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1. — Kastamonu Mebusu Sabri Beyin, 
Ankara'da ilga edilen Darülmualliınin ve 
Darülmuallimat hakkındaki sualine Mâa-

REİS — Meclis küşadedildi. Zaptı .sabık 
okunacak. 

(Zaptı sabık hulâsası okundu.) 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci (kilse 
Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendinin 

tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hulâsa
sı kıraat ve aynen kabul olundu. Heyeti Veki-
leden mevrut Umum Jandarma Kumandanlığı 
bütçesine para ilâvesine ve Teşrinisaniden itiba
ren beş milyon liranın sarfına mezuniyet itasına 
dair levayihi kanuniye Muvazene! Maliye Encü
menine, Askerî Divanı Temyizi teşkiline dair lâ-
yihai kanuniye Müdafaai Milliye ve Adliye ̂ En
cümenlerine havale olundu. Hıyaneti vataniye 
ile mahkûm Mehmed Nuri ile rüfekası hakkında
ki hükmün ref' ine dair Adliye Encümeni mazba
tası kıraat ve kabul olundu, tzinnamesiz teehhür 
edenler hakkındaki cezanın affına dair olan iâyi-
hai kanuniye ikinci defa tâyini esami ile reye 
konularak bir redde karşı 143 reyle kabul olun
du. 

Adana Mebusu Zamir, Mersin Mebusu İs
mail Safa, Muhtar Fikri, Salâhaddin, Malta'dan 
avdet etmiş olan Muş Mebusu îiyas Sami Beyle
rin mezuniyetlerine, tecavüz ettirdikleri eyyamın 
müddeti mezuniyetten mahsubedilmesine dair 
Kütahya Mebusu Cemil, Ergani Mebusu »Hakkı, 
îzmit Mebusu Sırrı, îzmir Mebusu Enver ve te-
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rif Vekili Hamdullah Subhi Beyin şifahi 
cevabı 67:69 

8. — Müzakere edilen maddeler 70 
1. — Idarei Kura ve Nevahi Kanunu 

lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası 70:87 

eavüz eden müddeti mezuniyetinin hidematı va-
taniyeden addolunmasına dair Erzincan Mebusu 
Tevfik Beyler hakkındaki Divanı Riyaset karar
ları kabul olundu. 

Batum Mebusu Fevzi Beyle rüfekasınm Elvi-
yei selâseye bir heyeti tahkikiye izamına dair tak
rirleri müstaceliyet karariyle ruznameye alındı. 
Tetkik heyetiyle encümeni hakkında intihap 
icra edildi, öğle tatillerine dair Kütahya Mebu
su Cemil Beyin sual takririne Heyeti Vekile Ri
yasetinden Tunah Hilmi Beyin bitaraf mm-
taka hakkındaki sual takririne Hariciye Ve
kâletinden ve Ertuğrul Mebusu Mustafa Ke
mal Beyin Ankara mektepleri hakkındaki sual 
takririyle Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin 
Konya hareketi arzından müteessir olanlar 
hakkındaki sual takririne Dahiliye Vekâletin
den mevrut tezakiri cevabiye kıraat olundu. 

Karesi Mebusu Vehbi Beyin düşman meza
liminden müteessir olan yerler ahalisine dair 
sual takririne Dahiliye Vekâletinden mevrut 
cevabı tahrirî kâfi görülmediğinden Dahiliye, 
İktisat ve Sıhhiye vekilleri tarafından şifahi 
cevap ita olundu. Siverek Mebusu Lûtfi Beyin 
Elcezice cephesi Kumandanı Nihad Paşa hak
kındaki sual takririne Dahiliye Vekâletinden • 
mevrut tezkere! cevabiye kıraatle Dahiliye 
Vekâletine ait kısmı kâfi görülmüşse de 
mezkûr meselenin taallûku olan Erkânı Harbiyei 
Umumiye Riyasetinden istizahına dair Kâra-

B Î B Î N C İ CELSE 
Saat: 2, 25 sonra 

RElS — Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 
KÂTİPLER : Ziya Hıirşid Bey (Lâzistan), Mahmud Said Bey (Muş) 
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hisarı Sahib Mebusu Şükrü Beyin takriri 
kabul olundu. Darülmuallimin ve Darülnıual-
limat hakkındaki sual takririne Muvazenei 
Maliye Bncümenindeki Vekâlet tezkeresinin 
müzakeresinde hafta içerisinde cevap veri
leceği Maarif Vekili Bey tarafından beyan 
edildi. Diyarbekir Mebusu Kadri Beyin Nafıa
dan olan sual takririne vekili aidi tarafından şi
fahi cevap ita olundu. 

Muharebede sakat kalan gazilere Beyiye 
Kesininin itasına dair* Gümüşhane Mebusu 
Hasan Fehmi Beyle refikinin teklifi kanuni
si müstaceliyet karariyle Lâyiha Encümenine 
havale edildi. 

îzmit Mebusu Haindi Beyin Atina'da esir 
bulunan Miralay Cafer Tayyar Bey hakkın
daki sual takriri Hariciye Vekâletine havale 
edildi. Malta'dan avdet etmiş olan zevatın 
Inobolu'dan keşide eyledikleri teşekkür telg
rafları kıraat ve mumaileyhimin istikballeri 
için bir heyet izamı hakkındaki teklifin ka
bı iera olunmak üzere Divanı Eiyasete tevdii 
tensibedildi. Sulh hâkimleri Kanununun .dör
düncü maddesinin tadili hakkındaki lâyihai 
kanuni.yenin ikinci müzakeresi bilicra kabul 
olunarak teneffüs için celse tatil olundu. 

ikinci celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı Kiyasetle

rinde bilinikat yoklama icrasından sonra cel
se küşadedilerek yoklamada hazır bulumuı-
yanlar hakkında Karesi Mebusu Vehbi Beyin 
teklifi veçhile kıstelyevm icrası karargir oldu. 
Memurin Muhakematı Encümeniyle Tetkik He
yeti için yapılan intihabın neticesinde hiç kim
senin ekseriyeti mutlakayı ihraz edemediği an
laşıldığından üçüncü defa fazla rey kazanan 
zevatın reyi işariyle tefrikleri bittensip Karesi 
Mebusu Vehbi, Kırşehir Mebusu Müfid, Trab 
zon Mebusu Hafız Mehmed, Erzurum Mebusu 

<- Necati, îzmit Mebusu Sırrı, Adana Mebusu Ze-
kâi beyler ihrazı ekseriyet eylediler. İşbu Ze
vattan sonra rey alanların cetveli hifzedilerek 
mezkûr heyet ve encümende münhal vukuunda 
mumaileyhim meyanmdan intihap icra edilmesi 
tensibedildi. Bilâhara Elviyei selâse hakkındaki 
takririn müzakeresine geçilmiş ise de Heyeti 
Vekile huzuriyle müzakeresi tehir olundu. Mü
fettişi Umumiliklere dair olan Kanunun heyeti 
umumiyesi hakkında müzakereye devam oluna-
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rak müzakere kâfi görüldükten sonra kanunun 
tadil takrirleriyle Dahiliye Encümenine iadesi 
kabul olunup Cumartesi günü içtima olunmak 
üzere Celseye nihayet verildi. 

Birinci Reisvekili Kâtip Kâtip 
Hasmı Fehmi Ziya Ilurşid Atıf 

VEHBİ B. (Karesi) — Heyeti Vekile huzu
riyle müzakeresi tehir olundu diye yazılmış. Yan
lışlık var. Öyle yazılınca mâna başka olur. He
yeti Vekile huzuriyle müzakeresi icra edilmek 
üzere yolundadır. 

REİS — Evet efendini! 
EMİN B. (Eskişehir) —. Efendim, Dahiliye 

Vekili Beyin beyanatı gazetelere yetmiş olarak 
yanlış geçmiş. Burada ise yedi köy yazıyor 
Halbuki yalnız yetmiş köy Sivrihisar'da, 40 köy 
Mihalıççık'tadır. 15 bin nüfus Sivrihisar'da 12 
bin nüfus Mihalıççık'ta aç biilâçtır. 25 bin ko
yun Sivrihisar'dan sürülmüştür.. J50 bin koyun 
Milıalıççık'dan sürülmüştür. Burası niçin böyle 
tahkikat yapmadı? Ve tahkikatı böyle yapmış
larsa bendeniz Dahiliye Vekâletine teessüf ederim. 

REİS — Zaptı sabık hakkında mı söylüyor
sunuz"? 

'EMİN B. (Eskişehir) — Evet efendim zaptı 
sabıka yanlış geçmiş. 

REİS — Yetmiş diye tashih ederiz. 
KÂTİP ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — 

Zabıtta öyle şey yoktur, Reis Bey! 
EMİN B. (Eskişehir) — Yetmiş değil, yüz 

ondur efendim. 
REİS — Başka mütalâa var un efendim f 

(Hayır sadaları) Zaptı sabık tashihaıı kabul 
edildi. 

2. — LAYİHALAR 

1. — Mevakii harbiyede mecruh düşen zâbi-
tana elbise bedeli ita edilmesine dair Kanun 
lâyihası 

REİS — Mevakii harbiyede mecruh olan zâ-
bitana elbise bedeli itasına dair Heyeti Vekile-
den mevrut lâyihai kanuniyeyi Müdafaa i Milliye 
ve Muvazenei Maliye encümenlerine gönderi
yoruz. 

2. — îdarei Umumiyei Vüâyat Kanununun 
bâzı mevaddının tadiline dair Kanun lâyihası 

REİS — Îdarei Umumiyei Vüâyat Kanunu
nun bâzı mevaddının tadiline dair Heyeti Yeki-
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leden mevrut lâyihai kanuniyeyi, Dahiliye Encü
menine gönderiyoruz. 

3. — TEKLİFLER 

1. — Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin, 
Hükümet ve belediyelerce alman cezayı nakdi
lerin beş misline iblâğına dair kanun teklifi 
(2/373) 

REİS — Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin, 
Cezayı nakdîlerin tezyidine dair teklifi kanunisi
ni Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. 

2. •— Biga Mebusu Hamid Bey. ve rüfekasmm, 
llarb seneleri zarfında zürraa verilen tohumluk 
ve yemeklik zehairin sureti çibay etine dair kanun 
teklifi (2/372) 

REİS — Biga Mebusu Hamid Beyle rüfeka
smm, Harbi Umumi senelerinde ahaliye tevzi edil
miş olan zahair bedelâtmın sureti tahsiline dair 
teklifi kanunisi var. Lâyiha Encümenine gönderi
yoruz. 

HAMİD B. (Biga) — Yalnız müstaceliyet 
kararını ilâve buyurunuz. 

REİS — Esbabı mucibelerinde müstaceliyet 
teklif ediyorlar. Reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Beş se
nedir kabul edilmemiş de şimdi mi istical edili
yor? 

REİS — Efendim, alelûsul encümene gidecek, 
müstaceliyeti kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın. Müstaceliyet karan kabul edildi. Müstaeeli-
'yet karariyle Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. 

3. — Ertuğrul Mebusu Necib Beyin, Tevhidi 
zabıta ve tesrii adalet hakkında kanun teklifi 
(2/371) 

REİS — Ertuğrul Mebusu Necib Beyin, Tev
hidi zabıta ve tesrii adalet hakkındaki teklifi ka
nunisini alelûsul Lâyiha Encümenine gönderiyo
ruz. Gerçi zabıtanın tevhidi hakkında encümen
lerden ikmal edilerek Meclisi Âliye verilmiş bir 
kanun vardır. Fakat bunun bir maddesi diğer 
hususatı da ihtiva ettiği için, Lâyiha Encümeni
ne gönderiyoruz. Encümen nazarı dikkate alır. 

MEHMED ŞÜKftÜ B. (Karahisan Sahib) — 
Benîm de bir takririm vardı. Ruznamede görmü
yorum. 

REİS — Evrakı varide bitsin de ona da ba
kalım, 
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I 5. — MAZBATALAR 

/. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, Se
ferberlik halinde ümera ve zâbitanm maiyetle
rinde istihdam edecekleri emir neferlerine dair 
kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/330) 

REİS — Erzurum Mebusu Salih Efendi ve 
rüfekasmm. Emirber ve seyis neferleri hakkındaki 
teklifinin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası var. Müdafaai Milliye En
cümenine gönderiyoruz. 

2. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, İhtikâ-
rm nıen'i için devairi belediyenin her nevi eşya
ya narh vaz'ına salâhiyettar olması hakkında ka
nun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/321) 

REİS — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Eşya
ya narh vaz'ı hakkındaki teklifinin şayanı müza
kere olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası 
var, Dahiliye Encümenine havale ediyoruz. 

3. — Gazianleb 'Mebusu Şahin Efendi, Kon 
ya Mebusu Musa Kâzım Efendi ve rüfekasmm, 
İstiklâl Mahkemesince nefyedilmis, olan Konyalı 
Niyazi Efendinin affına dair kanun teklifi ve 
Lâyiha Encümeni mazbatası (2/365) 

REİS — Gazianteb Mebusu Şahin Efendi ve 
rüfekasmm, Niyazi Efendinin affına dair teklifi
nin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha En
cümeni mazbatası var. Adliye Encümenine gön
deriyoruz. 

4. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, Hıya
neti vataniyeden dolayı idam ve müebbet kürek 
cezalariyle mahkûm edilenlerin evrakının Mah-
kemei Temyizce tetkik ve tasdik edilmesine dair 
kanun teklifi ve Lâyiha, Encümeyıİ mazbatası 
(2/334) 

REİS — Hiyaneti vataniye evrakının Malı-
! kemei Temyizce lüzumu tasdikine dair Erzurum 
j Mebusu Salih Efendi ve rüfekasmm teklifinin 
| reddine dair Lâyiha Encümeni mazbatası var, 
\ sahibi teklif burada olmadığı için arzu buyurur

sanız tehir edelim. 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Başka 

arkadaş var, o müdafaa eder. 
REİS — Pekâlâ, o halde mazbata okunsun. 

Lâyiha Encümeni mazbatası 
Hiyaneti vataniyeden dolayı idam ve müeb-



beden kürek cezalarının gayrı bir ceza ile mah
kûm olan eşhas hakkında verilen hükümlerin 
MMıikemei Temyizce lüzumu tasdikine dair Erzu
rum Me'busu Salih Efendinin teklifi kanunîsi 
İstiklâl Mahkemesi ve Hiyanelti Vataniye ka-
mınlları ahlkâimınia münafi göırülm'ekte şayanı ka
bul ve müzakere olımıyaaı teklifi mezkûr Encü-
menimizce reddedilmiştir. 

1 8 . X . 1337 
Lâyiha Encümeni Reisi M. Muharriri 

— Yozgad 
Sütevman Sırrı 
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REİS — Bitlis Mebusu Ziya Beyin istizah 

Âza 
Şevked 

Âza 
Fahreddin 

Kâtip 
Ertuğrııl 

Necıiıb 
Âza 

Midhat 

MUSA KAZIM Ef. (Konya) — Adliye En
cümeni de ıb'ir kanun 'teklif etmişti. Bunu Mec
lisi Âliniz reddetmişti. 

REİS — O haMe senesi zarfında reddedil
diği için, Lâyiha Encümeni şayanı müzıakere 
görmüyor. Binaenaleyh Lâyiha Encümeni maz
batasını reyinize arz lediyorum. Tensiıbed'enleır 
lütfen el kaldırsın. Lâyiha Encümeni mazbata
sı 'k'abul edilmiştir. 

Bütlis Meıbusu 'Sadulilaih Beyle on, on beş re~ 
fikimin müşterek bir taikriri var, hafta zarfın
da içtima günlerimizin tezyidi ile Nevaihi Kanu
nuna iki gün tahsisini teiklif ediyorlar. «Bade
ma haftada dört gün içtinia ebelim ve ikisinliaı 
munbasırain Nervaihi 'kanuınlarının müzaıkeresine 
tahsisini arz eyleriz» diyorlar. 

Eferidim kararı katiye lüzum yok, tensib-
edefrseniz Pazartesi ve Salı günlerini İclarei Ne-
vahi 'kanunlarına tahsis edelim. Müstacel işimiz 
olursa yine o günlerde !de b'afcarız. Faika! Ou-
'mıartesi, Perşembe günlleıri de mesaili saire ile 
meşgul oluruz. Haftada dört gün içtima ejderiz. 
Bunun için kararı katiye lüzum yok, olabilir 
ki beş içîtimada yapacak mesail zuhur edebilir. 
( Do ğrudu r sad'a'l !arı) 

6. — İSTİZAHLAR 

i. — Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyin, Diyar-
hekir Maarif Müdürü ile Sultani edebiyat mual
liminin tebdil edilmeleri sebeplenilin bildirilme
sine dair Maarif Vekâletinden istizah takriri 

takriri vardır. Okunacak. 

Riyaseti üelileye 
Diyarbekir Maarif Müdürü ile Sultani ede

biyat mualliminin altı yedi ay evvelisi tebdil 
edilmelerindeki esbab nedir? Bunların yerine 
tâyin olunan kimlerdir? Ve askerlikle alâkala
rı malûm iken Maarif Vekâletince tâyinleri ne* 
den tasvibedilmiştir? Ve neden alâkaları naza
rı dikkate alınmamıştır? Sultani edebiyat mual
limliğinden açığa çıkarılan Hamdi Efendi mu
allimlikten açığa çıkarılmış iken bir iki sınıf 
iptidaiden başka bir şeyi olmıyan Van Sultani 
Müdüriyetine tâyin olunması ne hikmete meb-
nidir? Diyarbekir Sultani Müdüninün esbabı 
azliyle yerine Malatya Maarif Müdüriyetinin 
lâğviyle açıkta kalmış ve tarihi tevellüdü iti
bariyle asker olması lâzımgelen Malatya Ma
arif Müdürünün tenzili sınıf ile tâyinindeki 
lüzum neden ibarettir? Buralarının Maarif Ve
kâletinden istizahını teklif eylerim. 

3 Teşrinisani 1337 
Bitlis Mebusu 
Yusuf Ziya 

REİS — Efendim istizah takriridir. Bilâ 
müzakere reyinize arz ediyorum. İstizah takri
rini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edildi, efendim. 

Maarif Vekâleti Celilesine tebliğ edilir, ce
vap verecekleri gün tesbit edilir, esasen raz
ımın emizde dâhildir. O gün müzakere ederiz. 

Rııznanıei müzakerata geçmezden evvel mev
cut suallere vükelâyi kiram cevap vereeekler-
se.... 

OSMAN" B. (Lâzistan) — Sual günlerini 
ayırmıştık Reis B'ey. 

7. — SUALLER 

/. — Kastamonu Mebusu Sabri Beyin, An
kara'da ilga edilen Darülmuallimin ve Darulmu-
allimat hakkındaki sualine Maarif Vekili Ham
dullah Subhi Beyin şifahi cevabı, 

REİS — Fakat, Vekil Beyefendi sualini 
hazırlamıştır. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUBHİ 
B. (Antalya) — Efendiler, sualin cevabını Cu
martesi günü vereceğimi arz etmiş ve Heyeti 
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öelileniz de Cumartesine tekirini kabul buyur
muştunuz. Onun için arz ediyorum. | 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Reis Bey! 
İstizah ile birleştirilsin. Ondan sonra cevap 
versin. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUBHİ 
B. (Antalya) — Heyeti Celilenize bir karar 
ittihaz buyurmadan evvel bir şey arz edeyim, j 
efendim. Bu iki mektebin şimdi bu halde kal- : 
ması, talebinin sefaletini, elîm vaziyetini inta-
cediyor. Onun için esasen bir sual vardır ki, 
buna takaddüm etmiştir. Ayrı bir m'eseledir. 
Mektebe aittir. O sürüncemede kalmasın Üç 
beş kelime ile arz edeyim, efendim. 

Kastamonu Mebusu Muhteremi Sabrı Bey 
sual buyuruyorlar. Ankara'da Darülmualliınin 
ve Darülmuallinıatı niçin kapanmıştır, diye. 
Darülmuallimin, Dar ülmuallim atlar malûmu-
âliniz dir ki, İdarei Hususiyeye tâbi değiller
dir. Bunların bütçeleri Meclisi Umumi tarafın
dan... 

VEHBİ B. (Karesi) — Reis Bey! Vekil B^y 
yanlış yola gidiyor: Çünkü bir ihtimal ki, is
tizahta bundan da bahsedeceğiz. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUBHİ 
B. (Devamla) — Efendim, istizahta buna dair 
sual sormanıza hiçbir mâni yoktur. Umumi mü
zakeredir. Ne arzu ederseniz sorarsınız. 

MUSTAFA Ef. (Ankara) — Ne ise anlıya-
lım da ona göre derdimize bakalım. 

REİS :— Efendim, şimdi bir mesele var. Sa
hibi sual olan zat evvelâ cevap verileceği anda 
Mecliste mevcut değilse sual hükümsüzdür. Su
al sahibi Sabri Bey mevcudolmadığına göre, 
(Sabri Bey geldi, sadaları) o halde şimdi de
vam edebiliriz. 

MUSA KÂZIM: Ef. (Konya) — İstizah ânı
dır , sual hâstır. Mesaili hususiye ile vakit ge
çirmek Meclisin kıymetli evkatmı izaa demek
tir. Binaenaleyh, buna lüzum yoktur. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUBHİ 
B. (Devamla) — Reis Beyefendi, arz ediyorum. 
Mekteplerin ilga edilmiş olması ve bu mekteplere 
devanı eden talebenin sefaletini intacediyor, 
efendim. Buna bir netice verelim. İane ite buna 
bakıyoruz. Cevaba bir hafta müddet lâzımdır. 
Binaenaleyh üç dakikada bir netice verebile
ceğinizi tahmin ediyorum. Sefalet içinde şun-
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dan, bundan para dilenerek bu çocuklar iaşe 
ediliyor. 

NAFİZ B. (Canik) — Bunu evvelce düşün
meli idiniz. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SÜBHÎ 
B. (Devamla) — Efendim, Darülmualliınin ve 
Darülmuallimat Meclisi Umumi tarafından ilga 
edilmiştir. Esbabı şundan ibarettir : Meclisi 
Umumi, idarei hususiye varidatının Maliye tah
sildarları tarafından tahsil edilerek mavuzuun-
ale3dıinin gayrı yerlere sarf edildiğini söylüyor. 
Bu mekteplerin karşılığı şuraya, buraya, gitti
ğinden dolayıdır ki ; mektepleri idame etmek 
için imkân kalmıyor, diyor. Eğer bu parayı hu
susi tahsildarlarla almama müsaade ederseniz, 
ben bu mektepleri idare ettiririm diyor. Mali
yede şimdiye kadar alacağım olan yetmiş altı 
bin lirayı da veremediği takdirde yine bunu 
da terk ediyorum. Fakat, benim şimdiden 
sonra tahsil edeceğim varidatı bana terk etsin. 
Ben bununla her iki mektebi idame ederim di
yor. 

LÜTFÎ B. (Malatya) — Maliye Vekâleti ne 
salâhiyetle onun parasını alıyor? 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUBHİ 
B. (Devamla) — Vilâyetin Dahiliye Vekâletine 
yazdığı tezkere gayet sarih adedlere istinade-
diyor. Ve kendisine ait varidatı hususij^eııin 
neden ibaret olduğunu ve bu iki mektebin kar
şılığı neden ibaret olduğunu tasrih ediyor. Da-
rnlmuallimin ve Darülmuallimatm idaresi için 
senevi masraf on dokuz bin liradır. Halbuki 
İdarei Hususiyenin Maarife karşılık olan para
sı 34 500 liradır efendim. Demek ki, iki mek
tebi idame etmek için idarei hususiyenin Maa
rife muhassas olan varidatının yarısı tahsil 
olunsa iki mektep muhafaza edilecektir. Hu
lâsa 1337 senesi aşar hesabından hissei Maarif 
hesabına olarak Hazineden alınacak tahsisat 26 
bin liradır. Müsakkafat Maarif hissesi bin beş 
yüz liradır. Maarif ve akaratı hususiye icare-
leri üç bin liradır. Tedrisatı İptidaiye tekâlifi 
mecbure fazlası dört bin liradır. Mecmuu 
34 500 liradır. İki mektebin karşılığı. 34 500 
liradır. Halbuki; ayrıca efendim bütün idarei 
hususiyeye aidolnıak üzere Muvazenei Umumi-* 
yeye geçmiş ve Muvazenei Umumiyenin zimme-. 
tinde kalmış yetmiş altı bin lira vardır. Eğer 
bu .parayı vermese bile, siniden sonra idarei hu* 
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susiye namına vâki olacak tahsilat mavuzuunaley
hine sarf edilirse, yani bizim tahsildarlarımız tara
fından tahsil edilir ve bize verilirse taahhüdediyo-
ruz, bu mektepler derhal açılacaktır. Bendeniz 
bir teklifi kanuni arz ediyorum, kabul olunursa, 
idarei hususiye varidatını idarei hususiye me
murları tahsil etsinler ve doğrudan doğruya 
sarf edilsin. Bunu kabul buyurursanız mektep
ler derhal açılacak efendim. 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Usulü 
müzakere hakkında söyliyeceğim. 

REİS — Bitsin, efendim. 
Efendim sahibi sual; cevap verecek mi? 
SABRİ B. (Kastamonu) — Vereceğim. 

REİS — Buyurun, efendim. 
SABRİ B. (Kastamonu) — Bendenizin Maa

rif Vekâletinden yaptığım sual bir istizah tarzın
da değildir. Çünkü vekillerin intihabı hususunda. 
takibettiğimiz usule göre bugün Maarif Vekâle
tinden istizah edilse yarın gelecek yine Hamdul
lah Suphi Beyefendidir. Bu bir mesele seklinde
dir. Onun için Bendeniz meselenin esasına giri
yorum. Maarif Vekâleti vazifesini hüsnü niyetine 
rağmen hüsnü ifa etmemiştir. Birinci Meclisi 
Umumi darülmuallimin ve darülmuallimat ma
sarifinin 1337 senesi içtimamda altı aylığını büt
çeden tayyetmiş, halbuki: Eldeki İdarei Vilâyat 
Kanunu mucibince masarifi daimiyi vilâyet büt
çesine koymaya mecburdur. Meclisi Umumi bunu 
koymadığı halde bile Maarif Vekâleti Dahiliye 
Vekâletine bilmüracaa re'sen vaz'etmek mecburi
yetinde iken bu vazifeyi yapmamıştır. Altı ay 
evvel yapması lâzımgelirdi. Tahsisat vardır. Altı 
aylığı verilmiştir. 

Sonra tekâlifi mecbure olarak dört bin lira 
mevzudur. Koca Ankara vilâyetinin tekâlifi mec
bure ve Maarif hissesi dört bin lira nasıl olur? 
Kastamonu'nun Ankara'ya nispetle... 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUBHİ 
B. (Antalya) —Fazlası efendim. Fazla konulan 
tekâlif. 

SABRÎ B. (Devamla) — Şimdi efendim, ru
hu mesele, mecmuu varidat, tekâlifi mecbure 
altmış bin liradır. Bu altmış bin liraya karşı An
kara Vilâyeti altmış para bile tahsil etmemiştir. 
Hattâ bu altmış bin liranın tevziatı da yapıl
mamıştır. Bu yalnız Maarif Vekâletine düşen 
bir vazifedir. 
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MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Ankara vilâyeti 

bütün o parayı tahsil etmiştir. Vekil beyin bu
yurduğu veçhile yalnız dört bin liralık merkez 
kalmıştır. Köyler kamilen parayı vermiştir. 

SABRI B. (Devamla) — Muhasebei Hususi
ye diyor ki, parayı tahsil etmedik. Bu mesele 
hallonlunacak bir meseledir. Tekâlifi meeburi-
yeyi, bu altmış bin lirayı tahsil ettirmektir. İda
rei Husıısiyenin hüsniisu retle cereyanına memur 
olan makamı vilâyet mesuldür. Onun için ben 
izahatı kâfi görüyorum. Makamı vilâyeti Dahili
ye Vekâleti vasıtasiyle' ifayi vazifeye Maarif Ve
kâleti davet etsin. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Tasdik olunan biit-
i çeye. imza koymuştur. Altı ay sonra kapatılma

sına muvafakat etmiş demektir. 
MEHMEI) ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 

İşin Dahiliye Vekâletine taallûku yoktur. İda-
j rei Hususiyeye mütaalliktir. 

SABRİ B. (Kastamonu) — bütçeyi tekik et
tim. Dahiliye Vekâleti tetkik ve tasdik ettiği za
man diyor ki, senenin altı aylığı fazlai varidat
tan temin edilmek şartiyle tasdik ederim, diyor. 
Şu halde bu altı aylığı da fazlai varidattan yap
mak lâzımdır. 

RASÎH Ef. (Antalya) —- İyice anlaşılamadı. 
| Altı aylık niçin konulmuştur? Meclisi Umumi 
i bütçesini tanzim ederken Maarif Vekâleti altı 
j aylık koyunuz, demiş. Böyle bir şey işittik. 1da-
| rei Hususiyeye, Darülmuallimin ve Darülmual-
ı limata altı aylık tahsisat koyunuz, diye bir tebli

gat var mı ? 
SABRİ B. (Kastamonu) — Tebligat yok: 

Yalnız geçen sene, altı aylık bir muavenet ol
muş, J3o0 senesinde muavenet yapılmış. Bu se-
ne de o muavenet olur ihtimaline binaen Meclisi 

' Umumi, hususi bütçeden bu kadar koymuş. 
Halbuki Muvazenei Umumiyeden muavenet yok-

J tur. Bu mekteplerin açılması şartiyle sual kâfi
dir. - . 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Müsaade 
, buyurunuz. Usulü müzakere hakkında bir şey 
' söyliyeceğim. 

REİS — Hayır efendim! Sahibi sual sualini 
sordu. Vekil Bey cevap verdi. Sual kâfi görüldü. 
Müsaade buyurun istizahta söz alırsınız efendim. 

Nevahi Kanununun müzakeresine geçiyoruz. 
FEVZİ Ef. (Batum) — Efendim takririmiz 

j müzakere edilsin. 
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REÎS — Efendim! Malûmuâliniz, müstaceli

yet karariyle kabul edildi. Fakat ; vekili mesu
lünün huzuriyle müzakeresini kabul buyurdu
nuz. Geldiği anda bunun müzakeresine başlarız. 
Şimdi Ne vahi Kanununu müzakere edeceğiz. 

ALÎ RIZA Ef. (Batum) — Müsaade buyu
rursanız iki sözüm vardır. Hemen söyliyeyim 
meseleye dair. Çünkü dün vermiş olduğumuz 
takrirde sahibi imzanın birisi de benim. 

REİS —• Anlaşıldı efendim! Müsaade buyu
runuz, Meclisi Âli zaten karar verdi, Vekili aidi 
geldiği zaman müzakere ederiz. 

DURAK B. (Erzurum) — Reis Bey müsaade 
buyurunuz, serbest söylesin, kesmeyiniz. 

REİS — Söz vermedim ki; sözünü keseyim 
beyefendi! Mevzuu müzakere yok ki. Ne söz isti
yorsunuz efendim? Vekili aidine tebliğ ettik, 
ikinci celsede gelir, müzakeresine geçeriz. 

8. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — fdarei Kara ve Ne vahi hıınunu lâyiham 

re Dahiliyi' Encümeni mazbatası 

REİS — Dördüncü madde de kabul edilen 
takrirlerle encümene göderilmişti. Dahiliye En
cümeninin dördüncü madde hakkındaki mazba
tası : 

Riyaseti Celileye 
Tadil teklifleri hakkındaki takrirler bil mü

talâa encümeniınizce dördüncü madde borveehi 
âti tadil en tesbit edilmiştir. 

Madde 4. — Bir vilâyet dâhilinde bir nahi
yeye merbut olan köyün nahiye haline ifrağı ve
ya bir köyün bir nahiyeden diğer nahiyeye tah
vili irtibatı veya bir nahiyenin diğerine rabıt ve 
ilhak o köy veya nahiye müntahiplcri süllisanı
nın talebi üzerine mercii olan nahiye şûrasının 
tahkikatı lâzimeyi bilikmal tabibi vâkıı muvafık 
bulduğu takdirde ittihaz edeceği karar ile icra 
edilir. Reddettiği, takdirde keyfiyet vilâyet şû-
rasmea tetkik olunur. Vilâyet şûrasının kararı 
katidir. Bir nahiye merkezi, ancak nahiye şû
rasının talebi üzerine vilâyet şûrasının karariyle 
tebdil olunur. Vilâyet şûralarının bu münakalât 
ve tebeddülata dair olan mukarreratı, kayıt mu
amelâtı berayı tashih devairi aidesinc tebliğ 
edilir. Tahavvülâtı mezkûre iki vilâyet hududu
nu alâkadar ettiği surette, nahiye şûrasının bu 
bapta vereceği karar, merbutu vilâyet şûrasmca 
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da muhtacı tasdik olup ancak vilâyet şûrasının 
nahiye kararını reddetmesi takdirinde nahiv? 
şûrasının Meclisi Milliye müracaat hakkı vardır. 
Beyne!vilâyat olan bu muamelât her iki surette 
de bir maddei kanuniye isdariyle icra ve tatbik 
olunur. 

REİS —- Efendim! Dördüncü madde ile şa
yanı. mütalâa addolunan takrirleri encümen aldı 
ve mucibince tashih etti. Başka mütalâa var mı? 
Dördüncü madde hakkında. (Hayır sadaları.) 
Dördüncü madde hakkında bilinci müzakereyi 
kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Dördüncü 
maddenin birinci müzakeresi kâfi görüldü. Be
şinci, altıncı, yedinci maddeler zaten müzakere 
edilmişti. 

Şimdi sıra sekizinci maddededir. 

MADDE 8. — Her Osmanlı bir nahiyeye 
mensup ve o nahiyenin sicilli nüfusunda mu-
kayyed olmak lâzımdır. Herkes mensubolduğu 
nahiyeye ait rüsum ve tekâlif ve vazaifini ifa 
etmekle mükellef ve nahiye hukukuna maliktir. 
(Osmanlı ne demek? Her Türk demeli sadaları) 

HÜSEYİN AYNİ B. (Erzurum) - - Türk ol-
mıyan ne yapacaktır? 

YUSUF KEMAL B. (Kastamonu) - - Türki
yeli demek, Türk tâbiiyetini haiz demektir. 

L0T.Ft B. (Malatya) — Osmanlıdan maksat 
tebaai Osmaniyede olmaktır. 

FEVZİ Ef. (Malatya) - Rica ederim bu lâ
fızlar üzerinde oyııamaymız. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Bu maddenin son 
fıkrasına neden lüzum görüldüğünü takdir 
edemiyorum. Nahiyeye ait rüsum ve tekâlif ve 
vazaifini ifa etmekle diyor. Zaten bu tekâlif ve 
vazaif eğer bugün sabit olan tekâlif ve vaz-aifi 
kanuniyeden ınâdut ise zaten bunu ahali ver
mekle mükellef ve veriyor. Bu kaydın buraya 
konulmasına lüzum yoktur. Eğer bu tekâlif ve 
vazaiften maksat âtiyen vukubulacak birtakım 
tekâlifi munzamadan ibaret ise yine bunun da 
burada tesbitine mahal yoktur. Bunun için bu 
maddenin son fıkrası tamamiyle halka bir bârı 
azîm yükletmek maksadına matuf bir şekildedir. 
Bu, tekâlifi munzamma mânasına mahmul ise ka
tiyen burada kabul etmiyeceğim. Ve burada 
bunun lüzumu yoktur. Şu halde bu maddei ka-
nuniyenin şu surette tadilini teklif ediyorum. 
Bir nahiye dâhilinde meskûn ve o nahiye sicilli 
nüfusunda mukayyet her Osmanlı nalhiyc huku-
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kuna maliktir. (Nahiyeye ait rüsum ve tekâ
lif ve vazaifi) cümlesi bilkülliye zaittir. Bun
ların tayyını teklif ediyorum. Eğer bu milletin 
ayağına götüreceğimiz adaleti bir vazife muka
bilinde götüreceksek o mesele de başka. Biz ta
mimi adalete çalışıyoruz. Fazla olarak milletin 
tahammül edemiyeceği bârı azîmi tahmil ede
meyiz. Bunun için bu fıkranın tayyını talebe-
diyorum. 

NECÎB B. (Ertuğrul) — Efendim! Osmanlı 
tâbiri Teşkilâtı Esasiye tâbirine muhaliftir. Bu
nun yerine Türk desek filhakika yalnız biz Türk
lere hasretmiş oluruz. Onun için bendeniz (va
tandaş) denmesini teklif ederim. (Her fert den
meli sadaları) 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Haşvi zaittir. 
FEYZt Ef. (Malatya) — Bâzı arkadaşları

mız Osmanlı kelimesinin üzerinde oynuyorlar. 
Katiyen bu, istiğna edilir bir kelime değildir. 
En mükemmel yazılmış bir kelimedir. Yedi yüz 
seneden beri âba ve ecdadımız bu kelimeyle müf-
tehirdir ve bu kelimeyle mübahat etmişlerdir. 
Osmanlı kelimesi en güzel yazılmış bir kelimedir. 
(Bravo sadaları, alkışlar) 

EMÎN B. (Erzincan) — Feyzi Efennin af
fına mağruren ben de Osmanlı tâbirine ilişece
ğim. Osmanlı tâbiri hakikaten Necib Bey bira
derimizin dediği gibi Teşkilâtı Esasiye Ka
nununa muhaliftir. Bunu sadeleştirerek (her 
fert) tâbirini kullanacak olursak, mademki 
bu Nevahi Kanunu şu memleket için yapılı
yor, binaenaleyh tâbir pek mühim olmaz. Çün
kü dokuzuncu maddede tebeai ecnebiye hak
kında tasrihat vardır. (Her fert) denilip de 
dokuzuncu madde okunacak olursa tabiîdir 
ki tebeai ecnebiye de ayrılır. Binaenaleyh 
(her Osmanlı) yerine (her fert) tâbirinin ko
nulmasını teklif eylerim, 

• BESÎM ATALAY B. (Kütahya) — Osman
lı kelimesi bir millet ismi değildir. Bir ka
bile, bir aile ismidir. Nasıl k i ; Selçuki, Gazne-
vi, Kızılordu, Yeşilordu k i ; vaktiyle vardı. 
Bunlar Siberya'da olduğu gibi bir kabile is
midir. Bunlar bir reisin etrafında beş on şa
hıs taplanmış, asabiyeti kabileviye ile bir hü
kümet teşkil etmişlerdir. Onlara ait isimler
dir. Türkler îslâmiyeti kabul ettikten sonra 
kabileyi anmaya .başlamışlardır. Daha evvel
ce onlar, Türk ismiyle yahut kendilerine da
ha yakın olan oymak isimleriyle anılmıslar-
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dır. Şimdi böyle kabilevi isimlerle tasmiye-
nin ne zamanımızda yeri vardır, ne de tarih
te yeri vardır. Türk ismi veyahut Türkiye'li 
ismi muvafıktır. 

REÎS Encümen cevap verecek mi? 
HAYDAR B. (Van) — Muvafık. 
REÎS — Efendim, dört tadil takriri vardır. 

okutturuyorum. 

Riyaseti Celileye 
8 nci maddenin berveçhi âti tadilini teklif 

ederim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetine 

mensup her fert... ilâh 
5 . XI . 1337 

Diyarbekir Mebusu 
Kadri 

Riyaseti Celileye 
8 nci maddedeki (her Osmanlı) tâbiri yeri

ne (her fert) tâbirinin ikamesini teklif ede
rim. 

Kastamonu Mebusu 
Dr. Suad 

Riyaseti Celileye 
Sekizinci maddedeki Osmanlı kelimesi yeri

ne (Her Türkiyeli) kelimesinin ikâmesini tek
lif ederiz. 

5 Teşrinievvel 1337 
Bursa Bolu 

Operatör Emin Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Osmanlı tâbiri Teşkilâtı Esasiye Kanununa 

muhalif olduğundan onun yerine (vatandaş) 
yazılmasını teklif eylerim. 

5 Teşrinisani 1337 
Ertuğrul Mebusu 

Necib 

REÎS — Efendim! Şimdi takrir ve tadilna-
meleri birer birer reyinize vaz'edeceğim. 

(Diyarbekir Mebusu Kadri Beyin tadilname-
si tekrar okundu.) 

REÎS — Kadri Beyin tadilnamesini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 

Şu halde (Osmanlı) tâbiri yerine (Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hükümetine mensup her 
fert) şeklinde tashih edeceğiz. Diğer üç tadil-
name de bu kelimenin tadilini teklif ettiği iein 
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artık bunların reye vâz'ma mahal kalmadı. J 

EMİN B. (Erzincan) — Reis Bey bu takrir 
nazarı dikkate mi almdl, yoksa kabul mü edildi?-

REÎS — Efendim Encümen kabul ediyor. 
Biz tashihatı yaparız. 

Riyaseti Oelileye 
8 nei maddenin berveçhi âti tadilini teklif 

eylerim. 
Bir. nahiye dâhilinde mezkûn ve o nahiye si

cilli nüfusunda mukayyet olan nahiye hukuku
na maliktir. ı 

Malatya Mebusu 
Lûtfi 

REİS — Daha diğer fıkraları reyinize koy 
m adım. Tadilât üzerine encümenin bir mütalâası J 
var mıdır? j 

ZEKÂ1 B. (Adana) — Encümen kabul et
miyor efendim. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Tekâlif ve vazaifi 
ifa etmekle mükelleftir. 

REÎS — Encümen tadilnameyi kabul etmi
yor. Tadilnameyi reyinize vaz'ediyorum. Lûtfi 
Beyin şimdiki okunan tadilnamesini nazarı itiba
ra alanlar lütfen el kaldırsın. Alınmadı, efendim. 

Maddeyi tadili veçhile reyinize arz ediyorum. 
Tadil veçhile (her Osmanlı) tâbiri yerine (Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Hükümetine mensup 
her fert) tâbiri şeklinde sekizinci madde hakkın
da birinci müzakereyi kâfi görenler lütfen elleri
ni kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

HÜSEYİN AVNt B. (Erzurum) — Reis Bey 
takrir üzerine bir şey söyliyeeeğim. 

REİS — Takrir kabul edilmiştir, efendim. 
HÜSEYİN AYNİ B. (Erzurum) — (Türki

ye) kelimesi üzerine. Bu mühim meseledir. Her 
gün şu kürsüden ve saireden şöyle böyle deniliyor. 
Rica ederim Fransa milletine ne diyorlar? Fran-
salı. Türkiye namına izafeten Devlet olamaz, hiç
bir yerde bu yoktur, zamaniyle bizde bir hata ol
muş, devam ettirmiyelim. Türkiyeli denince her 
millet dâhildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümetine mensup dolambaçlı bir isimdir. Bu 
isim (Türkiye Devleti) dir. Türkiye tâbiiyetini 
haiz olan her kimse Türkiyelidir. Türkiye kelime
siyle iktifa etmeli. Yarın Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ismi değişebilir. Yarın Büyük Millet Mec
lisine başka bir isim takılır. Fakat Türkiye ismi 
değişmez. 
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REİS — Efendim müsaade buyurun! Bu tak
riri kabul ettiniz. 

EMİN B. (Erzincan) — Mesele anlaşılamadı. 
REİS — Rica ederim dinleyiniz. Emin Bey 

rica ederim "dinleyiniz.- Maddenin birinci müzake
resini kâfi gördünüz. İkinci müzakeresinde tadil-
name verirsiniz. Tabiî müzakere açılacaktır. Yok
sa birinci defa reyinize arz edip karar alındıktan 
sonra müzakere açamam. 

Sekizinci madde hakkında birinci müzakereyi 
kâfi görüp dokuzuncu maddeye geçilmesini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Dokuzuncu mad
deye geçilmiştir. 

ALİ RİZA Ef. (Kars) — Bizim takrir Cu
martesi günü müzakere olunacaktı, Hamid Bey
efendi geldi. 

REİS — Beyefendi mevzua dair söz alınız 
rica ederim. 

MADDE 9. — Tebeai ecnebiyeden biri bir 
nahiye dâhilinde ikamet edebilmek için cünha 
ve cinayetle mahkûm olmayıp hüsnühal ve ahlâk 
ashabından bulunduğunu ve maiyetini temin 
edebilecek bir sanata malik olduğunu vesaiki lâ-
zime ile ispat etmelidir. Bir ecnebinin nahiye 
dâhilinde ikameti nahiye meclisinin kaymakam 
tarafından musaddak kararı üzerine mümkün
dür. 

REİS .— Dokuzuncu madde hakkında söz is-
tiyen var mı? Dokuzuncu madde hakkında söz 
istiyen yok. Tadilname de yok. Onuncu madde
ye geçilmesini kabul edenler, lütfen el kaldırsın. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Karye 
tâbirleri nahiye olacaktır. 

REİS — Efendim, reye vaz'olunurken söz 
söylememeli. Onuncu maddeye geçildi. 

HAYDAR B. (Van) — Zaten tekmil (karye) 
kelimeleri nahiye olacaktır. 

MADDE 10. — Nahiye Meclis âzası münta-
hipler tarafından doğrudan doğruya intihabo-
lunur. Ecnebiler bu hükme tâbi değildir. 

HAYDAR B. (Van) — Nahiye Meclis âzasT 
doğrudan doğruya iki sene için intihabolunurlar, 
olacak. Bu maddenin, esnayi tab 'ınd.a iki kelime 
düşmüştür.. Âzanm Mecliste iki sene müddetle 
ifa edeceği yolunda tâbirat var. Burada unutul
muştur. Onun için nahiye meclisi âzası müntcr 
hipler tarafından doğrudan doğruya iki sene 
için intihabolunur, olacak. Onuncu madde doğ-



rudan doğruya iki sene için olacak, iki kelime 
düşmüştür. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Nahiye 
meclisi âzası değil. Nahiye şurası âzası olacaktır. 

MÜFlD Ef. (Kırşehir) — Dokuzuncu mad
dede tebeai ecnebiyenin... (Geçti sadaları) 

FEVZİ Ef. (Malatya) — İkamet edebilmek 
(O geçti sadaları) burada yazılmışken yeniden 
yine onuncu maddede yazılıyor ki, bir ecnebi 
'bir ıkarye dâhilinde ikamet ede'biimek için... 

EMİN B. (Erzincan) — O başka, o Hükü
metin teklifi. Sola bak, sola 'halk ('handeler) 

FEYZİ Ef. (Devamla) •— Onuncu ımaddede 
diyor ki; Üç ayı tecavüz etmemek üzere... (So
la bak, sadaları) Muva'kkaıten... ' (Gürültüler) 
Müsaade buyurun efendim. 

REİS — Eföndiıın mevzuu müzakere Dâhi
liye Eıiicümeninin teklif ettiği şekildir. Heye
ti Vekileden gelen şekil mevzuu müzaıkere de
ğildir. Söz alan zevat encümenin tadilâtı veç
hile mevzu o kın esasat üzerine izakaitta bıılun-
dul'ar. (Vazgeç, sadakan) 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Her kaide kir sene 
olması lâzımdır. Evet... (Gürültüler) tecavüz 
etnıemdi, bir sene olmalı. Üç ay çok azdır. 

EMİN P>. (Eırziucain) — Hâlâ söyler. 

LÛTFİ B. (Malatya) — Onuncu maddede 
n'ahiye meclis âzası doğrudan doğruya intihab-
olunur, diyor, liki sene için de fıkrasını ilâve 
ediyoruz. Şu hailde; Dokuzuncu maddede bu
lunan ecnebilere bir sıfat ve salâhiyet veriyoruz. 
Onların buraya dereolııınmasındalki maiksatt eğer 
ecnebilerin de hakkı intihabı istimal etmesi la
zımsa buna dair dokuzuncu «raddede bir sara
hat lâzımdır. Bu maddede hiçbir kayıt yoik, bir 
sarahat yok. 

EMİN B. (Erzincan) — Eenekiler intibaha 
dâhil olabilir mi? 

LÛTFİ B. (Devamla) — O halde bu mad
denin (burada, ne lüzumu var? Dokuzuncu mad
de zaititir. (Müzakere onuincu maddede, sada
ları) Eğer hüsnü ahılâk sahibi olan ve şu sara it 
dâhilinde bulunan ve dokuzuncu madde ile o 
ııahiye dâhilimle iskânına mesağ gösterilen ec
nebiler de bu hakkı intihaba malik olacaksa... 
(Hayır efendim, sesleri) 

Dr. SUAT) B. (Tvastaımonu) — Yok efendisin, 
mevzuırbahis değil. 

LÜTFl B. (Devamla) —. Mevzuu bahis de
ğilse o madde bütün bütün zaittir. Tayyedil-
ımesi lâzımdır. Onun bu maddede zikrinle hiç 
hacet yolk, 

EMlN B. (Erzincan) — Canım, ecnebilerin 
ikameti başka bir mese'le. Biz bu kanunun in
tihap bahsindeyiz. • 

LÜTFl B. (Malatya) — Şu halde bu madde 
büsbütün zaittir. 

EMİN B. (Erzincan) — İntihap faslına yeni 
girdik. 

LÛTFİ B. (Devamla) — Şu halde bu madde 
büsbütün zaittir. Burada katiyen lüzumu yok. 
Sonra nahiye meclis âzası müntahipler tarafın
dan doğrudan doğruya intihabolunacak. Şu hal
de; müntahipler tarafından demektense, suiilti-
bası, suitefehhümü izale için o müntahip şûra
lar tarafından intihabedileccktir, demek icahe
der. (Hayır, sesleri) Nahiye meclisini şûra in-
tihabedecek, Teşkilâtı Esasiye böyledir. Efen
dim o nahiye şûrasının otuz bu kadardan ibaret 
âzası olacak. O âza. senede iki defa içtima ede
cek. 

EMİN B. (Erzincan) — İşte bu olacak şûra. 
LÛTFİ B. (Devamla) — Şûra başka, nahiye 

meclis âzası başka, otuzdan ibaret âzası olacak, 
o âza, senede iki defa içtima edecek. Bendeniz 
diyorum ki, şûra olmalıdır, tashih edilmelidir. 

TUNAL'J HİLMİ B. (Bolu) — Arkadaşlar, 
nahiyeler iki kısma ayrılır. Biri-basit, nahiye, 
diğeri mürekkep nahiye. Yukarda bir madde ve
silesiyle de arz ettim. Nahiye şûrası iki âza ile 
bir müdürden ibarettir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — O şûra 
olacak. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — İntihabın 
doğrudan doğruya müntahipler tarafından icra
sı gayetle mahzurlu bir meseledir. Şimdi efen
dim doğrudan doğruya intihabedilirsc beş köy
den ibaret bir nahiye farzedelim; halk, hangi 
köyden olursa olsun, intihabat icra ettiği tak
dirde bir köyün mütegallibesi tamamiyle şûrayı 
kendilerine alabilir. Zira tamamiyle kendileri
ni intihabettirebilir. Bu cihete aidolan tafsilâ
tı maddei mahsusası .gelince arz edeceğim. Şu 
mahzurdan dolayı bizim evvel emirde mürekkep 
nahiyeler için olan endişemizi bertaraf etmek 
lâzımgelir. O da arkadaşlar (doğrudan doğru
ya) . tâbiri kaldırılır. Basit nahiyelerde nahiye 
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şûrası doğrudan doğruya ahali tarafından in-
tihabedilen azalardan terekkübeder. Fakat mü-
rekkp nahiyelerde her köyün kendi şûrası tara
lından intihabedümek lâzımdır. Her köyün ken
di şûrası ne demektir? Zaten elimizde pek kıy
metli olan bu kanunun en büyük yokluğu, boş
luğu bence bu noktadır. Zira kanunda k'; de
nilen bu Türkiyenin kendisi kadar büyük olan 
o yere, köylü denilen Türkiyelilerin en büyük 
oğlu olan o köylüye katiyen yer verilmemiştir. 
Şu halde âtide gelecek diğer bir madde vesile
siyle katiyen lüzumu cihetini mufassalan arz 
•edeceğim veçhile mutlak bir surette her köyde 
bir nahiye şûrası bulunmalıdır. O nahiye şûrası 
köyün kendi hususi işleriyle meşgul olur. Şu 
halde mürekkep nahiyelerin çok olacağı ihtima
line binaen, emin olunuz, bu kanunun en mü
him maddesi bu maddedir. Çünkü tekrar ediyo
rum; basit nahiyeden ziyade bizde mürekkep 
nahiyeler tahaddüs ve teşekkül edecektir. Şu 
halde; takririm nahiye şûrası basit nahiyelerde 
ahalisi tarafından ve mürekkep nahiyelerdi» her 
köy şûrasınea intihabolunan azalardan terekküb-
eder. Bu esası kabul edecek olursak, âtide ge
lecek mahzurlu maddelerin de mahzurlarını, 
zararlarını şimdiden izale etmiş oluruz. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim bu 11 nei 
madde; Teşkilâtı Esasiye Kanununun 18 nei 
maddesidir. Aynen onu dercetmek icabeder. «Na
hiye şûrası nahiye halkınca doğrudan doğruya 
müntehap azadan terekkübeder.» O kadar. 

Dr. SUAD B. (Kastamonu) — Efendim bu 
maddede zikredilen (doğrudan doğruya) tâbiri 
zannediyorum ki; derecatı içtimaiyeyi cemetmek 
içindir. Yani bir dereceli, iki dereceli gibi de
recatı ihtiva için konmuş bir tâbirdir ve yerin
de müstamel bir tâbirdir. Binaenaleyh Tıınalı' 
Hilmi Beyin takriri kabul edilmiyerek encüme
nin teklifi veçhile kabulünü teklif ediyorum. 

TUNALİ HlLMt B. (Bolu) — Anlamadan 
kürsüye çıkmayın. (Handeler). 

HAYDAR B. (Van) — Vehbi Beyefendinin 
dediğini esas itibariyle kabul ediyoruz. Mama
fih maddede hiçbir muhalefet de yoktur. Çünkü 
(nahiye meclisi) tâbiri bir sehvi mürettip eseri 
olarak yazılmıştır, (nahiye şûrası Azası) ola
caktır. Sonra (doğrudan doğruya) tâbiri zaten 
vardır. Yalnız buraya (iki sene için) tâbirini 
ilâve etmek lâzımgeliyor. Arzu buyurursanız 
aynen bu şekli muhafaza edersiniz, arzu buyıı-

| mırsanız Teşkilâtı Esasiye Kanunundaki madde
ye (iki sene için) tâbirini ilâve eylersiniz. Biz 
de o suretle kabul ederiz. 

TUNALİ HÎLMÎ B. (Bolu) — Haydar Bey 
mürekkep nahiyelerde nasıl olacak? 

SÜLEYMAN SİRRİ B. (Yozgad) — Efen
dim, elimizdeki matbu lâyihaların sağ sütunu
na bakılırsa ikinci fasıl intihap, müntehipler 
yazılı. Şimdi müzakere etmekte olduğumuz 
onuncu madde, ecnebilerden barseden doku
zuncu maddeyi mütaakıp yazıldığı ve serlevha
nın da bu suretle yazılmış bulunması hasebiy-

I le demin Lııtfi Bey biraderimiz ecnebilere de 
bir hakkı intihap verilmesi lâzımgeleceğini tah
min ettiler. Binaenaleyh bendeniz bu madde-

I nin şu serlevhadan sonra yazılmasını düşünü-
I yorum. 

HAYDAR B. (Van) — Doğrudur efendim, 
1 kabul ederiz. 
i REİS — Efendim, takrirleri arz ediyorum. 

Tevfik Rüşdü Bey (nahiye meclisi) yerine 
Teşkilâtı Ksasiye Kanunundaki tâbirin, yani 

I (nahiye şurası) tâbirinin kullanılmasını teklif 
I ediyorlar. Vehbi Beyin teklifi de bu mealde

dir. Encümen de buna iştirak ederiz, diyor. Şu 
I halde encümen de iştirak edince reyinize arz 
I etmeye lüzum görmüyorum. Yalnız iki sene 

meselesi var. Fakat bunun için elimde tadilname 
yoktur. Binaenaleyh yalnız nahiye meclisi yeri
ne nahiye şûrası şeklinde tashihat yapılıyor. 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — İki sene-
I yi encümen teklif ediyor. 

REÎS — Şimdi madde «bir nahiye şûrası 
I âzası müntehipler tarafından doğrudan doğru-
I ya iki sene için intihabolunnr.» Şeklini alıyor. 

VEHBÎ B. (Karesi) — tki sene meselesini 
encümen başka madde ile tasrihan yazsın, zi
ra intihap feshedilirse içinde istifa edenler ola
cak, bunların da o maddeye girmesi lâzımdır. 
Bir maddei müstakille olmak üzere ayrıca tek
lif etsinler. 

REİS — Efendim, tadilname yok. Madde
yi tashih veçhile yerinize arz ediyorum. Onun
cu madde hakkında tashihat veçhile birinci 
müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldır
sın. Birinci müzakere kâfi görüldü. 

TUNALİ HlLMt B. (Bolu) — Reis Bey 
1 bir takrir takdim ettim. 
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REİS — Hilmi Beyni bir tadilnamesi gel

di. Okunacak. 

Kiyasete 
Onuneıı maddenin berveçhi zir ta dilen ka

bulünü teklif ederim. 
MADDE 10. — Nahiye şûrası basit nahiye

lerde ahalisi tarafından ve mürekkep nahi
yelerde her (köy şûrasınca) intihabolıınan 
azalardan teşekkül eder. 

Bolu 
Tunalı Hilmi 

BEİS — Bunu ikinci müzakerede reyinize 
arz edilecek bir tadilname olmak üzere-hıfze
diyorum. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Biz bu maddeyi 
yanlış telâkki ettik. 

IIEÎS — On birinci maddeyi okuyacağız : 

MADDE 11. — Müntehin olabilmek için 
şeraiti âtiye lâzımdır. 

1. Nahiye ahalisinden olmak veya altı 
aydan beri nahiye dâhilinde mukim ve karye 
sicilli nüfusunda mukayyet bulunmak. 

2. 21 yaşını ikmal etmiş bulunmak. 
3. Cinayetle mahkûm veya mahcur ol

mamak. 
VEHBİ B. (Karesi) — îki sene ilâve et

tiniz mi? 
OSMAN FEVZİ Ef. (Erzincan) — Bu 

on birinci maddenin şeraitinin birincisi, nahi
ye ahalisinden olmak veya altı aydan beri 
nahiye dâhilinde mukim bulunmak, diyor. 
Bendenize kalırsa bu altı ay kâfi değildir. 
Çünkü oranın ahvali mahalliyesine ve o in
sanların haleti ruhiyelerine ve etvarlarnıa, 
ahlâklarına, altı ayda vukuf kesbedemez. Bu
nun hiç olmazsa üç sene veyahut beş sene 
o nahiyede mukim bulunmak suretiyle tashihi
ni teklif ediyorum. 

BESÎM AT ALAY B. (Kütahya) - - Bu on 
birinci maddenin ikinci fıkrası ki, (yirmi bir 
yaşını ikmal etmiş bulunmak) bu fazladır. 
Efendiler memleketimiz asker memleketi ve 
zavallı milletin kaderi askerlikle tecelli etmiş. 
Onun için yirmi bir yaşında pek az müntehip 
bulacağız. Mademki, on dokuz, yirmi yaşında 
olan bir adam memur olabilir ve bu çağda olan
lara memuriyet verilmekte bir beis görülmüyor. 
Bu yaşta neden müntehip olamasın? (On sekiz 
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sadaları) Bendeniz on dokuz olsun, diye t aknr 
verdim. 

Sonra bendenîz bir şey daha arz edeceğim. 
Bir arkadaşım; basit nahiye, mürekkep nahiye 
ne demektir?, diye soruyor. Yahu! Hiç bilmez 
misin sen, bu gayet ilmî yazılmıştır, ecsamm 
basit ve mürekkebi olur da nahiyenin basit ve 
mürekkebi olmaz mı? Dedim. 

TUNALI HlLMİ B. (Bolu) — (Müntehip 
olabilmek için şeraiti âtiye lâzımdır.) diyor. Za
vallı köylü okuyacak da aıılıyacak. Bırakalım 
o ciheti, altı ay mukim olmak tâbirine ilişildi. 
Arkadaşlar, bilâkis bu tâbir tamamiyle tayyedil-
melidir. Ben zavallı, ticaretle meşgulken çerçi
lik ederek köyden köye dolaşıyorum. Nihayet 
bir köyden geçerken o köyde intihap icra edi
liyor. Neden ben hakkımı istimal etmiyeyim? 
(Neden "istimal edeceksin, sen o köyden o nahi
yeden .değilsin, sadaları) îzah edeyim arkadaş
lar, mesele tamamiyle açık, anlaşılmak için mi
salleri daima mübalâğalı alırım. Çerçilik misa
lini biraz tadil edelim. Irgatlık için, amelelik 
için, her ne iş için olursa olsun, iki haftadan 
beri oradayım, intihabat icra ediliyor, cetveller 
talik ediliyor, ben de kaydediliyonam, intiha-
batm icrasından sonra farz ediniz ki, mukayyet 
olduğum köye gidiyorum. Fakat, inşaallah bu 
kanunun neticesinde bir esas kabul edilecektir 
ki, o da, aynı günde bütün Türkiye'de intihap 
icra edilecek. Köyüme vardığımda, ben, şu esas 
kabul edilmek noktai nazarından köyümün in
tihabına iştirak etmemiş bulunuyorum. Bu bir, 

İkincisi efendim, bu köyde bulduğum ek
mek beni köye raptedecek, böyle farz ediniz. 
Yeni.gelmiş olmakla beraber ihtimal ki, ben 
yarın tamamiyle kendi kaydımı bu köye kay
dettirerek bu köyden olurum. Şu halde arka
daşlar, hangi noktadan düşünülürse düşünül
sün, rey demek, bu kürsüden geçen sene de 
söylemiştim, meşrutiyet demektir. Meşrutiyet 
demek, intihap demek. İntihap demek, meşru
tiyet demek. Binaenaleyh rey, meşrutiyet de
mektir. Meşrutiyet kadar büyük olan rey hak
kını istimalden katiyen hiç kimse ıskat edile
mez. Binaenaleyh bu kayıt buradan katiyen kal
dırılmalıdır. 

Yirmi bir yaşma itiraz eden bir arkadaşıma 
iştirak ediyorum. Yirmi bir yaşı yerine, on se
kiz yaşı kabul edilmelidir. (Doğrudur sadaları) 
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Zira 18 yaş esasen ve seran bizce rüşt yaşı de
mektir. Şu halde sinni rüşde vâsıl olmuş bir 
delikanlı mutlak surette rey sahibi olmalıdır. 
Ve o büyük reyi istimal etmekle kendi kalbinde 
bir büyüklük husule getirerek onu bir an evvel 
büyütmüş oluruz. Naihiye Encümeninden rica 
ederim. Lütfen bunları bir kere baştan başa oku
sun da, tashih ediversin. Daha birçok yanlış
lıklar var. Şeraiti anife ve saire gibi kelime
leri lütfen Türkçeleştirsinler. Şeraiti anifeden 
ziyade tashihat, şeraiti âtiyede lâzımdır. Onları 
da bir parça Türkçeleştirsinler. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, bu ımmldede (münıtaihip olabilmek için) tâ
biri var ki, Hilmi Bey de bunları köylüler anlı-
yamaz, dediler. Bu doğrudur. Bendenizce (na
hiye şûrasına âza intihabedebilmek) tâbirinin 
ilâvesiyle maddenin (nahiye şûrasına âza intiha
bedebilmek için şeraiti âtiye lâzımdır.) şeklinde 
tadilini teklif ediyorum. Ön ikinci maeldede yi
ne aynı tâbirin (intihabedebilmek) tâbirinin ta
dili lâzımdır. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Altı ay tâbirinin bir 
sene olarak kabul edilmesini teklif ederim. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim, birkaç 
arkadaşımız maddenin ikinci fıkrasına dokun
dular. Ve on sekiz yaşını münasip gördüler, ben
deniz de aynı noktai nazarı müdafaa edeceğim. 
Malûmuâliniz her on sekiz yaşında bulunan genç 
hayatı umumiyeye karışır, hayatı umumiyeye 
karışan her ferdin intihap hakkını flıaiz olması 
pek tabiîdir. Onun için diğer arkadaşlar da 
izah buyurdular. Bendeniz de bir takrir veriyo
rum. İkinci fıkranın on sekiz yaşını ikmal etmiş 
olanlara teşmili lâzımdır. 

Dr. ABÎDÎN B. (Lâzistan) — Muhterem ar
kadaşlar, bendeniz gayet kısa bir şey söyleye
ceğim. Hakikaten maddedeki altı ay az. Bunun 
bir seneye tahvili arz ediliyor. Fakat öyle yedi, 
sekiz sene serseri bir surette hiçbir nahiyeye 
merbut d-eğil. Herif sekiz sene beklesin de bir 
nahiyeye kaydedilsin. Bu da doğru değil, gadir
liktir. Binaenaleyh altı ayın bir seneye tahvi
liyle maddenin aynen kabulünü teklif ediyo
rum. 

NECİB B. (Ertuğrul) — Efendim, bendeniz 
de yirmi bir yaşma itiraz edeceğim.. Arkadaş
larımın aksine olarak sinnin tezyidine taraftar 
olacağım. Vakaa on sekiz yaşın şer'an sinni 
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rüşdolduğunu ve on sekiz yaşındaki insanların 
hayatı umumiyeye karışacaklarını söylediler-
sede maatteessüf bunlar nazari olarak kalıyor, 
zannederim. Çünkü, bizde maarif o kadar mün
teşir ve müterakki olmadığı için yirmi bir ya
şındaki insanlar henüz çocuk sayılıyorlar. Bun
lar dünyayı daha anlamamışlardır. Onun için 

yirmi beş yaşa iblâğını rica ediyorum. 

Dr. TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Ben
deniz bu maddede şeraiti intihap arasında oku
nulan en mühim bir şeyi arz edeceğim. O da 
şudur ki ; dikkat buyurulursa on ikinci madde 
niıı şeraiti arasında üçüncü fıkrada encümen 
(Nahiyenin hayatı umumiyesinde fiilen dâhil 
ve alâkadar bulunduğu) şartını kabul etmiş 
bununla ihsas etmek istemiştir k i ; serseriler, 
iş tutmıyanlar, bu memleket için müfidolmıyan 
adamlardır. Nasıl müntehibolanlara bu şart la
zımsa müntahabolabilmek için de bu şart lâ
zımdır. Tâki serserilerin müntahaplan olmasın. 
Onun için on birinci maddeye; (Bir işle müşta-
gil olmak) şartını ilâve edelim. 

HACI TEVFÎK Ef. (Kângırı) — Efendim 
bir kere bendenizin talebim, kanunların daha 
vazıh ibare İle yazılmak taraftarıyım M, on 
ikinci maddede müntahap ve müntehip diye 
bunları böyle yazmaktansa; (intihabedebilmek 
için), (intihabolunabilmek) için yazılmalı. İkin
cisi ; karye ahalisinden olmak veya altı aydan 
beri karye dâhilinde mukim ve karye sicilli 
nüfusunda mukayyet bulunmak. Şu kaydı kül
liyen kaldırmalıdır. Zira efendiler, hakkı biz 
ahaliye veriyoruz. Ahalinin hakkına hariçten 
tecavüz vukubulmasm diyoruz, İleride nahiye
nin müdürü olmak için, nahiye âzası almak için 
hariçten birtakım türediler gelecekler. Ahali 
sâf, onlara nüfuz edecekler, onları tahtı tesir
lerine alacaklar, nahiye müdürü olacaklar, na
hiyenin işine karışacaklar. Madem ki, köy köy
lünündür, hariçten gelenlere ne lüzum vardır? 
Hariçten gelen intihabedebilir, intihabolunabi-
lir kaydı tamamiyle kaldırılmalıdır. Bir köy
lü olabilmek için Hükümetin bir kaidesi vardır, 
bir mahalleye kaydolunur. Altı ay mı geçer, 
bir sene mi geçer, ki Hükümet onu oralı sayar. 
Hükümet onu tamamen oralı saymeaya kadar 
o intihaba karışmamalıdır. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahih) 
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— Peki, kanun yoksa. O kanunu yeni yapıyo
ruz. 

HACI TEVFİK E l (Kângırı) — Şimdi ise 
efendim onun nüfusunu ve sairesini hepsini ora* 
ya ş/ey edecek misiniz? 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) 
— Kanun yoktur. 

HACI TEVFİK Ef. (Devamla) — Yoksa 
vaz'ediniz. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) 
— İşte vaz'ediyoruz. 

HACİ TEVFİK Ef. (Devamla) — Bu vaz'et
mez onu. Riea ederim bu vaz'etmez. Vaz'ediyo
ruz diye böbürlenmesene oradan. (Handeler) 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) 
— Siz daha iyi bir şekil vaz'ediniz. 

HACI TEVFİK Ef. (Devamla) — Her hal
de bir sene veya altı aydan beri karye dâhilin
de mukimdir. 

Nüfus sicilinde mukayyet bulunmak. Bu kay-' 
dm ref'ini istiyorum, bir. İkincisi 21 yaşım ik
mal etmiş bulunmak. Evet! Çoktur, 18 yaş kâ
fidir. Fakat müntahibolmaklığm şeraiti nok
sandır. Cinayetle mahkûm olmamak, ecnebi tâ
biiyetinde bulunmamak, bir adamın lıizmetkân 
olmamak, bir ecnebinin hizmetkârı bulunmamak 
gibi birçok kayıtlar lâzımdır. O kayıtların ilâ
vesini istiyorum. 

HAYDAR B. (Van) — Efendim 18 i kabul 
ediyoruz. Ancak birçok mürettip hatası vardır. 
Meselâ birinci şartında diyor k i ; karye ahali
sinden olmak, karye dâhilinde mukim ve nahi
ye sicilli nüfusunda mukayyet bulunmak. Hü
kümetin teklif etmiş olduğu kanunda karye tâ
birini biz nahiyeye tahvil ettik. Halbuki bura
da yine karye tâbiri kalmıştır. Onun tasrihi lâ-
zımgeliyor. Diğerlerini ise kabul ediyoraz. 

EMİN B. (Erzincan) — Sin meselesine ne di
yorsunuz'? 

HAYDAR B. (Devamla) — 18 i kabul ediyo
ruz. 

REİS —- Efendim, 11 nci madde hakkında 
müzâkereyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Kâ
fi görüldü. m 

Şimdi mevcut yedi tadilnameden üçü sinne 
mütaallik... 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Reis Bey mü
saade buyurunuz. Şahsıma ait bir şey hatırla
dım. Onun için söz istiyorum, 
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REİS — Müsaade buyurunuz Hilmi Bey, sin

ne mütaallik olan bu takrirler ayrı, ayrı ahkâmı 
ihtiva ettiği için ayrı, ayrı reye koymak mecbu
riyetindeyim. 

Kütahya Mebusu Ragıp Bey, sinnin 18 olma
sını teklif ve Encümen de bunu kabul ediyor. 

Kütahya Mebusu Besim Atalay Bey sinnin 19 
olmasını teklif ediyor. 

Ertuğral Mebusu Necib Bey, sinnin 25 olma
sını teklif ediyor. 

Şimdi evvelâ encümenin iştirak ettiğini reyi
nize arz ediyorum. Sinnin 18 olmasını kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin tak
riri : 

Riyaseti Cclileye 
Bu maddedeki müntehibolabilmek tâbirinin 

yerine nahiye şûrasına âza intihabedilmek fıkra
sının yazılmasını teklif ederim. 

REİS — Encümenin bu tadilname hakkında 
mütalâası var mı? 

HAYDAR B. (Van) — Kabul ediyoruz. 
REİS — Encümen bu tadilnaıneye muvafa

kat ediyor. Tensip buyuranlar lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Bitlis Mebusu Yusuf Ziya Beyin takriri: 

Riyaseti Cclileye 
üçüncü şeraitin cünha ile mahkûm, cinayet

le maznun veya mahcur olmamak suretiyle tadi
lini teklif eylerim. 

REİS — Encümence mütalâa var mı efen
dim? 

HAYDAR B. (Van) — Nazarı dikkate almı
yoruz efendim. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) 
— Bir tokat vurur, cüuha ile mahkûm olur. Bu 
intihaba mâni olsun mu? 

REİS — Bu tadiluameyi nazarı mütalâaya 
alanlar lütfen el ıkaldırsm. Kabul ediîimemiştir. 

Osman Fevzi Efendinin takriri : 

Riyaseti -Cclileye 
11 <nci maddenin birinci1 fıkrası (veya altı ay 

yerine üç sen© ııathiye dâiıilinde mu'kian ve kar
ye nüfusunda muikayyelt bülunmaik.) Ihı fık
ranın bu veçhile ıtadilîni teklif eylerim. 

REİS — Bu takriri na/;arı mütalâaya alan
lar lütfen el kaldırsın. Nazarı mütalâaya alın
madı. (Aksini reye koyunuz, sadaları) 
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Menteşe Mebusu Tevfik Rüşdü Beyin tak

riri : 
Riyaseti Oelileye 

Oıı birinci ımaddelde jjenafllti inltâhaiba berveçjhi 
âîti ter şartın - M en mühimi'dir - ilâvesini tek
lif ve rica ederim. 

(4 : 'bir işle mıüştagii 'bııkıntmak) 
REİS — Efendim Tevfi'k Rü$dü Beyin bu 

tadilnamcsini nazarı itibara alanlar üûltfen «1 
kaldırsın. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Zaten 12 
nci maddede nıusarralıftır bu. 

REİS — Efendim •tadiilnam|e nazarı dikkate 
ail ınımadı. 

Efendim miaddeyi nazarı dikkate alınan tak
rirler mucibince tashih'ait icrası ficin encümene 
göııdcriyorıınt. Ta^hilıaıtım yapsı n... 

(On dakika tenefüs) 

<Wfcl I • 

Î K Î N C Î C E L S E 
REİS — Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTÎP : Mahmud Said Bey (Muş) 

REİS — Celse küşadiedüdi. 
On birincil madde ihaMonda nlazarı mütalâaya 

alınajı talaitrlıeT mucibince DaJbiliiye Etacüımeni 
maddeyi tashih etmiş, şekli (musaıhhıaihı otku-
macıalk. 

MADDE 11. — NaMiye şûrasııi'a âza iotihab-
ede'bitoıek için şeraiti âtiye lâzımdır. 

1. Nahiye alimlisinden oilinnalk veya alitı ay
dan beni nahiye dâhilinde mülkim, ve nahiye si
cilli nüfusunda mukayyet bulunmak. 

2. On sekiz yaşını ikmal etmiş bulunmak. 
o. Oinayatle mahkûm veya mahcur olma

mak. 
REİS — Efendim, encümenden gelen şekil 

budur ve tekli İr' de böyle idi. On birinci madde
nin müzakeresini kâfi görüp on ikinci 'maddeye 
geçilmesini arzu edenler, lütfen el kaldırsın, ka
bul edilmiştir. 

TUNAL1 HİLMİ B. (Bolu) — Sahsa taallûk 
eden bir mesele var, onu arz edeceğim. .Müsaade 
buyurun şahsıma taarruz vâki oldu. 

REİS — Zata taallûk edip etmediğini addo
lun mebus ısrar ederde reis lüzum yoktur der
se; reis Meclisi Âlinize müracaat eder. Meclis 
lüzum vardır derse, Meclisin kararma göre mu
amele yapılır. Bendeniz Hilmi. Beyin şahsına 
tariz vâki olacak hiç, bir muamele olmadığına 
kaaniim. Bir defa Meclisi Âlinize arz edeyim, 

Kendisi ısrar ediyor. Meclisi Âliniz lüzunf gö
rüyor musıınuzf (Hayır sesleri) O halde söz ver
meye lüzum görmüyorsunuz. (Hayır sesleri) Mec
lis lüzum görmüyor. 

TÜNAL1 HİLMİ B. (Bolu) - - Ne olduğunu 
söyliyeyim de ona göre Meclis kararını versin. 
Reis Bey Besim Atalay Bey şahsıma taarruz etti. 

REİS — Hilmi Bey oturunuz rica ederim. 
TUN ALİ HİLMİ B. (Bolu) — Benini zatıma 

taallûk ettiğinden dolayı söz vereceksiniz. Arf 
edeceğim. 

REİS — Reis lüzum görmez de Meclis lüzum 
görürse âza reyi işari ile karar verir. Hilmi Beye 
söz verilmesini kabul edenler, lütfen el kaldırsın. 
Meclis lüzum görmüyor. Şu halde saiısa laarruz 
edildiğine dair bir şey yoktur. 

MADDE 12. — Nahiye meclis âza lığına inti-
habolunabilmek için şeraiti anifeden başka şe
raiti âtiye de lâzımdır: 

1. Yirmi bir yaşını ikmal etmiş olmak (tah
sili iptidaiyi ikmal etmiş olanlardan yirmi bir 
yaşını ikmal edenler âzalığa intihabolıınabilirler.) 

2. Muhilli şeref ve haysiyet bir fiilden do
layı cünha ile mahkûm olmamak. 

3. Nahiyenin hayatı umumiyesinde fiilen 
dâhil ve alâkadar bulunmak. 
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HAYDAR B. (Van) — Efendim, bu maddede 

iki mürettip sehvi vardır. Birisi : 

MADDE 12. — Nahiye şûrası âzalığına üıti-
habolunabilmek için olacak. Bir de birinci fıkra
da (yirmi bir) yerine (yirmi beş) olacak. Çünkü 
tahsili âliyi ikmal etmiş olanlar, yirmi bir yaşı
nı ikmal edenler âzalığa intihabolunabilir. Bu 
suretle inşallah okumuş yazmışların miktarı 
memlekette artsın. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efendim 
bu maddenin ikinci fıkrasında (muhilli şeref ve 
haysiyet bir fiilden dolayı cünha ile mahkûm ol
mamak) tâbiri var. Halbuki intihabı mebusan 
kanunu mucibince cünhanın mahkûmu, cinaye
tin hem maznun hem mahkûmu intihabedilemez. 
Bu maddenin muhilli şeref ve haysiyet fiilden 
dolayı cünha ve cinayetle mahkûm olmamak şek
line vaz'mı teklif ederim. (Muvafık sesleri) 

ŞEVKÎ B. (îçel) — Nahiye meclis âzalığına 
intihabolunabilmelc için tahsili iptidaiyi ikmal 
etmek şartı var, bu her yarde bulunamaz. Gün
kü tahsili iptidaisini ikmal etmiş köylülerimiz 
pek azdır. Hattâ hiç mesabesindedir. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Korkma-
.yınız hiç yok deyiniz. 

ŞEVKİ B. (Devamla;) — Binaenaleyh bende
niz bu maddenin yirmi bir yaşını ikmal etmiş ol
mak ve tahsili iptidaisini ikmal edenlerin veya 
okur yazar takımlarının tercihan intihabı tar
zında tadilini teklif ederim. 

TEVFÎ'K RÜŞDÜ'B. (Menteşe) — Maddenin 
üçüncü fıkrası diyor k i : 

(Nahiyenin hayatı umumiyesinde fiilen dâhil 
ve alâkadar bulunmak) halbuki biz bu memle
kette müsavat esası üzerine müstakil bir hükü
met, bir devlet kurmak istediğimizi iddia ettik 
ve ilân ettik. Bizde müntehip sınıfı olarak iki 
sınıf halk olduğunu bilmiyorum. Müntahiplerde 
kabul edilmiyen bir şart ımüntahapTerde kaıbııl 
edilemez. Çünkü aksi takdirde iki sınıf kabul 
etmek lâzımdır. Hiç şüphe yoktur ki, (leyselil 
insani illâmaseâ) denilir, çalışmıyanları hayva
nat zümresine ilhak etmiştir ve haklıdır. Hay
vanların müntahabı da hayvanat olabilir. Onu 
da buraya ilâve etmeliyiz. » 

TUNALI HÎLMl B. (Bolu) — Efendim yir
mi beş yaşına itiraz edeceğim. Harbi Umumiden 
'beri memleket erkeğinden değil, ika'dınından bile 
şehit vere vere, kurban vere vere zavallı köylerde 
muhtarların hattâ kadınlardan olması mecburiye-
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I ti bile husule geldi. 25 yaşında dersek acaba köyde 

kaç kişi bulabileceğiz ki, âzalığa namzet ola
bilsin? Binaenaleyh bunu yirmi yaşını ikmal et
mek suretinde kabul etmek lâzımgelir. ikin
cisi tahsili iptidaiyi ikmal etmiş olanlar kay
dı, yani bu kayıt, zannımea intihabat esasına 
giremez bir tâbirdir. Bir de efendiler, tahsi
lini ikmal etmiş olanlar olmıyanlara neden 
tercih ediliyorlar. (Tabiî sesleri) 

Hiç de tabiî değil, ümmi olan köylüler ara
sında öyle münevver kısımlar, öyle derin akıl
lılar vardır k i ; benim kafamı benim aklımı 

' beş paraya almaz. Senelerce tahsil görmüşüm. 
Köylünün maatteessüf nuru ilim ile bilenme
miş olan fakat bizim çetrefil, yorucu, öldü
rücü tahsillerimizle yıpranmamış olan o 
dimağa canlar kurban. Binaenaleyh efendiler, 
tahsil kaydını kaldırmalıyız. Bir ümmi, memur 
münevver, alim, cahil sınıfı açmaya calışmıya-
hm. 

ŞEVKİ B. (İçel) — Tahsili iptidai kaydı 
teşvikten ibarettir. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Bililenlerle bilin-
miyenler müsavi olamazlar. 

TUNALI HİLMl B. (Devamla) — Bi
lenlerle bilmiyenler müsavi değildir. Fakat 
tahsil görmemiş adamlara cahil denilmez, 
ümınü denilir. Ümmiler cahil değildirler. 
Onların siz ilmine vâkıf mısınız? (Değiliz, 
sesleri) katiyen değilsiniz. O halde köylü 
(20) yaşında müntehibolur ve intihabedile bilir. 
Her halde şurasını iyi tahattur edelim ki ; bu 
arkadaşımız bu kürsüye çıktığı zaman ba
sit nahiye, mürekkep nahiyeden bahsederken 
onların ne olduğunu bilhassa Kütahya Me
busu Besim Atalay Bey mükemmel surette 
tarif ve izah etmişti. Tariflerini yüzlerine çar
pıyorum (gürültüler) 

REİS —• Hilmi Bey sözünü geri al... 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — (Haş
vi zait )N terkibinde iki yanlış söyliyene ben ce
vap vermeye tenezzül etmem. 

IİEÎS —• Hilmi Bey sözünüzü geri alınız. 

TUNALI HİLMİ' B. (Bolu) — Bendeniz 
tahkir ettiğinin farkında olmadım.. Arkadaşla-

i rım söylediler. Onun için söyledim (geri al 
i sözünü, sesleri.) Sorunuz incinmiş ise geri alı

yorum. 
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BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Arka

daşlar bilsiuki, ben incinmedim sözünden. 
Çünkü anlamaz. Anlarsa o başka. 

EMİN B. (Erzincan) — Efendim, ben yal
nız şinni nazarı itibara alacağım, sinne itiraz 
edeceğim. întihabetmek için 18 yaşını kabul 
ettik. întihab olunmak için de 25 yaşını fazla 
bulurum. Binaenaleyh yirmi yaşım ikmal edip 
yirmi bir yaşma gelenler memleketin hayatı 
umumiyesiyle alâkadar olan adamlardır. Bun
ların da yirmi yaşında olmasını teklif ediyorum. 

İkincisi : o ncü maddede nahiyenin hayatı t 
umumiyesinde fiilen alâkadar bulunmak mese
lesi var. Bu müntehipler için kabul edilmediği 
takdirde müırtehaplar için de mahzur tcvlid-
edeeektir. Binaenaleyh, ya bunu buradan tay-
yetmelidir, veyahut bunu da buraya ilâve et
mek zaruridir. 

FAHREDDİN B. (Kars) — Benim teklif 
edeceğim 12 nci madde- hakkındadır. Birincisi 
\ aş hususu, 21 yaşında olan insanlar biraz genç 
olduğu.için kendi mıntakasmda bulunanların 
hukukunu müdafaa etmekte bir parça âcizdir. 
Yani ınüdafaa edemez. İkincisi, nahiye şûra aza
ları yazılmasını teklif ediyorum. 

Üçüncü teklif ettiğim, mektebi iptidaiye 
tahsilini görmüş olması şeraitine göre birçok 
yerler vardır ki, iptidai tahsilini görmemiş in
sanlar var. Fakat bunlar terbiye ve vicdan sa
hibi insanlardır. Bunlar tecrübe görmüşlerdir. 
Bu gibilerin de âza intihabedilmeşiııi teklif edi
yorum. 

TEVFİK Ef. (Kângırı) — Efendim, şu iba
rede biraz takid var. 21 yaşını ikmal etmiş olan
lar âzalığa intihabedilirler, deniyor. 25 yaşını 
ikmal etmiş olanlar için birtakım evsaf aradık. 
Müırtehaplar müntehiplerden daha ziyade müm
taz insanlar olmak lâzımgelir. İlmen, ahlaken 
her suretle.. Şûraya, karye meclis âzalığma in-
tihabolunabilmek için şeraiti anifeden mâaada 
suiahval ile meşhur olmamak kaydının ilâvesini 
'ieklif ederim. 

RAGIB B. (Kütahya) — Birçok arkadaşla
rım gibi ben de maddedeki yirmi beş yaşma 
itiraz edeceğim. Maddedeki yirmi bir yaşını en
cümen tashih buyurdu. Mürettep sehvi dahi 
olsa daha musibolarak koymuş. Bu tashih 
edilmeksizin mürettibin tertibettiği gibi 21 ya
şının kabulünü temenni edeceğim. Bu takdirce | 
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tahsili 'iptidaiyi ikmal etmiş olanlardan 2J ya
şını ikmal etmiş olanlar âzalığa intihabolunabi
lir, kaydına lüzum kalmıyacağı cihetle onun 
tayyını teklif eedceğim. 2 nci fıkrada; (Mu
hilli haysiyet ve şeref ef'al ile, cünha ile mah
kûm. olmamak) deniyor. Bu cümle gayet las
tiklidir. Muhilli şeref ve haysiyet ef'al nedir1? 
Diye birçok dedikodular olur. 

(Jünhaya gelince; malûmâliniz cünha bir 
haftadan üç seneye kadar olduğuna nazaran, bir 
haftaya mahkûm olan, on gün mahkûm olan, 
âzalığa intihabolunmak hakkından mahrum olu
yor; bu takdirde pek küçük köylerde bu şeraiti 
haiz pek az adamlar bulunur. Bunun için hiç 
değilse altı ay ve bir seneden ziyade -mahkûm 
olanlar gibi takyidatla bunların derecesini gös
termek taraftarıyım. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) •— Yalnız bir 
hafta cünha değildir. Orası tashih olunsun. 

VEHBİ E t'. (Konya) — Efendim kanunun 
bu maddesi yazılırken, bu maddeyi yazan arka
daşlarımız köylü kanunu yaptığını ve orada 
mektep olup olmadığını unutmuş zannederim. 
Acaba sorulmuş olsa şu memleketin köylerinde 
Hükümet kaç tane mektep yaptı? Hükümet aha
liden mektebi iptidai tahsili bekliyor. (Kazala
rında bile mektep yok sesleri) binaenaleyh bu 
tahsili iptidai kelimesini kaldırmalı. Evet Tev-
fik Rüştü Bey Cenabı Hakkın Kuranda buyur
muş olduğu bir ayette (leyselil insani illâmasea) 
diyerek vâcib taalâ Kuranda sây edilmesini 
emii' buyurduğunu söylüyorlar. Evet, pek gü
zel, insanları saye teşvik güzeldir. Fakat müm
kün olduğu kadar kanunu köylere uydurmak 
lâzımdır. Binaenaleyh (tahsili iptidai) kelimesi 
kalkmalıdır. Mektep yapılmazsa, mektepte mu
allim bulunmazsa ve Hükümet halktan parayı 
alır, sair işlere sarfederse, ahaliyi ne için tahsil 
etmiyorsun? diye hitaba Hükümetin hakkı var 
mı? Hakkı olmadığı gibi yapmış olduğu kanunu 
da köylere uydurmak lâzımdır. Binaenaleyh 
(Tahsili iptidai) kelimesi maddeden kalkmalı
dır. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Bendeni
zin anladığıma göre bu maddei kanuniyede (in-
tihabolunabilir) bir fiili iktidaridir, yani şartı 
evvel sıygası vardır. Bunu şartı evvel gibi telâk
ki etmek zannederim (Tevcihi vecih lâyürda bi-
sahibihi) tarzındadır. Yani vâzıı kanunun efkâ-
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rina mugayir ve muhaliftir. Yani olsada olur, 
olmasa da. Zannederim encümenin efkârı bu mer
kezdedir. Sonra bâzı iştihat varki intihabeden-
lerle intihabolunanlarm aynı sinde olmaları ya
ni her ikisinin de on sekiz yaşında olması hak
kında bir fikir dermeyaıı olundu ki, bu doğru 
değildir. Çünkü şimdiye kadar öğrendiğimiz, 
bildiğimiz, anladığımız mümeyyez daima mü
meyyizinden farklı, ehliyetli olmalıdır. Ohıi"sa 
daha âlâ daha iyi olur, delil kılavuz, idare olu
nanlardan daha âlâ daha iyi olursa o iş mihveri 
lâyıkmda deveran da eder. 

Çünkü bir milletin kılavuzu şahin olan baş
kadır. Binaenaleyh bu intihabedenler başka şe
raiti, ehliyeti, ilmü irfanı haiz olmalıdır. Bina
enaleyh sinde tekâmül olduğu birçok asarı ile 
sabittir. Zaten bu ulûm ve fünun tecrübe ve te
tebbu neticesidir. Niçin on beş yaşında insan 
baliğ olduğu halde, medarı teklif bulunduğu 
halde neden bâzı ahkâm üzerine farz olmuyor? 
Kavaidi fıkhiyemiz, ahkâmı mcdeniyemiz 25 
yaşında olanlara fazla ahkâm bahsetmiştir. 
Mahaza 25 yaşında olmak da fazladır. Çünkü 
bâzı kanunlarımız vardır ki, idare edecek ze
vat için, bilhassa memurlar için 20 yaşında hat
tâ 21 yaşını ikmal ettiğini ve ispatı rüştünü id
dia edebilecek olursa mahkeme huzurunda ola
rak ve sicilli nüfusta 21 yaşını ikmal ettiği 
kayden sabit olur ve 21 yaş şartı evvelin kay-
den şühudu şahsi ile ispat edecek olursa, onun 
sinni rüştünü ispat için yirmi beş yaşım ikmal 
etmiş olması, kâfi geldiği halde, bir memur ol
mak için neden yirmi bir yaşında olması kâfi 
görülmüyor? Encümen burasını düşünmemiştir. 
Çünkü asarı mevcude ve kavanini meriye yir
mi bir yaşını kâfi görüyor. Saniyen cünhanın 
bir haftadan başladığını söylüyorlar. Cünha üç 
aydan, altı aydan başlar, bir haftadan başla
maz. (Bir haftadan başlar sesleri) 

OSMAN B. (Lâzistan) — Haddi asgari bir 
haftadır. 

MUSTAFA SABRI E t (Siird) —.Siz bu
raya geçer söylersiniz beyim. Binaenaleyh bir 
hafta cünha olmaz zannederim. (Kütüphaneye 
kütüphaneye sesleri) Binaenaleyh; yirmi beş 
yaş olmak fazladır. Kavaidi esasiyemize ahkâmı 
medeniyemize münafidir, mugayirdir. Kavani
ni medeniyemize, ahkâmı meriyemize riayet et
mek lâzımdır. Binaenaleyh yirmi bir yaşında 
olmasını teklif ederim. 
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YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Efendiler; 

Konya mebusu muhteremi ile kanaatlerimiz 
birbirinden ayrılıyor. Çünkü Vehbi Efendi haz
retleri buyurdular ki, tahsili iptidai kaydım bı
rakırsak mektep yoktur, mektep olmayınca bu 
tahsili ikmal etmiş kimse bulunamaz ve bu in
tihap da hakkiyle intihabolamaz. Bu, Ankara'
ya göredir. Bendeniz o kanaatten ayrılıyorum. 
Çünkü Bitlis'e göre düşünüyorum. Ya tahsüi 
iptidaiyi ikmal etmek yahut okur yazar olmak 
şartiyle takyidetmezsek intihap Bitlis ve hava
lisinde ya bir ağanın yahut daha doğru bir tâ
birle bir mütegallibenin intihabiyle vukua ge
lir. O vakit derebeyi teşkilâtı vücuda gelir. 

Derebeyi teşkilâtına da ne zaman, ne zemin 
müsait olur. Ankara'ya göre başka, Bitlis'e 
göre başka kanun tertibi bittabi doğru değildir. 
Başka başka kanun mademki tedvin edilemez, 
hem oradaki maslahatı kurtarmak ve hem de. bu
rada, maslahatı kurtarmak için bunun ikisi 
ortasını bulmak lâzımdır. İkisinin arasını bul
mak da, hiç olmazsa okur yazar tarzında madde
nin tadili ile kabildir ki bu husus hakkında 
ben bir takrir vermiştim bu cihetin kabulünü rica 
ederim. 

TAHSİN B. (Aydın) — Efendim, bu madde
nin iki fıkrasına nazaran bir nahiye şûrası âza-
lığını görünce bir mektep açmakta olduğumuzu 
zannediyorum. İptidai tahsilini ikmal etmiş olan
lar yirmi beş yaşını ikmal ettiği takdirde nahi
ye şûrası âzalığına intihabomnabileeek. Bir kere 
düşünelim efendim, bizim tahsili iptidaimizin te
min ettiği derecei tahsili düşünelim. Bu yirmi 
bir yaş hakikaten pek azdır. Çünkü biz tahsili 
idadiyi ikmal etmiş nice nahiye müdürleri bili
riz ki; tahsilini ikmal ettiği halde otuz yaşında 
oldukları halde umuru nahiyeyi berbat etmiş
lerdir. Böyle yirmi bir yaşında kimselerin na
hiyenin mukadderatına hâkim olacak bir meclis
te âza olmaları her halde hüsnü netice vermez 
zannederim. Bu madde halkı tahsili iptidaiye teş
vik için konulmuş bir maddedir. Fakat nahiye
yi, kurayı teftiş, idaresini, ümranını derpiş ede
cek olan meclise böyle yirmi bir yaşında olan
ların intihabedilmesinin iyi bir netice vermiye-
ceğini anladığından bendeniz bu fıkranın tama
men tayyını teklif ederim. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Dahiliye En
cümeninin tedvin ettiği bu madde pek muvafık-
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tır. Evvelce Belediye Kanununun yaş meselesi
ne taallûk eden maddesi tadil edildiği zaman 
intihabolunabilmek için yirmi beş yaşının meb
de ittihazı esas kabul edilmiştir. Bu madde ka
bul edilirken mesele hakkında bir "hayli müza
kere ve münakaşa cereyan etmişti. Yirmi beş 
yaş zannederim ki, mâkul ve doğrudur. - -Tahsili 
iptidaiyi ikmal etmiş olanlara bir hakkı himaye 
verilmek isteniliyor. Bence bu da pek mâkul 
bir şeydir. Vakaa Hoca Vehbi Efendi Hazret
lerinin buyurdukları gibi köylerde tahsili ipti
dâi hemen yok gibidir. Fakat var olan bâzı 
köyler de mevcuttur. 

LÛTFİ B. (Malatya) — Yüzde bir. 
HASAN BASRÎB. (Karesi)•--.Ihtimalki bâ

zı köylüler çocuklarını okutmak hevesiyle, ar-
zusiyle kasabalara göndermişlerdir, kasabalarda 
onlara tahsili iptidaiyi iyi göstermişlerdir. Bun
lar nahiyelerinde, köylerinde bir mevki sahibi 
olmak isterler. Ve memleketlerine başka yer
lerde yapacakları [hizmetten daha fazla hizmet 
ederler. Müstesnayatta, nadirattan olsa bile 
sırf tahsili iptidaiye köylüleri sevk edebilmek 
için, tahsili iptidaiyi görmüş olanlara bir hakkı 
tercih vermek lâzımdır. Bâzı memleketlerde 
tahsili iptidai ye daha yüksek tahsil görenler 
bile kendilerine memleketlerinde maarif müta-
rakki olduğu halde reyi mükerrer hakkı veril
miştir. Meselâ münevver bir adam birden faz
la rey istimali hakkını haizdir. Böyle mütarak-
kj olan memleketlerde cari olan reyi mükerrer 
bizim memleketimizde daha fazla cari olmak lâ-
zımgelir. Mamafih bu bir mukaddemedir. Her 
halde tahsili iptidaiyi görmüş olanların. tercih 
edilmesi zannederim daha mâkuldür. Yalnız 
köylerde,, nadirattan olmakla beraber yalnız tah
sili iptidai görmüş olan zevat yok değildir. Ben
ce bu maddeye (Talhsili iptidaiyi ikmal etmiş 
olanlardan yahut okuyup yazanlardan) suretin
de tadil edersek daha doğru bir şey. yapmış olu. 
ruz. Tahsili iptidai haricinde köylerde okuyup 
yazan.,adamlar da yardır. Binaenaleyh alelıt
lak. okuyup yazma hevesine sevk için dahi bu 
kaydın ilâvesinde fayda.vardır. 

R.agıb Beyefendi ikinci fıkranın tadilini isr 

tediler.. Cünha cezalarına bir had. tâyin olunn>ak 
üzere cünha ile mahkûm planların .intihaboluna
bilmek hakkından mahrum kalacağını söyledi
ler. Efendiler bendenizce cünhaların intihaba 
mâni olabilecek şekli, hep halele, muhilli şeref 
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ve haysiyet olmasiyle mukayyedolması lâzım-
gelir. Bâzı efal vardır ki, Q efali irtikâbeden 
adamlar memleketin mukadderatına hâkim ola
mazlar. Ve olamamaları lâzımdır. Nitekim Mebıu-
san Kanununda da (Millî şeref ve haysiyet) kay
dı vaz'edilmiştir. Binaenaleyh cünhanın bu kayıt 
ile takyidi lâzımdır. Ta ki;- memlekette nahiyenin 
mukadderatına şerefsiz, haysiyetsiz adamlar hâ
kim olmasın. Namuslu adamlar olsun. 

Sonra üçüncü fıkraya geliyorum. Nahiyenin 
hayatı umumiyesinde fiilen dâhil ve. alâkadar bu
lunmak. tntihabedilenler hakkında mevcudolmı-
yan bu kaydın intihabolimanlar hakkında mev-
cudolmaması lâzımgeleceğini iddia edenler var. 
Halbuki efendiler bir .memlekete merbutiyet bir
çok alâikle olur. Maddi şeylerle daha fazla kesbi 
ehemmiyet ve ciddiyet eder. Onun için nahiyenin 
hayatı umumiyesinde-fiil en dâhil ve alâkadar bu
lunmak, o nahiyeye hizmet itibariyle derecei vü-
cuptadır. Binaenaleyh bu kaydın ipkası lâzım-
dır.Bendeniz Dahiliye Encümeninin tedvin etti
ği maddenin aynen kabulünü teklif ediyorum. 
Yalnız okur, yazar kelimesini ilâve etmek lâzım
dır. 

REİS — Söz alan beş arkadaşımız var. Kifa
yet takriri, de vardır. Eakat encümen namına 
Haydar Bey söyliyecektir. 

HAYDAR B. (Van) — Efendim Hükümet 
on birinci, on ikinci maddeleri ' yaptığı : vakitte 
askerliği nazarı itibara almıştır. Esasen kanun, 
memleketin hali tabiîsi için yapılmıştı. Şimdi 
müstesna bir halde bulunuyoruz, askerlik ve sai-
reden bahsediyoruz. Bu kanun hakkında o müta
lâa varidolamaz. Esasen askerlik bizde on sekiz 
yaşından başlar, yirmi birinde nihayet bulur. Ve 
burada on birinci maddede yirmi bîr yaşım ikmal 
etmiş olanlar... (Gürültüler) Yirmi beş yaşını koy
maktan da maksat aynı esasa müstenittir. Bizim 
memleketimizde memur olanlar bir az yaşlı, aklı 
başında olacak olursa mazharı itibar olurlar. Ak
si takdirde mahzharı itibâr olamazlar. Esasen 
bühdati maksat da büduı\ Bu bizlerin başından 
da geçmiştir.' GJeııç yaşta bir yere kaymakamlığa 
gittiğimiz vakitte ora ahalisinin, vay bizim başı
mıza böyle bir genci musallat etmişler diye söy
lediklerini kendi kulağımla işitmişiz ve işiten ar
kadaşlarımın da çoktur. 

Sonra tahsil keyfiyetine gelince, tahsile şeref 
vermek tabiî elzemdir, Vehbi Efendi hocamız, 

- ö -
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memlekette mektep yoktur buyurdular. Bendeniz 
diyorum ki, memleketimizin birçok yerlerinde 
mektepler vardır. Bu suretle Vehbi Efendi ho
camız kendi sınıfına verilen şeref ve itibarı 
reddetmek suretiyle encümenin yaptığı madde
yi beğenmiyor. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Mektep sordum. 
Mektep... Köylerde kac mektebiniz var? 

EMİN B. (Ergani) — Nerede mektep var
dır?. Söylesinler. Hiçbir yerde yoktur. 

REİS — Enıin Bey Rica 'ederini susunuz. _ 

EMİN B. (Ergani) — Diyorlar ki, mektep 
vardır. Bendeniz ele diyorum ki, mektep yok
tur. 

DURAK B. (Erzurum) — Efendiler on ikin
ci maddenin birinci fıkrasında tahsili iptidai 
görmüş olanlar tercih ediliyor. Halbuki bende
niz bunu yanlış görüyorum. Esbabı mucibesini 
arz edeyim: Bizim köylerimizde hiçbir yerde 
adamakıllı mektebimiz yoktur. Olan yerler de 
pek mahduttur. Onların da ya hocası yoktur 
veyahut tahsisatı yoktur. Ebniyesi yoktur. 

Fakat efendiler, köy hayatiyle uğraşanlar 
ve onların ahvaline vâkıf olanlar pek güzel bi
lirler ki, köylülerin bâzıları hususi hocalar tu
tarlar ve çocuklarına bizim gösterdiğimiz tah
sili iptidaiden çok fazla derecede tahsil göste
rirler. Onun için tahsili iptidaiyi meşrut kıl
mak doğru değildir. Onların haklarını bu su
retle iptal etmiş oluruz efendiler. Bu, bizim 
memleketimizin her tarafında vardır, zannedi
yorum. Encümen bunu yaptığı vakitte bunu na
zarı itibara, almamıştır. Bu bir... 

İkincisi, efendiler, yirmi bir yaşını ikmal et
miş" olanlar müntehiboluyor diyoruz. Bendeniz 
diyorum ki, yine köy hayatiyle alâkadar olan
lar bunun da yanlış olduğunu görürler. Köy
lerimizde başka terbiye mevcuttur. Oralardaki 
ananelerimizde yirmi iki yaşındaki bir çocuk 
köyde otuz veya kırk yaşında bulunan bir ada
mın yanında oturamaz. Bunun için bizdeki bu 
terbiyeyi nazarı itibara alınız. Zira onun yapa
cağı âzalık hiçbir işe yaramaz. Şu suretle de
mek istiyorum ki ; otuz yaşında bulunanlar müıı-
tehabolmalıdırlar ki, ondan sonra onun nahiye
de sözü geçsin. Biz bu gibi kanunlar yaparken 
ananatımıza muvafık kanunlar yapalım. Yoksa 
bu şekilde kanunlar yaparsak memlekette bun-

- 83 

. 1337 C : 2 
lardan istifade edemeyiz. Bunun için diyorum 
ki, yirmi bir yaş çok azdır. Her halde yirmi 
beş yaşından.yukarı ve hiç olmazsa yirmi beş 
yaşını ikmal etmiş bulunması lâzımdır. 

Efendiler; üçüncü fıkrada bir şey var; mu
hilli şeref ve haysiyet bir fiilden dolayı mah
kûm olmamak. Fakat bendeniz diyorum ki, yal
nız cünha ile mahkûm olmak kaydiyle iktifa 
etmiyelim. Köylerimizde biliyorsunuz ki, ekser 
cürümler âni zuhur eder. Bunu da köylerimizle 
alâkadar olan arkadaşlarımız pekâlâ biliyor
lar. Meselâ tarlasını sularken birden bire bir 
hiddet gelir, elindeki küreği karşısındakine 
vurur. Bu suretle bir cinayet husule gelir. Bu 
muhilli şeref değildir. Cinayettir. Malûmuâİi-
nizdir ki efendiler, cünha bir haftadan üç sene
ye kadar devam eder. Cinayetin ise hafifi üç 
seneden başlar. B'endeniz diyorum ki, muhilli 
şeref doğrudur. Onu kabul ediyorum. Fakat de
mek istiyorum ki, bunu cünhı ile takyidetmi-
yelim. Çünkü, cinayetin hafifleri de bu işe gir
miş olsun. Yani muhilli şeref ve haysiyet olmı-
yanlar da bu işe dâhil olsun meselâ üç sene ce
za görmüş olan bir adam neden intihabuluna
mıyor da, üç sene cünha ile ceza görmüş bir 
adam olabiliyor? Bendeniz zannediyorum ki. 
bu da doğru değil. Sonra 11 ııci madde ile 12 nci 
maddenin üçüncü fıkrası arasında bir tezat gö
rüyorum. Bunun da tashih edilmesi lâzımdır. 
Meselâ 11 nci maddenin 1 nci fıkrasında denili
yor ki ; nahiye ahalisinden olmak veya altı ay
dan beri nahiye dâhilinde mukim ve nahiye si
cilinde kaydedilmiş bulunmak. Halbuki; 12 nci 
maddenin 3 ncü fıkrasında diyor ki ; nahiyenin 
hayatı umumiyesinde fiilen alâkadar bulunmak 
lâzımdır. Bakınız efendiler; bu ikisinde müba-
yenet vardır. Çünkü bir adanı başka bir yeve 
gidip orada altı ay ikamet edebilir. Fakat o na
hiyenin hayatiyle alâkadar olamaz. Ne gibi? 
Çifti olamaz, tarlası, ineği, koyunu olamaz ve 
her şey olamaz. Yalnız orada oturur. Öyle ise 
bu ikisi arasında zıddiyet vardır. Bunun da tas
hihini rica ederim efendiler. 

RESFL B. (Bitlis)' — Efendiler; Vehbi Efeni 
dinin buyurdukları gibi, bizim de memleketimi
zin yalnız köylerinde değil, kasabalarında, şe
hirlerinde hile mektep yoktur. Bugün Bitlis bir 
vilâyet merkezi olduğu halde bir mektebi ipti
daisi yoktur. Bunun için 12 nci maddenin 1 nci 
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fıkrasındaki tahsili iptidai kaydının tadilini tek- 1 
lif ederim. I 

Bir de Durak Beyefendinin buyurdukları I 
veçhile; köylünün hayatı umıımiyesinde böyle I 
21, 22 yaşında olanlar; 30, 40 yaşında bulunan- I 
larm huzuruna giremezler. Bunu da hiç olmaz
sa 25 ten 30 a iblâğ edelim. Bendeniz de bu tek
lifi yapıyorum. 1 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim memleketin 
ve ahalinin hakkı tabiisi mevzuubahsoldukça I 
daima orta yere bir söz çıkıyor : Bundan müte- I 
gallibe istifade edecektir. Maalesef bir seneden I 
beri bâzı kafalarda yer etmiş olan bir noktayı I 
Meclisi Âlinizin nazarı dikkatine vaz'etmek is
tiyorum. Memlekette ya mütegallibe vardır. 
Eğer varsa Hükümet yoktur. Yoksa Hükümet 
vardır. Binaenaleyh ya Hükümet vardır, ya te-
gallüp vardır. Eğer tegallüp varsa Hükümetin 
nüfuzu mutlaka vardır. Çünkü o tegallübeden-
ler ya mahkeme reisine veyahut mal memuruna 
veyahut birisine istinadetmedikçe ve Hükümet
te bir mesnet bulmadıkça tegallüp ve teneffüz 
edemezler. Şimdi biz bu kanun ile bunun kökü
nü yıkmış olacağız. Bu suretle onlara demiş ola
cağız k i ; Hükümet ve jandarmanın cenahı zul
münde iş görmeyiniz. Halka istinadedin ve halk
tan hürmet ve iltifat bekleyin. Belki ilk senede 
bu mütegallibe yine istifade edecektir. Fakat 
hepiniz bilirsiniz ki ; bu tegallübü yapan yerler 
taraf taraf, fırka fırkadır. 

Mehmed ağayı jandarma kumandanı tu
tarsa; Hasan ağayı da memleketin mütegalli-
besi tutar veya askerî kumandanı tutar. Eğer 
iyi hareket edecek olursa ki, bizim aradığımız 
bundan ibarettir. Eğer fena hareket ederse, 
onun karşısında Hasan ağa duramıyacaktır, 
gelecek sene halka isthıadederek onun yerine 
kendi geçecektir. Eğer o da iyi hareket eder
se aradığımız budur. Güzel hareket etmezse 
o vazifeyi gelecek sene başkasına devredecek
tir. Gerçi tegallüp ve teöıeffüze alışmış olan 
yerlerde, yani eşraf namını taşımayı, Hükü
met memurlarından gayrimüstakim olanlar» I 
vasıta olmayı âdet edinen muhitlerde ilk se- j 
nesi, ikinci senesi bu tesiri gösterecektir. Fa- I 
kat bugün gösterdiği gibi yarın da göstere
cektir. Eğer bu sene tatbik etmezseniz, öteki ı 
senelerde de böyle olacaktır. On sene sonra | 
da böyle olacaktır. Binaenaleyh halkın hakkı | 
tabiîsini, Zeydin ve Amr'm muhilli şeref yol- ı 
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suzluğuna binaen terk etmekten ise, doğrudan 
doğruya kendilerine verip, bu tegallübü bir 
an evvel memleketten kaldırmak ve bu adam
ları halkın eline teslim etmek daha iyidir. 

Şimdi ikinci kısım okuyup yazma bahsin
de, bendeniz hayret ediyorum. Bilenlerle bil-
miyenlerin müsavi olduğunu kim iddia edi
yor. O halde arkadaşlarım kanunu iyice oku
mamışlar. Şimdi maddeyi tekrar okuyorum. 

MÜFlD Ef. (Kırşehir) — Okumaya ihti
yaç yoktur. Kanun okunulmuş ve anlaşılmış
tı*. 

VEHBİ B. (Devamla) — MüfM Efendi 
hocamız âlimi küldür, kendileri dinlemiyebi-
lirler. Binaenalayh şimdi yirmi beş yaşını ik
mal etmiş bulunmak şartı şûra âzası olabil
mek için. Bu mey anda okuyup yazması, tahsi
li iptidaiyi ikmal etmiş olması bir hakkı rüç-
han veriyor ki,.bunu esasen Allah da veriyor. 
Eğer* okuyup yazanlarla okumıyanlar birdir 
diye iddia eden varsa söylesin. 

TUNALI HÎLMl B. (Bolu) — Çok okur 
yazar cahiller gördük. 

VEHBİ B. (Devamla) — Halka intihap 
hakkı veriyoruz. Efendim işin içinde mümey
yiz vardır. Okuyup yazanlardan yirmi beş ya
şını ikmal edenleri de intihabedebilir. Şayanı 
hayrettir efendiler, fahri kâinat efendimizin 
en son valisi ve en büyük valisi vardır. Hâlâ 
âlemi Isdâmm en büyük beldesi olan Mekkei 
Mükerremeye yirmi beş yaşını ikmal etmiyen 
1'tab Mini Üseyyid Hazretlerini intihap buyur
muşlardı. Yüz bin sahabe içerisinde yirmi beş 
yaşına girmemiş olan îtab ibni Üseyyideden 
başka bir kimse bulamamışlarmıydı ? Binaen
aleyh yaşla aklı, idareyi de ölçmek şayanı hay
rettir. Bu yalnız orada değil, ordu kumandanlı
ğında da vâkıdır. Binaenaleyh yaş ile memleke
tin idaresini ölçmeye kalkışmak doğru değildir. 
Tarihi millimizde de Fazıl Ahmed Paşa yirmi 
beş yaşını ikmal etmeksizin makamı sadarete gel
miştir ve devletin en buhranlı zamanlarında en 
çok ve en iyi hizmetleri yapan bir zattir. Bu 
meselede yaştan bahsetmek ve yaşla uğraşmak 
doğru değildir. 

ÂLİM Ef. (Kayseri) — Efendim bir sualim 
var: Hazreti Peygamber her şeyden masum iken, 
Cenabı Hak, kırk yaşma varmayınca nübüvvet 
şerefiyle müşerref buyurdu mu? 

_ 84 -
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VEHBİ B. (Devamla) — Hoca efendi bun

dan bahsetmiyoruz. Memleketten ve memleketin 
idaresinden bahsediyoruz. 

ÂLÎM Ef. (Kayseri) — Yirmi beş yaşındaki 
bir çocuk iş göremez. 

VEHBİ B. (Devamla) O halde Hazreti 
Peygamber hata mı etti? 

ÂLİM Ef. (Kayseri) - İmdi Allahm emri 
Hazreti Peygamber... 

VEHBİ B. (Devamla) — O halde bırak ho
cam... Binaenaleyh bu maddeyi aynen kabul et
mek lâzımdır. 

Sonra üçüncü fıkrada Durak Bey biraderimiz 
müntahaplarla müntahipler arasında bir fark ve 
tezadolduğunu söylediler. Elbette... Hakla in
tihap herkeste bulunabilir, fakat bu memleketin 
ve o nahiyenin işine karışmak için o nahiyede 
fiilen alakadar olmaya bağlıdır ki bu noktayı 
encümen ve hükümet gayet muvafık olarak düşün
müştür. Fasgelen, nahiyede âza olup da halkın' 
başına belâ kesilmesin... 

Şimdi bendenizce bu maddeye ilâve edilecek 
şey, arkadaşlarımın bâzılarının da söylediği biı 
noktadır ki; tahsili iptidaiyi ikmal edenlerin ya
nma, hususi tahsil görenler vardır; bunun için 
okur yazar tâbirini koymak lâzımdır. Bu husus
ta bir takrir takdim ettim. 

HAYDAR B. (Van) — Vehbi Beyin teklifini 
encümen de kabul ediyor. 

REİS — O halde efendim evvelâ kifayeti 
müzakereyi reyinize koyayım... Müzakereyi kâ
fi görenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Müza
kere kâfi görülmüştür. 

Mevcut on yedi takrir var. Takrirler alel-
ekser sinnin yirmi, yirmi bir, yirmi üç, ve yirmi 
beş olmasına ve mükellefiyeti askeriyeyi ikmal
den sonra kaydının konmasına, yani sinne ait
tir. Diğerleri de maddelere taallûk ediyor. Tak
rirleri okuyoruz : 

Riyaseti Celileye 
12 nei maddenin birinci şartının âzalığa in-

tihabohmabilmek için 25 yaşını, tahsili iptida
iyi ikmal etmek ve okur - yazar bulunmak su
retiyle tadilini arz ve teklif eedrim. 

Karesi Karesi 
H. Basri Abdülgafur 

. 1337 C : 2 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
12 nci maddenin berveçhi âti tadilini arz ve 

teklif eylerim. İçel 
Ali 

12 nci madde — Nahiye şûrası âzalığına in-
tihabolunabilmek için şeraiti ânifeden başka şe
raiti âtiye lâzımdır. 

1. 25 yagmı ikmal etmiş olmak ve okur -
yazarları tercih edilmek.... 

2. Muhilli şeref ve haysiyet bir fiilden do
layı cinayet ve bir seneden fazla cünha ile mah
kûm olmamak. 

3. Nahiyenin hayatı unıumiyesinde fiilen 
dâhil ve alâkadar bulunmak şarttır. 

Riyaseti Celileye 
12 nei maddenin birinci fıkrasındaki tahsili 

iptidai yerine okur - yazar... İkinci fıkrasındaki 
cünha yerine cinayetle tadilini teklif ederim. 

Malatya 
Feyzi 

Riyaseti Celileye 
12 nci maddenin ikinci fıkrasının nihayetine 

(mahkûm) kelimesinden sonra (Suiahlâkla müş-
tehir) cümlesinin ilâvesini teklif ederim. 

Aydın 
Tahsin 

Riyasetti Celileye 
12 nci maddenin (birinci fıkrasında (tahsili 

iptidaiyi ikmal etımiilş olanlardan) 'baydı yeri
ne (ttercihaın okur yazar olanlardan) suretiyle 
•tadilini teklif eyleri/m. 

Gene 
Doktor Ali Haydar 

Riyasetti Celüeye 
12 nei maddenin bir numaralı fıkrasının ber-

veehi âiti tadilini teklif eylerim. 
Biga Mebusu 

Mjehımed 

Virtmi bir yaşını ikmâl eftlmiş olimıaJk (oikur -
ya'zar olanlar /tercih edilmek) 

Riyasetti Celülıeye 
12 nei maddenin birimci f ikraJsınlda'ki (oümalk) 

'kelümıesiiinden sonra (tahsili iptidai) teelimele-
riyl'e başlıyan cümlenin tamla/men tayyını teklif 
ederim. 

Aydın 
Tahsin 
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Riyasetti Celilıeye 

Birinci .fıkranın berveehi Mi tadilini teklif 
eylerim. 

Yozgad 
Sü'leyımam Si'rrı 

21 yatsını ikmâli •etmiş lOİmalk (ita'hsilli iipltadaiyi 
ikımal. ötmiş ve olkur - yazar lolanl'ar tercih olu-
nînr. 

Kiyaseti Oelifcye 
12 niei ımaıddenin fıfcrai sanıijyetein'in beirvechi 

altı tıa'dilini teklif ederimi. 
2. B i r ' s ene tepiş cezasiyle mahkûm ol-

miaanak. 
Konya 

Mu'sa Kâzı-m 

Riyasetti Celilıeye 
Simıin yirmi yaşını ikrara! 'eltmiş ollmatk tar

zımda taldilkıi (teblif eyliefroim. 
Erzincan 

Mıehlmed. Emıin 

Riyaseti Celileye 
12 nci maddeden tahsili iptidai kaydının tay-

ymı teklif ederim. 
Konya 
Vehbi 

Riyaseti Celileye 
12 nci maddenin birinci fıkrasının berveehi 

âti tadilini teklif ederim. 
Icel 

Şevki 

Birinci fıkra — Yirmi bir yaşını ikmal etmiş 
olmak ve tahsili iptidaisini ikmal ve okur yazar 
takımları tercihan intihabohmabilirler. 

REİS — Evvelâ 12 nci maddede (Nahiye 
Meclisi) yerine diğer maddelerle tavazün hu
sulü için (Nahiye şûrası) şeklini kabul etmek 
lâzımgelir ki, diğer maddeler de o şekilde kabul 
edilmiştir. Bu noktayı o yolda tashih iktiza eder. 
(Tashih ettik zaten sesleri) tashih kabul edil
miştir efendim. 

12 nöi maddenin birinci fıkrasında sinnin ale
lıtlak - okuyup yazanlar tefrik edilmeksizin -
yirmi beş veyahut yirmi bir olması cihetini reyi
nize arz edeceğim. Encümenin teklifi yirmi beş
tir. Tadilîiameler de muhteliftir. Alelıtlak sinnin 
yirmi bir olmasını kabul edenler lütfen ellerini 
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kaldırsınlar. Kabul edilmedi. Şimdi sin alelıtlak 
25 olarak kalacak... 

Tahsili iptidai meselesinde de; tahsili iptida
iyi ikmal etmiş olanlardan 21 yaşında... deni
yor ki, bu meseleye dair takrirleri reyinize arz 
edeyim... 

HASAN BASKİ B. (Karesi) — Encümenin 
kabul ettiği bir şekil vardı. Tahsili iptidaiyi gö
relilerden veyahut okur yazarlardan... 

REİS —• Bu mealdeki takrirler üç, dört ta
nedir. Tahsili iptidaiyi ikmal etmiş olanlardan 
Are tercihan okur yazarlardan... 

VEHBİ B. (Karesi) — Reis Bey, efendim 
tercihan kaydı yok... (Gürültüler)... 

REİS — Tahsili iptidaiyi ikmal etmiş olan
lardan okur yazarlar tercih... (Tercih yoktur 
sesleri) 

Tercih kelimesini bu takrirden tayyettikten 
sonra reyinize arz ediyorum. 

VEHBİ B. (Karesi) — Esasen tercih yoktur. 
Okur yazar vardır... 

REİS — Tahsili iptidaiyi ikmal etmiş olan
lardan veya okuyup yazanlar... 

RASlH Ef. (Antalya) — İkmal etmiş olan
larla. 

REİS — Efendim şeklini encümen tesbit 
eder. 

(Tahsili iptidaiyi ikmal etmiş olanlardan) 
sonra (Veya okuyup yazanlardan) fıkrasının 
ilâvesini teklif ederiz. 

Karesi Karesi 
Basri Abdulgafur 

REİS — Bu takriri nazarı mütalâaya alan
lar lütfen el kaldırsınlar'. Kabul edilmiştir. Esa
sen encümen de kabul etmişti... 

ŞEVKİ B. (İçel) — Okuyup yazmak bilmi-
yen varsa o nahiyede şûra teşekkül edemiyeeek 
mi? 

REİS — Efendim Konya Mebusu Musa Kâ
zım Efendi 12 nci maddenin ikinci fıkrasının; 
(Bir sene hapis ceza siyi e mahkûm olmamak) 
şeklinde tadilini teklif ediyor. Bu kaydın ilâ
vesiyle kabulünü tensibedenler lütfen el kaldır
sınlar. (Olmaz, olmaz, sesleri) ellerinizi indiri
niz, efendim. Bu takriri encümen kabul ediyor. 
Ama Heyeti Oelileniz kabul etmiyebilir. O baş
ka... Bu takriri nazarı itibara a t a y a n l a r el kal
dırsınlar. Efendim takrir nazarı itibara alındı, 
Tensip buyurursanız maddeyi, nazarı dikkâte 
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alman takrirlerle beraber encümene verelim... 1 
Madde encümene gitmiştir. Takrirlerin umumu- j 
nu da encümene veriyorum. Tadilâtını yapsın. 

HAYDAR B. (Kütahya) — Reis Bey celse 
tatil edilecekse söz istiyorum. 

REİS — îdarei Nevahi Kanununun müzake- ı 
resini burada bırakıyoruz. 

4. — TAKRİRLER 

1. — Mersin Mebusu Salâhaddi?ı Beyle rüfe-
kasınm, Adana muhacirleri hakkında takriri 

RElS — Mersin Mebusu Salâhaddin Beyle 
rüfekasmm bir takrirleri var : 

Riyaseti Celileye 
işgal altından kurtulan Adana ve havalisi 

halkından mesaibi harbiye dolayısiyle mahallî 
muhtelifede bulunan muhacirinin bir an evvel 
memleketlerine şevklerinin teminiyle mevsimi 
zeriden bilistifade mesaiye şevkleri, eftal eytam | 
ve acezei nisvanm iskân ve iaşeleriyle çalıştırıl- I 
malarının temini ve ordu yedinde bulunan her 
nevi hayvanattan bir kısmının oralara şevki ile 
hem Çukurova'dan istifadelerinin ve hem de 
lüzuma göre ziraatten istifadelerinin temini ve 
hassaten taviz suretiyle yemeklik ve tohumluk 
ve alâtı ziraiyeıım Hükümet depolarından itası 
esbabının Heyeti Celilerince ahiren kabul olunan 
kanuna nazaran tefrik ve tâyini ile iş'arı zım
ni ında işbu takririn Heyeti Vekileye havalesini 
arz ve teklif ederiz. 

5 . II .1337 
Mersin Mersin Mersin 

Salâhaddin Yusuf Ziya Mufhtar 
Adana İçel içel 
Zamir Haydar Lûtfi Mehmed Şevki 
Adana Konya Karahisarı Sahib 
Zekâi Musa Kâzım Mehmed Şükrü 

Adana Adana Mersin 
Abdullah Mehmed Haindi İsmail Safa | 

.1337 C : 2 
DURAK B. (Erzurum) — Kanunun zaten 

umuma şümulü vardır, ayrı gayrı bir şey yoktur. 

REİS — Efendim işbu takririn Heyeti Ve
k i l e havalesini tensip buyuranlar lütfen elle
rini kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. 

Malûmuâliniz bugün müzakere edilmek üze
re kabul ettiğiniz Elviyei Selâse tetkik heyeti 
meselesi var. Fakat vakit darlaştı. Erkânı Har-
biyei Umumiye Reisi Paşa Hazretleri de henüz 
teşrif buyurmadılar. Bu meseleyi Pazartesine 
bırakmak zarureti hâs,ıl oluyor. 

HAYDAR B. (Kütahya) — Efendim Perşem
be günkü içtimain ikinci celsesinde Kângırı Me
busu muhteremi Tevfik Efendi Hazretleri hak
kında Makamı Riyasetten mükerrer ihtar cezası 
verilmişti. Halbuki Tevfik Efendi Hazretleri
nin maksadı Meclisin sükûnetini veyahut müza-
keratm intizamını ihlâl değildi. Kendilerinin 
maksatları (hakkı kelâmlarının masuniyet ve 
mahfuziyetini Makamı Riyasetten istirhamdan 
ve temenniden ibaretti. Binaenaleyh suitefeh-
hüm neticesi olarak müşarünileyh hakkında tat
bik edilen mükerrer ihtar cezasının af ve ref'ini 
bendeniz teklif ediyorum. (İştirak ederiz sada-
ları) 

RElS — Efendim Tevfik Efendi Hazretleri
nin hüsnüniyetlerine ve Meclisin hayatı intiza
mına halel getirmemek maksadına matuf beya
natlarının samimiyetinden Makamı Riyaset 
emindir. 

Esasen mükerrer ihtar mahiyetinde telâkki 
edilmediğinden zaptı sabık hulâsasına dercedil-
memiştir. Ref'i icabeder bir şey de görmüyo
rum. Vâki olmuş bir şey yoktur ki ref'edelim. 
(Teşekkür ederiz sesleri) 

Pazartesi günü mevcut ruzname ile içtima 
etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

(5,30 sonra içtimaa nihayet verildi.) 



T. B. M. M. Matbaan 


