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BÎRÎNCI CELSE 
Açılma saati : 2,30 sonra 

REİS — Birinci Reisv.skili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİPLER : Haydar Bey (Kütahya), Atıf Bey (Kayseri) 

REİS — Meclis küşadedildi. Zaptı sabık hu
lâsası okunacak. 

(Zaptı sabık o'kundu.) 

I - ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 
Adnan Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde bil-

inikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen ka
bul olundu. Kayseri Mebusu Ahmed Hilmi Be
yin Boğazlıyan Kaymakamı Maslup Kemal Bey 
ailesine hidematı vataniye tertibinden maaş 
tahsisine dair teklifi Lâyiha Encümenine hava
le edildi. Bir ay zarfında mezuniyetlerini1 istimal 
etmiyen âzanm mezuniyet haklarının ıskatına 
dair Divanı Riyaset kapariyle İçel Mebusu Ali 
Efendinin mazeretine binaen vâki olan tecavüzü 
müddetinin mezuniyetten addedilme'sine . dair 
karar kabul ve Siverek Mebusu Abdülgani Be
yin mezuniyetinin temdidine dair 'karar reddo-

lundu. Bilâhara Nevahi Kanununun ikinci mad
desi müzakere olunarak on dakika teneffüs 
edildi. 

İkinci celse 
Adnan Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde bil-

ini'kat ikinci maddenin müzakeresine devam olu
narak nazarı dikkate alman takrirler mucibince 
tadil edilmek üzere madde encümene iade edil
di. Müterakim işlerin çıkarılması için Adliye ve 
Müvazenei Maliye encümenlerinin içtima eyle
mesi tebliğ ve Tunalı Hilmi Beyin teklifi üze
rine Ankara'ya vürut etmiş olan kıtaatı •aske
riyeye beyanı hoşâmedi için Divanı Riyasetten 
üç kişilik bir heyetin izamı tensübolunarak Per
şembe günü içtima edilm!ek üzere saat beşte cel
seye nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip Kâtip 
Hasan Fehmi Haydar Atıf 
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REÎS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var 

mı? Zaptı sabık aynen kahul olundu. 
Efendim, Ali îhsan Paşadan mevrut telgraf 

var okuyoruz: 

6. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Malta'dan kurtulmuş olan Ali îhsan Pa
şadan mevrut telgraf 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Teferruatı malûm olduğu üzere İngilizlerin 

pençei zaliminde geçen uzun bir devrei kahır ve 
zulümden sonra kendilerinin hiçbir haberi olma
dığı halde ve alçakça tevkiflerine lâyık bir mu
kavele ile Malta'dan kurtulmaya muvaffak olarak 
dün Anavatana ayak basmaya muvaffak oldum. 
Vatanın istiklâl mücadelâtında pek büyük bir şe
ref teşkil eden son muzafferiyetten ve bunu te
min hususunda sarf edilen ulvi himmetlerinden 
dolayı milletin mümessili olarak Meclisi Âliyi bü
tün kalbimle tebrike müsaraat eder ve karınca 
kaderince fehvasınca uhdei âcizaneme düşecek ve 
vüsu ve ikdarım dâhilinde bulunacak her nevi 
fedakârlıklara ve âcizane hizmetlere bir an evvel 
kavuşabilmek için yola devam etmekte olduğumu 
arz eylerim efendim. 

26 Eylül 1337 
Mülga 6 ncı Ordu Kumandanı 

Mirliva 
Ali îhsan 

(Alkışlar), (Telgrafın mahreci neresidir?, ses
leri.) 

REÎS — Efendim Söke'den geliyor. 
- Hükümet icabeden memurini mülkiye ve as

keriyeye yolculuğu esnasında icabeden teshilât 
ve hüsnü kabulün gösterilmesi için yazmıştır. 

2. —- Bolu Gençler Birliği Reisi Mithad Akif 
ve Belediye Reisi Hakkı Beylerden mevrut teşek
kür telgrafı. 

REÎS — Memleketlerine avdet eden Bolu he
yetinin mevrut telgrafı var. 

Telgraf Sureti 
Bolu livası ahalisinin şanlı ordumuza olan 

ihtiramat ve hedayasını takdim ve mukaddes 
Meclisi Millîmizi ziyaret ve saili nrübeccelesiyle 
Ankara'da kaldığımız müddet zarfında Meclisi 
Millî âza ve erkânı muhteremesi taraflarından 
halikımızda izhar buyurulan asarı iltifat ve nü-

). 1337 C : İ 
vazişe karşı bilûmum Bolu ahalisi ile heyetimiz 
namına arzı teşekkürat ve takdimi ihtiramat ey
leriz. 

24 Eylül 1337 
Gençler Birliği Reisi Belediye Reisi 

Midhat Akif Hakkı 

7. — MAZBATALAR 
7. — İspirto Kanununun tadili hakkında ka

nun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — İspirto Kanununun üç ve dördüncü 
maddelerinin tadili için Adliye Encümeni mazba
tasını Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye En
cümenine havala ediyoruz. 

2. — Mahkûminin tarik bedelinin teciline 
dair kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası. 

REİS — Mahkûmin tarik bedelâtmm teciline 
dair olan lâyihai kanuniye hakkında Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası var, alelusul Dahili
ye Encümenine havale ediyoruz. 

3. — Gazianteb memurini maaşatına bir mis
li zam icra edilmesine dair teklif ve Kavanini 
Maliye Encümeni mazbatası 

REİS — Anteb memurini maaşatına bir mis
li zam icrasına dair Kavanini Maliye Encümeni 
mazbatası var. Muvazenei Maliye Encümenine 
havale ediyoruz. 

4. — Mersin Mebusu Salâhaddin Beyin, hapi-
sanelerin ıslahı hakkında kanun teklifi ve Lâ
yiha Encümeni mazbatası (2/808), Bursa Mebu
su Operatör EminmBeyin hapisanelerin imalât
hane haline ifrağı hakkında kanun teklifi ve Lâ
yiha Encümeni mazbatası (2/205) 

REİS — Mersin Mebusu Salâhaddin Beyin 
hapisanelerin ıslahı hakkındaki teklifini Dahiliye 
Encümenine havale ediyoruz. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Efendim, ar
kadaşlardan birinin de vardır. 

REÎS — Evet arkadaşların da vardır. Her 
ikisini tevhidediyoruz. Hepsini birden Dahiliye 
Encümenine gönderiyoruz. 

5. — Aşar mültezimlei'inin taksit bedellerinin 
üç ay teciline dair kanun lâyjhast ve Kav anin vs 
Muvazenei Maliye encümenleri mazbataları 

43 —~ 
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REİS — 1336 senesi aşar mültezimlerinin 

taksitlerinin tecili hakkında Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası var. 

Esbabı mucibe lâyihası 
Ahvali harbiye ilcasiyle zehairini sevk ve fü-

ruht edemedikleri memurini maliye ile mecalisi 
idarece tasdik edilmiş olan bâzı aşar mültezimi-
ninin takasiti muayyeneyi müddeti kanuniyesi zar
fında tediyeye vaziyeti iktisadiye itibariyle gay-
rimüsait bulunmasına ve bu halin ise ahvali fev
kalâdeden münbahis olmasına mebni mültezi
minin bu baptaki taahhütlerini ifa edememeleri 
ahvali mâruzadan münbais bulunması hasebiy
le senei haliyeye aidolmak üzere mülteziminin 
henüz tediye edemediği aşar takasitini her taksi
tin müddeti muayyenesinden bilitibar üç man 
müddetle tecili mülteziminin binnispe mağduri
yetlerini tahfif edeceği cihetle bu bapta tanzim 
kılınmış olan lâyihai kanuniye takdim kılınmış
tır. 

Lâyihai Kanuniye sureti 

MADDE 1. — Düşman asakiri tarafından iş
gal ve tahliye olunan mahallerde bulunup ah
vali harbiye ilcaatiyle zahairini sevk ve füruht 
edemedikleri memurini maliyece tahkik ve me
calisi idarelerce tasdik olunan üç yüz otuz altı 
senesi aşar mültezimlerinin henüz tediye ede
medikleri aşar takasiti her taksit için muayyen 
olan müddetten itibaren üç ay tecil edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanunun icrasına Dahili
ye ve Maliye Vekilleri memurdur. 8 Şubat 1337 
Büyü Millet Meslisi icra Vekilleri Heyeti 

Reisi Reisi 
Mustafa Kemal * Fevzi 

Seriye Vekili Müdafaai Milliye Vekili 
Fehmi Fevzi 

Adliye Vekâleti Vekili Dahiliye Vekili Namına 
Mehmed Adnan 

Hariciye Vekili Maliye Vekili 
namına Ferid 
Fevzi 

Sıhhiye Vekili Maarif Vekili 
Adnan Hamdullah Suphi 

Nafıa Vekili İktisat Vekâleti Vekili 
Ömer Lûtfi Mahmud Celâl 

Erkânı Harbiyei Umumiye 
Reisi Vekili 

Fevzi 

1337 C : 1 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Düşman asakiri tarafından işgal ve tahliye 
olunan mahallerde bulunup ahvali harbiye ilca
atiyle zahairini sevk ve füruht edemedikleri 
memurini maliyece tahkik ve Meclisi İdarelerce 
tasdik olunan 1336 senesi aşar mültezimlerinin 
henüz tediye edemedikleri aşar tekasiti her tak
sit için muayyen olan müddetten itibaren üç ay 
tecil edileceğine dair 10 Şubat 1337 tarihli tez
kere ile Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanu
niye 23 Mart 1337 tarihli mazbata ile Kavanini 
Maliye Encümeninden tevdi edilmekle encüme-
nimizce de mütalâa ve tetkik olundu. Tekasitin 
tecili için talep ve teklif olunan müddetler el-
yevm hulul etmiş demek olduğu gibi bu suret
le yeniden tecilinde dahi mutasavver bir fayda 
görülememekte olduğundan bu bapta Heyeti 
Vekileee ittihaz olunacak idari mukarreratla 
mültezimlere teshilâtı lâzime iraesi lâzımgelece-
ği mülâhazasiyle encümenimizce kabulü muva
fık görülmiyen teklifi mezkûrun Heyeti Umumi-
yeye arzı tezekkür kılındı. 

Reis Mazbata Muharriri Kâtip 
Burdur Trabzon Saruhan 

Veliyüddin Hasan Hüsnü Reşad 
Aza Âza Âza 
İçel Sivas Niğde 

Ali Sabri Okunamadı Mehmed Atıf 
Âza 

Yozgad 

REİS — 1336 senesi iltizamına ait bir tek
liftir, encümen reddini teklif ediyor. Binaena
leyh; «tervicini arzu eden varsa söz vereyim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
dim; müddet mürur etmiştir, bu bir tebliğdir. 
Encümen şayanı müzakere görmüyor. 

VEHBİ Ef.- (Konya) — Efendim, ben bu 
tekliften ve encümenin Heyeti Vekileye iade 
ve teshilât irae edilsin demesinden bir şey 
anlamadım. Mesele istilâ olunan memleket
lerdeki, mültezimlere istilâya uğradıklarından 
taksitleri tecil edilsin deniyor. Bu mültezim
ler nerede? İstilâ olunan memleketilerimizin 
mültezimleri nerede? Memleketleri işgal olun
muş gelmiş olur. Emval ve eşyası orada kal
mış, sonra encümen diyor ki • Bu gibi adam
lara Hükümet teshilât icra etsin. Zaten te
cil müddeti geçmiştir. Bundan sonra idareten 
bir kararla bunlara teshilât icra etsin diyor. 

- M -
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Ben öyle zannediyorum ki, ne öyle mültezim , 
var, ne de Hükümetin bununla meşgul olma- I 
ya ihtiyacı vardır. Memleketler nasıl ki, mah
voldu onlar da mahvoldu, Ben anlamıyorum. 
Encümen maksadını izah etsin ben bundan bir 
şey anlamıyorum, Hükümet ne diyor? Hükü
metin dediğinden bir şey anlaşılmıyor. 

REİS — Efendim, buna dair encümen bir 
şey diyecek mi? 

HÜSEYÎN AVNl B. (Erzurum) ^ Mü
saade buyurulursa bu Kavanim Maliyeden geç
miştir , Kavanini Maliye Eneüm^ni mazbatası 
da lütfen okunsun, o zaman mesele daha ziya
de tavazzuh eder. 

Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 
Ahvali harbiye dolayısiyle zahairini sevk 

ve füruht edememiş olan aşar mültezimininin 
bedeli taksitinin müddeti muayenesinden bili-
tibar üç mah , müddetle teciline dair îcra 
"Vekilleri Heyetinin Heyeti Uhramiyeden en
cümenimize muhavvel 8 Şubat 1387 tarihli ve 
642 numaralı teklifi kanunisi ve merbut es
babı mucibe lâyihası kıraat ve tetkik olundu. 
Teklifi mezkûr encümenimizce de kabul ve 
diğer ahvali fevkalâdenin vücuda getirdiği vazi
yeti iktisadiye nazarı dikkate alınarak ikinci 
maddedeki müddfet dört ay olarak tezyidedil-
miş ve bu tadil ile aldığı şekil zire dere ve 
ber mucibi havale MuvazBnei Maliye Encüme
nine tevdi edilmek üzere mazbata tanzim kılın 
mıştır. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Erzurum Karahisarı Sahib 
Hüseyin Avni Melımed Şükrü 
Kâtip Âza Âza 
Muş Karahisarı Şarki îçel 

Ahmed Hamdi 
Âza Âza Âza 

Kayseri Konya Antalya 

Madde 1. — Düşman askeri tarafından işgal 
ve tahliye olunan mahallerde bulunup ahvali har
biye ilcaatiyle zahairini sevk ve füruht edemedik
leri memurini maliyece tahkik ve Meclisi idare
lerce tasdik olunan 1336 senesi aşar müstelzimle-
rinin henüz tediye edemedikleri aşar takasiti her 
taksit için muayyen olan müddetten itibaren 
dört ay tecil olunmuştur. 

İ337 0 : 1 
VEHBÎ Ef. (Konya) — Reis Bey! Mesele 

mutlak denince doğrudur. îstilâ olunan yerlere 
göre değildir. 

FERÎD B. (İstanbul) — Efendim, müsaade 
buyurursanız meseleyi ben izah edeyim. Bu tek
lifi kanuni Birinci ve ikinci inönü muharebele
rinde teklif edilmiştir. Yani geçen seneki Şubatta 
teklif edilmiştir. Malûmuâliniz o muharebeler es
nasında bâzı kazalarımızı düşman işgal ederek ve 
inönü'ne kadar gelerek tekrar çekilmiştir. Orada 
birtakım mültezimler mevcut idi ki, şüphesiz mu
tazarrır olmuşlardı ve taksitleri tediyeden âciz 
kalmışlardı, işte o zaman im kanun mültezim
lerin taksitlerinin tecili için 8 Şubatta teklif edil
miş. Bundan sekiz ay evvel Heyeti Celilenize 
takdim edilmiş bir lâyihai kanuniyedir. Bu dön
müş dolaşmış bugün buraya gelmiş. Bugün ne 
şekilde olduğunu bilmiyorum, fakat Şubata ait 
bir teklif olduğu için bu izahatı vermeye mecbur 
kaldım. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Şimdi 
efendim, bir kısım yerlerde geçen sene aşarından 
Hükümet mubayaa etmiş ve mubayaa mukabi
linde mazbata vermiştir. Mültezimler şimdi mü
racaat ediyorlar; siz bizim şeylerimizi mubayaa 
etmişsiniz, bedelini vermiyorsunuz, mazbata ve
riyorsunuz, hiç olmazsa bu mazbatayı bizim 1336 
aşar borcumuza mahsubedin diyorlar. Maliye ise" 
bunu kabul etmiyor. Düyunu Umumiye bunların 
emvalini haczediyor, aynı zamanda bunların üze
rine faiz işliyor, bunun üzerine Hükümet bunlara 
mazbata veriyor. Bunun için pek çok ricada bulu
nuyorlar. Maliye Vekâleti ise buna hiç ehemmiyet 
vermiyor. Bendeniz bunun müzakere olunmasını 
rica ediyorum. 

REİS — PJsas mesele hakkında bir mütalâ
anız var mı? Beyanatınız bu mesele ile alâkadar 
değildir. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Taksitle
rin teciline lüzum kalmadı deniyor, halbuki bir
çok yerlerde taksitler tecil olunmamış, malları 
alınmış, bedelleri verilmemiştir. Ya tecil etmek 
lâzımgelir, bilâfaiz, yahut da borçlarına mahsub-
etmek lâzımgelir. 

REtS — Efendim; müzakereyi kâfi gören
ler lütfen el kaldırsın. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Rek 
Bey, mesele daha tavazzuh etmedi. 

HÜSEYİN AVNt B. (Erzurum) — Efen-
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dim bu mesele, ahvali harbiye dolayısiyle aşar 
mültezimleri ellerindeki zahireyi satıp da bede-
len tesviyede bulunmamışlardır. Zahirelerini 
satmak için bir müddet talebediyorlardı. O da 
hükümetin teklifi veçhile üç aydır. Halbuki bu 
lâyihai kanuniye Muvazenei Maliye Encümeni
ne geldiği zaman o üç ay da bitmiştir. Biz onu 
dört aya iblâğ ettik. Yani maksat hâsıl olmuş
tur. Mültezimler istediği mühleti almıştır. Hat
tâ altı ay geçmiştir, onlar da tesviyei deyn et
mişlerdir. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğıul) '— Tes
viyei deyn edemeyip'de emvali haczedilen mül
tezimler ne olacak? 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Bu iste
nilen müddet ellerinde bulunan zahireyi satmak 
için bir müddettir. Kendilerine üç ay mühlet 
verilmiştir. Yani mazbatanın meali bundan iba
rettir. O müddet de mürur etmiştir. Muvazenei 
Maliye Encümeni hükümetin bunda idareten bir 
şey yapmasını teklif ediyorlar. Aradan altı ay 
geçmiştir. Binaenaleyh müzakeresine mahal 
kalmamıştır. Onu hükümet başka suretle ara
sın. 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Bendeniz Muva
zenei Maliye Encümeninde bulunduğum için 
arz edeyim : Arkadaşlarımızdan mazbata muhar
riri ile reisimiz burada yoktur. Bu mazbata Mu
vazenei Maliye Encümeninde müzakere edilmiş
tir. Fakat zaman mürur etmiş. Mültezimin arzu 
ettiği tecil müddeti geçmiş bile. Şimdi bundan 
dolayı Muvazenei Maliye Encümeni bunun mü
zakeresine mahal olmadığına kaanidir ve bunun 
Heyeti Vekileye havalesini istemişlerdir. Mül
tezimler istiyor ki, üç ay verdiler, üç ay daha 
alalım. Halbuki üç ay da geçmiş, altı ay da geç
miş 1337 senesi de geçiyor. Binaenaleyh 1338 
senesi geliyor. Nasıl olurda bu teklif müzakere 
edilir? Müzakeresine mahal kalmamıştır. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Efendim müzakere 
etmekte olduğumuz mesele vaktiyle Meclisi Âli
nizde müzakere edilip çıkmış olsaydı mültezimle
rin bundan istifade edeceği muhakkak idi. Bi
naenaleyh; müddet geçmiştir. Bu emri vâki kar
şısında bu kanunu kabul etmiyelim. Müzakere et-
miyelim, demekle bunda bendeniz mültezimlere 
zarar tasavvur ediyorum. Hükümet bunun teci
lini teklif etmiş, eğer Meclisi Âli bu kanunu ka
bul edip de ortaya koysa idi, bu geçen müddet 
için mültezimler başka suretle tazyik edilmez ve 
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ellerinde bulunan malları belki hiç olmazsa hac
zedilip satılmazdı. Henüz ellerindeki erzakı sa
tılmamış olupta düyunatım tesviye etmemiş olan
ların emval ve eşyası üzerine Hükümet haciz vaz'-
etmiş, bu suretle mahkemelerde uğraşmış mülte
zimler var. Bu Tecil Kanununu Heyeti Celileniz 
kabul ederse hiç olmazsa mültezimler bu geçen 
beş altı aylık faizinden kurtulur ve ondan istifa
de ederler ve bu suretle mazharı adalet olmuş 
olurlar Binaenaleyh bu kanunu böyle, vakit geç
miştir diyerek reddetmek doğru değildir. Kabul 
ederseniz menfaat mültezimler içindir. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Efendim 
müsaade buyurunuz Kavanini Maliye Encümeni 
bu mültezimlerin menfaati için dört ay müsaade 
etmiştir. Eğer müsaade edilirse Kavanini Maliye
nin teklifi kabul buyurulsun. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Bendeniz Ka
vanini Maliye Encümeni mazbatası ile Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası arasında bir parça 
mübayenet görüyorum. Ferid Beyin izahatı Mu
vazenei Maliye Encümeninin mazbatasını teyit edi
yor ve diyor ki : İstilâya uğrıyan memleketlerde 
bulunan mültezimlerin düyununu tecil tensibedil-
di ve bu suretle teklifi kanunide bulunuldu. Hal
buki Kavanini Maliye Encümeni ahvali harbiye 
dolayısiyle, gerek istilâya mâruz olan memleket
ler olsun ve gerek dahilî memlekette olsun vesai
ti nakliyenin fıkdanı ve malî piyasanın zaruri ola
rak mevcudolmaması dolayısiyle zararı melhuz 
olan mültezimlere bir fırsat vermek ve zahireyi 
mümkün olan vesaitle nakledilmek için üç ay 
mühlet verilmiştir: Bu nakli temin edebilmek 
için zannederim verilen mühlet hatırımda kaldı
ğına göre Nisandan Hazirana veya Temmuza ka
dar olacaktı. Kavanini Maliye Encümeninin maz
batasında isabet olduğuna kaaniim. Bu, İkinci 
İnönü muharebesiyle istilâya uğrıyan memleket
ler mültezimlerine dair değil, umumi idi. İhti
mal ki, istilâya uğrıyan memleketler için de bu 
hususun sebebi umumuna şâmil olamadığından, 
her yerde mültezim bulunduğundan ve zahire 
fiyatı her yerde muhtelif olduğundan umuma 
bu mühlet verilmişti. Fakat bununla âdeta mül
tezimlerin mahdut, muayyen aylarda istifadesi 
düşünülürdü. Mültezimler mallarını Nisan, Ma
yıs, Haziran, Temmuz, bu aylarda satabilecek 
ve bu zamanda istifade edebilecek, bu müddet 
zarfında ne suretle kaçırabileeekse hepsi bu idi. 
Halbuki nazarı itibara alman hesap da kalma-
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mıştır. Mültezimlerin istifadeleri bugün yoktur. j 
Borçlarını haczen veya bedelen veya nakden 
tesviye etmişlerdir. Böyle manasız ve maksatsız 
ve kısmı küllisi tecil edilmiş aşardan dolayı 
borcunu ifa edemiyen mültezimlerin bundan is
tifade edemiyeceği şüphesiz. Mahallinde bulu
nan mültezimlere şâmil olacak mı? Şüphesiz ol- ı 
mıyacaktır. Şu halde bunlar, yani borcunu ifa 
edenler istifade etmesin; bu gayet mânâsız olur. 
Kanunun zarar ise de, kâr ise de ayni hüküm 
ve tesiri ifa etmesi lâzımdır. Zaten bunun za
manı geçmiştir. Müzakeresi abestir. Bunu ge
çelim. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Efendim, me
sele her halde tecil teklifi kanunisinin müzake
resine devam edilip edilmemesinden çıkmıştır. 
Buyurdukları gibi, tecil müddeti mürur etmiş 
ve bu suretle bu teklifi kanuniden istifade et
mek zamanı geçmiştir, deniyor. Fakat arkadaş
larımın dediği gibi ne müddetin mürur etmiş ol
ması ve ne de bu müddet mürur ettiği halde 
haczedilmiş maldan mütaahhit ve mültezimle
rin borçları tamamiyle tesviye edildiğine biz 
tamamiyle vâkıf olmadığımızdan hemen reddet
memiz doğru olamaz. Acaba mültezimler tama
men borçlarını vermiş midir, malları haczedil
miş midir ve bu işler bitmiş midir? Binaenaleyh 
bütün bu meçhulât karşısında hiç olmazsa aha
linin hukukunu muhafaza etmek imkânını gö
zetmek zaruridir. Şu halde varidi hatır olan şey, 
mademki, Hükümet doğrudan doğruya yapamı
yor, Meclisin bir kararı kanunisini arıyor, şu 
halde zammedilmesi lâzımgelen faizleri de ifa 
edemiyor. Bu faizlerin ahali ve mültezimler 
üzerinde olduğunu bilmiyoruz. Mademki öyle
dir, hiç olmazsa yapacağımız şey faizlerin affı 
ile mültezimleri zulümden, gadirden kurtarmış 
oluruz. Bunun için bu teklifi kanuninin o şekil
de tadili lâzımgelir. 

Teklifin bu tarzda tadili için Hükümete ia
desini teklif ederim. 

MUSA KÂZIM E l (Konya) — Efendim, 
teklif ne borcun affı, ne de faizin alınmaması 
suretiyle mültezimlerin" mağduriyetten vikaye
dir. Esasen mültezimlerin istedikleri vakitten 
istifade etmektir. Mesele vakittir. Tecil ve ta
cil hususunda zaman kalmamıştır. Borcun affı
na dair bir kanun değildir. Mesele vakittedir, 
vakit de geçmiştir, I 
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REİS — Efendim, umumi müzakereyi kâfi 

görenler lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi gö
rüldü. 

Şimdi iki fikir mevcuttur. Biri, Muvazenei 
Maliye Encümeninin teklifi veçhile taksit za
manının hulul ve taksit müddetleri mürur etti
ğinden ve tecil müddeti geçmiş olduğundan ka
nunun müzakeresine mahal yoktur, Hükümete 
iade edilmelidir. 

Diğer bin kısmı da kanunu müzakere ede
lim. Tashihen, tebdilen iade edelim. Evvelâ maz
batayı reyi âlinize arz edeceğim. Kavanini Ma
liye Encümeni mazbatasını kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Kabul edildi. Şu halde 
müzakereye mahal kalmadı. (Anlaşılmadı, ses
leri) Efendim. Muvazenei Maliye Encümeninin 
mazbatasını reyi âlinize vaz:ettim, kabul etti
niz. (Kavanini Maliye Encümeninin mazbata-
smv reye koydunuz, sesleri) Efendim, müsaade 
buyurunuz tekrar reyinize arz edeceğim. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Hayır, 
efendim, kesbi katiyet etmiştir. 

ÎİEÎS — Müsaade buyurunuz, tekrar arz edi
yorum. 

Muvazenei Maliye Encümeninin mazbatasını 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Efen
dim, ekseriyetle Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası kabul edildi. 

6'. —Çorum Mebusu Ferid Bey ve rüfeka-
sının, Ankara Valii sabıkı Reşid Beyin ailesine 
maaş bağlanmasına dair kanun teklifi ve Lâyiha 
Encümeni mazbatası (2/309) 

. REÎS — Müntehir Reşid Beyin ailesine maaş 
tahsisi hakkındaki teklifi kanuninin şayanı mü
zakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazba
tasını Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye 
encümenlerine havale ediyoruz. 

Efendim, mezuniyete mütaallik Divanı Ri
yaset kararları vardır. 

2. - AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Kastamonu Mebusu Doktor Suad Beyin 
tecavüz ettirdiği müddetin mezuniyetten sayıl
masına dair Divanı Riyaset kararı 

Heyeti Umumiyeye 
Bir hafta mezuniyetle 9 . .VIII . 1337 tari

hinde infikâk etmiş ve mezuniyeti 17 . VIII . 
1337 tarihinde hitam bulmuş olan Kastamonu 
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Mebusu Suad Beyin duçar olduğu rahatsızlık 
hasebiyle bir buçuk mah müddetle mezun addi-
ne mütedair telgrafnamesi ve merbutu tabib ra
poru Divanı Riyasetin 24 . IX . 1337 tarihli 
onuncu içtimamda tezekkür olunmuş ve tabib 
raporuna nazaran mumaileyhin zatülcenıbi müz
minin yeni bir nüksü ile mustarib olduğu ve bu 
sebeple muhtacı istirahat ve tedavi bulunduğu 
anlaşılarak 18 Ağustos 1337 tarihinden itibaren 
bir buçuk mah müddetle mezun addi karargir 
olmuş olmakla keyfiyet Heyeti Umumiyenin na
zarı tasvibine arz olunur efendim, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisisanisi 
Dr. Adnan 

REİS — Efendim Suad Bey arkadaşımız kes-
bi afiyet ederek Meclise iştirak etmiştir. Bu me
zuniyet yalnız geçirmiş eMuğu zamana ait kala
caktır. Reyi âlinize arz ediyorum. Divanın jt-eu-
f-ibi mucibince geçen zamana ait mezuniyeti ka
bul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul olun
muştur, efendim. 

2. — Diyarbekir Mebusu Kadri Beyin, tecavüz 
ettirdiği müddetin mezuniyetinden sayılmasına 
dair Divanı Riyaset karart 

Heyeti Umumiyeye 
Validesinin duçar olduğu araba kazasına 

mebni Heyeti Umumiye karariyle ve on beş gün 
mezuniyetle 1 Ağustos 1337 tarihinde Kayseri'-
ye azimet etmiş ve mezuniyeti 15 Ağustos 1337 
tarihinde hitam bulduğu halde Talaş ile Kayse
ri arasında maraz kaldığı araba kazası ve Mec
lise berayi iltihak HSmmetdede'ye kadar geldiği 
halde yolun emniyetsizliği yüzünden Kayseri'de 
kaldığından ve refikasına ameliyatı tıbbiye ie-
rasi mecburiyetinden dolayı Meclise 26 gün te
cavüzü müddetle iltihak ettiğinden mezuniyeti 
hakkında bir karar ittihazına dair Diyarbekir 
Mebusu Kadri Beyin takriri Divanı Riyasetin 
24 Eylül 1337 tarihli onuncu içtimamda tetkik 
olunmuş ve mumaileyhin balâda muharrer ma
zeretleri dolayısiyle tecavüz ettirdiği mezkûr 26 
günün sene zarfındaki mezuniyetine mahsubedil-
mesine karar verilmiş olmakla keyfiyet Heyeti 
Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur efen
dim. Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Reisisanisi 
Dr. Adnan 
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REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kal

dırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

3. — Mebuslardan bâzılarına izin verilmesin?, 
dair Divanı Riyaset kararı 

Heyeti Umumiyeye 
Kış mevsiminde dairei intihabiyelerine gitmek 

imkânı olmadığı ve rahatsız bulunduğu cihetle 
mezuniyet talebeden âtide isimleri muharrer ze
vata nisalarında gösterildiği miktarda mezuni
yet itası Divanı Riyasetin 24 Eylül 1337 tarihli 
Onuncu içtimamda karargir olmakla keyfiyet 
Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur 
efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisisanisi 
Dr. Adnan 

RElS — Efendim birer birer reyi âlinize arz 
ediyorum. 

Hacı Hayalî Efendi (Urfa), dört ay, kabul 
•edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

Hamdi Efendi (Gene), üç ay, kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Bozan Bey (Urfa), »dört ay, kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Hakkı Bey (Van), dört ay, kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Süleyman Sudi Bey (Bayezid), dört ay, ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kalbııî 
edilmiştir. 

Hacı Mehmed Bey (Bayezid), dört ay, kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

Abdürrahman Lâmi Efendi (G-azianteb), el
li bir gün, kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

Mustafa Bey (Antalya), üç ay, kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Ka'hul edilmiştir. 

Abdullah Efendi (Bolu), bir ay, kabul eden
ler lütfen 'ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Nafiz Bey (Canik), bir 'buçuk ay, kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

Tahir Efendi (İsparta), bir ay, kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Bu müd
det malûmuâliniz kanunen üç aydır. Ne için Di
vanı Riyaset bunu temdidediyorl Malûmuâlileri 
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azimet Ye avdet dâhil değildir. Dört ay yap
makta mâna nedir? 

REİS — Efendini! Mezuniyet hakkındaki 
Divan kararları Ibilâmüzakere kabul v.eya redde
dilir. Yalnız mesele tenevvür etmek için Heyeti 
Celilenize Divanın noktai nazarını izah edeyim. 
Esasen üç ay nısıf tahsisattan istifade edecek
tir. Fazlası için tahsisat almaz. Bu zevatın iste
dikleri mezuniyetle dairei intihabiyelerine av
det edecekleri zaman Şubat ve Mart ayları na
zarı dikkate alınarak ve o zaman avdetteki im
kânsızlık da teemmül edilerek kendilerinin bu 
husustaki taleplerinin tervicini istilzam etti
ril- surette böyle karar verilmiştir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisari Sahib) 
—• Umumiyet itibariyle Divanı Riyasetten sual 
soruyorum. İsteyen istediği gibi gidip geli
yor, geldikten sonra tasvip için bizden izin 
alıyorlar. 

REÎS — Söz vermiyorum efendim. 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Divanı 

Riyaset tenkidden münezzeh midir? 

4. — TEKLİFLER 

1. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
İmhayı şekavet kanan teklifi (2/353) 

REİS — Süleyman Sırrı Beyin imhayı eş
kıya hakkındaki lâyihai kanuniyesini Lâyiha 
Encümenine gönderiyoruz. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) —Nedir 
o imhayı eşkiya teklifi, okunsun anlamadık? 

REİS — Encümenden geldikten sonra efen
dim. 

7. —• Adana mıntakası İstiklâl Mahkemesin
ce mahkûm edilmiş olan Pozantı Jandarma Mer
kez Bölük Kumandam Mehmed Emin Efendinin 
arzuhaline dair Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Pozantı Merkez Bölük Kumandanı 
Mehmed Emin Efendinin istidasına dair Adli
ye Encümeni mazbatası vardır. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Pozantı Merkez Bölük Kumandanı Mehmed 

Emin Efendinin iş bu istida ve merbutatı mü
talâa kılındı. Münderecatı jandarma nefera-
tmı hidematı hususiyesinde istihdam eyle
mek maddesinden Adana mıntakası İstiklâl 
Mahkemesi tarfından hilafı salahiyet kencüsi-
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nin mahkûm edildiğinden hukukunun muhafazası 
istirhamından ibarettir. Keyfiyet âriz ve amik 
müzakere edildi. İstiklâl mahakiminin sureti 
teşekkülüne dair olan kanun münderecatına 
nazaran mahakimi müşarünileyhimin hükümleri 
katî ve gayrikabili tetkik olunduğundan encü-
menimizce bu bapta tetkikat icrası salâhiyet
ten hariç görülmüş aneak İstiklâl mahkemeleri
nin hududu salâhiyetlerini tecavüz eyledikleri
ne dair şikâyeti tevali -eylemekte olmasına 
mebni bu baptaki kanunun tefsiri suretiyle 
vazife ve salâhiyetlerinin tâyin ve tahdidine 
dair mukaddema tanzim ve Heyeti Umumiyeye 
takdjm kılınan Adliye Encümeni mazbatasının 
bir an evvel müzakeresiyle intacından sonra hi
lafı salâhiyet verilmiş hükümler hakkında da bir 
karar ittihazı hususunda Heyeti Umumiyeye arzı 
bilittifak karargir olmuştur. 

Adliye Encümeni 
Reisi Mazbata Muharriri 

Karahisari Sahib Canik 
Mehmed Şükrü Nafiz 

Kâtip kza, 
Sinob 

Mehmed Şevket 
Âza Aza 

Sinob Konya 
Hakkı Hami Musa Kâzım 

REİS — Efendim, müsaade buyurulürsa maz
batada merbut olan teklif ile ruznameye ithal 
edelim. Mazbatada Adliye" Encümeninin mevzuu -
bahsettiği şey ile tevhiden ruznameye ithalini ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ruznameye 
ithal edilmiştir. 

5. — TEZKERELER 
1. — Garp Cephesindeki muharebatta feda

kârlık göstermiş olan 129 zatın Türkiye Büyük 
Millet Meclisi takdirnamesiyle taltif edilmelerine 
dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti ve Başkuman
danlık tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Garp Cephesinde cereyan eden muharebat - es

nasında ateş altında fedakârlık göstermiş olan 
129 zatın künye defteri leffen takdim kılınmış
tır. Müşar ve mumaileyhimin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi takdirnamesiyle usulü taltif hak
kındaki kanun ahkâmına tevfikan birinci defa 
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olarak takdirname ile taltifleri için muktazi mu- I 
amelenin ifa buyurulmasmı rica eylerim efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisi 

Başkumandan 
Mustafa Kemal 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
REÎS — Efendim! Defteri okuyup birden re

yinize arz etmek vardır, bir de her künye okun
dukça ayrı, yarı karar ittihaz etmek vardır. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahıb) — 
îlk önce Müdafaai Milliye Encümenine havale 
etmek lâzımgelir. Orası tetkik etsin, ondan son-
ra müzakere ederiz. 

REÎS — Şimdi bir teklif karşısındayız. Bâzı 
rüfeka; defter burada tetkik edildikten sonra 
kabul edilsin, diyor. Diğer bir kısım arkadaşlar ; 
encümene havalesini istiyor. Şimdi encümene ha- j 
vale etmek veya burada ittihazı karar etmek hu
susunda söz istiyenlere söz vereyim. j 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Efendim! | 
Bendeniz esas itibariyle Büyük Millet Mecli- j 
sinin umumi olan takdirinin alelade terfi gi
bi herkesin yapabileceği bir şeyin fevkinde 
olduğunu vaktiyle arz etmiştim. Bu iddianın i 
bir şahidi bugün tecelli ediyor. Bunu Müdafaai i 
Milliye Encümenine verirseniz biz ne diyebili
riz. Ve kimlerin unutulmuş olduğunu nere
den bileceğiz? Binaenaleyh encümen bunun üze
rinde hakkı takdirini istimal edemez : Etmek 
için birçok şey bilmelidir. Şayet bu işi Mec-
lisi Millî üzerine alarak birer birer isimler j 
üzerinde durarak takdir edecekse bu heyetin | 
bileceği iştir. Ben kimsenin fikrine d&hletmtek j 
istemem. Bendenizce bu işi doğrudan doğru- ' 
ya mesul olan zata tevdi etmek lâzımdır, en ! 
muvafıkı budur. Bilâmünakaşa defteri Başku- j 
mandanlığa göndermediler. Mesuliyet ve ade-
mimesuliyeti kendilerine aittir. j 

HAKKI HÂMt B. (Sinob) — Bendeniz de j 
Salâhaddin Beyin fikrine iştirak ediyorum. 
Bunun için en doğru yapılacak şey, esami 
okunduktan sonra heyeti umumiyesini alelusul 
kabul «tmetken ibarettir. Çünkü elde sicil j 
yoktur. I 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Milleti îslâmiye-
yi kurtarmak için fedayı can eden ordumuzun 
efrat ve zâbitanından hizmetleri sebk eden-
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lerden şayanı takdir olanlara takdirname ve
rilmesi teklif ediliyor. Heyeti Celilenin tanzim 
ettiği kanunla bu salâhiyet Başkumandana ve
rilmiştir. Eğer Meclisi Âli, bu takdiri biz ya
pacağız derse hiçbiri şey bilmiyerek yapmış 
olur. Bu meçhuliyete lüzum yoktur. Onun 
için bu kahramanların isimleri zabta geçmek 
ve gazete ile neşredilmek üzere bir kere okun
sun bunu bendeniz teklif ediyorum. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim ordunun 
başkumandanından dümen neferine varıncaya 
İcada t* takdir olunmıyacak bir fert yoktur. Ben 
kendi hesabıma hepsini takdir ederim. Müfid 
Efendi şayanı takdir olanlar diyor. Hayır, efen
diler! Şayanı takdir olmıyan yoktur. Cümlesi 
şayanı takdirdir. Yalnız fevkalâde kaydı var
dır. Yaptığımız kanunda da böyledir. Fevkalâ
de yararlık gösterenler, öyle demelidir. Yoksa 
şayanı takdir olmadık hiçbir fert yoktur. (Al
kışlar) 

REÎS —- Defterin okunmasını kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 

Şimdi, isimleri birer reyinize arz etmek var. 
(Hayır, hayır, sesleri) Veyahut isimleri okun
duktan sonra defterin heyeti mecmuasını bir
den reyinize vaz'etmek var. îkinci şıkkı kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 

Defterdeki isimleri okuyoruz: 
Fevzi Paşa, îsmet Paşa, Mülâzimievvel Meh

med Nazmi Efendi (Tarsus), Kaymakam Timur 
Ali Bey (Yenişehir), Kaymakam Kâmil Bey 
(Trabzon), Kaymakam Mehmed Fehmi Bey 
(Sofya), Binbaşı Nazmi Bey (Üsküdar), Yüzba
şı Mustafa Refik Efendi (Harput), Yüzbaşı 
Ahmed Fevzi Efendi (Sivas), Mülâzimievvel 
Hasan Niyazi Efendi (Selanik), Mülâzimievvel 
Mustafa Efendi (Erzincan), Mülâzimievvel ib
rahim Efendi (Ortaköy), Mülâzimievvel Ömer 
Lûtfi Efendi (Dersaadet), Mülâzimievvel Meh
med Fehmi Efendi (Dersaadet), Yüzbaşı îsmail 
Efendi (Çerkeş), Yüzbaşı Muharrem Efendi (Di-
metoka), Binbaşı Hasan Basri Bey (Dersaadet), 
Yüzbaşı Ahmed Fikri Efendi (Sivas), Tabib 
Kıdemli Yüzbaşı Saim Efendi, Yüzbaşı Faik 
Efendi (Erzurum), Yüzbaşı Bahaeddm Efendi 
(Şehzadebaşı), Erkânıharb Kaymakamı Derviş 
Bey (Yeniceivardar), Miralay Mehmed Hayri 
Bey (Bursa), Yüzbaşı Faruk Efendi (Keçeci* 
ler), Yüzbaşı Kâmil Efendi (Sürmene),'Yüzbaşı 
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İsmail Hakkı Efendi (Karacaahmed), Kayma
kam Hulusi Bey (İstanbul), Erkânıharb Binba
şı Hüseyin Rahmi Bey (Babaeski), Mülâzimiev
vel Mehmed Muzaffer Efendi (Erzurum), Mü
lâzimievvel Hüseyin Avni Efendi (Sivas), Mü
lâzimievvel Ömer Lûtfi Efendi (Çorum), Mülâ
zimisani Mehmed Kâzım Efendi (Kütahya), Mü
lâzimisani Mustafa Fevzi Efendi (İsparta), Mü
lâzimisani Şerafeddin Efendi (Demirci), Mülâ
zimisani Halid Ziya Efendi (Gelibolu), Mülâzimi
sani Salih Efendi (Kayseri), Mülâzimisani Bekir 
Efendi *(Zile), Mülâzimisani Mustafa Ziya Efen 
di (Bursa), Mülâzimisani Rifat Efendi (Mar
din), Mülâzimisani Ali Efendi (Nevşehir), Mü
lâzimisani Galib Efendi (Birecik), Mülâzimisani 
Nusret Efendi (Humus), Zâbitvekili Kemali 
Efendi (Adana), Yüzbaşı Mustafa Efendi (Ci
hangir), Yüzbaşı Rakım E l (Ortaköy), Yüzbaşı 
Aşır Efendi, Yüzbaşı Şükrü Efendi (Kırım), 
Yüzbaşı Refik Efendi (izmir), Yüzbaşı Sami 
Efendi (Erzurum), Yüzbaşı Kemal Efendi (Se
lanik), Yüzbaşı Ali Rıza Efendi (Van), Mülâ
zimievvel Remzi Efendi (Ayazma), Mülâzimi
evvel Faruk Efendi (Dersaadet), Binbaşı Hüs
nü Bey (Köprülü), Binbaşı Hamdı Bey (Si-
nob), Binbaşı Osman Zeki Bey (Trabzon), Bin
başı Nusret Bey (Erzurum), Yüzbaşı Şemseddin 
Efendi (Bitlis), Yüzbaşı Halid Rifat Efendi 
(Sivas), Yüzbaşı Bekir Sıdkı Efendi (Tophane), 
Yüzbaşı Yusuf Kenan Efendi (Üsküdar), Yüz
başı Ahmed Refik Efendi (Van), Mülâzimiev
vel Salâhaddin Efendi (Manastır), Mülâzimiev
vel Mehmed Şevki Efendi (Erzincan), Mülâzi
mievvel Nazmi Efendi (Akşehir), Mülâzimiev
vel Ferid Efendi (Ankara), Mülâzimisani Ha
san Fehmi Efendi (Usküp), Mülâzimisani Rifat 
Efendi (Trabzon), Binbaşı Mustafa Bey (ine
bolu), Yüzbaşı Süleyman Sırrı Efendi (Kozan), 
Yüzbaşı Hilmi Efendi (Girid), Mülâzimievvel 
Vehbi Efendi (Erzurum), Mülâzimievvel Sabri 
Efendi (Kastamonu), Kaymakam Sabit Bey 
(Çarşamba), Yüzbaşı Ali Efeûdi (Yedikule), 
Yüzbaşı Necib Efendi (Ermenak), Yüzbaşı Zi
ya Efendi (Edirne), Yüzbaşı Hasan Efendi 
(Kastamonu), Yüzbaşı Said Efendi (Sivas), Yüz
başı Nuri Efendi (Dimetoka), Yüzbaşı Necati 
Efendi (Kirmastı), Yüzbaşı Haki Efendi (Van), 
Yüzbaşı Nusret Efendi (Karahisarı Şarki), Yüz
başı İbrahim Hakkı Efendi (Erzurum), Mülâ-
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zimievvel Fehmi Efendi (Manastır), Mülâzimi
evvel Hasan Basri Efendi (Dersaadet), Mülâzi-
mi evvel Salih Semi Efendi (Üsküdar), Mülâzi
mievvel Akif Efendi (Van), Mülâzimievvel Hü
seyin Hüsnü Efendi (Dağistan), Mülâzimisani 
Muhsin Efendi (Bursa), Mülâzimisani Mustafa 
Efendi (Bursa), Mülâzimisani Hikmet Efendi 
(Bilecik), Mülâzimisani Naci Efendi (Dersaa
det), Mülâzimisani Hasan Efendi (Trabzon), 
Mülâzimisani Tahsin Efendi (Söğüd), Mülâzi
misani Emin Efendi (Trablusgarb), Mülâzimi
sani Ruhi Efendi (Dersaadet), Mülâzimisani 
Azmi Efendi (Şehremini), Kaymakam Zeki 
Bey (Selanik), Miralay Halid Bey (Beşiktaş), 
Yüzbaşı Tahsin Efendi (Cesrimustaf apaşa), 
Binbaşı Salih Zeki Bey (Manastır), Binbaşı isma
il Hakkı Bey (Kılmçali),) Binbaşı Rasim Efendi 
(Cumaibalâ), Binbaşı Refet Bey (Selanik), Yüz
başı Hacı Nuri Efendi (Kayseri), Yüzbaşı Cemil 
Efendi (Dersaadet), Yüzbaşı Hilmi Efendi 
(Çemişkezek), Yüzbaşı Niyazi Efendi (izmir), 
Mülâzimievvel Süleyman Sami Efendi (Yozgad), 
Mülâzimievvel Edhem Pertev Efendi (Afyon Ka-
rahisar), Mülâzimievvel Hasan Fehmi Efendi 
(Gerede), Mülâzimievvel Abdülkerim Efendi 
(Debreibalâ), ismail Hakkı Efendi (Yalvaç), 
Mülâzimisani Abdülkadir Efendi (Gümüşhacı
köy), Mülâzimisani Vahdeddin Efendi (Dersa
adet), Mülâzimisani Hasan Basri Efendi (Der
saadet), Mülâzimisani Alâeddin Efendi (Bile
cik), Kamacı Ustası Abdurrahman Efendi (Kü-
çükçekmece), Tayyereci yüzbaşı Fâzıl Efendi (Iş-
kodra), Tayyareci Mülâzimisani Hamdi Efendi 
(Karahisar), Tayyareci Mülâzimisani Veci-
hi Efendi (Dersaadet), Tayyare makinisti is
mail Efendi (Dersaadet), Yüzbaşı Hasan Efen
di (Diyarbekir), Yüzbaşı Fikret Efendi (iz
mir), Miralay izzettin Bey (Yanya), Miralay 
Kemaleddin Sami Bey (Sinob), 

RElS—• Efendim, yine bu hususa ait bir tez
kere vardır. 

GAZI MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — 
Efendim bu defterden hariç değildir. Defte
rin nihayetinde onlara dair de izahat vardır. 

VEHBÎ E l (Konya) — Reis Bey! Bir iki 
kelime söylemekliğiıne müsaade edermisiniz ? 

Efendim! Bu yapmış olduğumuz kanunla 
teyidedilen bir meseledir. Binaenaleyh bu da 
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aynen zabıt ceridesine geçsin ve gazetelerle de 
neşredilsin. 

REİS —• Zaten zabıt ceridelerine geçecek
tik 

GAZI MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — 
Efendim, Heyeti Celileniz tarafından takdir
name ile taltif olunması tensip buyrulaeak ze
vatın isimlerini okumak da ayrıca bir taltif ma-
kanundadır. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Cümlesi şayanı tak
dirdir, okunmasına lüzum yoktur. 

REİS — Efendim Heyeti Mecmuasının tal
tifini tensip buyuranlar ellerini kaldırsın. Ka
bul edildi. 

3. — LAYİHALAR 

1. — Taklibi Hükümet maddesinden dolayı 
Ankara İstiklâl Mahkemesince 9 Mayıs 1337 ta
rihinde mahkûm edilenlerin bakıyei müddeti ce-
zaiyelerinin affına dair kanun lâyihası 

REİS — Efendim, şimdi Heyeti Vekileden 
bir teklifi kanuni geldi. Evvelâ bunun müsta
celiyetini kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın efendim. Kabul edilmiştir. 

Efendim! Şimdi Heyeti Celilenizce bunun 
ruznameye ithal edilmesi veya encümene hava
lesi kalıyor. Ruznameye alınmasını kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Ruznameye alın
mıştır. Müzakere edeceğiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
Celilesine 

28 . IX . 1337 taklibi Hükümet maddesinden 
dolayı Ankara İstiklâl Mahkemesince 1 Rama
zan 1339 ve 9 Mayıs 1337 tarihinde derecatı 
muhtelifeden ceza ile mahkûm edilen Nâzım ve 
Salih ve Ziynetullah Nuşirevan ve Abdülkadir 
ve Hilmi ve Ahmed ve Nizameddin ve Behram 
Lûtfi ve Mustafa Nuri Bey ve Efendilerin afla
rını tazammun eden teklifi kanuninin Meclisi 
Âliye arzı icra Vekilleri Heyetinin 28 . IX . 
1337 tarihli içtimaında tensibedilmekle kabul 
edilen lâyihai kanuniye rapten takdim kılın
mıştır. ifayı muktazasiyle neticesinin işarına 
müsaade buyurulmasmı rica ederim, efendim. 

îcra Vekilleri Heyeti Reisi Vekili ve 
Müdafaa Milliye Vekili 

Fevzi 
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Taklibi Hükümet maddesinden dolayı Ankara 
istiklâl Mahkemesince 9 Mayıs 1337 tarihinde 
mahkûm edilenlerin bakıyei müddeti cezaiyele-

rinin affına dair Kanun 

MADDE 1. — Taklibi Hükümet maddesin
den dolayı Ankara* İstiklâl Mahkemesince 15 
sene kürek cezasına mahkûm edilen Tokad Me
busu sabıkı Nâzım ve Baytar Binbaşıı sabıkı Sa
lih ve Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti me
murini sabıkasından Ziynetullah Nuşirevan ve 
üçer seneye mahkûm Emek gazetesi Müdürü 
Abdülkadir ve tüccardan Hilmi ve bakkal Ah
med ve Sivrihisar İdadi Müdürü sabıkı Behram 
Lûtfi ve gazete muharrirlerinden Mustafa Nuri 
ve sekiz seneye mahkûm gazete muharrirlerin
den Nizameddin Bey ve efendilerin bakıyei müd
deti cezaiyeleri affedilmiştir. 

REÎS — Birinci madde hakkında söz isti-
yen var mı? (Hayır, hayır, sesleri) Birinci mad
de hakkında söz alan yok tadihıame de yok... 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim, rica ede
rim, fikrinize muhalif bir şey söyliyecek deği
lim, ben affa muhalefet edecek değilim. Efen-
dim, fırsattan istifade edeceğim. Bu defterde 
isimleri okunan efendiler, hepsi memurdur. 
Şimdiye kadar ahaliyi affetmek zamanı gelme
di mi? Konya'da ahali hâlâ asılacak mı? Ahaliye 
af yok mu? Şu sözü söylemek için buraya gel
dim. 

GAZİ MUSTAFA (KEMAL Pş. (Ankara) 
— Konya ahalisinin affı zamanı da gelecektir 
zannederim. Henüz o zamanın gelmiş olduğu ka
naatinde değilim. Onun zamanı da gelecektir. 

REÎS — Efendim birinci madde hakkında 
söz alan yok, tadilname yok, o halde reyi âlinize 
vaz'ediyorum. Birinci maddeyi kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — îşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

REÎS — İkinci maddeyi kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — îşbu kanunun icrasına Adliye 
ve Dahiliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti mecmuasını kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Kanun heyeti mecmuasiyle kabul edildi. 
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4. — Denizli Mebusu Hakkı Behic Beyin has

talığına binaen mezun addedilmesine dair Diva
nı Riyaset kararı. 

REÎS — Denizli Mebusu Hakkı Behic Bey 
hakkında Divanı Riyaset kararı var : 

Heyeti Umumiyeye 
Denizli Mebusu Hakkı Behic Beyin altı ay

dan beri tahtı tedavide olduğuna ve sellürrenin 
ilk devrei afatı ile musab ve hezal ve zaafı asa
biye şiddetle müptelâ olduğu cihetle istirahatı 
mutlaka ile altı ay daha tedaviye muhtaç bulun
duğuna dair etibba rapora Divanı Riyasetin 
7 . IX . 1337 tarihli dokuzuncu içtimamda tezek
kür edilmiş ve miri mumaileyhin altı aydan beri 
tahtı tedavide olduğunu ve esbab ve itizarı mes-
rude dolayısiyle altı ay daha muhtacı tedavi bu
lunduğunu mübeyyin rapor muhteviyatının ka
bulü ile şimdiye kadar geçen müddetin mezun 
addi ve 1 Temmuz 1337 tarihinden itibaren de 
1338 senesi Şubat ayı gayesine kadar mezuniyeti 
karargir olmuş olmakla keyfiyet Heyeti Umu-
miyenin nazarı tasvibine arz olunur efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisisanisi 
Dr. Adnan 

Denizli Mebusu Hakkı Behiç Bey, altı aydan 
beri tahtı tedavimizdedir. Sellürrienin ilk devrei 
afatı ile musab olduğu gibi hezal ve zaafı asabi
ye şiddetle müptelâ olduğunu ve istirahati mut
laka ile altı ay müddet daha tedavi edilmesi lâ-
zımgeldiğini mübeyyin işbu rapor ita olunmuş
tur. 

Bayezid Mebusu 
Dr. Refik 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) — 
Geçmiş günler mi? 

REÎS — Efendim mezuniyet meselesidir, bi-
lâmüzakere reye vaz'edilir^ kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın efendim, ekseriyetle kabul | 
edilmiştir. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Nerede efendim 
para. 

2. — Sakarya Muharebesinde fedakârlık gös
teren 234 zatın İstiklâl Madaİyasîyle taltiflerin^ 
dair İcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi. 
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T. B. M. M. Riyaseti CeHlesine 

Sakarya Muharebesinde ibrazı fedakâri ey-
liyen Garp Cephesi kıtaatına mensup erkânı, 
ümera ve zâbitandan 234 zatın İstiklâl Madaİ
yasîyle taltifleri hakkında cephe kumandanlı
ğından mevrut ve melfuf defter Heyeti Vekilece 
de bittetkik muvafık görülmüş olmakla muame-
lei muktaziyenin ifası rica olunur, efendim. 

îcra Vekilleri Heyeti Reisi Vekili 
ve Müdafaai Milliye Vekili 

Refet 

Mirliva Yusuf İzzet Paşa, Miralay Salâhad-
din Âdil Bey, Miralay Şükrü Naili Bey, Miralay 
Nureddin Bey, Miralay Süleyman Emin Bey 
(İstanbul), Miralay Halid Galib Bey (Haleb), 
Miralay Salih Ulvi Bey (Manastır), Kaymakam 
Salih Bey (Kayseri), Kaymaka'm Şemseddin Bey 
(Kandiye), Kaymakam Halid Bey (Kastamonu), 
Kaymakam Ali Rıza Bey '(Trabzon), Kayma
kam Ragıb Bey (Erzurum), Kaymakam Naci 
Bey (Serfiçe), Kaymakam Nâzmi Bey (Karesi), 
Binbaşı Tevfik Bey (Çanakkale), Kaymakam 
Haljs Bey (Çanakkale), Kaymakam Zeki Bey 
(Bandırma), Kaymakam Mahmud Nedim Bey 
(Trabzon), Kaymakam Ali* Rıza Bey (Çengel-
köyü), Binbaşı Osman Ağa, Binbaşı Mustafa 
Sabri Efendi (Maçka), Binbaşı Ali Nizami Bey 
(Dersaadet), Binbaşı Yusuf Ziyaeddin Bey 
(Serez), Binbaşı Sami Bey (ıSoğukçeşme), Bin
başı Kerami Bey (Ohri), Binbaşı Mümtaz Efen
di (Dersaadet), Binbaşı İhsan Efendi (Bursa), 
Binbaşı Faik Efendi' (Sinob), Binbaşı Sâkib 
Efendi (Üsküb), Binbaşı Osman Nuri Efendi 
fîvralniye), Binbaşı Faik Efendi -(Selanik), Bin
başı İhsan Efendi (Kadırga), Binbaşı Şerif 
Efendi (Manastır), Binbaşı ŞevkLEfendi (Trab
zon), Binbaşı İbrahim Hakkı Efendi (Yanya), 
Binbaşı Raşid Bey (Yanya), Binbaşı Hüseyin 
Hüsnü Efendi (Yenîbahçe), Binbaşı Şevket Bey 
(Bayramiç), Binbaşı Agâh Bey (Gemlik), Bin
başı Fahri Efendi (Amasya), Binbaşı Osman 
Bey (Edirne), Binbaşı Reşad Efendi (Manas
tır), Binbaşı Hâşim Efendi (Manastır), Binbaşı 
Hamdi Efendi (Kastamonu), Yüzbaşı Asım Bey 
(Üsküb), Yüzbaşı Fehmi Efendi (Bolu), Yüz
başı Hilmi Efendi (Erzurum), Yüzbaşı Hakkı 
Efendi (Manastır), Yüzbaşı Süreyya Efendi 
(Yenicesine), Yüzfoaşı Suphi Efendi (Ka
sımpaşa), Yüzbaşı Nureddin Efendi (Ayasofya), 
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Yüzbaşı Hikmet Efendi (Dersaadet), Yüzbaşı 
Cevdet Efendi (Amasya), Yüzbaşı Hasan 
Sabrı Efendi (Batum), Yüzbaşı Yakub Efendi 
(Van), Yüzbaşı Salih Efendi (Süleymaniye), 
Yüzbaşı Hayri Efendi (Sarıgüzel), Yüzbaşı 
Tair Efendi (Adapazarı), Yüzbaşı Cemal Efen
di (Kastamonu), Yüzbaşı Tevfik Efendi (Sam
sun), Yüzbaşı Galib Efendi (Beykoz), Yüzbaşı 
Osman Nuri Efendi (Rahova), Yüzbaşı Fer-
had Efendi (İstanbul), Yüzbaşı Zahid Efendi 
(Balıkesir), Yüzbaşı İbrahim Efendi (Manas
t ı r ) , Yüzbaşı Bahri Efendi (Batum), Yüzbaşı 
Ziya Efendi (Manastır), Yüzbaşı Hilmi Efen
di (Ardahan), Yüzbaşı Abdülvehab (Bağdad), 
Yüzbaşı Adil Efendi (Tokad), Yüzbaşı Ce-
mail Efendi (Üsküb), Yüzbaşı Hasan Basri 
Efendi (Üsküb), Yüzbaşı Abdülkadir Efendi 
(Üsküb), Yüzbaşı Hayreddin Efendi (Tunus-
bağı), Yüzbaşı İskender Efendi (Dersaadet), 
Yüzbaşı İbrahim Efendi (Karagümrük), Yüz
başı Nail Efendi (Selanik), Yüzbaşı Necmi 
Efendi (Kıbrıs), Yüzbaşı Tevfik Efendi (Si
vas), Yüzbaşı Ziya Efendi (Sungurlu), Yüz
başı Cemil Efendi (Erzincan), Yüzbaşı Hüsnü 
Efendi (İzmit), Yüzbaşı Sami Efendi (Üsküb), 
Yüzbaşı Hulusi Efendi (Van), Yüzbaşı Osman 
Efendi (Kerkük), Yüzbaşı Cemal Efendi (Ak
saray), Yüzbaşı Kemal Efendi (Manastır), Yüz
başı Nuri Efendi (Kırşehir), Yüzbaşı Mekki 
Efendi (Yenimahalle), Yüzbaşı Vahid Efendi 
(Selanik), Yüzbaşı Vasıf Efendi (Erzincan), 
Yüzbaşı Naci Efendi (Sivas), Yüzbaşı Saffet 
Efendi (Yanya), Yüzbaşı İhsan Efendi (Har
put) , Yüzbaşı Şükrü Efendi (Kerkük), Yüz
başı Necati Efendi (Kirmasti), Yüzbaşı Hayri 
Efendi (Beylerbeyi), Yüzbaşı Zeynelabidin 
Efendi (Diyarbekir), Yüzbaşı Remzi Efendi 
(Eyübsultan), Yüzbaşı Hamdi Efendi (Kân-
gırı), Yüzbaşı Celâl Efendi (Sürmene), Yüz
başı Ali Efendi (Süleymaniye), Yüzbaşı Mus
tafa Sabri Efendi (Süleymaniye), Yüzbaşı Ra-
gıb Efendi (Dersaadet), Yüzbaşı Eyüb Sabri 
Efendi (Yenizağra), Mülâzimev.vel Zeki Efen
di (Yanya), Mülâzimievvel Fahri Efendi ((Kır-
caali), Yüzbaşı Behçet Efendil (Sivas), Mülâ
zimievvel Süleyman Efendi (Dersaadet), Mü
lâzimievvel Mehmed Efendi (Yenişehir), Mü
lâzimievvel Sıdkı Efendi (Dersaadet), İsmail 
Hakkı Efendi (Ayancık), Mülâzimievvel Ferid 
Efendi (Niğde), Mülâzimievvel Feridun Efendi 
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(Dersaadet), Mülâzimievvel Neşet Efendi (Ma
nastır), Mülâzimievvel Fevzi Efendi (İnsani
ye), Mülâzimievvel Fevzi Efendi (Bilecik), 
Mülâzimievvel Mehmed Ali Efendi (İstanbul), 
Mülâzimievvel Fevzi Efendi (Dersaadet), Mü
lâzimievvel Cemil Efendi (Mekke), Mülâzimi
evvel İrfan Efendi (Dersaadet), Mülâzimievvel 
Remzi Efendi (Trabzon), Mülâzimievvel Ab-
dülhadi Efendi (Süleymaniye), Mülâzimi
evvel Muhiddin Efendi (Eskişehir), Mü
lâzimievvel Nâzım Efendi (Eleşkirt), Mülâ
zimievvel Mehmed Ali Efendi (Karaferye), 
Mülâzimievvel Abdülkuddüs Efendi (Diyarbe
kir), Mülâzimievvel Sabri Efendi (Dersaadet), 
Mülâzimievvel Hakkı Efendi (Trabzon), Mülâ
zimievvel Cemal Efendi (Dersaadet), Mülâzimi
evvel Hakkı Efendi (Harput), Mülâzimievvel 
Siyret Efendi (Erzurum), Mülâzimievvel Esad 
Efendi (Dersaadet), Mülâzimievvel Ali Rıza 
Efendi (Ihsaniye), Mülâzimievvel Rasim Efen
di (Razlık), Mülâzimievvel Nazmi Efendi (Ka
yalar), Mülâzimievvel Kemaleddin Efendi (Ma
nastır), Mülâzimievvel Ali Efendi (Dersaadet), 
Mülâzimievvel Hakkı Efendi (Adana), Mülâzi
mievvel Şevki Efendi (Diyarbekir), Mülâzimi
evvel Ekrem Efendi (Dersaadet), Mülâzimiev
vel Şerafeddin Efendi (Edremid), Mülâzimiev
vel Fahri Efendi (Diyarbekir), Mülâzimievvel 
Sadi Efendi (Vefa), Mülâzimievvel Bahir Efen
di (Adana), Mülâzimievvel Mahmud Şevket 
Efendi (Trabzon), Mülâzimievvel Mazhar Efen
di (Fatih), Mülâzimievvel İsmail Efendi (Bag-
dad), Mülâzimievvel Ethem Efendi (Üsküdar), 
Mülâzimievvel Ahmed Efendi (Diyarbekir). 

Mülâzimievvel Hamdi Efendi (Işkodra), Mülâ
zimievvel Tevfik Efendi (Bayburt), Mülâzimi
evvel Hüsnü Efendi (Edirne), Mülâzimievvel 
Hilmi Efendi (Harput), Mülâzimievvel Nâzım 
Efendi (Ermenek), Mülâzimievvel Celâl Efendi 
(Şeftızadebaşı), Mülâzimievvel Vehbi Efendi 
(Bitlis), Mülâzimievvel Nusret Efendi (Dersa
adet), Mülâzimievvel Remzi Efendi (Şumnu), 
Mülâzimievvel Cevad Efendi (Dersaadet), Mü
lâzimievvel Sabri Efendi (Bursa), Mülâzimisa-
ni.Cemil Efendi (Manisa), Mülâzimisani Said 
Efendi (Konya), Mülâzimisani İzzet Efendi 
(Rumkale), Mülâzimisani Hilmi Efendi (Nişan
taşı), Mülâzimisani Renizi Efendi (Yenişehir), 
Mülâzimisani Mehmed Danyal Efendi (Van), 
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Mülâzimisani Necati Efendi (Bursa), Mülâzimi
sani Cevad Efendi (Selanik), Mülâzimisani 
Mehmed Emin Efendi (Bilecik), Mülâzimisani 
Ahmed Efendi (Rize), Mülâzimisani Mustafa 
Efendi (Kocamustafapaşa), Mülâzimisani Nebi 
Efendi (İnegöl), Mülâzimisani Cevad Efendi 
(Hezergırad), Mülâzimisani Avni Efendi (An
kara), Mülâzimisani Rıdvan Efendi (Şam), Mü
lâzimisani Ali Rıza Efendi (Dersaadet), Mülâ
zimisani Sadettin Efendi (Trablusgarb), Mülâ
zimisani Vehbi Efendi (Taşköprü), Mülâzimi
sani Abdullah Efendi (Üsküb), Mülâzimisani 
Kâmil Efendi (Dersaadet), Mülâzimisani Hik
met Efendi (Beşiktaş), Mülâzimisani Hamdi 
Efendi (San'a), Mülâzimisani Fehmi Efendi (Fi
libe), Mülâzimisani Said Efendi (Dersaadet), Mü
lâzimisani Ziya Efendi (Zile), Mülâzimisani Ma
hir Efendi (Tokad), Mülâzimisani Hüseyin Efen
di (Gemlik), Mülâzimisani Fehmi Efendi (Şam), 
Mülâzimisani Sabri Efendi' (Zile), Mülâzimisani 
Hakkı Efendi (Tophane), Mülâzimisani Rahmi 
Efendi (Zile), Mülâzimisani Ramazan Efendi 
(Dinar), Mülâzimisani Abdullah Efendi (Ka-
rahisarı Şarki), Mülâzimisani Hakkı Efendi 
(Gördes), Mülâzimisani îhsan Efendi (Safran
bolu), Mülâzimisani Şaban Efendi (Giresun), 
Mülâzimisani Kemal Efendi (Köyceğiz), Mülâ
zimisani Cevad Efendi (Dersaadet), Mülâzimi
sani ibrahim Efendi (Üsküdar), Mülâzimisani 
Burhaneddin Efendi (Kastamonu), Mülâzimi
sani Yusuf Efendi (Edirne), Mülâzimisani Ab-
dürrahman Efendi (Kilis), Mülâzimisani Na-
şid Efendi (Erzurum), Mülâzimisani Abdül-
baki Efendi (Kastamonu), Mülâzimisani Emin 
Efendi (Kütahya), Mülâzimisani Şerafeddin 
Efendi (Dersaadet), Mülâzimievvel Vehbi 
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Efendi (iskilip), Mülâzimisani Basri Efendi 
(Maraş), Mülâzimisani Hulusi Efendi (Adapa
zarı), Mülâzimisani Sırrı Efendi, (Çeşme), 
Mülâzimisani Rıza Efendi (Anamur), Mülâzi
misani Tevfik Efendi (Erzincan), Mülâzimi
sani Hamdi Efendi (Demirci), Mülâzimisani „ 
Hasan Efendi (Alaca), Mülâzimisani Kâmil 
Efendi (Harput), Mülâzimisani Ethem Efen
di (Harput), Mülâzimisani Mazhar Efendi 
(Van), Mülâzimisani Hüseyin Efendi (Urfa), 
Zâbitvekili Kemal Efendi (Konya), Zâbitveki-
li Hamdi Efendi, (berede), Zâbitvekili' Tevfik 
Efendi (Edirne), Zâbitvekili Hulusi Efendi 
(Bilecik), Zâbitvekili Hikmet Efendi (Serfi-
çe), Zâbitvekili Kâzım Efendi (Göksün), Zâ
bitvekili Sami Efendi (Bandırma), Zabit veki
li Ishak Efendi (Hopa), Zâbitvekili Kemal 
•efendi (Koçhisar), Zâbitvekili Cevad Efendi 
(Tarsus), Zâbitvekili Refet Efendi (Berga
ma), Alay Müftüsü Kâmil Efendi (izmir), Tay
yare Makinisti Eşref Efendi (Adana) ; 

REÎS — Efendim bu istiklâl Madalyasına 
kesbi istihak eden zevatın künyeleri Heyeti Ve-
kileden geçmiş buraya öyle geliyor. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sa-
hib) — Burada biz yapacak olursak nasıl olur 

GAZI MUSTAFA KEMAL PAŞA (Anka
ra) — Efendim, Başkumandanlık bunu tasdik 
etmiş, fakat kanunu mahsus mucibince huzuru 
âlinize arz edilmiştir. 

REİS — Efendim defter mucibince iki yüz 
otuz dört zatm istiklâl Madalyası ile taltifini ten
sip buyuranlar, lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

(On dakika teneffüs) 



ÎKÎNCİ CELSE 
Açılma saati: 3,30 sonra 

REÎS — Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİPLER : Haydar Bey (Kütahya), Ragıb Bey (Kütahya) 

REÎS — Celse küşadedildi. 

8. — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 
1. — Tahsili Emval Kanununun üçüncü mad

desinin tadiline dair kanun lâyihası ve Kavanini 
Maliye ve Muvazenei Maliye encümenleri maz
bataları (1) 

REÎS — Tahsili Emval Kanununun üçüncü 
maddesinin tadiline dair olan kanunun ikinci 
müzakeresine başlıyoruz. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Reis Bey, Dahiliye
den bir sual takririm vardı ne oldu? 

REİS — Daha cevap gelmedi. Buyurun, bi
rinci maddeyi okuyunuz. 

8 Ağustos 1335 tarihli Tahsili Emval Kanunu
nun üçüncü maddesinin tadiline dair Kanun 

MADDE 1. — Tekâlifi muhtelife için her se
ne Marttan evvel ita kılman tezakirden Emlâk 
ve Arazi Vergisine aidolanlar mülgadır. Yalnız 
miktarı mükellefiyeti anlamak için müracaat 
eden ashabı emlâk ile müceddeden inşa ve ten
zil ve tezyidi kıymet suretiyle vukuat görmüş 
olan müsakkafat ve arazi için bir defaya mah
sus olmak üzere ashabına tezkere tebliği mec
buridir. 

REÎS — Bu ikinci müzakeredir efendim. 
Malûmâliniz söz alan yok, tadilname de yok. 
Birinci maddeyi kabul buyuranlar lütfen elleri
ni kaldırsınlar... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —- İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

REÎS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

(1) Birinci müzakeresi 78 nci İnikat mptın-
dadır. 

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

REÎS — Kabul edenler el kaldırsan... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tâyini esami 
ile reyi âlinize arz ediyorum; Varidata taallûk 
ettiği için bu kanun tâyini esami ile reye konu
yor. Kabul edenler, beyaz; etmiyenler, kırmızı 
rey istimal buyuracaklardır. 

2. — îdarei kura ve nevdhi kanunu lâyiha
sı ve Dahiliye Encümeni mazbatamı 

REÎS — Reyler toplanmcaya kadar îdarei ne-
vahi Kanununun bakıyei müzakeratma geçiyoruz. 
Malûmuâliniz birinci ve ikinci maddeler nazarı 
itibara alınan tadilnamelerle beraber encümene 
gönderilmişti. Encümen tetkikatmı ikmal etmiş, 
mazbatasiyle beraber Meclise vermiştir. Birinci 
maddeye ait encümen mazbatası okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Nevahi Kanununun Heyeti Umumiyeden mu-

havvel birinci ve ikinci maddeleri berveçhi zir 
tarzda tadil ve tanzim kılınmış olmakla Heyeti 
Umumiyeye arz olunur. 

Dahiliye Encümeni 
Reisi Namına 

Van 
Haydar 

Âza 
Kayseri 

Atıf 

Âza 
Adana 
Zekâi 

27 Eylül 1337 

Kâtip 
Kayseri 

Ahmed Hilmi 
Âza 

Yozgad 
Süleyman 

MADDE 1. — Nahiye idari bir cüzütamdır. 
Nahiye (menfaat ve zararı) kendine aidolan iş
leri işbu kanunun ahkâmına tevfikan bizzat ida
re etmek salâhiyetini haiz ve idarei umumiyeye 
mütaallik Kavanin ve nizamat ile mevdu vaza-
ifi ifa ile mükelleftir. 
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DAHİLÎYE ENCÜMENİ KEİSÎ HAYDAR 

B. (Van) — Nazarı itibara alınması takarrür 
eden takrirleri encümende okuduk. Birinci fık
ra hakkında rüfekayı kiramdan Basri Beyin bir 
takriri vardı ki; nahiye, idarenin ilk kademesi 
veyahut temelidir, diyordu. Encümen, daimî su
rette mevaddı terkibederken Teşkilâtı Esasiye 
Kanununu nazarı itibara alıyor. Teşkilâtı Esa
siye Kanunu mucibince nahiye, hususi hayatın
da muhtariyetini haiz mânevi bir şahsiyettir, 
deniliyor. Eğer temelidir veyahut ilk kademe
sidir, diyecek olursak Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun bu maddesinin hükmünü tamamiyle icra 
etmiş olmıyacağız, maddeye sığdırmış olmıya-
cağız. Nahiye bir eüzitammı idaridir, denilme
sine itiraz edilmişti. Biz, bu netayiç ve izafati 
kaldırıyoruz ve diyoruz ki : Nahiye idari bir 
cüzütamdır. Bundan maksadımız; nahiye; ida
renin vahidi kıyasisidir. Bundan maksadımız 
nahiye, aynı zamanda Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun birinci maddesinde denilmiş olduğu veç
hile şahsiyeti mâneviyeyi ve muhtariyeti haiz
dir. Bu tâbirleri kullanmıyacak olursak, bil
hassa muhtariyet keyfiyeti ifade edilmiş olmaz. 
Cüzütam denildi mi vâdihi kıyasi idaredir ve 
aynı zamanda muamelâtı hususiyesinde haricin 
müdahalesinden masundur demektir. Biz bu tâ
birlerle bunu ifade etmek istiyoruz. Bundan daha 
iyi tâbir bulunabilecek olursa memnuniyetle ka
bul ederiz. 

Sonra, nahiye, menfaat ve zararı, kendisine 
aidolan işleri kendisi idare eder, demiştik. Men
faat ve zarar keyfiyetine itiraz olunmuştu. En
cümen bu menfaat ve zarar kaydını da, kabul 
edilmiş takrirlere göre kaldırmaya haizdir. Yal
nız izahat arz ettiğim zaman burada: bulunma
mış rüfekayı kiram vardır, onlara arz etmiş ol
mak üzere diyeceğim ki : Bundan maksat şudur: 
Nahiye, Teşkilâtı Esasiye Kanunu mucibince bir 
şahsiyeti mâneviyedir. Şahsiyeti mâneviyeyi ta
rif lâzımgelirse; tarifi serisi, tasarruf atı kavli-
ye ve fiiliyedir. Bundan ya zarar tevellüdeder 
veya kâr veyahut menfaat tevellüdeder. Mak
sadımız bu idi. Mamafih bu maksadı temin ettik
ten sonra encümen zaten menfaat ve zarar tâbi
rini, antrparanteze almıştır. İsterseniz kaldır
maya hazırdır. Arzu ederseniz kaldırabilirsiniz. 
Çünkü itiraz edilmiş ve kaldırılması hakkında 
verilen karar nazarı itibara alınmıştı. Menfaat 
ve zararı, onu kaldırıyoruz. (Kendine aidolan 
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işleri işbu kanunun ahkâmına tevfikan bizzat 
idare etmek salâhiyetini haiz ve idarei umumi-
yeye mütaallik kavanin ve nizamatla mevdu va-
zaifi ifa ile mükelleftir.) Nizamat tâbirinin 
kaldırılması hakkında bir tekrir nazarı itibara 
alınmak üzere encümenimize havale edilmişti. 
Biz bu tâbirin yine ipkasında ısrar edeceğiz, 
çünkü : Nahiyenin idarei umumiyeye mütaallik 
ifasiyle mükellef olduğu birtakım vazaif vardır 
ki : Bunlar vazaifi hususiye ile taayyün etmiş
tir. Meselâ Saydı Bahri ve Berrî Nizamnamesi 
bugün de mevkii icradadır ve aynı zamanda tat
bik olunuyor. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, bu birinci 
madde âdeta nahiyelerin Kanunu Esasisi tarzın
da bir maddedir. Eğer buraya nizamat kelime
sini koyacak olursak geçende arz ettiğim mahzur 
tamamen varittir. Yine tekrar tavzih mecburiye
tini hissediyorum. Nizamnameler Meşrutiyetten 
evvel kanunla hemen müsavi gibi idi. Çünkü 
millet tarafından bir heyeti teşriîye olmadığı için 
ha nizamname, ha kanun ikisi de birdi.. Meşruti
yeti mütaakıp Meclisi Millînin içtima zamanları 
mahdudolduğu için; heyeti teşriîyenin tanzim 
ettiği kavaninin suveri tatbikiyesini tavzih et
mek üzere alelusul aidolduğu daireden tanzim 
ve Şûrayı Devletten geçerek iradei seniyeye ik
tiran edecek diğer birtakım mevat ile tefsir edi
lirdi. Ve buna nizamname denirdi. Halbuki; ha
lihazırda Meclis, daimî müçtemi olduğu için her 
hangi bir kanuna ait tefsir, yine Meclisin hakkı 
olduğu için nizamnameyi yapmaya imkân ve lü
zum kalmamıştır. Yalnız; kanunların suveri tat-
bikıyesini göstermek üzere talimat kalacaktır ki, 
yapılan nizamnameler de bu talimat mahiyetin
dedir. Bizim buradaki (Nizamatın) kaldırılması 
hakkındaki teklifimiz bundan inbias eylemiştir. 

Haydar Beyefendinin saydı bahrî ve berrî 
hakkında söyledikleri şeyler zaten varit değil
dir. Biz Aşar Nizamnamesi diyoruz ki, bu esa
sen nizamname değildir. Olsa olsa memlekete bir 
zulümdür ve bu memlekete en büyük bir yük
tür. Bu ancak bir kanun ile çekilebilir. Binaen
aleyh; bu (Nizamname) kelimesi bundan son
ra vaz'edilecek nizamata aittir ve buradaki bu 
madde Kanunu Esasi mahiyetindedir. 

İkincisi; Meselâ, men'i israf at hakkında bir 
Kanun tanzim ettik ve orada vilâyat şûrajarı, 
men'i israfatın suveri tatbikıyesini gösterir ni
zamat yapacaktır, dedik. Bunu gerek köy şûra-
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sı ve gerek mahkeme tatbik etmeye mecburdur. 
Çünkü; kanunda musarrahtır. Bu gibi nizamna
meler, talimatlar buraya vâsıl olmaz esasen.. 
Kanunda maddei mahsusası vardır. Buradaki 
nizamat açıktan koymak demek... Hangi vakit 
Heyeti Vekileden birisi dairesine ait bir nizam
name kaleme alır ve Heyeti Vekileye tasdik et
tirdikten sonra köylerde de tatbik edebilecek 
demektir. Bu öyle mühim bir mesele olabilir k i : 

Meselâ geçende de arz ettim. Seyahat mese
lesi... Memaliki Osmaniyede her ferdin idarei 
milliye dâhilinde seyrüsefer hakkı tabiîsi oldu
ğu halde bugün emirlerle, nehiylerle o kadar 
takyidedilmiştir k i ; memleketin en temiz bir nâ-
siyesi, köyünden civarındaki bir köye kadar git
meye muktedir olamıyor. Binaenaleyh halkın 
hukukunu, nizamnamelerle, talimatlarla takyi
de tâbi tutmıyalım... Yarın bir talimat neşreder
lerse ki ; herkes şu kadar araba taş taşıyacak 
veyahut filân yola, şu köy şunu getirecek di
yerek bir talimat ile halka bu işleri tamim eder
lerse o zaman hakkını bilen bir nahiye heyeti 
meydana çıksın ve desin ki, böyle açıktan niza
mat ve talimat ile bize külfet yüklemeye salâhi
yetiniz yoktur ve bizim kanunumuzda da böyle 
bir şey yoktur. Bunu desin.. Halbuki her hangi 
bir kanunda nizamnameden bahsedilirse onun 
nizamnamesini tatbika şûra mecburdur. Binaen
aleyh bendeniz teklif ediyorum; bu (nizamat) 
kelimesi muzır bir kelimedir. Tayymda ısrar 
ediyorum. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Zaten 
Heyeti Umumiyece tayyedilmiştir, encümen ne
den koyuyor? 

REÎS — Müsaade edin efendim! Söz alın 
söyleyin. 

MÜSTEŞAR HA'MÎD BEY Efendim, 
Vehbi Bey buyurdular ki : Bugün kanun hük
müne girmiş birçok nizamatımız vardır. Filha
kika bu mesele gayrimünkerdir. Aşar Nizamna
mesi vardır ve bu bir nizamnamedir. Eğer Mec
lisiniz buna tadilen kanun ismini verirse o va
kit kanun olur. Fakat bugün nizamnamedir. 
Acaba bugün nahiyeler, nizamnamedir diyerek 
onu tatbik etmiyeeekler mi ? Ve buna muadil 
birçok kanun hükmünde nizamnameler olduğu 
gibi, kanun hükmünü haiz olmayıp yine Hükü
metin kendi salâhiyeti dairesinde ve hukuku 
esasiyenin tarif atı dairesinde yapılmış nizamat 
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vardır. Bugün birçok sıhhi nizamnameler var
dır. Meselâ; Hayvan hastalıklarının men'i için 
birçok nizamnameler mevcuttur. Bunları tatbik
le köylülerimiz mükellef olmıyacak mıdır? Fa
kat bugün biz nizamname kelimesini ipka eder
sek, Hükümet evvelce yaptığı gibi, kanun hük
münde nizamat yaparak halka yükler tahmil 
edermiş. Bendenizee bu vehme müsteniden bir 
kaidei esasiye kurmak doğru olamaz. Çünkü 
bugün hukuku esasiye kitapları kanunla niza-
matı tefrik etmiş ve Hükümetin ne gibi husu-
satta nizam yapmak salâhiyeti olduğunu tâyin 
etmiştir. Bugün de, yarın da, geçen defa da arz 
ettiğim gibi, Hükümeti merkeziye de, vilâyet 
şûraları da, nahiyeler de nizamat yapmak salâ
hiyetini haiz bulunacaklardır. Nizamat, halkın, 
ferdin hukukuna müdahale etmiyen hususat 
için meselâ kendi memurini vazaifine mütaallik 
olmak üzere, Devlet, bir nizamname yapabilir. 
Bu, talimat değildir. Talimat, mevcudolan bir şe
yi tariften ibarettir. Halbuki nizamat dâhilinde 
Devlet kendi memurlarını birtakım mükellefiyet
ler tahmil edebilir ve bu nizamat kanun değildir. 
Bu, Hükümetin kendi salâhiyeti meyanmdadır. 
Mamafih Meclis, nizamatı Devlet yapmıyacak der
se, onu ayrıca bir kanunla tesbit etmelidir. Fa
kat bugün kanun hükmünde dahi nizamnameler 
olduğu halde ve meriyülicra iken nahiyeler bu
nunla mükellef olmasın, demek doğru olamaz. 

ŞEREF B. (Edirne) — Hamid Beyefendinin 
noktai nazarı katiyen varit değildir. Geçen de 
Meclisi âlinize arz ettiğim veçhile bu kanunu çı
karırken yalnız Meclisi Âli halkın salâhiyetini ve 
hukukunu düşünerek bi» taraftan da Hükümetin 
vaziyetini nazarı dikkate alarak mütevazin bir 
kuvayı bir yere getirerek bir kanun yapmak is
tiyor. Ne için nizamat sözünün buradan kaldırıl
masına itiraz ettim? Biraz izahat vereyim. Biz 
metnî bir milletiz. Yani mektubolan şeye itaat 
ederiz, örfi bir millet değiliz. Onun için metnî 
milletlerde her şey gayet sarih olur. öyle olmaz
sa birçok suitefsire mâruz kalır. Şûralar niçin 
nizamat yapmasın? Diyorlar ki; yapılacak niza
mat ferdin hukukuna taallûk etmez. Ne demek? 
Bir şûra bir nizam yapacak, o nizam fertlerce 
muta olacak, o nizamın mutii fert; o nizam fert 
için muta... Sonra nizamname yapılmasını iste
mediğimizin sebebi, Tanzimat, devri, Meşrutiyet 
devri bize nizamat makinaları kurarak gayrikabi-
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li tatbik, gayrikabili tahammül binlerce nizamlar I 
yapmışlardır. Evet, Hükümeti merkeziye de ni
zam yapar, şûralar da nizam yapar; fakat hayır ı 
biz yapılmasın, diyoruz. Bir inkılâp tarihi yaşı
yoruz. Artık inkılâbın esaslarını tesbit ederek I 
halka hayatı hürriyet ve istiklâllerini vermek is
tiyoruz. Bunu verince, artık halka yapacağımız 
kanun, o kadar sağlam, o kadar esaslı olmalı ki, 
suitefsire mahal kalmasın. 

Denilmek isteniyor ki; eski devrin yaptiğı ni
zamat, iradei seniyeye mazhar olan o nizamat 
muta değil midir? Maatteessüf mutadır. Biz ona 
muta değildir, demiyoruz. Fakat şimdiye kadar 
yanlış olarak, bâtıl olarak muta idi. Bundan 
sonra güzel bir halk idaresi tanzim ederken ne 
için bâtıl şeylerde ısrar edelim? Bu suitefsirler-
den milletin canı yanmıştır ve o kadar canı yan- | 
mıştır ki, her şeyi suitefsirden kurtulamamıştır, i 
Ondan dolayı Hükümet nizamat yapamaz, talimar, 
yapar. Kanunsa bu millet teşriî bir millet olmak iti
bariyle onun teşriî bir meclisi vardır, oradan ka
nun olarak çıkar. Bunu suitefsir etmezlermiş. 
Siz daima en fena olanını düşününüz de iyi çı
karsa tecellinize; Onun için onlar nizamat yapa
maz, kanunu Meclis yapar. Onlar ancak talimat 
yapar. Nizamat yapıp ne olacak? Fert için muta 
olmıyacak mı? Bu manasız lâftır. Binanenaleyh 
bu, doğrudan doğruya Meclisin salâhiyetini sel-
betmek demektir. Hem de halkın tahammül ede-
miyeceği ve hazmedemiyeceği bir şeyi halka yap
tırmak demektir. Biraz sabredelim. Bu kanun 
gittikçe terakki ve tekâmül edecektir. Onun için 
Hükümet katiyen nizamat yapamaz. Reddini tek
lif eylerim. . 

VEHBÎ B. (Karesi) — Bendeniz zannediyo
rum ki, buradaki nizamat kelimesinin kaldırılma-
smdaki tarzı teklifim hâlâ encümence ve Hükü
metçe bendenizin arz ettiğim gibi anlaşılmadı. 
Zannediyorum; Heyeti Celile anladı. Sebebi; biz 
geçmiş nizamnamelerden bahsetmiyoruz ve onlar 
daima eldemüdevven olanr"ahkâmi baki olan Ka
nunu Esasinin mevcut maddelerine ait Aşar Ni
zamnamesi ve sairedir ki, icra edip duruyoruz, 
bunlar mevzuubahis değildir. Bundan sonra vaz'-
edilecek nizamnameler bendenizin telâkkime göre 
mevzuubahistir. Vaz'edileeek kanun da mevzuuba
his ise, bunun mevaddı bir nizamname ile tefsir 
edilecek, yani nizamname ile Hükümet halka kül
fet tahmil edemiyecek. Bunu kaldırmak istiyoruz. 
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Binaenaleyh bu maddede nizamat kelimesinin kal
ması muzırdır. 

HAYDAR B. (Van) — O halde nizamatı 
mevcude diyelim. 

VEHBÎ B. (Devamla) — (Idarei umumiye-
ye mütaallik kavanin veyahut kanunda gösteri
len nizamat) Böyle denilirse kabul edilir, yoksa, 
başka türlü kabul edilemez. Alelıtlak böyle şey 
olmaz. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Efendiler! 
Bendeniz kanun ve idare adamı olmadığım hal
de bu bahse karışmaklığım belki biraz tuhaf 
görülebilir, fakat biraz gördüğüm tecaribe ve 
ondan edindiğim mantıkla (bu meseleden biraz 
bahsetmek isterim : ' 

Arkadaşım, nizamat vaz'edilmesin, nkamat 
kelimesi kalksın, diyor. Çünkü bilâhara doğru-

I dan doğruya Büyük Millet Meclisinin karar ve 
malûmatı haricinde, şimdiye kadar olageldiği 

I gibi, Hükümet ahaliye birçok ağır tekâlif tah
mil «diyor. Bu, yeknazarda reddolunamıyacak 
bir şey ise de hakikatte bu; Teşkili Nevahi Ka
nunu ile ahaliye kendi haklarını kendileri rüyet 
etmek salâhiyetini vermemek, onları tamamen 
merkeze raptetmek mahiyetinde telâkki edilebi
lir. Merkeze kadar gelemiyen ve merkezlerinde
ki müdiranı umurun gözlerinden uzak olan bir
çok işlerini nahiye halkı kendi mmtakaları dâ
hilinde halledebilm'elidir ki, hakikaten refah ve 
saadete mazhar olabilsinler ve işler o mevkiin, 
o ahalinin örfüne, itiyadatma ve ihtiyacatma te
vafuk edebilsin. Bunlar her halde kanun mahi
yetinde olmak lâzımgelirs!e en ufak teferruatı
nın dahi Büyük Millet Meclisinden çıkması lâ-
zımgeiir. Bunun en büyük merkeziyetten başka 
bir şey olmıyacağını ve pek çok teferruatın ka
milen Meclisten (geçmesini intacedecektir. Bi
naenaleyh senelerce yalnız nahiyelerin, köyle
rin ihtiyacatını gösteren ve programını çizen 
kanunlarla Meclisin uğraşması lâzımgelir. O hal
de yalnız talimat yapacaklar. Talimatsa - tarif 
'ettikleri gibi bendeniz bilmiyorum - mevcut 
kavaninin bir tarifinden ibaret olmakla henüz 
müdevven olmıyan bu kanunun nesini tarif ede
cektir? Ortada kanun yoktur ki, onu tarif ede
cek bir şey olsun. Şu halde halkın ihtiyacı tat
min edilmemiştir. Halkın bu ihtiyacını tatmin 
edecek şey, o ihtiyacı mıahallinde gören ve his-

| seden adamların yapacağı ve kanun mahiyetin-
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de, ahalinin üzerinde kuvvei infaziyesi olan bir 
şeydir ki, o da ancak nizam olacaktır. Şu hal
de; bu ihtiyaç katidir ve lâzımdır. 

Nahiyelere, livaların şûralarına vermek iste
diğimiz ve muhtariyet kelimesiyle ifade ettiği
miz o büyük nüfuz; nizamname yapacak kadar 
bir salâhiyeti haiz olmazsa sıfıra müncer olmuş
tur. Belki Büyük Millet Meclisi umumi çerçeve
lerini çizebilir. Şu program dâhilinde hareket
leri caiz olacaktır, diyebilir. Fakat bunun daire
sinde bu umumi çerçevenin haricine çıkmamak 
üzere her nahiye kendi hususiyetine göre tatbik 
edebilecek bir şekil bulmaya mecburdur. Her 
halde vilâyatı şarkiyede bulunan nahiyelerin 
tarzı idaresiyle vilâyati garbiyede bulunan bir 
nahiyenin yapacağı nizamat arasında bir fark 
olabilir. Fakat talimatname ahali üzerinde o ka
dar müessir olmaz. Eğer nizamname yapılmazsa 
kanun yapmak lâzımgelir. O da Meclise gelmek 
iktiza eder. Binaenaleyh orta yerde nahiye teş
kilâtı kalır. Bundan matlubolan semere ve ne
tice çıkmaz. Şu halde ikinci kısım kalır. Bundan 
evvel olan şeyden nizamnameleri kasdediyoruz. 
Bundan evvel yapılan nizamnameleri kasdetmi-
yoruz. Bu, ancak Hükümetin yeni şekline naza
ran yeni bir kanunu esasi maddesiyle tesbit edil
mek lâzımgelir. Çünkü şimdiye kadar bu Hükü
met, bu Meclis bunları tamamen kabul etmiş ve 
bunun ahkâmı mahkemelerde tatbik edilegel-
mektedir. Bu; Hamid Beyefendinin dedikleri 
gibi, ancak bir kanunu esasi maddesiyle tadil 
edilebilir. Mademki Meclis bundan sonra müs-
temirren münakittir, her şeyi kendi yapacaktır. 
Kuvvei teşriiyesi ve icraiyesi zatında münde
miçtir. Binaenaleyh; Hükümet ayrıca nizamna
meler yapmıyaeaktır. 

DURAK B. (Erzurum) — Bir şey soraca
ğım : Bu nizamname meselesi çok mühim bir 
meseledir. Bunun üzerinde Meclisi Âlinin biraz 
durması lâzımgelir. Hükümet ne üzerine nizam
name yapacak? Bizi biraz tenvir etsin. Meselâ 
yapacağı nizamnameler ne gibi şeylerdir? Bizi 
bu hususta tenvir etsin. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Mazhar Bey arkada
şımız maddeyi okumadan zannederim söylediler. 
Kendileri de söylediklerinin tamamiyle gayrivâ-
rit olduğuna kaani olacaklardır. îdarei umumi-
yeye mütaâllik kavanin ve nizamat deyince, 
bütün mütâlâat suya düşmüştür. Mahallinin 
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yapacağı talimat ve nizamatı bendeniz tatbik 
edemezle!', -demedim. Bilâkis yaparlar, dedim. 
Misâl olarak da, Düğünlerde de Men'i israf at 
Kanununun maddei mahsusasında gösterilen ta
limatı yaptıklarını ve tatbik ettiklerini ve mah
kemenin de tanımak mecburiyetinde bulundu
ğunu dermeyan ettim. Binaenaleyh bendenizin 
mâruzâtımı Mazhar Bey yanlış telâkki ettiler. 
Buradaki nizamat kelimesi, idarei mahalliyeye 
ait değildir. Biz de herhalde kendileri kadar, 
beraberce ve daha ziyade halkın hukukunu 
kendine tevdiine taraftarız. Binaenaleyh bura
da nizamat kelimesi, merkezin tahmil edece
ği yüklere aittir. Geçmiş nizamnameler Kanunu 
Esasi maddesine mütaalliktir. Onlar tatbik edilir 
ve edilmektedir. Gelecek nizamnameleri de buraya 
korsanız Hükümet tatbik edebilir, koymazsa
nız tatbik edemez. Bu, nahiyelerin Kanunu 
esassisidir, ayrıca madde yapmaya hacet yok
tur. Buraya bunu koyduğumuz gibi nahiyeler 
mecburdur tatbik etmeye. Hükümet her mün
ferit kanunda koyacağınız nizamnameleri tat-
bika mecburdur. Hükümet açıktan hiçbir ka
nuna müstenid olmıyan nizamnameleri tatbik 
etme:? ve etmemelidir efendim. 

REÎS — Kifayeti müzakere hakkında tak
rir var. Birkaç arkadaşın da sözü var. Bi
rinci madde hakkında müzakereyi kâfi gören
ler lütfen el kaldırsın. Kâfi görülmedi. 

ZEKÂ1 B. (Adana) — Efendim bir kanun, 
nizam farkı meselesi vardır ki bu mevzuubahs-
oluyor. Bir iki söz de bendeniz ilâve edeceğim. 
Vehbi Bey biraderimize cevap vereceğim. Ben
deniz öyle zannederim ki Kavanin ye nizamat 
tâbirini ipka etmek lâzımdır, öyle bir kaydı 
ihtirazı ile zatıâlinizin buyurduğu gibi, yani 
açıktan ahkâmı kanuniyenin devamı meriye
tinde şüphe yoktur. Ancak bundan sonra da 
Hükümetin buna istinaden kavanin vaz'ede
bilmesine yol açmış oluruz, buyuruyorsunuz. 

VEHBÎ B. (Karesi)— îşbu kanunun sure
ti tatbikiyesi bir nizamname ile gösterilecek
tir, denilir. Açıktan büsbütün, nizamname ya
pamaz, taahhüt budur. 

ZEKÂÎ.B. (Adana) — Şunu izah edeyim ki : 
Esasen kanun ile nizam arasındaki fark budur. 
Demin Hükümet namina söz söyliyen Hamid Be
yin dediği gibi, nizamname behemehal kanun ile 
muayyen olmak lâzımgelen ahkâmın, tekâlifin 
teferruat ve tatbikatına mütedairdir. O tef er-
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mat ve tatbikatı tesbit eden metne nizamname 
derler. Bu nizamname Hükümet tarafından her ı 
yerde mutlaka 

EMlN B. (Erzincan) — Tarif basit oldu. ! 

ZEKÂÎ B. (Adana) — Müsaade buyurun, j 
Mutlaka nizamname, kanun ile muayyen olan ! 
ahkâm ve tekâlifin teferruat ve tatbikatına dair
dir. Onu tesbit eder. (O talimattır, sesleri) hat
tâ Aşar Nizamnamesi dahi Aşar Nizamnamesi. | 
olarak tesbit edildiği zaman, zannederim ki, onu 
yazanlar, Bütçe Kanununda Meclisin kanun ola
rak kabul ettiği Aşar Vergisi Kanununun tefer- ! 
ruatmın tatbikatını yapıyoruz diye nizamname 
yapmışlardır. Mutlaka nizamname ahkâmı kanu-
niyeyi muhtevi bulunan tekâlifi tesbit eder ve 
onun eşkâlini, teferruatını tâyin eder. Başka tür
lü nizamname olamaz. Nizamname böyledir ve hiç I 
bir zaman Hükümet bu gibi nizamnameleri yap- j 
maktan menedilmemelidir. Eğer Hükümet bu ni- ! 
zamnameleri yaparken, zannettiğiniz ve benim | 
hata ettiğim gibi, ahkâmı tekâlifi de nizamname i 
içerisine koyarsa o zaman heyeti teşriiyenin sala-
hiyetine tecavüz ediyor demektir. O vakit Meclis j 
derhal müdahale eder ve Hükümetin vaz'etmek is
tediği o nizamnameyi kaldırır. Eğer ahkâmı ka- ı 
nuniyenin tatbikatına dair nizamnameleri Hükü
metin vaz'etmesini menedecek olursak o zaman 
ahkâmı kanuniyenin tatbikine mahal kalmaz. Çün
kü her kanun bir nizamname ile beraber teferruat 
ve tatbikatı tâyin edilmeye muhtaçtır. Anlaşılma
mış bir maddeyi tekrar yenibaştan tarif ve izah 
etmektir. Hattâ talimatlarla! yenibaştan tavzih 
edilirdi. Binaenaleyh hepsi de lâzımdır. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Efendim; me
sele bendenizce gayet basit olduğu halde son de
rece uzadı. Vehme Kapılıyorlar. Müsteşar Bey
le Zekâi Beyin teşrihat ve mütalâatma karşı 
belki hiçbir sözüm yoktur, desem yeridir. Yalnız 
bir noktaya işaret edeceğim. Vehbi Bey diyor ki: 
Filân kanun yapılırken Hükümet bir de bu bapta 
bir nizamname tertip ve tanzim eyler. Şu halde bu
radan nizamat kelimesini kaldıracak olursak öyle t 
bir kayıt ile meydana gelecek nizamatı bile Hü
kümet tatbik edemez. Binaenaleyh nizamat ke
limesi katiyen kalmalıdır ve en muvafıkı budur. 
Yalnız Encümenden bir ricam vardır; daima ka- ı 
lemine dikkat etsin, menfaat mukabili mazarrat
tır. Zararın mukabili de nef'dir. Binaenaleyh 
nef'i ve zarar demek icabeder. I 
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MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 

Efendim, nizamat kaydının kaldırılmasını istiyen 
arkadaşlarımızın endişesi, Hükümet tarafından 
yapılacak her hangi bir nizamname ile Hüküme
tin, köylere ve nahiyelere bâr olması endişesidir. 
Bu endişe verici midir, değil midir? Bendeniz bu 
endişenin gayrivârid olduğunu görüyorum. Esa
sen kanuna müstenit yapılacak nizamnameler, 
kanunun vaz'etmiş olduğa esasın haricine kati
yen çıkamaz, onun süveri tatbikiyesini ve eşkâ
lini gösterir. Kanunen vaz'edilen vergi ve tekâlif 
ne ise onun haricinde nizamname olamaz: Belki 
onun eşkâlini, tefsirini gösterecek mahiyette ya
pılır ve bu, nizamname olabilir. Doğrudan doğ
ruya kanun mahiyetinde olacak nizamnameler 
esasen kanım mahiyetinde olan nizamnamelerdir 
ve bu da doğrudan doğruya Meclisi Âlinin cümlei 
salâhiyet ve vazifei teşriiyesine dâhildir. Bunu 
yapacak her hangi Hükümet, Meclisi Âlinin va
zifei teşriiyesine tecavüz etmiş olur ve mesuldür. 
Binaenaleyh şimdiye kadar mevzu nizamname
lerin, yani kanun mahiyetini haiz olan nizamna
melerin tatbiki ve onların vaz'etmiş olduğu te
kâlifi tatbik etmek, nahiyelerin cümlei vazaifi 
meyanmda bulunması zaruridir. Yoksa Vehbi 
Bey arkadaşımız, (nizamat) kaydının kaldırıl
masını mıısırren iddia ettikleri halde bu ciheti 
kendi ifadeleriyle tefsir etmişlerdir. Şimdiye 
kadar vaz'edilen nizamnameler esasen tatbik 
edilecektir. Kanuna müstenidolmıyarak Heye
ti Vekile ve Hükümetin yapacağı nizamnameler 
tatbik ediliyor, endişesini bendeniz varit gör
müyorum. Esasen Hükümet bunu yapamaz, ya
parsa muhalifi usul yapmış olur. Binaenaleyh 
gerek köylerce gerek nahiyelerce ve gerek her 
hangi şubei Hükümetçe muta değildir. Çünkü; 
kuvvei teşriiyeden geçmiyen nizamnameler gay-
rikanunidir. Bu itibarla müzakerata değeri yok-
tir. (Nizamat) kelimesinin buraya konması lâ
zımdır. 

REİS — Efendim; söz alan birkaç arkadaşı
mız var. müzakereyi kâfi görenler lütfen el kal
dırsın... 

Tekrar reyiâlinize arz ediyorum müzakereyi 
kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Müzakere kâ
fi görüldü. 

Riyaseti Celileye 
Bir kanuna ınüstenid olmıyan ııizamnamele-
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rin nevahice tatbiki caiz olmıyacağına kadar ı 
maddeye bir fıkra ilâvesini teklif eylerim. 

29 Eyiûl 1337 | 
,. Karesi 

Mehmed Vehbi 

REİS — Bu tadilname hakkında encümenin 
bir mütalâası var mı! 

HAYDAR B. (Van) — Encümen kabul et
miyor. 

REİS — O hakle Heyeti Celilerim reyine arz 
ediyorum. 

Şimdi okuduğum Vehbi Beyin takririni na- ! 
zarı itibara alanlar lütfen el kaldırsın. Takrir 
nazarı itibara almıyanlar lütfen el kaldırsın. Mü
saade buyurursanız şüphelendim bir daha reyi
nize arz edeceğim. j 

Vehbi Beyin takririni nazarı itibara alanlar ! 
lütfen el kaldırsın. Nazarı mütalâaya alındı. O 
halde madde şu şekli alıyor : 

Madde 1. — Nahiye idarî bir cüzütam-
dır. Nahiye menfaat ve zararı kendine aidolan 
işleri işbu kanunun ahkâmına tevfikan bizzat ida
re etmek salâhiyetini haiz ve idari umumiyeye 
mütaallik kavanin ve kanıma müstenidolan niza-
mat ile mevdu vezaifi ifa ile mükelleftir. 

REÎS — Bu şekil ile birinci maddenin mü
zakeresini kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Kâfi 
görüldü. 

Encümenin muaddel ikinci maddesini okuyu
nuz : 

Madde 2. —Nahiye; varidatı masarif atı
nı koruyabilen bir veya yekdiğerine mü
nasebeti mevkiiye ve iktisadiyeleri bulunan bir
kaç köyden teşekkül eder. Kasabalar dahi nahi
ye itibar olunur. Bu kanun mucibince teşekkül 
edecek olan nahiyelerin cetveli vilâyet şûraları 
tarafından tanzim olunarak Dahiliye Vekâletine 
gönderilecek ve Meclisi Millice badettasdik ne
şir ve ilân olunacaktır. 

HAYDAR B. (Van) — En çok itiraz edilen 
ve mucibi tevehhüm olan mevad nahiyeye yeni 
varidat ihdas, yeni birtakım tekalif vaz'edecek 
olan hidemat keyfiyetidir. Halbuki 156 ncı 
maddede denilmiştir ki ; (Varidatı müsaidolmı-
yan nahiyeye muvazenei umumiyeden muavenet 
edilir.) Aynı zamanda bâzı arkadaşlar ihtar et
tiler. Müzakeresi esnasında onu da kabul ede
ceğiz. Meselâ bir nahiye dâhilinde ihale edile-
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cek olan maadinden seyri sefain ve saireden, 
ormandan Hükümetçe elde edilecek intifam bir 
hissesi yine nahiyeye terk edilecektir. O halde, 
ne kadar cüzü olursa olsun, yine her nahiyenin 
bir hususi varidatı olacaktır. Bunun için bize 
verilen takrirleri nazarı itibara aldık, eski şek
li şu şekle ifrağ ettik; dedik ki : Nahiye, vari
datı masarifatını koruyabilen bir veya yekdiğe
rine münasebeti mevkiiye ve iktisadiyeleri bu
lunan birkaç köyden teşekkül eder. Bu bir ve
ya birkaç köyden teşekkül eder, tâbirini Teşki
lâtı Esasiye Kanunundan alıyoruz. Bu itiraz 
götürmez bir keyfiyettir. Aynen kabul etmek 
mecburiyetinde bulunuyoruz. Münasebeti mev
kiiye ve iktisadiyeyi de nazarı itibara almak za-
ruretindeyiz. Varidatı kifayet eden bir tek kö
yün dahi nahiye olması esasını kanun kabul 
ediyor. Diğer nahiyelerde de varidat tedariki 
imkânı görülüyor. Bu nıkatı nazardan verilen 
takrirleri mezzcederek şu şekle koymuş 'oluyo
ruz. Evvelce bu ikinci maddede mevcudolmıyan 
(kasaba) yi dahi nahiye itibar edip cümlesini 
koyuyoruz. Çünkü iki yüz yirmi ikinci maddede 

kasabanın ne suretle nahiye olacağına ve nasıl 
idare eâileceğine dair sarahat vardır. Esasen 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu da (Bir kasaba da hir 
nahiyedir) diyor. Madem ki, bunlar da tâıbiratı 
esasiyedendir, o tâbiri buraya nakletmiş olu
yoruz. Sonra diyoruz ki; bu kanun mucibince 

I teşekkül edecek nahiyelerin cetveli tanzim olu
narak Dahiliye Vekâletine gönderilecek ve Mec
lisi Millîce badettasdik neşir ve ilân olunacak-

I tır. Evvelki teklifte evvelâ Dahiliye Nezaretine 
gönderilecek veyahut Meclisi Vükelâ tasdik 
edeicek ve saire ve saire... Tâbirleri vardır. On-

j lara itiraz edildi ve o ıtâbiratı kaldırdık ve hak-
I ki tasdiki merci kül olan Meclisi Millîye ve

riyoruz. Bâzıları diyorlar ki ; Meclisi Millîye her 
I nahiye için ayrı ayrı cetveller gelecek ve birçok 

zamanlar bu suretle sarf edilecek, Halbuki bu 
bir defaya mahsustur. Her yerden gelecek olan 
bu cetveller tasdik edilecek ve bu kanunun bir 
cüzü olmak üzere neşir ve ilân edilecektir. 

MUSTAFA KEMAL B. ((Ertuğrul) -^ Mec
lisin tasdik etmesinde ne menfaat vardır? 

HAYDAR B. (Van) — Bir zararı yoktur, 
zannederim. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Varidatı masarif a-
I tını temin eden köyler diyoruz. Bundan maksat 
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köylerin bugünkü emvali unıunıiyesi midir? I 
Yoksa kanunun 122 nci maddesindeki tekâlifi 
munzammesi midir? 

HAYDAR B. (Van) — Varidatı umumiye ol
madığını biliyorsunuz. Tekâlifi munzammesi-
dir. Hükümetin vereceği hissedir, sonra orman, 
maadin ve sairedir. 

LÛTFİ B. (Malatya) — Demek ki, varidat 
bugünkü emvali umumiyenin haricinde buluna
caktır. 

HAYDAR B. (Van) — Hangi emvali umu-
LÛTFÎ (B. (Malatya) — (Meselâ aşar, ağnam 

ve sair esi bugünkü kanunda münderiç midir? 
VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, geçen defa | 

Dahiliye Vekâletinin tasdikini gayrimümkün | 
gördük ve ona binaen şûralarca icracını Heyeti 
Gelileniz kabul etti. Berayi tadil encümene git
ti. Şimdi de bu hakkı tasdiki Meclisi Âliye ve
receğiz. Esasen bu hakkı vermesek de her ne za
man şikâyet vâki olsa Meclisi Âli bu işe vazi
yet edebilir. Bahusus Meclisi Âlinin son kararı 
böyle. İptida bu salâhiyeti verip de ileride 
tatbik olunduğu vakit yanlışlıkları tashihe kal
kışmak, Meclisi muhtelif kararlar vermeye sevk 
etmek doğru değildir. Binaenaleyh Mazhar Bey- j 
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efendi bu kürsüyü terk etmeden evvel söylemek 
isterim ki, vilâyet şûraları tasdik ve icra ettik
ten sonra şikâyet vukubulursa, vilâyet şûraları 
kararının mahalli tasdiki Meclisi Âli olacağı için 
berayi tetkik o vakit buraya gelsin. Mamafih 
her vakit için Meclise birer suretini (göndersin
ler. Fakat tasdik için değil, berayi malûmat gön
dersinler. Dahiliye Vekâletine gönderilmesi za
ten tabiîdir. Onun için - geçenki karar mucibin
ce - işi vilâyet şûralarına bırakmalı ve şikâyet 
olursa bir mercii istinaf kalsın, o da ancak vi
lâyet şûralarının mafevki Dahiliye Vekâleti de
ğil, Meclisi Âlidir. Meclisi Âlinize gelsin tetkik 
ve tetebbu edilir. Ümidedeıfan ki, Mazhar Bey 
biraderimiz bunu müdafaa buyurur. 

REİS — Efendim, ikinci maddenin muaddel 
şekli (hakkında başka söz alan zevat kalmadı. 
Tadilnaıne de yok. Encümenin teklifini reyi âli
nize vaz 'ediyorum. Encümenin teklifi veçhile 
ikinci madde hakkındaki müzakereyi kâfi gö
renler el kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü: 

Cumartesi günü içtima etmek üzere aleni 
celseyi tatil ediyorum. Hafi müzakeremiz var
dır, dağılmayınız. 

(Üçüncü celse hafidir) 
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