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BİRİNCİ CELSE 
' Açılma saati : 2,30 sonra 

REÎS — Reisisani Adnan Beyefendi 
KÂTİPLER : Ragıb B. (Kütahya), Atıf B. (Kayseri) 

REÎS — Celseyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 
(Zaptı sabık hulâsası kıraat olundu.) 

Birinci celse 
Adnan Beyefendinin tahtı Kiyasetlerinde sa

at 3 te bilinikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve 
tashihan kabul olundu. Hiyaneti vataniye ile 
mahkûm Şekûroğlu Haralambos, Deli Ahmedoğ-
lu Ahmed, Lavanta'mn oğlu Ömer, Anestioğlu 
Pavli, Mevlût, Söke reji memuru Mazhar, Mu
sa Beyoğlu Ramazan hakkındaki Adliye Encü
meni mazbataları ile Boduroğlu Ahmed'in ba-
kıyei müddeti cezaiyesinin affı hakkındaki lâ-
yihai kanuniye kabul olundu. Zafranbolu isya
nında fer'an zimethal eşhasın aflarma mütaallik 
kararname kanun şeklinde tesbit edilmek üzere 
Adliye Encümenine iade olundu. 

Müftülerin muamelei tekaüdiyeleri hakkın
daki teklifi kanuni bilmüzakere birinci madde
si tadilen; diğer mevaddı aynen ve heyeti -umu-
miyesi müstaceliyet karariyle ve ekseriyetle ka
bul olunarak teneffüs için celse tatil olundu. 

İkinci celse 
Adnan Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde bil

inikat Hiyaneti Vataniye Kanununun sekizinci 
maddesinin tadili hakkındaki lâyihai kanuniye-
nin heyeti umumiyesi müzakere edilerek Pazar
tesi günü içtima edilmek üzere saat altıda celse
ye nihayet verildi. 

Sualler 
1. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin Katolik-

lerle Musevilere dair sual takriri, Dahiliye Vekâ
letine havale edilmiştir. 

2, — İzmit Mebusu Sırrı Beyin Emir Fay
sal'm Irak Emirliğine dair sual takriri, Harieiye 
Vekâletine havvale edilmiştir. 

Reis Kâtip Kâtip 
Dr. Adnan M. Ragıb Atıf 

RElS — Efendim, zaptı sabık hakkında söz 
istiyen var imi Zaptı sabık aynen kabul edil
miştir. 

2. — TEKLİFLER 

1. — Erzincan Mebusu Osman Fevzi Efendi 
ve rüfekasımn, Alişir'den ma-ada Koçgiri Aşire
tinin affı hakkında kanun teklifi (2/346) 

REÎS — Osman Fevzi Efendiyle rüfekasımn 
Koçgiri hâdisesinden doalyı mevkuf bulunan
ların hukuku umumiye ceraiminden afları için 
bir lâyihai kanuniyeleri var. Lâyiha Encüme
nine gönderiyoruz. 

HASÎB B. (Maraş) — Sülüsanı müddeti ee-
zaiyelerini ikmal edenler hakkında da bir af lâ
yihai kanuniyesi vardı. Onunla müzakere edelim. 

RE IS — O başka mesele, efendim. 

3. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Mücahedede sebat edilmesine dair vilâ
yetlerden gelen telgraflar. 

RElS — Efendim, bu mücahedede sebat edil
mesine dair vilâyattan telgraflar var, arzu eder
seniz okuyalım. Yoksa Divanı Riyasetçe muvafık 
cevap yazalım mı? (Cevap yazılsın, sesleri) 

4. — MAZBATALAR 
REÎS.— Efendim; bâzı Adliye Encümeni 

mazbataları bir karara raptedilmek için encü
mene iade edilmişti. Encümen simdi ona ka
rar vermiş onları okuyalım. 

1. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Hasan-
oglu Kör Abdullah ve rüfekasınai ait evrakı 
hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye Vekâle
ti tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Hiyaneti vataniyeden maznununaleyhim 

olan Bozkır'ın Kart karyesinden Hasanoğlu 
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Kör Abdullah'ın idamına ve Hatiboğlu namı 
diğer Durmuşoğlu Ali Hoca ve Abdürrahman 
oğlu Molla Mehmed'in fer'an zimethal olma
larından dolayı müebbeden küreğe konulmala
rına dair Konya Bidayet Mahkemesinden sâdır 
olan 16 Mayıs 1337 tarirli ve 305 numaralı 
ilâm ve evrakı müteferrıası encümenimizce tet
kik ve mütalâa ve icabı müzakere olundu. 

Mahkûmunaleyhimden Hasanoğlu Kör Ab
dullah'ın birinci Konya hâdisei zailesinde dahi 
alâkadar olup Divanı Harbçe müebbet kürek 
cezasına mahkûm edilmişken Büyük Millet Mec
lisince affedildiği halde son hâdisede dahi bil
fiil methaldar bulunduğu fıkrai hükmiyede 
muvazzahan muharrer bulunan esbabı sübuli-
yei kanuniyeden anlaşılmış ve hükmü vâki mu-
vafıkı usul ve kanun görülmüş olduğundan 
merkum hakkındaki hükmü idamın tasdikine 
ve diğer mahkûman Ali Hoca ve Molla Meh
med'in de Kör Abdullah'a muavenetle merku
mun fiilinde fer'an zimethal bulunduklarına 
dair kezalik delâili kâfiyei kanuniye mevcud-
olup ancak Kanunu Cezanın fer'an zimethal 
olanlara dair bulunan 45 nci maddesi mündere-
catında : îdam cezasına lâyik olan faili aslile
re fer'an zimethal olanların cezası on sene
den aşağı olmamak üzere muvakkat kürek 
ikan mahkemece merkumanm müebbeden küre
ğe mahkûmiyetlerine karar verilmesi muvafıkı 
kanun olmadığından hükmün bu cihete ait kıs
mı refi ve merkumanm Kör Abdullah'a müs-
temirren ve mütevaliyen muavenet eylemeleri 
hususu esbabı müşeddideden addedilerek on 
beşer sene küreğe konulmalarına karar veril
mesi hususunun Heyeti Umumiyeye arzına müt-
tefikan karar verildi. 

Beis namına 
Mazbata Muharriri 

Canik 
Ahmed Nafiz 

Âza 
Sinob 

Hakkı Hami 
Âza 

Niğde 
Mustafa Hilmi 

Kâtip 
Antalya 

Halil İbrahim 
Âza 
Konya 
Refik 
Âza 

Maraş 
Mehmed Hasib 

REİS — Söz istiyen var mı? O halde maz
batayı reyi âlinize yaz'ediyorum. 

Adliye Encümeni mazbatasını kabul edenler 

- M» -

lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir, efen
dim. 

2. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm Ilgın'ın 
Şeyhvefa mahallesinden antikacı Kuyumcuoğlu 
Haralambos hakkındaki evrakı hükmiyenin gön
derildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve Ad
liye Encümeni mazbatası 

Adliye Encümeni mazbatası 
Hiyaneti vataniye maddesinden maznunun-

aleyh olup indelmuhakeme Konya Bidayet Mah
kemesinden idama mahkûm edilen Ilgın kazası
nın Şeyhvefa mahallesinden Antikacı Kuyum
cuoğlu Haralambos hakkındaki 7 Mayıs 1337 
tarih ve 277-181 numaralı ilâm ve evrakı müte-
ferriası encümenimizde tetkik ve mütalâa ve 
keyfiyet müzakere olundu. Merkum Haralam
bos'un Ilgın hâdisei isyaniyesine iştirak ve es
babı husulünü temin ve usatı tahrik ve teşvik. 
eylediği hakkındaki fıkrai hükmiyede muvazza
han muharrer esbabı sübutiyei kanuniye temi
ni kanaate kâfi ve hükmü vâki usul ve kanuna 
muvafık görülmüş olmakla tasdiki hususunun 
Heyeti Umumiyeye arzına müttefikan karar 
verildi. 

Reis namına 
Mazbata Muharriri 

Canik 
Ahmed Nafiz 

Âza 
Sinob 

Hakkı Hami 
Âza 
Niğde 

Mustafa Hilmi 

19 Ağustos 1337 

Kâtip 
Antalya 

Halil İbrahim 
Âza 
Konya 
Refik 
Âza 

Maraş 
Mehmed Hasib 

REÎS — Söz istiyen var mı? (Hayır, sadala-
rı) Mazbatayı reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Efendim, ruznamei müzakerata geçmeden ev
vel bir şey arz edeceğim: 

Malûmâliniz her muharebede buraya gelen 
mecruhini ziyaret edip Meclis namana Divanı Ri
yasetçe münasip hediyeler gönderiliyor. Bu se
fer de yeni muharebelerden birçok mecruh mü
cahitlerimiz geliyor. Tensip buyurursanız Diva
nı Riyasetçe bunları da ziyaret edelim. Tabiî 
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hediye parasını arkadaşlar verecektir. Aramız
da taksim ederiz. (Kabul, muvafık, sadaları) , 

BÎR MEBUS Bey — Divanı Riyasetten mah
dut adam gidiyor. Üç kişi, beş kişi; 

REÎS — Hastaneyi otuz kişinin birden ziya
ret etmesi muvafık değildir. Zaten Divanı Ri- I 
yaset yalnız gitmez, içimizden bâzı arkadaşları 
da alır öyle gider. 

Dr. FUAD B. (Bolu) — Reis Bey; ziyaret 
yalnız, buradaki mecruhlara mı aittir ? 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Efendim, söz 
isterim. Bir teklifim var. 

REÎS — Neye dair olduğunu söyleyiniz! 
TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Meclisin tati

lini, tecili müzakeratıiM teklif edeceğim. Esbabı
na ara edeceğim. Bu bir his ve fcalb meselesidir. 
Usul zamanı değildir. Ben arkadaşların his ve 
kalbine riayet ediyorum. Benim de hissime ve 
kalbime riayet edeceksiniz. 

3. — Adliye Encümeninin, Hıyaneti Vatani
ye Kanununun 8 nci maddesinin tadiline dair ka
nun teklifi ve Adliye Encümeni mazbatası 
(2/332) 

REÎS — Efendim, Hıyaneti Vataniye Kanu
nunun sekizinci maddesini muaddil kanunu mü
zakere ediyoruz. Söz Halil îbrahim Beyindir. 

HALÎL ÎBRAHÎM B. (Antalya) — Efendim, 
Adliye Encümeni mazbatasını tetkik edecek 
olursak, birisi esasa diğeri şekle aidolmak üzere 
iki kısımdır. Esasa aidolan kısımda ittifak hâ
sıl olduğu hâlde, şekle aidolan kısımda ittifak 
hâsıl olamamıştır. Kezalik gerek lehinde ve ge
rek aleyhinde geçen celselerde beyanatta bulu
nan arkadaşlar bir şeyde ittifak etmişlerdir ki ; 
Meclisin Heyeti Umumiyesine hiyaneti vatani
ye evrakı gelmesin, burular hususi bir yerde tet
kik edilsin ve hüküm verilsin. 

Yalnız Mahkemei Temyize verilip verilme
mesine gelince; bendenize kalırsa mahkemeler 
her hangi bir meseleyi yalnız kanuna irtibat ve 
münasebetini nazarı dikkate alarak o suretle 
tetkik ve hüküm verirler. Bendenizin kanaatim
ce bu yalnız hukuk noktasından değil, ahval ve 
hâdisatta vatan mefhumu noktasından da tetkik 
edilmek icabeder. Arkadaşlar, hak noktasında 
fazla ısrar ettiler. Yalnız mahkemede ihkakı 
hakedilsin. Fakat en ziyade nazarı itibara alaca
ğımız şey vatan meselesidir. Bunun haricinde mi- I 
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sallerini görebiliriz. Meselâ; mukabele biimisil-
de başka birisinin yapmış olduğu harekâttan do
layı niçin diğeri müteessir olsun"? Halbuki böy
le yapmak icabediyor. Biz buna Hiyaneti "Vata
niye Kanunundan ziyade siyaset noktai naza
rından bu suretle hüküm veriyoruz. Bu gibi şey
ler Meclisten çıkmamak lâzımdır. 

Sonra arkadaşlarımızdan bâzıları yine geçen 
celsede dediler ki : Diğer cinayet mahkemeleri
nin evrakını nasıl Mahkemei Temyize veriyor
sak bunu da o suretle verelim. Devletin emniye
ti dâhiliyesini ihlâl edenlere karşı niçin böyle 
ahkâmı cezaiyemiz bulunduğu halde ayrı bir ka
nun yapıyoruz ? Ve alelhusus sırf bu kanunu tat
bik etmek üzere niçin ayrıca mahkemelere gön
dermek külfetini ihtiyar ettik? Binaenaleyh 
bendenizin kanaatimce Meclisin Heyeti Umumi
yesine gelmemelidir. Çünkü tetkik etmek kabil 
olmuyor. Lâkin Meclisin hususi bir encümenin
de mi veyahut Adliye Encümeninin de mi kala
cak? Ne suretle olursa olsun... Zaten pekçok ar
kadaşlarımız var ki, birçok encümenlere dâhil 
olmamıştır. Onun için bendenizin kanaatime gö
re her halde Meclis Heyeti Umumiyesinde bile tet

kik olunmazsa Adliye Encümenince tetkik olunmak 
lâzımdır. Yine bendenizin kanaatime göre keza
lik Mahkemei Temyize bırakmamalıdır. Çünkü 
burada dahi sürat lâzımdır. Bir Mahkemei Tem
yize gidecek olursa oraya diğer birçok yerler
den evrak gelmiştir. Mahkemei Temyiz onların 
tetkikiyle mi iştigal edecek, yoksa bunun tetki-
kiyle mi, uğraşacak? Halbuki cezanın ağır olma
sından ziyade sürat lâzımdır. Bir defa Mahke
mei Temyiz baksın, demiş olsak tabiidir ki, di
ğer mesalihi ibât geri kalmış olacak. Bu da mu
vafık değildir. Esasen bu encümen yine Mecli
sin dairei tetkikinden hariç, bir iş yapmıyor ve 
yapmamalıdır. Bendenizin kanaatim bu merkez
dedir. 

EMÎR Pş. (Sivas) — Efendim, fevkalâde bir 
hal zamanında fevkalâde yapılmış bir kanunun 
câri olması lâzımdır. Bu ahvalin indifama ka
dar bu kanunun câri olması lâzımdır. Şimdi fev
kalâde zamanlar için yapılmış olan bir kanunu 
alelade bir kanun gibi bir mahkemeye tevdi et
mek meselesi muvafık olamaz. Binaenâlâzalik 
biz bu kanunu yaparken hiçbir daireye, hiçbir 
mahkemeye, hiçbir heyete bunun tasdikini; bu
nun tetkikini bırakmadık. Esbabı ise fevka
lâdeliğidir. Fevkalâde yapılmış olan bir ka-

— l(Ht~ 
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nunun bir mahkemeye, bir heyete verilmesi 
doğru olmayıp Heyeti Celileniz bu salâhiyeti 
ancak kendisine bırakmıştır ve ancak kendi 
sinde baki kalır. Şimdi bendeniz bu kanunun 
tadili cihetini katiyen muvafık görmüyorum. 
Bu kanun tarihî bir kanundur. Bunun tadili 
cihetine gitmek doğru değildir. Eğer bu ka
nunun icrasına, bu kanunla amel etmeye artık 
lüzum görülmiyorsa bu kanunu baştan aşaşı 
kaldırmak ve saklamak lâzımgelir. Tadil et
mek suretiyle bu kanuna dokunmamalıdıı. 
Bu kanuna lüzum varsa, vaktiyle de düşünül
düğü gibi, heyet bu kararların tasdikini, tet
kikini,, tahkikini ahar bir yere tevdi edemez ve 
etmesi doğru değildir. Çünkü onun mehaziri 
düşünülmüş ve nazarı itibare alınarak tasdi
kini Meclis kendisime bırakmıştır. Nasıl olur 
da şimdi bu kanunun maddesini tadil etmek 
suretiyle bu salâhiyeti ahar bir yere tevdi 
edebiliriz? Şu halde Meclisi Âliniz bu evrakın 
tetkik ve tahkikinde bir encümenin tetkikine 
kanaat edemiyorsa ve Heyeti Umumiye de tet
kik olunmasını da biraz bugünkü işlerin çok
luğundan dolayı mümkün görmüyorsa Adliye 
Encümenin bu tadil teklifinden maksadı da 
bundan dolayı gibi geliyor, bendenize kalırsa 
İstiklâl mahkemeleri her yerde var, her taraf
ta var. Şimdi Heyeti Celilenize tetkik için. 
tevdi olunan evrakı yine bu heyetin tetkik et
mesi lâzımgelir. Bu gibi evrakı bundan böy
le istiklâl mahakimine tevdi etmek icabeder. 
Çünkü onlar da bizlerdendir. Kendilerine salâ
hiyet verilmiştir. Tahkik ve tetkikine her su
retle vakitleri müsaittir. Bir meselenin ma
hallinde tetkikine de muktedirdirler. O salâhiyet 
tamamiyle kendilerine verilmiştir. Mahkemeye 
Temyize verilmektense İstiklâl mahkemelerine 
tevdi etmek lâzımgelir. Fakat, evrakın mua
melesi için behamehal Heyeti Celilenizin ke
mâli sabık tetkik etmesi doğru olur zanne
diyorum. Bu kanunun tadili değil, lâzımoldu-
ğu müddetçe ahkâmının tamamen tatbik ve 
muhafaza edilmesi ve lâzım olduğu zaman kal
dırılması lâzımdır. Lâkin tadil caiz değildir. 
Kanunu haliyle muhafaza etmek şarttır. Bina
enaleyh bu, suretle bu salâhiyet ahar bir yere 
tevdi edilemez. Bendenizin kanaatim budur. 

REFİK B. (Konya) —• Efendim, ilendeniz 
zannediyorum ki, mesele lâyıkiyle tenevvür et
miştir. Bendenizden evvel söz söyleyen arka-
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daşlarımız bu kanunun mevsimsiz olduğunu, 

, icapsız olduğunu mümkün olduğu kadar izah 
| ettiler. Çünkü henüz Hiyaneti vataniye Kanu

nunun vaz'ım icabeden esbap zail olmuş de-
j ğildir. Hiyaneti vataniye Kanunu mer'i ol

dukça o kanuna tevfikan bu evrak behemehal He
yeti Celilenize gelmelidir. Sekizinci maddenin ta
diline lüzum gösteren esbap nedir"? Heyeti Celile-

I nizin başka işlerle iştigalinden verilen hükümleri 
lâyıkiyle ve etrafiyle tetkik etmeye vakit bulma-

I masından ileri gelmiştir. Bunun için bendeniz 
bir takrir takdim ediyorum ve o takrirde diyo
rum ki; Hiyaneti Vataniye Kanunu mucibince 
hükümler idamı mutazammın ise Heyeti Celileni
zin tasdikine arz olunacaktır. Eğer idamı muta
zammın değilse, diğer cezayı tazammun ediyorsa 
Adliye Encümeninin tasdikine iktiran edecektir. 
Tasdik ref veya tadili mutazammın mukarrerat-
ta sekiz arkadaşın imzası bulunması şarttır. Hü
lâsa olarak mütalâam bundan ibarettir. Esbabı 
mucibesi tamamen söylenmiştir, efendim. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim, her şeyin 
bidayeti nihayetinden eşet olur. Meclis ve bu 
Hükümet burada teşekkül edince birtakım müna
fıkların ifsadatiyle memlekette birçok şeyler oldu 
ve bu da Hiyaneti Vataniye Kanununu yapmaya 
bizi icbar etti. Fakat Cenabı Haktan isterim ki, 
bundan sonra ne bu kanuna bir ilâve ve ne de 

j bu kanunun tatbikine ihtiyaç messetsin. Bugün 
I lehülhamd bu da memleketin her tarafında ke

silmiştir. Lehülhamd memleketin hiçbir tarafın-
! da şu günde muhili asayiş ve Hükümeti hazıraya 

muhalif bir kimse işitmiyoruz. Halk anladı, din-
| ledi. Hakikati takibe başladı. Bu işler bitti. Bi-
j naenaleyh bu misillû şeyler artık kesilmiştir. Yüz-
| de bir de olabilir. Bütün bütün de inkâr etmiye-
j lim. 

| Şimdi efendiler; bunu kıyamete kadar tatbik 
j edeceğiz diye uğraşacak değiliz. Altı ay, nihayet 
j bir seneye varıyor, şu kanunu yapalı, bu müd-
| det zarfında burada tetkik ettiğimiz bu kanuna 

aidolan evrak kırk, elliyi geçmemiştir. Deftere 
j bakılsa bu kadardır, ihtimal biraz daha fazla ola

bilir. Bizim şimdi bu kanunun bir maddei mah-
[ susasmı tadil etmemiz, Mahkemei Temyize hava-
. lemiz baştan atmaktan başka bir şey değildir. Bu

nun için Cenabıhak İnşallah muzafferiyet lûtfe-
j decek, sulhu temin ettik mi, bu muvaffakiyeti ka-
I zandrk mı, hele bugünlerde bir muvaffakiyet ka-
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zanırsak bu kanunla mahkûm olanların cümlesini 
affederim, kendi hesabıma. Zannedersem rüfeka-
yi Kiramın cümlesi de bu fikirdedir. Efendiler, 
milleti bir taraftan düşman kırıyor, bir taraftan 
da millet mülkünden dûr olup Devlete ve mille
te menfaatten kesiyoruz. Onun için sekiz, on, 
yirmi ne kadar evrak gelirse Meclis buna teham-
mül etsin, bunu bitirelim. Bu lâyihai kanuniyenin 
reddini teklif ediyorum. 

REÎS — Efendim, söz istiyen yok. Takrirler 
var, okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Hiyaneti vataniye hükümlerinin Büyük Mil

let Meclisince âzası meyamndan rnüntehap bir 
encümeni mahsus tarafından - Heyeti Umumiye-
ye uğratılmamak üzere - tetkiki ve encümenin 
vereceği karar dairesinde müktezasmın ifası eş
lem ve evfak olacağından teklif olunan lâyihanın 
reddini ve maruzatı ânife veçhile bir maddei ka
nuniyenin tesbit ve teklifinin Adliye Encümeni
ne havalesini teklif ederim. 

27 Ağustos 1337 
Karahisarı Şarki Mebusu 

Ali Süruri 

' ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim, bâzı arkadaşlar evrakın, Meclisin Adli
ye Encümenince tetkikinin münasib olduğunu 
söylüyorlar. Binaenaleyh bendeniz o fikre işti
rak ediyorum ve takririmi geriye istiyorum. 

Riyaseti Celileye 
Hiyaneti Vataniye Kanununun sekizinci mad

desinin berveçhi âti tadilini teklif eylerim: 
îşbu kanuna tevfikan mahakinıden sâdır 

olan mukarrerat Büyük Millet Meclisinin Ad
liye Encümenince tasdik veya ref'olunur. Tas
dik veya ref'i kararları on beş kişiden ibaret 
olan encümen azasının ekseriyeti mutlakasiyle 
ittihaz olunur. 

27 Ağustos 1337 
Karahisari Sahib 
Mehmed Şükrü 

Riyaseti Celileye ' 
Hiyaneti Vataniye Kanununun sekizinci mad

desinin berveçhi âti surette tadilini teklif ede
rim: 

Madde 8. — îşbu kanuna tevfikan mahakinı
den sâdır olacak mukftrrerat katidir. îdamı 
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mutazammm olan mukarrerat Heyeti TJmumiye-
ce ve idamın gayrı cezayı tazammun eden mu
karrerat Adliye Encümenince badettasdik ma
hallerinde infaz olunur. Adliye Encümeninin 
tasdik veya ref'i ve tadil edeceği mukarreratın 
lâakal sekiz âza tarafından imzası lâzımdır. 
Tasdik edilmiyen mukarrerat, Meclis ve Encü
mence ittihaz edilecek karara tevfikan tashih olu
nur. 29 Ağustos 1337 

Konya Mebusu 
Refik 

Riyaseti Celileye 
Hiyaneti vataniyeden dolayı mahkûm olan

lardan yalnız müebbet kürek ve idam ile mah
kûm olanların tasdik veya reddi Meclisi Aliye 
aidolmak üzere diğer aksamın doğrudan doğru
ya Encümenin tetkikiyle iktifa edilmesinin ta
dilini teklif eylerim. 

Siird 
Hacı Nuri 

REÎS — Efendim, Refik Beyin takririni reyi 
âlinize koyacağım. 

(Tekrar okundu.) 
REÎS — Bu takriri nazarı itibara alanlar 

lütfen el kaldırsın.. (Ret, sadaları) Reddolundu. 
(Hacı Nuri Beyin takriri tekrar okundu.) 
REÎS — Bu takriri nazarı itibara alanlar 

lütfen el kaldırsın. (Ret sadaları) Reddolundu. 
(Şükrü Beyin takriri tekrar okundu.) 
REÎS — Bu takriri nazarı itibara alanlar 

lütfen el kaldırsın. Reddolundu. 
Efendim; bir takrir daha var. Konya Mebu

su Vehbi Efendinin takririni okuyacağız. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere olunan lâyihai kanuniyenin reddi

ni ve muamelenin kemafissabık cereyan etmesi
ni teklif ©derim. 

29 Ağustos 1337 
Konya 
Vehbi 

REÎS — Konya Mebusu Vehbi Efendinin 
takririni kabul edenler lütfen el kaldırsın. (Ka
bul sadaları) Kabul edilmiş ve lâyihai kanuniye 
reddedilmiştir. 

4. — Muş Mebusu Abdülgani Beyin, kumarın 
men'i, Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
Kumarın men'i hakkındaki kanun tekliflerinin 
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reddine dair Adliye Encümeni mazbatası (2/261, 
2/276) ve müskirat gibi kumarın da men'i te
mennisine dair Maraş'tan mevrut arzımahzar 
üzerine Adliye Encümenince tanzim edilmiş olan, 
Kanunu Cezanın 242 ve 243 ncü maddelerini 
muaddil kanun teklifi ve Adliye Encümeni maz
batası (1) 

RElİS — Kumarın men'i hakkındaki teklifin 
reddine dair Adliye Encümeni mazbatası var. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Kumarın men'ine dair Muş Mebusu Abdül-

gani ve Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı beyler 
tarafından muta merbut iki kıta teklifi kanuni 
encümenimize e. tetkik ve mütalâa olundu. Ka
nunu Cezanın kumara mütedair olan iki yüz 
kırk ikinci ve piyango küşadedenler hakkında
ki iki yüz kırk üçüncü madleleri mukaddema 
vukubulan bir teklif üzerine tadil ve alelûmum 
kumar oynamak ve oynatmak da ccraimi kanu
niye idadma ithal edilmiş ve keyfiyet Heyeti 
Umumiyece derdesti müzakere bulunmuş ol
makla yeniden tetkikat icrasına mahal görüle
mediği gibi mezkûr tekliflerin ihtiva ettiği me-
vaddı saire taarruzu meskene ve esasen kavani-
ni mevzuada mevcut ahkâm ve kabiliyeti tatbi-
kıyesi bulunmıyan birtakım mesaile mütedair 
olmakla şayanı iltifat ve kabul olamadığından 
reddi ittifakla tensilbolunarak tasdiki Heyeti 
Umumiyeye teklif olunurs 

21 Nisan 1337 
Beis Mazbata Muharriri 

Erzurum Sinob 
üelâleddin Arif Mehmed Şevket 

Kâtip Âza 
Kângırı Sinob 

Neşet Nâzım Hakkı Hami 
Âza Âza _ 

Konya Niğde 
Refik Mustafa Hilmi 

Âza 
iSaruhan 

Refik 'Şevket 
VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim; bütün 

milletlerin payidar olması salâhı hal ile mutta-
sıf olmalarına bağlı ollduğu gibi bir ailenin de 

(1) Arzımahzar 6 ncı cildde (9-10) ncu say
falardadır. 
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payidar olması o ailenin, ev halkının salâhi nal 
ile muttasıf olması ile kaimdir. Şimdi her birer
lerinizden soruyorum : Kumar denilen şey nazarı 
şeri'de haram olduğu gibi örfen, aklen, âdeten 
mazarratı mucib olduğunda şüphe yoktur. Efen
diler! Kumar yüzünden harabolan aileleri, ku
mar yüzünden vâki olan belâyayı unuttuk mu? 
Kumar insanların yekdiğerine karşı husumeti
ni ve yekdiğerine karşı birçok mazarratı icabet-
miştir. Bunun men'i hakkındaki bir maddei 
kanuniyenin şu Meclisten reddi, bu Hükümet, 
bir Hükümeti islâmiye ve Meclis, bir Meclisi 
islâm olmak itibariyle riea ederim, nasıl reddo-
lunuyor ve bu ret nasıl kabul olunuyor? '(Ka
nunu Ceza var sadaları) Kanunu Cezayı tatbik 
etmiyorlar. Ettekrarı hasen velevkâne yüz sek
sen. Rica ederim, adliyeden zaten bıktık usan
dık, inşallah bu kürsüden o kanunların yanma
sına dair bir karar verilecektir. IBunu iyi bil
meli, bu kürsüde adliye kanunlarının tamamen 
yakılmasına dair bir karar verilecektir. OBunun 
için rica ederim, bir Men'i müskirat Kanunu 
yaptık, ne kadar gürültüler çıkardık. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Maatteessüf tatbik edemiyoruz. 

VEHBÎ Ef. (Devamla) — Ediyoruz. O kada
rına da memnunuz. Hatırımda kaldığına 
göre muarız bir arkadaşımız dedi ki; efendi
ler; Men'i Müskirat Kanununa ben son derece 
muterizim. Fakat bu defa İstiklâl Mahkemesi
ne âza olarak gitti geldi, halkta o kadar bir 
hüsnü tesir hâsıl etmiştir ki; daha bu Meclisin 
bu kanunun fevkinde hiçbir kanunu yoktur, 
dedi. O arkadaşımızın ismini de söyliyeceğim. 
O arkadaşımız Saruhan Mebusu Necati Beydir. 
Ve benim kulağım bunu duydu. Efendim ri
ca ederim, bunu kürsüden söyledi. Bunun gi
bi efendiler, kumarın men'i hakkında ve oy
namaya cesaret edenler hakkında ceza tâyin 
edelim. Ayrıca bir maddei kanuniye çıkarır
sak bu Meclis kendi şeref ve haysiyetiyle mü
tenasip bir kanun daha çıkarmış olacaktır. Ri
ca ederim, bu kanunu reddetmek doğru değil
dir ve muvafık olamaz. Müzakere edelim, çı
karalım, yalnız tadil edeceğimiz maddeleri ta
dil edelim. 

REÎS — Müsaade buyurun efendim; şu ci
heti arz edeyim. Adliye Encümeni mazbatası 
doğrudan doğruya recfBetmiyor. (Mazbata tek
rar okundu.) (Tevtddedilsin sadaları) 
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Bendeniz de bu ciheti söyliyorum. 
Sonra encümenin burada itiraz ettiği başka 

bir mesele var. Diyor ki; kumarın men'i hak
kında zaten böyle bir kanun var ve Heyeti 
Umumiyece derdesti müzakeredir. Eğer mu
vafık görüyorsanız tevhidederiz. 

EMİR Pş. (Sivas) — Bu kavanini mevcude 
menedememiş demektir. 

REÎS — Hayır efendim! Kavanini mevcude 
değil ki paşam. Onu tadil için teklif varmış! 
Birleştireceğiz, beraber müzakere edeceğiz ki, 
doğrudur. 

HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Bu teklifler
den evvel Encümeni Adliyece yine kumara dair 
re'sen bir kanun teklifi tanzim edilmiş ve Heyeti 
Celileye tevdi edilmiştir. Onun için bu teklif
lerin müzakeresine encümen lüzum görmemiştir. 

REİS — O halde muvafık görüyorsanız öte
ki kâğıtla birleştirelim. (Muvafık sadaları) 

Efendim! Kumar hakkında ve Hakkı Hami 
Beyin buyurdukları kanun teklifi bu dosyaya 
merbutmuş. İsterseniz bir kere okunsun, bilâ-
hara yazarız. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Şimdi mü
zakere ederseniz zannederim isabet etmiş ol
mayız. 

Numara : 13 

Adliye Encümeni mazbatası 

Men'i Müskirat Kanunu gibi kumarın men'i 
için de müessir bir kanun neşri talebini ihti
va eden Maraş nakibüleşraf ve Camiikebir Mü
derrisi Cenanizade Mehmed Emin Efendi ve 
yetmiş dört refikin imzası ile varidolan varaka 
encümenimize havale olunmakla tetkik ve mü
talâa ve icabı müzakere olundu: 

Kanunu Cezanın kumara mütedair olan 
iki yüz kırk iki nci maddesi kumarbazlığı kâr 
ve sanat ittihaz edip halkı bir mahalli mah
susa davetle beraber kumar oynamak için ceîp 
ve kabul eden ve akçe veren eşhasın cezasından 
bahis olup kumar oynıyan ve oynatanların dairei 
ihatasından hariç kaldığı anlaşılmış ve hMbraki ku
marın şer'an haram ve ahlâkan mezmum bir 
hal oîması hasebiyle ceraimi kanuniyeden ad
dedilmesi muvafık ve caiz olmayıp bu bahta 
ahkâmı cezaiye vaz'ı muvafık ve münasip ve bu 
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itibarla talebi vâki şayanı iltifat ve kabili gö
rülmüştür. 

Mezkûr iki yüz kırk ikinci maddeye (Ku
mar oynıyan ve oynatan) kaydının ilâvesi temini 
maksada kifayet edeceği teemmül olunmuş an
cak bir liradan elli liraya kadar olan cezayı 
nakdî (On liradan yüz liraya) kadar diye tezyit 
kılınmış) ve 25 Teşrinievvel 1289 tarihli tezkerei 
sâmiyeye istinaden kumar mahallinde bulu
nan nukudun ruhunun'taharri ve derdest eden 
memura itası hakkındaki usulden şimdiye ka
dar birçok mahazir tevellüdettiği meşhut ol
makla beraber keyfiyetin bir şekli kanunide 
tesbiti daha ziyade fevaidi badi olacağı na
zarı dikkate alınarak keyfiyetin maddei kanu-
niyeye derci ve nukudu mazbatanın rub'unun 
taharri ve derdest eden memura itasının tasrihi 
muvafıkı maslahat görülmüş olmakla madd«i 
mezkûrenin ve tahdidi esza hususunda buna 
müşabehet ve münasebeti bulunan ve piyango 
keşide edenlere mütedair olan iki yüz kırk üçün
cü maddenin bu dairede tâdil olunmaları esası 
ekseriyetle ten«ibolu«arak şekli âti kaleme alın
mıştır : 

MADDE 1. — Kanunu Cezanın iki yüz kırk 
ikinci maddesi berveçhiâti tadil olunmuştur : 

Aielûmum kumar oynıyan ve oynatalarla 
kumarbazlığı kâr ve sanat ittihaz edip bir ma
halli mahsusa halkı davetle orada kumar oyna
mak için celp ve kabul eden ve sarraflık sure
tiyle orada afeje venen eşhas (bir aydan altı aya 
kadar hapis) olunur ve (on liradan yüz liraya 
kadar) efezayi nakdi dahi alınır ve kumar, mahal
linde bulunan bilcümle nukut ve eşya zabıt ve 
Hazineye teslim olunarak nukudun rub'u ta
harri ve derdest eden memura ita olunur. 

MADDE 2. — Kanunu Cezanın iki yüz kırk 
üçüncü maddesi berveçhiâti tadil olunmuştur : 

Bilâmüsaade piyango küşadedenler kezalik 
(bir aydan altı aya kadar hapsolunur) ve (on 
liradan yüz liraya kadar) cezayi nakdi alınır. 
Piyango konulmuş olan eşya ve nukud Hazine 
namına zaptolunur. 

MADDE 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
mer'idir. 

MADDE 4. ~— \$m kamımın ierasıaa Adliye 
Vekili memurdur. 
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Binaenaleyh tasdiki Heyeti Umuuüyeye tek

lif olunur. 
Reis Mazbata M. Kâ&p 

Erzurum Suıob Kângırı 
Celâleddin Arif Mehmed Şevket Neşet Nâzım 

Âza Âza 
Niğde Sinub 

M. Hilmi 

Kanunu Cezada muayyen olan ceza bu eür-
mün ika edeceği zararla mütenasibolmadığm-
dan üç aydan bir seneye kadar asgari ve âza
mi hadlerinin bu suretle tadili ve eezayi nak
dinin dahi elli liradan itibaren kabul olunması 
ve hâkimin bu maddelerde darp cezasını dahi 
tatbik etmesi ve memurine verilecek ikrami
ye memurinin ifasına mecbur oldukları vazi
feyi para mukabilinde ifaya tergibolunması 
esas itibariyle memuriyetle kabili tevfik ve 
telif olamıyacağmdan ikramiyenin verilme

mesi reyindeyiz. 
Kırşehir Antalya 

Yahya GaHp Cezayi nakdî hususunda kısmın
dan maadasına muvafık 

Halil ibrahim 
Birinei maddedeki cezayi nakdînin elli liradan 

beş .yüz liraya kadar olması reyindeyim. 
Hakkı Hami 

RElS — Bu kadar«hr, >efendim. 
VEHBİ EF. (Konya) — Öteki de okunsun. 
RElS — Onu da okuyalım, efendim. 
Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin tek

lifi: 

Madde 1. — Her ne nam ve suretle olursa 
olsun kumar oynamak ve oynatmak memnu
dur. 

Madde 2. — Kumar oynıyan ve oynatanlar 
cürmümeşhut halinde yakalandıkları takdirde 
meydanda mevcut alât ve eşyayı cürmiye ile 
nukut müsadere olunarak altı aydan iki sene
ye kadar hapis ve müsadere olunan nukut ve 
eşya kıymetiniu bir misli cezayı nakdiye mah
kûm edilirler. 

Madde 3. — Hane, kahve, gazino ve emsali 
tahtı temellük ve isticarında bulunan mahal
lerde kumar oynatan şahıs altı aydan iki sene
ye kadar hapis ve emlâki mezkûre kıymeti mu-
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kayyedesinin bir misli cezayı nakdîye mahkûm 
edilir. 

Madde 4. — Kumarbazlığı ve kumar oynat
mayı itiyadettiği zabıtai mahalliyeden musad-
dak heyeti ihtiyariye şahadetnamesiyle sabit 
olanlar altı aydan bir seneye kadar hapis ceza-
siyle mücazadolunurlar. 

Madde 5. — Kumar oynamak ve oynatmak * 
cürmünden maznunen derdest edilenlerin istin
tak ve muhakemesi mevkûfen icra edilir. 

Madde 6. — Kumar oynıyan ve oynatanlar 
sıfatı resmiye ashabından oldukları takdirde 
haklarında Mlâdaki mevat ahkâmı tatbik olun
makla beraber fimabait hidematı resmiyede 
kullanılmamak üzere tardedilirler. 

Madde 7. — Kanunu cezadaki kumarbazlığa 
mütedair olan mevat ahkâmı mefsuhtur. 

Madde 8. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

Madde 9. — işbu kanunun tatbiki ahkâmı
na Adliye ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

Muş Mebusu Abdulgani Beyin teklifi: 

Kumarın men'ine dair kanun 
Madde 1. — İskambil kâğıtlarının ve tavla 

zarlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi havzai 
hükümetine ithali veya her ne suretle ve her ne 
şekilde olursa olsun imal ve istimali memnu
dur. 

Madde 2. — işbu kanunun tarihi neşrinden 
itibaren kahvehanelerde ve esnaf yedinde mev
cut oyun kâğıtları ve tavla zarları Hükümete 
teslim edilecektir. 

Madde 3. — İskambil ve tavla oynamak ve 
oynatmak memnudur. 

Madde 4. — Oyun oynatıldığı sureti resmiye 
ve gayriresmiyede haber alman her hangi bir 
mahalle duhul'e ve taharriye memurini inzibati
ye mezundur. 

Madde 5. — işbu kanuna muhalif harekâtta 
bulunanlar yirmi beş liradan beş yüz liraya ka
dar cezayi nakdî ve bir haftadan altı aya ka
dar hapisle müeazat olunurlar 

Madde 6. — işbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 
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Madde 7. —>- İşbu kanunun icrasına Dahili

ye ve Adliye vekilleri memurdur. 
R E İ S — Efendim; ikinci lâyihayı da yaz

mak istiyor musunuz? (Hayır, sesleri) o halde 
müzakereye devam edelim mi? (Diğer bir içti-
mada, sadaları) 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Efendim; 
müsaade buyurun, usulü müzakere hakkında 
arz »edeceğim. Oerek yazdığımız ve gerek oku
duğumuz maddeleri tesbit edelim. Lâzımgelen 
tetkikatı yaptıktan sonra diğer bir içtimada bu
nu müzakere ddelim. Böyle iki madde ile ku
marın men'i kabil değildir. Her halde etraflı 
tetkik lâzımdır. . 

REİS — Pekâlâ o halde eelsei âtiyeye talik 
edelim 

5. — Muş Mebusu Said Beyin, Şüheda aile
leri menfaatine bir piyango tertibi hakkında 
Kanun teklifi i)e İktisat Encümeni mazbatası 
(2/273) 

0 
REİS — Efendim; ruznamede evlâdı şüheda 

için piyango kî'işadma dair bir teklif var. (Gü
rültüler) Müsaade buyurunuz, muvafık görü
yorsanız onu okuyalım. 

EMÎR Pş. (Sivas) — Kanun yapılmazdan 
evvel o olsun. 

İktisat Encümeni mazbatası 
Kendilerinin tebcili namı geride bıraktık

larının terfihi hali üzerimize farizai vataniye 
olan şüheda aileleri hakkında bir piyango ter
tip ve keşidesi için Muş Mebusu Said Beyin 
teklifi encümenimizde büyük bir alâka ile gö
rüşülüp konuşuldu. Lâyiha! kanuniye müfadı, 
şüheda, eytam ve eramiline cemi iadeneyi gö-
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zetlemektir. Her hangi Bir hizmeti vataniyede 
yekdiğeriyle müsabaka eden, itayı ianatta da 
semahat ibraz eyliyen fedakâr milletimiz gi
riştiğimiz ve neticesine mutmainülkalb orak in
tizarda bulunduğumuz şu hayat ve İstiklâl kav
gasında şehit düşen kahramanların eytam ve 
eramiline kanadını germekte kucağını açmak
tadır. Binaenaleyh asîl milletimizin ahlâk ve 
tabayiine pek de hoş gelmiyen piyango tertip 
ve keşidesi gibi dolambaçlı yollardan celp ve 
cemi iane muvafıkı maslahat görülemediğinden 
teklifi mezkûrun reddi ve mamafih mahiyeti 
mesele hakkında Heyeti Umumiyenin nazarı 
dikkatinin celbi tezekkür kılınmıştır. Zaten 
usul ve nizamına tevfikan piyango tertip ve ke
şidesi devairi mütaallikasma ait bir keyfiyet 
buluduğundan encümence yapılacak bir mua
mele görülememiş, mazbata evrakı müteferria-
siyle Heyeti Umumiyeye sevk olunmuştur. 

İktisat Encümeni Reisi Mazbata M. M. 
Konya Antalya 

• Halil İbrahim 
Kâtip Aza 
Adana Karahisarı Sahib 

Nebi! 
Aza Âza 
İzmit Yozgad 

Halil İbrahim Ahmed 
Aza 
Van 

TevfiK 

REİS — İktisat Encümeninin mazbatasını 
kabul edenler, lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş
ti*. 

Efendim On dakika tenefffüs... 



İ K İ N C İ CELSE 
Açılma saati : 4,15 sonra 

REİS — Reisisani Dr. Adnan Beyefendi 

KATİP : Ragıb Bey (Kütahya) 

REÎS — Enfendim, celseyi açıyorum. 

6. — Muhasebei Hususiye müdürlerinin key
fiyeti tâyinine dair kanun lâyihası ve Dahiliye 
Encümeni mazbatası 

REİS — Muhasebei Hususîye müdürlerinin 
sureti tâyinlerine dair lâyihai kanuniye vardır. 
Onu okuyacağız. 

Esbabı mucibe lâyihası 
Heyeti Vekile Riyaseti Celilesine 

Muhasebei Hususiye müdürlerinin evsaf ve 
şeraiti lâzimeyi haiz ve mesbukulhizme memurin 
meyanmdan vekâleti âcizice tefrikine mütedair 
olan lâyiha, keyfiyetin muaddel Idarei Hususiye 
Kanuniyle halledileceği cihetle iade buyurulmuşsa 
da idarei mezkûrenin günbegün kesbeylemekte 
olduğu ehemmiyetine mebni intizam ve mükem
meliyeti idareyi teminen müdüriyetlere atfı 
ehemmiyet edilmesi lüzumu müstağnii arz bulun
makla İdarei Hususiye Kanununun tetkikatı za
mana muhtaç bulunduğundan müzakeratmm 
ikmali ile tasdikine kadar tehiri ahiren müstakil 
hale ifrağ edilen livaların memurininin tâyini 
muktazi bulunduğu şu sıralarda mahzurdan sa
lim olamıyacağı cihetle leffen takdim kılman 
mevaddm müstaceliyet karariyle tetkik ve tesrii 
intacı hususuna müsaade buyurulması rica olu
nur, efendim. 

Dahiliye Vekili namına 
Sıhhiye Vekili 

Adnan 

İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun yüz ikinci 
maddesine müzeyyel mevaddı kanuniye suretidir 

MADDE 1. — Muhasebei Hususiye müdür
leri mülhak livalarda müstahdem muhasebei hu
susiye memurlariyle mal müdürlerinden ve mu
hasebei liva ve muhasebei hususiyei vilâyet baş

kâtiplerimde Ziraat Bankası şubesi memurların
dan ve îcra vekâletleri muhasebe mümeyyiz ve 
başkâtiplerinden intihabolunur. 

MADDE 2. — idarei Umumiyei Vilâyat Ka
nununun tadil edilen yüz ikinci maddesi maka
mına kaim 16 Rebiülevvel 1339 ve 28 Teşrinsâ-
ni 1336 tarihli Kanun ile muhasebei hususiye 
müdürlerinin Maliye Vekâletince tefriki lâğve
dilmesine mebni vilâyat tarafından işbu mevaddı 
müzeyyelenin birinci maddesine tevfikan şeraiti 
lâzimeyi haiz olanlar meyanından intihabolu-
nacak müdürlerin tasdiki memuriyetleri Dahili
ye Vekâletince icra edilecektir. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na Dahiliye Vekili memurdur. 

MADDE "4. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

28 . I I . 1337 
İcra Vekilleri Heyeti Seriye VekilL 

Reisi ve Fehmi 
Müdafaai Milliye Vekili 

Fevzi 
Adliye Vekâleti V. Hariciye Vekâleti V 

Mehmed Ahmed Muhtar 
Dahiliye Vekili N. Nafıa Vekili 

Adnan Ömer Lûtfi 
Maarif Vekili Maliye Vekili 

Hamdullah Subhi Ferid 
Sıhhiye Vekili İktisat Vekili l 

Adnan Celâl 
Erkânı Harbiyei Umumiye 

Reisi V. 
Fevzi 

Dahiliye Encümeni mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Muhasebei hususiye müdürlerinin sureti tâ

yinleri hakkında İdarei Umumiyei Vilâyat Ka-
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numınun yüz ikinci maddesine zeyilolarak He
yeti Vekilece tanzim ve Dahiliye Vekâletinin 
15 . II . 1337 tarih ve 594 - 14197 numaralı tez
keresiyle tevdi kılman Lâyihai Kanuniye encü-
menimizce ledelmüzakere tasvibedilmiş olmakla 
Heyeti Unıumiyeye arz. ve takdim olunur. j 
Dahiliye Encümeni R. Maazbata M. j 

Hakkâri Hamdi \ 
Mazhar Müfid j 
Kâtip Âza Âza 

Kayseri Kayseri j 
Ahmed Hilmi Atıf I 

Âza Âza Âza I 
Van Karesi j 
Haydar Hacim Muhiddiıı ' 

HASAN BASKÎ B. (Karesi) — ldarei vi
lâyet Kanununun 102 nci maddesi; Maliye Ve
kili sabıkı Ferid Bey tarafından musirren gös-
teirlen arzuya rağmen Heyeti Celilece tadil 
edilmişti. Bu tadilâta göre muhasebei hususi
ye müdürlerinin tâyini hakkı; Teşkilâtı Esasiye 
Kanunu ile kendilerine verdiğimiz salâhiye
tin icabı olmak üzere valilere tevdi olunmuş
tu. Muhasebei hususiye müdürlerini eskiden va
liler intihabeder, Maliye Nezareti tâyin eder
di. Halbuki vilâyatın meclisi müessesanından 
madudolan idarei mahalliye teşkilâtiyle bir 
kere Maliye Nezareti arasında hiç münase
bet yoktur. Saniyen dün tadil ettiğimiz bir 
maddeyi bugün merkeziyet usulüne doğru ikin
ci bir tadile tâbi tutmamız dâ muvafık değil
dir. idarei hususiye müessesatı doğrudan doğ
ruya vilâyetlere mal edilmiş müessesattır. 
Devairi merkeziyenin bu müessesat ile alâka
sı olsa olsa bütçelerinin Dahiliye Vekâletince 
tetkik ve tasdikinden ibarettir. Hattâ-biz bu-
niî bile kabul etmek istemiyoruz. Vilâyetin bü
tün mukadderatını yed - i emanetlerine tevdi et
tiğimiz valilere muhasebei hususiye müdür
lerinin tâyini hakkını bile vermek istememek 
zannederimki, en koyu bir merkeziyettir. Bu lâ
yihai kanuniyeden anlaşıldığına göre bâzı vi-
lâyat, umuru maliye ile alâkadar olmıyan bâ
zı zevatı muhasebei hususiye müdüriyetine 
tâyin etmiş; bu olabilir. Fakat kanunda esa
sen muhasebei hususiye müdürü olacak ze
vatın memurini maliyeden, müntesibini mali
yeden olması şartı zikredilmiştir. Demek me- j 
sele, kanunun tatbik edilip edilmemesi meşe- i 
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leşidir. Ayrıca bu kanuna lüzum yoktur. Va
lilerin zaten fiilen pek mahdudolan salâhiyet
lerini bir daha tahdidetmiyelim. Teşkilâtı Esa
siye Kanunu ile kabul ettiğimiz esasları bal
talamış olmıyalım. Binaenaleyh bu tadil tekli
finin bendeniz reddini teklif ederim. (Muva
fık sadaları) 

VEHBÎ Ef. (Konya) — iştirak ederiz. 
BEİS — Efendim, birinci madde hakkında 

söz söylemek istiyen var mı? 
ALİ SÜRURl Ef. (Karahisarı Şarki) — 

Maddelere geçilmesi Heyeti Umumiyenin ka
bulü ile olur. Binaenaleyh söylenecek söz var
sa heyeti umumiyesi için söylenilmesi lâzımdır. 

REÎS — Müsteşar Bey heyeti umumiyesi için 
vekâlet namına söz1 söylemek istiyor musunuz? 
Buyurun. 

DAHİLİYE VEKÂLETİ MÜSTEŞARI HÂ-
MlD B. — Başkaca itiraz eden yok mu acaba?... 

Dahiliye Vekâleti valilerin salâhiyetini bu 
kadar tahdidedemez. Efendim. Esasen hakkı tâ
yin valilere verilmiştir. Dahiliye Vekâletine bir 
hakkı tasdik veriliyor. Bu tasdikten maksat da 
bir kontroldan ibarettir; tâyinlerde isabet olup 
olmadığını tetkiktir;'' tasdik daima zaruridir. 
Tasdik tasvip mânasını ifade etmez. Vekâlet 
reddetmek hakkını haiz değildir. Yalnız yapı
lan tâyin usule muvafık mıdır, değil midir? Mu-
vafıksa kabul etmeye mecbur demektir. Mama
fih vekâlet bunda ısrar etmez. (Teşekkür olu
nur, sesleri), (Mesele bitti, sadaları) 

REÎS — Efendim, Karesi Mebusu Basri Bey
le Abdülgafur Efendinin müşterek bir takrir
leri vardır. 

Riyaseti Celileye 
Kanun lâyihasının reddini teklif ederiz. 

Karesi Karesi 
Abdülgafur Basri 

REÎS — Kanun lâyihasını reddedenler lüt
fen ellerini kaldırsınlar. Reddoluıımuştur. 

7. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Mecalisi 
idare âzalıklarına intihabedileceklerden vergi 
kaydı aranmaması hakkında kanun teklifi ve 
Dahiliye Encümeni mazbatası 

REÎS — Mecalisi idare âzalıkları hakkında 
arkadaşlardan birinin bir teklifi kanunisi var, 
Müsteşar Bey de burada, onu da okuyalım ve 
müzakere edelim. 
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Makamı Celili Riyasete 

Arazi ve Emlâk Vergisi ile mükellef olmama
larından naşi, fikrinden, ilminden istifade edile
cek birçok zevatın hidematı vataniyeden mahrum 
bırakıldıkları beyaniyle fimabait meclisi idare 
âzalarının intihaplarında vergi ile mukayyet tu-
tulmamaları için geçen sçne ve Nizamnanıei Da
hilînin hçnüz tatbik edilmediği bir zamanda 
Meclisi Aliye bir temenni takriri vermiştim. Tul 
müddet Dahiliye Encümeninde kalan bu takrir 
Dahiliye Encümeninin bamazbata gösterdiği lü
zum üzerine ve geçenki devrei içtimaiye sonla
rında Heyeti Vekileye havale edilmişti. Lâkin 
bir temenniden ibaret olan bu tekliften bittabi 
fevaidi matlube hâsıl olamadı. Binaenaleyh, Mec
lisçe tadilen kabul buyurulan Belediye İntihap 
Kanununda azayı müntehabeden vergi aranıl-
maması şartının kabulü şu teklifimdeki isabete 
bir misal olduğundan berveçhizir mevaddı karm-
niyenin tetkikiyle binnetice iktisabeyliyeceği şek
linin tatbik ve meriyetini teklif eylerim. 

30 Nsan 1337 
Kütahya 

Cemil 

MADDE 1. — Meclisi idare âzalığına inti-
habolunaeak zevat bundan böyle vergi ile mu
kayyet değildirler. Yalnız intihabolunacak aza
nın otuz yaşını ikmal etmiş olması ve mahallî nü
fusunda mukayyet ve okur - yazar takımından 
bulunması ve halk arasında suiahval ile iştihar 
etmiş olmaması şarttır, 

MADDE 2. — Tarihi neşrinden muteber olan 
iş bu kanunun icrasına Dahiliye Vekâleti me
murdur. 

Numara : 16 

Dahiliye Encümeni mazbatası 
Mecalisi idare azayı müntehabesinin vergi ile 

mükellefiyetleri kaydının ilgasına dair Kütahya 
Mebusu Cemil Bey tarafından verilen ve Lâyiha 
Encümeninden tevdi edilmiş olan iki maddelik 
lâyihai kanuniye mevaddı âtiye dairesinde tadi
len kabul edilmiş olmakla Heyeti Umumiyeye 
takdim olunur. 

MADDE 1. — Mecalisi idare âzalığına inti
habolunacak zevatı şeraiti malûmei kanuniye baki 
kalmak üzere vergi ile mükellefiyet kaydından 
varestedir. 
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MADDE 2. — iş bu kanun tarihi neşrinden 

muteberdir. 

MADDE 3. — iş bu kanunun icrayı ahkâ
mına Dahiliye Vekili memurdur. 

26 Haziran 1337 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Hakkâri 
Mazhar Müfid Hamdi 

Kâtip Âza 
Kayseri 

Ahmed Hilmi Hacim Muhiddin 
Âza Âza 

Yozgad 
Sırrı ibrahim Süreyya 

Âza 
Karahisarı Şarki 

Mustafa 

VEHBİ Ef. (Konya) — E f e n d i m , Meclisi 
idare Azasının, malûm olduğu veçhile memleke
tin idaresine aidolan umuru düşünecek zatın, her 
halde o memleketle alâkası ziyade olmak lâzımge-
lir ve bu alâka da emlâk ile, akaar ile, vergi ile 
olur. Misafir olan bir adam nüfus defterine ka
yıt olmakla, memleketle münasebeti olmıyarak 
idare âzası tâyin olunacak. Memleketten haberi 
yok, memleketle alâkası yok, memleketle münase
beti yok... Orada işini görecek yahut onu şeref 
addedecek. Bu, memleketin hakkıdır. Bu teklif, 
memleketin hakkını memleketin elinden çıkarmak
tır. Rica ederim bu teklifin reddini teklif ediyo
rum. 

HAMDİ NAMIK B. (izmit) — Efendim, 
Vehbi Efendi hazretlerinin dermeyan buyurduk
ları endişe; eğer Dahiliye Encümeninizin kabul 
ettiği şekli mütalâa buyururlarsa varit değildir. 
Biz yalnız vergi kaydını lâğvettik. Fakat bunun 
hariçten olması kabul edilmiş değildir. Yani tek
lif sahibinin dermeyan ettiği gibi değildir. Biz 
mazbatada diyoruz ki: Diğer şeraiti bakidir, yal
nız vergi kaydını lâğvetmişizdir. Malûmâliniz 
vaktiyle Basri Bey biraderimiz belediye âzası in-
tihabatı için aynı teklifi yapmıştı. Biz de o şekli 
yapmıştık. Vergi kaydı şundan dolayı zikredil
memiş : Bir adam ahalii kadimeden olur, fakat 
sahibi saman olmaz da sahibi irfan olur. Memle
ket onun fikrinden istifade edebilir. Bunun için 
bunu ilâve ettik. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Efendim, 
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Vehbi Efendi hazretlerinin dermeyan ettikleri 
mahzura dair Hamdi Namık Bey biraderimiz 
mukni cevap verdiler. Bu madde ile vergi kay
dının ilga edilmek istendiği anlaşılıyor. Yerli ola
cak, diğer şerait ve kuyut ne ise yine o meriyül-
ahkâm bulunacak. Fakat efendiler, bilmiyorum. 
Hatırımda kalmamış, seksen tarihlerinde kaleme 
alman Teşkili Vilâyat Nizamnamesiyle vilâyatm 
idarei hazırasmı idame mümkün müdür, değil 
midir? Meclisi idarelerin o memlekete faydası 
mı vardır, zararı mı? Bu memleketi ne gibi 
idare ile yürütmek istiyoruz ? Hâlâ seksen tarih
li nizamnamelerle mi bu memleketi yürüteceğiz? 
Yoksa bu memleketin ihtiyacatı hazırasmı dü
şünerek bu memleketin ühtiyacatma muvafık 
kanunlar mı tanzim edeceğiz ? idarei Vilâyat 
Kanunu Dahiliye Vekâletinden çıktığı halde zan
nederim ki, aylardan beri uyuyor. İdarede han
gi sistemi, hangi esası kabul edeceğiz? Bunu 
evvel emirde halletmek ve ondan sonradır ki 
şekle ait bu gibi mesail ile iştigal eylemek lâ
zımdır. Binaenaleyh Dahiliye Vekâleti ve Da
hiliye Encümeni vilâyatm idaresine ait mütalâa
ları hakkında burada bize biraz izahat versin
ler. Biz anlıyalım, ondan sonra şekle ait bu gi
bi mesail ile iştigal edelim. Bendeniz bu key
fiyetin, bu esasın tesbit ve mütalâasından son
raya talikini teklif ederim. • 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Vehbi Efendi hazretlerinin mütalâası vâridol-
muş olsaydı- ben de tamamen iştirak ederdim. 
Endişeleri tamamen varit değildir. 

Efendim kanun bir noktai nazardan yazıl
mıştır. Meclisi idareye mtihabedilenler üzerin
de emlâki olanlardır. O memlekette yetişmiş, 
ilini ve irfan sahibi bulunduğu halde yalnız em
lâki olmamaktan dolayı intihabedilmiyor. Di
ğer taraftan emlâki vardır. Fakat babasının 
üzerindedir. Kendisi sahibi kemalâ,ttır. Em
lâki olmaması dolayısiyle meclisi idareye âza 
olamıyorlar. Efendiler, biz bu endişe ile idiki 
belediyeye âza olacaklar için vergi kaydını kal
dırdık. O zaman hâkim olan his ne idi? Mec
lislere o memleket ahalisinden olan münevver 
adamlar da girsinler, memleketin idaresini, mem
leketin ihtiyacatını daha iyi düşünerek yükselt
sinler. Buna zannederim Velhbi Efendi hazret
leri de hararetle iştirak etmişlerdi. Hepimiz de 
aynı hararetle iştirak etmiştik. İşte bu da on
ların gayrı bir şeyi değildir. Efendiler, âza ola-
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cak adamların vergi gibi bir kayıt ile mukayyet 
olmamasıdır. Biz bunu daha serbest, daha ânı 
bir şekle sokuyoruz. Diyoruz ki : O memleket 
dâhilinde ahalinin yerlisinden ilmü irfanla mü
cehhez kim olursa olsun halkın itimadına maz-
har olanlar, Meclisi İdareye âza intihaboluna-
bilir. Bunda korkacak bir şey yoktur. Bunda 
yalnız bir endişe vardır. Vergi kaydını bırak
makla o gibi mevakıı memleket halkının üze
rinde tahakküm eden bir tabakasına hasır de
mektir; bir sınıfa imtiyaz vermektir. îşte o 
sınıfın imtiyazını kaldırmak isterken bâzı se
bepsiz endişelerle bu kanunu reddettirmek doğ
ru olamaz. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Pek varittir. Göre
ceksiniz. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) 
— Bendeniz vâridolduğuna kaani değilim. Ora
ya bir kayıt koyabiliriz. O memleket ahalisinin 
yerlisi kaydını koyduktan sonra yabancı olarak 
o memleket nüfusuna dâhil olan olamaz deriz. 
Yerlisi olacaktır, binaenaleyh bu çok lâzımdır. 
Memleketin ilim ve irfan ashabından istifade 
etmek lâzımdır. Bilir misiniz, Meclisi idareler
de kimler vardır? Benim memleketimde de 
Meclisi tdare azaları vardır, okuyup yazması 
yoktur. Mutasarrıfın karşısında elpençe divan 
dururlar. Bunlar da Meclisi tdare âzasıdır. 
Bunu istemiyoruz biz. 

OSMAN FEVZİ Ef. (Erzincan) — İtten
dim, malûmuâlinizdir ki, Meclisi İdarelerde 
azayı tabiîye var, azayı müntehabe var. Aza
yı tabiîyeler, meselâ, bir ziraat müdürü, bir 
mühendis, bir falan, bunlar hepsi azayı tabiî 
meyamnda bulunuyor. Bir karar veriliyor. 
Azayı müntehabelerden o gün bulunmıyan olu
yor. Ekseriyet azayı tabiîyelerde kalıyor. Sual 
ediyoruz, nedir bugün verdiğiniz karar? Bu 
memlekete muzir mıdır, nafi midir? Diyorlar 
ki ; bilmem. İşte bir şey ettiler, mutasarrıf em
retti, bir şey yapın dedi, biz de yaptık çıktık. 
Hiç herif memleketin zararından nef'inden zer
re kadar alâkadar olmuyor. 

Bendenizin maruzatım yalnız vergi üzerine 
değil. Ya o memleketin kadimden beri ahalisi 
olmak gibi bir şart koymalıyız veya elli sene
den beri sakinlerinden bulunmalı. Bendeniz 
demiyorum ki ; yalnız mütegallibeden olsun. 
Demiyorum ki mütegallibelerin elinde kalsın, 
fakat bir sene, üç sene, beş sene içerisinde ge-
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lip kendisini memleketin * nüfusuna kayıt ile 
idareye girmek istiyenler, memlekete hayır dü
şünemezler ve memleketin nef'i ve zararı ile alâ
kadar olamazlar. Onun için bendenizin maru
zatım, mutlaka memleketin kadîm ahalisinden 
ve erbabı irfandan olmasına dair bir kayıt koy
maktır. O vakit vergi sözünü kaldırın, bu bi
ter; o memlekette alâkası bulunanlar demektir. 
Onu kaldırmakla temin etmiş oluruz. Onu te
min edecek bir kayıt bulundurmalıyız. Yoksa 
böyle umumi olarak rica ederim yapmayın. 
Çünkü : İşin içinde bulunmuşuz ve bunun fiilen 
zararını görmüşüz. Meselâ; Meclisi İdarede mü
hendis diyor ki : Bu fenne aittir. Ekseriyet ol
du gitti. Fakat yine büyük bir zarar iras edecek 
bir karar çıkıyor. Rica ederim, bunu düşünün 
efendim. 

TUNALI HlLMİ B. (Bolu) — En son söz 
Hoca Efendinin itirazları oluyor. Memlekette 
alâkadar olmak derecesi acaba nasıl takdir olu
nuyor, bilemem. Ben muhacir geleceğim. Bu 
mülkü islâma sığınacağım. Ahalii kadinıeden 
olmadığım için şu hasaile malik olduğum halde 
intihabolunmıyacağım, namzet olamıyacağım. 
İleriye sürülen teklif yarım asırlık, bir asırlık 
ahalii kadinıeden olmak esasıdır. Arkadaşlar, bu 
memleketi kurtaracak nüfustur. Hariçten celb-
edeceğiniz müslümanlardır. Eğer bu memleke
tin boşluğunu müslümanlarla doldurmazsak 
- Allah korusun - başkaları doldurur. (O başka 
mesele, sözünü geri al, sesleri) Aynı mesele efen
dim. Bu sözü geriye al diyorlar. Maddeye dair 
söylüyorum. Reis Bey, ben gelirim bu memle
kete nüfusumu kaydettiririm, yerleşirim. İki se
ne, üç sene olmak şartiyle denilebilir. Belki Mec
lisi İdare âzası olabilirim. Memlekete alâkadar-
lığımı ispat edeceğim çok rica ederim. Bütün 
ruhumuzun karşısında bütün samimiyetle ispat 
ediyorum. Beni dinleyin, ben bir muhacirim. 
Karşımda talâffuz edilen sözler beni birkaç de
fa alâkadar etmiş ve benim gibi muhacir olan
ları rencide etmekte bulunmuştur. Memleketle 
alâkadar olan kim imiş? Bu memlekette arazisi 
olanlar, bu memlekette emlâki olanlar, susu bu
su olanlarmış. Ben maddei kanuniye için çık
madım. Açık söylüyorum efendim. Bu söyleni
len sözü reddetmek cerh etmek ve bir daha tek
rar ettirmemek için çıktım. Tekrar ettirmiyece-
ğim. Cebren değil, fakat kanaati vicdaniye hu
sule getirerek. 
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BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Ne çare-

ki, memleket bunun aksini düşünüyor. 
TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim, bir 

gün bir yerdeyim... 
SIDKI B. (Malatya) — Maddeye dair söy

le, hikâyeye lüzum yok. 

TUNALI- HİLMİ B. (Bolu) — Arkamdan 
deniliyor ki : Memlekette dikili ağacı olmıyan 
adam elbette böyle yapar, böyle yaptırır. Fakat 
bunu işitenin kalbi memleketine merbuttur, be
nim kalbim bütün saltanat ve hilâfete merbut
tur. 

DOKTOR RIZA NUR B, (Sinob) — Efen
dim bu mesele zannımca mühim bir meseledir. 
Meclisi idare azaları o memleketin büyük işle
rini görüyorlar. Bunun için; o memlekete iyi 
bakabilecekler, iyi iş görebilecekler, mutlaka 
ahaliden olan insanlardır. Çünkü o memleketi 
onlar daha iyi bilirler. Mutlaka buraya intihab-
olunacak âzanm o memleket efradından olması 
taraftarıyım. Onun için şöyle bir tadilât yapıl
ması için bir teklifte bulunuyorum ve bu husus
ta bir takrir verdim. Maddede deniyor ki : tn-
tihabolunacak âzanm otuz yaşında olması şaft
tır (onu encümen tashih etti sesleri) hiç olmaz
sa mahallî nüfusuna lâakal on seneden beri mu
kayyet olmak, orada sakin olmak, şartlarını koy
mak, diğer taraftan da okur yazar takımından 
denmiş, tercihan bir mektebi âliden veya saire-
den mezun olanlar denilmelidir. Meselâ mektebi 
âliden mektebi idadiden mezun olanlar daha iyi 
iş görebilirler. Bendeniz bu itikattayım. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Maalesef öy
le değil. 

DOKTOR RIZA NUR B. (Sinob) — Siz de 
onu iddia ediniz, ispat ediniz, şimdi onu bırakı-

! nız, rica ederim. Ben söyliyeceğimi söyliyeyim, 
i siz de sonra söylersiniz. Bendenizin itikadrm bu

dur. Kanuna bu tarzda bir şey ilâvesi zaruridir. 
bunları teklif ederim. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Bir meselei 
müstehire hakkında bir takririm var. Onun lüt
fen okunmasını teklif ederim. 

REÎS — Efendim Basri Beyin usulü müza
kereye dair bir takriri vardır. 

Riyaseti Celileye 
Meclisi İdare azasının vergiden istisnasına 

1 dair olan teklifi kanuninin yeni idarei vilâyat, 
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teşkili vilâyat kanunlarının zamanı tetkikine ta
likini teklif ederim. 

Karesi Mebusu 
Basri 

REİS — Efendim bu takrir usulü müzakere
ye dairdir. Reyinize koyacağım. Kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 

8. — Van vilâyeti dâhilinde iki nahiyenin 
lağvı ile Zeylânderesi ve Sarısu namiyle iki 
nahiye teşkiline dair kanun lâyihası ve Dahiliye 
Encümeni mazbatası. 

REİS — Van vilâyeti dâhilinde iki nahiyenin 
lağvı ile yerine diğoı* iki nahiye teşkili hakkında 
lâyihai kanuniye var. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesiııe 

Van vilâyeti dâhilinde (Everek) ve (Karkar) 
nahiyelerinin lağvı ile (Zeylânderesi) ve (Sarı-
su) namiyle müceddeden iki nahiye teşkili hak-

• kında tanzim kılıp İcra Vekilleri Heyetinin 22 . 
III . 1337 tarihindeki içtimamda kabul edilen 
lâyihai kanuniye sureti musaddaka ile esbabı 
mucibe lâyihası rapten takdim kılınmakla i fay i 
muktazasiyle neticesinin işarına müsaade buyu-
rulmasmı rica ederim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve 
Müdafaai Milliye Vekili 

Fevzi 

Esbabı mucibe lâyihası 
Van vilâyeti dahilindeki kazalar meyanmda 

gerek cesamet ve ehemmiyeti mevkiiyesi ve gerek 
varidatının diğerlerinden farklı olması itibariyle 
birinci derecede olan Erciş kazasında hiçbir 
nahiye teşkil edilmediğinden inzibat ve idarece 
müşkülât çekilmekte olduğu ve ahalisinin cüzi-
yetine binaen ve nahiye halinde idaresine de ihti
yaç olmadığı anlaşılan Van merkezine merbut 
(Everek) ve (Gevaş) kazasına muzaf (Karkar) 
nahiyelerinin lağvı ile buna mukabil Erciş dâhi
linde (Zeylânderesi) ve (Sarısu) namiyle mü
ceddeden iki nahiye teşkili muamelâtı umumiye 
ve tnasalihi ahali noktai nazarından muvafık gö
rülmüştür. 

Kanun lâyihası suretidir 

MADDE 1. — Van vilâyetine mülhak Gevaş 
kazası dâhilinde (Karkar) ve Van merkez kazasına 
merbut (Everek) uahiyeleri lâğvedilerek Erciş 
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kazası dâhilinde (Zeylânderesi) ve (Sarısu) na
miyle müceddet iki nahiye teşkil edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi tebliğin
den itibaren mer'idir. 

MADDE o. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na Dahiliye Vekâleti mezundur. 

19 Mart 1337 

İcra Vekilleri' Heyeti Reisi 
ve Müdafaai Milliye Vekili Seriye Vekili 

Fevzi Fehmi 
Adliye Vekâleti Vekili Dahiliye Vekili namına 

Mehmed Ahnıed Muhtar 
Hariciye Vekâleti Vekili Maliye Vekili 

Ahmed Muhtar Ferid 
Maarif Vekili Nafıa Vekili 

Hamdullah Subhi Ömer Lûtfi 
İktisat Vekili Sıhhiye Vekili 

Mahmud Celâl Dr. Refik 
Erkânı Harbiye! Umumiye 

Vekâleti Vekili 
Fevzi 

Dahiliye Encümeni mazbatası 
Van vilâyeti dâhilinde (Everek) ve (Kar

kar) nahiyelerinin lağvı ile (Zeylânderesi) ve 
(iSarısu) namiyle müceddeden iki nahiye teşkili 
hakkında Heyeti Vekile Riyasetinden mevrut 
764 numaralı ve 19 Mart 1337 tarihli lâyihai 
kanuniye ve esbabı mucibe mazbatası tetkik ve 
müzakere olundu. Esbabı mucibe lâyihasında 
gösterildiği üzere cesamet ve ehemmiyeti mev
kiiyesi ve varidatının diğerlerinden farklı ol
ması itibariyle Van vilâyeti kazalarından birin
ci derecede olan Erciş kazasında hiçbir nahiye 
teşkil edilmediğinden idare ve inzibat noktai 
nazarından duçarı müşkilât olunduğu cihetle 
(Zeylânderesi) ve (Sarısu) nahiyelerinin mü
ceddeden teşkili ve ahalisinin cüziyeti hasebiyle 
nahiye halinde idaresine ihtiyacolmadığı anla
şılan (Everek) ve Gevaş kazasına merbut (Kar
kar) nahiyelerinin lağvı Dahiliye Encümenince 
muvafık görülmekle keyfiyet Heyeti Umumiye-
ye arz olunur. 

7 Nisan 1337 

Dahiliye Encümeni Reisi 
Hakkâri 

Mazhar Müfid 

Mazbata Muharriri 
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Kâtip Âza 

Kayseri Karahisarı Şarki j 
Alımed Hilmi Mustafa 

Âza Âza Aza i 
Niğde Kayseri Karesi 

Mehmed Âta Atıf Hacim Muhiddin 
Âza i 

Yozgad 
Süleyman Sırrı 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Şimdi 
efendim bu okunan lâyihai kanuniyede bahs-
olunan nahiye teşkilâtı doğrudan doğruya 1da-
rei Vilâyat Kanunu mucibince mecaiisi umumi-
yeye aittir. Orada sarahaten beyan eder ki ; 
bir nahiye merkezinin tebdili Veya müceddeden 
bir nahiye teşkili veyahut bir karyenin diğer 
nahiyeye rabıt ve ilhakı doğrudan dağruya 
îdarei Vilâyat Kanunu mucibince mecaiisi umu-
nıiyeye verilmiştir. Burada müzakere edilemez, 
Bu hak onlarındır, reddini teklif* ederim. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim Nebil Efen
dinin söylediği doğru olmakla beraber iki na
hiyeyi lâğvediyoruz, iki nahiye teşkil ediyoruz. 
Lâğvedeceğimiz nahiyeler nerelerdedir? Teşkil 
edilecek nahiyeler nerelerdedir. Lağvı lâzım 
mıdır? Değilimdir? Bu lüzuma dair mahallî me
busları izahat versin. 

OÂVİD B. (Kars) — Bu işler hakkında 
Van Mebusu arkadaşlarımız izahat verebilirler. '• 
Fakat kimse söz almadı. Bendeniz iki sene 
Van'da bulunduğum için arz edeceğim. Bunlar j 
boş olan nahiyelerdir. Ahalisi yerlerine gideme- j 
mistir, yeniden de iskân edilememiştir, boş dıı- j 
ruyor. Yeniden teşkili teklif edilen neh'yeler- j 
de kalabalıktır, aşair çoktur; karye halinde j 

I 

idaresi müşküldür. Bunun için teklif ediliyor. I 
Eğer vilâyet kanunlarını acilen müzakere edip j 
çıkaracaksak bunu tehir •edelim. Fakat uzun za- j 
manlardır duruyor. İhtimal ki çıkması için uzun j 
münakaşalara ihtiyaç vardır. Onun için Hükü- j 
metin teklifini kabul etmek ahalinin daha ziya
de nef 'inedir. O halde kabulü lâzımdır. 

HAKKİ B. (Van) — Bendeniz de Cavid Be
yin buyurduklarını söyliyecektim, izah buyur- ! 
dular. Efendim bu iki nahiyenin kabulü ahali I 
için nâfidir. | 
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HAMDİ NAMİK B. (İzmit) — Efendim 

bendeniz bu kararın imzasında bulunmadım. 
Nebil Efendi Hazretlerinin beyan buyurdukları 
mütalâa varit değildir. Çünkü mesele tebdil ve
ya tahvili irtibat gibi bir şey değildir, iki nahiye 
lâğvediliyor, yerine iki nahiye teşkil ediliyor. 
Malûmuâlin'.z yeni yapılan teşkilât için bu nok
tadan dolayı kanuna ihtiyaç vardır. 

REİS — Kanun zaten bir maddedir. Bu söy
lenen lâkırdılar hem heyeti umumiyesine, hem 
de maddeye aidoluyor. Başka söz istiyen var 
mı? (Hayır sadaları) O halde maddeyi tekrar 
okuyacağız. 

Van vilâyeti dâhilinde iki nahiyenin lağvı ile 
(Zeylânderesi) ve (Sarısu) namiyle iki nahiye 

teşkili hakkında Kanun 

MADDE J. — Van vilâyetine mülhak Gevaş 
kazası dâhilinde (Karkar) ve Van merkez ka
zasına merbut (Everek) nahiyeleri lâğvedilerek 
Erciş kazası dâhilinde (Zeylânderesi) ve (Sa
rısu) namiyle müceddet iki nahiye teşkil edil
miştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi tebliğinden 
itibaren mer 'idir. 

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

MADDE 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Dahiliye Vekâleti mezundur. 

REİS — (Dahiliye Vekili memurdur) şek
linde maddeyi kabul edenler lütfen, ellerini kal
dırsın. Madde kabul edilmiştir. (Tâyini esami lâ
zım sesleri) 

Tâyini esamiye lüzum yoktur. Müstaceliyet 
talebedilmemiş, onun için iki defa müzakere 
edilecektir. Kanunun ikinci müzakeresine geçil
mesini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın
lar. Kabul edilmiştir. 

Perşembe günü içtima edilmek üzere celse
yi tatil ediyorum. 

4,45 sonra içtimaa nihayet verildi. 

(Kapanma saati : 6 sonra) 
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