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1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Sualler, cevaplar. 
1. — Bolu Mebusu Mehmet Vasfi 

Efendi'nin, darüleytam talebesinin mâruz 
kaldıkları ahvale karşı ne gibi tedabir it
tihaz edildiğine dair Sıhhiye Vekâletinden 
sual takriri (6/68) 

2. — Eskişehir Mebusu Arif Beyin 
Mücadeleyi Milliyeye, iştirak etmiyen zâ-
bitan hakkındaki Kanunun sureti tatbikı-
yesine ve Terfi Kanunu ile Hizmeti Fiiliyei 
Askeriyenin tenkisine dair Kanunun ne 
vakit Meclise verileceği hakkında Müda-
faai Milliye Vekili Kâzım Paşanın şifahi 
cevabı (6/53) 

3. — Dersim Mebusu Feridun Fikri 
Beyin Adliye Vekâletince yapılmış olan 
Müstantiklik imtihanı evrakının tesrii in
tacı hususunda ne düşünüldüğüne dair su
aline Adliye Vekili Seyid Beyin şifahi 
cevabı (6/58) 

3. — Evrakı varide 
Lâyihalar 

1. — Hizmeti fiiliyei askeriye müdde
tinin tenkisine aidolmak üzere Mükelle-
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fiyeti Askeriye Kanunu Muvakkatinin 
beşinci maddesinin tadili hakkında lâyihai 
kanuniye (1/398) 77 

Teklifler 77 
1. — izmit Mebusu Safvet Bey ve rü-

fekasmın Mücadelei Milliyeye iştirak et
miyen bilumum mensubîni askeriye hak
kındaki 25 Eylül 1339 tarihli Kanuna bir 
maddei müzeyyele ilâvesine dair teklifi 
kanunisi (2/230) 77 

Mazbatalar 77 
1. — Mücadelei Milliyeye iştirak etmi

yen ve hududu millî haricinde kalan üme
ra, zâbitan ve memurini askeriye hakkın
da yapılacak muameleye dair 25 Eylül 1339 
tarihli Kanunun üçüncü maddesinin (b) 
fıkrasının tefsirine dair (3/184) numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Müdafaai Milliye 
Encümeni mazbatası 77:79 

2. — Mâlûlini guzatm terfih ve ikdarı 
hakkındaki 24 Ağustos 1338 tarihli Kanu
nun birinci maddesinin tefsirine dair 
(3/183) numaralı Başvekâlet tezkeresi 
hakkında Müdafaai Milliye Encümeni 
mazbatası 79 
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Sayfa 
3. — Urfa Mebusu Hüsrev Beyin, 

15 Mayıs 1335 tarihinden Millî Ordunun 
teşekkülüne kadar muhtelif cephelerde ve 
isyanların itfasında bilfiil yararlıkları gö
rülen ümera ve zâbitanın bir defaya mah
sus olmak üzere terfii hakkında kanun 
teklifi ve Müdafaai Milliye Encümeni 
mazbatası (2/190) 79 

4. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Bey 
ve rüfekasmın ihtiyat zabitlerinin terfihi 
hakkında (2/212) numaralı teklifi kanu
nisi ve Heyeti Vekileye tevdiine dair Mü
dafaai Milliye Encümeni mazbatası. 79 :81 

5. — İzmir Mebusu Mustafa Rahmi 
Beyin yaban domuzlarının itlafı hakkında 
(2/186) numaralı teklifi kanunisi ve İkti
sat Encümeni mazbatası. 81:82 

4. — Âzayi kiram muamelâtı 
1. — Amasya Mebusluğuna intihabolu-

nan Veysi Beyzade Nafiz Beyin mazbatai 
intihabiyesi. 

Takrirler 
1. — Ankara Mebusu İhsan Beyin An

kara - Sivas hattı üzerinde bulunan Irmak 
istasyonundan Kalecik kasabasına bir de
kovil hattı temdidine dair temenni tak
riri (4/104) 
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2. — Sarulıan Mebusu Sabri Beyin ruz-

namedeki onyedi maddenin müstacelen 
müzakere edilmesine dair takriri 

5. — Müzakere edilen mevad 87 
1. — Kütahya (Sabık) Mebusu Cemil 

Beyin, Nizanınamei Dahilînin sekizinci ve 
onikinci maddelerinin tadiline dair (2/23) 
numaralı teklifi kanuninin reddi hakkın
da Nizamname! Dahili Encü meni mazba-
tası. 87:89 

2. — Kars Mebusu Cavit Beyin Ni-
zamnamei Dahilînin 111 nci maddesinin 
tadili hakkında (2/25) numaralı teklifi 
kanuni ve Nizamnameı Dahilî Encümeni 
mazbatası. 89:92 

3 — Kütahya Mebusu Recep Beyin te
menni mahiyetinde verilen takrirler hak
kındaki (2/9) numaralı teklifi kanunisine 
dair Nizannamei Dahili Encümeni mazba
tası. 92:102 

4 — İstiklâl Madalyası Kanununun 
tefsirine dair İcra Vekilleri Heyeti Ri
yaseti tezkeresi ve Medafaai Milliye En
cümeni mazbatası (3/44) 102:103 

5 — Mükellefiyeti Askeriye Kanunu
nun 5, 118, ye 121 nci maddelerinin tâdi
line (lair (1/388) numaralı lâyihai Kanu-

ve Müdafaai Milliye Encümeni maz-nıye 
batanı 103 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerai; Saat : 1 , 55 

REİS — Fethi Beyefendi 

KÂTİPLER : Ragıp B. (Zonguldak), Euşen Eşref B. (Karahisan Sahibi) 

REİS — Celseyi açıyorum, zaptı sabık hu- lâsası okunacaktır. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinnci celse 
Fethi Beyefendinin tahtı riyasetlerinde 

bilinikad zabtı sebık hulâsası kıraat ve aynen 
kabul edildi. Evrakı varideden encümenlere 

havaleleri icabedenler encümenlere havale olun
du. Adliye Encümeninin affı umumi hakkın
daki mazbatası encümenin teklifi veçhile müs
tacel ruznameye alındı. Ankara'da darülmual-
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limîn muallimlerini ımüiterakim maaşatı hakkın
daki evrakın Memurin Muhakemat Heyetince 
tetkikma mütedair Dahiliye Encümeni mazba
tası kıraat ve kabul edildi, Ziraat Bankası Mü
dürü umumi tahsisatının Heyeti Vekileden taz
minine dair Meclisi Âli kararma iftiharla mut
tali olduğuna ve tazminat şerefinin kamilen 
uhdesine terk edilmesine dair İzmir Mebusu ve 
sabık İktisat Vekili Mahmucl Esad Beyin ve 
darüleytamlar teftişi raporunu Sıhhiye Vekâ
letine gönderdiğine dair Sinop Mebusu Riza 
Nur Beyin telgrafnameleri berayı malûmat 
kıraat olundu. Badehu Orta Tedrisat Muallim
leri hakkındaki lâyihai kanumyenin bakıyei 
müzakeresine geçildi. Lâyihai kanuniyenin en
cümenden gelen 6 ncı ve 7 nci maddelerinin 
şekli muaddelleri müzakere ve aynen kabul 
olundu. 

Sivas Mebusu Rahmi Beyin; orta tedrisat 
mektepleri birinci devresine ve İptidai Darül-
muallimîn ve darülmuallimatlara muallim ola
bilmek şeraiti hakkında kanuna yedinci mad
de olarak bir madde ilâvesine dair teklifi şa-

1. — Bolu Mebusu Mehmed Vasfı Efendinin, 
dariileytam talebesinin mâruz kaldıkları ahvale 
kar§ı ne gibi tedabir ittihaz edildiğine dair sual 
takriri Sıhhiye Vekâletine havale edilmiştir. 
(6/68) 

Lâyihalar 
1. — Hizmeti fiiliyei askeriye müddetinin 

tenkisine aidolmak üzere Mükellefiyeti Askeriye 
Kanunu muvakkatinin beşinci maddesinin tadili 
hakkında lâyihai kanuniye (1/398) (Müdafaai 
Milliye Encümenine) 

Teklifler 
1. — İzmit Mebusu Safvet Bey ve rüfekası-

nın Mücadelei Milliyeye iştirak etmiyen bilûmum 
mensııbîni askeriye hakkındaki 25 Eylül 1339 ta
rihli Kanuna bir maddei müzeyyele ilâvesine 
dair teklifi kanunisi (2/230) (Lâyiha Encüme
nine) 

yanı mütalâa görülerek Encümene verildi Ba
dehu diğer maddelerin müzakeresine geçilerek 
yedinci madde aynen, sekizinci ve dokuzuncu 
maddeler tadilen kabul ve teneffüs için' Celse 
tatil edildi. 

İkinci Celse 
Fethi Beyefendinin tahtı Riyasetinde kuşat 

ve orta tedrisat muallimleri hakkımdaki lâyihai 
kanuniyenin müzakeresine devom olundu ve le-
delmüzakere onuncu ve onikinci maddeler tadi
len ve onbirinci madde aynen kabul ve onüçün-
cü madde il'e ondördüncü madde nazarı itibara 
alınan takrirlerle birlikte encümene iade edildi. 
15 nci madde tadilen kabul, 16 ncı madde 17 nci 
madde iîe tevhidedilmek üzere encümene tevdi 
olunduktan sonra Perşembe günü toplanmak 
üzere Celse tatil edildi. 

Reis Kâtip 
Ali Fethi Afyonkarahisar 

Ruşen Eşref 
Kâtip 

Zonguldak 
Ragıb 

REİS — Efendim zaptı sabık hulâsası hak
kında mütalâa var mı? (Hayır, sesleri) Zaptı sa
bıkı aynen reyi âlinize vaz'edeceğim. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Aksini reyi âlinize vaz'-
edeceğim. Kabul etmiyenler el kaldırsın. Zaptı 
sabık hulâsası aynen kabul edilmiştir. 

Mazbatalar 
1. — Mücadelei Milliyeye iştirak etmiyen ve 

Hududu Millî haricinde kalan ümera, zabıtan ve 
memurini askeriye hakkında yapılacak muamele
ye dair 25 Eylül 1339 tarihli Kanunun üçüncü 
maddesinin (b) fıkrasının tefsirine dair (3/184) 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Müdafaai Mil
liye Encümeni mazbatası 

REİS — Okuyacağız : 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Mücadelei Milliyeye iştirak etmiyen ve Hu

dudu Millî haricinde kalan ümera, zâbitan ve 
memurin hakkında yapılacak muameleye1 dair 

2. — SUALLER 

3. — EVRAKI VARÎDE 
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olan 25 Ağustos 1339 tarihlî Kanunun üçüncü 
maddesinin (b) fıkrasının fıkrai âhiresindeki 
muallimler ve idare memurlarından haizi istis-
naiyet olacakları hangi tarihten hangi tarihe 
kadar muallimlik ve idare memurluklarında bu
lunmuş olanlar olacağı hakkında tereddüdedil-
diği; çünkü tatbikat baytariye ve tıbbiye mek
teplerinde ve Kuleliden başka diğer harbiye ve 
küçük zabit mekâtibi Ankara'da icrayı tedrisat 
etmekte olduklarından bu mekteplerin Dersaa-
detteki muallimleri de mezkûr madde ahkâmım
dan istifade edip etmeyecekleri kestirilemediği 
ve bu muallimler meyanmda 16 Mart 1336 tari
hinden evvel tâyin edilenler olduğu gibi tarihi 
mezkûrdan sonra da muhtelif tarihlerde tebed
dül1 etmiş bulunanlar da bulunduğu ve binaen
aleyh mekâtibi askeriyeden hangi mekteplerde 
ve hangi tarihten hangi tarihe kadar muallim ve 
idare memurluklarında bulunanların (b) fıkra
sından istifade etmeleri lâzımgeleceğiniıı tasrihi 
lâzımgeldiğinden mezkûr maddenin buna naza
ran tadil ve tefsiri Müdafaa! Milliye Vekâleti
nin işarı üzerine arz ve istirham olunur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Mücadelei Milliyeye iştirak etmiyen ve Hu

dudu Millî haricinde kalan ümera, zâbitan ve 
memurin hakkında yapılacak muameleye dair 
olan 25 Eylül 1339 tarihli Kanunun 3 ncü mad
desinin (b) fikrasının tefsirine dair olup Heyeti 
Umumiyeden berayı tefsir encümenimize tevdi 
buyurulan (6/424) numara ve 24 . 11 . 1339 ta
rihli Başvekâleti celile tezkeresi mütalâa ve tet
kik olundu. 

16 Mart 1336 tarihinden evvel teşkilâtı mev-
cudolan mekâtibi askeriye muallim ve idare me
murluklarında tarihi mezkûrdan evvel memur 
ve müstahdem bulunup da İstanbul'un idareyi 
Milliyeye intikali tarihi olan 1 Teşrinisani 1338 
tarihine kadar vazife ve memuriyetlerinde de
vam etmiş olanlar 3 ncü maddenin (b) fıkrası 
ahkâmından istifade ederler. Mezkûr teşkilâtın 
her hangi bir suretle lağvı üzerine açıkta kalan
larla tstanbul Hükümeti tarafından 16 Mart 
1336 dan sonra yeniden vücuda getirilen her 
hangi bir müessese ve teşkilâta memur edilen
lerin vaziyetlerinin kanunu mezkûrun diğer 
mevad ve fıkaratı ahkâmına tabi bulunmaları 

lâzimgeleceğine encümenimizce karar verildi ve 
Heyeti Umumiyeye takdim kılındı. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Karahisarı Sahib 
Ali 

Kâtip 
Bonguldak 
Yusuf Ziya 

Âza 
Kastamonu 

Halid 

] 
Âza 

3rtuğrul 
Rasim 

Eskişehir 
Arif 
Âza 

İzmit 
Mustafa 

Âza 
İstanbul 

Ahmed Hamdi 

REİS — Efendim Mücadelei Milliyeye işti
rak etmiyenler hakkındaki 25 Eylül 1339 tarihli 
Kanunun (b) fıkrsaının tefsirine dair Müdafaai 
Milliye Encümeni mazbatası okundu. 

ALİ SÜRURI Ef. (Karahisarı- Şarki) — Reis 
Bey (b) fıkrası ne imiş, nasıl yazılmıştır? Onu 
anlıyalım. 

REİS — Mazbata okundu efendim. 
ALÎ SURURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 

Mazbata okundu ama fıkranın ne gibi işareti 
havi olduğu malûm değildir. Hiç olmazsa encü
men bu ciheti izah etsin. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ARİF B. (Eskişehir) — 
Efendim 25 Eylül 1339 tarihli Kanunun üçüncü 
maddesinin (b) fıkrası şudur: «Berrî ve bahrî 
mektebi askeriye muallimleri ile idare memur
ları» (b) fıkrası ile istisna edilmiştir. Bizden 
hangi mekteplerin ve hangi muallimlerin istisna 
edileceği ve bunun hangi muallimlere şümulü 
olduğunu soruyorlar. Bunun üzerine encüme
nin verdiği karar şudur: Eğer 16 Marttan ev
vel teşkilâtı mevcudolan mekâtibi askeriyede 
yine_16 Marttan evvel orada memur olarak bu
lunuyor idi iseler ve İstanbul'un İdarei milliyeye 
intikali tarihi olan 1 Teşrinisani 1338 tarihine 
kadar vazife ve memuriyetlerinde de kalmış ise
ler bunları istisna ediyoruz, onlara tevzif edil
miş addediyoruz ve bunlar bu fıkradan istifade 
etmiş addedilecektir. Bunun hilâfına meselâ 
sonradan o mektebe girmiş veyahut 16 Marttan 
sonra mektepte iken çıkmış veyahut İstanbul 

78 
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Hükümetinin yaptığı her hangi bir teşkilâta git
miş dâhil olmuş bulunanları encümenimiz tavzif 
suretinde telâkki etmemiştir. Bunlar hakkında 
kanunun diğer maddelerinde sarahat vardır. O 
maddeler ahkâmına göre muamele ifa edilecek
tir. Tefsir bundan ibarettir. Üçüncü madde şu
dur : «26 Ağustos 1338 tarihine kadar İstan
bul'da ve vilâyatı müstahlasada kalmış olan 
Berrî, bahrî havai ve jandarma sınıflarına men
sup erkân, müddeti muayyenei kanuniyesi olan 
30 seneyi ve ümera ve zâbitanın ve memurin ve 
mensubîni askeriyeden 25 seneyi ikmâl edenle
rin bir defaya mahsus olmak üzere rızalarına 
bakılmaksızın tekaütleri icra edilir. 

Âtideki fıkralarda gösterilenler işbu madde 
ahkâmından müstesnadırlar : 

A) Türkiye Bahriye kadrosunu teşkil et
mek üzere 1340 bütçesine dâhil olacaklar. 

B) Erkânı Harbiyei Umumiye ve Müdafaai 
Milliye vekâletlerince ve Jandarma mensupların
dan Dahiliye Vekâleti ve Umum Jandarma Ku-
mandalığmca her hangi bir müessesede tavzif 
veya her hangi bir mahalde hidamatı Milliyede 
istihdam edildikleri sabit olanlar ve berrî ve 
bahrî mekâtibi askeriye muallimleriyle idare 
memurları. 

Bizden sorulan yalnız bu idare memurlariyle 
muallimlere aittir. 

RÜŞTÜ Pş. (Erzurum) — Baytar Mekte
binde bulunan bir binbaşıyı tekaüde sevk etmiş
ler. Kendisi mütehassıs, malûmatlı bir zabittir. 
Ne için tekaüde sevk edilmiş ? 

ARİF B. (Eskişehir) •— Bu tefsir mucubin-
ce tekaüdetmemeleri icabeder. İhtimal yanlış 
bir muamele yapılmıştır. Eğer böyle ise muame
le tashih edilir. Yani resmî mekteplerden 
16 Marttan evvel' teşkilâtı mevcudolan mektep
lerde muallimlikle devamlı surette kalmış olan
ları affediyoruz. İstisna ediyoruz. Binaena
leyh bu baytar binbaşısı da bu suretle orada 
kalmış ve istihdam edilmiş ise şimdi yaptığımız 
tefsir mucibince ipka edilmesi ve tekaüde sevk 
edilmemesi icabeder. 

ALİ SURİRİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim şimdi okuduğumuz üçüncü madde, 
1 Ağustos 1338 tarihine kadar İstanbul'da ve 
sair muayyen mahallerde kalanlar hakkında bir 
hükmü ifade ediyor. Sonra diyor k i : «Falan, 
filân fıkralardaki zâbitan bundan müstesnadır» 

Şu halde encümeni âliniz, 16 Marttan evvel o 
hizmette yani mekâtipte müstahdem olup da 
bir Ağustosa kadar... 

MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ARİF B. (Eskişehir) — 
İdarei Milliyeye intikaline kadar. 

ALİ SURİRİ Ef. (Devamla) — Bu hizmette 
devam etmiş. Halbuki ifade ederken buyurdu
nuz ki «16 Marttan sonra girmişse bu fıkranın 
hükmüne dâhil olamaz» Halbuki madde öyle 
değildir. Madde mutlaktır. Binaenaleyh, ister 
16 Marttan evvel girmiş olsun, ister sonra gir
miş olsun 1 Ağustos 1338 tarihine kadar o fık
ranın hükmü mutlakında dâhil olanların istifa
de etmesi lâzımdır. Böyle kulut ve şurutu, en
cümeni âliniz, nereden çıkarmıştır? Bu âdeta 
tefsir mahiyetinden çıkıyor. Kanuni takyid ma
hiyetini alıyor. Onun da sebebi, zannederim ki 
mazbatanın taallûk ettiği maddenin, Heyeti Ce-
lilenizin evvelce kabul ettiği bir usul veçhile, 
mazbatanın zirine ilâve olunarak azayı kirama 
tevdi olunmamasından ileri geliyor. 

REİS — Efendim, müsaade buyurursanız bu 
tabı ve tevzi olunsun. Ruznanıeye alalım. Sonra 
müzâkere ederiz. (Muvafık sesleri) 

2. — Mâlûlini guzatın terfih ve ikdarı hak
kındaki 24 Ağustos 1338 tarihli Kanunun birinci 
maddesinin tefsirine dair 3/183 numaralı Başve
kâlet tezkeresi ve Müdafaai Miliye Encümeni 
mazbatası (Ruznameye) 

3. — Ur fa Mebusu Ilüsrev Beyin; 15 Ma
yıs 1335 tarihinden Milli Ordunun teşekkülüne 
kadar muhtelif cephelerde ve isyanların itfasın
da bilfiil yararlıkları görülen ümera ve zâbita
nın bir defaya mahsus olmak üzere terfii hakkın
da kanun teklifi ve Müdafaai Milliye Encümeni 
mazbatası (2/190) (Ruznameye) 

4. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Bey ve 
Rüfekasının ihtiyat zabitlerin terfihi hakkında 
(2/212) numaralı teklifi kanunisi ve Heyeti Veki-
leye tevdiine dair Müdafaai Milliye Encümeni * 
mazbatası. 

REİS — Okunacak. 
FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Reis Bey 

söz istiyorum. 

REİS — Mazbayatı okuyalım da Öyle efen
dim. 

— 79 — 



t : 63 6 . 12 . 1339 C : 1 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Efendim 
bir mebusun teklif ettiği kanun ya reddedilir ve
yahut kabul edilir. Heyeti Vekil eye tevdii için 
bir mesele yoktur, böyle bir şey varit değildir. 

REİS — Efendim evvelâ Müdafaai Milliye 
Encümeni mazbatasını okuyalım, ondan sonra 
itirazınızı dermeyan edersiniz. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
İhtiyat zabitlerinin harbi âhirde ifa etmiş ol

dukları hidemat gayri kabili inkâr ise de es
babı âtiye dolayısiyle mumaileyhimin imkân 
derecesinde tatyibedilmiş olduklarına encümeni
miz kaanidir. 

1. Mükellefiyetıi Askeriye Kanunu mucibin
ce sikini mükellefiyete dâhil olan her Türk vata
na kain borcunu ifaya mecburdur. 

2. Muımaliyhimden birçoklarınım tahsilleri 
tevakkuf ve temimi istikballeri taahhur etmiş ise 
de diğer efradı Millet dahi aynı suretle duçarı 
zarar olmuşlarıdır. 

3. Mumaileyhimi zabit rütbe ve imaaşiyle is
tihdam olunduklarından diğer efradı millete na
zaran ilim ve irfanlarının mükâfatını görmüşler
dir. 

Bunlardan maada ordudan bini terlhislericn-
den, üçer, dörder aylıik maaş ve tahsisatı fevka
lâdeleri de defaten tesviye edilerek hayatı tabi 
yelerine rücu esbabı teshil edilmiştir. Bundan 
başka memuriyeti sabıkalarına iade edilmekte 
Ve .sinleri ne olursa olsun noksan Ikalan tahsiılleri-
niin ikmalinle müsaade olunmaktadır. Kalbletteırhis 
müracaat edenlerden tahsilleri ve isicilleri müsa-
it bulunanlardan birçoğu dahi daimî zabit ola
rak orduya ve jandarmaya nakletitirilmişlerdir. 
Vâki olan diğer metalip ve arzularının tetkik ve 
müzalkereısiiyle Encümenimiz ıkendisini alâkadar 
görmediğinden işbu teklifi kanuninin Heyeti 
Vekilece nazarı dikkate alınmak üzere arz ve 
takdimine ımüttefikan (karar verilmiştir. 
Müdafaai Milliye Encümeni 

Reisi 
Karahisarı Salhib 

Ali 

Bulunamadı 
Âza 

Kastamonu 
Halid 

Mazbata Muharriri 
Eskişehir 

Arif 
Âza 

İstanbul 
Ahmed Hamdi 

Âza 
Ertuğrul 

Rasiım 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim, 
ihtiyat zâbitlenindn terfii Heyeti Celilenin ekser 
âzasımca ıkaibul edilmiştir. Bendeniz müzakere 
küşadetımıemelk üzere bu husus hakkında söz söy
lememek istiyorum. Yalnız bendenizin teklifimi 
Heyeti Veklleye tevdi etmek Müdafaai Milliye 
Encümenine taallûk etımez. Müdafaai Milliye 
Encümeninin (kendisine taallûk eden hususat hak
kında serd ettiği nektai nazar doğru olabilir. 
Bendeniz bu husus hakkında esas müzalkereye su
ru' edilmedikçe bir şey söylemek istemem. Ben
denizin istıirlbaımım, (maddelerin öbür aksamı İk
tisat, Kavıanini Maliye ve Maarif Encümenine 
taallûk eder. Teklifi kanunimizin, ihtiyat zabiti 
^rkadaşlıannıızlıa müştereken ve esaslı uzun tet-
kikata mübteni olarak teklif ettiğimiz kanunun 
ıSirasiyle İktisat, Kavaninii Maliye ve Maarif en
cümenlerime havalesini iıstirham ederim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim 
bu numaraya kadar olanlar evrakı varidedir. Bu 
teklif do Meclise evrakı varide meyanında gelmiş
tir. Encümenlerden gelen mazbatalar reddi mu-
ta^ammun iıse burada okunur, beyhude yere ruz-
nameyi işgal etmez. Yok reddi mucip değil de bir 
encümene tevdiine lüzum gösterilmiş ise Meclisi 
Âli müzakeresini kabul ettiği takdirde iş netice 
bulur. Bendeniz görüyorum ki, encümenden ge
len ımaızbatıalar okunuyor. Okunduktan sonra ruz-
naımoye alınmadan müzakere ediliyor. Evrakı va
rideden olan bu evrak burada müzakere edilir. 
Şu halde bu, Meclisi Âlinin reyime arz edilir. Ka
bul. ettiği takdirde ruznamıeye alınır, reddedildi
ği surette mesele kalmamış olur. 

Evrakı varide ruznameden çıkar, taamül böy
ledir. 

REİS — Mazbata ne reddi ve ne de kabulü 
mutazam'mıındır. Heyeti Vekileye tevdiini muta-
z aminindir. Onun için Heyeti Aliyenize arz et
tik. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Bendeniz 
teklif sahibi sıfatiyle istirhamı ediyorum. Teklifi 
âcizenemi İktisat, Kavaninl Maliye ve Maarif en
cümenlerine havalesini istiyorum. 

REİS — Süleyman Sırrı Bey usul hakkında 
buyuruyorlar /ki, evvelemirde ruznameye alınıp 
almmıyacağına dair.. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, ruznameye 
almaya lüzum yoktur. Encümene havale edilip 
edilmemesi (anlaşıldıktan sonra mjevzuubahsolur. 
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ALÎ SURURt E l (Karahisarı Şarki) — Be
is Beyefendi, sahibi teklifin şu arzusu şayanı ıs'-
af olsa gerektir. Çünkü Lâyiha Encümeni şaya
nı müzakere görerek Heyeti Celiieye iarz etmiş, 
Heyeti Celile de Müdafaai Milliye Encümenine 
havale etmiş, Encümen gerçi sarahatten söylemi
yor. Anlaşılıyor ki, vukubulan teklif in diğer en
cümenlere taallûku varsa o encümenlere de git
mesi lâzımdır. (Taallûku yoktur, sesleri) 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Reis Be
yefendi. 

REİS — Efendim müsalade buyurunuz rica 
«ederim. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Efen
dim, Feridun Fikri ÎB^y biraderimizin ihtiyat zâ-
bitanının terfihini istihdaf eden bir teklifi ka
nunisi vardır. Bu teklifi ikanumi Lâyiha Encüme
ninde şayanı müzakere görülmekle Müdafaai 
Milliye Encümenine gitmiştir. Müdafaai Milliye 
Encümeni hiçbir Mecliste ve vukuatta görülmi-
yen ve Nizajmnamei Dahilîde yeri, yurdu olmı-
yan bir şey ibda etmiştir. Buma ibda mı, Bid'a 
mı, yoksa ihdas mı demek lâzımgelıeceğinde, ben
deniz, müttebayyirim. Bir teklifi kanuninin red
dedilmesi lâzıımjgeleeeğini, veyahut reddedilme-
mesi lâzımgeleceğini ve ıbinaıenaleyh müzakere 
edileceğini bir encümen tesbit edebilir. Fakat bu 
encümen (Heyeti Vekileye gitsin) diyemez. Bu
nu niçin ve nasıl 'demiştir? Bu ciheti sorarmı. 
Saniyen ihtiyat zâbittanının terfihi şu suretle 
yapılmıştır. Teklifi kanunide yapılan şeylerin 
tekrar yapılmasının imkânı yoktur. Binaenaleyh 
(Heyeti Vekileye gitmelidir) sözü, - Ali Süruri 
Efendi Biraderimizin dedikleri gibi - ret mâna
sını tazammun ederse de, ret hakkında müzakere 
cereyan edip Heyeti Uımıumiyenlin kanaat getir
mesi lâzımdır. Hiçbir kanun böyle Heyeti Veki
leye gidemez. Evvelâ bu usulü bid'a kaldırmalı
dır. 

REİS — Efendim Müdafaai Milliye Encü
meni mazbatası; Feridun Fikri Bey tarafından 
ihtiyat zabitlerinin terfihi hakkımda verilmiş 
olan lâyihai kanuniyenin Heyeti Vekileye tevdi
ini mutazammındıır. Sahibi teklifi ve diğer rüfe-
ika bunun aidolduğu encümenlerde bir defa da
ha tetkik olunmasını ileri sürüyorlar. Evvelâ bu 
teklifi reyi âlinize vaz'edeceğim. Lüzum kalırsa 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası da reyi 
âlimize vazıolunur. Sahibi teklifin teklifi veçhi

le kanun lâyihasının İktisat, Kavanini Maliye ve 
Maarif encümenlerine havalesini kabul buyuraın-
lar lütfen el kaldırsın, (Kabul, ret sesleri) ajksi-
ni de reyi âlinize arz edeceğim: Kabul buyurmı-
yanlar lütfen el ikaldırsın. Kabul edilmiştir efen
dim. 

5. — İzmir Mebusu Mustafa Rahmi Beyin 
Yaban domuzlarının itlafı hakkında (2/186) nu
maralı teklifi kanunisi ve İktisat Encümeni maz
batası. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Reis Be
yefendi söz istiyorum. 

REİS — Buyurun, efendim. 
YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Arka

daşlar mazbata muharriri sıfatiyle İktisat En
cümeni namına arz ediyorum : Yaban domuz
larının itlafı hakkında İzmir Mebusu Mustafa 
Rahmi Beyin teklifi kanunisi İktisat Encüme
nince müzakere edilip mazbatası takdim edildi. 
Meselenin ehemmiyeti ve müstaceliyeti cümle-
nizce malûm olduğuna nazaran bunun ruzname-
ye alınmasını ve müstaceliyetle müzakere edil
mesini - çünkü bu yaban domuzlarının ve diğer 
bâzı hayvanların elyevım birçok yerlerde ziraati 
tahribettiğini cümlece malûm olduğunu arz ede
rek - rica ederim. 

İSMAİL CANBULAT B. (İstanbul) — Efen
dim alelıtlak müstaceliyeti teklif olunan şeyle
rin aleyhinde söz aldım. Buraya geldim. Bili
yorsunuz ki, Meclisimizin ilk müzakeresine baş
ladığımız günden beri hiçbir meseleyi iki defa 
müzakereye tabi kılmış değiliz. Halbuki aynı 
zamanda biz müstemir bir Meclisiz. Daima da 
burada içtima ediyoruz. Daima burada toplanı
yoruz ve hiçbir şey iki defa müzakere edilmiyor. 
Pekâlâ kabul edelim. Bu müstacel tekâlif Mec
lisi Âliye teklifi kanuni şeklinde gelirken çalı
şılsın, acele 'edilsin ondan sonra Meclise gelsin. 
Tam Meclise gelirken, elimize tevzi edilirken he
men bir istical teklifine mâruz kalıyoruz. Onun 
için rica ederim, bu Mecliste her şey müstace-
len müzakere edilsin, fakat bu istical daha ev
velki maddelere münhasır kalsın ve ondan son
ra mevad bize geldiği vakitte bir iki gün tetkik 
edelim. Tetkikatımıza vakit kalmıyor. Esaslı 
olarak tetkik edelim. Sonra ufak tefek hatalar 
etmiş olacağız. Bunları tamir için elimizde baş
ka çaremiz yoktur. Paha etraflı düşünelim ye 
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istical iğlerini daha evvel dediğim gibi encümen
lerde tatbik edelim ve daha evvel nazarı dikka
te alalım. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Dozok) — Efendim 
Meclisi Âli birkaç gün evvel bu gibi mesailin 
müzakeresi için bir karar ittihaz etmiştir. 

YUSUF AKÇURA B. (İstan'bul) — Efen
dim, İsımail Canbulat Beyin umumi surette me
seleyi mevzuubahsetmesi, bendenizin encümen 
namına olan teklifime zannediyorum ki, muga-
yeret teş'kil etmiyeoektir. Çünkü biz bunu bir 
defa daha evvel müstaceliyetle müzakereye ça
lıştık. Verilen te'klifi kanunileri, hattâ yekdiğe
rini mütaakıp birkaç gün içtima ederekten in
taca sây ettik. Ondan sonra teklifimiz, derhal 
şurada müzakere edilsin demek değildir. De

mek istiyoruz ki, müstacel ruznameye alınsın ve 
müstaceliyetle müzakere edilsin. Ruznameye alı
nırken tabı ve tevzi edilecektir ve mesele mahi
yeti esasiyeyi haiz değildir. Amelî bir iştir. Do
muzların tahribatı her tarafta malûm bir şeydir. 
Bunu kabul ederek bir kanun haline koyduktan 
sonra biran evvel bu tahribatın önüne geçelim 
diyorum. 

REİS — Efendim İktisat Encümeni yaban 
domuzlarının itlafı hakkındaki te'klifi kanuni
nin müstacel ruznameye alınmasını ve müstace
lin müzakeresini teklif ediyor. O te'klifi reyi âli
nize vaz'edeceğim. Bu kanun teklifinin müsta-
celen müzakeresine taraftar olan rüfefca lütfen 
el kaldırsın. Aksini reyi âlinize vaz'edeceğim. 
Kabul otnıiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil-
'mistir efendim. 

4. — AZAYI KtRAM MUAMELÂTI 

1. — Amasya Mebusluğuna intihabolunan 
Veysi Beyzade Nafiz Beyin mazbatai intihabi-
yesi 

REİS — A'idolduğu şubeye havale olunacak
tır. 

Takrirler 
1. — Ankara Mebusu İhsan Beyin Ankara -

Sivas hattı üzerinde bulunan Irmak istasyonun
dan Kalecik kasabasına bir dekovil hattı temdi
dine dair temenni takriri (4/104) (Başvekalete) 

2. _ SUALLER VE CEVAPLAR 

2. — Eskişehir Mebusu Arif Beyin, Mücade-
lei Millîyeye iştirak etmiyen zabıtan hakkındaki 
Kanunun süveri tatbikiyesine ve Terfi Kanunu 
ile hizmeti fiiliyei askeriyenin tenkisine dair Ka
nunun ne vakit Meclise verileceği hakkında sua
line Müdafaai Milliye Vekili Kâzım Paşanın şi
fahi cevabı (6/53) 

T. B. M. Meclisi Riyasetti Oelilesine 
Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretlerin

den atideki suallerime şifahen cevap verilmesi
ni rica ederim. 

1. Müoadelei Milliyeye iştirak etmiyen er
kân, ümera ve zâbitan hakkında yapılacak mu
ameleyi natı'k 25 Eylül 1339 tarihli Kanunun bi
rinci maddesinde muharrer (Heyeti mahsusa) 
kimlerden müteşekkildir ve ne zaman ifayı va
zifeye başlamışlardır. 

2. Askerî Terfi Kanunu. 
3. Hizmeti fiiliyei askeriyenin tenkisine daT 

ir teklifi kanuni ne zaman Meclisi Âliye tak

dim kılınacaktır. 
Eskişehir 

Mehmed Arif 

MÜDAFAAİ MİLLÎYE VEKİLİ KÂZIM Pş. 
(Karesi) — Efendim, Arif Beyefendinin üç su
ali vardır. Birisi Mücadelei Milliyeye iştirak et
miyen erkân, ümera ve zâbitan hakkında ya
pılacak muameleye dair olan Kanunun tatbiki 
için bir heyeti mahsusa teşekkül etmiş midir ve 
bu heyetin kimlerden müteşekkil olduğunu so
ruyorlar. Heyet Miralay Derviş Beyin Riyase
tinde olarak Miralay Osman Bey, Kaymakam 
Şevki Bey, Kaymakam Hafız Halid Bey, Kay
makam Mehmed Bey, Jandarma Binbaşısı Rem
zi Bey, Korvet Kaptanı Necib Bey, Yüzbaşı Fe-
rid Efendi, Mülâzimievvel Yaşar Efendi, Mülâ
zimievvel Sabri Efendi, Mülâzimievvel Tevfik 
Efendi, bunlardan ibarettir ve 27 .10.1339 da 
Bursa'da ifayı vazifeye başlamışlardır. Bütün 
muamelât «raya devredilmiştir. İcabedenler 
hakkında hüıküımlerini veriyorlar. Şimdiye ka-
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dar epeyce zâbitan haikkmda ittihazı karar et
mişlerdir. Vazifeye devam etmektedirler. 

İkincisi; Askerî Terfi Kanunu. Efendim, 
daha esaslı terfi kanunu olmak üzere elimizde 
henüz bir şey mevcut değildir. Düsturu askerî 
vardır. Elyevm mer'i olan Terfi Kanunu budur. 
Birkaç maddeden ibaret en eski bir kanundur. 
Bundan başka Tasfiye Kanunu ve Tekaüt, isti
fa Kanununa birtakım zeyillerle bâzı mevad 
müteferrî bir surette ilâve edilmiş ise de esaslı 
bir terfi kanunu pek lüzumlu olduğundan daha 
geçen sene Müdafaai Milliye Vekâletince bütün 
kıtaata, alay kumandanlarına varıncaya kadar 
böyle bir kamın proje halinde tevzi edilmişti. 
Ve kendilerinin mütalâaları talebedilmişti. Bü
tün kıtaattan alay kumandanlarına varıncaya 
kadar bu projeyi alanlar beyanı mütalâa ettiler 
ve mütalâalarını projelerle beraber vekâlete iade 
ettiler. Vekâlet, bunu tetkik etti. Daha bitmek 
îçin sekiz, on maddesi kalmıştır. Bu ayın onbeş -
yirminci gününe kadar bunun tanzimi ile Mec
lisi Âliye' takdim edebileceğimizi ümidediyorum. 
Şimdi 7 - 8 maddesi kalmıştır, çok bir şey de
ğildir. Arz ettiğim gibi bu kanun çıktıktan son
ra zâbitanm terfileri daha mazbut ve muntazam 
surette cereyan eder. 

Üçüncü sual; Hizmeti Fiiliyei Askeriyenin 
Tenkisi hakkındaki Kanun. Bunu vekâlet 29 Teş
rinisanide tanzim etti ve Heyeti Vekileye' tak
dim etti. Heyeti Vekile de bu teklifi aynen ka
bul etti. Zannederim Meclisi Âliye takdim et
miştir. Her halde bu da yakın zamanda müza
kere olunur ve ihtacedilir. Bu suretle Arif Beye
fendinin üç sualine cevap veriyorum. 

ARİF B. (Eskişehir) — Efendim 29 .10.1339 
tarihli Kanunun birinci maddesinde, Harekâtı 
Milliye aleyhindeki teşkilâta dâhil olan ve mün
feriden çalışan erkân, ümera ve zâbitan hakkın
da tahkikat icra etmek üzere bir heyeti mahsu
sa teşkiline karar verildiği malûmuâlinizdrr. Bu 
heyeti mahsusaya bendeniz çok ehemmiyet ver
dim efendim: Sebebi, onlar birçok erkân, ümera 
ve zâbitanm hayatı askeriyesine hatime çekecek 
mühim kararlar ittihaz edeceklerdir ve derha-
ti'r buyurursunuz bu heyetin evvelâ Divanı Harb 
şeklinde yapılması arzu edilmişti. Nihayet he
yeti mahsusa haline inkıiâbetmiştir. Arz etmek 
istediğim mühim kararlar verebilecek ol'an bu 
heyette hiç olmazsa hukuktan, eezaçlan, usulü 

muhakemattan anlar bir iki zatın bulunması1 ik
tiza eder. Bendeniz bu heyetin şahsiyetleri' hak
kında bir söz söylemeye cesaret edemem. Hepsi 
hakkında hürmeti mahsusam vardır. Yalnız teş
kilât hakkında söylüyorum. Bendenizce bu, ta
mamen kanaatbahş bir şekilde değildir. Sebebi, 
evvelce de arz ettiğim gibi, bunların içinde hu
kuktan, usulü muhakemattan anlar hiç olmazsa 
iki üç zatm bulunması lâzımdır. Çünkü bu he
yet birçok erkân, üme'ra ve zâbitan haklarında 
hayatı askeriyelerini kökünden, kesecek mühim 
kararlar ittihaz edecektir. Bu noktai nazardan 
Paşa Hazretlerinde'n istirham ediyorum. Böyle 
birtakım mül'âzim, yüzbaşı ve saireyi buraya 
dolduracaklarına bunların yerine hukuktan, ce
zadan anlar ve iyi kararlar verebilecek birkaç 
zatın ilâvesini temi'n buyururlarsa kendilerine 
arzı teşekkür ederim. Sonra efendim, bilhassa 
bu heyetin reisi nazarı dikkati caliptir. Çünkü, 
bu heyet aynı zamanda birçok paşaları da istic-
vabedecektir. Halbuki heyetin reisi miralaydır. 
Bu, bizim usulü askeriyemize göre pek muvafık 
bir şekil değildir. Böyle bir heyeti mahsusanın 
reisi hiç olmazsa paşa olmak lâzımgelir. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Demok
rasi miliiteri mi yapıyorsunuz ? 

ARİF B. (Devamla) — Bu heyetin reisi aynı 
zamanda fırka kumandanıdır. Fırka kumanda
nının birçok mühim ve esaslı vazi'fele'ri vardır. 
Vazaifi asliyesini ihmal ederek mütemadiyen bu 
heyeti mahsusada iştigal edemez. Binaenaleyh 
bu heyetin başına reis olarak vazifesi daha az 
olan ve rütbesi paşaları isticvaba müsaidolani 
bir zatı tâyin ederlerse daha muvafık olur zan
nediyorum. x 

RASÎH Ef. (Antalya) — Bu hisse iştirak et
meyiz, Arif Bey! Vazifedir. Vazifeyi bir yüzbaşı 
da görür. Onun karşısında bir paşa da durabilir. 

ARİF B. (Devamla) — Sonra efendim, bu 
heyeti mahsusanm Bursa'da olması da bende^ 
nizce muvafık değildir. Çünkü birçok zevat ora
ya gidip gelecek, birçok müşkülâta mâruz kala
caklardır. Hususiyle bu heyetin yapacağı tetki-
katm ekserisi İstanbul zâbitânma aittir. Ordu'
dan pek azdır. Bu noktai nazardan bu heyet ya 
İstanbul'da olmalıdır veyahut İzmit'te bulunma
lıdır. Şimendifer üzerinde bulunmalıdır ki, müş-
külâta mâruz kalınmasın ve bu tetkikat süratle 
intacedi'lebilsin., Birinci sualim hakkındaki mâ
ruzâtım bundan ibarettir, 
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İkinci mesele terfi meselesi. Bu lâyihanın 
20 Kânunuevvelde geleceğini Paşa Hazretleri 
vai't buyurdular. Bundan dolayı kendilerine te
şekkür ederim. 

Üçüncü sualime aidolan l'âyihai kanuniye de 
Meçlisi Âliye gelmiş. Bunun için ayrıca izahat
ta bulunmaya lüzum görmüyorum. 

AHMED MAHİR Ef. (Kastamonu) — Bu 
heyeti mahsusa askere münhasır değildir. 

REİS — Paşa Hazretleri. Bir mütalâanız vat 
mı? 

MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM Pş. 
— Hayır efendim. 

S. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin, 
Adliye Vekâletince yapılmış olan müstantiklik 
imtihanı evrakının tesrii intacı hususunda ne dü
şünüldüğüne dair sualine Adliye Vekili Seyid 
Beyin şifahi cevabı (6/58) 

REİS — Feridun Fikri Beyin sualini okuyo
ruz : 

Riyaseti Celileye 
Adliye Vekâletince yapılmış olan müstan

tiklik imtihanına birçok namzet iştirak etmiş 
ise de bunlara ait evrak aylardan beri vekâlet
te biTâtetkik durmaktadır. İşbu evrakın tesrii 
intacı için Adliye Vekâletinin artık bir tedbir 
ittihaz etmesi ve her neye mütevakkıf ise ona 
tevessül etmesi lâzimeden olduğundan bu hu
susta Vekili müşarünileyh Seyi'd Beyefendinin 
ne düşündükleri'm kendilerinden sual ve şifahen 
cevap itasını talebederim. 

Dersim 
Feridun Fikri 

ADLİYE VEKİLİ SEYİD B. (İzmit) — 
Efendim evvelemirde şu noktayı arz edeyim ki, 
benim üzerinde evrakı i'mtihaniyenin tesrii in
tacı mecburiyeti yoktur. İstersem evrakı imti
haniyeyi tesri ederim, istemezsem tesri etmem. 
(Ne demek, sesleri) Arz edeyim efendim. Müs-
tantık imtihanına girmek, müstantıkliğa tâlibol
mak hiçbir talebenin hakkı değildir. Ben, yani 
Adliye Vekâleti Mektebi Hukuk mezunları 
meyanından müstantıkliğa tâyin edecek bir 
zat bulamazsa o vakit bilıztırar, bilhıecburiyet 
imtihan açar. İmtihana talibolanlar imtihana 
girerler. İmtihanı kazananları tesbit ettiğim 
yerlere tâyin ederim, Bu zarurete binaen Ad

liye Vekâletine bu mezuniyet, bu salâhiyet ve
rilmiştir. Adliye Vekâleti, evrakı imtihaniyeyi 
ve her imtihana girmek istiy enleri imtihan et
meye mecbur değildir. İkiyüz evrakı imtihaniye 
gelmiş. Selefim zamanında her tarafa tamim 
edilmiş, müstantiklik imtihanına talibolanlar 
girsinler denilmiş, girmişler ve peyderpey evra
kı imtihaniye gelmiş, el'an da geliyor. Bir defa 
bu evrakı imtihaniyeyi tetkik edip numara at
mak için elde bulunan Kanunname bize büyük 
bir müşkülât gösteriyor. O da, şudur: Kanun, 
bu evrakı imtihaniyeyi tetkik edip numara ata
cak heyeti mümeyyize beş kişi olacaktır. Bun
lardan ikisi Mektebi Hukuk müderrisi olacak
tır diyor. Bu kanun Adliye Vekâleti İstan
bul'da iken yapıldığından ve şimdi ise Mektebi 
Hukuk İstanbul'da olduğundan, Mektebi Hukuk 
müderrislerinden iki zatı bu heyeti mümeyyize 
meyanmda bulundurmak imkânı olmuyordu. 
Teşekkür olunur ki Meclisi Millîmiz içerisinde 
müderris beyler vardır. Kendilerinden bu he
yeti mümeyyizeye dâhil olarak hicolmazsa haf
tada iki gün Adliye Vekâletine gelip diğer 
rüfekasiyle birlikte teşkil edecekleri heyeti mü-
meyyizenin riyasetini alarak bu evrakı imti
haniyeyi tetkik ve lâzımgelen numarayı atma
larını rica ettim. Adliye Encümeni Reisi Yusuf 
Kemal Beyefendiye ve mebus sıfatiyle bu he
yette bulunup numara atması için Seriye Vekili 
Efendi Hazretlerine rica ettim. Kendilerine 
çok teşekkür ederim kabul buyurdular. Şimdiye 
kadar 50 - 60 evrakı imtihaniyeyi tetkik ettiler 
ve numaralarını attılar. İçlerinde hakikaten 
iyi imtihan veren efendiler vardır. Fakat efen
diler! İmtihan kâğıtlarına «Bu sual müstağ-
nii cevaptır. Cevap yazmaya lüzum görülme
miştir» gibi yazanlar da vardır. Sonra bu müs
tantiklik imtihanına girmiş olan efendiler; zan
nediyorlar ki bu evrakı imtihaniye burada tet
kik edilir edilmez kendisinin imtihanda muvaf
fak olduğu tebliğ edilir edilmez behemehal ken
dilerini bir memuriyete tâyin edeceğiz ve bunu 
böyle telâkki ederek bizden memuriyet istemiye 
kalkıyorlar. Halbuki efendiler. Öyle değildir. 
Adliye Vekâletinin müstahtıklık imtihanında 
kazanmış olan bir efendiyi behemehal, bir memu
riyete tâyin etmek mecburiyeti yoktur. Vekâlet 
kendi ihtyiacma binaen, yirmi tane midir, otuz 

I tane midir ne kadarsa müstantıkliğa ehliyeti 
j olanları o münhalâta tâyin edecek, kıdemli bu-
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lunan başka bir kimse yoksa o münhallâta tâ
yin edecek. Mahallî erkânı adliyesi meyanmda 
tâyin edilecek kimse yoksa açıktan tâyin etmek 
mecburiyeti, ıztırarı hâsıl olmuş ise o vakit tâ
yin edilecektir. Yoksa imtihanı kazanmıştır di
ye behemehal ondan evvel bir başkâtip durur
ken veyahut bir âza mülâzimi mevcut iken, on
dan evvel imtihan vermiş veyahut Mektebi Hu
kuktan mezun bulunan zevat dururken bunları 
bırakıp da yeni imtihanı kazanmış olan efendiyi 
Adliye Vekâleti tâyin etmez. Ettiği takdirde 
diğerlerinin hukukunu gasbetmiş olur ve onlar 
da Adliye Vekâletine lanet ederler. (Doğru ses
leri) Biz mücerret bir suhulet olsun diye bu 
gençleri - bu imtihana girenler bilmiyorum genç 
midirler ' yaşlı mıdırlar - onların kesiri şevkini 
mucibolmasm diye bugün Yusuf Kemal Beye
fendinin lûtfiyle evvelce de dediğim gibi evrakı 
imtihaniyeleri tetkik olunuyor. Şüphesiz hariç
ten gelip Heyeti Mümeyyize meyanma dâhil ola
cak bir zat akşama kadar o işle meşgul olamaz. 
Nihayet, nihayet lütfederse iki saat veyahut üç 
saat meşgul olacağı tabiîdir. Sonra, vekâletin 
erkânı memurini tarafından tâyin edilmiş olan 
üç zatta kendi dairei hususiyelerinin işlerini gör
meye mecburdurlar. Bittabi kendi dairesinin 
umur ve hususunu tatil edip de sırf evrakı im-
tihaniye ile iştigal edemez. Onun içindir ki 
biraz ağır gidiyor. Fakat tetkikatı lâzime de
vam ediyor. İçlerinden mümkün olduğu kadar 
güzüde efendileri seçiyorlar bu itibarla 40 - 50 
kadar müstantiklik liyakatini kesbetmiş efendi
ler vardır. Onların arzu edecekleri münhalâta, 
talip kıdemli kimse yoksa arz ettiğim gibi tabiî 
tâyin olunurlar. O evrakı imtihaniyeye behe
mehal bir numara atınız ve behemehal çıkarınız 
demeye Adliye Vekâletince bir mecburiyet yok
tur. Çünkü bu, ıztırara binaen yapılmış bir 
imtihan, bir cevazdan ibarettir (Kâfi sesleri) 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim 
Seyid Beyefendi Hazretleri bendenizin sualimi 
biraz başka türlü gösterdiler. Bendenizin mak
sadım Adliye Vekâletince bir müstantiklik imti
hanı açılmış tabiî bir lüzum vardı ki o imtihan 
açılmıştır. 

RASİH Ef. (Antalya) — Birçok yerlerden 
de imtihana girmişlerdir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Heyeti 
Celilenizee de malûmdur zannederim, birçok yer

lerden imtihana girmişler, olabilir, bir çokları
nın ehliyeti ve iktidarları olabilir, olabilir ki 
hiçbirisinin iktidarı yoktur. Veyahut hepsinin 
iktidarı vardır. Mesele bu değildir. Devairi 
Devletten bir tanesi halka karşı bir imtihan kü-
şadediyor, ben bu imtihanda kazanmış mıyım, 
kazanmamış mıyım bana bunu biran evvel söy
lemelidirler. İmtihana girmiş her hangi bir 
fert leyti leade kalmamalıdır. Eğer bizim de-
vairimiz açmış olduğu ıbir imtihanın evralkmı 
böyle aylarca sürüncemede bırakırsa, yeni ida
renin eski idareden farkı ne olur? Biz yeni ida
remizin Muhterem Adliye Vekilinden bu imtiha
nın tesrii intacı için ne yapılmak mümkünse ona 
tevessül buyurmalarını rica ederiz. 

Müderris bulmak meselesine gelince: Bunun 
için de imali fikir etmek tabiî vekâleti celileyi 
ihraz eden zatı muhteremin vazifesidir. Bende
nizin dediğim şu imtihanda muvaffak olmuş, ol
mamış, bu mesele bahsi ahar. Fakat verilmiş 
olan evrakı imtihaniye biran evvel çıkarılmalı
dır. (Doğru sesleri) Bu cihet de teemmül olun
malıdır değil mi efendim? Sonra müstantıkların 
tâyini hakkında imtihana girenlerin hepsi kaza
nırsa, hepsi müstantıklığa tâyin olunsunlar gibi 
takririmizde bir fikir dermeyan etmedik. Vekil 
Beyefendinin mütalâaları varittir. Tabiî muvaf
fak olmuşlar, yer açık değilse bittabi tâyin 
olunmazlar. Fakat müstantiklik payesini ihraz 
etmiş olurlar ve bu imtihana da onun için gir
mişlerdir. Bendenizin sualimden maksadım me
selenin biran evvel intacedilmesi ve bu kabîl 
muamelâtı idariye vukua geldiği zaman bunlar 
da sürat esasının takibedilmesidir.. (Pekâlâ ses
leri) 

REİS — Efendim bugün müstacel ruzname-
ye dâhil olmıyan mevad müzakere edilecektir. 
Binaenaleyh Nizamnamei Dahilînin 8 ve 12 nci 
maddelerinin tâdiline dair 2/23 numaralı teklifi 
kanuninin reddi hakkında Nizamnamei Dahilî 
Encümeni mazbatası müzakere edilecektir. 

NECİB B. (Mardin) — Reis Bey affı umu
mi hakkında bir takririm vardır. 

REİS — Gelecek içtimada okutacağım efen
dim. 

SABRİ B. (Saruhan) — Efendim bendeniz 
altıncı madde hakkında (mâruzâtta bulunmıyaca-
ğım. Bugünkü ruznamesinin heyeti umumiyesi hak
kında Heyeti Muhtereminizden küçük bir istir-
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hamda bulunacağım; Malûmu ihsanınız bugünkü 
ruznamemizin sebebi tertibi çok zamandan beri 
raznamemize girmiş ve 'tabedilerek tevzi edilme
miş olan evrakın biran «evvel tetkikatını ikmal 
etmek ve bahusus mevcudolan 'kanunların bâzı 
maddelerinin tadiline dair olan numaraları bir
an evvel çıkarmaktadır. Bunun için Heyeti Muh-
tieremenizden istirham ediyorum. Bu, istirha
mım ruznamede mevcudolup bulgun müzakere 
edilecek olan bu gibi mevaddm müstacelen mü
zakeresini tahtı karara «alarak bir daha ruzna-
Dtneye ithal ile sürünceımede bırakılmamasını te
minden ibarettir. Bu hususta Riyasete bir de 
«takrir takdim ettim. 

2. Saruhan Mebusu Hayri Beyin; Ruzna-
medeki onyedinci maddenin müstacelen müzake
resine dair takrir. 

REÎS — Efendim Samban Mebusu Sabri 
Beyin bugünkü ruzname hakkında bir takrirleri 
vardır. Heyeti Celilenize arz ediyorum: 

Riyaseti Celileye 
10. Bugünkü ruznamede 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24 numara
larda mukayyet teklif ve levayihi kanuniyenin 
müstacelen müzakeresini teklif ve rica eylerim 
©fendim. 

Saruhan 
Mebmed Sabri 

ALÎ SURURÎ Ef. (Karahisari Şaıki) — Re
is Bey zannediyorum ki Sabri Beyefendinin bu 
tekliflerinden maksadı, bu kanunun iki defa mü
zakere edilmemesidir. B«üyük Millet Meclisi Bi
rinci devrei intihabiye zarfında iki defa müzake
re usulünü fiilen lağvetmiştir. Şu halde bu nok-
tai nazardan teklif şayanı kabuldür. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim iki 
defa müzakere usulü nizamnamede sarih ve ba
kidir, «caridir. Ancak müstaceliyetle ve bir defa 
müzakere «edilmesi için karan mahsus verilirse 
onlar bir defa «müzakereye tâbi tutulur. Meclisi 
Âli fiilen böyle bir şeyi ilga etmiş .değildir. Bi
naenaleyh nizamnamenin hükmü caridir. Lâyihai 
kanuniyeler iki defa müzakereye tâbidir, birisin
de basit geçer. 

ALÎ SURURÎ Ef. (Karaihiısari Şarki) — Mu
sa Kâzım Efendi hazretlerinden sorarım, Nevahi 
Kanunundan başka hangi kanunu Meclis, birinci 

I devrei intihabiyede, iki defa müzakere etmiştir? 
I îstical kararı vermediği halde bir defa müzakere 

ile iktifa etmiştir. Yüzlerce misali vardır. Evet, 
bu itibarla teklif, şayanı kabuldür. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Hepsinde 
müstaceliyet kararı vardır. Ancak bazan takdi-
men müzakere kararı, müstaceliyet kararı ma
hiyetinde telâkki edilerek bir mıüazekere ile ha-
«taen iktifa edildi, vâkidir. Yani, bu maddenin 
diğer bir maddeye takdim en ve tercihan müza
keresi (müstaceliyetle müzakeresi gibi telâkki 

I edilerek (hata olarak bir defa müzakere ile iktifa 
edilmiştir. Yoksa bu usul ilga edilmiş değildir. 

RECEB B. (Kütahya) — Efendim, bir de
fa müzakere ile liktifa dçin istical kararı almak 
lüzumu yalnız kanunlara münhasırdır. Bu bu
yurduğunuz rakamlar içinde kanun olmıyanlar 
da vardır. Bu dermeyan olunan mevad için, isti
cal kararı istihsaline lüzumu olımıyanlar için «isti
cal kararı almak külfeti fazla olur zannederim. 

SABRİ B. (Saruiham) — Gerek teklifi kanu
ni şeklinde olsun, gerek lâyihai kanuniye şeklin
de veya sair şekilde olsun, bunlar için istical ka-

I rarı ılımak .nizaımname ahkâmındandır. Bu iti
barla bendıe<nİ7iin takririmde arz ettiğim ilki defa 
müzakereye tabi «olan mesail hakkımda gerek Mu
sa Kâzım Efendi Hazretleri .gerekse Ali Süruri 
Efendi Hazretleri yekdiğerinin beyanatını nak-
zıedeırek Heyeti Celilenizi tenvir «etmişlerdir. 

I Onun için zannederim ki, Heyeti Muhteremeniz 
bunu lütfen kabul buyururlar. Takririmin reye 
vaz'ını listirham ederim. 

ŞÜKRÜ KAYA B. (Menteşe) — Müstacel 
ımüzskeratta bıir defa müzakere asıldır. Bilhassa 

I biaiım gibi tek meclislerde. Binaenaleyh her tmü-
I- zafcere iki defa olmalıdır ki, bilâhara tefsire ha

cet kalmasın. 

REÎS — Sabri Beyefendinin tleklifıi altıncı 
I maddeyi teşkil edem bir Dahiliye Encümeni maz-

batasıdır. Kütahya Mebusu Cemil Bey bâzı tet-
kâlifi kanuniyeniın reddine «dair bir mazbatadan 
ibarettir. Yedinci maddedeki encümen mazbata-
ısı da reddi ımutazaımmındır. Binaenaleyh diğer
leri de böyle olmak lâzumgelir. Tetkik etmedim. 

j Her halde tetkik ederim. Sabri Beyin teklifini 
reye vaz'edeceğim. Bugünkü ruznamede 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24 

I numaralarda mukayyet tekâlif veya levayihi ka-
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nuniyenin müstacelen müzakeresini kabul eden
ler lütfen ellerimi kaldırsın. Aıksini reye vaz'edi-

yoırum. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edilmemiştir. 

5. - MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Kütahya (sabık) Mebusu Cemil Beyin, 
Nizamnamei Dahilînin sekiz ve onikinci madde
lerinin tadiline dair (2/23) numaralı tetklifi 
kanuninin reddi hakkında Nizamnamei Dahilî 
Encümeni mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Hülâsa : Nizamnamei Dahilînin 
sekiz ve onikinoi maddelerinin 
tadili hakkında. 

Büyük Millet Meclisi hem dcrai ve hem teşriî 
hâkimiyetleri şahsı mânevisinde eemetmiş bir 
Meclisi Fevkalâde olduğu iğin yalnız teşri itiba
riyle elde bulunan ve İstanbul Meclisi Mebusa-
nına münhasır olan Nizamnamei Dahilî mevad-
dınm meclisimizin her şeyinde mabihüttatbik 
olamıyaeağı kanaatindeyim. 

Bunlardan göze çarpan en birincisi eldeki Ni
zamnamei Dahilînin sekizinci maddesi mucibince 
her sene kur'a ile azayı mevcudenin beş şubeden 
tefrik olunması ve nizamnamei mezkûrun onikin
ci maddesi mucibince yine her sene şubeler inti-
habatı ile daimî encümenlerin değiştirilmesi me
selesidir. 

Medlisi Âlimin ımüstemir ıbir tmeslis .elması
ma göre gerek şubelerin, gerek daimi encümen
lerin 'her sene tebdilimde bendeniz faideden zi
yade ber.veçjh'i ati ımahaıziri görüyorımn. O da 
gerek icabı hal ve zaman ve gerek müıtavali 
mezuniyetler, memuriyetler dolayısiyle şube
ler ve encümenler reislerinin sık ışık değişmesi
ne rağmen şulbeler ve encümenler envai müş
külât liçerisıinde Meclisten kendilerine havale 
•olunan birtakım evrakı ımühimımeyi tamamı 
kavrayarak 'intaeedöcıeikleri .bir sırada yeni se
nenin vürudu ve şubelerin, encümenlerin tadi
li sebebiyle yerine katim olan yemi şube ve ye
mi encümenlerim toplanıp da intihaplarını ya
pıncaya değin bittabi kıymettar «olan bir hayli 
müddetin kaybedilmesi ve sabık şube ve en
cümenlerden ımüldevver evrak hakkında yeni-
başjtaın tetlkikat icrasına mecburiyet hâsıl el
ması ve bu suretle de yine birçok kıymetli za
manların fevit leldi'limesi meseleleridir İd her 

halde şayanı ıdiıkkaıtibir zannediyor. Binaena
leyh kanaatimce ımühim addeylediğim şu mâ
ruzâtımı Heyeti Celileniz nazarı dikkate alır
sa Isıtanibul Melbusu Meclisani Nıizamnamei 
Dahilîsinin sekizincıi ve en ikinci maddelerinin 
tadili ıtaılebinden ibaret ıolan berveçhi ati tek
liflerimin müstaceliyetle müzakere ve kabulünü 
rica ederim. 

23 Şubat 1338 
Kütahya 

Cemil 

Sekizinci maddenin şekli muaddeli berveç
hi atidir : 

Müstemir lOİan ıBüyük Millet Meclisinde her 
sene ilkinci Rıeis ile reisvekillerinin ve kâtiple
rin linitihabatı ıtiecdidolunursa da bâkura beş 
kısma Itefrok olunan şubelerin müddeti mecli
sin bidayeti ihtimamdan ikmali müddetine ka
dar devam eder. Her şube, beşinci maddede 
tâyin olunan usule tefikan bir reis bir kâtip 
intihabeıder. Şubelerde azayı mevcudenin sülü
sü 'toplanmadılkça reye müracaat olunamaz. 
Meşgul olan heyeti vekile âzasiyle gaybubet 
eden mezunlar, kumandanlar,, sefirler azayı 
meveudeden addolunamazlar. 

12 nci maddenin ışeskli muaddeli 
İçtimain bidayetinde memuriyetleri Mec

lisin 'hitamı müddetine değin devam ötmek ve 
âzası şubelerce intima/bolunmak üzere en beşer 
azadan mürekkep berveçhi ati 18 daimi encü
men teşkil olunur. İstida, ilktisait, Defiteri Ha-
kani ve envali ıgayrimenkule, posta (telgraf te
lefon ve ticaret, sanayi ve rusumait, hariciye, 
dahiliye, sıhhiye, adliye, müdafaai anilliye, 
şer'iye ve evkaf kavanini maliye, muvazenei 
maliye, lâyiha, maarif, nafıa, irşad, kanunu 
esasi. 

Riyaseti Celileye 
Nizamnamei Dahilînin 12 nci maddesi mu

cibince (teşkil olunan on altı encümenden lâyi
ha, kavanini maliye, defteri hakani ve envali 
ıgayrimıeıhkule, posta ve 'telgraf telefon, ticaret, 
sanayi, rüsumat encümenleri rüfekadan on be
şer zatı işgal eyliyec'dk kadar haizi ehemmiyet 
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Oilmaidığmdan bence zaittir. Erkânı Harbiyei 
Umumiye ile Müdafaai Milliyeyi bir tuttuğumuz 
takdirde mevcudolan on vekâlete karşı on encümen 
kâfidir. Onlar da şunlardır. Dâhiliye Vekâle
tine ikarşı (Dahiliye), Hariciyeye karşı (Ha-
nicdıye), Adliyeye ıkanşı (Adliye), Orman Maa-
dkı, Ziraat Mukabili İktisada . karşı (İktisat), 
Müdafaai Milliye ve Erkânı Harbiyei umumi-
yeye karşı (Müdafaai Milliye) Sıhhiye ve 
Muavenetti İçtimaiyeye karşı (Sıhhiye), Maa
rife karşı (Maarif), Maliyeye (Muvazenei 
Maliye, Şer'iyeye (ıŞer'iye ve Evkaf) Nafıaya 
ikarşı (Nafıa) encümenleri vâfi ve (binaenaleyh 
defteri halkana ve emvali. gayrimenıkule ile 
posta ve telgraf ve telefon işlerini dâhiliye, 
kavanini maliye ve rüsumatt ı 'muvazenei ma
liyeye, ticaret ve sanayiin İktisat Encümenle
rine aidiyeti beıdihi ddiğüne ve yalnız hiçbir 
velkâletle alâkası olmıyan istida encümeninin 
ipkası ve kavanind ımaliye ile Kanunu Esasi 
Encümenleri yerine bir Tetkiki Kavanin En
cümeni ıteşlkili ve İrşat Encümeninin de Şer'iye 
Enöümonine kalbi daha muhtasar ve daha mü
fit neticeler verir kanaatinde bulunduğumdan 
(münasip ise encümenlerin bu suretle oın ikiye 
tenzili ve on ikinci maddenin bu suretle ta
dilini teklif eylerim. 

6 . 3 . 1338 

Kütahya 
Cemdi 

Lâyiha Encümeni mazbatası 
Nizamnamei Dahilînin sekizinci ve on ikin

ci maddelerinin tadili lüzumuna dair Kütahya 
Mebusu Cemil Beyin Encümenimize muhavvel 
teklifi şayanı müzakere görülmüş ve Kanunu 
Esasi Encümenince derdesti müzaikere hulu-
nan lâyiha ile tevh'idedilmek üzere mezkûr en
cümene havalesi tezekkür kılınmıştır. 

Lâyiha Encümeni Reisi 
Lazistan 

Esad 

Kâtip 
Entuğrul 

Necdb 

Aza 
Ruşen 

Mazbata muharriri 
Yozgad 

Süleyman Sırrı 

Âza 
İsparta 

Tahir 

Âza 
Ergani 
Emin 

Nizamnamei Dahüî Encümeni 
Karar 

10 

17 . 11 . 1339 
Nizamnamei Dahilî Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Sabık Kütahya Mebusu Cemil Bey tarafın

dan verilip Lâyiha Encümenince şayanı müzakere 
görülerek Encümenimize havale buyurudan 
ve Nizamınaımei Dahilînin 8 ve 12 nci madde
lerinin tadiline mütedair olan 23 Şubat 1339 
tarihli ve yine mumaileyh tarafından kezalik 
12 nci maddenin tadiline dair bulunan 6.3.1338 
tarihli iki kıta teklif yekdiğeriyle alâkadar ol
duğu için (birleştirilerek tetkik ve müzakere 
'olundu. Nizamnamei Dahilînin sekizinci mad
desine -aidollan birinci teklifin münderecatı : 
Her sene tefriki tevdidolunaıgelmeikite bulu
nan şubelerin bir devrei intihabiye için tefrik 
olunarak her .sene telb-d.il edilmesi ve ımeşgul 
elan Heyeti Vekile âzalariyle 'gaybubet eden 
mezun .kumandanlar ve süferanm adedi mü-
rettepten tenzili ve en ikinci maddeye aidolan 
tadil müfadise kezalik encümenlerin dahi bir 
devrei intiıhalbiye için intihabolunaraik her se
ne tecdidine lüzum olmadığı ve mevcut encü
menlere ilâveten layrıca Ticaret ve sanayi ve 
Rüsumat Encümeni ilâvesi talebinden ibaret
tir. 

İkinci takrirde dahi 12 nci maddenin tadiline 
mütedair ve fakat birinci teklife münakız olarak 
lâyiha Kavanini Maliye, Emvali Gayrimenkule, 
Posta ve Telgraf ve Telefon ve Ticaret ve Sanayi 
ve Rüsumat encümenlerinin zait olduğundan il
gaları talebinden ibarettir. 

Keyfiyet ariz ve amik tetkik ve müzakere 
olundukta evvelemirde gerek şubelerin ve gerek 
encümenlerin her sene tecdidinde ve ezcümle en
cümenlerin ihtisas encümeni olmak dolayısiyle 
devrei intihabiyenin bidayetinde azaların yekdi
ğerine meslek ve ihtisaslarını tanıtamamak yüzün
den husule gelmesi zaruri bulunan isabetsizliğin 
devrei intihabiyenin müteakip senelerinde ıslahı 
ve erbabı ihtisastan münavebe tarikiyle daha zi
yade temini istifade edileceği derkâr bulundu
ğundan teklifi vâki veçhile encümenlerin bütün 
bir devrei intihabiye için intihabedilmesine ve 
binaenaleyh Nizamnamei Dahilînin onikinci mad-
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desinin bu noktada tadiline asla lüzum görülme
miştir. Encümenlerin her sene tecdidi esası kabul 
edildikten sonra encümenleri intihabedecek olan 
şubelerin dahi her sene tecdidi tefriki zaruri gö
rülerek sekizinci maddenin dahi tadiline muva
fakat olunmamıştır. Her iki takriri de Nizamna-
mei Dahilînin 0/12 nci maddesinin encümenlerin 
aded ve teşkilâtına aidolan ve birinde Ticaret, Sa
nayi ve Rüsumat Encümeninin ilâvesine, diğerin
de mezkûr encümenlerle beraber balâda tadadolu-
nan dört encümenin ilgasına dair bulunan teklife 
gelince; encümenlerin aded ve mahiyetleri teşki
lâtı Devlete mukabil olması ve elyevm mevcudo-
lan encümenlerin bu esasa göre teşekkül etmesi 
dolayısiyle ilâve veya ilgasına imkân görülmemiş 
ve ancak İstida ve Lâyiha encümenlerinin ilgası 
varidi hatır olmuş ise de esasen Nizamnamei Da
hilînin birçok mevaddınm Meclis ve Hükümetin 
şekline göre tadili icabedeceğinden esaslı bir su
rette icra edilecek tadilât esnasında bütün encü
menlerin Meclis ve Hükümetin şekline göre te
şekkülü nazarı dikkate alınacağı derkâr bulundu
ğundan mumaileyhin her iki teklifnamesi de şa
yanı kabul görülerek Heyeti Umumiyenin nazarı 
tasvibine arzı müttefikan karargir olmuştur. 
Nizamnamei Dahilî Encümeni 

Reisi Namına Mazbata Muharriri 
Karahisarı Şarki Denizli 

Ali Süruri Haydar Rüşdü 
Kâtip Âza 

Kütahya Karahisarı Şarki 
Ragıb İsmail Hakkı 
Âza Âza 

Bozok Karesi 
Ahmed Hamdi Haydar Adil 

REİS — Efendim Nizamnamei Dahilînin se
kiz ve onikinci maddelerinin tadiline dair (2/23) 
numaralı teklifi kanuninin reddi hakkında Ni
zamnamei Dahilî Encümeni mazbatasını reyi âli
nize vaz'ediyorum. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim bu reddi mu-
tazammm olduğu için bir şey sormak istiyorum. 
İstida Encümeninin lağvına taraftar oluyorlar. 
Bunun vazaifini diğer encümenler yapacağı için 
mi bunu kabul ediyorlar? Çünkü milletin son 
mercii İstida Encümenidir. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — İs
tida Encümeninin ilgasına taraftar olmuş deği
liz. İstida ve Lâyiha Encümenlerinin ya şeklen 

tebdili veya lağvı düşünülse bile bu şimdi düşü
nülemezdi. Esaslı bir Nizamnamei Dahilî kaleme 
alındığı zaman ve sair lüzumlu şeyler gibi bu da 
nazarı itibara alınabilir. Bu da tetkik edilebilir. 
Şimdilik encümen katiyen ne İstida Encümeni
nin, ne de Lâyiha Encümeninin ilgasına taraftar 
değildir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Bir şey; İstida En
cümenince tetkik edilebilir denildiği vakit diğer 
encümenler de tetkik edecek demektir. Bu vazaif 
bu suretle anlaşılıyor. 

ALİ SURURt Ef. (Karahisarı Şarki) — O 
zaman düşünülür. Encümen henüz imali fikret-
memiştir. 

REİS — Efendim mazbatayı reyi âlinize 
vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın... Nizamnamei Dahilî Encümeni 
mazbatası kabul edilmiştir. 

Ruznamenin ikinci maddesine geçiyoruz. 

2. — Kars Mebusu Cavid Beyin; Nizamnamei 
Dahilînin yüzonbirinci maddesinin tadili hakkın
da (2/25) numaralı teklifi kanuni ve Nizamna
mei Dahilî Encümeni mazbatası 

Nizamnamei Dahilînin 111 nci maddesinin 
tadili hakkında teklif 

Riyaseti Celileye 
Nizamnamei Dahilînin onikinci faslında yüz

onbirinci maddenin son fıkrası olan «Sahibi sual 
olan bir mebus sualinin "esnayı kıraatinde hazır 
bulunmazsa sualini geri almış addolunur.» ibare
si vazifesi yalnız teşriî olan bir meclise göre ya
zılmış olmasına ve Büyük Millet Meclisine aynı 
zamanda icrai vazife ile de mükellef bulunması
na binaen kendi âzasından her hangi birinin Ve
kilden şifahi veya tahrirî cevabı talebeden bir su
al sorması suretiyle Meclisi Âlinin kesbi ıttıla ey
lediği veya ıttıla kesbetmesi icabeylediği bir me
selenin sual sahibinin limazeretin veya bittesadüf 
Mecliste mevcut bulunmaması sebebiyle meskût 
kalmasını salâhiyeti icraiye noktai nazarından 
mahzurlu görmekteyim. Bu cihetle mezkûr fıkra
nın berveçhi âti şekilde tadilini teklif ederim. 

15 Teşrinisani 1339 
Kars 

Gavid 
Fıkra : 
«Sahibi sual olan mebus sualinin esnayı kıra-
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atinde hazır bulunmazsa sual yine okunur. Vekil 
de Heyeti Umumiyeyi muhtap ittihaz ile cevabı
nı arz eder veya cevap tahrirî ise okunur. Heyeti 
Umumiyeden yalnız bir zat bu suale dair kifayet 
veya ademıkifayet hakkında söz söyler. Bu tak
dirde işbu sual söz röyliyen mebusa aidolur.» 

Nizamııamei Dahilî Encümeni mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Karar: 8 14 . 11 . 1339 
Nizamnamei Dahilînin sual ve istizaha dair 

olan onikinci faslının yüzonbirinci maddesindeki 
fıkrai ahirenin tadiline aidolarak sabık Kars Me
busu Cavid Bey tarafından verilen tadil teklif-
namesi Encümenimizin 10 Teşrinisani 1339 ta
rihli içtimamda tezekkür edildi. 

Tadil teklifinin hulâssi müfadı: Yüz onbirin-
ci maddenin «Sahibi sual olan bir Mebus sualinin 
esnayı kıraatinde hazır bulunmazsa sualini geri-
almış addolunur.» Tarzında muharrer olan son 
fıkrasının «Sahibi sual olan mebus sualinin es
nayı kıraatinde hazır bulunmazsa suali yine oku
nur, vekil de Heyeti Umumiyeyi muhatap itti
haz ile cevabını arz eder veya cevap tahrirî ise 
okunur, Heyeti Umumiyeden .yalnız 'bir zat bu 
suale dair kifayet veya ademikifayet hakkında 
söz söyler. Bu takdirde işlbu sual söz sıöyliyen me
busa laidoluT.» Şeklinde tadil teklifinden ibaret
tir. 

Encümenimiz yaptığı tetkikat neticesinde; 
Sual iradetmdş olan mdbusun suale cevap verile
ceği esnada Mecliste hazır bulunması elzem 
olduğuna ve çünkü Vekilin vereceği cevabın ev
velemirde sahibi suali alâkadar edeceği bedihi 
bulunduğuna binaen yüz onbirinci maddenin 
sahibi suali kendisine cevap verildiği zamanda 
Mecliste ha'zır bulunmaya sevk eden son fıkra
sının tadiline lüzum görmemiş ve sahibi bulun-
mıyan bir sualin okunup vekilin Heyeti Umu
miyeyi muhatap ittihaz ederok cevap vermesi 
yolunda vâki tadilin kabulünü de mârülarz 'es
bap ve mülâhazaya mebnihifaide bir muamele 
'addeylenıiştir. 

Keza teklifi mezkûrde cevabın tahrirî oldu
ğu takdirde yine okunması yolunda serd edilen 
talep daihi Nizamnemei 'Dahilîmizde tahrirî ce
vaplara ait ahkâmı mahsusa mevcut ve bu ah
kâm da maksadı kâfil olduğundan şayanı kabul 
görülememiştir. 

. 1339 0 : 1 

Cevabın Heyeti Umumiyede mevzuulbahsolma-
sı üzerine yalnız bir zatın kifayet ve ademikifa
yet hakkında söz söylemesi ve Ibu takdirde işbu 
sualin söz söyliyen mebusa aid Ibulunması tek
lifini ifade eden mezkûr tadilnemenin son fık
rası da Mecliste hazır foulunmıyan sahibi sualin 
aynı mesele hakkında yeniden bir sual takriri 
verebilmek hakkını nez ve takyidedecek bir ma
hiyette görüldüğünden ve sual ile doğrudan doğ
ruya alâkadar olmıyan diğer bir mebusun ki
fayet hakkında serd ve izhar edeceği bir tek
lif ve kanaatle sahibi suale ait bir hakiki iptal 
'ötmesi gayrieaiz bulunduğundan kaibul 'edilme
miş ve binaenaleyh; teklif olunan eş'kâl tadila
tın âdemi (kabulüne müttefikan karar verilmiş
tir. Encümenimiz yüz onyedinci madde fikrai 
ahiresinin tadili talebini havi olan mezkûr tek
lif nameyi tetkik ve esbabı mesrudeye nıefoni 
mezkûr teklif dairesinde yapılacak tadilâtın 
bîlûzum olduğunu ve takrir tesb'it ettiği esmada 
nazarı dikkatini bir başka cihetten fıkrai mez-
kûre üzerine atfeylemiş ve esbabı âtiye dolayı-
siyle mebus tadili lüzumuna 'kanaat hâsıl ey
lemiştir. 

Şöyle ki1: Yüz on birinci maddenin fıkrai1 

ahiresi; sahibi sual olan bir mebusu, sualinin es-
nayi kıraatinde hazır bulunmazsa sualini geri-
almış addeylemektedir. Bu mebusun sualini geri-
a'lmış addolunması veya almış bulunması o sualin 
aynı mebus tarafından tekrar iradına mâni ol
madığından hem sual iradından mütehassıl mena-
fii umumiyenin ziyanına meydan kalmamak ve 
hem de sahibi sualin aynı suali te/krar iradı tak
dirinde Meclisi Aliyi mezkûr suali ruznamesine 
geçirmek, vekili aidine havale eylemek vesaire 
gibi fazla kırtasi muamelât ile işgalden kurtar
mak mülâh'az'asiyle sualin esnayı kıraatinde su
al sahibi hazır bulunmazsa ıkeyfiyetin bir de
faya mahsus olmak üzere içtimai âtiye taliki mu
vafık olacağı kaydının mezkûr fıkraya ilâvesi 
muvafık görülmüş ve keza hem sual sahiplerinin 
yeniden sual iradetmek halklarının mahfuz ol
duğunu ve hem de geri alman veya alınmış ad
dolunan sual takrirlerinin yeniden ita edilebile
ceğini sarih bir surette ifade eylemiş bulunmak 
için de fıkranın nihayetinde «Sahibi isterse di
ğer bir takrir ile sualini tekrar edebilir» ibare
sinin ilâvesi tensibedilereik yüz onbirinci madde 
fıkra ahiresinin berveçhiati şekli muaddelde 
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Heyeti Ümuımiyenin nâzârgâhı tasvibine arzı 
müttefikan karargir olmuştur. 

Nizamname! Dahilînin yüz on birinci madde
sinin fıkrai ahiresi berveçhi âti tadil olunmuş
tu r : 

(Sahibi sual olan mebus sualinin esnayi kı
raatinde hazır bulunmazsa keyfiyet bir defaya 
mahsus olmak üzere içtimai âtiye talik olunur. 
O içtimada dahi bulunmadığı takdirde sualini 
geri almış addolunur. Sahibi siterse diğer bir 
takrir ile sualini- tekrar edebilir.) 

Nizamnaımei Dahilî 
Encümeni Reisi namına Mazbata Muharriri 

Karahisarı Şarki Denizli 
Ali Süruri Haydar Rüşdü 

Âza Âza 
Kütahya Bozok 

Ragıb Ahmed Hamdi 
Âza Âza 

Karahisarı Şarki Karesi 
İsmail Hakkı Haydar Adil 

HAZIM B. (Niğde) — Reis Beyefendi, bir 
şey arz etmelk isterim. Geçenlerde, yani iki ay 
evvel memurin maaşatı hakkında Maliye Ve
kâletinin garip bir muamelesi vardır. Bunun 
için bir sual takriri takdim ettim. Mükerreren 
tekid edildiği halde halen cevap vermediler. Bi
naenaleyh bunu temin edecek bir çare bulun
malıdır. 

REİS — Şimdi efendim Nizamnamei Dahi
lînin yüz onbirinci maddesinin tadili ile iştigal 
ediyoruz. Zatıâlinizin irat buyurduğunuz suale 
biran evvel cevap verilmek için Maliye Vekâle
tine tekidederiz. 

HAZIM B. (Niğde) — Fakat efendim, iki 
aydır cevap verilmediği için bu tuhaf bir vazi
yet alıyor. Âdeta istihfaf ediliyor. O gün cevap 
vermesini isteriz. 

REİS — Efendim söz istiyen var mı? (Ha
yır sesleri) O halde 111 nci maddenin fıkrai ahi
zesini bu suretle tadil etmeyi reyi âlinize vaz'-
edeceğim. 

SADIK B. (Karahisarı Sahib) — İkinci içti
mada takrir' tekrar okunacak mı, 'okunmıyacak 
mı? Sarahat yok. 

REİS — Madem ki, «İçtimai atiye talik olu
nur» denilmiştir, tabiî okunacaktır. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Sahibi me
zun bulunursa? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Söz is
tiyorum. 

REİS — Buyurunuz. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim 

Nizamnamei Dahilî Encümeni diyor ki, «Sahibi 
sual, suale cevap verileceği gün hazır bulun
mazsa içtimai atiye talik edilir.» Olabilir ki, iç
timai atide sahibi sual mezun olur, yahut ke
yifsiz olur. Sonra suale cevap verileceği gün 
sail mevcudolmazsa io sene zarfmda aynı suali 
tekrar edemez mi ki, içtimai atiye talik edili
yor? Yani bunu bir ret mahiyetinde telâkki edi
yorlar. Bendenizce buna hiç lüzum yoktur, o sail 
istediği zaman onu tekrar edebilir. Böyle bir şey 
hakkında nizamnamede kayıt yokken... 

RAGIB B. (Kütahya) — Esbabı mucibe maz
batasına dikkat buyurulmadı mı efendim? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Şayet 
arz ettiğim gibi sahibi sual limazeretin içtimai 
atide bulunmazsa bir daha o suali iradedemiye-
cek mi1? 

NEClB B. (Mardin) — içtimai atide buluna
mazsa ondan sonra bir sene zarfında her vakit 
sual edebilir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Her va
kit eder. O halde tadile lüzum yoktur. Nizam
namenin kemakân kalması lâzımdır. 

ALI SÜRURl Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim esbabı mucibe mazbatasında encümen 
izah etmiştir. Elbette iradolünan sualin netice
ye ade'miraptı halinde tekrar salâhiyeti mevcut
tur. Buna şüphe yoktur. Yalnız her nasılsa sahi
bi sualin birinci içtimada hazır bulunmama-
siyle sual geri alınmış addolunursa onun tekrarı 
için sahibi sualin yeniden bir takrir yazması, Ri
yasete vermesi. Riyasetin vekâleti aidesine te'-
kerrüren tebliği, vekilin başka bir içtimaa tek
rar çağrılması gibi1 külfetleri icabeder. işte bu 
noktai nazardandır ki, kırtasi muameleyi' azalt
mak için bir defaya mahsus olmak üzere içtimai 
atiye talikini encümen muvafık görmüş, içtimai 
ati için de mezun bulunur veya hiç mevcudol
mazsa artık Meclisi Âli öyle bir sual varaka-
siyle ilânihaye meşgul olamaz. Sahibi sual ala
cağı cevabı takip ve tesrie mecburdur. Zannedi
yorum ki, diğer cihetler için fazla maruzata ma
hal yoktur. Fıkra sarihtir. Encümen namına ka
bulünü rica ediyorum. 
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.(111 nci madde hakkındaki Nizamnamei Da
hilî Encümeni mazbatası tekrar okundu.) 

REİS — Nizamnamei Dahilînin 111 nci mad
desinin fıkrai âhiresinin bu suretle tadilini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın1. Aksini reye vaz'-
edeceğim. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

3. — Kütahya Mebusu Beceb Beyin, temenni 
mahiyette verilen takrirler hakkındaki (2/9) nu
maralı teklifi kanunisine dair Nizamnamei Da
hilî Encümeni mazbatası 

REİS — Ruznamemizin sekizinci maddesini 
teşkil eden Kütahya Mebusu Receb Beyin te
menni takrirleri hakkındaki (2/9) numaralı tek
lifi kanunisine ait Nizamnamei1 Dahilî Encümeni 
mazbatası vardır, onu müzakere edeceğiz. 

Riyaseti Celileye 
Nizamnamei Dahilîmizde bulunmıyan fakat 

Meclisimizin vaziyeti mahsusasıradan dolayı1 

alelfevr nazarı dikkatten dûr tutulması da caiz 
ol'mıyan temenni takrirleri meselesinin maru
zatı şi^fahiyem ve merbut teklif dairesinde müs-
tacelen halli için Nizamnamei Dahilî Encüme^ 
nine havalesini teklif eylerim. 

26 . 8 . 1339 
Kütahya 
Recep 

Riyaseti Celileye 
Meclisimizce elyevm mamülünbih olan Ni

zamnamei' Dahilîde temenni takrirlerinden ba
his yoktur. Diğer taraftan Meclisi Âli müste'mir-
ren münakidolduğu gibi teşriî ve icrai salâha 
yeti de haiz olduğundan bu mahiyette takrirle
rin itası teamül.haline girmiştir. Geçen Meclis-

U l nci maddenin fıkrai âhiresinin bu suretle 
tadili kabul edilmiştir. 

Efendim on dakika istirahat etmek üzere 
Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı celse; saat : 3,10 

te verilen temenni takrirleri Meclisin zamanı 
mesaisinin mühim bir kısmını ifna ettiği gibi bu 
suiteamül yüzünden kanunlara muhalif bulu
nan takrirlerin de tasviben vekâletlere havalesi 
vâki olmuştur. Yeni Meclisimizi bû vaziyetten 
kurtarmak üzere âtideki maddenin' kabul ve 
Nizamnamei Dahilîye ilâvesini arz ve teklif ey
lerim : 

Madde — Azalar tarafından temenni mahi
yetinde verilen takrirleri makamı Riyasetçe doğ
rudan doğruya vekâleti aidesine gönderilir. Ve
kâletler, ahkâmı kanuna muhalif olan takrirleri 
ke'enlemye'kûn addederler. 

26 . 8 .1339 

Kütahya 
Receb 

Riyaseti Celileye 

Lâyiha Encümeni1 

4/5 

Kütahya Mebusu Receb Bey tarafından muta 
Meclisi Âli âzası tarafından verilen temenni tak
rirlerinin Makamı Riyasetçe doğrudan doğruya 
vekâleti aidesine tevdiine dair 26 . 8 .1339 tarih
li teklifi kanuni mahiyeti Nizamnamei1 Dahilînin 
kavaidi inzibatiyesine ilâve edilecek mevattan 
görülmüş ve encümenimizce mezkûr teklifi ka
nuninin şayanı müzakere olduğuna karar veril-

ÎKÎNCÎ CELSE 

Bed'i müzkerat; saat: 3,40 

REÎS — Fethi Beyefendi 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref B. (Karahisan Sahib), Ragıb B. (Zonguldak) 
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miş olduğundan Meclisi Âlice müzakere edil
mek üzere Riyaseti Celileye takdim kılındı. 

29 Ağustos 1339 

Reis 
Tokad 
Emin 

Mazbata Muharriri! 
Antalya 

Ahmed Saki 

Kâtip 
Denizli 

Necib Ali 

Riyaseti Celileye 
Riyaseti Celileden havale olunup Lâyiha En-

dimenince bittetkik şayanı kabul 'görülerek encü
menimize tevdi edilen ve mûtadı tenmenni tak-

' rirlerine ait bulunan Kütahya Mebusu Receb 
Beyefendinin teklifi encümenimizin 28 Teşrini
evvel 1339 tarihli iç/tiımaında tetiklik ve tezekkür 
olundu. 

Teklifi mezkûrun hulâsai anüfadi: Temenni 
takrirleri itasının teamül 'haline girdiği ve bu 
kabîl tekliflerin itası yüzünden Meclislin mesai
sinin ifna .edildiği ve bu süiteamül dolayısiyle 
kanunlara muhalif olan bâzı takrirlerin de Mec
lis tarafımdan tasviben vekâletlere havalesinin 
vâki olduğu aihetle Meolisimizi bu vaziyetten 
kurtarmak için (Âza tarafından temenni mahi
yetinde verilen takrirler, Makamı Riyasetçe doğ
rudan doğruya vekâleti laidesine gönderilir. Ve
kâletler, ahkâmı kanuna ımuhalif olan tatkrirleri 
keenlemyekûn addederler) suretinde Mzamna-
mei Dahilîye bir madde ilâvesi talebinden iba
rettir. : 

Encümenimiz bervecbiati esbab dolayısiyle 
teklif edilen maddei ıkanunıiyenin ve hassıaten te
menni takrirlerinin lüzumsuzluğuna ikaani ol
muştur. 

1. Niza/mnamei Dahilimizde Meclis âzası ta
rafından temenni takrirleri verilebileceğine dair 
bir ıkayıt ve sarahat mevcut değildir. 

2. Sahibi teklifin de 'esbabı mucibe mazba
tasında zikredildiği veçhile, bu gibi takrirler 
Meclisin kıymettar zamanını ifna edegelen bifai
de bir teamüldür. 

3. îera ve teşri kudret ve salâhiyetini haiz 
bulunan azayı kiram taraflarından verilen tak
rirlere, «temenni» vasfını izafe eylemek doğru 

lir. 
4. İşbu takrirlerin (Muhalifi kanun) ahkâ

mı ihtiva 'edebileceği ve Meclisin de bazan bu 

kabîl takrirleri tasviben vekâletlere havale eyle
miş bulunması yolunda esbabı mueibede serd edi
len mütalâat encüımenimizce gayrivârit telâkki 
edilmektedir. 

5. Âza tarafından verilen takrirlerin nrava-
fılkı kanun olup olmadığının mutlak biır surette 
takdirini vekâletlere bırakan maddenin son fık
rası encümenimiz tarafından şayanı kabul gö
rülmemektedir. 

Binaenaleyh Meclis âzası için her zaman ve 
her vesile ile kabili istimal sual ve istizah hak 
ve salâhiyetleri mevcut iken mahzurları berveçjhi-
balâ tadadedilen temenni takrirlerinin kabulüne 
cevaz görülememekle beraber şimdiye kadar bi-
faide bir teamül şeklinde devam eden muamele
ye dahi badema bir nihayet verilmesi hususuna 
Heyeti Umumiyenin karar itasını temenni eyle
mek encüımenimizce tahtı karara alınmakla He
yeti Umuımıiyeye arz olunur. 
Nizamnamei Dahilî Encümeni 

Reisi namına Mazbata Muharriri 
Denizli Denizli 

Haydar Rüşdü Haydar Rüşdü 
Kâtip Âza 

Kütahya Karahisarı Şarki 
Ragıp İsmail Hakkı 

Âza Âza 
Antalya Karesi 

Ahmed Saki Haydar Âdil 
Âza 

Bozok 
Ahmed Hamdi 

RECEB B. (Kütahya) — Efendim. Sahibi 
teklif bendenizim ve bendenizi bu teklife sevk 
eden esbabı Heyeti Celilenize arz edeceğim. Ru-
fekayı muhtereme derhatır buyururlar ki; zan
nederim Meclisin ikinci veya üçüncü içtimamda 
olmak üzere, bu yeni Meclis ilk defa olarak bir 
temenni takririnin okunmasına şahidoldu. Ben
deniz bundan evvelki Mecliste bu takrirlerin 
cereyanı muamelesine vâkıf bir arkadaşınız sı-
fatiyle bu takrirler yüzünden Meclisin kıymetli 
zamanlarının heder olduğunu, binaenaleyh Ni
zamnamei Dahilîde esasen yeri olmıyan bu ma
hiyetteki takrirlerin âza tarafından verilmesini 
veyahut verilecek olursa bunun behemehal - ni
zamnamede yeri gösterilmediği için - muntazam 
ve mazbut bir usule tevfikan muamele görmesi 
lüzumunu Heyeti Celilenize teklif etmiştim. Kür-
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süden indiğim esnada bu teklifim reye konmak 
üzere behemehal şekli mahsusuna tevfikan bir 
takrir verilmesi rufekayı kiram tarafından ifade 
buyuruldu. Bendeniz de buna temayül ederek 
bir takrir takdim ettim ve encümenlere giti. 
Bugün encümenlerden avdet etmiş ve mevkii 
müzakereye vaz'edilmiş bulunuyor. 

Efendim, Nizamnamei Dahili Encümeninin 
istinadettiğini esbabı mucibenin neticede verdiği 
hüküm eğer Heyeti. Celilece muvafık görülürse 
bendeniz için gayet kıymetli ve ehemmiyetli, 
muta bir tekliftir. Yani Nizamnamei Dahilîmiz
de azayı kiram tarafından verilecek üç nevi tak
rir ve tekliften bahsediliyor. Bunlardan birin
cisi: Malûm olan şekilde teklifi kanunidir; 
İkincisi: Sual takriridir. Üçüncüsü: İztizah 
takriridir. Fakat bu nizamname bizim Meclisi
mizden başka mahiyette bulunan bir Meclisin 
usulü müzakeresine mütaallik olduğundan bu üç 
şekilden başka şu veya bu mahiyette bir takrir 
verileceği nizamnamede mündemiç bulunmuyor. 
Bu nizamnamenin sükûtu muvacehesinde Heyeti 
Celileye selef olan birinci Mecliste de dört sene
ye yakın bir müddette ismi nizamnameye geçme
mekle- beraber ağızlarda temenni mahiyetinde 
bir şekli müracaat ve kuvvetli bir teamül mev
cuttu. Bu Meclis geldiği zaman - derhatır bu
yurursunuz - bu mahiyette epeyce takrirleri ve
kâleti aidesine havale ettik. Eğer Meclisi Âli 
Nizamnamei Dahilî Encümeninin «Temenni 
mahiyetinde bir şey vermeye lüzum yoktur» şek
lindeki teklifini tercih ve ihtiyar buyurup da 
bendenizin şekli teklifinin kablüne lüzum ol
madığına karar verirse bendeniz buna daha kuv
vetle muvafakat ederim. Çünkü; hakikaten sa-
hai işgalimizdeki işleri nizamnamenin bize ver
diği üç şekilde tatbk etmekle vazifemizi ifa et
mek hak ve salâhiyeti zaten vardır, fakat diğer 
taraftan da arz ettiğim teamül vardır ve bu te
amül yürümüş, gitmiştir. Nizamnamei Dahilî 
Encümeni mütalâatı meyanmda neticei hüküm 
ve kararını şu noktalara istinadettiriyor. Birin
cisi «Melis âzası tarafından, böyle bir mahi
yette temenni takriri verileceğine dair Nizamna
mei Dahilî de kayıt yoktur, binaenaleyh buna 
lüzum yoktur» diyor. Buna bendeniz de taraf
tarım ve bu noksanı ikmâlendir ki şu teklifi arz 
ettim. İkincisi «sahibi teklifin esbabı mueibe-
slnde işaret ettiği veçhile bu gibi takrirler Mecli
sin kıymetli zamanlarını ifna edeğelen bifaide bir 

teamüldür» diyor. Bendeniz de o fikirdeyim. 
Nitekim takririmi de bu esbaba ibtina ettirdim. 
Üçüncüsüde «İcra ve teşri kudret ve salâhiyetini 
haiz olan bir Mecliste azayı kiram tarafından 
verilen takrirlere (temenni) vasfını izafe etmek 
doğru değildir» diyor. Bu vasfı bizzat bendeniz 
vermiş değilim, dört seneden beri burada kul
lanılmış ve söylenmiş bir kelimenin kâğıt üze
rine .geçmiş bir şeklidir. Heyeti Celile kabul 
ederse bir şekli nizami alacaktır, ıkaıbul etmi-
yeceık olursa hiçbir mâna ifade etmiyen şekil
de kalacaktır ve bîmâna telâkki edilecektir. 
Dördüncü de : «İşbu takrirlerin muhalifi ka
nun ahkâmı ihtiva 'edebileceği...» Bilhassa bu 
nokta mühimdir ve bunu muayyen bir usule 
rapt için bir teklif serd etmek doğru değildir. 
En mühim sebep bu maddede mündemiçtir. Ni-
zamnaımei Dahilî Encümeni buyuruyor ki : (İş
bu takrirlerin «muhalifi kanun» ahkâmı ihtiva 
edebileceği ve meclisin de bazan bu kabîl tak
rirleri tas viben vekâletlere havale eylemiş bu
lunması yolunda esbabı mucibede serd edilen 
mütalâat encümeni bizce gayrivârit telâkki 
edilmektedir.) Yani bendenizin esbabı muci-
bemde serd edilen mütalâat encümenimizce 
gayrivârit görülmüştür. Efendiler! Bu varittir 
ve yalnız; vâridolmakla ıkalmaz; fiilen vâkıdır. 
Buna ait Meclisin zabıtlarından bir misal de çı
karabilirim. Bunu teyit sadedinde şimdi müra
caat ettiğim zabıtlarda - ki neticei tetkikattan 
aldığım bir noktayı Heyeti Oelilenize arz ede
yim - vesaiti nakliyenin damgalanması için köy
lülerin muayyen bir mesafe dâhilinde merıke-
ze gelmelerini nâtık bir kanun vardır. Köylü
ler hayvanlarını damgalatmak için merkeze gel
meye mecburdurlar, muayyen bir mesafe dâhi
linde. Eski Meclisteki muhterem azadan Anka
ra Mebusu Mustafa Efendi Hazretleri bunun 
aksine bir temenni takriri vermişlerdir ve bu 
takrirde demişlerdir ki ; köylülerin hayvanları 
mahallerinde damgalansın ve bu takriri Meclisi 
Âli tasvibetmiş ve aidolduğu vekâlete gönder
miştir. Vekâlet kanuna bakmıştır, Meclisin tas-
viben gönderdiği bu takrir kanunun ahkâmına 
tearuz etmektedir. Vekil gelmiştir ve Meclise 
demiştir ki; kanunlar mutadır, ben onları tat
bik ve mucibince âmel etmeye mecburum. Hal
buki siz bana şu zatı muhteremin bir takririni 
tasvibe dip göndermişsiniz, illâ tatbik edin di
ye; ben bu karara mu tabaiyet edeyim? Yoksa 
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işamilen muta kanunun ahkâmına mı tervfik ha
reket edeyim? Meclis bu iki teklif karşısında 
mütehayyir kalmıştır ve tercihan yeni bir ka-
Tiar vermeye mecbur olmuştur, bu gibi şeyler 
tekerrür edebilir. 

Efendiler. Azayı kiramdan her hangi bir za
tı muhterem kendisine muvafık gördüğü bir 
(hareketi fiilen tatbik ettirmeyi arzu ederse ale
lûsul teklifi kanuni yapar ve kesbi kanuniye* 
ettirir ve ondan sonra tatbik edilir. Ondan 
Igayrı bir şekilde temenni mahiyetinde bir tak
rir verilir ve Meclis de zuhulen - ki olmuştur -
bu takriri tasvibederek vekâleti aidesine gönde
rirse Meclisin vaziyeti hukulkıyesi gayet muğ-
dâık bir hal almış olur. Buna imkân ve mahal 
vermemek için bir usul veririz. Nizamnamei 
Dahilî Encümeninin buyurduğu gibi - ki tama
men iltihak ediyorum - hiç kimse temenni tak
riri vermez, meseleyi vekâleti aidesine hususi 
.mektuplarla arz eder, o da kanuna muvafık ise 
«usulüne tevfikan yapar, muvafık değilse tabiî 
yapaımaz. Yok «biz alıştık, dört senedir bu 
Mecliste temenni takrirleri verilmiştir, yine 
(vereceğiz» denilirse o vakit Nizamnajmei Dahi
lî Encümeninin teklifi, ya kabul olunur veya 
'olunmaz. Bendeniz mütalâmm doğru, yanlış ol
duğu iddiasında musir değilim. Neticei müzake-
«ratta şekli katisi taayyün eder ve o şekil kabul 
buyurulur. 

'Sonra Efendim; beşinci maddesinde «âza ta
rafından verilen takrirlerin muvafıkı kanun 
olup olmadığının mutlak bir surette takdirini 
vekâletlere bırakan maddenin son fıkrası encü-
ımenimiz tarafından şayanı kabul görülmekte
dir.» Bu da teklifi âcizanemde Tnünderiç bir 
•tekliftir. Teklifimi belki arkadaşlar unutmuş
larıdır. Bir daha hatırlatayım. Diyorum ki, eğer 
bu teamül mucibince bu temenni takrirleri ve
rilmekte devam edecekse bu temenni takrirleri
nin Meclise okunması ve Meclisin haberdar ol
ması ve Meclisçe tasvibedilmesi şekline ihtiyaç 
kalmaksızın «doğrudan doğruya Reis tarafın
dan» azayı muhteremeden falan zat tarafından 
ıgönderilen takrir takdim kılındı diye yalnız o 
zatın takririni aidolduğu makama gönderir, ve-
jkili mesul de o takrir kanuna muvafık ise an-
eak icrası yoluna sülük eder, kanuna muvafık 
değilse birşey yapmaya meebur değildir. Ben
deniz bu fikrim doğrudur demiyorum. Buna bir 
şekil bulmak, mutlaka bunu bir usulü salime 

raptetmek lâzıımgelir. Onun için teklifim Ni
zamnamei Dahilî Encümenine gitmişti. Şimdi 
encümen hiçbir şekil teklif etmiyor, katiyen bu
nu reddediyor. Buna da bendeniz iltihak ediyo-
ruım. Mazbatayı kabul edip de temenni takriri 
vermeyi sureti katiyede reddetmediğiniz tak
dirde o vakit teklifimin mevkii müzakereye ko
nulması lâzımgelir ve bunu Heyeti Aliyeden ri
ca ederim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efen
dim. Receb Beyefendi teklifi kanunilerinde 
«Azayı Mumtereme tarafından verilen takrir
ler; Mecliste okunmaksızm, doğrudan doğruya 
makamı Riyasetçe aidolduğu vekâlete havale 
edilsin. Şayet o temenni takriri kanuna muha
lif ise vekâlete havale edilmesine mahal yok
tur. Binaenaleyh buna dair Nizamnamei Dahi
lîmize madde ilâve olunsun» diye teklif etmiş, 
Nizamnamei Dahilî Encümeni de Receb Beye
fendinin esbabı mucibesini burada izah ettikleri 
(veçhile Nizamnamei Dahilîmizde sual ve istizah 
hakları mevcuttur. Böyle bir hak mevcut iken 
faydayı müntacolmıyan temenni takrirleri ile 
Meclisin vakti izaa edilmesin diyor ve Receb 
Beyefendinin tekliflerini tekiden mazbata yapı
yor. Evet Nizamnamei Dahilîde azanın sual, is
tizah hakları vardır. Fakat her takrir vermek 
istiyen arkadaşımızın behemehal onu bir sual 
ve istizah şekline koyması da muvafık değildir. 
Recıeb Beyefendi böyle muhalifi kanun olan 
'bir takririn aidolduğu vekâlete Meclisi Âliee 
havale edilmesi yüzünden o vekâletin mâruz 
kaldığı veya kalacağı müşkilâttan bahsettiler. 
Bendeniz de bir şey arz edeyim. 

Geçen devrede bizzat dairei intihabiyemde 
tatbik edilmişti. Halk feryadediyor, diyor ki, 
Harbi Umumide zahire nakleden nakillere müd-
dehar memurlarının suiistimali yüzünden külli
yetli borç kaydedilmiştir. Bugün aradan dört 
sene geçtiği halde bugün meselâ zahirenin ya
rımı elli kuruş iken o günkü raiç olan beşyüz 
kuruştan tahsile kıyam ediyorlar. Bundan do
layı bizim bütün emvalimizi hacze teşebbüs et
tiler. Biz Hükümetten iaşe bedeli; mubayaa be
deli, zahire nakliye bedeli olarak üç kalem pa
ra istiyoruz. Hükümet de bizden birtakım muh-
telislerin eline geçirmiş olduğu zahair bedelini 
talebediyor. Biz bunu vermeyiz demiyoruz. Hü
kümet hesap görsün, bizim üç kalem matlubu
muza mukabil bir kalem borcumuzla yine fazla 
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borçlu çıkarsak derhal verelim. Matlubumuz 
varsa Hükümet de bize versin; eğer fazla ka
lırsa yani matlubumuz varsa bunu da bedel ola
rak veya harman zamanı ayniyat olarak vere
lim dediler. Bendeniz «o vakit bunu bir takrir
le Meclisi Âliye anz ettim, Meclisi Âli bu ha
kikate muttali olur olmaz derhal emir verdi; 
Evet halkın arzusu veçhile Hükümet hesabını 
görsün, ahali eğer bu üç kalem alacağına mu-
kalbil yine borçlu çıkarsa bedelen değil, aynen 
alınsın diye karar verdi. Şimdi bu takrir lü
zumsuz mu idi? 

RAGIP B. (<KütaJhya) — Çok lüzumsuz 
oldu, bu istizah mevzuu, o, ayrı. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla) — Be
yefendi! İstizaha zaman yok. Birtakım asker 
'ailesi zevci vatanı müdafaa ederken beride 
Hü/kfülmıet onların canını, malını almıştı. Biz ide 
ıburada istizah falan yaparsak o istizahın za
manı gelinceye kadar vakit geçecekti. Çünkü 
göle su gelinceye kadar kurbanın gözü patlar. 
(O, 000 sadalar, (handeler) İkinci bir misal; 
Yo&gad da teşekkül eden Divanı Harb bir genç 
ihtiyat 'zabitini idama mahkûm ediyor, o genç 
bize yalvararalk diyor ki, 24 saat zarfında im
dadıma yetişımiyeeek olursanız 25 senelik ha
yatıma hatemıe veriliyor diyor. Biz bunu Mec
lisi Âliye arız ediyoruz, Meclisi Âli derhal 
hükmün ref'iyle .evrakın ciheti adliyeye tev
diine karar verdi. Bu da mı istizah zemini idi 
Ragıp Beyefendi? 

RAG-IB B. (Kütahya) — Bu da lüzumsuz 
idi, anket mevzuu idi. 

SÜLEYMAN ISIRRI B. (Devamla) — O 
adam öldükten sonra... Efendim Nizamnamem 
Dahilîden bahsediliyor. Efendiler! Biz İstanbul 
Meclisi Mebuisam değiliz. Bu nizamname o 
Meclisin nizamnamesidir. O nizamnamenin bu 
Mecliste bâzı mevaddmm tavzih olunduğuna 
dair Meclisimiz daha bugün birkaç takrir mü
zakere etmiştir. Belki birkaç maddesi de daha 
müzakere edilecektir. Binaenaleyh madem fcıi, 
burası müstemir bir Meclistir Halk Meclisidir. 
Halk şikâyetini bana ismıa ettirip ben de Mec
lisi Âliyi haberdar etmezsem o halk şikâyetini 
(kime dirilettirec ektir ? Alelusul bir takrir ver
dim, ıbu takrir de vekâleti aidesdme gidecek 
olursa bu da kırtasiyecilikten başka birşey 
^Legaldir. Receb Beyefendinin takrirleri doğ

rudur. Yalnız hilafı kanun teklif vekâlete gön
deriliyor, infaz ediliyor diyor. Efendiler! Ve
kâlet tabiî onu infaz etmeye hiçjbir zaman mec
bur değildir. Binaenaleyh Receb Beyefendinin 
tekliflerime bir şekli mâkul verilerek böyle 
halkın şikâyetlerine Meclisin multtali olması 
daha muvafıktır. Meselâ bendeniz mühiîım bir 
takrir veririm. Makamı Riyaset bunu vekâleti 
aidesine havale eder, vekilin onu infaız edip 
ötmediğini anladıktan sonra o vakit Meclisi 
Âliye «Efendiler, falan zaman şöyle bir 'tak
rir verdim, buna hakikaten Meclisi Âli de mut
tali olmuş iken el'an vekâleti aidesi infaz et-
ımemiş» dersem elbette bunun daha başka te-
ısıiri olur ve ıhallk da Meclis kendilerinin umu
ru üzerine murakılbolduğuna arzukeştir. Bina
enaleyh beyefendimin takririnin şimdi müza
keresi esnasında salim bir şekle iraaını veyahut 
buna dair bıir maddenin yeniden kanuna ilâve 
olunmak üzere encümene iadesini bendeniz tek
lif ediyorum. 

FERİDUN FİKRİ B. (Densiım) — Efendi
ler bendeniz Nizamnamei Dahilî Encümeninin 
.mazbatasında serd öttiği noktai nazarları va
rit görmediğim ıgibi, fikirlerine de 'iştirak et
miyorum. 

Meclisi Âlinizin sual ve istizah .hakkında 
Nizamnamei Dalhilîıde Meclisi Möbusana mah
sus olan 1393 t e tanzim edilmiş olan Nizam
namei Dahilîde muiharer usul, başka Nizamna
mei Damilî tanzim edilmemiş olduğundan do
layı almış ve tatbik 'ötmiştir. Belki bu usul de 
tahvil edilir. Mamafih bâzı huısusat vardır kıi 
ine bir istizaha mevzu teşkil .edebilir. Ve ne de 
suale mevzu teşkil edebilir. Fakat mebus onu 
hususi ibir «müracaatla yapmak istemez Meclisi 
Âlinin kayıtlarımda o temenninin bulunmasını 
arzu eder. Herşjey suale mevzu teşkil edemez. 
Sonra efendiler! Geçenlerde ihtiyat zabitleri
nin mahalli tahsillerinde tercihan memuriyet 
itasına dair İbir temenni takriri -vermişltim. 
Bunda sualle mevzu göremedim. Mahiyeti ka
nuniye de göremedim. İstizah suretinde olma
sında da bir dilet göremedim. Fakat bunun hu
susi surette olmasını da muvafık görmedim. 
Ara yerde temenni takriri şeklinde sabık Mec
lisi Âli tarafından vüeuda getirilmiş bir usul
den ben de istifade ettim ve Başvekâleti celi-
le; o takririme lâznm.gelen cevabı tahkik ve 
tetkik ettikten sıoınra vermiştir. Şimdi ben bu 
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cevap üzerine ıbir sual yapabilirim. İcaıbeder- | 
se bir «teklifi kanunide bulunurum. Temenni I 
takririmin faidei umumiycsi vardır. Faide' I 
umumiyesi olduğundan dolayı temenni keli
mesi muvafık mıdır değil imidir? Muhterem Se- I 
yıd Beyefendi burada olmuş 'olsaydı ıstılahta I 
bilmcim ve lâzım değildir diye söylerdi. İsmi I 
temenni takrıiri olmuştur. Ne olursa olsun 
Falkat bunun için başka bir isim veya şek:1 I 
bulunalbilir. Meclisi Âlide okunmadan faka,-' 
kayda geçirildikten sonra mebusların takrir'* 
Yenmeye ve bir muameleyi kâğıt üzerine- tes- I 
ıbit öttir'mleye halkları ^olmalıdır ve bu haklaırı 
mahfuz tutulmalıdır-. Ve bu usul de devamı et
melidir. Yalnız bendeniz Reçel) Beyefendimin 
mütalâasını muvafık görürüm. Receb Bey bu
yurdular ki, âza tarafından verilen temenri" 
takrirleri Riyasetçe doğrudan doğruya vekâ
leti aidesine gönderilir. Vekâletler kanun ahkâ
mıma muhalif olanları keembmyckûn adde
debilir. Fakat bir vaziyet hâsıl olabilir ki 
Meclisi Âliyi bir meseleyi -müzakereye mâruz 
bırakabilir. O zaımaın is değişir ve ondan dola- I 
yi bu iş bir ıkanıunla takarrür etti diye Meclisi I 
Âliye karşı ıbir mütalâa serd edilemez. Fakat 
Meclisi Âlinizden bir takrir üzerine .kav.anine I 
mugayir olaralk ıbir kararı ımahsuısun, ıbir hük- I 
mü mahsusun sudur etmemesi temenni olunur, I 
arzu olunur. Fakat sâdır olursa muta olur. 
Çünkü o madde üzerinde o vaziyette Ibir kanun 
hükmünü taızaımımun eder. Bütün kuvayı ka- I 
nuniyenin masdarı Heyeti Oelilenizdir. Bina
enaleyh efendiler. Receb Beyefendinin tafcri- I 
rindeiki «âza tarafından temenni mahiyetimde I 
verilen takrir hakkında» fıkrasındaki «esas I 
masuniyeti tazammum» eder şeklinde bir mad
de tanzim edilmek üzere bu (mazbatamın Nizam- I 
namei Dahilî Encümenime iadesini istirhamı I 
ederıilm. 

REİS — Efendim müzakeremin kifayetine I 
dair takrir vardır. (Müzakere kâfi s esile ri). 

RAGIB B. (Kütahya) — Encümen müta
lâasını denmıeyan etmemiştir. Arzu letmiyorlar-
sa encümen söylemez. I 

Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Efendim en
cümenden bir zat söylemeden olmaz ki. 

REİS — Efendim Ordu Mebusu Faik Be
yin, müzakeremin kifayetine dair takriri var- [ 
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dır. Heyeti Celile Encümenin söylemesini arzu 
ederlerse müzalkereyi kâfi görmezler. 

Riyaseti Oelileye 
Müzakere kâfidir. 
Nizamnamei Dahilînin tatbik ve muhafazası 

liyaseti Celileye aittir. Encümen mazbatasının 
eye vaz'mı teklif ederim. 

Ordu 
Faik 

REİS — Efendim takriri reyi âlilerine vaz'-
diyorum. Müzakertayi kâfi görenler lütfen el

lerini (kaldırsın. Aksini reye v az'edeceğim. Mü
zakereyi kâfi gönrniyenıler lütfen ellerini kal
dırsın. Kâfi görüllmeımiştir. 

RAGIP B. (Kütalhya) — Efendim muhte-
'om arkadaşımız Recdb Beyefendi kendisi dahi 
*.zah buyurdukları veçhile dört seneden beri 
teamül şeklini alan temenni tahrirlerinin bir-
p k mahzurları görüldüğünden dolayı bu tek
lifin aleyhinde boyanı mütalâa etmişti ve ken
disimden teklifi ıkanıuni istedikleri için ayrı cel
sede bir teklifi kanuni yaparak Makamı Riya
sete vermiş ve Makamı Riyasetten de encüme
ne verilmişti. Esasen tdklifi kanuninin sebebi 
vuruldu, temenni takrirlerinin dört seneden be
ri mahsurlu neticeleri görüldüğünden dolayı 
encümen bu talkrir münasebetiyle ariz ve aımik 
meseleyi ımüzakere etmiştir. Bir kere rüfeka-
yı kiram tarafından temenni mahiyetinde ve
rilen takrirler iki şekilde vekâletlere havale 
edilir. Birisi doğrudan doğruya Meclisi Âli ha
berdar edilmek suretiyle olur. Meaelâ: «Falan 
köprünün tamirini temenni ederim, İşbu takri
rimin Nafıa Vekâletine havale edilmesini rica 
ederim» şeklinde ıbir takrir verilir. Bu takrir 
Me-clisi Âliyi haberdar etmek suretiyle Ma
kamı Riyaset tarafından Nafıa Vekâletine ha-
vtale -edilirdi. İkincisi ise çirkin bir netice ve
riyordu ve az vâki olmuştur. Çirkin netice ver
ilmiştir. O da Heyeti Umumiye taıs'vibettikten 
sonra vekâleti aidesine havale etmek suretin-
dedir. Her iki surette ide Meclisi Âli müşkül 
mevkide kalıyordu. Evvelâ Meclisi Âlide ken
disine kanaat bahşjolacafc derecede müzaP&ere 
cereyan etmediği ve Meclis tenevvür etmediği 
için o takrir Meclisin muhassalai efkâr ve ka
naati değildir. Saniyen tasviben giden takrir
ler ise, aidlolduğu encümene gidip ariz ve aımik 
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müzakere edildikten sonra, Meclise gelerek 
Mecliaton tasvılben gitmediğinden taharjj'dl edeıa 
hissiyat üzerine hemen el kalkımak suretiyle 
tasviben giltmiştir demicMe Meclisi Âli müşkül 
bir mevkide katlıyor ve çok defa kanuna te
aruz etlmelkle beralber ıçıok defa da kabiliyeti 
icraiyesi olımuyor. Meselâ falan köprü yapılmış 
dendiği zaman e köprü ya turuku umumiycden 
jlmıyor veyahut Nafıa Vekâletinin inşa etıtire-
ceği köprülerden değildir veyahut köprünün 
yapılması için Nafıa Vekâletinin bütçesinde 
tahsis ait ydktur. Nafıa Vekâleti veya her haıngıi 
bir vekâlet ise bu gibi takrirleri tetkük ciciği 
vakit 'muhalifi kanun gördüğünden taıtiV:ıkme 
lüzum görmüyor vee bundan dolayı Meclisi 
Âlinin gerek tasviben ve gerek haberdar olmak 
sureıtiyle vekâletlere gönderdiği takrirlerin 
hiçbir ikuvvei toy'diyesü olmadığı için müjkcd 
bir mevkide kalıyor. Halbuki efendiler! Me -
liısi Âli herhangi bir meseleden dolayı istediği 
anda, saatte değil yirımi dört dakika zarfında 
bile kanar iitasma salâıhiyatdardır. Meselâ diye
lim ki, şöyle bir imesele hâdisolmuştur. Çek 
•mühim ve müstaceldir ve bu mescıle üzerinde 
uımumi müzakere açılsın ve bundan Hükümete 
bir veçhe tâyin olumsun. Bunu her âzıa, ıtökY 
etmek salâhiyetimi, sual veya istizah etme!1" 
hakkını haizdir. Arkadaşım Süleyman Sırrı 
Beyin beyan ettiği şeyler temenni şeyleri de
ğildir. Yalnız hata 'olmuştur. Prık büyük bi 
halta yapılmıştır. Meclisi Âli, Hüküm etten te
menni eitmez, emreder efendiler. Binaenaleyh 
intizam şeklini temenni yapmıştır. Onun iç ir 
mevzuunu temenni mahiyetinde yani MırelİP' 
iltica etıbirmek suretiyle yapmıştır, ve Meclisi 
Âli salâhiyetini kemali emniyet ve kuvvetle 
her an ve her dakika istimal edebilir. Bu (kuv
vet kendisinde mahfuzdur, mevcuttur. Yalm1;7 

teımanni talkrİTİerd Meclisin hayısiıyeıtini ıdahi 
ımuhildir. Sonra neiticede ise hiçbir şey tebel
lür ftımiyor. Herhangi Ibir arkiadaşıımızın bi 
işi takibetmesi ile Meclisi Âliden resmî takri 
/ rilir.rainin vekâlet nazarında hiçbir fark1 

y rktur. Yalnız bir fark vardır ki : O da Mec
lisi Âdinin tasvibi olduğu halde yapılamama".1 

diğeri de Meclisi Âlinin hiçbir malûmatı eli "ma
diği halde şalhısi bir teşeıbbüate yapılan işler
dir. 

Bu no/fetaıi nazardan encümen mazbataısın:* 
bu suretle yapmıştır. 

ŞÜKRÜ B. ('Bolu) — Ona kıymet verece
ğiz. 

RAGIP B. (Devamla) — Ben nclktai nazarı
mı izah eltltim. Azayı kiramın temenni takriri 
verilmediği' takdirde bile herhangi bir sebep 
ve surette olursa hakiki mahfuz olur. Her an, 
her saat her dalkika salahiyetlimi istimal ede
bilir. Kanun teklif eder, anket yapar, istizah 
yapar, umumi müzakere açar ve Meclisıten bir 
kanar istisal eder. Fakaıt temenni takrirleri, 
Meclisin doğrudan doğruya haysiyetiyle oy-
namafk meselesidir. Dört seneden beri hâsıl olan 
tecrübe bunu göstermiştir. (Meclise aittir te-
ımenni sesleri). Binaenaleyh buna encümen" ta
raftar olmamıştır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Meclisi 
Âli azasının temennisi Meclisi Âlidendir. Te-
ımennisi vekâleti aidesine emretmek içindir. 

' (Bravo, doğru sesleri) 
Velkâ'lete emıredilmesini 'temenni eder. Son

ra Meclisten, temenniyi mucip emirler havale 
edilmezse her vekil on suale mâruz kalır. 

ABDULLAH B. (Trabzon) — Meclisin şere
fini muhil hiçbir şey yoktur. Süleyman Sırrı 
Beyin buyurdukları gibi temennim Meclisi Âli
ye karşıdır. Başka bir yere 'karşı 'değildir. Tas
hih edilmelidir. 

RAGIB B. (Kütahya) — Şimdiye 'kadar vâ-
ridolan ve isminden de anlaşılacağı veçhile 
Meclisi Âliden «İşbu temenni takriri Dahiliye 
Vekâletine havale edilmiştir»' şeklinde gider. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — îş ona mâkul bir şe
kil vermektir. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Temenni tak
rirlerinin aleyhinde bulunan arkadaşlarımız tak
rir vermek usulünden ziyade temennli kelim.ek
sinin sinirlerine dokunduğu anlaişılıyor. Âmir ve 
memur vaziyetinde bulunmaktan ziyade simdi-
w kadar yapılan «ev Hpy^ti Oelilemin vf-'illenl 
^faitüyle ifayı vazife eden Heyeti Vekileye ve-
vahut onun efrada dan birisine temenni mahi-
^pitinde 'bir taTH'r h-ıva^e etmenin neHVetlle ta
mamen kabili teklif bir hareket olduğunu ve 
bunun 'başka hiçbir mânayı ifade eltmiediğimi 

I zannederim. (Bravo, doğru sesleri) Heyeti Oe-
1';'1e takdir buyurur ki, .mutlak olaraik âmir va-

I -'velinde bulunan kimseler nezaketen; memur-
| larına yazdıkları tahriratlarını temenni ile ne-
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tıilcelendirirler. Heyeti Celileyi bu hareketin
den dolayı tahtie değil tebrik, etmek lâzım oldu
ğu kanaatindeyim (Bravo, doğru sesleri) temen
ni takrirlerinde zaman zîamıan mazarrat veya
hut müşkülât husule geldiği söyleniyor. Acaba 
arkadaşıma hatırlatabilir miyim ki, 'kamun ima-
hiyetinde veyahut kanun olarak çıkarılmış bâ
zı şeyler tatbik edilememiş ve edilemediğinden 
dolayı Meclisi Âlıi haysiyet ve şerefinden kayıp 
mı etmiştir 1 Efendiler. Zaiman gelmiştir ki, si:1-
zin her an muntazaman 'maaşlarını vermeyi ka
bul ettiğiniz memurların maaşlarını üç ayda 
bir verebilmek suretiyle kanun ahkâmının ta
mamen tatbik edilmediği zaman olmuştur. Bun
dan dolayı Hükümet ve Meclis şerefinden zayi 
mi etmiştir 1 Kaldı ki, kanun değil temenni ma
hiyetinde olan bir işeyin tatbikatında, üıenasınd? 
müşkülât talhad'düs ederse niçin bundan şerefli
ne bir nakısa arız olsun ? 

RAGIB B. (Kütahya) — Teklifiniz yanlış
tır. Encümenin nofktai nazarı böyle değildir 
Meclisli Âli gayrikanunî bir şey teklif etmez. 

Dr. MAZHAR B. (Devamla) — Meclisi-
hayatında daima görülen şekillerdendir iki: Ek 
seriyetin kararı mutlaka hakikat değildir. E ıv 

ıseriyet kararı olduğundan dolayı mutadır. Br 
sene hakikat diye hakkında ekseriyet kararı vo-
rilen bilir şey gelecek sene hakikat olarak te
celli etmez, gelecek «ene hakikat olmadığı tp-
z'a'hür edebilir. O zaman o kanun tashih edil^ 
veya lâğvedilir. Fakat bundan dolayı Mec
lis; kendi 'şerefinden hiçbir' şey kaybetmiş o1-
maz. İçtimaiiyatta her gün tesadüf ddilen hv 
gibii harekâtın faydalı olan kısmından insiraf 
nazar etmek doğru değildir. Böyle telâkki ed' 
lemez. 'Hiç süphesizkir ki, temenni takrir le^ 
ile Meclisi Âliyi meşgul ettiğine zahip ve bur-
dan dolayı temenni takrirlerinden Meclisi vaz
geçirmek istiyen arkadaşlar, temenni takrir İP--
ri yerine sual ve istizah takrirleri verileceğin
den Meclisin bu sual ve istihzahlar'la daha zi
yade ımeşgul olacağını kabul etmekten çekin-
mez'ler. Heyeti Vekile azaları münferiden ve 
müctemian sual ve istiızalh karşısında bulunur
larsa Hükümetin kuvvet ve tesanüdü noktan 
nazarından bu daha mı muvafık netayiç tev-
lade'deır'? Bendeniz bu noktai n'azardan 'dahi mu
vafık bir netice tezahür edeceğine Ikaani deği
lim. Daima ve ber zaman şikâyet edilen ve 

zaman zaman iyi noktaları olduğundan dolayı 
reddedilemiyem. birçok şeyler vardır. Birçok 
müntahiplerimizden aldığımız şeylerle vekâlet
lere ımüracat ediyoruz. Bununla vekâletleri da
hi meşgul ettiğimiiz anlaşılıyor.. Vekâletleri her 
an meşgul etmek bütün bütüne de fuzuli bir ha
reket olmadığı ve nihayet /memleketimizde bü
tün idare usulleri de tamamiyle halikın irade ve 
arzusuna ve ihtiyaç atına muvafık surette cere
yan ettiğine nazaran bugün onu hususi bilir su
rette de kabul ile oraya kusurları koymak ve 
kabul etmekle, beraber Hükümet nezdlnde me
busların ihtiyacatı âmmeye taallûk eden işlerin 
takibini kabul eylemişken dana 'mühim, daha 
âm ve şâmil bir şekilde olan ve niih-ayet bütün 
Meclis ve bütün bir memleketi alâkadar ede
cek bir meselede temenni takriri vermeyi ka
bul etmek niçin Meclisimizin haysiyetiyle ka
bili telif olmasın? Kaldı ki yalnız teşriî salâhi
yeti değil, icrai salâhiyeti dahi bulun'an bir . 
Meclisin, elbette bunun fuzuli bir şey oMuğu-
nu kabul etmesi doğru Olmaz, zannederim. 
Bunda belki bir gaye var; belki bir hedef var. 
Meselâ az çok ayrılmakta olan işlere ve tut
makta olduğumuz yola nazaran şu veya bu şe-
kil'de olması bakkmda mütebelllir fikirlere na
zaran, yani Meclisin hâkimiyeti Milliye esasına 
münafi -olarak kalkması lâzıimgeiMiği kanaatin
de bulunduğu şeylere aidolarak bu; arkadaşla-
rumız tarafından ileri sürülmüş bir başlangıçtır. 
Evet! Arkadaşlarımızın bu husustaki hareket
lerini, kendi kanaatlerinin mahsulü olduğun
dan dolayı takdirlerle karşılamaktan başka ya
kılacak bir şey yoktur. 

NİZAMNAME! DAHİLÎ ENCÜMENİ NA
MINA RAGIB B. (Kütahya) — Mütalâanız bu 
derece ince noktalara giderse artık cevaba ha
cet kalmaz. 

Dr. MAZHAR B. (Devamla) — Eğer Mec
lisi Âli, veçhenin temadisine taraftaırsa ve te
menni kamunu da, az çok bunun ufak bir şe
yi ise, bu kanunu muhafaza etmesini ve bu ka
naatin taraftarı olan arkadaşlarımızın kuvvetle 
buna sarılmalarını ve binaenaleyh ufacık mah
zurlar karşısında böyle bir mühim salâihiyeiti, 
mühim bir salâhiyetin istimaline alet olan vası
taya müracaata daha çok riayetkar olmaM^n 
arkdaşalanmdan rica ederim. (Doğru sesleri) 
(Müzakere kâfi sesleri) 
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RAGIP B. (Kütahya) — Efendiler rica ede
rim; arkadaşımız Mazhar Bey, bir noktaya, çok 
ince bir ndktaya temas ettiler. Veçheyi arzu 
etmiyenleTİn fikri o ndktaya doğru bir hareket
se bu fikirleri, efendiler! Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun bu maddesi müzakere edilirken hatır 
ve hayalden bile geçmiyordu. Mesele başka
dır. Bunu veçheye benzetirlerse hakikaten bu 
çdk 'mühimdir. Nazarı dikkati âlimize arz ede
rim. Görüyorsunuz ki, hatip bey bunu veçhe 
maıhiyeitnde telâkki ediyor. Halbuki efendiler 
bu temenni takririnin münderecatına Meclisi 
Âlıi muttali olmuyor. (Oluyor sesleri) Encü
mene gitmiyor. Heyeti Um. ilmiyede ya okunu
yor; yahut oikunmuyor. Okunsa bile o anda 
hâsıl olan (kanaat ve 'hissiyatla münakaşa bile 
edilmeksizin aidolduğu vekâlete gidiyor. Ve
kâlet, bunu veçhe mi telâkki edecektir? Efendi
ler! Bu çok yanlıştır; çok muzırdır. Binaen
aleyh Meclisi Âlinin vakariyle, haysiyetiyle ben 
bunu mütenasip görmüyorum. Katiyen böyle 
yolsuz şeyler.. (Gürültüler) 

REİS — Efendim müzakerenin 'kifayetine 
dâir takrir vardır. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere 'kâfidir. Lâyihanın encümene iade

sini teklif eylerim. 
Bursa 

Osman Nuri* 

RECEB B. (Kütahya) — Lâyiha değil Nî-
zatoımamei Da/hilî Encümeni mazbatası. 

REİS •—• Evvelâ müzakere-nim 'kifayetini re
ye vaz'edeceğim. Müzakereyi 'kâfi görenler lüt
fen el kaldırsın. Aksini reyi âlinize arz e>decc-
ğim. __ Kâfi görmiyenler lütfen el kaldırsın. Mü
zâkere kâfi 'görülmüştür efendim. 

Riyaseti Celileye 
Receb Beyin teklifi dairesinde bir madde 

tanzim edilmek üzere Nizamnamei Dahilî maz
batasının encümene iadesini teklif eldenim. 

5 Kânunusani 1339 
Dersi'm. 

Feridun Fikrî 

Riyaseti Celileye 
Esbabı mucibesini şifahen -arz ettim. Lâyi

hanın Nizamname Encümeni Âli'sine (iadesiyle 
bu hususta lâzımgelen mevaddı _ ıkanuniyenin 

tedviniyle Meclisi Âliye şevki lüzumunu teklif 
eylerim. 

Yozgad 
Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 
Temenni takrirleri teamül halini almıştır. 

Bu takrirler Meclisi Âlinin haiz olduğu icrai 
salâhiyetin istimalinden bir cüzü'dür. Receb 
Beyefendinin teklifleri veçhile bu mesele tet
kik ve bir madde suretinde tedvin ve tertibedil-
mek üzere mazbatanın Nizamnamei Dahilî En
cümenine havalesini teklif eylerim. 

Bolu 
Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Mevcut Nizamnamei Dahilî başka <esasat ve 

ihtıiyaea'ta göre tedvin olunmuş bulunduğun
dan Büyük Millet Mcelis'ımizde daimî ilıtikâfat 
tekevvün etmektedir. Buna kati bir çare olmak 
üzere derhal Meclis âzasından bir encümeni 
im. ah su s intihap ve teşkil veyahut Niza^ına/m ei 
Dalhiilî Encümenince ihtiyaç, ve vaziyeti hazıra-
•mıza göre bir Nizamın ara ei Dahilî vücuda geti
rtilin ekinli, teklif eyleriz. 

î^mir İ^mir 
Malım ud Celâl Mustafa Rahmi 

Rivaseti Celileye 
Esaslı bir nizamname kalnme 'alınıncaya ka

dar temenni takrirleri hakkındaki teaımülün mu
hafazasına 'karar verilmesini teklif ederim. 

Karaıhisarı Şarki 
Ali Süruri 

MAHMUD CELÂL B. (İzmir) — Efendim, 
bendeniz zannediyorum ki... (Kürsüye sesleri) 
Mff^ıa girmek istemiyorum. Çünkü bendenizce 
tâli bir meseledir. Bunu hâlletmiş olsak bile yi
ne ihtilâf devam edecektir. Cünlkü ihtilâf bu lişin 
esasmdadır. Nizamnamei DalhiFımiz sırf teşriî bir 
Meclis için tanzimi edilmiştir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, bidayeti iktisadımdan beri bu ni
zamnameyi tatbik etmesi yüzünden daima böyle 
münakaşalara imânız kalmıştır. Şu halde bunu 
esasından halletmek, lihtiyacatıımıza /göre bir Ni-
zıamnamjei Dahilî vücuda getirmek lâzımdır. Bu 
ititbarla şimdi okunan takririmizi Makamı Riya
sete takdim ettik. Ya Nizamnamei Dahilî Encü
meni ihtiyacımıza göre bir lâyiha! kanuniye ha
zırlar ve Meclisi Âlinize <arz eder veyahut bu-
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nuın içlin Heyeti Uimuımiyeden bir encümeni mah- ı 
(STULS teşkil olunur ve bu meseleler de, sureti kati- I 
yede halledilmiş bulunur. 

REİS — Buyurun Ali Siiruri Efendi, encü
men namına söyliyecek. 

ALÎ SÜRURİ Ef. (ıKarahisarı Şarki) — Ni
zamnamei Dahilî Encümeninin temenna takrirle
rinle aidolan müzakeresinde bullummadım; onun 
için söyLiyeeek değilim. Yalnız Mahmud Celâl 
Beyin takriri hakkında arz edeceğim ve encü
men namına söyliyeceğiım. Mıâhmrad Celâl Beyin 
teklifi pek varit bir tekliftir. Nizaımnaımei Da
hilî Encümeni, bu vücubu daha 'evvel nazarı dik
kate almıştır. Encümeniımizde esaslı bir nizam-
ınaıme tanzimi içtin Gelibolu Mebusu Muhteremi 
Celâl Nuri Beyefendinin de bir teklifleri vardır. 
Encümen bu teklif münâsebetiyle esaslı ve ta-
mamiyle Büyük Millet Meclisinin şekline muva
fık hal ve kıibalde bir nizamname tanzim etmek 
için teşebbüs etti ve bu hususta lâzımgelen esa-
satı müzakere etti. Birkaç türlü tarzı mesai te
emmül .olundu. Bunlardan birisini Nizamn.amei I 
Dahilî Encümendyle Kanunu Esasî Encümeninin 
bil iştirak böyle bir nizamnameyi kileme alması
dır. Bu bir. İkincisi; Noızamnamei Dahilî Encü
meni ile Kanunu Esasî Encümeninden mikttehap, 
meselâ beşer zat ile ayrıca Heyeti Umumiyeden 
intibabolunacak birkaç mütehassıs arkadaşın in-
zımamiyle bir encümen teşkil tarikiyle bir ni
zamname yapmak... Üçüncüsü; Nizamnaımei Da
hilî Eneümeniyle Kanunu Esasî Encümeni işti
rak etmeksizin doğrudan doğruya Heyeti Celile-
den intihab olunacak bir encümeni mahsusr, 
mütehassısîn tarafından tanzimi... Encüme
nimiz bu müzakereyi yaptı. Fakat bir ne
ticeye raptemedi. Bir neticeye raptetseydi 
Heyeti Celilenin tasvibine arz edecekti. Br 
müzakereyi yaptıktan ve daha ziyade mün
feriden imali fikir ettikten sonra içtimai 
âtiyede kararı katîyeye iktiran ettirilmesini 
tensibetti. Fakat ondan sonra encümeniniz 
maalesef nisabı müzakeresini kaybetti. Edir
ne'ye giden heyet meyanmda encümen ar
kadaşlarımızdan üç arkadaş vardı. işte 
o zamandan beri içtima edilmedi ki, bu su
ret bir daha Heyeti Celilenize arz edilebil
sin. Binaenaleyh Mahmud Celâl Beyin tek
lifi encümenin düşündüğü vesaikten birisidir. 
Eğer tasvip buyurursanız bu takriri encümene • 
gönderiniz! Arz ettiğim gibi Encümen, esasen | 

ı bu mesele ile alâkadar bulunuyor. Onun için 
I esaslı bir Ndzamnamei nasıl kaleme alabilece

ğini düşünsün. Heyeti Celilenizin reyine mü
nasip 've muvafık bir surette buraya gelsin! 
(Muvafık sesleri.) 

MAHMUD CELÂL B. (izmir) — Ben
deniz, sahibi teklif olmak dolayısiyle bu mü
talâaya iştirak ediyorum. 

RECEB B. (Kütahya) — Efendim! Celâl 
Beyefendi, temenni takrirlerinin meselenin 
bir fer'i olduğunu ve, asıl meselenin bir Ni
zamnamei Dahilî yapmak meselesi bulun
duğunu ifade buyurdular. Meselenin mahi
yeti itibariyle böyledir. Fakat mevzu' iti
bariyle müzakerenin mahiyeti temenni tak
rirleridir. Celâl Beyefendinin teklifleri Ni
zamnaımei Dahilî hakkındaki mesele bir mese-
lei rnüste'hiredir. Gerçi o takrir, bir me-
selei müste'hıre olarak hallolunmalıdır. Fa
kat aynı zamanda temenni takrirleri hak-

I kında, bugün cereyan edecek olan müza
kerenin neticesini heba etmemek için, vazıh 
bir karara raptetmek lâzımdır. Şimdi takrir
ler verilmiş, müzakere bitmiş, herkesin fikri 

I hazırdır. Eğer biz, bunu neticelendirmez-
sek Nizamnamei Dahilînin aslı uzun bir 
"•ündedir. Gerek encümence gerek Heyeti 
Umumiyece intacı uzun bir zamana kadar 

I "sürer ve bu zaman zarfında hepimizin der-
I niyan ettiğimiz bu mahzurlar devam eder, 
I gider. Buna meydan vermemek için, Nizam

namenin umumi şekli hakkındaki takriri ay
rıca halletmekle beraber, asıl mevzu hak-

I kındaki kararlarımızı da ayrıca verelim ve 
I zaten bu hususta da izahat verilmiştir efen -

dim. Şimdi müzakerenin kifayeti de kabul 
I edildi. 

I (izmir Mebusu Mahmud Celâl Beyin tak-
I riri tekrar okundu.) 

I REÎS — Efendim takrir Nizamnamenin ya 
I Nizamnamei Dahilî Encümeni tarafından ve-
I yahut ayrıca teşkil olunacak bir encümen 
I tarafından tadili hakkındadır. Yani bugün 
I mevzuubahsolan esasla doğrudan doğruya 

alâkadar değildir. Bu takriri ayrıca reyi 
I âlinize arz edeceğim. (Hay hay sesleri.) Di-
I ger temenni takrirleri hakkındaki mevcut tak-
I rdrleri de ayrıca reye koyacağım. 
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YUNUS NÂDİ B. (Menteşe) — Eeye koy
maya hacet yok. Celâl Beyin takririnin, Nizam
name! Dahilî Encümeni de zaten kendisinin bu 
işle meşgul olduğunu beyan ederek kendisine 
havale edilmesini istedi. 

EEİS — Müsaade buyurursanız Celâl Beyin 
takririni nazarı dikkati âlinize arz edeceğim. 
(Hay hay sesleri) Kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Aksini de reye vaz'edeceğim. Kabul et-
miyenler lütfen el kaldırsın. Nizamnamei Dahi
lî Encümenine havale edilmek üzere nazarı dik
kate alınmış olan Celâl Beyin takriri havale edil
di. 

Diğer temenni takrirleri hakkındaki takrir
ler de vardır. Bunlardan birisi, en ziyade tadili 
tazammun ettiği için, onu reyi âlinize arz ede
ceğim. Temenni takrirleri hakkındaki teamü
lün muhafazasına dair bir takrirdir. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Müsaade buyurun! İzah edeyim. Efendim kısa 
söyliyeceğim. Müsaadenizi rica ederim. Birin
ci Büyük Millet Meclisi gördüğü lüzum ve za-' 
ruret üzerine temenni takriri usulünü vaz'etmiş
ti. Bunu ceffelkalem kaldırmak doğru değildir. 
Eğer kaldırmak lâzımgelirse Nizamnamenin pek 
mahdut ve mukayyedolan sual mevzuunu hie-
olmazsa tevsi' etmek lâzımgelir. Şimdi bende
niz diyorum ki esaslı bir nizamname kaleme 
alınıncaya kadar mevcut teamül muhafaza olun
sun. (Çok doğru sesleri) Başlıca sebebini arz 
edeyim efendim. (Kâfi kafi, reye reye sadaları) 
Öyle ise söylemiyeyim. 

RAGIP B. (Kütahya) — Buna cevap veri
yorum. Meclisi Âlinin evvelce ittihaz ettiği ka
rara muhaliftir. (Hayır sesleri, gürültüler, de
ğildir sesleri) 

REİS — Efendim esaslı bir nizamname kale
me alınıncaya kadar temenni takriri usulünün 
ipkasını kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
(Kabul sesleri) Aksini reyi âlinize arz ediyo
rum. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Bu teklif kabul edilmiştir efendim. O halele di
ğer takrirleri ayrıca reyi âlinize vaz'a lüzum 
yoktur, 

4. — İstiklâl Madalyası Kanununun tefsirine 
dair İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi ve I 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası (3/44) | 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
29 Teşrinisani 1336 tarihli İstiklâl Madalyası 

Kanununun 12 nci maddesinde (İşbu kanun ta
rihi neşrinden itibaren meriyülicradır.) kaydı 
bulunmasına binaen tarihi mezkûrden mukad
dem muhtelif cephelerde ibrazı fedakâri eden
lerin mezkûr madalya ile taltifleri için teklif at 
icrasında duçarı tereddüdolduğundan mezkûr 
maddenin tadil ve tefsiri Müdafaai Milliye Ve
kâletinin 17 . 9 . 1339 tarih ve Muamelâtı Zati
ye 9309/22068 numaralı tezkeresinde bildiril
mekle keyfiyetin Türkiye Büyük Millet Mecli
sine arzı İcra Vekilleri Heyetinin 21 . 10 . 1338 
tarihli içtimaında tekarrür etmiştir. İfayı muk-
tazasiyle neticesinin iş'arını rica ederim efen
dim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 

Riyaseti Celileye 

Esbabı mucibe mazbatası 
Müdafaai Milliye Encümeninin 11 Eylül 1339 

tarihli içtimaında Heyeti Umumiyeden 25.10.1338 
tarih ve 1475 numara ile devren mevrud İcra 
Vekilleri Riyasetinin İstiklâl Madalyası Kanu
nunun mebdei meriyetinin tesbiti talebini mu-
tazammm tezkere mütalâa edildi. İzmir'in düş
man tarafından tarihi işgali olan 15 Mayıs 1335 
tarihinin İstiklâl muharebatmm mebdei ad ve 
itibar edilmesine ve münhasıran İstiklâl Muhare-
batmda hidamatı fevkalâde ve fedakâranesi gö
rülenlere verilmek üzere ihdas edilen İstiklâl 
Madalyasının, İstiklâl Harbinin hitamı addedil
mesi lâzımgelen seferberliğin Meclisi Âlice ref'i 
kararının verileceği tarihe kadar itası caiz olup 
o tarihten sonraki hidemat mukabilinde itası 
tecviz edilmemesine encümence müttefikan ka
rar verilmiş olmakla berveçhi zîr maddei kanu-
niyenin İstiklâl Madalyasiyle taltifi hakkındaki 
29 Teşninisani 1336 tarih ve 66 numaralı Kanu
na maddei müzeyyele olarak ilâvesi mütalâasiy-
le Heyeti Umumiyeye takdim olunur. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Karahisarı Sahib Kütahya 
Ali Receb 

Kâtip 
Zonguldak 
Yusuf Ziya 
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Maddei Kanuniye 
Hiddmatı fevkalâde ve fedalkâraneleri görü

lenlere verilecek olan İstiklâl Madalyası, İstik
lâl mücadelât ve muharebatmın mebdei olan 
15 Mayıs 1335 ten seferberliğin Meclisi Millice 
'kabul ve ilân edilecek olan tarihi hitamına ka
dar sebtk eden hiideımata mukabil ita kılınır. 

REİS — Efendim söz istiyen var mı? 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Hayır 

hayır! Muvafık, doğrudur. 

REİS — Maddei kanuniyeyi reyi âlinize 
vaz'edeceğim. Müdafaa! Milliye Encümeni tara
fından teklif edilen maddei kanuniyeyi aynen 
reyi âlinize arz edeceğim. 

RÜŞDÜ Pş. (Erzurum) — Bu tarihin tes'biti 
(meselesi var. 

REİS — Bu maddeyi kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Aksini reye v.az'ledeceğim. 
Maddeyi kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir efendim. 

Ruznajmemizin beşinci maddesine geçiyoruz. 

5. — Mükellefiyeti Askerîye Kanununun 
5, 118 ve 121 nci maddelerinin tadiline dair 
(1/238) numaralı lâyihai kanuniye ve Müdafaai 
Milliye Encümeni mazbatası 

ARİF B. (Eskişehir) —Müsaade buyurunuz 
efendim. Bunun tehirine Meclisi Âli karar ver
miştir. Bu daha evvelce 'mevzuubahsol'muştur. 
Karesi Mebusu Vehbi Bey teklif buyurdular ve 
dediler ki, henüz askerlik 'müddetini tâyin eden 
kanun çıkmadan bunun müzakeresi doğru ola
maz. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Evvelâ müddete ait 
mazbata vardır. O müzakere edilecekti. 

ARİF B. (Eskişehir) — Bunun tehiri zaten 
karargir olmuştu. 

R E İ S — Peki efendim, o halde bunu tehir 
ederiz. 

Cumartesi günü saat birbuçukta içtima et
mek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı muzakerat; saat : 4,35 




