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BIRÎNCI CELSE 
Bed'i müzakerat : Saat 1,30 

REİS — İkinci Beisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretlrei 

KATİPLER: Mahmud Said Bey (Muş), Atıf Bey (Kayseri) 

REÎS — Efendim Celseyi 
Zaptı sabık hulâsası okunacak. 

küşadediyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

Birinci Celse 
Reisisani Doktor Adnan Beyefendinin tahtı 

Riyasetlerinde ibilini'kat zaptı salbık hulâsası kı
raat ve aynen kabul edildi. 

Erzincan Mebusu Hüseyin Beyin, Affı umu
mi ilânına dair teklifi Lâyiha Encümenine havale 
ve Kırşehir Mebusu Müfid Efendi münhal bulu
nan Memurin Muhakemat Heyeti âzalığma inti-
habolundu. Mezkûr Heyetin memurin kadrosu
nun tevsiine dair teklif, müstacelen Çarşamba 
ruznamesine ve Kayserili Mustafa Efendiye ait 
800 kaçak altın hakkındaki Adliye Encümeni 
mazbatası bugünkü ruznameye alındı. Kozan Me
busu Doktor Mustafa Beyin; Memurin ve müte
kaidinin terfihleri için bir kanun ihzar etmek 
üzere Encümeni Mahsus teşkil edilmesine dair 
takriri okunarak kabul edildi. 

Muş Mebusu Abdülgani Beyin memurine dair 
temenni takriri İcra Vekilleri Heyeti Riyasetine 
gönderildi. 

İdama mahkûm Mustafaoğlu Osman'ın affına 
dair Kanun kabul ve altın kaçakçılığı ile mahkûm 
Kayserili Mustafa Efendi hakkındaki hüküm 
ref 'edilerek müsadere edilmiş olan altınlarının 
iadesine karar verildi. Geçen içtimada tâyini esa
mi ile reye konulmuş olan İmalâtı Harbiye sivil 
usta ve amelesine icabında harcırah verilmesine 
dair Kanunun kabul edildiği tebliğ edildi 

Büyük Millet Meclisinin 1338 senesi Bütçesi, 
bilmüzakere ve heyeti umumiyesi tâyini esami 
ile reye konuldu. 

Bâzı mebuslara izin verilmesine dair Divanı 
Riyaset kararı ile ve Meclis aklanımda müstahdem 
iken hizmeti askeriyeye davet edilen memurinin 
1337 senesi matlûbatımn avans mevkufatmdan 

verilmesine dair Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası dahi tâyini esami ile reye Sonuldu ve 
teneffüs için celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
Yahya Kaptan ailesine hidematı vatani terti

binden maaş tahsisine dair kanun lâyihası müza
kere edilerek heyeti umumiyeleri tâyini esami ile 
reye konuldu, ve celsei hafiyeye geçildi. 

(Üçüncü Gelse hafidir.) 

Dördüncü Celse 
Hakkâri Mebusu Mazhar Müfid Beyin; Mu

danya Mütareke Mukavelesinin bir tehdit altında 
imza olunduğuna dair Loyd Corc'un beyanatına, 
Cebelibereket Mebusu İhsan Beyin, Mücadelei 
Milliye esnasında düşmanla teşriki mesai eden 
bâzı kimseler hakkında Düveli müttefika tarafın
dan verilen notaya, Gelibolu Mebusu Celâl Nuri 
Beyin Rumeli'de, Cezairi Bahrisefid ve Girid'de 
ahalii Islâmiyeye karşı yapılan kıtale dair sualle
rine Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey tarafın
dan cevap ita olundu ve Perşembe günü içtima 
edilmek üzere celseye nihayet verildi. 

İkinci Reisvekili Kâtip 
Musa Kâzım Muş 

Mahmud Said 
Kâtip 

Kayseri 
Atıf 

REİS — Efendim; zaptı sabık hulâsası hak
kında bir mütalâa var mı? (Hayır sadaları) Zap
tı sabık aynen kabul olunmuştur. 

2. — TAYİNİ ESAMİ İLE REYE VAZ'I 
NETİCESİNDE KABUL EDİLEN KANUN 

1. — Yahya Kaptan'm ailesine hidematı vata
niye tertibinden bin kuruş maaş tahsis edildiğine 
dair Kanun. 
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REÎS — Efendim geçende Yahya Kaptan I 

ailesine maaş tahsisine dair lâyihai kanuniyenin 
müzakeresi icra edilmişti. Tâyini esami ;le reye 
vaz'mda 163 zat reye iştirak etmiş, 11 müstenkif, 
22 redde karşı kanım 130 reyle kabul edilmiştir. 

3. — İKİNCİ DEFA TÂYİNİ ESAMİ İLE 
REYE KONULAN MADDELER 

1. — Büyük Millet Meclisinin 1338 senesi 
bütçesi 

REİS — Keza Meclis Bütçesi geçen içtimada 
reye vaz'edilmişti. Fakat nisabı müzakere hâsıl 
olmadığından, ikinci defa reye vaz'ediyorum. 
Lütfen reylerinizi istimal buyurunuz.. (Âra top
lanmaya başlandı) 

REÎS — Efendim istihsali âra hitam bulmuş
tur. 

2. — Büyük Millet Meclisi İdare Memurları
nın, Meclis memurininden askere gidenlerin maa-
şatı karşılığı olarak Meclis Bütçesine zamainı ic
rasına dair kanun teklifi ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatam- (2/498) 

REÎS — Efendim, bir de Meclis aklanımda 
müstahdem memurlardan ihtiyat zabiti olanların 
1337 senesine ait istihkakları hakkında Muva
zenei Maliye Encümeninin bir mazbatası geçen 
celsede müzakere edilmiş ve kabul olunmuştu. 
Tâyini esami ile reye vaz'mda nisap hâsıl ola
madığından, ikinci defa reyi âlinize vaz'ediyo
rum. Reylerinizi lütfen istimal buyurunuz. 
(Anlıyamadık sesleri) 

Efendim; Meclis bütçesinin reye vaz'mda 164 
zat reye iştirak etmiştir. 12 redde karşı 152 rey 
ile Meclis Bütçesi kabul edilmiştir. 

VEHBÎ B. (Bitlis) — Reis Bey reddedenler 
tahsisatlarını almamalıdırlar. ; 

REÎS — Diğerinin de arası tasnif edilinceye 
kadar Nevahi Kanununun müzakeresine başlıyo
ruz. (Takririmiz var sesleri) 

REÎS — Evet efendim, takrir vardır. Fakat 
Nevahi Kanununun müzakeresine bağlıyacağız. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) --- Bugün sırf 
Nevahi Kanununa hasredilmiştir. 

REÎS — Efendim, evrakı varide okunmamak 
üzere, Meclisi Âlinin kararı ile bugün sırf Ne
vahi Kanunu müzakere olunacaktır. 
. DURAK B. (Erzurum) — Evrakı varide I 

0.1338 0 : 1 
1 okunur, ondan sonra ne müzakere edilecek ise 

doğrudan doğruya onun müzakeresine başlanır. 
REÎS — Efendim, Nevahi Kanununun seki-

I zinci faslının müzakeresine başlıyoruz. (Takrir 
okunsun sesleri) 

İSMAİL SUBHÎ B. (Burdur) 115 imzalı 
takrir vardır. 

4. — TAKRİRLER 

1. — Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemali j 
Beyle arkadaşlarının, Meclisin Ankara'dan başka 
bir mahalle nakli hakkındaki 115 imzalı tak
rirleri 

REİS — Efendim, takrir yüz on beş imzalı 
dır. Okunacak.. 

Büyük Millet Meclisi Riyastei Celilesine 
Anadolu topraklarında Yunan Ordusu mev-

cudolduğu sırada Meclisi Âlinin Ankara'da ika
meti bir zaruret idi. Fakat bugün Lehülhamd 
mezkûr mâni kahir ve izale edildiğinden ve 
Ankara'nın gerek ev bulup aile iskân etmek ve 
gerek fevkalâde galayı esar sebebiyle geçine-

. bilmek hususlarında mebus ile memurine ve 
ricali askeriye ve zâbitana irae ettiği müşkü
lât ve ıstırabatm devamına artık mahal ve lü
zum kalmadığından daha iyi ve müsait şeraiti r 

maişet arz eden Bursa veyahut Konya veyahut 
İzmir şehirlerinden birine Meclisi Âlinin naklini 
müstaceliyetle teklif ederiz. 

18 Teşrinievvel 1338 

Kastamonu Burdur 
Abdülkadir Kemali İsmail Subhi 

Mardin 
Necib 

Antalya 
Mustafa 
Kozan 

Hüseyin Avni 
Gümüşane 

Mustafa 
Hakkâri 
Tufan 
Tokad 
Rifat 
Muş 

Mahmud Said 
Muş 

Ahmed Hamdi 

İsparta 
Tahir 
Gene 
Celâl 

Kayseri 
Sabit 
Elâziz 
Naci 

Bayezid 
Mehmed 

Bitlis 
Yusuf Ziya 

Bolu 
Abdullah 

Siird 
Salih 

Bayezid 
Atıf 

Mardin 
Midhat 
Konya 

Musa Kâzım 
Sinob 

Rıza Vamık 
Kayseri 

Atıf 
Siird 

Halil Hulki 
Oltu 

Rasinı 
Tokad 

İzzet 
Maraş 
Hasib 
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Bolu 

Şükrü 
Siird 

Necmeddin 
Malatya 

Sıdkı 
Erzincan 
Hüseyin 
Tokad 

Mustafa 
Mardin 
İbrahim 
Kırşehir 
Cevdet 
Mardin 
Esad 

Lâzistan 
Esad 
Canik 

Süleyman 
Ergani 

Mehmed Emin 
Sinob 

Mehmed Şevket 
Siverek 

S i m 
Konya 

Kâzım Hüsnü 
Bitlis 

Mustafa Sabri Hasan Tahsin Hüseyin Hüsnü 
Adana Afyon Karahisar Elâziz 

Zamir Mustafa Hulusi Rasim 
îçel îçel Trabzon 

Naim Ali Reeai 
Batum Kütahya Gazianteb 

„ Fevzi Seyfi Yasin 
îzmit Erzincan Kırşehir 
Sırrı Mehmed Emin Yahya Galîb 

Malatya Gene Gazianteb 
Hacı Garib Haydar Ragıb 

Cebelibereket Mersin Erzurum 
Rasim Yusuf Ziya Durak 

Erzincan Maraş Biga 
Tevfik Rüşdü Hamid 

Trabzon Bolu Eskişehir 
Okunamadı Nuri Hüsrev Sami 
Gazianteb Konya Bursa 
Ali Cenani Abdülhalim Çelebi Şeyh Servet 

Menteşe îstanbul Muş 
Edhem Arif Kasım 

İsparta 
Mehmed Nadir 

îsparta 
Remzi 
Siird 

Mehmed Kadri 
Adana 
Eşref 

Mersin 
Okunamadı 

Yozgad 
Bahrî 
Dersim 
Diyab 

Malatya 
Reşid 
Batum 

Nureddin 
Kângın 

Tahir 
Batum 
Edib 

îstanbul 
Hüseyin Hüsnü 

Muş 
Abdülgani 

îçel 
Mehmed Sami 

Siird 

Diyarbekir 
Hamdi 
Gene 

Fikri Faik 
Siird 

Okunamadı 
Mersin 

Muhtar Fikri 
Batum 

Ahmed Akif 
Mardin 
Derviş 

Erzurum 
Âsim 

Kayseri 
Ahmed Hilmi 

Sinob 
Abdullah 
Ergani 
Rüşdü 

Ardahan 
Server 
Bitlis 

Vehbi 
Kastamonu 

Besim 
Trabzon 

Celâleddin 
Antalya 

1338 
Sivas 
Taki 
Urfa 
Bozan 
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ı 
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Canik 
Şükrü 
Malatya 

Hacı Bedir 

Kângın 
Neşet 

Trabzon 
Celâleddin 

ÖMER LÜTFÎ B. (Amasya) ~ Efendiler, 
bizi müşkülât içinde intihabedip gönderen mil
let, göç oyununa göndermemiştir. Bizi buraya 
iş görmeye, istiklâlini kurtarmaya göndermiş
tir. Soruyorum sizlere milletin istilâlini kur
tardınız mı? Sulhunu yaptınız m i l . O halde 
Meclisi Âlinin geçen gün bihakkin mevzuubah-
settiği bir meseleyi nasıl mevzuubahsediyorsu-
nuzf (Alkışlar, ayak patırdıları, gürültüler) 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Ömer Lûtfi Bey Mraderimizin 'müheyyiç bir 
lisan ile söylediği sözlerden bir şey anlıyama-
dım. Beyefendinin noktai nazarına göre Ana
dolu'nun istihlâsı için yalnız Ankara şehrinin 
merkez olması lazımmış... Beyefendi pekâlâ tak
dir buyurmalıdırlar ki, istiklâli temin edeeek 
olan kuvvet, kalblerimizdeki imandır ve bu
nun sönmek ihtimali yoktur. (Alkışlar) Bu 
imanın sizde mevcudiyetidir k i ; düşmanın îz-
mir önlerinde denize dökülmesine sebebolmuştur. 
Binaenaleyh bu iman sizde mevcudolmasaydı, 
Ankara'da değil, Sivas'ta da otursaydmız, Er
zurum'da da otursaydmız; bir şey yapmak im
kânı olmazdı. Efendiler Ankara'da ev buhranı. 
iaşe buhranı o kadar fena bir şekil almıştır ki, 
bunun için bir tek misal söyliyeceğim... (Gürül
tüler). 

REÎS — Çok rica.ederim, gürültü etmeyin. 
ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Devamla) 

Müsaade buyurunuz da /atı âl ilerine bir tek mi
sal arz edeyim. Ankara'da da ev buhranı dol» 
yısiyle olan fena vaziyetin ne kadar kötü neti
celer tevlidettiğini bu misal ile anlarsınız. İran 
Seferethanesi olmak üzere ittihaz edilen dört 
odalı bir binanın aylığını yüz liraya vermiş
lerdir. ,, 

Dr. ABİ DÎN B. (Lâzistan) — Bir oda yirmi 
beş liradır. 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Devamla) --
Merkezin Ankara'dan Bursa, Konya veya îzmirY 
nakledilmesinde daha birçok faydalar da mev
cuttur. 

MUSTAFA B. (Dersim) — Kars ile, Sivas'a 
gidilmesi hiç mevzunbahsolınuyor. (Devam sen
leri) . 
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ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Devamla) — 

Böyle gürültüler içerisinde söz söylemek imkânı 
yok, efendiler, bu faydalardan en mühimini me
selâ Bursa'ya nakledildiği takdirde, muhtelif 
memleketlerde günü gününe cereyanı siyasiyi 
öğrenmek hususu, bizim için kolaylaşacaktır. İs
tanbul'a ve izmir'e yaklaşmakta bizim için çok 
fayda vardır. Bu mesele, Anadolu'nun merke
zinde çalışmak ile mümkün olduğu gibi, Anado
lu'nun Garbına yakın memleketlerde çalışmakla 
da mümkündür. Bendeniz, İstanbul'a nakli ta
raftarı değilim, istanbul'a nakli meselesi ile 
İzmir ve Bursa'ya nakil meselesi birbirine ben-
zetilmemelidir. 

Anadolu'nun her hangi bir yerinde Meclisin 
devamı içtimaını istemek ayrı bir meseledir. İs
tanbul'a gitmek yeniden Anadolu'yu unutmaya 
sebebiyet verebilir. Fakat buradan Bursa'ya 
gitmek, Ankara'da namütenahi tazyik altında 
kalan bütün memurların ve arkadaşlarımızın ve 
sefarethanelerin biraz geniş nefes almalarını te
min edebileceği gibi siyaset noktai nazarından da 
Avrupa 'ya daha ziyade takarrübetmiş olacağımız
dan, faydalı olacaktır. Takririmizde arz etti
ğimiz esbap ile bizim Bursa veya Konya'ya veya 
İzmir'e naklimizi teklif ediyoruz. 

İCRA VEKILLERI HEYETI REISI RAUF 
B. — Efendim, Meclisi Âlinin Bursa'ya nakli 
(Konya'ya sesleri) Bursa, Konya, İzmir şehirle
rinden birisine nakli, şu sırada idarei Hükümet 
noktai nazarından pek muvafık değildir. (Doğru 
sadaları). 

SOYSALLI İSMAİL SUBHl B. (Burdur) — 
Niçin? 

İCRA VEKILLERI HEYET! REISI RAUF 
B. — Tecrübeten sabit... Siz de pek yakînen bili
yorsunuz ki, sulh notasına intizarolunduğu bu 
zamanda, vazife başında bulunmak zarureti var
dır. Sulhun nerede içtima edeceği taayyün ve ta
karrür ettikten sonra, bu meseleyi teemmül ede
riz. Birlikte bir şekli müstahsan buluruz. Mu
vakkaten bir mahalle nakil ieabediyorsa teshil en 
lilmaslaha, beraberce karar veririz. Fakat bu
gün için nakil muvafık değildir. (Muvafık ses
leri). 

YUNUS NÂDl B. (izmir) — Efendim, on 
bir gün, on beş gün evvel Meclisi Âlinizin Bur
sa'ya gidip gelmesi için aynen böyle bir takrir 
verilmişti. Ozaman serd olunan esbap, malûmu-

).1338 C : 1 
âliniz, elyevm de mevcuttur. Harb denilen key
fiyet, imza olunan bir sulh ile nihayet bulabilir 
ve sulh imza edilmedikçe vaziyette mühim bir 
tebeddül vardır diye kabul olunamaz. Binaen
aleyh Meclisi Âli harb ve sulhun birinci kısmını 
ehemmiyetli suretle halletmiş olsa bile, sulh 
ijnza edilmeden vaziyet tamamen tavazzuh etmiş 
addolunamaz. Hususiyle kariben sulh müzake-
ratı bağlıyacaktır. Bugün, yarın, ertesi gün ce-
valbi bir sulh notasına intizar etmekteyiz-
Henüz bu vaziyetler tenevvür etmeden yalnız 
Meclisin mahalli içtimaını değil onun teferrua
tından olan Hükümetin mahalli içtimaını teb
dil etmek hal ve maslahata katiyen muvafık de
ğildir. Bunu Meclisi Âli biraz daha fazla düşü
nerek bunun henüz vakti gelmediğine ve vakti 
ınerhununa intizar etmek lâzım olduğuna karar 
verecektir, şüphesiz. 

NEBlL Ef. (Karahisarı Sah ib )— Bendeniz 
takririn leh ve aleyhinde söylemiyeceğim. Tak
rirde tereddüt vardır, izmir, Bursa, veya Konya 
deniyor. Böyle takrirlerin verilmesi hiçbir vakit 
doğru değildir. 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
Meclisin intihabına bırakılmıştır efendim. 

NEBlL Ef. (Devamla) — Usulden bahsedi
yorum. Verilecek takrirler katî hüküm ifade et
mek lâzımdır. 

CELÂL B. (Gene) — Takriri imza edenler 
de onu bilir. 

NEBlL Ef. (Devamla) — Katî hüküm lâ
zımdır. Her arkadaşın takrir vermeye salâhiye
ti vardır. Fakat tereddütle takrir verilemez. Bur
sa, izmir veya Konya deniliyor. Bundan mak
sat hangisidir? Bu cihet bir takrir ile tesbit olu
nur. O suretle takrir verilir. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Ona Meclis ka
rar verecektir. 

NEBlL Ef. (Karahisarı Sahib) — Binaena
leyh bu takrir nazarı itibara alınmaz ve alına
maz. 

HAKKİ HAMİ B. (Sinob) — Efendim rüfe-
kayi kiramın tekrar ettikleri sözü tekrar etmek 
gibi bir şey olacak. Fakat Heyeti Celilemzden 
evvelemirde bir şey rica edeceğim. Bu mesele ha
kikaten görüldüğü kadar basit değildir, çok mü
himdir. Çok istirham ederim, rüfekâyi kiram 
sükûnetle dinlesin ki, pek sâkitane. mutedilâne 
bir karar vermeye dikkat edelim. Efendiler bir 
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merkezi Hükümeti bir taraftan »diğer bir yere 
nakletmenin ne demek olduğunu bir buçuk sene 
evvelki vakayı Heyeti üelilenizin nazarı âlilerine 
arz etmekle; derlıatır ettirmek isterim. Sonra 
efendiler Heyeti Celilenizden istirham ettim. Bu 
mesele mühimdir. Sükûnetle ve ehemmiyetle 
müzakere edilmesinin memleketin menafii âliye: 

sine hadim olacağını elbette takdir buyurursu
nuz. Onun için çok rica ediyorum; gürültü ile 
hissiyat ile bâzı hakikatler kaybedilmesin. Bel
ki iyilik yapıyoruz diye fenalık yaparız ve o fe
nalığı tamir için lâzım olan zamanı ele geçire
meyiz ve hepimiz müteessir oluruz. 

Heyeti Vekile Reisi Muhteremi Rauf Beye
fendinin buyurdukları gibi, ayın yirmisinde ini
kadını istediğimiz sulh müzakeratma, ihtimalki 
bugün yarın cevap almak üzereyiz. 

istirham ederim, Heyeti Celileniz her hangi 
bir tarafa nakil kararını verdikten sonra; aca
ba bir buçuk ay zarfında bu Meclisi Âli arzu 
buyurduğunuz bir merkezde istikrarım temin 
edebilecek midir ki?... 

SOSYALLT ÎSMAÎL SUBHİ B. (Burdur) — 
On günde*. 

HAKKI HAMI B. (Devamla) — Sulh tekli
fine mukabil bir cevaba intizar olunurken ve 
bin türlü mahrumiyet içerisinde memleketin 
müdafaası için, her türlü fedakârlığı ihtiyar 
eden bu milleti; arzu ettiğimiz gayeye isal et
mek üzere iken; böyle iaşe buhranı, mesken 
yoksuzluğu gibi şahsi esbabı mueibeye istina-
dettirerek, merkezi Hükümeti bir yerden diğer 
yere nakletmek rica ederim nasıl doğru olabi
lir? (Ayak patırdıları), (Sizin mütalâanız da 
şahsidir sadaları) 

Rica ederim, sükûnetle dinleyin. Efendiler, 
nakil için zikredilen esbabı mucibe, doğrudan 
doğruya mesken buhranına ve iaşe meselesine 
aittir. Takrir de. buradadır. Efendiler Meclisi 
Âliniz buraya ilk geldiği zaman bugünkünden 
daha ziyade mesken buhranı ve iaşe zarureti 
karşısında bulunuyordu. Fakat ne mesken buh
ranını ve ne de iaşe zaruretini, hiçbir şeyi dü
şünmüyordu. Yalnız düşündüğü bir şey varışa 
o da vatanı kurtarmaktı. Biz bugün yine onu dü
şünüyoruz. 

Efendiler mesele... 
YAHYA GALtB B. (Kırşehir) — O zaman 
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bir evin kirası yüz liraya değildi. Hükümet bu
nu da düşünsün. 

HAKKI HAMİ B. (Devamla) — Efendiler 
mesele göründüğü gibi basit değildir. Bunun me
suliyeti maddiyesi vardır. Bunun mesuliyeti mâ-
neviyesi vardır. Bu mesuliyeti maddiye ve mâ-
neviyeye karşı birinci derecede muhatabolaeak 
da Meclisi Âlidir. (Gürültüler) 

Efendiler Meclisi Âliyi buradan oynatmak 
için, bugünkü vzaiyet karşısında askerlik noktai 
nazarından evvelemirde Başkumandanlığın; siya
seti hariciye noktai nazarından Hariciye Vekâle
tinin; umuru maliye noktai nazarından Maliye 
Vekâletinin; mutlak bemutlak mütalâaları alın
mak lâzımdır. (Bravo sadaları, alkışlar) 

Efedniler Meclisi Âli ve Hükümetin buradan 
mahalli âhara nakli lâakal beş yüz bin liraya ba
kar.. (Ooo sadaları) Bunu, Kayseri'ye nakil me
selesine ait hesabata bakıp anlarsınız... Onun için 
Meclisi Âlinin evvelce vermiş olduğu bir karar 
veçhile, bu takririn de vakti münasibinde düşü
nülmek üzere, tehir ve diğer takrire raptmı teklif 
ediyorum. 

DURAK B. (Erzurum) — Efendiler bende
niz usulü müzakereye dair mâruzâtta bulunaca
ğım. Fakat çok rica ederim sükûnetinizi muha
faza buyurunuz. 

Efendiler, Meclisi Âlinin burada kalması ve
yahut buradan başka bir yere gitmesi; hakikaten 
mühim bir meseledir. Fakat acaba bugün, bu sa
atte bu meselenin müzakeresi caiz midir? Değil 
midir? (Neden caiz olmasın sadaları?) 

Telâş buyurmayın çok rica ederim.. Benim de 
o takrirde imzam var.. (O halde itiraz etme ses
leri) Rica ederim, bir dakika dinleyiniz; efendi
ler, Sulh Konferansına cevap bekliyoruz, bu ce
vaba intizaiMİç, beş veya nihayet sekiz günlük bir 
iştir. Böyle Sulh Konferansına cevap beklediği
miz zamanlardan üç gün evvel, beş gün evvel; 
Meclisin başka bir yere nakli tehlikelidir; işin 
doğramı budur. Takrirde benim de imzam var : 
Fakat; çok rica ederim. Bunun müzakeresini te
hir edelim. Sulh Konferansından cevap alalım. 
Sulhun takarrüründen sonra başka bir yere git
meye hakikaten ben de taraftarım. Lâkin şimdilik 
bu • meseleyi bırakalım.,. 

MÜFlD Et". (Kırşehir) — Muhterem arka
daşlar; Meclisi Âlide şimdi kıraat buyurulan tak
ririn münderecatı hakikaten calibi nazarı dikkat
tir. Bu takrirde gösterilen esbabı mucibe meya-
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nında cidden bizi düşündürecek derecede esbab 
da mevcuttur. 

Fakat rica edeceğim, istirham edeceğim bâzı 
nıkat vardır ki; bunun sükûnetle dinlenilmesini 
temenni ederim. 

Evvelâ, takrirde mesken buhranından bahse
dilerek; misal olarak da; İran Sefarethanesi itti
haz olunan bir binanın bedeli icarının mahiye 
yüz lira olduğu zikrediliyor. Bu cihette hakkı âli
niz vardır, Fakat bendeniz diyorum ki; mesken 
buhranını izale etmek ve Ankara'da bu suretle 
tecelli eden bu hali idame ettirmemek için; Anka
ra meskenlerinin ücretlerini mutedil bir surete 
ifrağ etmek suretiyle; bir kanun Meclisi Âlinize 
tevdi olundu. Bir buçuk senedir o kanunu müza
kere edip çıkarmadınız. Acaba, İzmir, Bursa, 
Konya gibi yerlerde teşekkül edecek Hükümet ve 
orada içtima edecek Meclis ve Meclisin erkânı ve 
aileler kaç bin nüfusu teşkil edecek ki, orada da 
bu kadar nüfusa nazaran es'arm yükselmiyeceği-
ni bana kim tekeffül edecektir? (Memleket ahalisi 
sesleri) (Ayak patırtıları) 

Hiç kimse tekeffül edemez. (Ayak patırtıları) 
ayak vuranlara teessüf edeceğim. Hukuka kavşı 
söz söylemiyorum, sadedden, çıkmıyorum. Ayak
la mukabele edenlere karşı teessüften başka bir 
şey yapmıyacağım. Eğer salısı âlilerine, hukuku 
âlilerine, izzetinefsi âlilelerine taarruz vâki olur
sa o başka... Yoksa kürsüde bendeniz de ayak pa
tırtısı yaparım. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Kanaate taaruz 
var. 

MÜFİD Ef. (Devamla) — Fakat ben fikrimi, 
kanaatimi söylerken; rica ederim; ayak patırdısı 
yapılmasın. Beyler; arkadaşlar; rica ederim. Di
ğer arkadaşlarımın gösterdiği esbabı m acibeye 
bendeniz de tamamiyle iştirak ederim. Yalnız bir 
nokta var; bugün henüz on beş, yirmi gün veya
hut bir aydan beri elde ettiğimiz nevzadı zafer 
kendi validesinin kucağında büyütülmek suretiy
le, muhafaza edilmek lâzımgelirken ve henüz bi
zim zaferimizi bize katî surette tamamen verme
mek arzu ve emellerini besliyenler meveudoldu-
ğunu; dünkü gün burada sorulan sualler dolayı-
siyle vâki olan beyanattan öğrenmişken; bunları 
nazarı dikkate alarak oturduğunuz yerde aslan 
gibi oturunuz efendiler. (Handeler) ondan sonra 
bir nokta daha var rica ederim efendiler... 

CELÂL B. (Gene) — Ne alâkası var bunlar
la, rica ederim 1 
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MÜFÎD Ef. (Devamla) — Rica ederim, hid

det buyurmayınız. Efendiler bugüne kadar Ana
dolu'nun daimî surette canını, kanını akıtmış 
olduğu (bir dâvayı muhafaza etmek için, biz 
bundan sonra daimî kuvveti Şark' tan alaca
ğız. Onun için, Merkezi Hükümet daima Ana
dolu'da oturmak lâzımgelir. Onun için, daima 
oraya muavenet etmek lâzımgelir. Efendiler 
üçüncü bir kısım daha var, Meclisi Âlilerine 
bir takrir verildiği zaman, o takrir ya bir mad-
dei kanuniye şeklinde veya bir temenni şek
linde olur. Meclisi Âlinize verilen takrirler 
mıaddei ikanuniye şeklinde ise, Lâyiha Encü
menine gider. Bu şekilde olmayıp temenni' şek
linde oluma, bizimle beraber bütün vaziyeti te-

t min edecek olan Heyeti Ve'kilenin de bu takri
re nazarı dikkatini celbedip kendilerine gön
derip mütalâlannı almak icafoeder. Binaenaleyh 
bu takriri NizamnameL Dahilî mucibince Hey
eti Vekileye tevdi ederek, onların reyi alındık
tan sonra, müzakere edilmesini bendeniz tek
lif ediyorum. 

REİS — Efendim beş takrir var. Biri mü
zakerenin kifayeti hakkındadır. Biri de Rauf 
Beyin beyanatı kâfi görülerek ruznanıeye ge
çilmesine dairdir. Diğerleri de işbu takririn de 
diğer takrir gibi; vakti âhara taliki mealinde-
dir. Müzakerenin kifayeti aleyhinde Hüseyin 
Bey söz söyliyecektir. Müzakerenin kifayetini 
reyi âlinize vaz'edeceğim. (Kâfi değil sesleri) 
Ademi kifayeti hakkında Hüseyin Bey söz söy-
liyecek. 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Arkadaşlar müsaa
de buyurun, istirhamı ederim dinleyin. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Ben de 
söz isterim. 

HÜSEYİN B. (Devamla) — Arkadaşlar 
şüphesiz iki buçuk sene evvel birer ikişer An
kara'ya toplandık. Hatırmızdadır. Değil mi 
ya? Nasıl o zaman geldiğimizi hatırlarsanız 
şimdi bugün de sizin talihinizi itmam edecek, 
Ankara şeihri olduğunu da hatırlamanız lâzım
gelir. Bunu katiyen unutmamaklığmız iktiza 
eder. Anikara şeihri hiçbir vakitte size silkinti 
göstermemiştir İzmir'den, Bursa'dan, Kütah
ya'dan, Eskişehir'den, bilmem nereden gelen 
yüz binlerce muhacirin Ankara şehrinde refahı 
hal ile yaşamıştır. (Bilâkis sadaları) şimdi is
pat edeceğim. Efendiler Ankara'nın gayrı bir 

29 



î : 122 19. : 
mahalle nakle karar verirseniz, nadim olur
sunuz. (Handeler) Hele İstanbul'a yakın bir 
mahalle gitmeye karar vermek için bir dü
şününüz. Eğer Bursa'ya gitmek istiyorsanız 
katiyen caiz değildir. İstanbul muhitinden 
daima uzak bulunmanız lâzımdır. Daha henüz 
sulhu ve tarihi ikmal edemedik. İstikbal temin 
olunmadı ev taayyün etmedi. (Gürültü) Efendi
ler, buraya yüz binlerce muhacir geldi. Hangisi 
dışarıda kaldı? Hangi bir adam, ekmeksiz kaldı? 
Hangisi açlıktan ve sefaletten öldü? (Konya'ya 
sadaları) Konya'ya da gidilse, orada da on liralık 
bir evi elli liraya vereceklerdir. Orada, burada 
gördüğünüz rahatı bulamıyaeaksınız (gürültüler, 
ayak patırdısı) Ankara tarihî bir şehirdir^ Ve 
size çok iyi bakmıştır. 

TUNALI HİLMÎ B. (Bolu) - Zavallı 
Ne vahi Kanunu. 

HÜSEYİN B. (Devamla) — Efendiler, he
pinizden ayrı ayrı rica ve istirham ederim, 
bunun bugün müzakeresi zamanı değildir. 
Vakti âhara talik edelim. (Ne vakit ya? sada
ları) rica ederim, mühim bir meseledir bu.. 
En mühim zamanda, en nazik vakitlerde bu
lunuyoruz.. Bu mesele ile iştigal bugün caiz 
değildiı. İştigaliniz abestir. Vallahi Mecli
sin kalkması meselesinin müzakeresini ortaya 
atmak abesle iştigal etmek demektir. 

REİS — Efendim sekiz takrir var, hepsi 
yekmaaldir. Müzakerenin kifayeti de teklif 
ediliyor. Kifayeti müzakereyi reyi âlinize 
vaz'ediyorum. Müzakereyi kâfi görenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüş
tür. Takrirleri sıra ile okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
1. Müzakere kâfidir 
2. Bu meselenin halli zamanı henüz gel

memiştir. 
3. Bu meselenin halli; malî, siyasi, askeri 

birtakım mesailin halline mütevakkıf ti r. 
4. Sulhun akdine kadar Meclisin tebdili 

mevkii katiyen caiz olmadığından mezkûr 
takririn tehiri müzakeresini teklif eylerim. 

18 Teşrinievvel 1338 
Karahisarı Sahih 
Mehmed Şükrü 

Kiyaseti Celileye 
Sulh hakkında verilen notaya cevap vüııı-

dedip sulh müzakeresinin nerede olacağı ;m-
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• kısıldıktan sonra müzakere edilmesini, şimdi-
I lik müzakerenin tehirini teklif eylerim. 

Malatya Mebusu 
Reşid 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. 
Mukadderatı memleketin mevzuubahsoldu-

ğu su sırada, Meclisin vazife başından infi-
kâkî nünküllilvüeuh gayricaiz olduğundan mez
kûr takririn münasip bir vakitte teemmül 
edilmek üzere tehirini teklif ederim. 

Mersin 
* Ziya 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. 
Meclisin nakli müzakeresinin muvakkat bir 

I zaman için tehirini ve işbu takririn de bu 
mesele hakkında verilen diğer takrirlerle bir
leştirerek müzakerenin vakti münasibe talikini 
teklif: edeim. 

19 . X . 1337 
Konya 
Refik 

Riyaseti Celileye 
Bu mesele şayanı müzakere olmakla be

raber ademiiadesi halinde Meclisin nakli mu
tasavver mahallerin eephei harb olacağı ka-
viyyen memul olduğundan Başkumandanlığın 
reyi alınıncaya kadar tehiri müzakereyi teklif 
ederim. 

Lâzistan Mebusu 
Osman Nuri 

Riyaseti Celileye 
Rauf Beyin beyanatı ile iktifa edilerek 

ruznarneye geçilmesini teklif ederim. 
Gelibolu 

I Celâl Nuri 

19 . X . 1338 
Riyaseti Celileye 

] Mevzuu müzakere takririn Heyeti Vekileye 
havalesiyle zamanı münasipte müzakeresini tek-

] lif ederim. 
ı Erzincan Mebusu 

Hüseyin 

J Riyaseti Celileye 
| Meclisin ve Merkezi Hükümetin İzmir, Kon-
J y:ı ve Bursa'ya nakli halen masarifi külliyeyi 
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mucibolacağından Hükümetin teklifi veçhile 
vakti âhara talikini teklif eylerim. 

19 . X . 1338 
İstanbul 

Ali Rıza 

YAHYA GALlB B. (Kırşehir) — Takrirde 
vaıkit mevzııubaMs değildir. Takriri reye vaz' 
buyurun, mesele bitsin. 

Riyaseti Celileye 
Meclisi Âli Merkezinin halen ve muvakkaten 

Bursa'ya nakli suretinde tadilen; mevzuubahis 
ve müzakere olan takririn reye vaz'ını teklif ey
lerim. 

Muş 
Abdülgani 

REÎS — Altı takrir de Bursa, Konya, İzmir 
şehirlerinden birine nakli hakkındadır. Ancak 
takrirler hüküm ve müedda itibariyle müzakere
nin vakti münasibe talikidir. 

YAHYA GALlB B. (Kırşehir) — İlk evveJ 
yüz elli imzalı takriri reye koyacaksınız. 

REİS — Yalnız Karahisar Mebusu Mehmed 
Şükrü Beyin takririnde bir fark vardır ki; sul
hun inikadı tarihine kadar nakil meselesinin 
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mevzuubahsedilmemesidir. Diğerleri vakti mü
nasibe diyor. 

Riyaseti Celileye 
Mahkeme kadıya mülk olmaz; elbette bir 

gün Ankara'dan nakledeceğiz. Sulh konferansı 
taayyün etmediğinden bu meselenin vakti mer-
ıhun ve münâsibine taliki ımüza'keresmi /teklif 
ederim. 

19 . X . 1338 
Karahisarı Şarki Mebusu 

Ali Süruri 

RElS — Bu son takrir de dâhil olduğu halde 
takrirlerin cümlesi âdeta yekmealdir. Vakti 
merhununda müzakeresi teiklif ediliyor. Konya 
Mebusu Refik Beyin takririnde «diğer takrir
lerle birleştirilmesi» kaydı var. Diğer takrirler
le birleştirilmek üzere vakti münasibine teklif 
ediyor. Bu takriri reyi âlinize vâz'ediyorum. Ka
bul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. Diğer 
takrirlerle birleştirilmek üzere müzakeresi te
hir edilmiştir. 

On dakika teneffüsten sonra devam etmek 
üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; saat : 2,40 

« a » 

İ K İ N C İ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 1,00 

REÎS — İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 
KÂTÎB : Atıf Bey (Kayseri) 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

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

REİS — Efendim celseyi küşadediyorum. Ne
vahi Kanununun 108 nci maddesini okuyoruz : 

Madde 108. — Nahiye Müdür ve Muavinleri 
ve heyeti idare âzası iki sene müddetle nahiye 
şûrasınca intihabolunur. İntihap Meclis âzası 
meyanmdan yapılabileceği gibi hariçten de icra 

olunabilir. Intihabolunan müdür ve muavinler şe
raiti kanuaıiyeyi haiz olmadıkları takdirde kayma
kamın mütalâası ve encümeni vilâyetin kararı üze
rine intihabı vâki reddolunur. Bu takdirde Meclis 
şeraiti kanuniyeyi haiz diğer âza intihabına 
mecburdur. İntihabı reddolunnııyan müdür ve 
muavinlerin memuriyetleri kaymakamlıkça tas
dik ve kendilerine tebliğ olunur. 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ AHMED HlLMl B. (Kayseri) - - Efen-
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dini müsaade buyurursanız encümen bu mad
dede tadilât yaptı, onu izah edeceğim. Maddenin 
evvelki şekli - ki şimdi okundu - lâyihanın istih
daf ettiği gaye, nahiye halkından intihap usulü
nü kabul ediyor, fakat müphem geçiyor. Nahi
ye müdürleri şûra âzası içinden intihaboluna-
bilir ve hariçten de intihabolunabilir. Hariçten 
intihabolunduğuna göre, vilâyet halkından mı 
intihabolunacak veyahut Türk tâbiiyetinden her 
hangi bir zat mı nahiye müdürü olacak? Bu ih
timaller olduğu için, Dahiliye Encümeniniz mad
deyi tekrar tetkik etti. Şu suretle tadil etti. Arz 
diyorum : «Nahiye müdür ve muavinleri ve' 
heyeti idare âzası iki sene müddetle nahiye şû-
rasmea» dedikten sonra «âzası meyanmdan veya 
nahiye halkından intihabolunur.» Şimdi burada 
evvelce «Nahiye Şûrasmea intihabolunur» deni
yordu. Şimdi «nahiye şûrasınca âzası meyanm
dan ve nahiye halkından intihabolunur» oluyor. 
binaenaleyh bu suretle nahiye müdürlerini na
hiye halkına mtihaUettiriyoruz. Encümenin bun
daki noktai nazarı, şayet böyle bir kaydolmaz-
sa lâaj.ettâyin birçok açıkgöz olanlar - Samimî 
ve açık söylüyorum - halkın arasına girer, ken
dilerini intihabettirirler. Şu suretle ahali kendi 
kendini idare etmek hasletini, kuvvetini bu suretle 
başkasının eline verir. Binaenaleyh bu suretle bir 
kayda lüzum görüyoruz. Heyeti Âliyeniz kabul 
ettiği takdirde intihap şûra âzasından olacağı 
gibi, nahiye halkından da olacak, «hariçten de 
icra olunur* bunu çizeceğiz. «întihabolunan mü
dür ve muavinler şeraiti kanuniyeyi haiz ol
madıkları takdirde» burada «kaymakamın» diyor. 
Biz (kaymakamı) kaldırdık. «Takdirde vilâyet 
şûrası veya idare heyeti kararı üzerine intihabı 
vâki reddolunur» dedik. Malûmu âliniz «Şûra» 
her vakit münakit değildir. O münakıdolmadığı 
vakitlerde onun yerine kaim olacak «İdare He
yeti» karariyle intihabı vâki reddolunur. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Şûrayi vilâyet demeli. 
AHMED HİLMİ B. (Devamla) — Vilâyet 

Şûrası... (İntihabı reddolunmıyan müdür ve 
muavinlerin memuriyetleri kaymakamlıkça...) 
Burada (Kaymakamlık) denildiği takdirde, 
nahiyeler yalnız kazalara ttâibi gibi oluyor, hal
buki vilâyete tâbi naihiye de olarak. Buna bi
naen umumlaştırıyoruz. (Kaymakamları) kal
dırıyoruz. «Memuriyetleri mafevk makamca 
tasdik ve kendilerine tebliğ olunur» diyoruz. 
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EMİN B. (Erzincan) — Yukardan bir daiha 

okur musunuz ? 
AHMED HlLMt B. (Kayseri) — «Nahiye 

müdür ve muavinleri ve heyeti idare âzası iki 
sene müddetle nahiye şûrasmea» dedikten son
ra «Âzası meyanmdan veya nahiye halkından 
intihabolunur» madde bu şekilde olacak, efen
dim. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Şeraiti ka
nuniye tâbirini lütfen tefsir buyurur musunuz? 

AHMED HİLMİ B. (Devamla) — Efendim 
sin meselesi var. Yukarda şûra âzası meyanına 
kimler intihabediliyor? IJzunuzadiye tasrih 
edilmiştir. Hukuku medeniyeden sakıt olmıya-
eak, sinni müsaidolacak, şeraitten maksat bu
dur, şayet böyle olursa inhisar olur .. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Bu şeraitin 
haricinde kimse bulunamaz ki 

AHMED HİLMİ B. (Devamla) — Şayet 
bulunursa... 

HALİL İBRAHİM B. (Antalya) — Nahiye 
müdür ve muavininin ve heyeti idarenin şûra 
haricinden de intihapları için encümen ne gi
bi esbabı mucibe gördü ve bu nasıl olacaktır? 

AHMED HİLMİ B. (Devamla) — Şûrada 
birtakım münevver talbaka vardır. Nahiye mü
dürü ve heyeti idareye âza olacak veyalhut mü
dür© muavin "olacak olan zevat ola'bilir ki nahi
ye şûrasından intihabedilmez. Fakat nahiye 
halkından müdür olacak, âza olacak zevat bu
lunur. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim. 
nahiye müdürlerinin şûra haricinden intihabı 
acaba, şu Büyük Millet Meclisinin Teşkilâtı 
Esasiyesine muhalif midir? Değil midir? Biz 
zannımca en muktedir ve mütehassıs bir zatı 
âdeta müsteşarlığa getirirken bile birçok te-
redddüde uğruyoruz, mümkün olsa da Mecli
simizden müsteşarlar intihabetsek diyoruz. Şu 
halde halkın intihabettiği şura meyanmdan 
müdürler, muavinler intihabedilmezse, acaba o 
halkın intihabına hürmetsizlik edilmiş olur mu? 
Olmaz mı? Halka serbestiyet verdiğimiz halde, 
nasıl oluyor da nahiye şûrasının haricinden aza 
ve muavin ve bilhassa heyeti idareyi teşkil edebi
liyoruz? Halbuki bendenizin bir teklifim vardır. 
Llalkımız intiıbaibata alışıtıcıaya kadar ve bilhassa 
vilâyatı şarkiydi arkadaşlarımız tasdik buyurur
lar ki; mutlak surette nahiye müdürünün inil-
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habı vilâyet şûrasınca olmalıdır. Fakat bir kişi 
olarak değil. Vilâyet şûrası veyahut vilâyet şû
rası heyeti idaresi, üç kişiyi intihap ve inha eder. 
Nahiye şûrası da bu üçten birini intihabeder, bu 
veçhile hiç olmazsa halkın intihaba alışacağı beş 
on sene zarfında iki taraflı bir muvazene temin 
edilmiş olur. 

AHMBD HÎLMÎ B. (Kayseri) — Mafevk 
makamın tasdiki o mahzuru izale eder. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Şimdi bir ke
re tasavvur buyurunuz. Nahiyede farz edelim ki; 
nahiye müdürlüğü yapmak iktidarını haiz olan 
bir hemşehrimiz bulunmuyor? Lâkin vilâyet şû
rası bu ciheti nazarı dikkate alarak intihap icra 
eder ve üç kişiyi hakkı intihaba dâhil olmak üzere 
inha eder. Bu üçten birini nahiye şûrası tercih ve 
intihabetmekle halk kendi intihap hak ve salâhi
yetine hürmet edilmiş olduğunu görür ve izzeti
nefsi rencide edilmiş olmaz ve mutmain olur. Şim
di bu esas kabul edilmemiş iken; ne kadar garip
tir ki; gerek lâyihayı tanzim eden heyet tarafın-' 
dan; gerek Dahiliye Encümenince; bir de hariç
ten âza ve heyeti idare intihabedilebilir gibi bir 
pencere açılıyor. Zannımca, bu nahiye halkının 
intihabatma dehşetli bir surette darbe vurmaktır 
ve dehşetli surette hürmetsizliktir. Binaenaleyh 
teklif ediyorum ve bir takrir veriyorum. Nahiye 
müdürleri üç kişiden fazla olmamak üzere vilâyet 
şûraşınca veyahut vilâyet şûrası heyeti idaresin
ce nahiye şûrasına inha edilir. Nahiye şûrası bu 
üçten birini tercih eder. İkincisi efendim; bura
dan veya hariçten tâbirinin tayymı teklif ederim. 

HALÎL ÎBRAHÎM B. (Antalya) — Efendim 
bendeniz de nahiye şûrasından intihabolunma.vıp 
da, hariçten kaydına itiraz edeceğim. Hariçten 
olmasına saik, kuvvetli esbabın ne olduğunu bil
miyorum. Yani kuvvetli bir esbabı mucibe nedir? 
Bir defa nahiye halkı deyince, nahiyenin yal
nız nüfusunda mukayyedolan kimseler demek
tir. Halbulki köyde alâkaları olmıyanlar vardır. 
Sonra onlara da nahiye ihalkmdan denir ve in-
tihafbolunabilir ve encümenin en ziyade çekin
diği ve «açıkgöz» dediği kimseler işte bunlar
dır. Bundan hariçte bulunan açıkgözler istifa
de edebilir. Sonra yine anlamıyorum, meselâ 
belediye reisi, belediye teşekkül ettikten sonra 
o heyetin (haricinden intihalbolunsun. Müdür 
hariçten intihabedilnıekle belediye reisinin de 
Jıariçten intihabedümesinde hiç fark yok. Bun-
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lar birbirinin aynıdır. Biz bir esas kabul etmi
şizdir ki ya buna itaat ederek tatbik etmek 
mecburiyetindeyiz. Meselâ diyoruz k i ; «Hâki
miyet bilâkaydüşart milletindir.» Yani bilâkay-
düşarttan maksat, bilâvasıta demektir. Aha
linin intihabettikleri ya iyidir, ya kötüdür. 
Onun istediği gibi. Onun iyi dediği İyidr, kö
tü dediği kötüdür. Şimdi nalhiye şûrasına inti-
Üabetmiş olduğu kimseler içerisinden olmayıp 
da hariçten olmasına da mesağ verilecek olur
sa bu, bir nevi bunların vazifesini tahdit ve 
takyidetanekten ibarettir. Sonra, Nahiye Ka
nununun ruhuna da gayrimuvafık olsa gerektir. 
Biz yine eski ruhtan kurtulamıyoruz. Her ne 
kadar bu kanunla kalka kendi idaresini veri
yorsak da yine tevehhümden kurtulamıyoruz. 
Yani halkı şüpheli nazarla görüyoruz. Acaba 
bu kanunu tatbik edebilecekler imi, edemiyeeek-
ler mi? Belki edemeyiverir. O ciheti düşüne
rek hariçten intihabı kabul ediyoruz ve ken
di idarelerini tamamiyle onların eline veremi
yoruz. Bendenizce mademki bir esas vardır, o 
esas üzerinde yürünmelidir. Nahiye şûrasına 
münevveri dâhil olurmuş, olamazmış. Onu biz 
değil, intihabeden kalk düşünmelidir. Binaen
aleyh (hariçten) kaydının tayymı teklif ediyo
rum. Sonra bir defa da şu cihetten gayrimu
vafık olsa gerektir k i ; biz iki dereceli intiha-
batı esas itibariyle Teşkilâtı Esasiye Kanunun
da reddettiğimiz halde bu, bir nevi iki derece'li 
intihaboluyor... Meselâ halk şûraya âza imti-
habettikten sonra o şûra azaları müntaıhibisani 
olarak müdür ve müdür muavinini intihabede-
ceklerdir k i ; bu her halde teşkil etmek istedi
ğimiz şeyin ruhuna gayrimuvafık olsa gerektir. 
Binaenaleyh bendeniz (şûra âzası meyamndan 
intihabı) tekrar teklif ediyorum. (Hariçten) 
kaydı tayyolunmalıdır. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim bendeniz bu 
maddede, intihabolunacak nahiye müdür ve mü
dür muavinlerinin takyidedilmesini doğru gör-
miyorum. Bilâkaydüşart hâkimiyet ve hakkı in
tihabını kendisine verdiğiniz halk, Nahiye Ka
nununu istediği gibi ve istediği surette tatbik et
melidir ve intihabını icra etmelidir. Nahiye mü
dürünü tâyin eder, müdür muavinini tâyin eder. 
Bunun kanunla takyidedilmesi doğru değildir. 
Binaenaleyh bendeniz «nahiye halkından intiha-
bolunur» kaydının doğru olmayıp tayymı tek
lif ederim. 
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EMlN B. (Erzincan) — Ha, büsbütün hariç- | 

ten olsun diyorsunuz! 
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Hayır; alelıtlak hakkı 

hâkimiyetini istimal etsin diyorum. Nereden 
isterse oradan olsun. Mademki hâkimiyetini ve
riyorsunuz. 

HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Arkadaşları
mızdan Halil ibrahim Beyin buyurdukları gibi 
Şûra; nahiye müdür ve muavinlerini nahiye hal
kından intihabedecek olursa, Teşkilâtı Esasiye 
Kanununu tadil eder bir mahiyet hâsıl olur. 
Binaenaleyh, bu itibarla doğru olamaz. 

ikincisi; kanunun maksadı vaz'ı halkın ken
di iradesi dâhilinde bir Hükümet vaz'ederek; 
kendi umurunu kendi idare etmesidir. Malûmu-
âlileri; nahiye şûrası demek, bugün mevcudolan 
heyeti ihtiyariye demektir. Fakat bittabi nahiye 
şûrası teessüs ettikten sonra ayrıca bir heyeti 
ihtiyariye olacak değildir. Şu halde nasıl ki, 
Meclisi Âliniz kendinize hariçten bir reis intiha-
bedemezseniz nahiye müdürü olacak zat, şûra
nın reisi olmak itibariyle, tabiî onların içerisin
den olması lâzımgelir. Ancak Encümenin bura- > 
da nazarı dikkate aldığı şey; belki şûra içeri
sinde nahiye müdürlüğü vazifesini ifa edecek 
birisi bulunamaz, bu suretle takyidetmiyelim, bi
raz maddeyi serbest bırakalım, hariçten de inti-
habetsinler düşüncesidir. Halbuki millet kendi 
başına getireceği adamları intihabeclemezse mü
dürü on kişi, yirmi kişi mi intihabedecek? El- i 
bette ahali; şûrasını, nahiye müdürünü, muavi
nini intihabedecek. Okumak yazmak bilen ve 
bu işlere ehil kimseleri yapacaktır. Bunu yap
madığımız takdirde, o vakit encümenin düşün
düğü tehlike varittir. Eğer müdür ve muavinle
rin intihabını şûraya bırakırsak, şüphesiz ki, 
hariçten bir müdür getirir ve tâyin eder. Rica 
ederim, o müdürün bugünkü müdürle ne farkı 
olacaktır? Hiçbir farkı yoktur. Şu halde şûra 
haricinden bir müdür ve muavin tâyin etmek 
bir defa Teşkilâtı Esasiye Kanununu tadil eder. 
Doğru değildir, ikincisi; maJksadı asliye büsbü
tün zıttır. Bu itibarla da doğru değildir. Şu hal
de şûra haricinde de intihap tarzındaki fık
ranın tayyını teklif ediyorum ve tayyı da mu
vafıktır. 

Dr. ABİDlN B. (Lâzistan) — Arkadaşlar 
bendeniz Hakkı Hami Beyin sözlerine tamamen 
iştirak ediyorum. | 
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ALI CENANI B. (Gazianteb) -— Öyle ise 

kâfi.... 
Dr. ABİDİN B. (Lâzistan) — Kâfi değil, söy-

liyeceğim, ne horozlanıyorsun? 
Efendim bu kanunla öyle haklar vermek is

tiyoruz ki, bu Şûrayı tamamiyle berbat edecek
tir. Reis şûranın içinden intihabedilir, başka su
retle kabil değildir. Maksat burada Hükümet-
çilik sinirlerine bir pay vermektir. (Handeler) 
Binaenaleyh bunun tayyını teklif ederim. 

EMlN B. (Erzincan) — Efendim tay aley
hinde söyliyen rüfekaya tamamiyle iştirak ede
rim. Yalnız 'encümenin müdürün intihabını 
nahiye halkına da teşmil etmesinin esbabı, bi
dayeti intihapta yani şûra intihabında müdür
lüğü ifa edecek zevatın intihabedilememesi ze
habından ileri geliyor. Efendiler hiçbir Meclis 
yoktur ki; kendisinin müzakere etmiş ve intac-
etmiş olduğu müfredatı, al bunu tatbik et diye 
başkasına versin. Bunun imkânı yoktur. Müdür 
behemahal Şûra azaları meyamndan buluna
caktır. Şûranın tanzim ettiği bütçeyi ve nahiye
nin idaresine lâzım olan esasatı tatbik ve taki-
bedebilmek için, müdür mutlaka o şûra âzasın
dan biri olmalıdır. Meclise iştirak etmemiş, şû
ranın müddeti intihabmca şûraya uğramamış 
bir adamın yalnız şûranın mükerreratını tatbik 
etmesi ne kadar muvafık olur? Rica ederim. 
Müdür şûra hali içtimada bulunduğu bir sırada 
ihtimal ki, Şûranın müddetince, hiç şûraya uğ
ramamıştır. Yalnız zabıtlarla şûranın arzusunu 
anlıyacak ve mazbut evrak üzerinde muamelesi
ni yapacak, elbette müzakeratın içinde bulun
muş, şûranın inikadı müddetince devam etmiş 
ve şûranın arzusunu tamamiyle kavramış bir 
zat daha iyi nahiye müdürü olur. Binaenaleyh 
takyit bunda elzemdir. Behemelıal şûra âzası 
meyamndan olması icabeder. 

MÜFlD Ef. (Kırşehir) — Efendim, bu mad
de hakkında Tunalı Hilmi Bey biraderimizle di
ğer bâzı rüfeka tarafından dermeyan olunan 
fikre karşı beyanatta bulunacağım. Tunalı Hil
mi Bey biraderimiz nahiye heyeti idaresi meya
mndan alınacak olan müdür için vilâyat şûra-
larmca üç kişinin namzet gösterilmesini teklif 
ediyorlar. Ne kadar garip. Hattâ o kadar garip 
ki, böyle namzet göstermek suretiyle değil, ha
riçten intihap ve izam olunan üç kişinin için
den yalnız bir tanesinin tefriki suretiyle vuku-
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bulan bâzı işler vardır. Meselâ Umuru Seriye Ve
kâletinde taşralardan müftülük inhilâl ettiği za
man müftülüğe intihabolunacak zevatın mahallî 
ulemasından üç kişi olarak intihabolıınarak gön
derilmesi ve onlardan haizi ekseriyet olanlardan 
değil, onların iyinden bir tanesinin tefriki sure
tiyle müftülük menşurunun verilmesine dair bir 
nizam var. Bu kanun, bu nizam mahallinin hu
kukunu o kadar ihlâl ediyor ki, doğrudan doğ
ruya halkın kendisinin itimadederek, -makamı 
iltaya getirdiği, kendisine ekseriyeti kazandır
dığı zata menşur verdirmiyor, diğerine verdiri
yor. Hilmi Bey biraderimizin bu teklifleri bu 
suretle varit değildir. 

Gelelim nahiye müdürünün sureti intihabı 
hakkındaki esasata. Nahiye Şûrası kendi meya
nından bir heyeti idare ayırıyor. Onun ayırmış 
olduğu heyeti idare de zannetmiyelim ki, şimdiki 
nahiye idaresi teşkilâtı, şimdiki nahiye idaresi 
zihniyetidir. O zihniyet çıkacak. Meealisi umu
miye nasıl ki, kendi yerine Encümen namiyle bir 
heyet bırakıp gidiyorsa, şûra heyeti de bu su
retle intihabı müddetinin nihayetine kadar bir 
heyet bırakıp gidiyor. Şimdi kendi makamına 
kaim olup da kendisi bulunmadığı zaman işleri 
takibedecek bir heyeti bırakıp da buna hariçten 
bir adamı getirip koyması, bilmem ki, kanunla 
nasıl kabili telif olur! Ki, bu adamın o köyle hiç 
alâkası yoktur. Binaenaleyh (Şûra heyetinin bu 
suretle içlerinden intihabedip bırakacağı müdür 
ve muavinler) şeklinde maddeyi tadil etmek lâ-
zımgelirse, bendeniz şöyle bulurum; nahiye mü
dür ve muavinleri ve heyeti idare âzası iki sene 
müddetle nahiye şûrasmca kendi âzası meya-
ııından intihabolunur, şeklinde tadil edersek 
mesele gayet muvafık oluyor ve ruhu kanuna da . 
temas eder. 

REİS — Efendim kifayeti müzakere hakkın
da müteaddit takrir var. Aynı zamanda söz alan 
arkadaşlarımız da mevcut... 

ÖMER LÛTFİ B. (Amasya) — Reis Efendi 
bendeniz kifayet aleyhinde söyliyeceğim. 

TUNALI HlLMl B. (Bolu) — En mühim bir 
kanunun en mühim bir maddesini müzakere edi
yoruz, Neden istical buyuruluyor? 

ÖMER LÛTFl B. (Amasya) — Efendiler 
bendeniz bir nokta hakkında encümenden ufak 
bir sual soracağım. Ondan dolayı kifayeti müza
kere aleyhinde bulunuyorum. Maddede deniyor 
ki; nahiye müdür ve muavinleri şeraiti kanuni-
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yeyi haiz olmadığı surette filân... Acaba nahiye
de nahiye müdürü olabilmek için şeraiti kanuniye 
tesbit edilmiş midir? Buna dair encümen lütfen 
izahat versin. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Efendim 
arkadaşlar bilhassa bir nokta üzerinde fazla te
vakkuf ettiler; müdür ve muavinler âza meyanın-
dan olsun... Fakat zannediyorum ki, encümenin 
tesbit ettiği madde efradını cami, ağyarını mâni
dir. Encümen demiyor ki; âzası meyanmdan inti-
habedemez, âzası meyanından veya hariçten di
yor ve bu suretle işi daha ziyade kuvvetlendiri
yor. Evvelemirde âzası meyanmdan intihabını 
tercihan ve kuvvetle zikrettikten sonra hariçten 
de intihabedebilir diyor. Olabilir ki, nahiyede 
yine nahiye halkından ilmiyle, kudretiyle, tecrü
besiyle nahiyeye istifade temin edecek, nahiyeye 
hizmet eyliyecek bir zat' bulunur ve fakat nahiye 
şûrası âzası meyanına girmemiş olur. Şûra bunu 
niçin alamasm? Halbuki encümen yine evvelemir
de âzası meyanmdan diyor. Nahiye şûrası azasını 
tetkik edecek. Âzası meyanından riyasete ehil 
kimse onu getirecek. Şayet âzası meyanından bu
lamazsa hariçten getirecek. Binaenaleyh bendeniz 
zannediyorum ki; madde efradını cami ve ağyarı
nı mâni bir surettedir. Bu suretle nahiyeye belki 
daha ziyade iyilik olur. Tunalı Hilmi Bey birade
rimiz bazan çok haklı oluyor ve bâzan da Hâkimi
yeti Milliyeyi darbeliyecek kadar ifadelerde bu
lunur. Binaenaleyh cevap vermiyeeeğim. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Affedersiniz, 
Halkçıyım ve amelî bir Halkçıyım. Cevap ver
memek acizdir. 

Dr. ABÎDİN B. (Lâzistan) - Palavra palavra. 
AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Hakkı Ha

mi Bey biraderimiz; keza hariçten olmasın, nahi
ye heyeti âzası meyanından olsun buyurdular. 
Bunun cevabını arz ettim, zannederim bu • ok faz
la bir kayıt değildir. 

EMİN B. (Erzincan) — Çok fazla, çok fazla. 
AHMED HlLMl B. (Kayseri) — Heyeti Ce-

lile nasıl isterse öyle yapar. Bittabi encümen mü-
taavat, muvafakat eder. Biz daha ziyade halkın 
idaresini halka vermek ve bir inkılâbı idarî aç
mak istiyoruz. Buna encümen bütün samimiye-
tiyle kaani ve taraftardır. Encümen nahiyenin 
idaresinde bu suretle daha fazla bir tekâmül olur 
ümidiyle bu maddeyi yapmıştır. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Efendim buyurdu
lar ki; maddeyi efradını cami ve ağyarını mâni 
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olmak üzere kabul ediyoruz. Oradaki kayıt; ha
riçten alınır kaydı, kaydı vukui midir, kaydı ih-
tirazi midir? Bunu bana anlatsın. 

AHMED HÎLMt B. (Kayseri) — Kaydı vu-
kuidir. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Kaydı vukui olun
ca efradını cami olamaz. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Şûra haricin
den birisini şûraya reis getirmekliği, Hâkimiyeti 
Milliyeyi takyideder mahiyetinde görmemiş mi
dir encümen? Encümen bunu kabul ediyor mu? 

AHMED HÎLMÎ B. (Kayseri) — Yalnız bir 
cihet var. Şûra sırf teşriî bir vaziyette değildir, 
idari ve teşriî bu şekildedir. Müdürün vazifesi, 
şûra münakidolduğu zamanda riyaset etmek; fa
kat ondan başka zamanlarda doğrudan doğruya 
icrai salâhiyeti haizdir. Rica ederim, encümenin 
noktai nazariyle Hükümetin noktai nazarını na
zarı itibara alalım. Hükümet nahiye müdürlerine 
evvelâ hakkı intihabı bile vermiyor. Yalnız tâyin 
esasını kabul ediyor. Sonra bunu yalnız nahiyeye 
inhisar ettirmiyor. Hariçten vilâyetin hepsine teş
mil ettiriyor. Encümen birkaç kalemi birden ya
zıyor ve mümkün olduğu mertebede bu suretle 
mümkün olacağını zannediyor. Hariçten de evlâ-
bittarik evvelâ nahiye dâhilinden alıyor. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Bu 
fasıl nahiye müdür ve muavinlerinin tâyin usu
lüne aittir. Halbuki maddede «Müdür ve müdür 
muavinleri ve heyeti idare âzası şûra meyanm-
dan veya hariçten intihabolunur» "diyor. Heye
ti idare âzası da hariçten intihabolunduğa tak
dirde şûranın ne mânası kalıyor? Haydi müdür 
ve müdür muavinleri hariçten tâyin olunabilsin, 
âza da mı bıüunmıyacak?. 

AHMED HÎLMÎ B. (Kayseri) — Mutlak ha
riçten değil... Şûra âzası meyanmdan, şayet bu

lunmazsa hariçten. 
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) - Aza

dan niçin bulunamasa? Heyeti idare âzası, şûra 
âzası demektir. 

REÎS — Efendim cevap verdi. 
BEHÇET B. (Kângırı) — întihabolunan mü

dür ve muavinlerin şeraiti intihabiyeyi haiz olup 
olmadıklarını tetkik ettirmek için kaymakam
lara bir salâhiyet verilmiş. Halbuki bu pek ga-
ribolmuştur. 

AHMED HÎLMÎ B. (Kayseri) — Beyefendi 
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onu değiştirdik, rica ederim. «Mafevk makama» 
dedik. 

BEHÇET B. (Kângırı) — Şeraiti intihabiye
yi tetkik için kaymakamlar intihaba burunla
rını sokarlarsa o intihapta fesad husule gelir. 
Mülkiye memurlarının; intihap doğrudur, de
ğildir demeye salâhiyetleri olmamak lâzırıgelir. 

AHMED HÎLMÎ B. (Kayseri) — Onlar yal
nız bir vasıtadır. Asıl hükmünü verecek, teşriî 
kuvveti haiz olacak vilâyet şûrası veya idare he
yetidir. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Behçet Be
yefendinin sualinin mabadini bendeniz ikmal 
ediyorum. İntihabı reddolunmıyan müdür ve 
muavinlerin memuriyetlerinin kaymakamlıkça 
tasdikinin mecburi olduğu zikrediliyor. 

AHMED HÎLMÎ B. (Kayseri) — Bir defa 
(kaymakam) kalktı. Mafevk makam diyoruz ki 
ya vali ya kaymakamdır. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Şahsiyeti 
mâneviyeyi haiz olan bir şûranın intihabetmiş 
olduğu bir müdürü mafevk makamın tasdik et
mesi iradei seniye makamından mı oluyor?. 

AHMED HÎLMÎ B. (Kayseri) — Doğrudan 
doğruya tasdik etmek bir hak... (Hiç hakkı yok 
sesleri) 

EMÎN B. (Erzincan) — O hakkı mafevk şû
raya niye vermiyor sunuz?. 

AHMED HÎLMÎ B. (Kayseri) — Rica ede
rim, biraz dikkat buyurulursa anlaşılır. Tekrar 
orada diyoruz ki, Şeraiti Kanuniyeye muvafık ol
mazsa; bunu kim bozacak?. 

EMÎN B. (Erzincan) — Vilâyet şûrası. 
TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Aynı zaman

da Müfid Efendi hocamız da dikkat buyursunlar. 
Size sorarım. îcra Vekilleri Heyetinin Reisi var. 
O Reisin buraya gelip de riyaset etmesi Teşkilâ
tı Esasiye Kanununa ve Hükümet Kanununa 
muvafık mıdır? Değil midir?. Şu halde siz nasıl olu
yor da hariçten bir adamı şûranın riyasetine ge
tirebiliyorsunuz?. îşte ben böyle bir halkçıyım. 

REÎS —• Efendim müzakerenin kifayetine 
dair takrirler var. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — O kanunu iyi oku
yunuz, Ruhu Kanunu... 

REÎS — Müzakerenin kifayeti hakkında muh
telif takrirler vardır. Müzakerenin kifayetini ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Müzakere kâ> 
fi görülmüştür, Takrirleri okutuyorum • 
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Riyaseti Celileye 

Nahiye müdür ve muavinleri ve heyeti idare 
âzası iki sene müddetle nahiye şûrasınca kendi 
âzası meyamndan intihabolunur. Intihabolunan 
müdür ve muavinler şeraiti kanuniyeyi haiz olma
dıkları.... ilâ âhir şeklinde tadilini teklif eylerim. 

19 . X . 1338 
Kırşehir 
Müfid 

Riyaseti Celileye 
108 nei maddenin ikinci fıkrasındaki (hariç

ten) kelimesinin tâyyını teklif ederim. 
19 . X . 1338 

Mersin 
Ziya 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. 108 nci maddedeki (intihap 

Meclis âzası meyamndan yapılacağı gibi hariçten 
de icra olunabilir) fıkrasının tayyı ile maddenin 
diğer kısmının aynen kabulünü teklif ederim. 

Mardin 
Necib 

Riyasete 
Nahiye müdürü vilâyet şûrasınca, yahut ida

re heyetince üç kişi inha ve nahiye şûrasınca 
üçten biri intihabedilmek suretiyle intihap ve 
tâyin edilir. 

Bolu 
Tunalı Hilmi 

Riyasete 
Maddedeki (veya hariçten) kaydının tayyım 

teklif ederim. 
Bolu 

Tunalı Hilmi 

Riyaseti Celileye 
108 nci maddede mevcut müdür veya muavin

lerle heyeti idarenin şûraya dâhil bulunmıyan 
nahiye halkından da intihabolunur şeklindeki fık
ranın tayyım teklif ederim. 

19 . 10 . 1338 

Sinob 
Hakkı Hami 

' Riyaseti Celileye 
Nahiye müdürünün yalnız nahiye halkı ara

sından intihabedilmesi şartı mevcut muhtarları 
idame şekline müncer olacağından vazaifin 
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ehemmiyetine mebni, müdürlerin ehil ve münev
ver olmasını temin için, vilâyet veya kaza hal
kından olması kaydının tercihi ve şu kadar ki; 
nahiye içinde tesanüdü temin için müdürlüğe 
intihabedilen zat diğer nahiye halkından ise, 
intihabedildiği nahiyeye nakil ve kaydımekân 
etmeye mecbur olacağı kaydının ilâvesi lâzını-
gelir. Bu cihetin kabulünü teklif eyleriz. 

Adana 
Zekâi 

Riyaseti Celileye 
Verilen izahattan anlaşıldığı veçhile (108) 

nci maddenin fıkrai ahiresinin berveçhiâti tadi
lini teklif eylerim, intihabı reddolunmıyan mü
dür ve muavinlerin memuriyetleri vilâyet şûra
sınca tasdik ve kendilerine tebliğ olunur. 

Erzincan 
Emin 

RElS — Efendim, encümenin kabulü veçhile 
kabule mütaallik olan takrirler bunlardır. Di
ğerleri tadile mütaallik olan takrirlerdir. On
ları okutuyorum. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. 108 nci maddenin encü

menin teklifi veçhile reye vaz'mı teklif ederim. 
19 . X . 1338 f 

Van 
Hakkı 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. 108 nci maddenin encü

menin tadili veçhile kabulünü teklif ederim. 
18 Teşrinievvel 1338 

Karahisarı Sahib 
Mehmed Şükrü 

Riyaseti Celileye 
108 nci maddenin berveçhi zir tadilini teklif 

eylerim. 
Nahiye müdür ve muavinleri ve heyeti ida

re âzası iki sene müddetle nahiye şûrasınca 
âzası meyamndan intihabolunur. Nahiye mü
dür ve muavinlerinin hariçten de intihabı caiz
dir. 

Ertuğrul 
Mustafa Kemal 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Encümenin tadili veçhile 
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108 nei maddenin reye konulmasını teklif eyle
rim. 

Batımı 
Fevzi 

HAKKI B. (Van) — Efendim, encümenin 
tadil ettiği maddede hariçten tâbiri yoktur. 
Arkadaşlar, yalnış telâkki ettiler. Lütfen encü
menin tadil etmiş olduğu maddeyi tekrar oku
yunuz, ona göre.... 

REİS — Efendim, bir iki takrir daha var. 
Okunacak. 

Riyaseti Oelileye 
Nahiye Kanununun 108 nei maddesinin 

zirindeki kaymakamların nahiye müdürlerinin 
tasdiki memuriyetlerine ait kaydın lağvını tek
lif ederim. 

Kastamonu 
Abdülkadir Kemali 

Riyaseti Oelileye 
108 nei maddede; «Kaymakamın mütalâası 

ve» fıkrasının lağvını ve son fıkrasındaki «Kay
makamlıkça tasdik ve kendilerine tebliğ» fık
rasının «Encümeni vilâyetçe tasdik ve kayma
kamlıkça kendilerine tebliğ olunur» suretinde 
tadilini teklif eylerim. , 

Muş 
Abdülgani 

Riyaseti Oelileye 
108 nei maddenin nahiye müdür ve muavin

leri ve heyeti idare âzası iki sene müddetle na
hiye şûrasınca vilâyet şûrası halkından intihab-
'olunur, ilâhir suretinde tadilini teklif eylerim. 

19.. X . 1338 
Bolu 
Şükrü 

REİS — Efendim, beş altı takrirle de (Ha
riçten) kaydının tayyı teklif olunuyor. Hariç
ten kaydı zaten tayyediliyor. Yalnız bâzı fıkra
lar olduğu için onları bunlarla okuduk. Efen
dim, evvelemirde hariçten kelimesinin tayyını 
reyi âlinize vaz'ediyorum. (Zaten yoktur, sada-
ları) 

(Mardin Mebusu Necib Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Efendim, 
ufak bir zühul var. Arz edeyim. «Hariçten ke-
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limesi» yoktur. Yalnız, (Nahiye şûrasınca âzası 
meyanından veya nahiye halkından intihabolu-
nur.) 

HALİL İBRAHİM B. (Antalya) — Hariçten 
demek, nahiye şûrası haricinden demektir. 

REİS — Efendim, encümen tasrih ediyor. 
Encümen âzası meyanından veyahut nahiye hal
kından.... 

(O da hariçtendir, sesleri) Nahiye halkın
dan demek hariç midir? 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Nahiye 
halkından olsun; encümen ona da muvafakat 
ediyor. 

REİS — Hariçten veya şûra âzasından de
niliyor. Halbuki encümen, hariçten kaydı yok
tur, diyor. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — İzahata ve 
Meclisi Âlinin arzusuna nazaran nahiye halkın
dan kelimesi de kalkar. «Âzası meyanından inti-
habolunur» suretini encümen kabul ediyor. 

REİS — Efendini o halde, Mersin Ziya Be
yin takriri meseleyi halleder. Tun alı Hilmi Be
yin takriri o da halledilmiş oluyor. Hakkı Ha
mi Beyin de meselesi bitmiştir. Şu halde beş 
takrir bitti. Efendim. Hilmi Beyin bir' takriri 
vardır ki; fazla ahkâmı havidir. 

(Hilmi Beyin takriri tekrar okundu.) 
REİS — Efendim, bu takriri reyi âlinize 

vaz'ediyorum. Nazarı itibara alanlar lütfen el 
kaldırsın. Nazarı itibara alınmamıştır. -

EMtN B. (Erzincan) — Reis Beyefendi son 
fıkraya dair benim bir takririm vardır. Ma
fevk rütbece tasdik olunur, diyor. Biz onu vi
lâyet şûrası, dedik. Fakat .o takririm kaibul edil
diği takdirde, biz onu kabul ederiz. Ve büs
bütün tayyına iştirak ederiz. 

REİS — Efendim Abdülkadir Kemali Beyin 
takriri tekrar okunacak. Dinliyelim. 

(Abdülıkadir Kemali Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

(Kabul »adaları-) (Encümen de muvafakat 
ediyor sadaları) 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kaıstamonu) 
— Efendim burada kaymakamları mafevk raa-
'kam. olarak; gösteriyorlar. Kaymakamların va
zifesinin hak ve vazife olduğunu iddia ettiler. 
Eğer bu iddialarında musir iseler hak ve vazi
fe olmadığını iddia edeceğim. Ne ha'ktır ve ne 
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de vazifedir. Bendeniz ısrar ediyorum. Hiçbir 
salâhiyeti yoktur. Millet intiihabatmı tasdik sa
lâhiyeti yoktur. Hükümet memurlarının tasdik 
hakkı yoktur. 

MÜFlD Ef. (Kırşehir) — Bendeniz de işti
rak ediyorum. 

EEÎS — Efendim encümen de iştirak edi
yor. Binaenaleyh encümenin de kabul etmesi 
dolayısiyle ortada mesele yoktur. 

EMÎN Bey sizin takririniz de bitmiştir. 
(Maddeyi aynen reye vaz'ediniz sadaları) Efen
dim maddei musahhahayı okuyoruz : 

Madde 108. — Nahiye müdür ve muavinleri 
ve heyeti idare âzası iki sene müddetle nahiye 
şûrasınca âzası meyamndan veya nahiye halkın
dan intihabolunur. 

REÎS — Efendim şu okunan 108 nci mad
denin şekli musahhahım reyi âlinize vaz 'edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir efenlim. 

Yüz dokuzuncu maddeyi okuyoruz. 

MADDE 109. — Nahiye varidatı müsaido-
lan nahiyelerde müdürlere maaş verilebilir. 
Maaşın haddi âzamisi iki bin kuruştur. Encü
meni vilâyet bütçede mevzu müdür maaşım 
nahiye varidatına nazaran fazla gördüğü tak
dirde tenkis edebilir. Muavinler fahriyyen 
ifayı vazife ederler. 

REÎS — Efendim yüz dokuzuncu madde 
hakkında söz istiyen var mı? (Encümen iza
hat versin sesleri.) 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ AHMED HÎLMÎ B. (Kayseri) — 
Efendim, bu maddede ufak bir tadilimiz var
dır. Burada «nahiye varidatı müsaidolursa» 
kaydı vardır. Biz bu kaydı kaldırdık. «Nahi
yelerde müdürlere maaş veya ücret» verilir. 
(Ne demek ücret? sadaları) Sonra maaşın 
haddi âzami iki bin kuruştur. Biz bu kaydı 
da kaldırdık. Vilâyet şûrası veya heyeti ida
resi bütçede mevzu olan parayı nahiye vari
datına nazaran fazla gördüğü takclide ten
kis edebilir. Şimdi burada bir defa muavinler 
fahriyyen ifayı vazife ederler. Binaenaleyh maaş 
iki bin kuruştan fazla olmıyacak. Encüme
niniz bu kaydı da kaldırdı. Nahiye şûrası, 
müdür maaşlarını tâyin edecek. Vilâyet şûrası 
fazla görürse tenkis edilecek, sonra, ücret 
vermek; bâzı yerlerde zaten para yok. Nahiye 
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müdürleri az - çok heyeti ihtiyariyelerin biraz 
fevkmdedir. Malûmuâliniz, bu lâyihai kanu-
niyeyi Köy Kanunu namı altında Hükümet 
teklif etmişti. Sonra bu, Nahiye Kanununa in-
kilâbetti. Bu öyle bir vaziyettedir ki şayet siz 
sabit bir maaş koyarsanız belki nahiye o pa
rayı veremiyecek ve belki de bütçesine aynen 
ücret olmak üzere, bir şey koyacaktır. Bina
enaleyh biz. bunu koymakta mahzur görme
dik. Aşağı - yukarı eski ananeyi muhafaza et
mek için ücret tâbirini ilâve ettik. Mamafih 
yine esas maaştır. Arzu buyurrusanız her iki
sini bırakırsınız, arzu ederseniz birisini kal
dırır; yanlız maaşı bırakırsınız. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Müdür muavinleri 
muhtaran mevkiine mi gelecektir? 

MAZBATA MUHARRİRİ AHMED HlLMl 
B. — Değil, fakat onun biraz fevkindedir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bunlar muhtarın bir
az fevkinde olduklarına nazaran vazifeleri nedir 

MAZBATA MUHARRİRİ AHMED HİLMİ 
B. — Yine o muhtarın vazifesini görecektir. Şu
nu kabul etmeliyiz ki, kanun çıkarmakla, yal
dızlı maddeler koymakla köylerin derhal şekli 
içtimailerini değiştiremezsiniz. Bugün bir 
köyden veyahut birkaç köyden ibaret olacak bir 
nahiye de biraz köydür. Aşağı - yukarı köyün 
biraz fevkindedir, Vilâyet Şûrası, nahiye Şû
rası dediğimiz zamanda onlar muhtarın fevkine 
çıkacaktır. Aşağı - yukarı biz, yine eski anana-
tımıza göre köylerimizin vaziyeti içtimaiyesine 
göre bir nahiye kabul edeceğiz. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Müdür ve muavinlerin 
vazifesi aşağı - yukarı şimdiki muhtarların bir
az fevkinde olacaktır. Aynı zamanda «muavin
ler fahriyen ifayı vazife edecektir» diyorsunuz. 
Bendeniz katiyen böyle bir adanı* göremem ki, 
fahriyen hizmet etsin, koca bir köyün umurunu 
üzerine alsın. 'Buna imkân yoktur. Muhtaran 
bugün her hane başından, yerine göre, mevkiine 
göre köylüden bir kile arpa, iki kile buğday 
alıyor. Bu meydanda bir hakikat. Sonra «mua
vinler burada fahriyen ifayı vazife edecektir.» 
Diyorsunuz; bunun imkânı yoktur. 

HALİL İBRAHİM B. (Antalya) — Efen
dim, bendeniz birinci fıkradaki maaş meselesine 
dokunacağım. Yani nahiye müdürleri mademki 
intihabolunuyor, artık memur sınıfından çık
mıştır. Nahiye müdürü bulunduğu müddetçe 
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muayyen bir miktarda ücret alır. Şu halde ma- ] 
aş kelimesinin tayyını teklif ediyorum. Sonra 
bir de tâyin edilen maaş miktarının encümeni 
vilâyetin itirazı üzerine tenzili filân... Burada 
bunun yeri olmasa gerektir. Çünkü biz mademki 
kanunen maaşı iki bm kuruş olarak haddi âza
misini kabul etmişizdir. Artık encümeni livanın 
müdürün maaşatma itirazı olmamalıdır. 

EMÎN B. (Erzincan) — O kalkmıştır. 
HALİL İBRAHİM B. (Antalya) — Öyle 

mi?.. Yani bendeniz müdürün maaşına veyahut 
alacağı ücretine ve salâhiyetine dair itiraz ede
ceğim. Çünkü encümeni liva, nahiye Şûrası ma
demki, kendi varidatını ve bütçesini kendi yapı
yor, şüphesiz ki, kendi intihabedeceği müdürün 
şahsına münhasır olmak üzere bir maaş tahsis 
eder ve onlar kaani olurlar ki müdür intihab-
ettikleri kimse ancak bu maaşla idare ve istih
dam olunabilir. Madun makamın, mafevk ma
kamın tahtı tehdidinde bırakılması taraftarı ol
madığım için encümeni livanın da müdürün ma
aşını tenzil etmesine taraftar değilim. Çünkü 
olabilir ki encümeni livanın içerisinde birkaç 
şahıs o müdürün maaşını tenzil etmeye taraftar 
olacak olurlarsa o müdürün istifa etmek ihti
mali çoktur. Halbuki nahiye halkı da en ziyade 
onun müdür olmasını isterler. Onun için onun 
maaşı tenzil edilirse o müdür istifa eder, gider. 
Binaenaleyh maaşın haddi kanunisi âzami ola
rak burada tâyin edilmeli. Bu âzami had taay
yün ettikten sonra, encümeni vilâyet buna do-
kunmamalıdır. Bendenizin fikrim bundan iba
rettir. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Yüz 
dokuzuncu maddede «Nahiye müdürlerine âzami 
olarak iki bin kuruş maaş verilir.» diyor. Hal
buki bu varidat nereden alınabilecektir? Bende
niz varidat meselesi mevzuu müzakere olduktan 
sonra bu maddenin müzakeresini teklif ediyo
rum. Yoksa şimdiden olmaz ve bunun için bir 
takrir veriyorum. 

ABDÜLKADÎR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Efendim 109 ncu maddenin yukarı kısmında 
nahiye müdürüne verilecek maaş zikredilirken 
aşağı kısımda nahiye müdür muavini - ki müdü
rün gaybubetinde ona aidolan bütün vazaifle 
mükelleftir - Halbuki onun fahrî olarak iş göre
ceği zikrediliyor ve bu bir garibe teşkil ediyor. 
Çünkü nahiye müdürünün muavini olması ve 
esnayı intihapta okuryazar kimsenin bulunma- | 
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ması ihtimali karşısında, bir muavine ihtiyaeol-
duğu noktai nazarından konduğu anlaşılıyor. 
Halbuki biz müdüre maaş veriyoruz. Muavine 
vermiyoruz. Efendiler bundan çıkacak netice, 
meselâ Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâ
leti sulfato tevzi etmek üzere her tarafa sul-
fato gönderecektir. Netice bu sulfatonun nahiye 
müdür muavini tanesini beşer kuruşa satması 
suretinde tecelli edecektir. Buna bizzat bende
niz kaymakam olduğum zaman tesadüf ettim. 
Hükümet meccanen sulfato tevzi edilmek üzere 
taşraya göndermiş, orada muavin, tahrirat kâ
tibi sulfatolarm tanesini beş kuruşa satmak su
retiyle icrayı ticaret etmiş. Onun için muavine 
ihtiyaç varsa,, mutlaka onun da maaşı olması 
lâzımgelir. 

Sonra Nebil Efendinin mütalâatma bendeniz 
de tamamiyle iştirak ederim. Masarifat kısmı 
müzakere edildikten sonra bu maaş meselesi hak
kında müzakere cereyan etsin. Bir kanaati tam-
me hâsıl olsun, tesbit edilsin. Ondan sonra bu 
müzakere edilsin. Aksi takdirde üç bin, iki bin, 
bin beş .yüz, bin kuruş demek veyahut ücret koy
mak ve nahiye kendi kendine müdür ve muavini
ne maaş verir demek doğru değildir. Aşağıda va
ridat ve masarifat kısmını tesbit ettikten sonra bu 
maddeyi ayrıca yeniden müzakere etmek mecbu
riyetindeyiz ve kanaatim bundan ibarettir. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Efendiler bi
zim memleketimizde nahiye teşekkül etmesi için 
bir yerin nüfusunu nazarı itibara almalıdır. 
Memleketimizin nüfusu o kadar serpilmiş ve ikti-
saden de o derece düşkün bir haldedir ki, burada 
mütaaddit kimselere vereceğimiz maaşatı nazarı 
dikkate alacak olursak bendenizce nahiye teşekkül 
ettirilemiyecektir. Bunu uzunuzadıya tetkik et
mek lâzımdır. Bu nahiye maaşatı meselesinde o 
kadar şeyler yapıyoruz ki, bu para nereden gele
cektir? Ben bilmiyorum. 

Bizim memleketimizde pek çok insanlar var
dır ki; nahiye şûrasına gelir. Orada müdür inti-
habolunduğu zaman bunu fahriyyen yapar. Bu 
nahiyeleri teşkil etmek istiyorsanız müdür, mü
dür muavinine ve diğer imam ve sair kimselere 
maaş vermekten sarfınazar etmeliyiz. Yalnız mu
allim maaş alsın. Onlardan gayrı kimseler fahriy
yen ifayı vazife etsin. Başka suretle para bulamı-
yacaksımz ve yarın da göreceksiniz ki, bu nahiye-' 
leri teşkil edemiyeceksiniz. Binaenaleyh bendeniz 
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burada nahiye müdürlerine maaş verilmemesi ta- I 
raftarıyım. Hiç olmazsa beş sene için olsun fahrî 
hizmet etsinler. (Hayır, olamam sesleri) 

HAKKI HAMI B. (Siııob) — Efendim ben
deniz bu kanunun halka nâf i olsun için, halk bun
dan istifade etsin için yapıldığına kaaniim. Bina
enaleyh halk üzerinde uğraşacak, çalışacak varsa 
o da nahiye müdürü ile muavinidir ve şimdiye 
kadar belediyelerde ve sairelerde olduğu gibi bir
çok yerlerdeki tecrübeden, eğer ibret almadan yi
ne müdür ve muavinleri parasız, pulsuz çalışıp 
memleketi ihya edecektir derseniz; maalesef hâlâ 
bizim o gözümüzün önünde bulunan hâdisattan 
ibret almamış olduğumuza, henüz istifade etme
miş olduğumuza kaani olacağım. Sonra efendiler 
bugün köylerde heyeti ihtiyariye niçin bihakkin 
ifayı hizmet edemiyorlar? Dikkat ederseniz köyde 
cidden köyün her suretle en ziyade muhabbetini 
kazanmış, köyde bihakkin halka iyilik yapabile
cek bir adamı muhtar yapmazlar. Belki .jandar
manın hakaretine, tahsildarın, polisin bilmem Me
şine tahammül edebilecek kimseye ve ben çok yer
de gördüm ve birçok yerler dolaştım, defi belâ 
kabilinden «Aman şunu al, şu muhtarlığı yap!» 
derler. Ondan sonra ona muhtar derler. Halbuki 
dikkat ederseniz o muhtar maalesef o köyün en 
büyük adamı olması lâzımgelirken bakarsınız 
orada şuna ve buna hizmet eder. Rica ederim, 
şimdi de memleketi eski halde mi bırakmak isti
yorsunuz? Eğer öyle bırakmak istiyorsanız bu 
Nahiye Kanununa lüzum yoktur. | 

MUSTAFA B. (Kozan),,— Maaş vermeyin. 
HAKKI HAMI B. (Sinob) — Sonra efendi

ler maaş için söylüyorum. , I 
MUSTAFA B. (Kozan) — Rica ederim, pa- 1 

ra hizmet mukabili değildir. I 
HAKKI HAMI B. (Sinob) — Buyurun efen

dim, gidiniz köye. Siz fahriyyen o vazifeyi yapınız. 
Bunu bu sırada yapmak ne kadar müşkülse tat- 1 
bik etmek de o kadar müşküldür. Yani bendeniz 
tamamen köylünün ruhuna vâkıf olarak söylüyo- 1 
ram. Yoksa kitapta okumakla söylemiyorum. 1 
(Handeler) Sonra efendiler; emin olunuz bugün 1 
sizin veremez dediğiniz parayı zavallı halk ka
nunen icbar edilmediği halde vermektedir ve ben 
şahidi oldum. Kahve parası, şeker parası gelen 
memurun, jandarmanın, tahsildarın hayvan yem 
parasını, saman parasını veriyor. Köyle alâkadar 
olan zevattan bunu bilmiyen yoktur. Hepsinden 
onar kuruş, on beşer kuruş, yirmişer kuruş, elli- I 
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şer kuruş, birer lira alıyorlar. Defterleri tetkik 
ederseniz görürsünüz ki, köylü tekâlifi Devletten 
ziyade muhtara arpa, saman parası veriyor, işte 
efendiler, müdüre vereceğiniz para, arpa, saman 
parasıdır. Bundan sonra bir jandarmanın, bir 
memurun arpamı, samanımı getir diyemiyecek bir 
surette köyün üzerine bir adam koymak istiyor
sanız; mutlaka onun ihtiyacını düşüneceksiniz. 
Yoksa yine defi belâ kabilinden bir adama vere-
cekseniz; rica ederim, bu kanuna lüzum yoktur ve 
buna sarf edilen emeklere acırım. Onun için mad-
dei kanuniye hiçbir suretle, maksadı temin etmez. 
Bendeniz diyorum ki; arkadaşların dediği gibi 
maaş olarak 2 000 kuruş, 1 000 kuruş veya beş 
yüz kuruş vereceksin denmez, onu mahalli tâyin 
eder, bu o mahallin varidatına, o mahalde yaşa
yanların servetine göre tâyin edilmelidir. Bina
enaleyh bunu da takdir edecek o mahal ahalisidir. 
Bu gibi kanunlarda 2 000 kuruş veya beş yüz ku
ruş maaş verilir diye tahdidedilmemelidir. O ma
hallin vaziyeti onu kararlaştırır; belki 100 kuruş. 
verecek yer vardır, ve belki meecanen çalışacak 
yerler vardır. Onu ahali kendisi tâyin eder. Bizim 
yapacağımız yalnız nahiye müdür ve muavinine 
nahiye varidatı nispetinde maaş verilir, deriz. 
Eğer varidatı yüz bin lira olursa tabiî bin lira 
versin, rica ederim. Bir nahiyenin varidatı 100 
kuruş tutarsa müdüre 500 kuruş verebilir mi? 
Bittabi veremez. Şu halde onu köy ahalisi ken
di tâyin eder. Bendeniz de maddenin bu tarzda 
kabulünü teklif ediyorum. 

REÎS — Efendim, müzakerenin kifayeti 
hakkında takrir var. Dokuz arkadaşımızın da 
sözü var. Evvelâ yüz dokuzuncu maddenin mü
zakeresini kâfi görenler lütfen el kaldırsın. 
Müzakere kâfi görüldü. 

Riyaseti Celileye 
Müzakerenin kifayetine karar verilmesini 

teklif ederim. 
Karahisarı Sahib 

Nebil 

Riyaseti Celileye 
109 ncu maddenin berveçhi zir tadilen ka

bulünü teklif ederim. 

Madde 109. — Nahiye müdür ve muavinle
rine nahiyenin varidatı nispetinde maaş verilir. 

Sinob 
Hakkı Hami 
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Riyaseti Celileye 

109 ncu maddenin berveçhi âti tadilini tek
lif eylerim. 

Nahiye müdürleriyle muavinlerinin maaş
ları bütçeleri nispetinde nahiye şûralarmea tak
dir olunur. 

Bayezid 
Atıf 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. 109 ncu maddedeki maaş 

ibaresinden sonra «veya ücret» tâbiri teklif ede
rim. 
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Van 

Hakkı 

Riyaseti Celileye 
109 ncu maddenin berveçhi zir tadilini tek

lif ederim. 
Gazianteb 

Yasin 

Madde 109. — Müdürlere nahiye şûra heye
tince münasip miktar maaş verilir. Encümeni 
vilâyet fazla görürse tenkis edebilir. Muavin
ler fahriyen ifayı vazife ederler. 

Riyaseti Celileye 
Nevahi Kanununun 109 ncu maddesinin ber

veçhi zir tadilini teklif ederim. 
İçel 
Ali 

MADDE 109. — Nahiye müdür ve muavin
lerine verilecek maaş nahiye şûrasmca takdir 
ve" tâyin olunur. 

Riyaseti Celileye 
109 ncu maddenin berveçhi âti surette tadi-

len kabulünü teklif ederim. 
Madde 109. — Nahiye müdür ve muavinle

rine nahiye şûrasmca iki bin kuruşu tecavüz et
memek üzere maaş ve ücret verilebilir. Vilâyet 
şûrası ve heyeti idaresi müdür ve muavin maaş 
ve ücretini nahiye varidatına nazaran; fazla 
gördüğü takdirde tenkis edebilir. 

Karahisarı Sahib 
Mehmed Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Nahiyelerde müdürlere maaş veya ücret ve

rilebilir. Şu kadar ki, bu maaş veya ücret ııa-
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I hiye varidatının yüzde onunu tecavüz edemez. 

Şeklinde tadilini teklif eylerim. 
Kırşehir 
Müfid 

MÜFİD E l (Kırşehir) — Bu mesele hak
kındaki takririmi biraz izah edeceğim. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Maaş olur
sa muamele başkadır, ücret olursa yine başka
dır. Maaş denildiği zaman, Hükümet memura 
gibi tevkifata tâbi olmak lâzımgelir. Ücret kon
malı ki, tevkif ata tâbi olmasın. Binaenaleyh, üc
ret olmalıdır ve maddeyi o suretle tashih etmek 
lâzımgelir. 

REİS — Efendim, Nebil Efendinin bir tak
riri var. 

I Riyaseti Celileye 
109 ncu maddenin nahiye varidatının tâyi

ninden sonra müzakeresini teklif ederim. 
I Karahisarı Sahib 

Nebil 

REÎS — Bu tehiri müzakere hakkında ısrar 
ediyor musunuz ? 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Evet ısrar 
ediyorum. 

REİS — Efendim Nebil Efendi takririn-
I de «Masarife mütaallik mevad Muvazenei Mali

ye Eneümenindedir. Bu, tetkik edilmeden bu 
I madde müzakere edilemez»; bunu beyan ediyor. 
I (Varidatla alâkası yoktur sesleri) 

YASİN B. (Gazianteb) — Birçok takrir var, 
ki bu maddede miktarı maaşın tesbit edilmeme
sini teklif ediyor, onun için varidat kısmının 

I müzakeresine kadar beklemek doğru değildir. 
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 

I — Tehirine bir sebep yoktur. 
REİS — Efendim Nebil Efendinin teklifini 

I .reyi âlinize vaz'ediyorum. Varidat kısmının 
Muvazenei Maliye Encümeninde tetkikinden 
sonra müzakeresini teklif ediyor. Kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmedi. Efen-

I dim encümenin teklifi ile diğer teklifler arasın
da pek büyük fark yoktur. Yalnız Hoca Efen
dinin takririnde biraz fark vardır. 

(Hakkı Hami Beyin takriri tekrar okundu.) 
ATIF B. (Bayezid) — Reis Bey bendenizin 

takririnde (Nahiye şûrasiyle) tâbiri vardır. Yal
nız bunda fark vardır. Benim takririmi okutu-

I nuz. 
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REİS — Efendim «Nahiye müdürleriyle mu- | 

ayinlerinin maaşı bütçeleri nispetinde nahiye 
şûralarmca takdir edilir» deniyor. (Evet sesleri) I 

ESAD B. (Lâzistan) — Efendim müdürün 
gaybubetinde muavin müdüre vekâlet eder. 
Onun için muavinin vazifesi olmadığı için maaş 
tahsisi doğru değildir. 

REÎS — Efendim Encümenin noktai nazarı
nı arz edeceğim. Ondan sonra reyi âlinize arz I 
edeceğim. Buyuruyorlar ki ; muavinlerin vazife
si yoktur. Müdürlerin gaybubetinde, vazife gör- I 
melerinden ibarettir. Muavinler için maaş talisi- I 
sine hacet yoktur. Muavinler kaydı bulunmasın, 
deniyor. (Kabul sesleri) 

HAKKİ HAMİ B. (Binöb) — Rica ederim, 
nahiyenin vazaifinde kazaya taallûk eden hueıı-
sat var ki, o gelecek. Kim demiş ki muavinin va
zifesi yoktur, kim demiş başıboş gezecektir? (Yok
tur sesleri) Takririmden vazgeçiyorum. I 

REİS — Efendim Atıf Beyin takririnde «Na
hiye müdürleriyle muavinlerinin maaşı bütçeleri I 
nispetinde nahiye şûralarmca takdir edilir» de- I 
niyor. 

Atıf Beyin bu takririni kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim Hakkı Hami Beyin takriri de zalen 
bu mealdedir. Binaenaleyh diğerlerine hacet kal- I 
madı. 

AİÜPİJ) Ef. (Kırşehir) — Efendim bendeniz 
takdim etmiş olduğum takrirle Hakkı Hami Be
yin takdim edip kabul edilmiş olan takriri bey
ninde bir fark yoktur. Yalnız bir farkı vardır ki; 
şûra heyeti müdür veya muavinlerine verilecek ma- I 
aşı kendisi tâyin eder. Ama kocasını tâyin huşu- I 
sunda bir kız serbest bırakılırsa, ya davulcuya 
veya zurnacıya varır darbımeseli gibi buna bir I 
haddi mâkul ve meşru verilmelidir. 

ATIF B. (Bayezid)— Kime veriyorsunuz? 
MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Efendim rica ede

rim sözümü kesmeyiniz. Bendeniz öyle biliyorum 
ki, belediyeler varidatının humsunu memurin ma- I 
aşma hasretsin diye bir kanun vardı. Bu evvelce I 
böyle idi. Bugün masarifi fevkalâde namı altın- I 
da belediyeler maaşları tahsisata kalbetmiştir. 
Sokaklarda bir iş yapamıyorlar. Binaenaleyh va- I 
ridatm yüzde nispetinde bir miktarı kabul buyu- I 
pulsun ve şûra ona göre bir maaş koysun. Mesele- I 
nin birisi budur. I 
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İkinci derecede mâruzâtım; efendim madde

nin fıkrai ahiresine nazarı dikkâtinizi celbede-
rim. Maddenin fıkrai ahiresinde nahiye şûrası ta
rafından bütçeye konulan müdür veya muavinle
rine verilecek maaşı, vilâyet şûrası fazla görecek 
olursa bunu tenkis veya tasdik edecekmiş. O hal
de ne oldu nahiyelerin muhtariyeti? Bugün elimiz
de bir meclisi umumii vilâyet var. O bütçesini 
Dahiliyeye gönderir. Dahiliye de; sen şu masrafı 
şuraya koymamışsın, binaenaleyh bunu buraya 
koyacaksın, diyerek tasdik etmez iade eder ve ye
niden cebirle masraf konur. Binaenaleyh madde
nin altındaki fıkra itibariyle nahiye şûrasına hiç 
salâhiyet verdiğiniz yoktur. Vilâyet şûrasına gi
decek, vilâyet şûrası isterse kabul edecek, isterae 
tasdik etmiyecek. (Fıkra kalmadı, j^abul edildi 
sesleri) Efendim maaş fıkrasıdır, kabul edilen 
fıkra. Rica ederim o takriri bir madde olarak. . 

ATIF B. (Bayezid) — Bu madde bir fıkra
dır. 

MÜFİD Ef. (Devamla) — Rica ederim biraz 
müsaade et. Efendimiz iyi anlamış, fakat benim 
süratiintikalim yok anlıyamadım. (Estağfurul
lah sesleri) Eğer bu altındaki fıkrayı kaldırıp 
da bir madde yapılırsa aramızda ihtilâf kalmı
yor. Binaenaleyh varidatın uşrü nispetinde, 
her ne ise bir miktar tâyin olunsun. Efendiler 
batkınız misal göstereyim. Bu kanun çıktığı za
man Ankara kasabası nahiye olacak. Burada 
bir belediye reisi kalmıyaeak. Buraya bir be
lediye reisi tâyin edilmiyecek, 'bir nahiye mü
dürü olacak, nahiye müdürüne verilecek maaşı 
binde iki, binde şu kadar diye versek, burada 
idare edip oturamaz. Buna yüz lira maaş ver
sek o da israf olur. Onun için varidatı nispe
tinde nahiye müdürlerinle maaş vermeyi kabul 
edersek mesele halledilir. Varidatın üşründen 
aşağı olabilir. Falkat yukarı maaş verilemez 
deniyor. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim Ho
ca Efendinin buyurdukları gayet varittir. Fa
kat aşağıda malî bir fasıl vardır. Bu cihet o 
fasla umumi ve alelıtlak bir surette ithal edili
yor. Burada bu mevzuuibaıhsolamaz. Bunun 
buraya konması katiyen caiz değildir. 

REİS — Efendim kalbul edilen bir takrir var- . 
dır. Müfid Efenıdi de takririnde; maaşın mik
tarı varidatın yüzde *onunu tecavüz etmemek 
hususunu teklif ediyor. 
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ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bir maddei münferide 1 

oluyor. Çünkü ayrıca rica da vardır. 
r I 

REİS — Efendim maddenin son şeklini oku
yoruz : 

MADDE 109. — Nahiye müdürleriyle mua
vinlerinin maaşları bütçeleri nispetinde nahiye 
şûra'larınca tâyin (kılınır. 

REÎS — Maddeyi reyi âlinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. I 

MADDE 110. — Mütaaddit köylerden mü
rekkep nevahinin merkezden maada 'köylerin
de birer müdürvekili bulunur ve bunlar îköy I 
dâlhilinde müdür namına ifayı hizmet ederler. 
Müdürvökillerindn intihabı müdür muavinleri
nin intihabı gibidir. Ve fahriyen ifayı hizmet I 
ederler. I 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim bir 
defa bu maddenin ikinci fıkrası yukarıki mad
de ile tayyedilmiştir. Yalnız birinci fıkrasında 
«Mütaaddit köylerden mürekkep nevahinin 
merkezden maada köylerinde 'birer müdürvekili I 
bulunur.» diyor. Ve «Bunlar köy dâlhilinde mü
dür namına ifayı hizmet; ederler.» diyor. Bu I 
hiç doğru değildir. O vakit farzediniz ki ; bir I 
nahiye ilki üç köyden mürekkep, bu köyler- I 
den her birisi ayrı ayrı hareket edecek ve bun- I 
larm arasında fevkalâde muhalefet husule ge
lecektir. Sonra bunları halletmek bir mesele 
olacaktır. Halbuki müdür ve müdür muavini I 
ve bir de heyeti idare tefrik edildiğine nazaran I 
diğerleri şüphesiz ıköyün aksamı sairesinde ifa- I 
yi vazife ederler. Oralarda birer münasebetsiz- I 
lik olursa Hükümeti haberdar eder. Zaten Hü
kümeti herkes haberdar eder. O, vazifesini icra I 
eder. Esasen bunun ikinci fıkrası gitmiştir. Bi- I 
rinci fıkrasının da tayyını teklif ediyorum. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Bu madde ha'kkında bendeniz de Hakkı Ha- I 
mi Bey biraderimizin fikrine iştiralk ederim. 
Çünkü bu madde nahiyede lâz imgelen inzıba- I 
tm tesisine ve idarenin vahdetine mâni teşkil 
edecektir. Tabiîdir ki nahiye üç dört köyden 
teşekkül etmişse, onun nahiye müdürü o hudut I 
dâhilinde inzibatı teminle mükelleftir. O nahi- I 
ye müdürünün yerine o köylerden bir kimseyi | 

- 44 

. 1338 O : 2 
oraya nahiye müdürü diye koyacak olursak o 
vakit emri idare bir kazadan değil muhtelif ka
zalardan çıkacak ve biri diğerine karşı da sa
lâhiyet meselesini tevlidedece'ktir ve bunun 
tanzimi de çok müşkül olacaktır. Onun için ben
deni zbunun tayymı teklif ediyorum. 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — 
Efendim, encümenin kanaatinee bu maddenin 
kalmasına lüzum vardır. Çünkü malûmuâliniz, 
nahiye bir veya birkaç 'köyden mürekkeptir de
niyor. Şayet nahiye bir köyden ibaretse esasen 
ne ona lüzum vardır; ne de orada ifayı vazife 
edecek nahiye müdürve'kiline lüzum vardır. 
Fakat birkaç köyden ibaret bulunduğu tak
dirde, tabiî nahiye müdürünün bulunmadığı 
yerlerde onun namına ifayı vazife edecek bir 
müdürv ekiline ihtiyar vardır. (Muhtarlar var 
sesleri) Tamam, işte o muhtar dediğiniz mü-
dürvekilidir, muhtar ismi 'kalkıyor, müdürve
kili oluyor. Binaenaleyh her halde bu maddeye 
lüzum vardır. Çünkü nahiye müdürü her yerde 
bittabi ispatı vücudedemez. Bulunmadığı za
manlarda onun namına ifayı vazife edecek <mü-
dürvekiline ihtiyaç vardır. Sonra onun ifa ede
ceği vazife o kadar mühimdir ki; esasen köy
lerin yekdiğerine olan mesafesi itibariyle nahi
yelerin teşkilinden sonra kurbiyeti olacak, mü
nasebeti mevkiiyesi olacak yerlerde ifayı vazife 
edecektir. Fakat olabilir ki iki saat mesafesin
de olan bir köyden bir nahiye müdürü gelince
ye kadar oradaiki her hangi bir vazifeyi müdür 
namına ifa etmek lâzımgeldiği için, onun na
mına ifayı vazife edecek bir muavinin şu ka
nunda bulunması lâzımdır. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Muhtar
lık esası ve heyeti kalıyor mu efendim? 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — 
Kalmıyor. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Ha, o halde 
memleket yıkılıyor demek. Söz istiyorum. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Bu müdür-
vekillerine maaş verilecek midir ve maaş.ve
rilmek istenildiği takdirde nahiyenin varidatı 
buna kifayet edecek midir? Kifayet etmediği 
takdirde maaşsız olarak meydana getirilecek 
muhtarların zararı encümence nazarı dikkate 
alınmış mıdır? 
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DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MU- J 

HARRÎRİ AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — 
Bunu şûraya bırakıyoruz. Şûra o nahiyenin 
vaziyetine göre icabederse maaş verecektir. 
İcabetmezse vermiyecektir. Şimdiden bizim 
yapacağımız kanunlar, meseleyi halledecektir. 
Bu kanunun meydana getirdiği şahsiyeti mâ
neviye olan nahiye şûrası buyurduğunuz sua 
lin cevabını verecektir. İcabediyorsa maaş 
tahsis edecek, icabetmezse vermiyecektir. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Bendeniz di
yorum ki; fahriyen olduğuna göre, bunların 
halka,ika edecekleri zararı düşünün. Bir adam 
meccanen çalışır mı! 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Bir mü-
dürvekili var, bir de onun muavini vardır. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Bilemem 
kaymakamlığım zamanında muhtar arkadaş
larıma istinaden, Cenabı Hakkın inayetiyle 
mazhar olduğum muvaffakiyetlerin bıraktığı 
tatlı hâtıralar dolayısiyle midir nedir on 
lara karşı pek çok merbutum. Arkadaşlar bu 
memleketten muhtarlığı kaldırıyorsak bu mem
leketi tutan temeli yıkıyoruz demektir. 

CELÂL B. (Ganc) — Kaldırılıyor demedi 
ki.. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Kaldırılı
yor dedi efendim. Evvelemirde tasavvur bu
yurunuz ,- bu memlekette teşekkül edecek na
hiyeler, birer köyden ibaret olmak üzere te
şekkül edecek nahiyelerden pek çok olacak
tır. Yani mürekkep nahiyeler daha çok ola
caktır. Birincisi zaruridir. Çünkü Siverek'e 
doğru gidiniz, günlerce gidiniz. Geçen paşayı 
istikbale doğru giderken, kaç köy gördük. 
Bir kere nazar ediniz. Bu köyler müstakil na
hiye olacak. Bu bir.. İkincisi; bizim Bolu 
taraflarında ve sair bâzı yerlerimizde - Cena
bı Hak cümlelerimize nasibetsin, sık sık köy
ler var. Bu köyler sık olmak itibariyle yine bir
leşecekler, birer nahiye teşkil edecekler. Şu 
halde bu memlekette - emin olunuz - yüzde dok
san dokuz mürekkep nahiye bulacaksınız. Şimdi 
efendim; bir de aksi taraflar, Siverek tarafları 
vardır; o taraflar tamamiyle yalnız olacaktır 
Şimdi yalnız bu iyi taraflarda, sık olan taraflar
da mademki, mürekkep nahiyeler çok olacak
tır; ben tasavvur ediyorum, vasatisi beş köyden 
ibaret olacaktır; 2 - 3 değil.. Dörde bile inemem. 
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Âlâ, beş köyü bir nahiye olarak alıyorum. Efen
diler, yukarda bir madde geçti, maatteessüf ora
da halkçılığın, mahallî idarenin üssülesası olan 
teklifimi reddettiniz. Neydi o !.. Her köy ma
hallinin hukukuna; arazisine ve sairesine malik
tir. Binaenaleyh her köyün mutlak surette ken
dinden intihabetnıesini kabul ediniz dedim. Ret 
buyurdunuz; kabul etmediniz. Arkadaşlar, de
diniz ki; meselâ beş köylük bir nahiyeden, nere
den intihabedilirse edilsin, bu beş köyün, yani 
nahiyenin beş âzası bir köyden intihabedilecek-
tir ve bütün bir köyden beş âza çıktığını farz 
edelim. Bunun beşi de birden, benim köyümden 
intihabolunacaktır diyecek. Ben büsbütün nüfu
zumu sarf etmişim, muvaffak olmuşum. Şimdi 
buna karşı, diğer dört köy, âzasız, veldlsiz kalmış. 
Ne diyeceksiniz? Şimdi arkadaşlar; bu dört kö
ye bu var, en büyük zengin olan benim köyüme, 
en büyük zengin olan bu zavallı köye vekil yok. 
Kimi yapacaksınız? Bu noktai nazardan bir kere 
çürüktür. 

YASİN B. (Gazianteb) — Heyeti idare var
dır. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Hangi heyeti 
idare? Heyeti idare benim köyümden değildir. 
Eğer ben, kendi işime bakmazsam, siz benim 
idar!ei mahalliye denilen, üssülesası Teşkilâtı 
Esasiye Kanunu ile tesbit edilen hukukumu na
sıl olur da temin edebilirsiniz? Efendiler, idareı 
mahalliye meselesi en mühim bir meseledir. Bu 
Meclisin ruhudur, bu Meclisi Âlinin ruhunun 
ruhudur. Eğer idarei mahalliyeye, yani ademi-
merkeziyete doğrudan doğruya kalbimizi, ruhu
muzu raptetmezsek mesele tamamiyle havai olur. 
Şu halde arkadaşlar evvelemirde mahallin hu
kuk ve salâhiyeti görüşülmelidir ve mahallin hu
kuk ve salâhiyeti düşünülmek itibariyle, her köy
de her halde bir heyeti idare bulunmalıdır. Hat
tâ bir muhtarlık heyeti bulunmalıdır. O muhtar
lık heyetlerini kaldırırsak, tanzimatın - şimdi bu
raya dikkat buyurunuz efendiler - şimdiye ka
dar bu memlökete iras ettiği bitmez, tükenmez 
zararlarına mukabil bir iyiliği olan şu teşkilâ
tı kaybetmiş oluruz. Efendiler bu üssülesası 
teşkil eden, bu temel taşını atan Tanzimatı 
Hayriye değildir. Yine bu, Türklüğün ananatı-
dır. Türk tarihini mütalâa buyuranlar pök iyi 
bilirler ki; Türk idaresinde 'bir boy teşkilâtı 
vardır. Meclisi Meclise, Meclisi Meclise rapte-

— 45 
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dilmiş boyuna gider. İşte efendiler muhtarlık 
heyetinin teşkili, yine Türkün kendi ruhuna 
mutabık olan bir ananeden doğmuştur. Tanzi-
matı Hayriye, onu bilerek yapmıştır. (Bravo 
sesleri) Şimdi sununla ispat ederim ki her şey 
yıkıldı, her şey Ibu memlekete muzır oldu. Yal
nız muhtarlık ve muhtarlıktır ki Tanzimatı 
Hayriden beri bu memlekete dehşetli hizmet 
etmiştir. O muhtarlar sayesindedir ki bu zafer 
kazanılmıştır. 

EMİN İB. (Erzincan) — Rei-. Bey sadet de
ğil bu. Maddede muhtarlık meselesinden bahse
dilmiyor ki. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Maalesef 
Emin Bey arkadaşımız idare memuru olduğu 
halde maddenin ru'hunu kavrıyamamışlar. 
Efendiler fben bu kanunu okuduğumdan, yani 
bir buçuk seneden beri benim kalbimi sızlatan 
madde işte bu maddedir. Eğer arkadaşlar bu 
mulhtarlığı yıkarsak memlekette emin olunuz 
ki her şeyi yıkıyoruz, binaenaleyh bu maddeye 
muhtarlığı koymalıyız. Mahallî idarenin ruhu
na, esasına eğer hürmetkar ve âşık isek bu 
maddede muhtarlığı koymalıyız. 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ AHMED HİLMİ B (Kayseri) -
Efendim, aşağıda (221) nci madde var. O 
maddeyi Hilmi Beyefendi lütfen okusalardı bu
rada fazla vakit kaybetmezlerdi ve beyhude 
yere Meclisi burada işgal etmezlerdi. Bu mad
de aynen kabul edilir (O maddeyi okuyunuz 
sesleri) heyetin vazifesini tâyin edecek o mad
dedir. O madde üzerinde tevakkuf ve münaka
şa ederiz ve lâzımgelen kararımızı veririz. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim o maddede 
muhtarlık mülgadır diyorsunuz. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayeti 
hakkında bir takrir var. Müzakerenin kifaye
tini kabul edenler lütfen el kald vsın. Müzakere 
kâfi görülmedi. 

BEHÇET B. (Kângırı) — Efendim, bu 
maddenin ademilüzumuna kail olan rüfekayı -
muhtereme muhtarlık vazaifine mütaallik olan 
aksamı okumamak suretiyle söylüyorlar. O va
zife tayyün ettiği zaman müdür vekillerinin lü
zum ve vücudu muihakkak görülür. Çünkü 
vazaiften ezcümle birisini zikredelim. Her köy 
kendi başına bir Iheyeti içtimaiyedir. Onlar 
arasında emniyet ve asayişin temin edildiği ve 
asayiş mükemmel olduğu her dakikada vukuat ve 
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hâdjsat zuhur etmek ihtimali de vardır. Gece ve
yahut gündüz mürekkep bir nahiyenin cüzüferdi 
dâhilinde ceraimi meşhudeden biri vâki olacak 
olursa onu takibetmek ve derhal esbabı siibutiye-
sini zaptetmek keyfiyeti acaba kime aidolacaktır? 
Diğer mevkide bulunan bir nahiye müdürüne in
tizar etmek o cürmün esbabı sübutiyesiniıı izale
sine sebebiyet verir. Binaenaleyh her karye dâhi
linde mutlaka bir müdürvekiline ihtiyaç zaruri
dir. Ve bununla müşterek, bilfiil olmak için ya
nında iki efendi bulunması lâzımdır. Münhasıran 
kendi başına bir eve duhul etmek veyahut bir 
kimseyi vâki ve gayri vâki olarak takibe cüret-
yabolmak için kendi yanında iki tane de âza bu
lunmak lâzımgelir ki, o meseleyi hakkiyie zapte-
debilsin ve esbabı sübutiyesini de tesbit edebilsin. 
Binaenaleyh bu maddenin lüzumu sarih ve kati
dir. 

YASİN B. (Gazianteb) — Efendim mademki 
müdürlere birer muavinlik kabul ettik, bu mad
de zaittir. Yalnız bu madde tayyedilmekle aklı
mıza bir şey geliyor. Köylerde bir şey kalmıyor 
zannediyoruz. Halbuki 221 nci maddede köyler
de kimin kalacağı biraz tesbit ediliyor. Buyurdu
ğunuz gibi üç azanın kalması lâzımgeliyor. Onu 
221 nci maddede müzakere ederiz. Ancak bu 110 
nen maddede nahiyelerde bir müdür bulunuyor, 
bir de müdür muavini bulunuyor. Müdür mua
vini vermekten maksadımız, müdürün merkezden 
yetişemiyeceği yakînindeki köylere muavenet et
mek esasını kabul ediyoruz. Her köyde bir mua
vin kabul edecek bir esası nasıl tasavvur ediyor
sunuz anlamıyorum. Yani her köyde bir nahiye 
müdürü nasıl olacak"? Kabil değildir. Farz ede
lim ki, bir nahiye on köyden teşekkül etmiştir. O 
köylerde on tane müdürvekili vardır. Bu on mü-
dürvekilinin ahlâkına istinaden nasıl müdür on
larla beraber teşriki mesai edebilir. Bu madde 
zaittir, bunu tayyedelim. 220 nci maddede köyde 
heyeti idare mi? Yoksa nahiye müdürü vekili mi 
kalmak lâzımdır? O izah edilmelidir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Nahiye müdürlerinin 
vazife ve salâhiyetini tâyin eden bundan evvel 
geçmiş bir maddede vazife ve salâhiyetini ve bir
çok mesaili saydıktan sonra «Merciinin tasdikine 
iktiran ettikten sonra da bey' ve ferağ, mübadele, 
ikraz, vasiyete mütaallik ukudu imza ve icra 
eder» deniyor. Bunda tadadedilen birçok mesail 
var. Şimdi namı değişen muhtarların yani müdür-

- m-
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vekillerinin kendi karyelerinde de, tadadedilen 
bu vazaif in kâffesini ifa edeceğini bu (221) nci 
maddede söylüyor, şu halde nahiye müdürleri
nin ne ehemmiyeti kalıyor? Yani nahiye heyeti 
idaresiyle müdürlerinin ne ehemmiyeti kalıyor? 
Şimdi bir nahiye müdürvekilinin vereceği ka
rar merkezi Hîahiyede verilecek kararla tehalüf 
ederse bu meseleyi kim halledecektir? Ortada 
o kadar karışık bir hal oluyor ki, tarif kabul 
etmez. Şimdi bu vazaif (220) ııci madde muci
bince de aynı salâhiyeti haiz olan nahiye mü
dürüne veriliyor. Bir nahiye meclisi idaresi, bir 
de müdür var. Aynı vazaif i her ikisi de yapı
yor. Binaenaleyh, müdürvekillerinin ya bu va
zifeleri yapmamaları veyahut yaptıkları takdir
de nahiye merkezinden bu kısım vazaifi almak 
lâzımgelir. Onun için bendeniz diyorum ki; İm 
müdürvekillerinin alâkadar olmaması lâzımge
lir. Bu maddenin bu tarzda tadili lâzımdır. Çün
kü, ortada tezat var. Eğer bu madde iki yüz 
yirmi birinci madde nazarı dikkate alınmaksı
zın kabul edilecek olursa, o vakit mesele (221) 
nci maddede çok mucibi münakaşa olacaktır. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Efendim, Tunah 
Hilmi Bey biraderimiz burada bir meselede ga
yet esaslı beyanatta bulundular. Bendeniz de 
kendilerinin fikrine iştirak ederim. Biz, şu ka
nunları yaptığımız vakit, bir nam ve bir unvan 
bulmak ve onu oraya koymaktan başka bir şey 
yapmıyoruz. Müdürvekili hakikaten birkaç 
karyeden ibaret olan nahiye cüzü fertlerine gi
decek. Müdürvekili demek ne demek? Vekil; ma-
lûmuâlileri müvekkilin bulunmadığı zamanlar
da ifayı vazife eder. Eğer müdürvekilleı ini he
yeti idarenin bulunmadığı zamanda heyeti ihti
yariye namına ikame ediyorsak hakikaten bu 
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vazifeyi muhtar yapar. Yani müdürvekilinin 
göreceği vazifeyi bunlara* gördürecek olursak, 
daha iyi olur. Hakikaten ihtiyar heyeti namiyle 
bu mesele Türklerin şimdiye kadar ananesidir. 
Onun için aşağıdaki (221) nci madde o madde 
yerine ithal edilsin. İhtiyar heyetlerinin ida
mesi lâzımdır. Bendeniz rica ederim, encümen 
bu iki maddeyi alsın ve bir madde haline getir
sin. 

AHMED HÎLMÎ B. (Kayseri) — Encümen 
aynı kanaate iştirak ediyor. Bu maddedeki teş
kilâtı (121) nci maddeye göre tevsian yapmayı 
kabul ediyor. 

BUNALT HÎLMÎ B. (Bolu) — Reis Bey mü
saade buyurun. Kendilerine cevap vereceğim. 
Biz, ta aşağıda gelecek olan maddeye hiçbir şey 
yapamayız. Bunu oraya koymak katiyen mantı
kin haricindedir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bu kanunun mevaddı 
müteferrikası alınmalı. Katiyen muvafıktır. 

DAHÎLÎYE ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ AHMED HÎLMÎ B. (Kayseri) — 
Efendim, asıl olmak lûzımgelen bu madde ye
rine öteki maddenin ikame edilmesi lâzımgelir. 
Encümene alalım. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Efendim encümen 
istiyor. 

REÎS — Efendim, encümen maddeyi istiyor. 
Birtakım takrirler var ki, tamamen tayya ait
tir. Maahaza encümen istiyor. Maddenin encü
mene verilmesini kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

Cumartesi günü muayyen saatte içtima et
mek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 5,40 
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Yahya Kaptan'm ailesine hidematı vataniye tertibinden bin kuruş maaş tahsis edildiğine dair Ka

nuna verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 
Neci'b B. (Mardin), Vâsıf B. (Sivas), Fethi 

B. (İstanbul)j Şemseddin Ef. (Ankara), Meh-
med Şevket B. (Sinob), Avni B. (Saruhan), 
Mehmed Emin B. (Ergani), Melımed Vasfı B. 
(Karahisarı Şarki), Atıf B. (Bayezid), Dr. Eşref 
B. (Adana), Oparatör Emin B. (Bursa), Hasan 
Tahsin B. (Antalya), Edhem Fehmi B. (Mente
şe), Yusuf Ziya B. (Bitlis), Ahmed Mazhar B. 
(İstanbul), Mustafa Hulusi Ef. (Karahisarı Sa-
hib), Abdülhalim Çelebi Ef. (Konya), Hüseyin 
Avni B. (Erzurum), Ali Fuad Pş. (Ankara), 
Dr. Ali Haydar B. (Gene), Haydar B. (Van), 
Ömer Lûtfi B. (Karalıisarı Sahib), Hüseyin B. 
(Erzincan), Fikret B. (Kozan), Fevzi Ef. (Ba-
tum), Kadri B. (Siird), Mustafa B. (Antalya), 
Celâl Nuri B. (Gelibolu), Âsim B. (Erzurum), 
İsmail B. (Erzurum), Halil B. (Ertuğrul), Esad 
B. (Mardin), Ali Vasıf B. (Gene), Muhtar Fikri 
B. (Mersin), Hacı Garib Ağa (Malatya), Musta
fa B. (Dersim), Nusrat Ef. (Erzurum), Sıtkı B. 
Malatya), Hacı Ali Ef. (İçel), Durak B. (Erzu
rum), Recai B. (Trabzon), Feyzi B. (Diyaıbe-
kir), Reşid Ağa (Malatya), Malımud Esad B. (İz- -| 
mir), Hamid B. (Biga), Midlıat B. (Mardin), 
Dr. Adnan B. (İstanbul), Ömer Mümtaz B. (An
kara), Yasin B. (Oltu), Fikri Faik B. (Gene), 
İhsan B. (Cebelibereket), Hakkı Hami B. (Si
nob), Nuri B. (Bolu), Mustafa Lûtfi B. (Sive
rek), Hüseyin Rauf B. (Sivas), Ahmed B. (Yoz-
gad), Hacı Arif B. (İstanbul), Rifat B. (Tokad), 
Necmeddin B. (Siird), Rüstem B. (Oltu), Hûsrey 
Sami B. (Eskişehir), Abidin B. (Lâzistan),'Şük
rü B. (Bolu), Emin B. (Canik), Memduh B. 
(Karahisarı Şarki), Abdülhak Tevfik B. (Der

sim), Şükrü B. (Bolu), Kılıç Ali B. (Gazianteb), 
Osman >3. (Lâzistan), Hakkı B. (Van), Süleyman 
Necati B. (Erzurum), Rıza B. (Kırşehir), Rifat 
B. (Konya), Âta B. (Niğde), Sıddİk B. (Çorum), 
Tevfik Ef. (Kângırı), Şerif B. (Sinob), Emin B. 
(Erzincan), Mustafa B. (Gümüşane), Mustafa 
Vasfi B. (Tokad), ŞükrüEf. (Karahisarı Sahib), 
Behçet B. (Kângırı), Hafız Şahin Ef. (Gazian
teb), Şeyh Hacı Fevzi Ef. (Erzincan), Edib B. 
(Batum), Mahmut Said B. (Muş), Halil İbrahim 
B. (Antalya), Hacı Mehmed Ef. (Bayezid), Esad 
B. (Lâzistan), Ahmed Hilmi B. (Kayseri), Veli 
B. (Burdur), Eyüb Sabri B. (Eskişehir), Halil 
Hülki Ef. (Siird), Hacı Tahir B. (İsparta), Ha
fız Mehmed B. (Trabzon), Mazhar Müfid B. 
(Hakkâri), Abdülkadir Kemali B. (Kastamonu), 
Diyab Ağa (Dersim), Hacı Nuri B. (Siird), Tu
fan B. (Hakkâri), Hasan Hüsnü B. (Trabzon), 
İbrahim B. (Mardin), Hacı Bedir Ağa (Malat
ya), Âlim Ef. (Kayseri), Sadık B. (Kırşehir), 
Mesut B. (Karahisarı Şarki), Yahya Gali'b B. 
(Kayseri), Ruşen B. (Gümüşane), Hüseyin B. 
(Kozan), İzzet B. (Tokad), Salih Ef. (Siird), 
Refik B. (Konya), Hüseyin B. (Elâziz), Meh
med Şükrü B. (Karahisarı Sahib), Tahsin B. 
(Aydın),Kâzım Hüsnü B. (Konya), Sadeddin B. 
(Menteşe), Derviş B. (Mardin), Dr. Mustafa B. 
(Kozan), Cevad B. (Bolu), Rıza Vamık B. (Si
nob), Yasin B. (Gazianteb), Ziyaeddin B. (Si
vas), İbrahim Hakkı B. (Ergani), Nüzhet B. (Er
gani), Ali B. (Karahisarı Sahib), Rüşdü B. (Er* 
gani), Nebizade Hamdi B. (Trabzon), Ali Rıza 
B. (İstanbul). 

(Reddedenler) 
Mehmed Vehbi Ef. (Konya), Arif B. (Kon

ya), Mehmed Nâdir B. (İsparta), Cemal Pş. (İs
parta), Hacı Mustafa Ef. (Ankara), Musa Kâ
zım Ef. (Konya), Hasib B. (Maraş), Rüşdü B. 
(Maraş), İsmail Remzi B. (İsparta), Hacı Atıf 
Ef. (Ankara), Rasim B. (Elâziz), Sami B. (İçel), 

Ali Rıza Ef. (İçel), Mehmed Ef. (Adana), Ali 
Cenanı B. (Gazianteb), Mustafa Kemal B. (Er
tuğrul), Bahrî B. (Yozgad), Feyyaz Âli B. (Yoz-
gad), Ziya B. (Kângırı), Celâl B. (Gene), Ne-
cibB. (Ertuğrul), Müfid Ef. (Kırşehir) 

(Müstenkifler) 
Salâhaddin B. (Mersin), Ömer Lûtfi B. 

(Amasya), İsmail Subhi B. (Burdur), Süleyman 
B. (Canik), Neşet B.(Kângırı), Naci B. (Elâziz), 

Hacı Ahmed Hamdi Ef. (Muş), Naim Ef. (İçel), 
Hulusi Ef. (Kastamonu), Vehbi B. (Bitlis), 
Mustafa B. (Karalıları Şarki). 

•««M» 
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(Kabul edenler) 

Hacı Veli E l (Eskişehir), Abidin B. (Lâ-
zistan), Vâsıf B. (Sivas), Numan Usta (İstan
bul), Yahya Galiıb B. (Kırşehir), Sadık B. 
(Kırşehir), Şerif B. (Sindb), Ahmed Fevzi Ef. 
(Batum), Mehmed Vasfi B. (Karahisarı Şarki), 
Hüseyin B. (Lâzistan), Şükrü B. (İstanbul), 
Yusuf Ziya B. (Mersin), Vehbi B. (Bitlis), 
Şeyh Seyfi Ef. (Kütahya), Naci B. (Elâziz), 
Ali Rıza Ef. (İçel), Rifat B. (Tokad), Musta
fa B. "(Karahisarı Şarki), Celâleddin B. (Trab
zon), Müfid Ef. (Kırşehir), Kâzım Hüsnü B. 
(Konya), Rıza Vâmık B. (Sinob), Ömer Müm
taz B. (Ankara), Edip B. (Batum), İzzet B. 
(Tokad), Hamdı Ef. (Diyarbekir), Abdülgani 
B. (Muş),, Halil Hulki Ef. (Siird), Fikri Faik 
B. (Gene), Hacı Ahmed Hamdi Ef. (Muş), Ya
sin B. (Oltu), Ömer Lûtfi B. (Karahisarı Sa-
hilb), Ziya Hurşid B. (Lâzistan), Besim B. 
(Kastamonu), Ahmed Hilmi B. (Kayseri), Ka
sım B. (Cebelibereket), Muhtar Fikri B. (Mer
sin), Pozan B. (Urfa), Şeyh Servet Ef. (Bur
sa), Sami B. (îçel), Ethem Fehmi B. (Mente
şe), Abdülhalim Çelebi Ef. (Konya), Hafız 
Mehmed B. (Trabzon), Ruşen B. (Gümüşane), 
Sırrı B. (Siverek), Âlım Ef. (Kayseri), Maz-
har Müfid B. (Hakkâri), Mehmed Nâdir B. 
(tsparta), ibrahim B. (Mardin), Mustafa B. 
(Antalya), İhsan B. (Cebelibereket), Şükrü 
B. (Bolu), Nuri B. (Bolu), Celâl B. (Gene), 
Rüşdü B. (Ergani), Neşet B. (istanbul), Âsim 
B. (Erzurum), Yasin B. (Gazianteb), Esad B. 
(Mardin), Feyyaz Âli B. (Yozgad), Hacı Arif 
B. (İstanbul), Sıtkı B. (Malatya), Yusuf Zi
ya B. (Bitlis), Hacı Bedir Ağa (Malatya), 
Rüstem B. (Oltu), Fevzi Ef. (Batum), Şükrü 
B. (Canik), Hulusi Ef. (Kastamonu), Hacı 
Mustafa Ef. (Ankara), Necmeddin B. (Siird), 
Abdullah Ef. (Sinob), Diyab Ağa (Dersim), 
İsmail Remzi Ef. (İsparta), Kadri B. (Siird), 
Tahir Ef. (Kângın), Arif B. (Konya), Dr. 
Adnan B. (İstanbul), Fethi B. (İstanbul), Zi-

Şemseddin Ef. (Ankara), İsmail Safa B. 
(Mersin), Ali Rıza B. (İstanbul), Dr. Mustafa 
B. (Kozan), Ragıb B. (Gazianteb), Cemal Pş. 
(İsparta), Emin B. (Candık), Hüsrev Sami B. 

ya B. (Kângın), Mustafa B. (Gümüşane), Sü
leyman Necati B. (Erzurum), Hasib B. (Ma-
raş), Hacı Tahir Ef. (İsparta), Hilmi B. (An
kara) , Mustafa Taki Ef. (Sivas), Nebizade 
Hamdi B. (Trabzon), Hamid B. (Biga), Ab-
dullah Ef. (Bolu), Veli B. (Burdur), Cevdet 
B. (Kırşehir), Halil İbrahim B. (Antalya), 
Ali Vasıf B. (Gene), Hacı Atıf Ef. (Ankara)., 
Celâl Nuri B. (Gelibeolu), Halil Hulki Ef. (Si
ird), Ali Cenani B. (Gazianteb), Osman Ser-
ver B. (Ardahan), Mahmud Said B. (Muş), 
Tevfik B. (Van), Mustafa Hulusi Ef. (Kara
hisarı Sahih), Şakir B. (Anlkara), Abdülka-
dir Kemali B. (Kastamonu), Said B. (Kângın), 
Rifat Ef. (Konya), Rasim B. (Elâziz), Rüşdü 
B. (Maraş), Süleyman B. (Canik), İsmail 
Şükrü Ef. (Karahisarı Sahib), Atıf B. (Kay
seri), Süleyman Sudi B. (Bayezid), Şeyh Fev
zi Ef. (Erzincan), Hacı Garib Ağa (Malatya), 
Ahmed Akif B. (Batum), Dr. Eşref B. (Ada
na), Mehmed Emin B. (Ergani), Behçet B. 
(Kângın), Bahrî B. (Yozgad), Tevfik Ef. 
(Kângın), Hüseyin B. (Erzincan), Sabit B. 
(Kayseri), Emin B. (Erzincan), Tufan B. 
(Hakkâri), Midhat B. (Mardin), Hüseyin 
Hüsnü Ef. (İstanbul), Salih Ef. (Siird), Sa-
lâhaddin B. (Mersin), Mehmed Şevket B. (Si
nob), Reşid Ağa (Malatya), Recai B. (Trab
zon), Osman B. (Lâzistan), İsmail B. (Er
zurum), Dr. Ali Haydar B. (Gene), Ahmed B. 
(Yozgad), Faik B . ' (Cebelibereket), Hakkı 
Hami B. (Sinob), Musa Kâzım Ef. (Konya), 
Esad B. (Lâzistan), Hüseyin Hüsnü B. (Bit
lis), Mustafa B. (Dersim), Hüseyin B. (Ko
zan), Atâ B. (Niğde), Naim Ef. (İçel), Mus
tafa Durak B. (Erzuram), Haydar B. (Van), 
Tevfik B. (Erzincan), Zamir B. (Adana), Ali 
Süruri Ef. (KaraJlıisan Şarki), Ahmed Mazhar 
B. (İstanbul), Hasan Tahsin B. (Antalya), 
Derviş B. (Mardin), Osman Kadri B. (Muş^, 
Hakkı B. (Van), Ömer Lûtfi B. (Amasya) 

(Eskişehir), Fikret B. (Kozan), Nebil Ef. 
(Karahisan Sahib), Nusrat Ef. (Erzurum), 
Ali B. (Karahisan Sahib), Mehmed Ef. (Adana) 

(Reddedenler) 
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içtimai âti ruznamesi 

1. — Zaptı salblk hulâsası 
2. — Evrakı varide 
Edirne ve Çatalca Teşkilâtı Vakfiyesi için 

Evkaf bütçesine tahsisat ilâvesine dair Heyeti 
Vokileden mevrut lâyihai kanuniye 

Evkaf Nizamnamesinin dördüncü faslındaki 
meblâğın tezyidine dair Heyeti Vekileden mev
rut lâyihai kanuniye 

Memaliki müstahlasadaki ziraat bankaları 
hesabatma dair Heyeti Vokileden mevrut lâyi
hai kanuniye 

Tunalı Hilmi Beyin imar ve iskân Vekâleti 
teşkiline dair teklifi kanunisi 

Murad nehri üzerindeki köprünün tamirine 
dair Ergani Mebusu Emin Beyin temenna tak
riri 

Dahiliye Encümeninde/ki münhalâta âza in-
tihaibına dair Encümen Riyasetinin tezkeresi 

Gebze Belediye Riyasetinden mevrut teşek
kür telgrafı 

Âza harcırahları hakkındaki maddei kanu-
niyenin tefsirine dair Divanı Riyaset kararı 

Aydın Mebusu Cami Bey hakkında Divanı 
Riyaset kararı 

Kırşehir Mebusu Sadık Beyin 
dair Divanı Riyaset kararı 

matlubatına 

Mazbatalar 
Muradiye kazasının lağvı hakkındaki tekli

fin reddine dair Lâyiha Encümeni mazbatası 
Zahairin inen'i ihracı [hakkındaki teklifin 

reddine dair Lâyiha Encümeni mazbatası 

Müzakere edilecek mevad 
Ziraat makinalarmda müstamel mevad ile 

damızlık hayvanatın Gümrük Resminden istis
nasına dair lâyihai kanuniye 

Sıhhiye bütçesi (Rusya ve Yunanistan'da 
bulunan üsera için kırk bin lira itasına dair 
lâyihai kanuniye) 

-*••-

T. B. M. M. Matbaası 


