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Bed’i  müzakerat; sa a t: 1,50

RT.îa — İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Mahmuû 8aid Bey (Muş), Hakkı Bey (Van)

BEİS — Celseyi küşadediyorum. Zaptı sabık 
hulâsası okunacaktır.

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI

Birinci Celse

İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazret
lerinin Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık kıtaat 
ve tashihan kabul olundu.

Hariçten ithal edilecek otomobil ve saire gibi 
vesaiti nakliyeden Gümrük Resmi alınmamasına, 
Zonguldak kömürlerinden İhracat Resmi alın
mamasına dair kanun lâyihaları Muvazenei Mali
ye Encümenine havale edildi.

Konya Mebusu Refik Beyle rüfekasmm, Me
ni aliki müstaMasaya Meclisten müntehap bir he
yetin izamına dair takririnin, memaliki müstah- 
lasa için Encümeni Mahsusun hazırlıyaeağı ka
nun lâyihasiyle tevhidi tensibedildi. Bilâlıara 
Sıhhiye Vekâletinin bütçesinin müzakeresine ge
çilerek b ir müddet müzakereden sonra teneffüs 
için celse tatil olundu.

İkinci Celse

Memaliki müştak! asa için Enenmeni Mahsuç- 
ça tanzim edilen kanun teklifi okundu ve teklife 
esbabı mucibe ilâve tabı ve tevzi edildikten son
ra müzakeresi kabul olundu. Sıhhiye Vekâleti
nin bütçesine devam olunarak heyeti umumiyesi 
tâyini esamiyle reye konuldu ise de nisabı ekseri
yet olmadığı bittebliğ Pazartesi günü içtima edil
mek üzere Celseye nihayet verildi.
İkinci Reisvekili Kâtip Kâtip
Musa K âzım  Van Muş

H akkı M dhmud Said,

REİS — Zaptı sabık hakkında söz istiyen 
var mı?.. (Hayır sesleri) Zaptı sabık aynen ka
bul edilmiştir.

3. — TEKLİFLER

/, — Van, Mebusu H aydar Beyin, Vilâyatı 
Şarkiye m uhacirleri için bütçeye 2 £  milyon lira  
ilâvesine dair kamın teklifi (2 /5 7 9 )

Efendim Viiâyatı Şarkiye ahalisine muavenet 
icrasına dair Van Mebusu Haydar Beyle rüfeka- 
sımn teklifi kanunisi var. Lâyiha Encümenine.

4. — TEZKERELER

i. — H ıyan eti vaianiyeden üç sene küreğe 
mahkûm tepedelenli N u rettin  hakkm daki evrakın  
gönderildiğine dair A d liye  Vekâleti tezkeresi

REİS — Hiyaneti vataniyeden mahkum tepe
delenli Nurettin hakkında Adliye Vekâletinden 
mevrut evrakı hükmiye var. Adliye Encümenine 
veriyoruz.

2. — ÂZAYI KİRAM MUAMELÂTI

t. — M emurinin ve m ütekaidinin terfik leri 
maksadiyle teşekkül edecek otan Encüm eni Mah
susa K avanini M aliye Encüm eninden intihabedi- 
len âzaya dair Encümen R iyaseti tezkeresi

REİS — Kavanini Maliye Encümeninden me
murin ve mütekaidinin tensikı maksadiyle teşek
kül edecek encümence yapılan intihaba dair tez
kere var o okunacak.

Riyaseti Celileye
Memurin ve mütekaidinin tensik ve tasfiye 

ve terfihleri maksadiyle teşekkül edecek Encü
meni Mahsusa Kavanini Maliye Encümeninden 
Bolu Mebusu Şükrü, Bilecik Mebusu Halil ve 
Konya Mebusu Rifat beyefendilerin ıntihabedil- 
diği arz olunur,

22 Teşrinievvel 1338 
Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi 

Erzurum 
Hüseyin Avnı
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2. — İk inci Şubeden encümenlerdeki mün- 

hâllere intihabedüen Uzaya da ir Şube R iyaseti 
tezkerem

BEİS — Efendim, İkinci Şubeden encümen
lere intihabedilen âzaya dair tezkere var, o oku
nacaktır.

Riyaseti Celİleye
Şubemizin bugünkü içtimamızda Veli Bey 

(Burdur) Kanunu Esasi Encümenine, Haydar 
Bey (Yan) Dahiliye Encümeni âzalıklarına in- 
tihabolunmuş oldukları arz olunur, efendim.

21 Teşrinievvel 1338 
İkinci Şube Reisi 
Lâzistan Mebusu 

Esad

3. — Bursa M ebusu O peratör E m in  B eyin , 
Sıhhiye Encüm eni âzahğm dan is tifa  ettiğ ine dair  
takriri

REİS — Efendim, Operatör Emin Beyin, 
Sıhhiye Encümeninden istifası hakkında takriri 
var. Oknnaicaktır.

Riyaseti Celİleye
Sıhhiye Encümeni Riyaset ve azalığından is

tifamın kabulünü rica ederim, efendim.
21 Teşrinievvel 1338 

Bursa Mebusu 
Operatör Emin

S. — MUHTELİF EVRAK

1. — M uhtelif mahallerden m evru t tebrik ve  
teşekkür telgrafları

REİS — Efendim, tebrik ve teşekkür tel
grafları var. Tensibederseniz Divanı Riyasetçe 
münasip cevap verilir,

6. — TAKRİRLER

i .  — Sinob Mebusu Şevket B eyle  ik i arkada- 
Şinın, İstik lâ l mahkemesince silk i askerîden tard- 
edüen Jandarm a Yüzbaşısı N u ri E fen d i hakkın- 
dahi evrakın  ruznam eye alınması hakkm daki tak
r ir i

REİS — Efendim Sinob Mebusu Şevket Bey
le rüfekasının, Jandarma Yüzbaşısı Nuri Efendi 
hakkmdaki mazbatanın ruznameye alınmasına 
dair takriri var. Okunacaktır.

Riyaseti Ceüleye
Kütahya Jandarma Yüzbaşısı iken İstiklâl 

Mahkemesince iki sene mahpusiyetiyle silki aske
riden tardına hüküm verilen Nuri Efendi hakkın
da vâki olan hüküm gayrikanuni olduğu İstida 
■ve Adliye encümenlerince bittetfldk anlaşılmış ve 
Heyeti Umumiyeye arz edilmiştir. Beg mahtır 
mezkûr evrak tetkik edilmemiş ve mumaileyh da
hi mevkuf bulunmakta olduğundan bigayrihak- 
kin tahtı tevkifte bulunmamak üzere mumaileyh 
hakkmdaki evrakın Çarşamba günü ruznameye 
ithal edilmesini teklif eyleriz.

23 . X . 1338
Sinob Sinob Kângırı

Mdhmed Şevket Rıza Vamık Neşet

REİS — Efendim takrir ve mazbatama Çar
şamba ruznamesine alınması teklif ediliyor. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... (Anlaşılmamış
tır  sesleri)

MUSTAFA BEY (Ertuğrui) — Efendim, ge
rek af ve gerek re f’i hüküm hakkmdaki Ad
liye mezabıtmm ilk celsede müzakeresi Meclisi 
Âlinin karan iktizasındandır.

REİS — Efendim beyefendinin buyurduğu, 
affı mutazammm olan encümen mazbatalarının 
derhal müzakeresi Heyeti Celilenin mukarrera 
tındandır. Fakat ref'i hüküm ve saire bu me- 
yanda dâhil değildir. Mamafih bu da af hük
mündedir. Arkadaşlar rica ediyor; takdir Heyeti 
Celilenize aittin Şimdi Çarşamba ruznamesine 
ithali teklif ediliyor. Kabul edenler lütfen eî 
kaldırsın. Kabul edilmiştir.

8. — MAZBATALAR

1. — K ü tah ya  Mebusu Besim  A ta la y  Beyin, 
H ububat ihracının men’ine d a ir  kanun teklifi 
ve Lyiha Encümeni m azbatası (2 /5 3 1 )

2. — Van Mebusu Haşan Stddde B eyin , M u
radiye kazasının lâğvtyle nahiye haline ifrağına  
dair kanun tek lifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2 /5 2 9 )

REİS — Zahire ihracının men'i hakkmdaki 
teklifin reddine dair Lâyiha Encümeni1 mazba
tası var! Sonra Muradiye kazasının lağvı hak
kmdaki teklifin reddine dair mazbata var... (Ruz
nameye sadalan) Ruznameye alıyoruz.

TUN ALI HİLMİ BEY (Bolu) — Reis Bey ret 
kararları ruznameye alınmaz.

117 — TBMM KÜTÜPHANESİ
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BEİS — Efendim, dünkü gün Sıhhiye büt

çesini müzakere ettik. Tâyini esamiyle reyi âti
nize v;ız'edil inişti. Nisabı müzakere hâsıl el ma
tlığı için ikinei defa reye vaz 'edilerektir.

7. — İKİNCİ DEFA BEYE KONULAN 
MADDELER

J. - -  Sıhhiye Vekâleti bütçesi

BEİS — Efendim, Stlıhive bütçesini ikinei 
defa reyi âlinize vaz'ediyorum. (Rey toplandı.)

Efendim, Sıhhiye bütçesine iştirak eden ze
vatın adedi (ISO) dır, (1 ) ret, (2 ) müstenkife 
karşı (147) reyle kabul edilmiştir.

HÜSEYİN AVNİ BEY (B raram ) — Efendim, 
aeaba arkadaşlarımız mı iştirak etmedi, yoksa 
nisap mı yok:'

REİS — Efendim, ekseriyet belagatı nıalıelâğ 
vardı. Eakal /amıederiın arkadaşlar iştirak et
mediler.

MEHME1) ŞÜKRÜ BEY (Karahısarı Saldb) — 
Beylere nazaran ekseriyet olmadığı tahakkuk 
ediyor. Binnaenaleyh yoklaııia edildikten soııra 
müzakereye başlanması lâzımgeliyor,

ZIYA HÜEŞİT) BEY (Lâzistan) — Elendim, 
bir mebus her hangi bir mesele hakkında kabul 
reyi de verebilir, ret reyi de verebilir, müstenkif 
reyi de verebilir. Bu Kamımı Esaside ımısar- 
rahtır. Hattâ Nizamnamede de değil. Beis Bey 
ve biz pekâlâ biliyoruz ki nisap vardır. Fakat 
reyden içtinabedenler var. Zaten ikinei defa 
da müzakereye devam edil inişti r.

BEİS —■ Efendim mesele takdirî 'bir mese
le değildir. Verilen reylere nazaran nisap yok
tur. Yoklama yapacağız.

İSMAİL SÜBHt BEY (Burdur) — Efendim 
yoklama yapılsın,

(Yoklamaya Ergani dairei intihabiyesinden 
haşlanmıştı.) '

EMİN rBEY (Ergani) — Beyhude vakit geçir
mektir.

BEİS — Efendim müsaade huyu mlu ısa 
burada bulun »uyanla rın ismini tekrar okuya
lım. (Pekâlâ sesleti)

RİFAT BEY (Tokad) — Efendim. Şüheda 
aileleri için varafcai takdiriye itasına dair nız- 
namede bîr kanun vardı. Bir maddelik bir şey
dir, ilk defa o okunacaktı. Kaç ruzııame geçti 
hâlâ beklemektedir. Bir maddeliktir. Uzatıla
cak bir mesele değil.

İSMAİL SUBHİ BEY (Burdur) — Bugün 
başka mesele var.

9. -  MÜZAKERE EDİLEN MADDELER

1. — Enenmeni Mahsusun, K urtarılan  yer
lere fevkalâde heyetler izamına dair kanun tek
lifiyle (2 /578  m ükerrer) Memaliki müstahletsa- 
<(a muvakkat mahakimi cezaiye teşkiline ve Me- 
maliki müfit ahin itada Menhubat komisyonları 
teşkiline dair kamın lâyihaları ve Encümeni Mah- 
sus mazbatası

BEİS — Efendim ekseriyeti kahire var. 
Müzakereye 'başlıyoruz. Efendim bugün En
cümeni Mahsusun ihzar ettiği lâyiha ile İcra 
Vekilleri Riyasetinin hiı- tezkeresi var. Bunda 
Menhubat komisyonları iınkkındaki 'kaıuuı lâ
yihasıyla. muvakkat ceza mahkemeleri teşkili 
11 ak k m d a: k i lâyihayı iade ettiklerini v a z ı v  o r I a r. 
Bugün bunları müzakere edeeeğiz. Evvelâ En
enmeni Mahsus mazbatasını okuyalım:

Encümeni Mahsus mazbatası
Heyeti Umum iyede bil kırar kabul edilen 

Kütahya Mebusu Bağılı Beyin takriri üzerine 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye, Muvazenei 
Maliye, Dahiliye, İktisat ve Nafıa encümenle
rinden ınüntahap üçer âzadaıı müteşekkil en
cümenimiz kurtarılan yerlerde işgal ve harb
ilen mütevellit muhtelif' mesaili mezkıır vekâ
letlerden birer zatın huzurıyle i otkik ve ariz 
ve iimik müzakere eyledi. Bu mesail hiyaneti 
vataniye ve harbiye, emvali ganaim, emvali 
metruke, emvali meşkuke, iaşe ve ü'bas. inşa 
ve iskân, ziraat ve iktisadiyat, olmak üzeri1 tef
rik edilerek evvelâ hiyaneti vataniye ve har
biye mesaili doğrudan doğruya salâhiyeti kıi- 
za.iveye taallûk eder olduğundan encümenimiz 
Heyeti 'Umumiyede bundan evvelki İstiklâl 
mahkemeleri hakkında icra evlilen muza karat
tım mülhem olarak ayrı bir celseye talikini 
muvafık görmüş ve 'bugün halam tekvini ih
tiyacı için en lâzım addettiği diğer tedabiri it
tihaza. karar vermiştir, .

Vakıa diğer mesailin ıkâffesi teşkilâtı Hü
kümete tekalbül eden vazaif cümlesinden ve bi
naenaleyh emri ifaları vekâletlere mevdu bu
lunmuş ise de encümenimiz gerek Heyeti Ve- 
'kilenin gönderdiği salâhiyettin- zevatın ve ge
rekse m emaliki miistahlasa mebuslarının beya
natından bu işlerin tamamiyle yüzüstü kaldi-
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ğına kanaat getirerek işi ehemmiyet ve ciddi
yetle kavramış ve 'binaenaleyh mahallerinde 
kati âcil ve vacibiilicra kararlar ittihaz ede
bilmek üzere Meclisi Ali âzası meyanmdan 
müntahap heyetlerin izamını zaruri görmüştür.

Yekuazarda bu heyetlerin mırttakalan dâ
hilinde fevkalâde sahibi salâhiyet, olmaları yü
zünden Hükümetin nüfuzunu kesreder mahi
yette görülüyorsa da deruhde olunan azîm işin 
rüyeti için, ancak bu suretle hareket etmekten 
başka çare olmadığı cüzi teemmülle anlaşılır. 
Buna müşabih ahval; harbde fevkalâde zarar
lara duçar olmuş ecnebi memleketlerde de ta- 
haddüs etmiş ve orada da şimdiye kadar ted
viri umur eden nazaretlerin bu işin uhdesinden 
gelemiyeceği anlaşıldığından başka teşkilât 
yapılmış, ezcümle 'F ransa’da bir Memelikî 
Müstahlasa. Nazareti -teşkil olunmuştur. Mecli
si Ali başka memleketlerin bizzarure müracaat 
ettikleri bu tedabirden katiyen vareste kala
maz.

Heyetlerin ımistaeelen izamiyle yaklaşan 
kışa karşı halkı iskân etmek ve mevsimi aeri- 
yatın müruriyle gelecek sene zuhuru melhuz 
kalıt tehlikesinin önüne geçmek için Meclisi 
Ali âzası meyanmdan müntahap ve bu suretle 
Meclisin inkılâpkâr ve halkçı ruhiyle meşbu 
zevattan müteşekkil heyetlerin izamı en salim 
çare görülmüştür. Ancak vazaifi tabiîyeyi mat
lup veçhile ifa edemiyen Hükümet makinasım 
ve bu makinayı tedvir eden memurları çalıştı
rabilmek için heyetlerin bu memurin üzerinde 
her suretle murakıp ve âmir olmaları ve ica
bında onlan derhal işten el çektirerek mahke
meye tevdi edebilmeleri salâhiyetini de haiz 
olmaları lüzumu bedihidir. Aksi takdirde işin 
istilzam ettiği sürat ve emniyet istihsal edile
mez.

Bizzarure kavanini mevcude fevkinde teşek
kül edeh heyetlerin tevkiti hizmetleri elbette 
munasibolacağından encümen bu hususu da üç 
ay takyidetmeyi muvafık bulmuştur. Şu ka
dar ki, bu müddet zarfında heyetler matlup 
vazaifi ikmal edemedikleri surette müddeti mez
küre Meclisi Âlice temdidolunabilir.

Kurtarılan yerlerde fevkalâde heyetler izamı 
hakkında Kanun

1. — Kurtarılan yerlerde harbden mütevel
lit her türlü mesaili ve halkın ihtiyaeatım biz

zat veya devairi aidesi vasıtasiyle derhal tetkik 
ve tesviye etmek ve teşkilâtı Hükümeti bu uğur
da hakiriyle çalıştırabilmek için, Büyük Mil
let Meclisi âzası meyanmdan müntahap üçer 
zattan mürekkep salâhiyeti fevkalâdeyi haiz 
dört (Kurtarılan Yerler Fevkalâde Heyeti) teş
kil edilmiştir,

2 . — İşbu heyetler mıntakaları dâhilindeki 
bilcümle devair ve memurin Hükümeti mesailin 
intacı için istihdam edebilirler ve bu memurin 
haklarında en geniş teftiş ve ledelicap işten el 
çektirerek mahkemeye sevk salâhiyetini haiz
dirler. Heyetlerin kararlan derhal iera edilir.

3. — Işbu , heyetlerin müddeti üç aydır.

4. — işbu heyetlerin harcırah ve yevmiye
leri ve maiyetlerinde istihdam edecekleri birer 
kâtibin ücret ve harcırahı ve sair müteferrik 
masarif Büyük Millet Meclisi bütçesinden sarf 
edilir.

5. — işbu kanun tarihi neşrinden muteber
dir.

6. — işbu kanun Büyük Millet Meclisi ta-
rafından icra olunur.

22 Teşrinievvel 1338
Reis Mazbata Muharriri

Burdur Mebusu Lâzıstan
İsmail Subhi Soysallı Ziya Hurşid

Aza Aza
Canik İçel
Şükrü Muhalifim 

Mehmed Sami
Âza Aza

Gene Bolu
Fikri Faik Muhalifim

Fuad
Batum Bolu
Edib Tunalı Hilmi

Kayseri Maraş
Ahmed Hilmi Hasib

Kozan Ertuğrul
Dr. Fikret Necib

REİS — Efendim Hükümetin de bir teklifi 
var. Bir de Menhubat komisyonlarının vaza- 
ifine dair bir Kanun ve bir de Muvakkat Ceza 
mahkemelerine dair aynca Kanun vardır. O 
da okunacaktır.
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T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilerine
Zabıt ve Ravamn Müdüriyeti ifadesiyle vâ- 

ridolan 11.9.1338 tarihli ve 1490/3925 numa
ralı tezkereni Devletleri arizai cevaibiyeridir :

Memalihâ müstahlasada muvakkat Mahaki
mi Cezaiye ile Menhubat komisyonları tenkili
ne dair icra Vekilleri Heyetinin 18.9.1338 
tarihli ihtimamda kabul edilen Sri kıta layühai 
kanuniye ve bir kıta edbafbı muciibe lâyihası 
raptan takdim kılınmıştır., İfayı muktazariyle 
neticesinin işarına müsaade! Devletlerini rica 
ederim efendim.

T. B. M. Meclisi 
icra Vekilleri Heyeti 

Reisi
Hüseyin Rauf

Yunanlılardan ahiren istihl a s  o l u n a n  ve bİla
hara edilecek olan memleketlerde teşkil olunan 
Muvakkat Mahakimi Cezaiyeye dair kanun 

lâyihası

MADDE 1. — Ahiren düşman işgalinden 
istihlâs edilen memalik dâhilinde işgal tarihin
den itibaren Hükümetin tekrar teessüsü zama
nına kadar ika edilmiş olan eerainı mürtekip- 
leri hatkkmdaki deavİyi rüyCt etmek üzere da- 
irei kaza ve usulü muhakemeleri mevaddı âtiye- 
de muharrer Muvakkat Malhakimi Cezaiye teş
kil olunmuştur.

MADDE 2, — Devairi kazaiye âzami oıı beş 
mıntakaya münkasem olup her mıntak ay a  heye
ti kalemiyesiyle birlikte seyyar olarak ifayı 
vazife etmek üzere bir hâkini ve müddeiumu
mi tâyin olunur.

MADDE 3. — işbu mahkemeler birinci mad
dede meşkûr eeraimi Hiyaneti Vataniye Ka
nunu usulüne tevfikan sureti katiyede diyet 
ve mülki ve askeri bilumum karvanin ve niza- 
matı cezaiye ahkâmım tatbik eder. Ancak 
hâkim kendisine arz olunan deavîden işgal ve 
işgalden mütevellit ahval itibariyle bir mahi
yeti istisnaiyeyi gayrihaız ve cüziyattan gör
düğü meselei âdiyeyi mahakimi aidei mahalli
yeye sevk etmek salâhiyetini haizdir.

MADDE 4. — işbu mahkemelerin ifayı vazi
fe ettikleri mahaller zabıtası hılsusatı ihzariye 
ve sair ede mahkemenin tahtı emrinde olup ih

mal ve tekasümeri halinde mahkemece doğru
dan doğruya mesul edilirler.

MADDE 5. — işbu mahakim ifayı vazifeye 
mübaşeret tarihinden İtibaren âzami dört ay 
zarfında ikame olunan deaviyi rüyetle mükel
leftir. Vazifeye mübaderet, mahkemenin dairei 
kazasında teşekkülünden sonra Hiyaneti Vata
niye Kanununun on ikinci maddesi mucibince 
her mahalde mezkur kanun ile birlikte işbu 
kanunun ilâıı ve tefhim edildiği tarihten itibar 
olunur.

MADDE b. — işbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir.

MADDE 7. — işbu kanunun icrasına Adliye 
ve Dahiliye t  ekilleri memurdur.

18 . 9 . 1338
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
icra Vekilleri Heyeti Reisi Şer'iye Vekili 

Hüseyin Rauf Abdullah Azmi
Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 

Hini imzada bulunamadığı Rifat
Dahiliye Vekâleti V. Hariciye Vekili

Mehmud Ata Yusuf Kemal
Maliye Vekili Maarif Vekili
Haşan Fehmi Mehmed Vehbi
Nafia Vekili iktisat Vekili

Feyzi Mahmud Esad
Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekili 

Dr. Rıza Nur
Erkânı Harbiyei Umumiye Vekâleti Vekili 

Hini imzada bulunamadığı

REİS — Efendim bu Menhubat Komisyonu 
bakkıııdakİ vazaifi mübeyyin kanundan sonra 
muvakkat ceza mahkemelerini de okuyalım da 
ondan sonra müzakeresine bağlıyalım.

NEŞET BEY (Kângırı) — Reis Bey usul hak
kında söyliyeceğim. Efendim bu seyyar mahke
meler hakkındaki kanun evvelce hükümetten 
teklif edilmiş ve Adlîye Encümenine havale edil
miş ve encü m ence reddedilerek onun yerine İstik
lâl mahkemelerinin ikamesi tasrih edilmişti ve 
aynı zamanda Meclisi Âliniz de bu Adliye En
cümeni mazbatasının - ki İstiklâl mahkemelerine 
dairdir - müzakeresine geçmek suretiyle Hükü
metin teklifini reddetmiştir. (Hayır sesleri) 
Halbuki bir senede iki defa teklif doğru ola
maz.
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SALÂHADDİN BEY (Mersin) — Efendim 

bendeniz ıısul için bir şey ar% etmek isterim. 
Memaliki müstahlâsanm idaresine ait şu uzun 
lâyihai kanumyenin tab’iyle tevziini teklif ede
ceğim. Çünkü bu tabı ve tevzi olunmadan bu me
sele hiçbir zaman müzakere edilemez. Esasen 
mevzuubahsolan Encümeni Mahsusun tanzim 
ettiği kanundur Bu ona terdifen Hükümet tara
fından gönderilmiştir. Bu ta b a  gönderilsin, 
bir iki saate kadar zannederim yetişir. O vakte 
kadar da Meclisi Ali bunu tetkik eder.

ZİYA HURŞİD BEY (Lâzistan) — Efen
dim Kütahya Mebusu Ragıb Beyin verdiği 
takrir üzerine şu Encümeni Mahsusun teşkiline 
Meclisi Âli karar vermiştir. Meclisi Âli derhal 
bunun müzakeresine geçecektir. Biz zaten maz
batada bahsettik. Hükümet bu işleri yüzüstüne 
bırakmıştır. On beş Teşrinievvel tarihinde nâ- 
kafidir diye Rauf Beyefendinin bu kürsü
den istirdadettiği Meıılıubat komisyonları ve 
seyyar mahkemelere ait kanun lâyihalarını, böy
le bir kanunun meydana çıktığım görür gör
mez Hükümet derhal tekrar bu kanunları Mec
lise sevk etmiştir. Saniyen soruyorum, Maka
mı Riyasete, Hükümetin şimdi burada teklif 
ettiği bir kanun encümene gitmeden derhal 
mevkii müzakereye vaz'olunabilir mi? Bu ka
nun hangi encümenden geçmiştir? Evvelce 
bu seyyar mahkemeler hakkıııdaki kanunlar 
Adliye Encümeninden geçmiştir. Sonra Encü
meni Mahsusa gitmiştir. O Encümeni Mah
susta başka şekle kalbedilmiş, büsbütün baş
ka bir şekilde Heyeti Umumiyeye gönderil
miştir. Hükümet her ikisini nâtamam görerek 
geriye almış. Sonra tutmuş böyle bir kanun 
göndermiştir. Rica ederim bu kanun, Menhu
bat komisyonları Kanunu hangi encümende 
tetkik edilmiş de o encümen mazbatası diye 
buraya gelmiştir Nerede görülmüştür ki bir 
kanun Meclisi Teşriî ve İcraide olsun bir encü
mene gitmeden böyle alelacele müzakere edil
sin, Binaenaleyh Encümeni Mahsus mazbata
sının bir an evvel mevkii müzakereye vaz’ını 
teklif eylerim. (Bravo sesleri)

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 
BEY (Sivas) — Efendim Heyeti Vekile geç 
kalmamıştır. Heyeti Celilenizin izhar buyurdu
ğu arzu  ki İsmail Subhi Beyle rüfekasının 
vermiş olduğu takrir Heyeti Vaki leye havale

edilmek suretiyle anlaşılmıştır - üzerine Heye
ti Vekile bu meseleyi kifayeti derecesinde 
düşünmüş, noktai nazarlarını bir lâyihai ka
nuniye şeklinde tesbit etmiş ve Meclisi Âli
nize takdim etmişti. Bunlar encümende müza
kere edilmiş, basılmış zannederim. Heyeti Ve
kilenin bunda da terahi göstermiş denmesi 
pek de doğru olamaz, bundan bir müddet ak
dem tetkik etmek üzere geri aldım. Fakat sar
fınazar edilmemiştir.

ZİYA HURŞİD BEY (Lâzistan) — Sonra 
geri almadınız mı?

RAUF BEY (Devamla) — Bundan bir müd
det evvel tekrar tetkik etmek üzere geri al
dım Sarfınazar edilmiş değildir. Ve bugünkü 
maruzatımla da bunun muvafık olduğunu He
yeti Âliyenize arz ediyorum.

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Efendim Ziya 
Hurşid Bey biraderimiz Encümeni Mahsus 
namına Mazbata Muharriri olmak sıfatiyle be
yanatta bulunurken Hükümet tarafından bu ka
nunun teklif edildiğini ve bu kanunun hiçbir encü
mene gitmiyerek ve hiçbir encümende tetkik 
edilmiyerek geldiğini ancak istiklâl mahkeme

leri teşkiline dair  olan Kanunun geriye alındığını 
beyan buyurdular. Halbuki gerek Menhubat 
komisyonlarına aidolan Kanun, gerekse Sey
yar mahkemelere aidolan Kanun Encümeni Ad
linize gelmiştir ve orada durüdizar müzakere
den sonra yalnız Encümeni Adlîde değil, hattâ 
Muvazenei Maliye, Adliye ve Dahiliye encü
menlerinden müteşekkil yine bir Encümeni Mah
susta da müzakere edilerek, Menhubat komis
yonlarına aidolan Kanunun esasatı hukukiye ile 
gayrikabili telif olmasına binaen esas itibariy
le reddedilerek ancak elde bulunan istiklâl mah
kemeleri Kanununun tatbik edilmesini encümen 
ekseriyetle kararlaştırarak Meclisi Âlinize tak
dim etti, Meclisi Alinizde müzakere edilmek 
için gerek istiklâl mahkemesine ait, gerekse 
Menhubat Komisyonuna aidolan Kanunun red
dini mucibolan esbabı mucibeli mevaddı kanu
nîye tabı ve tevzi edilerek müzakere edildi. Ni
hayet istiklâl mahkemelerine ait Kanun iki de
fa reye vazedilerek (90) şu kadar müstenkife 
karşı kabulü gayrimümkün olduğunu görmesine 
binaen Hükümet bunu geriye istedi, aldı. Evvelki 
mazbata da Encümeni Mahsustan geçerek ka
rara iktiran etti ve bunlar buradadır. Encü
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menlerde tetkik edilmiştir. Ziya Hur şid Bey 
biraderimiz, zannedersem, bu ciheti unutu
yor.

REİS — Usul hakkında müzakere cereyan 
etti. Menhubat Komisyonu hakkındaki lâyihai 
kanuniye okunacaktır.

Yunanlılardan tahlis olunan ve edilecek olan 
mahallerde Menhubat komisyonlarının sureti 

teşkiliyle vazaifine dair Kanun

MADDE 1. — Düşmandan tahlis olunan ve 
bilâhara edilecek olan eczayı vatanda işgal de- 
vşm ettiği müddetçe bir cürümden mütevellid- 
olmaksızın âdiyen ahiz ve gasbedilmiş olan em
vali menkuleden bin liraya kadar kıymeti haiz 
her nevi ayın ve bedeli misil dâvalariyle gayri- 
menkulâta aidolup miktarı mezkûru teeavüz et- 
m iyen e erimi sil ve tahliye ve ref’iyed dâvaları
nı {ve esnayı istihlâsta istirdadelilip de ashabı 
meçhul kalmış olan ve bin liradan dûn ve ef- 
zıın emvali menkuleye matuf bulunan istihkak 
dâvalarını) rüyet etmek üzere her vilâyet ve 
liva ve kaza merkezlerinde en büyük mülkiye 
memurunun veya tensibedeceği bir zatın tahtı 
riyasetinde birer Menhubat Komisyonu teşkil 
olunur. Büyük şehir ve kasabalarda 'komisyon
ların taaddüdü caizdir.

MADDE 2. — MeıUhmbat komisyonları reis
ten maada altışar âzadan terekkübeder ve işe 
mübaşeretleri tarihinden itibaren âzami dört 
ay müddetle icrayı vazi f e  ederler.

MADDE 3. -— İşbu komisyonların âzası, her 
mahallin idare ve belediye meclisleri âzası bil
iştim a iffet ve istikametiyle temayüz eden er
babı vukuf zevat meyanından intihabolunur. 
İdare ve belediye meclisleri âzası işbu komis
yonlara âza olamaz.

MADDE 4. — Komisyonların rnukarreratı 
beş gün zarfında tarafeynden birinin veya şah
sı şalisin itirazı üzerine komisyonun bulundu
ğu mahal meclisi idaresinde tekrar tetkik olu
nur. İşbu kararlar katidir. Her komisyonun 
bulunduğu mahal müddeiumumisi hukuku 
umumiyeyi muhafazadatan müddeti mezkûre zar
fında mecalim idareye itirazen tetkik talebini 
dermeyan etmeye salâhiyettardır.

MADDE 5. — İktisabı katiyet eden komis
yon rnukarreratı zabıtaca icra olunur.

MADDE fi. — Azanın keyfiyeti intihabı ve 
'komisyonların sureti teşkil ve vazifelerinin su
reti ifası Adliye ve Dahilîye vekâletlerince ka
leme alınacak bir talimatname ile tâyin olunur.

MADDE 7. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir.

MADDE 8, — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na Adliye ve Dahiliye vekâletleri memurdur.

18.9:1338
Türkiye Büyük Millet Mecfisi 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi Şer üye Vekili 

Hüseyin Rauf Abdullah Aami
Müdafaa! Miîliye Vdk-ili Adliye Vekili
Hini imdada bulunamadığı Rıfat
Dahiliye Vekâleti Vekili Hariciye Vekili

Mehmed Atâ Yusuf Kemal
Maliye Vekili Maarif Vekili
Haşan Fehmi Mehmed Vehbi
Nafıa Vekili İktisat Vekili

Feyzi Mahmud Esad
Sıhhiye ve Muaveneti Erkânı Harbiyei Umu- 

îçtimai Vekili miye Vekâleti Vekili
Dr, Rıza Nur Hini imzada

bulunamaıdğı

Talimat :
1. — Yunanlılardan istihlâs edilen ınema- 

likte işgal ve istihlâs tarihleri arasında ika 
edilen ceraim hakkındaki deaviyi tetkik ve hük
me mezun olan seyyar hâkimlerle Menhubat ve 
Muaveneti İçtimaiye komisyonları faaliyetini ya
kından takip ve teftiş etmek üzere dört mahalde 
«Bursa, İzmir, Balıkesir, Kütahya» Heyeti Mu
rakabe teşkil olunmuştur.

2. — Her Murakabe Dairesi Büyük Millet 
Meclisinden müntahap bir âzanın riyaseti altın
da Maliye, Adliye, Muaveneti İçtimaiye, Dahili
ye vekâletlerinden müntahap birer zattan mürek
keptir.

3. — Heyeti Murakabe,icabına göre münferi
den veya müçtemian ifayı vazife edeceklerdir.

4. — Heyeti Murakabe vekâlet müfettişleri 
hakkında mevkii meriyette bulunan ahkâmı ka
nuniye ve nızamiyeyi tatbik etmekle beraber he
yeti mecmuası azil ve nasbi merkeze ait memur
ları azil veya tebdil ettirmek veya tahtı muhalıe-
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meye aldırmak üzere esbabı mucibe İle vekâleti 
aideeine bildirirler. Üç giin zarfında cevap 've
rilmediği takdirde işten el çektirmeye mezundur
lar.

f>. — İşbu talimat tarihi neşrinden İtibaren 
mezkûr mahkemelerle komisyonların devamı müd
deti nce muteberdir,

6. — Tatbiki ahkâmına Heyeti Vekile memur
dur. 18 Eylül 1338
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi Ser’iyo Vekil .
Hüseyin Rauf Abdullah Azmi

Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili
Hini imzada bulunmadığı Rifat
Dahilîye Vekâleti Vekili Hariciye Vekili

Mehmed Ata Yusuf Kemal
Maliye Vekili Maarif Vekili
Haşan Fehmi Mehmed Vehbi
Nafıa; Vekili İktisat Vekili

Feyzi Mahmud Esad
Sıhhiye ve Muaveneti İç- Erkânı Harbiyei Umumi

ye Vekili Vekâleti Vekili
Dr. Rıza Nur Hini imzada bulunmadığı

REİS — Efendim. Bir Muvakkat Mahakimi 
Cemiye Kanunu var, bir Encümeni Mahsusun ih
zar ettiği lâyiha var.

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RA
UF BEY (Sivas) — Murakabe Heyeti de vardır 
Reis Bey.

REİS — Evet efendim bir de Murakabe He
yeti vardır.

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RA
UF BEY — Efendim talimatname kavdı da onun 
altındadır.

MUSTAFA KEMAL BEY (Ertuğrul) — Usu
lü müzakere hakkında söyliyeceğirn. Şimdi 
efendim Hükümet tarafından teklif edilen lâyi
hai kanunivenin her ikisi de ruh ve serlevha iti
bariyle aynı gibi bîr şey. Yunanlılardan ahiren 
İştrhlâş olunan veya olunacak olan memalikte y a
pılacak teşkilâta aittir ve bir de yine işgal esna
sında vukubulan ceraim ve menhubata mütaallik 
mesaili hal ve intacetmek üzere birer komisyon 
teşkili hakkındadır. Bizim istediğimiz; elyevm 
açıkta ve çıplak bulunan felâketzedelere mesken 
bulmak ve onları iskân etmek...

MEHMED ŞÜKRÜ BEY (Karahis a r ı Sahib) — 
Herkes usul hakkında dîye söz alıyor. Esas hak

kında maruzatta bulunuyor. Henüz bir şey mü
zakere etmedik ki usul hakkında müzakere cere
yan etsin,

MUSTAFA KEMAL BEY (Levamla) — Mü
saade buyurun. Hükümet tarafından teklif edi
len şu iki kıta lâyihai kanuniye ayrı bir mesele 
olduğu gibi Encümeni Mahsus tarafından tek
lif edilen lâyihai kanuniye de başka bir mesele
dir ve Encümeni Mahsusun teklif ettiği maddei 
kanuniye açıkta ve çıplak bulunan ahalinin bir 
an evvel temini iskân ve bir an evvel teinini mai
şetleri ve bir an evvel ziraatlerinin temini husu
suna matuf olduğuna nazaran evvelemirde En
enmeni Mahsusun teklifi mevkii müzakereye vaz
edilsin, Hükümetin teklifatı, ikinci dereceye ka
lır.

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 
BEY (Sivas) — Efendim ayrı bir mesele değildir. 
Heyeti Aliyenizin kararı veçhile Muaveneti İçti
maiye Vekâletine tahsisat verilmiş ve talimatı ita 
olunmuştur. Tahsisatı mezkûre derecesinde iskân 
ve iaşeye başlanacaktır ve belki de başlanmıştır. 
İşte bu iskân ve iaşe umurunu tacil etmek üzere 
murakabe heyetleri icrayı vazife edecekler ve 
husuaatı mezkûreyi tesri edeceklerdir. Hulâsa bu 
mazbatayla, Encümeni Mahsusun teklifi veçhile 
temin edilmek istenilen hususat ve maksat daha 
usulünde olarak mevkii fiile getirilecektir.

MUSTAFA KEMAL BEY (Ertuğrul) — Kon
trol memur ve heyetlerinin teşkilinden maksat; 
gerek seyyar hâkimlerin ve gerek menhubat ko
misyonlarının ifa ettikleri vazaifi murakabeden 
ibarettir. Başka bir şey yoktur.

RAUF BEY (Devamla) — Hayır efendim; hep
sini murakabe edecektir. Ezcümle muaveneti içti
ma iyeye ait mesaili de murakabe edecektir.

NEBİL EFENDİ (Karahisarı Sahib) — Hükümet; 
Encümeni Mahsusun yaptığı lâyihai kanuniyeyi 
müzakere ettirmemesi bunu istemediğinden dola
yı mıdır?

SÂMİ BEY (İçel) — Öyle öyle.
NEBİL EFENDİ (Devamla) — Bunun için mi tek

lif atta bulunuyor? Yoksa levayihi mezkûrenin 
tevhiden mi müzakeresini arzu ediyor? Bu anla
şılsın.

HÜSEYİN AVNt BEY (Erzurum) — Orası Ta
vazzuh edemez, ince bir meseledir.

NEBİL EFENDİ (Devamla) — Burası açık söy
lensin.
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İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 

BEY (Sivas) — Efendim bunda kapalı olan bir 
nokta yok; Encümeni Mahsusça tevdi edilen maz
bata, Hükümetçe muvafık görülmüyor. Tatbikin
de mahzur görülüyor.

YUSUF ZtYA BEY (Bitlis) — Anlaşıldı.
RAUF BEY (Devamla) — Hem o kadar esaslı 

bir mahzur görülüyor ki, Teşkilâtı Esasiycmizle 
tearuz eder gibi görülüyor, (Çfok doğru sadaları) 
Bunu sarahaten Heyeti Celilenize arz ediyorum, 
(Doğru sesleri) Buna mukabil Heyeti Vekileni- 
zin, Heyeti Celilenize aynı maksat için takdim et
tiği levayihi kanuniye bir an evvel müzakere edi
lerek tatbikatına başlanırsa teemmül buyurulan 
hususat hem müstacelen ve hem de süratle ifa 
edilir, kanaatimiz budur.

SÂMt R. (İçel) — Beyefendi Teşkilâtı E sani
yemizi e ne gibi bir tearuz teşkil ediyor? Anhya- 
lım.

RAUF B, (Devamla) — Müsade buyurursa
nız arz edeceğim.

NEBİL Ef. (Karahİsan Sahih) — Encümeni 
Mahsusun, ihzar edeceği lâyihai kanuniyenin es
nayı müzakeresinde vekâletlerden de birer memur 
bulunacak ve onların da mütalâaları alınacaktı. 
Bn memurlar, bulundurulmuş ve noktai nazar
ları alınmış mıdır? Yani bıuıa Hükümet muvafa
kat etmiş midir, etmemiş midir? Yoksa ettikten 
sonra mı buna göre bir karar ittihaz edildi?

RAUF BEY (Devamla) — Hükümet tarafından 
gönderilmiş memuru mahsuslar bulunmuştur ve 
mütalâalarını söylemişlerdir, Encümeni Mahsus 
da kararını vermekte serbestti ve tabiidir ki, ka
rarını vermiştir. Hükümet memurları muvafakat 
etmemişlerdir ve pek de edemezlerdi ve Encü
meni Mahsusun lâyihasını ret de edemezlerdi. 
Müsaade buyurulursa Teşkilatı Esasiye ile tearuz 
eden cihetini arz edeyim. Bu eneümen mazbatası
nın...

ZİYA HURŞİD BEY (Lâzistan) — Reis Efendi 
Hazretleri; Rauf Beyefendi, mazbatadan bahse
diyor. Binaenaleyh mazbatanın müzakeresine baş
ladık demektir.

SÂMİ BEY (İçel) —- Bu teklifi Hükümetin ka
bul etmediğini buyurdular, esbabım izah et
mek lâzımdır. Kabul edilmediğinin sebebi ne
dir? Aıdıyahm.

tCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 
BEY (Sivas) — Efendim, bu mazbata ile Heyeti 
Aliyenize arz ve kabulü teklif edilen tarz1 ida

reyi tellıisan arz edeyim. Bu, şu demektir k i ; 
istihlâs edilen memalikin hudut ve akşamını 
ayıracağız ve dört mıntakada, döıt müstakil 
hükümetçik teşkil edeceğiz vc bu j ı̂i küm etçik
le re ; vicdani hareket etmek hakkını vereceğiz 
ve yine bu demektir ki; efendiler Heyeti Ve 
kileniz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin intı- 
habettiği Heyeti Vekile, ancak bu Meclise kar
şı mesul olan Heyeti Vekile hakikatte Büyük 
Millet Meclisinin hâkim olduğu topraklar dâ
hilindeki umur ve hususata karışmıyacaktır. Bu
nu bu suretle kabul buyurup müzakere ederse
niz, diyecek yoktur. Yok, böyle değil de baş
ka şekilde ise mesele yoktur. Fakat biz bu şe
kilde bunu Teşkilâtı Esasiyemizle kabili telif7 

görmüyoruz.
SÂMİ BEY (İçel) — Bunu neresinden anladı

nız? Yani hükümetçikler teşkil edildiğini ne
reden anladınız ? Öyle bir şey yoktur.

RAUF BEY (Devamla) — Arz edeyim efen
dim ; salâhiyeti fevkalâdeyi haiz olarak ve hiç
bir yere merbut bulunmıyarak karar vermem, 
icraata geçmesi salâhiyetini verdiğiniz heyet
ler nedir? Yalnız ismini vermemişsiniz.

İSMAİL SUBHl BEY (Burdur) — Reis Bey, 
esasa girişilmesin.

SÂMt BEY (İçel) — Beyefendi, bu kanun mu
cibince de onların salâhiyeti vardır, çiğniye- 
mez, bendeniz de dâhilim.

RAUF BEY (Devamla) — Siz kanunu okuma
mışsınız, öyle ise beraber okuyalım.

tSMAİL SUBHl B; (Burdur) — Reis Bey 
esasa girilmesin, mesele başkadır. Levayihi ka- 
ııuniyeyi bugün müzakere edecek miyiz, etmi- 
yecek miyiz? Bunu bir kere anlıyaiım.

HÜSEYİN AVNl BEY (Erzurum) — Eski İs
tiklâl mahkemeleri bu mahiyette değil midir?

RAÜFBEY (Devamla) — Hayır!
HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Daha fe-

ııa idi.
RAUF 11. (Devamla) — Hayır, mı la” mem

leketin bilfııuum aksaıııı için teşkili teklif edil
diğinden hiçbir kısım ayrılmamıştır.

HÜSEYİN AVNl fi. (Erzurum) — Ha, pek 
güzel. Aynı mahiyette değildir, demek öyle 

ıııi?

SAMİ II. (İçel) Hükümet; Amasya için 
aynca istedi ama...
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RAUF BEY (Devamla) — Beyefendi Hazretl

eri  Amasya için istedi. İcabederse diğer bir 
yer İçin de ister. Ankara için de istedi. Tale
binin isafı veya ademiisafı Heyeti Âliyenize 
aittir. Ancak bunu beraber mütalâa edersek de
diğim şek ilden başka bir şey gözükmez, yal
nız isim okunmamıştır.

REİS — Efendini usul hakkındaki müzaker
eyi kâfi görenler lütfen ellerini kaldırsın.

MEHMED ŞÜKRÜ BEY (Karahisan Sahib) — 
Reis Bey, müzakereye başlamadık ki, usul hak
kındaki müzakerenin kifayetini reye koyuyor
sunuz bu ne biçim şeydir efendim

ABDÜLKADİR KEMALİ BEY (Kastamonu) 
— Usulü müzakerenin kifayetini...

ABİDİN BEY (Lâzistan) — Müzakere ettik, 
ne kâfi anlıyamadık ki.

İSMAİL ŞÜKRÜ EFENDİ (Karahisan Sahib) — 
Rica ederim, sual soracağım dedim. Başkası
na söz veriyorsunuz.

REİS — Efendim, mevzuu müzakere şu En
cümeni Mahsus lâyihai kan uniyesidir. Ancak 
bir şekil meselesi vardır. İcra Vekilleri Heye
ti Reisi; evvelce Hükümet tarafından teklif 
edilen İki lâyihai kanuniyenin buna derecei ra
bıtasını nazarı dikkat ve itibara alarak tevhi
den müzakeresini teklif ediyorlar. Esbabı mu
cibeyi de arz ettiler. Bunun hakkında söz söy
liyen arkadaşlarımız oldu. Bu husustaki mü
zakerenin ve münakaşanın kifayetini reyi âli
nize arz edeceğim. Ondan sonra da tevhidi hu
susunu reye vaz’edeceğim... Bu lâyihalann tev
hidedillp edilmemesi hakkındaki müzakereyi kâ
fi görenler lütfen ellerini kaldırsın. (Gürültü
ler) Kâfi görülmedi

ZİYA HURŞİD BEY (Lâzistan) — Rica ede
rim Reis Bey; işte teklif ettiniz kabul edil
medi.

REİS — Müsaade buyurun, bir takrir var. 
Okuyoruz.

Riyaseti Celileye
Encümeni Mahsusun teklifi kanunisiyle Hü

kümetin teklif etlikleri lâyihaların tevhiden mü
zakeresini teklif ederim.

2 4 .X.1338 
Gazianteb 

Yasin

REİS — Efendim bu takrirde Encümeni 
Mahsunun teklifi kanunisi ile. Hükümetin tekâ

lifi kanuniyesinin tevhiden müzakeresi teklif 
ediliyor. Esasen İcra Vekilleri Reisinin de tek
lifi budur. Efendim, levayihi mezkûrenin tev- 
hiden müzakeresini kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. Söz Salâhaddin Be
yefendinindir.

İSMAİL SUBHİ BEY (Burdur) — Encümen 
levayihi tetkik etmeden üzerine mesuliyet 
alamaz.

HÜSEYİN AVNİ BEY (Erzurum) — Mahi
yeti, hükmü ayrı ayrı olan şeylerin tevhiden 
müzakeresinin imkânı yoktur. Bir teklif de, di
ğerinin reddi ile bunun müzakeresini kabul edi
yor ve bu suretle bunların tebdili için ahkâmın 
tebdili lâzımdır. Ahkâmı tebdil edilmiyen şeyin 
nesini müzakere edeceğiz? (Ezzıddan lâyeçte
mian)...

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Reis Bey bun
ların üçünü de ayrı ayrı mı müzakere edeceğizi 
Bu nasıl şey?

REİS — Heyeti umumîyesi hakkında söz is-
tiyen var mı?

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Bunun 
üçünün birden burada imkânı müzakeresi yok
tur. Mademki hepsini de Heyeti Celile kabul 
etti; bunları encümene vermeli. Orada onları gü
zelce tevhidederler. Badehu müzakere olunur. 
Yoksa şimdi hangisini müzakere edebileceğiz? 
Bunun imkânı yoktur ve olamaz.

SALAHADDİN BEY (Mersin) — Esas için 
söz almıştım. Efendim müsaade buyurursanız 
usul hakkında da fikrimi arz edeyim. Arkadaş
larımın fikrinden benim anladığım şey; Encü
meni Mahsusun memaliki müstahlasa meselesi 
için telhisan arz ettikleri şey gu kanun ile eli
mize verilmiştir. Hükümet de fırsattan bilistifa
de, bu mesele için bilûmum tedabiri ihtiva etti
ğini bildirdiği ve evvelce Heyeti Aliyelerine mü- 
tekaddim olan teklifini tekrar- ediyor. Bu, ister 
nazan dikkate abnır, ister alınmaz. Burada iradı 
mütalâa edecek zevat ya bunun,.yani Encümeni 
Mahsusun teklifinin halli maksada kâfi olduğu
nu veyahut Hükümetin teklifinin halli maksa
da kâfi olup olmadığını bilmüzakere tâyin eder. 
Şu hale nazaran eğer bu mesele bugün burada 
müzakere olunacaksa birinin müzakere olunup 
da diğerinin müzakere olunmaması doğru olamaz 
ve yalnız birisi hakkında beyanı mütalâa olun
sun demek dc efkârı takyidetmek demektir. Bi-
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naenftlejiı bu katiyen doğru değildir. (Doğru 
.sesleri) Çünkii efkâr gerek ona. ve gereli buııa 
taallûk enleri mesaili1 râcİ ol arak ti iv Otum irin 
beııdeuizce şekil itibariyle meseleyi bir nokta
ya bağlamak muvafık değildir. Zira zemini 
mütalâa Memaliki müstnhlasaya dairdir. Bu 
zemin hakkında tıe söylenirse doğrudur. Onun 
için Hükümetin teklifi .hakkında da söz söyle- 
ıne‘k lâzımdır. Onun için burada İradı mütalâa 
edeeek arkadaşlarımız a m ı ettikleri zaman Hü
kümetin teklifi hakkında da söz siiyliy »bilirle r. 
Bendeniz, bu şekil dairesinde meselenin hallo
lunduğunu ziMinediyonim ve sözüme başlıyorum.

KEKİK BEY (Konya) — Söz sövliyeeek arka
daşların sözleri lob ve aleyhte olmak üzere tas
nif edilıi’se daha iyi olur ve müzakere hu su
retle ilaha muntazam cereyan eder zannederim. 
Zira söz söyliyecek otuz bir arkadaşımız vardır.

REİS — Efendim müzakeresine başladık, 
çok riea edenin, sükût ediniz.

SALÂHADDİN BEY (Mersini — Efendim 
Meı n al ik i müştakla şada Hükümet v a z a i fi n i tı 
hüsnüifaşt Heyeti Del ilenin mıhboi ânı âlidir. 
Herek bu mesele hakkında burada ifadede bu
lunan arkadaşlarını®, gerek encümeniniz ve ge
rek Hükümet, ve gerekse Heyeiti Umumiydi mil
let-bizden ancak bunu istiyor. Yani maksat ora
larda Hükümet makin asımın ve vazifesinin hiis- 
nüi fası dır. Bu, okluğu takdi rde medarı şikâyet 
olan şeyler ortadam kalkar... Bittabi istihlfıs 
olunan memleketlerimiz gayet cesîm bir kıta
dır. Orada yapılacak cok işler vardır. Oraya 
tâ.yiıı edilen memurların bir kısım henüz yer
lerine vâsıl olmamışlardır... Sonra, âcilim lıalli 
lâz imgelen mesaiI vardır ki; bu dİ arda» dolayı 
gerek Hükümet inak masının güzelce kural niş
miş olması, gerekse serian ifayı vazife etme
mesi medarı şikâyet oluyor. O lıaide mesele
nin esasına fennî 'bir su tetıt e balkı lir® a ve lıu 
suretle m akına teşkil edilirse mucibi şikâyet 
olan şeyler ortadan kalkmış olur. Memlekette 
kanun' ve idare teessüs etmiştir. Zannediyo
rum ki tekmil meseleyi bununla telhis edebili
rim. Şu halde ‘bu, ne ile kabil otabili-r'? Tek
mil iş budu e. Birçok arkadaşlarımız böyle şey
ler Hükümetle olmaz, Hükümet müteame) bir
takım eski usullerle hareket eder diyorlar ve 
bu usuller bizim için medarı emniyet değildir 
diyorlar. Bu mesaili, fevkalâde usullerle hal

ledelim diyorlar. Arkadaşlar! Fevkalâde bir 
surette halledelim demek, mesaili i ktisa diyeti ı\ 
idariyede, hukuk İyede kanaate göre hareket 
etmek demektir. Rica ederim, hangi memleket 
bu tarzda idare olunur? Bu su retle idareden 
bir memleket için bazaıı faide çıkabilirse de 
hu tarzdan birçok mahazirin çıkması da muh
temeldir. Buıııı her halde muvazene etmek lâ
zımdır. Memaliki »matuh lnsadıı mahallin, îhti- 
yaeatnm âcile» ve faide verecek sürati vazife 
addetmek Hükümet İçin her halde birinci nok- 
tai nazar olmalıydı ve bu, olmalıdır ve olması
nı temin etmek istiyoruz. Fakat; böyle hiçbir hu
kuk ve icraatla ballı imkânı ohmyan mesaili idari- 
vede serbestiyet verdiğiniz zammı kendi eliniz
le fetvayı idamı da yazmış olursunuz. Omııı için 
Memaliki müstnhkısa mesailinin hepsi - ki bun
lardan Huya.ııeti vataniye ve İmrbîye■ gibi mesail 
bir tarafa atılmalıdır - zira onlar ayrı bir me
seledir. Onların ayınca düşünülmesi lâzım gelir. 
Bendenizce ilk önce düşünülecek şev. emvali 
ganinin. emvali metruke, iskân, ibate, iaşe gi
bi mesailin hallidir, ki bu idamı yekûnu 
miııflınysilmecmu paradır. Yani bunları ttmıitı 
etmek: için vaziyeti umumiyeî mâliyenizi dü
şünmeniz lâzımdır. Bunu temin ettiğiniz tak
dirde diğer çareler kolaylaşır. 0 örüyorsunuz 
İsi iş nihayet bir Devle meselesidir. Oralarda 
mahallimle değil, daha buralarda Devletçe hal
lolunacak 'meseleler vardır. Bendeniz Heyeti 
Ve'kiledeu şuııu soraı-ım ki; Memaliki müstah- 
lasa elimize geçtiği tarihten bu ana kadar He
yeti Vekile hu işler içi» kaç saat iştigal etmiş
tir? Yani on Eylülden yirmi üç Teşrinievvele 
kadar oradaki idarede matlubolan süratin te
minine hadim, olan mesail iciıı kaç saat iştigal 
etmişlerdir: işte efendiler; ne kadar çalış t dar
sa işler o kadar ilerlemiştir. Fakat böyle işle
tin bataette kalınası da bu husus için çalışa- 
ıııaldıklarından ileri gelmiştir. Eğer bunların 
bir an evvel itmamını istiyorsanız Heyeti Ve- 
kileııin bu işlerle iştigal etmesini temin ediniz. 
Zaman veriniz, imkân veriniz, takibediniz! 
Yoksa fevkalkanun usul ve tedain i e lıu işleri 
başarmak istiyorsanız bu, beııdt.nizee havada 
çalkalanmaktır. Onun için bendeniz en basit 
esaslarını arz edeceğim; Bir kere buralarda bir 
kısım halk vardır ki; kasabaları kamilen yan
mış olmak hasebiyle açıkta kalmışlardır. Bun
ları iîlkâıı etmek lâzımdır. Sonra bir kısım Jhal-
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km elinden çift hayvanatı alınmıştır. Ze riyal 
yapamıyaealdardır. Bir (kısım halk dahi vardır 
ki bunların yiyeceği ve tdhutnluğu yoktur. 
Bir kısım daha vardır kİ çıplaktır, ilhana 
muhtaçtır. Daha sonra hirkısıııı emval 
vardır ki; bunlar da karmakarışık bir halde
dir. Şunun, bunun yedigasbuıa geçmiştir. 
Şimdi efendiler acaba bu işler fevkalâde sa
lâhiyetle 'mahallinde ini hallolun mal kİ ir? Yok
sa daha buradan mı yapılmalıdır? Bendeniz bu 
noktayı meydana çıkarmak isterim. Bir kere 
efendiler İliliyoruz ki Aydın vilâyetinin veya 
İzmir vilâyetinin köyleri, kasabaları 'baştanba
şa, yanmıştır. Bunların ahalisi açıktadır, ben
deniz bunlar için diyorum ki; yanmamış olan 
mücavir büyük şehirlere meselâ. tzmİr gibi yer
lerde büyük 'binalar lüzumlu lüzumsuz,’ şunun 
bunun yediişgal ve idaresinde bulundurulursa, 
bu gibi yerlere acaba bir kasaba halkını yer
leştirmek ‘mümkün değil midir? Meselâ; Mani
sa ahalisi için topluca Manisa mahallesi ola
rak, Alaşehir ahalisi iç.ijı, Alaşehir mahallesi 
olarak, toplu olarak bir arada yerleştirilsin. 
Bu suretle tekmil açıkta kalan lıallt için bun
dan istifade etmek kabil değil midir?

ÖMER LÜTFİ BEY (Kanrhisarı Salhib) — Zc- 
ıiyatı kim yapacak?

SALAHAÜü IN B, — Müsaade buyııruıı
efendim, sırasiyie arz edeceğim. Hepinizin her 
istediği şeye bir kelime ile cevap vermek 'iııüm- 
kün ve kabil değildir. Zeriyata da cevap vere
ceğim. Binaenaleyh kasaba halkından açıkta 
ve meşk ensiz kalan insanlar için yapılacak şey 
meydandadır. Bu adamlar trenle doğru İzmir’e 
gider ve orada iskân edilir. Birçok metnini, ko
naklar, şunun bunun elinde duracağına - bun
ların sefaletine cevaz verilmez - bir aile bir 
odada barınabilir. Millet bu halktan ibaret ise 
hepsinin İhtiyacı da sîyyanen temin edilebilir. 
Hayvanatı elden gitmiş olanlar varsa çift hay
vanatı vermek meselesi var, 8 0 111a kurayı nıuh- 
terika halkı vaıv Bunları en yakın köylere yer
leştirmek lâzımdır. Başka çare yoktur. Çünkü 
bunlar tarlalarından da istifade etmek mecbu
riyetindedir ve lâzımdır. Ordudaki çift hayva
natının, kabili istihdam olan ziraat hayvanatı
nın bunlara terki vaciptir, mutlaktır, farzdır. 
Bunu bu kürsüde bendeniz geçen sefer de He
yeti Vekile Riyasetine söylemiştim. Beyhude

geçirilecek her gün, bu memldketiıı hayatı âti- 
yei ziraiyesi için zarardır, felâkettir. Vaziyeti 
iktisadiyesi için zarsıdır. Hayvanat oıdu elinde 
ölecektir. Bunu kurtarmak lâzımdır. Onun ieiıı 
bunu da doğrudan doğruya mahalline bırakma
malıdır. Malıvmu ihsanınız her oıdu, her ko
lordu, her fırka kendi 111111 takasındaki köylere 
temini istifade edebilir. Geçen gün Ragıb Be
yi» buyurduğu gibi meselâ Kütahya civarının, 
Afyon civarıma, Uşak civarının ve birtakım 
yerlerin hayvanatı toptan sürülmüştür. Keza 
Ynnaıı ordusundan iğtinam olunan birçok hay
vanat toplu olarak İzmir tarafımla tekâsüf 
etmiştir. Şu halde bunlar muayyen bir yerin 
idaresine kâfi gelecek derecede menfaatini temin 
etmiş oluyor. Kendi mıntakasıııda. tevzi olursa 
diğer mıntaka tekmil açlığa mahkûm kalıyor. Bu, 
bittabi doğru değildir. Bunu burada evvelce de 
söylemiştim ve tekrarla Hükümetin ehemmiyetle 
nazarı dikkatini celbedenim Mevcut memalikiıı 
iktisadi ve zirai ihtiyaca 11 esasına göre bu hayva
nat iktisat Vekâletince taksim edilmelidir. Ordu 
yedindeki hayvanatı orduya zarar ver m ivecek 
bir raddede ordudan almak lâzımdır. Bunun ka
biliyeti âzamiyesini nazarı dikkate almak istemiyo
rum. Fakat .serbest bırakılırsa ordu bir tek hay
van vermez. Bunun Hükümetçe yapılmasını te
menni ederim ve eğer memleketin ziraat ve- ikti
sadiyatına karşı Hükümet bu muaveneti diriğ 
ederse, memleketi iktisaderı bir İstırap İçinde bı
rakır ve ‘bundan mütevellit zarar gayet azimdir.

Tohumluk mevadhı zahire meselesine gelince; 
iaşe için gerek ordumuzun tecemmuunda kendi
sine, medarı istiımdolacak ambarlar, gerek işgal 
olunan memalikte Yunan onlusundan ele geçen 
ambarlar ve gerekse Mâliyenin elinde bulunan 
zahireler ve memleketin muayyen yerlerinde aşa
rın emaneten kendi namına idaresinde alman za
hirenin hıfzı içİtı, yaptırdığı yerler vardır ve 
‘bunların böyle olduğunu biliyoruz. Binaenaleyh, 
meni al iki müstaiılasadaki muhtacı muavenet aha
linin dçrecei fakr ve ıstırabına ve ihtiyacına na
zaran turadaki zahaİrin derhal şimendiferlerle 
sevk edilmek üzere cetvelleri yapılmalıdır. Yani, 
ahaliye beş yiiz bin lira verelim; bu lâftır. Aynen 
mevaddı vermek lâzımdır. Çift hayvanatını ordu
dan tedarik ve iaşeyi ambarlardan temin edebil
mek mümkündür. İskân meselesinde ise açıkta ka
lanları, muayyen yerlere, muayyen bir yer lıalkı-
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m mahalle halinde kıta, kıta götürüp iskân ede
bilmek mümkündür. Lâkin çiftçi olarak tarlasın
da kalmak istiyenleri ve zarurette bulunanları cıı 
yakın köylere iskân etmelidir.

Emvali metruke meselesine gelince: Bu, bütiîn 
bütün ayn ve geniş bir meseledir. Emvali gay
rimenkula hakkında fikrimi arz ettim. Emvali 
menkuleye gelince: Bu hemen paraya tahvil edil
melidir. Bu, başka suretle kabili taksim değildir 
ve onun parası muhacirinin idamei hayatına ve 
tehvini ihtiyacatma karşılıktır. Başka bir şey 
düşünülemez. Şimdi bu işleri, Hükümetin elinde 
aynen mevad mevcudolduğuna göre, yapabilir 
demektir ve yapabilmesi kabildir.

Binaenaleyh bendeniz diyorum ki; bu dört 
heyât ] âalettâyin kendi tasavvurlarına göre şu
rada, burada buldukları kadar yapacaklarına 
göre bu işleri Hükümeti Merkeziye burada hal
lederek ordudan ne kadar hayvan alabilecektir? 
Ne kadar zahire alabilecektir? Hangi ambarlar
dan alacak, hangi memleketlere ne kadar vere
cektir? Bu işi emirler vererek buradan yaptı
rabilir. Yalnız evvelce arz ettiğim gibi bir ek
sik vardır. O da hükümeti alıştırmak, eksik 
memur yerine mahallinden kabili ikmal memuri
ni derhal yerine oturtup işe başlatmaktır. Bâzı 
yerler vardır ki, hükümet vaktinde oradaki se
faletin Önüne geçebilmek, yani, işi büyütmemek 
için bunu nasıl ve kimle yapacaktır? diyeceksi
niz. Efendiler; hükümetin teşkilâtı idariyesinde 
büyük bir noksanı vardır ve bu noksanı hepimiz 
her zaman söyledik, Bendeniz soruyorum hü
kümetten, acaba neden bu noksan idareyi ve bu 
noksan teşkilâtı ikmale çalışmıyor? Biliyorsu
nuz ki; bir Müfettişi Umumilik Kanunu vardır 
ve bu elzemdir ve bu müfettişi umumilik teftiş 
suretiyle olmayıp, icra suretiyle ifayı vazife 
dahi etse yine lâzımdır. Yüz yirmi livalık bir 
memleketteki işler bir Dahiliye Vekâletinin ya
pacağı işler değildir. Bir defa masalihî iktisa- 
diyenin temin ve tesviyesi kabil değildir. Mec
bursunuz müfettişi umumilik teşkiline, tesisine. 
Ben bakıyorum, Encümeni Mahsus en kolay yo
luna gitmiştir. Yani, dört heyet bildiği gibi 
yapsın diyor, onların vicdanına terk ediyor. 
Bu; ta m  idarenin en kolayıdır. Ama bu tarz, 
müstefbiddane ve mutlaktır. Tarzı gayrimutay- 
yettir. Bunun kadar fena bir şey yoktur. Hal

buki yapılması güç olan bir şeyi yaptırmak lâ
zımdır, bu, güçtür ve Molan budur. Onun için 
hükümetin teklifinde bendeniz hiç olmazsa me
murini çalıştırmak için heyet İstenildiğini görü
yorum Fakat bu da yanlış ve eksik düşünül
müştür. Heyeti murakabeye lüzum yoktur. 
Esasen memurini hükümet murakabe edebilme
lidir, Bu murakabe için vasıtası nedir? Her 
daire birer müfettiş göndermiş ve darmadağınık 
bir halde ifayı vazife ediyorlar. Bunlar bir 
nazareii âliye altında değildirler. Vekillerimiz 
çıkıp gezemezîer. Kuvveı teşriiyemiz ayrılmala
rına müsaade etmiyor. Vaziyeti siyasiye de 
böyle. Binaenaleyh yapılacak şey, ne hüküme
tin dediği ve ne de hiçbir zaman encümeninizin 
dediğidir. Memaliki müstahlasa; geniş bir Ay
dın vilâyeti, bir de Bursa vilâyeti, Balıkesir, 
Biga, Çanakkale, filândan ibaret olan sahadır. 
Buralara iki müfettişi umumi tâyin edilir.

Bunların maiyetlerine mâliyeden, sıhhiye- 
deıı müfettişler verirler, giderler, ifayı vazife 
ederlei'. Bunlar memurinin eksik olanlarını 
mahallen kabil, ise ikmal ettirir. Fenalık ya
panları doğrudan doğruya buraya dahi bil
dirmeden cezaya çarptırır. Bunlar böyle ifayı 
vazife ederse büyük bir noksan defolmuş olur. 
Hem de Hükümet makinası işler bir şekle 
girmiş olur ki, bizim evvel ve âhir şîmei âm i
limiz bundan ibarettir. Binaenaleyh görüyor
sunuz ki, bunda fevkattabia hiçbir şey yap
maksızın kanunu ve yalnft memleketin ica- 
batma tevafuk eden tarzı idareyi tatbik et
mekten başka bir şey yoktur ve bu da bize 
kâfidir. Bendeniz hıyaneti vataniye ve harbi
ye ve saire gibi mesailin tarzı haili için bura
da uzuııboyiu söylemiyeceğim. Benim için en 
büyük mesele, makinayı kurmak, buna sürat 
verdirmek ve bu makinanın işini yakından 
görmektir. Binaenaleyh, müfettişlik meselesi
nin tesisi ile ve bunların mahallerinde çalış- 
tırıhrıasiyle iş bitmiştir. Ondan sonra oralı 
mebuslar da bu hususta birer müfettiştir. Git
mediği zaman takip ve murakabe edebilir. 
Birçok yerlerde köyler yapmak gibi işler için 
tek lif atta bulunur ve lâzım olduğu kadar bu 
mesaili tevsi edebilmek için Hükümeti haber
dar eder. Yoksa fevkalkanun, fevkannizam şe
killere gitmeye mahal yoktur. Yapılacak şey; 
müfettişi umumiliği o iki vilâyette tatbik et-
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dektir ve her yerde bunun tatbiki zaten lâ
zımdır. , Bunların yapılmasını ve bu kanunun 
da be? :ıe şekilde verilecek iae; Heyeti ÂU- 
yenize tevdiini teklif ediyorum.

NEOİB B, (Mardin) — Bu çareler bulu- 
nuneıya kadar da halk açlıktan ölecek.

MALÂHADDİN BEY (Devamla) — O zamana 
kadar memurin yerine gider, iş görür. Eğer 
zatı âliniz bunu beğenmiyosamz daha iyi ted
birler bulursunuz.

TTTNALI HİLMİ BEY (Bolu) — tnna Bllahi 
ve iııııa ileylıi râciûn ...

VEHBt Ef. (Konya) — Sen sağ ol...
SIHHİYE VEKİLİ Dr. RIZA NUR BEY 

( Siııob) — Efendim hunhar bir düşman, mem
leketimizde türlü türlü fecayi yaptı ve onu 
bilâlıara tard ettik. Fakat kurtardığımız mem
leketlerde, biz birtakım mühim mesai! kar
şısında kaldık. Bu mühim mesail, âcil teda- 
bir istemektedir. Bu defa bu mesaili bendeniz 
ikiye ayırmak istiyorum. Birisi muamelâtı 
adliye, diğer kısmı da muaveneti içtimaiye me- 
sailidû*.

Muamelâtı adliye kısmında; birtakım insan
lar vardır ki, hıyaneti vataniyede bulunmuştur 
ve bugün onların birçoğu tevkif edilmiştir, 
hapsaneler doludur. Mamafih en büyük hıyaneti 
yaptığı halde tevkif edilmiyerek cezasız gezen
ler de vardır. Vatana ve kankardeşleriue karşı 
en büyük hiyaneti yapanlardan serbest dolaşan
lar vardır ki; buna karşı tahammül edilemez ve 
bunlar için acilen bir şeyler yapmak lâzımdır. 
Adalet de bunu iltizam ettirir ve tevkif olunan
lar içinde bigünahlar da varsa bunlar da çıka
rılmalıdır. idam edilecek insanlar varsa çarça
buk idam olunmalıdır. Şüphesizdir ki; vatana 
ihanet eden insanlar; sokakta serbestçe dolaştı- 
nlamazlar. Demek bir kere bu bapta âcil tedabir 
iktiza ediyor. Sonra emvalimetruke ve ganainı 
meselesinin ehemmiyeti karşısındayız. Çünkü bir 
tarafa bırakıyoruz; vatandaşlarımızdan bir kısım 
halk; bir kütle, bir yere yığılmış duruyor. Ba
şını sokacak evi ve yeri yoktur. Halbuki diğer 
tarafta da emvalimetrukeden birçok binalar var 
boş duruyor ve îçine kimse giremiyor,

MEHMED ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahib) — 
Hattâ yıkıyorlar.

Dr. RIZA NUR BEY (Devamla) — Evet yıkar
lar da: muhacirler girer. Tahrip de edilir, her

şey olur... Hepsini biliyoruz. Demek bu bapta 
âcil tedabir lâzım.

Sonra menhubat mesaili vardır ki, adalet bun
ların da yerli yerine teslimini içabett iriyor. 
O da uzun müddet aiâhalihi duramaz. Diğer ta
raftan muaveneti içtimaiyeye taallûk eden me
sai! vardır ki; İskân, İaşe ve ilbas gibi mesaildiı*. 
Yani, halkın bu yüzden birçok ihtiyacatma karşı 
âcil davranarak, onlan kurtarmak bir zaruret 
halindedir ve bunlaryı hayatı âtiyelerİni de te
min etmek lâzımdır. Şimdi ziraat zamanıdır. 
Tohumluk vermeli ki, zeriyatta bulunsunlar. Eğer 
şimdiden ekemezlerse gelecek sene açlıktan Öle
ceklerdir. Onun için bu hususu da şimdiden te
min etmek icabeder ve bu İşi geciktirirsek çok 
feci m Anasır karşısında kalır ve sonra başa da 
çıkamayız.

MEHMED ŞÜKRÜ BEY (Karaiıisaıı Sahib) — 
Rusya’ya döner...

Dr. RIZA NUR BEY (Devamla) — Binaen
aleyh fırsat kaybetmemelidir.

Şu vukuat bize âcil tedabirle hareket etmemiz 
lüzumunu bildiriyor. Fakat efendiler, her bir 
halimizi itiraf etmeliyiz, iyiliğimizi de, kötülü
ğümüzü de söylemeliyiz ki, onlara çare bulalım. 
Gizli kalan dert derman bulmaz.

Devlet idaresinin bize devrettiği birtakım 
eski usul ve kavanin vardır. Bunlardan meselâ 
usulü Mutıakemat.. Mahkemelere mütaallik birta
kım mesaili, Usulü Mühakematm ahkâmına terk 
edersek; o işlerden bir şey çıkmaz ve akibet de 
fecidir. Demek ki elimizde mevcut usullerle bu 
işe girişemiyeceğiz. Hükümet bunu düşünmüş
tür ve tedabiri fevkalâde lüzumunu takdir et
miştir.

Fakat efendiler; fevkalâde tedabir için Hü
kümet; birbiriyle tearuz hâsıl edecek kudreti 
idariye tesis etmek cihetine de gidemez. Çünkiİ 
bu suretle idarede teşevvüş hâsıl olur. Bu cihet 
Teşkilâtı Esasiyede de vazıhtır ve hukuku ida
rede böyle şeyler tecviz olunamaz. Encümenin 
yapığı maddede^ Öyle fevkalâdelikler; var ki; 
Öyle tâbirler görülüyor ki; meselâ gide
cekler, mahakemede icrayı tesir edecekler... 
Bu İliç, kabili tecviz midir* Şu işi şöyle 
yapın, bu işe şöyle hüküm verin diye melike meye 
bir şey söylenebilir mi?

TUNALI HtLM t BEY (Bolu) — Maksat, umu
ru tesri Mir.
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buldunuz?
Dr. RIZA NUR BEY (Devamla.) — Burada 

mevcut, «kâîfei memurine....» deniyor.
SAMİ BEY (İçel) — Esbabı mucibeyi de oku

yun.
Dr. HIZA NUR BEY (Devamla) — Maddeler

de var efendim. Bu fevkalâde salâhiyetle bu he
yetler ne yapacaklar? Meselâ; Sıhhiye Vekâletine 
ait bir memuru veyahut Adliye Vekâletine bir 
hâkimi azil ve nesbedecekler. Hiç hâkimin azil 
Ve nasbi böyle olur mu? Tabiî olamaz. Ya ne 
olur? Bu heyetler gider, bu memurun terahisini 
veya eürmunü görürse dairei aidesine yazarak 
azlini talebedebilir ve o memurun kabahati varsa 
arzohmur ve hattâ Hükümetin teklif ettiği mad
delerde öyle bir madde vardır ki; bu İşara üç 
gün zarfında bir cevap alamazlarsa kendileri 
azledilebilirler. Bakınız Hükümet, ne kadar su
hulet gösteriyor. Hükümet düşündü ki; âeil ted
birler lâzım ve mevcut usuller de bunu temine 
gayrikâfidir. Bunun üzerine Heyeti Celilenİze 
birtakım kanun ve talimatnameler getirdi. Biz 
Öyle bir kanaatteyiz k i; bunlar bugün hemen çı
karılırsa ve tatbikleri için Hükümete tevdi edi
lip emir verilirse; zaten teklif edilen talimatna
meler mucibince menhubat için, iaşe ve iskân 
mesailini halletmek için birtakım komisyonlar 
teşekkül ediyor. Binaenaleyh; vesaiti icraiye on
ların derhal tatbikine bağlıyacak. Hükümetin dü
şündüğü bir nokta daha var. Acaba bu heyetler 
bu işi görür mü? Bu memurlar gidecek, bu komis- 
yonlar teşekkül edecek ama, evet halimizi de bili
yoruz. Bazan işlerde terahi, bazan tekâsül olur. 
Bunun için de Hükümet bu; işlerle ne dereceye 
kadar meşgul olmuştur?

Efendiler bizde o kadar iş var ki; Meclisi Ali 
gündüzün Öğleden sonra içtimaa başlar, dört beş 
saat çalışır. Fakat biz sabahtan akşama ve ekse
riya da geceden sabaha kadar çalışıyoruz. Görü
yorsunuz kî, işlerimiz çok. Boş da durmadığımız 
halde yine yetişemiyoruz. Bunun için bu işleri de 
bizim üzerimize bırakacak olursanız, göriilemiye- 
ceğine şimdiden kaani olunuz. Biz, yalnız nezaret 
edebiliriz. Biz bu vesaiti, bu komisyonları teşkil 
edip yerlerine koyacağız. Fakat bize göz lâzım. 
Bu komisyonlar çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Bu
nu öğrenmek için de şu çareyi düşündük; mebus 
arkadaşlarımızdan birer heyet - dört heyet - onla
rın başında bulunsun. Yani müfettişi umumilik

meselesini burada mevzuubahsederek onuıı tatbi
kini istiyen arkadaşlarımızın fikrine geliyoruz. 
Bugün Müfettişi Umumilik Kanunu çıkacak da 
tatbik edilecek denirse çok zamanlar geçecektir, 
Ö halde mebusandan olan arkadaşlarımız bunla
rın yerine kaimdir. Bu arkadaşlar maiyetlerinde 
birer heyetle çıkıp işleri takip ve murakabe ede
cek, çahşmıyan memurları tecziye ettirmek için 
dadrei aidesine yazacak ve biz de derhal tecziye 
edeceğiz. Bundan daha iyi ne şekil olur efendim?

REFlK  BEY (Konya) — Bu işler görülürken 
Müfettişi Umumilik Kanunu da bir taraftan ha
zırlanır.

Dr. RIZA NUR BEY (Devamla) — O Heyeti 
Celilenizdedir. Bunda bize şikâyet etmeye hakkı
nız yoktur.

DURAK BEY (Erzurum) — Beyefendi onu Hü
kümet geri almıştır. Bir senedir Hükümettedir.

Dr. RIZA NUR B. — Bilmiyorum efendim.
DURAK B. — Geri aldı, bîr senedir de uyu

yor.
Dr. RIZA NUR B. — Heyeti Celile bu bapta 

yeniden birt eklifi kanuni de yapabilir. Bu, sizin 
hakkınızdır ve sîze ait bir meseledir.

SALÂHADDİN BEY (Mersin) — Zatıâliniz 
gönderilecek olan heyet veya komisyon her ne ise, 
dört olsun diyorsunuz. Ben de iki diyorum. Şu 
halde Heyeti Vekile, müfettişi umumi izamım ka
bul ediyor ve maksada kâfi görüyorsa, mesele 
kalmıyor demektir.

Dr. RIZA NUR BEY (Devamla) — O kanunun 
ihzarı zamana muhtaçtır. Onun İçin arkadaş
larımızdan birer zat bu heyetlerin başında gi
decekler ve aynı mesaili göreceklerdir. Biz bu
nun taraftarıyız. Başka mesele yoktur efendim.

ZİYA HURŞİD B, (Lâzİstan) — Encümen 
ııammıa SÖz isterini...

OSMAN BEY (Lâzistan) —- Her bir hatibin 
arkasından Hükümet veya mazbata muharriri 
çıkacaksa işin içinden çrkılmaz. Usuldür. ııot 
tutulur ve sonradan cevap verilir,

REİS — Efendim birinci defa olarak izahat 
veriyor.

ENCÜMENİ MAHSUS KATİBİ ZIYA HUR- 
ŞtD BEY (Lâzistan) — Efendim düşman tarafın
dan işgal edilen arazimiz düşmandan tatbir edil
dikten sonra o arazide fevkalâde bir vaziyet 
hâsıl oldu. Bu fevkalâde vaziyeti, herkesle be- 
r-alber Heyeti Vekile de gördü ve arkadaşlarımı
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zırt bu mesele üzerine müteaddit usuller teklif 
eylemeleri ve takrirler vermeleri, üzerine Hey
eti Vekile de iki tane lâyihai kanuniye hasır
ladı ve nasıl ki şimdi Rıza Nur Bey kemali şid
detle, memaliki mdhtelifiedeki ihtiyaç a ta ; bu 
lâyihaların kâfi olduğunda ısrar 'buyuruyorlarsa 
o zaman da Heyeti Vekile bu iki lâyihayı tek
lif etti ve Meclisin Nizamname! Dahilîsi muci
bince bu lâyihalar encümenlere gitti. Birisi 
reddedildi; diğeri de bambaşka bir şekilde gel
di. Binaenaleyh bu lâyihai kanuniyelerin müza
keresi bitemedi ve nihayet Kütahya Mebusu Ra- 
gıb Beyin bir teklifi üzerine mesele yeniden na
zarı dikkate alınmak üzere bir Encümeni Mah
susa havale edildi. Takrirde meşkûr beş encü
menden üçer âza intifa alb edil erek Encümeni 
Mahsus teşkil olundu ve mesele tetkik kılındı. 
Encümeni Mahsusun mazbatası hazırlanıp çık
tıktan sonra Hükümet; biri encümence reddo- 
lunan ve diğeri de bambaşka bir şekil alan eski 
lâyihalarını buraya tekrar getirdi ve beraber 
müzakeresini teklif eyledi. O lâyihaları tevfaid- 
ederek beraber müzakere ediyoruz. Demek bun
dan yirmi gün evvel Hükümet ne düşünüyorsa 
şimdi de aynen onu düşünüyor. Halbuki dün 
encümende biz toplandık ve encümence bu 
mesele ile alâkadar vekâletlerde kimi müste
şarlarını, kimi müdirandan bazılarını gönder
diler ve esnayı müzakerede memaliki müstak
laşa mebuslarından birçok arkadaşlarımız da 
bulunuyordu. Encümende; orada yapılan teşki
lât ve idarenin ihtiyaca kâfi olmadığı kanaati 
hâsıl oldu. Vakıa Rıza Nur Beyefendi hu
kuku idare ve hukuku esasiyedeu bahsettiler. 
Biz de bunlan göz önünde bulundurduk, bu he
yetler teşekkül eder etmez onlara karşılık olmak 
üzere de teşkilâtı Devlet olduğunu hatırladık. Fa
kat takdir edersiniz ki, birçok yerlerde ufak bir 
hâdise oldu mu onun için bile hususi şeyler yapı
lır. Bir memlekette sel olur, harifc olur, bîr şey 
ölür ve onlar İçin, mevcut kanunlara rağmen hu
susi şeyler düşünülür; halbuki bu mesele tama- 
miyle bambaşka bir mahiyettedir. Salâhaddin 
Bey zannederim memaliki müstahlasayı iki vilâ
yet diye hulâsa etti. Halbuki memaliki miistah- 
lasa iki buçuk milyon nüfusa malik vâsi bir ara
zidir. Ve orada yangın var, harabı var, felâket 
var, her §ey var. Acaba bunlarla Hükümet ne de
receye kadar meşgul olabilir? Evvelâ tetkik edile
cek nokta faudur. Hükümet âzalarının buyurduk

larım dinledik. Onların fikrini görüyoruz ki, hep 
muhaberat, mahallinden istilâm, bu filân vekâle
te, bu diğer vekâlete ait gibi birtakım muhabere 
den ibarettir. Hattâ Salâhaddin Beyefendi - ki 
encümen mazbatasına itiraz ediyorlar - dedi kİ; 
maatteessüf her vekâlet ayn ayn birer müfettiş 
gönderiyor ve onlar da bir başta, bîr mevzide 
toplanıyorlar ve böyle icrayı hareket ediyorlar 
ve bundan da b ir faide hâsıl olmuyor, işte bizim 
yaptığımız da bunu teyit demektir. Biz de bunun 
önüne geçmek istedik.

Mevzu ve mevcut kavaninin fevkine geçmek me
selesine gelince; burada itiraz edilen cihet, mev
cut kavaninin fevkine geçmektir. Efendiler ka
nun ne demektir? Soruyorum. Kanunun en son 
tarifi; (îradei milliyenin tecellisinin ifadesidir.) 
işte o kanundur ve Meclisi Aliden çıkar çıkmaz 
o, tatbik edilir. Kanun vahyile inmez. Kanun bu
na derler. (Gürültüler) Kanunun kabiliyeti tat- 
bikıyesi olup olmadığını Meclisi Aliniz takdir 
edecek. Rıza Nur Bey, kendileri Kanunu Esasi 
ile teyit ve tahkim olunmuş olan usulü muhake- 
mat hakkında burada bu kürsüden açıktan açı
ğa bunların birtakım müşevveşiyetleri hakkında 
söz söyledikleri halde bizim bu lâyihamızı neden 
muvafık görmüyorlar? Kendileri onları birtakım 
menhubat komisyonlarına vermek istiyorlar. De
mek asıl mesele, asıl madde, iki kanunu muhafa
zadan ziyade, bizim encümenin yaptığı ve Hükü
met üzerinde müthiş bir kontrol vazifesini göre
cek olan heyete Hükümetin itirazıdır.

Şimdi burada teşevvüşü idare hâsıl olup olnu- 
yacağı meselesine gelince; teşevvüşü idare ııe za
man hâsıl olur? Ara yerde vazifeler taksim- olu
nur, o vazifelerde iştirak olursa o zaman müşev
veş' idare olur. Halbuki bizim teklifimiz veçhile 
gönderilecek heyetler, oradaki memurlar üzerin
de âmirdirler, ortada teşevvüşe İmkân yoktur. O 
memurlara emretti mi, onlar yapmaya mecbur
dur. (Gürültüler) Başka türlü bunların önüne 
geçmek mümkün değildir.

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Hâkimlere de, böy
le yapacaksınız, diye emredecek misiniz?

ZİYA HURŞİD BEY (Devamla) — Hayır efen
dim, şimdi birinci mesele olarak hıyaneti vatani
ye ve harbiye görülür. Hıyaneti vataniye ve har
biye hakkında doğrudan doğruya encümen gör
dü kİ; Hükümetten bir lâyihai kanuniye gelmiş,
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muhtelit bir encümene gitmiştir. O encümen baş
ka şekilde çıkarmış o da müzakere edilmiş ve bir 
karara raptedîlememiş, karışık ve müşevveş bir iş. 
Meclisi Âlinin umumunun fikrî, salâhiyeti ka
zaiyeye tallûk eden meselede Meclis - bendeniz de 
taraftar olduğum gibi - fevkalâde çekingen bulu
nuyor. Biz bu meseleyi müzakere etmedik. Mah
kemelerimiz vardır diyoruz. Bendeniz de Rıza 
Nur Bey gibi usulü muhakematın tağyiri taraf
ta n  değilim. Diğer meselelerden asıl mühim olanı 
emvali metruke, iaşe, iskân meseleleri. Efendiler 
dün encümende Hükümetin gönderdiği âza]ardan 
istizahımızda buna kanaat getirdik ki, Hükümet 
kâfi derecede sürat göstermemiş ve işin istilzam et
tiği‘derecede çalışmamıştır. Meselâ; bir kere Mü
fettişi Umumilik Kanununun noksanından mıdır, 
yoksa, Hükümetin vaktiyle çalışmaması dolavı- 
sivle midir ki; işler tamtakır kalmıştır? Ve bu
nun neticesi olarak halkın İşi yüzüstü kalmıştır. 
BÜlıassa görüyoruz ki; Hükümetin buradan almış 
olduğu beş yüz bin liralık tohumluğu sevk eder
ken asıl ziraatle meşgul olan mıntakalara az para 
ve ziraatle meşgul olmıyan yerlere çok para gön
dermiştir. Bu en ufak bir misaldir. Meselâ İzmir 
livasına yirmi bin lira veriliyor, ondan ziyade 
ziraat memleketi olan yere de beş bin lira veriyor. 
Sonra çift hayvanatının taksiminde görüyoruz 
ki; çift hayvanatının taksiminde muhasebeci ile 
mutasarrıf uyuşacaklar uyuşamazlarsa buradan 
istilâm edecekler, buradan verilecek cevaba göre 
ihtilâf mahallinde halledilecektir. Halbuki Mec
lisi Âli böyle fevkalâde tedabir için bütün işleri 
tevhidetmeb üzere bir makam, bîr vekâlet ihdas 
etmek ve bîr heyet icadetmek mecburiyetindedir. 
Dünyada lıarbden çıkmış bütün memleketleri tet
kik edersek, bunun lüzumunu derhal anlarız, şim
di işleri bir mercide toplıyarak bir vilâyetin içe
risinde görmektense ve memleketimizin vaziyeti ve 
İlcaatı ve muhaberatın noksaniyeti ve vesaitin az
lığı dolayısiyle onları merkezde toplamaktan ise,, 
mahallinde bu işler için en âcil ve en katı karar
lar ittihaz edebilecek heyetler teşkilini münasip 
gördük. Gerek mazbataya itiraz eden Salâhaddin 
Bey ve gerek Rıza Nur Beyin söylediklerinden 
bendeniz öyle anladım ki, zannederim Heyeti Oe- 
lile de kaaııidir - Hükümet nıeinaliki ınüstablâ- 
sada hiçbir şey yapamadı, Memaliki müstahlasa 
mebusları da şahittirler. Bu, meydandadır. Bu, 
neden ileri geliyor? Ta mevcut kavaniıı ahkâmı 
tatbik edilmiyor, yahut onlar kâfi gelmiyor veya

hut Hükümet makinası lâyıkiyle işlemiyor. Aca
ba Hükümet bu heyetlerin gitmesine neden razı 
olamıyor?

ic r a  v e k il l e r ! h e y e t ! r e i s i  b a u p
BEY (Sivas) — Hükümet razı oluyor efendim. Ol
muyor değil, fakat onların nasıl olacağını teklif 
ediyor?

ZİYA HURŞİD BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz. Eğer gidecek heyetler sırf teftişle 
meşgul olacak ve yalnız âmiri icra vaziyetinde ol- 
mıyaeak olursa bunun nc faidesi olur? Orada fet- 
kikat yapacak, mazbata yapaeak, buraya gelecek 
ve işleri intizam dairesinde tevzin edecektir. Şim
di oraya Hükümetin göndereceği heyet, icra salâ
hiyetini haiz olmadıktan sonra ve icra işlerini ya
pamadıktan sonra oıılar neye yarar? Oradaki mu
tasarrıf ne İçindir? Nc yapacak? Muhabere işle
riyle meşgul olacak ve kırtasi işlerle ortaya çıka
cak. Halbuki bizim göndereceğimiz heyet,bilâkis 
birçok devairi bîr araya toplıyarak vazifeyi tev- 
zin-edecek ve bu fevkalâde çalışacak olan heyet 
muvakkat bir zaman içindir. O da; üç ay. Bunla
rın bu işleri daha iyi yapabileceğini düşündük. 
Meselâ bu heyet, derhal çiftinden, tarlasından 
cüda kalmış olan köylüye emvali metrukeden 
- malûm olan kırtasi Hükümet muamelâtına haeet 
kalmaksızın - hayvan ve tarla verecek ve bugünkü 
yolsuzluğa da mahal kalmıyacaktır. Şimdi Alaşe
hir’deki hayvanat, İzmir’e gitmiş, orada tevzi 
edilmiştir. Bir de mahallerinden on kere istilâm 
olunacak, ziraat mevsimi geçecek, kış gelecek.

Hükümetin düşündüğünü arz erleyim; iskân 
için Sıhhiye Vekâleti bir talimat yapmış. Köyler 
şöyle yapılacak, caddeler şöyle olacak, evler böyle 
olacak. Köylü ev yapmaya kalkarsa Sıhhiye Ve
kâletine müracaat edecek. O da diyecek ki; hayır 
sen böyle ev yapamazsın, çünkü krokiye muvafık 
değildir.

SIHHİYE VEKİLI Dr. RIZA NUR B. — 
Hayır, siz yanlış anlamışsınız. Ben size izah ede
rim.

ZtYA HURŞİD B. — Beyefendi henüz hali 
aslide yapılamayan işleri, bu memaliki nıüstah- 
lasada tatbik etmek istiyor. Yanmış, yakılmış 
yerleri tecrübe tahtası yapmaktansa oradaki hal
kın üıtİyacatuıı cn âcil tedbirlerle tesviye etmek 
lâzımdır. Bumın için fevkalâde, kanunu mah
sus vasjtasiyln cııur verilse, bundan hangi ka
nunsuzluk görülür. Bu, sellemehüsselâm tatbik
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oiunmıyacak, Heyeti Celilenizin fikri mıısibi de 
buna munzammolursa, pekâlâ kanun olur ve 
pekâlâ tatbik edilir. Encümenin tesbit ettiği 
şekil böyle kırtasiyecilikle ve merkezden müte
madiyen istilâmlarla vakit geçirmektense, mahal
linde katî, icrası zaruri emirler verecek olan 
heyetlerin lüzumunu vacip görmüş ve bunu He
yeti Celilenİze teklif ediyor. E n münasip çare 
budur. Sonra Rıza Nur Beyefendinin buyur
dukları, mahkemelere tesir nereden çıktı, böyle 
bir şey düşünülebilir mil.:

Bunu şuradan çıkartıyor. Birtakım memurini 
Hükümeti birtakım mesaili intaç için istihdam 
ederler. Rica ederim. Hükümet veya bir kimse 
bir hâkime sen şu meseleyi şöyle neticelendire
ceksin diyebilir mi? Tabiî diyemez. Bu, bugün 
hukuku tahliyedendir. Encümen halledeceği me
seleyi daima göz önünde bulundurur, Rıza Nur 
Beyefendi göndereceğimiz zevatı, kendi memur
larına benzetiyor. Biz o kanunu, orada, burada 
paçavra olmak üzere çıkarmıyoruz. Bu işler, iti
mat ve emniyetle görülecektir. Memleketin her 
tarafında, dünyanın her tarafında zuhur eden 
ufak bir yangın, bir zelzele için de komisyonlar 
teşekkül ettiği ve fevkalâde karanlar ittihaz edil
diği halde bu büyük yangında Meclisin bigâ
ne kalması doğru olamıyaeağı ve Hükümetin 
mükerreren reddolunan bir iki teklifinin tekrar 
kâfi görülmesi oralar için hiç kâfi gelem iyeceğı 

kanaatindeyim.
SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE 

VEKlLİ RIZA NUR BEY (Sinob) — Size bir 
sual soracağım. Benim hangi memurum kanun
ları paçavra yapmıştır? Misallerini gösteriniz.

hata ediyorsunuz. Paçavra yapanlar kimlerdir! 
Gösteriniz, varsa ben onları cezalandırayım. Siz 
de beni cezalandırınız. Yoksa bu hükmünüz va
rit değildir. Söylemelisiniz rica ederim. Böyle 
isnadolmaz.

ZİYA HURŞİD BEY (Lâzistan) — Siz mahke
melere bu heyetlerin tesir ettiğini nereden çı
kardınız?

RIZA NUR BEY (Sinob) — Daha siz memur 
olmadınız neden söylüyorsunuz? Mahkemelere te
sir edecek diye mugalata ile bu kanunu çürüt
mek istiyorsanız mugalata yok. Bu lâkırdı muga
latadır.

ZİYA HURŞİD BEY (Devamla) — Rica ede
rim, müsaade buyurun göndereceğiniz heyetle
rin hangisi, memurin üzerinde İşin intacı için 
icrayı tesir edecektir? Hakkı reyi olmaksızın 
nasd mahkemelerde hakem vazifesini ifa edecek
tir? Bu, mebuslar hakkında düşünülmüştür. Es
babı mucibeyi okusaydılar hiç böyle sözler ol
mazdı. Encümen salâhiyeti kazaiyeye taallûk 
eden mesailde Hükümetten daha kıskançtır. Hü
kümet, Kanunu Esasinin teyidettiği şeyi bozacak 
olan Menhubat Komisyonları Kânununu bura
ya getirmiştir. Rica ederim, hangi taraf daha 
kanunperverdir? Takdir buyurunuz. Bendeniz 
Encümeni Mahsus mazbatasının kabulünü teklif 
ediyorum.

R EFİK BEY (Konya) — Reis Bey usulü mü
zakere hakkında söyliyeceğim efendim.

REİS — Efendim, on dakika teneffüs etmek 
üzere celseyi tatil ediyorum.

Hitamı celse; saat : 4,00
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Bed’i müzakerat; saat : 4,15 

BEİS — İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİP : Hakkı Bey (Van)

BEİS — Celseyi küşadediyorum. Söz Abi- 
din beyindir.

Dr ABİDİN BEY (Lâzistan) — Arkadaşlar 
bundan evvel Hükümet bir teklif yapmıştı. Bu 
teklifi Mecliste biz uzunuzadıya müzakere et* 
tik ve Hükümetin kemen nira surette teklifini 
ret ile encümenin teklif ettiği İstiklâl mah
kemelerine gittik. Fakat neticede onu da ber
taraf ettik. Hükümet dedi ki, hiç olmazsa bu
nu alayım. Müzakere edeyim ve tekrar başka 
bir surete, başka bir kalıba dökerek getire
yim.

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 
B. — öyle demedik.

Dr. ABİDİN BEY (Devamla) — Fakat o 
kalıbı da yapmadan yine eski kalıbı tekrar 
önümüze getirdi.

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 
B. — Hâkipaymıza arz etti.

Dr, ABlDİN BEY (Devamla) — Benim ka
naatim budur. Arkadaşlar, namütenahi bir 
kahpelikle mamur memleketlerimiz kahpe bir 
düşmana kaptırılmıştı. Yine namütenahi bir cen
gâverlikle ve hiç ümidedilmediği halde Allahın 
inayetiyle (Hepimizin ümidi vardı sesleri) Bu 
mamurelerimizi kurtardık, istihlâs ettik.

SÂMİ BEY (İçel) — Ümidimiz vardı, o sözü 
tashih ediniz.

Dr. ABlDİN BEY (Devamla) — Evet ümi
dimiz vardı. Fakat böyle bir düşmanı pek 
muzmahil ederek memleketimizi tamamen pek 
yakında istirdadedeceğimizi ben doğrusu bi
raz uğraşmakla kabil olacağına kanaatim var
dı. Şimdi arkadaşlar; memleketin ihtiyacı yi
ne fevkalâde bir ihtiyaçtan doğar. Heyeti 
Vekile Reisi Muhteremi ve diğer muhterem 
vekiller Ötede beride işitiyorum ki diyorlar, 
efendim; bu hükümet içinde hükümettir. Yani 
bu yapılan kanun ile aynı zamanda mazba
tayı da beğenmiyorlar. Mazbatayı bırak sen.

Doğrudan doğruya esasa girişelim. Esas me
sele, inim inim inliyen bu halkın ihtiyacını 
bir saat evvel, bir an evvel temin etmektir 
azizim. Şekille oynamıyalım, rica ederim, is
ter Hükümetinkini, ister bu arkadaşların tan
zim ettiğini beraber tevlıidetmek veyahut ne ka
bilse çarçabuk bir ilâç bulmak çaresine tevessül 
etmek iâzımgelir. (Yaz reçetesini sesleri) Arka
daşlar ben Heyeti Vekile Reisine ve bütün 
rüfekayı muhtereuıeye sorarım; icra salâhiye
tini haiz olan Meclis neden o işi icra edemez î 
O halde beyefendiler; çalışsınlar da bu Mecli
si, teşriî haline inkılâbettirsinler. O vakit hak 
kazansınlar. Fakat ihtiyaç karşısında biz icrai 
salâhiyeti de haiziz. (Yaşa sadaları) Binaena
leyh Hükümet tarafından gönderilen memur
ların, gönderilen -heyetlerin katiyen .hiçbir iş 
görmediklerini 'her gün ve her saat avdet eden 
mebus arkadaşlarımız burada pek yanık su
rette söylüyorlar. Bunlara inanalım mı, inan- 
nuyalım mı? İnanıyor musunuz, inanmıyor mu
sunuz? (İnanıyoruz sadalan) öyle ise bunun 
çarei hallini bulmak lâzımdır azizim. Ben bu
nun tamamen kabulü taraftarıyım. (Bravo sa
dalan, alkışlar)

DURAK BEY (Erzurum) — Efendiler bende
niz usulü müzakereye dair bir maruzatta bulu
nacağım. Esas hakkında kelâmım mahfuzdur. 
Efendiler zannediyorum ki bu meseleyi bugün 
ne kadar müzakere etsek intacedemiyeeeğiz. 
Ortada iki teklif var. (Üç teklif sesleri) Evet, 
üç teklif var. Arkadaşlann bir kısmı birinin 
lehinde, bir kısmı diğerinin lehinde öteki kıs
mı Ötekinin lehinde idanei kelâm ediyorlar ve 
zannediyorum ki bâzı arkadaşlarımız da tabedilen 
mazbatadan başka Hükümetin getirdiği teklifi 
de tamamiyle bilmiyorlar. Ben evvelki encü
mende bulunuyordum, -tabiî bu encümende 
bulunmadım - bendeniz Hükümetin teklif etti
ği lâyiha ile bu encümenin yaptığı şekil ara-
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arada büyük bir fark görmüyorum. Çünkü ge
rek Hükümetten gelen gerek şimdi encümenden 
çıkan lâyihai kanumyelerîn her ikisi de, bir 
kontrol heyetinin gitmesine aittir. Demek ki 
mesele kalmıyor. Hükümet de, bunu kabul edi
yor. Şu halde bugünkü şu münakaşa zaittir. 
Arkadaşlarımın hepsinin sözleri, ruznamei mü
zakerede baki kalmak üzere bu evrak, her (hal
de encümene gitmeli. (Hangi encümene? ses
leri) Onu Heyeti Aliyenîz bilir. İster geçen 
gün teşkil ettiğiniz encümene, ister yeni bir 
Encümeni Mahsusa gönderirsiniz. Ben, 'bunu 
bilmem. Yeniden bîr encümen teşkil eder, oraya 
da gönderebilirsiniz. Fakat ben ona kanşmı- 
yacağım. Şimdi onu Heyet takdimler. Fakat 
burada yapacağımız münakaşalar beyhudedir. 
Çünkü her ikisi de bir Kontrol Heyeti kabul 
ediyor, arada bir salâhiyet meselesi kalıyor. 
Efendiler salâhiyet meselesi de, burada çekiş
tirmekle on günde de, (kır günde de hallolun
maz. Yine bunu encümene tevdi ederek Hükü
metin teklifiyle, encümenin yaptığı kanun lâ
yihasını birleştirsinler, tevhidetsinlçr, Sonra 
söz sahipleri gelsin, burada söz söylesinler ve 
sözlerine devam etsinler ve b ir netice çıkara
lım. Yoksa ne kadar müzakere etsek bundan 
bir netice çıkarmak imkânı yoktur. Bendeniz 
bunu teklif ediyorum. Yine hakkı kelâmım, 
esas üzerinde mahfuzdur.

RE IS — Efendim bunların müzakereleri 
tevhidedilmiştir. Müzakere tevhidedildikten 
sonra, burada heyeti mnumiyesi tabiî olarak 
müzakere edilecek, ondan sonra encümene tev
diine dair b ir takrir de vardır. Fakat otuz ar
kadaşımız da söz almıştır.

YAHYA GALlB BEY (Knşehir) — Efendim 
bunlan şubeye havale etmeli de, arkadaşlar 
şubede fikirlerini söylemeli.

RElS — Efendim şöyle bir takrir var ki 
Durak Beyin teklifine biraz şdbihtir.

Riyaseti Celileye
Tevhiden .müzakeresi kabul edilen lâyiha

ların Encümeni Mahsusla beraber, Sıhhiye, Ma- 
ftye, Dahiliye, Adliye, iktisat Vekillerinin işti
rakiyle müspet bir mazbata ve bir lâyihai ka
nuniye şeklinde, Meclise tevdiinin reye vaz’ım 
teklif ederim.

27 . X  . 1338 
Gazianteb 

Yasın

HAStB BEY (Maraş) — Beis Bey usulü müza
kereye ait söz söyliyeceğim.

. MUSTAFA DURAK BEY (Erzurum) — O, be
nim takririmi de oku! Bica ederim.

OSMAN BEY (Lâzistan) — Efendim bende
niz, esasa ait söz aöylemiyeceğim; bu takrire 
ait soyliyeceğim. Bu takrirde deniüyor ki; tev
hiden müzakeresi karargir olan bu lâyiha, encü
men ile mi, vekâletler ile mi birlikte - iyice an- 
lıyamadım - müzakere edilsin! Heyeti Vekile, 
Encümeni Mahsusun yaptığı kanunun' sarahaten 
aleyhinde bulundu. Beudenizce şu surette bir 
esbabı mucibesi kaleme alınıp ve bu tarzda müda
faa edilmek istenilen ve bir Encümeni Mahsusa gi
decek olan bu lâyihalardan çıkaeak netice, yine 
Meclisi Alinin arzusu dâhilinde çıkmıyabilir. 
Encümenin hatası burada şerh ve izah edilmeli
dir ki o fikir tebellür ettikten sonra, Meçimi 
Âlinin fikri tebellür etsin. Ondan sonra o fikir 
dairesinde, encümenler, bunu müzakere etsin, 
çok rica ederim.

SOYSALLIOĞLU İSMAİL SUBHİ BEY (Bur
dur) — Zannederim hata nîevzuubahs değildir.

OSMAN BEY (Lâzistan) — Ben de hata yapa
bilirim. Fakat Heyeti Aliye karar verebüir. Kim
se lâyuhti değildir. Bu içtihat hatasıdır. Onun 
için bn lâyiha hakkında Meclisi Âlinin fikri te
bellür etmedikten sonra bunun tekrar encümene 
gönderilmesine taraftar değilim efendim.

YASIN BEY (Gazianteb) — Efendim takriri 
veren bendenizim, şimdi Hükümet kendi noktai 
nazarında ve encümende mütalâatı üzerinde ıs
ra r eder ve söz söylerse, Meclisi Ali hakemlik 
vazifesinde müşkül bir variyette kalır, iş çıka
maz. Ben bu hususu celse tatilinde de anladım 
ki Hükümetle encümen esas itibariyle müttefik
tir. Yalnız şekil üzerinde yekdiğeri ile anlaşa
mıyorlar. Çok rica ederim, bunu bir encümene 
verelim.

ZIYA HURŞİD BEY (Lâzistan) — Lâyihaları 
encümen namına istiyoruz.

YASIN BEY (Gazianteb) — Kendileri de isti
yor verelim. Bunu güzel bir şekilde getirirler, 
müzakere edilir.

MEHMED ŞÜKRÜ BEY (Karahİsarı Sahib) — 
Arkadaşlar daima vilâyatı müstahlâsa meselesi 
mevzuubahsolduğu zaman, iki fikir hâsıl oluyor: 
Birisi ifrat, birisi tefrittir, ifra t ve tefritin İti
dali bulunamıyor. Bn şimdi encümene gönde-
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riliyor. Encümenlere gidince zaman kaybolu
yor. Halbuki vakit kaybedecek zamanda de
ğiliz. Müsaadenizle Encümeni Hahsus teşekkül 
etmiş, şu meselenin halli için eserini meydana 
koymuştur. Hükümet, bu «seri nâkâfı görmüş, 
kendisince muvafık bulmuyor, kendi prensibine 
mutabık görüyor. Diyor ki; işte bizim de, Mura- \ 
kıp Heyet için bir projemiz vardır, enzarı umu- j 
miyeye arz ediyoruz. Şimdi konuşulacak mesele, j 
burada Heyeti Umumiyenin kanaatinin, efkârının, ! 
tebellürü meselesidir. Gerek encümenin lâyihası 
hakkında ve gerek Hükümetin teklifi hakkında 
ye gerek Encümeni Mahsusun yaptığı proje hak
kında Heyeti Umumiyenin kanaati tebellür et
meli; ya bunun lehinde veya aleyhindeki ciltâr 
tebellür ettikten sonra reye konulmalıdır. Bu 'ka
bul edilirse bunun maddelerine geçilir, bu red- i 
dedilirse Hükümetin teklifinin maddelerine geçi
lir ve bu suretle müzakere edilerek mesele halle
dilir, Encümene gitmekle mesele halledilmez. En- î

( cümeni Mahsusun vazifesi de bitmiştir.
SÂMİ BEY (İçel) — Reis Bey Heyeti Umumi

yenin fikri tebellür ettikten sonra encümene git
mesine lüzum yoktur demek, ne demektir? Bunu 
anlamıyorum.

REİS — Efendim Yasın Beyin takririni tek
rar okuyorum.

(Gazlanteb Mebusu Yasin Beyin takriri tek
rar okundu.)

REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsınlar... Efendim! bütün levayihi En
cümeni Mahsusa veriyoruz.

OSMAN B, (Lâzistan) — Reis Bey Encüme
ni Mahsusa gitmek için müddeti ne kadardır? 
Ne kadar zamanda ikmal edilecektir?

REİS — Efendim Çarşamba günü saat bir 
buçukta içtima etmek üzere Celseyi tatil ediyo
rum.

Hitamı müzakerat; s a a t : 5,00

Sıhhiye Vekaleti bütçesine verilen reylerin neticesi

(K abul edenler)

Sıdkı BEY (Malatya), Sabit BEY (Kayseri), 1 
Mustafa BEY (Tokad), Fikri Faik B, (Gene), i 
Ruşdü BEY (Maraş), Nusrat Ef. (Erzurum), Meh- ; 
med Vehbi Ef. (Konya), Tevfik BEY (Van), : 
Atıf BEY (Bayezid), İsmail BEY (Erzurum), Ce- ! 
mal P§. (İsparta), Pozan BEY (Urfa), Arif B. ; 
(Konya), Mehmeö Ef. (Adana), Rasİm BEY (Ce- j 
belibereket), Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta). 
Ali Süruri Ef. (Karahisarr Şarki), Atıf BEY (Kay 
seri), Kasım BEY (Muş), Sâmİ BEY (İçel), Is 
mail Şükrü Ef. (Karabisarı Sahib), Abdülha 
lim Çelebi Ef. (Konya), Hacı Veli Ef. (Eski
şehir), Celâl BEY (Gene), Asım BEY (Erzurum), \ 
Ali Vâsıf BEY (Gene), Rıza BEY (Kângırı), Zi- ! 
ya Hurşid BEY (Lâzistan), Hasib BEY (Maraş), ı 
Abdülgani BEY (Muş), Mehmed Emin BEY (Er- j 
gani) . Neşet BEY (Kângıın), Necmeddin ü. (Si- j 
ird), Müfid Ef. (Kırşehir), Rüşdü BEY (Erga- \ 
ni), Hüseyin Avni BEY (Erzurum), Ra.iim B. j 
(Elâziz), Ruşen BEY (Gümüşane), Behçet B. ’ 
(Kângıın), Hüseyin Hüsnii B. t Bitlis), Fey- [

yaz Ali BEY (Yozgad), Mustafa Kemal Ü, (Er- 
tuğrul), Yasin BEY (Gazianteb), Ömer Lf.tfi BEY 
( Karahisan Sahib), Naim Ef, (İçel), Hacı 
Mustafa Ef. (Ankara), Halil BEY (Ertuğrul), 
Edib BEY (Batum), Tufan BEY (Hakkari), Vâ
sıf BEY (Sivas), Salâhaddin BEY (Mersin), Şeyh 
Seyfi Ef. (Kütahya), Hacı Garib Ağa (Malat
ya), Hafız İbrahim Ef. (İsparta), Refik BEY 
( Konya), Yusuf Ziya BEY (Mersin), Sadık BEY 
( Kırşehir), Rıza Nur BEY (Sinob), Haşan BEY 
( Trabzon), Tahsin B, (Aydın), Tunalı Hilmi 
BEY (Bolu), Abdullah Ef. (Sinob), Celâleddın 
BEY (Trabzon), AH Rıza BEY (İstanbul), Haydar 
BEY (Van), Rifat BEY (Kayseri), Ömer Mümtaz 
BEY (Ankara), Halil Hulki Ef. (Siird), Hüs- 
rev Sâmi BEY (Eskişehir), Şükrü BEY (Canik), 
Hacı Tahir Şif. (İsparta), Şerif BEY (Sinob), 
Nuri BEY (Bolu), Abdullah Ef. (Bolu), Hafız 
Mehmed BEY (Trabzon), Yahya Galib BEY (Kır
şehir). Mustafa BEY (Gümüşane), Rüstem BEY 
( Otlu 1, Mazhar Müfid BEY (Hakkâri), Faik B.
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(Cebelibereket), Ömer Lûtfi BEY (Amasya),  
Mehmed Ragıb BEY (öazianteb), Said BEY (Kân- 1 
gırı), Kesul BEY (Bitlis), Hüseyin Rauf BEY (Si- [ 
vas)/ Reşid Ağa (Malatya), Rifat BEY (Tokad), i 
Abdölhak Tevfik BEY (Dersim), Safâ B (Mer- j 
sin), Dr. Ali Haydar BEY (Gene), Ahmed Nuri ! 
Ef. (Batum), Veli BEY (Burdur), Hüseyin Ef. \ 
(Kozan), Osman BEY (Lâzistan), Atıf BEY (Aıı- | 
İcara), Kâzını Hüsnii BEY (Konya), Kadri B. i 
(Diyarbekir), Hıza Varnık BEY (Sinob), Halil ! 
İbrahim B, (Antalya), Mehmed Şevket BEY (Si- ; 
nob), Fikret BEY (Kozan), Hakkı Hami D. (Si
nob), Esad BEY (Mardin), İbrahim Hakkı BEY 
( Ergani), Dr. Mustafa BEY (Kozan), Yasin B. ' 
(Oltu), Sıddık BEY (Çorum), Abıdin BEY (Lâzis- ; 
tan), Osman Kadri BEY (Muş), Nebil Ef. (Ka- i 
rahisarı Sahib), Dr. Fııad BEY (Bolu), Ali B. S 
(Karahisarı Sahib), Diyab Ağa (Dersim), Şeyh ,

Haeı Fevzi Ef. (Erzincan), Hakkı B. ı'Van), 
Eyub Sabri BEY (Eskişehir), Ahmed BEY (Yoz- 
gad), Hafız Şahin Ef. (Gazianteb), Abdullah 
Ef. (Adana), Cevdet BEY (Kırşehir), Hamid BEY 
( Biga), Emin BEY (Canik), Memduh Necdet 
BEY (Karahisarı Şarki), Şemseddin Ef. (Anka
ra), Haşim BEY (Çorum), Muhtar Fikri BEY (Mer
sin), İsmail Subhİ BEY (Burdur), Mehmud Said 
BEY (Muş), Abdülkadir Kemali BEY (Kastamonu), 
Celâl Nuri BEY (Gelibolu), Dr. Eşref BEY (Ada
na), Atâ BEY (Niğde), Ahmed Mazhar BEY (İs-’ 
tanbul), Süleyman Necati BEY (Erzurum), Mus
tafa BEY (Dersim), Ali Ef. (İçel), İzzet BEY (To
kad), Naci BEY (Elâziz), Hüseyin BEY (Erzin
can), Tevfik Ef. (Kângıın), Mehmed Şükrü 
BEY (Karahisarı Sahib), Şükrü BEY (Bolu), Za
mir BEY (Adana), Hacı Nuri Ef. (Sürd), Necib 
BEY (Ertuğrul), Şakır BEY (Ankara).

(R eddedenler)

Operatör Emin B, (Bursa).

(  M üstenkifler)

Ziyaeddin BEY (Sivas), Cemil BEY (Kütahya).

İçtimai âti

1. — Zaptı sabık hıdâsası
2. — Evrakı varide
Amasya Müddeiiuınumisi Süleyman Efendi

nin bakıyei müddeti cezaiyesinin affına dair He
yeti Ve kileden mevrut lâyihai kanuniye

Hamidoğlu Yusuf’un bakıyei müddeti ceza
iyesinin affına dair Heyeti Vekileden mevrut 
lâyihai kanuniye

Binbaşı Ömer Lûtfi Efendinin cezasının af
fına dair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai ka
nuniye

Mütekait Miilâzim Haşan Efendiye maaş ve
rilip verilmiyeeeğirre dair Heyeti Vekile Riya
seti tezkeresi

Açıkta bulunan zabıtana elbise verilip veriî- 
miyeceğine dair Heyeti Vekile Riyaseti tezke
resi

ruznamesi

Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin, Konya 
Darüleytamına muavenet icrasına dair teklifi 
kanunisi

Şehit Tevfik Sükuti Beyin ailesine maaş tah
sisine dair Cebelibereket Melbusu İhsan Beyin 
teklifi kanunisi

Kırşehir Melbusu Sadık Beyin mühassasatma 
| dair Divanı Riyaset kararı

j Kırşehir Mebusu Müfid Efendi ile rüfekası- 
; tim, üç yüz on yedi tevellütlü muallimlere dair 
i temenni talkriri

i MazbatalarI
| Affı umumi hakkmdaki iki teklifin şayanı 
î müzakere olduğuna, dair Lâyiha Encümeni maz- 
i hatası
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Usulü muhakeme kanunlarının ilgası hak- 

fandaM teklifin şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası

Emvali metruke hakkmdaM teklifin şayanı 
müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni maz
batası

Gazianteb muhtaeinine verilen tahsisattan 
sarf olunmıyan kısmının 1339 senesinde sarfı
na mezuniyet itası haikkmdaki teklifin şayanı 
müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni maz
batası

Bilecik ve diğer yanan kasabaların imar ve 
ihyası haikkmda'kâ teklifin Heyetti Vekileye tev
diine dair Lâyiha Encümeni mazbaitası

Tunalı Hilmi Beyin, im ar Vekâleti teşkili 
hakkındaki teklifinin reddine dair Lâyiha En
cümeni mazbatası

Askerî Ceza Kanununun 95 nci maddesinin 
tadilime dair Adliye Encümeni mazbatası

Müraselât hâmillerinin tecziyesi haikkmdaki 
lâyîhai hanuniyenin reddine dair Adliye Encü
meni mazbatası

. Firari efradın memuriyet maadan hakkın- 
daki Heyeti Vekile Siyaseti tezkeresinin Kava- 
niiıi Mâliye ve Müdafaa! Milliye encümenlerine 
havalesine dair Adliye Encümeni mazbatası

Milis Mülâzımı İbrahim Efendinin affı hafc- 
kmdaki teklifin reddine dair Adliye Encümeni 
mazbatası

Muş Mebusu Abdülgani Beyin, Hıyaneti va
taniye müeHmininden b ir kısmının affı haikkm
daki teklifin reddine dair Adliye Encümeni maz
batası

Müzakere edilecek mevad 
Elâziz’m HeHezor karyesinden Yusuf Ağanın 

hukuku medeniyetinin iadesine dair Adliye En
cümeni mazbatası

Konya Bidayet Hâkimi İhsan Beyle rüfelka- 
sımn aflanna dair Adliye Encümeni makbatası 

Cündioğlu Mustafa hakikrodaiki hükmün 
tasdikine dair Adliye Encümeni mazbatam 

İstiklâl mahkemeleri hükümlerinin yeniden 
fcetkikma dair evrak (Osmancik yazıcılarından 
Malhmud, Cemal imzalı istida, Polis Müdürü 
sabıkı Necib, Yüzbaşı Nuri imzalı istidalar) 

Memalikî müsltaMasa baklandaki levayihi 
kanuniye

Hiyaneti vatanîye mücrimininden bir kıs
mının affı haikkmdaki Kanunun tefsirine dair 
Adliye Encümeni mazbatası 

Bütçe
Muhakcmat Encümeni ve Tetkik Heyeti 

memurin kadrosu hakîkındaki lâyihai kanuniye

T. M. M . M . M atinem
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