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B Î R Î N C Î CELSE 
Açılma saati: 2 Sonra 

REÎS — Birinci Beisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 
KÂTİPLER : Haydar B. (Kütahya), Ziya Hurşit B. (Lazistan) 

REİS — Meclis küşadedildi. Zaptı sabık hu
lâsası okunacak (Kâtip Haydar Bey tarafından 

zaptı sabık hulâsası okundu.) 

1. - SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci Celse 

Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetle
rinde biliçtima zaptı sabık hulâsası kıraat ve ay
nen kabul olundu. înönü muzafferiyeti müna
sebetiyle mevrut tebrik telgraflarına cevap ya
zılması tensip, Bozkır hâdisesinde gasbolunan 
koyunlar hakkındaki bir meselei hukukiyenin 
istifsarına dair Heyeti Vekile Riyaseti tezke
resi Adliye Encümenine, Kürreinühas nahiyesi
nin kazaya tahviline dair teklif, Dahiliye ve 
Muvazenei Maliye encümenlerine, Kastamonu'
da bir tıbbiye mektebi küşadma dair teklif 
Sıhhiye ve Maarif encümenlerine, Elâzığ Me
busu Hüseyin Beyin İstanbul vilâyeti Kanunu
nun 4 ncü, 5 nci maddelerine, Çorum Mebusu 
Haşim Beyin, İstanbul'dan gelip memuriyet ta-
lebedenlers dair teklifleri Lâyiha Encümenine, 
Yozgad Mebusu Bahri Beyin Yozgad hâdise
sinden dolayı mevkuf bulunan bâzı eşhasın İs
tiklâl Mahkemesine verilmesine diar takriri Ad
liye Encümenine havale edildi. Ciheti askeriye
ce işgal edilen bağlar hakkındaki sual takriri
ne Müdafaai Milliye Vekâletinden mevrut tez-
kerei cevabiye okunarak kâfi görüldü. Kızıl
ırmak üzerinde bir köprü inşası hakkındaki Na
fıa Vekaleti tezkeresinin Nafıa bütçesiyle mü
zakeresine ve Dersim Mebusu Mustafa Ağanın 
müstafi addolunmasına dair Divan Kararının 
Cumartesi ruznamesine tehiri tensibolundu. Er
zurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin Erzurum'
da tevkif edilmiş olan Mithat Bey hakkındaki 
Heyeti Vekileden istizah takriri kabul olunarak 
cevabının Pazartesi günü ita edilmesi karargir 
oldu. Hamdi Namık Beyin Posta ve Telgraf 
memurini zamaiminin tediye edilmemesi esba

bına dair sual takriri Dahiliye Vekâletine, Ab-
dülkadir Kamali Beyin Kozan sancağı dâhilin
de ahalinin zahirelerini müsadere eden yüzbaşı 
Sinan Paşa hakkındaki takririyle kırk dokuzun
cu Fırka kumandanı hakkındaki sual takriri 
Müdafaai Milliye Vekâletine havale olundu. 
Eskişehir Mebusu Abdullah Azmi Efendinin is
tizah takririne Maliye Vekili Beyefendi tara
fından cevap verilerek neticede; izahatı kâfi 
görülerek beyanı itimadedilmesine dair Çorum 
Mebusu Ferid Beyin takriri kabul edildi. 

ikinci celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetle

rinde bilinikat Fevzi Paşa hazretleri tarafın
dan muharebenin ikinci safhası hakkında ma
lûmat ita ve ordunun devamı muzafferiyeti 
için bir du*ı kıraat olunduktan sonra on günde 
iki büyük muzafferiyat temin eden ordunun 
şerefine Cumartesi günü içtima edilmek üzere 
Meclis tatil olundu. 

Reisvekili Kâtip Kâtip 
Hasan Fehmi Ziya Hurşit Haydar 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var 
mı, efendim? 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Efendim, müsaade buyurulur mu? Takri
rimde Yüzbaşı Sinan Paşa yazılı değildir, Si
nan Paşa namı verilen veya öyle yâdedilen 
Yüzbaşı Sinan Bey yazılı olduğu halde, Yüz
başı Sinan Paşa deniyor. Tashihi lâzımdır, efen
dim. 

HAŞÎM B. (Çortmı) — Yalnız birisinden 
bahsediyor, filân filân, tarafından diye denme
miş. 

BEİS — Başka mütalâa var mj, $&ncüm? 

- S 
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(Hayıs sesleri) Efendim, Heyeti Celilenin kara- j ğer takrirler zaptı umumiye geçmiştir, tabiî, 
rina iktiran eden takrirden bahsediliyor. Di- j zaptı sabık tashihan kabul edildi. 

4. — MUHTELİF EVRAK 

1. — İkinci İnönü muzafferiyati münasebe
tiyle muhtelif yerlerden mevrut tebrik telgraf
ları 

REtS — Efendim, înönü muzafferiyeti do-

1. — Antalya Mebusu Hasan Tahsin Beyin, 
Antalya Darülhilâfe Medresesine muktazi keres
tenin bilâ resim kat'ı hakkında teklifi kanunisi 
(2/283) 

REtS — Antalya'da tesis edilecek Darülhi
lâfe Medresesine muktazi kerestenin bilâ resim 
kat'ı hakkında Antalya Mebusu Tahsin Beyin 
teklifi kanunisini Lâyiha Encümenine gönderi
yoruz. 

2.— Karahisarı Şarki Mebusu Mustafa Be
yin, Nizamnamei Daihlînin bâzı mevaddınm ta-

1. — Tokad Mebusu Rifat Beyin, Tokad Kal
hanesinin belediyeye terki hakki7idaki (2/156) 
numaralı teklifi kanunisinin encümenden celbi 
ile Heyeti TJmumiyede müzakere edilmesine dair 
takriri 

REÎS — Tokad Kalhanesinin belediyeye ter
ki hakkında Muvazenei Maliye Encümeninde 
bulunan teklif; şimdiye kadar mazbataya rap-
tedilmediğinden, Nizamnamei Dahilî mucibince 

1. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Söğüt'-
ün Rum mahallesinden Babariyeoğlu Dimitro 
Vitleyim ve 125 refikleri hakkındaki evrakı hük-
miyenin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tez
keresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

REÎS — Hiyaneti vataniye ile mevkuf Sö
ğütlü eşhas hakkında Adliye Encümeni mazba
tası okunacak. 

lalısiyle tebrik telgrafları : Nallıhan Müdafaai 
Hukuk Cemiyeti Reisi Binbaşı Osman Nuri 
Beyden, Gazi Aymtap Mebusu Abdürrahman, 
Lâmi Efendiden. Emsali misillû icabeden ce
vap yazılır, efendim (Muvafık sesleri) 

dili hakkında teklifi kanunisi (2/284) 

RElS — Nizamnamei Dahilînin bâzı mevad-
dını tadil için Karahisarı Şarki Mebusu Mus
tafa Beyin teklifi kanunisi var. Nizamnamei 
Dahilî Encümeni intihabedilmesi için evvelce 
şubelerden rica edilmişti. Encümen teşekkül 
edinceye kadar bunu da şimdilik Lâyiha Encü
menine gönderiyoruz. 

Bu encümen de diğer encümenler gibi on beş 
zattan terekküdeber. Ve her şube bu encümen 
için üç zat intihabeder. 

Heyeti Umumiyece müzakere edilmesine dair 
Rifat Beyin takriri var. 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Ne kadar zaman geçmiştir? 

REİS — Tetkik ederiz; Mamafih ruzname-
miz pek yüklüdür, bütçe de vardır. Eğer bir
kaç gün zarfında çıkmıyacaksa ruznameye it
hal ederiz. Müsait bir zamanda müzakeresine 
geçeriz. (Muvafık sesleri) 

Adliye Encümeni mazbatası 
Düşmanın Söğüt kasabasını işgalinden bil

istifade birçok .ahalii tslâmiye haneleriyle de-
vairi Hükümetteki eşya ve mobilye ve mefru
şatı yağma ederek hanelerine nakleyledikleri 
ve hiyaneti vataniyede bulundukları iddiasiyle 
maznunun aleyhim olan kesandan Söğüt'ün 
Rum mahallesinden Babariyeoğlu Dimitro ve 
yüz yirmi beş nefer refikinin idamlarına ve an-

2. — TEKLİFLER 

3. — TAKRİRLER 

5. — MAZBATALAR 
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eak bunlardan 13 yaşını ikmal etmiyen Fodin-
oğlu Yorgi kızı Hıristina ve Kalıpçı Sağır Di-
mitrioğlu Tanaş, Süslü Çobanın Yanako'nun 
îstilyanos, Süslü Çobanın Yanako'nun Arsit, 
Iznikli Taııaşoğlu Oyanyus, Kalıpçı Sağır Di
nıit'in kızı Despina'nın taahhütname alınarak 
ebeveyn veya veli ve vasilerine teslimlerine ve 
15 yaşını ikmal etmiyen Lâzoğlu Hıristo'nun 
kızı Elemsak, M'atyosoğlu Dinıit, Çakır Yor
gi kerimesi Despina'nın ıslahı nefis için beşer 
sene müddetle hapislerine ve 18 yaşını ikmal et
miyen Lâzoğlu Hıriton kızı Tiline, Hıriatiya-
nosoğlu Kilyadis, Ziso'nun Ziso kızı Seltan, 
'Bakkal Yo Man'm Yordan Bağcı Haei Vasil 
kızı Atene, Balozların Despina kızı Angelâ, 
'Bakkal Yordan kızı Eleni, Iznikli Tanaş oğlu 
Kostaııtin'in de yedişer sene hapislerine, gıya-
'ben Âe fer'an zimetjhal oldukları anlaşılan Fo-
din oğlu Kostariti kerimesi Vitleyim, Haei Va-
sil'in istirati ve zevceni Anika, Çakır Yorgi 'nin 
validesi Eftim, Karakaş Nifcolâki, Kalıpçı Sa
ğır Dimit ve zevcesi Elesak, Yağcı zevcesi İstav
rittin gelini Zafir, 'Kastamonu'lu Haei Haralanı-
bu oğlu Yorgi, Haei Haralanıibu zevcesi Despi-
na, kızı Marika ve Pandeli oğlu Sava'nm onar 
sene küreğe konulmalarına, fakat bunlardan 
Haralanibu kızı Mariko'nun 18 yaşını ikmal et
mediği cihetle nısfının badettenzil ıslahı nefis 
için 'beş ısene ihapsine ve hini tahliyesinde foeş 
sene zaptiye nezareti altına alınmasına ve Pan
deli oğlu 'Sava zevcesi ö'doksiya ile sekiz nefer 
refikinin ıberaetlerine karar verildiğine müte
dair olan Söğüt bidayet hâkiminin lO/Mart/lftST 
•tarihli ilâmiyle evrakı nıüteferriası eneümeni-
mizce (hükmü cinaii vicahiden dolayı tetkik ve 
mütalâa, olundu. 

Merkumin Vitleyim, İstirati, Anika, Eftim, 
Nikolaki, Dinıit, Elesak, Zafir, Yorgi, Despina, 
Marika, Sava'nm, .Söğüt'ün Yunanlılar tarafın
dan işgali esnasında düşman askerleriyle teşri
ki mesai ederek Hükümetin meşruiyetine isyanı 
mutazammm ifsadat ve Yunan efradını tahrik 
ve teşkil ile devairi Hükümetteki mo'bilya ye 
mefruşatı yağma-ve evrakı defatiri tahrip ve 
imha -ve cepihe gerisine hicret eden islâm hane
lerinin beraberlerinde Yunan askerleri dahi ol
duğu halde kapılarını 'kırmak suretiyle soyduk
ları ve yaşasın Yunanistan diye mahalle arala-
cında, .bağırdıkları .şahit pJmakla-.gîy^ben^ idam-
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larma karar verilen Babarye oğlu Dimitri'nin 
işjbu cürümlerinde fer'an zimethal oldukları sa
bit olduğundan hareketlerine tevafuk eden Hi-
yaneti Vataniye Kanununun 3 ncü maddesi de
laletiyle 45 nci maddesine tevfikan onar sene 
müddetle küreğe konulmalarına ve içlerinden 
yalnız Marika'nm 18 yaşını ikmal etmediği an* 
laşılmakla mahkûm olduğu cezanın nısfı fbadet-
tenzii 'beş sene müddetle ıslahı nefis için hap
sine ve 'hini tahliyesinde beş sene de zaptiye ne
zareti altına alınmasına dair olan fıkrai hük
miye! 'vicalhiye usul ve kanuna muvafık ve es
babı mueibeye müstenidolduğundan ittifakla 
tasdiki Heyeti Umumiyeye teklif olunur. 

Reis 
Erzurum 

Celâlettin Arif 
'Kâtip 

Kângırı 
Neşet Nâz'im, 

Âza 
Kırşehir 
Müfid 
Âza 

Sinob 
imzada bulunmadığı 

ll/Nisan/1337 

Mazbata M. 
'Sinob 

Mehmet Şevket' 
Âza 

Antalya 
Halil İbrahim 

Âza 
Konya 
Refik 
Âza 

Niğde 
Mustafa Hilmi 

REİS — Bii' mütalâa var mı efendim? (Ka
bul sesleri) Adliye Encümeninin mazbatasını 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Encümenin 
mazbatası kabul edildi. 

2. — Hıyaneti uataniyeden mahkûm Kuru-
eay kazasının Kcmho .künyesinden FeyzuUaJıoğ-
lu Halil ve refikleri hakkındaki evrakı hükmiye-
nin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi 
ve Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Iliyaııeti vataniyeden mahkûm Ku-
raçaylı Eşhas hakkında Adliye Encümeni maz
batası var. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Iliyaııeti vataniye cürmünden dolayı maz

nunun aleyhim olan Kuruçay kazasının Kemho 
kariyesiııden Fcyzullahoğru Halil Beşe, İsma-
îloğlu Mustafa Çavuş, Hüseyinoğlu Feyzullah, 
İsmailoğlu Çoban Mahmut, Alioğlu. Hasan, îs-
mailoğlu Halil haklarında vicahen ve Haliloğ-

1 İti Kâfo, Kayonunoğlu Aziz, Haliloğlu ŞaduV» 

4 ^ 
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lah, Timuroğlu Mailim ut ve Muhtar Tahir hak
larında da gıyaben icra kılınan muhakeme üze
rine Hiyaneti vataniye Kanununun 2 nci mad
desi delaletiyle kanunu cezanın kırk beşinci 
maddesine tevfikan onar sene müddetle küreğe 
konulmalarına ve Kemho kariyeli Hasan Bey 
bini Hüseyin ile Penbeli kariyeli Ismailoğlu 
Bayram'm beraetlerine dair Kuruçay Bidayet 
Mahkemesinden sâdır olan 8 Şubat 1337 tarihli 
ilâm ile evrakı müteferriası encümenimize ha
vale olunmakla yalnız hükmü vicahii cinaiden 
dolayı tetkikatı lâzime icra kılındı. Merkumu
na isnadolunan şekavet fiili ceraimi âdiyeden 
olup Derikli Alişir Efendi ve rüfekasmm hiya
neti vataniy elerinde fer'an zimethal oldukları
na dair birgûna delili kanuni mevcudolmadı-
ğmdan tasdiki imkân haricinde bulunan hükmü 
mezkûrun ref'iyle merkumun haklarında ahkâmı 
kanuniye dairesinde ifayı muamele olunmak 
üzere aidolduğu mahkemeye lieclilirsal evrakın 
mahalline iadesi tensibolunarak tasdiki Heyeti 
Umumiyeye teklif olunur. 11 Nisan 1337 

Reis Mazbata Muharriri 
Erzurum Sinob 

Celâlettin Arif Mehmet Şevket 
Kâtip Âza 

Kângırı Kırşehir 
Neşet Nâzım Müfid 

Âza Âza 
Sinob Niğde 

Hini imzada bulunmadığı Mustafa Hilmi 
Âza Âza 

Konya Antalya 
Refik Halil îbrahim 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Yok 
sesleri) Adliye Encümeninin mazbatasını kabul 
edenler lütfen ellerini kaldıranı... Adliye Encü
meninin mazbatası kabul edildi. 

3. Hıyaneti vataniyeden üç sene küreğe 
mahkûm Söğüt'tü Hacı Apustol hakkındaki ev-
rakın gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tez
keresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Hiyaneti vataniyeden mahkûm 
Apustol hakkında Adliye Encümeni mazbatası 
var. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Hiyaneti vataniye cürmünıden dolayı maz- : 

nunun aleyh mevkuf bulunan Söğüt'ün Rum 
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mahallesinden Hacı Apostol hakkında vicahen 
icra kılınan muhakeme neticesinde, merku
mun Hiyaneti Vataniye Kanununun üçüncü 
maddesine tevfikan üç sene kürek cazasma 
mahkûmiyetine dair olan Söğüt kazası Bidayet 
Hâkiminin 3 Mart 1337 tarihli ilâmı ile ev
rakı müteferriası encümenimize tevdi kılın
makla tetkik ve mütalâa olundu. 

Merkuma isnadolunan hiyaneti vataniye 
cürmü hakkında birgûna delili kanuni mev-
cudolmadığı cihetle tasdiki mümkün olmıyan 
hükmü meşkûrun ref'ine ve sebebi âhara meb-
ni mevkuf olmadığı takdirde ihlâyı sebilinin 
mahalline telgrafla işarı ittifakla tensibolu
narak tasdiki Heyeti Umumiyeye teklif olunur. 
11 Nisan 1337 

Reis Mazbata M. 
Erzurum Sinob 

Celâlettin Arif Mehmet Şevket 
Kâtip Âza Âza 
Kânkırı Kırşehir Konya, 

Neşet Nâzım Müfid Refik 
Âza Âza 

Niğde Antalya 
Mustafa Hilmi J l a l i l îbrahim 

REİS — Söz istiyen var mı, efendim? (Yok 
sesleri) Adliye Encümeni mazbatasını kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın efendim, Ad
liye Encümeni mazbatasını kabul etmiyenler 
lütfen ellerini kaldırsın (Gürültüler) 

'MUHİTTİN BAHA B. (Bursa) — Adliye 
Encümeni; bunun hakkında delâili kanuniye 
yoktur, binaenaleyh bu hükmü tasdik edeme--
yiz diyor Bunun aleyhinde karar verenlerin 
delâili kanuniyenin muvcudiyetini ispat etme
leri lâzımgelir. Meclis böyle bir delili kanu
niden haberdar değildir, efendim. Binaenaleyh 
tetkik etmek lâzımdır. Yahut Adliye Encüme
nine iade etmeli. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Heyeti Muİıte-
remenin malûmudur ki, Adliye Encümeni ken
disine tevdi olunan bütün evrakı eldeki mev
cut kanuna, delâili sübutiye ve mevcudesini 
vesairesini kezalik vicdanına ve kanuna tev
fikan tetkik ediyor. Eğer mahkûmiytini mu
cip delâil görürse vicdanından başka bir şeyi 
düşünmeyip tasdik ediyor. Fakat eldeki mev
cut bulunan delâil ve emare şahsıiı; her kim 
olursa olsun, mahkûmiyetini icabettirecek dere-
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eede kanaat bahşedilse encümeniniz Meclisi Âli
niz namına kararını verip gönderiyor. Şimdi 
burada bu fiilin ispatını mucip hiçbir delil ve 
emare olmadığından hükmün ref'ine karar ver
dik. Binaenaleyh aksini iddia eden refikimiz 
gelir, delâilini gösterir, encümenin mazbatası
nın reddini iltizam eder. 

FUAD B. (Çorum) — Bidayet Mahkemesi 
"havadan mı vermiş bu hükmü, nasıl vermiş izah 
etsin? 

TEVFİK Ef. (Kângırı) — Efendim, mesele 
basittir. Ora mahkemesi delâile istinaden tabiî 
hükmünü verdi ve burada Adliye Encümeni 
demek oluyor ki, o delili kuvvetli bulmadı. Bu
nu takdir Meclise aidolmakla beraber Adliye 
Encümeninin mademki kararı kabul olunmadı, 
bu fıkrai hükmiyenin Heyeti Umumiyede mü
zakeresi lâzımgelir, Heyeti Umumiye kanaat 
getirirse ne âlâ. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Fıkrai 
hükmiye okunsun, efendim. 

NAFİZ B. (Canik) — Adliye Encümeni iza
hat versin. 

RElS —• Efendim, Müfit efendi Adliye En
cümeni namına söz söylediler. (Fıkrai hükmiye 
okunsun sesleri) 

MUSTAFA HİLMİ E l (Niğde) — Adliye 
Encümeni namına arz edeyim. Müfit Efendi 
Hazretlerinin buyurdukları gibi evrak tetkik 
edildi. 

Mahkemenin delâil mevcudolmadığı halde 
hüküm vermesinin esbabı : Yunanlılar bu kasa
baya gelirken seksen kadar müslümanla bera
ber bu Hacı Apostol dahi'Yunanlıları istikbale 
gitmiş ve buna (80) yaşında Rıfkıye isminde 
birisi şahadet etmiş, şahadeti istintak dairesin
de vukubuluyor. Mahkemeye gelip huzuru hâ
kimde, ben öyle bir şey demedim hayır, benim 
öyle bir ifadem yoktur, ben birgûna şahadet
te bulunmadım diye ikinci defa inkâr etmiştir. 
Fakat mahkeme; bunun istintak dairesinde, bi-
lâ tahlif vermiş olduğu ifadenin makbuliyetine 
giderek kabul etmiştir ve Apostol 'u mahkûm 
etmiştir. Encümeni âliniz bu ciheti kabul etme
di. Huzuru hâkimdeki delâile binaen hükmün 
de mefkudiyetine, hükmün ref'i cihetine gidil
miştir. (Muvafık sesleri) 

SALİH Ef. (Erzurum) — Arkadaşlar, me
sele her ne şekle girerse girsin bu ruznameye 
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i dâhil değildir. Bir evrak varidedir. Bu tetki-
| ka muhtaç bir keyfiyettir. Bunu tabı ve tevzi 

etsinler, tetkik edelim. (Handeler, bravo sesle
ri) Mamafiyh Adliye Encümeninden evvel bir 
mahkemeden bir hüküm sâdır olmuş, hükümler
de tetkikat icra edilmek lâzımdır. (Tetkik edil
miştir sedaları, gürültüler) 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el
lerini kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. Şimdi 
efendim bir Adliye Encümeninin mazbatasını 
reye vaz'etmek var, bir de Ruznamei müzake-
rata ithal ederek ikinci defa müzakere etmek 
var. Adliye Encümeninin mazbatasını kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın, Adliye Encü
meninin mazbatası kabul edildi. 

4. — Ankara Mebusu Aüf Efendinin, tah-
I riri tereke hakkında teklifi kanuniyesi ve Ser

iye Encümeni mazbatası (2/222) 

REİS —- Ankara Mebusu Hacı Atıf Efendi
nin terekelere dair teklifi kanuniyesinin Heye
ti Vekileye havalesine dair Seriye Encümeni 

I mazbatası var, okunacaktır. 

I Seriye Encümeni mazbatası 
Mahkemei Seriye marifetiyle tahrir olunan 

I terekeler için evvelce muteber olan nizamname-
I de işbu takrir ile teklif olunan lâyihai kanuni

ye muhteviyatı mevcudolup esasen nizamname 
I ile idare edilmekte bulunan bu gibi hususatı bir 
I kanun ile idare etmeye lüzum görülemediğinden 
I ve ancak mebhusunanh nizamname makamına 
I kaim olmak üzere Heyeti Vekilece tanzim kılı-
I nan nizamnamenin ref'iyle bundan evvelki ni-
I zamnamenin tatbikiyle maksat hâsıl olacağı 
I Adliye Vekâletinden izah edilmesine binaen lıu-
I susu mezkûrun nazarı dikkate alınması zmınm-
I da işbu takririn Heyeti Vekileye tevdii tensibo-
I lunarak Heyeti Umumiyeye arz ve takdime ka-
I rar verildi. 16 Nisan 1337 
I Seriye Encümeni Reisi , 

Vehbi 

MUSTAFA HİLMİ Ef. (Niğde) — Efendim, 
I Mahkemei Şer'iye marifetiyle tahrir olunan te-
I rekelerin esmanı Eytam sandıklarında hıfz ve 
I talebedilen eşhasa idane ve ita edilmekteydi. 
I Bundan dört sene evvel babı meşihatın vermiş 
I olduğu bir emir üzerine Eytam Sandığında mev-
I cut bulunan paralar Ziraat Bankalarına devir 
J ve teslim edilmiş idi. Aradan altı ay veya bir 
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sene geçtikten sonra altın paraların evrakı nak-
diyeye tahvilinden sonra tekrar Ziraat Banka
larından bu paraların alınıp Eytam Sandığına 
verilmesi lâzımgeldiği bir sırada Ziraat Banka
sı altın paraları yedinde alıkoyarak onun mu
kabilinde evrakı nakdiye vermek suretiyle bir
takım eytamın hukuku sariha ve hukuku meş-
rualarmı zayi ettirmiştir. (Madde göster sesle
ri) Maddei kanuniye değil; emir verildi diyo
rum efendim. Maddei kanuniyeden bahsetmi
yorum, babı meşihatin vermiş olduğu emir üze
rine bilûmum mahakimi şeriyede yapılan mua
meleden bahsediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Misal 
istiyorlar, efendim. 

MUSTAFA HÎLMt Ef. (Devamla) — Misal; 
işte benim memleketim, ben memleketimde olan 
şeyden bahsediyorum. Bunun hilâfında bir şey 
varsa buyurun kürsüye beyan edersiniz efendim. 
(Devam, sesleri) Mahaza bugün mahkemei şer'iye
lerin idareleri Adliye Vekâletine tevdi edilmiştir. 
Bu teklifte mahzur olup olmadığını bir kere de 
Adliye Vekâletinin ve Adliye Encümeninin tet
kik etmesi lâzımgelir. Sırf Şer'iye Encümeni
nin vermiş olduğu kararla, Adliye Vekiline hava
le etmekle birgûna faydası izhar edilemez ve bu 
paraların Ziraat Bankasına verilmesinde yine bu 
gibi zararlar mevcutur. Binaenaleyh bir kere de 
şu evrakın Adliye Encümenine havalesini teklif 
ediyorum. 

MÜPİD Ef. (Kırşehir) — Efendim; Seriye 
Encümenine havale buyurulan Ankara Mebusu 
Hacı Atıf Efendinin işbu teklifi kanunisini; Ser
iye Encümeninde Adliye Vekili Muhteremi de 
hazır olduğu halde tetkik ettik. Bilirsiniz ki, em
vali eytam öteden beri tamamiyle sıyanet edile
mediğinden dolayı zıyaa uğratılmış ve bundan do
layı birçok yetimler âdeta on paraya muhtaç bir 
hale gelmiştir. Bu meseleden dolayı encümende 
duru diraz münakaşa ettik, Mustafa Hilmi Efen
di biraderimizin buyurduğu gibi bundan evvel 
mevcut bulunan nizamname; Hacı Atıf Efendi 
tarafından teklif edilen maddei kanuniyeyi tama
miyle havi olduğu için Nizamname ile idare edi
len bu meseleyi bir maddei kanuniye ile ayrıca 
bir kanun şekline ifrağ etmeye lüzum görmedik. 
Eğer ki, tetkik edilen mesele doğrudan doğruya 
Mustafa Hilmi Efendi biraderimizin buyurduğu 
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J gibi Ziraat Bankalarına eytamın altın akçe ola

rak tevdi edilen paralarının yine altın akçe ola-
ı rak alınması meselesi olsaydı o cihetten tetkik 
| ederdik, mesele o cihette değil. Para eytam mü-
I dürterinin yedinde kalmasın. Ziraat Bankaları 

kendilerinde mevcut bulunan nükudu nasıl ikraz 
ediyorlarsa hukuku eytamı da bu suretle muhafa
za etsin, yolundaki teklifi kanuniyi bu suretle 

I müzakere ettik ve Adliye Vekili Beyefendinin bi-
j ze vermiş olduğu izahata binaen eski Nizamna

menin buna medar olduğuna kanaat getirdiği
mizden dolayı Heyeti Vekilecc evvelce refedilen 
eski Nizamnameyi ihya etmek suretiyle bu teki i -

I fi kanunideki maksat hâsıl olacağını teemmül 
ederek Heyeti Umumiyece bunun Heyeti Vekile-

I ye tevdiine dair, mazbata yaptık. Binaenaleyh 
I Adliye Vekilinin de bu bapta mütalâasını aldığı

mızdan dolayı meselede başka bir suretle bu para-
I lann evrakı nakdiye veyahut altın olarak veril-
I meşine aidolan bir teklif olmadığından dolayı-, 
I bu noktadan Heyeti Muhteremenize arz ediyoruz. 
I Yapılacak başka bir nokta kalmamıştır. 

REFİK ŞEVKET B. (Sanman) — Müzake-
I re cereyan ediyor; halbuki böyle bir teklifi kanıı-

I niden bizim haberimiz yok, teklif bir kere okun
sun, efendim. 

ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ ŞEVKET B. (Sinob) — Bu mesele doğru
dan doğruya adliyeye aittir. Binaenaleyh bu ev
rakın Adliye Encümenine havalesini teklif ede
rim. 

REİS — Ef endim; Adliye Encümeni bu lâyi-
hai kanuniyeyi istiyor, Nizamnamei Dahilî muci
bince encümen isterse vermek lâzımdır. Binaena
leyh Adliye Encümenine havale ediyoruz. Encü
menden geldikten sonra ya müzakere ederiz ve
yahut Heyeti Vekileye havale ederiz. 

Ruznamemizde Nafıa Vekâleti bütçesi iki nu
marayı teşkil ediyor. Fakat matbaa geç yetiştir
diği için henüz tevzi edildi. Tensip buyurursanız 
müzakeresine başlıyalım. (Hayır, henüz tetkik 
etmedik, sesleri) 

O halde efendim ruznamemizin başka madde
sine geçelim; bu, Pazartesi gününe kalsın... 

HASAN BASRt B. (Karasi) — Şûrayı Dev
lete ait kanun müzakere edilecekti. Buna Heyç-

j ti Muhtereme de karar vermişti. 
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6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Şûrayı Devlet teşkiline dair iki aded 
kanun lâyihası ve Adliye ve Dahiliye encümenle
rinin müşterek mazbatası (1) 

RE IS — Efendim, Ruznamemizin diğer numa
ralarında mevcut bulunan mesailden bâzılarının 
Heyeti Vekilenin huzuriyle ve bir kısmının da 
Dahiliye Vekilinin huzuriyle müzakeresi evvelce 
tensip buyurulmuştu. Heyeti Vekile mevcuttur. 
Binaenaleyh Şûrayı Devlet hakkındaki lâyihai 
kanuniyenin müzakeresine geçiyoruz. Söz istiyen 
zevat lütfen isimlerini kaydettirsinler. 

HAMDI NAMIK B. (izmit) — Reis bey mü
saade buyurur musunuz? 

Efendim, malûmu âliniz bu sene encümenler 
tebeddül etmiştir. Geçen sene Dahiliye ve Adliye 
encümenleri bunun hakkında bir karar ittihaz 
etmişler ve bir kanun tanzim etmişlerdi. Fakat 
yeni Dahiliye ve Adliye encümenlerinin bundan 
malûmatı yoktur. Binaenaleyh müzakereye koy
madan evvel tensip buyurursanız yeni Dahiliye 
ve Adliye encümenleri bu kanunu tetkik etsinler 
ve müdafaa etsinler. 

ATIF B. (Bayazit) — Eskileri yok mu? 
HAMDI NAMIK B. (Devamla) — Yeni Da

hiliye ve Adliye encümenleri namına bunu kim 
müdafaa edecek! Olmaz ki, beyim... 

RElS — Rica ederim muhavere yapmayın... 
Efendim, Şûrayı Devlet teşkiline dair olan 

lâyihai kanuniye birkaç defa Meclisi Âlinize gel
di. Müzakeresi icra edildi ve müştereken tetkikat 
yapmak üzere Adliye ve Dahiliye encümenle
rine havale olundu, şimdi gelen teklif her iki 
müşterek encümenin teklifidir. 

REFlK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim, 
mazbata okunsun... 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Dahiliye ve Adliye encümenimize havale olu

nan Şûrayı Devlet teşkili hakkındaki teklifi ka
nuniler okundu. Berveçhi âti mevat kabul olu
narak Heyeti Umumiyeye takdim kılınmak üzere 
Riyaseti Celileye arz olunur. 

MADDE 1. — Şûrayı Devlet vezaifi umumi-
yesi mülkiye ve Maarif, Maliye, Nafıa, tanzimat 
namiyle üç daire tarafından ifa olunur. 

(1) 1 No: lu matbua zaptın sonundad.tr. 

MADDE 2. — Bu daireler birer reis ve ikişer 
azadan teşekkül eder. Ancak Heyete tari 
olması muhtemel noksanın ikmalini temineri azli
nin adedi üçer olup Büyük Millet Meclisinin 
ekseriyeti Arasiyle intihabolunur. 

MADDE 3. — Şûrayı Devletin Heyeti umu-
miyesi bu daireler heyetinden terekkübedip Mül
kiye Dairesi reisinin ve mazereti halinde Tanzi
mat Dairesi Reisinin riyaseti altında akdi içtima 
eder. 

MADDE 4. — 'Muamelâtı kal emiy ey i ifa et
mek üzere her dairenin birer başkâtip ile ikişer 
kâtibi olacaktır. 

MADDE 5. -— İşbu. kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 6. —- işbu kanunun icrasına Büyük 
Millet Meclisi memurdur. 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata'Muharriri 

Niğde izmit 
Mehmet Ata Muhalifim 

Hamdi 
Kâtip Adliye Encümeni Mazbata 
Genç , Muharriri namına 
Celâl Mehmet Şevket 

Âza Âza Âza 
Kayseri Yozgad Çorum 

Atıf Feyyaz Âli Fuad 
Âza Âza 

Yozgad Muş 
Riza Mahmud Sait 
Âza Âza 

Kângırı Sinob 
Neşet Nâzım Hakla Hami 

ADLİYE VEKÂLETİ VEKlLİ HAFIZ 
MEHMED B. (Trabzon) — E fendim; Kavanini 
mevzuai hazıra ile Şûrayı Devlete bâzı vezaif tah
mil edilmiştir. Bundan dolayı umur ve muamelâ
tı Hükümeti tedvrinde Şûrayı Devletin olmama
sından dolayı bâzı gûna müşkülâta tesadüf olu
nuyor. Meselâ, memurin muhakematı, ihtilâfı mer
ci gibi tehiri gayricaiz muamelât teehhüre uğrıyor 
ve bu yüzden dolayı birçoklarının hukuku, tabii, 
teehhür ediyor. Hükümet bu zarureti kaldırmak 
ve çare bulmak için, mevcut Kavanin ile Şûrayı 
Devlete verilen salâhiyet dairesinde ifayi vazife 
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i§in bir Şûrayı Devlet teşkilini tasvibetmiştir. Ve 
kaleme aldığı lâyihai kanuniyeyi de Heyeti Aliye-
ye tevdi etmiş ve esnayi müzakeresinde verilen bir 
takrir üzerine Encümen Adliye ve Dahiliyeye 
havale edilmişti. Encümenlerin kabul ettiği esas, 
Şûrayı Devletin esasen lüzumuna kail olmakla 
beraber her halde bunun Meclisi Âliden ve Mec
lisi Âli azaları meyamndan intihabedilmesi esa
sını dahi kabul etmişti. Hükümet; encümenin ka
bul ettiği bu esasa muhaliftir. Çünkü Şûrayı 
Devlet bir heyeti istişaredir, âdeta Şûrayı Dev
let Hükümetin maiyyeti demektir. Meclisi Âli 
âzalarının böyle Hükümet memuru ve Hüküme
tin maiyetinde bulunan bir heyeti istişareye âza 
olması, Meclisi Âli âzalarının haysiyetiyle kabi
li tevfik değildir. Meclisi Âli azaları lâyüseldir. 
Binaenaleyh Hükümet bu noktai nazardan Şûra
yı Devlet âzalarının, Büyük Millet Meclisi aza
ları meyamndan intihabına muhaliftir. 

ŞEVKET B. (Sinob) — Efendim, encümen 
namına söz istiyorum. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim, 
malûmu âlileri; Şûrayı Devlet teşkilâtı hakkın
da şimdiye kadar heyeti celilerine birkaç esas 
geldi; bu esaslardan hiçbiri tasvip buyurulmadı-
ğı için evvelce - zannederim - Nafiz Bey birade
rimiz tarafından verilen takrir üzerine Şûrayı 
Devletin Meclisçe müntehap âza tarafından teş
kili, esas itibariyle Heyeti Celilerince kabul edil
di. (Doğru, sesleri) Binaenaleyh kabul edilen bu 
esas dairesinde icrayı hareket zaruridir. Esasen 
Dahiliye ve Adliye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit bir Encümen tarafından tetkikatı icra 
edilerek şu teklif meydana getirildi. Bendeniz 
esasa girecek değilim. Yalnız heyeti muhteremle
rine şunu arz etmek istiyorum ki : Bu mesele 
yüzlerce memurların şimdiye kadar sürünmeleri
ni intacettiği için müstacelen tetkik ve intacı lâ
zımdır. Uzun uzadıya merasim ile ve eşkâl ile 
vakit geçirmiyelim, bir an evvel kanunu kabul 
edelim. İstanbul'un işgalinden beri yüzlerce evrak 
vardır, bunlar devairde toplanmıştır. Yüzlerce 
memur bugün lekeli midir? Mâsun mudur? Mütte-
hem midir? Ne olduğunu bilmiyerek sürünmek
tedir. Eğer bunlar mücrim ise cezalarını görmek, 
masum ise sürünmekten kurtulmak lâzımdır ve 
icbı mâdelet de budur. Binaenaleyh uzun uzadıya 
bu lâyihayı kanuniyenin münakaşasına lüzum 
görmeksizin tetkikatını ikmal edelim. İstiklâl 
mahkemelerine intihabettiğimiz azalar nasıl mu-
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vaffak oldular, İstiklâl mehakimiyle münhasıran 
uğraşmak şartiyle nasıl iyi neticeler istihsal et^ 
tilerse, aramızdan intihabolunmak suretiyle ya
pacağımız Şûrayı Devlet teşkilâtı da böyle mu
vaffak olacaktır. Binaenaleyh böyle itiraz etmi-
yelim. 

ŞEVKET B. (Sinob) — Sözümden vazgeçi
yorum. Basri Bey encümenin noktai nazarım 
söylemişlerdir. îcabederse sonra bendeniz söyle
rim. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Şûrayı Devlete hem 
bir dairedir. Yalnız bu daireye buradan âza alın
malıdır. Yoksa Adliye Vekili Beyefendinin fi
kirleri gibi maiyette bulunmaktır, mukaddemdir, 
muahhardır kelimeleriyle birtakım yeniden me
mur tâyin etmek caiz değildir. Bir an evvel Şû-
rayi Devlet tanzim edilmelidir. (Bravo sesleri) 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı sahip) — 
Efendim; malûmu âlileridir ki Şûrayı Devlet 
teşkili hakkında evvelce hepimiz uzun uzadıya 
beyanı fikir ve mütalâa ettik; onları tekrar et
mek doğru değildir. Basri Bey arkadaşımızın 
pek güzel ifade ettikleri veçhile, Meclisi Âli, 
içlerinden intihapla ayrılacak bir Şûrayı Devlet 
teşkilini karara almış ve meseleyi Muhtelit bir 

! encümene havale etmişlerdir. Muhtelit Encüme-
\ nin husule getirmiş olduğu şu teklif bugün hu-
j zuru âlinize çıkıyor. 
I Efendiler; Basri Bey arkadaşımızın buyur

dukları gibi, bugün yüzlerce evrak değil, bin
lerce evrak yüzüstü kalmıştır. Bu esbabı mesa-

I lihin işlerine tesir yapmaktadır, Hükümet maki-
i nasmı muattal bir hale sevk etmektedir. Birçok 
I memurlar maznun mu, masum mu? Masumiyet 

kararı almış, merci yok. Masumiyetten istifade 
edemiyor, sürünüyor. Bunun üzerine bu merci-

I sizlik dolayısiyle Heyeti Vekile bir karar itti
haz etmişti. ]$en'i muhakemesine karar verilen 

| memurin doğrudan doğruya istihdam edilecek 
i denmişti. Belki men'i muhakemesine karar ve-
| rilen bir adamın esbabı mucibesi var idi. Şûra-
I yi Devlet onu tetkik ederek mahalline iade ede-
| çekti. İşte esbabı mesalihin işinin böyle ukdei 
| teehhürde kalması böyle kararların ittihazına da 
I sebebiyet vermektedir. Binaenaleyh bu kanunu» 
! bu suretle kabulü maslahata daha ziyade evfak-

tır. Hiç olmazsa işlerin sürüncemede kalması
na meyden vermemiş oluruz. Sonra Vekil Be
yefendi buyurdular ki : Şûrayı Devlet Hükü-

— 9 — 
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metin bir memurdur, iştişari memurlarıdır. Ya
ni Hükümetin maiyetidir, demek istediler. Hal
buki Heyeti Vekile hakkındaki kanunun bir 
maddesinde denmişti ki : Heyeti Vekile lüzum 
gördüğü zaman encümenlerle istişare edecek
tir. Halbuki şimdiye kadar •encümenlerle istişare 
vâki olmamıştır, işte Heyeti âliyeniz içinden 
ayrılacak ve Heyeti âliyenizin ekseriyeti âra-
siyle intihabedilecek bu zevatı âliye de Heyeti 
Vekilenin kanuni bir istişare heyeti olacaktır. 
Binaenaleyh bunda çekinecek hiçbir şey yoktur. 

EMİN B. (Erzincan) — Şûrayı Devlet teşki
linden maksat yalnız memurini muhakeme etmek 
midir? 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Hayır; 
yalnız memurini muhakeme değil. Fakat bu 
sözler daha evvelce de söylendiği için tabiî izah 
etmek istemedim. Çünkü hepiniz bilirsiniz: Bir 
liva mahkemesinde Hükümet ile ahali arasında 
bir ihtilâf hasıl olmuş, bunun mercii Şûrayı 
Devlettir. Şûrayı Devletin olmaması bu gibi 
işleri de akim bırakmıştır. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) .— Efen
dim; ortada dolaşan birtakım memurları görerek 
bu işi tacil ettik, fakat salim bir yoldan gitme
diğimiz kanaatindeyim. Bir kere Şûrayı Devlet 
âzası Meclisten çıkacak olduğu zaman buradan 
9 - 10 arkadaşımızı artık ebediyen içimizden 
ayırmış olacağız, artık onların mebusluğundan 
istifade edemeyiz. Evvelce de arz etmiştim. Bu
nu muvakkat olarak kabul edelim ve âtii karipte 
bunu bütün bütün lâğvederek vezaifini şuabatı 
Devlete taksim eder ve o suretle tedviri umur 
ederiz. Bu daire esasen şimdi fazla kalmıştır. 
Eğer devam edecekse bunun mebuslardan olması 
taraftarı değilim, buna muvazzaf mesul memur
lar koyarız. Başka suretle olmaz. 

BÎR MEBUS Bey — Para nerede? 
HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Efen

dim; bu para meselesi değildir vazife meselesidir. 
Birtakım kıymettar, sekiz, on arkadaşımızın 
buradan ayrılması bizim için zarardır. Binaen
aleyh yanlıştır efendim; bunu muvakkat olarak 
kabul etmeli, müterakim işleri elden çıkarmalı, 
devairi Devlet Kanun ahkâmını tedvir etsin. 

REİS — Efendim, müzakere ikinci madde
ye taallûk ediyor. Heyeti umumiyesi hakkında
ki müzakerenin kifayetine dair takrir var. Eğer 
Şûra vı Devletin lüzum ve ademilüzumuna dair 
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| müzakere açmak istiyorsanız söz alan daha on 

altı zat vardır. Söz alanlara söz vereyim. Cere
yan eden müzakere ikinci maddeye taallûk edi
yor. Heyeti umumiyesi hakkında müzakereyi 
kâfi görüp maddelere geçilmesine dair takrir 
var, bn takriri reyinize vaz'ediyorum. Yine söz 
alan zevatın sözleri ikinci maddede mahfuzdur. 

«Müzakere kâfidir, maddelere geçilmesini 
teklif ederim» bu takriri kabul edenler. Lütfen 
ellerim kaldırsınlar.. Müzakere kâfi görülmedi, 
devam edeceğiz. 

NAFİZ B. (Canik) — Efendim bendenizin 
mâruzâtım usulü müzakereye taallûk edecek. 

I Lüzum ve ademilüzumundan ziyade... 
Hatırı âlilerindedir ki, Şûrayı Devlet hak

kındaki lâyihai kanuniye mukaddema müzakere 
edilirken leh ve aleyhinde uzun uzadıya müta
lâa t serd edildi. En sonra bendeniz tarafından 
verilen takrir, netice itibariyle kabul olundu. 
O takrirde; hemen aşağı - yukarı, şu lâyihai ka
nuniye mahiyetinde idi. Yani o vakit Şûrayı 
Devletin, Meclisi Âli azalarından terekkûb et
mesi binnetice kabul edilmişti. Eğerçi her lâyi
hai kanuniye encümene gidip geldikçe lehde ve 
aleyhte tekrar söz söylenir ve tâdil edilirse, zan
nederim Meclisi Âlinin hiçbir işi neticeye eriş
mez. 

Bendenize kalırsa; heyeti umumiyesi hak
kında şimdi tekrar söz söylemek veyahut^ şekli
ni tebdil etmek caiz değildir. Çünkü bu şekil; 
bundan bir ay evvel Meclisi Âlinin kabulüne ik
tiran etmiş bir şekildir. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Hayır böyle 
değildir. 

NAFİZ B. (Devamla) — Müsaade buyurun 
efendim : Meclis zabıtnamelerini tetkik buyu
rur anlarsınız, efendim, tekrar hatırlatırım k i ; 
bendenizin arz ettiğim teklif 3 maddeden ibaret
ti. Bu üç maddeden biri ve hattâ birincisi : 
«Meclisi Âli azalarından ekseriyeti mutlaka ile 
9 zattan mürekkep Şûrayı Devlet intihap ve teş
kil edilir...» diye kabul edilmişti. 

Sonra efendim, Şûrayı Devletin lüzumu teş
kil veyahut ademiteşkiline gelince : Bu cihet 
de Meclisi Âlice takarrür etmişti. Meclisi Âlideki 
cereyan Şûrayı Devletin ademi lüzumuna dairdi 
- bugünkü gibi hatırlıyorum - Meclisi Âli; bu
günkü kavanini meriyede Şûrayı Devlete ait 

I birçok vezaif mevcudolduğundan ve halen ka-
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vanini mevzuayı ve meveudeyi tashih ve tadil 
etmek imkânı mevcut bulunmadığından dolayı 
muvakkaten Meclisi Âli âzasından mürekkep 
bir Şûrayı Devlet tesis etmek ve bilâhara tedri
cen kavaninin mevaddı mahsusasmı tadil ederek 
ondan sonra Şûrayı Devlete ait vezaifi devaiıi 
sairei Devlete taksim etmek ve Şûrayı Devleti 
ortadan kaldırmak kanaatinde idi. Binaenaleyh 
şimdi tekrar lehte ve aleyhte söz söylemek caiz 
değildir. Doğrudan doğruya maddelere geçmek 
lâzımdır. Eğer mâruzâtıma kaani olmıyan zevat 
varsa zabıtnamelere müracaat buyurur ve ora
dan anlarlar. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Efendim, sö
ze başlamazdan evvel evvelâ Nafiz Beye cevap 
vereceğim : Nafiz Beyin teklif ettiği şekil; yani 
Dahiliye Encümenince Şûrayı Devlet teşkili ka
bul edilmediğinden; Şûrayı Devletin Meclisi Âli 
âzası meyanmdan teşkil edilmesi tarzında idi. 
(Hayır, hayır sesleri) . j 

Bu böyledir. Şimdi efendim; bunu ilk defa 
Dahiliye Eneümeni reddetmişti. Reddettiği
nin sebebini de arz edeyim : Efendim malûmu 
âlileridir k i ; Şûrayı Devletin vezaifi umumiye-
sinin bir kısmı Meclisi Âlinize, 'bir kısmı da He
yeti Vekileye intikal etmiş olduğundan- dolayı 
ayrı'ca hir Şûrayı Devlet teşkiline lüzum (görme
miştik.. Arkadaşlarımızın feryat ettiği en mü
him mesele, memurin muhakematına dair ev
rak toplanmıştır; binaenaleyh Taunların 'bir an 
evvel intacı lâzımdır noktası idi.. 

Halbuki efendiler; hugün, Dahiliye Encü
meni ayrıca memurin muhakemâtma dair bir 
kanun ka'bul etmiş ve Heyeti Âliyenize takdim 
etmiştir. »Bu kanunda; vekâletlere mensup şube 
müdürlerinden müteşekkil olmak ve hangi kı
sım memurinden ise o vekâletin müsteşarı riya
set ve nezaret etmek şartiyle bu muhakematm 
intacını Meclis ka'bul etti.. (Hayır kabul etme
di sesleri) 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) — 
Meclis onu reddetti. 

HAMDI NAMIK B. (Devamla) — Şimdi 
bendeniz diyorum ki : Şûrayı Devletin teşkiline 
lüzum kalmamıştır. Meselâ Şûrayı Devletin 
cümlei vezaif inden biri kanun yapmaktı. Hal
buki bu hak doğrudan doğruya Meclisi Âlinize 
verilmiştir. Binaenaleyh Şûrayı Devlet esasen 
hununla meşgul olacak »değildir. Sonra devair 
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arasındaki ihtilâfat mesaili var. Buna da malû-
muâliniz Şûrayı Devlet 'bakmıyor, bu da Merci 
Encümenine verilmiştir. Bu suretle hu iki mü
him mesele 'başka tarzda hallediliyor. Yalnız iki 
mühim mesele geri kalıyor ki : Birisi imtiyazat 
meselesi, diğeri de Hükümetle ahali arasında 
hadis olacak ihtilâfat meselesidir. İmtiyazat me
saili : Malûmuâlinizdir ki bizde pek azdır \̂ e 
sırf imtiyazat mesailiyle meşgul olmak için Şû
rayı Devlet teşkiline lüzum yoktur. Hükümetle 
ahali arasında vukubulan ihtilâfata gelince : 
Şimdi hu noktada Adliye Vekili Beyefendiye 
cevap vereceğim. Buyurdular ki : Biz Heyeti 
Vekile; Şûrayı Devletin mehuslardan olmasını 
ka'bul etmiyoruz... Çünkü Heyeti Vekilenin tek
lifi : Şube müdürlerinden mürekkebolması tar
zında idi. Halbuki biz hunu daha mahzurlu bul
duk. Eğer mesele; ahali ile Hükümet arasında
ki ihtilâfatı kanun, adlü hak dairesinde hallet
mek ise; bugün vekâletlerin ziri nüfuzunda bu
lunan şube müdürlerinden müteşekkil (bir Şû
rayı Devletin Hükümetle ahali arasında hallola
cak bir ihtilâfı; ahalinin lehine halledileceğine 
kanaatiniz var mıdır? Binaenaleyh hu noktai 
nazardan yani şuhe müdürlerinden teşkilindeki 
mahzur da 'bu idi... 

EMlN B. (Erzincan) — öyle ise hu adam
ları iş hasında tutmayın.. 

HAMDİ NAMIK B. (Devamla) — Öyledir 
heyim... Yani şube müdürlerinden müteşekkil 
bir Şûrayı Devletin mahzuru budur.. Arkadaş
lardan teşkili meselesine gelince : Bir defa Hü
seyin Avni Bey 'biraderimizin (buyurdukları veç- ' 
hile, içimizden en muktedir dokuz arkadaşımı
zı; bu mesele ile mütemadiyen işgal etmek lâ-
zımigeleeek ve Mecliste vücutlarından istifade 
edilemiyecek. İkinci mahzur da : Gerçi İstiklâl 
mahkemelerini Ibir zaruret üzerine teşkil ettikse 
de; Şûrayı Devlet bir memuriyettir ve memuri
yetle mehuslu'k içtima edemez diye de bir ka
nun yaptık. Binaenaleyh bu itibarla da Şûrayı \ 
Devletin; mebus arkadaşlarımızdan teşkili doğ
ru değildir, efendim. 

BİR SES — Bilâmaaş.. 

HAMDİ NAMIK B. (Devamla) — Olsun 
efendim, maaş meselesi zaten mevzuubahis de
ğil ki... 

Üçüncüsü efendiler; bu intihap edeceğimiz 
arkadaşlarımızın ibirçoğu ikide hirde mezuniyet 
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almak ıstırarında kalacaktır. Şu halde bir ay 
sonra birisi, iki ay sonra birisi gidecek, binaen
aleyh, onların yerine diğer arkadaşlarımızı koy
mak mecburiyetinde kalacağız ve bu suretle iş
ler haleldar olacak ve ihtimal ki ; bugünkü te-
zebzül eden daha fena bir hal olacaktır. Sonra 
arz ettiğim gibi; farz ediniz ki, Heyeti Âliye-
niz, içinden dokuz kişiyi intihabetti. O zaman 
Şûrayı Devlet teşkiline lüzum kalmamış ola
caktır. Meselenin takdiri Heyeti Celilenize ait
tir. 

MUSTAFA NECATİ B. (Saruhan) — Efen
dim; Meclisin bidayeti teşekkülünden itibaren 
her gün mevzuubahsolan bu mesele, halledile
cek zamanı gelmiş bir meseledir. Fakat encü
menlerden Heyeti Celilenize mevdu olan lâyihai 
kanuniye tetkik edildiği zaman görülüyor ki, 
Şûrayı Devlet Teşkilâtı aynen İstanbul'daki teş
kilât kabul edilerek burada da ayniyle tesis ve 
mülkiye, maarif, maliye, nafıa, tanzimat na-
miyle de kısımlara ayrılır. Bu devairin vazife
leri nedir? Bunu halledersek zannederim ki, 
Şûrayı Devlet meselesi hakkındaki tereddüdü
müz de zail olur. 

Malûmu âliniz; Şûrayı Devlet, istişari salâ
hiyeti haiz ve kabinenin ,bâzı mesaili mühim-
mede ııoktai nazarını anlamak üzere müracaat 
ettiği bir makamdır. Bu devair içinde bâzı kı
sımlar vardır ki, bu kısımlar yalnız memurin 
muhakematma aidolan safahati tetkik ve rüyet 
eder. 

Diğer kısımlar da istişari salâhiyeti haiz ve 
levayihi kanuniyeyi ihzar eden kısımdır. 

Malûmu âlinizdir ki : Kuvvei teşriiye ve ic-
raiye salâhiyetlerini haiz olan Meclis azaları 
her vakit için istişari mahiyeti haizdir. Hattâ 
Heyeti Celileniz, Heyeti Vekile ile daimî surette 
istişare ederek bu hak ve reyini istimal ecfebi-
liyor. Binaenaleyh, ayrıca mülkiye, maarif, na
fıa ve saire, diye bir yeni daire yapmaktan ise, 
Şûrayı Devlet namiyle bir encümen yaparsak 
ve bu işleri de o encümene verirsek daha iyi 
etmiş oluruz.. Yalnız orta yerde memurin mu
hakematma dair safahat kalır...Memurin muha-
kematı için hakikaten bir daire lâzımdır. Ve 
bu ihtiyaç gayrikabili inkârdır. Bendeniz yal
nız Dahiliye Vekâletinde Hukuk Müşavirliği 
vazifesini yapıyordum. Zamanımda (800) evrak 
vardı.. Her halde şimdi bine yakın evrak var-

1337 O : 1 
dır. Şu halde bu bin evrakı görmek ve her biri
ni, ayrı ayrı, geceli gündüzlü çalışarak bu su
retle çıkarmak lâzımgeljr. İçimizden üç arka
daşı bu işlerle tavzif edip bu işle uğraştırmak
tan ise; eskiden bu gibi işlerle uğraşmış üç zatı 
tâyin etmek daha muvafıktır. 

Aynı zamanda lâyiha biraz noksandır. Çün
kü, bu dairenin müddeiumumisi ve müstantiki 
de vardır ve müddeiumuminin de ayrı salâhiyeti 
vardır. Onun için arzu buyurulursa, ayrıca üç 
dört zattan mürekkep bir Şûrayı Devlet teşkil 
etmeli ve geceli gündüzlü çalışmak üzere bun
lara müsaade vererek bir daire tesis olunmalı
dır. 

CELÂDETTİN ARİF B. (Erzurum) — 
Efendim, Şûrayı Devlete lüzum var mıdır, yok 
mudur? Meselesi öteden beri Meclisi Âlinizde 
münakaşa edilen bir meseledir.. Fakat elimizdeki 
kavanin mevcut bulundukça tabiîdir ki, Şûrayı 
Devlete lüzum vardır. Şûrayı Devlet; yalnız me
murin muhakematı ve imtiyazatla uğraşmaz. Şû
rayı Devletin gayet mühim bir vazifesi vardır 
ki, onu da nazarı dikkatten dûr tutmamak lâzım-
gelir. O da, bilcümle ittihaz edilen mukarreratı 
idariyenin doğrudan doğruya istinaf veya tem
yiz mevkiini işgal eder. Bir memur veya bir şah
sın hakkında verilmiş olan idari bir karar, ancak, 
orada istinaf edilebilir ve heyeti umumiyesi ile de 
temyiz olunabilir. Şûrayı Devleti kaldırdığımız 
zaman; hal km-elinden de büyük bir mercii kal-
dırmış oluruz. Şûrayı Devletin bâzı hususat-
ta da istişari mahiyette kararlar ittihaz ettiği 
malûmdur. Fakat o suretle olur ki, bakarsınız 
ki, İstanbul'da Sadrâzam isterse Şûrayı Devle
tin istişari mahiyette vermiş olduğu mukarreratı 
kabul etmez, fakat Meclisi Âlinizden ve en 
güzide zevattan olmak üzere intihabedeceğiııiz 
değerli arkadaşlarınızın bu tarzda vermiş oldu
ğu bir kararı ; Heyeti Vekile kabul etmediği 
takdirde Meclisi Âlinizin vaziyeti nasıl olacak
tır? Demek ki, bu gibi hususatta Şurayı Devle
ti işe karıştırmak doğru değildir. 

Diğer ü i r mesele daha var: Şurayı Devlet 
teklifi kanunisi Adliye ve/Dahiliye encümenle
rinde tetkik edilmiştir. Rica ederim, encümen
ler on beşer kişilik azadan mürekkeptir. Ve ba
kınız mazbataların altında kaçar tane imza var. 
Altışar. Onun için zannederim ki, bu meseleyi 
ehline tevdi ederek halletmek daha doğru olur. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Beyefendi, 
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İstiklâl mehakiminin vazifelerini de doğrudan 1 
doğruya tahattur buyurunuz. 

CELÂLETTÎN ARİF B. (Devamla) — On
lar merkezde bulunmuyorlardı, harice gidiyor- | 
lardı ve orada çalışıyorlardı. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Merkezde de 
vardı... 

CELÂLETTİN ARİF B. (Devamla) — Ola
bilir, bendenizce daimî bir surette Şûrayı Dev
letin - muvakkat bir zaman için dalhi olsa - her 
halde bu işte ihtisası olan zevattan ve memur
lardan mürekkep bir halde teşkili muvafık olur 
zannındayım. Onun için bu suretle teşkilini ka
bul edersek doğrudan dorğuya bir hakkı kabul 
etmiş oluruz. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Şûrayı Devlet teşkiline dair Meclisi Âliniz
de cereyan eden müzakerat esnasında maale
sef bulunmamıştım. İhtimal ki Pozantı'da bu
lunduğum zamana tesadüf ediyor. Meselenin 
makablini, bilmiyorum. Fakat arkadaşlarımın 
söylediklerine nazaran anlıyorum. Bendeniz 
Hükümet namına beyanatta bulunan Adliye 
Vekili Beyefendi Hazretlerinin ve Celâlettin 
Arif Beyefendi üstadımızın noktai nazarına 
maalesef iştirak edemiyeceğinı. Memleketimiz
de vücuda getirilen kavanin, ecnebilerden ve 
en ziyade Fransızlardan alman tercümelerden 
ibarettir. Şûrayı Devlet teşkilâtı da Napolyon 
Bonapart zamanında vücut bulan Fransız teş
kilâtının bir kopyesiııden ibaret olmak üzere ' 
memleketimize intikal etmiştir. Bu intikal mü
ruru zamanla, memleketimize lâyık bir Şûrayı 
Devlet vücuda gelmesini intaeetmiştir. Bina
enaleyh Şûrayı Devletin lüzum ve ademilüzu-
nııı hakkında uzunuzadıya söz söylemeye lü
zum yoktur. Uzun zamandan beri memleketi
mizde teessüs etmiş ve kanunu tekâmüle tebeaıı 
takarrür etmiş bir daire olmasına göre, lüzu
mu katî ile ve mutlaka bir Şûrayı Devlet teş
kili lâzımdır. Yalnız, iptida Adliye Vekili muh
tereminin Hükümet namına söyledikleri söze 
itiraz edeceğim : Meclisi Âli âzalarının - pekâlâ 
tahattur buyurursunuz ki - inkılâbı mütaakıp 
burada toplandıkları zamanlarda bir ismi var
dı : «Büyük Millet Meclisi.» öyle bir Büyük j 
Millet Meclisi ki ; icrai ve teşriî salâhiyeti haiz j 
bir Meclis.. Hükümet takarrür ettikten, biraz 
iktisabı kuvvet eyledikten sonra yani vekille-. { 
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rimiz Hükümete tamamiyle sahibolmak, yani 
vekillerimiz memlekete sahibolmaya başladığı 
zaman bir Hükümet ismi meydana çıktı. Bu 
Hükümet ismi; günden güne âdeta ölmüş, çü
rümüş olan tefriki kuva, nazariyesini yeniden 
ihyaya çalışmaya başladı. Tefriki kuva, bilhas
sa Devletin teşriî, icrai ve adlî namlarmdaki 
kuvvetlere malik olduğu noktai nazarından 
tetkik edilir bir nazariyedir. Fakat bu, Padi
şahların, milletin üzerinden hükümranlıklarının 
alınması için görülen müşkülât karşısında mec
buri söylenmiş bir sözden başka bir şey değil
dir. Tetkik edilirse kuvvei teşriîye, hem teşriî 
ve hem de icrai salâhiyeti haizdir. Esasen had
dizatında hükümdarların hükümranlığına do
kunmak müşkül olduğu içindir ki, bu nazariye 
mevki almıştı. Bugün tefriki kuva nazariyesi 
çürümüş ve ölmüştür. Bu çürüdükçe, Hükümet 
kuvvetlendikçe tefriki kuva gibi bir şey ayrılı
yor. Halbuki tefriki kuva yoktur. Her şey mil
lettedir, milletin vekillerindedir, milletin ken-
disindedir. Bu itibarla tefriki kuva yoktur. Teş
riki kuva vardır. Bu itibarla Hükümet vekille
ri olan arkadaşların kalkıpta biz Hükümet teş
kil ettik, tarzında idarei kelâm etmeleri, Mecli
sin icrai salâhiyetini inkâr mahiyetindedir. 
Efendiler rica ederim, istirham ederim. Biz bu
rada misal olmak üzere Nafıa Vekâletini na
zarı itibara alalım. En ziyade kızması muhte
mel olmıyan arkadaşlarımızdan onu biliyorum. 
Meselâ; Nafıa Vekili muhteremini Meclisi Âli 
büyük ekseriyetle Nafıa Vekâletine getirdiler. 
Vekâlet kendisine hariçten .bir müsteşar getir? 
di ve kalemlere kalemi mahsus müdürleri geldi. 
Kalemi mahsus müdürlerinden sonra mümey
yizleri, kâtipleri ve saireleri geldiği halde mu
amelât ve umuru tedvir eden Nafıa Vekili 
muhteremi değildir, müsteşarı da değildir. Bel
ki oradaki daire müdiranı ve belki de mümey
yizleridir. Ben anlamıyorum, Hüseyin Avııi Be
yin noktai nazarını k i ; tarihî bir zamanda Dev
letin mukadderatına fiilen vâzıülyed bir Mec
lis dururken iki bin kuruş maaşlı filân kalem 
mümeyyizi mesul tutulsun, mesul vaziyetinde 
tanılsm, bütün harekâtından Millet Meclisi fer-
elen farda ve Heyeti Umumiyesi itibariyle mes
ul, olduğu halde bunu asla nazarı itibara almı-
yan bâzı arkadaşlarımız her hangi bir endişe 
ile diyorlar ki;'"gayrimesur şahsiyetlere bu iş 
nasıl tevdi; ediliyor t Ben.b.uml anlamıyorum. 

•*>}? 
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Gayrimesul şahsiyet, iki bin kuruş maaşlı mü
meyyiz efendimidir? Yoksa bu hallerden, mua
melâttan hal ve istikbale karşı mesulü mutlak 
olan Heyeti Aliyeniz midir? Bunu anlamıyo
rum. j 

Sonra Hükümet, Şûrayı Devletin reyi îsti-
şarisine müracaat eder. Ve bu reyi istişari; Şü-
rayi Devlet arkadaşlardan mürekkep olduğu 
takdirde, Hükümetçe görülen lüzuma mebni 
kabul edilmiyecek olursa, Şûrayı Devletle Hü
kümet arasında yahut Şûrayı Devletle Meclisi 
Âli arasındaki vaziyet ne olabilir? Dediler, Ce-
lâlettin Arif Beyefendi Hazretleri. Zannederim. 
Tarzı idaremiz mutlakiyeti idare değildir. Tar
zı idaremiz Meşrutiyeti idaredir ve idarei mas 
lahatm aleyhinde olan bir idaredir. Eğer. meş
rutiyet, idarei mutlaka ile beraber devam ede
cek ise bunun mânası yok. Kendimize meşru
tiyet idaresi hiç. demiyelim. Eğer biz meşruti
yetle idare onmuyorsak Heyeti Vekile daima 
ve daima mesul vaziyettedir. Mademki, Heyeti 
Vekilenin mesuliyeti vardır, Heyeti Vekile, fa
lan heyetten mürekkep, Meclis âzası kadar 
mesul olmıyan bir encümeni istişarinin fikiı 
ve mütalâasiyle hareket edeceğine, Şûrayı Dev
letin, Meclisi Âli meyanından itimadolunacak, 
iyi düşünceli arkadaşlar meyanından intihab-
olunması lâzımdır. Çünkü; mademki, gaye 
mesuliyet esasına müstenittir. Şûrayi Devlet 
velev arkadaşlardan olsun veya olmasın, orada 
verilecek istişari karar Heyeti Vekile tarafın
dan kabul edilmezse ve fakat Meclis âzasından 
biri tarafından Mecliste mevzuubahsolursa 
ne hal tecelli eder? Binaenaleyh Şûrayı Dev
letin, yani istişare heyetinin Meclis âzasından 
intihabolunması ile Meclis haricinden intiha-
bedilmesi arasında memleket lehine büyük 
farklar mevcuttur. Heyeti Aliyeniz icrai sa
lâhiyetini her vesile ile birer parça elinden 
kaybetmekle yavaş yavaş yalnız teşriî vaziyete 
yükseliyor, iniyor, diyecektim fakat, itiraza mâ
ruz kalacağımdan yükseliyor, diyorum. Bu yük
selmek icrai salâhiyetini de dörtelle tutmakla 
beraber olursa hakikaten yükselmek olur. Ak
si takdirde Hükümet namını almakta olan 
Heyeti Vekiliye karşı bütün sözler Meclisi 
Âlide kalır. (Müzakere kâfi, sesleri') 

NAFIA VEKÎLÎ ÖMER LÛTFÎ B. 
(Amasya) — Efendiler; vakıa Abdüîkadir Ke-
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mali Bey Nafıayı misal olarak zikretmekle 
beraber cevapsız bırakmıyacağım. Dediler ki, 
Nafıada iş yapanlar vekil değildir ve müste
şar değildir, birtakım müdürler ve mümeyyiz
lerdir. Tabiî bir teşkilâtın içinde herkes ken
disine göre iş yapar, müdürler de yapar, müs
teşarlar da kendi vazifesini yapar, vekil yap
maz o başka, hattâ bugün müsteşarımın tah-
disi nimet makamında Meclisi Âliye arz ede
rim; bugün Afyon Karahisar'ı hattında tahribe-
dilmiş olan 16 köprü tamir edilmiş ve yarın 
Konya'dan Karahisar'a tren gelecektir; Müste
şar amele gibi iş başındadır. Fakat müsteşar
ların işi olmadığını iddia eden Abdüîkadir 
Kemâli Beyefendi, zannederim bu hakikati, 
Adliye Vekâletinde müsteşar iken beş ay ev
vel anlamışlardır (handeler) 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamo
nu) — Ben vazife görmezler, demedim. Reis 
Bey maksadım yanlış anlaşılmasın. Fakat bir 
müsteşar, bir daire müdürü Meclisi Millî aza
sının karşısındaki mesuliyetin bir milyonda 
birine malik değildir. Maksadım bu idî, yok
sa müsteşar iş görmez değildi. 

ALI ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim, 
malûmâliniz her türlü teşkilât ihtiyaçtan do
ğar. Buriu söylemekliğim malûmu ilâm kabî-
lindendir. Bugün biz vaziyetimizi, ihtiyacımı
zı düşünüp ona göre teşkilât yapmak mecbu
riyetindeyiz. Fakat zannediyorum ki, bunun 
külfetini düşünmüyoruz. Şûrayı Devlet Teş
kilâtı demek, kanunda gördüğümüz gibi, dört 
kişinin bir araya gelmesi demek değildir. .Onun 
birçok fer'î teşkilâtı olacaktır. Bunlara verilecek 
olan parayı düşüneeek olursanız zannederim-
ki, bugünkü ahval tahtında tahammül edece
ğimiz bir bâr değildir. Bugün bir liranın bi
zim noktainazarımızda kıymeti vardır. Çünki 
bugün parayı ne veçhile bulduğumuz malûm
dur. Vaziyetimiz de malûmdur. Mücadelemizin 
had ve hududu da belli değildir. Onun için 
bizim yaptığımız teşkilâtta mutasarrıfane dü-
şünmekliğimiz lâzımdır. 

Binaenaleyh Şûrayı Devlet teşkilâtı bence bu
gün, her şubeyi idarede yaptığımız gibi, istan
bul'daki teşkilâtı taklitten ibarettir. Başka bir 
şey değil. Bunu taklit edeceğiz. Fakat bilmiyo
ruz ki, bütçemizde yine büyük bir rahne açaca
ğız. Bu dâire müsmir bir daire değildir. Şûrayı 
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Devlet teşkilâtının İstanbul'da yapmış olduğu bâ
zı işler ki, bugün muattal bir halde kalmıştır. Mese
lâ memurinin muhakeme meselesi olsun mu, olma
sın mı? Bu olsun, fakat rica ederim, bugün düşüne
cek olursak önümüzde birçok misaller de vardır. 
Bendenizce vezaifini demin sayan beyefendiler
den en mühimini Celâlettin Arif Beyefendinin 
söylemiş olduğu Şûrayı Devletin bir mercii Tem
yiz olmasıdır. Bence bu vazifeyi bugün dahi şu 
Meclis yapıyor. Meselâ Hiyaneti Vataniye Kanu
nu mucibince yapılan muhakematta verilen karar
lar Adliye Encümenine geliyor ve Meclis bunun 
hakkında karar veriyor. Ya kabul veya reddedi
yor. Şimdi bendeniz memuruni de burası muha
keme etsin, demiyorum. Meclis bu şekilde bir va
zife üzerine almıştır, diyorum. 

Sonra ikinci bir şekil, istişari salâhiyeti haiz
dir, tefsir salâhiyetini haizdir, deniliyor. Bu 
doğrudur. Mecalisi teşriiye bizim memlekette de
ğil, her yerde senenin mahdut zamanları için iç
tima eder. Onun haricinde ayn bir zamanda da 
lüzum görülürse icabet eder. Bunun için belki 
Şûrayı Devlet lâzımdır. Nitekim şimdi de lâzım
dır. îcabettiği zaman, Hükümet tereddüde düş
tüğü noktalar için tefsir talebeder. Fakat biz 
biliyoruz ki, Meclisimiz müstemirren inikat ede
cektir. Bu itibarla tefsir salâhiyeti Meclise aittir. 
Meclis müstemirren inikadettiği için tefsir mese
lesine hacet yoktur, şimdi bir ikinci heyeti teşrii
ye mi kabul edeceğiz, bundan başka!.. Bunu da 
anlamıyorum. 

VEHBİ Ef. (Konya) — İştirak ederiz. 
ALİ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Sonra bende

nizce en mühimmi, istişare meselesidir. Zaten her 
Vekâlet, Meclis tarafından intihabedilen encü
menlerle istişare mecburiyetindedir. Bu istişare 
de bu şekilde halledilmiş olur ve bu Meclis dâhi
linde olunca ikinci bir heyet aramaya lüzum kal
maz. 

Sonra bendenizce Şûrayı Devlet teşkilinde en 
mühim nokta, birçok memurinin mağdur bir hal
de kalmasıdır. Bunun için de yapılacak böyle 
külfetli bir teşkilâtın hiç zannetmem ki, beş yüz 
bin liradan aşağı muazzam bir bütçesi olmasın. 
Rica ederim. Şimdi bunun birçok kuyruğu gelir, 
böyle kalmaz. Bunun jçin Heyeti Muhtereme bir 
şekil düşünebilir. Meselâ, bendeniz yekten şu 
şekli kabul diye bir teklifte bulunmıyacağım. 
Çünkü evvelce bunu düşünmemiştim. Her Vekâ-
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let için ayrıca encümenler var, nitekim Adliye 
Encümenine bakınız, kendisine bi ı* mercii Temyiz 

^ekli vermişizdir. Bunun gibi Nafıa Encümeni, 
Nafıa Vekâletine merbut olan memurinin mercii 
temyizi olursa ne çıkar? Sonra Adliye Encümeni 
hakeza, Maliye Encümeni hakeza, binaenaleyh 
fazla teşkilâta ve fazla masraf yapmaya hiç kud
retimiz yoktur. İhtimal bunu da kabul etmezsiniz. 
(Doğru, sesleri) Evvelce bir teklif gördüm. Ve-
kâletlerdeki müdirandan mürekkep olacakmış; 
belki bu heyet de temyizle uğraşabilir. Yahut 
başka bir şekil bulabilirsiniz. Yalnız Heyeti Muh-
teremeden rica edeceğim; yeni bir teşkilâta lü
zum yoktur. Bunu kabul ediniz. 

ADLİYE VEKÂLETİ VEKİLİ HAFIZ 
MEHMET B. (Trabzon) — Efendim, Meclisi 
Âlide bugünkü müzakerenin cereyanı şu iki esasa 
müncer oluyor. Birisi Şûrayı Devletin lüzum ve 
âdemilüzumu halinde, diğeri de lüzumu halin
de Meclis âzasından mı veya hariçten mi intihabı 
meselesidir. Ademi lüzumuna kail olanlardan Ali 
Şükrü Bey biraderimiz bilhassa bütçe meselesine 
de dokunmak suretiyle efkârı daha ziyade tahrik 
etti. Fakat Hükümetin teklifatında Vekâlet mü-
diramndan mürekkep bir Şûrayı Devlet teşkili 
dahi mevcudolduğundan Ali Şükrü Beyin bütçe 
hakkındaki mütalâası Hükümetin bu suretle tek
lif ettiği kanunda nazarı dikkate alınmıştı. 

Şûrayı Devletin lüzumu yalnız memurin mu-
hakenıatından mütevellit bir zaruret değil
dir. Kavanini mevzua Şûrayı Devlete bir
çok salâhiyet ve vazifeler vermiştir. Bil
hassa dâvaya taallûk etmiyen tekâlifi şalı-
siyelere mütaallik mesailin mercii tetkiki
dir. Meselâ, bir adam asîce re alınmış ve onu Mec
lisi idare askere almış ve kumandan, o adamı ala
cağım der, o adam ben askere almmıyaeağını 
derse bunun dahi tetkiki Şûrayı Devlete aittir. 
O adam tekâlifi askeriye ile mükellef midir, de
ğil midir? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozga<f) — O Mü
dafaa! Milliyeye aittir. 

ADLİYE VEKÂLETİ VEKİLİ HAFIZ MEH
MET B. (Devamla) — Bu kavanini mevzuamız 
icabıdır. Yani bu gibi birçok mevzuatı kanuni
ye ile Şûrayı Devlete verilmiş birçok salâhiyet
ler muattal bir halde durmaktadır. Şûrayı Dev
letin bugün mevcudolmaması yüzünden bu gibi 
birçok mecalisi idariyece alman kararların mercii 
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tetkiki yoktur. Kezalik mehakimi adliye ile me-
hakimi saire arasında vukua gelen ihtilâfatm 
mercii tetkiki da Şûrayı Devlettir. Binaenaleyh* 
bu şekilde birçok mesail var ki, Şûrayı Devletin 
bugün plmaması yüzünden bu işler geri kalıyor. 
Malûmâlinizdir ki, bir kararı Heyeti Vekile Re
isi ile beraber Vekiller de imza etmek dolayısiy-
le, Heyeti Vekile kamilen mesul olduğu gibi, He
yeti Vekile Eeisi dahi mesuldür. Meselâ, nafıa 
işlerinden dolayı hem Nafıa Vekili ve hem de 
Heyeti Vekile Eeisi mesuldürler. Bu veçhile He
yeti Vekile Reisi bu işte bizzat mesul olması iti
bariyle kendi maiyetinde bir istişare heyetine 
ihtiyacı vardır. Şimdi bizce Şûrayı Devletin lü
zumuna bu cihetten de eşeddi ihtiyaç vardır. 
Celâlettin Arif Beyefendi biraderimizin de, bu
yurdukları veçhile bunun Heyeti Aliye meya-
nmdaıı intihabı takdirinde hâsıl olacak mehaziri 
dahi Heyeti Aliye ile müzakere etmeye Heyeti 
Vekile hazırdır. Bizim düşündüğümüz şudur; 
malûma liniz her memur derece derece âmirine 
karşı mesul olduğu gibi Heyeti Vekile dahi Mec
lisi Âliye karşı mesuldür. Eğer Şûrayı Devletin 
kararları Meclisi Âliden intibedilecek azalar 
tarafından ittihaz edildiği takdirde, Heyeti Ve-
kileye bu verilecek olan karar istişari bir karar 
olmaz. Muta bir karar olmak lâzımgelecektir. 
«Hayır sesleri» Müsaade buyurun. Heyeti Umu-
miyeee verilecek kararlardan dahi kendi mesul 
olmıyacağına göre, Heyeti Vekile de bu mesu
liyeti kendi üzerine almıyacaktır. Bu itibarla 
dahi demin arz ettiğim gibi, bizim teklif ettiği
miz Şûrayı Devlet bu şekildir k i ; Şûrayı Dev
let Hükümetin nezdinde heyeti istişaredir ve 
böyle Hükümet maiyetimde bir heyeti istişareye 
Meclisi Âli âzalarının âza olması doğru değil
dir. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendiler, 
Şûrayı Devletin lüzum ve ademilüzumuna dair 
evvelce de hemen bugünkü müzakere kadar 
uzun bir müzakere cereyan etti. O zaman lâzım-
gelen mütalâamı bendeniz arz ettiğim için, şimdi 
leh ve aleyhinde söz söylemiyeceğim. 

Ancak bugünkü lâyihai kanuniyede bir me
sele var ki : Meclis âzasından intihabedilsin de
niyor. Bendenizce Meclisten, her hangi bir su
retle ve her ne sebep ve bahane ile olursa olsun, 
memuriyet mânasını tazammun eden. vazifelere 
azayı. muhteremenin-müdahalesi, hukuku esasi-
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yeye, hukuku tabiiyeye mugayirdir. Gerçi Ab-
dülkadir Kemali Beyefendi hasbezzeman tefriki 
kuvanm aleyhinde bulunarak, Meclisin kuvvei 
teşriiye ve icraiye gibi kuvvetleri haiz olması 
itibariyle her türlü vazifeyi kendisinin görmesi
ni beyan etmiş ise de, taksimi amalin ve tefriki 
kuvanm menafi ve lüzumunu da her halde unut
mamaları lâzımdır. Pek tabiî kavaidi, zaman ih
lâl edemez, çünkü tabiat tebeddül etmez. Yâlnız 
eşkâli tabiiyesini kaybeder. Eşkâli tabiiye hari
cinde vaz'edilen kavanin 10 - 20 gün sonra mah
zurlarını gösterir, o mahzurları refi ve izale için 
kavaninin gün be gün tadilâtına lüzum görülür 
ki, doğru değildir. Abdülkadir Kemali Bey bu
nu İstiklâl Mahkemeleri azalarına kıyas ettiler. 
İstiklâl mahkemeleri azaları fevkalâde ve pek 
mühim bir sebep ve zarurete binaen kabul edil
miş meseledir. Bâzı vezaifi kanuniyeyi ifa ettir
mek için teşkil edeceğimiz Şûrayı Devlet azala
rını, İstiklâl mahkemeleri azalarına kıyas etmek, 
kıyası maalfariktir. Veyahut bizzarure kabul 
edilen İstiklâl mahkemelerince diğer bu gibi bü
tün mesaili kıyas etmek doğru değildir, her hal
de mmtaka, kaideye ve alâ hilaf ilkıyas sabit olanv-
bir şeye kıyastır ki, caiz olamaz. 

Zaruretler kendi miktarlarmca tâyin olunur. 
Meclis azalarından Şûrayı Devlete âza intihabı 
Meclisin haysiyetiyle, - âzanm hukuk ve salâhi-
yetiyle gayrikabili teliftir. Meclisten kıymetli 
âza gider diye bir fikirde değilim. Alelıtlak Mec
listen her hangi bir âzanm gitmesi, mebusluk 
sıfatiyle gayrikabili teliftir. Mümeyyizan, mü-
diran veyahut sair memurin, kanuna karşı me
suldür ve (bilcümle memurin vekillerine karşı 
mesuldür. Vekiller de Meclisi Âlinize karşı 
mesuldür. Daima murakabe hakkınızdır. Bina
enaleyh Meclisten âza göndermeye adedimiz de 
kâfi gelmez ve umuru devleti 'tedvire de imkânx 

'bulamayız. Meclisten âza göndermenin aleyhin-
deyim. 

REİS — SÖz alan daha 10 kadar arkadaşı
mız vardır, müzakerenin kifayetine dair takrir 
var. Müzakereyi kâfi görenler lütfen ellerini 
kaldırsınlar. Müzakere kâfi görüldü. 

VEHBİ Ef. (Konya) ^ - İkinci maddede sö
züm mahfuzdur îteiş Bey. 

BİR MEBUS Bey — Ret takrirleri var.. 
REİS —'Efendini maddelere geçilmezse za

ten! retti r.-.Fa'lmtJbütün ttLİmakaşat kelimerĞre,. 

m 
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taallûk ediyor. Maddelere geçilmesini reyinize i SÜLEYMAN SIRRI B (Yozgad) — Tak-
vaz'ediyorum. rirler var... 

Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar REİS — Efendim lâyihai kanuniye ret olun-
lütfen ellerini kaldırsınlar. (Ret sesleri) [ muştur. On dakika teneffüs. 

İ K İ N C İ C E L S E 
Açılma saati : 4,15 sonra 

REÎS — Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİP : Haydar B. (Kütahya) 

REİS — Celse küşadedildi. 
REFİK ŞEVKET B. (ıSaruhan) — Müsaade 

eder misiniz efendim? Deminki celseyi iade et
memek sartiyle arkadaşlara bir mütalâa beyan 
edeyim. (Hayır sesleri) Rica ederim. Deminki 
celseyi iade temennisinde 'bulunmamak sartiyle 
ve ona istitrat olabilecek ufak bir temennide 
'bulunacağım ('Şûrayı Devlet meselesi hallolun-
du sesleri) Şimdi arkadaşlar, mâruzâtım demin 
ta'htı karara alınmış şeyin iadesine dair değil
dir. Demin 'kanunun heyeti umumiyesi hakkın
da buraya söz söylemek üzere çıkan arkadaşla
rımızın kanaati şu noktada toplanmıştır : Ev
velce Şûrayı Devlete mevdu olan mesailden; hu
kuku ahaliye taallûk edenleri himaye etmek 
mevzuubahsolmamıştı ve hiçbirimiz Şûrayı 
Devlette işleri olan memurinin sürüncemede kal
masını istemedik, hiçbirimiz ittihaz edilen mu-
karrerata karşı kimsenin 'hakkının iptal edil
mesini istemeyiz. Binaenaleyh bendenizin arz 
etmek istediğim; ruhiyatımız itibariyle mevzuu-
bahsolan şekli tefkliftir, yoksa teklifin t azam
imin ettiği mânayı adalet değildir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) - Tak
rirler okunsa idi mâna hâsıl olurdu. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) _ Binaen
aleyh şekli teklifi biz istediğimiz tarzda tadil 
edebiliriz ve Heyeti Umumiyeye arz ediyorum 
ki, vicdanlarımız, bir seneden 'beri nereye mü
racaat edecekleri meçhul millettaşlarımızın hu
kukunu temin edecek elimizde hır «kanun bulun
mamasından müteessir olacağına, hu meseleyi 
hiz; şekli diğerde Heyeti Umumiye nin nazarı 
tasvibine arz edilmek ve onun muvafakatini al

mak sartiyle Adliye Encümenine havale ede
lim. 

(Çok dağru «esleri) Binaenaleyh efendim 
mesele hu şekilde reddolunan bir kanunu nazarı 
itibara almak değil, hepimizin zamirinde mek
nuz bulunan bir hakikati madde şekline sokma
ya müncer oluyor. (Çok iyi sesleri) Bendeniz o 
kanunun mevkii müzakereye konulacağını zan
nederek kendi kendime bâzı tadil nameler hazır
lamıştım. Şimdi onları bile teklif etmekten 
vaz geçiyorum. Yalnız Heyeti muhteremenizden 
rica ediyorum, Şûrayı Devlete ait vezaifi müte-
nevviayı, en basit ve Devlet bütçesinde en az 
masraflı bir şekil ve surette ve bütün bu müza-
keratm 'bizlere ilham ettiği şekli lâzimede ihzar 
etmek salâhiyetini Adliye Encümenine verelim. 
Biz arkadaşlarla beraberce tetkik ve müzakere 
edelim, çalışalım ve Heyeti Âliyenize takdim 
edelim. (Çok güzel sesleri) Makamı Riyaset bu
nu teklif etsin. 

EMİN >B. (Erzincan) — En doğrusu hu. 
REFİK ŞEVKET B. (Devamla) — Bendeniz 

Makamı Riyasetten rica ediyorum; eğer müta-
lâm kabul edilirse Adliye Encümenine gönderi
niz. 

REİS — Efendiler, Adliye ve Dahiliye en
cümenlerinin müştereken tanzim ettiği lâyihai 
'kanuniye - ki Şûrayı Devletin Meclisi Âli tara
fından intihabolunması idi - müzakere esnasın
da maddelere geçilmesinde ekseriyet olmadığın
dan kanun artik mevkii müzakereden kaldırıldı. 
Fakat kanunun dosyasına merbut olan üç dört 
teiklif daha vardır. O teklifler üzerine ne mü
zakere açıldı ve ne reddedildi. Binaenaleyh Re-
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fik Şevket (Beyin verdiği izaihat veçhile Adliye 
Encümenini; bu mesele (hakkında müstacelen bir 
lâyîhai kanuniye tanzim ederek Heyeti Celile-
nize sevk etmeyi salâlhiyet'tar addedenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edildi. Dabiliye Encümeni
nin de bu müzakereye iştirakini tensip buyu
ranlar lütfen el kaldırsın, kabul edildi. Esası 
(hazırlayıp Heyeti Celileni'ze arz edecekler. 

HAŞtM B. (Çorum) — Takrirler de beraber 
gitsin, Reis Bey. 

REİS — Nafıa Vekâletinin bütçesine başlı
yoruz. 

1337 0 : 2 
NAFIA VEKİLİ ÖMER LÛTFİ B. — Efen

dim, bendeniz vakaa bütçenin bir an evvel bit
mesini isterim. Fakat Heyeti Celilenize daha de
minden tevzi edildiği için tetkika vakit bulun
madı. Arzu buyurursanız Pazartesi günü müza
kere edelim. 

REİS — O halde beyler, Ruznamei müzake-
ratımızda mevcut bulunan mesailden altı tanesi 
Heyeti Celilenizin karariyle Heyeti Vekilenin 
huzuruna talik edilmiştir. Pazartesi günü içti
ma etmek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 4,30 sonra 

»•-o 

T. M. M. M. Matbaası 



S. SAYISI : I 
Şûrayı Devlet teşkiline dair iki aded kanun lâyihası ve Adliye 

ve Dahiliye encümenleri mazbataları 

27, IX. 1336 

Büyük Millet Meclisi Kiyaseti Celilesine 

Şûrayı Devlet teşkili hakkında Dahiliye Vekâletince tanzim kılman kanun lâyihası ve esbabı 
mucibe mazbatası Heyeti Vekilenin 16 . IX . 1336 tarihindeki içtimamda ledelmütalaa tasvibedilmiş 
ve leffen takdim kılınmıştır efendim. 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
M. Kemal 

Şûrayı Devlet teşkilâtı hakkında esbabı mucibe lâyihası 

Şûrayı Devlet kâffei kavanin ve nizamatı tetkik ve lâyihaları tanzim, kanunen ve nizamen me
mur olduğu derecede mesalihi mülkiyeyi tetkik ile kararlarını arz, Hükümet ile eşhas beynin
de mütehaddis mesaili hal ve alelûmum vilâyat ve elviyei müstakille mecalisi idaresinden sâdır 
olan mukârreratı vukubulacak itiraz üzerine tetkik, kavanin ve nizamatı mevzuaya mütaallik 
olarak devairden gelen evrak ve takarir üzerine reyini beyan, Memurin Muhakematı Kanunu mu
cibince bidayeten ve itirazen mukarrerat ittihaz, devairi âliye tarafından vukubulacak talep ve 
ifade üzerine her nevi mesalih ve mesail hakkında keza reyini beyan ve kavanini mütaaddide ile mevdu da
ha birçok muamelâtı icra eylemek gibi vezaifle mükellef ve beş daireye münkasenı olduğu halde Bü
yük Millet Meclisi Hükümetinin tarihi teessüsünden beri bu vezaif mühmel kalarak gerek Hükü
mete, gerek eşhasa ait birçok hukukun duçarı zıya olmasına ve Şûrayı mezkûrun ademiteşkili ha
linde ise kavanin ve nizamatı meveudenin ona göre tadili lâbüdolup buna da imkân gayrimü-
sait bulunmasına binaen yeniden teşkili bu noktadan elzem görüldüğünden icabeden lâyihai ka-
nuniye tanzim ve takdim kılınmıştır. 22 Ağustos 1336 

Dahiliye Vekâleti Vekili 
Dr. Adnan 
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Kanun lâyihası 

MADDE 1. — Heyeti Icraiyenin bulunduğu 
mahalde ifayı vazife etmek ve Büyük Millet Mec
lisi Riyasetine merbut olmak üzere mülkiye, tan-
zimat (Nafıa, Maliye, Maarif) dairelerinden mü-
rekkebolmak üzere bir Şûrayı Devlet heyeti teş
kil olunmuştur. 

MADDE 2. — Her daire bir reis ile dört aza
dan ve bir âza mülâzımından müteşekkildir. 

MADDE 3. — Şûrayı Devletin iki müddei
umumi ve iki müstantiki vardır. 

MADDE 4. — Şûrayı Devlet daireleri riya
setine valilerle devair müdürü umumileri, istinaf 
reisleri, vilâyet kadılıklarında bulunanlar ve
yahut nizamen bu sınıflara muadil Nafıa, Mali
ye, iktisat, Maarif ve Sıhhiye memuriyetlerinde 
ifayı hizmet etmiş olanlar, âzalıklarîna mutasar
rıflarla devair müdiranı, istinaf müddeiumumi
leri ve bu sınıflara muadil memuriyetlerde bu
lunmuş olanlar, müddeiumumi ve müstantik-
lerle âza mülâzımlıklarına, liva kadılıklariyle ec
za riyaset müddeiumumiliklerinde ve istinaf mah
kemesi âzalıklarmda bulunanlar veya buna mu
adil memuriyetlerde ifayı hizmet etmiş olanlar 
tâyin olunurlar. 

MADDE 5. —- Mülkiye dairesi reisi heyeti 
umumiyeye riyaset ve muhaberatı idare eder. 

MADDE 6. — Rüesa, azalar Heyeti Vekilece, 
müddeiumumi, müstantik ve mülâzımlar doğru

dan doğruya Büyük Millet Meclisi Riyaseti tara
fından tâyin olunurlar. 

MADDE 7. — Reislerin maaşları (7 500), 
azaların (5 000), müddeiumumilerin (3 000), 
âza mülâzımlariyle müstantiklerin (2 500) ku
ruştur. 

MADDE 8. — Şûrayı Devlet Kanununun bu 
kanun ahkâmına muhalif olmıyan mevaddı ah
kâmı bakidir. 

MADDE 9. — îşbu kanun tarih neşrinden 
muteber olup icrasına Büyük Millet Meclisi Reisi 
memurdur. 

Büyük Millet Meclisi Reisi Umuru Seriye Vekili 
M. Kemal Mustafa Fehmi 

Müdafaai Milliye Vekili namına 
ismet 

Adliye Vekili Namına 
Ahmed Muhtar 

Hariciye Vekâleti Vekili 
Ahmed Muhtar 

Maarif Vekili 
Dr. Rıza Nur 

iktisat Vekâleti Vekili 
Mahmut Celâl 

Dahiliye Vekili Namına 
Refet 

Maliye Vekili 
Ferid 

Nafıa Vekili 

Sıhhiye Vekili 
Dr. Adnan 

Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi 
ismet 

Dahiliye Encümeni mazbatası 

Büyük Millet Meclisine merbut olmak üzere Ankara'da bir Şûrayı Devlet teşkili hakkında 
Heyeti Vekile • Canibinden bittanziuı Riyaseti Celileye takdim kılınarak Heyeti Umumiye 
karariyle berayi tetkik encümenimize tevdi buyurulan 16 . IX . 1336 tarihli ve dokuz maddeden 
mürekkep lâyihai kanuniye ve merbutatı arız ve âmîk tetkik ve mütalâa olundu: 

Büyük Millet Meclisinin bidayeti içtimamdan beri icrai ve teşriî vezaifi nefsinde cem ile bilfiil 
ifaya başlamış olmasına nazaran vaziyeti hâzıra t! an mukaddem Şûrayi Devlete mevdu vezaifi muh-
telifeden ihzar, tanzim ve tefsiri kavanin gibi birçok vezaifi bizzat rüyet etmekte olduğundan 
binnetice tedahüli vezaifi mucibolacağı derkâr olan Şûrayı Devlet teşkilâtına lüzum görülmemiş vt 
betahsis icabatı hal ve zaman itibariyle tasarrufatı maliyeye şiddetle muhtaç bulunduğumuz ıııüca 
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dele hayatımızda yeni yeni teşkilâtlarla bütçenin tezyidi de asla doğru olmadığı bitteemmül teşkilâtı 
mezkûreye lüzum kalmadığı müttefikan kabul edilerek berayi tetkik ve müzakere Heyeti Ufumiyeye 
arzına karar verildi. 28 Teşrinievvel 1336 

Reis Namına 
Karesi 

Mehmed Vehbi 

Âza 
Kastamonu 

Mazbata Muharriri 
Konya 
Refik 

Âza 
Cebelibereket 

Faik 

Kâtip 
Bayazit 
Atıf 

Âza 
Çorum 

Fuad 

Âza 
Menteşe 
Ethem 

Âza 
Yozgad 

Feyyaz Âli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Şûrayi Devlet makamına kaim olacak heyet hakkında Heyeti Vekilenin 30 . II . 1336 tarihindeki 
içtimamda tasvibolunan lâyihai kanuniye sureti musaddakası ile esbabı mucibe lâyihası rapten 
takdim kılınmıştır, iktizasının müstaceliyetle ifa ve neticesinin işar buyurulmasını rica ederim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
M. Kemal 

Y 38 
Büyük Millet Meclisi 

Dahiliye Vekâleti 
tâarei Umumiye Dahiliye Müdiriyeti 

Aded 

Umum 
Husus 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

Kavanin ve nizamatı meveudeden bir kısmı mühimini gerek devairi Hükümete ve gerek ef
rada ve bilhassa devairi Hükümetle efrat beyninde münaziünfih olan mesaile ait birçok işleıi 
Şûrayı Devlete bırakmakta olduğundan Şûrayı mezkûre makamına kaim bir heyetin henüz te
şekkül edememiş olması hasebiyle bu işler tamamiyle yüzüstü kalmakta ve bundan efrat ile be
raber Hükümet de mutazarrır olmaktadır. Şûrayı Devlet vezaifini ifa etmek üzere teşkili tasav
vur olunan projeler Büyük Millet Meclisi encümenlerince câyi kabul bulamadığı gibi bunların 
Heyeti Ümumiyeden çıkması da müşkül görülmektedir. Binaenaleyh halihazırda idarei Devlet 
makinasında mühim bir mevki tutan Şûrayı Devlete âtiyen verilecek mevki ayrıca münakaşa 
olunmak üzere şimdilik bu dairenin yerine kaim olacak bir heyetin acilen ve bütçeye bâr olmı-
yacak surette teşkili zarureti kendini göstermiş ve bu maksatları temin edebilecek tarzda tan
zim olunan altı maddelik lâyihai kanuniye lef fen takdim kılınmıştır. Lâyihai mezkûre Şûrayı Dev
letin bilûmum vezaifini temin eylemekte olduğu gibi şehrî nihayet beş yüz liralık bir masrafla 
da yeni heyetin idaresi mümkün olabilecektir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti 

Kalemi Mahsusu 
Aded 

401 

Şûrayı Devlet devairi makamına kaim heyetler 
hakkında lâyihai kanuniye suretidir 

Tanzimat Dairesine aidolanlar Maarif ve ikti
sat Vekâletlerinden tâyin olunacak kâtipler ta
rafından ifa olunur, 

BÎRÎNCİ MADDE — Şûrayı Devlet, Mülki
ye ve Maarif dairesine ait vezaif, Dahiliye müs
teşarının riyasetinde ikisi Maarif ve ikisi Dahi
liye ve Adliye, Maliye ve Nafıa dairesine ait 
vezaif, Maliye müsteşarının riyasetinde Dahili
ye, Maliye, İktisat, Nafıa, Tanzimat Dairesine 
ait vezaif, Adliye müsteşarının riyaseti altında 
Dahiliye, Maliye, Umuru Seriye ve Evkaf ve 
Maarif Vekâletleri müdiraııı meyamnda Heyeti 
Vekileee intihabolunacak dörder azadan mü
rekkep heyetler tarafından ifa olunur. 

İKİNCİ MADDE — Üç heyetin içtimamdan 
mürekkep olan heyeti umumiyeye Heyeti Veki
le Riyaseti müsteşarı yahut Dahiliye müsteşarı 
tarafından riyaset olunur. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Her Vekâlet namına 
'intihabolunacak âza adedine muadil olarak ay
rıca âza namzetleri intihabedilir. Azadan her 
hangi bir mazerete binaen yevmi içtimada ha
zır bulunmıyanlarm yerine âza namzetleri da
vet olunur. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Mülkiye dairesine 
ait vezaif i tahririye, Dahiliye ve Adliye, Maliye, 
Nafıa dairesine ait olanlar Maliye ve Nafıa, 

BEŞİNCİ M A D D E — Rüesa, âza ve kete-
beye Şûrayı Devlete ait vezaiften dolayı maaş 
verilmiyecek ve yalnız beher yevmi içtima için 
rüesa ve azaya yüzer ve ketebeye ellişer kuruş 
ücreti huzur ita olunacaktır. 

ALTINCI MADDE •— Tarihi neşrinden iti
baren meriyülicra olan işbu kanunun icrayı ah
kâmına Heyeti Vekile memurdur. 

30 Teşrinisani 1336 
Büyük Millet Meclisi 

Reisi 
Mustafa Kemal 

Müdafaai Milliye Vekili 

Dahiliye Vekili N. 
Dr. Adnan 

Maliye Vekili 
Ferid 

Nafıa Vekili N? 
Mahmut Celâl 

Sıhhiye Vekili 
Dr. Adnan 

Umuru Seriye 
Vekili 
Fehmi 

Adliye Vekili N. 
Ahmed Muhtar 

Hariciye Vekâleti V. 
Ahmed Muhtar 

Maarif Vekili 
Rıza Nur 

İktisat Vekâleti V. 
Mahmut Celâl 

Parkanı Harbivei U. Reisi "V 

Adliye ve Dahiliye encümenlerinin müşterek mazbatası zaptın metninde 8-nci sayfadadır, 

»&<i 
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