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6. — Sualler ve cevaplar 96 
1. -— Karahisarı Şarki Mebusu Ali Sû

ru ri Efendinin, Karahisarı Şarki Muhase
becisi hakkında sual takriri ve Maliye 
Vekili Hasan Bejin şifahi cevabı 96:100 

7. — Mazbatalar 101,105 
1. — Haziran, Temmuz ve Ağustosta 

Müdai'aai Milliyeden maada hidematı 
umumiyçi devlet için 10 milyon liralık 
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B I R I N C I C E L S E 
Açılma saati : 2 sonra 

REÎS — Reisisanivekili Faik Beyefendi (Edirne) 

KÂTİPLER : Mahmud Said Bey (Muş), Ragıb Bey) (Kütahya 

RElS — Efendim ekseriyetimiz hâsıl oldu, 
Celseyi açıyorum, zaptı sabık hulâsası okunu
yor. (Zaptı sabık hulâsası Kâtip Mahmud Said 
Bey tarafından okundu.) 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci Celse 

Adnan Beyefendinin tahtı riyasetlerinde sa
at ikide bilinikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve 
aynen kabul olundu. Harcırah Kararnamesinin 
tadiline dair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai 
kanuniye Kavanini Maliye Encümenine, Kütah
ya Mebusu Cemil Beyin, Eşyaya narh vaz'ı hak
kındaki teklifi Lâyiha Encümenine havale olun
du. Malatya Mebusu Sıtkı Beyle rüf ekasmın, 
e e raimi âdiye eshabımn affı hakkındaki teklifi
nin, sülüsan müddet eezaiyelerini ikmal etmiş 
olanların affı hakkındaki teklifle tevhiden mü
zakere edilmek üzere Ruznameye alınması ten-
sibedildi. Malatya Mebusu Lûtfi Beyin, ittihat 
ve Terakki Cemiyeti mebanisinin maarif idare
lerine terki hakkındaki teklifi, Lâyiha Encüme
ni mazbatası mucibince reddolundu. 

Azayı kiramdan İsmet ve ismail beylerin me
zuniyetlerine ve tecavüzü müddet eden Aydın 
Mebusu Mazhar ve Menteşe Mebusu Ethem Fehmi 
beylere dair Divanı Riyaset kararı aynen ve Ba-
tum Mebusu Akif Bey hakkındaki karar tadilen 
kabul ve Ergani Mebusu Rüştü Beyle Erzincan 
Mebusu Mir Hüseyin Bey hakkındaki kararname
ler reddolundu; Denizli Mebusu Yusuf Bey hak
kındaki kararın mumaileyhin huzuriyle müzake
resi kabul edilerek tehir olundu. Bilâhara mükel
lef Etibba hakkındaki Kanunun tadiline dair 
olan lâyihai kanuniyenin heyeti umumiyesi hak
kında müzakere cereyan ederek teneffüs için celse 
tadil edildi. 

İkinci celse 

Adnan Beyefendinin tahtı riyasetlerinde bil
inikat Dahiliye Vekâletinden istifa eden Ata 

Beyin yerine diğer bir zatın intihabına dair 
namzet listesi okunarak âra istihsal olundu ve 
neticede 139 rey ile izmir Mebusu Refet Paşa 
ihrazı ekseriyet eyledi. Bilâhara Mükellef Etib
ba hakkındaki teklifin müzakeresine devam 
olunarak tadil edilmek üzere Sıhhiye Encüme
nine iade ve teçhizatiyle firar eden efrat hak
kındaki lâyihai kanuniyenin birinci müzakeresi 
ikmal edildi. Bu sırada sükûneti ihlâl ettiğinden 
dolayı Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Beyin celse ni
hayetine kadar iradı kelâmdan men'i kabul edil
di ve Cumartesi günü içtima edilmek üzere sa
at (6) da celseye nehayet verildi. 

ikinci Reisvekili Kâtip Kâtip 
Faik Mahmud Said Haydar 

TUNALI HlLMl B. (Bolu) — Geçen gün ben 
Meclisi terk ettikten sonra alyhimde bir cezaya 
karar verilmiş, Bu bana tebliğ edildiği zaman ka
tiyen. müteessir olmadığımı evvelâ arz ederim. 
Buna bir misal olmak üzere arkadaşlarımdan bi
rinin bana hatırlattığı bir misali zikredeceğim : 
istanbul'da bana üç ihtar verildiği zaman gül
düm. (Sabıkan, varmış, sabıkalı imişsin, sesleri) 
Ve ertesi günkü içtimada zapta geçmediğini gö
rünce birtakım izahattan vazgeçtim. Çünkü vazi
yetim buna mâni oldu. Yalnız; zapta geçmemiş
tir, verilen ceza zapta geçsin dedim. 

Perşembe günkü hâdiseye gelince: Kamrnun 
birinci maddesinde Tıp Fakültesi tâbiri vardı. 
(Fakülte) yerine (Medrese) denilmek iktiza et
tiğine dair söz istedim. Badehu sözümden ken
di kendime vazgeçtim. Makamı Riyasete bir sa
tırlık bir takrir takdim ettim. Sekiz, on arka
daş söz almış. Bunların hepsine söz verildi. Be
nim ismimin yazıldığını bu gözlerim gördüğü 
halde bana söz verilmedi. Bilemem hangi salâ
hiyetle, kaydedilmiş bir mebusun ismi çiğnene-

| bilir? İkincisi arkadaşlar takririm okunmadı, 
geçti, sükût ettim. Pekâlâ bir teklifim vukubu-
lacaktır, o teklifimden vazgeçtim, öyle ieabedi-

| yordu, yalnız bunu hatırlatmak kabilinden ola-
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rak ortaya atarım dedim, tecrübeme göre bir 
madde yerine kaim olmak üzere ikinci bir mad
de teklif ettiğim zaman o teklifim katiyen ka
bul edilmedi. Binaenaleyh bu tecrübemden son
ra üçüncü madde, bu kanunun icrası tarihi neş
rinden muteberdir, gibi geliyor. Kanunun met
ni aslisi bitmiş olacağı için Vekil Beye hatırla
tırım, dedim ve Makamı Riyasetten söz istedim 
ve bana söz verildi. Vekil Beye sorarım. Fira
ri efradın beraberinde götürdüğü esliha ve el
bisenin bedelâtmı temin edecek emval ve emlâk 
bulunmazsa o bedelât nasıl tediye edilebiliyor? 
Arkadaşlar temiz bildiğim vicdanım namına ye
min ederek söz söylüyorum. Makamı Riyaseti 
işgal eden zat istihfafkârane hafif bir tebessüm
le başını soldan sağa doğru döndürdüler ve ba
na bakarak hiçbir şey yapılmaz, dediler. Bu is-
tilıfafkâr tebessüm acaba izzeti nefsime karşı 
nasıl bir sille idi? Binaenaleyh onun üzerine 
ben yine salâhiyetim dâhilinde olmak üzere de
dim ki ; bana cevap vermek salâhiyeti ancak 
ve ancak Vekil Beye aittir, size ait değildir. Sus 
dedi. • Sana bir ihtar verdim, dedi. Bu suretle 
Reis ihtarını üçe iblâğ etmek üzere iken bende
niz de çıkarım dedim ve istanbul'da da bu şe
kilde bir ihtar vâki olduğundan dolayı ona tev
fikan Meclisi terk ettim. Halbuki bendenizin 
gıyabımda Makamı Riyasetten bir teklif vâki 
olmuş ve o teklifi Heyeti Âliyeniz kabul ettiği
nizden dolayı bir zarar görmüyorum. Ümidede-
rim ki, aşk ile şevk ile aleyhimde el kaldırmış 
olan arkadaşların vicdanlarına karşı ruhlarına 
karşı bundan böyle ayak patırtısından vazge
çerler. 

REİS — Makamı Riyaset kimseye nazarı is
tihfafla bakmak salâhiyetini haiz değildir. 

Kendilerine verilen cezanın ise Nizamııamei 
Dahilî icabına pek muvafık olduğunu Hilmi 
Beyefendi de itiraf ettiler. Mamafih bu zapta 
geçecektir. Binaenaleyh zaptı sabık hakkında 
başka söz.istiyen yok. Zaptı sabıkı kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın... Zaptı sabık kabul 
olundu. 

3. — LÂYİHALAR 

1. — Arazi ve müsakkafat kanunlarının tadi
line dair kanun lâyihası. 

2. — Hudut Sıhhiye İdaresiyle Tekaüt San
dığına ait rüsumun tezyidi hakkındaki 28 Teşri-
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nisanı 1336 tarihli Kanunun tadiline dair kanun 
lâyihası 

3. — Orman yangınları Jıakkında kanun lâyi
hası. 

4. — Harb kazançları Kararnamesinin tadi
line dair kanun lâyihası. 

5. — 1336 senesi Hariciye Vekâleti bütçesin
den 1337 senesi bütçesine münakale icrasına dair 
kanun lâyihası. 

6. — Hariçten ithal edilecek bâzı mevadda İs
tihlâk Resmi zammı hakkında kanun lâyihası. 

7. — Tekâlifi emiriyenin ademi tesviyesinden 
dolayı alınan cezayı nakdîlerin tezyidine dair ka
nun lâyihası. 

RElS — Efendim ,evrakı varide vardır: He
yeti Vekileden mevrut müsakkafat kanunu lâyi
hası vardır. Kavanin ve Muvazenei Maliye En
cümenlerine havale olundu. 

Hudut Sıhhiye idaresiyle Tekaüt Sandığına 
ait Rüsumun tezyidi hakkındaki Kanunun tadi
line dair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanu-
niyeyi Kavanin ve Muvazenei Maliye Encümen
lerine havale ediyoruz Orman harikleri hakkın
da Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye-
yi iktisat Encümenine havale ediyoruz. Harb 
Kazançları Kararnamesinin tadiline dair Heye
ti Vekileden mevrut lâyihai kanuniyeyi Kava
nin ve Muvazenei Maliye Encümenlerine hava
le ediyoruz, 1336 senesi Hariciye Vekâleti büt
çesinden 1337 senesi bütçesine münakale icrası
na dair lâyihai kanuniyeyi de Maliye Encüme
nine havale ediyoruz. Hariçten ithal olunacak 
bâzı mevadda istihlâk Resmi vaz'ı hakkında He
yeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniyeyi Kava
nin ve Muvazenei Maliye Encümenlerine havale 
ediyoruz. Tekâlifi emiriyenin ademi tesviye
sinden dolayı alman cezayi nakdîlerin tezyidi 
hakkında Heyeti Vekileden mevrut lâyihai Ka
nuniye Adliye, Kavanin ve Muvazenei Maliye 
Encümenlerine havale olundu. 

5. — TEZKERELER 
1. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Hoca-

cihanlı Arif hakkındaki evrakı hükmiyenin gön
derildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi. 
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2. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Tayyar-

oğlu karyesinden Ferhadoğlu Kör Ahmed hakkın
daki evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair Ad
liye Vekâleti tezkeresi. 

3. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Kay
serili Camgöz Sabri hakkındaki evrakı hükmiye
nin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi, 

4. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Eskil 
karyesinden îbrahimoğlu Mustafa ve Lâvanta-
linin Ömer hakkındaki evrakı hükmiyenin gön
derildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi. 

5. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Konyalı 
Saraç Hacı Devrisoğlu Mustafa ve biraderi Arif 
hakkındaki evrakı , hükmiyenin gönderildiğine 
dair Adliye Vekâleti tezkeresi. 

6. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Çubuk-
abat kazasının Karatepe köyünden ömeroğlu Kör 
Hasan hakkındaki evrakı hükmiyenin gönderil
diğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi. 

7. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Konya'
nın Burhandede mahallesinden Hacı Hasan ve 
rüfekasına ait evrakı hükmiyenin gönderildiğine 
dair Adliye Vekâleti tezkeresi. 

REÎS — Hiyaneti vataniye ile mahkûm Hoca 
Arif, Ferhadoğlu Kör Ahmed, Camgöz Sabri,. 
îbrahimoğlu Mustafa, Hacı Devrisoğlu Mustafa, 
ömeroğlu Kör Hasan ve Hacı Hüseyin hakla
rında Adliye Vekâletinden mevrut yedi kıta ev
rakı hükmiye vardır: Bunları Adliye Encüme
nine havale ediyoruz. 

4. — TEKLİFLER 

1. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Mecalim 
Umumiye âzası yevmiye ve harcırahlarının mik
tarı hakkındaki îdarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nunun 116 ncı maddesini muadil 99 numaralı 
Kanunun birinci maddesinin tadili hakkında ka
nun teklifi (2/322) 

REÎS — îdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu
nun 116 ncı maddesini muadil 99 numaralı Ka
nun hakkındaki Kütahya Mebusu Cemil Beyin 
teklifi kanunisini Lâyiha Encümenine havale 
ediyoruz. 

2. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Sükna 
icarlarının haddi makule ircaı ile ihtikârın men'i 

— 95 

1337 C : İ 
için tedabiri muktaziye ittihazına dair kanun 
teklifi (2/321) 

REÎS — Men'i ihtikâr için Heyeti Vekilece 
bir kararname tanzimi hakkındaki Kütahya Me
busu Cemil Beyin teklifi kanunisini Lâyiha En
cümenine havale ediyoruz. 

3. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, Ted
risatı iptidaiye ve tâliyeye mütaallik celbedilecek 
kitapların. Gümrük Resminden istisnalarına dair 
kanun teklifi (2/323) 

REÎS — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, 
mektep kitaplarının Gümrük Resminden istisna
larına dair teklifi, Lâyiha Encümenine havale 
olundu. ı 

4. — Karesi Mebusu Vehbi Beyin, Medaris 
ve mekâtip ve müessesata kayıt ve kabul oluna
cak talebenin evsaf ve derecelerini bildiren tah
lifi kanunisi (2/324) 

REÎS — Karesi Mebusu Vehbi Beyle rüfeka-
sımn, medaris ve mekâtibe kabul edilecek şakir-
dan hakkındaki teklifi kanunisi Lâyiha Encüme
nine havale olundu. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Niğde Mebusu Ata Beye izin verilme
sine dair Divanı Riyaset kararı 

REÎS — Niğde Mebusu Ata Beyin mezuni
yetine dair Divan Kararı vardır. 

Heyeti Umumiyeye 
Niğde Mebusu Ata Beye mazereti katiye ve 

âcilesine mebni dört ay müddetle mezuniyet 
itasına Divanı Riyasetin 29 . VI . 1337 tarihli 
yedinci içtimamda: karar verilmiş olmakla key
fiyet Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz 
olunur, efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisisanisi 
Dr. Adnan 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Nedir 
bu mazereti katiye, rica ederim? Anlıyalım, 
efendim. 

REÎS — Mezuniyet kararları müzakere edil
mez. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Malû
mu âlileri bir mebus salâhiyetini istimal ediyor. 
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Bir mebusun üç̂  ay mezuniyet alması hakkı ka-
nunisidir, fakat bu dört ay istiyor, bu cihetle 
müzakere etmek zaruridir. 

RElS — Mezuniyet kararı müzakere edilmez, 
efendim. (Gürültüler) 

1 YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Hastadır 
adam yahu. (Gürültüler) 

MUSA KÂZIM E l (Konya) — Efendim. 
üç ay için nısıf tahsisat alır, bir ay için tahsisat 
almaz. 

RElS — Ata Beyin dört ay mezuniyetini ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul olun
du. 

2. — Dördüncü şubeden muhtelif encümen
lere intihabolunan azaya dair şube mazbataları, 

REÎS — Dördüncü şubeden Kanunu Esasi 
Encümenine Rıza Nur Bey (Sinob), Vehbi Bey 
(Karesi), Mustafa Taki Efendi (Sivas) m tâyin 
olunduklarına dair şube mazbatası var. Bir de 
mezkûr şubeden mevrut diğer bir mazbata var
dır. 

Riyaseti Celileye 
Dördüncü şubenin bugünkü içtimaımda ze

vatı atiyenin isimleri hizalarında gösterilen en
cümenlere ve doktor Adnan Beyin istifası üzeri
ne Sinob Mebusu Rıza Nur Beyin şube riyaseti
ne intihabolıınduklarV arz olunur. 

28 Haziran 1337 
Dördüncü Şube Reisi 

Dr. Rıza Nur 

Celâl B. (Trabzon) \. Lâyiha Encümenine. 
Muhtar B\ (İstanbul); Hariciye Encümenine. 
Hasib B, (Maraş); Nizamnamei Dahilî En

cümenine. 

6. — SUALLER VE CEVAPLAR 

1. — Karahisarı Şarki Mebusu Ali Süruri 
Efendinin, Karahisarı Şarki Muhasebecisi hak
kında sual takriri ve Maliye Vekili Hasan Be
yin şifahi cevabı 

REÎS — Efendim, Karahisarı Şarki Muhase
becisi hakkında Ali Süruri Efendi tarafından 
verilen şifahi sual takririne Maliye Vekili Bey
efendi cevap vereceklerdir. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Sual 
ne imiş Reis Beyefendi? Anlıyalım. 

| IEÎS — Okunuyor : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

1. Tahminen üç ay evvel Karahisarı Şarki 
muhasebeciliğine tâyin olunan Sadık Efendi ge-

| çen sene Siird muhasebeciliğinde müstahdem iken 
Maliye Vekâleti Celilesince azlolunması üzeri
ne Siird'den Ankara'ya kadar zat ve aile harcı
rahı aldığı ve halbuki ailesini Ankara'ya getir
meyip Sivas 'ta bıraktığı ve takriben bin lira rad-
desindeki şu harcırahın ağlebi ihtimal Sivas 
Malsandığmdan verildiği, Sivas memurini sabı
kasından şayanı vüsuk bir zatın ita eylediği ma
lûmattan anlaşılmıştır. Doğru mudur ve muma
ileyhin azli cezaen mi, yoksa idareten mi? Esba
bı azli nedir ve ailesini Ankara'ya getirmediği 
halde Ankara'ya kadar aile harcırahı alması 
şayanı nazar değil midir? • 

2. Mumaileyh Sadık Efendi Ankara'ya gel
diğinde tâyin olunduğu heyeti teftişiye mümey
yizliğinde birkaç ay bulunduktan sonra tekrar 
yüzlerce lira harcırah alarak Karahisarı Şar
ki Muhasebeciliğine tâyin ve izam olunmuş
tur. Bu tâyinden sonra Ankara'dan Karahisarı 
Şarki'ye kadar tekrar aile harcırahı almış mı
dır? Almışsa makamı vekâleti iğfal etmiş olmaz 
mı? Çünkü; mademki, ailesi Sivas'tadır, aile 
harcırahını ancak Sivas'tan Karahisar'a kadar 
alması icabederdi. 

3. Gerek âcizlerine ve gerek rüfekadan bâ
zı zevata dairei intihabiyemizden vâridolaıi mü-
taaddit mektuplarda Karahisarı Şarki'de askerî 
erzak mütaah'hitlerinden Kösezade Mustafa Ağa 
ve Menzilcizade İbrahim Efendi ve Çakırzade 
'Salih Efendi, mumaileyh Sadık Efendiye bil-
müracaa Ümraniye'deki hâdise dolayısiyle ha
reket eden Giresun Taburu için verdikleri erzak 
bedelini talebattiklerinde, bu istihkaklarını ver-
miyeceğini ve Ankara'nın emrini tanımıyacağı-
nı, makamı resmîsinde alenen bağırdığı ve sa
londa bulunanlar tarafından da işitilen şu söz
ler ahali arasında pek ziyade suitesir hâsıl ey
lediği bildiriliyor. Bu meseleden Maliye Vekâle
ti Celilesinin malûmatJ var mıdır? Varsa ne 
muamele yapılmıştır? Yoksa işte resmen arz ve 
ihbar ediyorum. Derhal mumaileyhin işten el 
çektirilerek hakkında tahkikat icrası içki elyevm 
Sivas havalisinde bulunduğu istihbar 'olunan 
maliye müfettişine serian emir itası muhabbeti 
vataniye hürmetine derecei vûcuptadır; artık 
millet bu misillû efkârı mağşuşe taşıyan ve o 
milletin mümessili hakikisi Meclisi Âliyi ve onun 
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Heyetti Muhteremei ieraiyesini (tanımam) diye- I 
cek kadar küstahlık gösteren bir memurun de
vamı tahakküm ve cebrini çekemez. Saf ve ne
zih ve bütün mânasiyle Büyük Millet Meclisi
ne ve Hükümetine merbut mübarek Türkiye mi- { 
zin hiçbir köşesinde böyle meçhul mahiyetti ve 
karanlık fikirli hir memurun bulunması caizül-
müsamaha değildir. 

4. (Karahisarı Şarki muinsiz asker aileleri) 
imzasiyle daireİ intühabiyemizden aldığımız va
rakada 1336 senesi Ağustosundan beri maaşları 
terakümede kaldığı ve Ramazan hürmetine ol
sun muhasebeci efendiden birer maaş istedikle
rinde para yok diye tevbih ve envai tahkirat 
ile kovuldukları ve kapıya muhasebeci tarafın
dan il sak ettirilen bir ilân varakasının melfu-
fen gönderildiği ve Maliye Vekâleti Celilesinin 
emri 1336 senesi maaşatına şâmil olmadığı hal
de muhasebeci seniei mezkûre maaşatına dahi I 
teşmil ederek alelıtlak muinsiz aile maaşı işarı 
âhire kadar katedilmiş olmakla müracaat edilme
mesini ilânnameye dere ettiği pek acıklı bir su
rette hikâye ve şikayet olunuyor. Gerek gelen 
şikâyet varakasını ve gerek melfuf ilânnamcyi 
zahırlarmı imza ederek işbu takrire rapten tak
dim ediyorum. Vatanın payı âdâdan masuniyeti 
çelik bazlılarının ve kale gibi metin imanhk i 
kalblerinin mukavemetine bağlı olan fedakâr 
asker kardeşlerimizin evlât ve iyalları, nasıl 
olur da Hükümet dairesinden hakaretle kovu
lur? Kendilerinin pek haklı olarak dedikleri gi
bi, vatanı uğruna birer hayat hediye eden bu I 
aziz vücutlar Hükümetin lûtfundan nasıl mah
rum bırakılır? Âdeta ihanet derekesine inen kuv- I 
veti kalbin sıklet ve şiddetini muhterem arka
daşlarım, Muhterem Maliye Vekili takdir buyur- J 
şunlar. Benim vazifem vâridolan muhik şikâyeti I 
kalbim ve kalemim sızlıyarak Meclisi Âliye arz J 
ve- iblâğa vasatat etmektir. 

Hatime : Şahsan tanımadığım ve görmediğim | 
mumaileyh Sadık Efendinin bütün ashabı rnesa-
lihe huşuneti varide ile muamele yaptığı cümlei 
işarattan bulunuyor. Binaenaleyh salifei mâru
za hakkında evvelce yapılmış veyahut takriri 
âeizanem üzerine acilen yapılacak teşebbüsatm 
derecesinden etraflıca malûmat verilmek ve 
cairei intihabiyemiz için şanı millet ve adaleti i 
Hükümet namına bir leke demek olan muma i- I 
teyhin tâyini mesuliyet ve tatbiki cezası temin I 
olunmak üzere işbu temenni ve sual takririmin i 
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merbutu iki aded varaka ile beraber Maliye Ve
kâletine havale ve tevdi buyurulması arz ve is
tirham olunur. 

Karahisarı Şarki Mebusu 
Ali Süruri 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Reis 
Bey merbutları da okunsun rica ederim. 
Karahisarı Şarki mebusları efendiler hazeratma 

Oğlumuzu, zevcimizi vatanın müdafaası için 
gönderdik. Dünya durdukça kaim kalmasını Al
lah'tan ctua ettiğimiz Hükümetimiz de muinsiz-
liğimize terahhümen muinsiz maaşı bağlamıştı. 
1337 senesi Ağustosundan bugüne kadar müte
rakim maaşımız var. Ramazan hürmetine olsun 
muhasebeci efendiden bir maaş istedik, para yok 
diye bizi tevbih ile tekdir ve envai hakaret ile 
kovarak kapıya şu varakayı yapıştırmıştır. Hal
buki gelen emir 1336 maaşını veriniz 1337 Martı 
iptidasından itibaren muinsiz aile maaşatı için 
tebligata intizar ediniz diye Maliyenin verdiği 
hu emri doğruca ilân etmeyip maaş verilmemesi 
emir ieabmdandır, diyor. Hukukumuzu muha
faza ediniz, Bizler vatan uğruna yetişmiş birer 
can hediye ettik. Mumaileyh Hükümetin em
rini saklayıp bizi bu lûtuftan menediyor. Al
lah hakkı için hukukumuzu muhafaza ediniz. 
Hamisiz kalan bizleri bu kezzap ve gaddarın 
elinden kurtarınız efendilerimiz. 

13 Mayıs 1337 
Karahisari Şarki 

Muinsiz asker aileleri 
İlân 

Muinsiz efrat ailesi maaşı Maliye Vekâle
ti celilesinin ol baptaki tebligatı mucibince işarı 
ahire kadar kat'edilmiş olmakla badema müraca
at edilmemesi ilân olunur. 

30 Nisan 1337 
Karahisari Şarki 

Muhasebeciliği 
Sadık 

MALİYE VEKİLİ HASAN B., (Trabzon) 
— Efendim rürekayi muhteremeden Ali Süru
ri Beyin, Karahisari Şarki muhasebecisi Sadık 
Beyin evvelâ sureti infikâk ve aldığı harcıraha. 
saniyen mumaileyhin Karahisar muhasebecili
ğine tâyininden sonra orada gayrikabili tecviz 
harakâtta bulunduğuna dair şimdi Heyeti Ce-
lüenizde okunan ve bendenize tevdi edilen su-
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al takriri üzerine Vekâleti âcizide icra ettiğim 
tahkikat şundan ibarettir: 

Vaktiyle Muhasebatı Umumiye Müdiriyeti 
Teftiş Kalemi Mümeyyizlerinden iken İstan
bul'dan Siird muhasebeciliğine tâyin edilen Sa
dık Bey mahalli memuriyetine azimet etmiş ve 
İstanbul'dan Siird'e kadar olan harcırahını 
tamamen almıştır. Siird muhasebeciliğinden es
babı azli: mumaileyh refikasının gayet has
ta ve bunu tedavi ettirmek için buraya gelmek 
mecburiyetinde bulunduğundan bahsile Diyar-
bekir Defterdarlığının delaletiyle Diyarbekir 
valisinden istihsali mezuniyet ederek ailesiyle 
birlikte yola çıkmış ve vekâlet bundan haber
dar olurolmaz valinin, defterdarlara merbut 
bulunan muhasebecilere mezuniyet vermek sa
lâhiyetini haiz olduğunu kabul etmiyerek ve
kâleti haberdar etmeksizin vazifei memuriye
tinden ayrıldığından dolayı Siird muhasebecisi 
Sadık Efendiyi 18 Teşrinievvel 1336 tarihinde 
azletmiştir. (Gürültüler) 

Bu sual takriridir. Bendeniz sual takririne 
cevabımı veririm. Evvelâ sahibi sual Ali Süruri 
Bey arkadaşımız söz söyler, badehu ittihaz edile
cek karar üzerine müzakereye devam ederiz. 

Şimdi efendim, Sadık Efendi 18 Teşrinisani 
1336 tarihinde azledilmiş ve Sivas'a kadar aile
siyle gelmiş. Ailesi hasta olduğundan yola devam 
edememiş, Sivas'ta kalmış. Kendisi buraya gel
miş. 

Sual takririnde mevzuubahsolan harcırah me
selesine gelince; Siird Muhasebeciliğinden infi-
kâkinde buraya kadar harcırah verilmemiştir. 
Siird'den esbabı infikâki buraca vekâlette tama
men anlaşıldıktan sonra ve kendisinin başka bir 
kabahati olmayıp devir muamelâtını tamamen 
ifa ederek kusursuz devrettiğinden dolayı uzun 
müddet bunu açıkta bırakarak temadii sefaleti
ne sebebolmamak için bunun vazifei asliyesi İs
tanbul'da Maliye Nezareti Muhasebatı Umumiye 
Teftiş Kalemi Mümeyyizi olduğu cihetle burada 
aynı vazifeye tercihan tâyin edilmiş ve tâyin ta
rihi olan 4 Kânunuevvelde işe başlamıştır. Tef
tiş Kalemi Mümeyyizliğine tâyin edildiği ^aman 
(Bana Siird Muhasebeciliğinden esbabı azlim vâ
sıl olmamıştır. Buraya kadar geldim. Binaena
leyh, tarih ve haberi azlimin bana vusulüne ka
dar geçen zaman zarfındaki maaşımın itasını 
isterim.) demiş. Encümeni müdiran da bu isti
dayı tetkik etmiş ve demiş ki; bir memura tarihi { 
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azliyle haberi azlinin kendine vusulüne kadar ge
çen zaman müddetince memurun bilfiil bu vazi
fe ile meşgul olması ile mukayyettir, demiş. (Ta
mamdır, sesleri) 

Mademki oradan haber vermeksizin infikâk 
etmiş, haberi azlin kendisine vusulü zamanına 
kadar geçen zaman müddetince ifayı vazife et
memiş olduğuna göre, bu vazifeyi bilfiil ifa et
mesi lâzımgeleceği kararı verilmiş ve bu karar 
mucibince hiçbir şey verilmemiştir. 

Bilâhara açık olan Karahisarı Şarki Muhase
beciliğine 17 Şubat 1337 tarihinde tâyin edildi. 
Bittabi kendisine buradan Karahisarı Şarkiye 
kadar harcırahı verilmiştir. Ve Sivas'ta bulunan 
ailesine de Sivas'tan (Harcırah Kanununa tevfi
kan) mahallî memuriyeti olan Karahisarı Şar
ki'ye ait aile harcırahı verilmiştir. Harcırah 
muamelesi bundan ibarettir. 

İkinci safha : Karahisarı Şarki muhasebecisi
nin ashabı müracaata, ashabı istihkaka dürüst 
ve gayrikabili tecviz bir surette muamele ettiği 
ve şayanı müsamaha olmıyan tefevvuhatı lisani-
yecle bulunduğudur. 

Kendilerine müracaat eden ve isimleri tak
rirde geçen erbabı ticaretin matlubu şundan mü
tevellittir : Hâdisei isyaniye üzerine teskine me
mur edilen Giresun kıtaatı oradan geçerken bun
ların ihtiyacatı olan erzak bunlar tarafından ve
rilmiş, o erzaktan mütevellit matlubatm istifası 
için bunlar muhasebeciye müracaat etmişler. 
Malûmuâlileridir ki, her hangi bir istihkakın 
malsandığmdan tesviyesi için alelûsul muame-
lei bilicra tediyesini ifa edecek olan malsandığı-
na havalesi verilmek lâzımdır. Bu kadar kısa 
bir zamanda müstacclen oradan geçen kıtaata 
verilen erzakın bedelleri için henüz Müdafaa! 
Milliye tahsisatından havalenamesi kesilip ve
rilmediğinden onların matlubatı tediye edileme
miştir. 

Ashabı mesalihe karşı muamelesine gelince: 
Şunu arz edeyim ki; muhasebecinin muamelâ
tında pek haşin davrandığı ve gelene gidene fe
na muamele ettiğine dair mutasarrıflığın işarı
na atfen Merkez Ordusu Kumandanı Nured-
din Paşanın vekâleti âciziye bir işarı vâki olmuş 
ve o tarihten itibaren muhasebecinin muamelâtı 
umumiyesini ve ona atfedilen tefevvuhatı tah
kik için o sahaya bir müfettiş gönderilmişti. O 
müfettiş Maliye müfettişlerinden Renizi Beydir. 
Sual takririnin vekâleti âciziye tebliğinden ev-
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vel muamelenin ne olduğunun, umumi ve husu
si şikâyet ve isnadat hakkında netieei tetkika-
tının bir an evvel vekâlete "bildirilmesine dair 
müfettişliğe emir verilmiştir. 

Muinsiz efrat ailesi meselesine gelince : Malû-
malinizdir ki, geçen sene bütçesinde Hüküme
tin lâyihasında muinsiz efrat ailesi hakkında 
(400) bin lira nısıf, yani altı aylık olmak üzere 
teklif edilmiş, Muvazenei Maliye Encümeni 
tetkikat icra ederek bu altı aylık maaşat tahsi- j 
satım (250) bin liraya tenkis etmiştir. Fakat I 
Heyeti Umumiyede icra edilen müzakere netice
sinde altı aylık değil bir sene zarfındaki maaşatı 
verebilnîek için (300) bin lira zammiyle (550) bin 
lira tahsisat konulmuş idi. 1336 bütçesinde Hükü
metin koyduğu nısıf tahsisat (400) bin liranın 
istinadettiği erkam Ankara Hükümeti Miliiyesi-
nin Büyük Millet Meclisi Hükümetinin sahai hâ
kimiyetinde olan yerlerde tahakkuk eden muinsiz 
efrat maaşat miktarı esas ittihaz edilerek (800) 
bin liraya baliğ olduğu görülmüş ve bir lâyiha 
ile birlikte yalnız altı aylığı konularak takdim 
edilmişti. O lâyiha, bendeniz henüz Muvazenei 
Maliye Encümeninde bulunduğum bir sırada tet
kik edilmiş ve Heyeti Umumiyeye sevk edilmiştir. 
Hükümetin altı aylık olarak bütçesine tahsisat 
koyup sevk etmesi altı aydan itibaren teklif etti
ği lâyihai kanuniye ile muinsiz efrad ailesi maa-
şatını başka bir surete koyarak tahtı temine al
mış olduğu kanaatinden mümbais idi. Maalesef 
o lâyiha henüz intacedilmiş değildir ve bugünkü 
vaziyetimizde hâlâ temadi etmektedir. Şunu arz 
edeyim ki, evvelki J337 bütçesinde ve ahiren is
tirdat edilip yeniden takdim edilen 1337 bütçesin
de dahi yine muinsiz efrat ailesi için bütçeye 
tahsisat konmamış ve bütçenin şimdi Muvazenei 
Maliye Encümeninde esnayı tetkikatta Maliye 
bütçesi mevzuubahsolduğu sırada bu rakam gel
diği zaman muinsiz efrat aileleri için tahsisat. 
konmamıştır. Sebebi Hükümet evvelce takdim 
ettiği lâyihanın maruzaaleyhine sarfı temin edi-
lemiyen ve miktarının eüziyeti itibariyle muin
siz efrat ailelerine hiçbir faide temin etmiyen bu 
maaşın bu şekilde devamı tediyesinde hiçbir fai
de görmediği için başka bir lâyiha takdim et
miştir. O lâyiha hakkındaki muamelei tasdikiye-
nin ikmaline intizaren bütçemizde tahsisat yok
tur. Eğer Heyeti Umumiye eski şekilde olduğu 
gibi muinsiz efrat aileleri maaşatmm kemakân 
bütçede kanunu mahsusuna tevfikan verilmesi- | 
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ni arzu ederse bir an evvel şimdiye kadar tera
küm etmiş mütedahil muinsiz efrat aileleri maa
şatı için avans kanunlariyle buna bir salâhiyet 
verilmesini arz etmiştim. 

Hükümetin bu husustaki tebliğine gelince ha
kikaten muhasebecinin bu hususta hatası var
dır. Tebliğde bu maaş munkatidir. Sahiplerine 
ret cevabı veriniz diye yazmadım. Tebligat mu
insiz aile efradı maaşatı hakkında Büyük Millet 
Meclisine takdim edilen bütçenin tetkikine ve 
tasdikine intizaren muamelei tahkikiye yapıl
maması ve bu maaşların tecili tediyesi tarzında 
yapıldığı halde, muhasebecinin kat'edilmiştir, 
kesilmiştir, tarzında tebligatı hakikaten merkez
den vâki olan tebligata münafi olmuştur. Şim
diye kadar muhasebeci hakkında kati muamele 
yapılmaması, arz ettiğim gibi, epey zamandan 
beri oraya müfettiş gönderilmesinden ve ken
disine sureti hususiyede atfedilen nâkabili tec
viz ahvale dair müfettişlikçe icra edilen tahki
katın henüz bize tebliğ edilmemesinden münba-
istir. Arz ettiğim gibi, bu sual takririni almaz
dan evvel bu tetkikatm bir an evvel intaciyle 
iraraya malûmat verilmesi tekiden müfettişe 
yazılmıştır. Şundan emin olmasını Ali Süruri 
Beyden istirham ederim ki ; mesele takibedil-
mektedir. Bu muamelenin neticesini aldığım gün 
ahkâmı kanuniye neyi icabediyorsa bu muhase
beci hakkında ifa edileceğine emin olmasını arz 
eder ve şu vesile ile sözüme nihayet veririm. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Mü
fettişliğe verilen emirlerde Ankara'nın emrini 
tanımam dediği sarahatan yazılmış mıdır efen
dim? 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Var efendim. 

ALİ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — Bu 
zatın Sivas'tan para aldığı muhakkaktır. Acaba 
bu harcırah değil de başka bir şey midir? Çün
kü arz edeyim. Bunu bize söyliyen Sivas sabık 
mektupçusu ve Koyulhisar Kaymakamı Mehmed 
Ali Beydir. Kendisi de işin içindedir. Bendeniz 
takririmi ona istinaden yazdım. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Buna müsaade ederseniz cevap vereyim efen
dim. 

Arz ettiğim gibi, Muhasebeci Sadık Efendi
nin aldığı para, Sivas'ta bulunan ailesinin ken
disinin mahallî memuriyeti olan Karahisar'a ka-
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dar olan harcırahıdır. Eğer bunun haricinde ora
dan başka bir para almış ise bunu da Sivas'la 
muhabere ederim, kaydını getirtirim. Sivas'ın 
havale harici olarak istihkakından başka bir su
retle para vermesine imkânı kanuni yoktur. Böyle 
bir şey yapmış ise Sivas muhasebecisi hakkında 
da lâzımgelen muamelei kanuniyeyi tatbik ede
rim. Bendenizin dosyamda mevcut evrak ile elde 
ettiğim muameleye göre Sivas'tan Sadık Efen
di'ye verilen para doğrudan doğruya kendisine 
verilmiş harcırah değil, ailesinin Sivas'tan Ka-
rahisarı Şarki'ye kadar olan harcırahıdır. Baş
ka para değildir. Şayet zâtıâlinize hususi su
rette büdrildiği gibi başka bir para daha almış 
ve hilafı kanun olarak havale harici böyle bir 
para verilmiş ise aynı muamelei kanuniyenin 
bunu tediye eden muhasebeci hakkında tatbik 
edileceği bir emri muhakkaktır. 

KADRİ B. (Siird) — Beyefendi bu zat ile 
Sivas'ta görüştüm. Kendisi itiraf etti. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— •Beyefendiler; bu, sual takriri olduğuna, göre 
Nizamnamei Dahilî mucibince bendeniz cevap 
vereceğim. Söz söylemek yalnız sual sahibi arka
daşımıza ait olacakır. Bunun hakkındaki ihbar
ları tamamen telâkki edip icabım icra etmeye 
her zaman amadeyim efendim. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim, neticei tahkikatın âdilâne icra edile
ceğine ve takip buyurulacağma dair vekili muh
tereme emniyetim berkemaldir. Yalnız şunu istir
ham ediyorum. Madem ki merkezin vermiş oldu
ğu emri tahrif ederek ilân etmiştir. Kendisine 
ihtar edilsin, badema bu gibi hale cüret etmesin. 
Hak, hakikat ne ise öyle yapılsın efendim. (Gü
rültüler). 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Devamla) — 
Peki efendim. Yalnız arz •edeceğim, henüz ka
nunen tahakkuk etmiş bir vaziyet karşısında 
bulunmuyorum. Müfettiş de filhal Karahisarı 
Şarki'de bulunuyor ve bununla meşgul olmak
tadır. Onun neticei tahkikatını bekliyorum. Ten-
sib ederseniz şimdiden azil muamelesini yapayım. 
Fakat doğru olmaz. Tensip ederseniz icrayi 
muamele için neticei tahkikata kadar bekliye]ini. 
Çok geçmez bendeniz şiddetle takibediyorum. Ne
ticei tahkikatı aldıktan sonra ahkâmı kanuniyeyi 
tatbik ederim. (Muvafık sesleri) 

ALÎ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) —Şim
dilik cevap kâfidir. 
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REİS — Sahibi sual cevabı kâfi gördü. 

8. — Kütahya Mebusu Besim Atalay Beyin, 
Ecnebi ismi taşıyan şehir adlarının tebdili hak
kında kanun teklifi, Gazianteb Mebusu Ya
sin Beyin, Gazianteb livasına merbut Rumka
le kazasının Halfeti kazası namiyle yâdedilmesi-
ne dair takriri ve bu hususta Dahiliye Vekâleti
nin mütalâasını bildiren tezkere. 

REİS — İslâmiyet ve Türklükle münasebeti 
olmıyan mahallerin isimlerinin tebdili hakkında 
Yasin Beyin teklifine Dahiliye Vekâletinin tez-
kerei cevabiyesi vardır, okunacak. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

25 Haziran 1337 tarihli 419/851 numaralı 
tezkerei aliyei riyasetpenahileri cevabıdır. 

Kasabat ve kurayi meveııdeden bir çoğunun 
isimleri muhtacı tebdil olup bunların tâyin ve 
tebdili zımnında bilûmum vilâyat ve elviyeden 
talebi malûmat olunması ve alınacak malûmat 
üzerine meselenin umumi surette tetkik ve halli 
münasip görülmüş olduğu Rumkale isminin teb
dili hakkında Antcb Mebusu Yasin ve İslâmi
yet ve Türklükle münasebeti olmıyan mahaller 
esamisinin tebdiline dair Kütahya Mebusu Besim 
Atalay Beyler tarafından mûtâ takrirlerin lef-
fiyle vâridolan 9 ve 15 Mayıs 1337 tarihli ve 559 
ve 588 numaralı tezakiri aliyelerine cevaben 
23 Mayıs 1337 tarih ve 21399 - 1082 numaralı 
tezkere ile arz edilmiş olduğu mâruzdur, efen
dim. Dahiliye Vekili hamına 

Adliye Vekili 
Refik Şevket 

YASİN B; (Gazianteb) — Efendim, mesele 
gayet basittir. Aslı, nesli ve soyu, toprağı Türk 
olan bir memlekete ve orada tek bir Rum olmıyan 
bir toprağın ihtiva ettiği memlekete Rumkale 
kazası denmiştir. Vaktiyle Rumlardan aîınmaş, 
ne'olmuş? Bu kaleye Rum diye bir nam veril
miştir. Bu gayet basit bir meseledir. Bugün 
bizim namusumuza, mevcudiyetimize, istiklâli
mize köpekler gibi saldırmak istiyen bir mille
tin ismini ben o memleketli olmak sıfatiyle ta
şımak istemiyorum, ve Meclisten' çok rica ede
rim, iki ay, üç ay ve hattâ bir saat kâğıt üze
rinde bu ismin kalmasına Meclis arkadaşlarımın 
da razi olmadığına emin bulunuyorum. Bu Rum 
kelimesinin şu saatte atılmasını rica ediyorum. 
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OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Bir isim 

teklif ediniz. 
YASÎN B. (Devamla) — Müsaade buyuru

nuz efendim. Memleketin esasen ismi merkezin 
bulunduğu yerin ismi Halfeti Kalesidir. Harita
larda bu isim mevcuttur. Hükümetin bulunduğu 
yer Halfeti'dir. Ben istiyorum ki, bu kasabanın 
ismine izafeten kazanın ismi Halfeti olsun. (Hal
feti olsun, sesleri). 

5. — Gazianteb Mebusu Yasin Benin, Rum 
kale kazam isminin tebdiline dair kent un teklifi 
(2/325). 

REİS — Yasin Beyin bu baptaki teklifi ka
nunisini Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 
Orası kabul ederse mesele bitmiş olur. 

7. MAZBATALAR 
/. — Haziran, Temmıı: ve Ağustosta M Uda-

faai Müliyeden maada hidcmaiı umumiye i Dev
let için on milyon liralık avans verilmesine dair 
kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası. 

REİS — Hükümetten gelen avans kanunu 
Muvazenei Maliye Encümeninden çıkmıştır. Onun 
müzakeresine bağlıyacağız, efendim. Mali ve Ve
kili Beyefendi de buradadır. 

25 . VI.1337 
T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

Müdafaai Milliye Vekâletinden maada bilû
mum devain Devletin Ağustos 1337 gayesine ka
dar hidematma aidolmak üzere on milyon lira
nın sarfına mezuniyet itasına dair olup İcra Ve
killeri Heyetinin 25 . VI . 1337 tarihli içtima-
ında kabul edilen lâyihai kanuniye sureti ınusad-
dakasiyle esbabı mucibesi rapten takdim kılın
mıştır. îfayi muktezası ile neticesinin işarına 
müsaade buyurulmasım rica ederim, efendim. 

îcra Vekilleri Heyeti Reisi ve 
Müdafaai Milliye Vekili 

Fevzi 

Esbabı mucibe lâyihası 
28 Şubat 1337 ve 30 Nisan 1337 tarihli ka

nunlar mucibince devairi mülkiye hidematma 
tahsis edilen on milyon lira ile şimdiye kadar 
idare olunmuş ise de elde kalan bakiye Haziran 
maaş ve masarifini temine gayrikâfi olduğundan 
ve senei hâliye muvazenei umumiyesinin tasdiki 

İ337 0 : 1 
meriyeti Ağustos gayesini bulacağı mülâhaza 
edilmekte bulunduğundan ve o vakte kadar ifa 
olunacak hidematı umumiye için kifayet edece
ği tahmin ve hesabedilen daha on milyon liranın 
umumi bütçenin tasdikinde mahsubu icra kılın
mak üzere sarfına mezuniyet itasını mııtazam-
ımn olarak tanzim kılman ınevaddı kanuniye 
rapten takdim edilmiştir. 

2 Temmuz 1337 tarihli Avans Kanunu 

MADDE 1. — 28 Şubat 1337 ve 24 Mart 
1337 ve 30 Nisan 1337 tarihli kanunlar mucibin
ce verilen on milyon liralık tahsisata ilâveten 
Müdafaai Müliyeden maada bilûmum devairi 
Devletin Ağustos gayesine kadar hidematma 
aidolmak üzere on milyon liranın sarfına me
zuniyet verilmiştir. 

MADDE 2. 
muteberdir. 

işbu kanun tarihi nesrinden 

MADDE 3. - İşbu kanunun icrasına Heyeti 
Vekile memurdur. 

25 Haziran 1337 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve Seriye Vekili 

Müdafaai Milliye Vekili Fehmi 
Fevzi 

Adliye Vekili Dahiliye Vekâleti Vekili 
Refik Şevket Refik Şevket 

Hariciye Vekili Maliye Vekili 
Yusuf Kemal Hasan Hüsnü 
Maarif Vekili Nafıa Vekili 

Hamdullah Suphi Ömer Lûtfi 
iktisat Vekili Sıhhiye ve Muaveneti 
Mahmud Celâl İçtimaiye Vekili 

Dr. Refik 
Erkânı Ilarbiyei Umumiye Vekâleti Vekili 

Fevzi 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Müdafaai Milliye Vekâletinden maada bilû

mum devairi devletin Ağustos 1337 gayesine 
kadar hidematma aidolmak üzere on milyon li
ranın sarfına mezuniyet itası hakkındaki He
yeti Vekilenin üç maddelik, kanun lâyihası en-
cümenimizce kıraat ve tetkik olundu. Encü-
menimizce tetkik olunan bütçelerin kadroları 
tesbit ve Temmuzdan itibaren mukayyet olma
sı hakkındaki Meclisi Âlinin kararı Heyeti Ve-
kileye daha evvel tebliğ edilmiş ve talep kılı
nan mebaliğ Meclisi Âliye derdesti takdim olan 
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bütçelerden tesviye edileceği cihetle avans su
retiyle mezkûr on milyon liranın itası encüme-
nimizce tensip ve mezkûr mevaddı kanuniye 
aynen kabul edilmiş olmakla Heyeti Umumiye-
ye arz ve takdim kılındı. 30 Hizaran 1337 

Encümen Reisi Mazbata Muharriri 
Hakkâri 

Mazhar Müfid 
Kâtip Âza Âza 

Mardin Niğde Kângırı 
Necib Alımed Hamdi Neşet Nâzını 
Âza Âza Âza 

Erzurum Mersin Kozan 
Salih Salâhaddin Dr. Fikret 
Âza Âza Âza 

Yozgad Siird Tokad 
Feyyaz Âli Okunamadı Mustafa 

Âza Aza Âza 
izmit Kırşehir Antalya 

Okunamadı Sadık Basili 
Âza Âza 

Yozgad Antalya 
Ahmed Ali Vefa 

Âza Âza 
Antalya Karesi 
Tahsin Hacim Muhiddin 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim, şimdiye kadar muhtelif avanslarla He
yeti İcraiyeye on milyon liralık tahsisat verdi
niz, henüz umumi bütçemiz tetkik ve tasdik 
edilmemiş olduğu için bu müddet zarfında mu
amelâtı devleti idare edebilmek için on milyon 
liralık avans verildi. Mayıs ayı için Hükümet 
üç milyon liralık yeni bir tahsisat ile gelmiştir. 
Muvazenei Maliye Encümeniniz o zaman evvel
ce verilen avanslardan Müdafaai Milliye hide-
matma sarf edilen dört milyon lirayı Müdafaai 
Milliye bütçesi tasdik edilmiş ve mevkii meri
yete konulmuş olduğu için doğrudan doğruya 
kendi bütçesinden mahsubedilmek ve dört mil
yon lira hidematı resmiyei devlete sarf edilmek 
üzere bir kanun yapmış ve Heyeti Celilenizee 
de tasdik edilmişti. Mayıs iptidasından beri Hü
kümet Müdafaai Milliyeden maada Hükümeti 
idare etmek için maaş ve sarfiyatını bu dört 
milyon ile yapmıştır. Halbuki bu dört milyon 
lira ile masarifatm kâffesinin tediyesi imkânı 
yoktur. Masraftan bir miktar tedahül kaldığı 
gibi Haziran maaşatmı da tahakkuk ettirebil-
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inek ve bu Hazirandan müterakim ihtiyacı ve 
tahsisat noksanını da nazarı itibara alarak 
umumi bütçemiz tasdik edilinceye kadar yeni 
bir avans kanununu Heyeti Celilenize takdim 
etmek mecburiyetinde kaldım. Ağustos gayesi
ne kadar muamelâtın idaresine kâfi ve daha 
bir müddet ilerisine kifayetini ümidettiğim on 
milyon liralık bir tahsisat lâzımdır. Temmuz ip
tidasından itibaren yani bugünden itibaren 
Muvazenei Maliye Encümeninizin masarif büt
çelerinin tctkikiyle yaptığı kadrolar mevkii me
riyete konduğu için bendenize yüz milyon lira 
tahsisat vermiş olsanız bile fazla sarfiyata esa
sen imkânı kanuni yoktur. Bu istediğimiz, on 
milyon liranın Mayıs ve Haziran maaş ve tah
sisatının tediyesi tahakkuk ettiğinden üç mil
yon lirası bu aylara inhisar ediyor. Geriye yedi 
milyon lira kalacaktır. Bu yedi milyon lirayı 
ancak, Temmuz ve Ağustos ayları için sarf et
mek mecburiyetindeyiz, ve belki Ağustos gaye
sini aldıktan sonra bu para ile Eylülden de bir 
miktar idarei umur kabul olabilir. 

Yalnız arzum şudur ki ; umum bütçe tasdik 
edilinceye kadar yeni yeni avans kanunlariyle 
Heyeti Celilenizi tasdi, etmiyeyim. Umumi büt
çenin tasdikine kadar işbu avans kanununu tas
dik buyuracak olursanız muamelâtı maliyeyi 
idare edebilmek kabil olabilecektir. Mukadde
ma arz ettiğim gibi avans miktarından üç mil
yon lirasını Mayıs ve Hazirandan müterakim 
maaş ve muhassesata ayırmak lâzımdır. Diğer 
baki kalan aksamı ise Temmuz ve Ağustos ay
ları için sarf edilecektir. Ye bu iki aydan ma
ada ümidediyorum ki, kati olarak söyliyemem, 
işbu yedi milyon lira belki Eylülden bir mikta
rını da temin etmiş bulunacaktır. Muvazenei 
Maliye Encümeninde Umumi bütçemizin masa
rif kısmı ikmal edilmiştir, varidat kısmına baş
lanmak üzeredir. Bu kısım da bir an evvel encü
mence ikmal edilerek tasdiki de Heyeti Celile
nizee ikmal buyurulur ve bir an evvvl mevkii 
meriyete konulmuş olur. Hükümetin bu gibi 
avans muamelâtiyle yürümesine imkân olmadı
ğını maalesef bendeniz de az zaman zarfında ta
mamen anlamış ve kanaat etmişim. Onun için on 
milyon lira teklif ediyorum. Bunun, evvelce arz 
ettiğim gibi, yine üç. milyon lirası müterakim 
maaşata mahsus olacaktır. Mütebakisi umumi 
bütçenin Heveti Unmmiveee tasdikivle mevkii 
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meriyete vuz'ma kadar geçecek tahmini iki aylık 
ve belki daha fazla bir müddet için tahsis edil
miş bulunacaktır. 

HAMDI. B. (Tokad) — Umumi bütçenin iki 
ay daha tehirini kabul ediyorsunuz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
İnşallah bendeniz de arzu ederim ki, Muvazenei 
Maliye Encümeni iki ayda değil, bir ayda ikmal 
deip versin. Onu temin etmek şartiyle işbu avan
sın nısfını kesebilirsiniz. 

DURAK B. (Erzurum) — Efendim, b ;yuru 
yorsunuz ki, bu alacağım on milyon liranın üç 
milyon lirasını Hazirandan kalan geçmişlere ve
receğiz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Talimini söylüyorum, etendim. 

DURAK B. (Erzurum) — Evet efendim; bu 
yedi milyon lirasiyle Temmuz ve Ağustos ayları 
ile Eylülden de 'bir miktar ilâve edilmek şartiyle 
sarf edeceğiz. O sözünüzden anlaşılıyor ki; bizim 
umumi bütçemiz Eylülün on beşine kadar çıknrı-
yacak, bundaki esbap nedir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Efendim, bendeniz Muvazenei Maliye Encüme
ninde derdesti tetkik bulunmakta olan bütçenin 
tesrii ikmal ve tasdikini istirham ettiğim halde 
maalesef tetkiki ikmal edilemedi. Onun u-iıı 
bendeniz bu avans kanununun bütçenin tet
kiki zarfında geçecek müddet için sarf 
edilmek üzere Heyeti Aliyinize getirdim. 
Eğer Muvazenei Maliye Encümeni umumi 
bütçeyi bir ay zarfında ikmal edebilirse 
bendeniz müteşekkir kalırım. Esasen Muvazenei 
Maliye Encümeninde masarif bütçesi hemen he
men tetkik edilmiştir. Varidat kısmına başlanmak 
üzeredir. 

DURAK B. (Erzurum) — Rica ederim, 
avansı biraz azaltınız, bütçe de bir an evvel çık
sın. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Efendim, eğer bendenize bütçeyi bir ayda 
verseniz bendeniz de bu Avans Kanuniyle istedi
ğim tahsisatın nısfını terk edebilirim. Fakat 
Muvazenei Maliye Encümeni henüz masarif büt
çesini bile ikmal edememiştir. Onun ikmalin
den sonra ancak varidat bütçesine başlıyabile-
cektir. Onu da ikmal ettikten sonra Heyeti Ali-
yenize sevk edebilecektir ki, bunu âzami surette 
çalışmak şartiyle ancak iki ayda ikmal edebilir. 
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İhtimal ki, bendeniz bu tahminimde aldanırım ve 
hepinizden ziyade bunun çıkmasına bendeniz 
duacıyım.' 

CEMİL B. (Kütahya) — Şimdi avans sure
tiyle alman yedi milyon lira masarifatı askeri
yeden gayrı mıdır? 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Evet efendim, Temmuz iptidasına kadar olan 
kısmı 1336 senesi esasatına göredir ve Temmuz
dan itibaren olan kısmı da Muvazenei Maliye 
Encümeninin kabul ettiği kadrolar mucibince 
olacaktır. Hiç şüphe yok ki. Muvazenei Maliye 
Encümeninin husule getirdiği tasarrufun, zan
nediyorum ki, üç milyon lira veyahut aşağı - yu
karı l)u miktara baliğ olacağını ümidediyorum. 
Bu cihetle Haziran nihayetine kadar olan sarfi
yat bütçesi başka ve Temmuz iptidasından baş-
lıyaeak olan sarfiyat hiç şüphesiz ki yeni tesbit 
edilmiş kadrolar mucibince olacağından dolayı 
başka olacaktır. Bu suretle yekûn itibariyle altı 
aylık için yirmi milyon lira fazla gibi geliyor. 
Arz ettiğim gibi bunun mühim bir kısmı olan 
dört aylık sarfiyat başka bir bütçe esasına gö
redir. Tasarruf at; semeresini sonraki sekiz ay 
zarfında verecektir, onun evvelki aylara şümulü 
yoktur. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Efendim, üç 
yüz otuz yedi senesi için ilk Avans Kanunu 
değil, de bunu takibeden ikinci Avans Kanunu 
lâyihası geldiği zaman Meclisi Âliniz sekiz mil
yon lirayı çok görerek bunun hor halde azaltıl
masında ısrar etmişti. Halbuki bendeniz o va
kit do, keşke bu sekiz milyon lira ile iş bitse de 
bir an evvel bütçe gelse, demiştim ve onun için 
Heyeti Celilenize beyanatımda, bu parayı im
sak etmiyelim, demiştim. Eğer Heyeti Celileniz 
bundan sonra da Maliye Vekilinin bir avans 
kanuniyle karşımıza çıkmasını arzu bu vurmu
yorsa, bunun aynen kabulü muvafık 'olur zan-

'. nederim. Bunun için uzun boylu münakaşaya 
hacet kalmasın. Aynen kabul edilsin. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bende
niz Maliye Vekili Beyden bir şey sormak iste
rim. 

Bu alınacak on milyon liralık avansın sarfı
na esas olacak Muvazenei MaJİiye Encümeninin 
yaptığı kadro mudur, yoksa 1336 senesinin kad
rosu mudur? (Muvazenei Maliye Encümteninin 
sesleri) 
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REİS — Efendim, lâyihanın heyeti umumi- j 

yesi hakkında söz söyliyecek var mı ? Müzakereyi 
kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Kâfi görülmüş
tür, efendim. 

Maddelere geçiyorum. 

2 Temmuz 1337 tarihli Avans Kanunu 

MADDE 1. - - 28 Şubat 1337 ve 24 Mart 
1337 ve 30 Nisan 1337 tarihli kanunlar mucibin
ce verilen on milyon liralık tahsisata ilâveten 
Müdafaai Milliyeden maada bilûmum devairi 
Devletin Ağustos gayesine kadar hidematma aid-
olmak üzere on milyon liranın sarfına mezuniyet 
verilmiştir. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edildi. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim, orada bir kayıt vardır, Ağustos gaye
sine kadar deniyor. 

REİS — Efendim, madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler el 
kaldırsın. Kabul edildi. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Heyeti 
Vekile memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul olundu. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim, Heyteti Celilenizden bir istirhamım var
dır. Hesabatın esnayi tetkikinde vize muamelâ
tının kuyudunu ikmal etmek üzere muvazzaf 
olan kâtiplerin maaşatı tabiî tevkif edilmiş ve 
kadrolardan çıkarılmıştır. B,endeniz de bu hu
susta Heyeti Aliyenizle hemfikirim. Bütçeyi ge
rek kablelicra ve gerek badelicra tetkik ve teftiş 
etmek tabiî Heyeti Celilenin hakkıdır; doğru
dan doğruya Heyeti Celilenin yerine şimdiye 
kadar bu vazifeyi ifa eden bir Divanı Muhase
bat bulunamadığı için vekâletçe idareten sarfi
yat ve tahakkukatm kav anini mevzuasma mu
vafık olup olmadığı ve aynı zamanda fasıl ve 
maddesine muvafık olup olmadığı cihetinden 
vize muamelesi yürütülmüş ve şimdiye kadar 
böyle yapılagelmiştir ve ahiren Heyeti Celileni-
ze bu hususta bir takrir verilmiş ve kabul edil
miştir, henüz bugünden itibaren vekâletçe ifa 
edilen tediyatm, sarfiyatın ve ita emirlerinin 1 
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kablelicra yani kablettediye murakabe ve tef
tişini ifa edecek hiçbir heyet bulunmadığı için 
ve bittabi masarifat ve tediyatı büsbü
tün durdurmak imkânı olmadığı için vi
zesiz ve teftiş muamelesi yapılmaksızın tedi-
yata mecbur olmaktayım, bendeniz vezneyi aynı 
zamanda vize muamelâtına bakmak üzere tavzif 
edecek olursam, ki, bu doğru değildir, ve buna 
Heyeti Celilenizin muvafakati olmıyacağmdan 
dolayı bendenizin istirhamım; kablelicra He
yeti Celi I eniz namına icra olunan muamelenin 
ifası için heyetin bir an evvel intihap buyuru-
lup takdim edilecek olan ita emirlerinin, hava
lenamelerin Tahsisat Kanununa muvafakati 
noktai nazarından yani vacibüttediye bir hale 
getirmek için işbu kontrol heyetinin bir an ev
vel vazifesine başlamasını istirham ediyorum. 
Çünkü işbu heyet gelmediği zainanda bendeniz 
tediyatı bilâmurakabe vezneden yaptırmak mec
buriyetinde kalacağım ki, bu doğru değildir. 
Bunun için o meselenin sureti mahsusada bir an 
evvel tahtı karara alınmasını rica ediyorum. Şe
kil tâyini Heyeti Aliyenizce düşünülsün. Bende
nizin Divanı Muhasebat teşkili için meveudolan 
bir fikrim vardı. Vekâlete geldiğim vakit o lâ
yihayı buldum. Ve onu yeniden bir lâyihai ka
nuni şeklinde Divanı Muhasebat teşkili için tak
dim ediyorum. O daimî bir Divanı muhasebat
tır. Ve yine Heyeti Aliyeniz namına işbu kanun 
lâyihası vâsıl oluncaya kadar murakabeyi ifa 
eden bir heyetin intihabı her halde lâzımdır. Ve 
bu vazifenin teehhüre de imkânı yoktur. 

DOKTOR ADNAN B. (İstanbul) — Hasan 
Beyin istediği heyet hakkında arkadaşlardan 
Şeref Bey bir kanun lâyihası teklif etmişti. Ka
nun lâyihası Kavanini Maliye Encünıenindedir. 
Orası süratle çıkarsın. Heyeti Umu m iyeye sevk 
etsin. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devanda) 
— Bu müddet zarfında vize muamelesini yap
maya memur bir heyet yoktur, ve böyle de
vam ederse tediyat vizesiz olacaktır, efendim. 

REİS — Arkadaşlardan bir kısmı dışarda 
olduklarından ekseriyetin temini için işbu 
Avans Kanununu yoklama suretiyle ve tâyini 
esami ile reye koymak mecburiyetindeyim. 

BİR MEBUS B. — Efendim/yoklama sure
tiyle ancak iki saatte yapılacaktır. 
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NEBÎL Ef. (Karahisari Şarki) — Efendim; 

yoklama yapacaksınız, fakat mevcudolmıyanlar-
dan kıstelyevm yapılabilecek midir? Yapılabi
lecekse yoklamayı kabul ediyoruz. 

- Efendim; kabul edenler beyaz, red

dedenler kırmızı olmak üzere âzayi kiram rey
lerini istimal buyursunlar. 

(Reyler toplandı) 
REİS — Efendim, tasnifi âra oluncaya ka

dar bir çeyrek teneffüs. 

Î K Î N C Î CELSE 
Açılma saati: 4 sonra 

REÎS — İkinci Reisvekili Faik Beyefendi 

KÂTİP: Raydar Bey (Kütahya) 

REÎS — Efendim, celseyi küşad ediyorum. 
Efendim, 2 Temmuz 1337 tarihli Avans Ka

nununun kabulü hakkındaki araya 196 zat iş
tirak etmiş, 188 rey kabul, 7 rey de ret ve 1 
rey meşkûktür, beyaz bir kâğıttır. Binaenaleyh 
kanun 7 rey muhalife karşı 188 reyle kabul 
edilmiştir. 

3. 
kabı. 

Hariciye Encümenine reis ve kâtip inti-

REİS — Efendim; Celâlettin Arif Beyefen
diden inlıilâl eden Hariciye Encümeni riyaseti
ne Muhtar Beyin ve kâtipliğine Kozan Mebusu 
Fikret Beyin intihab'edildiği Hariciye Encüme
ninden bildiriliyor. 

Ruznamemizde suni âza imali hakkındaki 
teklifi kanuni, mükellef baytarlar hakkındaki 
Kanuna zeyil, belediye ^tibbası hakkındaki lâ-
yihai kanuniye, Hapishanelerin ıslahı hakkın
daki teklifi kanuni. Yabanabat Kaymakamı 
merhum Ali Rıza Efendi ailesine maaş tahsisi
ne dair lâyihai kanuniye, Nüfus vukuatının ce-
zayi nakdîden affı hakkındaki lâyihai kanuni
ye gibi birtakım şeyler var. 

2. — Şûrayı Devlet teşkili hakkında iki ka
nım lâyihası ve Adliye ve Dahiliye encümenleri 
mazbataları (i) 

REÎS — Bir de Şûrayı Devlet teşkili hak
kında lâyihai kanuniye var. (Onu tercih edelim, 
sesleri) Bunun lıakkinda bir takrir var. 

(1) 3 numaralı matbua zabtın sonuna bağ
lıdır, 

Riyaseti Celileye 

Peke/ok memurin mağdur bir halde bulun
makta olduğundan Şûrayı Devlet teşkili hak
kındaki kanunun bugünkü ruznameye ithalen 
ve müstacelen müzakeresini teklif eylerim. 

2 Temmuz 1337 
Ertuğrul 

Mustafa Kemal 

REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen el 
kaldırsın; (Kabul, sadaları) Kabul edilmiştir. 
Müzakeresine başlıyoruz. 

MAHMUD SAİD B. (Muş) — Efendim; Şû-
rayi Devlet teşkilâtının derecei ehemmiyet ve 
vücubu ve sürati hakkında Adliye Encümeni 
mazbatasında mukaddimeten icabeden izahat 
münderiçtir. Binaenaleyh bu itibarla mâruzâtta 
bulunmıyacağım. Yalnız; arz etmek istediğim 
mesele Şûrayı Devlet teşkilâtı Meclisi Âlide 
biddefaat mevzuubahis ve münakaşa oldu, aki-
bet şekli hazırı ile ruznamei müzakerata dâhil 
bulunuyor ve binaenaleyh keyfiyete dair icab
eden tetkikat ve mülâhazat maaziyadetin icra 
edildi ve tekemmül etti. Mahiyeti mesele de 
lâyikivle tenevvür ve tavazzuh eyledi. Teklifi 
hazır da münakaşat ve mütalâat, mülâhazatı 
sabıka muhassalası demektir. Binaenaleyh He
yeti Umumiye hakkında uzun uzadıya müzake
re cereyan etmiyerek kifayetiyle maddelere ge
çilmesini ve bendeniz de refiki muhteremim 
veçhile müstaceliyetle müzakeresiyle kabulünü 
arz ve teklif ediyorum. 

SIRRI B. (İzmit) — Mazbata muharriri mi
siniz, zatı âliniz1? -
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MAHMUD SAİD B. (Devamla) — Hayır; 

bir mebus sıfatiyle temennide bulundum. 
HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Efendim, Şû

rayı Devletin maaşsız bir heyet olarak teşkili 
hakkında Meclisi Âlinizin izhar ettiği arzu üze
rine ikinci defa olarak encümeninize ve Adliye 
Encümenine iade edlen teklif iyin bir şekil ka
bul ettik, şimdi izahat vereceğim esasta Adliye 
Encümeni ile bir ihtilâfımız yoktur. Yalnız te
ferruatta bir iki noktada bâzı tadilât var. Onla
rı da arz edeceğim. 

Adliye Encümeninde; «dördü Dahiliye En
cümeninden ve üçü Adliye Encümeninden iba
ret olmak üzere yedi zattan teşekkül edecek bir 
heyet Şûrayı Devletin Mülkiye Dairesine ait 
vezaifi yani memurin muhakematma dair kanu
nun 4, 6, 8, 9, 10 ncu maddeleriyle mevaddı sai-
resi ndeki memurin muhakematma mütaallik 
vazaifi ifa edecektir; Şûrayı Devletin heyeti 
umumiyesine ait vezaifi de Dahiliye ve Adliye 
encümenlerinin heyeti mecmuası ifa edecektir.» 
şeklinde kabul edilmişti. Biz burada Şûrayı Dev
lete ait vezaifin kesretini ve bir seneden beri 
vekâlette teraküm eden evrakın çokluğunu na
zarı dikkate alarak ve aynı zamanda taksimi 
amal ve vezaif noktasını da düşünerek bunu do
kuz kişiye iblâğ ettik. Çünkü ihtimalki eski Şû
rayı Devlette olduğu gibi bunda da Nafıa, mül
kiye daireleri ayrılacak. Binaenaleyh üç kişi 
de bu baptaki tetkikatı ifa etsin diye, beşi Da
hiliye Encümeninden, dördü Adliye Encümenin
den olmak üzere heyeti dokuz kişi olarak kabul 
ettik. 

Aynı zamanda Şûrayı Devlet vezaifi, malû
mu âilnizdir ki, bununla iştigal edecek olan ar
kadaşlarımız sureti daimede tevaggul etmek 
mecburiyetinde bulunduğu için bununla aledde-
vara bir sene hiçbir kimsenin meşgul olmak iste
mediğini düşünerek bunun üç ayda yeni bir in
tihapla tebdil edilmesi esasını kabul ettik. Çün
kü Şûrayı Devlet vezaifiyle iştigal edecek arka
daşlarımız hattâ Meclisçe bile alâkalarını kes
mek mecburiyetindedirler. Yani sabahtan akşa
ma kadar çalışmak mecburiyetindedirler. Bina
en aleyh bu vazifeyi hiç kimse üzerine almaz. Bu 
noktadan Dahiliye Encümeni de bunu üç ay 
olarak yani üç ayda bir tebdil edilmek üzere 
kabul etmiştir. 

Üçüncü bir şey olmak üzere; malûmu âliniz 
bu kadar vazaifini ifa edecek bir heyetin bir 

heyeti kalemiyeye ihtiyacı olduğunu düşündük. 
Gerçi Adliye Encümeni mazbatasında vazifei 
kitabetin de arkadaşlar tarafından ifa edilmesi 
dermeyan edilmiş ise de malûmu âliniz bütün 
günde yazı yazmakla, mazbatalarla; bilmem ev
rak kaydiyle, tebyiz ile tesvid ile hiçbir mebu
sun meşgul olmasına imkân yoktur. Bunun için 
yalnız iki kâtip olarak kabul etmiştik. Birinci 
kâtip ve ikinci kâtip unvaniyle tensib ettiğimiz 
bu efendilere (1 500) ve (1 000) kuruş maaş verme
yi tasvibettik. Şimdi gerek Adliye Encümeninin, 
gerek Dahiliye Encümeninin mazbataları oku
nacaktır. Heyeti Celilenizce tasvibedilirse şim
diye kadar vekâletlerde teraküm etmiş olan 
yüz binlerce evrakın intacına imkân hâsıl ola
caktır. 

SIRRI B. (İzmit) — Devlet ve Hükümet 
tâbirlerinin mazmunları düşünülürse ve burada 
teşekkül eden Hükümetimizin mânayı. hakikisi 
göz önüne getirilirse teşkiline teşebbüs olunan 
heyetin Şûrayı Devlet mi, yoksa Şûrayı Hükü
met mi tesmiyesi lâzımgelir? 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Şimdi arz 
edeyim, efendim. Bendenizin şu beyanatım maz
bata muharriri sıfatiyleclir. Şahsım itibariyle 
sorarsanız ihtimal ki, başka kanaatteyim. 

Sonra burada Şûrayı Devlet mi demek lâ
zımgelir. Şûrayı Hükümet mi demek lâzımgelir f 
Malûmu âliniz bu; Meclisi Âlinizin kabul ede
ceği bir şeydir. Yani buna Şûrayı Devlet de
mezsiniz de Şûrayı Hükümet dersiniz. Maksat 
bu vezaifi rüyet edecek bir heyet teşkilidir. 
Onu Heyeti Celileniz nasıl kabul ederse o yolda 
tesbit ederiz. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Tet
kik heyeti demek kâfidir. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Efendim, 
bendeniz de Sırrı Beyefendinin noktai nazarına 
iştirak ederek makamı riyaseti celileye bir tak
rir yazdım. Bendeniz diyorum ki ; Hükümetimiz 
Hükümeti milliye ve meşruata olmasına naza
ran Şûrayı Devlet namının Şûrayı Hükümete 
kalbini daha ziyade muvafık görüyorum. Onun 
için bir takrir takdim ettim. 

FUAD B. (Çorum) — Efendim, bu mesele
ye ait gayet kısa söyliyeceğim. 

Efendim, bu kanunun münakaşası münase
betiyle Sırrı Bey tarafından dermeyan olunan 
sualin yani bu teşekkül edecek heyet Şûrayı 

106 



î : 45 2.1 
Devlet mi olsun, Şûrayı Hükümet mi olsun? 
Bunun münakaşasının dermeyanma lüzum yok
tur, zannederim. 

Çünkü bendenizin de Dahiliye Encümeninde 
bulunmaklığım hasebiyle a n l a d ı m fikir, bu 
kanunun teşkilinden maksat bir Şûrayi Devlet 
teşkili değildir efendim. Teşkil olunan heyet, Me
murin Muhakemat Kanununda, Şûrayi Devlet 
Mülkiye Dairesiyle heyeti umumiyesine taallûk 
eden vezaifi ifaya salâhiyettar olmak üzere teş
kili icap eden bir heyettir... Bendeniz böyle an
ladım ve böyledir. Şûrayi Devletin malûmu 
devletiniz diğer birtakım vezaifi vardır ki bu 
vezaif idari ve kanunidir. Binaenaleyh Şûrayi 
Devlet teşkil etmiyouz. Yalnız Memurin Muha-
kematı Kanununun maddei mahsusasında Şûrayi 
Devlet Mülkiye Dairesiyle heyeti umumiyesine 
mütedair olan vezaifi ifaya bir heyeti salâhiyet
tar kılıyoruz, mesele budur. 

BÎR MEBUS BEY — Bir unvan, bir nam 
takılacak ona. 

FUAD B. (Devamla) — işte unvan budur; 
(Şûrayi Devlet Mülkiye Dairesinin vazifesini 
ifa edecek olan heyet) dir. Başka Şûrayi Dev
let yoktur. (Olamaz, sadaları) o halde başka bir 
unvan bulunuz efendim. 

RASİM B. (Cebelibereket) — Bu heyetin 
unvanı resmîsi ne olacak? 

FUAD B. (Devamla) — İşte bu olacak. Arz 
ettiğim gibi (Şûrayi Devet Mülkiye dairesinin. 
vazifesini ifa edecek heyet) olacaktır. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Efendim, 
tenvir •edeyim, bir noktayı da arz edeyim. 

Demin de arz ettim ki bu dokuz kişilik he
yet yalnız Memurin Muhakematma ait olan hu-
susat ile iştigal edecek, fakat Şûrayi Devletin 
heyeti umumiyesine ait vezaifi, Adliye ve Dahi
liye encümenlerinin heyeti mecmuası içtima et
mek suretiyle görecektir. 

LÛTFİ B. (Malatya) — O halde buna dair 
bir kanun yapmalıdır. 

HAMDİ NAMIK B. (Devamla) — Kanuna 
lüzum yoktur. Beyefendi yaptığımız şeyde diyo
ruz ki; bu heyet o vazifeyi görecektir. Yalnız 
bâzı şeyler vardır ki, meselâ kanun tanzim ve 
tefsir etmek gibi ki... Bu zaten Meclisi Âlinize 
verilmiş bir haktır. Binaenaleyh Şûrayi Devlet 
böyle tefsirlerle uğraşacak değildir. Olsa olsa 
bâzı maden imtiyazı gibi imtiyazlar vermek hu-
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susunda gelecek evrakı Adliye ve Dahiliye encü
menleri müçtemian tetkik edecektir. 

FUAD B. (Çorum) —• Hayır, hayır öyle değil, 
sırf memurin muhakematiyle meşgul olacaktır. 
öyle bir şey katiyen yoktur. , 

HAMDİ NAMIK B. (Devamla) — Onun 
için yalnız Sırrı Beyefendinin buyurdukları, Şû
rayı Devlet mi demek, yoksa Şûrayı Hükümet 
ini demek lâzımdır? Bunu Heyeti Celileniz tâyin 
eder. Encümen bunda musir değildir. 

NAFlZ B. (Canik) — Usulü müzakere hak
kında söyliyeeeğim. 

REİS — Sizden evvel söz alan var. 
NAFİZ B. (Canik) — Eefendim, Nizamname 

mucibince hakkımı istiyorum, bendenize söz ver
meye mecbursunuz. 

REİS — Rica ederim, susunuz. Sizden evvel 
söz alan var. 

NAFİZ B. (Canik) — Hayır efendim, söyli
yeceğim. Usulü müzakere hakkında söyliyece
ğim. Nizamname mucibince bana söz vermeye 
mecbursunuz. 

REİS — Susunuz, efendim. 
NAFİZ B. (Canik) -^ Katiyen susmam, hak

kımı istiyorum. 
YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Efendim, 

birisinin söz alıp kürsüye çıkması hak değil mi
dir? 

REİS — Buyurun, Nafiz Bey. 
HASİB B. (Maraş) — Reis Bey, usulü mü

zakere hakkında bendeniz evvelce söz istemiş
tim. 

NAFİZ B. (Canik) — Efendim, mevkii mü
zakereye konulan bir lâyihai kaımniyenin usu
len evvelâ leh ve aleyhinde söz söylenir. Leh ve 
aleyhinde söz söylenirken kanunun ismi şu mu
dur, bu mürur ? Veyahut bu olması lâzımdır, di
ye söz söylemek bendenizee abestir. Kanunun 
lüzumundan veya ademilüzumundan bahsetmek 
lâzımdır. Maddelere geçildikten sonra kanunun 
ismi Şûrayı Devlet olsun, Şûrayı Millet olsun, 
veya Şûrayı Hükümet olsun, diye bir tadil tek
lifi verilir, o zaman isim mevzuubahsolur. 

Sonra vazaifi hakkında; o madde geldikten 
sonra bu, memurin muhakematma mı bakar, 
yoksa Şûrayı Devletin diğer vazifesini de ni
yet eder mi, etmez mi? İşte o madde gelince bir 
tadil teklifi verilir, ve onun üzerine Şûrayı Dev
letin vazifesi hususunda müzakerat icra edilir, 
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mudur sizin encümen mazbatanız?. Yoksa sizin 
sözleriniz mi encümenin muhasasalayı lefkârı! 
Mamafih tekrar ederim, encümen mazbatasından 
ziyade Encümen Mazbata Muharririnin burada 
encümen mazbatasına muhalif olarak serd ettiği 
mütalâatm taraftarıyım. 

Arkadaşlar, bu Şûrayı Devlet yalnız böyle 
bir Adliye Dairesi; bir Mülkiye dairesi, bir Mu-
hakemat Dairesi teşkil edilmekle kâfi gelemez. 
Mutlak surette esaslı olarak, İstanbul Şûrayı 
Devletine muvafık veyahut karip bir Şûrayı 
Devlet teşkil edilmelidir. Sebebi, Sırrı Beyin aç
tığı bahis buna dehşetli bir esastır. Şûrayı Dev
let mi demeli, Şûrayı Ümmet mi demeli, vîeyahut 
Şûrayı Hükümet mi, Şûrayı Memleket mi deme
li'? Sırrı Beyin müsaadeleriyle... 
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Binaenaleyh şimdi kanunun lehinde veya aley
hinde söz söylenmesi lâzımdır. Ne ismi için, ne 
de diğer bir şey için, vazaifinin tevsii ve tem
didi için bendenizee söz söylemek abestir. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
söylenirken isminin de mevzuubahsolacağı ta
biîdir. 

HASİB B. (Maraş) — Efendim, geçende 
rüfekâdan bir zat tarafından bir takrir veril
mişti. Bu takrirde bilûmum memurin muhake-
mat, ve tahkikatının Adliyeye tevdii teklif ve 
talebediliyordu ve takrir Meclisi Âlinizce naza
rı dikkate alındı, encümene tevdi edildi. Bina
enaleyh o mesele bir neticeye iktiran etmeden, 
Şûrayı Devlet, Şûrayı Millet teşkili cihetine gi
dilmek doğru değildir. Çünkü memurinin mu-
hakematı o takrirle adliyeye tevdi edilmiştir. 
(O başka sadaıları) Binaenaleyh bu kanunun 
reddini teklif ederim. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim, ba
his bir kere açılmış olduğundan bendenizee Na
fiz Bey biraderimizin teklifi veçhile geriye rücu 
etmedense devam etmek evlâdır. Evvel emirde 
mazbata muharriri olmak itibariyle ben Hamdi 
Beyden bu yolda mütalâat asla memul etmiyor
dum. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Ne gibi? 
TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — tik çıkış

larında dediler ki, ihtimal ki yarın bu Şûrayı 
Devletin Nafıa Dairesi, Maliye Dairesi olacak. 

HAMDİ NAMIK B. (izmit) — Olacak de
medim, efendim. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Tunalı 
olsaydı hakkında çoktan Nizamnamei Dahilî 
tatbik olunurdu. (Handeler)... 

Maddeye baktım. Yalnız memurin nıuhake-
matmdan bahsediyor, ikinci defa çıkışlarında 
meseleyi büsbütün tevsi ve teşmil ettiler, mem
nun kalmadım değil. Fakat mazbata muharriri 
olmak ve burada öyle bir esas bulunmamak iti
bariyle burada bu gibi sözler söylenmiyecekti. 

HAMDI NAMIK B. (izmit) — Ne gibi söz 
efendim ? 

TUNALI HlLMl B. (Devamla) — Efendim, 
tamamiyle istanbul Şûrayı Devletinden bahset
tiniz. Binaenaleyh burada böyle bir esas olma
dığı cihetle bir mazbata muharririnden böyle 
bir hata sâdır olmamalıydı. Binaenaleyh burada 
iki dalga arasında kaldım, yalpa vuruyorum, bu 

SIRRI B. (izmit) — Estağfurullah... 
TUNALI HİLMİ fi. (Devamla) — Şurasını 

arz edeyim ki : Devlet kelimesinde üç unvan 
mündemiçtir; millet, memleket, Hükümet, Bu üç 
esas; Devlet denilen o şahsı mânevi, bir zarf gibi 
onları kendi ziri nezaretine almıştır. Şu haldle.. 
(Not edelim sadaları) Devlette millet, memleket 
ve onların mümessili veya bir nevi müdürü olan 
Hükümet dâhil olmak itibariyle Devlet unvanı 
hepsini cami, hepsini şâmil ve binaenaleyh hep
sinden büyüktür. Şûrayı Devlet denilmek, bun
dan dolayı, neden muktazidir? Çünkü milletten, 
memleketten, Hükümetten bahsedecek olan daire 
ancak bu dairedir. Nafıaya gidersiniz. O, yalnız 
nafıa işlerinden bahseder. Hükümetin heyeti 
mecmuasını alınız, mutlak surette Hükümet işle
rinden bahsed'er. Kendisine taallûk eden işler di
ye. Fakat Şûrayı Devlete gittiğiniz zaman görür
sünüz ki, oraya gelen bir istida katiyen Hüküme
te taallûk etmez. Yalnız memlekete taallûk eder. 
Katiyen millete taallûk etmez. Doğrudan doğru
ya araziye taallûk eder. Bittabi sahipsiz araziye. 
Şu halde Şûrayı Hükümet dersek nakıs olur, Şû
rayı Millet dersek katiyen milletin şanı ile mü-
tenasibolamaz. Şûrayı Ümmet de hiç diyemeyiz. 
Şu halde Şûrayı Devlet demek muktazidir ve ka
tiyet ihtiva etmelidir. Birinci maddeye geldiği
mizde demin taraftarı bulunduğum şümullü 
Şûrayı Devlet için bir takririm var, takdim ede
rim ve o vakit izah edlerim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, cereyan Öy
le ki, korkuyorum, bu kanun bu defa da uykuya 
yatmasın. 
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Bendeniz bu kanunun bu tarzda tedvininin 

a] ey hindeyim. Bu, ne Şûrayı Devlet, ne Şûrayı 
ümmettir, ne de Şûrayı Hükümettir. Bu eski 
Şûrayı Devlet Kanununda mevcudolan bir he
yetin yerine memurin muhakematında ikame 
edilmesi lâzımgelen bir heyetin meydana getiril
mesinden ibarettir. Buna Şûrayı Devlet demek
le mânayı sabıkı veya mânayı lügâvisi itibariy
le Şûrayı Devletlik vazifesi yapacak değildir. 
Bendeniz siyakı kelâmdan, bunun tarzı tahri
rinden ve maksadı tahririnden, yalnız memurin 
muhakematında lâzımgelen muamelei kanuniye-
yi tatbik için teşkil edilecek bir heyet telâkki 
ediyorum, ve nitekim Meclisten de defaatle en
cümenlere gidip gelmesinden esas ve gaye bu 
idi. Heyeti Celile bidayetinden beri Şûrayı Dev
letin teşkiline taraftar olmadı. Fakat tarzı Hü
kümetin, tarzı teşkilâtın bu halde bekası dolayı-
siyle bir gün zaruret bizi o daireyi teşkile sevk 
edecektir. Onda şüphe yok. Bu bendenize kalır
sa, bizim şimdi mütalâa edeceğimiz, zararın azın
dan dönmektir. Bir seneden beri Şûrayı Devle
tin bulunmaması dolayısiyle veyahut teşkilâtın 
Şûrayı Devlet icabettirmiyecek tarzda bir şekle 
ifrağ edilmemesi dolayısiyle birtakım muamelâ
tı nas ve muamelâtı memurin yüz üstüne kal
mıştır. Devairi hükümetten buraya gelen me
murini aidesi binlerce kâğıdın demetler teşkil 
ettiğini, birçoklarının müruruzamana uğradığı
nı, bunların içinde birçok hukuku âmmenin, hu
kuku milletin zıyaa uğradığını defatle söyledi
ler. Binaenaleyh bu hareket - bendenizin kana
atine göre - hattâ gayrimantıki de olsa, bunu bir 
an evvel yapıp o muameleyi iııtacetmek zaruri
dir. Bu noktai nazardan bendeniz bunun bir an 
evvel çıkarılması ve kabul edilmesi taraftarı
yım. Binaenaleyh bunun Şûrayı. Devlet, millet, 
hükümet tarzında muhakemesi doğru değildir. 

" Encümen mazbata muharririnin dermeyan ettiği 
mütalâaya - heyeti umumiyesinden anladığım 
mâna itibariyle - taraftar olamadım. Maksat; 
yalnız memurin muhakematında lâzımgelen mu
amelei kanuniyeyi ikmal etmektir. Diğer arka
daşlarımızdan bir zat da, Hasib Bey de buna 
dair evvelce bir teklifin Adliye Encümenine git
tiğinden ve tekmil muamelâtın adliyeye gitmesi 
lâzımgeldiğinden bahsetti. Halbuki biz memu
rin muhakematı hakkındaki kanunu tadil etmi
yoruz. Biz memurin muhakematında cereyan et-
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mekte olan mevcut bir kanunun bir maddesinin 
yerine kaim olacak bir madde tanzim ediyonız. 
Eğer memurin muhakematı hakkında buraya 
yeni bir kanun gelmiş olsaydı, o esas dâhilinde 
de görüşebilirdik. Biz Memurin Muhakematı Ka
nununun bir maddesini tadil etmiş oluyoruz ki, 
itirazları varit değildir ve eğer öyle bir teklifleri 
var ise bir lâyihai kanuniye yaparak teklif eder
ler. Binaenaleyh bendeniz bunun bir an evvel 
müzakere edilip intacedilmesini birçok mağdur
lar namına rica ediyorum. 

ÎKTÎSAT VEKÎLl MAHMUD CELAL B. 
(Saruhan) — Bendeniz efendiler, Şûrayı Devle
tin lüzum veyahut ademilüzumundan bahset
mekten ziyade bir ihtiyaçtan bahsedeceğim. Mec
lisi Âliniz mukadderatı millete vazıyed ettikten 
sonra kendilerinin kabul ettikleri kanunlara te-
kaddüm eden kanunların da meriyeti ahkâmını 
kabul etmişti. Buna binaen birçok maden ihalâtı 
ve bunlara müteferri muamelât vardır ki, sizin 
teyiden kabul eylediğiniz kanunlar mucibince 
onların mercii rüyet ve mercii halli Şûrayi Dev
lettir . Kanunen Şûrayi Devletin halledeceği bir 
mesele de bittabi hiçbir kimsenin evet veya 
hayır demeye salâhiyeti olamaz. Fakat uzun za
manlardan beri Şûrayi Devlet meselesi de henüz 
hallolunamamıştır. Bu itibarla arz ediyorum ki, 
Şûrayi Devletin - her ne şekilde olursa olsun -
teşekkül edememesi veyahut Şûrayi Devletin ifa 
edeceği vazaifin salâhiyettar bir makam veya 
heyete tevdi edilmemesi yüzünden, Vehbi Bey 
biraderimizin pek güzel izah buyurdukları veçhile 
birçok hukuku nâsm, hukuku âmmenin muhtel 
olduğunu bizzat kendi dairemde görüyorum ve 
bunun içindir ki, bu kanuna bir şekli katî vere
rek bir an evvel hallini hukuku ibat namına He
yeti Muhteremenizden rica ediyorum. 

TUNALI HİLMÎ B. (Bolu) — Müsaade bu-
yurulur mu, bir söz? 

ŞEVKET B. (Sinob) — Efendim, geçen se
neden beri Meclisimizi işgal eden Şûrayi Devlet 
meselesi, memurin hakkındaki tahkikatın tetkiki 
meselesidir. Malûmuâliniz Şûrayi Devlet teşkili 
evvelce Meclisçe icra kılman müzakere netice
sinde tamamiyle reddedilmiştir. Yani Şûrayi 
Devletin hariçten maaşla alınacak zevattan müte
şekkil olması esası bir lâyihai kanuniye ile Mec
lise arz edilerek bu reddedildiği gibi Meclis âza
sından bir Şûrayi Devlet teşekkül etmesi hakkm-
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da Adliye ve Dahiliye encümenleri tarafından 
müştereken tanzim edilen mazbata dahi redde
dilmiştir. Şu halde efe*ndim, reddedilmiş bir 
şeyi tekrar burada mevzıvubahsetmek doğru de
ğildir, zann ederim. 

Yalnız bir mesele kalıyor. Şûrayi Devlete ait 
bulunan birçok vazaif mevcuttur. Bu vazifeleri 
kim görecek? Zannediyorum bu ayrıca tanzim 
edilecek bir kanunla halledilecek bir meseledir. 

Şimdi kalıyor, efendim, memurin muhakema-
tına aidolan kanunun altıncı ve sair maddelerin
de mevzuubahsolan mesa.il. Malûmuâlinizdir ki, 
birçok memurin tahtı muhakemeye alınmış ve 
Şûrayi Devlet müteşekkil olmaması yüzünden 
bunlar sefil ve perişan bir halde kalmışlardır. 
»Şimdi, Adliye Encümeninde bunu uzun uzadı-
ya müzakere ettik. Evvelce daha geçen seneden 
şimdiye kadar birçok şekiller Meclise arz edildi
ği halde bu şekillerden hiçbirisinin kabul edil
memesi yüzünden biz şimdi teklif ettiğimiz bu 
şekli pek münasip ve muvafık bulduk. Ve şimdi 
bunu arz edeyim. Zannolunnıasm ki efendim, 
bu, bir Şûrayı Devlet meselesi değildir. Yalnız 
Memurin Muhakematı hakkındaki Kanunun dör
düncü maddesiyle mevaddı sairesinde tâyin olu
nan ve Şûrayı Devlet Mülkij'e Dairesine ait bu
lunan ve sonra onun heyeti umumiyesine aido-
lan birtakım mevaddm tetkikine ait mesaildir 
ve bu iki ciheti birbirinden ayırmalıdır. 

Sonra efendim, demin Vehbi Beyin buyur
dukları veçhile, bu kanun Mecliste reddedildik
ten sonra buna bir şekil vermek artık pek güç 
olacaktır zannediyorum. Her halde güzelce tet
kik buyurulsun, efendim. Mesele şekil- itibariyle 
gayet münasiptir. Her halde bunun kabulünü 
Adliye Encümeni namına rica ediyoruz. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) ' '— Mü
zakere kâfidir. Binaenaleyh bu takrirler okun
sun mesele hallolunur. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD CELÂL B. 
(Saruhan) — Bu lâyihai kanuniye efendiler, Şû
rayı Devletin vazaifi meyanma dâhil olan yalnız 
biı* meseleyi hallediyor. Memurun muhakemesini. 
Bittabi memurinin hukukunu muhafaza etmek 
bizim için bir vazifedir. Fakat Şûrayı Devlet
ten beklenilen ve Şûrayı Devletin, ifasiyle mü
kellef olduğu vazaifin mahalli rüyeti olmadığın
dan dolayı bu kanun katiyen bir menfaat temin 
etmez. Mademki Meclisi Âliniz bu meseleye esaslı 
bir surette vazıyed etmiştir, bütün şümuliyle me- ' 
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seleyi halletmelidir. (Pek doğru sesleri) Tam mâ-
iıasiyle temin olunmalıdır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen-
dim, malûmuâliuiz Meclisi Ali Şûrayı Devlet 
teşkilini kabul etmedi. Hilmi Beyefendi İstan
bul'da Şûra şeklinde olan bu Şûranın teşkilâ
tından bahsettiler. Bendenizce bu teklif varit 
değildir. Çünkü biz bir Teşkilâtı Esasiye Kanu
nu kabul ettik. Malûmuâliuiz Teşkilâtı Esasiye 
Kanunu mucibince Meclis müstemirdir. 

YAHYA (IALİB B. (Kırşehir) — Aferin 
Sırrı Bey. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla) — Mec
lisi Mebusan İstanbul'da dört ay için içtima 
ederdi ve ondan sonra içtimama nihayet vere
rek Meelissiz kalan bir Hükümet Şûrası olmak 
lâzım gelirdi. Şu halde müstemir olan bir Mec
lise karşı başka bir şûranın lüzumu! yoktur. Ben
denizce Şûrayı Devletin vazaifi üç, suıetle telhis 
olunabilir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) —. Yanlış anla* 
silmiştir. Müsaade buyurun, hariçte değil, ben 
izah edivereyim. İstanbul'dairinden maksadım 
İstanbul'daki gibi olsun. Yine ona benzer gibi 
olsun. Fakat yine Meclis dâhilinde olsun, hari
cinde değil. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla) — Şûra
yı Devletin vazifelerinden birincisi imtiyazat 
mesaili. İkinci vazifesi, kavaninin tefsir ve tan
zimi. Üçüncüsü, memurinin muhakemesi. Ma
demki Meclis müstemirren münakittir, şu hal
de imtiyazat ve sair hususatı İcra Vekilleri tet
kik ederler. Heyeti umumiyelerincle tesbit ede
rek Meclise arz ederler. Meclis o vazifeyi gör
müş olur. 

Kavanin tanzimi cihetine gelince, bu hak 
zaten Meclisindir, her vakit yapıyor. 

Üçüncüsü, memurin muhakematı meselesidir. 
İşte memurin muhakematı için de Kavanin ve 
Adliye encümenlerinin kabul etmiş oldukları şu 
şekil bendenizce kâfidir. Binaenaleyh biz bu 
şekli, tabiî kabul ettiğimiz takdirde Şûrayı Dev
let Kanununun vazaii'e mütaallik olan ahkâmı
nın mefsuh olması lâzımgelir. Bundan dolayı 
bendeniz şu iki maddenin, şu yapacağımız kanu
na ilâvesini teklif ediyorum : «Şûrayı Devletçe 
rüyeti lâzımgelen diğer hususa t İcra Vekilleri 
Heyetince ve kanun tanzim ve tefsiri Büyük Mil
let Meclisince yapılır.» Altıncı madde: «Şûrayı 
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Devletin vazaifi umunıiyesine mütaallik ahkâm 
mefsuhtur.» j 

Bendeniz bu teklifin reye vaz'mı arz ediyo- \ 
rum. ! 

Dr. ADNAN B. (istanbul) — Bendenizin arz j 
edeceğim sözleri arkadaşlarım beyan buyurdu- i 
lar. ! 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla) — Musa- i 
adei âlinizle şurasını da arz edeyim ki, geçen j 
gün Vilâyat Meclisi Umumi Başkâtibinin yanın
da bulundum. Yüz yirmi evrakın bizzat kendi j 
elinden devredildiğini ve bunun ekserisinin mü
rura uğramak üzere bulunduğunu söylediler. I 
Binaenaleyh bu kanunun daha fazla sürünceme- j 
de bırakılmıyarak bir an evvel çıkarılmasını ilâ- ! 
veten arz eylerim. j 

NEClB B. (Ertuğrul) — Efendim, Şûrayı | 
Devlet teşkiline sebcbolarak memurin muhake- j 
matının tâbi olduğu derecat gösteriliyor. Hal- J 
buki memurin muhakematmm bu derecatı me
rasime tâbi olup olmaması şayanı tetkik ve te- j 
emmül bir meseledir. Bu hususta bir teklifi ka
nuni Meclisten geçmiş zannederim. Bu, Dahiliye 
Encümenindedir. Bir kere memurin muhakema
tmm bu derecata tâbi olması memurinin lehin- | 
de mi, aleyhinde mi? Dahiliye Encümeninde bu 
mesele halledilmelidir. Bendenize kalırsa aley
hindedir. Maksat memurin muhakematına ait 
evrakın müterakim kalmasını ve bu işin böyle 
yüzüstü kalmasını kurtarmaksa bu evrakı bir 
mahkemeye teslim etmeli, ona bir karar vermeli. 
Memurin muhakematmm tetkikatma aidolan 
evrakı bir mahkemeye verelim. Mesele hallolun-
sıın. Mahkemeler babı adalettir. Derecatı ma-
hâkim bütün efradı ilâsın hukukunu kâfildir. 
Binaenaleyh, bundan korkmakta mâna yoktur. 
Memurlar haklı mı, haksız mı? Mahkemelerde 
belli olur. Onun için bendeniz lüzumsuz ve kâfi 
olmıyan sebeplerle teşkilât yapılması taraftarı 
değilim. Teşkilâttan sarfmazarla memurin tah
kikatına ait evrakın mahakimi aidesine tevdiini 
teklif ediyorum. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Mü
zakere kâfidir, Reis Bey rica ederim, takriri 
reye koyunuz da mesele bitsin, sonra başka bir 
şekil alacak, binlerce memurin sürünecek yine. 

HAKKI HAMI B. (Sinob) — Şimdi efen
dim, Meclisi Âliniz geçen seneden beri mükerre
rd i memurinin müterakim evrakmm mercii tet- j 
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kikini bulmak için zaman zaman Şûrayı Dev
letten bahsetmiş, bu her defasında Şûrayı Dev
let esasını reddetmiştir. Geçen sene de reddet
miştir. Bu sene de reddetmiştir. Binaenaleyh, 
bu sene reddedilmiş olan Şûrayı Devlet lâzım
dır, diye tekrar iddia etmek lüzumsuz yere va
kit zayi etmek demektir. Çünkü, bu sene redde
dilen her hangi bir lâyihai kanuniyenin bu sene 
zarfında tekrar mevkii müzakereye vaz'ı doğru 
olmadığı nizamname iktizasındandır. Eğer o 
madde tayyedilmiş veyahut tadil edilmişse ona 
diyeceğim yok. 

Sonra efendiler, memurin evrakının tetkiki 
hakkında düşünülebilmesi imkânı mevcudolan 
her bir şekil Meclisi Âlinize arz edilmiş ve 
hepsi reddedilmiştir. Eğer bu şekil de reddedi
lecek olursa memurinin gelecek seneye kadar 
birikecek evrakı eski evraka inzimam edecek
tir, tarzında Meclisi Âliden, bir karar çıkmış 
olacaktır. Bunu bir defa kaldırdık dedik, 
sonra Meclisten, encümenden üçer kişi inti-
habettik, ve buna Şûrayı Devlet ismini vermek
le beraber heyet teşkil edelim ve buna Şûrayı 
Devlet vazaifini verelim, dedik. Mahkemei Ad
liyeye tevdi edelim, denildi. Meclisi Âliniz 
reddetti. (Etmedi sadaları) Reddedilmiştir, rica 
ederim, zabıtnameleri okuyunuz, reddedilmiş
tir. Binaenaleyh bunu tehir edip beyhude 
yere memurini süründürmeyin. (Reddedilmedi 
sadaları) Rica ederim, reddedilmiştir. Zabıtna
meleri tetkik ediniz, bir defa da bu vazife me
murin müdiranmdan mürekkep bir ^encümene 
verilsin, denildi. Meclisi Âlinizce o da redde
dilmişti. Memurin için bulunan en son çare 
bu olmuştur, iktisat Vekili Beyefendi daire
lerine ait birçok mesaili muazzamanm hali 
muallâkıyette kalmış olduğunu beyan ettiler. 
Bunun müzakeresinden evvel Meclise teklif 
etmiş olsaydılar belki bir çare bulunabilirdi. 
Memurin için buraya, ait bir şey gelirse Şûra
yı Devlet yoktur, bunu kim görecek? Zavallı 
memurinin haklarındaki muamele ve ittihaz 
olunacak karar iki» - üç ay tehir ediliyor. Bu 
suretle acaba (Gürültüler) rica ederim bu 
hususta memurini düşünmek lâzımdır. Huku
ku hazineyi de düşününüz. Efendiler bir buçuk 
seneden beri tahtı muhakemede birçok ihtilâ-
sat yapanlar var. Bunlardan ne alacaksınız? 
Vaktiyle bunlara bir merci gösterin. Iiakika-
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ten masum olanlar beraet etsin ve masum ol-
mıyanlar cezasını çeksin ve şu suretle hak 
yerine gelsin. Bu itibarla bu kanunun reddi 
katiyen doğru değildir. Ve Şûrayı Devleti teş
kil edeceğiz, tarzında mütalâa yürütmek de 
zaittir. Çünkü Meclisi Âliniz bunu reddetmiş
tir. Onun için heyeti umumiyesi hakkında mü
zakerenin kifayetine karar verilsin ve madde
lere geçilsin. (Müzakere kâfi sadaları) Mad
delere geçelim sadaları) 

REÎS — İptida burada kanunun ismi hak
kında iki takrir vardır, (isim yok sadaları) 
Rüfekamn verdiği takrirler mucibince evvelâ 
kanunun ismi lâzımdır, binaenaleyh iptida o 
ismi tâyin etmek lâzımgelir. Ona aidolan 
takrirleri okuyacağız, kabul ederseniz müzake
renin kifayetini reye vaz'edeceğim. (Muvafık 
sadaları) 

NAFÎZ B. (Canik) — Reis Bey, kanunun 
ismini kabul, heyeti umumiyesini kabul de
mektir. Acaba Meclis heyeti umumiyesini ka
bul edecek mi, etmiyecek mi? 

REÎS — Efendim, bu takrirleri reye koy
duktan sonra daha birtakım tadilnameler var
dır, o tadilnameler de okunacak, ister kabul 
edersiniz, ister etmezsiniz, ona göre reyinizi is
timal edersiniz. İptida isim hakkındaki takrir
ler okunacaktır. 

EMİR PAŞA (Sivas) — Efendim, isim son
ra. Bu kanunun ismini şimdiden koymaya lü
zum görmüyorum. Evvel emirde kanunu kabul 
edelim. Ne gibi bir kanundur. Binaenaleyh he
yetin vazifesi anlaşılsın. Ondan sonra bir isim 
koruz, efendim. 

REİS — Efendim, kanunun heyeti umumiye-
sinin müzakeresinin kifayetim kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Efendim ekseriyetle kabul edil
di. 

Şimdi kanunun ismine dair olan takrirleri 
okuyacağım. 

NAFİZ B. (Canik) — Reis Beyefendi, birin
ci madde hakkında söz isterim. 

DURAK B. (Erzurum) — Müsaade buyuru-
lur mu?. Bendeniz de bir iki söz söyliyeceğim. 

REİS — Efendim, kanunun heyeti umumi
yesi hakkında söz bitmiştir. 

DURAK B. (Erzurum) — Bir kelime söyli-
yemez miyim? Zannederim bir kişi söz söyliye-
bilir. 

REİS — Hayır, söyliyemezsiniz, efendim. 
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Riyaseti Celileye 

Derdesti tetkik olunan Şûrayı Devlet teşkili 
hakkındaki Kanunun tanziminden maksat, doğ
rudan doğruya memurin muhakematma ait ev
rakın tetkikinden ibaret bulunmasına nazaran 
işbu teşkilâta (Encümeni Tetkik) unvanı veril
mesi temini maksada kâfi olduğundan ol veçhi
le encümeni tetkik namiyle teşkilini teklif eyle
rim. 

Ertuğrul 
Mustafa Kemal 

Riyaseti Celileye 
Hükümetimiz, hükümeti milliye ve meşruta 

olmasına nazaran (Şûrayı Devlet) namının (Şû
rayı Hükümet) olmak üzere kabulünü teklif edi
yorum. 2 . Temmuz . 1337 

Kırşehir 
Yahya Galib 

Riyaseti Celileye 
Derdesti tetkik olan lâyihai kanuniyenin tan

ziminden maksat, memurin muhakematma ait 
evrakı tetkik ve neticei kanuniyeye raptetmek 
olduğu ve her kanunun unvanı bulunmak lâbüd 
ve zaruri bulunduğu cihetle işbu lâyihai kanu
niye (Memur muhakematı hakkındaki Kanuna 
zeyildir) unvanının verilmesini teklif eylerim. 

Kütahya 
Haydar 

Riyasete Celileye 
Bu heyetin (Memurin muhakematı heyeti 

âliyesi) namiyle tevsimini teklif ederiz. 
Karesi Mebusu Karesi Mebusu 
Abdülgafur İbrahim Cevdet 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Reis Beye
fendi, müsaade buyurur musunuz? Malûmuâli-
niz memurin muhakematmm da bir encümeni 
tetkiki vardır, bununla tearuz teşkil eder, onun 
için hiç olmazsa Şûrayı Tetkik densin. Encüme
ni Tetkik zaten o kanunda vardır. (Kürsüye, sa
daları) 

Riyaseti Celileye 
Derdesti müzakere bulunan kanunun adının 

(Tahtı muhakemede bulunan memurinin evrakını 
tetkikıka memur heyetin vazifesini mübeyyin 
Kanun) tesmiyesini teklif eylerim. 

Yozgad 
Süleyman Sırrı 
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Riyaseti Celileye 

Lâyiha unvanının (Memurin muhakematına 
mütaallik Şûrayı Devlet vazaifinin sureti ifası 
hakkında Kanun) tarzında kabulünü teklif ede
rim. 

2 . Temmuz . 1337 
Karahisarı Şarki 

Ali Sururi 

RElS — Şimdi efendim, isim hakkındaki tak
rirlerin hepsini okuduk. Yalnız tekrar okunup 
birer birer reye koyacağız. (Kırşehir Mebusu 
Yahya Galib Beyin takriri tekrar okundu.) 

REÎS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
ŞEVKET B. (Sinob) — Reis Bey müsamaha 

buyurunuz, encümen namına bir teklifte bu
lunacağım. (Memurin muhakematına ait Kanu
na zeyildir) denilmelidir. Zeyil daha iyidir. 

TUNALI HÎLMt B. (Bolu) — Efendim, Şû
rayı Devlete mütaallik bir vazife olmak itibariyle 
bunun en sahih şekli, Şûrayı Devlet Mülkiye 
Dairesi Kanunudur. Çünkü birinci madde tama-
miyle budur, efendim. (Hayır, hayır sadaları) 

Riyaseti Celileye 
Müzakere edilen kanunun (Şûrayı Tetkik) 

namiyle tevsimini teklif ederim. 
Adana 
Zamir 

REÎS — Kabul tedenler lütfen el kaldırsın. 
(Gürültüler) Rica ederim. Takriri dinleyin. (Tek
rar okundu) (Kabul sesleri) 

REÎS — Efendim, daha var. 

Riyaseti Celileye 
Madem ki, burada Meclis tevekkül etmiştir. O 

halde (Şûrayı Millet) tesmiye etmek kanaatinde 
bulunduğumdan olveçhile tesmiyesini teklif ede
rim. 

Siird 
Nuri 

Riyaseti Celileye 
(Memurin muhakematına ait Şûrayı Tahkik 

Heyeti) namı verilmesini teklif ederim. 
Tokad Mebusu 

YASİN B. (Gazianteb) — Reis Beyefendi, 
encümen zannederim, Haydar Beyin takririni 
kabul eder. Encümen muvafık görüyorsa reye 
vaz 'edersiniz, mesele hallolunur. 
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(Haydar Beyin takriri tekrar okundu) (Mu

vafık sadaları) 
FUAD B. (Çorum) — Bu takrir hakkında 

söz isterim. 
HAMDÎ NAMIK B. (îzmit) — Biz Şûrayı 

Tetkik olarak kabul ediyoruz. 
TUNALI HİLMÎ B. (Bolu) — Fer'i mı, 

şer'i mi, adlî mi, gayriadlî mi? 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Efen
dim, takrirleri filhakika encümen mazbata mu
harrirleri, encümen namına kabul eder. Fakat 
bu kabul edilmiş olmaz, nazarı mütalâaya al
mak üzene encümene gider. Binaenaleyh bu ka
nunun maddeleri evvelâ müzakere edilsin. Mut
laka serlevha olmayınca maddeler müzakere edil
mez diye bir şey yoktur. Maddeler müzakere 
edilsin serlevhası kalsın, maddeler kabul edil
dikten sonra serlevhaya aidolan takrirler okun
sun kabul edilenler encümene gider. Bakalım 
maddeler kabul edilecekmi; yani maddei kanu
niye bakalım çıkacak mı, çıkmıyacak mı? 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — îsim 
konacak encümene gitmeye lü'zum yoktur. 

ABDULLAH AZMÎ Ef. (Devamla) — Eğer 
esas hakkında söz söylemek lâzımolsaydı onu 
da söyliyecektim. Çünkü; hariçte bir teşkilât 
yapmıyoruz. Meclisi Âli bu vazifeyi taahhüde-
diyor. Böyle bir serlevhaya bile hacet yoktur. 
Bu esas merfu olduğu için bendeniz bunu tek
lif ve dermeyan etmiyorum. Evvelâ kanun ka
bul edilsin, sonra serlevhalar hakkındaki tek
lifler okunsun. Kabul edilenler encümene git
sin. 

ALÎ SÜRURt Ef. (Karahisarı Şarki) — Çok 
doğru ahkâm tâyin etmelidir. 

REÎS — Şu halde efendim maddelere geçil
mesini kabul edenler lütfen el kaldırsın; (Ka
bul, sadaları) Maddelere geçilmiştir. 

En son tadile dair olan Dahiliye Encümeni
nin birinci maddesini okuyoruz. 

MADDE 1. — Memurin muhakematı hakkın
daki kanunu muvakkatin dördüncü, altıncı, se
kizinci, dokuzuncu, onuncu maddelerinde mu
harrer Şûrayı Devlet Mülkiye Dairesine ait va-
zaif Büyük Millet Meclisi Dahiliye Encümenin
den beş; Adliye Encümeninden dört zatın inti-
habiyle teşekkül eden bir encümen ve Şûrayı 
Devlet Heyeti Umumiyesine ait vazaif de Dahi
liye ve Adliye Encümenlerinin Heyeti Umumi-
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yesi tarafından ifa olunur. Dokuz kişiden mü
rekkep işbu heyet üç ayda bir yeniden intihab-
olunur. Mezkûr encümenlerin ittihaz ettiği mu-
karrerat Meclisin tasdikine iktiran etmez. 

NAFİZ B. (Caııik) — Efendim; Anadolu 
Hükümetinin teşekkül ettiği zamandan beri ida
re makinasmdaki bu hususa dair olan arıza he
nüz ref'edilmemiştir. Memurinin suiistimaline 
dair olan muhatfemat muayyen bir şekle so-
kulamadığmdan o arıza devam edip gitmiştir. 
Şimdi; şu kanım Heyeti Celileee kabul buyu-
rulduğunda yakın zamanda bu arızanın ref'edi-
leceğini ümidederim. Yalnız; Dahiliye Encüme
ni mazbata ve lâyihasında birinci maddesinin 
şeklinde bâzı noktalarını bend»eniz muvafık bul
muyorum. Bu muvafık bulmadığım cihet: Heye
tin veyahut memurin muhakematı hakkındaki 
evrakı tesbit edecek bu encümenin sureti inti
habıdır. Dahiliye Encümeni, intihabın Adliye ve 
Dahiliye encümenlerince icrasını ve Heyeti Umu-
rniyeye aidolan vazaifin de bu iki encümenin 
heyeti umumiyesinde rüyet edilmesini teklif edi
yor. Bendenizee. bu muvafık değildir. Çünkü 
bugün malûmu âlinizdir ki, gerek Dahiliye En
cümeninde ve gerek Adliye Encümeninde yüz
lerce evrak mevcuttur. Bunun pek çokları me-
vaddı müstaceledendir. öyle olduğu halde bun
ların hiçbirisi çıkıpta Meclisi Âlinize vaktü za
maniyle gelmiyor, gelemiyor. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Dahiliye En
cümeninde teraküm etmiş hiç evrak yok. 

NAFİZ B. (Devamla) — Çünkü efendim 
memleketin bu kadar izdihama müsaadesi olma
dığından ve mevsim iktizası birçok arkadaş1 arı
mız uzak mevkilerde ikamet eylediklerinden en-
eümenlerdeki azayı kiramın nisabı müzakere hâ
sıl edecek derecede vaktü muayyende toplana
mamaları ve saniyen beher meselenin teferrua-
tiyle encümende müzakere edilmesi ve birçok 
mesailin encümenlere sık sık gitmesi encümen
lerden " memurin muhakematı hakkındaki evra
kın vaktü zamaniyle tetkik edilmesi ihtimalini 
ref'etmiştir. Encümen vazaifi asliyesini bıraka
rak, bugün bir arkadaşımızın dediği gibi belki 
sekiz yüz, bine karibolan evrakı - ki, evrakı mu
hakemedir - bunları en ufak noktasından en bü
yük noktasına kadar tetkik edecektir, öyle ales-
seviye basit bir mütalâa ile hakkından gelmek 
imkânı yoktur. Bu kadar mühim bir meseleyi 
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diğer vazaifi içinde encümenlerin ikmal etmesi 
\eyahut vaktü zamaniyle encümenlerin başa çı
karması bendenizee mümkün değildir. Onun 
için bu heyetin encümenlerin azayı kiramı tara
fından değil, Heyeti Umumiye tarafından inti
ba bedilmesini teklif ediyorum. Gerçi buyuracak
sınız ki, Heyeti Umumiyedeki âza da encümen
de bulunan âzadır. Gerçek öyle ise de birçokları 
var ki, bugün encümende dâhil değil; hem bu 
hususta bir haksızlık da mevcuttur. Bir arka
daşım üç tane encümende gece gündüz çalışsın 
ben hiçbir encümene intihabedimıemişim, ben 
boş gezeyim, bu bir haksızlıktır. Bu haksızlıkta 
Meclisin sureti içtimamdan ileri gelmiştir. Me
selâ bendeniz encümenlerin intihabında burada 
bulunmamışım. Diğer yüze karip arkadaşım bu
lunmamıştır. Bu sırada o hiçbir encümene gitme
miştir. Bunların içerisinde gayet mütehassıs ze
vat vardır. Bu zevatın da saye sevkı lâzımdır. 
Bu noktai nazardan Heyeti Umumiyeden inti-
habedilmek lâzımgelir. (Pek doğru sadaları) 

İkinci nokta ise Şûrayı Devletin heyeti umu-
miyesine ait vazaif vardır ki, hakikaten Şûrayı 
Devlet vazaifinden memurin muhakematma aid
olan kısmını ifa edecek olan encümenin evvelce 
ittihaz ettiği mukarrerat bâzı zaman tekrar 
kendisine gelir ki, o zaman Heyeti Umumiyede 
müzakere edilmek lâzımgelir. Heyeti Umumiye
de ne suretle teşekkül etmek lâzımgelir? Bende
niz o hususu şu suretle düşünüyorum. Bu vaza
ifi ifa edecek olan encümene Adliye ve Dahiliye 
encümenlerinin reisi, mazbata muharrirleri ve 
kâtiplerinin de iltihakiyle teşekkül edecek bir 
heyet, Heyeti Umumiyeye aidolan müzakerat ve 
mukarrerat ittihaz etmiş olur. Şimdi Adliye ve 
Dahiliye encümenlerinin heyeti umumiyesini lâ-
yihai kanuniyede beyan buyurulduğu üzere bir 
yere getirmek bendenizee müstahildir, âdimül'-
imkândır. Çünkü bunu tecrübesiyle gördük şu 
kanun Dahiliye ve Adliye encümenlerinde mü
zakere edilmek üzere altı ay evvel bize gelmiş
tir. Bendeniz o vakit Adliye Encümeni Mazbata 
Muharriri bulunuyordum. Mükerreren Adliye ve 
Dahiliye encümenlerindeki arkadaşlarımın hep
sini yegân, yegân gördüğüm halde müzakeresi
ne imkân hâsıl olmamıştı. Buna imkân hâsıl ol
madığı halde böyle binlerce evrakın müzakeresi 
için Adliye ve Dahiliye encümenlerini bir yere 
getirmek, bir iş çıkmasın demekten ibarettir. 
Şimdi bir tadilname takdim ediyorum. Bu meşe-

file:///eyahut


I : 45 2 .7 . 
lede başa çıkmak lâzımgelirse bunun kabulünü I 
Heyeti Celileden istirham ederim. ' 

HAKKI HAMI B. (Sinob) — Efendim, ben
deniz Dahiliye Encümeninin birinci maddesiyle 
Adliye Encümeninin birinci maddesini mukayese 
ederek noktai nazarımı söyliyeceğim ve bittabi 
encümen namına değil, kendi şahsi kanaatimdir. 

Dahiliye Encümeni; Memurin Muhakematı 
hakkındaki Kanunu muvakkatin vazaifi dokuz 
kişilik bir heyete mevdudur, diyor. Adliye En
cümeni yedi kişilik bir heyete veriyor. Dahiliye 
Encümeni Mazbata Muharriri Bey heyeti urau-
miyesi hakkında söz söylerken, biz bunu yedi 
kişiden dokuz kişiye iblâğ ettik, müterakim ev
rak vardır, binaenaleyh bunlar yedi kişi ile ça
buk çıkmaz, dokuza iblâğ edersek çabuk elden çı
karılır, buyurdular. Beridenizce, bilâkis âza te-
kessür ettikçe işlerin daha ziyade akamete mah
kûm olacağını söylemek zaruretinde kalıyorum. 
Bugün on beş kişilik bir encümen müzakcratı 
tetkik edilecek olursa nısıf azanın güç yetiştiği 
görülür. Bu dokuz kişilik encümen ki - nısfından 
bir fazlasiyle müzakere yapması zaruridir -
bunlar dokuz olduğu takdirde şey edemiyecek ve 
zannedersem Adliye Encümeninin böyle mikta
rını tezyid etmek hususundaki imsaki bu ciheti 
nazarı dikkata almasından ileri geliyor. Binaen
aleyh yedi kişilik bir encümenin yapacağı iş her 
halde dokuz kişilik bir encümenin yapacağı iş
ten daha fazla olur. Yani âzayi tezyid etmekle 
işler süratle çıkar demek yanlıştır. Tecrübe bize 
göstermiktir ki bir komisyonda, bir encümende 
her hangi bir heyette âza miktarı çoğaldıkça iş 
görülemiyor. Onun için yedi deyiniz. Bendeniz 
tabiî yedi kabul ettiğim için yediden aşağı in-
miyeceğim. İşleri çıkarmak için bu bir... 

ikincisi; üç ayda bir bu encümeni tebdil et
mek lâzımdır, dediler ve zannedersem Dahiliye 
Encümeni Mazbata Muharriri Hamdi Namık Bey 
mütalâalarında beyan etmişlerdi. Arkadaşların 
mütemadiyen bu işlerle iştigale belki tahammül
leri olmaz, onun için sık sık değiştirirsek daha 
çabuk, iş çıkar, buyurdular. Bendeniz katiyen 
bunun taraftarı değilim. Bir defa öyle evrak 
olacak ki üç ay zarfında okunamıyacak. Okuna-
mıyacak olan evrakı onu istihlâf eden heyete ve
receğiz. O daha yarısında iken müddet bitecek. 
Bu suretle -evrak azadan birbirine devredilip gi
decektir. Bunda heyeti hiç bozmaksızın-, mesaiyi 
sekamete uğratmaksızın yapılacak bir şekil var-
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j dır ki onu da Adliye Encümeni düşünmüştür. 

Eğer arkadaşlar meyanmda mezuniyet almak is-
tiyen olursa yerine bir diğeri intihabedilir. 
Şu halde zannetmem ki yedi kişilik bir heyetin 
hepsi birden mezuniyet alsın. Olsa olsa onun 
içinde birisi mezuniyet almış olacak ki gerid-e 
kalan altı kişi o bir kişinin mezuniyet almasiyle 
ifayi vazifeden geri kaimiyacaktir. Şu kadar ki 
diğer bir arkadaş o mezuniyet alan arkadaşın 
yerine iltihak edecek. Böyle yapılacak olursa 
katiyen iş akamete uğramaz. Ve sonra ikide bir 
- tetkik encümeni mi diyeeeğz no diyeceksek 
diyeceğiz - Encümenin işleri kaldı filân diye 
Kiyaset tarafından Meclise takrir yağmasına da 
mahal kalmaz. Bu itibarla Dahiliye Encüme
nini bu iki fıkrada biraz hata etmiş görüyorum. 

Sonra Nafiz Beyin mütalâasına gelince: Na
fiz Bey buyurdular ki; arkadaşların bir çoğu 
hiçbir encümende olmadığı halde İm gibi ve-
zaifin encümene tevdii doğru değildir. Haki
katen bu doğrudur. Fakat bu iş için Dahiliye 
ve Adliye encümenlerinden intihabedilecek ze
vatın encümendeki yeri açık kalacaktır. Onlar
dan münhal kalan yerlere tabii hariçte bulu
nan meslek müntesipleri tekrar intihabedilir, 
Yani bu bir mahzur teşkil ediyor diye madde
nin bu fıkrasını bozmaya lüzum yoktur. 

NAFİZ B. (Canik) — Doğru yol varken baş
ka yoldan dolaşmak... 

HAKKI HAMİ B. (Devamla) — Bendeniz 
kanaatimi arz ediyorum, Heyeti Celile kabul 
eder etmez o başka, o Heyeti Celileye ait bir 
mesele... 

İkincisi; efendim, iki encümeni toplayıp da 
bu vazaifi o encümenin heyeti umumiyesine teş
mil etmek gayet müşküldür. Nafiz Bey yine 
Şûrayı Devlete ait bir meseleden dolayı kendi
lerinin mazbata muharriri bulundukları zaman
daki müşkilâtı söylediler. Halbuki-Heyeti-Umu-, 
miyeye zannedersem gelecek işler gayet azdır. 
Hattâ bu; encümende uzun uzadıya müzakere 
edilmiştir. Yani Dahiliye ve Adliye encümen
lerini birleştirmekten ise bunu hariçte bir en
cümene verelim, yalnız onunla iştigal etsin. 
Çünkü Adliye ve Dahiliye encümenlerine çok 
iş vardır. Bu işler üzerine eğer o işler de ve
rilecek olursa bu hej^eti teşkil etmekten mak
sat fevt olur, diye uzun uzadıya münakaşa ya
pılmıştır. Fakat Heyeti Umumiyeye arz edi-

— 115 — 



t : 45 2.7 
lecek işlerin belki de senede on azami yirmi 
olacağına nazaran artık yirmi iş için ikinci bir 
heyet teşkil ederek böyle encümenlerin mikta
rını tezyit etmektense mevcut encümenin he
yeti umumiyesine bu işi havale ̂ etmek daha mu
vafıktır denildi ve bu tarzda söylendi ve bitta
bi bendeniz de encümenin bu kanaatini mu
vafık gördüğüm için iştirak ettim. Ve Adliye 
Encümeninin zannedersem (Dahiliye ve Adli
ye encümeninin Iheyeti umumiyesine rüyet edi
lir) diye o vazifeyi oraya vermesinin sebebi de 
o olsa gerektir. Bu itibarla Adliye Encümeni
nin birinci maddesi maslahata daha muvafık 
bulunduğu için aynen kabulünü teklif ederim. 

YASÎN B. (Gazianteb) — Efendim, bendeni
zin noktai nazarımı Nafiz Bey biraderimiz tesbit 
ettiler. Bu bapta muvafık kaldığımız için fazla 
söz söylemiyeceğim ve takririm de o beyanata te
vafuk ettiği için takririmden de vazgeçiyorum. 
Hakikaten Dahiliye ve Adliye encümeninin in
tihabı zamanında Mecliste ancak 100 - 120 kişi 
vardı. Bugün ise üç yüze karip âza vardır. Bu 
kadar mevcutla yapılacak encümen intihabında 
daha ziyade isabet olacağını arz etmek istiyorum. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
— Hakkı Hami Beyefendi teşkil olunacak encü
menin 9 kişiden değil, yedi kişiden terekkübet-
mesi daha muvafık olacağını söylediler. Fakat 
lâyihanın üçüncü maddesine nazaran bu yedi 
veya dokuz kişinin tamamen mevcut bulunma
sının şart olmaması lâzımgeliyor. Demek ki, en
cümen dokuz kişiden terekkübederse 5 kişi ile 
müzakere edilecek ve beş kişi de böyle mühim bir 
vazife için çok değildir. Yedi kişi olursa dört 
kişi ile müzakere edilecek, fakat beş kişi olması 
daha muvafıktır. Binaenaleyh Dahiliye Encü
meninin bulduğu şekil, yani dokuz kişi her veç
hile evfaktır. Esasen Meclisi Âlinin encümenleri 
de malûmuâliniz beş kişi ile terekkübediyor. 

Bunun sureti halli meselesine gelince : Na
fiz Bey biraderimiz pek vâkıfane ve etraflıca 
söylediler. Hakkı Hami Bey Nafiz Beyin mü
talâasını muvafık bulmakla beraber buyurdu
lar ki, encümenlerden intihabolunacak zevat, 
o encümenlerden çekilmiş olurlar, onların ye
rine diğer arkadaşlar şubelerden yeniden inti-
habolunur. Halbuki bendenizce Dahiliye ve Ad
liye encümenlerinden bu encümene intihabedi-
lecek zevatın encümen âzalığmdan çekilmiş ol
ması lâzımgelmez ve böyle bir usul de yoktur. 
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Eğer kabul edilecek olursa bu defa 2 intihap 
yapılmak lâzımgelir ki, bu, muvafık değildir, 
abes yere uğraşmaktır. Şu halde Nafiz Beyin 
teklifi her veçhile muvafıktır. İntihabın Heyeti 
Umumiyece yapılması lâzımdır. Bendeniz zaten 
mezuniyet alan arkadaşların yerine yeniden 
şubelerce diğerlerinin intihabı lâzımgeleceğine 
dair Riyaseti Celileye takdim ettiğim bir takri
rim vardır ki, zannederim Divanı Riyasettedir. 
O da şayanı nazardır. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Ev
velâ şunu kaydedeyim ki, encümen namına söy
lemiyorum. Çünkü söz söylemek reislere ait de
ğil, mazbata muharrirlerine aittir. Şahsım na
mına söylüyorum. 

FUAD B. (Çorum) — Nizamnamede sarahat 
vardır, reisler de söyliyebilir. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Devamla) — Bu 
hususta nefsimce taassubum yoktur. Heyeti 
Adliye Encümeninden veya Dahiliye Encümenin
den olsun demek değildir. Yalnız bir zemin bul
maktır. Eğer müşkülâtı mucip olmazsa Heyeti 
Umumiyeden reyi hafi ile intihabı daha musip-
tir. Fakat bendenizce bu müşkülâtı mucibolur. 
Mesele yalnız encümenlerden hariçte kalan ar
kadaşlarımıza iş bulmak meselesi değildir. Mese
lede ihtisas dahi düşünüldüğü için mevcut encü
menlerden aranılmıştır. Yoksa mutlaka encü
menlerde kalsın zihniyeti yoktur. Eğer reyi hafi 
ile şubelerden değil Heyeti Umumiyeden inti
habı muvafık görülürse o da pekâlâ. Madem ki, 
ekseriyet oradadır, isabet de oradadır. Elverir 
ki, bir encümen teşekkül etsin, yani Adliye En
cümeninin vaziyeti tahammülfersadır. Bir kere 
Adliyle Encümeni bir Mahkemei Temyiz haline 
gelmiştir., Bütün hıyaneti vataniyeye aidolan hü
kümler oraya gelir. Sonra adliye kanunlarına 
taallûk eden evrak oraya geliyor. Sonra bütün 
encümenlerin cezaya mütaallik kısımları da ora
ya geldiğinden hakikaten tahammülfersa bir ha
le gelmiştir. Buradan ayrılacak arkadaşlar âdeta 

. encümendeki diğer vazifesine gelmiyecek surette 
ayrılacaklardır ve buna şüphe yoktur. Biz ihti
sası nazarı dikkate alarak o kaydı koymuştuk. 
Mutlaka mutlaka vazife ifa etmek kayıt ve şar-
tiyle değil. Fedakârlık etmek suretiyle koymuş
tuk. Eğer Heyeti Umumiye arzu ederse. Etmezse 
o başka. Fakat biz bu noktai nazarı düşündük, 
yoksa her işi arzumuza alalım diye değil, bu fe
dakârlıkta bulunmak için yaptık. Heyeti Umu-
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miye arzu ederse Heyeti Umumiyeden intihab-
edilir. 

HAMDI NAMIK B. (İzmit) — Efendim, Na
fiz Bey biraderimiz buyurdular ki, bu yedi ve
ya dokuz kişiden teşkil edilecek olan heyet âzası 
Meclisi Âlinizin Heyeti Umumiyesi meyanından 
intihabedilsin. Abdullah Azmi Beyefendi birade
rimizin buyurdukları veçhile biz bunda musir 
değiliz. Biz bunda mutlak Adliye Encümeninden, 
veya Dahiliye Encümeninden olsun diye başka 
bir noktai nazar da takibetmedik. Yalnız Nafiz 
Bey buyurdular ki, Dahiliye ve Adliye encü
menlerinin şimdiye kadar nasıl vazife gördükle
rini gördük, binaenaleyh bu işi göremiyecek-
lerdir. Onun için bu dokuz kişiyi veyahut yedi 
kişiyi Heyeti Umumiyeden intihabedelim. Ben
deniz Dahiliye Encümeni namına arz ediyorum 
ki, Dahiliye Encümeninde teraküm etmiş ev
rak yoktur. Tabiî Adliye Encümeni de kendi 
hesabına cevap verir. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Şûra 
teşkilâtı hakkında kanun ne oldu? 

HAMDİ NAMIK B. (Devamla) — Bir ay
dan beri çıkmıştır, matbaada tabediliyor. 

Sonra düşündükleri mahzur, eğer varsa ve 
arkadaşlarımız encümenlerde çalışmıyorlarsa 
Heyeti Umumiyeden alacağımız arkadaşlar aca
ba çalışır mı, çalışmaz mı î Bu da varit oluyor. 
Bu da hesabi bir sualdir. Halbuki her kes va
zifeyi bir namus telâkki eder, ve vazifeyi mu
kaddes bilir ve onu ifa eder. Hattâ bu noktai 
nazardan madem ki, bu encümende sabahtan 
akşama kadar iştigal etmek mecburiyetindeyiz, 
bunu bir sene kabul etmedik de, üç ay, dedik. 
Binaenaleyh buyurdukları mahzur; Heyeti 
Umumiyeden intihabedilecek arkadaşların hak
kında da varidi hatır olabilir. 

NAFİZ B. (Canik) — Bir noktayı tashih et-
mekliğime müsaade buyuruluyor mu? 

Adliye ve Dahiliye encümenleri çalışmıyor, 
demedim. Fazla dahi çalışıyorlar, lâkin iş çok
tur. Adliye Encümeni Reisi muhtereminin bu
yurdukları veçhile, hakikaten bugün Adliye 
Encümeni hâli işbaa gelmiştir, bir mahkeme ha
lini almıştır. 

Dahiliye Encümenine gelince; Teşkilâtı Esa
siye Kanununun teferruatı umuruna aidolarak 
tanzim edilmesi lâzımgelen kanunlar vardır ki, 
Dahiliye Encümeni bunun iki sene uhdesinden 
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gelemez. Nerde kajdı ki, teferruat. Yoksa ben
deniz çalışmıyor, demedim. Pek çok çalışıyor
lar. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Kanunlar
dan en mühimmi olarak İdarei Nevahi Kanunu 
çıkmış ve bir ay evvel matbaaya verilmiştir. En
cümene ne verildiyse o çıkmıştır. Fakat Heyeti 
Umumiyeye gelememiş, o başka... Yani Dahiliye 
Encümeninde işler müterakim değildir. Encü
mende müterakim evrak yoktur. Arz ettiğim bu
dur. 

Şimdi eğer Nafiz Bey biraderimizin buyur
dukları gibi, dokuz veya yedi kişilik heyetin 
Meclisi Âlinin heyeti umumiyesinden intihabı 
lâzımgelirse tabiatiyle o zaman heyeti umumiye-
sinin Şûrayı Devlet vazifesini görmesi lâzımge-
liı\ 

ALİ SURURt Ef. (Karahisarı Şarki) - O, 
bir nazariyedir. (Gürültüler). 

HAMDİ NAMIK B. (Devamla) — Yani Bey
efendi Adliye ve Dahiliye Encümeninde bulunan 
15 - 20 arkadaşınız içtima edemez, bu işleri göre
mez, derseniz... 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahip) — Göremez 
demiyoruz efendim, işleriniz çoktur, diyoruz. En
cümene tariz ediliyor diye değil, Teşkilâtı Esa
siye Kanununa mütaallik kavaninden kaç tanesi
ni çıkardınız? 

HAMDİ NAMIK B. (Devamla) — Efendim 
arz ediyorum, bu itibarla düşünülmüştür. Yani 
Heyeti Celileniz encümenlerin teklifini tasvibet-
mezse, Nafiz Beyefendinin teklifi veçhile, Heyeti 
Umumiyeden intihabedilir. Bu suretle mesele 
halledilir. 

Sonra Hakki Hami Bey biraderimiz; bu he
yetin Dahiliye Encümeninin teklifi veçhile do
kuz kişiden olmasına itiraz ettiler ve hattâ müm
kün olursa bunun adedini daha ziyade tenkis 
etmek lâzımgelir, çünkü fazla âzası olan komis
yonlardan iş çıkmak daha müşküldür. Bunu ye
diden daha'aşağı tenzil etmek daha muvafık 
olur zemininde beyanı mütalâa ettiler. Halbuki 
demin de arz ettiğim veçhile; Tunalı Hilmi Bey
efendi biraderimiz yalmş olarak benim ifada-
tımdan bir tezat ve tenakuz mânasını çıkarmak 
istediler. Yani bendenizin arz etmek istediğim 
ve encümenin düşündüğü nokta, malûmu âlile
ri her Vekâlete aidolmak üzere teraküm etmiş 
yüzlerce ve belki binlerce evrak vardır. Bina-
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enaicylı dokuz kLji oturup bir evrakı okumaz 
üçer kişi ayrılırlar, okurlar. Meselâ; üçü Dahi
liye, Adliye, Maliyeye ait evrakı alır, üçü de 
diğer vekâletlere ait evrakı mütalâa ederler, j 
Bu suretle daha seri bir surette muameleyi in-
taeederler, mütalâasiyle bunu da suretle doku
za iblâğ ettik. Mamafih Heyeti Âliyeniz Dahi- j 
liye Encümeninin bu noktai nazarını tasvibet- ı 
nıezso Adliye Encümeninin kabulü veçhile 7 
kişi olarak kabul ederler. Bu da doğrudur ve 
Heyeti Celilonize ait bir meseledir. (Müzakere 
kâfi, sadaları) j 

REİS — Efendim, Şevked Bey Adliye En- ' 
erimeni namına söyliyeeek. 

ŞEVKET B. (Sinob) — Efendim; Dahiliye ! 

Eneümeniyle Adliye Encümeni arasında bir ih- ! 
i ilâ f vardır. Zannederim İm da a d ed hususun- • 
dadır. Onlar dokuzu kabul etmiş ve Adliye En
cümeni, yediyi kabul etmiş ve Dahiliye müna
vebeyi kabul etmiştir. Binnenaleyh Adliye En- i 
eümeni bu hususta hiçbir suretle ısrar etmez, j 
Bu,bapta Heyeti Âliyenizi hakem kabul ediyo- | 
ruz. Nasıl arzu ederseniz öyle yaparsınız. j 

Şimdi efendim; bu mesele Adliye Eneüme- ! 
ninde müzakere edilirken üç cihet düşünülmüş
tü. Bunlardan biri ayrı ayrı »encümenlerden bi
rer zat alınarak bir encümen teşkili, ikinci şe
kil hakikaten Mecliste encümenlere intihabedil-. 
miyen birçok zevat mevcuttur. Bunlardan inti- ; 
habetmek. Üçüncü bir şekil de budur: Bunlar i 
üzerinde biz ıızun uzadiye tetkikat yaptık, şu 
şekli kabul ettik: Ve hakikaten Abdullah Az
mi Efendi Hazretlerinin buyurdukları veçhile j 
meselâ; Adliye Encümeninin bugün işi gayet } 
çok ve ağırdır. Meselâ; geçen sene bu kadjar 
evrak gelmemiş ve bu kadar ceza verilmemiş 
olduğu halde bu sene Adliye Encümeninde dok
sana yakın karar verilmiş ve evrak çıkmıştır. 
Şu halde Efendim Adliye Encümeninin işi ga
yet ağır iken bu yükü üzerine almak istiyor 
ve muhterem reisimizin demin de beyan ettik
leri veçhile bunu Meclise sırf bir şekil olmak 
üzere arz ediyor. Ve bu yükü kendi üzerine 
yükletiyor. Eğer encümenlere tefrik olunmıyan 
arkadaşlarımız bu yükü üzerlerine alırlarsa 
Adliye Encümeni de kurtulur. Fakat yalnız 
efendim burada düşünülecek bir nokta vardır. 
Acaba bu mesele mümkün olacak mı olımya-
cak mı? Birinci mesele efendim; arkadaşları-
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mızm şubelerden ihtisas dairesinde tefrikidir. 
ikincisi heyeti umumiyesinin halli meselesi
dir. 

Vo sonra, bendeniz zannediyorum ki, bura
da bir maddei kanuniye koyanııyacağız ve 
diyemeyiz ki vaktiyle encümenlere intihabedil-
miyen arkadaşlarımızdan intih abcdilecekti r. 
Zannederim bu kayıt da oraya konursa o mad
de veya kanun doğru bir kanun olamaz. Şu 
halde şubelere gittiği zamanlarda zannediyo
rum ki, yine encümenlere tefrik olunan zevat
tan birtakım zevat dâhil olabilir. O halde efen
dim zannediyorum ki, arzu edilen şekil veri-
lemiyecektir. Yani encümen haricinde kalan 
arkadaşlarımız oraya gelmiyecektir. (Ne için 
gelemez sesleri) Yanlış anlaşılmasın (gürültü
ler) müsaade buyurun efendim, bu iş ile işti
gal eden arkadaşlarımız da. bu encümene dâ
hil olacaklardır, demek istiyorum. Bu bir şe
kildir efendim, biz yine ısrar etmiyoruz. 

SÜLEYMAN SlİDÎ B. (Bayezid) — Şimdi 
Adliye ve Dahiliye encümenlerini şubeler inti
ha betmediler mi? 

.ŞEVKET B. (Devamla) — Müsaade bu
yurun efendim. O halde bendeniz arz edeme
dim. Biz böyle bir yükü üzerimize aldık Mec
lisi Âliye karşı, bir şekil göstermek için bu 
maddei kanuniyeyi tanzim ettik. Arzu buyu-
rulursa bu kabul edilir. Veyahut ayrı ayrı en
cümenlerden birer zatın alınması kabul edilir 
veyahut şubelerden birer zatın alınması kabul 
edilir. Yani bendeniz bunda Adliye Encüme
ninin musir olmadığını söylüyorum. Mesele bu 
şekildedir. 

Yalnız efendim Hakkı Hami Bey birade
rimizin bir beyanatı vardı. Bunun da halli 
lâzımdır. Heyetin âzası encümenlerden inti-
habedileeek olursa oralardan çıkan arkadaş
larımız şüphesiz encümenden müstafi addo
lunamazlar. Çünkü o encümende bulunmakla 
bir iki encümende bulunması bir mahzur teş
kil etmez. Yani hiçbir veçhile oradan çekilmiş 
addedilemez. Mamafih bunu da halletmek lâ
zımdır. 

ALÎ SÜRUEÎ Ef. (Karahisari Şarki) — 
Elyevm encümenlerde beş zatı bir araya top
layıp ela müzakere icrasında müşkülât çeki
yorsunuz. Dört arkadaşı bir encümene verince 
ve onlar o vazife ile meşgul olunca acaba beş 
arkadaşı muntazaman bulabilecek misiniz? 
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Sonra ikinci noktayi nazar; bu da Meclisi j 

Âlinin bir encümeni demektir, iki encümenden i 
fazla encümende bulunmıyan arkadaşlar, her kim 
olursa olsun, isterse Dahiliye Encümeninde dâ
hil olsun, isterse hariç olsun, şubelerce intihab-
edilebilir, bulunmaz bir şekil değildir. i 

ŞEVKET B. (Sinob) -~ Müsaade buyurun 
efendim, beş zatla içtima ediyoruz, etmiyoruz 
demiyorum, mesele bu değildir. Halbuki bugün 
biz yedi veyahut dokuzu kabul ettiğimiz takdir
de acaba o zaman içtima edebilecek midir? Yani 
bu sebep her zaman vâridolabilir. Ayrı bir se
bep değildir. O zaman yine içtima olunmazsa 
olunmaz efendim. 

ALİ SÜRURİ E l (Karahisarı Şarki) _ . Se
beptir, efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, bu ka'nunun Dahiliye Encümeninde müza
keresinde - bendeniz de o encümende bulundu
ğum için - bulundum, bu evrakı tetkik edecek 
heyetin Dahiliye ve Adliye encümenleri azaları
na hasrı sebebi, malûmu âliniz memurin iki sı
nıftır. Askerlik haricolduğu halde memurini 
mülkiye ve memurini adliyedir. Memurini mül
kiye denilirse Nafıası, Evkafı, Maliyesi hepsi 
bunda dâhildir, ikincisi Adliyedir, işte bu mü
talâaya mebni encümen, Dahiliye ve Adliye en
cümenleri âzasından intihap ve tefrik edilmiş 
oluyor. 

BİR MEBUS BEY — Seriye de vardır. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla) — Seri

ye Adliye, meyan nidadır. 
Dokuz zat meselesine gelince : Dokuz zattan 

terekkübedecek heyet mevcut evrakı birer nüsha 
olarak teslim ederler. Kendileri sureti hususiye-
dc tetkikat yaparlar. Netieci mütalâalarını ya
zarlar. Sonra dokuz zattan terekkübeden heyet
te müzakereye konur. Binaenaleyh azanın yedi 
veya dokuz olmasının esbabı, evrakın daha seri 
ve fazla miktarda elden çıkarılması maksadına . 
m üp tenidir. 

Sonra bu azanın, İm heyetin Heyeti Uıııumi-
ycdeıı veyahut encümenlerden veyahut şubeler
den intihabından bahsolunuyor. Bendeııizce He
yeti Umumiyeden intihabı halinde Şûrayı Dev
letin Heyeti Umumiyeye ait vazaifini tetkik için 
o vakit Meclisin Heyeti Um ilmiyesinin meşgul \ 
olması lâzımgelir. I 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Neden? Onlar bir- j 
birine merbut şeyler değildir. [ 
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SÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla) — Efen

dim, müsaade buyurun. Dokuz zattan mürekkep 
bir heyet intihabettik, onlar evrakı tetkik etti
ler, fakat bâzı memurin var ki, onların evrakı
nın Şûrayı Devletin heyeti umumiyetinin tetki
kinden geçmesi lâzımgeliyor. Encümende tet
kik olunan evrakı onlar hiç tetkik edemez. Şû
rayı Devletin heyeti um ilmiyesine ait vezaifi 
kim yapacak? işte bunun için Dahiliye ve Ad
liye encümenlerinden dokuz zattan, mürekkeb-
olaıı iki heyetin birleşmesini muvafık gördük, 
Heyeti Umumiyeye ait vezaif de bu iki encü
menin heyeti umumiy esine verilmiştir. 

Sonra şubelere gelince : Eğer şubenin inti-
•habı kabul edilirse yine Adliye Encümeninin 
göstermiş olduğu adedden aşağı düşer. Meselâ; 
Adliye Encümeni yedi zat diyor, halbuki şube 
ise beştir. Şuabattan birer tane intihabedilse 
Adliye Encümeninin göstermiş olduğu adedden 
aşağı düşer. İkişer tane intihabedilse on eder 
bu da Dahiliye Encümeninin göstermiş olduğu 
adedden fazladır. (Fazla olsun, sesleri) Binaen
aleyh bendeniz bunun aleyhindeyim, çünkü in
tihapta isabet olamaz, propaganda neticesi bir
takım mütehassıs olmıyan zatın eline düşer. 

Müddet meselesine gelince; arkadaşlarımı
zın pekçokları mezuniyet alıp gidiyorlar. Ek
seri encümenlerin vazaifi yüzüstü kalıyor. Bi
naenaleyh, böyle üç ay müddetle takyid edildi ki, 
mezunen gitmiş olanların yerine diğerleri inti-
habedilerek işler yüzüstü kalmasın. Binaenaleyh, 
maddenin kabulünü rica ederim. 

ZAMlR B. (Adana) — Heyeti Cemilenizin bu 
intihap hakkını Adliye ve Dahiliye encümenleri
ne hasretmesini muvafık görmüyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — O en
cümenlere bu hakkı Heyeti Umumiye verdi. 

ZAMİR B. (Devamla) — Benim itikadımca 
her şubeden ikişer zat intihabederiz daha doğru 
olur. Bu hakkı hiçbir vakit encümenlere ver
meyin. 

RElS — Müzakerenin kifayetine dair bir 
takrir var. (Kâfi sadaları) (Kâfi değil sadaları) 
Efendim müsaade buyurun müzakerenin kifaye
tine dair olan takrirleri reye koymak mecburiye
tindeyim. Kabul etmezseniz müzakereye devam 
ederiz. 

Müzakereyi kâfi görenler lütfen ellerini kal
dırsınlar kâfi görülmüştür. 

Efendim, tâdilnanıeler var olanları okuyoruz: 
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Riyaseti Celileye 

Teşkil olunacak encümen doğrudan doğruya 
ittihaz olunan kararın tasdik veya tâdilinden iba
ret olmasına nazaran her iki dairenin Heyeti 
umumiyesinin içtimama lüzum olmadığından 
maddenin berveçhi âti tâdilini teklif eylerini, 

Madde 1. — Encümeni tetkik için beher şu
beden ikişer zat intihabolunacaktır. İşbu encü
menin ittihaz edeceği karar katidir. 

ErtuğruJ 
Mustafa Kemal 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin berveçhi zir tâdilen kabu

lünü teklif eylerim. 

Madde 1. — Memurin Muhakematı hakkında
ki Kanunu Muvakkatin dördüncü, altıncı, seki
zinci, dokuzuncu, onuncu maddelerinde muhar
rer Şûrayı Devlet Mülkiye Dairesine ait vezaif 
Büyük Millet Meclisince intihabedilecek dokuz 
zattan mürekkep bir encümen ve Şûrayı Devlet 
Heyeti umumiyesine ait vezaif de Dahiliye ve 
Adliye encümenlerinin Reis ve mazbata muharriri 
ve kâtiplerinin iştirakiyle ifa olunur, işbu hey
et azaları altı ayda bir yeniden intihabolunur. 
Mezkûr encümenlerin ittihaz ettikleri mukarrerat 
Meclisin tasdikine iktiran etmez. 

Canik Mebusu 
Ahmecl Nafiz 

BlR MEBUS Bey — Reis Bey kanun müza
kere ediliyor. Ekseriyet yoktur. 

REİS — Teklifleri reye koyacağım vakitde 
ekseriyeti nazarı dikkate alırım, efendim. 

Riyaseti Celileye 
Şûrayı Devlet teşkiline saik olan en birinci 

ihtiyaç Memurin Muhakematı hakkındaki Ka
nun mucibince Şûrayı Devlete mevdu vezaifin ifa 
edilmesi olup şimdiye kadar ademiteşekkülü yü
zünden yekûnu yüzlere baliğ olan Memurin hak
kındaki evrakın teşkil edilecek böyle bir heyet ta
rafından dahi tetkiki ve intacı uzun zamana mü
tevakkıf olduğuna mebni işbu kanunun birinci 
ve ikinci ve üçüncü maddelerine kaim olmak 
üzere şekli âtide bir maddenin kanuna vaz'nı 
teklif ederim. 

Muş 
Abdülgani 
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Madde 1. — Memurin Muhakematı hakkın

daki Kanun mucibince Şûrayı Devlete ait vazaif 
Bidayet mahkemelerine tevdi olunmuştur. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Derdesti müzakere bulunan Şurayı Devlet 

intihabının Heyeti Umumiye tarafından icra 
olunmasını teklif ejderiz. 

2 Temmuz 1337 
Malatya Elâziz 
Reşid Okunamadı 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin müzakeresi kâfidir, encü

menin Heyeti Umumiyeden intihabını teklif 
ederim. 

2 Temmuz 1337 
Karesi Mebusu 

İbrahim 

Riyaseti Celileye 
Hem mucibi suhulet olmak hem de bir en

cümene dâhil olan zevat bilinmek noktai naza
rından intihabın şubelerce icrasını teklif eyle
rim. 

Ertuğrui 
Necib 

MADDE 1. — Memurin muhakematma ait 
evrakı tetkik ve bir neticeye raptetmek üzere 
birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü şubelerden 
ikişer ve beşinci şubeden bir zat intihabolunur. 

Riyaseti Celileye 
Maddei kanuniyenin berveçhi âti şu şekle 

ifrağını arz ve teklif eylerim. 

MADDE — Memurin muhakematı hakkın
daki kanunu muvakkatin dört, altı, sekiz, dokuz 
ve onuncu maddelerinde muharrer Şurayı Dev
let Mülkiye Dairesine ait vezaif Büyük Millet 
Meclisi Divanı Riyasetince irae olunacak on 
sekiz namzet azadan Heyeti Umumiyece dokuz 
zevatı müntehabeden müteşekkil bir encümen 
tarafından ifa olunur. Şûrayı Devlet Heyeti 
Umumiyesine ait işbu encümen mukarreratı 
Meclisin tasdikine iktiran eyler. 

Gazianteb Mebusu 
Abdurrahman Lâmi 

Riyaseti Celileye 
Derdesti müzakere Kanununun birinci mad

desinin berveçhi zir tadilini teklif ederim. 
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Her şubeden ikişer zatın intihabı ile teşek

kül eder. 
Adana Karahisarı Sahip 
Zamir Nebil 

Riyaseti Celileye 

Meealisi İdareden sâdır olup da alâkadar
lar veya münferidolanlar tarafından itiraz olu
nan kararların Idarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nu mucibince mercii tetkiki Şûrayı Devlet ol
masına binaen birinci maddeye (Meealisi idare 

Yusuf izzet Paşa (Bolu), Hafız Şahin Ef. 
(Gazianteb), Sadık B. (Kırşehir), Pozan B. 
(Urfa), Mustafa Hilmi Ef. (Niğde), Mustafa 
Taki Ef. (Sivas), Süleyman Sırrı B. (Yozgad), 
Yasin B. (Gazianteb), Dursun B. (Çorum), 
Doktor Mazhar B. (Aydm), Mustafa B. Der
sim), Mustafa Necati B. (Saruhan), Celâl B. 
(Gene), Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), Sıdkı B. 
(Malatya), Sami B. (içel), Mustafa Fehmi Ef. 
(Bursa), Abdülgafur Ef. (Karesi), Salih Ef. 
(Siird), Ziya B. (Kângırı), Ali Süruri Ef. (Ka
rahisarı Şarki), Sabri B. (Kastamonu), Nec-
meddin B. (Siird), Hakkı B. (Ergani), Tahsin 
B. (Aydm), Fikret B. (Kozan), Rıza B. (Yoz
gad), Arslan B. (Maraş), Ali Vasıf B. (Genç), 
Muhtar B. (Mersin), Ömer Lûtfi B. (Karahi
sarı Sahib), Ali Haydar B. (Gene), Abdülgani 
B. (Muş), Fuad B. (Çorum), Hacı Atıf Ef. 
(Ankara), Mehmed Nadir B. (İsparta), Âlim 
Ef. (Kayseri), Mustafa Kemal B. (Ertuğrul), 
Halil B. (Eskişehir), Rifat B. (Tokad), Hamdi 
B. (Canik), Rasim B. (Cebelibereket), Ali Vefa 
B. (Antalya), Hamdi B. (Tokad), Hamdi B. 
(Gene), Hacı Veli Ef. (Eskişehir), Said B. 
(Kângırı), ibrahim Süreyya B. (Saruhan), 
Nuri B. (Bolu), Devriş B. (Mardin), Faik B. 
(Edirne), Mazhar Müfid B. (Hakkâri), Hacı 
Feyzi B. (Elâziz), Mustafa Ağa (Dersim), Ha
lil Hulki Ef. (Siird), Hasan Hayri B. (Dersim), 
ismail Şükrü Ef. (Karahisarı Sahib), Musa 
Kâzım Ef. (Konya), Hacı Mustafa Ef. (Anka
ra), Emin B. (Canik), Ahmed B. (Yozgad), 

1337 O : 2 
mukarreratmın itirazen tetkiki da işbu encü
mene aittir.) fıkrasının ilâvesini teklif eylerim. 

Antalya Mebusu 
Mustafa 

RElS — Efendim, ekseriyetimiz kalmadığı 
cihetle Pazartesi günü içtima etmek üzere cel
seyi tatil ediyorum. Tadil takrirlerini gelecek 
tçtimada reye vaz'ederiz. 

(5,30 da İçtimaa nihayet verildi.) 

Ali Saib B. (Urfa), ismet B. (Çorum), Cemil 
B. (Kütahya), ibrahim, B. (Mardin), Memduh 
B. (Karahisarı Şarki), Enver B. (izmir), Lût
fi B. (Malatya), Esad B. (Mardin), Reşid Ağa 
(Malatya), Emin B. (Eskişehir), Mehmed Şük
rü B. (Gümüşane), izzet B. (Tokad), Operatör 
Emin B. (Bursa), Şevket B. (Sinob), Mehmed 
Vehbi Ef. (Konya), Ali Rıza Ef. (Amasya), Arif 
B. (Bitlis), Kadri B. (Diyarbakır), Süleyman 
Sudi B. (Bayezid), Tevfik B. (Van), Hacı Sü
leyman Ef. (izmir), Asım B. (Erzurum), Ali 
Ulvi B. (Burdur), Vehbi Ef. (Niğde), Hafız 
Hamdi Ef. (Biga), Hakkı Paşa (Niğde), Şem-
seddin Ef. (Ankara), Ata B. (Niğde), Bahri 
B. (Yozgad), Doktor Abidin B. (Lâzistan), Ra
sim B. (Elâziz), Hasan B. (Trabzon), Tevfik 
B. (Erzincan), ismail B. (Erzurum), Osman B. 
(Kayseri), Hakkı Hami B. (Sinob), Veli B. 
(Burdur), Mustafa B. (Tokad), Ragıb B. (Ga
zianteb), Haydar B. (Kütahya), Naim Ef. 
(içel), Hamdi B (Diyarbakır), Halil B. (Er
tuğrul), Mehmed Akif B. (Burdur), Hüsrev 
Sami B. (Eskişehir), Hamid B. (Biga), Sadul-
lah B. (Bitlis.) Mustafa B. (Antalya), Rasih 
Ef. (Antalya), Mahmud B. (Ergani), Yahya 
Galib B. (Kırşehir), ismail Remzi B. (İsparta), 
Hulusi Ef. (Kastamonu), Rıza B. (Kırşehir), 
Nebil Ef. (Karahisarı Sahib), Şeyh Seyfi Ef. 
(Kütahya), Hüseyin Hüsnü Ef. (istanbul), Ha
cı Tahir B. (İsparta), Mehmed B. (Bayezid), 
Ahmed Hilmi B. (Kayseri), Şükrü B. (Canik), 
Abdullah Azmi Ef. (Eskişehir), Besim B. (Kas-

2 Temmuz 1337 tarihli Avans Kanununu 

(Kabul edenler) 
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tanıonu), Osman. Kadri B. (Muş), Necati B. 
(Bursa), Rıza Vamik B. (Siııob), Mustafa Hu
lusi B. (Karahisar), Bcfed Ef. (Maraş), Veh
bi B. (Bitlis), Hasib B. (Maraş), Resul B. (Bit
lis), Ferid B. (İstanbul), İbrahim B. (Karesi), 
Edib Ef. (Batımı), Ömer Mümtaz B. (Ankara), 
Hakkı B. (Van), Doktor Adnan B. (istanbul), 
Hacı Şükrü B. (Diyarbekir), Mahmud Said 
B. (Muş), Doktor Mustafa B. (Kozan), Talih* 
Efendi (Kângırı), Hasan Tahsin B. (Antalya), 
Hüseyin Avni B. (Erzurum), Mustafa B. (Ka
rahisarı Şarki), Alımed Mazhar B. (İstanbul), 
Necib B. (Mardin), Sırrı B, (İzmir), Emir Pa
ya (Sivas), Hacı Arif B. (İstanbul), Behçet B. 
(Kângırı), Neşet B. (Kângırı), Hüseyin Avni 
B. (Kozan), Mehmed Vasfi B. (Karahisarı Şar-

1337 C : 2 
ki), Feyyaz Âli B. (Yozgad), Şeref B. (Edir
ne), Ramiz B. (Dersim), Sabit B. (Kayseri), 
Hacim Muhiddin B. (Karesi), Şevket B. (Ba-
yezicl), Atıf B. (Kayseri), Besim Atalay B. (Kü
tahya), Esad Ef. (Aydın), Abdurrahman Lâmi 
B. (Gazianteb), Ahmed Nuri Ef. (Batum), 
Doktor Suad B. (Kastamonu), Hacı Hayali Ef-
(Urfa), Hüseyin B. (Erzincan), Avni B. (Saru-
han), Haindi B. (Amasya), Şakir B. (Ankara), 
Naci B. (Elâziz), Zamir B. (Adana), Abdullah 
B. (Siııob), Haindi Namık B. (İzmit), Hilmi 
B. (Ankara), Muhiddin B. (Elâziz), Hulusi B. 
(Karahisarı Sahip). Selâhaddin B. (Mersin), 
Mehmed Salih Ef. (Erzurum), Ali Şükrü B. 
(Trabzon), Eyüb Sabri B. (Eskişehir), Haşim 
B. (Çorum). 

(Reddedenler) 

Haydar Lûtfi B. (İçel), Kadri B. (Siird), 
Mehmed Vehbi B. (Karesi), Necib B. (Ertuğ-

rul), Rifat B. (Kayseri), Süleyman B. (Oanik; 
Doktor Asım B -(Amasya). 

(Müstenkifler) 

Mehmed Ragıp B. (Kütahya 

T, Jl M- ı#. Matbaası 



S. SAYISI : 3 
Şûrayi Devlet teşkili hakkındaki kanun lâyihası ve Adliye ve 

Dahiliye encümenleri mazbataları 

27/9/1336 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Şûrayı Devlet töşMli hakkında Dahiliye Vekâletinde tanzim kılman kanun lâyihası ve esbabı mu
cibe mazbatası Heyeti Vekilenin 16/9/1336 tarihindeki îçtimamda ledöknütalâa tasvibedilmiş ve lef» 
fen takdim kılınmıştır; efendim. 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
M. Kemal 

Şûrayı Devlet teşkilâtı hakkında esbabı mucibe lâyihası 

Şûrayı Devlet, kâffei kavanin ve nizamatı tetkik ve lâyihalarını tanzim, kanunen ve nizamen 
memur olduğu derecede mesalihi mülkiyeyi tetkik ile kararlarını arz, Hükümet ile eşhas beyninde 
mütehaddis mesaili hal ve alelümum vilâyat ve elviyei müstakille mlecalisi idaresinden sâdir olan 
mukarreratı vukubulacak itiraz üzerine tetkik, kavanin ve nizamatı mevzuaya mütaallik olarak de-
vairden gelen evrak ve takrir üzerine reyini beyan. Memurin Muhakematı Kanunu mucibince bida-
yeten ve itirazen mukarrerait ittihaz, devairi âliye tarafından vukubulacak talep ve ifade üzerine her 
nevi mesalih ve mesail hakkında keza rteyini beyan, ve kavanini mütaaddide ile mevdu daha birçok 
muamelâtı icra eylemek gibi vazaîfle mükellef ve beş dairteye münkasem olduğu halde Büyük Millet 
Meclisi Hükümetinin tarihi tesisinden beri bu vazaif mühmel kalarak gerek Hükümete, gerek eşhasa 
ait birçok hukukun duçarı zıya olmasına ve Şûrayı mezkûrun ademiteşkili halinde isle, kavanin ve 
nizamatı mtevcudenin ona göre tadili lâbüdolup buna da imkân gayrimüsait bulunmasına binaen ye
niden teşkili bu noktadan da elzem göründüğünden icabeden lâyihai kanuniye tanzim ve takdim 
kılınmıştır. 22 Ağustos 1336 

Dahiliye Vekâleti Vekili 
Dr. Adnan 



Ankara : 18 . 9 . 1336 

.1 —• Heyeti îcraiyeniıı bulunduğu mahalde 
ifayı vazife etmek ve Büyük Millet Meclisi Ri
yasetine merbut olmak üzere Mülkiye, Tanzi
mat (Nafıa, Maliye, Maarif) dairelerinden mü-
rekkebolmak üzere bir -Şûrayı Devlet Heyeti 
teşkil olunmuştur, 

2. - Her daire bir reis ile dört azadan ve 
bir âza mülâziminden müteşekkildir, 

'• — Şûrayı Devletin iki müddeiumumi ve 
iki müstantıkı vardır. 

4. Şûrayı Devlet daireleri riyasetine va
lilerle devair miidiri umumileri, istinaf reisle
ri, vilâyet kadılıklarında bulunanlar veyahut 
nizamen hu sınıflara muadil nafıa, maliye, ik
tisat, maarif ve sıhhiye memuriyetlerinde ifa
yı hizmet etmiş olanlar, âzaiıklarına mutasar
rıflarla devair müdiranı, istinaf müddeiumumi
leri ve bu sınıflara muadil memuriyetlerde bulun
muş olanlar müddeiumumi ve müstantiklerle 
âza mülâzimliklerine liva kadılıklariyle ce
za riyaset müddeiumumiliklerinde ve istinaf 
mahkemesi âzalıklarında bulunanlar veya bu
na muadil memuriyetlerde ifayı hizmet etmiş 
olanlar tâyin olunurlar. 

5. —- Mülkiye Dairesi Reisi Heyeti Umıımi-
yoye riyaset ve muhaberatı idare eder. 

6. — Rüesa, azalar. Heyeti Vekileee, müd

deiumumi, müstantık ve mülâzimler doğrudan 
doğruya Büyük Millet Meclisi Riyaseti tara
fından tâyin olunurlar. 

7. — Reislerin maaşı yedi bin beş yüz, azala
rın beş bin, müddeiumumilerin üç bin, âza mü-
lâzimleriyle müstantiklerin iki bin beş yüzer 
kuruştur. 

8. _ Şûrayı Devlet Kanununun bu kanun 
ahkâmına muhalif olmıyan mevaddı ahkâmı ba
kidir. 

1). — İşbu kanun tarihi neşrinden muteber 
olup icrasına Büyük Millet Meclisi Reisi me
murdur. 

1 6 . 9 . 1330 

Umuru Seriye Vekili 
Fehmi 

Adliye Vekili Namına 
Ahmed Muhtar 

Hariciye Vekâleti Vekili 
Ahmed Muhtar 
Maarif Vekili 
Dr. Rıza Nur 

iktisat Vekâleti Vekili 
Mahmud Celâl 

Erkânı Harbiyei 
Sıhhiye Vekili Umumiye Reisi 

Dr. Adnan İsmet 

Büyük Millet Meclisi 
Reisi 

M. Kemal 
Müdafaai Milliye Vekili 

Namına 
İsmet 

Dahiliye Vekili 
Refet 

Maliye Vekili 
Ferid 

Nafıa Vekili 

Dahiliye Encümeni mazbatası 

Büyük Millet Meclisine merbut olmak üze
re Ankara'da bir Şûrayı Devlet teşkili hakkın
da Heyeti Vekile canibinden bittanzim Riyaseti 
Celileye takdim kılınarak Heyeti Umumiye ka-
rariyle berayı Tetkik Encümenimize tevdi buyu-
rulan 16 . IX . 1336 tarihli ve dokuz maddeden 
mürekkep lâyihai kanuniye ve merbutatı ariz ve 
amik tetkik ve mütalâa olundu : 

Büyük Millet Meclisinin bidayeti içtimamdan 
beri icra ve teşriî vazaifi nefsinde cemi ile bilfiil 
ifaya başlamış olmasına nazaran vaziyeti hazı-
radan mukaddem Şûrayı Devlete mevdu vazaifi 
muhtelif eden ihzar, tanzim ve tefsiri kavanin gi
bi birçok vazaifi bizzat rüyet etmekte olduğun
dan bimıetice tedahülü vazaifi mucibolacağı der-
kâr olan Şûrayı Devlet teşkilâtına lüzum görül
memiş ve betahsis ieabati hal ve zaman itibariy

le tasarrufatı maliyeye şiddetle muhtaç bulun
duğumuz mücadele hayatımızda yeni yeni teş
kilâtlarla bütçenin tezyidi de asla doğru olma
dığı bitteemmül teşkilâtı mezkûreye lüzum kal
madığı müttefikan kabul edilerek berayı tetkik 
ve müzakere, Heyeti Umumiyeye arzına karar 
verildi. 

28 Teşrinievvel 1336 
Reis namına Mazbata Muharrrii 

Karasi Konya 
Mehmed Vehbi Refik 
Kâtip Âza Aza 

Bayezid Muğla Kastamonu 
Atıf İbrahim 

Âza Âza Âza 
Cebelibereket Çorum Yozgad 

Faik Fuad Feyyaz Âli 

(S . Sayısı : 3 ) 
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Ankara; 30 . XI .1336 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Şûrayı Devlet makamına kaim olacak heyet hakkında Heyeti Vekilenin 30 . XI . 1386 tarihin

deki içtimamda tasvibolunan lâyihai kanuniye sureti musaddakası ile esbabı mucibe lâyihası rap-
ten takdim kılınmıştır. İktizasının müstaceliyetle ifa ve neticesinin işar Duyurulmasını rica ederim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisi 

Mustafa Kemal 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

Kavanin ve nizamatı mevcudeden bir kısmı mü hinimi gerek devairi Hükümete ve gerek efra
da ve bilhassa devairi Hükümetle efrat beyninde münaziünfih olan mesaile ait birçok işleri Şû
rayı Devlete bırakmakta olduğundan, şûrayı mezkûre makamına kaim bir heyetin henüz teşekkül 
edememiş olması hasebiyle bu işler tamamiyle yüzüstü kalmakta ve bundan efradiyle beraber Hü
kümet de mutazarrır olmaktadır. Şûrayı Devletin vazaifini ifa etmek üzere teşkili tasavvur olunan 
projeler Büyük Millet Meclisi encümenlerince çayı kabul bulamadığı gibi bunların Heyeti Umumi-
yeden çıkması da müşkül görünmektedir. Binaenaleyh halihazırda idarei devlet makinesinde mü
him bir mevki tutan Şûrayı Devlete âtiyen verilecek mevki ayrıca münakaşa olunmak üzere şimdi
lik bu dairenin yerine kaim olacak bir heyetin acilen ve bütçeye bâr olmayacak surette teşkili zaru
reti kendini göstermiş ve bu maksatları temin edebilecek tarzda tanzim olunan altı maddelik lâyi
hai kanuniye lef fen takdim kılınmıştır. Lâyihai mezkûre Şûrayı Devletin bilûmum vazaifini temin 
eylemekte olduğu gibi şehrî nihayet beş yüz lirrlık bir masrafla da yeni heyetin idaresi mümkün 
labilecektir. 

Şûrayı Devlet devairi makamına kaim heyetler 
hakkında lâyihai kanuniye suretidir 

BİRİNCİ MADDE — Şûrayı Devlet Mülkiye 
ve Maarif Dairesine ait vazaif Dahiliye Müste
şarının Riyasetinde ikisi Maarif ve ikisi Dahi
liye ve Adliye, Maliye ve Nafıa Dairesine ait va
zaif Maliye Müsteşarının Riyasetinde Dahiliye, 
Maliye, iktisat, Nafıa, Tanzimat Dairesine ait 
vazaif Adliye Müsteşarının Riyaseti altında Da
hiliye, Maliye, Umuru Seriye ve Evkaf ve Ma
arif Vekâletleri müdiranı meyamnda Heyeti 
Vekilece intihabolunacak dörder azadan mü
rekkep heyetler tarafından ifa olunur. 

İKİNCİ MADDE — Üç heyetin içtimam-
dan mürekkebolan Heyeti Umumiyeye, Heyeti 
Vekile Riyaseti Müsteşarı yahut Dahiliye Müs
teşarı 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 vazaifi tahririye Dahiliye ve Adliye, Maliye 
ve Nafıa Dairesine aidolanlar Maliye ve Nafıa, 
Tanzimat Dairesine aidolanlar Maarif ve İktisat 
Vekâletlerinden tâyin olunacak kâtipler tara
fından ifa olunur. 

BEŞİNCİ MADDE — Rüesa âza ve ketebe-
ye Şûrayı Devlete ait vazaiften dolayı maaş ve-
rilmiyecek ve yalnız beher yevmi içtima için 
rüesa ve azaya yüzer ve ketebeye ellişer kuruş 
ücreti huzur ita olunacaktır. 

( S. Sayısı : 3 ) 
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ALTINCI MADDE — Tarihi neşrinden iti

baren meriyülicra olan işbu kanunun icraya 
ahkâmına Heyeti Vekile memurdur. 

30 Teşrinisani 1336 

Büyük Millet Meclisi Reis Umun Seriye Vekili 
Mustafa Kemal Fehmi 

Müdaf aai Milliye Vekili Adliye Vekili namına 
Ahmed Muhtar 

Dahiliye Vekili namına Hariciye Vekâleti Vekili 
Dr. Adnan Ahmed Muhtar 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
Ferid Rıza Nur 

Nafıa Vekili namına iktisat Vekâleti Vekili 
Mahmud Celâl Mahmud Celâl 
Sıhhiye Vekili Erkânıharbiyei Umumiye 

Dr. Adnan Reisi Vekili 

Şûrayı Devlet teşkilâtı hakkında verilen işbu 
lâyihai kanuniye encümenimizde tetkik ve mü
talâa olundu. 

Vezaifi umumiye ve müteferriası 8 Zilhicce 

1284 ve 5 Muharrem 1286 tarihli Nizamnameler
le tâyin edilmiş olan Şûrayı Devletin vezaifi 
muhtelifesi şekli idarei hazıra itibariyle kısmen 
Büyük Millet Meclisine ve kısmen Heyeti Veki
leye intikal etmiş ve bunun haricinde kalan ve-
zaifin dahi Heyeti Vekileye tevdii tensibedilmiş 
olmasına mebni idarei mezkûrenin istanbul'daki 
şekliyle yeniden ihya ve ipkasına lüzum ve ma
hal görülememiş olmakla keyfiyet encümenimizce 
kabul edilmiş olan merbut Memurin Muhakema-
tma dair olan Kanun ile birlikte Heyeti Umumi-
yeye ekseriyetle arz olunur. 18 Kânunuevvel 1336 

Dahiliye Encümeni Mazbata Muharriri 
Reisi namına Konya 
Karesi Mebusu Refik 

Mehmed Vehbi 
Kâtip Âza 
izmit izmit 
ffamdi Muhalifim 

Sırrı 
Âza Âza Âza 

Niğde *Genç Kastamonu 
Ata Celâl Dr. Suad 

Memurin Muhakematı Kanunu muvakkatinin 
tadili hakkındaki teklifin tetkiki zımnında Heyeti 
Umumiye karariyle birlikte içtima eden Dahi
liye ve Adliye encümenleri azaları huzuriyle ce
reyanı müzakere neticesinde, Memurin Muhake
matı Kanunu mucibince Şûrayı Devlete mevdu 
vazaifin ifasına salâhiyettar bir heyetin bulun
maması münasebetiyle birçok mesailin halledile
ni iy erek teraküm eylediği encümenimizce badet-
teemmül, kanunu mezkûrde münderiç vazaifin 
muamelâtı nâsın tesri ve teshili noktasından Da
hiliye, Adliye, Maliye, Hariciye, Maarif, Na
fıa, Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye, Seriye, Ev
kaf ve iktisat Vekâletlerinden alınacak birer 
müdürden müteşekkil bir heyete tevdii bittensip 
bu esasa binaen tanzim kılman berveçhi âti rae-
vaddı kanuniyenin Heyeti Umumiyeye arzına 
ekseriyetle karar verilmiştir : 

Memurin Muhakematı Kanununa ilâve 

MADDE 1. — Memurin Muhakematı Kanu
nu mucibince Şûrayı Devlete mevdu vazaif, Da

hiliye, Adliye, Maliye, Sıhhiye ve Muaveneti 
içtimaiye, Hariciye, Maarif, Nafıa,, Seriye, 
Evkaf ve iktisat Vekâletlerinden alınacak birer 
müdürden müteşekkil encümeni mahsusa veril
miştir. 

MADDE 2. — Şûrayı Devlet heyeti umumi-
yesine ait vazaif Heyeti Vekile tarafından rüyet 
olunur. 

MADDE 3. — Encümeni teşkil edecek âzanm 
nısfından bir fazlasiyle tetkikat icra ve karar 
ita olunur. Tesavii ara vukuunda reisin bulun
duğu taraf tercih olunur. 

MADDE 4.. — Encümeni mahsusa Dahiliye 
Vekâletinden tâyin edilen müdür riyaset eder ve 
muamelâtın takip ve teehhüründen mesuldür. 

MADDE 5. — Encümeni mahsusun bir baş
kâtip ve bir kâtipten ibaret olarak heyeti kale-
miyesi vardır. 

MADDE 6. — Memurin Muhakematı Kanu
nunun işbu mevadda mugayir ahkâmı mülgadır ; 
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MADDE 7. — îşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 8. — îşbu kanunun icrasına Heyeti 
Vekile memurdur. 

Adliye Encümeni azaları 

Encümen Reisi N. 
Mehmed Vehbi 

Kâtip 
Bayezid 

Atıf 
Âza 

Cebelibereket 
Faik 

Âza, 
Muğla 

Mazbata Muharriri 
Konya 
Refik 

Âza 
Kastamonu 

Âza 
Çorum 

Âza 
Karahisarı Şarki 

Muhalifim 
Mustafa 

Âza 
Yozgad 

Feyyaz Âli 

Âza 
Karahisarı Sahip 

Şükrü 

Âza 
Denizli 
Yusuf 

Aza 
îçel 

Muhalifim 
Şevki 
Âza 

Yozgad 

Âza 
Canik 

Muhalifim 
Ahmed Nafiz 
Âza 

Siird 
Mustafa 

Âza 
îçel 
Naim 

Aza 
Sinob 

Muhalifim 
Şevket 
Âza 

Kângırı 
Muhalifim 

Neşet 
Âza 

Siird 
Nuri 

Âza 
Siird 

Muhalifim 
Hacı Nuri 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Bahüiye ve Adliye Encümenimize havale olu
nan Şûrayi Devlet teşkili hakkındaki teklifi ka
nuniler okundu ve berveçhi âti mevad kabul olu
narak Heyeti Umumiyeye takdim kılınmak üze-
Riyaseti Celileye arz olunur. 

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

MADDE 2. — Bu daireler birer reis ve iki
şer azadan teşekkül eder. Ancak heyete tari ol
ması muhtemel noksanın ikmalini teminen âzamn 
adedi üçer olup Büyük Millet Meclisinin ekseri
yeti arasiyle intihab olunur. 

MADDE 3. — Şûrayi Devletin heyeti umu-
miyesi bu daireler heyetinden terekkübedip Mül
kiye Dairesi Reisinin ve mazereti halinde Tan
zimat Deiresi Reisinin riyaseti altında akdi iç
tima eder. 

MADDE 4. — Muamelâtı kalemiyeyi ifa et
mek üzere her dairenin birer başkâtip ile ikişer 
kâtibi olacaktır. 

MADDE 5. — îşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 6. — îşbu kanunun icrasına Büyük 
Millet Meclisi memurdur. 

Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Niğde 

Ahmed Ata 

Kâtip 
Genç 

Celâl 

Âza 
Çorum 
Fuad 

Âza 
Sinob 

Hakkı Hami 

Âza 
Kayseri 
Atıf 

îzmit 
Muhalifim 

Hamdi 
Âza 

Yozgad 
Feyyaz Âli 

Adliye Encümeni 
Mazbata Muharriri N. 

Mehmed Şevket 

Âza 
Kângırı 

Neşet Nâzım 
Âza 

Yozgad 
Btza 

Âza 
Muş 

Mahmud Said 
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6 
Adliye Encümeni mazbatası 

Şûrayı Devlet müteşekkil olmaması hasebiyle 
Memurin Muhakematı hakkındaki Kanunu mu
vakkatin dördüncü, altıncı, sekizinci, dokuzun
cu, onuncu maddelerinde mevzuubahsolan vaza-
if ifa edilememekte ve bu yüzden birçok memu
rinin hali sefalet ve perişanide kaldıkları gö
rülmektedir. Bu halin daha ziyade devamı gay-
ricaiz olmakla serian bir şekil ve çarei hal bu
lunması lüzumunu nazarı dikkate alan encüme
nimiz vazaifi mezkûrenin Büyük Millet Meclisi 
Dahiliye ve Adliye encümenlerine tevdi ve tah
milini tensip ve mevaddı âtiyeyi tesbit eylemiş
tir : 

MADDE 1. — Memurin Muhakematı hakkın
daki Kanunu muvakkatin dördüncü, altıncı, se
kizinci, dokuzuncu, onuncu maddelerinde mu
harrer Şûrayı Devlet Mülkiye Dairesine ait va-
zaif Büyük Millet Meclisi Dahiliye Encüme
ninden dört ve Adliye Encümeninden üç zatın 
intihabiyle teşekkül eden bir encümen ve Şû
rayı Devlet Heyeti Umumiyesine ait vazaif de 
Dahiliye ve Adliye encümenlerinin Heyeti Umu-
miyesi tarafından ifa olunur. Mezkûr encümen
lerin ittihaz ettikleri mukarrerat Meclisin tasdi
kine iktiran etmez. 

MADDE 2. — Mezkûr heyetler içlerinden bi
rer reis ile birer kâtip intihabederler. 

MADDE 3. — îşbu heyetler nısfından bir 
fazlasiyle akdi içtima ve ittihazı karar ederler. 
Tesavii âra vukuunda reisin bulunduğu taraf 
tercih olunur. 

MADDE 4. — îşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülhükümdür. Tarihi mezkûre ka
dar rüyet olunmıyan mesail dahi işbu kanuna 
tevfikan ikmal edilecektir. 

MADDE 5. — îşbu kanunun icrasına Büyük 
Millet Meclisi memurdur. 

Binaenaleyh keyfiyetin tasdiki Heyeti Umu-
miyeye teklif olunur. 

30 Mayıs 1337 

Reis Mazbata M. Kâtip 
Eskişehir Sinob Kângırı 

Abdullah Azmi Mehmed Şevket Neşet Nâzım 

Aza Aza Aza 
Bursa Biga Sinob 

Muhiddin Baha Hamid Hakkı Hami 

Dahiliye Encümeni mazbatası 

Şûrayı Devlet müteşekkil olmaması hase
biyle Memurin Muhakematı hakkındaki Ka
nunu Muvakkatin dördüncü, altıncı, sekizinci, 
dokuzuncu, onuncu maddelerinde mevzuubahs
olan vezaif ifa elimemekte olduğundan me
vaddı mezkûrenin ihtiva ettiği umur ve mua
melâtı tetkik ve neticei kanuniyeye raptet
mek üzere teşkili iktiza eden Şûrayı Devle
tin mevaddı âtiyede terkibi Dahiliye Encüme
nince muvafık görülmüştür. 

MADDE 1. — Memurin Muhakematı hak
kındaki Kanunu Muvakkatin dördüncü, al
tıncı, sekizinci, dokuzuncu, onuncu madddele-
rinde muharrer Şûrayı Devlet mülkiye daire
sine ait vezaif Büyük Millet Meclisi Dahiliye 
Encümeninden beş ve Adliye Encümeninden 
dört zatm intihabiyle teşekkül eden bir encü

men ve Şûrayı Devlet Heyeti Umumiyesine ait 
vazaif de Dahiliye ve Adliye encümenlerinin 
Heyeti Umumiyesi tarafından ifa olunur. Do
kuz kişiden mürekkep işbu heyet üç ayda bir 
yeniden intihabolunur. Mezkûr encümenlerin 
ittihaz ettikleri mukarrerat Meclisin tasdikma 
iktiran etmez. 

MADDE 2. — Mezkûr heyetler içlerinden 
birer reis intihabederler. 

MADDE 3. — îşbu heyetler nısfından bir 
fazlasiyle akdi içtima ve ittihazı karar eder
ler. Tesavii arâ vukuunda reisin bulunduğu ta
raf tercih olunur. 

MADDE 4. — îşbu heyetlerin vezaifi tah
liyesini ifa etmek üzere biri başkâtip unva-
niyle bin beş yüz ve diğeri ikinci kâtip na-
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miyle bin kuruş maaşla iki muvazzaf kâtip tâ
yin olunur. 

MADDE 5. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülhükümdür. Tarihi mezkûre 
kadar rüyedolunmıyan mesail dahi işbu kanu
na tevfikan ikmal edilecektir. 

MADDE 6. — işbu kanunun icrasına Bü
yük Millet Meclisi memurdur. 

27 Haziran 1337 
Dahiliye Encümeni Mazbata Muharriri 

Eeisi 
Mazhar Müfid Hamdı 

Kâtip 
Ahmed Hilmi 

Âza 

Âza 
Çorum 
Fuad 

Hacim 

Âza 
İbrahim Süreyya 

Âza 
İMustafa 

Âza 

Reşod 

Muhiddin 

« M » 
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