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B İ R İ N C İ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 1,35 

REÎS — Birinci Reisvekili Hüseyin Avni Beyefendi 

KÂTİP : Mahmud Said Bey (Muş) 

REİS — Efendim. Ekseriyet var. Celseyi 
açıyorum. Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Birinci Reisvekili Hüseyin Avni Beyefendi

nin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık 
hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu Tunalı 
Hilmi Beyin, Alemdar Vapuru mürettebatının 
taltifleri için Müdafaai Milliye Vekâletince bir 
lâyhai kanuniye tanzimine dair takriri tasvi-
ben Müdafaa! Milliye Vekâletine, Gene Mebusu 
Hamdi Beyin (Çabakçur) namının tebdili hak
kındaki teklifi kanunisi Lâyiha Encümenine 
havale olundu. Tepedelenli Nuredclin hakkın
daki Adliye Encümeni mazbatası kıraat ve ka
bul olunarak Adliye Vekâletine tevdi edildi. 
Hamidoğlu Yusuf'un bakıyei müddeti eezaiye-
sinin affına dair lâyihai kanuniye badelmüza-
kere müstaceliyet karariyle ve aynen kabul 
olundu. Besim Atalay Beyin, Evkafa mütaallik 
teklifi kanunisinin Şer'iye Vekâletinden cel-
biyle ruznameye alınması karargir oldu ve 
Celsei hafiyeye geçildi. 

(İkinci Celse hafidir.) 

Üçüncü Celse 
Hüseyin Avni Beyefendinin tahtı Riyasetle

rinde bilinikat Perşembe günü saat birde İçti
ma edilmek üzere Celseye nihayet verildi. 

Birinci Reisvckilıi Kâtip 
Hüseyin Avni Mahmud Said 

Kâtip 

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

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 
B. (Sivas) — Reis Bey mâruzâtım var. 

2. — İCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

1. — Müzakeresi hafi içtimalarda yapılan isti
zah^ takriri münasebetiyle neticenin alenen efkârı 
umumiyeye tebliği hakkında İcra Vekilleri He
yeti Reisi Rauf Beyin talebinin kabul ve İcra Ve
killeri Heyeti Reisi ile Hariciye, Dahiliye ve Ma
liye Vekillerine beyanı itimadolunması 

REİS — Buyurun. 
RAUF B. (Sivas) — Aziz arkadaşlarım, 

Heyeti Vekile Riyasetinden İstanbul vaziyeti 
hakkında vâki olan istizaha üç gün devam eden 
hafi celselerde mâruzâtta bulundum ve hâsıl 
olan netice de hepinizin malûmudur. Ancak 
kendisine vazife tevdi buyurduğunuz Heyeti 
Vekileniz bugün için hariç ve dâhilde emniye
tinizi haiz olduğunu gösterebilmesinin yalnız 
hâsıl olan neticenin hulasaten Makamı Riya
setten aleni celsede tebliğine mütevakkıf olaca
ğını zannediyor ve bunu Heyeti Aliyenizden 
rica ediyorum, tekrara mecbur oluyorum ki, 
yalnız ve hulasaten hâsıl olan netice vasıta
nızla efkârı umumiyei cihana arz edilsin, bun
dan fazlası bendenizce matlup değildir. Bunu 
rica ederim, müzakere ve münakaşa etmiyelim. 
Münasip görülürse Reis Bey bu hususu, yalnız 
bu noktayı ifade etsin. 

REİS — Efendim bu husus hakkında İcra 
Vekilleri Reisi Beyefendi hafi celsede cereyan 
eden müzakere neticesini; Makamı Riyasetin ale
nen izhar etmesini arzu etmektedir. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Reis Bey, 
söz isterim. 

RAUF B. (Sivas) — Müsaade buyurunuz, 
eğer teklifim kabul edilmezse bendeniz vaziyeti
mi Heyeti Al iyeye tasrih edeceğim. Mâruzâtı
mı Heyeti Aliyenin reyine koyun. (Reye sesleri) 

REİS — Efendim şurada iki şık hâsıl olu
yor. İcra Vekilleri Reisi Beyin bu teklifini reye 
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vaz 'etmek hususu üzerine söz istiyen arkadaşla
rımız vardır. (Hayır, hayır sesleri) 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Reye konama'z. Söz meselesi reye konduktan 
sonra söz yoktur. 

RAUF B. (Sivas) — Müsaade buyurunuz 
efendim. Geçen günlerde ariz ve amik müzakere 
cereyan etmiş ve Heyeti Celilenizin noktai na
zarı da taayyün etmiştir. Bendenizin istirham 
ettiğim; celsei hafiyedeki neticenin vasıtanızla 
efkârı umumiyei cihana ilânı noktasıdır. Bun
dan şu veya bunun müzakeresi mevzuubahis de
ğildir. Netice o kadar esaslı bir meseledir ki bu 
mâruzâtım Riyaset tarafından reyi âlinize vaz
edildiği zaman Heyeti Aliyeniz tarafından kabul 
olunmaz ve istemezseniz; diğer mâruzâtta bulu
nabilirim. Fakat kabul buyurur ve Meclisi Âli
nizin son kararını Riyaset tebliğ ederse mesele 
tenevvür eder. (Reye sesleri, gürültüler) 

REİS — Efendim; bir teklif vâki oluyor. 
Müzakerenin noktası şuradadır, bundan fazla 
söz yoktur. Hafi celsenin neticei mukarı'erati-
nm aleni celsede arzı lâzımgelir mi, gelmez mi? 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Beyefendi, bu sonra teamül olur, her vakit 
böyle olur. 

REÎS — Efendim, bu neticenin- aleni celse
de arzı lâzım gelip gelmiyeceğine dadr bir karar 
talebolunuyor. 

ZÎYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Söz işitiyo
rum, Reis Bey. 

REÎS — Şayet arkadaşlarımız söz söyl ivecek 
olursa, bu nokta üzerinde söylesinler. Yani hafi 
celsenin neticei miizaıkeratı aleni celsede mevzuu
bahis ya olur, ya olmaz. Bunun haricinde söz ve
remem. Yalnız bu nokta hakkında bir karar taleb-
edilmektedir. Bu kararı reye 'koymak için bilâınü-
zakere Nizamnamenin filân maddesi ımueibince 
bir sarahat olsaydı bendeniz de zatıâlileri gibi ya
pardım. Reye koyabilmek için ıbu husus tenevvür 
etmeli ki, bu, yarın bir mesele olacaktır. Heyeti 
Vekile Reisi beni tazyik edemez. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Efendim He
yeti Vekile Reisi Makamı Riyaseti tazyik değil; 
teklif ediyor. 

RAUF B. (Sivas) — Müsaade buyurunuz 
efendiler. Makamı Riyaseti tazyik etmek cüretini 
kendimde görenlerden değilim. Fakat zannediyo
rum, sarahaten izah ediyorum. Bunu Hükümet 
noktai nazarından elzem gördüm. Heyeti Aliye-
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I nin reyine müracaat edilir, hayır denilirse müza

kere açılır. Kabul edilirse «ıesele halledilmiş olur. 
Ben buna böyle görüyorum. Reis Beyden böyle 
rica ediyorum. Behemehal böyle olsun demiyo
rum. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Efendim mütalâanızı söyliyeceğiz. 

REÎS — Heyeti Vekile Reisi istiyor demesi 
üzerine Maikamı Riyaset reye koyamaz. Yani böy
le bir mecburiyet hissetmiyorum. Ve vazifem, o 
şekilde değildir. 

NECATİ B. (Erzurum) — Bu nokta üzerin
de, hafi celsede takarrür eden neticenin aleni.cel
sede reye vaz'edilip edilmemesi hakkındaki tale
binde Hükümet haklıdır. Eğer neticei âra ilân 
edilmezse Hükümet gayet elîm bir vaziyette bıra
kılmış olur. Düşününüz iki, bu şekilde şekli sabıkı 
nazarı dikkate alır ve haricen tetkik edecek olur
sanız; ne olmuş efendim? İstizah vukubulnıuş. 
Hükümet istizah edilmiş, fakat, neticede Meclisi 
Âlinin arası tezahür etmemiş. O halde efendim 
Hâkimiyeti Milliye yok mu! Bu tuhaf bir mese
ledir. Binaenaleyh; aynı zamanda Meclisi Alinin 
şerefi cihetinden de bu oihet tashih edilmek lâ
zımgelir. Bir zühul, bir hata olmuştur. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Sonra teamül olur. 

NECATİ B. (Erzurum) — Fakat zühul ol
muş, hata olmuş, Nizamnamenin sarahatine de 
muhaliftir. Hükümet haklıdır ve Hükümet bunu 
talebeder. Zaten talebettiği budur. Binaenaleyh 
bunu tashih etmek lâzımdır. 

REİS — Efendim yeniden mesele ihdas ede
mem. Bundan başka bir şey yoktur. Aynı mevzu 
üzerinde söz söylemek üzere buyurun Ziya Hur-
şid Bey. 

HACI İLYAS SAMİ Ef. (Muş) — Efendim 
Necati Bey Meclisin hata yaptığını beyan buyur
dular. Rica ederim o ciheti tashih buyursunlar. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Hatadır hata, 
NECATİ B. (Erzurum) — Nizaiinnamei Da

hilimiz mucibince istizahların neticesi celsei âle-
niyede beyan olunur. Mahiyeti budur. Binaen
aleyh bunda zühul vâki olmuştur, yanlıştır. (Kâ
fi, sesleri) 

REİS — Efendim hata sözünü geri alıyor. 
NECATİ B. (Erzurum) — Zühul vâki olmuş

tur diyorum. 
ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Efendim 

I bendeniz sırf usulü müzakere hakkında söz söy-

/ 
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liyeeeğiım. Zaten müzakerenin başka mevzuu da 
yoktur, aleni celsede geçen gün kabul edilen isti
zah Meclisi Âlinin arzusu veçhile hafi celsede mü
zakere edildi ve hafi cdsenin neticemi de meydana 
çıktı. Oünku benim burada 'söylemeye hafkkmı 
yoktur; yani hafi celsede verilen bir karan aleni 
celsede ifşa edemem; bendeniz 'bilmiyorum. 

Şimdi yeniden Heyetti Vekile Reisi itimat isti
yorlar. 

ÎCRA VEKİLLERİ HEYETİ REÎSİ RAUF 
B. (Sivas) — Hayır öyle bir şey yoktur efendim. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâziıstan) — Yani aleni 
celsede arz edilsin deniyor. 

RAUF B. (Sivas) — İfade edilsin. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzigtan) — Bunun hak
kında kimse bilmez İki, ne konuşulmuştur^ ne edil
miştir, neye karar verilmiştir, ne biçim karar ve
rilmiştir? (Gürültüler) Müsaade buyurunuz. İyi 
tahattur ediyorum. İttihat ve Terakki Kabinesini 
muhakeme ettikleri zamanda zabıt tutmayız, yal
nız karar veririz ve kararımız var demişlerdi, 
onun gibi biz de burada aynı haldeyiz. Şimdi 
kimin ne söylediği malûm değildir. Yalnız orta
da bir karar var. Meclisi Âlinin esas vazifesi 
her şeyin zapta geçip ilân olunması ndadır. Yok
sa rasgele bir kararın tebliğinden bir şey çık
maz. Bunun için ayrıca müzakereye de lüzum 
yok. 

NECİB B. (Mardin) — Ovakit celsei hafiye
nin mânası kalmaz. 

ZIYA 'HURŞİD B. (Lâzistan) —• Müsaade 
buyurun, Rauf Beyin teklifi reye konursa o za
man celsei hafiyenin mânası yoktur. Binaenaleyh 
mademki celsei aleniyede rey istiyorlar; Riyaset 
kararı tebliğ etsin diyorlar. Onun için söz söy
lemeye hakkımız vardır. 

RAUF B. (Sivas) — Beyefendiler, meseleyi 
Ziya Hurşid Bey yanlış telâkki etmişler. Biz 
itimat istemedik ve neticeyi de şöyle ifade edin 
demedim. Hafi celsede üç gün devam eden neti
ceyi Makamı Riyaset vasıtanızla efkârı umum i -
yel cihana ilân etsin (Netice yok sadaları) ne
tice yoksa, netice yoktur diye ilân etsin. Rica 
ederim teklifimi Heyeti Âliyenin reyine vazı 
buyurun ve neticeyi bildirin efendim. 

İSMET B. (Çorum) —- Bendeniz Necati Be
yin mütalâasına tanıamiyle iştirak ediyorum. 
Arkadaşlarımın vaziyetini daha ziyade tereddüt-
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ten kurtarmak için şu kaydı ihtiraziyi koymak 
istiyorum. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Teamülden korkuyorum. 

İSMET B. (Devamla) — Celsei aleniyede 
kabul edilen ve hafiyen sureti katiyede intac-
edilen bu istizah neticesinin Makamı Riyaset 
vasıtasiyle efkârı umumiyeye tebliği hakkında
ki teklifin kabul edilmesinde bir mahzur yoktur. 
Yani menafii umumiyei memlekete muvafıktır. 
Yalnız teklifin bu istizah takririne maksur ola
rak kabul olunması lâzımgelir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Sonra teamül olmak üzere karşımıza dikilecek. 

HACI ILYAS SAMI Ef. (Muş) — Muhte
rem arkadaşlar celsei aleniyede bir istizahta 
bulunulmuş, kabul edilmiş; bir an sonra mena
fii âliyei Devlet ve millet için müzakeresi ha-
fiyyen cereyan etmiştir, işte mesele budur. 
istizah hafi cereyan ettiği için neticesine de 
hafi olarak karar verilmiştir. 

»Şimdi Heyeti Vekile Reisinin bunu iste
rim demesinle, ne Reis Beyin netficeyi bî'lddr-
mesine, ne de azanın birisinin celsei aleniyede 
kabul edilen istizah neticesinin efkârı cihana 
ilânıma istemesâne lüzum vardır. Bu istizah ne
ticesi alenen neşredileeeiktir. 

HAFIZ MEHMED B. (Tralbzon) — Nere
den çi'karıyorsuıı? 

HACI ILYAS SAMİ Ef. (Devamla)- — Mil-
lete izafeten burada haiz olduğumuz salâhiyet
ten dolayı nasıl biz yekdiğeriımize ve millete ve 
vicdanımıza karşı mesull isek bu mesuliyet do-
layısiyle kabul edilen bir iısMzaihm netücesini 
alenen gayet beliğ olarak, gayet tabiî olarak 
Reisin buradan ilân etmesi vazifeten, teaımü-
len, içtimaan lâzımdır. (Teamül nerede? Sa-
dal'aırı) Binaenaleyh Reis Bey şu meseleyi reye 
koymakta tereddüdediyor ve bu hususta. Ibunu 
reye bırakmak salâhiyetini nereden, hangi ni-
zamnıameden lalayım? diyor. Şimdi bendeniz 
Reis Beye diyorum 'ki ; eğer şu husustaki sa
lâhiyeti almak istiyorlarsa reyi âlinize vaz'et-
•mek suretiyle bu salâhiyeti istihsal edöbilirler ve 
verilen karar, derhal meseleyi halleder, biter 
ve Reis Beyin tereddüdü de zail olur. 

REÎS — Bu hususta beş on arkadaşımız söz 
almıştır ve kifayetinle dair takrirler var. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Meseleyi izah 
edeceğim. (Mesele (bitmiştir-ı sadaları) 
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REİS — Rendeniz ifayı vazifeden âciz ka

lırsa m ondan sonra ihtar edersiniz. (Handeler) 

Riyaseti Celileye 
Müziakere kâfidâır; Rauf Beyan teklifinin 

reye konukırasım teklif eylerimi. 
23 . XI . 1338 

Mardin 
Necib 

Riyaıseti Celileye 
Müzakere kâfidir; Heyeti Vekile Reisi Rauf 

Bey tarafımdan vâki teklifin reye konulmıasımî 
teklif ederini. 

23 . XI . 1338 
Erzincan Menusu 

Tevfik 

REİS — Şimdi âçilıan müzakereyi kâfi gö
renler lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi gö
rülmüştür. Şimdi 'diğer takrirler var onları oku 
yaeağız. 

RAUF B. — Bu meseleye ait mi? 
REÎS — Evet, bu meseleye aittir. 
RAUF B. — Fakat bir şey hakkında nazarı 

dikkatinizi eeîbederiım. Müzakerenin eşkâlin
den bahseder 'takrir olursa ea!iz değildir. 

REİS — Onu bendenize ;terk buyurunuz. 

Riyaseti. Oelileye 
CeLsei hafiyede verilen bir kararın aleni cel

sede tebliğine lüzum yoktur ve usulsüzdür. Bi
naenaleyh tâyini muameleye mahal olmadığından 
ruzmamel imüzakerata gedilmesini teklif 'ederim. 

23 . XI . 1338 
Lâzistan 

Ziya Hurşid 

Riyaseti Celileye 
Hafi celsede verilen izahat kâfi görülmekle 

ruznamei müzakerata geçilmesini teklif «ederim. 
23 . XI . 1338 
Hakkâri 

Mazhar Müfid 

Riyaseti Celileye 
Heyeti Vekile Reisi Rauf Beyefendinin isti

zah neticesinin ilânı hususundaki talebinin' bu 
defaya (mahsus olmak üzere kabulünü teklif 
ederim. 

23.XI.1338 
Lâzistan 
Osman 

SALİH Ef. (Erzurum) 
rim var. 

Benim de takri-

Riyaseti Celileye 
Üç günden beri cereyan eden hafi celse ak

şam geç vakit hitam buldu ve Hükümetin iza
hatı kâfi görüldü. Vaktin gecikmesi dolayısiy-
le aleni celsede mevzuubahsedilmemiş olduğun
dan reyi işari veyahut tâyini esami ile Hükü
mete itimadedilmesini teklif eylerim. 

23. XI . 1338 
Erzurum 

Salih 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Bendeniz Ra
uf Beyin teklifi üzerine mâruzâtta bulunaca
ğım. 

REÎS — Efendim, Salih Efendinin takriri
nin aksi salbit olmuştur. Aleni celseye dün ge
çilmiştir. Binaienaleyh mesele dün neticelenmiş
tir. Salih Efendinin takririyle bu meseleyi alâ
kadar görmemekteyim. Saniyen Ziya Hurşid 
Beyle Mazhar Müfid Beyin takriri vardır. 

ZÎYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Bendenizin 
teklifim daha evvel olduğu için benim takriri
min daha evvel reye vaz'edilmesi lâzımdır. (Zi
ya Hurşid Beyin takriri tekrar okundu.) 

REÎS — Efendim, esas asıldır ve asıl olan 
bunun hilafıdır. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Usule 
dair mâruzâtım var. Nizamnamei Dahilî gayet 
sarihtir. İstizahlarda ruznameye geçilmesi hak
kındaki takrirler hepsine takaddüm eder. Bi
naenaleyh benim takririm ıııznameye geçilmesi
ne aittir. Hiçbir kayıdolmamak üzere evvelâ bu 
takririmin reye vaz'edilmesini teklif ediyorum. 
Nizamnamei Dahilî de böyledir. 

REİS — Efendim inayet buyurun, Ziya 
Hurşid Beyle Mazhar Müfid Beyin takrirleri 
esasen sabit olmuş bir neticedir. Açılan bu mü
zakere bu netice üzerinedir. Ruznameye geçi
lip geçilmemesi mesfelesi. İstizah devam etmi
yor ki, bu takrir reye vaz'edilebilsin, zatıâlile-
ılnin bu takriri neticeden evvel verilmesi lâ-
zımgelen takrirlerdendir. Çünkü bu, netice üze
rine bir müzakeredir. 

Efendim Mazhar Müfid Beyin bu takririni 
kabul ettiğiniz zaman müzakere açılmadan hâ
sıl olan vaziyete düşeceğiz. (Doğru, sadaları) 
Efendim, hata ediyorsam buyurunuz, ihtar edi
niz. 
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MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Müsaade 

buyurun izah iedeyim. 
RAUF B. — Müzakere kâfi görüldü. Bu hu

susa dair takrirleri okuyup reye vazedecek
siniz. 

REİS — Tâyini muameleye mahal kalma
mak için arz ettim. 

ALÎ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Zatıâlileri tarafından çok güzel buyurulduğu 
veçhile o takrirler asıl ve esastır. Reye. konu
lan şey hilafı aslolması lâzımgelir. Hilafı asl-
olan, Heyeti Vekile Reisi Beyefendinin teklifi
nin evvel beievvel reye vaz'edilmesi lâzımdır. 
Binaenaleyh 'makamı âlileri isabet buyurmuş 
olursunuz., 

REİS — Bendenizin arz ettiğim odur ki, 
tâyini muameleye mahal kalmamak içindir. Şim
di Ziya Hurşid ve Mazhar Müfid beylerin tak
rirleri bu mealdedir. Çünkü bugünkü cereyanı 
müzakere bu değildir. 

ZİYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Takri
rim teklifin roddini mntazammmdır. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Nizam
nameyi buldum efendim arz edeceğim. 

REİS — Takririn mahiyetini izah edecek. 
(Gürültü] e?.) 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Ne
ticenin aleni celsede zikri lâzımgelir,, bendeniz 
bunu düşünerek diyorum ki, takririmde, hafi 
celsede verilen izahat kâfi görüldüğünden ruz-
n;?mei müzakerata geçilmesini istiyorum, bu 
doğru mudur, değil midir? Nizamnamede di
yor ki hattâ 'hiçbir takrir verilmese bile ruz-
rameye geçilir. Ben diyorum ki. hafi celsede 
bu mesele müzakere edildi. tntaceclilip kâfi 
görüldü. Bunun için ruznamei müzakerata ge
çelim. Doğrudan doğruya ruznamei müzake
rata geçilmesi hakkındaki takrirler diğer tak
rirlere takdimen reye konur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bu 
nizamnameyi dün okuyacaktın. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Ri-
(:.:•!. ederim, diiır de okuduk, evvelki gün de oku
duk. Üç seneden beri herkes okuyor. . Bâzı rü-
i'eka diyorlar ki bu takrir celsei hafiyede ve
rilecek idi. Şimdi ne için müzakere ediyorsu
nuz? Öyle i^e müzakere bitmiştir. Mademki 
netice için müzakere açtınız biz de neticeye 
varmak için diyoruz ki ruznamei müzakerata 
gecelim. 
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MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 

- • Sizin takririniz gayri varittir. 
MAZHAR .MÜFİD B. (Devamla) — Me

sele bitmiştir. 
REİS — Efendim Mazhar Müfid Beyin oku

duğu madde ile takririni kabili telif göremi
yorum. (Doğru sadaları.) 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — «Ka
bili telif göremiyorum» demek ne demektir 
Reis Beyefendi? Rica ederim, sözünüz doğru 
değildir. Nizamname mucibince Rauf Beyin 
teklifini reye koyacaksınız değil mi? Koyun 
mu kabul edelim. 

REİS — Eğer ben hata ediyorsam bilâhara 
hatam hakkında Diavnı Riyasete şikâyet eder
i n ia. (Hayır sesleri.) 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) •— Efen
dim. hafi celsede olan bir takririn aleni celsede 
tebliğine lüzum yoktur, usulsüzdür. Binaen
aleyh tâyini muameleye mahal olmadığından 
takririmin reye vaz'ım teklif ederim. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Ne 
farkı var benimkinden? Rica ederim, takririmi 
rey o koyun. 

REİS — Koyamam rica ederim efendim. 
Ziya Hurşid Beyin bu takririni kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmedi., 

RAUF B. —• Şimdi efendim Erzincan 
Mebusu Tevfik Beyin, takririni reye koyunuz. 
Salih Efendinin takriri varsa da Hükümet han
gisini tercih ederse o olur. (Takrir okunsun ses
len.) 

RAUF • B. — Beyim takrirler okundu. Tek-
r?r okumaya lüzum yoktur. ^ 

(Salih Efendinin takriri tekrar okundu.) 
RAUF B. —• Okundu bu takrir rica ede

rini, takrirlerin reye vaz'mda Hükümetin hak
ki tercihi vardır. Tevfik Beyin takririni re
ye koyunu;;. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Reis Bey 
Hükümet hakkı tercihim istimal edince me
sele bitmiştir. İkinci defa olarak hakkı tercih 
talebine hakkı yoktur. 

REİts — Salih Efendinin takririnde hata 
vardır. Oelsei hafiyeye esasen nihayet veril
miş ve celsei aleniye geçilmişti. 

(Erzincan Mebusu Tevfik Beyin, takriri 
tekrar okundu.) 
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REİS — Efendim bu takriri kabul edenler 

lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
SALİH Ef. (Erzurum) — Ben bundan bir 

$ey anlamıyorum. 
SALÂHADDİN B. (Mersin) — Bundan 

srnra müzakere hafi celselerde cereyan edip 
â>'- millete mucibi menfaat olan mesail neti
cesinin de aleni celsede tâyini esami ile veya
hut alenen reye vaz 'mı teklif edeceğiz. Yani 
bu bir misaldir ve bu misal üzerinde hepimiz 
yürürüz. 

RAUF B. (Sivas) — Salâhaddin Beyefen
dinin çok yakından malûm olan mantıkları 
bendenizce bu teklifle kabili telif değildir. Ben
deniz diyorum ki üç gün devam eden istizah 
neticesinin Devletin vaziyeti noktai nazarından 
vs çıtanızla cihan efkârı umumiy esine arzı 
lâzımgelir. Halbuki Salâhaddin Beyefendi de 
hafi celselerin kısmen ilânı tarzında teklif 
ediyorlar. Binaenaleyh mesele böyle değildir. 
Büsbütün başkadır. 

REİS — Hafi celsede üç. gün devam eden 
müzakere neticesinde vâki olan istizah meselesi 
ürerine verilen cevaplar kâfi görülmüş ve ek
seriyetle Hükümete itimadedilerek ruznameye 
geçilmişti». 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Reis 
Bey itimat ne suretle alınmış? 

REİS — Heyeti Celilenin kabuliyle, reyi işa-
riyle itimadedilerek ruznameye geçilmiştir. 

MAZHAR MÜPİD B. (Hakkâri) — Reis 
Bf\, zannediyorum ki, benim takririmin aynı
nı ifade 'buyuruyorsunuz. Ruznameye geçtik. 
Benim takrir de bu idi. 

MEI1MED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) 
-^ Bu netice Hükümeti daha zayıf düşürür. 

REİS — Bugün malûmuâlileri Nevahi Ka-
rrmü müzakere olunacaktır. 

ZİYA' HURŞİD B. Lâzistan) — Usulü 
müzakereye dair bir şey söyliyeceğim. (Yok yok 
sa daları, gürültüler.) 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Mu
vazenei Maliye Encümeni namına bir lâf söy
liyeceğim. Bugün öğleden sonra Maliye Ye
ki) inin getirdiği kanunları tetkik etmek üzere 
Muvazenei Maliye Encümeni içtima edecektir, 
ycMamadan af fimizi rica edeceğim. 

REİS — Nisabı muhafaza ettiğimiz müd
detçe Muvazenei Maliye Encümeninin vazifesine 
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müsaade edilir. Muvazenei Maliye Encümeninde 
mesaili maliye üzerine müzakere cereyan ede
ceğinden nisabı muhafaza etmek şartiyle ken-
d îerinin mezun addedilmelerini kabul edenler 
lûifen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. Ar
kadaşlarımdan istirham ederim, gürültü yap-
ırosınlar, vaziyeti kaybediyorum. Yaziyete hâ
kim olmak için sükûneti muhafaza ediniz ve 
sö/ istiyenlerin sözünü kaydedeyim. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — îdarei kura ve nevahi kanunu lâyihası 
ve Dahiliye Encümeni mazbatası; 

Dokuzuncu Fasıl 
Bütçe 

Birinci kısım 
Nahiyenin varidat ve masarif atı 

MADDE 117. — Nahiyenin varidatı âdi ve 
fevkalâde olmak üzere iki kısımdır. 

DAHİLİYE ENCÜMENİ. MAZBATA MU
HARRİRİ AHMED HİLMİ* B. (Kayseri) — 
Müsaade buyurursanız bütçe hakkında biraz iza
hat arz edeceğim. Bu fasıl bütçeye taallûk etti
ği için azalardan bâzıları Muvazenei Maliyeye 
gitmesini lüzumlu görmüşlerdi. Sonra Dahiliye 
Encümeni ile Muvazenei Maliye Encümeni müş
tereken içtima ettiler. Bütçe bahsini ariz ve amik 
tetkik ettiler. Muhtelif nikatı nazar tebarüz et
ti. Bir noktai nazar, muhtelif isimlerle vergi 
alınmasın. Doğrudan doğruya Muvazenei Umu-
miyeden bir kısım vergiler nahiyeye terk edil
sin ve nahiyeler kendi kendini idare etsin. Son
ra diğer noktai nazar santim addisiyonel usulü, 
küsuratı munzamma, mevcudolan vergilerden 
bir kısmına nispet dâhilinde vergi tarh edilecek. 
Sonra diğer bir noktai nazar da, zaten nahiye
lerden alınmakta olan birtakım vergiler var ki, 
onlar da belediye varidatıdır. Halkın kesesin
den çıkıyor. Bunlarla nahiye idare edilsin. Esa
sen encümenin kabul etmiş olduğu şekil bunla
rın heyeti umumiyesini mezcederek nahiyenin 
muhtariyeti idaresi olduğuna göre ve şahsiyeti 
mâneviyeyi haiz olduğu zaman onun elbette bir 
neticesi olacak. Masraf ve varidatını kendisi te
min edecek, varidat masrafı temin etmediği tak
dirde şahsiyeti mâneviyeyi haiz olamaz. Bu 
noktai nazarlar mezcedilerek bir şekil verildi. 
Kabul ettiğimiz esas şudur : Evvelemirde vilâ-
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yet muhasebei hususiyelerinde nahiyelere tahsis 
edilecek miktar kâfi geldiği surette ki - zaten 
şimdiye kadar o esas üzerine oluyor - nahiye baş
ka vergi tarh etmez. Fakat zannediyorum ki bu 
- yani encümeninizin kanaati - kâfi gelmiyeeektir. 
Her halde nahiyelerden bir kısım zengin olanlar 
kendi arzularına göre nahiye şûrasının vereceği 
karar nispetinde bir vergi vermeyi kabul etme-' 
lidir. Bizim burada âzamf veya asgari miktarı
nı kabul edeceğimiz nispet dairesinde ve nahiye
ye vergi tarhı, yani küsuratı munzamma tarhı 
hakkını bahşedelim. Belediye Kanununun bele
diyelere bahşetmiş olduğu salâhiyeti, bundan 
sonra nahiyeler birer dairei belediye olmak-
lığı itibariyle onlara da bahşedelim. Esasen 
efendiler bu vergileri kabul etmekle na
hiye ayrıca bir bâr altına girecek değil
dir. Şimdiye kadar köy teşkilâtını haiz 
olan nahiyelerde aşağı - yukarı bir vergi almı
yor. Meselâ köyde imam 'hakkıdır diye 'bir vergi 
vardır. Fakat bu muntazam şekilde cereyan 
etmiyor. Meselâ harmanlarda mültezimin yanı-
başmda imam hakkıdır diye bir kısım vergi gö
rürsünüz. (Vergi değildir sadaları) Efendim, 
köylüden imam hakkı, bekçi hakkı, hattâ sübyan 
mektebi hakkı diye birçok haklar alınır, res
mî mektebi olmıyan yerlerde birer sübyan mek
tebi vardır. O mekteplerde çocukların velilerin
den perşembelik veyahut hoca hakkı diye bir 
şey alınır. Eğer bunların heyeti umumiyesini 
toplar hesabederseniz belki şu kanunla tarh et
mek istediğimiz vergiden daha fazla bir yekûna 
baliğ olduğunu görürsünüz. Şu kanunu kabul 
etmekle onlar bir nahiye halinde taazzuv edecek 
ve şimdiye kadar gayrimuntazam surette alman 
l?u vergiler usulü muhasebata göre, bütçe usulüne 
tevfikan tahsil edileceklerdir. Ve nahiyelerin 
varidat ve masrafı intizam dâhilinde icra ve tevzi 
olunacaktır. 

SÜLEYMAN NECATİ B. (Erzurum) — Mü
saade buyurulur mu bir sual sorayım? Elyevm 
cibayet olunan vergilerin ciheti tefriki düşünül
müş müdür? 

AHMED HİLİMI B. (Devamla) — Bu esas 
vardır. Encümen bunları düşündü. Bu noktai 
nazarı serd edenler de oldu. Fakat encümenin 
heyeti umumiyesi kabul etmedi. Encümenin ka
bul ettiği şekli şimdi takdim edeceğim ve bu 
maddelerin yerine kaim olacaktır. Yani eski yüz 
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yirmi birinci madde yerine kaim olacaktır. 

Madde — Vilâyet varidatı hususiyesinden ne-
vahi hidematma aidolan kısmı nevahiye terk edil
miştir. işbu varidat kâfi gelmediği takdirde mü
sakkafat, arsa, arazi, temettü, ağnam, deve, cana
var, canıus, aşar rüsumuna nahiye şûrasının ka
rar vereceği nispette küsuratı munzamma tarh 
ve cibayet olunur. 

AHMED HlLMÎ B. (Devamla) — Bunlar 
yüz yirmi ikinci maddenin ikinci fıkrasına aitti. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Reis Bey, usulü müza
kere hakkında arz edeceğim. Bu kanunun varidat 
kısmını müzakere ederken Heyeti Vekilenin bu
rada mevcudolması lâzımdır. Bunda bütün vari
datı Devlete ait kısımlar olduğu için mutlaka 
Heyeti Vekilenin bulunması lâzımdır. Bakalım 
Hükümet ne kanaattedir. 

İBRAHÎM SÜREYYA B. (Saruhan) — Yal
nız Maliye Vekili bulunsa kâfidir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Arkadaşlar, Nevahi Kanununun ruhu ben-
deni'zce bu fasıldır. Yani şimdiye kadar mü
zakere ettiğimiz fasılların tadil ve tashihi vaziyete 
göre her zaman mümkün olan şeylerdir. Fakat 
nahiyeyi idare edecek nahiyenin inkişafını temin 
edecek olan bu fasıldır. Eğer biz bu fasılda nahi
yelere, bugün alınmakta olan varidatı Devletten 
bir kısmını tefrik etımiyecek olursak nahiyeler 
yoktur ve teşekkül edemez ve inkişaf da edemez. 
Bugün harap, turabolan nahiyeleri bir kat daha 
harabede,!' bırakırız. Binaenaleyh bu faslı hüsnü-
suretle ve kolaylıkla intacedebiltoek için evvel
emirde bu faslın ana hatlarını tâyin ertanekliğimiz 
lâzımdır. Omdan sonra ana hatları hakkında en
cümene «direktif» vermek ve ona göre maddeleri 
tanzim ettirmek lâzımdır. Zaten encümende muh
telif nıkatı nazar hâsıl olmuş. Encümen Mazbata 
Muharriri Beyefendi buğrada izah ettiler. Orada bir 
noktai nazar vardır ki, en mühimimi budur; alın
makta olan varidatı Devletin bir kısmını nahiye
lere tefrik edelim demişler. Zaten Nahiye Kanunu 
ikmal edildikten sonra Hükümetin bugünkü vâsi 

- teşkilâtına lüzutm kalmıyacaktır. Bütün işler na
hiyelerde görülecektir. Livaların, hele kazaların 
hiçbir işi kaknıyacaktır. Vilâyetlerin dşi de bu
günkü gibi oltmıyacaktır. Binaenaleyh merkezin 
işi de azalacaktır. Elbette milyonları yutan, bu
günkü (Brokrasi) üzerine bina edilmiş olan teş
kilâtlar yıkılacaktır ve yıkılmak lâzum'dır. Çünkü 
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bu, kırtasiyeciliikten ibarettir. Bunun için eğer 
biz, bugün aldığımız varidatı yine biz alalım di
yecek ölür, nahiyelerin kendi kendilerini idare et
mesi için bu alıramakta olan vergilerin üzerine bir 
kere daha zammiyaıt yaparlarsa kambur kambur 
üstüne olur. Elbette encümenin bunu bilmesi lâ
zımgelir. Encümenin reisi muhteremi de, bu ka
dar valilik ve saire yapmıştır bilir. Aşar Vergisi 
kadar dünyada hiçbir .ağır vergi tasavvur olunur 
mu efendim? 

HAYDAR B. (Van) — Kaldırdık efendim. 

AHMED HtLMÎ B. (Kayseri) — Esas değil
dir; kâfi gelmediği takdirde... • 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Ve iktisadiyatlarının tanzim ve terakkisini temin 
için -bir defa varidatı umumiyei Devletten bir 
kısmını tefrik etmek lâzıongelir. Sonra o nahi
yelere o mahallin belediye vazaif ve salâhiyetini 
haiz olmak itibariyle ve aynı zamanda köyün te
rakkisinden, inkişafından doğrudan doğruya ken
dileri müstefidolacakları (itibariyle Devlete vere
cekleri verginin küsuratı munzamma (santim 
addisyonel) usulünde itasına kendileri karar ve
rebilir ve bunu vilâyet şûrasının tasdikiyle icra 
edefbilirler demek lâzımgelir. Böyle olmadığı tak
dirde varidatı umumiyeden tefrik edilecek vari
dat ile köyün inkişafı, yolların yapılması, mek
teplerin açılması, ziraatin tevsi ve ıslahı gibi 
şeyler yapılabilir. Bunları varidatı umumiyei 
Devlet temin edemiyorsa küsuratı munzamma 
suretiyle istifa edilecek vergiler alınabilir. Bu 
salâhiyetleri de vermek lâzımgelir. 

ABDULLAH Ef. (izmit) — O da muvakkat 
bir zaman için olmak lâzımgelir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Bu gibi umumi hatlar tâyin edilerek faslın 
encümene havale edilmesi ve nevahinin varidatı
na taallûk eden bu faslın maddelerinin ona gö
re tanzim edilmesi lâzımgelir. Encümende de iki 
nöktai nazar mevcut imiş. Fakat bir noktada iti
lâf edilmiş; nasılsa encümenin ekseriyeti, şimdi 
burada iradettikleri şekilde tecelli etmiş. Belki 
Meclisi Âlinin ekseriyetinin kanaati, encümende 
akalliyette kalanların kanaatine mutabık gelecek
tir ve bendenizce de savabolan budur. Savabolan 
iş için bu maddeler üzerinde izaai evkat edilme
mesi lâzımdır. Bu cihetin, yani usulü müzakere 
batkındaki... 

• RAGIB B. (Kütahya) — Teklif et. 
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MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 

Teklif de vereceğim. Bu cihetin reye vaz'ı ile 
ona göre neticesinin hallini teklif ederim. 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ REİSİ HAYDAR 
B. (Van) — Efendim şimdi bu maddede denili
yor ki; Teşkilâtı Esasiye Kanunu mucibince na
hiye bir şahsiyeti mâneviyedir ve muhtariyeti de 
haizdir. Şahsiyeti mâneviye, inkişafı mâneviye 
ve fikriyeye matuftur. Tabiî orada serbest ola
caktır. Kimsenin müdahalesine mâruz kalacak 
değildir. Fakat bunun da masarifatı kanuniyesi 
Heyeti Umumiyeye gider. Tesbit edilmiş olan 
mevaddı kanuniyenin Heyete verilmesi lâzımge
lir. Bâzı yerlerde şimdi nahiye bütçesini yapar 
ve bütçesinin âmiri olur, âmiri sarfı olur, doğru
dan doğruya mutasarrıfı olur. Bendenizin kana
atimce bu suretle teşekkül eden nahiye bir şahsi
yeti mâneviyei tammedir. Mafevk şûraca bunlar 
tesbit edilir. Eğer hilafı kanun bir iş yaparsa b 
zaman bütçesine itiraz eder. Diğer füruatma do
kunmaya salâhiyeti yoktur. Bunun bir şekli daha 
vardır. Nahiye bütçesini kendisi yapacak. Fakat 
bu, temenni suretindedir. Bu bütçe vilâyet şûra
sına gittiği zamanda vilâyet şûrası bunu kendi 
umumi bütçesiyle mezceder. O suretle kabul 
ettikten sonra da şekli muaddel kendi bütçesine 
vaz 'edilir. Ondan sonra bir de kendisinin hakkı 
tadili olacaktır. İşte bu suretle şahsiyeti mâne
viyei nakısa olur. Bizim kanunumuzun emrettiği 
bu değildir. İşte bu fikirdir ki bidayeten na
hiyenin doğrudan doğruya., kendi başına bütçe 
varidatına malik olması bu maddelerin, terki
binde hâkim olur. Fakat öteden beri, yani bu 
kanun müzakere3re 'başlanıldığından beri arkadaş
larla bu hususta celse hariçlerinde konuşuyoruz, 
müzakere ediyoruz. Anladık ki rüfekayı muhte-
teremenin birçoğu, halka, yani köylüye yenibaş-
tan tekâlif vaz'mı doğrudan doğruya emredecek 
bir kannnn cavı kabnl bulmuyorlar. 

SALÂHADDİN B, (Mersin) — Doğru esas 
böyledir. 

HAYDAR B. (Devamla) — Esas budur, ma
demki böyledir şahsiyeti mâneviyeyi tanıyabil
mek için, kendi varidat bütçesini yapsınlar ve 
şûraya göndersinler, şûranın da hakkı tasarrufu 
olacaktır. Kendi bütçesine mezcedecektir. Ve o 
vakit hakiki âmiri sarfı şûra olacaktır. Teşkilâtı 
Esasiye Kanunumuzda kabul ettiğimiz şahsiyeti 
mâneviye bu suretle halledilmiş olur. O halde 
arkadaşlarla düşündük. Şükrü Bey arkadaşımız 
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ekseriyetten ve ekalliyetten bahsettiler. Şükrü 
Bey böyle ekseriyet ve akalliyet mevzuubahsola-
maz ve olamamıştır. Biz bu şekilde karar ver
dik; dedik ki Muvazenei Maliye, Dahiliye, Maarif 
Encümenleri Reji Dairesinde, Mekâtibi İptida
iye Kanunun on beşinci maddesini tadil etmek 
için toplanmışlar. Orada Maarif Vekili, evvelce 
mekâtibi iptidaiye için konan tahsisatın 
kendisine verilmesini talebetti, ki mekâtibi 
iptidaiyeyi kendi üzerine alıyor demek
tir. Biz de arkadaşlarla konuştuk ki bunu 
nahiyeye maledebiliriz. Şayet rüfekayı muhtere-
menin içinde bunu noksan görecek bulunursa ve
yahut bu varidat masrafa, yani kanunda tadad-
edilen hidematm ifasına kifayet etmiyecek olursa 
biz açık söyliyelim ve diyelim ki, şayet böyle bir 
şey olmryacak olursa şu rakam üzerine, şu aşar 
üzerine, şu müsakkafat üzerine, temettü üzerine 
yüzde yirmi filân suretinde değil, mademki şû
ranın kendisi; hakkı muhtariyetinden ve bütçe
sinden istifade edecektir ve kendi bütçesinin 
nâzımı; âmiri sarfı olacaktır, o halde yine köy
lünün kendisi bunu takdir edecektir. Arkadaş
larla bunu da konuştuk arz edeyim: Bugün ka
bul edeceğimiz şeyde dâhil bulunan kısmından 
her hangi birisinin nahiyeye mal etmeği teklif 
edecek olurlarsa kemali memnuiyetle kabul ede
riz. Esasen Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzda 
Ziraat, Nafıa, Sıhhiye, Maarif, Evkaf medarisi 
ve saire şûralara terk ediliyor. 

HAMDULLAH SUBHÎ B. (Antalya) — 
îşidemiyoruz efendim, biraz yüksek söyleseler. 

HAYDAR B. (Van) —- Yoksa fazla mı söy
lüyorum? 

HAMDULLAH SÜBHÎ B. (Antalya) — 
Hayır, işitilmiyor. 

HAYDAR B. (Devamla) — Şu halde bu iş
ler şûralara teslim ediliyor. Bugün Devlet tara
fından hidematı umumiyeye dâhil olan şeylerin 
bir kısmın! bundan sonra nahiyelerin kendisi 
ifa edecektir. Onu Devlet, bilmecburiye şûra
lara terk edecektir. O halde efendim; bendeniz 
jjöyle düşünüyorum, önümüzde üç tane kap 
var. Birisi küçük, birisi de (büyükçedir. O da 
muvazenei umumiyenin, yani Devletin bütçe-
sindedir. Devlet -varidattım alacağımız şûralar 
var. Onlara bu kaıbı vereceğiz ve o kabı doldu
racaktır. Tabiîdir ki, muvazenei umumiyenin 
de bir mikdar varidat alması hakkıdır ve biraz 

daha vermek lâzımdır. Madem ki, yeniden te
kâlif altında milletin daha ziyade ezilmesi lâ-
zıımgelmiyor ve birçok tekâlif yükletilmek is
tenilmiyor ve mademki, Teşkilâtı Esasiye Ka
nununda şahsiyeti mâneviye ve muhtariyeti tam
ın eyi muhafaza etmek ic ab ediyor. O halde bir 
sureti tesviye bulmak lâzımgelir. işte bizim 
bulduğumuz sureti tesviye budur. Tenkid "yol
lu her ne söylerlerse kabul ederiz ve bu daire 
dâhilinde gerek doğrudan doğruya evvelce arz 
ettiğim veçhile yani bir nahiye kabı, bir şura 
kabı, bir Hükümet kabı (boştur, bir kısmını ala
lım buna verelim. Arkadaşlardan ibâzılan diyor
lar M; tekâlifi umumiye, yani şu rakamlar, va
ridatı umumiyeden Verilmeli. Onu da kabul edi
yoruz. Çünkü ilik evvel söylediğimiz bunlardır. 
Şûradan alınız, şûradan alacağınızı muvazenei 
umumiye zaten verecektir. Mademki, köylünün 
üzerine artık tekâlif vaz'ötmiek işitemiyoruz ve 
etmiyoruz falkat şahsiyeti mâneviyesiııden 
yamıi kendi kendini idare etmek üzere 
şimdiki kanımda nahiyelerden pökçok hidemat 
bekliyoruz. Ve bunun için de birçok kanunlar 
vaz'ediyoruz. Bu kanunları her yerde tetbik et
menin imıkânı var anıdır, yok mudur? Demekki 
bugün 'bu hidematdan bir kısmını bir nahiye 
yaparsa varidattım da ona göre tevziin eder. 
Yarın diğer bir nahiye bu hidemattan bir kıs
mını daha yapmak istidadını ihraz ederse 'ye-
nibaştan varidat mı istesin? İsterse şûradan şû
raya ve nihayet muvazenei unrumiyeden isti-
yeeektir. Ve* bu suretle bendenize kalırsa şah
siyeti mâneviye esası dairesinde İkimden ne alıyor
san ona bir Ihakkı ımuraJkaJbe vermiş olursun. Bu 
mefkureye göne şahsiyeti mâneviye esasını ih
lâl etmiyor, Ve ıkoyduğumuz (kayıtlanıl da 
faidesini isterseniz onu da. (kaldırmayın. Tabiî 
gerek vilâyet şûralarına, gerek emvali umumi
yeden nahiye şûralarına varidat vermek şar-
tiyle onu da kaldıralım. Bendenizin üssül esas 
fikrim şudur ki, şahsiyeti mâneviye, muhtari
yeti tammeyi ifade eden maddelere dokunulma-* 
mak şartiyle arkadaşlarımı her ne tadilât buyu
rurlarsa demekki mâkul ve gâyrimâkul zatı 
maslahatı ilân etmiyecek surette tekâlifi tama-
miyle kabul ederiz iki, tek bir an evvel bu Na
hiye Kanunu çıksm. Çünkü geçende arz ettim; 
Hükümetle millet arasında büyük ibigânelik 
var, büyük bir uçurum var, âdeta husumete 
karib bir hali nefret var ve bu gittikçe büyü-
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mektedir. Milletle Hükümet arasında temas 
noktaları teessüs etmemiştir. Bizim bu suretle, 
bu şekildeki idaremize benzer kâinatta hiç 
bir idare yoktur. Çünkü bu idare hakiki bir 
idaresizliktir. Sırf siyaseti idariye ile, merbu-
tiyeti cinsiye ve diniye ile, merbutiyeti milli
ye ile bunları şimdiye kadar idare ettik. Yok
sa bu haller olmasaydı her hangi bir idare 
memuıru getirseniz - ive (bunların (başına geçirse
niz - bu suretle idare; on sene, beş sene ve hattâ 
beş dakika payidar olamıyacağı cevabını alırsı
nız. Rica ederim, bir kere şunu iyi ianlıyalım. 
Suret ve şekillerle iartılk bu kanunu söndürmiye-
lim, (bunu Ibiran evvel çıkaralım. Fakat; şunu da 
istirham ederim. Bunu biran evvel çıkarmakla 
hemen tatbik edilmekliğinıe müsaade buyuru
nuz. Çünkü (bu taksimat mamulûnbih olursa ida
re Cinaisinin temeltaşına başlamış oluruz, bina
ya tavanın teeemmü'lâtınd'an değil temelinden 
başlanır. Onun için Şûra Kanununu da bunun 
akabinde derhal çıkaralım. Şimdiye 'kadar çok 
kanlar döktük, zarf a duçar olduk, milletin is-
tirabate ihtiyacı vardır. Miknete, kuvvete ihti
yacı vardır. Payidar olmak için mül'etin kendi
sine bu hakkı verelim. 

ABDULLAH Ef. (îamdlt) —- Varidatı umu-
miyeden bir şey istenilirse, murakabe 'etmek ana
nası tezahür eder buyuruyorsunuz. Yani, bu va
ridatı umumiyeyi veren «millet niçin veriyor? 
Merkez heyeti umumiyesine veriyoruz, rahat 
yatmak, rahat yemek, rahat yaşamak, malı ça
lınmamak ve saire için veriyor. Şu halde vari
datı umumiyeye vermiş olduğumuz bir para
dan terk etsek doğru olmaz anı? Heyeti Aliye-
niMn buna kanaati var mı? O parayı rahat 
uyumak, hudutlar beklenmek için ben veriyo
rum. 

HAYDAR B. (Van) — Teşekkür ederim ki 
bendenizi teyit buyurdunuz. Bendeniz de dedim 
ki : Nahiyenin şahsiyeti mânevryesini muhafaza 
için mutlaka evvelâ bir varidat sarf 'etmek lâ-
Bimgelir. Sonra bunu, iükü yerden alabiliriz de
dim. Yeni varidat koyımıyacağız. Yeni Şûralar 
varidatından emvali hususiyei vilâyete verece
ğiz. Gerek 'emvali hususiye! vilâyetten verelim 
ve gerekse emvali umumiyeden verelim, ben di
yorum ki; bugün için kendini koruyacak bir va
ridat ve sabit bir varidat temin edelim. Âtisi 
iiçkı de bîr varidat verelim. Bugün nakıs bir şey 
verecek olursak doğru olmaz. 
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ABDULLAH Ef. (İzmit) — Yi&de yirmMni 

veyahut yüzde eHisini. 
HAYDAR B. (Van) — N* SöberSenSa; v^reâlm, 

yüzde ellisini birden verelim. 
YASÎN B. (G-azianteb) — Efendim Haydaır 

Bey üç kab veriyor. Vahidi kıyasi Nahiye Şû-
rasıdır... Birinci, vilâyet şûraları olsa gerektir. 

HAYDAR B. (Van) — Hayır efendim misal 
olarak arz ettim. En küçüğünü vahidi k'.yasi 
addediyorum. Sonra 'küçüğü Devletin emvali hu-
susiyesi, büyüğü Devletin emvali umumiyesi. 

YASİN B. (Gaziariteb) — Şimdi Devletlin 
umumi emvalini istihsal 'eden Nahiye 'Şûrası va
ridatı, Devletin umumi masarifi malûm olmadan 
nasıl ölür? Esas varidatı teşkil eden nahdjye va
ridatı şimdiden tesbit ediMn. Acaba muayyen 
midir? Devletin umumi varidatı Sri, o muayyen
den kalan fazla veya noksan varidat maliye şû
rasına tahsis edilir. 

HAYDAR B. (Van) — Böyle bir şey söyle
medim, kalkarsınız, Müsakkafat Vergisinden 
icabedecek miktarını alırsınız, ben diğer tekâ
liften bir tanesini diyorum, varidatı devletten 
bir şey ayırıp verelim, demedim, öyle bir şey 
söyledim mi? Söylemedim. Ben dedim ki, şim
diden tesbit edelim. Sebebi kanunda bir şahsi
yeti mâneviye ve muhtariye faslı vardır ki, bu; 
milletin şehrahı terakkisinde ilerlemesi için çok 
lâzımlı bir kanundur. Bugün de tekrar ediyo
rum. Hattâ biz dahi milletimize bigâneyiz. 
Onun namına âzami namütenahi lâf söylüyo
ruz. Âzami mutalebatta bulunuyoruz. Hiçbir 
tanemiz gidip de onun derdini yakından tetkik 
etmemişizdir. (Bravo, sesleri) 

NECATİ Ef. (Lâzistan) — Efendiler, ümid-
etmezdim ve katiyen ümidetmezdim ki, hâki
miyeti katiyen kendisine vermiş olduğumuz ve 
namına pek çok sözler söylediğimiz ve yüksek
ten attığımız halkın bütün menafii umumisine 
hattâ hayatına mütaallik olan Nevahi Kanunu
nu müzakerede - zapta geçsin - ancak ve ancak 
elli kişiyi geçmiyen bir Meclis ile müzakere 
edelim... 

HALİL B. (Ertuğrul) 
bilmiyen belli olsun. 

Vazifesini bilen; 

NECATİ Ef. (Lâzistan) — Bu ekalliyetle 
müzakere etmekliğimiz demek, halkın hukuku
na sarih bir balta vuruyoruz, demektir. 
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NECÎB B. (Ertuğrul) — Hayır, baltayı vu

ran gelmiyenlerdir. 
NECATI Ef. — Tabiîdir ki, halkın haya

tiyle oynuyoruz, istihza ediyoruz. (İstihza yok
tur, sadaları) 

REİS — Bu sözünüzü geri alm da öyle de
vam edin, halkla istihza etmiyoruz. 

NECATİ Ef. (Devamla) — Efendim, sözüm 
umumidir, burada bir şey maksut değildir, yani 
şekil budur, kimse kimseyi istihza etmez ve 
hakkı yoktur istihza etmeye.. Binaenaleyh, bu 
asıl Ne vahi Kanununun en mühim olan madde
sinin müzakeresinde bu nisabı kâfi görmüyorum; 
Divanı Riyaset Meclisin ekseriyetini temin et
sin veyahut Meclis tatil olunsun. Bu kadar 
ekalliyet ile bu kadar mühim olan Nevahi Ka
nununun müzakeresine devam edilmesin. Sözle- I 
rim mahfuz olmak üzere şimdi bunu teklif edi
yorum bir de şunu tasrih •edeyim : Divanı Ri
yaset Celseyi ekseriyetle açar ve müzakereye 
devam eder, kararda ekseriyet lâzımdır. (De
vam, devam sesleri) 

MEHMED ŞÜKRÜ B. — Meclis ekseriyetle 
açılmıştır. Müzakere devam eder. 

NECATİ Ef. (Lâzistan) — Nahiye halkının 
yani köylünün hukukunu, köylünün perişanlı
ğını, köylünün halini taşraya giden ve dairei 
intihabiyesine giden .arkadaşlar pek iyi anla
mışlardır, pek iyi tetkik etmişlerdir. Bendeniz 
de o arkadaşlar meyanındayım, bendeniz de 
dairei intihabiyeme gittim, herkes büyük za
feri bekliyordu Elhamdülillah zafer hâsıl olun
ca bize bir şey soruyorlar. 

Efendiler! Zaferi temin için ne istediniz ise 
verdik; her ne dedinizse kabul ettik ve dedik
lerinizi verdik. Fakat siz bizim 'karşımıza ne 
ile çıkıyorsunuz? dediler, bendeniz aradım, ta
radım bir şey bulamadım. Koynumda bulun- J 

: durduğum Teşkilâtı Nevahi Kanununu göster
dim «Efendiler, sizin için Mecliste Nevahi Ka- I 
nunu yapıyoruz» dedim. Bâzı maddeleri 'gös
terdim yukarıdan aşağıya okudum çok nıem- I 
mm oldular, çok hoşlandılar, çok dua ettiler. I 
«Hakikaten bizim vekillerimiz bizi düşünüyor- I 
larmış, Allah razı olsun!» diyorlardı. Fakat I 
bendenize dediler ki bu, ne zaman çıkar? Ve 
ne zaman tatbik olunabilir? Buna cevap vere- I 
medim. İhtimalki vazifemiz çoktur, meşguliye
timiz vardır. Hariçle çxyk meşgulüz demiştim, j 
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Artık böyle itirazat Memeyiz, 'diyorlardı. Ben
deniz onlara en son netice olaralk inşallah pek 
ya'km bir zamanda bu Teşkilâtı NevaM Kanu
nunu çıkaracağız ve il'k nahiye müdürü olarak 
size geleceğim diye vait ile gelmiştim. Bunu 
maalmemnuniye kabul edelim ki şu Teşkilâtı 
Nevalhi Kanunu mucibince bir kanun yapalım. 
Bunun imkânı yoktur. Sonra Teşkilâtı Nevahi 
Kanununda diyor ki nahiyeyi teşkil etmek ve 
nahiyenin varidatını temin için varidatı umu-
miyeden bir şey verilemiyor. Nahiyenin öte
den beri vermekten izharı aczettiği varidattır. 
Yine onun üzerine bir şey ilâve etmek efendi
ler bu nahiyeler şimdiki varidatı ile zaten ida
re ulunamıyorlar. Halk 'malını, eşyasını, varını 
yoğunu satmıştır. Bu varını, yoğunu satan na
hiye halkına teferar bir vergi zam ve ilâve eder
sek bu nahiye halkının karşısına Teşkilâtı Ne
vahi yaptı'k diye çikalbilir miyiz? Yoksa 'mah
cubiyetten »başka bir şey olabilir mi? Rica ede
rim efendiler! Memlekette Ağnam Vergisi, 
Aşar Vergisi ve sair vergiler için halk ancak 
hayvanatını sattı, eşyasını sattı, kabını, kaça
ğını sattı. Her şeyi sattı. Hâsılı hiçbir şeyleri 
kalmamıştır. Efendiler! Gitmiş, gezmiş oldu
ğum nahiyelerin vaziyeti bu tarzdadır. Şimdi 
varidatı umumiye nazarı itibara almımıyarak 
tekrar vergi tarh. edilirse nahiyenin hali ne 
olur? 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Müsaade 
buyurursanız izah edeyim. Tashih edeceğim şe
kilde esas itibariyle küsuratı munzamıma ka
bul edilmiyor. Şayet zengin bir nahiyede esas 
varidat (kâfi gelmezse ve nahiye arzusiyle lü
zum görürse o vakit küsuratı muıızaimmîa ilâve 
olunacaktır. Bunun için hepimizin arzusu hâ
sıl olmaktadır. 

NECATİ Ef. (Lâzistan) — Bunun için en
cümen (bize hakiki olara'k ana batlarını çizerek 
ve talbettirerek mütelâatmı kati olaralk tesbit 
ederek 'karşımıza çiksm ki bunun üzerine mü
talâa beyan edelim. Yoksa elimize aldığımız bu ka
nun ile müzakereye devam edilemez, bir şey ya
pılamaz. Binaenaleyh encümen hakikaten ana 
hatlarını tesbit ederek tabettirsin buna, göre 
müzakere edelim. 

NECİB B. (Ertuğrul) — Bu fasılda ne gibi 
tadilât ve ıslahat yapılacaksa, rica ederim, bu
rada yapılsın. Filân encümene, filan encümene 
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havale edecek olursak sürüncemeye mahkûm olur. 
Adliye kısmı Adliye Encümenine malî kısmı Ma
liye Encümenine diye gönderilmesin. Memleke
timize nâfi olan bu kanun adliyecilik, maliye
cilik zihniyetiyle yapılmamıştır. Halkçılık zih
niyetiyle yapılmış bir kanundur. Ve bütün nok
sanları burada ikmal ve tashih edilmelidir. Bi
naenaleyh bütün arkadaşlarımız buradadır. Fil
hakika bu fasıl en mühim bir fasıldır. Ve teşki
lâtın esasını, ruhunu teşkil eden bir fasıldır. 
Bu fasıl itmama çok muhtaç, fakat encümenler-
lerde uyutulmaya lâyık değildir. Çünkü efen
diler! biliyorsunuz ki, Nevahi Kanunu çok geç 
kalmıştır. Ve bir an evvel çıkarılması lâzımgelir. 
İnşallah yakında arzumuza muvafık bir sulhu 
yaptığımız gibi vazifemiz bitmemiştir. Millet 
yeni mebusunu intihabedip buraya gJnderecek. 
Aman durunuz biz Nevahi Kanunu çıkaracağız, 
İntihap Kanunu yapacağız, dersek kimse bizi din
lemez. Ve o zaman vazifemizi yapmamış bir va
ziyette kalacağız. Bu Nevahi Kanununun lüzu
munu tasdik etmiyen içimizde yoktur. Çünkü 
buna husumet demek buraya niçin geldiğini bil
memek demektir. Biz buraya yalnız askerî mü
cadele etmeye gelmedik. tukıiâbı içtimai yap-
mıya geldik inkilâbı içtimai olmazsa inkılâbı as
kerînin ve askerî mücadelenin arkası kesilmez. 
Bugün biter, yarın yine çıkar. Kökü duruyor. 
Askerî mücadelelere nihayet vermek için inkilâbı 
içtimai yapmaya mecburuz. Bunu da ancak Ne
vahi Kanunu yapacaktır. İntihap Kanunu ya
pacaktır. Milletin en hakiki en hayati ihtiyaç
larını anladığımızı ispat edecek bu iki eser ola
caktır. Eğer biz Nevahi Kanununu ve İntihap 
Kanununu çıkarmadan gidersek elimizde, mem
leketin maddi ve mânevi ihtiyaçlarını anladığı
mızı ispat edecek bir eserimiz bulunmıyacak-
tır. Bu takdirde halkın karşısına çıkacak yüzü
müz de olmıyacaktır. Binaenaleyh bu faslın öte
ye beriyg havalesinden sarfınazar edelim, tadi
lâtımızı tashihatımızı burada yapalım. Bu fasıl 
hakkında ne gibi ıslahat lazımsa hepsini burada 
bitirelim. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Reis Bey en
cümenin maddesini lütfen yazdırınız ki, ona göre 
müzakere edilsin. 

BEİS — Maddenin heyeti umumiyesi hakkın
da müzakerenin kifayetine dair takrir var. (Ne 
müzakere ettik ki? Sesleri) 
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YASİN B. (Gazianteb) — Kifayeti müzakere 

aleyhinde söz isterim. 
OSMAN B. (Lâzistan) — Makamı Riyaset

ten bir istirhamım var. Kâtiplerin birisi noksan
dır. Lütfen vazife başına davet ediniz. 

REİS — Karar verdiğimiz zaman düşünürüz. 
YASİN B. (Gazianteb) — Efendim, müzake

renin ademikifayesi hakkında söz almıştım. Bu 
fasıl Nevahi Kanununun ruhu varidat meselesi 
olduğu için uzunboylu münakaşa ve müzakereye 
değer bir fasıldır. Nahiye denince Encümen 
Reisi Beyin de burada söylediiğ veçhile bir şah
siyeti mâneviye gözümüz önünde tecelli ediyor. 
öyle bir şahsiyeti mâneviye ki, bütün Devlet 
ondan doğuyor, bütün Devletin mahihıl isti
nadı o şahsiyeti mâneviye oluyor. O şahsiyeti mâ-
nıevdyeniin iıstihsalâtınıdan Devlet teşkililâtı hu
sule geliyor'. Böyle teşkilâtı Devlete <em& ve 
temel olan ve Devletin hidematı umumîyesinin 
masarifatını kendi sinesinden doğuran bir na
hiyeye esasen istihsal ettiği varidatdan bir kıs
mı verilmeyip de vtilâyatın varidatından verilen 
kısum ve ımiktar kâfi gelmezse, zâten o köyün 
dermiş olduğu vergilere zam suretiyle mahiye 
ihıtiyacatının temini talebimde bulunmak hak
sızlıktır. 

Nahiye Şûrası filvaki şahsiyeti mâneviye 
itibariyle muhtardır. Fakat dolayısiyle, hide
matı umumiyei Devlet noktai nazarından vilâyet 
şûralariyle de alâkadardır. 

Heyeti Aliyeden soruyorum : Vîlâyat şûra
ları Devletin bütün masarifatını omuzunda tu
tan bir nahiyenin vereceği varidatı ve Devle
tin masarifatı umumiyetimde ne kadar sarfiya
tı olduğumu bilmezse kendi kendini idare ede
cek zaananı nasıl olur? 

Bir defa vilâyet şûraları teşekkül eder ve bu 
şûraların masarifatı gelir ve tebeyyün eyler. 
Ondan sonra vilâyet şûralarının karşısında bir 
de nahiye şûralarının masarifatı gelir. Vilâyet 
şûraları teşekkül etmedikçe ve masarif atı ımalûm 
olmadıkça, nahiye varidatını şimdiden tesbit 
etmek doğru değildir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Vilâyet şûralarına ait 
varidat bellidir, muayyendir. 

YASİN B. (Devamla) — Müsaade buyurun, 
teşkilâtı Devlette temel, esas nahiye şûrasının 
teşekkülüdür. Fakat bu öyle bir temeldir ki, 
vilâyet şûrasının da aynıı temel dairesinde tefek-
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külü lâzımgelir. Filvaki nahiye şûrası bütçe
sinde muhtardır. Fakat bu hususta vilâyet şû-
rasiyle de alâkadardır. Yine sözümü tekrar 
ediyor ve bu babta bir taîtfir de veriyorum ve 
diyorum ki, vilâyet şûraları teşekkül etmedikçe 
nahiye şûralarının varidatına ımütaallik olan bu 
fasıl müzakere edilemez. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Aman efendini, raasıl 
olur? * 

RElS — Herkes reylerini izharda serbesttir. 
Nasıl arzu ederlerse öyle söyliyebilir. Sözünü 
kesmeyin. 

YASÎN B. (Devamla) — Nahiyenin sinesin
den doğan varidatı Mdematı umumiyei Devlete 
bırakıyoruz. Yalnız nahiyenin varidatı husu-
siyesi kifayet etmezse; o zaman vergilere zam 
suretiyle, naMye şûrasının idaresini temain edi
yoruz. 

Ben müstahsilim; Ağnam Vergisi veriyo
rum, Aşarı veriyorum. Filvaki buna mukabil 
sen, bana silâh vereceksin, fabrika yapacak
sın; hidematı umumiyei Devleti idare edecek
sin... Ben bunları biliyorum ve anlarım. Fakat 
bunların kaç milyon lira ile yapılacağını anla-
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imadan sellemehüssıelâm raasıl para verirâm? 
Noktai nazarımda yine ısrar ediyorum. Vilâyet 
şûralarının masarifatı, naMye şûralarının masar 
rifatiyle karşıkarşıya tekabül ettirilımediıkçe; 
naMye varidat ve masarifatını tesbit etmek isa
betsizlik olur. Bu faslın, vilâyet şûralarının 
masarifatı müzakeresi gelinceye kadar tehiri ve 
onunla müzakeresi lâzımdır. O vakte kadar da 
bu kanunun kazai faslına geçilmesini teklif edi
yorum. 

REÎS — Efendiler, evvelâ arkadaşların mad
denin encümenden gelen muaddel şeklini yazma
larını istiyorum; bu bir iki satırdan ibarettir. 
Okutturuyorum. 

Madde 118. — Nahiyenin varidatı âdiyesi şun
lardır : Vilâyet varidatı hususiyesinden NevaM 
Kanununa aidolan kısmı, NevaMye terk edil
miştir. İşbu varidat kâfi gelmediği takdirde; 
müsakkafat, arsa, arazi, temettü, ağnam, deve, 
camus ve canavar Aşar Rüsumundan» nahiye şû
rasının karar vereceği suretde küsuratı munzam
ına tarh ve cibayet olunur. 

REÎS — Efendim, on dakika teneffüs... 
Hitamı celse, saat : 3,7 

• m ı 

(İkinci celse açılmamıştır.) 

« • » 

4. — SUALLER, CEVAPLAR 
1. — Hakkâri Mebusu Mazhar Müfid Beyle 

rüfekasının, Yunanlılar tarafından Trakya'da 
vukua getirilen fecayi hakkında suali ve İcra Ve
killeri Heyeti Reisi Rauf Beyin tahrirî cevabı 

Riyaseti Celileye 
Meclisi Âlinin karariyle Hariciye Vekâletin

den mutena bir surette düveli itilâf iye nezdinde 
Trakya'da irtikâbedilen mezalim hakkında pro
testo edildiği cihetle düveli itilâfiye tarafından 
bâzı zabitan Trakya'ya izam edilmişti. Halbuki 
mezalim şu şekilde hâlâ devam etmektedir. 

1. 162 karyenin bütün kadınlarının ırzına 
geçilerek camilere doldurulmuş ve köylerle bera
ber ihrak edilmiştir. 

2. Şehir ve kasabalarda eşraf, mütefekkir 
gençler tamamiyle derdestle Dedeağaç'ta meçhul 
'bir semte, yani ademe gönderilmiştir. 

3. Garbi - Trakya'da dahi arayı umumiye-
ye müracaati akim bırakmak için fevç, fevç Türk
ler nefyolunmakta ve köyler yakılmaktadır. 

4. Mezalim Yunanilerin İzmir ve Anadolu'
dan Trakya'ya geçirdikleri Ermeni, Çerkez, Aba
za çetelerinden tanzim ve teşkil edilen ve resmen 
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imha taburları namı verilen caniler tarafından 
yapılmaktadır. 

5. Zulümden müdafaai hayat için kıyam 
eden silâhsız halk iki kazayı ele geçirerek Yunan
lı asker ve çetelerden müteşekkil iki bin sekiz yüz 
kişiyi perişan ve iki kaza kaymakamını mecbu
ru firar eylemiştir. 

Bu hal ne zamana kadar devam edecektir? 
Hükümetin bu baptaki reyi nedir? Lütfen iza
hını rica eyleriz. 

Hakkâri Cebelibereket Edirne 
Mazhar Müfid Faik Faik 
Bolu Edime İstanbul 
Fuad Mehmed Şeref Ali Rıza 

25 . X . 1338 
T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

Hakkâri Mebusu Mazhar Müfid ve rüfekası 
beyler tarafından verilip 8 . X . 1338 tarih ve 
1738/4743 numaralı tezkerei devletleri merbutu 
olan takrir Hariciye Vekâletine tevdiedilmişti. 
Vekâleti müşarünileyhadan ahiren mevrut 
24 . X . 1338 tarih ve 476/5961 numaralı ceva
bi tezkerede : Trakya'daki Yunan mezalimi 
hakkında Mudanya Konferansı mucibince vâki 
olacak Yunan tahliyesinin hitamına kadar kati 
ve müsmir bir tedbir ittihazına imkân görüle
mediği ve mamafih mümessiller vasıtasiyle dü
veli dtilâfiyeye müracaatdan hali kalınmadığı 
ve nitekim 31 . VHI . 1338 ve 9 . IX . 1338 ve 
28 . IX . 1338 ve 9 . X . 1338 tarihlerinde tan
zim edilen protesto notalarının düveli itilâüiyle 
ile Rus, İran, Afgan ve Azerbaycan Hükümetle
rine tevdid edildiği bundan maada Hamid Beyin 
(aldığı talimata istinaden 16 . X . 1338 tarihinde 
Trakya ve bilhassa Edirne hakkında verdiği 
müstacel nota üzerine 17 . X . 1338 tarihinde 
derhal bir tabur Fransız askerinin Edirne'ye 
izam edildiği bildirilmekle arzı keyfiyet olunur 
«fendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
icra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 
2. — Muş Mebusu Abdülgani Beyin, posta 

ve telgraf memurlarının sureti istihdamına dair 
suâli ve Dahiliye Vekili Ali Fethi Beyin tahrirî 
cevabı 

Riyaseti Celileye 
Posta ve Telgraf idamesi bilhassa memur is

tihdamında muayyen bir program takibetmiyen 
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ı muhik ve mâkul bir hareketi idariden maalesef 

mahrum olan yegâne müessesemizdir. 
Şuabatı sairede evkatı mesai için mer*'i olan 

usulü, idarei mezkûre kabul etmemiş, telgrafçı
lığı bir sanat olarak tamım edememiş, bilhassa 
emri iaşelerini ihmal eden bir lâkaydiyle hiç 
kimseye bu sanata muhabbet ve rabıta tevlidede-
cek bir his vermemiştir. 

! Telgrafçılığın henüz bir mektebi olmaması mu
cibi esef olmakla beraber Hükümeti Milliyenin, te
essüsüne kadar mer'i olan şakirt kabulü esasını 
idarei mezkûre ihmal «taniş ve bilhassa bu esnada 
•bütün mânasiyle halen mıemur buhranına mâruz 
kalmıştır. îdarei ımezkûre bu buhranı müstahde-
ımiinine fazla mesai tahmil etmekle telâfi etmekte 
bulunmuş ve fakat bu mesainin idarei mezkûre 
kütle i müstahdeminiııden yakın bir âtide memle
kete ne elim yadigârlar bırakacağını düşüneme-

j mistir. 
Bu mukaddomeden sonra berveçhi âti iki su-

| ale Dahiliye Vekâletinin cevap vermesini teklif 
eylerim. 

I Evvelâ Posıta ve Telgraf İdaresi Hükümeti 
| Milliyenin teessüsünden sonra (îdarei sabıka-

sınca evvel ve âhir kalbul edilen), şakirt kabulü 
esasını neden ihmal etmiştir? 

Saniyen : Bu idare, «mamurlarına (fazla ücret 
vermediği ve onları her hangi bir suretle bu tarzı 
saye ırza etmediği halde) yirmi dört saat mesai 
neden tahmil etmektedir? Dünyanın her hangi bir 
memleketinde ve her hangi bir müessesesinde cari 
ölmıyan bu şekli İstihdam müstahdeminin sıhha
tini muhil değil midir? 

Muş Mebusu 
Abdülgani 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
1777/4848 numara ve 14 Teşrinievvel 1338 ta

rihli tezkerei Riyaset Penahileri cevabıdır : 
Posta ve telgraf memurlarının sureti istihda

mına dair Muş Mebusu Abdülgani Bey tarafın
dan muta ve sureti musaddakaâarı mürsel sual 
takririne ımütaallik eevapname raptan takdim kı
lınmıştır. Olbapta. 

22 Teşrinievvel 3338 
Dahiliye Vekili 

Ali Fethi 

Posta ve'«Telgraf İdaresi memurları hakkın
da mevcut Memurin Nizamnamesi ahkâmına ve 

I bütçesinin siasına tevfifcı muamele edilmektedir. 
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Şuaibatı sairede mer'i evkaftı mesaiyi telgrafhane
lerde de kabul etımek, geceleri rnıuaıınelât ve mu
haberatı tatil 'eylemek veyahut bir günde üç dört 
defa memur değiştirmek suretiyle münavebe yap-
ımayı 'müştekim ve bu da hem mevcuttan dört 
defa fazla memur istihdamını hem de nöbet teb
dili esnasında zarureten zaman ziyamı badi olur. 

Günde dört nöbet usulünde bilfarz gece yarısı 
hanelerine gidecek veya gelecek memurların ve
saiti hazıraya göre iktihaıma mecbur olacakları 
ımüşkülât da ayrıca şayanı zikirdir. Memurinin 
bilhassa iaşeleri, yani (maaşları bahsi doğrudan 
doğruya siai maliyeye mütaallik ve eldeki büt
çeye mütevakkıftır. Bu izahattan sonra takrirdeki 
suallere berveçhizir itayı cevabolunur. 

E w elen : Şakirt kabulü lüzumuna müsteıfid-
dimıak tabiîdir. Halbulki : Hükümeti Milliyenin 
tesisinden beri şimdiki memaliki müstahlasa me
murları istilâ hengâmında cihati sairede istihdam 
«edilegelmekte oldukları için münhallâtın şakirt
lerle imlâsmıa lüzumu ciddî yok idi ve bu lüzum 
mevcut değilken mahza idarei sabıkaca 'kabul 
edilmiş olduğu için bu usulü tatbikte devama ma
hal görülememek bedihi idi. Böyle olmakla bera
ber memurin bahsinde az - çok müzayakada bulu
nan Trabzon Dairesine altı şakirt kalbulü için iki 
mah akdem müsabaka açılmış. Ve Ankara için beş 
ay mukaddem müsabaka yapılmış fakat; evsafı 
lâzimeyi haiz talip bulunamamıştır. Esasen idare 

• ı m< 

İçtimai âti 

Zaptı sabık hulâsası 
Evrakı varide 
1. — istanbul'da ilga edilen devair memurla

rına mezuniyet maaşı tahsisine dair Heyeti Ve-
kileden mevrut lâyihai kanuniye 

2. — İstanbul teşkilâtı hazırası için üç milyon 
lira avans itasına dair Heyeti Vekileden mevrut 
lâyihai kanuniye 

3. — Emvali metrükeden muhacir iskânına 
elverişli mebani ile arazi ve sairenin muhacirini 
îslâmiyeye tahsis ve tevzii hakkında Heyeti Ve
kileden mevrut lâyihai kanuniye 

.4. — Tekâlifi milliye suretiyle nakliyat esna
sında telef olan mali zatî hayvanat hakkındaki 
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bütçesinde şakirtler için mevcut tahsisat her baş* 
müdüriyet dairesinde şakirt alınmasına kâfd mik
tarda değildir. Ahvali ahirenin gösterdiği ihti
yaca ımebni senei âtiye bütçesine bu bapta tahsi
satı kâfiye vaz'edilmiştir ve kalbulü halinde ica
bınım icrası bedihî bulunmuştur. 

Saniyen : Muhabere ve muamelâtı mahldud-
olan yerlerde posta ve telgraf memurları fiilen 
ancak şuabatı sairede mer'i saatle mütenasip su
rette çalışırlar. Gece ve gündüz muhaberesi mü-
tevali merkezler yani büyük merkezlerde (Anka
ra, Kastamonu, Trabzon, Konya, Sivas ilâhiri...) 
Muhabere memurları, .evvelce yirmi dört saat nö
bet tutar, kırk sekiz saat istirahat eylerlerdi. Bu 
tarz bilâhara tebdil olunarak son zamana kadar 
on iki saat çalışır, otuz altı saat istirahat ederler. 
Yani mesaileri altı saatten ibaret bulunurdu. Fa
kat; ahiren menıaMki müstahla»aya birçok memur 
göndermek zaruretiyle nöbetler yirmi dört saat 
yapılmış ve yirmi dört saat istirahat verilmek su
retiyle idare edilmekte (bulunmuştur. Bu usule 
yalnız şimdi değil, ahiren tahaddüs etmiş oldu
ğu veçhile âni ihtiyaçlar karşısında evvelce de se
ferberlik bidayetinde, Harbi Umumi esnasında 
defaatle müracaat edilmiş ve o vakitler olduğu 
gibi münhallâtın derdest olan imlâsına kadar de
vam etmek üzere muvakkat bir tedbir olup kari-
ben usulü sabıkaya irca edilmek üzere bulunmuş
tur. 

m m» 

ruznamesi 

tefsirin teşriine dair icra Vekilleri Riyaseti tez
keresi 

5. — Ordu elinde fazla kaçak öküz ve araba 
ve mekteplerin tevzii • hakkında Heyeti Vekileden 
mevrut lâyihai kanuniye 

6. — Harcırah Kararnamesinin tadiline dair 
Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye 

7. — Meclisi Alii sıhhi teşkilâtı için Sıhhiye 
bütçesine tahsisat ilâvesine dair Heyeti Vekile
den mevrut lâyihai kanuniye 

8. — Tarik bedeli nakdîsi Kanununun tadi
line dair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai ka
nuniye 

— 58 — 



I : 144 23. 
9. — altıncı avans Kanununun sekizinci mad

desinin tadiline dair Heyeti Veküleden mevrut 
lâyihai 'kanuniye 

10. — Tabur hesap memuru muavinleri hak-
•kmda Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanu
niye 

11. — Topal Mehmed ve Ayşe hakkında Ad
liye Vekâletinden mevrut evrakı hükmiye 

12. — Dahiliye Vekâleti muhasebe mümeyyi
zi Âdem Beyin terki aidatına dair Heyeti Veki
leden mevrut tefsir tezkeresj 

13. — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Yahya-
oğlu Hasan hakkında Adliye Vekaletinden mev
rut evrakı hükmiye 

14. — Adliye Encümeninden istifasına dair 
Kırşehir Mebusu Sadık Beyin takriri 

15. — İstanbul Mektebi Sanayi İktisat San
dığı Cemiyetinin hakimiyeti milliye tebıükna-
mesi hakkında Nafıa Vekâleti tezkeresi 

16. —:. Abdülmecid Hazretlerinin Makamı Mu-
allâyı Tilâfete intihabı dolayısiyle Kâhta ve 
Ayancık Müdafaayı Hukuk Ceciyetünden mev
rut telgraf 

17. —- Hakimiyeti Milliye münasebetiyle mev
rut telgraflar 

18. — Kırkfcilise ve Tekfurdağı'nm tahliyesi 
münasebetiyle mahallinden mevrut teşekkür tel
grafı 

19. — Denizli Mebusu Yusuf Beyle rüfekası-
nın memaliki mustahlasa ahvaline dair telgraf
ları 
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20. — Memurin Muhakemat Encümeni için in

tihap icrasına dair müzakere 
(istanbul'a giden Heyetin harcırahları hak

kındaki Divan kararı ikinci defa reye konacak
tır.) 

Mazbatalar 
Elviyei Selâsedeki mirî ormanlarının sureti 

idaresi hakkındaki teklife dair Dahiliye Encü
meni mazbatası 

Ahzı Asker Şube Beisi Ömer Lûtfi Efendi
nin 'cezasının affı hakkındaki lâyihai kanuniye-
nin tasdikine dair Adliye Encümeni mazbatası 

Amasya Müddeiiumumisi Süleyman Efendi
nin ye^ûnei müddeti eezaiyesinin affı hakkında
ki lâyihai kanuniyenin tasdikine dair Adliye En
cümeni mazbatası 

Binbaşı İsmail Hakkı Efendinin Af Kanu
nundan istifade edeceğine dair Adliye Encüme
ni mazbatası 

Yüzbaşı Halim Efendinin aftan istifade ede
ceğine dair Adliye Encümeni mazbatası 

Baytar Müfettişi Kasım Efendinin Af Ka
nunundan istifade edeceğine dair Adliye Encü
meni mazbatası 

Jandarma Yüzbaşısı Nuri Efendi hakkında 
Adliye Encümeni mazbatası 

Karabet ile rüfekası hakkındaki hükmün ref-
ine dair Adliye Encümeni mazbatası. 



T, B. Jf. U.Matbam 


