelime 
ile arzedeceğim. Bendeniz bu meseleyi dörde 
ayırdım. Evvelâ: şimdiye kadar bu mücadelâta 
atılmak ihtiyacını vicdanlarında hissetmeyen zâ
bitandan bendenizce katiyen istifade olunmaz, 
Hükümet bu güne kadar, ne gibi şekilde idamei 
hayat etmiştir, ne tarzda Anadolu Hükümeti ken
disini müdafaa etmiştir? Anadolu Hükümeti, 
cümlenizce malûmdur ki, geçen demlerinde bir 
sineğin küvetinden istifade etmek için her şeye 
arzı iftikar ediyordu. O zaman her vatanperverin 
bilhassa erbabı silâhın, rüfekayi muhteremeden 
bir çoklarının yaptıkları veçhile, firar ederek ve
ya bir suretle tarikini bularak buraya gelib ilti
hak etmeleri lâzımdır. Şimdiye kadar iltihak 
etmeyenlerin; istanbul'dan maaşlarının itasına 
imkân kalmayınca, yavaş yavaş, maaş almak ihti
yacı tezayüt ettiği bir zamanda burya gelme
lerinden katiyen istifade yoktur. Binaenaleyh 
bunlara katiyen istanbul'dan buraya kadar gel
mek masrafı olarak beş para vermek caiz değildir. 
Hattâ bunların buraya gelmeleri, bilâ kaydüşart, 

ve bu daire dâhiline ithali muzırdır. Çünki bunlar" 
ihtimalki başka başka fikirle de gelirler. Binaen 
bu havali ve bu daire dâhiline ithali muzırdır. 
Çünki bunlar ihtimal ki başka başka fikirle de 
gelirler. Binaenaleyh bunları buraya bırakma
mak lâzımdır. Evvelce de bu hususa dair arka
daşlarımızdan bir zat tarafından bir teklif vardı. 

ikincisi efendim, buradaki memurinden zan
nederim Anadolu'yu idare edecek bir çok kim
seler mevcuttur. Binaenaleyh kendi Hükümeti
ni idare etmekte ' iktidarı mevcut bulunan me
murlara vazife tevdi edilmezse bilmem ki, Ana
dolu'yu ne suretle idare edeceğiz? Hâlâ istan
bul gibi Hükümetin, milletin damarlarına yayıl
mış, yapışmış birer mikrop gibi buraya yapıştı-
rırsak, Anadolu'ya nakletmek emelinde bulu-

.nuyorsakr emin olun dört gün sonra biz de Is-
'tanbul Hükümeti gibi tefessüh edip gideriz, 
biz de hayatımızı zor kurtarırız. Bunları da 
nazarı dikkate almanız lâzımgelir. Eğer ki efen
dim Anadolu'da bulunamıyan haricî bazı dip
lomat memurlar meselâ: Hariciye memurları fa
lan gibi... Hepisi de bulunur ya. Eğer burada 
bulunamıyan, ihtiyaç görülen memurlar varsa 
o memurlar buraya gelirler. Burada Heyeti 
Vekile ve Heyeti Aliye bir karar verirse usu
len harcırahını alır. istanbul'dan buraya kadar 
harcırah almak ne iyi şey. istanbul'dan buraya 
kadar gelenlere harcırah verelim, milleti soyup 
soğana döndürelim. Ondan sonra «Sadakalla-
hülâzim» deyip kitabı kapatalım, geçip gidelim. 

Sonra üçüncü mesele ki, tekaüdiye, mazuli-
yet meselesidir. Şurada bir arkadaşım «tabii 
verilecektir» dedi. Efendim, tasavvur buyuru
nuz. Osmanlı Hükümeti bir vakitler bir taraf
tan ta Bağdat 'a kadar, bir taraftan da Bosnaher-
sek'in şimaline kadar tevessü eden, imtidat eden 
büyük bir memleket idi, bugün bu memleket 
parça parça olmuştur. Yerine bilmem 10 - 15 
kadar Hükümet kaim olmuştur. Arabistan baş
ka, Rumeli başka Hükümetlere tevdi edilmiş, 
izmir alınmış, falan olmuş, gerçi bu Misakı Millî 
hududu dâhilinde olan yerleri daima benimse
meğe mecburuz ve bunun dâhilinde bulunanla
ra kavanini mevzua dairesinde muamele yaparız. 

Fakat Arabistan'da hizmet etmiş olan ve
yahut Arabistan'da ifayi vazife etmiş olan bir 
memura cüzdanı mucibince hâlâ tekaüdiye ma
aşı vermek bu zavallı Anadolu Hükümetine ait 
ise ve gerçi Rumeli'de icrayi memuriyet etmiş 
olan veyahut hâlâ orada meskûn olan bir me
murun tekaüdiye ve mazuliyet maaşmı yine 
Anadolu Hükümeti tesviye etmek mecburiyetin
de ise velhasıl bu ayrılan ufak ufak Hükümet
ler de memurinin mazuliyet ve tekaüdiye maaş
larını bu zavallı Anadolu tesviye etmek mecburi
yetinde ise o vakit hiç bizim mücadelemize lü
zum yoktur. Anadolu halkı bütün mevcudiye
tini de verse bu paralan veremez ve temin ede
mez. Buna imkân yoktur. 
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Sonra, bir üçüncü kısmı var ki, en zaif kıs

mı budur : Bugün Maliye Vekili Beyefendiden 
sureti hususiyede bu cihetin pek mevsuk olma
dığını anlıyorum, istanbul'da tedahülde maaşı 
kalıpta buraya gelmiş olanlar hakkında bir şey 
cereyan etmemiştir diyorlar. Yalnız gelen zabi-
tandan belki maaş alanlar vardır. Şimdi şu is
tizah takriri üzerine izahatı kâfiye verdikten 
sonra Meclisi Âlinizden istirham ederim. Mec
lis bir karar versin. Badema istanbul'dan bura
ya, ne zabitan, ne memur, ne de bir kimseyi ka
bul etmiyelim. Esasen yüksek rütbeli zabitan-
dan şimdiden sonra bir istifade edemeyiz. Bu
gün bir çavuş; kanaatine tamamen hâkim bulu
nan bir çavuş; istanbul 'dan gelecek bir miralay
dan daha iyidir. Yalnız kanaati kavi olsun, o ça
vuş bize kâfidir. Zabitana ve saireye lüzum yok
tur. Artık gelmesinler rica ederim. 

MALİYE VEKİLİ FERÎT B. — Efendim, 
Nafiz Beyefendi ve rüfekayi muhteremesinin 
mevzuubahis etmiş oldukları meselenin bir kıs
mı varittir ve hakikidir. Harcırah meselesi : 
- Bendeniz de aynı sırayı takip ediyorum - evve
lâ zabitan harcırah meselesi... ikinci kısım da 
bazı memurin hakkında... 

Zabitan hakkındaki harcırah meselesi gayet 
doğrudur. Müdafaai Milliye : - Tabii bendeni
zin ihtisasım dâhilinde değildir - icabederse ken
dileri bu hususu Heyeti Celileniz huzurunda 
izah ve müdafaa ederler. Müdafaai Milliye; or
dumuzun tensikatı tammesi neticesi olmak üze
re henüz zabitana muhtaç bulunduğu kanaatin
dedir ve bu kanaati takip ederek bilhassa, 
- Erkân ve ümera değil - zabitan celbetmek üze
re teşebbüsatta bulunmuştur ve kendisinin vâki 
olan daveti üzerine istanbul'dan bir takım za
bitler gelmiş ve peyderpey gelmekte bulunmuş
lardır. Memurini mülkiye hakkında da; müs
tesna olarak; bazı ihtisas noktai nazarından lü
zumlu görülmüş bir iki kişi; her daireden da
vet edilmiş olabilir. Yani, umumî bir. surette 
değdi. O da ihtisası düşünülerek; muhtelif ve
kâlet ve daireler tarafından bir veya iki kişi da
vet edilmiş olabilir. Fakat zabitan hakkında ih
tiyaç vardır ve daima da vardır ve peyderpey 
gelmektedirler, 

Biz bunlara istanbul'dan hareketleri günün--
den itibaren harcırahlarını, ve yine yevmi ha
reketlerinden itibaren - malûmu âliniz zabitan 
maaşat ve harcırahını aynı zamanda alır, sivil
ler gibi değildir - maaşat ve harcırahlarını de be
raber tediye ediyoruz. 

Buna, Müdafaai Milliye Vekâleti; müdafaai 
memleket noktai nazarından lüzum görmüştür. 
Bizim tediyatımız malûmu pliniz Harcırah Ka
nununa tâbidir. Harcırah Kanununun maddei 
mahsusası mucibince bir memurun; herhangi 
bir memuriyete, tâyin edilmiş olduğu noktadan 
itibaren, mahalli maksuduna vâsıl oluncaya ka
dar harcırahı verilir. Binaenaleyh meseleyi hal

letmek için iki karar ister, kararın birisi; biz 
istemiyoruz der. - Bunun Maliye Vekâletine bir 
ciheti taallûku yoktur - biz istemiyoruz, zabitan 
gelmesin der ve bunun üzerine Müdafaai Milliye 
Vekâleti de o zabitanı ya getirtir; getirmeğe lü
zum gösterir ve o zaman siyasetini müdâfaa eder 
veyahut getirtmez. Binaenaleyh tamamen arzu
yu âlilerine muvafık bir surette hareket eder. 

Maliye Vekâletine ait olan aksama gelince : 
Eğer onlara harcırah verilmemesini arzu edi
yorsanız, harcırah nizamnamesinin o maddesi
ni tashih buyurursunuz ve harcırahlar, Ankara 
merkez olmak itibariyle, Ankara'dan başka yer
lere gönderileceklere verilir, denir ve başka yer
den Ankara'ya geleceklere verilmez. Binaenaleyh 
Maliye Vekâleti, bu tadilât yapılıncaya kadar, 
bu tediyatı ifaya ve yapmağa mecburdur. 

Gelelim mütekaidin, eytam ve eramil bahsi
ne; mazulin de tabii bu meyanda dâhildirler. 
Malûmu âliniz bu noktai nazardan bir Tekaüt 
ve istifa Kanunu mevcuttur ki, bu kanuna 
Maliye Vekâleti itaat mecburiyetindedir. Çün
kü Devletin o kanunu; Heyeti Celilenizce tadil 
edilmedikçe, kabul ve- tasdik etmiş olduğu bir 
kanundur. 

Mütekaidin, eytam ve eramil; malûmu âli
niz yine o kanun mucibince arzu ettikleri mahal
lerden kendi tahsisatlarını alabilirler. Bu bap
ta kanun sarihtir. Binaenaleyh Maliye Vekâle
tinin bugüne kadar yapmış olduğu şey; müm
kün olabilen suubeti göstererek, bu tarzda maa-
şatı^ı tahsis edilmesine biraz mümanaat etmek
ten I ibarettir, elinden gelen budur ve bunu da 
yapmıştır. 

Hattâ Anadolu içerisinde bir çok mütekai
din, eytam ve eramil mevcuttur ki, herhangi bir 
sebeple muhaceret etmişler ve cüzdanlarını bı
rakmışlar ve cüzdanlarını bırakarak, belki ora
da tediye edilir ümidiyle buraya gelmişlerdir. = 
Cüzdanlarını getirdikten sonra, bu bapta mev
cut olan kanun devam ettikçe onlar için bu ma
aş, bir hakkı mükteseptir ve verilecektir. Çünkü; 
Heyeti Celileniz yeni baştan teessüs etmiş bir 
Devlet değil, lehülhamt velminne altı yüz se-
nedenberi idamei hayat ve mevcudiyet etmiş bir 
Devletin, bugün kabul etmiş olduğu bir şekli 
idarisidir ve Devletin hakikî bir vârisidir. Bi
naenaleyh vaktiyle bu memlekete herhangi bir 
suretle hizmet ederek iktisabı hak edilmiş maa
şat ; Heyeti Celileniz tarafından bir karar veri
lerek katedilmedikçe; şüphesizdir ki, verilir. 
Binaenaleyh... (Gürültüler). Müsaade buyurun 
istanbul'daki mütekaidin fert fert buraya gelir. 
Hiç şüphe yok. Fakat Heyeti Celileniz bu ka
nunu tadil etmedikçe, biz falana veririz, 
filâna vermeyiz demedikçe şüphesiz onların da 
maaşı verilir. Bu hal, cidden bütçemizin en zi
yade nazarı dikkate alınacak ve maalesef ve en 
ehemmiyetli telâkki edilecek bir meselesidir. 
Bütçeyi tetkik buyurduğunuz halde görürsünüz 
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ki; 6,5 milyon lira raddesinde mütekaidin, ey
tam ve eramil maaşatı mevcuttur. Şimdi bu 
mütekaidin, eytam ve eramil maaşatı maaşatı 
zatiye; hakikaten ciddi bir tetkika esas ol
mak lâzımdır. Malûmu âliniz Devlet, muhtelif 
araziyi kaybettiği günden itibaren tekmil me
murini; yine Devletin merkezinde tecemmu 
ettiklerinden dolayı bugüne kadar, tahsisatları 
ita edile gelmiştir. Ve bunun vacibülıslah ol
duğunu itiraf etmiyecek bir kimse de yoktur. 
Şüphesizdir ki bu mütekaidin, eytam ve eramil 
maaşatım bu suretle tediye etmek ve koca bir 
imparatorluğun, gayet azim bir saltanatın; maa
lesef bir çok kıtaatını kaybetmiş olan bu impa
ratorluk memurinini büsbütün yakadan silke-
rek atmak kabil olmadığı gibi bunların maaş
larının da tediye edilmemesi için bir proje ih
zarı iktiza eder! 

Bendeniz Heyeti Celilenizden istirham ede-
. rlm. Lütfen bir komisyon tâyin buyursunlar, 

o komisyon, bu mütekaidin, eytam ve eramil 
maaşatım hangi şekle ifrağ etmek lazımsa: 
Meselâ; kendilerine arazi vererek memleketin 
muhtelif yerlerinde iskân ve iyva etmek, yahut 
bir kısım maaşatım verip diğer bir kıs
mını hazinemanda etmek gibi, nasıl teşkilât 
lâzımgelirse, lütfen Heyeti Celüenizin kabul bu
yuracağı bu komisyon, bu hususu tetkik etsinler 
ve lâzımgelen kanunların lâzımgelen mahalle
rini tadil ederiz. Ondan sonra, bu mütekaidin, 
eytam ve eramil meselesini de hallederiz. 

Sonra buyuruyorlar k i : istanbul'da bulunan
lar, bu maaşı almasınlar... Anadolu'da bulunan
lar alsınlar... Filhakika istanbul'da bulunanlar 
zaten almıyorlar efendim; emin olunuz istan
bul 'dan gelebilmiş adam gayet azdır ve Istan-
buldan kati olmak üzere aldığımız haberlere 
göre; emin olunuz istanbul'da mütekaidin, ey
tam ve eramil maaşatiyle geçinen ve bu tarzda 
maaş alanlar açlıktan ölecek dereceye gelmişler 
ve açlıktan ölecek dereceye gelenlerin mevcut 
olduğunu; cebimde olan bir mektubu, zatı âli
nize okuyarak arzedebilirim. Ve bu haber şa
yanı itimat bir zat tarafından verilmiş malû
mattır. Yani istanbul'da böyleler çoktur ve 
Anadolunun içinde de yine bir çok vardır ve 
istanbul'dan gelenler; tabiri marufiyle, devede 
kulak olamaz... Maamafih eğer teşkilât bu tarz
da devam eder ve istanbul'dan buraya gelmek 
iktidarını haiz olanlar varsa - ki bunlarda müs
tesna ve enderdir - onlar gelirler ve Heyeti Ce
lüeniz bunları kabul etmiyecek olursanız o 
halde lütfen emir veriniz: inebolu'ya geldikle
ri zaman; mütekait misiniz? Kapu dışarı de
riz. Heyeti Celüeniz bu sureti tasvip ederse bu 
yapılır ve Heyeti Celüeniz bunu tasvip ettiği 
takdirde, alelûmum mütekaidin, eytam ve era-
mile maaş vermemek bilmem kabil olur mu? 
Bendeniz kabil görmüyorum. Yapılacak bir şey 
varsa - ki Heyeti Aliyenize onu arzettim - bir ko

misyon teşkil edilir, mütekaidin, eytam ve era-
misyon teşekkül edilir, mütekaidin eytam ve era
mil komisyonu, bunlar hakkında ittihazı lâzım
gelen mukarreratı ittihaz ederler. Maliye Vekâ
leti, ondan sonra mukarrerat ve kanunu tatbik 
eder. 

Gelelim, istanbul'dakilerin mütedahil maa-
şatmın ita edildiği haberine: istanbul 'dan gelen 
memurine mütedahil maaşatı ita edildiği kati
yen vâki değildir. Bu tarzda böyle bir şey de 
olamaz, istanbul'da bulunanlara maaş vermeğe 
imkânı tabii yoktur.. Heyeti Celilenize bu dört 
madde hakkında arzedeceğim malûmat bundan 
ibarettir. 

SIRRI" B. (izmit) — Arkadaşım Nafiz Be
yin dermeyan ettiği dört maddeden yalnız bir 
tanesine muaruz olduğumu izah edeceğim; o da; 
badema, zâbitanm buraya gelmesine mümanaat 
edilmesi keyfiyetidir... 

Sebep olarak gösteriliyor k i ; mücahedatı mil-
liyemize iştirakte' teahhur etmişler ve bizim sıkın
tılı zamanlarımızda, duyduğumuz istırabata lâ-
kayıt kalmışlar; binaenaleyh şimdiden sonra 
buraya gelmeleri menfaati muktazi değildir ve 
onların burada bulunmasında menfaat değil ma
zarrat vardır dediler... 

Arkadaşlar: Ben bu mülâhazanın külliyen 
aleyhi olarak kanaata mâlikim. Mücahedatı-
mıza iştirakte teehhür, hiç bir zaman noksanii ha-
miyyete atfedilemez. 

MUSTAFA LÜTFl B. (Siverek) — ingiliz 
propagandasiyle gelirse? 

MALİYE VEKİLİ FERlD B. — Gelmez 
efendim... 

SIRRI B. (Devamla) — Ne söyleyeceğimi 
bilmeden buna cevap vermek muvafıkı hikmet 
değildir. Bendeniz söylerim, onun nakzını söy-
liyecek zat da sonra söyler ve hakikati Heyeti 
Celile takdir eder. Binaenaleyh istirham ederim, 
sözüm kesilmesin. (Devam sesleri). Bunların bu
raya bir hizmeti vataniye ifası maksadiyle mi 
yoksa ikaı mefsedet emeliyle mi geldiklerini 
aramak ise makamı aidine düşer bir vazife
dir ve elbette dairei aidesi bunlar, ahlâkı sa
fiye eshabından mı, ahlâkı faside eshabmdan 
mı? Bunu uzun uzadıya tetkik edecek ve on
dan sonra, ona vezaifi mühimme tevdi edecek
tir. 

MALİYE VEKlLl FERlD B. — Sırrı Bey, 
müsaade buyurur musunuz bir kelime söyliyece-
ğim. 

Müdafaai Milliye Vekâleti, gelen zâbitanı, 
geldiği noktada tetkik ederek bazılarını ka
bul etmekte ve bazılarını da reddeylemektedir. 

SIRRI B. (Devamla) — Binaenaleyh bura
ya gelecek zâbitanm her halde ve katıbai ahval
de mazharı suhulet olması lâzımdır diyorum. 

ister kendi şevki vicdanisi ile gelmiş olsun 
- ki başımızın üzerinde yeri vardır - ister men-
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faat için gelmiş olsun; her halde burada ifa 
edeceği vezaifin ehemmiyetine nazaran kendi
lerine harcırah verilmesi lâzımdır. 

Nasıl ki biz Hazretleri; Mebusanı kiram, is
tanbul'dan buraya geldiğimiz zaman iki yüz li
ra harcırah aldık... Bizler oradan buraya gelipte 
iki yüz lira aldığımız halde neden onlar para 
almasın (Bravo sesleri) Eğer bize verilen iki 
yüzer lira nabemehal ise ve israf idise karar ver-
memeli ediniz. Sizin kararınıza iktiran etmiş, 
önümüzde öyle makul bir misal varken bunu, 
ona kiyas etmemek muvafıkı insaf değildir. Bu
da kabili inkâr değildir ki hainler bile izharı 
nedamet ettikleri takdirde, huluslarına itminan 
hâsıl olunca, onlara en büyük bir vazifei va
taniye verilir ve onlara denemez ki, siz hain si
niz. Size bu hizmeti vataniye tevdi edilemez de-
denemez. Hainler hakkında dahi bu hükme te-
bean muamele yapılırken, hiç bir hiyaneti gö
rülmemiş, belki yalnız parasının noksanından 
ve belki bir takım ahvalden dolayı buraya ilti
hakı teahhur etmiş bir takım zâbitam bu şerefi 
milliden mahrum etmek katiyen doğru değildir. 
Hatta bendeniz, beyefendinin aflarma rağman 
diyeceğim ki; hiç te bu husustaki mütalâaların
da isabet etmemişlerdir. (Gelmesi iyi sesleri) 
(Gürültüler) Arkadaşlarım ben diyeceğim ki, 
keşke daha çok paramız olsa da istanbul'da boş 
gezen zâbitanı buraya getirmeğe muvaffak ol
muş .olsak. (Bravo sesleri)/. Onlara bu hususta 
tasibat değil, teshilât göstermekliğimiz lâ
zımdır. 

•BÎR MEBUS B. — Bravo Sırrı Bey. 
SIRRI B. (Devamla) — Şahsıma takdir is

temem... Yalnız fikrim budur, istanbul'dan bu
raya gelmek arzusunda bulunan zabıtana. mu
halefet edilmemelidir. Heyeti Vekilenin de ar
zusu budur. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Reis Beye
fendi takririmin okunmasını rica ederim 

HAKKI HÂMÎT B. (Sinop) — Sırrı Beye
fendiye bazı cevap vereceğim. 

RElS — Peki isminizi yazayım. 
VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendiler; arada zan

nederim bir suitef ehhüm var. istanbul 'dan gelen 
kabul olunmasın değil, Hint'ten gelen bir müs-
lümanı da alır bağrımıza basarız. Fakat istan
bul'da şimdiye kadar Anzavur'un muvaffakiye
tine intizar edip, Anzavur'un inhizamından 
sonra mağdur olduğu bir zamanda istanbul'dan 
katı ümit ederek paçaları sıvayıp Anadolu'ya 
seğirtip memuriyet istiyenlere memuriyet veril
mesin diyoruz, gelmesin demiyoruz... Diğerleri
ne değil... Bunlar memuriyete kayırılmasın. E-
f endiler, ne oluyor biliyor musunuz? Devairde 
müdür veyahut hatırlı olan bir adam istanbul'
da olan ahbabına gtl diye bir mektup yazdırıyor 

ve oradan hareket ettiği günden itibaren maaşı da 
veriliyor, harcırahı da veriliyor, işte bunlar 

oluyor, işte bunlar doğru değildir. Doğru mudur 
söyleyiniz efendiler? (Değildir sesleri). Bunun
la beraber efendiler hepimiz biliriz, bir kıtanın 
kadrosunda elli zabit varsa, yeniçeri ocağı gibi elli 
kişi maaş alıyor, dört kişi cephede iş görüyor. Mü-
daf aai milliyenin ihtiyacı var da zâbitanrn şehir
de, sokakta işi nedir? Cephede 3, 4 kişi bulunu
yor, bütün zâbitan şurada, burada, çarşıda, pa

zarda, işinde, gücünde dolaşıyor (Gürültüler, 
devam^sesleri). Müsaade buyurun... Biz; bizim hiz
metimizde bulunan, bizimle vatan ve millet uğ
runa can feda eden zâbitana, can feda edenler
deniz. Hiç bir zamanda orduyu, ve zâbitanı 
tahkir etmiyoruz. Maksadımız tahkir değildir. 
Fakat yapacağımız şey, muhtaç olduğumuz za
man işimize yarayanları almak, beslemek, işimize 
yaramıyanı beslememektir. 

RASÎM B. (Cebelibereket) — Müsaadenizle 
beyefendi, zâbitana kürsüi milletten mikrop de
mek tahkir değil midir? sorarım. 

VEHBİ Ef. (Devamla) — Ben,demedim. Zâ
bitana denmedi o efendi! istanbul'da Anzavur'
un muvaffakiyetine intizar edipte, şimdiye ka
dar milletin kucağına atılmıyanlar bugün mik
rop şekilde değil de ya nedir? (Alkışlar). Emin 
olun efendiler . . . 

İSMAİL FAZIL Pş. ( Yozgaâ ) — Ordu ile 
uğraşılmaz, orduyu berbat edeceksiniz. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Hoca E-
fendi! orduya nifak sokuyorsun.. 

VEHBİ Ef. (Devamla) — Dur Emin Bey; 
Anzavur muvaffak olsaydı bunların hiç birisi 
gelmiyecekti. Emin olun efendiler . . . (Gürültü
ler, devam sesleri). Anzavur galip olsaydı hiç 
kimse gelmiyecekti. (Şiddetli gürültüler), (Or
duya kundak sokuyorsun sesleri). Efendim ordu
ya bir şey demedim. 

REİS — Rica ederim efendiler, sükûnetle 
dinleyiniz ve icabeden cevabı veriniz. 

VEHBİ Ef. (Devamla) — Maksat efendiler! 
bugün memura ihtiyacımız yok. Orduda fazla 
zabite ihtiyacımız yok demiyoruz ve diyoruz ki; 
şu halimizde, şu ihtiyacımız zamanında fazla 
kimseler kayırılmasın. Maksat budur. Yoksa is
tanbul'dan kimse gelmesin demiyoruz. Gelen 
hoş geldi, safa geldi. Fakat gelene arazi vere
lim, çift sürsün, gelen başka bir iş maksadiyle 
gelsin. Maksat budur. 

MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — Efen
diler, Meclisi Âlinizi işgal eden bu mesele pek 
nazik bir meseledir. Zannediyorum ki, bundan 
evvel de yine aynı meseleye temas edilmişti. Vu-
kubulan bir çok münakaşat ve müzakerat neti
cesinde meselenin ehemmiyeti, nezaketi Heyeti 
âliyenizce takdir edilerek hüsnü neticeye iktiran 
ettirilmiş idi. Aynı meselenin bugün tekrar mev-
zuubahis olması doğru değildir. 

Efendiler! Meclisi Âlinizin kıymetli zâbita
na ihtiyacı vardır. Ordularımız ve dahili memle
ketteki vezaifi askeriye için zâbitan elzemdir. 
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Halbuki Anadolu'da mevcut olan zâbitan mak
sadı temin edecek miktarda değildir. En kıymet
li zâbitanımız harbi umumî içinde muhtelif cep
helerde esir düşmüşlerdir ve bugüne kadar on
lar düşmanın zinciri esareti altında kalmışlardır. 
îşte istanbul'dan buraya gelen zâbitan, o kıy-
melti zâbitandır. 

Bir de alelıtlak herhangi bir zabit kabul edil
miş değildir. Belki İstanbul 'dan Anadolu 'ya ge
tirilen zâbitan daha evvelden takarrür ettiril
miş ve vücutlarına cidden ihtiyaç olduğu anla
şılmış ve ondan sonra buraya celbolunmuştur. 
Anzavur'un neticei muvaffakiyatina ifttjzar 
eden zâbitan varsa zaten kendiliğinden buraya 
gelmez ve gelemez. Binaenaleyh Anadolu'ya 
gelen ve sinei millete kendini atan ve orduya 
arzı hizmet eden kıymetli, namuslu, şerefli zâ
bitanımız hakkında burada ,beyanı mütalâa ve 
münakaşa yapmak doğru değildir ve bundan 
sarfınazar edilmesini cümlenizden rica ederim. 
(Bravo, doğru sesleri). Zâbitanın ademi lüzumu
na, ademi iktidarına dair söz söyliyeceğimize, 
zannediyorum bugün zabıtanın düşman karşı
sında bu dakikada ne suretle ifayi vazife et
tiklerini düşünmek daha münasiptir. Bu müna
sebetle .müsaade buyurursanız, arzu ederseniz -
çünkü bu mesele hakkında bir takrir gördüm -
Vaziyeti harbiye talep buyuruluyordu. 

REÎŞ — Müsaade buyuruluyor mu bu mesele 
kapansın? 'Söz alan (13) zat var. İzahatı kâfi 
görenler lütfen ellerini kadirsin . İzahat kâfi 
görülmüştür. 

2. — Kırşehir Mebusu Y<îhy<ı Galip Beyin, 
harekâtı harbiye hakkında Meclise malûmat veril
mesine dair takriri 

REİS — Yahya Galip Beyin bir takriri var 
okuyorum: 

Riyaseti Celileye 
Bugünün mühim meselesi harekâtı harbiyeye 

dair malûmat almaktan ibaret olduğunu anlıyo
rum. Binaenaleyh her türlü müzakerata terci-
han Reis Paşa Hazretlerinin hemen şimdi Mec
lise beyanatta bulunmasını müstaceliyetle tek
lif eylerim. 

10 Kânunusani ^337 
Kırşehir M!ebusu 
Yahya Galip 

J&USTAF AKEMAL Pş. (Ankara) — Müda-
faai afiliye YeMl'i Pevza Paşa Hazretleri Mâru
zâtta. bulunacaklar. Fakat müstacelen tenev
vür arzu buyurulduğu için hulasaten vaziyeti 
söyleyeyim. (Teşekkür ederiz sesleri). Malûmu 
â'lileri Yunanlılar Bursa cephesinde iki istika

metten taarruza geçmişlerdi. Biri Yenişehir -
Köprühisar - Bilecik istikameti, ikincisi İnegöl -
Nazifpaşa - Pazarcık - Taraklı ve cnuba doğru 
da Gediz'de Etem kuvveti, Uşak'.ta da Islâmköy 
istikametinde yine Yunan kıtaatıdır. Uşak'tan 
ilerliyen düşman kıtaatı İslâm köyünden ileri 
geçmemişlerdir. Gediz'de 300 kişi ile taarruz 
eden Etem püskürtülmüştür. Fakat yine orada 
bulunan kuvvetlerimizle karşı karşıyadır. Köp
rühisar mevkiinde düşman tevkif edilmişti. Ev
velâ tardedildi, sonra takviye aldı. Fakat yine 
binnetice tevkif edilmişti. Yalnız ilk beyana
tımda, bulunurken ..arz.ptmigt.im: Nazifpaga mev-
ziindeki kuvvetimizi düşman büyük kuvvetlerle 
ciddî tazyik altında bulundurmaktadır. Bu taz
yikin neticesi olmak üzere oradaki kuvvetimiz 
çekilmek mecburiyetinde kaldı. Oradaki kuv
vet denildiği zaman efendim gayet zayıf bir ta
rassut kuvveti olduğunu söylemek mecburiyetin
deyim. Çünkü malûmu âliniz vaziyeti askeriye
miz bu isyan münasebetiyle ve düşmanın daha 
evvel Uşak karşısında bazı tahgidatta bulun
ması dolayısiyle merkezi siklet Kütahya havali
sine inhisar etmiştir. Etem'in o tarafa iltihak 
etmesi itibariyle düşman bütün vaziyete vâkıf 
olmuştur. Binaenaleyh Nazifpaşa çiftliğindeki 
kuvvetin zâfı düşmanca malûm idi. Düşman o 
istikametten Karaköy'e kadar ilerledi. Tabii 
bunun şimalinde düşmana karşı kuvvet yetişti
rilmeğe çalışıldı. Fakat bu kuvvetlerin ancak 
İnönü'nde toplanabileceğini hesap ederek, par
ça parça/kaptırmamak için, İnönünde kuvvetler 
tahşidine başlanmıştı. Dün düşman İnönü civarın
daki mevzilerimize temas etti. Cepheden taarruz 
etti. Bu taarruz tevkif edildi. Sonra sol cenaha ta
arruz edildi, o taarruz da tevkif olundu. Bugün 
aynı mevazide muharebe cereyan etmektedir. 
Kuvvetlerimiz tamamen İnönü'nün şimalinde ve 
şarkında imtidat eden sırtlar üzerindedir. Düş
manın şimdiye kadar inkişaf eden ve doğrudan 
doğruya muharebeye iştirak eden kuvveti iki 
fırka kadardır. Bunun gerisinde daha bir Efzun 
fırkası tahmin edilmektedir Binaenaleyh bu 
dakikada aldığımız son rapora göre bu mevazi 
üzerinde gayet şiddetli muharebat cereyan etmek
tedir. (Allah muvaffakiyet versin sesleri) Neti
cesi tabii inkişaf ettikçe Feyzi Paşa Hazretleri 
izahatta bulunurlar.] 

CELÂLETTİN ARİF B. (Erzurum) — 
Efendim askerimizin muvaffakiyeti için bir dua 
yapılmasını teklif eylerim. 

REİS — Nusrat Efendi! askerimizin muzaf-
f eriyeti için dua yapılması teklif ediliyor. 

[Erzurum Mebusu Hoca Nusrat Efendi tara
fından kıraat edilen beliğ bir duayı müteakip 
celse on dakika tatil edildi.] 
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JKÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 3 sonra 

REÎS — Reisi sanı Celâleddin Arif Beyefendi 

KÂTÎPLER: Feyyaz Âli B. (Yozgad), Cevdet B. (Kütahya) 

REİS — Ekseriyet hasıl oldu. Celseyi açı
yorum. 

3. •—• Kastamonu Mebusu Doktor Suad Beyle 
rüfekasının, Meclis Heyiti Umumiye içtimalan-
nm on beş gün için haftada iki güne indirilme
sine dair takriri 

RElS — Rüfekadan doktor Suad ve Bolu 
Mebusu Fuad Beylerin bir takriri var okunacak: 

Riyaseti Celileye 
Bütçede kadro işlerini ait oldukları vekâlet

lerde icab edenlerle birlikte tetkik ve ihzar eyle
mek vazifesiyle on bir Heyeti tetkikiye teşekkül 
eylemişti. îşbu heyetler bugünden itibaren vazi
feye başlamışlarsa da nihayet on beş gün zarfında 
neticei mesailerini Heyeti Umumiyeye arzede-
ceklerinden dolayı bilâ ifatei zaman muntazaman 
çalışmaları lâzımdır. Ayni günde hem öğleden 
evvel encümenlerde, hem de öğleden sonra Heyeti 
Umumiyede çalışmaları deruhde ettikleri bu on 
beş günlük vazaifi sektedar edeceği gibi bunun 
tehiri halinde bütçe müzakeratınm teahhür et
mesi tabiidir. Bu sebeble önümüzdeki on beş güne 
münhasır olmak ve on beş gün sonra yine kelevvel 
içtimaat devam eylemek üzere haftada iki defa 
pazartesi ve perşembe günleri Heyeti Umumiye 
aktedilmesini ve diğer günlerde kadro vazaifiyle 
iştigal edilmesini teklif ederiz. 

10 Kânunusani 1337 
Kastamonu Mebusu Konya Mebusu £olu Mebusu 

Dr. Suad Musa Kâzım Dr. Fuad 

DOKTOR SUAD B. (Kastamonu) — Efen
dim malûmu Âliniz on bir vekâlet kadrolarının 
tetkikatmı yapabilmek için beşer kişiden mürek
kep elli beş kişilik bir Heyeti Tetkikiye intihap 
edilmişti. Meclisin tarzı mesaisine göre haftada 
mütemadiyen öğleden evvel burada ve öğleden 
sonra da Heyeti Umumiyede bulunmak mecburi
yeti karşısında bu işlerin lâyikiyle yapılamıyaea-
ğmı zannediyorum. Malûmu âlinizdir ki on beş 
,gün zarfında eğer -bu Heyeti Tetkikiyeye tevdi 
edilmiş olan vazaif ikmal edilib buraya gelmezse 
bugün 10 Kânunusani olduğuna göre sene ipti
dasına, yani marta kadar 1337 bütçesini buraya 
getirip tetkik etmeğe imkân hasıl olamaz ve 

bundan çıkacak neticede bizzarure yine o soneyi 
de aylık avanslar suretiyle geçirmiş olacağız ki 
esasen bu Heyeti Tetkikiyeleri intihap etmekteki 
maksat fevt olacaktır. Bu Heyeti Tetkikiyeye 
verilmiş olan vazaifi mühimmenin birincisi esas 

itibariyle bütçemizin bir takım masarifi za
ide ile kabaran miktarını haddi makule 
irca etmekten ibarettir. Buna muvaffak olduğu
muz takdirde bütçe açığını da kapatacağımız 
gibi, 1337 bütçesini de sene iptidasına yetiştire
rek bütçe ile tevdi edilen vazifeyi ifa etmiş (bu
lunacağız. Bunu yapabilmek ve yetiştirmek için 
zannediyorum ki bu dar zamanda hiç olmazsa bu 
on beş günün on gününde tetkikat yapmak lâzım 
gelecek. Bu on günde de öyle zannediyorum ki 
geceli gündüzlü çalışmağa ihtiyaç hasıl olacaktır. 
Bundan dolayı bendeniz teklif ediyorum; Heyeti 
Celile burada Heyeti umumiye halinde haftada iki 
defa içtima etsin. Diğer günlerde Heyetler bu tet-
kikatı ifa etsinler ve on beş gün nihayetinde mut
laka buraya getirsinler ve ondan sonra heyeti 
mecmuası üzerinde bütçe tetkikatmı yapalım 
ve salim bir esasa raptedelim. (Münasip sesleri). 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim bendeniz 
usulü müzakere hakkında arzedeceğim. Her gün 
saat birde ancak içtima edebiliyoruz. Zabıt hu
lâsası okunduktan sonra evrakı varideye başlı
yor, İlâmaşallah o günü bitirip geçip gidiyoruz. 
Rüzname hergün sırtındaki yükiyle geliyor, bek
liyor, bekliyor gidiyor. Bunun sebebi; evrakı 
varide meyanında takrir illetinin fazla sari ol
masıdır. Bendeniz arkadaşlarımdan rica edeceğim, 
her husus için bir takrir vermek doğru bir şey 
değildir. Ruznamede öyle kanun duruyor ki, 
bir krimı müzakere edilmiş, bir kısmı edilmemiş, 
öyle. kanunlar da ruznameye geçmemiş ki mem
lekette pek çok sefaletlerin önüne geçecek. 
Meselâ; memurin hakkında Şûrayi Devlet 
teşkili lâyihası vardır. Hükümetin teklifidir. 
Dahiliye, Adliye Encümenleri çıkardı. Hâlâ ruz
nameye girecek ve müzakere edilecek. Bunun 
mahpusu, mevkufu var. Bir kere kendi nefisleri
mize tatbik edelim, iki saat yok yere bizi hap-
setseler ne kadar müteessir oluruz? Binaenaleyh 
böyle bir çok kanunlar, günü olmadığı, hattâ 
zaman zaman ve zemini bulunmadığı halde 
okunan takrirler neticesinde Meclisin vakitleri 
zayi olup gidiyor. Bunun içirT lüzumlu, lüzum-
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suz takrirlerden vaz geçelim. Fedakârlık edelim. 

İkincisi Suat Bey biraderimizin teklifi; bu 
1336 bütçesi bütçe değildir. Sâl muhasebesi de
mektir. O sâl muhasebisini tetkike de imkân 
yoktur. Esasen bu 1337 bütçesi için hazırlana
cak bir kadro vardır. O hallolunmadıkça 1337 
bütçesi de sâl muhasebesi vaziyetine geçecektir. 
Binaenaleyh o tanzim edilmek lâzım olduğu gi
bi, demin Paşa Hazretlerinin verdiği izahattan 

anlıyoruz ki, Hükümet de fevkalâde meşgul. Biz bu 
rada müçtemi bulundukça bittabi her gün bütçe 
müzakeresinin ihtimaline binaen vekiller de bu
rada bulunmağa muztardır. Şu itibarla hem biz 
çalışmak ve hem de onları şu müşkül zamanda 
serbest bırakmak için haftada iki defa içtima 
gayet musip olur. Bendeniz de bunu teklif ediyo
rum. Bir de evrakı varide üzerine müzakereyi 
zannediyorum ki, biz burada ihdas ettik. Bunun 
üzerinde müzakere cereyan etmez. Ait olduğu 
daireye gider. Yalnız takrirler celsenin en 
sonunda okunur. O da gayet mühim ise okunur 
ve fevkalâde ahvalde onun üzerine müzakere 
edilir. Burası öyle hale geldi ki, takrir müzake-
sine memur bir Meclis halini aldı. Bu, doğru bir 
şey değildir. Yazıktır, kaybettiğimiz zamanlara. 

REİS — O halde efendim, Suat Beyin takri
rini reye koyuyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. On beş güne münhasır olmak üzere 
haftada iki defa içtima kabul edilmiştir. Pazar
tesi, perşembe günlerine ait olacaktır. 

4. — tzmit Mebusu Hamdi Namık Beyin, Es
kişehir'den avdeti münasebetiyle MecMse harp 
hakkında izahat vereceğine dair takriri 

REİS — İzmit Mebusu Hamdi Namık Bey 
bir takrir veriyorlar ve diyorlar ki ; dün gece 
Eskişehir'den geldim. Devam eden müsademat 
hakkında Heyeti Celile kabul buyurursa izahat 
ita edeyim. (Pekâlâ sesleri). Muvafık görenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Buyurun Hamdi Bey! 

HAMDİ NAMIK B. ( tzmit ) — Efendim 
bendenizi bu kürsüye sevkeden sebep, buraya 
geldiğim zaman işittiğim bazı şayiattır. Ben
deniz on gündenberi mezun bulunuyordum. Dün 
gece nısfılleyilden sonra buraya avdet ettim. 
Eskişehir'de büyük bir telâş ve heyecan olduğu
nu işittim. Halbuki bendeniz dün öğleden sonra 
alafranga saat bir buçukta hareket ettiğim hal
de Eskiehir'de değil bir heyecan mevcut olsun, 
hattâ mahsûs bile değildi. Ondan sonra olduysa 
bilmiyorum. O zamanlarda hiç bir telâş asarı 
yoktu. Efendiler bendeniz orada zâbitan ile 
ve hattâ efrat ile temas ettim ve hasbihal ettim. 
Hâdisata nüfuz ettim. İstihsal ettiğim neticei ka
naatime göre, vaziyetimizde mucibi endişe bir 
hal olmadığına kaniim. Gerçi son isyan dolayı-
siyle bir kısım kuvvetlerimizin şuraya buraya 
gönderilmesi suretiyle zayıf noktalarımızı keşfe
den düşman her ne suretle gerçi bir iki noktada 
biraz ilerlemiş işe de, katiyen bunun haizi ehem

miyet olmadığını Öğrendim. Zâbiıtanımızm ve 
efradımızın maneviyatı o kadar yüksektir ki bü
tün Eskişehir'den hareket eden zâbitan ve efrat, 
bir nefer kalıncaya kadar siperden çıkmryacak-
larını ahit ve misak etmişlerdir. (Alkışlar). 
ve kemali iftihar ile kasaturalarını bilemişlerdir 
ve bize temin ediyorlar ki üç güne kadar düş
mana katî darbeyi vuracağız diyorlar. Bilhassa 
yirmi dördüncü fırkanın iki alayı düşmana o 
kadar külli telefat verdirmiştir ki şosenin iki 
tarafından Yunan süvarileri naış halinde doludur. 
Binaenaleyh askerlerimiz hem adeden faik ve 
hem de maneviyat ve top itibariyle faiktir ve 
hattâ toplarımızın çapları itibariyle de faiktir 
ve zâbitan diyorlar k i ; Türk ordusu zabiti ol-
duğuğumuzu bu defa da ispat edeceğiz, çünkü 
aleyhimizde pek çok müfteriyat vardır. Güya 
memleket' kuvayi milliye ile kurtulurmuş, ordu 
ile kurtulmazmış, binaenaleyh bunu fiilen ispat 
edeceğiz, diyorlar, (Alkışlar). Efendiler; Cenabı 
Hakkın avn ve inayetiyle ve Peygamberi zişa-
nımızın inayeti ruhaniyesiyle askerlerimizin bu 
defa dahi galip geleceğine sizi sureti katiyede 
temin ederim (İnşaallah sesleri, muvaffakiyet 
Allahtan sesleri). 

9. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — TeskUâtı Emsiye Kamunu lâyihası ve 
Encümeni Mahsus mazbatası 

REİS — Efendim bugfün pazartesidir, Encü
meni Mahsus mazbatası müzakere edilecektir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim ben
denizin İrşat Encümenine dair bir takririm var
dı. (Modası geçti sesleri). 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim malûmu âdi
leri geçen defa Encümeni Mahsus mazbatasının 
idarî kısmının 14 ncü maddesi müzakere edil
mişti ve bunda vilâyet ve validen bahsolunuyor-
du. Nahiyeyi geçmiştik. Fakat bir kaç madde
yi encümene göndermiştik. Onlar hakkında arzı 
izahat edeceğim. Valiler Büyük Millet Meclisi
nin mümessili olacak ve fakat şûralarca intihap"' 
edilecek diye .bir takrir verilmişti ve o takrir 
de Heyeti Celilenizce nazarı dikkate almarak 
encümene gönderilmişti. Memleketimizin vazi
yeti hazırası ve bu usulün henüz tatbik edilmesi 
dolayısiyle teklif sahibi de bu teklifinden sarfı
nazar ettiği gibi, encümen de evvelki fikrinde 
ısrar ederek Heyeti Celileden tekrar on beşinci 
maddenin aynen kabulünü teklif ediyor ve bu 
münasebetiyle on altıncı madde - ki kazaya ait
tir - onun da matbuu veçhile kabulünü rica edi
yor. Bu maddeler hakkında müzakere cereyan 
etsin. Ondan sonra 18 inci maddeye geçeriz. 
17 nci madde evvelce kabul edilmişti. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Efendim 
hele şükür, şu Encümeni Mahsus mazbatasının 
müzakeresine başladık. Bütçeleri tetkik ede-
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eek heyet meyanında bendenizi, de intihap bu- I 
yurmuştunuz, Bugün vazifeye b^sfadık. (Allah 
muvaffak etsin sesleri). On bir bin liralık bir 
bütçe içinden beş hin lira bir tasarruf yapabil
dik. Sıhhiye bütçesine ne kadar çok para verilse 
azdır. Çünkü hayat meselesidir.. B.u»u Heyeti 
muhteremeniz takdir eder. öyle olduğu, halde * 
beş bin lira tasarruf yapabildik, O vasile ile, bir 
şey arzetmek istiyorum: Geçen gün hususi su
rette bütçeyi tetkik edecek heyet içtima, ettiği 
sırada arzetmiştim. Bütün tetkikatımız bu En
cümeni Mahsus mazbatasının çıkmasına vabeste* 
dir. Eğer bu Encümeni Mahsus mazbatası çık
mış olsaydı hidematı mahalliyeden' diye beşe 
bin ira yaptığım tenkihatı belki yedi bin lira 
yapardık. Onun için istirham ederim Heyeti 
âliyenizden, şu kararımızdan vaz geçmiyelim. 
Her şeye rağmen şu Encümeni Mahsus mazbata
sını çıkaralım, Başka suretle 1336 bütçesinin 
içinden çıkmak ihtimali yoktur. 1337 bütçesini, 
onu da biranevvel budayıp atalım, istirhamım 
budur efendim. 

NECİP B. (Ertuğrul) — Bendeniz bu E-ne-ü-
meni Mahsus mazbatasının bir noktasını tesbjt I 
edemediğimizi iddia edeceğim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Heyeti 
umumiyesi hakkında söz yok, maddeden bahse- | 
din. I 

NECÎP B. (Devamla) — işte bahsediyorum. | 
Elimize vilâyeti aldık, Malûmu âliniz, her- şeyin 
bir vahidi kıyasisi, cüzü ferdî ve bir maddei as
liyesi olur. Teşkilâta, teşkilâtı idareden başla- I 
nır. Meselâ rakam ele almak lâzımgeltrs© bir j 
iki^ üç, dört diyeceğiz, ondan sonra darp, tarh, 
taksim yapacağüz. Doğrudan doğruya hesaptan; 
tadat ve terkimden anlayanı bir adama bir ce
bir muadelesi verirseniz ne olur? 

Başka bi rmisal daha apredeyim: Bir bina ı 
yapmak için kerpiç:, kiremit ne ise mevaddı esa
siye alınır, Binamın saçağından başlamak, yık

mak için olur. Yapmak için temeHnde® başlanır. 
Memleket için temel, vahidi kıyası mm fert 
ne ise onu nazarı itibara almak ltasagelir. Bir 
köy kanunu gelecekmiş. Biz kanunu çıkarırsak 
eğer onda buna muarız nukat varsa, ne yapaca
ğız? Memleket teşkilâtında yukarıdan başlamak, 
eski sistemi ihya etmek d e l k t i r . Katiyen bu 
doğru değildir. Eski sistemdir. Meselâ ele bir 
kül geçer onu eczaya vilâyetlere, kazalara tak
sim eder. İste bu eski sistemdir. Hâkimiyeti 
Milüyeye doğru gitmek istiyoruz. Fakat ne ya
pacağımızı bilmiyoruz. Evvelâ vilâyetleri yok 
farz edelim, sonra elimizde kaza, köy kakyor. 
işte bu, eczadır. Bunları evvelemirde görelim 
ve bu cüzü fertleri cüzü tam haline getirmek 
için ne lazımsa, onu ikmal edelim. 

Bu yapacağımız ise, cüzü nakısı alıp cüzüta-
ma irca etmektir, 

BlR MEBUS^ — Ya ne yapmak lâzımdır? 
NECÎB B. (Devamla) — Köyden haklamak ' 
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lâzımdı, 

RİFAT B. (Tokad) — Öyle şeymi olur ca
nım sende! 

NECÎB B. (Devamla) — Arzettim. Pekâlâ 
öyle olmasın. Bu cüzü nakıs olan köyü ve kasa
bayı cüzütama getirmektir. Bu q vakit bir cüzü-
tam olmak için onun da bir kıvamı vardır. O 
kıvam nisap buluncaya kadar onu cem ve tevhit 
ederiz. Fakat bu cem ve tevhit meselesini de 
lüzumsuz döğümle.rle bağlarsak her halde akame
te müncer olur. Meselâ yukarıdan başlıyoruz. 
Livadan başlıyoruz. Pekâlâ kaza, nahiye bu ih
tiyaç nereden doğmuştur? Cüzütam yapmak 
için cüzü nakıs yaptıkmı ki, ona bir takım ilâve
ler ettikmi ki, cüzütamdan başlıyoruz? Böyle 
ihtiyaçtan tevellüt etmiyen teşkilâtlar, bağlar 
en nihayet kördüğüm olur, işlemez. Bendeni
zin kanaatim ca bilûmum teşkilâta eczayi ferdi-
yeden başlayalım, şimdi vilâyat bahsindeyiz, 
vilâyatı bitirelim, kazaya gelelim. Onu bitire
lim, nahiyeye girelim, köye girelim. Emin olu
nuz ki, hiç bir şey yapamıyacağız. Bu lâyihai 
kanuniyenin, baştan aşağı, yeniden hâkimiyeti 
milliye esasını gözetilecek surette, köyden baş
layarak o surette tertip edilmesi lâzımdır. Bunu 
teklif* ederim. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siirt) — Katiyen. 
NECÎB B. (Devamla) — Böyle kalırsa bir 

netice ve vâsıl olamıy a cağımızı arzederim, 
MUSTAFA SABRÎ Ef. (Siirt) — Heyeti 

umumiyesi hakkında söylüyorusunuz. Halbuki 
biz maddelere geçtik. 

NECÎB B. (Devamla) — Bendenizin kana
atim şu ki: Böyle bunu müzakere ederek itmam 
etsek bile tatbik eclemiyeeeğiz. Bir noktayı bile 
tesbit etmiş olmayız. Hepsini birden encümene 
havale etmek mi lâzım gelecek? Yeniden bir en
cümen mi teşkil edeceğiz? Ne yapacağız? Her 
halde bunu esaslı bir surette yeniden tetkik et
mek Heyeti Umumiyeye arzetmek lâzımgelir. 

REİS — Efendim, zannederim, Necib Beyin 
itirazatı heyeti umumiyesi hakkındadır. Halbuki 
heyeti umıımiyesinin müzakeresi bitmiştir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, maddelere 
geldik, Necib Beyin tekliflerine evvelce cevap 
verilmişti. Bu silsileyi takiben müzakere cere
yan etmişti. 

REİS — O halde on dördüncü maddeyi oku
yuş»^ 

MADDE 14. — Vilâyet Meclisi âzası meya-
nından icra âmiri olacak bir reis, ile muhtelif 
şuabatı idareye memur azadan teşekkül etmek 
üzere bir idare heyeti intihap eder. îcra salâhi-
veti daimî olan bu heyete aittir. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Söz isterim 
Reis Bey. 

REİS — iyi ama sırasında isteyiniz. 
TUNALI HÎLMÎ B. — Hayır efendim, kat

iyen. Bendeniz ilk defa söz istedim, işaret buyur-
madımz. 
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Beyler; müsaade buyururlarsa evvelemirde 

Vehbi Bey biraderimizden bir istirhamım var. 
Lütfen cevap versinler. Yeni intihap edilen âza-

yi kiram ile beraber Encümeni Mahsus inikat 
etti mi, etmedi mi? 

VEHBÎ B. (Karesi) — Etti efendim. Üç 
gün ilân ettik ve gelen zevat ile maddeleri orada 
müzakere ettik. 

TUNALI HİLMÎ B. (Bolu) — Bu takdim 
etmiş olduğum geçen günkü takrir zannedersem 
Heyeti Celilenizce baştan başa nazarı itibara 
alınmış ve Encümeni Mahsusa havale edilmişti 
Çünkü Eicümeni Mahsus on dördüncü maddeyi 
istirdat etmişti. Encümen bilemiyorum kendisi
ne havale edilen maddeyi okudu ve tetkik etti mi? 
Fakat sureti hususiyede istimzacıma göre Vehbi 
Bey biraderimiz maddeden ve bu takririmden 
bi haberdirler. Yalnız geçen sefer uzun uzadıya 
izahat vererek tasrihatta bulundum. Müsaade 
buyurur iseniz o izahatı muhtasaran izah edeyim 
(Hayır sesleri) On dördüncü maddede Reisi, 
şûrayi mahalli vilâyetin mahalli valisi demektir. 
On beşinci maddedeki merkezden gönderilen vali 
merkezin valisi demektir. Binaenaleyh bir post
ta iki derviş oturacak, bir tahtta iki padişah hü
küm sürecek. 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Belediye 
Reisi ile vali gibi bir sev olacak, fena mı? 

TUNALI HÎLMÎ B". (Devamla) — Bundan 
sonra müzakere kâfi görüldü. Bunlar geçen se
fer müzakere edildi ve o müzakere neticesinde 
bu takrir kabul edildi. Müsaadenizle okuyacağım: 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisan sahib) — 
Kabul etmedik. Madde encümene gitti. 

TONALI HÎLMÎ B. (Devamla) — Zabıt bu
radadır. Nazarı itibara alınması icabediyordu. 
Heyeti Celilenin nazarı itibara alınması kararı 
encümen tarafından icra edilir. Encümen ic
ra etmezse ve kabul etmezse ve fikrinde musir 
kalırsa istifa eder, usul budur. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisan sahib) — 
Heyeti Umumiyenindir salâhiyet. 

TUNALI HlLMİ B. (Devamla) — O halde 
müsaade buyurunuz. Benim burada tamamiyle 
•memleketimi müdafaa kabilinden fikrimi müda
faa etmek hakkı sarihimdir (Gürültüler) Sözümü 
lütfen kesmeyiniz arkadaşlar. Bu teşkilâtı Esa
siye Kanununun en dehşetli ve en tehlikeli bir 
maddesinde bulunuyoruz. Hamiyetinize, irfanı
nıza karşı izahatı mufassalaya ihtiyaç yoktur. 
Bir postta iki şeyh, bir tahtta iki padişah otura
maz. Bu böyledir beyim. 

ikincisi: O günde bir misal getirmiştim. Ben 
senelerden beri kuru ekmekle geçineyim, sonra 
benim önüme bir kuzu dolması, ertesi günü efen
dim bir baklava tepsisi ve bir tulum da • ayran 
getirseniz daha ertesi gün (İnna lillâh ve inna 
iliyehi raciüh). 

Allah bana nasip etsin ki milletim bana lanet 
etmesin. Ben bu maddeyi kabul ettiğim takdir

de emin olunuz ahfadım, evlâdım bana lanet 
edecektir. Efendiler, teklifi uzatmış olmamak 
için aynen okuyayım ki, iş kısa geçsin: 

«MADDE 14. — Vilâyet şûrası, azaları me-
yanından, vilâyetin hususi umurunu tedvir ve 
icra ile muvazzaf vekillerden mürekkep bir vilâ
yet divanı teşkil eyler. Mezkûr vekiller şube
lerinin umuru ile bir esasta olan Devlet umuru
nu dahi deruhte ve rüyet ederler. Divan Reijsi, 
Büyük Millet Meclisince munsap validir.» 

Evet ondan sonra on beşinci maddeye lüzum 
kalmaz efendiler. Binaenaleyh arkadaşlar istir
ham ederim, irfanınızın, vicdanınızın, hamiye
tinizin, her türlü rahmani varlığınızın bütün 
kuvvetini toplayarak meseleyi ona göre derpiş 
ediniz. 

REÎS — Encümen ne diyor bu fikir hak
kında? 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, Necib Bey 
biraderimiz cüzü fert esasını tuttu ve neticeye 
kadar cüzü fertten bahsetti. Bir şey anlayama
dım. Cüzü fert idariyi teşkil ettikten sonra üze
rine bina tesis edilmeli dediler. Ben böyle an
ladım. Burada cüzü fert vardır. On birinci mad
de göstermektedir. Cüzü ferde yalnız tertip sı-
rasiyle itiraz edebilirler. Bu itirazları vaktiyle 
varit olmuş, cevabı verilmiş ve reddedilmişti. 
Bu matbudur. Ona göre fikrinizi, muhakemenizi 
yürüte bilirsiniz. Efendiler, Köy Kanunu gelir, 
buna muhalif olursa o maddeleri derhal tayye
deriz. Çünkü bunu ona esas olmak üzere 
düşünüyoruz. Oradan gelen maddeleri buna göre 
tanzim edeceğiz. O bir lâyihadır. Bu bir esastır. 
Onun buna göre tanzim edilmek iktiza edeceği 
pek tabii bir şeydir. 

Hilmi Bey biraderimiz geçen defa da He
yeti aliyyenizin hissiyatını gıcıklayarak, mahallî 
valisi, vilâyet valisi diye iki vali meydana koy
dular ve hattâ bu galatı rüyetin neticesi idi ki 
Nafia Vekili Ömer Lûtf i Bey bir takrir verdiler, 
valilerin böyle iki tane olmasından ise vali, ma
hallinden^ Hükümeti merkeziyeyi temsil etmek 
üzere müütehap olsun ve burası tasdik etsin bu
yurdular. Bidayette arzettiğim mesele o idi. 
Hilmi Beyefendinin takriri de o münasebetle 
encümene gelmişti. Halbuki Beyler, burada Hil
mi Beyin takriri hakkiyle tetkik edilecek olursa 
görülüyor ki onun yanayakıla ve korkarak anlat
tıkları tehlike tamamen bunda vardır. Çünki 
bütün hidematı umumiyeyi de mahalline terket-
mek istiyorlar. Tekrar okuyayım, lütfen dinle
yiniz: (Vilâyet şûrası azaları meyanından vilâ
yetin hususi umurunu tedvir ve icra ile muvaz
zaf vekillerden mürekkep bir vilâyet divanı teşkil 
eyler. Mezkûr vekiller şubelerinin umurivle bir" 
esasta olan Devlet umurunu dahi deruhde ve rü
yet ederler. Divan reisi Büyük Millet Meclisince 
mansttp validir.) O kadar muğlak o kadar karı
şıktır ki umuru Devleti deruhde edecek Divan 
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reisi hem mahallî idarenin reisi olacak, hem Büyük 
Millet Meclisinin mümessili olacak. Şimdiki şi
kâyet ettiğimiz tarzın bir başka, alelacaip bir 
tarzı olacaktır. Teklif münasebetiyle bunu tekrar 
tavzih için kıymetli vakitlerinizi izaaya mecbur 
olacağım. Vali iki oluyor diyerek en ziyade zi
hinleri meşgul eden mesele budur. Vali yoktur 
ortada. 

TUNALI HÎLMl B. — Var, var, var. 
VEHBÎ B. (Devamla) — Bugün encümenler 

vardır. Encümenlerin reisleri vardır. Bu encü
menler mevcuttur. Fiilen bu teklif şu elimizdeki 
idare kısmı, memleketimiz mutlakiyetle idare 
edilseydi, memleketimiz mukayyet meşrutiyet ile 
idare edilseydi, Cumhuriyetle idare edilseydi, 
Komünistlik ile idare edilseydi, hepsinde memle
kete verilmesi lâzımgelen bir haktır. Bu okadar 
tabii haklardır ki bunda münakaşa bile caiz de
ğildir. Bir köyün idaresini o köylünün elinden 
nez edecek bir hak, bir mantık, bir vicdan yoktur. 
Binaenaleyh bu okadar basit bir tekliftir ve en 
basit bir idaredir. Memleket mutlakıyet ile idare 
edilseydi, memleketin ve milletin, vatanın selâ
meti için bu tarzı idareyi haiz idi. Vilâyete ver
diği vazaifi gördük. Burada bunu da alelıtlak 
vermiyoruz. Bizim burada tanzim edeceğimiz ka-
vanın dairesinde ted\ır etmek üzere vermiyoruz. 

MESUT B. (Karahisarışarki) — O halde 
muhtariyeti tamme kalmıyor. 

VEHBÎ B. Karesi) "— Elbette, muhtariyeti tam-
meyi kaldırdık. Bizim burada tanzim edeceğimiz 
kavanin dahilinde onlar hareket edecekler ve ken
dilerine terk ettiğimiz hidematı o suretle tedvir 
edecekler. Ben bunu düşünürken-ikinci valinin 
nereden çıktığına hiç bir türlü akıl erdiremiyo
rum. Nasıl memlekette belediye reisi ile vali hiç 
bir zaman memlekette iki vali olduğunu hatıra 
getiremezse bu da ayni öyledir ve onlara daha 
ziyade istiklâl vermek taraftarı oluyor ve tabii
dir ki olacaktır, gayri mantıki bir vaziyet devam 
edemiyecektir. Cemaatı mahalliye de mahallî ka
nunlar mucibince serbestii' hareketini muhafaza 
edecektir. ' ^ 

Bu, pek tabiidir ve şayet icab eden nukatta 
takyit etmek iktiza ediyorsa o da, idarei vilâyet 
kanunu gelecektir, orada takyit edilebilir. Bu 
madde üzerine zannediyorum ki bu kadar uzun 
düşünceye lüzum yoktur (Müzakere kâfi sesleri). 

RE IS —• Müzakerenin kifayetine dair bir tak
rir vardır. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Yakın bir za
manda bir karar verilmişti ki mümkün olabildiği 
kadar, herkes söyleyebildiği kadar söylesin ve ki
fayet takriri verilmesin. Bu memleketin temeli 
değiştiriliyor, gayetle büyük ve mühim bir vazi-
Üe ve gayetle derin bir cemiyet meselesi karşı
sındayız. 

REİS — Şimdi efendim müzakerenin kifaye
tine dair rey vermiyecek olursanız Meclisi Âlinin 
reyine göre hareket edeceğimiz tabii değil mi! 

TUNALI HİLMÎ B. — Bendeniz iki kelime 
ile meseleyi izah etmek isterim. 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler ellerini 
kaldırsın. O halde efendim Hilmi Beyin takririni 
okuyacağız. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
«Vilâyet şûrası» azaları meyanından vilâye

tin hususi umurunu tedvir ve icra ile muvazzaf 
vekillerden mürekkep «Bir vilâyet divanı» teşkil 
eyler mezkûr vekiller şubelerin umuriyle bir esas
ta olan Devlet umurunu dahi deruhde ve rüyet 
ederler. «Divan reisi» Büyük Millet Meclisince 
mansup validir. 

Bolu Mebusu 
Tunalı Hilmi 

RE t S — Efendim bu takriri kabul edenler) 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi. O halde efen
dim on dördüncü maddeyi aynen olduğu gibi 
reye koyuyorum. 

Madde 14. — Vilâyet şûrası âzası meyanından 
icra âmiri olacak bir reis ile muhtelif şuabatı 
idareye memur azadan teşekkül etmek üzere bir 
idare heyeti intihap eder. îcra salâhiyeti daimî 
olan bu heyete aittir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın. kabul edildi efendim. 

Madde 15. — Vilâyette Büyük Millet Mecli
sinin vekili ve mümessili olmak üzere vali bulu
nur. Vali, Büyük Millet Meclisi Hükümeti tara
fından tâyin olunup vazifesi Devletin umumî ve 
müşterek vazaifini rüyet etmektir. Vali yalnız 
Devletin umumî vazaifi ile mahallî vazaif ara
sında tearuz vukuunda müdahale eder. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Vilâyetler umumi
yetle sancak haline ifrağ edildi. Buraya muta
sarrıf kelimesinin ilâvesi lâzımdır. (Mutasarrıf 
yok sesleri) Bu yaptığımız kanunda her hal ve 
kârda buraya bir mutasarrıf kelimesinin ilâve 
edilmesi şarttır. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Madde on beş 
sarf ve nahiv ve mantık hatalariyle doludur. 
ikincisi sefirlerin, elçilerin diğer bir unvanı olan 
(Mümessil) kelimesi gibi bir kelimenin burada 
kullanılması gibi bir hatayı siyasii fahiş mev
cuttur. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendim 
cidden nazik bir noktaya basıldı. Bendeniz de 
bir valinin sıfatı hakkında bir iki söz söy-
liyeceğim : Millet Meclisinin vekili de
mek, Millet Meclisinin yapacağı şeyi yap
mak demektir. Halbuki bu zat Millet Mec
lisinin memurudur. O sıfatla tâyin olunur. Bina
enaleyh (Mümessili) yerine (Millet Meclisinin 
memuru) suretiyle tashihi münasiptir. (Vekil ve 
mümessil olmak üzere) denecek yerde (Memuru 
olmak) demek lâzımdır. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarısahip) — 
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Encümen kabul eder. 

Dr. ABİDİN B. (Lâzistan) — Arkadaşlar, 
bendeniz on dördüncü madde aynen kabul edil
dikten sonra Hüseyin Avni Beyin fikrindeyim. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — El kaldıran kimdi; 
kabul.eden kimdi? (Siz burada uyuyordunuz ses
leri). 

Dr. ABİDİN B. (Devamla) — Onun için 
on beşinci maddeye geçtik, kabul edilmeseydi 
tabii bendeniz de kıyamet koparacaktım. Ben de 
şimdi on beşinci maddenin, Hüseyin Avni Beyin 
tashih ettiği gibi kabulünü rica ederim. Maama-
fih Hilmi Bey biraderimizin daima bir büyüklük 
sıfatı vardır ve bu büyüklük hakkını bize hiç 
vermiyor ve vermemek • istiyor. Maamafih yine 
ruhunda bir büyük meşrutiyet olduğunu tahmin 
ettiğim arkadaşım tekrar istibdada rücu etmeğe, 
köylüyü ihya ememeğe, yani' köylünün hakkını 
buradan vermemeğe çalışıyor. Burada bağrıyor. 
llica ederim; biz köylüyü ihya etmeliyiz ve bu 
maksatla buraya toplandık. Köylüye hak verelim 
ye bu maddenin (Memur) kelimesinin ilâvesiyle 
\abulüııü rica ederim. 

DOKTOR SUAT) B. (Kastamonu) — Efen
dim Encümeni Mahsus mazbatasiyle yad ettiği
miz' bu' büyük mevadm heyeti mecmuasının, zan
nederim ki bu 14 ucu lf) nci maddeleri, ruhunu 
temsil ediyor. 14 ncii maddeyi tamamen ve ay
nen kabul ettikten sonra on beşinci maddeyi de 
aynen kabul etmek zaruret hükmündedir. Bi
naenaleyh idarei mahall iyeye terkedilmiş olan 
vezaifin tedviri için idare heyeti içlerinden biri
sini âmir olarak kabul ettikten sonra, idarei 
nahalliyeye tevdi edibuiyerek merkezde alıko
nulması, arzu edilmiş olan Adliye, Maliye, 
askeriye ve inzibata müteallik hususatı merkez
den gönderilecek olan zat idare edecek ki mü
messil mahiyetindedir. Maksat onun orada ba
dema iktisap edeceği .sıfat demek değildir. Mak
sat onun oraya sureti şevkini göstermek için 
irae edilmiş bir tâbirdir. Zannederim onun 
orada ismi doğrudan doğruya vali olacaktır. 
Ve tevehhüm ettikleri gibi her vilâyette iki tane 
vali. olmıyacaktır, valilerin vezaifi tedahül ede
cek dfeğiidir. Tamamen vazifeleri ayrıdır. Me
selâ : Umuru idaresi merkeze bırakılmış husu-
satı vaii idare edecek, mahalline terkedilmiş 
olan vezaif, bir mümessilin, bir âmirin tahtı ida
resinde olarak sevk ve idare edilecektir. Bu su
retle ikisinin vezaifi tamamen ayrıdır ve birbi
rine tedahül vukua gelmez. Bu bizim şimdi 
fc3bit etmek istediğimiz mevat doğruran doğru
ya1 mevadı esasiyedir. Bu ancak takip edeceği
miz istikameti gösterir. Yoksa bizim bundan 
sonra göstermemiz lâzımgelen en büyük hüner ve 
marifet, bu mevada taallûk eden nizamat ve 
kavânini tedvin etmektedir. Biz onda da ümit 
ettiğimiz gibi inşallah muvaffak olursak, veza
ifi mahalliye ile vezaifi umumiye muntazam bir 

tarzda, yekdiğerini ihlâl etmeksizin muntazam 
bir ahenkle işler. Bunlar, üzerinde çok İsrar 
etmeğe değer bir şey değildir. Aynen kabul et
melidir. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Hükümet, mahalli ve
zaif ile Devletin umumî ve müşterek vezaifine 
ve onların iltisak peyda ettiği noktalara neza
ret edecektir. Şimdi burada efendim arkadaş
larımız yalnız vekil ve mümessil kelimesine iti
raz buyurdular. Siz bilirsiniz, memur da diye
bilirsiniz. Bunun mazbatasını malûmu âlileri
dir ki, Soysallı zade Suphi Bey yazmıştı. Hilmi 
Bey biraderimiz her nedense ona hücum etmek
ten bir zevk alır. Onun için daima sarf ve nahiv 
kaidelerini tenkit eder. 

Mümessil tabirine gelince; valiler bugün 
dahi evvelki tarzda nezaretlerin, vilâyetlerde 
bir mümessilidir. Bu kanunda mevcuttur.. Va
liler h«r nezaretin vilâyetlerde vekil ve mümes
silidir. Şimdi sıfatı icraiye doğrudan doğruya 
Meclisin şahsiyeti maneviyesmde temerküz et
tiği içindir ki, valiler, Büyük Millet Meclisi
nin vekil ve mümessili tarzında kabul edilmiş
tir. Siz buraya (Büyük Millet Meclisinin me
murudur) dersiniz, fakat temsil etmez. Vilâyet
lerde valiler bugüne kadar mümessili yegâne 
olarak bulunuyorlar. Bundan sonra da öyle ol
mak zarureti-vardır. Onun için biz bunu teklif 
ettik. Siz isterseniz kabul ediniz, isterseniz de
ğiştiriniz. 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair takrir 
vardır. , 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim; tâyin edilecek vali vilâyette Büyük Millet 
Meclisinin vekili ve mümessili olacaktır. Bu 
valiyi Büyük Millet Meclisinin Hükümeti tâyin 
edecek. Şu halde Hükümetin .tâyin ettiği vali, 
Meclisin nasıl mümessili olur? Meclis tâyin ede
cek ise Büyük Millet Meclisinin mümessili, veki
li denilmelidir. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Sırrı Bey pek mu
vafık söylüyor. Meclis tâyin etmelidir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim; Meclisin 
şimdiye kadar daima arasıra münakaşasını yap
tığı bir mesele vardır ki ; bu da Heyeti Vekile 
ayrı bir Hükümet vaziyetinde midir? yoksa 
Meclisin vekillerinden ibaret midir? Heyeti Ve
kile meselesi, yani bu noktanin her halde halli 
zarureti hâsıl olacaktır. Heyeti Vekile kabine 
vaziyetinde ise Hükümetin vekilidir. Yok He
yeti Vekile icra Vekillerinden ibaret ise - ki 
bunu kabul etmiştir - oraya gidecek vali Mec
lisin vekili olarak telakki edilmek zarureti hâ
sıl olur.-Binaenaleyh biz bu tarzda kabul ediyo
ruz. Eğer siz Hükümetin vekili olarak kabul 
etmiş olursanız hukukunuzdan biraz daha feda 
etmiş olursunuz. 

. REİS — Müzakerenin kifayetine dair takrir 
var. Kâfi görenler ellerini kaldırsın. Müzakere 
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kâfi görüldü. Takrirler var okunacak: 

Riyaseti Celileye 
On beşinci maddenin berveçhi âti tadilini 

teklif ederim: Vilâyette Büyük Millet Meclisi 
tarafından mensup bir vali bulunur. 

Konya Mebusu 
Musa Kâzım 

. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
15 nci maddenin şu suretle tadilini teklif 

ederim: . 
Madde 15. — Vilâyette Büyük Millet Mec

lisinin memuru olmak üzere vali bulunur. Va
li, Büyük Millet Meclisi Hükümeti tarafından 
tâyin olunup vazifesi, Devletin umumî ve müş
terek vezaifini rüyet etmektir1. Vali yalnız 
Devletin umumî vezaifi ile mahalli vezaif ara
sında taaruz vukuunda müdahale eder. 

Erzurum Mebusu 
Hüseyin Avni 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Rica edi
yoruz Hüseyin Avni Beyden takririni geri al
sınlar. Çünkü Vehbi Bey izah ettiler. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Meclisin 
arasına arzediniz efendim, Meclis isterse kabul 
eder. Yalnız vekil ve mümessil yerine memur ta
birini teklif ediyorum. 

REİS — Hüseyin Avni Beyin teklifini reye 
koyuyorum. Bu takriri kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Kabul olunmadı, 

(Konya Mebusu Musa Kâzım Efendinin tak
riri tekrar okundu). 

VEHBİ B. (Karesi) — Bundan anlaşılıyor ki 
efendini; Büyük Millet Meclisi valiyi intihap 
edecektir. Maksat budur. Zannederim şu mad
deden bu netice çıkar, tatbikat itibariyle memle
kette bir teşevvüş, bir buhran meydana getir
mekten başka bir şey hâsıl etmez. Düşününüz ki 
Konyaya vali tâyin ettiniz. Efendi Hazretleri
nin dairei intihabiyelerine gönderileceği için 
tekrar kendi arkadaşları arasında itilâfı ef
kâr hâsıl edemiyecektir. Sonra biz beşeriyetten 
insilâp ederek buraya gelmedik. Bu, bin türlü 
cereyanlara meydan verecektir. Katiyen kabili 
tatbik bir keyfiyet değildir. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — İçtihat kapusu 
açıktır. Herkes içtihadını söyler. Analarında iti
lâf hâsıl olur. 

REİS -— Musa Kâzım Efendi 15 nci madde
nin birinci fıkrasının okunduğu veçhile tebdilini 
istiyor. 

Kabul edenler el kaldırsın. Kabul edil
medi efendim. Suat Beyin takriri vardır. 
Birinci fıkrasını değirmi Suat Bey? Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul olunmadı efendim, 
O halde maddeyi olduğu gibi reye koyuyorum. 

Madde 15. — Vilâyette Büyük Millet Mecli
sinin vekili ve mümessili olmak üzere vali biı-
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lunur. Vali Büyük Millet Meclisi Hükümeti 
tarafından tâyin olunup vazifesi Devletin 
umumî ve müşterek vezaifini rüyet etmektir. 
Vali yalnız Devletin umumî vezaifi ile mahalli 
vezaifi arasında taaruz vukuunda müdahale 
eder. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
(Kabul sesleri) mühim bir meseledir. Eller kalk
sın göremiyorum. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Sarf ve nahiv 
hatalariyle beraber. 

REİS — Onları lütfen izah ve tashih edecek 
bir takrir ita buyurabilirdiniz. 

Madde 16. — Kaza yalnız idari kaza ve in
zibati bir cüzü. olup manevi şahsiyeti haiz de
ğildir. İdaresi Büyük Millet Meclisi Hükümeti 
tarafından mansup ve valinin emri altında bir 
kaymakama mevdudur. 

REİS — Bu madde hakkında söz istiyen var 
mı? 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim maz
bata muharriri izah buyursunlar, bizzat bende
niz biraz tenevvür etmek istiyorum. 

NECİP B. (Ertuğrul) — Aynen vilâyette 
arzettiğim gibi doğrudan doğruya bir kaza geli
yor. Bu kaza nereden çıkmıştır, nereden geliyor, 
nereye gidiyor? Evvelâ bir kere kaza, idare ve 
inzibatı havi bir cüzüdür ve şahsiyeti mâneviye-
si yoktur. Bunu anlamıyorum. İsmi mânâsız 
kalır. Kaza ismen de, cismen de manasızdır. Ev
velâ ismen manasızdır, çünkü kaza salâhiyeti 
kalmıyor kendisinde. ' Sonra cismen de manasız 
olmak için kaç nahiyeden mürekkep ve onun 
doğrudan doğruya vilâyete merbut olmasmda ne 
mahzur görmüş de kazaya sokulmuş ? Bunu bil
miyoruz. Her halde bunun ne gibi ihtiyaçtan te
vellüt ettiğini encümenin izah etmesi lâzımgelir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, kazanın ne
reden çıktığını sordular. Kaza on birinci mad
deden çıktı. Bir memleketin teşkilâtı idariyesin-
de cüzütammı idari olarak nahiyeyi kabul ettik
ten sonra bittabi onun fevkinde olarak vilâyetin 
şahsiyeti mâneviyesini kabul ettik ve aralıkta 
idari ve inzibati esası haiz olmak üzere bir ka
deme mevcuttur ki o da kazadır, bir gün gelir ki 
o da kalkar, bunun taraftarı yalnız bugünkü 
teşkilât itibariyle kazalar kalmıştır. Kazalarda 
bir meclisi umumî ve bir meclisi mahallî yoktur. 
Kazalar yalnız mahallî idareyi ve inzibat 
dairesini ve idarei umumiyei devlete ait bazı 
devairi muhtevi olacaktır. Yoksa şahsiyeti mâne-
viyesi olarak mahallî bir mevcudiyeti yoktur ve 
bundan ibarettir. Memleketimizin bugünkü vüs
ati dolayısiyle kaza dairelerinin kaldırılması
nın imkânı olmadığını anladık, onun için ipka 
ettik. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) — 
Kaza merkezi aynı zamanda bir de nahiye mer
kezidir. 
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VEHBİ B. (Karesi) — O tabii, yani kaza na-

miyle bir mevcudiyeti mâneviyesi yoktur. 
NECÎP B. (Ertuğrul) — Ne için kaza olu

yor? 
VEHBÎ B. (Karesi) — Bugüne kadar kaza 

olduğu için. Kaza ismi manen tasavvur edilerek 
verilmiş değil, zaten alem olmuştur. Onu kaldı-
rıpta halkın dilini başka bir isme alıştırmakta 
bir faidei maddiye ve mâneviye yoktur. Halka 
yeniden bir isim öğretmektense mevcut ismi ip
ka etmekte bir mahzur yoktur. Kaza budur. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendim 
bunda bir cihet nazarı dikkatimi celbediyor. 

«Kaza yalnız idari ve inzibati bir cüzü olup 
mânevi şahsiyeti haiz değildir» demekten ise 
«mânevi şahsiyeti nahiyesinde temerküz eder» 
haline ifrağını istirham ediyorum. Şahsiyeti mâ-
neviyeyi haiz olmamak ihtimali yoktur. O, ken
di nahiyesinde temerküz eder. Çünkü onun na
hiyelerinde var ya bu sıfat, bu şahsiyeti mânevi
ye? Bu suretle tashihini istirham ediyorum. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim bu, varit 
değildir. Hüseyin Avni Bey biraderimizin tek
lifleri . . . Kaza deyince hasabayı hatırlarsak 
bu varittir. Fakat kaza deyince köyleriyle, na-
hiyeleriyle, şimdiki şekildeki daireleriyle na
hiyelerin heyeti umumiyesi hatıra gelirse bu, 
varit değildir. O halde her köy için de, her na
hiye için de bu kaydi koymak lâzımgelir. Ka
za. heyeti umumiyesinin namıdır. Halbuki ka
saba için ayrıca bir madde konulmuştur, Yirmi 
ikinci maddede «Nahiye, bir veya bir kaç köy
den mürekkep olduğu gibi bir kasaba da bir 
nahiyedir» deniliyor. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Kaza da 
nahiyedir. 

VEHBÎ B. (Devamla) — Müsaade buyuru
nuz. Hâlâ o nokta fikrinize ilişmiş. Kaza denilin
ce ve dedikten sonra «idari ve inzibati bir cüzü 
olup nahiye bunda mündemiçtir» desek, mevcut 
bir kazayı bir nahiye yapmış olacağız. Halbuki 
kaza bugün yine kazadır. Bugünkü gözümüzün 
önünde bulunan kazalar kazadır. Heyeti umumi
yesi itibariyle, bilfarz Uşak kazası diyince, nefsi 
kasabaya intikal olunur. Böyle değildir. Her 
köy onlara ^dâhildir. Onun kırları da ona dâhil
dir. 

HÜSEYÎN AVNÎ B. ( Erzurum ) — Bunun 
şahsiyeti mâneviyesi nerededir? 

VEHBÎ B. (Karesi) — Onun heyeti umumi
yesinin şahsiyeti mâneviyesi yoktur, nahiyele
rin vardır. Merkez kasabasının şahsiyeti mâne
viyesi vardır. Fakat kaza unvanı altmdaki dai
renin şahsiyeti mâneviyesi yoktur. Maksat bunu 
göstermek lâzımdır. Zatı âlinizin dediğini kabul 
edersek tahdit etmiş oluruz. O vakit bütün ka
zayı bir nahiye haline ifrağ etmiş oluruz ki 
mahzurludur. 

TUNALI HİLMÎ B. (Bolu) — Vehbi Beye-
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fendi! kaza kaç nahiyeden terekküp edecek? 
Vüsati ne derece olacak? 

VEHBÎ B. (Devamla) —Zannederim müta-
akip mevat nazarı mütalâadan geçirilmiştir. 
Bu mevat nazarı dikkatten geçirildikten sonra 
kaç nahiyeden ibaret olduğuna kendisi cevap 
verebilir. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Bendeniz ge
çende teklif etmiştim ki bu madde diğer madde
lerden sonra müzakere edilmelidir, şimdi bizi 
tasdik ettiniz. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Şahsiyeti mânevi-
yeyi izah buyuracaktınız. 

Dr. SUAT B. (Kastamonu) — Malûmu âli-
nizdir ki bu teşkilâtta nahiye ile liva arasında 
bir kaza kademesi vardır. Bu kaza kademesinin 
şahsiyeti mâneviyeyi haiz olmaması, bu kanu
nun ihtiva ettiği ruh ve mâna icabatından oldu
ğu için şahsiyeti mâneviyeyi haiz olmıyacaktır. 
Eğer kaza teşkilâtı büsbütün lâğvedilecek olur
sa, her vilâyetin hududu dâhilinde pek çok na
hiyeler teşkil etmek pek tabii olduğu için, onla
rın arasındaki idari ve inzibati mesaili yekdi
ğerine isale imkân yoktur. Onun içindir ki en
cümen mazbatasında zannederim bu ayrı bir 
madde olarak dercedilmiştir ve bendeniz de bu
nu pek muhik olarak telâkki ederim. Encümen 
bu vazifeyi maddede lâyikiyle sarih bir surette 
tetkik etmek için bendeniz berveçhi âti bir teklif 
yapıyorum. «Kaza idari ve inzibati bir cüzü 
olup mânevi şahsiyeti yoktur. Ancak nahiyeler
le vilâyetler arasındaki münasebat ve muamelâtı 
tavsil eder. İdaresi valinin tahtı emrinde bir 
kaymakama mevdudur.» Bu suretle nahiyeler ile 
vilâyetler arasındaki münasebatı idari ve inzi
batiyi tavsil edecek bir şey olacaktır ki Hükü
meti merkeziyeye tevdi edilmiş olan inzibat mua
melâtını uzak yakın tekmil vilâyetlerde mun
tazam bir surette sevk ve idare etmek için kaza 
teşkilâtına behemehal ihtiyaç vardır, olmadığı 
takdirde nahiyeleri vilâyetlerle idare etmek ka
bil değildir. 

MESUT B. (Karahisan Şarkî) — Bendeniz 
de Suat Beyin fikrine iştirak ediyorum. 

REÎS — Ekseriyet kalmadı, reye koyamıya-
cağım efendim. Rey verileceği zamanda ekseri
yet olması lâzımdır. On altıncı maddenin müza
keresini kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Kâfi 
görüldü. Bu madde Hakkında takrir veren var 
mı? Bu bapta bir takrir vardır. Okuyunuz: 

Riyaseti Celileye 
On altıncı maddenin berveçhi âti tadilini 

teklif ederim: 
MADDE 16 — Kaza yalnız idari ve inzibati 

bir cüzü olup mânevi şahsiyeti yoktur. Ancak 
nahiyelerle vilâyetler arasındaki muamelâtı ve 
münasebatı tavsil eder. İdaresi valinin tahtı »em-
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,,.rjndo bir kaymakama mevdudur. 

Kastamonu Mebusu 
Dr. Suad 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) — 
O salâhiyet olamaz, kırtasiyecilik olur. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. On altıncı maddenin de 

encümenin teklifi veçhile kabulünün reye vazını 
teklif ederiz. 

Konya Mebusu Konya Mebusu 
Rifat Kâzım Hüsnü 

. VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, bu Suat B. 
biraderimizin teklifleri nahiyenin şahsiyeti mâ-
neviyesini az çok haleldar edecek bir vaziyette
dir. Bu teşkilâtı esasiye; mahallî idarelerini 
mümkün mertebe masraf yapabilecek bir tarz
da muhtar bırakmak vaziyetini ihdas eder. Hal
buki eğer kaymakamları nahiyelerin bütçelerine 
ve sairesine karıştırtacak olursak onlar vasıta-
siyle muhabere yapmak zarureti olacaktır, O 
ise bugünkü vaziyetten başka bir sev olamaz. 

MESUT, B. (KarahİsanşarkiV— O halde 
kaymakama lüzum kalmaz. 

VEHBÎ B.'"'(Karesi) — Kazaya niçin lüzum 
kalmasın? Biz onlara bir çok vazaif bıraktık. 
Bu vazaif i ifa etseler ve inzibatı temin etseler-
pek çok iş görürler. Zaten yuka.rıki maddelerde 
valileri, mahallî idarelerde yalnız nazır vaziyetin
de, yani karşıdan bakıcı, onların vaziyetini tet
kik edici ve gördüklerini merkezi Hükümete bil
dirici vaziyetinde kabul ettik. Burada da ka
za kaymakamları; şahsiyeti mâneviyesi olmayan 
bir cüzü idarenin bir inzibat memurudur. Bu
nun .mahallî vezaii'e müdahalesi katiyen doğ
ru değildir. Bir gün gelecektir ki, öyle ümit ve 
öyle tahmin ederiz ki, memleketimizde bu kanu
nun. netayici müsmiresinden olarak irfan ve 
terakkiyat ilerlediği zaman bu kazalar da orta
dan tamamen kalkacaktır. Onun için kayma
kamları tavsil etmek doğru değildir. Şayet lü
zum görürseniz Idarei Mahalliye Kanunu, Köy 
Kanunu gelecek, ihtiyaç hissedilir.se o zaman dü
şünelim. Şimdiden takyit etmiyelim efendim. 

'REÎS — Bir takrir daha vardır, okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
Vilâyetlerin biraz küçük, nahiyelerin biraz 

büyük yapılarak kazanın kaldırılmasını teklif 
eylerim. Zira ara. yerde bir düğüm ve ukde ola
cak, kırtasiyeciliğe sebebiyet verecek, eski siste
min bir mikrobu mahiyetinde bulunacaktır. 

Ertuğrul Mebusu 
Necip 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, nahiye hak-
kiyle tasavvur edildikten sonra ,bu teklife hacet 
kalmaz. Bugün bizim düşündüğümüz suni na
hiyeler teşkil etmek değildir. Memleketin ihtiya
cından doğan vaziyeti tesbit etmektir. O da 
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i büyücek köyler yahut bir iki köyü bir .a. ray a. ge-
j ti'rerek yapabilecekleri işleri kendilerine yaptır

maktır. Vilâyetleri küçültmek bahsine gelince; 
vilâyetlere tevdi ettiğimiz vezaif o kadar mü
him ve memleket o kadar fakir ki onları hak-
kiyle tasarrufa riayet edebilmek' şartiyle yapa-
bilirlerse ne âlâ. Nitekim kaza masrafını kendi
si verecektir. Şurada Eskişehir gözümüzün önün
de, en zengin ve Anadolu'nun en mamur bir 
mmtakasıdır. İdarei mahalliye varidatı bugün
kü şekli ile kendisini idare edemiyor. Kütahya 
keza. Halbuki bunlardan daha ufak vilâyet teş
kil ettiğimiz zaman vilâyet değil, vilâyet oyun
cağı olur, hiç bir iş göremez. 

REİS — Efendim, reye koyuyorum. Kaza
nın lâğvini mutazammm olan Necip Beyin tek
lifi vardır. Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edilmedi efendim. Doktor Suat Be
yin bir teklifi vardır. (Tekrar okundu). Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmedi 
efendim. Maddenin aslını reye koyuyorum. Ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edildi efendim. On sekizinci madde okunacak. 

MADDE 18. — Nahiyenin bir meclisi, bir 
idare heyeti ve bir de müdürü vardır. 

REİS — On sekizinci madde hakkında söz 
sövlivecek var mıf 

' TUNALI HİLMİ B. • (Bolu) — Efendim, 
zannırnea bu, on yedinci maddenin esasına ta
allûk eder. Tayymı teklif ediyorum. 

REİS — Efendim, bu madde hakkında baş
ka söz söyliyeeek yok mu? (Yok sesleri). 

Riyaseti Celileye 
Malûmu ilâm esasnıca mürettep 18 nci mad

denin tavvmı teklif ederim.-
Bolu. 

Tunalı Hilmi 
(Ret, ret sesleri). 

REİS — Bu takriri kabul buyuranlar lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmemiştir efendim. 

/VEHBİ B. (Karesi) Burada yalnız bir 
şey arzedceeğim. Şûra kabul ettiniz, nazarı dik
katinize vazediyorum. 

(Nahiyenin şûrası bir idare heyeti, bir de mü
dürü var). 

- RE IS — (Meclisin) şûraya tahvili... Madde
yi o suretle kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmedi. 

MADDE 19. — Nahiye şûrası, nahiye hal
kınca doğrudan doğruya müııtehip azadan terek
küp eder. 

. TITNALI HİLMİ B. (Bolu) — On üçüncü 
maddede intihaptan balı solunabilir <mxi oluna
maz mıf vesilesiyle bendenize karşı bir itiraz vâ
ki olmuştu ki, şûradan şûraya esasından bah
sederken burada bundan bahsedilemez, en so
nunda bahsolunur denilmişti. O esnada arzet-
nıiştim ki; intihaptan bahseden, ben değil siz 
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idiniz. Zira ben temsilden bahsettim. Şimdiye 
kadar intihaptan bahsetmedim. • Halbuki efen
diler, burada yine «ahali doğrudan doğruya inti
hap eder» diyerek intihabatm esasına girişilmiş 
oluyor. Dördüncü madde, yedinci madde, be
şinci madde, onuncu madde, on dördüncü mad
de ve yirminci maddeler tamamiyle intihaptan 
bahsediyor. Bilemem bendenize karşı- bu mısır-
rane mukabelede bulunmak . neden icabediyor? 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Yanlış 
söylediniz. 

REİS -— Başka söz isteyen var mı? (Hayır 
sesleri). Tadil teklifi de yoktur. Şu halde mad
deyi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edildi efendim. 

MADDE 20. — - İdare heyeti ve nahiye mü- -
dürü, nahive şûrası tarafından intihap olunur. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Arkadaşlar, 
daire küçüldükçe tabiatiyle vazife mesuliyeti ve
yahut tehlike azalır. Deminki maddeyi Meclisi 
Âliniz kabul etti. Allahımdan dilerim ki, İnşa-
allah bu Meclisi Ali reyinde musip olmuş olur. 
Bu madde de arkadaşlar, âcizane mütalâat ve tet-
kikatıma göre, hissiyat ve istidlâlâtıma göre 
memleketin tehlikelerini arttıracak bir madde
dir. . Bir köy, bir nahiye tasavvur buyurunuz, 
Ağalar karşıkarşıya geliyorlar. Efendim sen ola
caksın, ben olacağım, o olmıyacaktır diye bir 
kavgadır başlıyor. .Rica ederim efendim dinliye-
lim. Efendim, diğer taraftan biz nahiyelere ka
za salâhiyeti vereceğiz. Bir nahiye müdürü 
yahut onun heyeti idaresi, tâbirimee divanı, 
şûrası bir kimseyi şu cürümlerden dolayı yir
mi dört saatten bir haftaya kadar hapseder. Bu
nu diyeceğiz. Bendeniz bunu minelkadim kabul 
etmişimdir. Muhtarlara bile yirmi dört saatlik 
hapis salâhiyeti vermişimdir. İki Hilmi nahiye
de kurulmuşlar. Kazanan Hilmi, kazanamıyan 
Hilmi... Kazanamıyan Hilmi arkadan arkaya na
hiye müdürünün bütün icraatına, bütün tas-
mimatına veriyor baltayı. Şeytanî söylüyorum, 
rahmaniden bahsetmiyorum. Efendim böyle uğ
raşmak istemiyorum. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Şeytan kürsüden 
söylemez. İniniz aşağı. O kürsü muallâ, en yük
sek bir kürsüdür. 

TUNALI HÎLMf'B, (Devamla) — Hariçte-
kinden bahsediyorum. Yanlış anlıyorsunuz. Hâ
lâ aranızda kin arttıkça, artıyor. Benim gibi-bir 
ağanın bir hafta değil bir saat hapsi kifayet 
eder. Ne için kifayet eder? Benim haysiyetimi, 
nüfuzumu ve sairenıi kesmek için. Haysiyet ve 
sairemi tezyif edecek ne yapıyor? Bana muha
lif bulunan ve muhalif makamdaki Hilmi, 
divan heyeti idaresince bir karar ittihaz edi
yorlar. Bizim meseleden dolayı şahitler yaratı
yorlar. Havdi beni icerive atıyorlar. 

HÜSEYİN AVNt' B.' (Erzurum) — Teveh-
hüme itibar yoktur. 

TUNALI HİLMİ B.•— Belediye heyetleri
mizin, meclisi idare azalarımızın birbiriyle ne 
dereceye kadar boğazlaşmakta olduklarını lütfen 
tahattur buyurunuz. Bu âciz arkadaşınız bütün 
memleketi dolaştı. 

Şimdi arkadaşlar; memleket henüz yalnız 
muhtarlık itibariyle kendi kendini idareye alış
mış bulunurken nasıl olur da bir nahiyeye bir 
nahiye müdürünün salâhiyetini verirsiniz? Ri
ca ederim, bu sözüme lütfen iyi dikkat buyuru
nuz. Meclise istediğiniz kadar salâhiyet veriniz, 
korkmayınız. Lâkin o salâhiyeti istimal edecek 
reis mümkün olduğu kadar muhafazakâr bir el 
"ile getirilmiş olsun. Şu halde teklifim arkadaş
lar, uzatmıyorum, bunda bir çok mahzurlar var
dır. Vilâyet idaresi üç namzet intihap eder, 
bu üçten birini nahiye şûrası veyahut nahiye 
heyeti idaresi intihapla yine hiç olmazsa hakkı 
intihap ahaliye bırakılmış olur. O zaman ta
mamiyle müdahale edilmemiş olur. Eğer vilâ
yet heyeti idaresi hakimane bir nazar sahibi ise 
nahiye dahilindeki ağaların, mütegallibenin bir
biriyle iyi geçineceklerine emin ise onlardan üç 
kişiyi inha eder. Yok bu gibi bir takım kinler, 
zıddiyetler mevcut ise hariçten üç kişi intihap 
eder. Bu iş te biter ve işler devam eder. 

FEYZİ Ef. (Malatya) -^ Encümen bu kanu
nu pek güzel yazmıştır. Müdürler herhal ve kâr
da intihapla olmalıdır. Meselâ, bir müdür tâyin 
olunuyor, gidiyor. Bir kere en şaki bir adamı 
soruyor müdür, tanımıyor. Nereye gittiğini sor
duğunda Adana'ya gitti diyorlar. Biz bunu gö
zümüzle görmüşüzdür. Evet, müdürler herhal ve 
kârda intihapla olmalıdır. Bu kanun pek musip 
yazılmıştır. 

Dr. ABİDİN B. (Lâzistan) — Şimdi arka
daşlar, bendeniz Tunalı Hilmi Beye kendimi 
panzehir olarak telâkki ediyorum ve öyle ol
makla iftihar ederim. Şimdi Tunalı Hilmi Be
yin teklifleri emin olunuz ki pek büyük rüşvet 
kapısıdır. Binaenaleyh madde aynen kabul edil
melidir. Arkadaşlar, tabii ilk intihaplarda Tu
nalı Hilmi'yi herkes kabul etmez. Fakat ikinci 
intihapta haklı ise tabii kazanır. Bunun için 
iki Hilmi kavga edecekler diye bu iki Hilmi'nin 
hatırı için bu millet düşüncesini, doğrudan 
doğruya bir idare kanununu tadil edemez. Bi
naenaleyh aynen maddenin kabulünü rica ede
rim. 

TAHSİN B. (Aydın) — Efendim, bendeniz 
Hilmi Bey biraderimizin mazarrat gördüğü bu 
maddede bilâkis muhassenat tasavvur ediyorum. 
Şimdiye kadar gerek meealisi idare âzalıkları, 
gerek mahakim âzalıkları, hattâ Mebusan âza
lıkları hakikî bir mücahede ve hakikî bir kanaat 
vicdaniye dairesinde icra edilmiş değildir. 

RİFAT B. (Tokad) — Bu defa olacağını ne 
biliyorsun? 

TAHSİN B. (Devamla) — İşte bu maddedir 
ki halkımızda intihabatta mümkün olduğu ka-

-W-
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dar mücahede etmek ve behemehal kime emin 
ise ona kazandırmak için bir gayret uyandıra
caktır. Civarımızda bulunan Hükümetlerde biz
den çok seneler evvel nevahi intihabatı için pek 
büyük kavgalar, mücadeleler oluyor, birbirle
rini doğuyorlar, bir takım vakayie de sebebiyet 
veriyorlar. Fakat binnetice o makama, o mev
kii iktidara geçen adamlar haysiyetlerini mu
hafaza ve tekrar kendilerini intihap ettirmek 
için hasımlarına karşı her türlü gayretlerde bu
lunuyorlar. Herkes ilk senelerde, ilk intihap
larda vakıa işin o kadar farkında olamazlarsa 
da o intihap ettikleri adama bütün mukadde
ratlarını teslim ettikleri için onların müddeti 
idarelerinde görecekleri fenalıklardan müteneb-
bih olurlar ve ikinci intihapta pek büyük bir 
dikkatle intihap ederler. O vakit memleketin, 
milletin hakikî mümessilleri iş başına geçer. 
Hattâ bu nevahi intihabatında.hâsıl olan inti
bah üzerine emin olunuz efendiler diğer daha 
mafevk olan şııralarda ve hatttâ Büyük Millet 
Meclisi için vukubulaeak intihabatta dahi ta
mamen daha büyük bir itina ile vekillerini in
tihap edecekleri için bu madde bilâkis muhasse 
natı müeddi olur kanaatindeyim. Ancak bunlar 
üç sene için kendileri hakkında her surette ic
raata muktedir adamlar tâyin etmekte oldukla
rını anlıyacakl ardır. Emin olunuz ki üçüncü in
tihapta fevkalâde bir itina ile intihap edecek
lerdir. Bunda muhassenat vardır. Mazarrat 
yoktur. 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair üç tak
rir vâr. Müzakereyi kâfi görenler ellerini kal
dırsın. Efendim tadilnameleri okuyoruz: 

Riyaseti Celileye 
Yirminci maddenin berveçhi zir tadilen ka

bulünü teklif ederim: 

Madde 20. — (Nahiye idare heyeti) doğru
dan doğruya ve (Nahiye müdürü) vilâyet idare 
heyetince inha edilen üç namzetten biri nahiye 
şûrasmca intihap olunur. 

Bolu 
Tunalı Hilmi 

Riyaseti Celileye 
Yirminci maddenin berveçhi zir tadilini tek

lif eylerim: 
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Madde 20. — İdare heyeti nahiye şûrası ta
rafından intihap olunur. Müdiriyet için şûra 
tarafından gösterilecek üç namzetten birisini vali 
tefrik ve intihap eder. 

Bursa 
Emin 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Efendim, 
biz mektepten yeni çıktığımız zaman hocaları
mızı beğenmiyecek bir vaziyette idik. Bu haleti 
ruhiyeyi; hemen bütün arkadaşlarda görmüş-
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tüm. Vakta ki bir hasta başına geldik, yeni bü
tün nazariyatı okuduğumuz, ikmal ettiğimiz için 
kendimizi âlim zannediyorduk. Hasta başına gel
diğimiz zaman acaba şuna zatürree mi desem1? 
Zatülcenp mi desem? Verem mi desem? diye şa
şırdık, ufacık bir şey için sendeledik. Binaen
aleyh hastanelerde tatbikat, yani pratik gördük, 
ondan sonra doktor olduk. Hattâ kendi hesabı
ma hastanede beş sene çalıştıktan sonra ancak 
hususi surette hasta kabulüne başladım. Şimdi 
bu nahiye teşkilâtı itibariyle halkımıza yeni bir 
şey veriyoruz. Halkımızı defaten böyle serbest 
bırakırsak zannederim pek musip olmaz. Bina
enaleyh ilk zamanlar için, isterseniz nahiye mü
dürü intihabını vilâyet şûralarına, vilâyet vali
sine bırakalım. Fakat herhalde bir kaç sene son
ra bu intihaptaki şeyi tadil edelim. Fakat şim
dilik herhalde bu intihapta nahiye müdürü tef
rikini vilâyetlere, valilere bırakalım. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Efendiler, bu me
sele üç dört gün evvel bizim de başımızdan geç
ti ve hepimizin de cam sıkıldı. Ne vakit dedi
ler ki, Heyeti Vekile intihap edeceğiz, buna 
Riyaset tarafından namzet gösterilsin. Bu de
nildiği zaman hepiniz müteessiren rey verdiniz. 
Hâlâ da müteessirsiniz. Çünkü kanun yanlıştır. 
Yanlış kanunun hükmü ne kadar nafiz olabi
lir? Zira hakikat daima hakikattir. Bir perdei 
zillet arkasına girse yine bir taraftan görünür. 
Evet valilere üç adamın intihabı için namzet 

, gösterdiniz. O zaman diğerlerinin de hatırı kalır. 
Fakat ahaliye terkederseniz intihap hakkı aha
linindir, ona hakkı vermiş oluruz. İşte bu mad
de hakikaten çok güzel yazılmıştır. (Bravo ses
leri). 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, bugünkü 
nahiyeler nazarı itibare alınarak mütalâa edildi
ği için bir çok zihinlerde bugünkü, nahiyelere 
temayül hâsıl oluyor. Fakat bugünkü nahiyeler 
yoktur. İlga edilmiş ve edilecektir ve hükmen 
ilga edilmiştir. Zaten mevcudiyeti maneviye ve 
şahsiyeleri yoktur. Bugünkü nahiye müdürleri 
birer zabıtai mülkiye memurlarından başka bir 
şey değildir, fakat şu tarif dairesinde (nahiye; 
hususi hayatında muhtariyeti haiz bir şahsiyeti 
mâneviyedir) dedikten sonra bunun neticei ta-
biiyesi olarak dosdoğru müntehap bir müdüre 
gidersiniz ve fakat bu müdürü, bu nahiye heye
tini şimdiki şekliyle tasavvur etmemek şartiyle. 
Eğer şimdiki şekliyle tasavvur ederseniz tabii
dir ki koca bir zabıtai mülkiye dairesidir. Bun
da bir çok köylerin hakkı falan, bunda tered
düde düşersiniz. Nahiye şûrası tarafından inti
hap edilecek müdür ancak bir, iki, âzami üç, dört 
köye hükmedecektir ve bu da bugün zaten mevcut 
olan muhtarların şekil ve ismini değiştirmekten 
başka bir şey değil: Bunun haricinde bir vaziyet 
yoktur ki, yapamazlar, edemezler, kavga çıkar, 
şöyle olur diyelim. Eğer intihabat bilâ niza ve bi-
lâ münakaşa böyle oluversin denilirse bu böylç 



t : 132 10.1.1337 O : 2 
olamaz. İntihap demek, o köydeki, o köyler
deki efkâr ve temayülâtm hulâsası demektir. 
o hulâsayı gösterirken elbette her taraf, iki taraf
tan üç taraftan, beş taraftan onlar temayülâtmı 
izhar edeceklerdir-Bu intihap melâikeler memle
ketinde olacak değildir, bu, insanlar memleketin
de olacaktır. Elbette münakaşa cereyan edecektir. 
İntihap münakaşasız olsun demek, intihap olma
sın demektir. (Bravo sadaları) Sonra vali, kay
makam namzed göstersin demek, halk işini baş
kalarının vesayetiyl e, delaletiyle görsün demek
tir. Efendiler; Şimdiye kadar memleketi delâ
letle, vesayetle güya idare ettiniz. Bundan sonra 
da halkı bırakınız; kendi okuduğu felâket mekte
binden aldığı dersleri tatbik etsin (Çok doğru 
sesleri) Eğer bu memleket kedni köylerini ken
di de idare edemiyecek vaziyette ise sizin de 
buraya toplanmağa salâhiyetiniz yoktur. . 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Onu iddia 
eden yok. 

•VI'HBt B. (Devamla) — O halde madamki 
köyler kendi kendini idare edecektir, intihap ede
cekleri za^ ta keh d ilerinden olacaktır. Bundan 
başka ipekli tabiisi yoktur. 

'OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Reis Bey 
müsaade Duyuruluyor mu? 

REİS — Müzakere kâfi görüldü. (Kâfi sa
daları). 

REİS — Şimdi efendim takrirleri okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Yirminci maddenin berveçhi zir tadilini tek

lif ediyorum. 
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Bursa 
Operatör Emin 

Madde — idare heyeti nahiye şûrası tara
fından intihap olunur. Müdüriyet için şûra ta
rafından gösterilecek üç namzetten birisini vali 
tefrik ve intihap eder. 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın (Red sadaları). Kabul edilmedi; 

Riyaseti Celileye 
Yirminci maddenin berveçhi zir tadilen ka

bulünü teklif ederim. 

Madde 20. — «Nahiye idare heyeti» doğrudan 
doğruya ye «Nahiye müdürü» vilâyet idare he
yetince inha edilen üç .namzetten biri nahife şO-
rasınca intihap olunur. 

Bolu 
Tunal'ı Hilmi 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Reddedildi efendim. O halde maddeyi aynen 
reyinize arzediyorum. (Muvafık sadaları). 

Madde 20. — İdare heyeti ve nahiye müdürü 
nahiye, şûrası tarafından intihap olunur. 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kal

dırsın. Kabul edildi efendim. 

Madde 21. — Nahiye Meclisi, kazai, iktisadi 
ve malî salâhiyeti,haiz olup bunların derecatı 
kavanini mahsusa ile tâyin olunur. 

REİS — Söz isteyen var mı? efendim? (Ay
nen kabul sesleri). 

FEYZÎ Ef. (Malatya) — Çok teşekkür ede
rim aynen kabul ettiniz. Yalnız burada bir şey 
vardır. Encümenden temenni ederim ki yapacağı 
kanunu yapsın. Bunlar için (Derecatı kavanini 
mahsusa ile tâyin olunur) diyor. Şimdi biz ma
demki maddeyi encümenin verdiği gibi kabul 
ettik, encümen de o kanunları yapmalı ve bir an 
evvel bize göndermeli ki kanun şekli hakikisini 
almış olsun. 

ZEKÂÎ B. (Adana) — Efendim zannederim 
bu 21 nci maddede Nahiye meclisi tabiri yerine 
(Nahiye şûrası ve idare heyeti) demek lâzımdır. 
Yoksa nahiye meclisinin kazai, iktisadi ve malî 
salâhiyetlerinde nahiye ahalisinin fiilen ve tatbi
kat itibariyle istifadeleri yoktur. Nahiye idare 
heyeti bu salâhiyetleri haiz olmalıdır. Daimî mün-
akit olan heyet, nahiye idare' heyetidir. Nahiye 
Meclisine gelince o, senede ihtimalki yirmi gün 
kadar içtima edecektir ve yalnız bütçe tanzim 
edecektir. Asıl idare heyeti ceza tertip edecek
tir, öte yapacaktır, beri yapacaktır. Velhasıl 
yani bu nahiye meclisine tevdi etmek istediğiniz 
salâhiyetleri; nahiye idare heyetine tevdi edece
ğiz ki onlar ahali ile doğrudan doğruya temas 
edecektir ve onlar bu salâhiyeti haiz olduktan, 
sonra nahiye meclisi evleviyetle haiz olur ve ta-. 
biatiyle o da hasıl olur. 

VEHBİ B , (Karesi) — Bunu Encümen kabul 
eder. 

REİS — O halde nahiye şûrası mı denecek? 
VEHBİ B. (Karesi) — Nahiye idare heyeti 

denecek efendim. 
HASAN BASRİ B. (Karesi) — Zekâi Beyin 

söyledikleri katiyen muvafık değildir bendenizce... 
REİS — O; bir tekliftir. Encümen de kabul 

ediyor. Zati âliniz kabul etmezseniz söylersiniz. 
HASAN BASRİ B. (Karesi) — Meclis idare 

salâhiyetlerini vilâyet şûralarına verdikten sonra 
nahiye salâhiyetlerini de nahiye şûralarına ver
mek pek tabiidir. Nahiye şûrası senenin muayyen 
zamanlarında, mevsimlerinde toplanır. Dağıldık
ları zamanlarda idare heyeti onların ittihaz etti
ği mukarrerat dairesinde lâzım gelen idareyi te
min eder. Binaenaleyh şûra asıl; idare heyeti 
feridir. Bu salâhiyetin asla ircaı, fer'a ircamdan 
her halde daha muvafıktır. Binaenaleyh Zekâi 
Beyin söylediklerini bendeniz kabul etmiyorum. 

REİS — Basri Bey, yalnız bir ciheti izah 
eder misiniz? Nahiye heyeti, şûrası diyorsunuz 
değil mi? Fakat farzedelim bir vaka tahaddüs 
etti veyahut birisine ceza tertip etmek lâzım 
geldi. Nahiye şûrasının içtimai gününe kadar bek-
liyecek mi! orayı izah buyurun. 
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HASAN BASRt B. (Karesi) — Efendim 

idare heyeti nahiye şûrasından doğma bir heyet
tir. Yani nahiye şûrasında esasen idare şûrası 
mündemiçtir. Onun içinden doğacaktır. Binaen
aleyh bunun için doğacak idare şûrasına, da şa
mildir. Her halde nahiye şûrası mevcut olmadığı 
zamanda bir vaka hasıl olursa buna niyabeten 
idarei umur edecek olan idare heyeti derhal işe 
vazıyed etmeğe mecburdur ve esasen bununla 
mükelleftir. 

REİS — Tahsin Bey, söz zati âlinizin (Mü
zakere- gâfidir sesleri). 

TAHS tN B. (Aydın) — Efendim yirmi bi
rinci maddede teklif olunan tadilât veçhile na
hiye idare heyeti iktisadi, kazai ve malî salâhiyeti 
haiz oluyor. Bendenize kalırsa bunların yanma 
birde beledive vazaifini ilâve etmek lâzım. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Zaten 
belediye onların içine girmiştir efendim. 

TAHSİN B. (Devamla)— Tasrih edilsin.. 
Çünki belediye vazaif ini ilâve ettirımemekte ne 
mana var? (Reve sadaları). 

HAMDI NAMIK B. (İzmit) — Efendim, 
yirmi birinci maddede deniyor ki nahiye mecli
sinin kazai, iktisadi ve malî salâhiyetleri vardır. 
Bendeniz bu malî salâhiyeti cümlesinden - itiraf 
ederim ki - kat'î bir mana anlamıyorum. Yani 
bundan maksat, nahiye meclisleri icabında muka
vele aktedecek, istikraz yapacak, vergi tahsil ede
cek, iane toplayacak gibi şeyler midir? 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Elbette... 
HAMDI NAMIK B. (Devamla) — Eğer bu 

ise bendeniz bu kadar vasi salâhiyetlerin nahiye 
meclisine verilmesine taraftar' değilim. Bunu 
lütfen Beyefendi izah ederlerse... 

REİS — Efendim, mazbata muharriri söyli-
yecektir. 

VEHBİ B. .(Karesi) — Efendim. ' Burada 
Zekâi Bey biraderimizin teklifleri vardır ve ka
bul ediyorlar. Salâhiyet esasen idare heyetine de 
verilebilirdi, derecatı gösterileceğine nazaran ora
da tasrih edilebilirdi. Burada da tasrih edilebilir. 

RE IS —'.Şûralar heyeti değil mi efendim? 
VEHBİ B. (Karesi) — Şûrası ve idare he

yetidir. Köylü idare heyeti dediği için biz de 
idare heyeti diyoruz. Şimdi efendim burada 
kazai, iktisadi ve malî salâhiyetler . . . Kazai 
malûm, iktisadi ve malî salâhiyetleri soruyor. 
Beyefendi: bittabi bugün de köylerde bu salâhi
yet mevcuttur. Hattâ bunu biz, zatı âliniz de, 
bendeniz de ve bilûmum memuriyette bulunan 
zevat hepimiz tatbik etmişisizdir. Nitekim filân 
köye deriz ki bize on bin kuruş gönderin ve o 
on bin kuruşu köylü, köylüye tevzi eder. işte 
bugün de köylünün salâhiyeti maliyesi mevcut
tur. Yalnız kendi menfaatine bu salâhiyeti, bun
lara biz vermiş olacağız. 

HAMDI NAMIK B. (İzmit) — Demek ki 
beyefendi istikraz yapılacak. ı 

VEHBİ B. (Karesi) — Tabii. 

I HAMDI NAMIK B. — işte ben bunlara ta
raftar değilim. 

VEHBİ B. (Devamla) — Bunların derecatı-
nı, tarzını ve salâhiyetini kanun gösterecek. Ya
ni ne suretle yapılabilecek ve hangi makamdan 
salâhiyet alacak, meselâ mektep yapacaklar. 
Herkes birer araba taş getirecek diye şûra ka
rar verir. Camiini tamir edecekler, Şu kadar ku
ruş hane başına alabilir ve çift başına şu kadar 
alabilir diyecek (Anlaşıldı sadaları). Beledî ve-
zaif, zaten nahiye denilince onun içerisinde dâ
hildir. Kazai, iktisadi, malî salâhiyetler gösteril
dikten sonra da zannediyorum ki bizim payitah
tın belediyesinden, Ankara belediyesinden bü
yük salâhiyeti haiz olacaktır. 

REİS — Efendim, müzakereyi kâfi gören
ler lütfen el kaldırsın. Kâfi görüldü. Şimdi efen
dim yirmi birinci madde hakkındaki tadil tak
rirleri okunuyor: 

Riyaseti Celileye 
•Müzakere kâfidir. Yirmi birinci maddenin de 

(nahiye meclisi) yerine (nahiye şûrası) ve he
yeti idaresi ibaresinin konması suretiyle tadi-
len kabulünü teklif eyleriz. 

10 Kânunusani 1337 
Konya- Mebusları 

Rıfat Kâzım Hüsnü 

HASAN İVASRİ B. (Karesi) — Heyeti idare 
diyince bir ayrılık, bir başkalık ılenıek olur. 

REİS — Efendim bir takrir verirsiniz. 

Riyaseti Celileye 
Kanunun yirmi birinci maddesindeki (malî) 

tâbirinin tayymı teklif ederim. 
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İzmit 
Hamdi 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim o vakit na
hiye teşkiline lüzum kalmamış olur. 

Riyaseti Celileye. 
I (Nahiye idare heyeti) kelimelerinden sonra 

(Beledi) kelimesinin dahi ilâvesini teklif ede-
I rim. . ' ' 
j Aydın 

Tahsin 
I REİS — Konya mebuslarından Rifat ve Kâ-
I zım Hüsnü Beylerin takrirlerini kabul edenler 
ı lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi efendim. 

(Maddeyi tekrar reye koyunuz sadaları). 
REİS — Evvelâ tadil takrirlerini reye koy-

I mak mecburiyetindeyim. Tahsin Beyin takri-
. rini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmedi. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim bu kabul 
edilmemesi ret demek değildir. Zaten dâhildir. 
Zaten şahsiyeti mâneviyeyi haiz olan bir idare 
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de belediye dâhildir. Fazla olduğu için bu kayıt 
konulmadı. 

REÎS — izmit Mebusu Hamdi Beyin takriri
ni kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul edil
medi. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidiri. Maddenin reye vazını tek

lif eylerim. 
10 Kânunusani 1337 

Erzurum 
Salih 

REÎS — Meclis yerine şûra kelimesinin ilâ
vesiyle. 

VEHBİ B .(Karesi) — İdare heyetinin kabu
lü zaruridir. Çünkü şûranın müçtemi olmadığı 
sıralarda kazai vezaifi idare heyeti yapacaktır. 
Müçtemi olduğu zaman zaten idare heyeti mül
gadır. Kanunda gösteriliyor, şûra asıldır. 

TUNALI HlLMl B. (Bolu) — Efendim he
yeti idare heyeti vekileye benzer. Bu meseleyi 
esasça alınız, daha ziyade tavazzuh eder. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Müsaade buyurunuz. 
Heyeti Vekile vaziyetinde değildir. Çünkü bu
günkü gün encümeni vilâyetler, meclisi umumî 
gelir gelmez derhal vazifesinden münselip olur. 
Çünkü asil gelmiştir, vekile hacet kalmaz. Bina
enaleyh idare heyeti kazai ve iktisadi ve malî 
salâhiyetleri haizdir. 

REÎS — Şimdi efendim encümenin bir tekli
fi var. Nahiye şûrası ve idare heyeti . . . Ecü-
menin bu teklifini kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edildi. 

HÜSEYÎN HÜSNÜ Ef. (îsparta) — Mecliste 
ekseriyet kalmadı (Var sadalan). 

REÎS — Sayarız efendim. Ekseriyet vardır. 
Doksan ve küsurdur efendim. Deminden ekse
riyet yok diye maddeyi reye koymadım. Rü-
fekayi çağırdım. Bu işi Riyasete bıraksanız da
ha iyi olur efendim. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Reis Bey va-
vı atife var mı? yok mu? 

REÎS — Var efendim. Nahiye şûrası «ve> ida
re heyeti suretindedir. Şimdi madde o suret
le kabul edilmiştir efendim. Madde o şekli alı
yor : 

Yirmi ikinci maddeye geçiyoruz. 

MADDE 22. — Nahiye bir veya bir kaç köy
den mürekkep olduğu gibi bir kasaba da bir 
nahiyedir. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Efendiler, burada 
nahiye; bir veya bir kaç köyden ibarettir diye 
yazılıyor. Lâkin bu mesele çok yanlıştır. Biz 
görüyoruz ki, öyle nahiyeler var ki, bizim o 
havalide on beş saat gidersin bir nahiye gelir. 
O da üç, beş evden ibarettir. Rica ederim, bu
ralarda bir nahiyeyi nihayet on beş köy olarak 
kabul etmelidir (Bir köy de olur sadalan). Bir 
köy de olur, iki köy de olur. Nüfus itibariyle

dir. Burada ne kadar nüfus olacağını tâyin et
melidir. Her halde bu nüfus beş, altm bin veya 
on bin olmalı. Her ne ise. Kabul edeceği de
recede nüfus tâyin edilmelidir. Beş bin nüfus 
veyahut şu kadar nüfus bir nahiye denilmelidir. 
Bu surette lütfederseniz daha güzel olur. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Diğer mad
delerin bence hiç ehemmiyeti yoktur. Gerçi köy, 
köy, köy efendim, şimdi o noktaya gelmiş bulu
nuyoruz. Cenabı haktan dilerim ki reyimde 
musip olayım (Amin sadalan). Nahiye bir ve
ya bir kaç köyden mürekkep olduğu gibi, kasa
ba da bir nahiyedir. Acaba şehir nedir? Yahut 
kasaba ne demektir? Bunu bir kere ben kendim
ce tâyin etmek isterim. Acizane tesbit etmek 
istediğim bazı mevat sırasında; kasaba; nahiye 
merkezidir demiştim ve böyle kabul ediyorum. 

HÜSEYÎN AVNÎ B. (Erzurum) — Onu sizin 
lügat yazıyor, Hilmi Bey lügati. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Devamla) — Pekâlâ şe
hirler acaba nahiye itibar edilmiyecekler mi? 
Sonra İstanbul nasil ki'devairi belediyeye ayrıl
mış, inşaallah Cenabı Hakkın inayetiyle yakın bir 
zamanda kavuşacağız, İzmir'imiz, meselâ iki, üç 
daireye ayrılması için bu belediyeler acaba o va
kit nahiye mi addedilecek, yoksa edîlmiyecek mi? 
Bunlar oldukça esasa taallûk eder meselelerdir. 
Lâkin beyler bir veya bir kaç köy nahiyedir. 
Ruhu mesele buradadır. Bütün tehlike de bu
radadır. Bir köy almız, iki, üç köy almız, zan
nederim encümen dördüncüye çıkaramaz, bu za
vallı fakir Türkiye'de diyebileceğim üç, beş 
haneli köylerden tutunuz üç, beş bin haneli 
köylere gidiniz hepsi müstakillen bir köydür." Ya
rın buraya bir Köy Kanunu gelecek, yakında Hü
kümet tarafından gönderiliyor. Göreceksiniz ki, 
bir okka kâğıttan ibarettir. Sırf vazifeleri sayıp 
döküyor. O vazifelere o kadar fakir olan köylü 
nasıl tahammül edecek! bir köy bunu nasıl ifa 
edecek? Ve onların istilzam ettiği masarife nasıl 
tahammül edecektir? Bütün ruhu mesele bura
dadır. 

REÎS — Efendim, ekseriyet kalmıyor, sonra 
voklama yapmak mecburiyetinde kalırım. 

TUNALI HÎLMÎ (Devamla) — Yalnız kaza 
yok, hakikatta nahiye yok, rica ederim dikkat bu
yurunuz, mazbata muharriri çocuğun ismini de
ğiştirmekten başka çare görmiyor. Ancak benim 
bugünkü köyüme, o (Kalûbelâdan beri gelen kö
yüme) bugün nahiye adını takıyor. Hakikati me
sele bundan ibarettir. Şimdi Ankara vilâyetini 
ele almız, bilemiyorum onun en uzak yeri kaç 
saattir. Sancak itibariyle Ankara sancağı diye
lim (Ankara Mebuslarına hitaben) Efendim lü
tuf buyururmusunuz Ankara'nın en uzak köyü 
liva itibariyle kaç saattir? 

ÖMER MÜMTAZ B. (Ankara) — Otuz saat. 
TUNALI HÎLMÎ (Devamla) — Pekâlâ otuz 

saat, ben otuz saatlik köyden kalkacağım, vilâye-
.tin merkezi olan Ankara'ya geleceğim. Rica ede-
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rina dikkat buyurunuz. Mesele gayet ehemmi
yetlidir. Gayet tehlikelidir. Köylüyü kurtarı-
yormusunuz^ yoksa boğuyor nmsuhuz? İyi dik
kat buyurunuz. Otuz saatlik köyden beyler, 
resmî bir iş işin bu Ankara;'ya geleceğim. Hal
buki o benim resmî işim nahiyeye verüeeek olan 
bir salâhiyetle neticelenecek idi. Halbuki bir 
nahiye- teşkilâtı ile maatteessüf bir köy dairesine 
o salâhiyet çok görülmüş, yerilmemiş, vilâyet 
merkezinde kalmış. İki saatlik nahiye merkezine 
gideceğim; işi orada nahiye müdiriyle yarım sa
atte göreceğime ve halledeceğime,, otuz saatlik 
meşaleden kalkacağım,. Ankara'ya geleeeğim, 
günlerce sürüneceğim, köyüme döneceğim. Abidin 
Bey* zannederim zatı âlinize büyük bir müjde 
veriyorum. 

Dr. ABÎDİN B. (Lâzistan) — Yer bakabm. 
TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Beyler 

Encümenin bu maddesi ademi merkeziyetle deh
şetli surette taban tabana zıt olmak üzere bil
hassa benim koea köylümü eziyor, bitiriyor. Bu
na çare! Deminki birinei itirazım ne di? Bir 
kere köyde kâfi derecede malî kudret yok îki 
üç köyü birleştirmek o da katiyen kifayet etmez. 
Binaenaleyh bir nahiye dairesi yapalım ki, müm
kün olabildiği kadar onun köylerinde nüfusu 
çok olsun, fakat vüsati arazi az olsun ve o sayede 
mümkün olduğu kadar kendi yağlariyle kavru
larak bir iş görsünler ve köylünüû ikinci derece
de olan resmî işleri o daire dâhilinde süratle 
rüyet edilsin. 

Şimdi efendim, daha düşüneceğimiz ne gibi 
mahzurlar var? Konya ovasına çıkınız, saatlerce 
gidersiniz, bir köy gelir. Bir daha o kadar gider
siniz yine bir köy gelir. Bu köyleri mümkün ola
bildiği kadar nahiye halinde bulundurmak ister
sek, bu kadar iptidai bir hayta yaşayan o zavallı 
köylerimiz nasıl olur da nahiyelere verilen bu 
mali, iktisadi bir takım vezaif ve masarifi üzer
lerine alabilirler? Zengin köye gelniz. O zengin 
köy müstakillen burada iş görüyor. Fakat bu 
köye merbut diğer fakir köyler olmadığı için bu • 
köyün varidatı kendinde kalıyor, öteki köy fa
kirdir, iş göremiyor. Meselâ: iki köy arasında 
bir köy yolu vardır, üç kilometredir. Onun bir 
kilometresi fakir köy dahilindedir. îki kilometre
si bizim zengin köy dahilindedir. Onu fakir 
köy yapmağa mecburdur. Halbuki yapamaz. 
Çünkü nüfusu da, azdır, parası yoktur. Lâkin 
onları, birleştîrsek bu, zengin köy varidatiyle ya
pılacak, bir takım kavaninî mahsusa sayesinde 
fakir köye muavenete mecburdur. Çünkü işti
raki hayat vardır, aralarında. Bu sayede işler 
güzelce neticelenecektir. Yalnız beyler, bana 
karşı vâki olan itirazların ikisine dokunmak iste
rim. Ben diyorum ki: Vüsati arazi kale alınma
lıdır. Teşkilâtın kâffesinde esas katiyen nüfus 
olmamalıdır. Bir kere bu benim için bir düstur
dur. Meselâ sonra muhita âzami.., 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, bu esasen 
evvelce, reddedildi. 

TUNALI HÎLMİ B. (Devamla) — Hangisi 
efendim? Ben öyle bir şey söylemedim. 

NAFİZ B. (Canik) — Efendim, madde hak
kında söyleyiniz. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Devamla) — Madde 
hakkında efendim. Rica ederim. Eğer sıkılıyor
sanız teşrif buyurabilirsiniz. Efendim, merkez
den muhita iki üç saatlik bir buudda olan bir 
daire ele alalım. Bu daire dâhilinde eğer nüfus 
ve iş az ise bir nahiye müdürü bir de kâtip 
olur diyelim. Yok eğer nüfusu binlere baliğ ise, 
işler o nispette çok ise, nahiye müdürüne iki 
kâtip,, beş jandarma daha ilâve ederiz. Binaen
aleyh Vehbi Beyin reddedildi dediği teklifi kat
iyen tekrar etmiyorum. Teklifim büsbütün baş
ka bir şekildedir. Mutlak surette vüsati arazi 
kale alınmak şartiyle - ki, o da asgari bir saat, 
âzami üç saat olmalıdır. Çünkü ben öyle he
sap ediyorum - kasaba köylere en uzak yerde 
bulunuyor. Köylü sabahleyin kalkıyor, üç sa
atte merkeze varıyor, üç saatte işini bitiriyar 
ve üç saatte köyüne avdet ediyor. 

Binaenaleyh nahiyenin hududu üç saatlik 
bir mesafei merkeziye ve muhitiye kabul edilir
se, zannımca memleketin tahammül edebileceği 
bir teşkilât vücude getirilmiş olur. 

MUSTAFA LÛTFÎ B. (Siverek) — O kanu
nu mahsusunda yapılır. 

NECÎB B. (Ertuğrul) — Bu maddede dahi 
21 nci maddede olduğu gibi «Kavanini mahsusa 
ile tâyin edilecektir» diye bir kayıt olsaydı bu 
kadar söz söylemeğe lüzum görülmezdi. Vâkı-a 
Nahiye Kanunu varmış veya çıkacakmşı. Evvelâ; 
bu- nahiye eüzütammı idari olamıyacağına göre, 
her cüzütammın mümkün mertebe yekdiğerine 
müsavi ve ayni kuvvette olması lâzımgelir. Bi
naenaleyh bir cüzütammın yapacağı vazifeyi 
diğeri de yapabilmelidir. Bu da nüfus, varidat 
ve arazi meselesidir. Burada böyle bir kayıt 
yok. Kaç bîn nüfus esastır, ne kadar mesafe 
esastır? Sonra cüzütam bir kıvam ve nisap me
selesidir. Güzü tam, kendisinden beklenilen 
vazifeleri ifa etmek için arze/ttiğim gibi, ne 
kadar nüfusa, ne kadar varidata malik olmalı ki, 
kıvamını ve nisabını bulsun da vazifesini ifa 
edebilsin? Nahiye öyle olmalıdır ki, kıvamından 
fazla bir şey yükledilmemeli. Çünkü o zaman 
kaldıramazj işleyemez. Sonra kıvamından nok
san olursa, zaten kıvamını bulmamış ve binaen
aleyh pişmemiş olur. Bendeniz Eneümenin bu 
husustaki noktaî nazarım anlamak istiyorum. 

ZEKÂÎ B. (Adana) — Yirmi birinci madde 
hakkında Necib Bey biraderimiz güzel söylediler. 
Filhakika nahiye teşkilâtında en mühim madde 
bu maddedir. Nahiyeyi tarif ediyor. Nahiye 
bîr köyden mi,, bir kaç köyden mi mürekkep ol
malıdır? Sonra kasabalar ayrı birer nahiye mi 
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itibar edilmeli? Yani komün teşkilâtı, ce
maat teşkilâtı esasında ruhu mesele şu maddede 
indimaç etmektedir. Deniliyor ki, Encümeni 
Mahsûs nahiyeyi teşkil etmeği düşünürken... 
(Ekseriyet yok sadaları) 

REİS — Nafiz Bey ekseriyete halel gelecek 
rica ederim, Meclisi terketmeyiniz. 

ZEKÂt B. (Devamla) — Düşünürken, bir 
veya bir kaç köyü nahiye olarak kabul etmişken, 
her kasaba ve şehiri de alelıtlak birer nahiye t e 
lâkki etmiştir. Filhakika bu bir nazariyedir. 

TUNALI HlLMÎ B. (Bolu) — Fransız na
zariyesi. 

ZEKÂÎ B. (Devamla) — Fransa'da teşkilât 
böyledir. Fakat bir cihetten de değildir. Çünkü 
orada bir kaç köy bir nahiye itibar edilmemiştir. 
Nahiye teşkil ederken, bendenizin noktai naza
ra aea, evvelâ düşünülmesi Iâzımgelen en mühim 
cihet; nahiyeyi, yani komünü mümkün olduğu 
kadar küçük bir daire dâhilinde yapmak, yani 
Hükümeti, Hükümet teşkilâtını mümkün oldu
ğu kadar tevsi etmek, köylünün ve ahalimi
zin evi yanında, yani basanda, mümkün ise> kö
yünün içerisinde bir Hükümet teşkil edip ona 
menci olacak, istinatgah olacak, himayekâr ola
cak Hükümeti kendi başında bulundurmaktır. 
tabii bu, köylüyü de umuru Hükümete teşrik 
etmek, mahallî kuvvei intihabiyesinden istifade 
etmek, mümkün olduğu kadar bu intihabatı 
tevsi etmek, müntehap memurları çoğaltmak, 
merkez memurlarını azaltmak, ahaliyi kendi 
kendisini idare etmek gayesine isal etmek, Dev
letin teşkilâtını bu yola getirmek bu şekilde ta
kibi umur etmekle, mümkündür. Bu gayeye va
sıl olmak için nahiye teşkilâtı yaparken müm
künse her köyde bir nahiye yapabilmek lâzım-
gelirki ahaliyi kendi kendine idare gayesine daba 
kolaylıkla isal edelim. Filhakika bu böyledir. 
Ancak bu" bir nazariyedir. Ve bu nazariyeye 
göre her köyün bir nahiye olması lâzım gelir. 

Bir ikinci nazariye - ki bu nazariye kadar 
haizi ehemmiyettir - O da, nahiye olacak 
muhitin nahiye olmağa müsteit ve kabi
liyetli ve hakikaten Hükümet teşkilâtım 
beslemeğe muktedir bir muhit olabilmesi 
ııazariyesidir. Hiç olmazsa nahiye denince 
cami olacak",, hükümeti olacak, mektebi ola
cak, nahiye müdürü olacak, orman korucusu 
olacak, zabıtası olacak, filânı olacak ve
saire vesaire... Tekmil teferruatiyle kabiliyeti 
hayatiye ve inkişafiyesi olacak bir muhit ihdas 
edebilmeli ki akalli bu muhit neden ibaret olabi
lir 1 Acaba 25 haneli bir köy de bu şekilde kabili
yeti hayatiyeyi haiz olabilir mi, kendisini idare 
edebilir mit Bunu da nazarı itibare almak lâzım-
gelîr. Bu ikinci kaideyi nazarı tibara alırken, 
yani köylerde şarait ve kabiliyeti inkişafiyeyi 
haiz nahiyeler teşkil etmek zaruretini düşün
düğümüz zaman hatırımıza ilk gelecek şey, bizim 

memleketimizde; 20, 25, 35 haneli köylerin kendi 
başına birer nahiye teşkil edemiyeceğidir. Bina
enaleyh bu kaideye ittibaen o gibi köyleri bir
leştirmek, meselâ Bulgaristan'da olduğu gibi, 
mürekkep cemaatlar teşkil etmek lâzımgelir. Bu
nu encümeni mahsusumuz nazarı itibare al
dığı için olacak ki «Bir veya bir kaç köyden 
mürekkep olabilir» demiş. Fakat kaç köyden 
mürekkep olacağını mahallerine terketmiş ve
yahut nahiyeler kanununa terketmiş. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı sahip) — 
Evet nahiyeler kanununa terkettik. 

TUNALI TIÎLMÎ B. (Bolu — Terkedilemez, 
üssülesastır. 

REÎS — Muhavere olmasın rica ederim. 
ZEKÂÎ B. (Devamla) — Bendenize kalırsa 

Teşkilâtı Esasiye Kanununda küçük bir kayıt 
olmalı. Bendenizce şimdi düşünerek yahut tat
bikat sahasında imali fikir ederek edindiğim 
fikre göre hiç olmazsa bizim memleketimizde, bi
zim Anadolumuzda nahiye teşkili için lâakal 300 
haneyi esas tutmak lâzım olacağına gere, bu 
300 hane, üç köyden mi, sekiz köyden mi ibaret 
olacaktır? Her halde 300 haneyi yahut 1500 
nüfusu esas tutmak ve bu esas dairesinde hare
ket etmek icap eder. Bunu Heyeti Umumiye ka
bul ederse o şekilde bir kayıt ilâve etmek lâzım 
gelir. (Muvafık sadaları);. 

TUNALI HlLMÎ B. (Bolu) — Bu 300 haneyi 
eğer 30 saatlik bir saha dâhilinde bulursak tabii 
bunun neticesi gözönüne gelir zannederim. 

ZEKÂİ B. (Devamla) — Hayale gitmiyelim 
Beyefendi. Bendeniz bu hususta tetkikat icra 
icra ettim. 500 hanelik nahiyeler teşkil etmek 
için Memaliki Osmaniyede - Bendenizin gezdi
ğim - hiç bir yer yoktur ki, nahiye merkezinin 
muhite olan mesafesi 2,5 saat mesafeyi tecavüz 
etsin. Eğer merkezi iyi tertip olunursa, daire
nin nısıf kutru hiç bir vakit 2,5 saati tecavüz 
etmez. 

TUNALI HlLMÎ B. (Bolu) — Konya ova
sını, Diyarbekir, Siverek 'cihetini teşrif buyuru
nuz. 

ZEKÂI B. (Devamla) — Mamafih bu cihet 
her teşkilâtta malûmu âliniz nazarı itibare alı
nır efendim. Meselâ Bulgaristan'da mürekkep 
ve basit eemaatlar olduğu gibi bir de nıürettep 
cemaatlar, köyler vardır. Orada nahiye için 100 
hane esas itibar edilmiştir. 100 hane olursa bir 
cemaat teşkil eder, bu yüz haneyi ya iki köy 
veyahut üç , beş köy bir arada içtima ederek 
teşkil eder. Ona mürekkep cemaat derler. Ya
hut bir köy kendi başına 100 hanelidir, yahut 
120 hanedir, o bir nahiyedir. Ona basit cemaat 
derler veyahut 70 haneli bir köy olur da ayrı 
aykırı bi ryerde olur, ona ilhak edilecek bir köy 
bulunmaz.- Kendi başına da müstakil bir komün 
olarak kalmak mecburiyetindedir. Halbuki ka
nunun "kabul ettiği 100 haneden aşağıdır. Onlara 
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da mürettep cemaatlar demişlerdir. Bu şekilde | 
tertip etmişlerdir. Tabii biz de ihtimalki nahiye
ler kanununda böyle mürettep cemaatlar teş
kilini kabul etmek mecburiyetinde kalacağız. 
Beyefendinin dediği gibi, meselâ Konya ovasın
da bazı köyler kenarda kalmış ve kabul edece
ğimiz asgari mizana dâhil olamıyacak kadar 
nüfusları da noksan köyler bulunur ki, onları 
da bu noksanlariyle, bunu yine bir nahiye ha
linde, bir cemaat halinde kabul etmek ve eğer 
bütçelerini kendileri temin edemiyorlarsa Hü
kümeti merkeziye bütçesinden muavenet faslın
dan onların bütçelerini temin etmek lâzım 
gelecektir şüphesiz. Ancak hüküm, kül içindir. 
Bazı böyle istisnalar için esas kaideyi bozmak 
doğru değildir. Şurada burada bazı dağınık köy
ler bulunabilir, fakat ekseriyeti azime böyledir. 

Kasabalarla köyleri aynı teşkilâta tâbi tut
mak meselesine gelince, bu ayrıca şayanı nazar
dır. Burada kasaba dahi bir nahiye itibar edil
miş olduğuna göre her ikisi de aynı kanuna tâ- | 
bi tutuluyor demektir. Bendenize kalırsa neva-
hii emsar ile nevahii kurayi tefrik etmek • lâ
zım. Bir çok memleketlerde de^ bu şekil tat
bik edilmiştir. Yalnız Fransa bundan hariçtir. 
Fakat biz neden Fransayi taklide mecbur ola
lım ? Her halde şehir idaresiyle, şehir belediye
siyle köy nahiyesi arasında çok fark vardır. 
Onların görecekleri vazife ile berikilerin gör
mesi lâzımgelen vazifeler arasında gayet mühim 
farklar vardır. Mutlaka ikisini aynı kanuna tâ
bi tutmak, zayif ile kaviyi beraber yürütmek de-
mektirki kanun zayıfı nazarı itibare alırsa, yani 
küçük köyleri nazarı itibare alırsak, büyük köy
lerimizi, yahut şehirlerimizi ihmal etmiş olaca
ğız, onların kuvvetinden istifade etmemiş ola
cağız. Eğer şehirlerimizi nazarı itibare alıp, 
onların kabiliyetlerine göre kanun yaparsak, 
bu sefer de onları nazarı itibare aldığımız için 
zayıf olan köyler onlara ayak uyduramıyacak, 
binaenaleyh kanun onlar hakkında pek şid
detli ve binaenaleyh muzir olacaktır. 

Hasılı kabiliyeti hayatiyesi ve şekli içtimaisi 
itibariyle yekdiğerine benzemiyen köy ve ka
saba muhitlerini bir kanun altında, bir kaide 
altında bulundurmak doğru değil, köylerle şe
hirleri ayrı ayrı kanunlara, ayrı ayrı teşkilâta 
tâbi tutmak lâzımdır. Hususiyle bizim memle- I 
ketimizde böylesi çok nâfidir. Almanya'da, ( 
Amerika'da, Avusturya'da böyledir. Velhasıl 
Fransa'dan maada bütün mahallerde böyledir. 
Binaenaleyh mâruzâtım bundan ibarettir. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Müzakere kâfidir, 1 
vakit geçmiştir. 

IİÜSTEM B. (Oltu) — Reis Beyefendi mad
de mühimdir. Binaenaleyh vakit geçmiştir. Onun 
için müzakereyi yarine talik buyurunuz. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, bütün ar
kadaşlarımızın söyledikleri itirazata zannederim \ 

mahal ve imkân yoktur. Bir kere Necip Beyin 
buyurdukları gibi Hilmi Bey de vüsati arazi 
hakkında diyorlar. Bunu geçende teklif ettilerki 
bu, kabiliyeti tatbikiyeden kamilen mahrum bir 
tekliftir. (Acaba sadaları). Evet o vakitte ar-
zetmiştim ki, baklava tepsisi değil ki, keselim. 
Onu tekrar etmiş oldular. 

TUNALIHÎLMÎ B. (Bolu) — Bendeniz bak
lava tepsisini size vermedim zaten... 

VEHBİ B. (Devamla) — Şehir ve kasabalar 
meselesinde de zannederim ki, kendileri tecahül 
buyurdular. Bittabi kendileri lisan mütehassısı
dırlar. Bittabi kasabanın içinde her şehir, ka
sabadır. 

Necip Bey nüfus, varidat ve razinin mikyas 
tutulmasını söylediler. Nüfus, varidat, arazi bun
ların hepsi memleketimizde fazla miktarda olsa 
idi derhal o esası koyardık. Bunun için İstanbul 
Meclisinde de senelerce uğraşıldı ve Hükümet de 
uğraştı, mütehassısları da uğraştı. Zekâi Bey 
biraderimizin söyledikleri gibi, gittiler, Maca
ristan'da, Bulgaristan'da, Romanya'da tetkikat-
ta bulundular. Binaenaleyh Memaliki Osmaniye-
yi de dolaştılar. Maalesef mikyas olarak bunla
rı koymanın imkânını göremediler ve orada da 
konulan, tafsil buyurdukları veçhile, bir veya 
bir kaç köyden ibarettir. Bir veya bir kaç koy 
konmuştur. Yalnız basit ve mürekkep unvanları 
da ilâye edilmiştir. O da tabii kanunda gösteri-
ltecektir. Bu, esastır. Binaenaleyh buyurdukları 
mütalâatm hepsi burada, maddede dâhildir. 
Üç yüz hane olarak koymuş olsak sahilde öyle 
köyler vardır ki, yalnız bir köyün varidatı se-
neviyei öşriyesi 30 - 40 bin lira tutar, öyle yer
lere yani varidatı öşriyesi 30 - 40 bin lira olan 
yerlerde zeytinlikleri, kendi varidatları vardır, 
avarız akçaları vardır ve saire vardır. O üç yüz 
hane kaydi için o nahiye teşekkül edemiyecektir. 
Halbuki oralarda her gün kendi masrafını ken
disi verip deruhde edebilecektir. 

Senin bulunmadığın yerlerde ben bulundum. 
Anadolu'nun her tarafını senelerce dolaştım ve 
buralarda vakit geçirdim, kafa gezdirmedim. Bi
naenaleyh Anadolu'nun içinde ieabeden yerlerde 
bulundum. Maddede bu elestikiyeti muhafaza e-
dersek, kanunda istediğiniz kadar oynarsınız ve 
olvakit tetkikatmızı yapabilirsiniz.. Madde fev
kalâde muvafıktır. Aynen kabulünü rica ede
rim. 

REÎS — Müzakerenin kifayetini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. (Kâfi sadaları). Pek 
âlâ müzakere kâfi görülmüştür (Ekseriyet yok 
sadaları). Seksen sekizdir, isterseniz sayabilir
siniz. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Zekâi Bey biraderimi
zin köy ve kasabalar hakkında, uzun uzadrya 
mütalâalarından istifade ettik. Pek tabiidir ki, 
Köy kanuniyle Kasaba kanunu bir olmaz. Teşek
kür ediyorum, bizi tenvir buyurmuş oldular. 
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REİS — Efendim dinliyelim, takrirler oku

nacaktır. 
Riyaseti Celileye 

Yirmi ikinci maddeye (Ekalli üç yüz haneyi 
muhtevi olacak surette) kaydının ilâvesini tek
lif ederim. 

Adana 
Zekâi 

Riyaseti Celileye 
Yirmi ikinci maddenin şu suretle tadilini te

menni ederim. 
Nahiye, nihayet on beş köyden mürekkep 

olduğu gibi bir kasaba da bir nahiyedir. 
Malatya Mebusu 

Filosof 
Feyzi 

Riyaseti Celileye 
Yirmi ikinci maddenin şu veçhile tadilini 

teklif ederim. «Beş bin nüfusu tecavüz etmemek 
üzere ilâh . . . » 

Konya Mebusu 
Hacı Bekir 

R E İ S — Efendim şimdi takrirler tekrar o-
kunacak, ve birer birer reyinize arzedeceğim. A-
dana Mebusu Zekâi Beyin takririni kabul eden
ler el kaldırsın. Kabul edilmedi. 

Konya Mebusu Hacı Bekir Efendinin takri

rini kabul edenler el kaldırsın. Kabul edilmedi, 
reddolundu. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — On beş köy değil 
efendim, beş köy, nihayet beş köy. 

REÎS — Feyzi Efendinin takririni kabul e-
denler el kaldırsın. Reddedildi. Efendim madde
nin aslını aynen reyinize arzediyorum. 
* ^TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Efendim tak
ririm var, okunmadı. 

REÎS — Müsaade buyurun. Hilmi Beyin tak
riri var: 

Riyaseti Celileye 
Nahiye merkezi, muhitine asgari bir, âzami 

üç saat mesafede bulunan bir dairedir. 
Bolu Mebusu 
Tunalı Hilmi 

REÎS— Bu takriri kabul edenler el kaldır
sın, reddedildi. O halde maddenin aslını aynen 
reye kovuyorum. 

MADDE 22. — Nahiye bir veya bir kaç köy
den mürekkep olduğu gibi bir kasaba da bir na
hiyedir. 

REÎS — Efendim maddenin aslını reye ko
yuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Mad
de aynen kabul edilmiştir. Efendim perşem
be günü bermutat içtima etmek üzere celseyi ta
til ediyorum. 

Kapanına saati: 5 zevalden sonra 




