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REİS — îkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİPLER : Said Bey (Muş), Enver Bey (İzmir) 

REİS — Efendim celse küşadedildi. Zaptı 
sa'bık hulâsası okunacak. 

Birinci Celse 
Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretlerinin tah

tı Riyasetlerinde hilinikat zaptı sa'bık hulâsası 
kıraat ve aynen kahul olundu. 1338 senesi Sıh
hiye 'bütçesinin 188 nci faslının 'birinci mad
desindeki Serta'bip unvanının tashihi lüzumuna 
dair Sıhhiye Vekâleti tezkeresi Sıhhiye ve Mu-
vazenei Maliye encümenlerine, Kütahya 
Me'busu Cemil 'Beyin Eytam Nizamnamesine 
müzeyyel teklifi kanunisi ile Kars Mebu
su Ali Rıza Beyin Meclisi İdare intühabatına 
dair teklifi kanunisi Lâyiha Encümenine, Er
gani Mehusu Mahmut Beyin Palu 'kazası mer
kezinin diğer bir mahalle nakline 'dair temenni 
takriri Dahiliye Vekâletine, Kütahya Mebusu 
Cemil Beyin hâkimi münferitlerin bizzat keşfe 
gitmeleri yüzünden mütahassıl mehazir hak
kında tetkikat icrasına dair temenni takririylc 
hıyaneti vataniyeden mahkûm Kadıoğlu Meh-
med hakkında Adliye Vekâletinden -mevrut ev
rakı hükmiye Adliye Encümenine havale olun
du. Petrograd Cemiyeti îslâmiyesinitı mükarrc-
ratı haMnnda'ki tezkere ile Gördes Kaymakam
lığının tehriknameşine cevap yazılması tensib-
edildi. Sıhhiye Encümeni intihahatma dair maz
bata kıraat ve badema bu gibi encümen intiha-
batma dair mazbataların salona talik olunaca
ğı Makamı Riyasetten tebliğ olundu. Encümen
lerden mevrut mazha'talar ruznameye alındı. 
Konya Me'busu Kâzım Hüsnü Beyin mezuniyeti 
hakkındaki Divanı Riyaset kararı kahul edil
di. Tetkik Encümeniyle Memurin Muhakemat 
Heyeti için ikinci defa intihap icra olundu. 
Şer'iye Vekâleti bütçesinde münakale icrasına 
ve Lozan Sulh Konferansına memur heyet ma
sarifi olma'k üzere Hariciye bütçesine (100) 

bin lira ilâvesine dair levayihi kanuniye terci-
han müzakere edilerek birincisinin maddeleri 
aynen ve heyeti umumiyesi e'kseriyetle, ikinci
sinin dahi maddeleri aynen ve heyeti umumi
yesi (4) ret ve (4) müstenkife karşı (154) rey
le 'kabul edildi. Varidat Kanununun altıncı 
maddesi hakkında müzakere cereyan ederek 
İktisat Encümeninin hu hapta tanzim ettiği 
maddei kanuniyenin tahı ve tevziine kadar te
hiri kabul edildi. Kömür İhracat Resminin ilga
sına dair madde yedinci madde olarak kabul 
ve sekizinci madde hakkında müzakere cereyan 
ederek Perşembe günü içtima edilmek üzere 
celse tatil olundu. 

İkinci Reisvekili Kâtip 
Musa Kâzım, Enver 

Kâtip 
Said 

2. — SUALLER 

1. — Amasya Mebusu Ömer Lûtfi Beyin, 
eytam ve eramili şühedadan ne kadarına maaş 
tahsis edildiğine dair sual takriri Müdafaai 
Milliye Vekâletine havale edilmiştir. 

REİS — Zaptı sa'bık hakkında mütalâa var 
mı? (Hayır sesleri) Zaptı sabık aynen kahul 
edildi. 

ADLÎYE VEKİLİ RİFAT B. (Kayseri) — 
Efendim bugünkü ruznameye Nevahi Kanunu 
konulmuş, halbuki Heyeti Celilenizin, tefsire 
mütaallik Adliye Encümeni mazhatasınm müs-
tacelen müzakeresi için hir kararı* vardır. On
dan sonra memaliki müstahlasada işgal esna
sında mahakimden verilen kararlar, buradan çı
kacak olan kanun ve karara, talikan hali mu-
allâkıyette bulunuyor. Rica ederim, bunların 
Nevahi Kanununa takdimen müzakeresini tek
lif ediyorum. 

— 84 — 
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REİS — Efendim tefsiri kanuninin Pazar

tesi günü her şeye tereihan müzakeresi kabul 
edilmişti. Halbuki bugün evrakı varide olmaksı
zın her şeye tereihan Nevahi Kanununa başlıyo
ruz. Usasen bugün Nevahi Kanununa mahsus bir 
gündür. Onun için Nevahi Kanununun müzake
resine başlıyoruz. 

ADLÎYE VEKÎLl RÎFAT B. — Eeis Bey 
teklifimi reye koyunuz. (Hacet yok sesleri) 

REİS — Efendim Meclisi Âlinin kararı üze-
rine... 

ÖMER LÛTFÎ B. (Karahisarı Sahih) — Aha
linin hukuku bugün her şeyden evlâdır. Ve Bey
efendinin de Duyurduğu veçhile son derece mü
himdir. Herkesin yatakları, bütün üstü, başı 
satılıyor. Nasıl oluyor da bu tehir edilir efen
dim? Rica ederim reye koyunuz. Vilâyatı müs-
tahlasayı düşünmüyor musunuz efendim? Nevahi 
Kanunu üç gün sonraya da kalabilir, bir hafta 
sonraya da kalabilir. 

REFÎK B. (Konya) — Af Kanununun tefsi
ri vardır. Eğer bu tehir edilirse çok günahtır 
efendim. (Gürültüler) 

SALİH Ef. (Erzurum) — Meclisi Âlinin 
zaten kararı vardır, her şeye tereihan müzake
resi için. 

BESİM ÂTALAYB. (Kütahya) —ReisBey
efendi Nevahi Kanunu bir gün daha tehir edile
bilir. Bunun için müstacelen tefsirin müzakere
si lâzımdır. 

REİS — Efendim bugün Nevahi Kanununa 
mahsustur. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Bu mesele 
hakkında söz isterim Reis Bey. 

REİS — Efendim, Meeliısi Âlinin evvelce 
verdiği kararla mesele halledilmiştir. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Meclisi Âli çok 
şeye karar vermiştir. 

ÖMER LÛTFt B. (Karahisarı Sahib) — 
Efendi Hazretleri, yarım saat içerisinde bu iş 
hallolunur. Yine Nevahi Kanununa devam eyle
riz. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabon) — Efendiler, Ne- . 
vahi Kanununun ehemmiyetini takdir etmiyen 
içimizde hiç kimse yoktur. Fakat Nevahi Kanu
nu haftada bir gün müzakere etmek suretiyle al
tı ayda biter. Sonra bundan başka Nevahi Ka
nununun1 def ai saniye müzakeresi de mecburidir. 
Fakat nafcâr* dikkatinizi celbederim; tefsir mese-

2.1338 C : 1 
lesi mühimdir. Hürriyeti şahsiye meselesidir. 
Efendiler biliyorsunuz ki, başka memleketlerde 
yirmi dört saat bilâmueip tevkif olunan adam 
çıktığı, zaman en büyük âmirden dahi dâva ede
bilir. Bizim memlekette bunun ehemmiyeti anla
şılmamıştır. Daha dört gün evvel Ankara'da 
dört sene yatmış ve beraet karariyle çıkmış zaval
lılar vardır. Onun için rica ediyorum, bu ya
rım saatte bitcek olan bir şeydir, bitsin, ondan 
ısonra Nevahi Kanununa devam edelim. 

NECİB B. (Ertuğrul) — Eğer ruzname bo-
zulacaksa ben daha mühim bir şey teklif 
edeceğim. Nizamname mucibince yarım kalan iş 
bitmedikçe diğerlerine başlanamaz. Meselâ önü
müzde koskoca bir kıtai arz, memaliki müstah-
lasa buralarda neler oluyor? Gelen arkadaşlar
dan dinleyin. Bu zaferden sonra memur sınıfı, 
zabit sınıfı oldukça nefes aldı. Tüccar ve esnaf 
şöyle, böyle işini uydurdu. Yalnız zavallı çiftçi, 
zavallı köylü el'an inliyor, eziliyor. Hâlâ günden 
güne sönüyor, tohumu yok, çift hayvanı yok, yi
yeceği yok. Bunlardan sarfınazar, daha dün ır
zına ve malına, hayatına taarruz eden adamlar 
bugün karşısında serbest dlarak geziyorlar. Her 
şeyden evvel adalet meselesi hallolmalıdır. Bugün 
onların karşısında caniler gezerken bunun faide-
si nedir? Bugün yapacağınız kulübe onun sırtını 
örtmez. Adaletten maksat ve gaye olan ibreti 

.müessire derhal icrayı tesir etmedikçe müfidol-
maz. Tohumdan da, yiyecekten de, paradan da ev
vel asayiş, adalet, ibreti müessire sonra iktisadi 
mesail halledilmelidir. Bu mesele yarım kalmış
tır. Bu işe başlamalıdır. İstiklâl mahkemeleri in
tihabını yapalım. Kontrol heyetleri ve daha sa
ir tedabir var. Rica ederim, memleketin feryat
larına karşı kulaklarımızı tıkamıyalım. 

Bu mesele biter. (Reye, reye sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim elimizde tertibedilmiş bir ruzname yoktur. 
Eğer elimizde tertibedilmiş bir ruzname olsa da' 
ruznamede mevcut bâzı mevad arasında Nahiye 
Kanunu tercih edilseydi, bu kanun geri kal
sın denebilirdi. Fakat Meclisi Âli; mükerrer 
karariyle bugünü Nevahi Kanununa tahsis ve 
tâyin etmiştir. Bugün, bu kanunun malıdır. 
Başka şey müzakere edilemez; tefsir lâyihasının 
müzakeresinin mevaddı saireye tercihini arzu 
eden arkadaşlarımız bu fikirlerinde, dün ısrar 
etmeli idiler. 
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I bu müzakere, Pazartesi ruznamesi içindi. Fa

kat bükün Nevahi Kanununa mahsus bir gündür 
ve bugün başka mevad ve mesailin müzakere 
edilmemesi de Heyeti Celilece takarrür etmişti. 
O itibarla Divanı Riyaset Meclisi Âlinin kara
rma ittibaen bugün, yalnız Nevahi Kanununu 
ruznameye koymuştur. Binaenaleyh; Cumartesi 
günü Tefsiri Kanununun müzakeresini yaparız. 
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ALI ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Demek hür

riyeti şahsiyenin memlekette lüzumu yoktur? 
REFÎK B. (Konya) — Usulü müzakere. 

noktai nazarından maalesef kaybedilen şu va
kit zarfında tefsir meselesi hallolunacak ve bi
tecekti, çok rica ederim arkadaşlarımdan bu 
hususta az söz söyliyelim de Tefsir mazbatasını 
çıkaralım. Zaten iki dakikalık bir iştir. 

HAKKI HAMI B. (Sinob) — Efendim, 
eğer Meclisi Âlinin kararını ifa etmek lazım
sa - ki tabiî lâzımdır - hatan âiilierindedir ki 
Heyeti Celilenizin, Bütçe Kanunu bitmedikçe 
hiçbir şey müzakere edilmiyecektir tazrında 
bir kararı vardır ve Bütçe Kanunu da henüz 
bitmemiştir. 

Ancak Meclisi Âli bir şeyin takdimen mü
zakeresine karar verirse o mesele; Bütçe Kanu
nuna takdim edilebilecektir. îşte «Bir şeyin tak
dimen müzakeresi» cümlesi buradan, gelmiştir. 
B,u itibarla, tefsir meselesi de her şeye; de
ğil Nevahi Kanununa ve hattâ bütçeye takdi
men müzakeresi kabul edilmiş, takarrür»'etmiş 
bir maddedir. 

Onun için eğer bir ruzname mevzuubahisso, 
eğer Meclis kararı mevzuubahsoluyorsa müzake
resi lâzımgelen madde, tefsir meselesidir. Yok 
değil de yeni bir ruzname tanzim edeceksek, 
o mesele de başkadır. Hattâ hayret ediyorum 
ki, Divanı Riyaset nasıl oluyor da bu tefsir 
meselesini ruznameye almamıştır? Bu mesele
nin müzakeresini reye koymak bile zaittir. 

RAGIB B. (Kütahya) — Ben de hayret. 
ediyorum" ki, siz de o kararlardan zühul edi
yorsunuz. 

ZAMİR B. (Adana) — Arkadaşlar; İktisat 
Vekili Bey iki üç ay kadar memaliki müstahla-
sada gezdi ve avdet etti. Şimdi o arkadaşı
mızı dinliydim ve bakalım memleket hakkında 
onun noktai nazarları nelerdir? Bunları bir gün 
evvel dinliyelim ve vereceğimiz karar gayet müs
mir olsun ve ona göre hattı hareketimizi tesbit 
edelim. (Bugün olamaz sesleri.) 

REİS — Efendim, müzakere edilecek bir me
sele yoktur. Bu şekil müzakereyi ilerletmeye
lim. Yalnız Hakkı Hami Bey, bugünün ruzna-
mesine Nevahi Kanununu Divanı Riyaset neye 
koydu diye hayret ediyor. Tefsir meselesinin 
diğer mevadda takdimen ve her şeyden evvel 
müzakeresi Meclisi Âlice kabul edilmiş ise de 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — İclarei Kura ve Nevahi kanunu lâ~ 
hiyast ve Dâhiliye Encümeni mazbatası 

REİS — Efendim, Nahiye Kanununun 218 
nci madcl esindeyiz. Maddenin müzakeresi kâfi 
görülmüş; tadiline mütaallik takrirler var, on
ları okuyacağız. 

İSMAİL ŞÜKRÜ Ef. (Karahisarı Sahib) 
— Mademki Adliye Vekili Beyin ve rüfekayı 
sairenin tekliflerini reye koymıyacaktınız, neden 
müzakere açtınız? 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Reis Bey 
yaptığınız muamele doğrudur. Çünkü teklif tak
rir ile değildir, şifahidir. 

REİS — Efendim, müsaade buyurun, takrir
ler okunuyor : 

Riyaseti Celileye 
İki yüz on sekizinci maddenin ikinci fıkra

sındaki «Efradı askeriye» ibaresinden sonra 
«Eimme ve hutaba» kaydının ilâvesini teklif 
ederim. 

Siird 
Mustafa Sabri 

Riyaseti Celileye 
218 nci maddenin berveçhi zir tadilen kabulü : 
Nahiye ahalisinin erkekleri yirmi yaşından 

kırk beş yaşma kadar bedenen veya bedelen 
mükelleftir. Yalnız mekâtip ve medariste tah
silde bulunanlar ve bedenen ifayı... ilâh. 

Canik 
Ahmed Nafiz 

Riyaseti Celileye 
Maddedeki mükellefiyeti bedeniye sinleri

nin «Yirmiden kırk beş yaşma kadar» tarzında 
tadilini teklif ederim. 

Kars 
Cavid 
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Riyaseti Celileye 

İltibası defi için iki yüz on sekizinci mad
dede «Kadar» kelimesinden sonra «Nahiye dâ
hilinde ve yol için senevi bir hafta» kaydının 
ilâvesini teklif ederim. 

Siird 
Mustafa Sabri 

Riyaseti Celileye 
218 nci maddeye berevçlıi âti fıkranın ilâ

vesini teklif ederim : 
Her hangi bir mazeretle1 bedenen ifayı hiz

met edemiyenler nahiye şûrasının tekdir edeceği 
yevmiyeyi vermeye mecburdur. 

Batum 
Fevzi 

Riyaseti Celileye 
218 nci maddedeki «Bedenen» kelimesinden 

sonra ve (Yahut malen) kelimesinin ilâvesini tek
lif ederim. 

Kastamonu 
Dr. Suad 

Riyasete 
218 nci maddenin şu suretle tashihini talebe-

derim : 
• ••«Nahiye ahalisinin erkekleri on sekiz yaşın

dan elli yaşma kadar mükellefiyete tâbidir.» 
Erzurum 

Salih 

Riyaseti Celileye 
218 nci maddenin fıkrai ulâsmın berveehi 

ziı tadilen kabulünü teklif ederim : 
Madde 218. — Nahiye ahalisinin erkekleri 

on sekiz yaşından elli yaşına kadar mükelle
fiyeti bedeniyeye tâbidir... ilâh. 

Gazianteb 
Yasin 

Riyseti Celileye 
218 nci maddedeki (Nahiye ahalisinin) tâbi

rinde (Nahiyede belki yıllardan beri misafir bu
lunanlar) hariçte kalmış olduğundan şifahen ver
diğim izahat esasmca bu kaydın daha şümullü 
bir tarzda tesbitini teklif ederim. 

Bolu 
Tunah Hilmi 

CEMİL B. (Kütahya) -— Reis Bey, vermiş 
olduğumuz takririn okunması iktiza etmez miydi? 
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REÎS — Efendim, bugün Ne vahi Kanununa 

muhassastır. 
Canik Mebusu Nafiz Beyin takririni reyinize. 

vaz'edeceğim. Nafiz Bey, teklifinde on sekiz ya
şını yirmiye çıkarıyor ve altmış yaşını da kırk 
beş yaşma indiriyor. Bedenen mükellef yerine; 
«Bedenen, malen» şeklinde tadil teklif ediyor. 

MAZBATA MUHARRİRİ SÜLEYMAN SIR
RI B. (Yozgad) — Efendim, bu madde halka 
mükellefiyeti bedeniye tahmil ediyor. Yani on 
sekiz yaşından altmış yaşına kadar olanlara tah-
mü ediyor. Bu madde, Tarik Bedeli Nakdîsi Ka
nunundan alınmıştır. Eğer burada 18 den (60) a 
kadar kaydını Meclisi Ali kabul etmez de tenzil 
ederse ona encümen bir şjey diyemez. Yalnız be
denen veyahut bedelen.... yukarda 52 - 54 ncü 
maddelerin fıkaratmda vardır. Orada nahiye şû
rası vazaifi bedeniye tahmil ettiği gibi buna muk
tedir ol amıyanları yine nahiye şûrasının karariy-
le bedele tahvil ediyor ki, burada bu fıkra zaittir. 
Yalnız bir şey vardır: Bedenen ifayı vazifeye 
gayrimüktedir olan mâlûlin... (Mâlûlin) kelime
sinden sonra encümen (Fukara) kaydını teklif 
ediyor. Malûl olur da fevkalâde zengin olur. 
Fakt böyle şûranın tahmil ettiği hizmeti nak-
diyeden mahrum kalmamak için mâlûlinden 
sonra (fukara) kelimesinin ilâvesini teklif edi
yoruz ki, Tarik bedeli Nakdîsi Kanunu da böyle
dir. Tarik Bedeli Nakdîsi Kanununda; bedenen 
iftya muktedir olmıyan, bedelen ifa eder kaydı 
vardır. 52 - 54 ncü maddelerin fıkaratmda mün-
dericolduğu için Encümenin kanaatince takrir
lerin kabulüne lüzum yoktur. 

RElS — Efendim, Encümen mütalâatını söy
ledi, takrirleri Reyi Âlinize va.z'ediyorum. 

CAVİÜ B. (Kars) — Reis Bey takrir iki 
kısımdır. Onun için Meclisi Âli bir kısmını kabul 
eder de diğer kısmını reddedebilir. Binaenaleyh 
kısım, kısım reye koyunuz. 

REİS — Nafiz Bey takririnde 20 yaşından 
45 yaşına kadar mükellef olmasını teklif ediyor. 
Bu ciheti kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmemiştir. 

Mükellefiyeti bedeniyenin malî cihetini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın, Kabul edilme
miştir. 

«Mâlûlin ve melkâtip ve medariste tahsilde bu
lunanlar dahi müstesnadır.» diyor. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabıü edilmemiştir. 
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(Siird Mebusu Mustafa Sabri Efendinin tak

riri tekrar okundu.) 
REİS — Siird Mebusu Mustafa Efendinin 

takririni kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmemiştir. 

Kars Mebusu Cavit Beyin takriri, Nafiz Be
yin takririnin aynı olduğu için reye vazetmi
yorum. 

(Batum Mebusu Fevzi Efendinin tokriri tek
rar okundu.) 

R A G I P B . (Kütahya) — Efendim, bu, elli 
dördüncü mıaddede aynen kabul edilmiştir. 

REİS — Efendim, takriri reyinize vaz'edi
yorum. Nazarı dikkate alanlar lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul dilmedi. 

Doktor Suat Beyin takririni reye feoymaya 
hacet kalmadı. 

(Erzurum Mebusu Salim Efendinin takriri 
tekrar okundu.) 

REİS — Bu takriri de reye koymaya hacet 
yoktur. 

(Gazianteb Mebusu Yasin Beyin takriri tek
rar okuudu.) 

REÎS — Kabul edenler lütfen el kaldlrsın. 
Kabul edilmemiştir. 

(Tunalı Hilmi Beyin takriri tekrar okundu,) 
REÎS — Efendim, bunda müspet bir şey is

temiyor. 
TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Arkadaşlar, 

geçen gün bertafsil arz ettim. Eğer misafirler 
kaydedilmezse yalnız ahali denilirse nahiyede 
mütemekikin olanların alelıtlak anlaşılmamasını 
mucibolur ve misafirler hariç kalır. Ben yine şu 
misali getireyim: Ben, yirmi beş seneden beri şu 

Ankara nahiyesinde mütemekkin bulunuyorum. 
Fakat esasen Konya Ereğlisi nahiyesindenim. 
Şimdi ben oraya mı vergi vereceğim, yoksa bu
raya mı? 

ŞEVKİ B. (İçel) — Bulunduğun yerde... 
TUNALI HİLBİ B. — Müsaade buyurunuz, 

mademM, bulunduğum yerde olması daha doğ
rudur, şu halde ahalisi tâbirini korsak ben 
ahalinin haricindeyim, buranın misafiriyim. Bi
naenaleyh (ahali ve misafir) gibi uz,un kelime
ler kullanmaktansa (Nahiyede mütemekkin 
olanlar) dedik mi, nahiyede bulunan misafir ! 
de dâihil.'Oİur ve daha şümullü olur. Ve hem de 
dediğim: gifei şu Ankara nahiyesine karşı, bu 
kadar yıl iskân, ettiğime mukabil hiçbir vazi
fe ifa etmemekliğim tabiatiyle zulmolur. 
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SÜLEYMAN. SIRRI B. (Yozgad) — Efen

dim, malûmuâliniz yukarda Jbiz bir madde ka
bul ettik. O maddede nahiyeye şu 'kanunla bah
şedilen haktan bir kimsenin istifade etmesi için 
nahiyede bir sene oturmakla nahiyenin hayatı 
hususiyesiyle alâkadar olması şarttır. Hilmi Be
yin burada söylediği kayda hacet .yoktur. Esa
sen o adam orada ya bir sene oturmuştur ve
ya oturmamıştır. Oturmuş ise kendi nahiyesin
de kendisine teveccüh eden vazaifi, hizmeti bu
lunduğu yerde ifa etmeye mecburdur.-Aynı ta
rik bedeli misillû, Hilmi Beyin bu kaydı bulun
sa da, bulunmasa da olur. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) ~~ Ahalisi de
nince bir mahallin nüfus kaydına kaydedilmiş 
olanlar anlaşılabilir. Ben yirmi seneden beri 
Ankara nahiyesinde mütemekkin olduğum hal
de nüfusumu naklettirmemişim ve Ereğli nüfu
sunda mukayyet bulunuyorum. Şu itibarla kati
yen öyle (bir sene) kaydı ahaliye şâmil olamaz. 
Bir sene sonra ancak nüfus kaydımı Ereğli'den 
buraya naklettirabilirim demektir. 

MAZBATA MUHARRİRİ SÜLEYMAN SIR
RI B. (Yozgad) — Hilmi Bey bulunduğu nahi
yenin hayatı hususiyesine işrake mecburdur. 
Bu kaydın ilâvesine lüzum yoktur. Bendenizce 
zaittir. 

REİS — Efendim, Hilmi Beyin noktai na
zarı anlaşıldı. (Nahiye ahalisinin) yerine (Mü-
temekkinlerinin) kelimesinin ilâvesini reyi âli
nize vaz'ediyorum. (Ahalisinin) yerine (Müte-
mek'kdnlerinin) ilâvesini kabul edenler ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

TUNALI HlLMÎ B. (Bolu) — Ben bu mad
deye istinaden Ankara nahiyesinde çahşmıya-
cağım. 

Riyaseti Celileye 
218 nci nnıddenin berveçhi âti tadilini tek

lif eylerim : 
«Nahiye ahalisinin erkekleri on sekiz yaşın

dan kirle beş yaşma kadar mükellefiyeti bede-
niyeye tâbidir.» , 

Lâzistan Mebusu 
Mehmet. Necati 

REÎS — 13u takriri nazarı itibara alanlar 
ellerini kaldırsın. Nazarı dikkate alınmadı. Şu 
halde takrjrler nazarı itibara alınmadığından 
madde aynen kabuldür. Maddeyi kabul eden
ler ellerini kaldırsın. 
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MAZBATA -MUHARRİRİ SÜLEYMAN SIR

RI B. — Reis Beyefendi maddedeki (Mâlûlin) 
kelimesinden sonra (Fukara) kelimesinin ilâve
sini teklif ediyoruz. 

REÎS — Efendim, (Mâlûlin) kelimesinden 
sonra (Fukara) kelimesinin ilâvesini Encümen 
teklif ediyor. Bunun ilâvesini kabul edenler 
Ellerini kaldırsın. Kabul edildi. Fukarayı mâlû
lin tarzında tadil ile 218 nci madde kabul edil
di. 

219 ncu maddenin müzakeresine geçiyoruz: 

• MADDE 219. — Nahiyede her şahıs yaya 
kaldırımının kendi hanesinin cephesine isabet 
eden kısmını inşa ve tamir etmekle mükellef
tir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim, yalnız bir 
noksanlık var. Maddede kendi hanesi cephesi
ne isabet eden kısmın inşasiyle mükelleftir, 
deniyor Bunun miktarı gösterilmiyor. Belediye 
Kanunu mucibince birer metresini hane sahibi 
yapar. Diğer aksamı belediye marifetiyle yap
tırılır. Onun için buraya da bir buçuk veya iki 
metre diye bir kayıt lâzımdır. Bunu söylemek 
istiyorum. 

MAZBATA MUHARRİRİ SÜLEYMAN SIR
RI B. (Yozgad) — Kaibul edilen maddeler için
de bir madde vardı. Belediyelere aidolan vazaif 
ayniyle nahiyelere intikal etmiştir diye bir mad
de kaibul etmiştik. Belediye Kanununda her 
şahıs kendisine isabet eden Tnsmı inşa ile mü
kelleftir. Metreden fazla olursa 'belediye yapa
caktır; Bu madde de belediyelerden müntakil 
olan vazaif in icrasına taallûk ettiği için derce 
lüzum yoktur. Şüpheyi izale edecek madde var
dır. 

REÎS — Başka söz istiyen yok. 
Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Müsaade edin 

efendim. 219 ncu maddeden sonra 220 nci mad
de vardır. Bu madde da'ha iyi tavzih ediyor. 
219 ncu madde bu maddenin içerisindedir. Oku
nunca anlaşılıyor. Bence bu maddeye hiç lüzum 
yoktur. 

MAZBATA MUHARRİRİ SÜLEYMAN SIR
RI B. (Yozgad) — Muvafakat ediyoruz. Çün
kü içinde vardır. 

REİS — Efendim, encümen maddenin tay
yını kabul ediyor mu? (Hay, hay, sesleri) Efen
dim encümen 119 neu maddenin tayyını kabul 
ediyor. 
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TUNALI HlLMl B. (Bolu) — Zaten bu ka

nunun kabiliyeti tatbikıyesi yoktur. Bu bir... 
(Bravo, sesleri) 

ikincisi: Farzımuhal olarak diyelim ki, be
nim köyümde araba kaldırımlarından ve saire-
den vazgeçtik! Güya yaya kaldırımları yapılacak. 
Arkadaşlar, eğer biz bu maddeyi kaldıracak 
olursak biz bu yaya kaldırımların yaptırılması 
imkânını selbetmiş olacağız. 

Saniyen benim evimin cephesine isabet eden 
yaya kaldırım kısmiyle atlar ve arabalara isabet 
edecek kısımda belki büyük bir fark olabilir. Ben 
bu cihetleri bırakıyorum. Mademki, köyde hiç 
olmazsa yarım arşmlık bir yaya kaldırım ya
pılmasına teşebbüs edilmiştir; binaenaleyh, bu 
tayyedilmesin. 

RElS — 219 neu maddenin tayyını Dr. Mus
tafa Bey teklif ediyor. Encümen de kabul edi
yor. Reyi âlinize vaz'ediyorum. Bu maddenin 
tayyını kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Tayyı kabul edilmiştir. 

220 nci maddenin müzakeresine geçiyoruz ve 
madde okunuyor : 

Madde 220. — Bir. sokakta müceddeden inşa 
olunan kaldırımın masarifi inşaiyesinin nısfı 
nahiyeye aittir, nısfı diğeri de o sokaktaki 
hanelerin cephelerine nispetle sahiplerine 

j İjevzfi olunur. Şu kadar ki, masarifi tami-
riye tamamen nahiyece tesviye edilir. 

RElS — Efendim, madde hakkında söz isti-
yen var mı? (Hayır, sesleri) 

Maddeyi aynen reyi âlinize koyuyorum. Ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil-

, mistir. 
221 nei maddenin müzakeresine geçiyoruz : 
Madde 221. — işbu kanun mucibince nahiye 

teşkil olunan köylerin muhtarlık ve ihtiyar* 
heyetleri mülgadır. Kavanin; ve nizamat ve tali-

i matı muhtelife ile muhtarlara ve ihtiyar heyet-
| lerine muhavvel vazaif nahiye merkezinde na

hiye müdürü ile heyeti idareye ve diğer köylerde 
müdür vekillerine intikal eder. Köylerin her bi
rinde o köyde heyeti idareden bulunan azadan 
birisi müdür vekili unvaniyle müdür ve heyeti 
idare namına ifayı vazife eder. içtima günlerin
de yine heyeti idarede bulunur. 

TUNALI HlLMl B. (Bolu) — Efendim, 
hakkı kelâmım mahfuz kalmak şartiyle encümen
den soruyorum. Bundan birkaç ay mukaddem 

I muhtarlık denilen temelin yıkılmasına bâis olan 
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bir maddeden dolayı itiraz etmiştim ve birçok 
arkadaşlarım da fikrime iştirak etmişlerdi. Bu
nun üzerine Heyeti Celilenizee muhtarlık teme
linin, ihtiyar heyetlerinin ipkası karargir olmuş
tu. Encümen o takrirleri aldı. Oûya o takrirlere 
göre bir madde hazırlıyacaktı. Binaenaleyh, ev
velemirde encümenden sual ediyorum. O günkü 
kararlarj mucibince ne gibi kararlar ittihaz et
miştir! 

NECATI Ef. (Lazistan) —' Kfendim, ilk de
fa encümen cevabını versin. Ondan sonra ben
deniz sözümü istimal edeceğim. 

MAZBATA MUHARRİRİ SÜLEYMAN 
SIRRI B. (Yozgad) — Efendim, Hilmi Beyefen
dinin bu hususa dair verdiği takdirden ve veri
len takrirlerden bendenizin haberim yoktur. 
Belki mezun bulunduğum zamana aittir, diye 
Haydar Beyefendiden sordum. O da dediler ki, 
hatırımda böyle bir şey yoktur. Efendim, bu mad
deyi anlamak için - ki, şimdi o 110 ncu madde 
omuş - o madde ele-, mütaaddit köylerden mü
rekkep nevahinin merkezden mâada nahiyele
rinde birer müdürvekili bulunur ve bunlar köy 
dâhilinde müdür namına ifayı vazife ederler. Bu 
madde ise kabul edilmiştir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bu madde kabul edil
memiştir. Müzakeresi bu madde ile birlikte ya
pılmak üzere tehir edilmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Eğer 
kabul edilmemiş ise Hilmi Beyefendinin dedik
leri vâridolabilir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — O maddenin 
müzakeresinde Lazistan Mebusu Esad Beyle 
Kayseri Mebusu Ahmed Hilmi Bey bulunuyor
lardı. Hakikaten iyice hatırlıyorum; burada siz
ler bulunmuyordunuz. Binaenaleyh, bu madde
nin müzakeresini de tehir edelim. Birlikte tet
kik ve mütalâa eder ve bir neticeye rapdedersi-
niz, 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Eğer 
bu madde kabul edilmediyse ona göre müzakere
sini yaparız. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bu madde daha kabul 
edilmemiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. — O halde bu mad
de kalsın, efendim. 

RElS — Efendim, bu madde ile 110 ucu 
maddenin tevhiden müzakeresi kabul edildi, zan
nederim, encümen de buna muvafakat ediyor. 
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Bu maddeyi tehir ediyoruz. Yeniden bunun için 
görüşsünler. 

Madde 222 — Vilâyet ve kaza merkezlerinde 
şimdiye kadar belediyelerin ifa eyledikleri vazaif 
ve haiz oldukları salâhiyet badema nahiye mü
dür ve heyetlerine intikal eder. 

REİS — Efendim, madde hakkında söz isti-
yen var mı? (Muvafık, sesleri) 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Efendiler, 
kaza veya nahiye merkezlerinde heyeti idarenin 
bütün vazaif i, yani daha doğrusu belediyelerin 
bütün vazaif i belki heyeti idareye intikal edebi
lir ve kabili tatbiktir. Fakat liva merkezlerinde, 
vilâyet merkezlerinde veya payitahtta belediye
lere ait vazaif in nahiyelere intikal ederek vilâ
yet merkezlerinde o işlerin nahiye tarafından 
görülmesi mümkün değildir. Binaenaleyh, bu 
maddenin tamamen tayyını teklif ediyorum. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim, elimizde 
bulunan kanunu müzakere ederken maatteessüf 
şimdiki teşkilâtı bir türlü unutamıyoruz. He
men her vakit bu teşkilât bir türlü hatırımızdan 
çıkmıyor. Daha doğrusu kendimizi bundan bir 
türlü ayıramıyoruz. Halbuki bu nahiye teşkilâtı 
ondan çok başka bir şey; bugünkü mevcudolan 
teşkilât yine bambaşka bir şey. Şimdi bir kasa
bada, bir livada, bir vilâyette, bir nahiyede bir 
şûra teşekkül ettikten sonra ve köyün, kasaba
nın bütün mahallî vazaif i o şûraya verilince 
Mustafa Bey burada ayrıca bir sıhhiye teşkilâtı 
mı istiyorlar? Bu nasıl olur efendiler? Nahiye 
ve vilâyet şûrasının içinde kâffei vazaif dâhil
dir. Bunlar hep ayrı ayrı şubelerdir. Binaen
aleyh nahiyelerde dahi bu vazaif heyeti idareye 
verilmiş ve öteden beri zaten bu vazifeyi nahi
ye şûraları yani köy heyeti ihtiyariyeleri gö
rürler. 

DAHİLİYE ENCÜMENİ REİSİ HAYDAR 
B. (Van) — Efendim, Teşkilâtı Esasiye Kanu
numuzun yirmi birinci maddesini okuyacağım. 
«Nahiye bir veya birkaç karyeden mürekkebol-
duğu gibi bir kasaba da bir nahiyedir.» Şimdi 
bu maddeye göre kasabatın da nevahi olması 
lâzımgeliyor. Encümen bunun haricinde bir şey 
yapamazdı. Fakat Doktor Beyyı dediği gibi tek
mil salâhiyetlerin, büyük kasabalarda olduğu 
veçhile nevahiye verilip verilmemesi encümende 
konuşuldu. Hattâ bundan sonraki maddede gö
rüleceği veçhile nevahinin haiz oldukları zabıtai 
adliye, zabıtai mania dolayısiyle hakkı kazayı 
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kasabalara bırakıyoruz. (İşitmiyoruz sadaları) 
Bir daha tekrar edeyim müsaade buyurunuz, her 
kasabada bir veya birkaç nahiye olacaktır. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — îstanbulda na
hiye olacak mı beyefendi? 

HAYDAR B. (Devamla) — Müsaade buyu
run, oraya da geleceğim. Orada da mutlaka bu 
taksimat yapılacak. Fakat köylere, nahiyelere 
ve kasabalara zabıtai adliye ve zabıtai mülkiye 
veriyoruz. Aynı zamanda ahkâmı umumiyeye 
tâbi olan kavaninin tatbikini idarei umumiyeye 
veriyoruz. Değil mi efendim? Kabul edilmiş 
maddelere göre aynı zamanda hakkı kaza da 
vereceğiz zannederim, hakkı kaza, Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun yirminci maddesindedir. 
Okuyorum : Nahiye şûrası ve idare âzası kazai, 
idari, malî salâhiyeti haiz olup derecatı kavanin 
ile tâyin edilecektir, işte bunlardan bir tanesi 
ki : Hakkı kazayı havi olan kanun Adliye En
cümeninde bulunuyor. Birkaç hafta evvel geti
receklerdi. Bir hafta sonra da getirseler razı 
olacağız. Mademki kasabaları da nahiye yapma
ya mecburuz. O halde bu kasabalardan teşekkül 
edecek nahiyelerle bâzı büyük şehirleri teşkil 
edecek nahiyelere verilecek salâhiyetler bir ola-
mıyaeağmdan tearuz vâki olacaktır. Bunu dü
şündük. Aşağıda gelecek olan maddelerin tev-
lidedeceği mehaiziri izale için iki kaytı koyduk. 
Büyük kasaba ve büyük şehirler, meselâ payi
tahtlar, vilâyet merkezleri, bir veya birkaç 
mahalleden bir nahiye teşekkül cdceğine göre 
payitaht gibi büyük şehirlerde belki yüzden 
ziyade nevahi teşekkül etmesi lâzımdır. Neva-
hi aynı zamanda belediye vazaifini de üzerine 
alacaktır değil mi efendim? Bunların ayrı ayn 
ifayı vazife etmeleri umuma aidolan hidematm 
kısmen geri kalmasını istilzam edecektir. Biz 
bunu yakinen düşündük. Onun için ya bir şey 
icadedeceğiz veyahut da bu gibi esasat üze
rine idarei mahalliye kavanini yapmış olan dev
letlerin kavaninini tetkik ederek yapacağız. 
İstanbul gibi vâsi bir yerde (İşitmiyoruz sada
ları) (Bir tarafa söylüyorsun saâalan) hacıyat
maz gibi iki tarafa mı sallanayım? Peki; şöyle 
durur da söylerim. Meselâ : Payitaht gibi, İstan
bul gibi vâsi olan bir yerde bu kanunun saraha
tine göre mademki nevahi teşkil edilmesi lâzım-
geliyor ve mademki nevahi teşkilâtı yapılarak 
hakkı kaza verilecektir, bu umuru idare ile ve 
saire ile taaruz teşkil edecektir, o halde mutlaka 
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umuru umumiyenin salim bir şekilde cereyanı 
için orasını bir muamelei istisnaiyeye tâbi tut
mak lâzımdır. Biz bunu doğrudan doğruya ve 
bilhassa bu kanunda, Payitaht gibi büyük şe
hirlerde, vâsi kasabalarda hâsıl olacak istisnai 
vaziyeti tecviz etmekle kendimizi alâkadar gör
medik ve bunu âtiye bıraktık. Hükümetin İs
tanbul'da Şehir Emaneti ile vilâyetin birleştiril
mesini müzakere ettiğini işittim. Bir neticeye 
iktiran etti mi, etmedi mi bilmem? Tabiî bir ne
ticeye iktiran edecek olursa bize gelecektir. O 
zaman bu mesail mevzuubahsolacaktır. 

REİS — Başka söz istiyen arkadaşımız var 
mı? 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Evvelâ Ragıb 
Beyefendinin bilhassa bendeniz hakkında söy
lediği sözlerden dolayı kendisine çok teşekkür 
ederim. Demek ki, bendeniz muhafazakâr sını
fa dâhil olduğumdan dolayı Meclis daha çok 
muhafazakâr olur. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Sen muhafaza
kâr olunca biz ne olacağız ? 

Dr. MUSTAFA B. (Devamla) — Şimdi efen
dim vilâyet var, kaza var, payitaht var. Bende
niz öyle zannediyorum ki, vilâyetlerle, payitaht
larda bu mesele kabili tatbik değildir. Eğer na
hiyenin heyeti idaresine belediyenin vazaifini 
de verirsek ve şu maddeden vilâyet kaydını çı
karırsak belki kazalarda kabili tatbik olacaktır. 
Binaenaleyh buradaki «vilâyet» kelimesinin tay-
yını teklif ediyorum. ""* 

REİS — Efendim söz alan arkadaşımız yok
tur. Kifayeti müzakereyi reyi âlinize vaz'edece
ğim. Müzakerenin kifayetini kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. Müzake
re kâfi görülmüştür. 

Doktor Beyin izahatına ve encümenin mü
talâasına göre şimdilik yapılacak bir muamele 
yoktur. Mustafa Beyefendi «vilâyet» kelimesini 
tayyedersek mahzur mündefi olur diyor. Şu hal
de Mustafa Beyin teklifi veçhile «vilâyet» keli
mesinin tayymı reyi âlinize vaz'edeceğim. 

HAYDAR B. (Van) — Teşkilâtı Esasiye Ka
nunundaki fıkrayı okudum. Kanun, kasabalar
da da nevahi teşkilâtını emrediyor. Mademki ne
vahi, aynı zamanda belediye vazaifiyle de mü
kellef tutuluyor, biz bundan başka bir şey ya
pamayız. Şimdi kasaba mutlak ve umumi bir 
tâbirdir. Ye hepsini şâmildir. Kasaba deyince 
vilâyet de bir kasabadır, sancak da bir kasaba-
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dır. Fakat Heyeti Aliyeniz kasaba tâbirinin vi
lâyet merkezlerine şâmil olamıyaeağma dair 
takrir vermek suretiyle bir karar verecek 
olursa tabii o zaman verilen karara göre 
tadil edilir. Vilâyetlerdi şey etmek icabet-
mez, arz ettiğim gibi payitaht gibi, vilâyet 
merkezi gibi büyük şehirler için bia* şey 
düşünüfeeektir. Demin arz ettiğim gibi, İ s 
tanbul vilâyetiyle Şehremanetinin tevhidi 
meselesi mevzuubahistir. Bugün mevzuubahs-
olmasa dahi Şehremaneti teşkilâtı, hem İntiha
bat Kanunumuza ve hem de Kanunu Esasinin 
maddei sarihasma tamamiyle münafidir, böyle 
kalamaz. Elbete bu bir gün buraya gelecektir, 
bendeniz o vakit düşünülerek karar verilmesini 
daha muvafık görüyorum. Takdir Heyeti Âliye-
nize aittir. 

RElS — Şifahi surette «vilâyet» kelimesinin 
tayyı teklif olunuyor. Kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Kabul edilmedi. 

222 nci maddeyi aynen reyi âlinize vaz 'edi
yorum. Maddeyi aynen kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Aynen kabul edilmiştir efen
dim. 

223 ncü madde okunuyor, dinliyelim : 
Madde 223. — Vilâyet ve kaza merkezlerinde 

asayiş ve inzibat vazifesi de bersabık rüesayı 
memurini mülkiye ve polis ve jandarma heyet
leri tarafından ifa edilir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Burada nevahi zikre-
dilmediğine göre burada bu maddenin hikmeti 
vücudu anlaşılamıyor. Binaenaleyh encümen 
izahat versin, bu madde ile ne kastediyor? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — A r k a 
daşlarımız «Mademki nevahi teşkilâtı vardır. 
Her kasabada, nahiyede nahiyelerin inzibat ve 
asayişi ile mükellef bekçiler vardır. Nahiyenin 
asayiş ve inzibat vazifesinin yine bersabık Hü
kümete verilmesinin ne lüzumu var? Bu nahi
yedir. Nahiyenin teşkilâtı inzıbatiyesi ise bekçi
lerdir. Bu kayıt fazladır» buyuruyorlar. Fakat 
maddede kaza merkezlerinde diyor. Yani kaza 
merkezleri de şehir demektir. Bunun için bu 
kayıt burada lâzımdır. Gerçi nahiyelerde asayiş 
mahallî bekçilerle temin edilebilirse de merkezî 
vilâyetlerde ve merkezî kazada elbette zabıta-
sız, polissiz temin edilemez. Sonra Teşkilâtı Esa
siye Kanunu mucibince kaza yalnız idari ve in
zibati bir cüzü olduğuna göre o menatıkm yani 
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I ve jandarma ile temin edileceği tabiîdir. Binaen

aleyh, bu maddenin kabulü lâzımdır. 
NECATİ Ef. (Lâzistan) — Bendeniz de ar

kadaşım Şükrü Bey gibi encümenden bu mad-
nin sebebi lüzumunu soruyorum, bu madde ne 
sebeple buraya konmuştur? 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ SÜLEYMAN SIRRI B. — Necati 
Bey anlıyamadım, lütfen tekrar söyleyiniz. 

NECATİ Ef. (Lâzistan) — Efendim bu mad
denin buraya dercinin esbabını soruyordum. Fa
kat encümen namına cevap veren arkadaşımız 
anladığımızı da zannedersem kaybettirdi. 

SÜLEYMAN SIRRI B. — Eğer anlamış ise
niz kaybetmezdiniz. 

NECATİ Ef. (Lâzistan) — Efendim, bu mad
deyi soruyorduk ki, evet madem ki, kazalarda, vi
lâyetlerde de nevahi teşkilâtı icra edilecektir, 
bunun asayişini, inzibatını neden müdürlere 
vermesinler? Çünkü belediye vazifesi kazalarda 
nahiye müdürüne nahiye heyeti idaresine intikal 
ediyor. Vilâyet ve kaza merkezlerinde asayiş de 
bu teşkil edilecek nahiye müdürlerine veyahut 
nahiye heyeti idarelerine intikal ediyor mu? Et
miyor mu? Şimdi bu lâyihai kanuniyeden mak
sat belediye vazaifi müdürlere aidolacak, asayiş 
için jandarma kumandanlığı yapılacak öyle mi? 

HAYDAR B. (Van) — Böyle bir şey yok Ne
cati Bey. 

NECATİ Ef. (Lâzistan) — Böyle bir şey yok-
sa zaten bu madde hakkında da ısdz bir şey izah 
etmediniz. Rica ederim. Şu halde, bu maddeye 
siz de hiç ilişmemişsiniz demek. Vilâyet ve kaza 
merkezlerinde şimdiye kadar belediyelerin ifa 
eylediği vazaif ve haiz oldukları salâhiyet ma
dem ki, nahiye müdürlerine ve heyeti idareye 
intikal ediyor, merkezi vilâyette, merkezi kazada 
da nevahi teşkilâtı olacaktır. Fakat, bunlara asayiş 
meselesi intikal edecek mi, etmiyecek mi? 

MAZBATA MUHARRİRİ SÜLEYMAN 
SIRRI B. (Yozgad) — Belediyede jandarma 

I vazaifi yoktur. 
NECATİ Ef. (Lâzistan) — Benim anladığım 

böyle idi. Şu halde bu maddenin teşkili Nevahi 
I Kanunu ile hiç alâkası yoktur. Tayyı lâzımgelir. 
I (Neden? sadaları) 

HAYDAR B. (Van) — Efendim biraz evvel 
I arz ettim ama galiba dinlemediniz. Necati Beye-
I fendi, Teşkilâtı Esasiye Kanununda diyor ki: 
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Köylerde olduğu gibi kasabalarda da nevahi te
şekkül edecektir. Biz kabul etmiş olduğumuz Ka-
vanin ile - hattâ en baştaki madde ile - ahkâmı 
umumiyenin tatbikini ve saireyi idare heyetine 
veriyoruz. Binaenaleyh bu heyetler zabıtai adliye 
ve mania vazifeleriyle de mükellef olacaktır ve 
ilâh... Sonra bu vazaifi ne ile ifa edecektir. Bu
nu yukardaki mevad ile izah ettik. Tabiî hatırı-
nızdadır1. Şayet bâzı arkadaşların hatırlarında 
•kalmamışsa çok rica ederim arkadaşlara, kendile
rini de yormamak için Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nu gözlerinin önünde bulundurulmakla beraber, 

, kabul etmiş olduğumuz mevaddı da bir daha oku
sunlar ki, boş yere vakit geçirmiyelim. Kabul 
etmiş olduğumuz esaslardan birisi de; nahiye he
yetlerinin aynı zamanda belediye vazaMini ifa 
edecekleri keyfiyetinden ibarettir. Fakat madem
ki kasabalarda Teşkilâtı Esasiye Kanununa tev
fikan nevahi teşkil edeceğiz, binaenaleyh inzibat 
vazaifiyle ve hakkı kaza vazaifiyle iştigal edecek
lerini düşünerek tearuzun istilzam edeceği müş
külâttan dolayı münasip görmedik. Demin bu
rada bir arkadaşımızın ortaya koyduğu bir mese
le ki, zannederim Doktor Mustafa Bey olacak, 
büyük şehirlerde ne suretle belediye vazaifi ifa 
edilecektir, ki bunun hakkında izahat verdim ve 
encümen zannederim ki, her noktada kendi an
layarak, çalışarak gayet sarih tâbirle her şeyi an
latmaya çalıştı. Eğer bunun haricinde anlaşıl
mamış, muzlim kalmış bir cihet varsa lütfen söy
leyiniz, onu da izah edelim. 

ABDÜLHAK TEVFÎK B. (Dersim) — Fı
kıhta bir kaide vardır. Orada diyor ki; sarahat 
mukabelesinde delâlete itibar yoktur. Bugün Tür
kiye'nin her hangi bir ferdine sual edilse idarei 
adliye, inzibat ve asayişimizin temini içıin kulla
nılan kuvvet ikidir. Birisi jandarma, diğeri po
lis. Her hangi bir vakitte, her hangi bir devirde 
bu iki kuvvet inzibatı temin için kullanılmakta
dır. 

HAYDAR B. (Encümen Reisi) — Bekçiler 
de vardır. 

ABDÜLHAK TEVFÎK B. (Devamla) — 
Ve bu da kavanini muhtelife ile muayyen ve mu-
sarrahtır. îster vilâyette, ister kasabada olsun, 
ister nevahi merkezinde olsun, bu vuzuh ve sara
hate karşı, merkezi vilâyette ve merkezi kazada 
asayişin temini için jandarma ve polis istihdam 
ediliyor diye bir kayıt ve bir madde koymak 
doğru değildir. Bendenizee bu maddeye lüzum 
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yoktur, tayyı lâzımgelir ve tayyını teklif ediyo
rum. 

HAYDAR B. (Van) — Arkadaşlar biraz ev
vel Mazbata Muharriri Süleyman Sırrı Bey bunu 
da burada izah etti. Bendeniz de burada ne de
mek istediğini anladım, belki anlamıyanlar da 
vardır. Bir de bendeniz tekrar edeyim. Kabul 
ettiğimiz mevadda göre; köy bekçileri için bu
gün bir kanunumuz vardır. Mamulünbihtir, hattâ 
bu kırk, elli, yüze yakın mevaddı şâmildir. Hat
tâ bekçinin ne suretle giyineceği, kıyafeti de 
onun içinde vardır. O kanuna göre o bekçi jan
darma ve polis gibi zabıtai adliye ve mania va
zifesiyle mükelleftir ve zabıtai adliye ve nıaniar 
vazifesiyle mükellef olan bekçi, jandarma yeti-

ûnceye kadar müstakillen bu vazifeyi ifa edecek
tir. O yetiştiği gibi onun maiyetine girer. Bek
çi hakkındaki ahkâm budur. Ve bu musarrahtır, 
bugün de mamulünbihtir, bizim kabul etmiş ol
duğumuz esas da bu dairededir. Müdürün ve 
heyeti idarenin kuvvei müsellâhası bunlar ola
caktır. Bunlar kifayet etmediği zamanda jan
darma bunlara yardım edecektir. Köylerde po
lis yoktur ve zannederim. köylerimizde polis is
tihdam etmiyeeeğiz gibi görülüyor. Bütçemiz 
de müsait değildir. İhtiyaç da görülmüyor ve 
lüzum da yoktuk. 

Şimdi nevahi merkezini teşkil ettik, kasaba
da da vakaa mahalle bekçileri vardır. Fakat 
bunlar müsellâh değildir. Kasabada asayişi te
min etmek için bunlar kâf,i gelmez. Kasaba ya 
kaza merkezidir. Teşkilâtı Esasiye Kanunu mu
cibince filvaki daha birkaç mülhak liva vardır. 
Bunlar da yaı kazadır veya vilâyettir. O kaza
nın heyeti umumiyesinin asayişinden kasaba da 
dâhil olduğu halde mesul olan bir adam var mı
dır? Tabiî vardır. O da kaymakamdır. Aynı 
kasabanın içinde asayiş mesuliyetini de ona ve
recek olursak vazife lâyikiyle ifa edilemez. Bu 
cihet de düşünüldü. Suveri ieraiyesi badehu dü
şünülmek üzere bu maddeye lüzum görüldü ve 
lâzımdır. Bizim kanaatimiz budur. Ama Heyeti 
Aliyeniz bunu kabul buyurmayız derse pekâlâ 
biz de tayyeder ve yerine başka bir şey koruz. 

LÜTFÎ B. (Malatya) — Beyefendi, kaza 
merkezlerinde bulunan jandarma efradı vaz^fei 
asayişi temin ettiğine nazaran nahiyede jan
darma ve polis nevahınin asayişiyle alâkadar ola
cak mı? 
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HAYDAR. B. — Hayır! 
LÛTFÎ B. — Şu halde merkezi kazada?.. 
HAYDAR B. (Devamla) — Müsaade buyu

run, merkezde alâkadar olan yalnız polistir. Bun
ların kuvveti kifayet etmezse jandarmalar da 
yardım eder. 

LÜTFİ B. (Malatya) — Taşrada da kabul 
ettiğimiz maddeye göre bekçiler gayrimüsellâh 
bulunuyor. 

ENCÜMEN REİSİ HAYDAR B. — Kasa
bada g'ayrimüsellâh dedik, yoksa köylerde mü-
sellâhtır. Silâhı Devlet vermiştir. Hattâ talimat
namede deniyor ki : Silâh verildiğinde silâh nu
marası kaydolunur ve bekçinin mensubolduğu 
jandarma dairesinde ve jandarma karakolunda 
silâhın cinsi ve fişek miktarı mukayyet bulunur 
ve doğrudan doğruya jandarma'kumandanımın 
maiyetindedir. Jandarma Kumandanının maiye
tinde bulunmadığı zaman vazifesini re'sen ifa 
eder. Bu talimatname öyledir. Biz onu kabul 
ediyoruz. İster bu istisnayı kabul buyurursunuz, 
isterseniz etmezsiniz. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Arkadaşlar, 
'bu maddenin tayyı katiyen lâzımdır. (Yaşa ses
leri) Çünkü vilâyet ve kaza merkezi olmakla me
selâ Ankara, maddi, mânevi bir kâr temin etmiş 
olduğu halde ayrıca masraf yapmıyor da neden 
onun komşusu -olan bir köy asayişi umumiyei te
min için bütün masarifi kesesinden ayrıca veri
yor. Bu bir, en sondan bir evvelki madde, yani 
259 nou maddede, nahiye merkezlerinde lüzumu 
kadar jandarma bulunur, deniyor ki, nahiye jan
darmalarını nahiye müldiriyetinden alacakları em
ri infaza mecbur ediyorlar. Kk|mşu nahiye müdü
rü bu salâhiyeti istimal edebilir de Ankara gibi 
koskoca bir ş;ehir neden bu salâhiyeti kullanama
sın ve neden bu salâhiyeti haiz olmasın, Üçün
cüsü arkadaşlar valimiz, kaymakamımız bizim 
umumi asayişimizle iştigal etsin ve bunu temin 
etsinler, öper başımıza koruz, bin teşekkür ederiz. 
Binaenaleyh bizim mahallî asayişimizde olduğu 
gibi ne onu yapamamak ve ne de ötekini yapa
mamak şeklinde oluıtsa uğurlar olsun gitsinler. 

Dr. ÂBİDİN B. (Lâziıstan) — Şimdi arkadaş
lar ben de doğrusunu söyliyeyim. Bu veçhile bu 
kanun, milletin mukadderatını kendine tamamen 
teslim ettikten sonra ve buna Meclisi Âlii Millî ta
mamen ve müttefikan karar verdikten sonra bir 
de ikrahı millî... 

— 94. 
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NECİB B. (Mardin) — Yüksek söyle işitikıi-

yor, biraz daha yüksele söyle. 
Dr. ÂBİDİN B. (Lâzistan) — Türkçe mi söy

lüyorsunuz ne söylüyorsunuzf Ben bir defa anla
madım ki. (Devam sesleri) Hakikaten ikrahi millî 
her halde vilâyette de kalsa başka bir şekil ve ka
lıba dökülmesi lâzımgelen şu jandarmayı tekrar 
köylünün başına belâ etmekte, musallat etmekte 
ne mâna vardır? (Bravo sesleri) 

MUSTAFA SABRİ E l (Siird) - İkrahi mil
lî nedir izah ediniz ? 

Dr. ÂBİDİN B. (Devamla) : - Sen gelirsin 
burada fetvayı verirsin, ben bu kadar söylüyo
rum. Çok istirham ederim, köylünün mukaddera
tını kendine teslim ettikten sonra emin olun ar
kadaşlar köylü kendi mukadderatını şehirlilerden 
kasabalardan, vilâyetlerden, saltanatlardan daha 
iyi ve güzel idare eder. Bırakınız onları kendi ya
ğı ile kendisi kavrulsun, öyle iki jandarma sokup 
da köylüye belâ etmeyin! Efendiler emin olun ki, 
bir fırka veya bir müfrezei askeriye köyden geçer
ken köylü tavahhuş etmiyor. Fakat efendiler kö
ye bir tek jandarma gitti mi çekilen çekilene, hiç 
sokulmuyor. Bırakınız bunları kasabalarda. Hattâ 
ben diyorum ki; vilâyetlerde, merkezlerde bile bu
nun başka bir şekli idare ve kalıba dökülmesi ta
raftarıyım. Çünkü ahali, memleket buna ısınına-
mıştır. Kendilerini ısmdıramamışlardır. Binaen
aleyh maddenin tayyı taraftarıyım. 

ABDULLAH E l (İzmit) — Efendim encü
menin fikri burada zannederim şu olacaktır: Ka
zalar nahiye halini iktisaibettikten sonra vilâyet
lere de nahiyeyi teşmil etmeyi muradettikten son
ra ötede kalan 'bir vali, 'bir mutasarrıf bir 
kaymakam acaba ne iş görecektir? İşte inzibat
tan kaymakamın mesul olmasından bunu murad-
ettiklerine zahiboluyorum. Bir nahiye müdürü 
biı* de kaymakam var. Onun jandarması ayrı, 
diğerinin jandarması ayrı olursa memleket 
ne hale gelir rica ederim? Bu düşünülsün. Bu 
doğru değildir. Her halde bir vali, bir muta
sarrıf, bir kaymakam kalıyor, inzibata her hal
de onların 'bakması lâzımgelir. Encümenin tek
lifi doğrudur. 

RASİH E l (Antalya) — Efendim madde
nin ipkası lâzımdır. Çünkü köylerde bulunacak 
olan kır bekçileri ile köy bekçilerini geçen mad
delerde kabul ettik. Nahiyenin inzıhat ve asa
yişini tamamen kır bekçileriyle köy bekçilerine 
yükletecek olursak işin altından kalkamazlar 
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bir. Saniyen; kasabalarda 'bu ilhtiyae, 'bu za
ruret daha çok. Kasabaların asayişi ile köyün, 
yani nahiyenin asayişi mukayese edilecek olur
sa kasabadaki asayiş meselesiyle nahiyedeki asa
yiş, meselesi mütefavit olur. Binaenaleyh, bek
çiler gerek vilâyet merkezi ve gerek kaza mer
kezi olan 'kasabanın asayişini temine kâfi de
ğildir. 

Salisen; mademki asayişi muhafaza, için jan
darma idame edilecektir; o kasabanın inziba
tiyle jandarmanın iştiagl etmesi tabiîdir. Yani 
vilâyetin heyeti umumiy esinin asayişiyle jan
darmanın alâkadar olması zaruridir. 

Binaenaleyh, «Bu asayiş heyeti umumiyesiy-
le nahiyelere terk edilmiştir» şeklinde madde
yi tadil edersek o zaman nahiyeler asayiş me
selesinde işin altından kalkamazlar. Çok ağır 
bir yük altında kalırlar. (Kalkarlar sesleri) 
Efendiler; yalnız asayiş meselesinde düşünece
ğimiz 'bir nokta varsa o da, bir iş için jandar
ma, polis gibi iki daireyi istihdam etmek, bizim 
teşkilâtımızda hakikaten garip bir meseledir. 
Bunun birleşmesi, birinin kalkması icabeder. 
Mademki asayişi umumiyey e taallûk ediyor, 
onun da ayrıca bir madde ile müzakeresi lâ
zımdır.- Yahut teklif veririz. Bendenizce mad
denin ipkası muvafıktır. e 

TAHSİN B. (İzmir) — Efendim bu 223 
neü madde bendenizce 222 nci maddenin mü
temmimi olmak üzere konmuştur. Vilâyet, ka
za merkeplerinde şimdiye kadar belediyelerin 
ifa eyledikleri vazaif ve salâhiyet badema na
hiye müdür ve heyetlerine intikal ediyor ki be
lediye vazaifindendir. Sonra kaza ve vilâyet 
merkezleri ııevâhi mahiyetine girdiği için asa
yişi zikretmek isterim. (Bu 'kanun Nahiye Ka
nunudur. Tabiî 'bir teşkili Vilâyet Kanunu da 
yapacağız, valilerin, mutasarrıfların, kayma
kamların, jandarma kumandanlarının, polis mü
dürlerinin vazifelerini tâyin edeceğiz. Binaena
leyh Nahiye Kanununa, Teşkili Vilâyet Kanu
nuna konması lâzım olan bir maddeyi koymak, 
teşvişi muameleyi mucibolur. Bendeniz Nahiye 
Kanununa sırf liva ve kaza teşkilâtına aidolan 
•bu maddenin konulmasını muvafık görmüyo
rum ve bunun tayyını talebediyorunı. (Doğru 
sâdaları) Teşkili Vilâyet Kanununda valilerin 
vazifesini tâyin edeceğiz. 

HAYDAR B. (Van) — Efendim, biz burada 
vilâyetler için vazife tâyin etmiyoruz. Köylerde 
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yapılacak vazaifi, kasabalarda yapamıyacakları-
nı söylüyoruz ve bunun tam yeri burasıdır. 
Çünkü nahiye teşekkül eder etmez köylerde ol
duğu gibi bütün bunları kasabalarda tatbik et
mek istiyecektir. Halbuki arz ettiğim mahazir-
den dolayı bunun kasabalarda istisnası lâzımge-
liyor. Bundan dolayı bu maddeyi koyuyoruz. 
Yoksa bu, Teşkili vilâyat Kanununa ait bir şey 
değildir, bu sırf nahiyeye aittir, nahiye; şu şu 
vazaifi haiz olacaktır, diyoruz. Yalnız kasabalara 
gittiği zaman - eğer yine aynen Vilâyat Kanu
nuna da koyacak olursak ona bir şey diyemem -
bâzıları da sırf hususi asayiş meselesi zannedi
yorlar. Hususi asayiş meselesi değildir. Meselâ : 
Kazanın kaymakamı bütün kazanın asayişinden 
mesuldür. Nahiye müdürü yalnız kendi nahiyesi
nin asayişinden mesuldür. Taşrada ifa ettiği 
vazaifle nahiyeye gelen nahiye müdürü kendi 
mafevki, âmirinin bulunduğu yerde bu vazifeyi 
ifa etmemelidir ve edememelidir. Bizim anlat
mak istediğimiz budur. Ve bunu anlatmak is
tiyoruz. 

RÜSTEM B. (Oltu) — Pekâlâ nahiyede mü
dürün ne mânası kalıyor?. 

HAYDAR B. (Devamla) — Nahiye de ifa
yı vazife ediyorken ahkâmı umumiyeye mütaal-
lik olan kavanin itibariyle nahiye müdürü kime 
merbuttur? Geçen gün mafevkmdeki mülkiye 
memuruna merbut olacağını kabul ettik. 

NECATİ Ef. (Lâzistan) — Nahiyeyi kazaya 
raptetmiyeceğiz. 

HAYDAR B. (Devamla) — Ettik gitti. Neca
ti Bey onu da kaçırma! Binaenaleyh ifayı vazife 
ederken, birinci madde ile «tdarei umumiyeye 
mütaallik olan kavanin ve nizamatın tevdi eyle
diği vazaif ile mükellef» dedik mi; nahiye müdü
rü, mafevkine tâbi olur. Binaenaleyh orada asa

yiş itibariyle nahiye müdürü ifayı vazife ede
mez. Söylediğim gibi tearuz teşkil eder, karışık
lık olur. Nahiyenin vazaifi^azaiyesi geldiği va
kitte, dereeatı mahakim teşekkül ettiği yerlerde, 
nahiyenin salâhiyeti kazaiyesini orada arz ede
ceğiz, onu da istisna ettik. (Müzakere kâfi sâ
daları) 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim; hiç karış
madığım Nahiye Kanununa bu maddede biraz 
karışmak istiyorum. Zaten bunun tatbikine be
nim emniyetim yoktur. Çünkü Hükümeti Mer
keziye bunu tatbik ederse kendi zait kalacaktır. 
(öyle ise boşuna müzakere ediyoruz, sâdaları) 
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Zannedersem öyle beyefendi! Vilâyet ve kaza 
merkezlerinde asayiş bresabık rüesayı memuri
ni mülkiye, polis ve jandarmaya aittir, deniyor. 
Bu böyle olunca, asayiş, inzibat yine bugünkü 
vaziyette cereyan edecektir. İkincisi; polis, jan
darma meselesi.... Malûmuâliniz (polis) kelime
si arkadaşlarımızdan bir kısmı Italyancadır, bir 
kısmı da hayır Fransızcadır, diyor. Polis ve jan
darma geçen gün bir gazete okudum (gök belâ) 
(Boz belâ) dır. Polis ve jandarmadan zaten halk 
nefret ediyor. Hiç olmazsa isimlerinin tebdilini 
teklif ediyorum. 

ZAMÎR B. (Adana) — İsmini değiştirmenin 
ne faydası vardır? 

SALİH Ef. (Devamla) — Efendim, hiç ol
mazsa bir parça değişmiş olur. Kaza ve vilâyetin 
asayişini polis ve jandarma yapıyor. Halbuki şe
hirlerdeki asayişin ve inzibatın ne kadar fena 
olduğunu görüyoruz. Asayişsizlik cehilden ileri 
geldiğine göre köylerde daha fazla olması icabe-
der. Yüz haneli, iki yüz haneli köylerimizin asa
yişi polis ve jandarma bulunmadığı halde çok 
mükemmeldir. Maatteessüf kasaba ve vilâyetler 
daha müteme'ddin oldukları halde inzibat ve asa
yişi daha fenadır. 

HAYDAR B. (Van) — Ben bir şey anlamı
yorum. 

SALİH Ef. (Devamla) — Anlamazsınız Hay
dar Bey, kendi işinize gelmediği için anlamazsı
nız. Şu halde vilâyet ve kasabalarda inzibatın 
eski halinde kalmasını istiyoruz. Köylere de bir 
iki polis teminini teklif ediyorum. 

HAYDAR B. (Van) — Şimdi anladım ki, an-
lıyamamışsmız. 

REİS — Efendim! Müzakereyi kâfi görenler 
el kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüştür. 

Maddeye mütaallik takrirleri okuyoruz. 

Riyasete 
Müzakere edilen 223 ncü maddenin tayymı 

teklif ederim. m 

Bolu 
Tunalı Hilmi 

Riyaseti Celileye 
223 ncü maddenin Teşkilâtı Nevahi Kanunu ile 

hiçbir münasebeti olmadığından ve bu maddenin 
ifham edeceği mesail zaten kanunu mahsus ile 
anlaşılmış olduğundan tayymı teklif eylerim. 

Lâzistan 
Necati 
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Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. 
Mevzuu müzakere Nahiye Kanunudur. Teş

kili vilâyat Kanununda vilâyet, liva, kaza suveri 
idaresi tâyin edilecektir. 

Binaenaleyh 223 ncü maddenin Nahiye Kanu
nunda lüzumu yoktur. Tayymı teklif ederim. 

İzmir 
Tahsin 

Riyaseti Celileye 
Vilâyet ve kaza merkezlerinde inzibat ve asa

yiş vazifesi polis ve jandarma tarafından ifa 
edileceği gibi köylerde dahi bu vazifei esasiye 
jandarmaya aidolması lâzınıgeleceğinden mad
denin tayymı teklif ederim. 

Saruhan 
Ömer Lûtfi 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) —Efendim 
müsaade buyurun takrirler reye vaz'edilmeden 
evvel aleyhinde encümen namına söz soyliyece-
ğim. 

REİS — Müsaade buyurun efendim, Kara-
hisar Mebusu İsmail .Şükrü Efendinin takriri 
var : 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddenin aynen kabulünü 

teklif eylerim. 
28 Kânunuevvel 1338 

Karahisarı Sahib 
İsmail Şükrü 

REİS — Efendim, takrirlerin kısmı küllisi 
tayyı havidir. Ömer Lûtfi Bey, Necati Bey, İz
mir Mebusu Tahsin Bey maddenin tayymı tek
lif ediyorlar, esbabı mucibelerini de takrirlerin
de izah ediyorlar. Karahisarı Sahib Mebusu İs
mail Şükrü Efendi de... 

SALİH Ef. (Erzurum) — Tahsin Beyin tak
riri ref'ini değil, tehirini teklif ediyor. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, tayymı teklif eden arkadaşlara sorarım; 
nahiyelerde inzibat, bekçiler marifetiyle temin 
edilir. Sonra her kasaba da bir nahiyedir. Ma
demki, nahiyedir; bekçiler, inzibat ile mükellef
tir. öyle ise kasabalarda, vilâyet merkezlerinde, 
kaza merkezlerinde de mi bekçilerle asayiş temin 
edilecek? Ankara'da bekçilerle asayiş temin edi
lir mi efendiler? 



t : 164 28. 
TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Mazbata Mu

harriri Bey! Kürsüye teşrif buyurunuz. Bir sual 
soracağım. 299 neu maddeyi gözünüze iliştiriyo
rum. 

REÎS — Efendim, müsaade buyurun, tak
rirler maddenin tayyını talebediyor. Maddenin 
tayyını kabul edenler lütfen el kaldırsın. Mad
denin tayyı kabul edilmiştir. 

Madde 224. — Vilâyet ve kaza merkezlerin
deki neva'hinin salâhiyeti kazaiyesi mahallî müd-

REÎS — Celseyi küşadediyoruz. 225 nci 
maddenin müzakeresine başlıyoruz : 

Madde 225-. — Merkez ittihaz olunacak kar
yenin mehmaemken nahiyenin vasatına veya ik
tisadi cereyanlara nazaran umumi güzergâhlar 
üzerine müsadif kurayı cesimeden intihabolun-
masma itina edilir. Nahiyeyi teşkil eden mmta-
kanm bir ismi umumisi bulunduğu takdirde na
hiye bu isimle ve bulunmadığı takdirde merke
zine nispetle yâd olunur. 

SÜL&YMAN SIRRI B. (Yozgad) — «Kura
yı cesime» nin yerine «Büyük köylerden» tâbiri 
konacaktır. 

RElS — Efendim, söz söyliyen yoktur. Mad
deyi reyi âlinize vaz'edeceğim. Maddeyi tashih 
veçhile kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Madde tadil veçhile kabul edilmiştir. 

Madde 226. — Balâdaki iki maddeye naza
ran nahiyelerin sureti teşkili bir nizamname ile 
tavzih olunarak teşkilât bilikmal ikinci madde
de bahsedilen cetvel ile ve memzucen mecelleye 
derç kılınacaktır. 

HACI TAHÎR B. (İsparta) — Bu nizamna
meyi encümen bir defa izah etsin. Bu nizamna
me nedir? 

ENCÜMEN REÎSÎ HAYDAR B. (Van) — 
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deiiumumileriyle mahakimi nizamiyeye intikal 
eder. 

REÎS — Efendim, söz istiyen var mı? (Yok, 
sadaları) Maddeyi aynen reyi âlinize vaz'ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Efendim, yirmi birinci faslın müzakeresine 
başlıyacağız. Teneffüs için on dakika Celseyi ta
til ediyorum. 

Efendim, «Balâdaki iki madde» yerine (Balâda
ki madde) denecek. 

REÎS — Efendim, başka söz istiyen yoktur. 
Maddeyi reyi âlinize vaz'ediyorum. Maddeyi ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

227 nci maddeyi okuyacağız : 
Madde 227. — Vazaif ve muamelâtı kesir 

olan nevahide birer de kâtip bulunur. 
MAZBATA MUHARRÎRÎ SÜLEYMAN 

SIRRI B. (Yozgad) — Bu maddeden evvelki 
maddeler nahiyenin birçok şeylerini tadadeder-
ken bu zaittir, bu maddenin tayyını teklif ediyo
rum. 

REÎS — Efendim, encümen bu maddenin 
tayyını teklif ediyor. Tayyını kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Maddenin tayyı kabul 
edilmiştir. 

228 nci madde okunacaktır : 
Madde 228. — Nahiye merkezlerinde kura 

mecalisi umumiyesi mukarreratı müşterekesiyle 
maaşları temin olunduğu takdirde seyyar tabip, 
mühendis, ziraat muallimi gibi memurini fenni
ye de bulunur. 

ENCÜMEN REÎSÎ HAYDAR B. (Van) — 
Efendim, (Nevahi şûrası) olacaktır, (Kura me
calisi umumiyesi) denilmiştir, 

İ K İ N C İ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat: 3,15 

REİS — İkinci Beisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 
KÂTİPLER : Mahmud Said Bey (Muş), Enver Bey (İzmir) 
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TUNALI HİLMİ B. (Bolu) >— Şûranın 

cem'i nedir acaba? 
FERİD B. (Çorum).— Aburadır. 
TUNALI HÎLMI B. (Bolu) — Allah sen

den razı olsun, tamamen âşurâya benzer bir 
maddedir. Meealisi umumiye mukarreratı ile 
maaşları temin olunacak... Benim Memiş Çavu
şum bunu ne anlıyacak? Bu madde de tayyedil-
melidir. Tabiatiyle bir nahiyenin ihtiyaeatı neye 
mütevakkıf ise elbette o nahiyenin ihtiyacatmı 
vesaiti gibi onlara ne lazımsa canlı, cansız bir 
vesait tedarik olunur. Binaenaleyh madde tama
men zaittir. Tayyı lâzımgelir. 

BEİS — Efendim tay hakkında bir teklifi 
tahrirî mevcut değildir. Binaenaleyh maddeyi 
tashihi veçhile reyi âlinize vaz'ediyorum. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) —Efendim mü
saade buyurun. Bundan evvelki celselerde şi
fahi teklifleri reye vazı buyurdunuz. Tnhattur 
buyurunuz lütfen. (Reye, sesleri) 

RElS — Efendim reye vaz'edeceğim. 228 
nci maddeyi kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Ekseriyeti kâfiye ile kabul edilmiştir. 

229 ncu madde okunacak : 
Madde 229. — Nahiye merkezlerinde lüzu

mu 'kadar jandarma bulunur. Nahiye jandarma
ları nahiye müdüründen alacakları emri infa
za mecburdurlar. 

REİS •— Efendim, madde hakkında söz isti-
yen yoktur. Maddeyi aynen reyi âlinize vaz'
ediyorum. İki yüz yirmi dokuzuncu maddeyi 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Madde 230. — Tarihi neşrinden itibaren 
meriyülicra olan işbu kanunun icrayı ahkâmı
na Heyeti Vekile memurdur. 

.ABDÜLHAK TEVFÎK B. (Dersim) — En
cümenin bu maddeye nazarı dikkatini'celbede-
riz. 

.1338 C : 2 
REİS — 223 ııeii. madde itibariyle encüme

nin bu maddeye nazarı dikkatini ceibaderim. 
Efendim, ahkâmı maliyesi meveudolmadıkça ve 
ahkâmı kazaiyesini müzakere etmeden evvel 
bunu kabul edemeyiz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim alhkâmı maliyesi Muvazene! Maliyede, ah
kâmı kazaiyesi de Adliye Encümenine verildi. 
Elimizde şimdi müzakere edecek meyad kalma
mıştır. Encümenlerden istirham ederim, gelecek 
"Perşembe gününe kadar bunun müzakeresini 
ikmal etsinler ve yetiştirsinler. 

REİS — Efendim, şimdi meivzuu müzakere 
bir şey kalmamıştı?'. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Reis Bey nahiyelerin 
vazaifini temin edecek olan ellinci madde el-
yevnı muallâktadır. Onun müzakeresi ele hitam 
bulmamıştır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. — Adliye encüme-
nindedir. Elimizde müzakere edilecek bir şey 
kalmamıştır. 

REİS — Vaktimiz bitti Cumartesi ruzname-
miz M'eclisi Âlinin karariyle A^aridat Kanunu
dur. Hiyaneti vataniye mücrimlerinin bir kıs
mının afları hakkında Adliye Encümeni maz
batası vardır. Ziraat Bankası bütçesi vardır. 
Kanunu Cezanın 203 ncü maddesinin tadiline da
ir teklifi kanuni var. İktisat Vekili Muhteremi 
Mahmud Esad ÎBeyin, seyahatine mütaallik 
izahatı tekarrür etmiştir. Kendisi ele bu izahatı 
mühim olduğundan, âni ve âcil kararlar itti
haz edileceğinden dolayı acilen istimaını ri
ca edijyor. İsterseniz bunu da dinliyelim. (Cu
martesi günü sesleri) ekseriyetimiz yoktur. 
Cumartesi günü içtima etmek üzere. Celseyi ta
til ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 3,25 
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İçtimai ati 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 
11 Mart 1338 tarihli Seferberlik ve zammı 

maaş Kanununun tefsirine dair Müdafaai Mil
liye Vekâleti tezkeresi 

Hiyaneti vataniyeden maznun Müftü Meh-
med, Sabrı, Hüseyin Avııi efendilerle Muallime 
Fatma, Hanıma, Hacı Hanııan ağa ve seksen dört 
refikine ait Adliye Vekâletinden mevrut üç 
kıta evrakı hükmiye 

Kütahya Mebusu Cemil Beyin; Ucu r a ti iç
timaiye hakkındaki teklifi kanunisi 

Nizamnamei Dahilînin ruznamei müzake-
rata ait bâzı mevaddının tadili ve mevaddı sa
ire hakkında Nizamnamei Dahilî Encümeninde 
mevcut teklif ve takrirlerin senei âtiyei cedi-

denin vürudundan evvel müzakeresi intaeedil-
mek üzere ruznanıeye alınmasına dair Kütah
ya Mebusu Cemil Beyin takriri 

20 Nisan 133J8 tarihli Emvali metruke Ka
nununa müzeyyel Heyeti Vekileden mevrut lâ
yiha! kanuniye 

izmir ve havalisinin işgal müddeti esnasın
da vukubulan emvali gayrim enkule temlik ve 
tasarruf muamelesinin muteberiyetine dair He
yeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye 
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ruznamesi; 

Maliye bütçesine tahsisat ilâvesine dair lâ
yihai kanuniye 

Hizmeti muvazzafaya nakledilen mütekaidi
nin, Nigâhbancı ve sair zâbitan hakkındaki lâ
yihaların tesrii müzakeresi hakkında Karahisar 
Mebusu Ömer Lûtfi Beyin takriri 

Mâderi vatana merbutiyetleri hakkında Ha
hambaşı Kaymakamı ile mahalli saire musevi-
lerinden mevrut telgraflar 

Sivas Mebusu Rasim Beyin, Şair Abdülhak 
Hâmid Beye dair* temenni takriri 

Gazianteb Mebusu Yasin Beyin, seyahat ve
sikalarına dair temenni takriri 

İntihabat 
Memurin Muhakemat Heyetiyle Encümeni 

intihabı 

Müzakere edilecek mevad 
Varirat Kanunu 
Hiyaneti vataniye mücrimini af Kanununun 

tefsiri hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası 
Ziraat Bankasının memaliki müstahlâsa şu

beleri bütçesi 
Kanunu cezanın 203 ncü maddesinin tadiline 

dair teklifi kanuni 
İktisat Vekili Beyin beyanatı 
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