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1. — Hiyaneti vataniyeden on sene kü

rek cezasına mahkûm Halil îbrahimoğlu 
Ramazan hakkındaki evrakı hükmiyenin 
gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tez
keresi 95 

2. — Hiyaneti vataniyeden on sene kü
rek cezasına mahkûm Ereğli'nin Yezidî 
karyesinden Cemal ile üç sene kalebentli
ğe mahkûm Mevlûd hakkındaki evrakı 
hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye 
Vekâleti tezkeresi 95 
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3. — Hiyaneti vataniyeden beş sene kü

rek cezasına mahkûm Eğridir'den Abdür-
rezzak Efe hakkındaki evrakı hükmiyenin 
gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tezke
resi 

4. — Söke'den Dimistokli'nin muhake
mesinin istiklâl mahkemesince rüyeti lâ-
zımgeldiğine dair Adliye Vekâleti tezke
resi 

5. — Hiyaneti vataniyeden bir sene 
hapse mahkûm Müezzinzade Bekir Efendi 
hakkındaki evrakı hükmiyenin gönderil
diğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi 

6. — Anadolu - Bağdad Demiryolları 
Kumpanyası muamelâtının Türkçe cereyan 
etmeye başladığına dair Nafıa Vekâleti 
tezkeresi 

6. — Takrirler 
1. — Siird Mebusu Mustafa Sabri 

Efendinin, sabık Elâziz Valisi Galib Be
yin, Kayseri'de bulunan emval ve emlâki
nin müsadere edilmesine dair takriri 

2. — Dersim Mebusu Hasan Hayri Be
yin, Koçgiri hâdisesinin esbab ve avamili-
ni tetkika gidecek olan heyetin izamına 
kadar divanı harb ve istiklâl mahkemele-
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rince hiçbir muameleye tevessül edilmeme
sine dair takriri 106 

7. — Muhtelif evrak 95 
1. — Ordunun muvaffakiyetine dua, 

edildiğine dair Sivrihisar Belediye Riya
setinin telgrafı 95 

2. — Sivrihisar memurlarının tekrar 
vazifeye başladıklarına dair belediye riya
setinin telgrafı 95 

8. — istizahlar 98 
1. — Kırşehir Mebusu Yahya Galib 

Beyin, Rus altınlarının tezyidi kıymeti es
babına dair Maliye Vekâletinden istizah 
takriri 98:99 

2. — Ertuğru! Mebusu Neeib Beyin, 
Rus altınlarının tezyidi kıymeti esbabına 
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9. — Sualler, cevaplar 96 
1. — Amasya Mebusu Hamdi Beyin, 

Vehib Paşa ile Kaymakam Pertev Beyin 
emlâkine Hükümetçe vazıyed edilip edil
mediğine dair sual takririne Maliye Vekili 
Hasan Beyin hem tahrirî hem şifahi ce
vabı 96:98 

REÎS — Meclis küşadedildi. Zaptı sabık hu- I 
lâsası okunacak. 

(Saptı sabık hulâsası okundu.) 

1. •— ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci Celse 
Adnan Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde bili-

nikat zaptı sabık hulâsası kıraat edildi. Zaptı 
sabıkın kıraatini mütaakıp Hasan Fehmi Beye
fendinin Riyasetten istif as; meselesi müzakere 
edilerek neticede istifanın geri alınması hususun- j 

Sayfa 
2. — Erzincan Mebusu Emin Beyin, Rus 

altınlarının dun bir fiyatla tedavül ettiril
mesi. esbabına dair Maliye Vekâletinden 
sual takriri 98 

3. — Karesi Mebusu Hasan Basri Be
yin, tahribedilen bağ ve bahçeler hakkın
da Dahiliye ve 'Müdafaa! Millîye Vekâlet
lerinden sual takriri 106 

10. — Mazbatalar 95 
1. — Müfettişi Umumilik hakkındaki ka

nun lâyihası ile Karesi Mebusu Vehbi Be
yin, Mülkice müfettişlikleri teşkili hak
kında kanun teklifi ve Dahiliye Encüme
ni mazbatası (2/356) 95 :96 

11. — Müzakere edilen maddeler 99 
1. — Erzincan Mebusu Osman Fevzi 

Efendi ve arkadaşlarının, Alişir'den maada 
Koçgiri aşiretinin affı hakkında kanun 
teklifi ve Muhtelit Encümen mazbatası 
(2/346) : . 99:100,103,106:109 

2. — İdarei kura ve ne.vahi kanunu lâ- . 
yihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası 100: 

102,103:106 

I da kendilerine teklif icrası hakkındaki takrir Mec
lisin ekseriyetiyle kabul olunduğu kendilerine 
tebliğ edilerek miri mumaileyh istifalarını gerir 
ye aldılar. 

Türk muhibbi Pierre Loti'nin rahatsız bulun
ması hasebiyle Meclis namına Hariciye Vekâle
tince hatırının istifsarı hakkında Karesi Mebusu 
Vehbi Beyin takriri kabul olundu. 

Malatya Mebusu Reşid, Hacı Bedir ve Dersim 
Mebusu Mustafa ağalara Elâziz Mebusu Naci, 

I Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi, Adana Mebu-

BÎRÎNOÎ CELSE 
Açılma saati: 2,15 sonra 

REİS — Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 
KATİPLER • Atıf Bey (Kayseri), Ragıb Bey (Kütahya) 
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su Eşref Bey ve efendilerin mezuniyetlerine mü-
taallik Divanı Riyaset kararı kabul olundu. 

Şûrayı Devlet Tetkik Heyetiyle memurin mu-
hakematı encümenindeki münhalata yeniden âza 
intihabı ruznameye alınarak intihabın icrası ka-
rargir oldu. Bilâhara salon samiinden tahliye 
olunarak dünkü ruznamedeki meselenin maba-
dine devam edilmek üzere celsei hafiyeye geçildi. 

Sualler 
.1. — Erzincan Mebusu Emin Beyin, para far

kından dolayı hazinei maliyenin yedi yüz altmış 
bin küsur lira ziyanına sebebiyet verilmesi hak
kında sual takriri Maliye Vekâletine gönderil
miştir. 

Reis Kâtip Kâtip 
Hasan Fehmi Atıf Haydar 

REÎS — Zaptı sabık hakkında mütalâanız var 
mı? Zaptı sabık aynen kabul edildi. 

7. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Ordunun muvaffakiyetine dua edildiği
ne dair Sivrihisar Belediye Riyasetinin telgrafı 

REÎS — Efendim, Sivrihisar Belediye Riya
setinden ordunun muvaffakiyetine dua edildiğine 
dair telgTaf vardır. Okunmasını arzu ediyor mu
sunuz? (Hayır sesleri) 

2. — Sivrihisar memurlarının tekrar vazife
ye başladıklarına dair belediye riyasetinin tel
grafı 

REÎS — Sivrihisar memurininin tekrar vazi
feye başladığına dair belediye riyasetinden mev
rut diğer bir tezkere vardır. (Pekâlâ sesleri) (Al
lah muvaffak buyursun sadaları) 

5. — TEZKERELER 
1. — Hıyaneti vataniyeden ontsene kürek ce

zasına mahkûm Halil İbrahimoğlu Ramazan hak
kındaki evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair 
Adliye Vekâleti tezkeresi 

2. — Hiyaneti vataniyeden on sene kürek ce
zasına mahkûm Ereğli'nin Yezidî karyesinden 
Cemal ile üç sene kalebentliğe mahkûm Mevlûd 
hakkındaki evrakı hükmiyenin gönderildiğine da-
in Adliye Vekaleti tezkeresi. 

3. — Hiyaneti vataniyeden beş sene kürek ce-
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zasına mahkûm Eğridir'den Abdürrezzak Efe 
hakkındaki evrakı hükmiyenin gönderildiğine da
ir Adliye Vekâleti tezkeresi. 

4. — Söke'den DimvstoMi'nin muhakemesi
nin istiklâl mahkemesince, rüyeti lâzımc/eldiğİne 
dair Adliye Vekâleti tezkeresi. 

5. — Hiyaneti vataniyeden bir sene hapse 
mahkûm Müezzinzade Bekir Efendi hakkında
ki evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair Adli
ye Vekâleti tezkeresi 

REÎS — Hiyaneti vataniye ile mahkum eş
has hakkındaki Adliye Vekâletinden mevrut ev
rakı Adliye Encümenine gönderiyoruz. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELATI 

1. — Mebuslardan bâzılarına izin verilmesine 
dair Divanı Riyaset kararı 

REÎS — Mezuniyet hakkında Divanı Riya
set kararı vardır. Bu karaT Eylülün 24 ünde 
ittihaz edilmiş ve nisabı ekseriyete halel gelme
mek için tehir edilmiş, reyinize arz edeceğim, 
ekseriyetimiz tamamdır. Bu meseleyi Divanı 
Riyaset her zaman nazarı dikkate almaktadır. 

Kadri Bey (Diyarbekir)'in, bir ay mezuni
yetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Şahin Efendi (Anteb) 'in, dört ay mezuni
yetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edildi. 

Refet Efendi (Maraş) 'm, dört ay. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Yasin Bey (Anteb) 'in, dört ay mezuniyetini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Hacı Şükrü Bey (Diyarbekir) 'in, üç ay me
zuniyetini kabul edenler el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Hasib Bey (Maraş) 'in, dört ay. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 

Diğerlerini münasip görürseniz başka celseye 
bırakalım. 

10. — MAZBATALAR 
1. — Müfettişi Umumilik hakkındaki kanun 

lâyihası ile Karesi Mebusu Vehbi Beyin, Mülkiye 
müfettişlikleri teşkili hakkında kanun teklifi ve 
Dahiliye Encümeni mazbatası (2/356) 
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REÎS — Müfettişi Umumilik Kanunu He^ 

yeti Vekileden geldi. Zannederim ki, Dahiliye 
Encümeni de tetkikatını ikmal etti. 

HAYDAR D. (Van) — Evet ikmal etmiş
tir. 

REÎS — Fakat bunu tabı ve tevzi etmek lâ
zımdı. Malûm ya, matbaanın kâğıdı yoktur. 
Tensip buyurursanız bunu ruznamemize ithal 
edelim. Salona da yazıp talik edelim, arka
daşlarımız oradan istinsah etsinler (tabı ve 
tevzi edilsin sesleri) efendim, tabı ve tevzii 
müşküldür. Ruznameye ithalini kabul edenler, 
lütfen el kaldırsın. Ruznameye ithal edildi. Mü
zakeresine başka zamanda başlarız. 

Yine Karesi Mebusu Vahbi Beyle rüfekası-
nın mülkiye müfettişlikleri hakkında bir tekli
fi var, fakat Heyeti Vekileninki Müfettişi 
Umumilik Kanunudur. Tensip buyurursanız 
bunları tevhidedelim ve beraber müzakere ede
lim. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Reis Bey 
bununla onun hiç münasebeti yoktur. 

REÎS —- Efendim, heyeti teftişiyeye taallû
ku vardır. Her halde teklif dahiliyeye mensup 
müfettişler hakkında olduğu için bir münase
beti vardır. Tefrik lâzımgelirse esnayı müzake
rede tefrik ederiz. 

4. — TEKLİFLER 

1. — Kastamonu Mebusu Doktor Suad Be
yin, Efradı Müslimeden bedeli nakdî ahzı hak
kında kanun teklifi (2/354) 

REİS — Doktor Suad Beyin, Bedeli nakdî
nin Müslimlere de teşmili hakkında teklifi ka
nunisi vardır. Alelûsul Lâyiha Encümenine 
gönderiyoruz. 

3. — LAYİHALAR 

1. — Bahriye Dairesi bütçesinde münakele 
icrasına dair kanun lâyihası. 

REİS — Bahriye Dairesi bütçesinde müna
kale icrasına dair kanun lâyihasını da Muva-
zenei Maliye Encümenine gönderiyoruz. 

9. — SUALLER, CEVAPLAR 

1. — Amasya Mebusu Hanıdi Beyin, Vehib 
Paşa ile 'Kaymakam Pertev Beyin emlakine Hü-
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• kümetçe vaziyed edilip edilmediğine dair sual 
takririne Maliye Vekili Hasan Beyin hem tah
rirî hem şifahi cevabı, 

REİS — Amasya Mebusu Hamdi Beyin Ve
hib Paganın emlâki hakkındaki sual takririne 
Maliye Vekâletinden cevap gelmiştir. Okuna
cak. 

Riyaseti Celileye 
Harbi Umumi mesullerinden tahtı muhake

meye alınarak vâdii firarda bulunan Vehib Pa
şa ile Amasya Fırka Kumandanı Kaymakam 
Pertev Beyin Amasya sancağında fabrika ve 
hanelerine Hükümet tarafından vaziyed edilip 
edilmediğini Maliye Vekâletinden sual eyleriz. 

13 Eylül 1337 
Amasya Amasya 
Haindi Ragıb 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Harbi Umumi mesullerinden tahtı muhake

meye alınarak vâdii firarda bulunan Vehib Pa
şa ile Amasya Fırka Kumandanı Kaymakam 
Pertev Beyin, Amasya sancağında fabrika ve 
hanelerine Hükümet tarafından vaziyed edilip 
edilmediğine dair Amasya Mebusu Hamdi ve 
Ragıb beyler tarafından verilen sual takririnin 
irsaline dair Zabıt ve Kavanin Müdüriyeti ifa
desiyle şeref varidolan 14 . ES . 1337 tarihli ve 
763/1480 numaralı tezkerei aliyei Riyasetpe-
nalıileri cevabıdır. Vehib Paşanın Amasya'nın 
Çilekboğazı mevkiindeki beş göz fabrikadan 
üçte bir hissesi ve Pertev Beyin kezalik Amas
ya'da bir bap hanesi nıevcudolduğu ve bunlar
dan Vehib Paşanın değirmen hissesini vekili 
olan Samsun'da mukim Trabzonlu Çulhazade 
Zeynelabidin ve Pertev Beyin hanesi de kezalik 
vekili Amasya'da Hacı Mahmudzade Mehmed 
Efendi tarafından idare ve icar edilmekte bu
lunduğu ve bunlara Hükümetçe evvel ve âhir 
müdahale olunmadığı icra edilen tetkikat ve 
mahallinden alman malûmattan anlaşılmış ve 
bittabi bir mahkemenin kararı olmaksızın mü
dahale imkânı da görülememiş olduğu maalihti-
ram arz olunur. Olbapta emir've ferman lıazreti 
menlehülemrindir. 

Maliye Vekili 
Hasan 

HAMDİ B . (Amasya) — Efendim! Vehib 
Paşa ve Pertev Bey harb zenginleridir. Malî ve 
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idari birçok suiistimalleri vardır. Bunlar firari 
olarak gitmişlerdir. Ve her ikisi de bugün İtal
ya tâbiiyetindedir. Binaenaleyh; maliyenin bun
ların emvaline vaziyed etmesi lâzımgelirken et
memesi doğru değildir. Vaziyed etmesini teklif 
ederim. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim, mesele emvali metrûkenin Hükümet 
tarafından idaresine ait salâhiyete taallûk edi
yor. Evvelâ şunu arz edeyim ki; Vehib Paşa 
nın Harbi Umumi içerisinde memleketimizdeki 
harekât ve suiistimalâtı herkesçe malûmdur. 
Bilhassa kendi memleketim olan Trabzon'da bir
çok halk Vehib Paşanın şahsi icraatından mu
hacir 'olmuş ve hattâ bunların açlığına, sefaleti
ne sebebolduğundan Vehib Paşanın lânethanla-
rından birisiyim. Ancak şimdiye kadar emvali 
metrûkenin Hükümet tarafından vaziyet edile
rek idare edilmesi ve bilhassa Emvali metruke 
Kanunu mevkii meriyetten kaldırılmış ve bu
nun yerine başka bir şey ikame edilmemiş oldu
ğu cihetle böyle meydanda olmıyan ve gaip 
bulunan eşhasın vekili kanunileri tarafından 
idare edilmekte olan emvali hususiyesine Hükü
met tarafından müdahale ve vaziyet edilmiş de
ğildir. Hali firarda bulunan ıbu gibi zevatın eş
ya ve emvali gayrimenkulesinin idaresine dair 
Hükümetçe görülen lüzum üzerine Heyeti Ali-
yenize takdim edilen kanun ruznameye alınıp 
Adliye Encümeninde müzakere edilmiş ve bura
da müzakereye başlanıldığı bir sırada emvali 
metrûkeden suveri saire ile Hükümetin elinde 
bulunan malların o mmtakada bulunan ahaliye 
tevziine dair o kanuna bir madde ilâve edilmek 
üzere 'kanun encümene iade edilmiştir. 

Üç hissede bir hissesi Vehib Paşaya aidolan 
Çilekboğazmdaki fabrikanın ve Amasya'daki 
Pertev Beye ait hanenin vekili kanunileri bida
yetten beri mevcut ve onlar tarafından idare 
edildiği için bu baptaki kanun kesbi katiyet et
meden müdahale etmek salâhiyetini kendimde 
görmüyorum. Çünkü diğer hissedaranın mahke
meye müracaatı her halde Hükümeti mahkûm 
bir vaziyete düşürecektir. Çünkü orta yerde 
mamülünbih bir lâyihai kanuniye yoktur. Ve 
Hükümet bu ihtiyacı takdir etmiştir. Bütün em
vali metruke hakkında bilâhara hukuku vekâle
tin dahi Hükümete devredilmesi lâzımgeldiğin-
den o lâyiha çıkıncaya kadar idareten bir mua-
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ı mele yapılması doğru olmadığı kanaatindeyim. 
I Eğer idareten Vehib Paşa'ya ait o değirmene va-
I ziyed edilmesini emrederseniz her halde oraya 

emir ile vaziyed eder ve kararınızı mevkii icraya 
I korum. 
I REÎS — Efendim, sual izah edildi. 
I HAMDİ B. (Amasya) — Vehib Paşanın ter-
j ki tâbiiyet etmiş olduğunu iddia ediyorum. Ben-
| deniz onun için teklif ediyorum. 
I REİS — Sahibi sual bir ciheti daha soru-
! yor. Buna cevap veriniz. Terki tâbiiyet etmiş

tir, bunun için müsaderesi lâzımgelir diyor. 

I MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
1 Bendeniz Vehib Paşanın terki tâbiiyet etti-
I ğine dair resmî değil, hattâ hususi bir malû

mata dahi destres olmuş değilim. Fakat terki 
tâbiiyet cihetiyle diğer bir yere gitmekle hu
kuku tasarruf İyesinin nez'ine sebebi kanuni 
olduğunu da zannetmiyorum. Mahkûmiyet lâ-
lâzımdır. Münhasıran terki tâbiiyet hukuku ta
sarruf iyesinin nez'i için kâfi değildir. Böyle 
terki tâbiiyet ettiğine dair Hükümete ne res-

j mî bir malûmat ve ne de hususi bir iş'ar vâki 
I değildir. 

HAMDİ B. (Amasya) — Terki tâbiiyet hak
kında bir kanun var. Bu kanuna riayet ediniz 
ve emvaline vaziyed etmek lâzımgelir. Bunun 
İtalya pasaportu ile İtalya'da gezdiğini Heyeti 
Murahhassanız görmüşlerdir. Eğer Maliye Ve-

I kili Beyefendi bunların terki tâbiiyet ettikle-
| rinden haberdar değil ise bendeniz kendilerini 
I irşad ve ihbar ediyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Arz ettim ki : Vehib Paşanın şurada burada 

I dolaşması kendisinin terki tâbiiyet etmesine 
I kâfi bir delil değildir. Ve bize hususi bir işar 

dahi yoktur. Ve şimdiye kadar bu hususa dair hiç 
bir şeye destres olmuş değiliz. Mamafih tâbi
iyet Kanunu mucibince ahkâmı kanuniyeye 

I tevfikan yapılmamış olan terki tâbi'yet mua-
I melesi Hükümeti Seniyenin usulüne nazaran 
I keenlemyekündür. Yani onu tâbiiyeti Osmani-

yede tanımak hakkı bizce daima mevcuttur. Fa
kat terki tâbiiyetini kabul ettikten sonra, Ter-

I ki tâbiiyet Kanununun altıncı maddesi muci
bince - ki eski kapitülâsyonların mevaddma tev-

! fikan konulmuş bir maddesidir - artık terki tâ-
j biiyet eden eşhas müsaade ile terki tâbi'yet 
• etse bir daha memaliki Osmaniyeye ithal edil-

r- 97 -
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memesini camidir. Bu da bilhassa kapitülâsyon
lara karşl maniadır. 

. Yine bunda hukuku tasarruf iyeye maniiye-
ti tazammun eden bir mâna olduğunu bilmiyo
rum. Yani bir memlekete girememek, orada 
hakkı tasarrufu olmamak mânasını tazamınun 
etmez/Mamafih arz ediyorum ki orta yerde ka
nunen yapılacak bir şey yoktur. Çünkü bu hu
sustaki ihtiyacatı temin etmek üzere Hükü
metin tanzim ettiği lâyiha, arz ettiğim gibi 
burada müzakere edilmiş ve tekrar Adliye En
cümenine gitmiştir. Eğer idareten Heyeti Ce-
lilenizin bir karariyle. şimdi bunlara vaziyed 
olunması icabediyorsa, kararınızı izhar ederse
niz, mevkii icraya korum, fakat idareten koram. 

RAGIB B. (Amasya) -—Vekil Beye bir şey 
sual edeceğim; 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Lütfen yalnız Hamdi Bey sorsunki, mevzuu de-
ğiştirlniyelim. 

HAMDI B. (Amasya) — Beyefendi malûma
tınız yok mudur? Bunları divanı harb mahkûm 
etmiştir. 

MALÎYE VEKÎLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Hangi divanı harb mahkûm etmiştir? Sonra onu 
mahkûm eden divanı harbin hükümleri Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hükümetince mer'i ve mu
teber addedilmekte midir? 

HAKKI B. (Van) — O divanı harb azaları 
nazarımızda maznun ve mahkûmdur. 

MALÎYE VEKÎLİ HASAN B. (Trabzon; '— 
Binaenaleyh bendenizce ortada mamulünbih ola
cak bir divanı harb yoktur. Eğer onu bir mah
keme kararı olarak mahkûm telâkki ediyorsanız 
o da vâki değildir. Bendenizin malûmatım, mah
kûm olmadan tevkifhaneden kaçmıştır. Eğer böy
le bir kararı mamulübih bir karar halinde telâk
ki ediyorsanız, mahkûm eşhasın emvali hakkında 
yapılacak olan muameleyi derhal tatbik edelim. 
Fakat bendeniz zannetmiyorum ki, bir fabrika
nın üçte bir hissesi için İstanbul divanı harbi e-
rini bir mahkeme telâkki etmek doğru olabilsin. 
Bendenizce yapılacak en salim şey, o lâyihayı ta
cil edip çıkarmaktadır. O zaman yalnız Vehib Paşa 
değil, bundan başka tekmil o gibilerin emvali men
kule ve gayrimenkulleri mevzuubahşplur, En doğ
ru yol budur, veyahut bilâhara ele geçtiği zaman 
hakkında yapılacak muamelenin şimdiden bir ih
tiyat teminatı olmak üzere emvaline vaziyet edil-
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meşini Heyeti Celleniz sureti mahsusada tahtı 
karara alırsa bugün mevkii tatbika korum. 

REİS — Efendim bu bir sualdir. Malûnıuâli-
niz sahibi sual sualini izah etti. Vekil de cevabını 
verdi. Meclisi Âli bunu umumi müzakere halinde 
açmak arzu buyurursa meseleyi Ruznameye alı-

} rız'. Yoksa sual kâfi görülür, müzakere ikmal edil-
i miş olur. 

HAMDİ B. (Amasya) — İstizaha kalbediyo-
rum. 

RElS — Elimde istizah takriri yoktur O 
Meclisin ayrı bir kararyle olur. 

BlR MEBUS BEY — Ruznameye ithali lâ
zımdır. 

REİS — Efendim, bu meselenin umumi mü
zakeresi icra edilmek üzere ruznameye ithalini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ellerinizi in
diriniz. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... 
Ruznameye ithali kabul edilmiştir. 

2. — Erzincan Mebusu Emin Beyin, lius 
altınlarının dun bir fiyatta tedavül ettirilmesi 
esbabına dair Maliye Vekâletinden sual takriri 

RElS — Rus altınının piyasada Osmanlı al
tını piyasasiyle farkı olmak itibariyle son zaman
da Maliye Vekâletinden ittihaz edilen muameleye 
dair bir istizah takriri var. Bir de sual takriri 
var. Sual takriri istizah takririnin makûsudur. 
Sual takriri için muamelemiz malûmdur. Vekâle
te havale edilecektir. Erzincan Mebusu Emin 
Beyin sual takririnde Rus altınlarının niçin şim
diye kadar fiyatları tezyidedilmedi de Hazine
nin zararına sebebiyet verildi, diye sual sorulu
yor. 

8 — İSTİZAHLAR 

1. — Kırşehir Mebusu Yahya Galib Beyin. 
Rus altınlarının tezyidi kıymet esbabına dair 
Maliye Vekâletinden istizah takriri 

REİS — Kırşehir Mebusu Yahya Galib Beyin 
de Emin Beyin teklifinin makûsu olmak üzere 
bir istizah takriri vardır ki, istizah karan istil
zam ettiği için okutturup reyinize arz edeceğim. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Rus altınının piyasada Osmanlı evrakı nakdi-

yesiyle yedi buçuk evrakı nakdiye mukabili oldu
ğu Maliye Vekâletince resmen ilân edilmiştir. 

I Bu ilânın Devletimizin itibarı malîsi üzerinde 
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ne gibi tesirat ika edeceği düşünülmeksizin ya
pılması esbabının Maliye Vekâletinden istizah 
edilmesini teklif eylerim. 

5 Teşrinievvel 1337 
Kırşehir Mebusu 

Yahya Galib 

2. — Ertuğrul 31ebusu Necib Beyin, Rus al
tınlarının tezyidi kıymeti esbabına dair Maliye 
Vekâletinden istizah takriri 

NECÎB B. (Ertuğrul) — Ben de bir takrir 
vermiştim. 

REÎS — (Ertuğrul) Necib Beyin yine bu 
meseleye dair bir takriri vardır, istizahtır, oku
nacak : 

Riyaseti Celileye 
Hazinei maliyece Rus altını altı yüz on beş 

kuruşa verildiği halde ahiren yedi yüz elli ku
ruşa verilmesi esbabının Maliye Vekâletinden 
istizahını teklif eylerim. 

6 Teşrinievvel 1337 
Ertuğrul Mebusu 

Necib 

REÎS — Efendim müsaade buyurun. Meclisi 
Âli istizahı kabul eder de müzakeresine başlar
sa o vakit söz veririm. 

İstizahı kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
îstizah kabul edildi. 

Vekil Bey burada, isterse bugün izahat verir 
isterse başka gün... 

6". — Anadolu - Bağdad Demiryolları Kum
panyası muamelâtının Türkçe cereyan etmeye 
haşladığına dair Nafıa Vekâleti tezkeresi 

REÎS — Anadolu - Bağdad şimendiferlerinin 
muamelesinin Türkçe lisanı ile cereyan etmeye 
başladığına dair Nafıa Vekâletinin bir tezkeresi 
vardır. (Teşekkür olunur, sesleri) 

Evrakı varide bitti, ruznamei müzakerata ge
çiyoruz. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Reis Bey! 
Mesele tamamiyle tavazzuh etmedi, Maliye Vekili 
Bey izahat vermiyecek midir? 

REÎS — Efendim, henüz müzakereye geçtik. 
Tabiî müzakerede bunu sorarız. îstizah da bugün
kü ruznamede dâhildir. îsterse bugün; isterse 
başka gün izahat verebilir. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) 
—• Efendim, istizah kabul edildikten sonra ta-
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biatiyle cevap verilir; Bendenizee çoktan beri 
bir ihtiyaç haline gelmiş olan bir meselenin bir 
an evvel halline kapı açtıklarından dolayı Yah
ya Galib Beye arzı teşekkür ederim, Mevzuu is
tizah halinde Heyeti Celileniz kabul etti, ben-
deniz Cumartesi günü buna cevap vereceğim. 
Bendenize bundan beş ay evvel tevdi etmiş ol
duğunuz Vekâletin tazammun ettiği fikri iti
madın şu günlerde tevsikine ihtiyaç duymakta
yım, mesele gayet basittir. Esbab ve sevaikmin 
evvelce ne olduğunu arz ettim, bunun neden 
böyle olduğunu Cumartesi günü size mufassa-
lan arz ederim, mesele gayet basittir. Cumartesi 
günü hallederiz, 

11. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Erzincan Mebusu Osman Fevzi Efendi 
ile arkadaşlarının, Alişirden maada Koçgiri aşi
retinin affı hakkındaki kanun teklifi ve Muhte
lit Encümen mazbatası (2/346) 

REÎS — Efendim, malûm âliniz ruznamemîz-
dje Koçgiri meselesi vardır; ahiren Meclisi Âli
nizin karariyle- hafi celsede müzakeresini ikmal 
ettik, yalnız reye vaz'edilmesi meselesi kalmış
tır, istihsali âra için tekrar hafi celseye lüzum 
var mıdır? (Hayır, hayır sesleri) evvelce ka,rar 
altına alındığı için reyinize vaz'ediyorum : Ale
ni celsede ikmali müzakereyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. îkinei defa reyinize arz ediyo
rum. ikmali müzakereyi aleni celsede kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
Efendim müzakeresi hitam bulmuş yalnız istih
sali âra kalmıştır. Malûmualiniz hafi celsede rey
ler dahi istihsal edildiği halde nisabı ekseriyet 
olmadığından muamele tamam olmadı. Reyinize 
arz edilen müşterek encümenlerin tanzim ettik
leri o mazbatadaki esas tâyini esami suretiyle mi 
yoksa reyi aleni suretindemi reye koyalım? (Tâ
yini esami ile sesleri) müzakere; hafi zabıtta 
kaldığı için encümen mazbatasını bir daha okut
turmak ve zapta geçirtmek istiyorum. Yalnız 
zapta geçmek için okunacaktır. Yoksa müzake
resi hitam bulmuştur. Efendim esbabı mucibe 
mazbatası zaten okunmuştur. 

Maddeler okunacaktır. 

MADDE 1. — Hükümeti milliyenin teessü
sünden beri şurada burada Misaki Millînin is-
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tihdaf ettiği gayeler aleyhine tebarüz etmiş olan 
harekâtı isyaniyenin asıl âmil ve müessirlerin
den maada faili müşarik ve muavinlerini af ile 
memleket dâhilinde yer yer mütelıaddis suite-
fehhümleri aynı hakla istihsal edilen muzafferi-
yet şerefine bir kere daha izale etmeyi şayanı 
terviç addeden encümenleriniz; evvelemirde 
asıl âmilleri tahkik ve şiddetle berayi tecziye 
takibetmek lüzumuna kail ve maadasını derhal 
affetmek cihetine mütemayil olduğundan bu 
cümleden olan Koçğiri hâdisesi için de âmil
leri meydana koyarak maadasını berayi af 
Meclise arz etmek üzere salâhiyeti vâsia ile 
Meclisi Âliden müntehap bir tahkikat heyeti
nin senan mahalline izamını tensibetıniş ve bu 
esas kabul buyurulduğu takdirde diğer ma
haller hakkında da istiklâl mahkemelerini me
mur etmek muvafık olacağını ekseriyetle teem
mül eylemiştir. 

MADDE 2. — Yukarda teşkili arz olunan he
yeti tahkikiye aynı zamanda .hususiyeti mevkiiye 
ve içtimaiyesi malûm olan Dersim ve havalisi 
hakkında da tetkikat icra ederek orada Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun dairci ihatası dâhilinde mu
cibi inkişaf olacak iyi şekli idare ile müstacelen 
vacibüttemin görülecek ihtiyacatı iktisadiye hak
kındaki nikatı nazarını Meclisi Âliye bildirecek
tir. Mütalâatı mepsutaya nazaran takdiri icabı 
zımnında Heyeti Umumiyeye berayi sevk evrakı 
mevcude Makamı Celili Riyasete takdim olunur. 

Adana Kayseri Kângırı 
Zekâi Atıf Behçet 

Karahisarı Sahib Mersin 
Heyeti tahkikiye gön- Salâhaddin 
derilmesine muhalifim 

Mehmed Şükrü 
Konya • Karahisarı Sahib 

Affa muvafık Heyeti Ömer Lûtfi 
Tahkikiye izamına 

muhalifim 
Vehbi 
Konya Maraş 

Heyeti Tahkikiye iza- Mehmed Hasib 
mına muhalifim 

Af h kabul ediyorum 
Musa Kâzım 
Van Cebelibereket Kayseri 

Haydar Rasim Ahmed Hilmi 
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Ertuğrul Kars 

Ahmed Haindi Bugünkü son vaziyete göre ev
velâ affm icrası ve istikbalin 
temini içim de bir heyeti tah-

kikiyenin izamı 
mütalâasmdayı m 

Cavid 
Erzurum Yozgad 

İsmail Süleyman 

BİR MEBUS BEY — Ona merbut olan tak
rir ret veya kabul edildi m i ' 

REİS — Onların muamelesi hitama ermiştir. 
Reyinize arz edilen bu şekildir efendim. Kabul 
edenler beyaz; etmiyenler kırmızı olarak rey ve
recektir. Müstenkif olanlar da (müstenkif) keli
mesini yazsınlar. Çünkü o da beyaz olduğu için 
yanlışlık oluyor. Âra tasnif edilinceye kadar 
müzakeremize devam edelim. 

2. — İdarei kura ve nevahi kanunu lâyihası 
ve Dahiliye Encümeni mazbatası 

REİS — İdarei nevahi Kanununun yedinci 
maddesindeyiz. Tadilnameleri reyinize arz etme
miştim. Şimdi tadilnameleri okuyorum. 

Riyaseti Celileye 

Madde 7. — Mütaaddit köylerden mürekkep 
nahiyenin nahiye namına inşa ve iştira ettikleri 
emlâk ve arazi nahiye halkının malı müştereki 
olur suretiyle tadilini teklif ederim. 

Karesi Mebusu 
İbrahim 

Riyaseti Celileye 
Yedinci maddenin berveçhiâti tadilini teklif 

eylerim. «Mütaaddit köylerden mürekkep bir 
nahiyenin şahsiyeti mâneviyesine ait emval ve 
emlâki o nahiyenin malı müştereki olur. Ancak 
her köy kendisine ait baltalık ile mera ve har
man mahalleri gibi arazii metrukeden kemafissas 
bık münhasıran istifade etmek hakkını muhafaza 
eyler. Bir köy merbut olduğu nahiyeden bir 
müstakil nahiye teşkil etmek üzere ayrıldıkta 
hududu sabıkasını ve mera ve baltalıklarını mu
hafaza eder. Müşterek olan emval ve akarat ve 

duyun ve maıtlubat ile tesisatı nafıa masarifine 
gelince : Bunlar bir komisyon marifetiyle nahi
ye ile ayrılan köyün dereeei istifadesi ve hissei 
iştiraki esas ittihaz edilerek aralarında taksim 
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olunur. Fakat; bir köy bir nahiyeden fekki ir
tibat ile diğer bir nahiyeye iltihak ederse evvel
di nahiyenin diğer köylere kalacak emval ve aka-
ratı müşterekesiyle duyun ve matlubatı hissesin
den ve yeni nahiyenin emvali ile düyunu matlu-
batma dereeei mükellefiyeti nispetinde iştirak 
eyler. İhtilâf zuhurunda vilâyet Şûrasına müra
caat olunur. Şûra meseleyi sureti katiyede hal
leder.» 

Adana Mebusu 
Zekâi 

Eiyaseti Celileye 
Yedinci maddenin birinci fıkrasında za'fı 

telif ve devri bâtıl var. Kasdolunan mânaya 
göre fıkra şöyle olacak : (Madde 7 : Nahi
yeyi teşkil eden mütaaddit köylerin emval ve 
emlâki nahiyenin malı müştereki olur.) Binaen
aleyh bu suretle tashih ve tadilini teklif ey
lerim. 

29 Eylül 1337 
Karahisarı Şarki 

Ali Süruri 
Riyasete 

Yedinci maddenin ikinci cümlesindeki, 
(münhasıran istifade etmek) şerh kaydına gö
re (bir köy merbut olduğu nahiyeden ayrıldıkta 
mera ve baltalıklar tamamen eskisi gibi kendine 
aidolur. Ve hududu sabıkasını muhafaza eder.) 
Cümleleri zaidolmakla bunların tayymı teklif 
ederim. 

29 Eylül 1337 
Bolu 

Tunah Hilmi 
Riyaseti Celileye 

Nevahi Kanununun yedinci maddesinin 
berveçlıi âti tadilini teklif eylerim : 

Madde 7. — Mütaaddit köylerden mürek
kep nahiyenin emval ve emlâki nahiyenin ma
lı müştereki olur. Ancak köylüler köylerine 
ait mera ve baltalık ve yaylak ve kışlak gibi 
arazii metrukeden kemafissabık münhasıran 
istifade etmek hakkını muhafaza ederler. Bir 
köy merbudolduğu nahiyeden ayrıldıkta mera 
ve baltalıklarla yaylak ve kışlakları tamamen 
eskisi gibi kendisine aidolup ve hududu ka-
dimesini muhafaza eder, şu kadar ki : Müş
terek olan emval ve akaarat ve düyun ve mat-
lubat her iki tarafın mütesaviyen intihabey-
lediği azadan müteşekkil bir komisyon mari-
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fetiyle ayrılan köyün nahiye masrafım üç 
senelik hissei iştirakinin vasatisi esas ittihaz 
edilerek aralarında taksim olunur... îlâhiri su
retinde tadilini teklif eylerim. 

1 Teşrinievvel 1337 
Bolu 
Şükrü 

RElS — Efendim, takrirler okundu, bu tak
rirlere dair encümenin mütalâası var mıdır? 

HAYDAR B. (Van) — Zaten takrirlere gö
re tadilât yaptık ve Riyasete takdim ettik. 

REİS — Efendim encümen şayanı müzake
re görülüp görülmemesi yolunda reyinize vaz'-
edilmesine vakit kalmıyan bu takrirler üzerinde 
tetkikat yapmış kendi noktai nazarını da ayrı
ca teklif şeklinde getiriyor. 

Encümenin yedinci madde hakkında tadili 

MADDE 7. — Mütaaddit köylerden mürek
kep bir nahiyenin şahsiyeti mâneviyesine ait 
emval ve emlâki o nahiyenin mali müştereki 
olur. Ancak köylüler baltalıklar ile mera ve 
yaylak ve kışlak gibi arazii metrukeden kema
fissabık ihtiyaçları kadar istifade hakkını mu
hafaza ederler. Bir köy merbut olduğu nahiye
den ayrıldıkta mera ve baltalıklar ve yaylak ve 
kışlaklar tamamen eskisi gibi kendine aidolur. 
Ve hududu sabıkasını muhafaza eder. Şu kadar 
ki; müşterek olan emval ile düyun ve matlu-
bat, her iki tarafın mütesaviyen intihabeyledi-
ği azadan müteşekkil bir komisyon marifetiyle 
nahiye masrafını üç senelik hissei iştiraklerinin 
vasatisi esası ittihaz edilerek aralarında taksim 
olunur. Emval kabili taksim değilse tarafı di
ğere hissesi nakden verilir. Hükümet dairesi 
gibi herkesin hakkı duhul ve istifadesi olan me-
banii umumiye masarifi inşaiye ve tesisiyesi tak
sime mevzu olamaz. İhtilâf zuhurunda vilâyet şû
rasına müracaat olunur. Şûra sureti katiyede 
meseleyi halleder. 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Van Adana 
Haydar Zekâi 

Kâtip Âza Âza 
Kayseri Kayseri Süleyman 

Ahmed Hilmi Atıf 
Âza 

Saruhan 
İbrahim Süreyya 
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REÎS — Efendim maddenin müzakeresi kâ- ı 

fi görülmüş ve takrirlerin §ayanı kabul olup 
olmadığını takdir etmeksizin encümen vakitten 
bilistifade bunları mezcederek bir madde tertip 
ve teklif ediyor. Mamafih encümenin teklif et
tiği bu madde tadilnameler üzerine yapıldığı 
için takrirleri ayrı, ayrı reyinize arz edeceğim. 
Eğer tadilnameyi teklif eden zevat, encümenin 
maddesini muvafık görür de tadilnamelerini ge
ri alırlarsa, encümenin maddesini reyinize arz 
ederim. 

ENCÜMEN REİSİ HAYDAR B. (Van) — 
Bu tadünameleri nazarı itibara alarak maddeye 
şu şekli verdik. Çünkü en'çok mucibi tereddüt 
olan şey, mütaaddit köylerden mürekkep bir na
hiyenin emval ve emlâki o nahiyenin mali müş
tereki oluyor. Bunlar kurulduğu zaman tekmil 
nahiyenin emval ve emlâki nahiyeye aidolur. 
Halbuki maksat yalnız şahsiyeti mâneviyeye aid-
olan emval ve emlâktir. Encümen bu tâbiri koy- | 
mayı zait görmüştür. Çünkü esasen bu kanun 
onun için yapılmıştır. Nahiyeye şahsiyeti mâ
neviye vermek için yapılmıştır. Fakat nahiye
nin şahsiyeti mâneviy esine aidolan yalnız em
val, emlâk ve temettüat gibi şeylerden bahsedili
yor. İşte encümen bunu zait görmüştü. Bunu 
iphamdan kurtarmak için koyduk. Takririn 
birisinde bu var idi. Diğer takrirlerde yaylak ve 
kışlak gibi emvali metruke hakkında idi. Onu da 
muhafaza ettik. Sonra tabii yine eskisi gibi 
tefrik edildiğinde köy eski emvali metrukesinden 
tamamiyle istifade edecek. Tekmil takrirleri te
tebbu ettik ve hepsi nazarı dikkate alındı. Rica 
ederim, dinleyiniz. Tekmil takrirler okundu ve 
hepsini nazarı itibara aldık. İşte madde bu tak
rirlerin hulâsasından ibarettir. Takdir Heyeti 
Celilenize aittir. 

REÎS — Takrirlerden Adana Mebusu Zekâi 
Beyin tadilnamesinin hükmü kalmadı. Karahisan 
Şarki Mebusu Ali Sürür i Efendinin tadilname- j 
sini nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın. { 

HAYDAR B. (Van) — Bu takrirler encü- | 
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mende nazarı itibara alındı, okundu ve onlara 
göre tadilname yapılmıştır. 

REİS — O halde ikinci defa reye vaz'ına ha
cet yoktur. 

ALÎ SÜRURİ Ei\ (Karahisan Şarki) — Hay
dar Beyefendiye şu ciheti sormak istiyorum: 
Emvali metrukeye nahiye teşekkülünden sonra 
nahiyenin şahsiyeti mâneviyesi nasıl vaziyed ede
cektir? Bendeniz o noktayı anlamak istiyorum. 
Eğer kendileri hacet görmüyorsa pekâlâ, fakat 
bendenize göre teşevvüş olacaktır. 

ENCÜMEN REİSİ HAYDAR B. (Van) — 
Efendim, geçen celsede arz etmiştim ki; Yemen, 
Irak, Rumeli'nin tekmil nahiyeleri dâhil olduğu 
halde bin üç yüz yirmi sekiz senesinde yedi yüz 
altmış nahiye vardı. Nahiye kâtiplerini lâğvettik. 
Ve o yolda tasarruf edilerek maaşat kesildi. 
Bunlardan kesilen paradan yalnız altmışar ku
ruş odacılara bırakıldı. Bu tasarruf edilen para 
ile yedi yüz altmışın üst tarafı ikmal edile
rek nahiyeler bine ilâğ edildi. Bu yedi yüz alt
mış nahiyenin şimdi bilmiyorum zannederim, üç 
yüz ellisi gitmiştir. Ancak üç yüz ellisi kalmış
tır. Halbuki bu kanuna tevfikan teşekkül ede
cek nahiyelerin miktarı benim tahminimce as
gari sekiz - on bin olacaktır. Bu mevcudolan 
nahiyelerin pek çoklarında beyefendinin buyur* 
dukları gibi ya hiç ya hiçbir şey yoktur veya 
pek az vardır. Şimdi bunun için maddeye ay
rıca bir hüküm koymayı münasip görmedik. 
Arzu buyurursanız onu da ilâve edersiniz. 

REİS — Takrir sahibi noktai nazarını izah 
etti. Encümen reisi bey de cevabını verdi. 

Ali Süruri Efendinin takririni nazarı itiba
ra alanlar lütfen el kaldırsın. Alınmadı. 

(Bolu Mebusu Şükrü Beyni takriri tekrar 
okundu). 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) -~ Efendim takrirde be
yan ettiğim ciheti encümen nazarı dikkata al
mıştır. (Ekseriyet yoktur sesleri). 

REİS — Efendim, bu müzakeredir. Şimdi 
yoklama yaptık. Ekseriyetimiz vardı. Beş da
kika teneffüs. 



Î K Î N C Î CELSE 
Saat : 5 sonra 

REÎS — ikinci Reisveküi Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİP : Atıf Bey (Kayseri) 

REÎS — Celse küşad edildi. 
Koçgiri meselesinde müşterek encümenlerin 

mazbatası reye vaz'edilmişti. Reye iştirak eden 
yüz altmış üç, muamele tamamdır. (10) müs
tenkif (36) redde karşı 117 reyle encümen 
mazbatası kabul edildi. 

Efendim yedinci maddeye mütaallik takir-
ler vardı. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Benim bir 
takririm vardı. Gayet mühimdir, lütfen bunu 
muameleye koymanızı rica ederim. 

REÎS — Efendim, yarıda kalmış takrirlfer 
vardır. Onları bitireceğiz. Bir maddeye ait tak
rirlerin bir kısmı müzakere edilmiş ve bir kısmı 
kalmıştır. 

HAKKI HAMI B. (Sinob) - Usulü müza
kereye dair söyliyeceğim. 

REÎS — Fakat efendim dördüncü madde 
encümendedir. Encümen tadilât yaptı, onun 
içindir ki müzakere devam etti. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Bağlar tah-
ribediliyor. Hâlâ bugün de tahribat devam edi
yor. 

REÎS — Bu mesele bitsin. Birkaç 'evrakı va
ride vardır. Onları da arz ederim. 

Riyaseti Celileye 
Yedinci maddenin : (Müteaddit köylerden 

mürekkep nahiyenin, nahiye namına inşa ve iş
tira 'ettikleri emlâk ve arazi nahiye halkının ma
li müştereki olur) suretiyle tadilim teklif ey
lerim. 

Karesi 
İbrahim 

REÎS — Encümen, mevcut takrirleri nazarı 
itibara alarak yeni bir madde tesbit 'ettiklerini 
ve bu maddeyi Meclisi Âlinize arz (ettiklerini 
söylemişlerdi. İbrahim Beyin bu tadilnamesini 
reyi alinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen 
«İlerini kaldırsın. Kabul edilmedi. 

Riyaseti öelileye 
Yedinci maddenin birinci fıkrasındaki «Na

hiyenin mali müştereki olur» fıkrasının tayyı 
ile yerin'e «Nahiyeye merbut kuradan her birinin 
mali müştereki addolunur» fıkrasının ilâvesini 
teklif eylerim. 

1 Teşrinievvel 1337 
Yozgad Mebusu 
Süleyman Sırrı 

REÎS — Süleyman Sırrı Bey, takririnizi izah 
edecek misiniz? 

SÜLEYMAN SIRRI B; (Yozgad) — Efen
dim, mali müştereki demek nahiyenin malı de
mektir. Onun malı umum köylerin mali müşte
reki demektir. Maksadım bu, tasrih edilsin. 

REÎS — Efendim, encümen namına mütalâa 
var mı? 

ENCÜMEN REÎSÎ HAYDAR B. (Van) — 
Olamaz efendim, esasen ifade edilmiştir., 

REÎS — Yedinci maddeyi tekrar okuyoruz. 

MADDE 7. — Müteaddit köylerden mürek
kep bir nahiyenin şahsiyeti mâneviyesine ait 
emval ve emlâki o nahiyenin -mali müştereki 
olur. Ancak köylüler baltalıklar-ile mera ve 
yaylak ve kışlak gibi arazii metrûkeden kema-
fissabık ihtiyaçları kadar istifade hakkını mu
hafaza ederler. 

Bir köy merbut olduğu nahiyeden ayrıldık
ta mera ve baltalıklar ve yaylak ve kışlaklar 
tamamen eskisi gibi kendine aidolur ve hudu
du sabıkasını muhafaza eyler. Şu kadar ki : 
Müşterek olan emval ile düyun ve matlubat, her 
iki tarafın mütesaviyen intihabeylediği azadan 
müteşekkil bir komisyon marifetiyle nahiye 
masrafına üç senelik hissel iştiraklerinin vasa
tisi esas ittihaz edilerek aralarında taksim olu
nur. Emval kabili taksim değilse tarafı diğere 
hissesi nakden verilir. Hükümet dairesi gilbi her-
jkesin hakkı duhul ve istifadesi olan mebanii 
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umumiye masarifi inşaiye ve tesisiyesi taksime ! 

mevzu olmaz. İhtilâf zuhurunda vilâyet şûrası- I 
na müracaat olunur. Şûra sureti katiyede meşe- i 
leyi halleyler. 

HAYDAR B. (Van) — Şahsiyeti mâneviye- ; 

sine aidolan emval ve emlâki zaten o mânanın s 
aynı olur. 

Riyaseti Celileye 
Yedinci maddenin ikinci cümlesindeki (Mün

hasıran istifade etmek) şerh ve kaydına göre 
(Bir köy merbut olduğu nahiyeden ayrıldıkta 
mera ve baltalıklar tamamen eskisi gibi kendine 
aidolur ve hududu sabıkasını muhafaza eder) 
cümleleri haşvi zait olmakla bunların tayymı 
teklif ederim. 

1 . 10 . 1337 
Bollu 

Tunah Hilmi 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — (Mera ve 
baltalık gibi arazii metrûkeden kemafissabrk 
eskisi gibi münhasıran istifade etmek hakkını 
muhafaza ederler.) Bu cümleden sonra (Mera 
ve baltalıklar ve yaylak ve kışlaklar tamamen 
eskisi gibi kendine aidolur.) Cümlesi geliyor ki ; 
yukarıki cümleyi nakzediyor. Aşağı cümleden 
mâna demek oluyor 'ki : O köyün bütün balta
lıkları bir nahiyeye merbut; kendisi onlardan is
tifade edemiyor. Umum nahiye halkı istifade 
ediyor. Binaenaleyh yukarıki madde zaten es
kisi gibi istifade olunur mânasını ihtiva ettiği 
için bu ikinci cümle tamamen zait olur, tayyet-
meli. 

HAYDAR B. (Van) — Encümen *bu mütalâa
nın varidolmadığı kanaatindedir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Hakikat mey
dandadır. Mütalâa başkadır. 

REİS — Tunah Hilmi Beyin takririni na
zarı mütalâaya alanlar lütfen ellerini kaldırsın. 
Nazarı, mütalâaya alınmadı. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Aksini reye 
vaz'etmenizi rica ederim. 

Riyaseti Celileye 
Yedinci maddenin berveçhiâti tadilini teklif 

eylerim. 
Er tuğml 

Mustafa Kemal 

Yedinci madde — Mütaaddit köylerden mü
rekkep nahiyenin teşekkülünden sonra mubayaa 
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ve inşa edilen şose ve köprü ve ebniye ve saire 
gibi emval ve emlâki o nahiyenin şahsiyeti mâ-
neviyesi itibariyle malı müştereki olur. Ancak 
köylüler köylerine ait mera ve baltalık gibi ara
zii metrûkeden sabıkı veçhile münhasıran istifa
de etmek ve köyün hududunu muhafaza eylemek 
hakkını haizdirler. Şu kadar ki, bir köy merbut 
olduğu nahiyeden ayrıldıkta o köyün varidatına 
nispeten nahiye masarıfatı ıımumiyesinden his
sesine isabet eden miktar ile kendi dâhilinde 
ihtiyar edilen masraf nazarı dikkate alınarak, 
tahassul edecek düyun ve matlubatm tesviyesi 
şartı esasidir. İrtibatı fekkedilen köy ile nahi
yenin aksamı sairesi arasında menafii müşterek 
ve kabili taksim olmıyan mahaller için de her 
iki taraftan mütesaviyen teşekkül edecek komis
yon marifetiyle halli mesele edilir. İhtilâf zu-
hurunde Vilâyet Şûrasmca sureti katiyede hal-
lolunur. Fekki irtibat meselesi her iki vilâyet 
şûralarının hududu dâhilinde vukua geldiği tak
dirde her iki vilâyet şûrası beyninde hallolunur. 
Ve bu hususta da ihtilâf, zuhur ederse Büyük 
Millet Meclisince tetkik ve halledilir. 

REİS — Nazarı mütalâaya alanlar lütfen 
ellerini kaldırsın. Nazarı mütalâaya alınmadı. 

Tadilnameler bitti. 
Yedinci maddeyi bir daha okutuyoruz. 

, (Yedinci madde tekrar okundu.) 
REİS — Efendim; encümenin teklif ettiği 

yedinci maddenin birinci müzakeresinin kifaye
tini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ye
dinci maddenin birinci müzakeresinin kifayeti 
kabul edildi. 

Dördüncü maddeyi Meclisi Âliniz naza
rı itibara alman takrirlerle encümene gön
dermiş idi. Onun hakkında da encümen müta-
alâtını yazmış, şekli muaddelini göndermiştir. 
Dördüncü maddenin şekli muaddeli : 

MADDE 4. — Bir Vilâyet dahilinde bir na
hiyeye merbut olan köyün nahiye haline ifrağı 
veya bir köyün bir nahiyeden diğer nahiyeye 
tahvili irtibatı veya bir nahiyenin diğerine rapt 
ve ilhakı o köy veya nahiye müntahipleri sülü-
sanmm talebi üzerine mercii olan nahiye şûra
sının tahkikatı lâzimeyi bilikmal talebi vâki 
muvafık bulduğu takdirde ittihaz edeceği karar 
ile icra edilir. Reddettiği takdirde keyfiyet vi
lâyet şûrasmca tetkik olunur. Vilâyet şûrasının 
kararı katidir. Bir nahiye merkezi ancak nahi-
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ye şûrasının talebi üzerine vilâyet şûrasının ka-
rariyle tebdil olunur. Vilâyet şûralarının bu 
münakalât ve tebeddülata dair olan mukarre-
ratı, kayıt muamelâtı berayı tashih devairi aide-
sine tebliğ edilir. 

Tahavvûlâtı mezkûre iki vilâyet hududunu 
alâkadar ettiği surette nahiye şûrasının bu bapta 
vereceği karar merbutu vilâyet şûrasmca da 
muhtacı tasdik olup ancak vilâyet şûrasının na
hiye kararını reddetmesi takdirinde nahiye şû
rasının Meclisi Milliye müracaat hakkı vardır. 
Beynel vilâyat olan bu muamelât her iki suret
te de bir maddei kanuniye ıstan ile icra ve tat
bik olunur. 

REİS — Haydar bey izahat verecek misi
niz? 

HAYDAR B. (Van) — Efendim, bu dör
düncü madde okunduğu vakit birçok yerlerine 
itiraz edildi ve birçok takrirler nazarı itibara 
alınarak encümene tevdi olundu. Heyet mecmu
asını tesbit ettik. Bu hâsıl oldu. Şimdi arz edi
yoruz efendim. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Reis bey şimdi bu 
ikinci defada müzakere edilecek maddelerin 
tadil edilen kısımlarını tesbit etmeden geçiyo
ruz. 

REÎS — Tesbit edipte geçiyoruz efendim. 
VEHBÎ B. (Karesi) — Biz tesbit etmiyoruz. 

Bir defa alelacele okunuyor. Eğer yazmak 
mümkün değilse zabıt dahi tutulamaz. Binaen
aleyh, biz bari yazalım, ikinci müzakeresine ka
dar üzerinde işliyelim. 

HAYDAR B. (Van) — Şurasını da arz ede
yim ki, beynel vilâyat olan şu mevat her iki su
rette . . .fıkrasını da ilâve ettik ki, bu noksandı. 

REÎS — Umumi müzakere açıyoruz, efendim. 
CAVÎD B. (Kars) — Köyler vilâyet hudu

dunda yayılmıştır. Şikâyeti vilâyet meclisine 
kadar yapabilir. Diğer müstakil ve ortada ka
lan köylerin hudut üzerine yayılmayıp da orta
da kalan köylerin şikâyete hakkı yoktur gibi 
anlaşılıyor. 

REÎS — Efendim, nazarı mütalâaya alman 
takrirler mucibince encümen tashihat yapmış, 
şimdi maddeyi de okuduk. Nazarı mütalâanıza 
arz ediyorum. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Takririm için bende
niz ısrar ediyorum. Köy şûrası hakkındadır. 
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HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Bendeniz de 

bir takrir vermiştim. Takririm hakkında söz 
söyliyeceğim. 

REÎS — O halde müzakere açacağız. 

i HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Dördüncü mad
de hakkında takrirler nazarı mütalâaya alma-

! rak encümene gönderilmiş. Fakat bu takrirler 
I eski maddede her hangi köy bir nahiyeden fek-
! ki irtibat etmek istediği zaman kabul keyfiyeti 

doğrudan doğruya nahiye şûrasının kabulüne 
bırakılıyordu. Şimdi gelen maddede pek cüzi 

j bir farkla bu vilâyet şûrasına gönderiliyor. Na
hiye şûrası reddederse vilâyet şûrasına gidecek, 
vilâyet şûrasında bu hususta ittihaz edeceği ka
rara arzı tebaiyet edilecek. Bendeniz geçen gün
kü takrirde arz etmiş idim ki, vilâyet şûrası her 
hangi bir köyün menafii hakkında hiçbir zaman 
bir kanaati yoktur. O kanaat o köyün menfaati
ne medar olamaz. Çünkü köyün menfaat ve ma
zarratını anlıyacak ve takdir edecek ancak o 
köyün ahalisidir. Bir müfettiş göndererek ora
da tahkikat ve tetkikat icra etmezse nahiye şû
rasının kararı arasındaki mübayenetin mukaye
sesi lâzımgelecek. Tabiî bu yapılmıyacak bu ya
pılmayınca vilâyet şûrasında tasdik edilecek
tir, demek zaittir. Eski maddeyi kabul etmek 
daha doğrudur. Bir defa" nahiye şûrası reddet
tikten sonra vilâyet şûrasının da yapacağı şey, 
nahiye şûrasının kararını tasdikten başka bir 
şey olmıyacaktır. Çünkü bu doğru demek için 
köylünün talebinin muhik olduğuna dair elinde 
bir vesika bulunması lâzımgelir ki, bu yoktur. 
Şu halde bu takrir nazarı mütalâaya almmıya-
rak o maddenin bâzı kelimelerini alta üste ge
çirmek suretiyle buraya gelmiştir. Bendeniz tak
ririn bir daha okunmasını, eğer Meclisi Âliniz 
muvafık görürse maddenin o şekilde tadilini 
teklif ediyorum. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, burada köy 
şûrasının kararı ile nahiyeler teşekkül edecek de
niyor, bu yanlıştır. Geçende bunu uzun uzadıya 
arz etmiştim. Tekrar etmiyeceğim. Köylüler 
arasındaki ahengi büsbütün izale edecek, ya na
hiye reddedecek veya kabul edecektir. Fakat, 
behemehal reddedecektir. O nahiyede ahenk, 
imtizaç kalmıyacaktır. Bunu nahiyenin ken
disi takdir etmek, bilhassa ilk teşkilâtta 
böyle tebeddülata meydan bırakmamak doğ-

| ru değildir. Hiç tebeddül olmıyaeak demekti;'. 
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Halbuki böyle nahiye şûrasının reyi ile derhal 
nahiyelerin parçalanmasına mahal bırakmak 
hatalıdır. Vilâyet şûrası karariyle olmak lâzım
dır. Onun için o fıkrayı encümen tadil etsin. 

REİS — Efendim, nazarı mütalâaya alman 
takrir sahiplerine söz verdim. Umumi müzakere 
açılmasını arzu ediyorsanız müzakere edelim. 
Tekrar umumi müzakere açılmasını arzu buyu
rur musunuz? Encümen namına mütalâa var mı? 

HAYDAR B. (Van) — Vehbi Beyin mütalâ
asını kabul ediyoruz. 

HEİS — Ohalde maddeyi tashih ediniz. 
HAYDAR B. (Van) — Pekâlâ! 
REİS .— Bu maddeyi Vehbi Beyin takriri 

veçhile encümen tashih ediyor. Maddeyi tekrar 
encümene veriyoruz. Tashihat yapacak. Dördün
cü madde encümene gitmiştir. 

3. — Karesi Mebusu Hasan Basri Beyin, tah-
rib edilen bağ ve bahçeler hakkında Dahiliye ve 
Müdafaai Milliye vekâletlerinden sual takriri 

REİS — Karesi Mebusu Basri Beyin bağ ve 
bahçelerin tahribedildiğinden dolayı müstaceldi 
Dahiliye ve Müdafaai Milliye vekâletlerinden 
sual takriri var. Alelûsul bu takriri Dahiliye ve 
Müdafaai Milliye vekâletlerine gönderiyoruz. 

2. — Kütahya Mebusu Besim Atalay Beyin, 
Meclisi Meşayih teşkiline dair kanun teklifi 
(2/355) 

REİS — Kütahya Mebusu Besim Atalay Be
yin Meclisi meşayih teşkiline dair bir lâyihai ka-
nuniyesi var. Alelusul Lâyiha Encümenine gön
deriyoruz. 

6. — TAKRİRLER 

l. — Siird Mebusu Mustafa Sabri Efendinin, 
sabık Elâziz Valisi Galib Beyin, Kayseri*de bulu
nan emval ve emlâkinin müsadere edilmseine dair 
takriri 

REİS — Elâziz Valii sabıkı Galip Beyin Kay-
seri'de bulunan emval ve emlâkinin müsaderesi 
hakkında Siird Mebusu Mustafa Sabri -Efendi
nin bir takriri var. Heyeti Vekileye tevdi edile
cek mahiyette değil, tensip buyurursanız mahiye
ti hukukiyesini tâyin için Adliye Encümenine ve
relim. Veyahut Heyeti Vekileye havale edelim. 

ALİ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — Ve-
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hib Paşa hakkındaki evrak ile tevhidedilirse daha 
iyi olur. 

REİS —- Efendim, Vehib Paşa hakkındaki ev
rak ile tevhidedelim, buyuruyorlar. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Baş
ka türlü muamele olmazki. 

REİS — Efendim bu bir sualdir. Tensibe-
derseniz Heyeti Vekileye gönderelim. Heyeti Ve
kileye gönderiyoruz. 

2. — Dersim Mebusu Hasan Hayri Beyin, 
Koçgiri hâdisesinin esbap ve avamilini tetkika 
gidecek olan heyetin izamına kadar divanı harb 
ve istiklâl mahkemelerince hiçbir muameleye te
vessül olunmamasına dair takriri 

REİS — Dersim Mebusu Hasan Hayri Beyin, 
Koçgiri hâdisesi hakkındaki takriri okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Koçgiri hâdisesini tetkik, esbab ve avamilini 

tahkika Meclisi Âlice bir heyetin izamı takarrür 
ettiğinden hâdisei müessifeden dolayı mevkuf 
olan kasan haklarında heyetin izamına kadar 
divanı harb ve istiklâl mahkemesince-hiçbir mu
ameleye tevessül edilmemesi hususunun acilen 
mahalline bildirilmesini teklif ederim. 

Dersim 
Hayri 

• REİS — Mahalline tebligat ifa edilir. 
ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — Heyetin 

adedi taayyün etsin. 
REİS — Müsaade buyurun efendim. Bunu 

tensip buyuruyor musunuz? Tensip buyuranlar 
lütfen el kaldırsın... (Anlaşılmadı, sadaları) 

Efendim Hasan Hayri Beyin takriri üzerine, 
heyeti teftişiye vazifesini ifa edinceye kadar di
vanı harb ve istiklâl mahkemelerince mevkuf 
bulunanlar hakkında hiçbir muameleye tevessül 
edilmemesi için mahalline tebligat icrasını kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştin. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Fa
kat, heyeti tahkikiye bir an evvel gitsin. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Heyetin adedi taayyün etsin, kaç kişidir? Mec
lisi Âli buna bir karar versin. 

REİS — Efendim, müşterek encümenlerce 
mazbata muharriri bey bu heyetin adedi hakkın
da bir şey söylemediler. 

ZEKÂ! B. (Adana) — Heyet azasının kaç 
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kişi olacağına dair bir şey müzakere edilmiş de
ğildir. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Encümen Maz
bata Muharriri, encümenin ekseriyetle kabul et
miş olduğu bir şeyi, zühulen her nedense veyahut 
ki, salâhiyeti tamme tâbirinin buna kifayetine 
mi kail olarak buraya dercetmemiştir. Binaena
leyh her halde heyet altı kişi olacak, yedi kişi 
olacak, sarahaten denilmemiş olmakla beraber 
gidecek heyet bir de istiklâl mahkemesini istis-
habedecektir. Encümen buna bu suretle karar 
vermiştir. Binaenaleyh; heyet iki kısımdır. Birisi 
müddeiumumi ve müstantantik vazifesini ifa ede
cek heyeti tahkikiye, diğeri de heyeti hâkime ola
caktır. Çünkü, kararda deniliyor ki: Asıl âmiller 
tecziye edilecek ve diğerleri affolunacak, yani 
asıl âmilleri tahkik ettikten sonra diğerleri hak
kında ademimesuliyet mahiyetindedir ki, onlar 
hiç mahkemeye sevk edilmiyeceklerdir. Binaena
leyh İstiklâl Mahkemesinin vücuduna ekseriyetle 
karar verilmişti, her nedense unutulmuştur. Şu 
halde ilerde ikinci bir istizaha mahal kalmamak 
üzere bu cihetin tefsiri lâzım geliyor. Bendeniz 
bu noktayı arz ediyorum. 

ZEKÂİ B. (Adana) — Müsaade buyurun, 
izah edeceğim. Bendeniz mazbata muharriri sı-
fatiyle söylüyorum. Yalnız encümende bulunan 
Efendi ile Haydar Beyefendi bunu iddia ve tek
lif ediyor. Diğer bir arkadaş lisanından işitme
dim. Bir defa heyeti tahkikıye izam edilmesinin 
esasen mânası yoktur. Mahkeme başkadır, tahki
kat heyeti başkadır. Heyeti tahkikıye ismini taşı
dıktan sonra o heyeti tahkikıyenin mahkeme ol
masına imkân yoktur. Beyin buyurdukları, izah 
etmek istedikleri heyeti tahkikiye iki türlüdür. 
Birisi tahkikat yapacak, bir kısmı da muha
keme yapacak. Ceza görmesi lâzımgelenlerle 
affedilmesi lâzım gelenleri tefrik etmek için he
yeti tahkikıye, mevzuubahsolmuştur. Heyeti 
tahkikıye izamı meselesi etrafında dolaşılıyor. 
Esasen mevzuubahsolan mmtakada istiklâl mah
kemesi vardır. Binaenaleyh takibedilmesi ikti
za edenler tefrik edildikten sonra o takibedile-
cek adamların hangi mahkemeye tevdi edilecek 
meselesi, zâten orada istiklâl mahkemesi ol
mak itibariyle tabiî bir şeydir. Yoksa münaka
şa ve münazaaya mahal yoktur. . 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Bendeniz, encü
menin mazbatası reye vaz'edilmemiş olsaydı Heye-
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ti Muhteremden istirham edecektim. 'Fakat, en
cümen mazbatası kabul edildi. Şimdi bu cihetin 
ti Muhteremeden istirham edecektim. Fakat, en
cümen mazbatasında salâhiyeti vasiayı haiz bir 
heyet gidecektir, diyor. Salâhiyet kelimesi ga
yet mühim ve gayet vasi bir kelimedir. O he
yetin orada asmak, kesmek beraat ettirmek, 
tevkif etmek ve birçok cihetleri yapabilmek ih
timali vardır. Fakat Heyeti Celilenizin gönder
mek istediği heyet bir anket heyetidir. Bu an
ket heyeti içerisine Adliyeden ve Dahiliyeden 
mürekkep başka bir heyet âzası dâhil olamaz. 
(Türkçesini söyle sesleri) Ulemayı Kiram Fran
sızca bilmez demeyesiniz diye söylüyorum, (han
deler) Şimdi efendim bu mesele hakkında he
yetin salâhiyet?, vasıaya malik olmasından mak
sat, gerek memurini askeriyeden ve gerek ef
radı ahaliden her kim olursa olsun bu meseleden 
şaibedar olanları icabederse tevkif etmek ve 
badettevkif icabederse memuriyetinden dahi el 
çektirmek manasınadır. Fakat heyeti tahkikı
ye hakkı kazayı haiz değildir. Heyet, tahkika
tını bu salâhiyetle yaptıktan sonra Heyeti Ce-
lilenize arz edecektir. Heyeti Celilenizden ba
dema ne gibi muamele yapmak lâzımgeleeeği 
bildirilecek ve onu da ifa edecektir. Heyeti 
tahkikıye müstantik sıfatını haiz olduğundan 
müstantik ve saire demesine hacet yoktur. He
yeti Celile bunu kabul eder. 

HAYDAR B. (Van) — Bendeniz yalnız; Ze« 
kâi Bey mazbata muharriri olduğu halde, İs
tiklâl Mahkemesinden bahsolunmadı demesine 
cevap vereceğim. Bu teklifi yapan bendenizim. 
Dersim mebusları arkadaşları da bunu hatırlar
lar. Bir de İstiklâl Mahkemesi bulunsun dendi. 
Hattâ İstiklâl Mahkemesi heyetin maiyetinde 
mi, yoksa refakatinde mi, olsun? Gibi sözler 
de oldu. Salâhaddin Bey de derhatır buyurur
lar. Bu sözler dâhi oldu. Zekâi Beyin bunu 
tahattur etmemesi, taaccübolunur. Bu mevzuu-
bahsolunduğu halde bendenizin takririm Veh
bi Efendi Hazretleri tarafından encümende ay
nen olduğu gibi reye konuldu. Bunu encümen
de kabul ettikleri halde benim teklifimi Zekâi 
Beyin derhatır etmemesi şayanı taaccüptür. 
Sorunuz arkadaşlara öyle değil mi Salâhaddin 
Bey? öyle değil mi, Sırrı Bey? 

REİS —• Müsaade buyurunuz efendim, Mec-
listo şahide, ispata lüzum yoktur. (Hande-
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ler) ihtimal kendisi orada değildi. Mazbata
nın ahkâmı ne ise odur. 

HAYDAR B. (Van) ~ Oradaki bir hata
yı tashih etmek için söz söylemek benim hak
kım değil mi? Eica ederim? Vaka üzerine arz 
ediyorum, arkadaşlara tasdik ettirmek istiyo
rum. Hakkımızı istimal ediyoruz. Beyefendi, 
bu heyetin salâhiyeti vasıa ile izamına ihtiyaç 
yoktur. 

LUTFÎ B. (Malatya) — Bunu ayrıca istik
lâl mahkemesine tevdi etmiyerek başlıca bir 
heyet intihabı ile izamı karargir olmuştur. An
cak şimdi bu heyete salâhiyeti vastıa ilesi tensi-
bedilmiştir. Neticei tahkikatı Meclis yapar. 
Bu mesele muhtacı tetkiktir. Heyet bir tah
kikat heyeti ise buna o kadar büyük salâhi
yet vermiye lüzum yoktur. Gider tahkikat ya
par. Neticei tahkikatı fezlekesiyle beraber Mec
lisi Âlinize verir. Meclis ne yapacaksa yapar. 
Bu salâhiyeti âdiyedir. Yok, eğer salâhiyeti 
vasıa ve fevkalâde lazımsa heyete öyle bir 
salâhiyet vermek lâzımdır. Yalnız gidecek he
yet bir şubei tahkikiye olarak da beraberine 
bir heyet alır. Onlar tahkikatı yapar. Heyet 
de muhakemesini icra eder ve aynen istiklâl 
mahkemesinin haiz olduğu salâhiyeti, haiz ola
cak surette bir salâhiyeti fevkalâde ile gider. 
Yoksa yalnız alelade tahkikat için gidecekse 
bundan arzu edilen istifade temin edilemez. 
Çünkü heyet vazaifi hakkiyle yapabilmek için 
salâhiyeti vasıaya muhtaçtır. O salâhiyeti haiz 
olmazsa esasen tahkikat yapamaz. Biri tah-
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kikatı yapar. Beri tarafta da muhakemat yapı
lır. Bir an evvel iş biter... 

VEHBÎ B. (Karesi) — Bti mesele üç gü
nümüzü yedir Bir günümüzü daha mı yiyecek? 

HAKKI HAMI B. (Sinob) — Eğer Heyeti 
Celileniz yalnız istiklâl mahkemesinin gitmesiy
le bilhassa memurinden fenalık yapanların hak
larındaki vesaikle onları istiklâl mahkemesine 
tevdi etmek ve istiklâl mahkemesinde bu gibi 
memurinin hepsinin esamisini cemedebilmek 
gibi bir vaziyette bulunacağını zannediyorsa 
heyetin gitmesine hacet yoktur. Fakat şunu da 
hatırı âlinize getirmek isterim ki : Bir buçuk 
seneden beri Anadolunun aksamı muhtelifesinde 
ne kadar vukuat olmuştur? Ve kaç memur sui
istimal veya suiidaresinden dolayı tevziye edil
miştir? Bir tane gösteremezsiniz. Bendenizin arz 
etmek istediğim, istiklâl mahkemesi vazifesini 
ifa etmek üzere böyle bir heyetin gönderilmesi
ne lüzum yoktur. 

REÎS — Efendim; mevzuu müzakere, gide
cek heyet kaç kişiden terekkübetsin meselesi
dir. Bu husustaki müzakereyi kâfi görenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Kâfi görüldü. 

Efendim, Karahisar Mebusu Şükrü Beyin 
bir takriri var. Heyet beş zattan mürekkebolsun 
diyor. Bu takriri kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Efendim, Cumartesi günü aynı saatte, içti
ma etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

(Kapanma saati: ?) 

••• ı • « • * • » H 
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Koçgiri hâdisesi âmilleri hakkındaki karara verilen reylerin neticesi 

[Kabul edenler] 

Halil ibrahim E. (izmit), Haydar B. (Kü- I 
tahya), Şükrü B. (Bolu), Hüseyin B. (Erzin
can), Mehmud Neşet B. (İstanbul), Zamir B. 
(Adana), Atıf B. (Kayseri), Fevzi Ef. (Batum), | 
Haydar B. (Van), Doktor Fuad B. (Bolu), İb
rahim Süreyya B. (Saruhan), Bekir Sıdkı Ef. 
(Siverek), Hüsnü B. (Bitlis), Esad B. (Aydın), 
Derviş B. (Mardin), Hacı Şükrü B. (Diyarbe-
kir), Halil İbrahim B. (Antalya), Rasim B. (Ce
belibereket), Hacı Nuri B. (Siird), Hamdi B. | 
(ErtUğrul), Mehmed Nadir B. (İsparta), Tahir I 
Ef. (Kângırı), Abdullah Ef. (Adana), Nebil Ef. 
(Karahisan Sahib), Abdülgani B. (Muş), Meh
med Şevket B. (Gümüşane), Mehmed Hamdi 
Ef. (Adana), Refet Ef. (Maraş), Ahmed Hilmi 
B. (Kayseri), Süleyman Sudi B. (Bayezid), Emin 
B. (Erzincan), İbrahim B. (Mardin), Mehmed 
Besim B. (Kastamonu), Halil B. (Ertuğrul), 
Emin Ef. (Aydın), Cavid B. (Kars), İsmail B. 
(Erzurum), Halil Hulki Ef. (Siird), Mustafa 
Akif B. (üiyarbekir), Sırrı B. (Ergani), Me
sut B. (Karahisan Şarki), Şerif B. (Sinob), 
Mustafa Ağa (Dersim), Şükrü B. (Canik), Kad- I 
ri B. (Siird), Esad B. (Mardin), Abdullah Ef. 
(İzmit), Ali Ulvi B. (Burdur), Ziya B. (Kân
gırı), Lûtfi B. (Malatya), Mithad B. (Mardin), 
İbrahim B. (Karesi), Dr. Mustafa B. (Kozan), | 
Yusuf Ziya B. (Mersin), Necib B. (Ertuğrul), 
Mustafa B. (Dersim), Ali Vefa B. (Antalya), | 
Hakkı B. (Van), Necmeddin B. (Siird), Meh- j 

Ragıb B. (Kütahya), Ömer Lûtfi B. (Amas- j 
ya), Rıza Vamık B. (Sinob), Hafız Şahin Ef. 
(Gazianteb), Mehmed B. (Biga), Hasan Basri 
B. (Karesi), Ali Ef. (İçel), Hüsrev Sami B. 

'(Eskişehir), Hacı Atıf Ef, (Ankara), Vehbi B. | 
(Karesi), Ömer Lûtfi B. (Saruhan), Dr. Adnan 
B. (İstanbul), Arif B. (İstanbul), Osman Kad- | 
ri B. (Muş), Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), Ha
cı Veli Ef. (Eskişehir), Celâl B. (Saruhan), 
Şemseddin Ef. (Ankara), Dr. Refik B. (Baye- | 

I med Ragıp B. (Amasya),, Sabit B. (Kayseri), 
Naci B. (Elâziz), Hasan Hayri B. (Dersim), 
Hulusi B. (Karahisan Sahib), Hamdi B. (Biga), 

I Salâhaddin B. (Mersin), Necati B. (Erzurum), 
Âlim Ef. (Kayseri), Hasib B. (Maraş), Abdul
lah Azmi Ef. (Eskişehir), Yahya Galib B. (Kır
şehir), Dr. Mazhar B. (Aydın), Emir Pş. (Si-

j vas), Mustafa Hilmi Ef. (Niğde), Şeyh Fevzi 
Ef,. (Erzincan), Haydar Lûii'i B. (İçel), Arif 

I B. (Bitlis), iMüfid E l (Kırşehir), Fikri B. 
I (Gene), Yusuf İzzet Pş. (Bolu), Şeyh Fevzi Ef. 

* (Erzincan), Sabri B. (Kastamonu), Ramiz B. 
(Dersim), Vehbi B. (Niğde), Hilmi B. (Arda
han), Rüşdü B. (Ergani), Rifat B. (Kayseri), 
Durak B. (Erzurum), Rasim Atalay B. (Kütah
ya), Reşid Ağa (Malatya), Mehmed Şükrü B. 
(Karahisan Sahib), Dr. Eşref B. (Adana), Ali 

I Haydar B. (Genç), Sırrı B. (İzmit), Tahsin B. 
j (Aydın), Sadullah B. (Bitlis), Behçet B. (Kân-
I gırı), Hüseyin Avni B. (Erzurum), Tevfik Ef. 

(Kângırı), Sami B. (İçel), Mustafa Kemal B. 
(Ertuğrul), Osman Feyzi Ef. (Erzincan), Ali 

| Vasıf B. (Gene), Vasfi B. (Karahisan Şarki), 
Hakkı Hami B. (Sinob), Şakir B. (Ankara), 
Rasim B. (Sivas), Hacı Mustafa Ef. (Ankara), 

I İsmail Remzi B. (İsparta), Hamdi B. (Amasya), 
i Mahmud Esad B. (İzmir), Muhtar B. (Mersin), 
I Zekâi B. (Adana), Halil• İbrahim Ef. (Eskişe-
j hir), Cevdet B. (Kırşehir). 

j zid), Memduh B. (Karahisan Şarki), Hüseyin 
Hüsnü Ef. (İsparta) (Mükerrer), Refik Şevket 
B. (Saruhan), Hacı Tahir B. (İsparta), Hacı 
Hayali Ef. (Urfa), Eyüb Sabri B. (Eskişehir), 

j Ziya B. (İstanbul), Osman Nuri B. (Bursa), 
Fethi B. (istanbul), Nuri B. (Bolu), Ahmed 

I Mazhar B. (istanbul), Vehbi Ef. (Konya), Hü
seyin Avni B. (Kozan), Musa Kâzım Ef. (Kon
ya), Hacı Süleyman Ef. (izmir), Hüsrev B. 

I (Trabzon). 

[Reddedenler] 

[On müstenkif] 
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