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BİRİNCİ CELSE 

Be d'i müzakerat; saat: 1,45 

REİS — Birinci Reis vekil i Mehmed Sabri Beyefendi 

KÂTİPLER : Mahmud Bey (Siird), Hakkı Bey (Van) 

• » 

REİS — Efendim celseyi açıyorum; zaptı sabuk hulâsası okunacak: 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

Fethi Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde ini-
kadederek zaptı sabık hulâsası kıraat >ve tadi-
len kabul olundu. Miitaakıben evrakı varideye 
geçilerek havalesi icabedenlerdn havalesi icra edil
di. 

Turiku umumiye ve hususiyenin amelel mü
kellefe ile inşa ve tamirine dair Kângırı Mebusu 
Talât Bey ve rüfekasmm teklifi kanunisinin red
dini mutazaımmın Nafıa Encümeni .mazbatası 
kıraat ve Dahiliye Encümenine tevdii kabul 
olumdu. 

Konya İstiklâl Mahkemesince mahkûm tüc
cardan Mehmed Necib imzalı istida hakkında 
tâyini muameleye mahal kalmamış bulunduğuna 
dair Adliye Encümeni mazbatası kıraat ve kabul 
edildi. 

Hıyaneti vataniyeden mahkûm Yüzbaşı İsma
il Hakkı Efendimin affı hakkındaki lâyihai ka
nuniye ve Adliye Encümeni mazbatası ruzname-
ye alındı. Dârbedilecek meskukât hakkında İc
ra Vekilleri Riyasetinin tezkeresine mütaallik 
Muvazenei Maliye ve Kanunu Esasi Encümen
leri mazbatasının, Kanunu Esasd Encümeninin 
/talebi veçhile Cumartesi günü derakap müzake
resi takarrür etti. 

Men'i Müskirat Kanunu ile mahkûm eşhasın 
vâki olan hatayı adlîden dolayı, afları hakkında 
Adliye Encümeni mazbatası kıraat ve badelmü-
zalkere kabul edildi. 

Sükna buhranı hakkında Dersim Mebusu 
Fikri Beyin teklifi kanunisiyle ve bu baptaki 
lâyiha -kanuniyenin, daha esaslı tedabiri ta
harri ve teemmül edilmek üzere, Adliye ve İk
tisat Vekâletlerine tevdiine dair Adliye Encü
meni mazbatası kıraat ve İktisat Encümeninin 
talebi üzerine mezikûr encümene tevdi olundu. 

İstiklâl Mahkemesince mahkûm Konya Po
lis Müdürü Neciıb Bey hakkında Adliye Encü
meni mazbatası kıraat ve kabul edildi. 

24 Teşrinievvel 1298 tarihli Ebniye Kanu
nunun 16 ncı maddesinin tadili hakkındaki lâ
yihai kanuniyeye mütaallik Dahiliye Encümeni 
mazbatası, encümenin teklifi veçhile, müstace
liyetle müzakere edilmek üzere müstacel ruz-
nameye ithal olundu. 

Rutznamenin yedinci numarasını teşkil eden 
1316, 1317 tevellütlü Şimendifer müstahdemi
nin askerliği hakkındaki lâyihai kanuniyenin 
Boaok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin teklifi ka-
nuniyesiyle tevhiden müzakere edilmek üzere 
iadesini natık Müdafaai Milliye Encümeni tez
keresi kıraat ve lâyihai mezıkûre ile beraber 
Konya Mebusu Naim Hazım Efendinin 1316, 
1317 tevellütlü muallimler hakkındaki takriri
nin de mezikûr encümene iade ve tevdii tensi-
bedildi. Şehit Kaymakam Nâzım Beyin valide
sine verilen 18 lira maaşın hidematı vataniye 
tertibine nakliye elli liraya iblâğı temennisine 
dair Eskişehir Mebusu Arif Beyin takriri Baş
vekâlete havale olundu. 

Adana'nm kurtuluş bayramı olan 5 Kânunu
sâni -1340 şenliklerine iştirak etmek üzere Mec
listen bir heyeti mahsusa davetini mutazammın 
Adan'a Halk Fırkası ve Belediye Riyasetinden 
mevrut telgrafname kıraat ve Divandan gide
cek zevattan maada Heyeti Umumiyeden 10 ki
şilik bir heyet bakur'a tefrik edildi. 

Badehu Divanda münhal bulunan iki kâ
tiplik için intihabat icra ve teneffüs için celse 
tatil olundu. 

tkinci Celse 

Fethi Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde kuşat 
ve Divan kâtiplikleri için yapılan intihabat neti-
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©esinde 145 reyle Van Mebusu Hakkı ve 139 
reyle Adana Mebusu Kemal beylerin ihrazı ek
seriyet ettikleri tebliğ edildi. Menhubat Komis
yonu azalarına hakkı huzur olarak verilecek 
ücretlere dair Ertuğrul Mebusu Halil Beyin su
aline Dahiliye ve Adliye vekilleri Ferid ve Se-
yid Efendiler tarafından verilen izahat istima 
ve sualinin Maliye Vekiline ait kısmı vekilin 
bulunmaması hasebiyle, gelecek içtimaa talik 
olundu. Badehu ruznameye geçilerek affı umu
mi hakkındaki kanun lâyihasının bakıyei mü
zakeresine devamın kanunun encümende bulu
nan birinci maddesinin encümenden vüruduna \ 
taliki kar ar gir olarak; Türkiye Büyük Millet \ 
Meclisine âza intihabedilen ve edilecek olan bi- \ 
lûmum mensubini askeriyenin tâbi olacakları ; 
şerait hakkındaki kanun lâyiihaısının müzakere- ; 
sine ilbtidar edildi, lâyihai kanuniyenin heyeti i 
umumiyesi haJkkmda cereyan eden müzakere ; 
,kâfi görüldükten sıonra maddelerin müzakere- \ 
sine geçildi ve birinci, ikinci, dördüncü ve be-' j 
şinci maddeler aynen ve üçüncü madde tadilen [ 
ve kanunun heyeti umumiyesi ekseriyetle kabul j 
olundu. Bu sırada İzmit Meıbusu İbrahim Beyin j 
elyevm Ordu Müfettişliği ve kolordu kuman
danlığı memuriyetlerinde bulunan ve Nisabı 
müzakere Kanununun dördüncü maddesi muci
bince bu memuriyetlerinin möbusluıklariyle te
lifi için Meclisin muvafalkat ve inzimamı reyi 
lâzım olan zevata mezuniyet itasına dair takri
ri kıraat edildi. Ve Müdafaai Milliye Vekili 

REİS — Evrtaıkı varideye geçiyorum. 

Teklifler 

1. — Orman hâsılatının bâzılarından cem ve ] 
derçten evvel ruhsatiye alınmaması hakkında ; 
Konya Mebusu Tevfik Fikret Beyin teklifi ka- \ 
nunisi (2/243) (Lâyiha Encümenine) \ 

Mazbatalar 
1. — Kars Mebusu (sabık) Cavid Beyin, \ 

Kars, Ardahan ve Artvin'de birer Ziraat Ban
kası açılması hakkındaki 3/18 numaralı teklifi 
kanunisinin tasviben Hükümete tebliğ olunması
na dair İktisat Encümeni mazbatası. 

REİS — Arz edeceğim. 

Kâzım Paşıa Hazretlerinin vuıkufbulan teklifi 
veçhile elyevm ordu müfettişi bulunan Istan'bul 
Mebusu Kâzım Karabekir, Ankara Melbuısu Ali 
Fuad ve Elâziz Mebusu öevad paşalardan Ko
lordu kumandanı Kır&kilise Mebusu Şükrü Na
ili, Sinolb Mebusu Kemaleddin Sami, Bursa Me
busu Ali Hikmet, Edirne Mebusu Gaf er Tayyar, 
Aydın Mebusu İzzeddin ve İzmir Mebusu Fah-
reddin paşaların mebusluklariyle beraıber aynı 
zamanda vazifei askeriyelerinde bulunmalarına 
Meclisin rey ve muvafakati inzimam ederek 
Perşemibe günü içtima edilmek üzere celse ta-

\ til olundu. (Nâzım Bey Miralaydır sesleri) 
Reis Kâtip 

| iSalbri Siird 
Mahmud 

\ Kâtip 
: Van 

Hakkı 

j Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Şehidolduk-
( tan sonra Miralaylığı Meclisi Âlice kabul edil-
j misti. 

j REİS — Efendim zaptı sanık hulâsası hak
kında söz istiyen var mı ? 

ADİ RIZA B. (İstanbul) — Nâzım Beyir 
rütbesi Miralaydır, tashih edilsin. 

REİS — Tashih olundu efendim. Miralay 
olarak işaret edildi. Efendim zaptı sabık hulâ
sası maddelen kabul edildi. 

19 .12 .1339 
Riyaseti Celileye 

Elviyei Selâsede Ziraat bankaları küşadına 
dair salbık Kars Mebusu öavid Bey ve rüfeka-
sı tarafından verilip 3 Şubat 1339 tarihinde 
İktisat ve Muvazenei Maliye encümenlerine ha
vale buyuralan 22 . 1 . 1339 tarihli teklif ka
nunu, İktisat Encümeninde İktisat Vekili ve 
Ziraat Bankası Müdiri Umumisi beylerin hu-
zuriyle müzaıkere olundu. 

Ziraat Bankası Kanununun ondokuzuncu 
maddesi mucibince Türkiye'nin icabeden ma
hallerinde şube ve sandıklar- teslisine bankanın 
idare meclisi salâhiyettar bulunduğundan Kars, 
Ardahan ve Artvin vilâyetleri için işbu teklif 
veçjhile ayrıca bir kanun yapılmasına lüzum 

2. — EVRAKI VARİDE 
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görülmemiştir. Esasen mezkûr mahallerde açı
lacak Ziraat Banka şubelerinin sermayesini 
teşkil etmek üzere 11 Ağustos 1337 ve 2 Tem
muz 1338 tarihli kanunlar mucibince istifa 
olunmakta bulunan maktu vergilerden menafi 
hissesi tefrik olunarak elyevm Erzurum Ziraat-
bank şubesinde hıfz e dilmektedir. 

Şimdiye kadar menafi hissesi olarak tera
küm eden mebaliğ, her üç vilâyette şube küşa-
dına kifayet edecek miktara henüz baliğ olma
mış, olsa dahi diğer şube ve sandıklardan ik
raz suretiyle muktazi paranın temin olunabile
ceği ve binaenaleyh şubelerin küşadına imkân 
bulunduğu vekil ve müdürü umumi beyler ta
rafından ifade edilmiştir. Şu hale nazaran tek
lif sahiplerinin esbâiBT mucibe lâyihasında dahi 
zikredildiği veçhile Rus'idaresi zamanında müta-
addit bankalarla muamele yapmaya alışmış olan 
hu havali halkının ihtiyacatı ziraiyelerini te
min için Karış, Ardahan ve Artvin vilâyetlerin
de birer Ziraat Bankası şubesi küşadma encü
menimiz müttefikan taraftar olmuş ve esasen 
vekil ve mildir! umuru' be le r de encümen 
fikrine iştirak etmişlerdir. Binaenaleyh Heyeti 
Celilenin de keyfiyeti tasviben Hükümete teb
liğ buyurmasını rica eyleriz. 

İktisat Encümeni 
Reisi 

İzmir 
Malhımud öelâl 

Kâtip 
Ertuğrul 

Ahmed İffet 
Âza 

Edirne ' 
Faik 
Âza 
Bolu 
Şükrü 
Âza 
İçel 

ıMehmed Emin 

Mazbata 
Muharriri 
İstanbul 

Yusuf Akçura 
-Aza 

Sivas 
Mustafa Rahmi 

Âza 
Grümüşane 

Zeki 
Âza 

Adana 
Mehmed Kemal 

Âza 
Kastamonu 

Mehmed Puad 

REİS — Efendim İktisat Encümeninin maz
batasını reyi âlinize arz ediyorum. Kabul bu
yuranlar lütfen ellerini kaldırsın. (Kabul ses
leri) Aksini reyi âlinize arz ediyorum. Kabul 
etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul olun
du. 

Tezkereler 
1. — Divanı harbçe ihtilastan mahkûm Sive

rek Ahzi Asker Şubesi Hesap Memuru Vekili 
Süleymaniyeli Reşid Efendinin maluliyetine bi
naen ve hakkındaki hükümde hatayı adlî vâki 
olduğu cihetle bakıyei müddeti cezaiyesinin af
fına dair Başvekâletten mevrut tezkere (3/190) 
(Adliye- Encümenine) 

2. — Cebren fiilişeni maddesinden mahkûm 
Amasyalı Abdülkerİ7n'in iadei hukuku memnu-
asma dair Başvekâletten mevrut tezkere (3/189) 
(Adliye Encümenine) 

Takrirler 
1. — Karesi Mebusu Vehbi Beyin; 1340 büt

çesinin Kânunusani ibtidasından müzakeresine 
başlanabilmek 'için encümenden çıkan nüshanın 
bir an evvel tabı ve tevziine dair takriri. 

REİS — Arz ediyorum. 

19 . 12 . 1339 
Riyaseti Oeflileye 

Meclisi Âlinin en mühim vazifelerinden biri 
de bütçe tetkikidir. Malî senenin girmesinden 
evvel bütçenin tetkiki bitmek lâzımdır. Tetkik 
ise iki ayda ancaik olabilir. Kânunusani ihtida
sında Heyeti Umumiyeee bütçenin müzakeresine 
başlanmak üzere bir an evvel encümenden çı
kan nüshanın tabı ve tevziini teklif eylerim. 

Karesi Mebusu 
Mıöhmed Vehbi 

(Çok doğru sesleri) 

MEHMED VEHBİ B. (Karesi) — Efendim 
Birinci Büyük Millet Meclisi, düşmanı memle
ketten kovmak, İstiklâli tammı elde etmek için 
çalıştığından burada bütçe müzakere edip 
Marttan evvel değil; hattâ Ağustosta bile büt
çeyi Hükümete vermek kendisine müyesser ol
mamıştır. Bunun belki o zaman faideli ameliye
si de olduğunu iddia edenler vardı. Çümkü her 
şeyden evvel bütün kuvvet ve ele geçen para
nın cepheye sarf edilmesi ve düşmanın memle
ketten atılması icabediyordu. Fakat vaziyet bu
gün öyle değildir. Artık bugün elimizde, pusma
lar olmalı, ne sarf ediyoruz ve nereye gidiyo
ruz? Bunu bilmeli. Bu pusla da bizim elimiz
deki bütçedir. Maalesef bu gidişle yani encü
menden bütçenin bize verilmesi geç ka'ldıtkıça 
bendeniz zannediyorum ki, Nisanda, Mayısta, 
Ağustosta ve hattâ gelecek sene bu zaman yine 
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»biz bu bütçeyi müzakere ile meşgul olacağız. 
Yani geçirmekte olduğumuz günlerin bütçesi
ni bize, bir sal muhasebesi olarak rüyet ettire
cekler. Bu memleket için çok zararlıdır. Her 
şeyden evvel bütçesi, maliyesi düzgün olmıyan 
memleketin başka, türlü yürümek imkânı yok
tur. Binaenaleyh biz iyi kötü, az tetkik edilmiş, 
çok tetkik edilmiş bir bütçeyi Maliye Vekili
nin eline, Hükümetin eline vererek «işte bu se
ne yürüyeceğiniz yolu gösterir rakamlar bun
lardır. Bunları sarf edeceksiniz, bunları ala
caksınız» deımeli, bunları demedikçe memleket
te ne inşaat olur, ne imarat olur 
ne memleketin maarifi ilerler, ne de memle-
ıkette asayiş olur. Maaş ne vakit çıkacak, hava
le ne vakit gelecek diye her memur, tereddüt 
içinde kalır. Devairde de bir iş, yirmi iş ola
cak. Avans muamelesi, mahsup muamelesi, bi
rinci avans, ikinci avans, havale noksanı, hava
le fazlası gibi bütün şeyler, asıl işleri bıraktı
racak memleketteki vergiler hakkında, bilhas
sa Maliye Vekilinden beklediğimiz, adalet ve 
nasfet dairesindeki lâyihai kanuniyelerin tan
zimine ait meşagili bıraktıracak ve Hükümet 
avansların bakiyeleri, fazlaları noksanları gibi 
şeylerle meşgul olacak ve hiçbir şey yapılmıya-
caktır. Yani bu memleket, hesabım bilmiyerek 
yürüyecek. Bendeniz, teklif ediyorum, bunu bir 
karar altına alalım. Encümen bunu nihayet bir 
ayda, birbuçuk ayda ciddî bir teşebbüs netice
sinde buraya getirebilirdi. Teşrinisani bir de 
Maliye Vekili, bütçeyi encümene bitirip vermiş
tir. Biz, Kânunusani bir de bütçenin müzakere
sine başlarsak emin olunuz yine Marttan son
raya kadar devam edecektir. Hiç olmazsa Kâ
nunusani bir de başlıyalım. Henüz Kânunusa
niye on gün vardır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Encü
men, bütçenin teısbit edilen kısımlarını Meclise 
sevk etsin. 

RECEB B. (Kütahya) — Vehbi Beyefendi
nin buyurdukları amelî fevaitten maada, mun
tazam bir Devletin hali teessüste bulunduğunu 
ifade etme'k için, mutlak bemutlak muntazam 
bir bütçeyi çıkarmak lâzımdır. İlk idrak ettiği
miz tam ve kâmil bir sulh senesi 1340 senesi-
dir. Meclisi Âli yeni teessüs eden Devletin ilk 
ıbütçesini, behemehal ve her halde, her şeye rağ
men her gün çıkarmak vazifesiyle - Millete 
karşı - mükelleftir. Bunu temin için hepimiz, 

gerek ferden, gerek müçtemian hangi esbaba 
tevessül etmek lâzımgelirse hep birden ieaıbe-
den mesaide bulunalım. Bendeniz, bunun için 
istirham ediyorum. Muvazenei Maliye Encüme
ni, hiç şüphesiz bu noktai nazarda tamamiyle 
müşterektir, bu hususta ne gibi esbaba teves
sül etmek lâzımgeldiğine dair Maliye Encüme
ninin Heyeti Celileye karşı mesul bir vaziyetle 
beyanatta bulunması icabeder. (Doğru sesleri) 

REÎS — Efendim Muvazenei Maliye Encü
meninden kimse yoktur. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — O halde biz ka
rarımızı veririz. Muvazenei Maliye Encümeni, 
bizim kararımız dâhilinde hareket eder. 

REİS — Efendim takriri reyi âlinize arz 
edeyim. Şimdi bu takriri Muvazenei Maliye 
Encümenine havale edelim. Receb Beyefendinin 
teklifi de geçen celsede geçmiştir. O halde ge
lecek celsede bir malûmat istihsal ederek bura
ya gelsinler. 

RECEB B. (Kütahya) — Usul hakkında bir 
şey arz edeyim : Her hangi bir takrir geldiği 
günde, bir mâna ifade etme'z. Şimdiye kadar 
teessüs eden teamül, bunu âmirdir. Bütçenin 
bugünkü vaziyeti nedir? Ve hiç şüphesiz bütün 
milletin mutlak olan arzusunu temin etmek için 
Muvazenei Maliyenin hangi vaziyette bulundu
ğu n'oktai nazarından bizim behemahal tenvir 
edilmekliğimiz lâzımdır. Müşkül gördüğümüz 
nıkat varsa bu husustaki esbabı muaveneti te
min edelim ve on gün evvel bu hususta bir ka
rar verelim. Bendeniz, bu kararın tehir edilme
mesini ve Muvazenei Maliye Encümeninin iza
hatta bulunmasını teklif ediyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Efendim bendeniz, usul hakkında 
arz edeceğim. Vehbi Beyefendinin teklifleri, Re
ceb Beyefendinin izahatları, hepimizin husulü
nü arzu ettiğimiz ve bir an evvel tahakkukunu 
görmek istediğimiz bir neticedir. Kânunusani
nin birinci günü bütçe müzakeresine başhyalım, 
kaydiyle Muvazenei Maliye Encümenini bir de
fa dinlemeden takyidi müddet etmek doğru de
ğildir. Kânunusaninin haftasında verebiliriz. 
Üçünde verebiliriz derse - Muvazenei Maliye 
Encümeni - o zaman ruznameye alırız. Fakat 
ona tevdi edilen vazaifi karar ile bugün tak-
yidetmiyelim. Bendenize kalırsa bütçe Muvaze
nei Maliye Encümeninden gelince; her şeye tak-
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dîmen tercihan müzakere edilmeli ve araya baş
ka bir iş karıştırmryarak nihayetine kadar o mü
zakereyi ikmal ve intacedip bütçeyi Heyeti Ve-
kileye vermek lâzımgelir. Esbabı mucibesine 
Vehbi Beyefendi temas ettiler, izahatta bulun
dular. Zaten muhtelif avans kanunlariyle meş
gul olmaktan Maliye Vekâleti de esaslı bir su
rette şikâyette bulunmuş ve vazaifi umumiye-
nin, bilhassa muamelâtı kırtasiyenin yüzde on 
nisbetinde arttığını arz etmiştir. Vehbi Beyefen
dinin takrirlerini ruznamenin birinci numarası
na alalım. Muvazenei Maliye Encümenini dinli
ydim. Muvazenei Maliye Encümeni «bütçeyi 
Kânunusaninin birinci günü verebiliriz» derse 
ona göre tesbit edelim. Diğer bir noktayı nazarı 
dikkati âlinize arz edeceğim ki, bütçeyi Muva
zenei Maliye Encümeni cüz' cüz' yapabilir. Fa
kat bunu öyle tam bütçe halinde getirmedikçe 
masarifi umumiyenin yekûnu, varidatı umumi
yenin yekûnu hakkında Heyeti Âliyeniz bir fi
kir almadıkça bütçe müzakeresinde gayet sakat 
bir yola gitmiş oluruz. Masarifi alabildiğine ka
bul ederiz, sonra varidata bakarız, varidat bu
nunla hiçbir suretle riisbet kabul etmiyor. Onun 
için o vakit bütçeyi bir küllolarak mütalâa et
mek lâzımgelir. Mamafih bu, bütçenin tabı ve 
tevzi edilmesine ve tetkikat için azayı kirama 
geniş bir zaman bırakmaya mâni değildir. Bi
naenaleyh bu takriri Cumartesi günü Muvaze
nei Maliye Encümeninin mütalâasını aldıktan 
sonra Kânunusani bidayetinde mi? Onunda mı 
veya daha evvel mi bize getirmesini, ondan son
ra tesbit edelim. 

REİS — Efendim Maliye Vekili Beyefendi
nin teklifine, sahibi takrir Vehbi Beyefendi de 
iştirak ediyorlar. Muvazenei Maliye Encümeni
nin mütalâasını almak şartiyle Cumartesi ruz-
namesine kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Aksini reye vaz'edeceğim. Kabul etmiyenler 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

2. — Afyon Karahisar Mebusu İzzet Ulvi Be
yin; Patriklerin imtiyazlarının refiyle kendileri
ne başrahib unvanı verilmesine dair takriri 
(4/108) 

REÎS — Başvekâlete havale ediyoruz. 

3. — Gümüsane Mebusu Zeki Beyin; vekâlet
lerden vukubulmakta olan suallere sabah celse
sinin tahsisi hakkında ve Konya Mebusu Naim 

Hazım Efendinin sual için muayyen bir gün tah
sisine dair takrirleri 

Riyaseti Celileye 
Suallere verilen şifahi cevaplar çok kere Mec

lisin en genç saatlerini işgal ettiği i'çin ruzname
nin mühim maddelerini müzakereye pek az bir 
zaman kalıyor. Sualler için muayyen bir gün tah
sisini teklif ederim. 

Konya Mebusu 
Naim Hâzini 

REÎS — Efendim okunan takriri reye vaz'-
edeceğim. Naim Hazım Efendinin takriri sual
lere muayyen bir gün tahsisine dairdir. (Gürül
tüler) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Müsaade 
buyurun efendim. Takririn aleyhinde söyliyece-
ğim. Bu geçen Mecliste de kabul edilmemiştir. 
Çünkü muayyen'gün tahsis edersek o gün ga
yet mühim bir şey zuhur ediverir ve o meseleyi' 
tercih mecburiyetinde kalırız ve bu suretle Mec
lisin kararı keenlemyekûn addedilir. Zaten Ni
zamname!. Dahilîde sarahat vardır. Her gün ya
rım saat müzakere edilir. 

NAİM HAZIM B. (Konya) — Geçenlerde 
müstacel mevad için ve tefsirler için Meclisi Âli
de muayyen birer gün tahsisi kabul edildi. Su
aller için böyle bir gün tahsisi de aynen böyle
dir. Eğer böyle fevkalâde bir mesele vukubu-
lursa Meclisi Âlinin karariyle o da müzakere 

• olunabilir. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 
Efendim bu, serbestimizi tahdidediyor, Kabul 
edemeyiz Ne vakit istersek cevap alırız. Bu bizi 
takyidetmek olur. Katiyen kabul edilmemeli. 

REÎS — Efendim sahibi takrir de izahatını 
verdiler. Şimdi takriri reyi âlilerine vaz'edece
ğim. Naim efendinin takriri veçhile sual için 
bir gün tahsisini kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Aksini reye vaz'edeceğim. Kabul etmiyen-
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

Riyaseti Celileye 
Günler kısa, Meclis saat birbuçuk ile iki 

arasında vukubulan içtimai arının dahi bir saa
t i merasimle geçmekte olduğundan izaai vakte 
meydan kalmamak iç'in ruznamei .müzakeratta 
vekillerden vukubulmakta olan suallere her 
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halde salbah celsesinde cevap vermelerini tek
lif eylerim. 

Gümüşane 
Zeki 

REİS — Efendim Gümüşane Möbusu Zelki 
Beyin taıkririni reye vaz'ediyorum. 

ZEKÎ B. (Gümüşane) — Muhterem arka
daşlar malûmuâliniz (geriye al, geriye al sada-
ları) saat birbueukta içtima ediyoruz. Bir saat 
de teşrifatla geçiyor. Asıl ikibuçukta ruzname-
ye geçiyoruz. Eğer müsaade ederseniz hafta
da bir gün veya iki gün sabah celsesi yapıp 
bunu suallere ve cevaplara tahsis edecek olur
sak.*.. (Olmaz sesleri) Ama bunu 'kabul etmez
seniz, ötekini kabul etmezseniz milletin işi na
sıl görülecektir? Millet de bizden burada iş 
bekliyor.' 

REİS — Efendim Zeki Beyin takriri okun
du ve kendileri de izahat verdiler. Şimdi tak
riri reyi âlinize vaz'ediyorum. Sualler için sa
bah içtimaları akdini teklif ediyorlar. Kabul 
edenler lütfen el 'kaldırsın. Aksini reye vaz'ede-
ceğim. Kalbul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Ka'bul edilmemiştir. 

4. — İzmit Mebusu Saffet Bey ve rüfekası-
nın; ruznamenin otuzyedinci maddesini teşkil 
eden,ve Millî Mücahedede malûl düşenlere mü
kâfatı nakdiye itasına dair olan teklifin müsta-
celen müzakeresi hakkında, takriri. 

REİS — Arz ediyorum : 

Riyaseti Celileye 
Meclisi Âlinin kararı şefkat ve atıfetini sa

bırsızlıkla bekliyen Mücahedei Milliye mâkûlleri
ne mükâfatı nakdiye itasına dair ruznamenin 
37 nei numarasındaki Müdafaai Milliye ve Mu
vazene! Maliye encümenleri mazbatasının müsta-
ceien müzakeresini teklif ederiz. 

İzmit 
Saffet 
Muş 

Osman Kadri 
Dersim 

Ahmed Şükrü 
Van 

İbrahim 
Gümüşane 

Zeki 

Malatya 
Mahmud Nedim 

. Muş 
Ali Rıza 

Elâziiz 
Mustafa* 
Hakkâri 
Nazmi 

Zonguldak 
Halil 

İzmit 
İbrahim 

Diyarbekir 
Ziya Gökalp 

Eskişehir 
Mebmed Arif 

Erzurum 
Halet 

Zonguldak 
Tunalı Hilmi 

Kütahya 
Mehmed Nuri 

Dersim 
Feridun Fikri 

Konya 
Mustafa 
Kırşiehir 
Mahbub 
Boz ok 

Ahmed Ha m di 
Karahisarı Sahib 

Kâmil 
'Siverek 

TVTfiTiTrmrl İ T - L C l 1 1 1 1 1 1 1 V.1 

Canik 
Cavid 

Amasya 
Ahmed Esad 

Kângırı 
Ahmed Talât 

Lâzistan 
Ahmed Fuad 

Tokad 
Emin 

Kayseri 
Halid Mazhar 

Konya 
Naim Hazım 

Erzurum 
Ziya 

Ergani 
Hâmid 
Bursa 

Osman Nuri 
Konya 

Mustafa Feyzi 
Trabzon 

Süleyman Sırrı 
İstanbul 

Bursa 
Mustafa 

REİS — Efendim Saffet Bey ve rüfakası
nın takririni reyi âlilerine vaz'ediyorum. Ka
'bul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
vaz'edeceğim. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın. Ka'bul edilmiştir efendim. 

5. — Bozok Mebusu Ahmed Hamdi Beyin, 
ruznamenin onüçüncü maddesini teşkil eden ve 
altı malûl mahkûmun aflarına dair olan Adline 
Encümeni mazbatasının mûstacelen vo tercihan 
müzakeresine dair takriri. 

REİS — Onu arz ediyorum efendim. 

17 . 12 . 1839 

Riyaseti Celileye 
Tedavisi gayrimümkün emraza müptelâ olan 

mâlûlini mahkûmenin enfası ihtiızariyesini ha
nesinde geçirmek üzere affı kavanini mevzua-
mız icabmdandır. 

Ruznaimenin otuzikmei maddesinde bu kabil 
emraza müptelâ olduklarının tahakkukuna meb-
ni altı mahkûmun aflarına dair altı aded tez
kere ve Adliye Encümeni mazbatasının muza-
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'keresine nöbet gelinceye kadar marîz olan mah
kûmların terki hayat edecekleri muhtemel ol-
maMa beraber hastalıkları emrazı sâriyeden ol
duğu halde de hapsanelerimizin vaziyeti hâzı-
rasma nazaran sirayetinin men'i de kabil ola-
mıyacağmdan mezkûr mazbatanın müstaeelen 
ve takdim en .müzakereye arzını arz ve teklif 
eylerim. 

Bozok Mefbusu 
Ahmed Hamdi 

MUSTAFA B. (Tokad) — Af Kanunu var 
Reis Bey. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim müstacel 
ruznameye geçmek için bendenizce böyle müs
tacel maddeler diye 'bir teklifi iltizama,- iltima
sa. mâruz bırakmaktan ise bundan sonra gele-
cefk olan maddelere de Perşembe günlerini tah
sis 'etmiştik. Onları da müstacel mevad olarak 
kabul ederiz ve bir günde müzakere edilmiş 
olur. Binaenaleyh bunlar burada salamurada 
kalacaklarına hepsLb'irden sıra ile çıksınlar. Her 
Perşembe müzakere edersek onları da müstace
len, yani bir defa müzakere ile İkmal etmiş 
oluruz. 

EEİS — Efendim Vehbi Bey bir teklifte 
bulunuyorlar. Şimdi ikinci takririn tercihi 
vardır. Reye arz edeceğim. Velblbi Bey ruzna-
mede yığılıp kalan evrakın süratle müzakeresi 
için Perşembe gününün tahsisini teklif ediyor
lar. Yani bugün Perşembe gününde müzakere 
olunacak: evrakın müstacel suretle müzakeresi
ni teklif ediyorlar ki, bir defa müzakeresi de
rnek oluyor. Bu teklifi reyi âlilerine vaz'edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul etmiyen lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir efendim. 

Efendim Hamdi Beyin teklifinde bir ikinci 
şık var ki, tercihan ikaydı, şimdi bütün mevad-
dm müstaoelen müzakeresini kabul ettiniz. Müs
taceliyet noktai nazarından reye vaz'etmeye lü
zum kalmıyor. Fakat tercih kaydını reyi âlile
rine arz ediyorum. Hamdi Beyin teklifi veçhi
le bu altı malûle ait Adliye Encümeni mazba
tasının... 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Efendim 
izah edpv'im: 

Efendiler altı mahkûm malûl var. Bunla
rın hayatlarından ümidölmıyaeak surette malu

liyetleri fennen tahakkuk etmiş. Bunların ha
yatı mahdudelerini 'birkaç gün veya ay evlerin
de geçirmelerini Heyeti Vekile kabul etmiş, 
kanaat getirmiş ve Kanunu Cezamızda da bir 
madde vardır. Gayrikabili tedavi olan mâlûli-
nin 'bakıyei müddeti cezaiyeleri affedilir. Ba-
kıyei müddeti cezaiyeleri, bunların iki ay kal
mış. Bu baptaki mazbatalar Heyeti Celilelerine 
geleli epiyce müddet olmuştur. Birkaç ay da
ha kalırlarsa, bir iki günlük ömürleri geçerse 
bunların hapsanede sefil ve ailelerinden mah
cur olarak ölmeleri mi lâzım1? Yoksa 'bir iki 
günlük ömürlerini evlerinde geçirmek lâzım? 
Onun için tercihan müzakeresini teklif ediyo
rum. 

REİS — Efendim Hamdi Bey takrirlerini 
izah buyurdular. Reyi âlinize arz ediyorum. 
Altı malûl mahkûmun afi arma dair Adliye En
cümeni mazbatasının tercihan müzakeresini ka
bul buyuranlar ellerini kaldırsınlar. Aksini de 
reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler ellerini 
kaldırsınlar. (Anlaşılmadı sadaları) Ahmed 
Hamdi Bey takrirlerini şimdi izah buyurdular. 
Takrirlerinin 'hulâsai meali şudur: 32 No. da 
bulunan Adliye Encümeninin bir mazbatası 
vardır ki, bu mazbata altı malûl mahkûmun 
affına dairdir. Bunun şimdi tercihan müzake
resini teklif ediyorlar. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Müstace
liyeti kaibul olundu. 

REİS — Efendim müstaceliyeti kaibul olun
du. Şimdi müstaceliyetinin haricinde tercihan 
müzakeresini teklif ediyorlar. Reyi âlinize arz 
ediyorum. Tercihan müzakeresini kabul buyu
ranlar ellerini kaldırsınlar. (Ret sesleri) Aksini 
reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler (ellerini 
kaldırsınlar. Kabul olundu efendim. 

6. — Konya Mebusu Mustafa Feyzi Efendi
nin, rusnamenin 13 ncü maddesini teshil eden ve 
seferberlikte vaz'ıued, edilecek E makin hakkında
ki Kanunun tadiline dair olan kanun lâyihası
nın müstacel ruznameye alınmasına dair takriri. 

REİS — Efendim artık Konya Me'busu Mus
tafa Feyzi Efendi ve rüfekasmın takrirlerini 
reyi âlinize arza lüzum kalmıyor. Çünkü müs
taceliyetle müzakeresi hususu kaibul olundu. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Bunların 
hepsini müzakere etmek mümkün müdür? 



I 71 20 . 12 

müzakeresi 

1339 O : 1 

REİS — Bunların müstacelen 
kabul olundu. 

MUSTAFA FEYZÎ EF. (Konya) — 3 8 - 4 0 
maddelik bir §eyin bir günde, iki günde ımüza-
keresine imkân var mıdır? 

REİS — Efendim ikinci defa reyi âlilerine 
vaz'etmek hiçbir netice tevlidetmez. Müstace
liyeti zaten halledilmiştir. Halledilmiş bir tak
ririn tekrar reye vaz'ma bir mahal kalmamıştır. 
Efendim suallere geçiyorum. 

3. — SUALLER, CEVAPLAR 
1. — Ertuğrul Mebusu Halil Beyin, Menhu-

bat komisyonuna verilecek ücurata dair şifahi 
sual takririne Maliye Vekili Hasan Fehmi Beyin 
şifahi cevabı (6/69) 

(70 nci içtimada yazılı olan Ertuğrul Me
busu Halil Beyin takriri okundu.) 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Efendim Menhubat komisyonları 
reis ve âzalarının ücreti huzurlariyle kırtasiye 
ve müteferrika gibi masrafları tediye olunur 
diye kanunda bir madde (mevcuttur. Bu kanu
nun tatbiki için Adliye, Dahiliye Vekâletleri 
bir talimatname tanzim, ettiler. Tanzim edilen 
talimatnamenin 'bir maddesinde denmiş ki ; ko
misyonların masarifi ile ücreti huzur1] an ve ma
sarifi müteferrikaları, masarifi gayriımelhuza 
tertibinden tesviye edilir. Bu talimatname ne 
yazılırken ne tebliğ edilirken Maliye Vekâleti
nin. reyi mütalâası alınmadı. Vekâletin 'bundan 
haberi olmadı. Eskişehir Muhasebeciliğine bu 
talimatname gittikten sonra ücreti huzur olarak 
tahakkuk eden 'bu matlubun havalesi mezkûr 
muhasebecilikten istenildiği zaman Maliye Ve
kâleti haberdar oldu. Malûmuâlileri Menhubat 
komisyonları tağayyübeden eşhasın, düşmanın 
istilâsı zamanında müslüm ani arın gasıp ve ga-
ret ettikleri emval ve eşyasını muayyen bir 
müddet zarfında idari ve kazai bir kararla as
habına iade etmek için teşkil edilmiştir. Vazi
feleri haddizatında kazaidir. Mahkemelere ait 
vazifelerdendir. Kısmen de idaridir. Çünkü 
idari bir surette teşkil olunmuştur. O vakit 
Maliye Vekâleti Dahiliye Vekâletine bir tezke
re tebliğ etti ve dedi k i : Masarifi gayrimel-
huza tertibi Maliye bütçesindedir. Maliye büt
çesinde olan öyle bir paranın sarfı talimatna
meye dere edilirken bu tahsisatın kâfi olup ol
madığı ve 'bunun mahallî sarfı hakkında Mali
ye Vekâletinin mütalâası alınmak ve ondan 
sonra talimatnameye dercetmek icabeder. Bil
hassa masarifi gayrimelhuza gibi Heyeti Vekile 

karariyle sarfı lâzımgelen - malûmuâli'leri Ma
liye bütçesinde mevcudolmakla beraber masari
fi gayrimelhuza Heyeti Vekile karariyle sarf 
olunur- Heyeti Vekile karariyle sarfı lâzımge
len böyle bir tahsisatın miktarı kifayet etse bile 
Heyeti Vekil enin reyi ve muvafaikatini almak 
lâzımgelir. Binaenaleyh harcırah tertipleriniz 
veya müteferrika tertipleriniz kâfi ise 'havale 
verin, kâfi değilse o vakit avans hitam bulmak 
üzere idi. Hidematı umumiye için istenilecek 
avansa ilâvesi suretiyle talebolunacaktı. Avan
sa ilâveten bunu isteyin. Heyeti Vekileye ya
zıldı. Muhabere uzadı. Binnetice bu paranın 
masarifi gayrimelhuza tertiıbi haddizatında bu
na kâfi değildir. Tağayyübeden «şhasm ika et
tikleri cürümden mütevellit bir masraf olduğu 
için buna kifayet etmez. 

SADIK B. (Karahisan Sahih) 
yok. 

Cürüm 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Müsaade buyurunuz efendim. Esas 
budur. Tağayyübeden eşhasın, İslamların em
vali üzerinde gasıp ve garet suretiyle ika et
miş oldukları bir cürüm hukuku şahsiye ciheti
ni telâfi için teessüs etmiş bir heyet olduğu 
için emvali metruke hesabı carisinden tesviye 
etmek çaresini Maliye Vekâleti, Heyeti Vekile
ye arz ve teklif etti. Heyeti Vokileden de bu 
hafta zarfında karar çıktı. Esbabı teahhur arz 
ettiğim gibi bunun Adliye harcırah ve mütefer
rikalarından verilmesi lâzımgelirken harcırah
ları kâfi değilmiş, verilmemiş, ondan sonra alı
nan tahsisat ilâve edilmek lâzımgelirken iste
nilmedi. Teahhur eti. Masarifi gayrimelhuza 
diye yazılan madde yazılmadan evvel bu para 
kâfi midir? Bunu ifa edebilir mi, edemez mi? 
Diye Maliyeden bir mütalâa sorulmadı. Onun 
için teahhur etti. Binnetice emvali ımetruke he
sabı carisinden tesviyesini daha muvafık, daha 
mantıki bulduk ve Heyeti Vekileden de o yol
da karar çıktı, Bu hafta biz de o suretle ma-
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hallerine tebligatta bulunduk. Esbabı teahhur 
budur. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Miktarı 
ne kadardır? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Efendim şimdiye kadar istenilen 20 
îküsur bin liralık havaledir. Fakat istemiyen 
yerler de vardır. Netice; bilâhara anlaşılacak
tır. 

HALİL B. .(Ertuğrul) — Bendeniz bu ko
misyonlar ifayı vazife ettikten ve aradan bir
kaç ay geçtikten sonra yalnız paraya aidolan 
bir meselenin, en basit maliye meselesinin böy
le devair arasında, vekiller arasında yirmidört 
defa evrak yekdiğerine havale edilmek gibi kır-
tasi muameleye sebebiyet verildiğinden bilhas
sa Meclisin nazarı dikkatini celbediyorum. Ma
demki kırtasiyecilik doğrudan doğruya'kaldırıl
mak isteniyor. Vekil Beyin söylediği veçhile 
yalnız bu mesele için Dahiliyenin Maliyeye yaz
dığı tezkerenin adedi yirmi dörde baliğ olmuş
tur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Efendim, bütçe noktai nazarından He
yeti Celilenizin nazarı dikkatine arz etttiğim 
bir mesele vardır. Menhubat komisyonlarının 
masarifi nereden tesviye edilmek lâzımgclir? 
Maliye işleri, bütçe işleri ile meşgul olan ar-
kadaşlar>mdan'rica ederim, takdir ve tâyin et
sinler. Ya harcırah tertibinden ücreti maktu-
adır, ya müteferrikalarındandır. Ondan sonra 
üç defa tahsiisat alındı ve bu üç defa tahsisat 
alındığı halde, arz ettiğim gibi, komisyonların 
vazaifi 'kazai ve kısmen de idaridir. Maliye Ve
kâleti harcırahlarına zammederek veyahut fas
lı mahsus ile Meclisten tahsisat isteyin diye tez
kerelerini bidayeti emirde yazdığı halde yine 
alınan tahsisatlarda bu parayı istemediler. Bu 
muamele geçen senenin Kânunisanisinin orta
sında başlamıştır. Martta alman mühim mik
tardaki harcırah tertibi o zaman Adliye memu
rininin birinci avansı içindir. Bu arz ettiğim 
muamele âdeta bir devri daim yapmış olduğun
dan ve bütün harcırah tertipleri sarf edildiğin
den bu para açıkta kalmıştır. Bunda Maliye 
Vekilinin hatası nedir? İkinci nokta; Maliye 
bütçesinde murakkam olan bir tahsisat için di
ğer bir vekâlet yazdığı bir talimatname ile Ma
liye Vekâletinin reyini, mütalâasını almaksızın 

falan yere sarf edilsin derse, arkadaşlar! Bu 
bir vekâletin diğer vekâlet bütçesine müdahale 
ve emir itası ve hakkına tecavüz etmesi değil 
midir? Arkadaşlar Maliye Vekâleti bir sene ev
vel bunun mahallî sarfı şudur, istenilecek tah
sisata ilâveten şu kadar isteyin diye tezkeresini 
yazmamış ise ihmal etmiştir. 

MAHMUD CELÂL B. (İzmir) — Meclisin 
alâkadar olacağı bir iş değildir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) -1- Hayır bir meselei maliye değil, bir 
meselei esasiye dolayısiyle taahhur etmiştir. Bir 
vekâlet talıimat yaparken diğer vekâletin büt
çesinden falan yerde sarf olunur denemez ya.. 
Meğer ki, o vekâletin muvafakatinji alsın ve
yahut da Heyeti Vekileden geçsin. Fakat He
yeti Vekileden de geçmemiştir. O tahsisattan 
Maliye Vekâletinin malûmatı yoktur. İştiraki 
yoktur. Fakat esasen paradan başka maliyeye 
bir eiheti taallûku yoktur. Yalnız bu ciheti 
sormak lâzımdır. Binaenaleyh paranın tehiri
ne sebebiyet veren Maliye Vekâleti değildir. Su
reti sarfı gösterilmiştir. Hilafı usul diğer bir 
vekâletin bütçesinden sarfiyat mevzuubahsol-
m ustur. Taahhure sebebiyet veren budur. Ve 
bu geçmiş zamana ait muameledir. 

HALİL B. (Ertuğrul) — Şimdi havalesi 
verildi mi? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ ,B. (De
vamla) — Heyetli Vekileden karar çıktı. Bu
gün Maliyeye geldi. 

2. — Karesi Mebusu Vehbi Beyin, Miicahedei 
Milliyede şehit düşen Kırkağaçlı Emin Efendi 
aüesvffie emsaline ne muamele yapıldığına dair 
şifahi sualine Müdafaai Milliye Vekili Kâzım Pa
şanın şifahi cevabı (6/75) 

REİS — Bir kere takriri okuyalım efendim. 
Riyaseti Celi! ey e 

Bütün servetini millî mücahede ve kurtuluş 
yolunda sarf eden ve Soma Cephesi Millî Alay 
Kumandanı iken Anzavur hâdiseleri esnasında 
Biga civarında şehidolan Kırkağaçlı Emin 
Efendi ailesinin elyevm perişan bir halde oldu
ğu anlaşılmakla buna ve emsaline Müdafai Mil
liye Vekâletince ne muamele ifa olunduğuna 
dair şifahen cevap temenni eylerim. 

Karesi Mebusu 
Mehmed Vehbi 
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MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM Pş. 
(Karesi) — Efendim Emin Efendi merhum, 
Soma Cephesinde Millî Alay Kumandanı ola
rak bulunduğu esnada şehidoldu. Bunun aile
si hakkında diğerlerine olduğu gibi hiçibir mu
amele yapılmamıştır. Yani maaş tafhsis mua
melesi yapılmamıştır. Zaten 'millî müfrezeler 
de Milis zabiti olarak hikmet göreni erden 23 Ni
sandan sonra kuta dâhilinde Milis yüzbaşısı, 
Milis mülâzimi namiyle vazife görmüş olup da 
şehit düşeni erlin ailesinden 'b;r ikisi müracaat 
etmiş ve vaktiyle mevcudoOan Müstahfız Kanu
nuna tevfikan maaşlarının nısfı ailelerine ve
rilmiştir.. Fakat 23 Nisandan evvel yani Mec
lisi Millînin teşekkülünden evvel millî ımuhare-
batta fedakârlık etmiş ve bu uğurda şehidol-
muş bulunanların ailelerine bir mükâfat veril-
memıiş, maaş da tahsis edilmemiştir. Hattâ Er
zurum civarında bir harb vakası olmuştur. Bu 
da yirmâüç Nisandan evveldir. Bu vakıada 
'kolunu kaybeden zabit ve neferler yakın zama
na kadar harb malûlü addedil emem işti. Geçen
lerdeki İstiklâl Muharebatmm mebdei; İzmir'in 
Yunanlılar tarafından tarihi işgali olarak adde
dilmiş, ondan sonraki muhar ebatta İstiklâl Mu
harebesine iştirak etmiş addolunmuşlardır. Bu 
suretle o harb meselesinde mecruh olan, ma
lûl kalan zâbitana İstiklâl Muharebesi! -mâlıdım 
'muamelesi yapılmıştır. Binaenaleyh 23 Nisan
dan evvel böyle millî müfrezelerde Milis yüzba
şı, 'Milis binbaşı, mülâzim gibi unvanlarla ol
mayıp Millî Müfreze kumandanlıklarında, Millî 
Alay kumandanlıklarında Millî Tabur kuman
danlıklarında ifayı hizmet edip de haizi rütVi 
şelhadedolmuş olanların ailelerine bugüne ka
dar bir muamele yapılamamış, bundan sonra da 
yapılabilmesi için eldeki kavanin ve talimat 
müsait değildir. Hidematı Vataniye Tertibin
den maaş verilmek 'meselesi vâridihatır olabilir, 
bu da ancaık Meclisi Âli karariyle -olabilir. 
Eğer Meclisi Âli 23 Nisandan evvel, yani İz
mir'in tarihi işgali olan 15 Mayıstan itibaren 
cephelerde Yunanlılara ve isyan edenlere kar
şı harb ederek' !bu uğurda şehidolmuş olanlara 
gerek nefer vazifesi ve gerek müfreze kuman
danı vazifesi görerek şeiıidolanlarm ailelerine 
gördükleri vazife dereceline göre Milis zabit 
addederek ailelerine maaş verilmesini tasvibedi-. 
yorsa, yani muamelenin 23 Nisandan evvelisine 
aidiyetini kabul ederek bunlara da teşmil eder

se o vakit bunlar da tes'bit olunur. Nerelerde 
vazife, görmüşler, nerelerde şehidolmuşlar ? Tet
kik olunur, tes'bit olunur. Ailelerine maaş tah
sis edilir. Başka suretle bugünkü vaziyete göre 
bunlara ımaaş ta'hsisinin imkânı yoktur. Fakat 
hidematı vataniye tertibinden bir şey verilir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Buna dair bir tasav
vurunuz yok mudur? 

KEİS — Rica ederim söz söylemek yalnız sa
hibi suale aittir. 

HAFIZ İBRAHİM Ef. (İsparta) — Bu, Kuva-
yı Milliye meselesidir. Yirmi defa söylenir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Müsaade buyurursa
nız beş dakika hakkım var, beş dakika söyliye-
ceğim. Efendiler şimdi fecî bir tarih sayfası gi
bi okumakta olduğumuz, düşündüğümüz o gün
leri bir kere göz önüne getirelim. İzmir'in işgali 
üzerine (Sevr) Ahitnamesinin, paçavrasının Av
rupa'da müzakeresi esnasında memlekette millî 
bir galeyan husule geldi. Her yerde muhtelif 
tarzlarda, ezcümle İzmir havalesindeki felâket 
fiilen tahakkuk etmişti. Ona karşı millî bir 
asabiyetle bir feveran husule geldi. Bu feveranı 
İstanbul Hükümeti - mülga münderis; miinlvariz 
muzmahil İstanbul Hükümeti - isyan telâkki 
etti. Ta ki burada- Hükümet teşekkül edinceye 
kadar, ortada. Hükümet namına başka bir kuv
vet yoktu. Her yerdeki mahallî taazzuvlar var
dı. Bu meyanda İzmir Şimal mmtakasında; 
Ayvalık'tan itibaren Akhisar'a kadar kezalik 
Şarkta, Cenupta birtakım cepheler teşekkül et
ti. Bu cephelerde memleketin ihtiyat zabitliği 
etmiş, etmemiş efradı, eşrafı, müttehayyizanı ve 
mut ebe ram zabit sıfatiyle, nefer sıfatiyle mü-
cahedeye atıldı. Bunlardan bir kısmı dahilî iş
lerle de uğraştı ve hattâ dört defa Anzavur'la 
çarpıştı ve öyle çarpışış ki bihakkin mücadele 
edildi. Çünkü Halife mevkiinde bulunan Vahi-
dettin tarafından fermanla ve vapuru mahsusla 
Bandırmaya gönderilmiş olan Anzavur,- Kuvayı 
Muhammcdiye Kumandam unvanı namiyle ha
reket ediyordu. Buna karşı gidip mücadele 
edildi. Bu meyanda birçok zevat malûl oldu; 
şehidoldu. Hepinizin vicdanı pâkinize ayrı ayrı 
müracaat ediyorum, bu adamlar, bu memleket 
uğrunda kan akıttıklarından dolayı kanları he
der midir'? Çocukları perişan kalsın mı? Aile
leri hâlâ göz yaşı döksün mü? Buna taraftar 
mısınız? Bendeniz o vakitten bu ana kadar 
Millî mücahedede ve bilhassa o cephede kıı-
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mandan bulunan ve halen ve dairei intihabiyenin 
mebusu olan muhterem refikimiz Kâzım Paşa 
Hazretlerini bu noktada tenkid ve muahezeye 
mâruz görürüm. Şimdiye kadar bu bapta bir 
teklifi kanuni veyahut bir tefsiri kanuni ile, 
bir kararı kanuni itihaz edilmek üzere, Meclisi 
Âlinize müracaat edilmeliydi. Bunların Yunan 
tüfeklerinin dipçikleri altında parça parça edil
miş alîl pederleri dilenmektedir, dileniyor. Ki
minin aileleri perişan ağlıyor ve bize mektuplar 
yazıyorlar. Bunun için bendeniz istirham edi
yorum. Bu, ne tekliftir, ne de başka bir şeydir, 
bunlar da bu memleketin müdafaası uğrunda 
kan akıtmış, kör olmuş, topal olmuş vatanper
verlerdir. Bunlar da efradı nizamiye gibi mu
ameleye tabidirler diye bir karar ittihazından 
ibarettir. Ve bendeniz de teklif ediyorum. Lüt
fedin, merhamet edin, bu adamların o günlerini 
gözünüzün önüne getirin de ona göre bir karar 
verin. 

RÜŞDÜ Pş. (Erzurum) — Harekâtı milliye-
nin, iptidasını, İzmir'in işgalini addetmiyecek-
tiniz, daha evvel addedecektiniz, işte böyle 
olur. 

REÎS — Efendim bu takrir tabiî bir teklifi 
kanunidir. Onun için Lâyiha Encümenine gön
deriyoruz. 

VEHBİ B. (Karesi) — Reis Beyefendi lüt
fen bir kere okuyunuz. Teklifi kanuni değil. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) Para ver
mek yok muya, para verilecek. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VELİK1 KÂZIM Pş. 
(Karesi) — Efendim teklifi kanuni mahiyetin
de addedilmiyebilir. 23 Nisandan sonra Milis, 
kumandanı namiyle şehidolanlarm ailelerine Ni
zamiye gibi muamele yapılabilir, nısıf maaş ve
rilebilir. Kanunen bunun 23 Nisandan evveline 
teşmil ve o zamandaki Milis müfrezeleri kuman
danlarının da kumanda ettikleri müfrezelerin 
mevcuduna nazaran rütbelerinin makbul adde
dilmesi lâzımgelir. Meselâ Milis Alay Kuman
danı demişsek; Alay kumandanı ne olur? Bin
başından Miralaya kadar olur. Milis binbaşısı 
olarak tesbit etmek ve 23 Nisandan evvel oldu
ğuna göre 23 Nisandan sonrakiler gibi muame
leye tâbi tutmak meselesidir. Yeniden yapıla
cak bir şey değildir. Yeni vaz'edilecek bir 
esas değildir. Mesele; esasen mevcudolan bir 
kanunun makabline teşmil ve o vakitki Milis 

müfreze kumandanlarına Milis zâbitan unvanı
nın verilmesinin şayanı kabul olduğunun tahtı 
karara alınmasıdır. 

ALİ SÜRURt Ef. (Karahisarı Şarki) — Efen
dim Vehbi Beyefendinin sualiyle mevzuubahso-
lan mesele hakikaten çok mühimdir ve Meclisi 
Âli bunu kemali memnuniyetle kabul eder. Fa
kat böyle âni kararlar verirsek ve usullerden 
ayrılırsak iyi bir çığır açmış olmayız. Malûmuâli-" 
nizdir ki sual okunur, vekili aidi cevap verir. Sail 
de beş dakika söyler. Ondan sonra da reye bile 
müracaat edilmez; mesele kapanır. Makamı 
Riyaset çok güzel tebliğ buyurdular, dediler ki : 
Bu, bir tekliftir. Usulen encümene gitmesi lâ
zımdır. 

HAFIZ İBRAHİM Ef. (İsparta).— Seneler
ce, aylarca kalsın orada. 

ALİ SÜRURt Ef. (Devamla) — Hakikaten 
encümene gitsin. Gitsin ama bir madei kanuni-
yieye mi muhtaçtır, yoksa bir tefsirle mi kabildir? 
Onu encümen -tetkik etsin. Hangi kanunu ma
kabline teşmil edece<?.-2? Ayrıca bir maddei kanu
niye ister. Tefsirle olmaz. Onun için bendeniz 
rica ediyorum; her halde böyle âni karar vermi-
yelim. Aidolduğu encümene gitsin, nazarı tet
kikten geçsin. Ondan sonra Heyeti Celileye gel
sin. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Sual mev-
zımndan' ayrıldı Reis Bey. 

JTEHBİ B. (Karesi) — Efendim bu, sual 
meselesiyle alâkadar değildir. Cevaptan aldığım 
ilham üzerinedir. Çünkü alman cevaptan bunlar 
hakkında muamele yapılmadığı anlaşılmaktadır. 
Halbuki Meclisi Âlide bunların bu vatan uğrun
da fedayı can ettikleri, bunların asker addedil
meleri lâzımgeldiği defaatle mevzuubahsoldu. Ve 
öyle addedildi. Yani tekrar tetkik ve tamiki ica-
bedecek ortada bir mesele yoktur. Bunlar as
ker midir, vaizfei askeriyelerini ifa etmişler mi
dir, vazifei cihadiyel erini ifa etmişler midir? Me
sele, budur. Etmişlerse bunların ferden hakkın
da karar vermiş olsaydık belki böyle idi, değildi 
diye belki tetkik ederdik. Fakat bunlar vazifei 
mücahedelerini ifa etmişlerdir diye karar varsa 
bunlar hakkında nizamiye efradı gibi muamele 
yapılmasını bendeniz teklif ediyorum. Takriri 
lütfen dinlersiniz. Eğer tetkiki icabedeeek ve en
cümene gidecekse bir iki ay daha bekleriz. Gitsin 
gelsin, iki ay daha sabredelim. Lütfen okunsun. 
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REİS — Hay hay takrir okunsun. (Müzakere 
açılmadan sesleri.) Müzakere açmıyorum. Usul 
hakkında söz söylüyorum. 

7. — Karesi Mebusu Vehbi Beyin, Millî Mü-
caheâatta şehidolan efrat ve zâbitan ailelerine , 
Nizamiye kıtaatındaki şehide malûl ahkâmının 
tatbikatına dair tahriri (4/137) 

Riyaseti Celileye 
Berveehi âti kararın ittihazını teklif eylerim: 
15 Mayıs 1335 tarihinden itibaren Millî Mü-

calıedatta şehidolan millî efrat ve zâbitanın aile 
ve taallûkatiyle malûl olanlara nizamiye kıtaatın
da şehit ve malûl olanlar hakkındaki kavanin ve 
nizama t ve usul mucibince muamele yapılır. 

Karesi Mebusu 
Mehmed Vehbi 

(Kabul sesleri) 

REİS — Efend'-m tens'p buyurursanız bunu 
encümene tevdi edelim. Encümen etrafiyle mü
talâa etsin, usulen -\eiilen bu .takririn encümene 
gitmesi lâzımdır. 

MAHMUD CELÂL B. (İzmir) — Encümene 
gitmesi aleyhinde söz istiyorum. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Reis Bey mesele usulü müzakereye taallûk edi
yor ve Makamı Riyaset hiç reye müracaat etmek-
slz'n ifaya memur ve mecburdur. Evvelki takri
rimiz çok muvafıktır. Usulen icabını yapınız, 
müzakere yapılamaz. 

REÎS - - Meclis bir arzu gösteriyor. Evvelâ 
o arzuyu tevfiki harekot edeceğim. Reddedil
diği takdirde kabul hususunu reyi âlinize arz 
edeceğim. Takririn encümene havalesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. (Ret sesler»!) 

MAHMUD CELÂL B. (îzmir) — îkibuçük 
senedir evrakı encümende kalmış, aç bekliyen 
şehit yavruları vardır. 

REÎS — Aksini reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Kabri etmiyenler lütfen el kaldırsın. Encüme
ne gitmesi ekseriyetle kabul edilmiştir. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Müsaade buyu
runuz Reis Beyefendi. Yalnız encümen bunu 
bir hafta zarfında müzakere etsin ve bize gön
dersin, biz bunu müzakere edelim. 

REÎS Efendim ruznamei müzakerata devam 
eliyoruz. Bugün yedinci maddeden başlanması 
lâzımgeliyordu. Fakat 7 ve 8 nci maddeler he
nüz encümenden gelmemiştir. 

MEMED FUAD B. (Kastamonu) — Reis 
Beyefendi müsaade buyurun. Müzakere 'baş
lamazdan bir şey arz edeceğim. Tohumluık, hay
vanat ve alâtı ziraiyeye verilen tasisatm tevzii 
hakkında refikim Hasan Efendi ile vermiş ol
duğum takrire on g\ln olduğu halde cevap gel
medi. Bunun tekidini istirham ediyorum. 

RElS — Şimdi Efendim malûl mahkûmine 
ait bir mazbata vardır ki tercihan müzakeresi 
kabul edilmiştir. Evvelâ onu müzakere edece
ğiz. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Dört sene küreğe mahkûm Mecitözü'-
nün Kargı kariyesinden Köle Mehmedoğlların-
dan Hüseyinoğlu Ali'nin (3/152), Üç sene küre
ğe mahkûm Mesudiye'nin Yeniköy kariyesinden 
Topçuoğullarından Rifatoğlu Ömer'in (1/153), 
Oribeş sene küreğe mahkûm Yabanabat'ın Tekke 
kariyesinden Boşnakoğullarından Ilasanoğlu Ah-
mıd'in (3/1.54), Beş sene küreğe mahkûm Ur falı 
IIa1 il'in (3/177), Sekiz sene kalebentliğe mahkûm 
Aziyeli Mustafa Çavuşoğlu Ilasan'ın (3/178), 
Katil maddesinden üç sene küreğe mahkûm Ça-
talzeytinli İbrahim'in (3/180) maluliyetlerine 
binaen baktyei müddeti cezaiyelerinin affına da
ir Başvekâlet tezkereleri ve Adliye Encümeni 
mazbatası. , 

Ankara 

13 . 10 . 1339 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İcra Vekilleri 
Heyeti Riyaseti Kalemi 
Mahsus Müdüriyeti 

Aded : 6/3153 

Riyaseti Celilesine 

Sirkat maddesinden dolayı sureti katiıyede 
üç sene küreğe mahkûm ve elyevm Kars Ha
pishanesinde 16 Ağustos 1338 tarihinden beri 
mahpus bulunan ve maluliyetine binaen silki as
kerîden ihracına da lüzum gösterilen Mesudiye'
nin Yeniköy kariyesinden Topçuoğullarından 
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Rifatoğlu Ömer'in badelmuayyene Kars Heye
ti Sıhhiyesince verilip mahallî istinaf müddei-
umumilıiğinden irsal olunan rapor, , ledelhavale 
sillürrici mıızaafaya müptelâ, olduğu anlaşılan 
merkumun maluliyeti vakıası dolayısiyle tahli
yesi icabatı zaruriyei fenniyeden bulunduğu Tıb
bı Adlî Müessesesi Müdürünün ifadesi ve Meclisi 
îdarei Vilâyatm mazbatası mündercatından müs-
teban olmuş olmakla merkumun tahakkuk eden 
maluliyetine binaen bakıyei müddeti cezaiyesi-
nin affı hakkında AdHye Vekâletinden mevrut 
JS Eylül 1338 tarih ve 6099/136 numaralı tezke
re. üzerine keyfiyetin Meclisi Aliye arzı îcra Ve
killeri Heyetinin 11.. 10 . 1339 tarihli içtimamda 
takarrür etmiş ve bu baptaki evrakı mütefer-
r*a ifavı muktazası ıstirhamiyle rap tan takdim 
kılınmıştır efendim. 

icra Vekilleri Heyeti Reisi 
Ali Fethi 

Türkiye Büyük Millet Ankara 
'Meclisi îcra Vekilleri 
Heyeti Riyaseti Kalemi 13 . 10 . 133f 

Mahsus Müdüriyeti 
Aded : 6/3159 

Riyaseti Celilesine 

Cerh ve katil maddesinden dolayı sureti ka-
tiyede dört sene küreğe mahkûm ve elyevm 
Çorum hapsanesinde 27 Receb 1339 ve 16 Ni
san 1337 tarihinden beri mevkuf bulunan Ma-
citözü'nün Kargı kariyesinden Köle Mehmed-
oğullarından Hüseyinoğlu Ali'nin illeti daime ile 
malûl olduğu Tıbbı Adlî Müessesesi Müdüriye
tinin tasdikına iktiran eden mahalli etıbbası
nın raporu mefadmdan anlaşılmmakla merku
mun mâlûmliyetine binaen en bakıyei müddeti 
cezaiyenin affı hakkında Adliye Vekâletinden 
mevrut 18 Eylül 1339 tarih ve 6073/135 numara
lı tezkere îcra Vekilleri Heyetinin 11.10.1339 
tarihli içtimamda" ledel\kırae keyfiyetin Mec
lisi Aliye arzu takarrür etmiş ve baptaki evrakı 
mütefarria ifayı muktazası istirhamiyle raptan 
takdim kılınmıştır efendim. 

îcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Ali Fethi 

Türkiye Büyük Millet Ankara 
Meclisi îcra Vekilleri 
Heyeti Riyaseti Kalemi 13 .. 10 . 1339 
Mahsus Müdüriyeti 

Aded : 6/3157 
Riyaseti Celilesine 

Katil ve âhiz ve gasp maddesinden dolayı 
sureti katiyeden onbeş seneye mahkûm elyevm 
Amasra hapsanesinde 22 Zilhicce 1339 tari
hinden beri mahpus bulunan Ankara Vilâyetine 
merbut Yabanabat kazasının Takke kariyesin
den Boşnakoğullarından Hasanoğlu Aihmed'-
'n mâlûliveti c'hetivle hapsane hayatiyle ha
yatı tehlikede bulunduğundan bahsile mazharı 
atıfet olması istirhamını hâvi Amasya İstinaf 
Maddeiiumumiliğine ita eylediği istidaname 
üzeıvne mahallî eti'bbayı mütaaddidesi tarafın
dan badelmuayene ita kılınan raporda merku
mun maluliyeti vakıasının hapsane şeraiti sıh
hiyesinin noksaniyeti dolayısiyle hayatının teh
likede bulunduğu beyan ve ledelhavale devri-
sani sillürrieye müptelâ olduğu anlaşılan mer
kumun müteraikkıyüttalia ve hapsane şeraiti 
hâzırai iptidaiyeleri muvacehesinde katiyen va-
hîmülinzar ve sirayeti itibariyle de muhiti için 
daîi tehlike olan marazı mezkûr dolayısiyle tah-
livesinin muvafıkı fen bulunduğu Trbbı Adlî 
Müessesesi Müdüriyetinden barapor izbar kılın
mış ve Meclisi idarei liva mazbatası dahi bu 
zeminde bulunmuş olmakla gayrûkabili şifa il
letle maluliyeti tahakkuk eden merkumun ba-
kıvei müddeti cezaiyesinln affı hakkında Adliye 
Vekâletinin 4 . 10 . 1339 tarih ve 6520/146 No-
lu tezkeresi İcra Vekilleri Heyetinin 11.10.1339 
tarihli içtimamda ledelkırae keyfiyetin Meclisi 
Aliye arzı takarrür etmekle ifayı muktazası is
tirhamiyle bu baptaki evrakı müteferrianın 
lef fen takdim kılındığı mâruzdur. 

icra Vekilleri Heyeti Reisi 
Ali Fethi 

Türkiye Cumhuriyeti Ankara 
Başvekâlet Kalemi 
Mahsus Müdüriyeti 26 . 11 . 1339 

Aded : 6/356 
Riyaseti Celilesine 

Bilûmum hapishanelerde gayrikabili tedavi 
illetle malûl ne kadar mahkûm bulunduğuna 
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dair Adliye Encümenince tanzim ve Heyeti 
Umumiyece tesnip kılınan olibaptaki mazbata 
mucibince icra kılınan tebligat üzerine muaye
neleri yapılan mâlûlînden Urfa hapsanesi mah-' 
pusîni meyanmda katıl ve gasp {maddesinden 
dolayı sureti katiyede beş sene küreğe mahkûm 
ve 1 Şevval 1339 ve 1 Haziran 1337 tarihinden 
beri mebus bulunan Urfa'nm Hüyük k'ariyesdn-
den Halil Bini Müslim'in muayenesini nâtık 
olan raporları ledelhavale gayrikabili şifa illet
le maluliyetine binaen bakıyei müddeti cezaiye
sinin affiyle tahliyesinin muvafık olacağı Tıb
bı Adlî Müessesesi Müdüriyetinden ifade edil
miş ve Meclisi idarei liva mazbatası da bu ze
minde bulunmuş olduğundan merkumun bakı-
yei müddeti cezaiyesinin affı hakkında Adliye 
Vekâleti eelilesinin 29 Teşrlinievvei 1339 tarih 
ve 7074/157 numaralı tezkeresi Heyeti Vekile
nin 21 . 11 . 1339 tarihli içtimaında kıraat olu
narak kayfiyetin Meclisi Âliye arzı tensip kılın
makla bu baptaki evrak leffen takdim kılınfmış-
tır. Muktazasının ifasın'a müsaade buyurulma-
sı mâruzdur efendim. 

Başvekil 
Isımet 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Ankara, 21.11.1339 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Aded : 6/355 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Katil maddesinden dolayı sureti katiyede se
kiz sene kalebentliğe mahkûm ve elyevm Karahi-
sarı Sahib hapsanesinde 14 Zilhicce 1337 ve 
10 Eylül 1335 tarihinden beri mahpus bulunan 
ve berayı tedavi hastaneye yatırılan Aziziye'nin 
Karacalar kariyesinden Mustafa Çavuşoğlu Ha
fız Hasan'm, askerî heyeti sıhhiyesince muayene
si icra ettirilerek ita kılman raporda sillürrieye 
müptelâ olduğu ve hastanede şifa bulmasının 
mümkün olamıyacağı ve mezkûr hastalığın deva
mı halinde hayatını ifna etmesi imkânı mevcut 
ve muhakkak bulunduğu beyan ve Tıbbı Adlî 
Müessesesi Müdüriyetince yapılan tetkikatı fen-
niyede balgamında koh bahsillerinin mebzulen 
mevcudiyetiyle sabit ve sağ riede madenî ve ta-
ninî harahir ve teneffüs hurfi ile müterafik ir-
tişahatı ve kühufu dereniye ve sol zirvede huşu

neti teneffüsiye ile mütezahir bir sillüreei mu-
zaafai müterakkiyeye müptelâ olduğu ve inza-
ren fevkalâde vahîm ve sirayeti itibariyle de 
muhiti için daîi tehlike bulunduğu cihetle tahli
yesi icabettiği ifade kılınmış olduğundan merku
mun bâkıyei müddeti cezaiyesinin affını müte-
zammm Adliye Vekâleti Celilesinin 17 Teşriniev
vel 1339 tarih 6812/151 numaralı tezkeresi He
yeti Vekilenin 21 . 11 . 1339 tarihli içtimaında 
kıraat olunarak keyfiyetin Meclisi Âliye arzı ten
sip kılınmakla bu baptaki evrak leffen takdim 
kılınmıştır. Muktezasmm ifasına müsaadei Riya-
setpenahilerini istirham eylerim, efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Aded : 6/429 

Ankara 21 . 11 . 1339 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Taammüden katil fiilinden fer'an zimetha'l 

olmak maddesinden sureti katiyede on sene kü
rek cürmüne mahkûm olup elyevm Kastamonu 
hapsanesinde 17 Zilhicce 1340 tarihinden beri 
mahpus bulunan İnebolu'nun Çatalzeytin nahi
yesinin Hamidiye kariyesinden Hacı Azizoğlu 
İbrahim'in müptelâ olduğu illetten dolayı affı 
istirhamını havi ita eylediği istidanamesi üzerine 
Kastamonu İstinaf Müddeiumumiliğince muaye
nesi icra ettirilerek istihsal kılman raporu Tıbbı 
Adlî Müeesesesi Müdüriyetince ledettetkik mer
kumun müterakki ve muzaaf bir sillürieye müp
telâ olduğu anlaşılmasına, hastalığının da müte-
rakkiyültabia ve vahîmülinzar ve fevkalâde sâri 
olmasına binaen tahliyesinin muvafıkı fen bu
lunduğu izbar kılındığından tahakkuk eden 
maluliyetine mebni bakıyei müddeti cezaiyesinin 
affı talebini havi Adliye Vekâleti Celilesinin 
17 Teşrinisani 1339 tarih ve 75381/70 numaralı 
tezkeresi Heyeti Vekilenin 21 . 11 .1339 tarihli 
içtimaında kıraat olunarak keyfiyetin Meclisi 
Âliye arzı tensip kılınmakla bu baptaki evrakla 
meclisi idarei vilâyat mazbatası leffen takdim 
kılınmış olmakla ifayı muktezasma müsaadei Ri-
yasetpenahilerini istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adliye Encümeni 

Aded : 46 
10 . 12 . 1339 

Adliye Encümeni mazbatası 

' •'" • Riyaseti Celileye 
Esamisi merbut cetvelde muharrer mahkû-

mînin affı hususiye tâbi tutulmaları hakkın
daki teklifatı vakıa tetkik edilerek mâlûlîni 
merkûmeniıı müpte^ oldukları illetlere naza
ran devamı rnahpusiyetleri kendi hayatları için 
bir tehlike teşkil ettikten başka kısmı mühim-
minin hastalıkları da mahpusîni saire için, em
razı sâriyeden olmak itibariyle bir tehlike teş
kil eylemekte bulunmasına ve gerçi bu kabil 
mahkûmîrii malulenin affından ise hastaneye 
nakilleriylc hem tedavileri ve hem de bu suretle 
müddeti mahkûmelerinin ikmal ettirilmesi mu
vafık ve belki de rmktazi olacağı mütalâası 

vâridolabilirse de bu mülâhazanın icabı daire
sinde temini maksada maddeten kâfi ve bun
lara mahsus müessesatı sıhhiye gayrimevcu-
dolmasma mebni tıbben mütehakkik olan mah
zur ve tehlike sebebiyle merkumunun bakıyei 
müddeti cezaiyelerinin aflarmm Heyeti Umu-
miyeye arzı tasvip kılındı. 
Adliye Encümeni Reisi 

Namına Mazbata Muharriri 
Kastamonu Dersim 

Mahir Feridun Fikri 
Kâtip Âza 

Bozok Konya 
Ahmed Hamdi Mustafa Feyzi 

Âza Âza 
Bursa Bayezid 

Osman Nuri Şefik 
Âza Âza 

Karesi Mersin 
Ahmed Süreyya Ahmed Besim 
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Evrakın Encümen 
Devre No. varide No. 

Mahkûmun isim ve 
şöhreti Mahkemesi Cürmü 

3/153 178 

Müddeti mah
kûmiyeti 

Mesudiye'nin Yen'köy kar- Kars İstinaf Sirkat madde- Üç sene kürek 
yesinden Topçuoğullarmdan Mahkemesi sinden 
Rifatoğlu Ömer 

3/152 179 Mecitözü'nün Kargı karye- Çorum 
sinden Köle Mehmedoğulla- "kemesi 
rmdan Hüseyinoğlu Ali 

Mah- Cerh ve katil 
maddesinden 

Dört sene 

3/154 180 Yabanabad kazasının Tekke 
'karyesinden Boşnak oğulla
rından Hasanoğlu Ahmed 

3/177 232 Urfa'nm Hüyük karyesin
den Halil bini Müslim 

3/178 233 Aziziye'nin Karacalar kar
yesinden Mustafa Çavuşoğ-
lu Hafız Hasan 

3/180 239 İnebolu'nun Çatalzeytin na
hiyesinin Hamidiye karye
sinden Hacı Azizoğlu İbra
him. 

Amasya Mah
kemesi 

Urfa İstinaf 
Mahkemesi 

Afyon Kara-
hisar Mahke
mesi 

Kastamonu 
Mahkemesi 

Katil ve âhiz 
ve gasp mad
desinden 

Katil ve gasp 
maddesinden 

Katil madde
sinden 

Taammüden 
katil fiilinde 
fer'an zimet-
hal olmak 
maddesinden 

On sene 

Beş sene kü
rek 

Sekiz sene ka
lebentlik 

On sene kü
rek 
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Affı hususiye mazhariyeti Af teklifinin istinadettiği Adliye Encümeni-
Mebde mevkufiyeti için dermeyan olunan esbap vesaiki resmiye nin mütalâası 

16 Ağustos 1338 
20 Zilhicce 1340 

Sillürriei muzaafaya müp
telâ olduğu 

Mahallî etıbba raporu, 
Tıbbı Adlî Müessesesi Mü
düriyetinin raporu ve mec
lisi idarei liva mazbatası 

Cereyan eden mua-
ımelât usulüne muta
bık ve affı müna
sip. 

16 Nisan 1337 
27 Receb 1339 

22 Zilhicce 1339 

Sağ zirvei riede zeiri kehfî 
ve her iki riede münteşir 
surette harahirin mevcudi
yeti ve saire 

Devri sâlülrleye müptelâ 
olduğu 

Mahallî etlbba raporu, Tıb- Keza 
bı Müessesesi Müdüriyeti
nin raporu ve meclisi ida
rei liva mazbatası 

Mahallî etlbba raporu, Tıb- Keza 
bı Adlî Müessesesi Müdü
riyetinin ve meclisi idarei 
liva mazbatası 

1 Haziran 1337 
1 Şevval 1339 

Her iki gözünde kuvvei rü-
yetin onda sekizini kaybet
tiği 

Keza Keza 

10 Eylül 1335 
4 Zilhicce 1337 

Sillürriei muzaafai müte
rakkiye müptelâ olduğu 

Keza Keza 

17 Zilhicce 1340 Müterakki ve muzaaf sil- Keza 
lürrieye müptelâ olduğu 

Keza 
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EEÎS — Efendim Encümenin işbu mazba
tasını reyi âlinize arz ediyorum. Kabul buyuran
lar lütfen el kaldırsın. Aksini de reyi âlinize vaz'-
ediyonım. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul olunmuştur. 

2. — Mahkûminin tarik bedalâtı nakdiyesi-
nin teciline dair lâyihai kanuniye ve Nafia Encü
meni mazbatası (1/46) (1) 

REİS — Efendim ruznamenin dokuzuncu mad
desini mahkûminin tarik bedelâtı nakdiy esinin te
ciline dair teklifi kanuniye Nafıa Encümeni maz
batası teşkil ediyor. Malûmuâliniz evvelce birinci 
müzakeresi cereyan etmiş şimdi ikinci müzake
residir : 

Oemaziyelâhır 1339 ve 21 Şubat 1337 tarihli 
Tarik bedeli nakdisi Kanununun birinci madde

sine zeyil Kanun 

Madde 1. — Mahkûmîn ve mevkufînden bir-
gûna servet ve iradı bulunmıy anları tarik bedelâtı 
nakdiyesi ikmali müddet ve tahliyelerini müta-
akıp mecalisi umumiyece tensibolunacak müd
detle tekasite rabdolunarak her sene mükellef 
oldukları miktarla beraber tahsil edilmek üzere 
tecil olunur. 

REİS — Efendim Birinci madde hakkında 
bir mütalâa dermeyan buyurmak istiyen var mı ? 
(Hayır sesleri) Birinci maddeyi reyi âlinize vaz'-
ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen el kaldır
sın. Aksini reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul olundu 
efendim. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

REİS — Efendim ikinci maddeyi kabul bu
yuranlar lütfen el kaldırsın. Aksini reyi âlinize 
vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmma 
Dahiliye Vekili memurdur. 

REİS — Efendim üçüncü maddeyi kabul bu
yuranlar lütfen el kaldırsın. Aksini reyi âlinize 
vaz'ediyorum Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir efendim. 

(1) Birinci müzakeresi 67 nci İçtima zap-
tındadır. 

I Kanunun heyeti umumiyesini sureti katiyede 
I kabul edilmek üzere reyi âlinize arz ediyorum. 
I Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reyi 
I âlinize vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen 
I el kaldırsın. Kanunun heyeti umumiyesi kabul 
I edilmiştir efendim. 

I «5. — Malmüdürlerinin Maliye Vekâletince iâ-
I yini hakkındaki lâyihai kanuniye ve Kavanini 

Maliye Encümeni mazbatası (1/46) 

Kaza malmüdürlerinin vekâletince tâyinine dair 
lâyiha ve Encümen mazbatası 

Esbabı mucibe lâyihası 
Bir mesleki mahsus olan mal memurluğu ih-

I tısasa mütevakkıf hidematı Devletten olduğu 
I halde şimdiye kadar emri tâyini mahallerine bı-
I rakılmış olmak yüzünden meslekle alâkası olmı-

yan birçok gayrimütehassıs zevatın kazada mu
hasebeci demek olan malmüdürkiklerine ikame-

I leri kaza hesabatmın vakti zam/aniyle ve ımatlu-
I bolan intizamla tedvirini işkâl ve dolayısiyle 

Devletin ruhunu teşkil eden merkez muamelâtı 
I maliyesinin duçarı tavik olmasını badi olmakta-
I dır. Kaza memurininden bilûmum hükkâmı ad-
I liye ile kaymakam, tabip ve jandarma kuman-
I danı gibi memurinin mensuboldukları ve

kaletlerce intihap ve tâyin olduğu halde bun-
I larm emri tâyin ve azillerinin livaya mevdu bu-
I lunması malî noktai nazardan kazada istiklâli 

tammı haiz olması lâzımgelen ve vazifesi kanun-
I la mueyyen olan malmüdürlerinin mevkiindeki 
I kudreti tenkis ve daha doğrusu kaymakamlara 

hoş görünerek livaya karşı mevkiini muhafaza
ya mecbur kalan memurini mumaileyhimin en
dişesi memuriyetle vazifelerinde matlubolan ne-
zahet ve intizamı taklil etmekte olduğu anlaşıl
mıştır. Vazifesini olanca mânasiyle ifaya sây 
eden ve mücerret sâii hizmet olduğu halde mü-

I essirata tâbi olmıyanlarm da kaymakamların 
I müdahaleleri yüzünden livalarca ya hot behot 

veyahut merci mahakimi olmak hasebiyle liva 
encümenlerinden bir vesile ile alman karara is
tinaden mâruzu tecrim bırakılmakta olmaların
dan ifayı vazifede nevama harf ile rica arasında 
kaldıkları nümayan olduğundan umuru maliye
nin tatarruku halelden masuniyetini ve kazaanm 
diğer rüesayı memurini gibi kemali serbesti ile 

I' mevdu uhdei memuriyeti olan vazaifin kemayen-
bağı ifasını tatmin için vali ve mutasarrıfların 
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istitradan rey ve mütalâaları alınmak suretiyle 
doğrudan doğruya Maliye Vekâleti tarafından 
tâyini muvafık görülmüştür. 
İdarei umumiyei vilayat Kanununun onuncu 
maddesine müzeyyel kanun lâyihası müsveddesi 

Madde 1. — Kaza Malmüdürleri Maliye Ve
kâletince tâyin olunur. 

Madde 2. — İdarei umumiyei vilayat Kanu
nunun işbu maddei kanuniye ile tearruz eden 
ahkâmı mülgadır. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülahkâmdır. 

Madde 4. — İşbu kanunun tatbikma Maliye 
Vekili memurdur. 

Riyaseti Celileye 
Esbabı mucibe mazbatası 

Kaza malmüdürlerinin sureti tâyinine dair 
olan İdarei umumiyei vilayat Kanununun 
10 ncu maddesine zeyledilmek üzere İcra Vekil
leri Heyetinin Heyeti Umumiyeden muhavvel 
2 Mart 1338 tarihli lâyihai kanuniyesi Kavanini 
Maliye Encümeninde müzakere edildi. 

Mahalleri muhasebe ve Maliye aklanımdan 
yetişecek erbabı iktidarın tariki terakkisini kü-
şade bulundurmak için vikâlet nezdinde sicil 
ve malûmatın lüzumu mevcudiyeti kabul edil
miş ve maahaza malmüdürlerinin merkezden tâ
yini halinde sıkı bir merkeziyet usulü takip ve 
bundan mahallî idarelere salâh ve intizamın 
haleldar olacağı teemmül edilmiş olduğundan 
malmüdürlerinin kemakân vali ve müstakil mu
tasarrıf larca tâyini ve ancak tasdiki memuriyet
lerinin vekâletçe icrası sureti tensibolunmakla 
Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Erzincan Kayseri 
Sabit Ahmed 

Kâtip 
Konya 

Tevfik Fikret 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müza
kere açıyoruz. 

ALİ SURURt Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Reis Bey Dahiliye Encümenine gelmesi lâzımdır. 
Encümene havalesini teklif ederim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Encümen istiyorsa verilsin.. Efendi-
diler malmüdürlerinin tasdiki memuriyetleri
nin... 

REİS — Efendim kanunun ikinci maddesin- • 
de bu kanunun Vilayat Kanununa taallûku ol
duğu gösteriliyor? Dahiliye Encümeni de bu 
kanunun kendisine tevdiini teklif ediyor. (Mu
vafık sesleri) O halde muvafık görürseniz ha
vale edelim. 

RAGIP B. (Kütahya) — Efendim böyle 
olmaz ki. 

REİS — Efendim Dahiliye Encümenine ha
valesini kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. 
Aksini reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul etmi-
yenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir efen
dim. 

RAGIB B. (Kütahya) — Olmaz ki... 
REİS — Efendim malûmu ihsanınız bir ka

nunun taallûku gösterildiği ve encümen talebet-
tiği takdirde o encümene havalesi lâzım ve lâ-
büttür. 

RAGIP B. (Kütahya) — Hayır Reis Bey, 
lâyihanın reddini mütazammındır. Evvelâ ret 
ciheti müzakere edilmelidir. Reddi kabul edil
mezse o vakit havale edilmelidir. Dahiliye En
cümenine havalesi demek rettir. 

REİS — Hayır efendim. • 
ZEKİ B. (Gümüşane) — Niye şimdiye ka

dar Dahiliye Encümeni bunu almamış?.. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü
müşane) — Reis Bey çok istirham ederim geçen 
mesele hakkında usule ait bir şey arz edeceğim. 
Efendim vekâletlerden yapılan teklifi kanuniler 
bazan dar bir zamana tesadüf ediyor, encümen
deki tetkikatı esnasında teklifi kanuninin esbabı 
mucibesini müdellelen izah etmeye vakit kalma
dan hattâ Vekilin mütalâatı dinlenmeden maz
bataya raptediliyor. Nitekim malmüdürlerinin 
mazbatası da böyle olmuştur. Çok rica ederim. 
Dahiliye Encümeni bu hususta itayı karar eder
ken. sahibi teklif olan Maliye Vekâletinin müta
lâasını da dinlesin ve Nizamnamei Dahilîmiz de 
bunu âmirdir. Ve böyle ret mazbataları esbabı 
mucibeleri. yazılmadan anlaşılmadan yazılmış 
oluyor. 

4.'— Cemiyetler Kanununa bir madde tezyili 
hakkında lâyihai Kanuniye ve Dahiliye Encüme
ni mazbatası (1/231) 
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REİS — Efendim Cemiyetler Kanununa mad-
dei müzeyyele ilâvesine dair lâyihai kanuniye ve 
Dahiliye Encümeni mazbatası. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Aded : 2666 

14 . 2 . 1339 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cclilesine 
Cemiyetler Kanununa maddei mahsusa ola

rak tezyil zımnında tanzim ve İcra Vekilleri He
yetinin 13 . 2 . 1339 tarihli içtimamda kabul 
edilen lâyihai kanuniye ile esbabı mucibe lâyi
hası sureti müsaddakası lef fen takdim kılınmış
tır. İfayı muktazasiyle neticesinin işarına mü
saade buyurulmasını istirham eylerim efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

Esbabı mucibe lâyihası 

Muhacir ve mültecilere yardım etmek, her 
hangi bir kaza ve âfet zuhurunda heyeti imda-
diyeler tertip ve istihdam eylemek eytam ve fu
karayı himaye etmek, ırza' haneler ve muayena-
haneler açmak gibi birçok sıhhi ve içtimai mesa-
il ve hidemat ile iştigal eden cemiyetlerin mesa
isini ve bu iş için halktan toplanılan ianelerin 
mahalline sarf edilip edilmediğini takibeylemek 
bittabi Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâle
tine mürettep bir vazife ise de Cemiyetler Kanu
nuna buna dair bir madde ilâvesiyle teyid ve 
tasrihi keyfiyet edilmesi elzem ve zaruri görül
mektedir. 

3 Ağustos 1325 tarihli Cemiyetler Kanununa 
müzeyyel kanun lâyihası 

Madde 1. — 3 Ağustos 1325 tarihli Kanuna 
maddei âtiye tezyil edilmiştir : 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti 
cemiyatı hayriye ve sıhhiyenin muamelâtı ida
riye ve hesabiyesini müfettişler vasıtasiyle her 
zaman tetkik ve teftiş ettirebileceği gibi bun
lardan lüzum göreceklerinin nezdinde mezkûr 
cemiyetlerin kabul olunan nizamnamelerinin ta-
mamii tatbikini murakabe maksadiyle merkezi 
umumi içtimalarmda hazır bulunabilmek ve 
muamelâtını teftiş etmek ve ettirmek salâhiye-
tiyle bir komiser bulundurur. 

Madde 2. — Tarihi neşrinden muteber olan 
işbu kanunun icrasına Heyeti Vekile memurdur. 

İcra Vekilleri 
Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 
Müdafaai Milliye 

Vekili 
Kâzım 

Dahiliye Vekili 
Ali Fethi 

Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 
Nafıa Vekili 

Feyzi 
Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekâleti V. 

Dr. Tevfik Rüşdü 

13 . 2 . 1339 

Şer'iye Vekili 
Fehmi 

Adliye Vekili 
Rifat 

Hariciye Vekâleti V. 
Hüseyin Rauf 
Maarif Vekili 

İsmail Safa 
İktisat Vekâleti V. 

Feyzi 
Erkânı Harbiyei 

Umumiye Vekâleti V. 
Kâzım 

Dahiliye Encümeni mazbatası 
Dahiliye Encümeni 

Karar : 24 
21 . 11 . 

Riyaseti Celileye 

1339 

Cemiyetler Kanununun onsekizinci maddesine 
bir fıkra tezyiline dair İcra Vekilleri Heyetinin 
13 . 2 . 1339 tarihli içtimamda kabul ve Mec
lisi Âliye sevkı takarrür ederek Riyaseti Celile
ye takdim olunan fıkrai kanuniye ve esbabı mu-
cibesi evrakı müdevvere meyanmda hıfzedilmiş 
iken Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletinin 
mezkûr lâyihanın müstacelen kesbi kanuniyet et
mesi lüzumuna dair 17 . 9 . 1339 tarihli tezke
resi mucibince Heyeti Umumiye karariyle encü
menimize tevdi kılınmakla tetkik ve müzakere 
olundu. 

Birçok sıhhi ve içtimai mesail ve hidemat ile 
iştigal eden cemiyetlerin mesaisini ve bu hide
mat için ahaliden toplanan ianelerin mahallerine 
sarf edilip edilmediğinin Hükümetçe teftişine 
dair Cemiyetler Kanununda bir maddei mahsu
sa mevcudolmadığmdan Encümenimizce Cemi
yetler Kanununun 18 nci maddesine «Hükümet 
her nevi cemiyetlerin muamelâtı idariye ve he
sabiyesini her zaman teftiş ve tetkik ettirebilir» 
fıkrasının tezyili suretiyle maksadın temini encü
menimizce muvafık görülmüş olmakla Heyeti 
Umumiyeye arz olunur. 
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3 Ağustos 1325 tarihli Cemiyetler Kanununun 
18 nei maddesine müzeyyel fıkrai Kanuniye 

Madde 1. — Cemiyetler Kanununun 18 nci 
maddesine (x) fıkrai âtiye tezyil edilmiştir. 

Hükümet, her1 nevi cemiyetlerin muamelâtı 
idariye ve hesabiyesini her zaman teftiş ve tet
kik ettirebilir 

Madde 2. — îşbu fıkrai müzeyyelenin ahkâ
mı tarihi neşrinden muteberdir. 

Madde 3. •— îşbu fıkrai müzeyyele ahkâmı
nın icrasına Heyeti Vekile memurdur. 

Dahiliye Encümeni 
Reisi Mazbata Muharriri 
Niğde 
Hazım 
Kâtip 
Karesi 

Ali Şuuri 
" Âza 
Canik 

Süleyman Necmi 
Âza 

Karahisarı Sahib 
İzzet Ulvi 

Karesi 
Mehmed Vehbi 

Âza 
Ankara 
İhsan 
Âza 

Niğde 
Galib 
Âza 

Kütahya 
Cevdet 

(İmzada bulunamamışlardır.) 

; BEİS — Efendim heyeti umumiyesi hakkın
da söz istiyen var mı? (Yok, sesleri) Maddelere 
geçilmesini reyi âlinize arz ediyorum. Maddele
re geçilmesini kabul edenler lıîtfen el kaldırsın. 
Aksini reyi âlinize vaz 'ediyorum. Kabul etmiyen
ler el kaldırsmı. Kabul edilmiştir efendim. Mad
delere geçilmiştir. 

(Ekseriyet yok sesleri), (Ekseriyet var ses
leri) 

(x) Madde 18. — Cemiyetler ve kulübler üze
rinde zabıtanın hakkı teftişi vardır. Bunların iç-
timagâhları memurini zabıtaya her zaman kü-
Şade bulunacaktır. Şu kadar ki içtimagâhlara za
bıta memurları lüzumu hakikiye müsteniden 
girdiklerini ledelhace ispat için Dersaadefte 
Zaptiye Nazırı ve vilâyette mahallinin en büyük 
mülkiye memuru veya vekilleri taraflarından o 
mahalle duhul hakkında emir veya icazeti muta-
zammm olarak verilmiş bir varakai resmiye ibra
zına mecburdurlar. 

3 Ağustos 1325 tarihli Cemiyetler Kanununun 
18 nci maddesine müzeyyel Kanun 

Madde 1. — Cemiyetler Kanununun 18 nci 
maddesine fıkrai âtiye tezyil edilmiştir : 

Hükümet her nevi cemiyetlerin muamelâtı* 
idariye ve hesabiyesini her zaman teftiş ve tet
kik ettirebilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
(Hayır sesleri) Kabul buyuranlar lütfen el kal
dırsın. Aksini reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul olundu 
efendim. 

* 
Madde 2. — îşbu fıkrai müzeyyelenin ah

kâmı tarihi neşrinden muteberdir. 
REÎS — ikinci madde hakkında söz istiyen 

var mı? (Hayır sesleri) ikinci maddeyi reyi âli
nize arz ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen el 
kaldırsın. Aksini reyi âlinize arz ediyorum. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir efendim. 

Madde 3. — îşbu fıkrai müzeyyele ahkâmı<-
nın icrasına Heyeti Vekile memurdur. 

RElS — Üçüncü madde hakkında söz isti
yen var mı? (Hayır seslen) Üçüncü maddeyi 
kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Aksini 
reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

Efendim kanunun heyeti umumiyesini reyi 
âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el1 

kaldırsın. Aksini reyi âlinize vaz'ediyorum. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kanunun he
yeti umumiyesi kabul edilmiştir efendim. 

5. — Rüsumu Belediye Kanununun iki ve on-
dördüncü maddelerinin tadiline dair lâyihai ka
nuniye ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/35) 
icra Vekilleri Heyeti Riyaseti 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
2353 

19 . 3 . 1339 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Rüsumu Belediye Kanununun 2 ve 14 ncü 

maddeleri makamına kaim olmak üzere tanzim ve 
îcra Vekilleri Heyetinin 18 . 3 . 1339 tarihli iç-
timamda kabul edilen lâyihai kanuniye ile Dahi
liye Vekâletinin esbabı mucibeyi havi 8.3.1339 
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tarih ve Umuru Mahalliyei Vilâyat Müdüriyeti 
Umumiyesi 1105/7843 numaralı tezkeresi leffen 
takdim kılınmıştır. İfayı iktizasiyle neticesinin 
işarına müsaade buyurulmasmı istirham eylerim 
efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

Esbabı mucibe sureti 

İcra Vekilleri Heyeti Riyasetine 
Rüsumu Beediye Kanununun ikinci maddesi 

mucibince ve merbut tarifede muharrer nisbet-
ler dairesinde istifa' edilmekte olan rüsumun, 
rüsumu saireye ve bilhassa belediyelerin şehir
lerin imar ve tezyiniyle sıhhati umumiyenin te
mini hususundaki mükellefiyeti mühimnıelerihe 
ve işbu kanunun mevkii meriyete vaz'ı tarihiyle 
halihazır akça farkına nazaran pek dun bulun
masına ve meselâ kırk bin kuruş kıymetindeki 
yirmibeş metre murabbaı bir arsa üzerinde iki 
kattan ibaret bir bina inşası için ihtiyari zaruri 
masarife nisbeten bir kereye mahsus olmak üze
re1 verilecek rüsumun 100 kuruş gibi ehemmiyet
siz bir raddede olmasına ve aynı zamanda Rü
sumu Belediye Kanununun ondördüncü maddesi 
mucibince beher koyun ve keçiden üç, kuzudan 
birbuçuk, danadan aliı, sığır ve canavardan do
kuz, deve ve mandadan onbeş kuruş miktarında 
alınmakta olan Zebhiye Resmi de zamanımızdaki 
rayice nisbetle akça farkı derecesinde tezyide 
mütehammil görülmesine mebnı rüsumu mezkû-
renin 17 Nisan 1338 tarihli Kanunla cezayı nak
dîlerin beş misli miktarında tezyidi kabul edildi
ği gibi aynı miktarda yani beş misli raddesinde 

t ezyidi muvafık olacağı bâzı vilâyet ve elviyeden 
işar kılınmaktadır. Filhakika vilâyat ve liva
ların temenniyatı şayanı kabul olup çünkü basto-
lünan esbabın isabet ve makuliyeti aşikâr olmak
la beraber Muvazene' Umumiyeden bâzı rüsumun 
evrakı nakdiye rayicine göre tezyidi kavanini 
mahsusa ile kabul edilmiş olduğu gibi belediye
lere ait cezayı nakdîlerin de mârülarz kanunla 
beş misli tezyidi nazarı dikkat ve kıyasa alındık
ta Ebniye İnşaat Resmiyle Zebhiye Resminin de 
tezyidi bir veçhile tevlidi mahaızir edeımiyeceğin-
den takdim kılman teklifi kanuni tasvibi dev

letlerine iktiran buyurulduğu takdirde iktisabı 
kanuniyet etmek üzere Büyük Millet Meclisine 
tevdiine müsaade buyurulması rica olunur efen
dim. 

8 Mart 1339 
Dahiliye Vekili 

Ali Fethi 

Rüsumu Belediye Kanununun ikinci ve ondör
düncü maddeleri makamına kaim olmak üzere 

tanzim olunan maddei kanuniye 

Madde 1. — Rüsumu Belediye Kanununun 
ikinci maddesine merbut tarife mucibince istîfa 
edilmekte olan inşaat Ruhsatiye Resmi İstanbul'
da beş, taşralarda üç misli üzerinden istîfa olu
nacaktır. 

Madde 2. — Belediyeler tarafından umumi 
ve fenni mezbahalar tesis edilinceye kadar ze-
bih olunacak koyun ve keçiden onbeş, kuzu ve 
oğlaktan yedibuçuk, danadan otuz, sığır ve ca
navardan kırkbeş, deve ve mandadan yetmişbeş 
kuruş resim alınacak, ve vilâyetlerle belediyeler 
tarafından müştereken ve kavaidi mahsusa dai
resinde emaneten veya asaleten idare veya ciba-
yet edilerek hasılatının nısfı belediyelere ve nıs
fı diğeri vilâyetlere aidolacaktır. (Mecalisi umu-
miyece bu resmin bir sülüsü derecesinde tenzilât 
icra edilebilir.) 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Dahiliye Vekili memurdur. 

İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi 

Hüseyin Rauf 
Müdafaai Milliye Vekili 

Kâzım 

Dahiliye Vekili 
Ali Fethi 

Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 

Nafıa Vekili 
Feyzi 

Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekili 
Dr. Rıza Nur 

Seriye Vekili 
Fehmi 

Adliye Vekili 
Rifat 

Hariciye Vekili 
İsmet 

Maarif Vekili 
İsmail Safa 

İktisat Vekili 
Mahmud Esad 
Erkânı Harbiyei 

Umumiye Vekili 
Kâzım 
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Dahiliye Encümeni mazbatası 
11 . 10 .1339 

Riyaseti Celileye 
Rüsumu Belediye Kanununur 2 ve 14 ncü 

maddeleri makamına kaim olmak üzere tanzim 
ve icra Vekilleri Heyetinin 18 . 3 . 1339 tarihli 
içtimamda kabul edilen lâyihai kanuniye ile Da
hiliye Vekâletinin ersbabı. mucibeyi havi 8.3.1339 
tarih ve Umuru Mahalliyei Viiâyat Müdüriyeti 
Umumiyesi 1105/7823 numaralı tezkeresi sure
ti musaddakası İcra Vekilleri Heyetinin 19.3.1339 
tarih ve 2353 numaralı tezkeresiyle Heyeti Celi
leye arz edilmiş ve devren encümenimize tevdi 
kılınmakla lâyihai kanuniye ile esbabı mucibesi 
tetkik ve müzakere olundu. 

Encümenimizce birinci madde berveçhi zir 
şekilde tadilen ve ikinci madde dahi aynen kabul 
edilmiş olmakla Heyeti Umumiveye arz olunur. 

Rüsumu Belediye Kanununun 2 ve 14 ncü 
maddeleri makamına kaim maddei Kanuniye 

Madde 1. — Rüsumu Belediye Kanununun 
ikinci maddesine merbut tarife mucibince istifa 
edilmekte olan İnşaat Ruhsatiye Resmi 1333 ten 
itibaren tadilât ve ferağ görenlerden İstanbul ve 
taşrada beş misli üzerinden istifa olunacaktır. 

Madde 2. — Belediyeler tarafından umumi 
ve fennî mezbahalar tesis edilinceye kadar ze-
bih olunacak koyun ve keçiden onbeş, kuzu ve oğ
laktan yedibuçük, danadan otuz, sığır ve cana
vardan kıfkbeş deve ve mandadan yetmişbeş ku
ruş Rüsum alınacak ve vilâyetlerle belediyeler 
tarafından müştereken ve kavaidi mahsusa dai
resinde emaneten veya asaleten idare veya ciba-
yet edilerek hasılatının nısfı belediyelere ve nısfı 
diğeri vilâyetlere aidolacaktır. «Meclisi Umumi-
yece bu resmin bir sülüsü derecesinde tenzilât ic
ra edilebilir.» 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Dahiliye Vekili memurdur. 

Dahiliye Encümeni 
Reisi 
Niğde' 

Hazım 

Mazbata Muharriri 
namına 
Karesi 

Mehmed Vehbi 

Kâtip 
Karesi 

Ali Şuuri 
Âza 

Canik 
Süleyman Necmi 

Beher katının 
metre murab-

baından alınacak 
Resim 

Kuruş Para 

Âza 
Ankara 

İhsan 
Âza 

Kütahya 
Cevdet 

8 
9 

9 
10 
10 
11 

11 
12 
12 
13 

13 
14 
14 

15 
15 

16 
17 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

30 

20 
10 

Arsanın 
kıymeti 

10 000 
15 000 
20 000 
25 000 
30 000 
35 000 
40 000 
45 000 
50 000 
55 000 
60 000 
65 000 
70 000 
75 000 
80 050 
85 000 
90 000 
95 000 
100 000 
110 000 
120 000 
130 000 
140 000 
150 000 
170 000 
190 000 
210 000 
235 000 
260 000 
285 000 
310 000 
340 000 

351 
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18 370 000 
19 (•) 400 000 
20 440 000 

REİS — Efendim kanunun heyeti umumiye-
si hakkında mütalâa dermeyan etmek istiyen 
var mı? 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Efendim 
Meclisi Âli bir usul ittihaz etmişti. Tadil edilen 
bir kanunun aslını da aynen yazacak ve Heyeti 
Celileye getirecekti. Bu kanun aslı nedir. Mad
denin ne olduğunu bilmiyoruz. Kaç kuruşu kaç 
ikuruş yapıyorlar, bir kuruşu on beş kuruş mu 
yapıyorlar ? Bilmiyoruz. 

REİS — Efendim bu hususta encümen iza
hat verecek mi? 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Bunda pek cüzi 
bir fark vardır efendim. 

REİS — Efendim heyeti umumiyesi hakkın
da ba^ka mütalâa dermeyan eden var mı? (Ha
yır sesleri) O halde maddelere geçilmesini reyi 
âlinize vaz'ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen 
el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
efendim. 

Rüsumu Beelediye Kanununun 2 ve 14 ncü 
maddeleri makamına kaim madde! Kanuniye 

Madde 1.— Rüsumu Belediye Kanununun 
ikinci maddesine merbut tarife mucibince is
tifa edilmekte olan İnşaat Ruhsatiye Resmi 
1333 ten itibaren tadilât ve ferağ görmi-
yenlerden İstanbul ve taşralarda beş misli 
üzerinden istifa olunacaktır. 

REİS — Efendim birinci madde hakkın
da söz istiyen var mı ? 

AHMET MAHİR Ef. (Kastamonu) — As
lını anlıyahm. 

NECİP B. (Mardin) — Encümen izahat 
versin. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Encümenin 
mazbata muharriri yok mudur? 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim İnşaat 
Ruhsatiye Resmi; metre murabbamda cüzi 
bir bedel; hatırımda kalmamıştır... 

(*) Kıymeti bu miktarı tecavüz eden arsalara 
inşa edilecek ebniyenin dahi beher kat metre mu-
rabbatndan yirmi§ kuruş alınacaktır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — İs
tanbul'da kırk paradır. Taşrada ise sekiz 
para yani beşte biridir. 

VEHBİ B. (Devamla) — öyle bir şey ola
cak, tadilât gören yar i evrakı nakdiye-
nin kıymeti tahavvül ettiği zaman bedeller 
feıağ üzerinden olduğu için evvelce yirmi 
lira kıymetinde olan bir ev iki yüz liraya 
satılırken, bilâhara bittabi' bin liraya satıl
mış ve bin lira1 üzerinden vergi vermekte bu
lunmuş olduğu için resmi asliye yani ev
velki kanunda muharrer resme .tâbi tutuyo
ruz. Evvelki kanunda muharrer olanları beş 
misli tezyidettik. Bütün vergilerde ve rüsu
mu sairede bu esas kabul edilmiştir. Bele
diyelerin varidatına medar olmak üzere beş 
misli tezyidettik Mesele bundan ibarettir. 

HAMDİ B. (Bozok) H—Hangıj seneden iti
baren alınacak efendim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Bittabi bu kanu
nun nsşri tarihinden itibaren. 

REİS — Efendim başka söz istiyen var 
mı? (Hayır sesleri) Birinci maddeyi reyfr 
âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Aksini reyi âlinize arz ediyo
rum. Kaıbul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştür. 

Madde 2. — Belediyeler tarafından umumi 
ve fenni mezbahalar tesis edilinceye kadar 
zebih olunacak koyun ve keçfden on beş, 
kuzu ve otlaktan yedi buçuk, danadan 
otuz, sığır ve canavardan kırk beş, deve 
ve mandadan yatmiş beş kuruş rüsum alına
cak ve vilâyetlerle belediyeler tarafından müş-
reken ve kavaidi mahsusa daires'ınde ema
neten veya asaleten idare veya cibayet edi
lerek hasılatının nısfı belediyelere ve nısfı 
diğeri vilâyetlere aidolacaktır. «Meclisi umu-
miyece bu resmin bir sülüsü derecesinde 
tenzilât icra edilebilir.» 

REİS — Efendim ikinci madde hakkında 
söz istiyen var mı ? 

MEHMED VEHBİ B. (Karesi) — Efen
dim evvelce oğlaktan altmış para, kuzu
dan altmış para, diğerlerinden 7,5 falan ga
yet cüzi bir resim almıyordu. Halbuki bu, 
etin okkası mahilliiıne göre beş, yedi buçuk 
kuruş olduğu zamana ait bir resimdir. 
Şimdi etin kıyyesi 50 - 60 kuruştur. Davarın^ 
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ve sair hayvanatın alım - satım muamelâtı 1 
da o nisbette tezayüdetmiştir. Binaenaleyh.. I 

ZEKl B. (Gümüşane) — Belediyelere gi- I 
den para zaten millete gidiyor demektir. I 

VEHBİ B. (Karesi) — Binaenaleyh ev
velki kanun aynen muhafaza edilmiştir. I 

Dr. MUSTÂFA B. (Çorum) — Efendim 
maddede umumi ve fennî mezbahalar teşek- I 
kül edinceye kadar kaydı var... Bendeniz I 
anlamak istiyorum. Fennî mezbahalar teşek- I 
kül etmemiş yerlerde bu kadar alınacak. I 
Fenni mezbahalar teşekkül eden yerlerde de I 
bu kadar mı alınacak? Meselâ istanbul'da I 
fennî mezbaha vardır. Burada da bu ka- I 
dar mı alınacaktır. I 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendm fennî mezba
halar teşekkül edinceye kadar denmesi, Fennî I 
mezbaha rjnşaatı karşılığıdır. Halbuki Istan- I 
bul'daki inşaatı gittik, gördük. Çok ikmale I 
muhtaçtır. Ve inşaat henüz yarıdadır. Mem- I 
leketin hiçbirinde ikmal edilmiş fennî mez
baha yoktur. Onun için kanunun aslını mu- I 
hafaza ettik. Aslına göre yazdık. Tadi'lât I 
ancak resim miktarmdadır. Kanunun diğer I 
maddeleri aynı maddelerdir. i 

SÜLEYMAN SUDl B. (Bayezid) — Mez
bahası olmıyanlar ne yapacaklardır. I 

VEHBÎ B. (Karesi) — Bu resmi alırlar. 
Mezbaha yaptırırlar. 

MUSTAFA FEVZİ Ef. (Konya) — Efen
dim bendeniz kısaca söyliyeceğim. Bu ka- I 
nun tarihi neşrinden muteberdir. Halbuki 
bu Zebhiye Resimleri. alelusul şu sene içinde 
talibine tefviz edilmiştir. Satılmıştır, Bu, mua- I 
melenin teşvişindi - mucibolacaktır. 1340 sene- | 

•• o 
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sinden itibaren dersek daha muvafık olur. 
(Muvafık sesleri) 

VEHBİ B. (Karesi) — Pekâlâ, muvafık. 
Ben de kabul ediyorum. 

REÎS — Efendim ikinci madde hakkında 
başka söz istiyen olmadığı için maddeyi reyi 
âlinize arz eediyorum. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Aksini reyi âlinize arz ediyo
rum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — işbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

RElS — Efendim 1340 senesinden itibaren 
olmak üzere maddeyi o suretle tashih ediyo
ruz. 

Dr. FİKRET B. (Kozan) — Senei mali
yesinden. 

RElS — Evet, işbu kanun 1340 senei ma
liyesi bidayetinden otibaren meriyülicradır. 
Üçüncü maddeyi bu ^ikilde muadielen reyi âli
nize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Aksini reyi âlinize arz ediyorum. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edildi efendim. 

Madde 4. — işbu kanunun icrayı ahkâmı
na Dahiliye Vekili memurdur. 

REÎS — Efendim dördüncü maddeyi reyi 
âlinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen 
°1 kaldırsın. Aksini rryi âlinize arz ediyorum. 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

On dakika teneffüs edilmek üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

Hitamı celse; saat : 3;00 

- 3 5 3 -
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İKİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 3,20 

REİS — Birinci Redsvekili Sabri Beyefendi 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Afyon Karahisar) Hakkı Bey (Van) 

» I I • . ' 

REİS — Efendim celseyi avıyorum. Rüsu
mu Belediye hakkında şimdi müzakere edi
len Kanunu, tezyidi rüsum ve varidatı ta-
zammun etmesi itibariyle, tâyini esami ile 
reyi âlinize arz edeceğim. Lütfen reylerinizi 
istimal buyurunuz. 

(Âranm istimaline başlandı.) 

REİS — Efendim tensip buyurursanız rey
ler istimal edilirken bir taraftan da müza
kereye devam edelim. (Muvafık sesleri') 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Reis 
Bey usul hakkında bir şey arz edeceğim. 

REİS — Efendim ruznamei müzakerata de
vam. ediyoruz. 

6. — Seferberlikte vaziyed edilecek E ma
kin ve mebani hakkındaki Kanunun tadiline 
dair 1/61 numarlı lâyihai kanuniye ve Kavanini 
Maliye Encümeni mazabatası. 

REİS — On üçüncü numarada mukayyet, 
seferberlikte vaz'ıyed edilecek Emakin hak
kındaki Kanunun tadiline dair lâyihai kanu
niye ve Kavanini Maliye Encümeni mazbatasını 
okuyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Seferberlikte vaz'ıyed edilecek Emakin ve 
mebani hakkındaki 15 Cemaziyelevvel 1334 
ve 24 Mart 1332 tarihli Kanunun dördüncü 
maddesini muaddil ve mezkûr dördüncü mad
deye müzeyyel fıkra hakkındaki 10 Eylül 
1333 tarihli Kararnamenin birinci fıkrasında 
muharrer (Emvali gayrimenkule) ve (Gayri-
mezru arazi) tâtbirl'eri arasındaki (veya) ke
limesinin tayyı hakkında tanzim ve İcra Ve
killeri Heyetinin 27 . 3 . 1339 tarihli ihtima
mda takarrür eden lâyihai kanuniye ile es
babı mucibe lâyihası sureti musaddakası lef-

fen takdim kılınmıştır. İfayı muktazasiyle 
neticesinin işarına müsaade buyurulmasmı is
tirham eylerim efendim. 

28 . 3 . 1339 
İcra Vekilleri Heyeti 

Reisi 
Hüseyin Rauf 

Hükümetin esbabı mucibesi 
Seferberlikte vaızıyed edilecek Emaıkin ve 

mebani hakkındaki 15 Cemaziyelevvel 1334 ve 
27 Mart 1332 tarihli Kanunun dördüncü mad
desine müzeyyel fıkraya dair 22 Zilkaade 1335 
ve 10 Eylül 1333 tarihli Kararnamenin birin
ci fıkrasında (setferib erlikte vaızıyed edilecek 
emalkin ve melbatni hakkındaki 15 Cemaziyelev
vel 1334 ve 7 Mart 1332 tarihli Kanunun dör
düncü maddesine fılkrai âtiye tezyil edilmiştir.) 
Ve ikinci fıkrasında (vaziyed edilen emıvali-
menkule veya gaynknezru arazi olduğu takdir
de tekâlifi Haribiye Komisyonunca ecri misli 
bitîtakdir bu bapta tanzim kılınacak mazbata 
ciheti mülkiyeye tevdi olunur) diye muharrer
dir. 

Halnuki -kaideden «veya» kelimesi ancak 
mulhtelif mânaları smuıtazammın kelime veya 
cümleler arasına, vaz'edilöbileceğine ve haddi
zatında (gayrimezru arazi) dahi (emvali gay
rim enkuled en) olma/k hasebiyle onun mefhumu
na dâhil edildiğine binaen mezkûr kelimenin 
zikri mesbulk ilki tâbir meyanına ithali caiz ve 
binaenaleyh zaittir. 

Fazla olarak esa,sen salifüzzikir 7 Mart 1332 
tarihli Kanun, yalnız emvali gayrim enkulenin 
vazıyedinderı bahis olmakla güya bu kanunda 
gayrimenkulden maada evmalin de vazıyedine 
.mıütaallik ahkâm mevcut imiş gibi fıkrai mez-
burenin (vaziyed edilen emvali gayrimenkule 
veya gayrimezru araızi olduğu takdirde) sure
tiyle tahriri yine doğru olamaz. Şayet ibare
nin o tarzda istimalinden vâzıı kanunun mak
sadı, alelûmuım emvali gayriınenkuleyi de iş-
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bu zeyle ithal etmek olsaydı zaten mefhumu 
mezkûrda dâhil bulunan (gayrimezru arazi) 
tâbirini de ayrıca zikre hacet gönmeyip zeyli 
mezlkûru (vazıyed edilecek emvali gayrimen- . 
kuleye Tekâlifi Harbiye Komisyonunca ecri 
misli biltltalkdir...) tarzında tahriri ile iktifa 
edendi. Zaiten mraiksadun bu olmadığı aşikâr
dır. Çünkü mezkûr 7 Mart 1332 tarihli Kanu
nun dördüncü maddesinde, vazıyed edilecek 
alelûmuim emvali >gayrimenkule için verile
cek bedeli icarın miktarı hakkında ahkâm 
mevcut ve halbuki fılkrai mezburede buna mu
gayir ahkâmın mülga olduğu gaynknusarrah 
olduğu ciheltle fıikrai mezibure mezkûr dördün
cü maddeye zeyl» olarak değil maddei mez-
kûreyi «ımuaddil» veya onun yerine kaim ol
mak üzere tanzim ve neşre dilindi. Şu halde 
malksadı kanunun gayrimezru arazinin birinci 
maddeden istisnasiyle ona ayrıca ahkâm vaz'ı 
olduğu sarâih bir surette anlaşılır. Binaenaleyh 
zeyli mezkûrden «veya» kelimesinin tayyı zaru
ridir. 

Ancak mezkûr «veya» kelimesinin tayyı ha
linde gayrimezru araziden maada bilcümle 
gayrimenfeule halkkında badema mârularz dör
düncü madde hülkımümün tatbiki lâziimgeleceği 
ve halbulki, işlbu maddede «gayrimenkulun tah
rir defterinde muikayyet varidatı gayrisâfiye-
si» olarak tâyin edilen ücret bugünkü gayri-
menlkul ücretlerine nazaran pek dûn bulundu
ğu cihetle halkım da hukukunun sıyaneti dü
şünülerek mezkûr ücretin mıünasip nniıktarda 
tezyidi muvafık görülmüştür. 

Alelûımum emvali gayrimenkuleye gayri
mezru arazi gibi ecrimisil itası teemmül edil
miş ise de ecrimdısiller ehlihibre canibinden tak
dir edileceği ve her bir takdir keyfiyeti başka 
başka ehlihibreler tarafından vukua geleceği 
cihetle aynı mevlkide ve aynı şekil ve cesamet
te bulunan iki binaya muhtelif miktarlarda 
ecrimisil tâyinini istilzam ve bu da birçok şi-
(kâyatı davet edeceğinden ve hususiyle ecrimi-
sillerin binaların değerinden fazla takdir edil
mesi mahzuru daJhi mevcut idüğünden bundan 
sanfı nazar edilmiş ve bunun yerine alelûımum 
ımeibani ashabına seviyen muamele icrasını te
min edecek ve herıkes hakkında sıyyanen tat
bik edilebilecek bir uısul ikamesi münasip gö
rülmüştür. 

Bu bapta ittihaz edilecek en muhik ve en 
salim usulün de emvali gayrimenkule vergisi
nin taMu için kiraların ne nisbette arttığı Hü
kümetçe kabul ve binaenaleyh ne miktarda 
vengiler tezyidedilmişse mezkûr ücretlerin de 
„ona göre tâyininden ibaret olacağı mütalâa 
.kılınmış ve fakat bunun ilerde tenkis veya 
tezyidedile'bileeeği nazarı itibara alınarak her 
iki cihete şâmil olmak üzere «14 Haziran 1326 
tarihli Müsakkafat Vergisi Kanununun mevkii 
tatlbika vaz'edildiği mahallerde gayrimenkulun 
takrir defterinde mukayyet varidatı gayrisâfi-
yesine ve tahriri icra edilmemiş olan mahaller
de 28 Şuibaıt 1328 tarihli Kanunun tatbiki ah-
'kâmiyle hesap ve talkdir edilecek irada nazaran 
mezkûr 14 Haziran 1326 tarihli Kanunda mu
ayyen vergi miktarı bil âh ara ne nisbette tezyit 
veya tenkis edilmişse o nigbette tezyit veya 
tenkis edilmek üzere mezkûr varidatı gayrdsâ-
fiye veya takdir edilecek iradın tamamı» veri
leceği ziknolunimuştur. 

Şimdiye kadar kanunu atik mucibince üc
retlerini alanlar veya ücret ahzi için ieabeden 
bilcümle muamelât ifemul edildiği halde has-
belicap ücretleri verilememiş olanlar ücreti 
mezkûreye muvafaikait etmiş addedileceği ve 
bahusus ücreti mezkûre o valkit mer'i olan kanu
na muvafılk- bulunduğu ciheti* üçüncü madde
de bu kanundan ancak bu tarihe kadar üc
retleri, muamelâtı lâzimesinin ikmal edileıme-
mesi hasebiyle tesviye edilmemiş olanların 
müfâtefidıolalbilecefkleri gösterilmiştir. 

Seferberlikte vazıyed edilen emakin ve mebani 
hakkındaki 15 Oemaziyelevvel 1334 ve 27 Mart 
1332 tarihli Kanunun dördüncü maddesini mu-
addil ve mezkûr dördüncü maddeye müzeyyel 
fıkra hakkındaki 22 Zilkadde 1335 ve 10 Ey
lül 1333 tarihli Kararnamenin birinci maddesinin 
birinci fıkrasında muharrer «emvali gayrimenku
le» ve «gayrimezru arazi» tabirleri arasındaki 
«veya» kelimesinin tayyı hakkında Kanundur 

(Hükümetin teklifi) 

Madde 1. — Seferberlikte vazıyed edilecek 
emakin ve mebani hakkındaki 15 Oemaziyelev
vel 1334 ve 27 Mart 1332 tarihli Kanunun dör
düncü maddesi berveçhi âti tadil olunmuştur: 

Vazıyed edilen emvali gayrimenkulenin va
zıyed müddeti onbeş günü tecavüz eylediği hal-
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de oribeş günden fazla müddetin bedeli icarı ile 
bu müddet zarfında sarf ve istihlâk edilecek üc
retli su ve hayagazı ve elektrik bedeli Hükümet
çe ashabına tediye edilir. İşbu bedeli icarın mik
tarı 14 Haziran 1326 tarihli Müsakkafat Vergi
si Kanununun mevkii tatbika vaz'edildiği mahal
lerde gayrimenkulun tahrir defterinde mukay
yet varidatı gayrisâfiyesine ve tahriri icra edil
memiş olan mahallerde 28 Şubat 1328 tarihli 
Kanunun tatbiki ahkâmiyle hesap ve takdir edi
lecek irada nazaran mezkûr 14 Haziran 1326 ta
rihli Kanunda muayyen vergi miktarı bilâhara 
ne nisbette tezyit veya tenkis edilmiş ise o nis-
bette tezyit veya tenkis edilmek üzere mezkûr 
varidatı gayr isaf iye veya takdir edilecek iradın 
tamamı olacaktır. Ücretli su ve havagazı veya 
elektrik bedeli mülkün hini işgalinde bunlara 
ait saatlerin gösterdiği miktar ile hini tahliye
deki miktar beynindeki tefazul üzerine kumpan
yaların tarifesi mucibince tâyin olunur. 

Madde 2. — Mezkûr dördüncü maddeye mü-
zeyyel fıkra hakkındaki 22 Zilkadde 1335 ve 
10 Eylül 1333 tarihli Kararnamenin birinci mad
desinin birinci fırkasında muharrer (emvali gay
rimenkule) ve (gayrimezru arazi) tâbirleri arasın
daki (veya) kelimesi tayyedilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinin ferda
sından itibaren mer'i ve mukaddema vazıyed 
edilip bu tarihe kadar ücretleri muamelâtı lâzi-
mesinin ikmal edilememesi hasabiyle tesviye 
edilmemiş olan emvali gayrimenkuleye de şâ
mildir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrasına Müdafaai 
Milliye ve Dahiliye ve Adliye ve Maliye vekilleri 
memurdur. 

İcra Vekilleri 
Heyeti Eeisi Şer'iye Vekili 

Hüseyin Rauf Fehmi 
Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 

Kâzım Rifat 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

Ali Fethi İsmet 
Maliye Vekili Nafıa Vekili 
Hasan Fehmi Feyzi 
İktisat Vekili Maarif Vekili 

Mahmud Esad İsmail Safa 
Sıhhiye ve Muaveneti Erkânı Harbiyei 

İçtimaiye Vekili Umumiye Vekâleti Vekili 
Dr. Rıza Nur Kâzım 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
11 . 4 . 1339 

Seferberlikte vazıyed edilecek emakin ve 
mebani hakkındaki 15 Cemaziyelevvel 1334 ve 
7 Mart 1332 tarihli Kanunun dördüncü madde
sini muaddil ve mezkûr dördüncü maddeye mü-
zeyyel fıkra hakkındaki 10 Eylül 1333 tarihli 
Kararnamenin birinci fıkrasında muharrer (Em
vali gayrimenkule veya gayrimezru arazi) tâ
birleri arasıdaki (veya) kelimesinin tayyı hak
kında Heyeti Vekile Riyasetinden mevrut ve 
Kavanini Maliye Encümenine muhavvel lâyihai 
kanuniye müzakere olundu. Seferberlikte j a -
zıyed olunan emvali gayrimenkule hakkında 
tahriri icra olunan mahallerde Müsakkafat Ver
gisi Kanununa nazaran bedeli icarın tâyini ve 
henüz tahriri icra olunmıyan mahallerde mez
kûr kanun mucibince bedeli icarın ne nisbette 
tezyit veya tenkisi icabederse ona göre takdiri 
encümenimizce de muvafık görülmüştür. Şu ka
dar ki, vazıyed müddetinin onbeş günden dûn 
olduğu halde bedeli icar aranılmaması kaydı 
han, otel ve emsali emvali gayrimenkule ashabı
nın zararlarını badi olacağı teemmül edildiğin
den bu kayıt kaldırılmış ve madde buna göre 
tadil edilmiştir. 

İkinci maddedeki (Emvali gayrimenkule ve
ya gayrimezru arazi) tâbirleri arasındaki (veya) 
kelimesi gayrimezru arazide emvali gayrimenku
le tâbirinin ihata ve şümulü dâhilinde bulundu
ğundan lüzumsuz addedilerek tay yolunmuştur. 

Kavanini Maliye Encümeninin kabul ve tes-
bit ettiği maddeler berveçhi âti şekilde Heyeti 
Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunmak üzere 
Riyaseti Celüeye takdim kılındı. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Abdullah Kayseri 
Ahmed Hilmi 

Kâtip Âza 
Konya Elâziz 

Tevfik Fikret Mustafa 
Âza Âza 

Trabzon Ertuğrul 
Süleyman Sırrı Halil Bey (Edirne'de) 

Âza 
Giresun 
Kâzım 

(Hini imzada bulunamadı) 
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Kavanini Maliye Encümeninin tadili 

Madde 1. — Vaziyed olunan emvali gayri-
menkulenin bedeli ieariyle vaziyed müddeti 
zarfında sarf ve istihlâk edilmiş olan ücretli su 
ve havagazı ve elektrik bedeli Hükümetçe es
babına tediye edilir. İşbu bedeli icarın miktarı 
14 Haziran 1326 tarihli Müsakkafat Vergisi 
hakkındaki Kanunun tatbik edildiği mahallerde 
gayrimenkulun tahrir defterinde mukayyet ira
da göre ve Müsakkafat Kanununun mevkii tatbi-
ka vaz'edilmediği mahallerde 28 Şubat 1328 ta
rihli müsakkafat kıymetlerinin sureti takdiri 
hakkındaki Kanun mucibince hesap ve takdir 
edilecek îrada nazaran mezkûr 14 Haziran 1326 
tarihli Kanunda muayyen vergi miktarı ne nis-
bette tezyid veya tenkis edilmişse bedeli icar 
dahi o nisbette takdir olunur. Ücretli su ve Ha
vagazı veya elektrik bedeli mülkün hini işgalin
de bunlara ait saatlerin gösterdiği miktar ile 
hini tahliyede gösterdiği miktar beynindeki te-
fazul üzerine kumpanyaların tarifesi mucibince 
hesabolunur. 

Madde 2. — Mezkûr dördüncü maddeye mü-
zeyyel fıkra hakkındaki 22 Z'lkadde 1335 ve 
10 Eylül 1333 tarihli Kararnamenin birinci 
maddesinin birinci fıkrasında muharrer (emvali 
gayrimnekule veya gayrimezru arazi) tâbirleri 
arasındaki (veya) kelimesi tayyedilmiştir. 

Madde 3. — Aynen kabul. 

Madde 4. — Aynen kabul. 
REİS — Efendim heyeti umumiyesi hakkın

da mütalâa dermeyan buyuran var mı? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Kavani
ni Maliye Encümeni noktai nazarını izah etsin. 
Aslı nedir, tadile sebep nedir, tadil edilen mad
deler hangisidir? Anlıyalım. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Reis Bey 
müsaade buyurulur mu? 

REİS —r Buyurunuz. 
KAVANİNİ MALİYE ENCÜMENİ MAZ

BATA MUHARRİRİ AHMED HİLMİ B. 
(Kayseri) — Efendim bu, bir kanunun ufak bir 
tadilinden ibarettir. Evvelce seferberlikte vaz'ı-
yed edilecek emakinin bedeli icarı hakkında mev-
cudolan kanunun.... 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — İşitmiyoruz. 
REİS — Rica ederim efendim dinliydim. 

AHMED HİLMİ B. (Devamla) — Seferber
likte vaziyed edilecek emakinin bedeli icarı hak
kında vaktiyle mevcudolan bu kanunun bir mad
desinde (Emvali gayrimenkule veya gayrimezru 
arazi) tâbiri kullanılıyor. Bu (veya) lâğvdan 
ibaret farzedildiği için sırf bunun tadili için 
gelmiş bir kanundur; ciheti askeriye bunda tered-
düdetmiş (veya) kelimesini fazla görmüş. Bunun 
tayyı halinde kanunda bir tebeddül hâsıl olmıya-
caktır. (Emvali gayrimenkule) denildikten sonra 
(veya) kelimesi fazladır. Ve bunun tayyı ha
linde kanunun ruhunda bir tebeddül olmıyacağı 
için buna dair olan lâyihai kanuniye Kavanini 
Maliye Encümenine geldi ve encümen de tet-
kikatını ikmal ederek Heyeti Celileffiize arz et
miştir. (Emvali gayrimenkule) denildikten son
ra (veya) kelimesi hakikaten fazladır. Emvali 
«yayrimenkulede arazi dâhildir. Her nasılsa kanu
nun esnayı tanziminde bir eseri zühul olarak 
(veya) kelimesi vaz'edilmiştir. Encümen; bunun 
kaldırılmasında hiçbir mahzur görmedi, (veya) 
kelimesini kaldırdı ve kanunun ruhunda hiçbir 
tebeddül olmadı. Binaenaleyh hu kelimeyi kal
dırmak ve kaldırmamakta esasen büyük bir 'te
beddül olmamakla beraber fcaldırılim'ası, tarzı 
tahrir itibariyle daha ziyade mu/vafık olacağın
dan bu kelime kaldırılmıştır. Sonra bininci mad
desi : Şimdiye kadar matrah olacak icarı tâyin 
için elde mikyas olacak -esaslı bir madde, bir şe
kil yoktur. Bâzı yerlerde tahrir icra edilmemiş
tir. Malûmu âlin iz olduğu üzere v vaziyed komis
yonları teşekkül ediyordu, her hanigi bir mahal
de, vilâyetlerde livalarda. Kaza merkezlerinde 
valilerin, mutasarrıfların, kaymakamların riya
seti tahtında en büyük mal memurundan ve 
ciheti askeriyeden bir memurun refakat ettiği 
meclisıi idare ve meclisi belediye azalarından 
ibaret olan vaziyed komisyonları icar bedelini 
takdir ediyorlardı ve buna nazaran ashabı em
lâke icarları veriliyordu. Halbuki bu kanun; 
eğer tahriri icra edilmişse tahririne nazaran 
emlâkin haiz olması lâzımıgelen kıymetine göre 
ıbedeli icarın takdir edilmesi esasını kabul edi
yordu. Bâzı yerlerde tahrir icra 'edilmemiştir. 
Kanunda bu mesele mevzubahis değildir. Bu
nun için o kanuna n'azaran tahriri icra 'edilmiş 
olan yerlerde esas neyi istihdaf ediyorsa ona 
nazaran takdir hakkını komisyona veriyor. 'Son
ra üçüncü şık vardır k i : Onbeş 'günden dûn olan 
işgaller için ashabı emlâke hiçbir şey verilmi-
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yor. Halbuki hâizi oteller, yol boyunda hanlar 
vardır, hattâ evler vardır. Bunlar dadıma tahtı 
işgalde olabilir. Fakat onbeş günü geçmez. Farz 
ediniz ki kıtaatı askeriye sevk ediliyor. 

ZEKÎ B. (G-ümüşane) — O işgal, daimi iş
galdir. 

AHMED HAMDİ B. ('Devamla) — ... kı
ta oradan geçerken iki gün için iş-< 
gal eder, (birkaç 'gün sonra tekrar 
(bir kıta geçer, ilki gün için de o, işgal eder. 
Bunun için encümenimiz (onbeş gün) kaydını 
kaldırdı ve onbeş günden 'aşağı da olsa işgal 
'edildiği zaman için ona da -ayrıca bedeli icar 
verilmesi esnasını kabul etti. Esası budur. En
cümen, kanunun 'kabulünü rica ediyor. 

SÜLEYMAN SIRRI B. Bazoik) — Bende
niz sözden vazgeçtim. Maksat anlaşıldı. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Efendim 
malûmâliniz mevcut eldeki kanunlar mucibin
ce vaktiyle işgal edilen emlâk için vazıyed ko
misyonları tarafından bedeli icar mahallen tak
dir edilir ve ashabı matlup yedine birer maz
bata verilirdi. Şimdi 'ashabının ellerinde bu 
mazbatalar mevcuttur. Encümenin tadilini ka
bul edecek-olursak o mazbataların yerine telk-
rar yeniden emvali gayrimenkuldun muharrer kıy
meti nisbetinde bir mazbata raptı icabeder. Bun
dan ashabı matlup külliyen mutazarrır olur. Bina
enaleyh ashabı matlup yedinde bulunan ve tak
dir komisyonları tarafından tanzim ve yedi eri
me verilen maizb'atalann müeddası neden ibaret 
ise o kanun mucibince bunların verilmesi lâ
zımdır. Eğer mazbataya raptedilmemiş olanlar 
varsa bu kanun mucibince onlara yeniden kıy
met takdir edilir. Onun için bunun yeniden .en
cümene iadesi ve bu cihetlerin tashihi icabe
der. 

REİS —r- Efendim kanunun heyeti Umumi-
yesi 'hakkında başka söz istıiyen var mı (Hayır 
sesleri) O halde efendim heyeti Uımuımiyesi hak
kındaki müzakereyi kâfi görüp maddelere ge
çilmesini kabul 'edenler lütfen el kaldırsın. Ak
sini reye vaz'ediyorum. Kâfi görmiyenler lüt
fen el kaldırsın. Müzakere (kâfi ıgörülmüş'tür. 

Seferberlikte vaziyed edilecek emakin hakkın
daki Kamunun dördüncü maddesinin tadiline 

dair Kanun 

Madde 1. — Vazıyed olunan .gayrimenküle-
nin bedel icariyle vaziyed müddeti sarf ve is

tihlâk edilmiş olan ücretli su ve havagazı ve 
elektrik bedeli Hükümetçe ashabına tediye edi
lir. İşbu bedeli icarın miktarı 14 Haziran 1326 
tarihli Müsakkafat Vergisi hakkındaki Kanu
nun tatbik edildiği mahallerde gayrimenkulun 
tahrir defterinde mukayyet irada göre Müsak
kafat Kanununun mevkii tatbikat vaz'edilmediği 
mahallerde 28 Şubat 1328 tarihli Musakkafat kıy
metlerinin sureti takdiri hakkındaki Kanun 
mucibince hesap ve takdir edilecek irada naza
ran mezkûr 14 Haziran 1326 tarihli Kanunda 
muayyen vergi .miktarı ne nisbeflte tezyit veya 
tenkis edilmişse bedeli icar dahi o nisbette tak
dir olunur. Ücretleri su ve havagazı veya elekt
rik bedeli mülkim hini işgalinde bunlara ait 
saatlerin gösterdiği miktar ile hini tahliyede 
gösterdiği miktar beynindeki tefazulun üzerine 
kumpanyaların tarifesi mucibince hesabolu-
nur. 

REİS — Efendim birinci madde hakkında 
söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) 

ALİ SÜRÜRİ Ef. (Karahisari Şarki) — 
Efendim 'bendeniz esası hakkında bir şey söy-
liyeeek değilim. Yanlız encümen, zannederim 
bir noktada zühul etmiş olsa gerek. Madde 1 de
dikten sonra Hükümetin teklifinde muharrer ol
duğu veçhile «falan tarihli kanunun dördüncü 
maddesi berveçhi zîr tadil olunmuştur.» Fıkra
sının konulması lâzımdı. Konulmamıştır. (Doğ
ru sesleri) Acaba bendeniz imi zühul ediyorum. 
Yoksa encümen imi untmuiştur?.. Bir sebebi var
sa lütfen izah buyursunlar. 

REİS — Efendim Ali Süruri Efendi diyor
lar ki, maddenin tadilini mübeyyin bir fıkranın 
ilâvesi lâzmrgelir. 

ALÎ SÜRURİ Ef. (Karahisari Şarki) — Re
is Bey Hükümetin teklifinde ( tarihli Kanu
nun dördüncü maddesi şu suretle tadil olun
muştur.) deniyor. Böyle olmıyacak (Berveçhi 
zîr tadil olunmuştur) denecek. 

KAVANİNİ MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ AHMED HİLMİ B. (Kay
seri) — Esasa taallûk etmiyor, tarzı tahrire ait
tir. Pek muvafıktır. Kabul ediyoruz. 

REİS — Encümen de kabul ediyor. O halde 
birinci .maddeyi teklif olunan şekli muaddelde, 
yani maddenin başına «Seferberlikte vaıziyed 
edilecek emakin ve mebani hakkındaki 15 Ce-
maziyelulâ 1334 ve 27 Mart 1332 tarihli Ka-
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namın dördüncü maddesi ıberveçhi âiti tadil edil
miştir» ibaresinin ilâvesiyle reyi âlinize vaz'-
ediyorum., Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini reyi alinize vaz'ediyorum. Kaibul etmi-
yenler lütfen el kaldırsın. Madde şekli muad-
dilde kabul edilmiştir. İkinci maddeyi okuyo
ruz: 

Madde 2. — Mezkûr dördüncü maddeye 
müzeyyel fıkra hakkındaki 22 Zillkaade 1335 ve 
l'O Eylül 1333 tarihli kararnamenin 'birinci mad
desinin birinci fıkrasında muharrer , (emvali 
gayrimenkul e) ve (gayrimezru arazi) tâbirleri 
arasındaki (veya) kelimesi tayyedilmiştir. 

REİS — Efendim ikinci madde hakkımda 
söz istiyen var mı ('Hayır sesleri) O halde ikin
ci maddeyi aynen reyi âlinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini rev' 
âlinize vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın. İkinci madde kabul olundu. 

MADDE 3. — İşbu İkamın tarihi neşrinâr 
ferdasından itibaren mer'i mukaddema vıaziyed 
edilip bu tarihe kadar ücretleri, !muamelâtı_ lâ-
zimesinin ikmal edilmemesi hasebiyle tesviye 
edilmemiş olan emvali ıgayrimenlkuleye da şâ-
jmildir. 

REİS — Üçüncü madde hakkında söz isti
yen var mı? 

KÂZIM B. (Ergani) — Efendim (ferda) ke 
limesi zaittir, tarihi neşrinden itibaren denil
melidir. 

VEBBİ B. (Karesi) — Reis Bey bu kanun 
makabline de teşmil edildiği için hangi m ev ad 
hakkında makabline teşmil ediliyor. Bunu en
cümenden anlıyalım. 

KAVANlNÎ MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ AHMED HİLMİ B. (Kay
seri) — Lütfen tekrar buyurulur mu? 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim bu kanun 
maka'bline teşmil ediliyor, yani muamelesi ikmal 
edilmiyenlere ne suretle tatbik edilecek, maikab-
line ne suretle teşmil edilecek, niçin teşmil edi
yoruz?. 

KAVANİNÎ MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ AHMED HİLMİ B. 
(Kayseri) — Efendim, Müdafaai Milliye ile 
muhtelifümfiih mesail varmış. Bunun hakkında 
izahat verecek memuru bekliyorlar. Bu kanunun 
neşrine intizaren hâlâ halledilmemiş mesail var
dır. 

VEHBİ B. (Karesi) — Ne gibi mesele? 
KAVANİNÎ MALİYE ENCÜMENİ MAZ

BATA MUHARRİRİ AHMED HİLMİ B. 
(Devamla) —• Vazıyed edilmiş, bedelinde ihtilâf 
hâsıl olmuş, evvelki komisyonlar ihtimal ki, tak
diri kıymet etmişler, fakat ashabı emlâk ona iti
raz ediyor. Şimdi bu kanun çıktığına nazaran 
ekser yerlerde Müsakkafat Vergisi tahakkuk et
tiği için tatbik ediliyor. Çünkü biz esası kabul 
ediyoruz. O esas üzerinden bedeli icar takdir olu
nacak, bedeli icarı alacaklardır. Sonra on beş 
günden noksan olduğu halde evvelce icar veril
miyordu. O da muhtelifünfihtir, hâlâ istiyorlar. 
Bu kanun çıkınca 'bu gibi meseleler de halledile
cektir. 

REİS — Efendim, «ferdasından» kelimesine 
itiraz ediyorlar, ne dersiniz, bu husustaki müta
lâanız nedir? 

KAVANİNÎ MALtYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ AHMED HİLMİ B. 
(Devamla) — Efendim bâzı kanunlarda bu tâ
bir vardır. Encümen de bunda mahzur görme
miştir. «Tarihi neşrinde nitibaren» de desek 
maksadı temin eder, «ferdasından» desek de mak
sadı temin eder. Mamafih kaldırılabilir. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Hiçbir mahzur 
yoktur. 

REİS —• Efendim üçüncü maddedeki, «fer
dasından» kelimesinin tayyını teklif ediyorlar, 
encümen de tayymda bir mahzur görmüyor. 
«ferdasından» kelimesinin tayyı ile «tarihi neş
rinden itibaren» şeklinde üçüncü maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Aksini Reyi âlinize 
vazediyorum. Kaıbul buyurmıyanlar lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

MADDE 4. — İşbu kanunıum icrasına Mü
dafaai Milliye ve Dahiliye ve Adliye ve Maliye 
Vekilleri memurdur. 

REİS —• Efendim dördüncü maddeyi kabul 
buyuranlar lütfen el kaldırsın. Dördüncü madde
de kabul edilmiştir. 

Efendim kanunun heyeti umumiyesini reyi 
âlinize arz ediyorum. Kanunun heyeti umumiye
sini kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Aksini 
reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul olundu efendim. 

ALI SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Re
is Beyefendi bu mesele dolayısiyle encümenin 
bir ooiktaya nazarı dikkatini celbedeceğiım. Usulü 
tedvin itibariyle arz edeceğim. 
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Şimdi kabul ettiğimiz ikinci maddede deni
liyor ki, (emvali gayrimen'kule) ve (gayrimez-' 
ru arazi) tâbirleri arasındaki (veya) kelimesi 
tayyedikniştir. Bendeniz buna itiraz etmedim. 
Çün'kü : Bellki kanun taa'hhura uğrıyacaktır. 
Fakat encümenin ve Heyeti Celilenizin noktai 
nazarını celbedeırim. Böyle maddei kanuniye 
yapılmaz. Faian maddei kanuniyedeki şu, şu ke
limeler tayyedilmiştir, diye maddei kanuniye 
yapılmaz. Ancak tayyı lâzımgelen fıkralar tay
yedilerek yeniden madde tanzim olunur ve de
nilir ki, «falan madde berveçM âti tadil olun
muştur veya tashih olunmuştur.» Onun için ba
dema ahvali mümasilede bu noktayı nazarı dik
kate alarak usulü tedvini kavanine riayet ede
lim. 

7. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, oran
lardaki fazla hayvanatın istilâ görmüş ve Yunan 
tahribatına mâruz kalmış müstahsil köylere mu-
kasaten tevzii hakkında kanun teklifi ve Lâyiha 
ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbataları 
(2/59) 

Riyaseti Gelileye 
Ordularda mevcut fazla hayvanatın müzaye-

deten füruhtu çift hayvanatı olmıyan köylüle
rin zararına ve istihsalâtı umumiyenin tezyidi
ne matuf tedabire, iktisadi millî gayelerine mu
gayir olmasından mevcut fazla hayvanatın istilâ 
görmüş ve Yunan tahribatına mâruz kalmış 
müstahsil köylü halka bedeli mukarreri mukaş-
saten alınmak üzere tevzii esası dâhilinde tan
zim eylediğim lâyihai kanuniye ile esbabı mu
cibe mazbatası rabtan takdim kılınır. 

İsitanbul Mebusu 
Ali Rıza 

Esfoabı muci'beısi 
Ahiren orduda mevcut fazla hayvanat em

vali emîriye namına peyderpey müzayede ve 
füruht edilmekte ve Eskişehir ve civarı köylü
leri namına orduca tefrik ve sevk edilen hay
vanat da köylülere tevzi edilmiyerek aynı usul 
ve şerait dâhilinde satılmaktadır. Halbuki isti
lâdan ve Yunan tahribatından müteessir olan 
'köylü ve fakir çiftçiler müzayedeye iştirak ede
mediklerinden bu hayvanat da alelûsul zengin
lere intikal etmekte ve binnetice bu ellerle alım 
ve satıma ve ticarete alet olarak her suretle 
mühtaeolan müstahsil halk tabakası çift hay

vanatından mahrum edilmektedir, tstihsalâtm 
tezyidi için müstahsil sınıfının her fırsattan 
bilistifade maddi ve mânevi takviyesi birinci de
recede haizi ehemmiyet hususattandır. Alelhu-
sus istilâ görmüş, Yunan'm gayriinsani tahribatı 
neticesi olarak eli böğründe kalmış ve saikai ka
derle yalnız hayatını kurtarabilmiş olan Garbi -
Anadolu'nun müstahsil halik tabakasına ordu
nun fazla hayvanatını tevzi etmek en mübrem 
bir vazife ve bilvücuh mahalline masruf en müş-
fikâne bir eseri muavenet olacaktır. Asırlardan 
beri gayrime§ru vesaitle köylüyü doğrudan 
doğruya menafii şahsiyesme hadim kılan zen
gin ve mütegallib elere karşı unsuru asliyi hima
ye için köylülerimizin maddi ve mânevi teçhizi 
ve istihsalâtı umumiye namına yapılabilecek 
muavenetlerin bilâvasıta müstahsil halka tev
cihi daha müessir bir tedbiri millî olacağı gibi 
bu sayede tedricen müstahsil tabaka iktisaden 
temini istiklâl ederek memlekette hakiki refaha 
doğru esaslı bir adım atılmış olacaktır. Tevzi 
olunacak hayvanata mahallî hükümetlerince bir 
kıymet takdir edilerek beş sene zarfında aşar 
takasiti veya tekâlifi saire meyanmda bedeli 
mukarrerin de istifası mümkün olacağından 
işjbu esbabı mucibe lâyihası bittanzim. takdim 
ikilindi. 

Ordulardaki fazla hayvanatın istilâ görmüş ve 
Yunan tahribatına mâruz kalmış müstahsil köy
lülere bedeli makarreri üzerinden mukassaten 

tevzii hakkında lâyihai Kanuniye 

Madde 1. — Mülga Garp Cephesini teşkil 
eden ordularda ve alelûmum geri teşkilâtta ve 
depolardaki fazla hayvanat (öküz, manda, inek, 
at, kısrak, merkep) ile fazla arabalar, mahallî 
hükümetlerince takdir olunacak kıymet üzerin
den doğrudan doğruya istilâ görmüş ve Yunan 
tahribatına mâruz kalmış, çift hayvanatından 
mahrum köylülere tevzi olunur. . 

Madde 2. — Tevzi olunan hayvanat bede-
lâtı beş sene zarfında istîfa olunur. 

Madde 3. — Hayvanatın sureti tevzii ve kıy
metlerinin tâyin ve tesbiti ve bedellerinin han
gi tekâlif meyanmda istifası hususatı bir nizam-
naraıei mahsus ile tâyin olunur. 

Madde 4. — İşbu kanunun tarihi neşrinden 
mukaddem orduoa doğrudan doğruya tevzi olu
nan hayvanat da bu ahkâma tabidir. 
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Madde 5. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri memur
dur. 

3 . 9 . 1339 

Riyaseti Celileye 
Mülga Garp Cephesini teşkil eden ordular-

daki fazla hayvanatın mahallî hükümetlerince 
ta'kdir olunacak kıymet üzerinden istilâ görmüş 
ve Yunan tahribatına mâruz aklmış müstahsil 
•köylere bedeli mukadderi üzerinden mukassaten 
tevzii hakkında İstanbul Mebusu Ali Rıza Bey 
tarafından verilen te'klifi kanuni eneümenimiz-
ce mütalâa olundu. Ordu ve cephe gerisinde bu
lunan bilûmum lâğar hayvanat ile esbabı muh-
telifeden dolayı istifade edilemiye«ek ve ademi-
lüzumu Müdafaai Milliye Vekâletince tahakkuk 
eyliyeeek hayvanatın bilâbedel tercihan düşman 
istilâsından mutazarrır olan mianatıktaki zürraa 
verileceğine dair 5 Kânunusâni 1338 tarih ve 
178 numaralı Kanun mevcut ise de mezkûr tek
lifi kanuni kabiliyeti ameliyeyi haiz ve tuvana 
fazla hayvanatın bedeli mukabilinde o misi'llû 
müstahsıllara verilmesini ifham etmesine ve bi
naenaleyh fevaidi mütezahir bulunmasına mebni 
şayanı müzakere görülmekle Heyeti Umumiyeye 
arzına karar verildi. 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Tokad Antalya 
Emin Saki 

Kâtip 
Denizli 

Necib Alî 
29 . Eylül 1339 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Maliye Vekili Bey izahat vererek ordudan 
iade edilen hayvanatın muhtekirlerden ziyade 
köylünün eline geçmesine ve muhtaç bulunanla
ra verilmesine kendisinin de taraftar olduğunu 
ve bu bapta ciddî tedabir ittihaz edildiğini bil-
beyan mezkûr hayvanatın sureti füruhtu hak
kında cereyan eden muameleyi berveçhi zir be
yan eylemiştir : 

Ordudan iade olunan hayvanat başlıca Ay
dın, İzmir, Eskişehir, Afyon Karahisar, Ankara, 
Balıkesir, Bursa, Bolu, Kastamonu, Konya ve 
Kütahya şehirlerine gönderilmiştir. İşbu hayva
natın, evvelâ salifülarz livalarda meccanen hay
vanat ve vesaiti nakliye itası için 31 Teşriniev
vel 1337 tarihli Kanunla Maliye bütçesinin c/99 
faslına vaz'edilmiş olan (500 000) lira tahsilat
tan gayri ez sarf kalmış olan mebaliğ varsa o 
miktarda hayvanat tefrik ve kıymetleri bittakdir 
tahsisatından mahsubolunarak muhtacmi zürraa 
tevzii, saniyen bilmüzayede vesaiti nakliye ve te
kâlifi harbiye mazbatalarından matlubu olanlara 
takarrür edecek bedel mukabilinde ve mazbata
larda miktarı muharrer matluplarından mahsup 
suretiyle itası, salisen tekâlifi milliye ve vesaiti 
nakliye bedellerinden matlubu bulunanların 
12 Nisan 1339 tarihli Kanun mucibince badelmah-
sup bakiye kalan matlubatın dahi ilerde alınmak 
üzere teminat olarak kabulü; rabian hayvanata 
ihtiyacı olup da müzayedeye iştirak ederek üzer
lerinde takarrür ederlere harman vaktine kadar 
veyahut 31 - 61 gün vâde ide verilmesi, hami'sen 
bunlardan fazla kalırsa bilmüzayede taliplerine 
ihalesi suretiyle elden çıkarılması usul ittihaz 
edilmiştir. Evvelce orduya tedarik edilen hay
vanatın, Tedarik ve vesaiti nakliye Kanunu mu
cibince ahaliden alınmış olan ve mukabilinde 
yedlerine vesaiti nakliye mazbataları verilmiş 
olmasına ve kezalik tekâlifi milliye emirleri mu
cibince Mücadel'ei Mil'liyenin temini devamı için 
halkın emvalinin yüzde kırkı alınarak yedlerine 
mazbata ita edilmiş bulunmasına mebni işbu 
hayvanatın evvelce emval ve hayvanatı1 almtmış 
olanlara verilmesi muktazayı hak ve adalet ol
madığı ve ittihaz edilen usulün hem zürram, 
hem de öllerinden vesaiti nakliyesi alınmış olan 
halkın hukukunu temin etmekte bulunduğu ci
hetle bu bapta kanunu mahsus tanzimine ihtiyaç 
görülmediği ve mevzuubahis Ali Rıza Beyin tek
lifi kanunisinin esasen temin edilmiş bulundu
ğunu beyan eylemiştir. 

Ordularda mevcut fazla hayvanatın müzaye
de ile füruht edilmiyerek muhtaç köylülere mü
nasip tekasit ile tesviye edilmek üzere takdir olu
nacak bedel ile tevzii hakkında istanbul Mebusu 
Ali Rıza Bey tarafından takdim edilip Lâyiha 
Encümenince şayanı müzakere görülen ve Heyeti 
Celileden encümenimize havale buyurulan teklifi 
kanuni ve merbutu esbabı mucibe ile Lâyiha En
cümeni mazbatası Maliye Vekili Beyin huzuriyle 
mütalâa ve tetkik kılındı. 

Ordudan iadeten teslim olunan hayvanatın 
sureti füruhtu hakkında Maliye Vekili Beyden 
izahat talep ve teklifi kanuni hakkındaki müta
lâası sual edildi. j 
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Keyfiyet ledettezekkür 1336, 1337 ve 1338 
senelerinde ahaliden alınmış ol'an tekâlifi milli
ye ve harbiye ve vesaiti nakliye mazbatalarının 
sureti mahsubuna dair neşredilen salifülarz 
12 Nisan 1339 tarihli Kanunla üç milyon lira 
tahsisat verilmiş olduğu gibi 'encümenimizin 
20 Eylül 1339 tarihli ve 15 numaralı mazbatası 
ile Heyeti Celile'ye takdim kılınan avans 
kanunu lâyihasında mevcut kayıt ve su
rat kaldırılarak her nevi eşhasın her türlü 
düyunla mahsup esasını kabul ve üç milyon lira 
daha tahsisat ita edilmiş olmasına nazaran ev
velce emval ve hayvanatını tekâlifi harbiye ve 
milliye ve vesaiti nakliye olarak verenlerin bu 
kere ordudan iade edilen hayvanatı almak hu
susunda mazharı suhulet olacağı tabiî bulundu
ğundan ve Maliye Vekili Beyin hayvanatın tev
zii hususunda ittihaz eylediği usul de teklifi 
kanuniden maksut menafii temin ettiğinden ve 
fazla olarak orduya vesaiti nakliyesini ve sair 
emval ve- eşyasını vermek suretiyle ihtiyar ettiği 
fedakârluğa mukabil matlûplarının sürati tesvi
yesine hâdi'm gördüğünden Maliye Vekili Beyin 
izahatı dairesinde hayvanatın tevzii encünıeni-
mizce de muvafık görülmüştür. 

Şu kadar ki kura ve mahal'lât ahalisinden 
müştereken tedarik olunan vesaiti nakliyeye ait 
mazbataların devairi resmiyece kabul edilme
diği yapılan tetkikattan anlaşılmakla diğer te
kâlifi milliye mazbatalariyle aynı vaziyette bu
lunan işbu mazbataların dahi nakit makamında 
kabulünün Hükümete tebliği Heyeti Celileye arz 
olunur. 

Reis Mazbata Muharriri 
Kütahya Gazianteb 

Ferid Ali Cenani 

Kâtip 
Konya 
Fuad 
Âza 

İsparta 
Mükerrem 

Âza 
Kângırı 

Mustafa Abdülhalik 

Âza 
Trabzon 

Ahmed Muhtar 
Âza 

Maraş 
Tahsin 

Âza 
Sivas 

Rahmi 

HALİL B. (Zonguldak) — Atı alan Üsküdar'ı 
geçtikten sonra... Hayvan kalmadı. (Hayvanlar 
satıldı, bir şey kalmadı sesleri.) 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Bendeniz bu tek
lifi kanuniyi doğrudan doğruya çiftçiyi takviye 
etmek ve istihsalâtı artırmak için yapmıştım. Or
du elinde bedetterhis kırkbin kadar fazla hayvan 
kalmıştı ve eğer bu hayvanat çiftçiye verilmiş ol-
iaydı tabiî memleketteki zirai istihsalâtımız bir 
kat daha artacaktı. Fakat maalesef Maliye Ve
kili Bey, Muvazenei Maliye Encümeninde bizim 
maksadımızı temin edecek tarzda beyanatta bu
lunmamıştır. Muvazenei Maliye Encümeni bu
nu yanlış anlamıştır ve iş bu şekle girmiştir. Ben
deniz vaktiyle bu mazbatanın müstaceliyet kara-
riyle müzakeresini arz ve teklif etmiştim. Fakat 
her nasılsa kabul edilmedi. Bugün için bu maz
batanın kahulü bir emrivâkidir. Bugün bu hay
vanat satılmıştır. Yalnız çiftçiye yazık olmuş
tur. (Doğru sesleri) 

HALİD B. (Kastamonu) — Efendim ordu
nun seferden hazara rücuu hasebiyle tabiî birçok 
hayvanatın elden çıkarılması icabediyordu. Bu 
teklif edilen kanunda Beyefendinin buyurduk
ları gibi fazla hayvanatı, çiftçilere vermek esası 
/ardı. Bendeniz kanunun esası hakkında bir şey 
söylemiyeceğim. Yalnız bu vesile ile Müdafaai 
Milliye ve Maliye vekillerinin nazarı dikkatini 
celbedeceğim. (Vekiler burada yoktur, sesleri.) 
Zabıttan okurlar efrmdim. (Devam sesleri.) 

REİS — İstirham ederim. Dinliydim efen
dim. 

HALİD B. (Kastamonu) — Efendim aldığım 
rıevsuk malûmata nazaran: Birçok- yerlerde kı
taat, hazarî garnizonlarına hareket etmeden ev-
-el, gitmeden evvel hayvanat satılmıştır. Malû-
nuâliniz harekâtın merkezi İzmir mmtakasmda 
'di. Oradan tâ Harput'a, Urfa ve Erzincan'a 
kadar kıtaat sevk ettik. Tabiî bu kıtaat gitme
den evvel bu hayvanlar olduğu yerlerde yok pa
hasına sattırılmış tır. Sonra yollarda kira ile ve-
ıait tedarik etmişlerdir. Hattâ bendeniz ismini 
burada zikre hacet görmüyorum. Salâhiyattar bir 
ağızdan işitmiştim ve bana mevsukan mektup da 
yazmıştır. Mektubunda diyor ki: «Hayvanat,, 
yok pahasına satıldı. Yolda hayvansızlı&tan ki
ra ile hayvan tedarik ederek gittik. Verdiğimiz 
vesaiti nakliye bedeli, satılan hayvanat bedelin
den fazladır.» Binaenaleyh, Müdafaai Milliye Ve
kili ile Maliye Vekilinin nazarı dikkatini celbe-
der imve bunlar kimse mesul edilmelidir. 

REİS — Efendim Muvazenei Maliye Encü
meninin bu okunan mazbatasını reyi âlinize arz 
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ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Aksini reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul etmiyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu efendim, 

8. — Kırşehir (sabık) Mebusu Sadık Beyin; 
Memurini mülkiye tekaüt Kanununun 23 ncü 
maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve Kavani-
ni Maliye Encümeni mazbatası (2/80) 

REİS — Memurini mülkiyenin tekaüdüne 
daıir 'kanuna müzeyyel teklifi 'kanuni ve encü
men mazbatasını okuyoruz : 

Riyaseti Celileye 

31 Ağustos 1338 

Esbabı mucibe 
Memurini mülkiyenin tekaüdüne dair 8 Şa

ban 1327 ve 11 Ağustos 1325 tarihli Kanunun 
yirm'iüçüncü maddesi mucibince eytam ve era-
<mil maaşatı velilerin tarihi vefatından itibaren 
tahsis olunmakta 'ise de bu muamelei tahsisi-
yenin tarihi vefattan birkaç aylar ve belki bir 
sene daha ziyade müddet sonra hitampezir 
olduğu emsali kesîresi delaletiyle âzadei inti
bahtır. Halbuki hali hayatında memuriyet ma-
aşiyle temini maişete alışmış olan ve para artır
maya imkân bulamıyan evlât, ümmehat, zev-
cat, ceddatm, evliyasının zıyai ebedisıiyee vehle
ten duçar olacakları zıykı maişete rağmen 
maaş tahsis muamelesinin aylarca teahhuru dü
şünülecek olursa eytam ve eramilin cidden acı
nacak bâr hali sefalet ve perişanide kaldıkları 
vuzuhu tamla vazıhtır. 

Binaenaleyh indennetice kanunen müstahak 
olacakları maaştan fazla ya noksan vukuu gay-
râmüsteb'adolan tediyatm fazlası maaşatı tâli-
yeden mukassaten kat'ı ve tevkif ve noksanı 
defaten tesviye olunmak ve fakat sinini vefire 
mülk ve millete vakfı nefs ve hizmet etmiş olan 
zevatı müteveffiye eytam ve eramilinin zaru
retleri defi ve tehvin edilmiş bulunmak. üzere 
âtiyülarz maddenin salifülarz kanunun yirmi-
üçüncü maddesine tezyil Duyurulmasını Heyeti 

•Celileye arz ve teklif eylerim efendim. 

Kırşehir 
Sadık 

8 Şaban 1337 ve 11 Ağustos 1325 tarihli Me
murini Mülkiyenin tekaüdüne dair Kanunun 
23 ncü maddesine müzeyyel maddei Kanuniye 

Madde 1. — Ancak maaş tahsisine değin 
maaşatı zatiye bütçesinin maaş ve tahsisatı fev
kalâde fasıllarından tediye olunmak üzere ey
tam ve eramile velilerinin maaş ve mühassasa-
tının sülüsü ita olunur ve maaş tahsisinde faz-
lai mehuzat mukassaten tevkif ve noksanı de
faten tesviye olunur. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
mu+eberdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
Yek'ili memurdur. 

Kavanini Maliye Encümeni 
19 12 . & . 1339 

Erbabı mucibe lâvihası 
Memurini mülkiyenin tekaüdüne dair 8 Şa

ban 1327 ve 11 Ağustos 1325 tarihli Kanomun 
^3 ncü maddesi mucibince eytam ve eramil maa
şatı velilerin tarihi vefatından itibaren tahsis 
olunmakta ise de bu muamelei tahsisiyenin tari
hi vefattan aylarca belki senelerce müddet sonra 
Mtamıpezir olduğu emsali kesîresi delaletiyle sa
bit olduğundan halbuki hali hayatta memuriyet 
maaşiyle temini maişete alışmış olan evlât, üm
mehat, zevcat, ceddatm velilerinin vefatiyle veh
leten duçar olacakları zıykı maişete rağmen maaş 
tahsisi muamelesinin teahhuru halinde bunların 
tehvini ihtiyaç ve zaruretleri için mezkûr maddei 
kanuniyeye bir maddenin tezyili hakkında Kır-
şeiıir Mebusu sabıkı Sadık Bey tarafından veri
len ve Iâhik Kavanini Maliye Encümenince lü
zumlu evrak meyanma alman teklifi kanuni le-
delmüzakere hayatları velilerinin hizmetine mu
kabil aldığı maaşa mütevakkıf olan eytam ve era
milin sefaletlerine mahal kalmamak ve binnetice 
müstahak olacakları maaşattan mahsubu icra 
edilmek üzere mevaddı kanuniyei âtiyenin tanzi
mi münasip görülmüş olmakla Heyeti Umumiye-
ye takdim kılındı. 
Kavanini Maliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Erzincan Kayseri 

Sabit Ahmed Hilmi 
Kâtip. Âza 

Tevfik Fikret Karesi 
Osman Niyazi 
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Âza Âza 
Elâziz Ertuğrul 
Mustafa Halil 

Âza Âza 

8 Şaban 1327 ve 11 Ağustos 1325 tarihli Memuri
ni mülkiyenin tekaüdüne dair Kanunun 23 ncü 

maddesine müzeyyel maddei Kanuniye 

Madde 1. — Ancak maaş tahsisine değin maa
şa ti zatiye maaş ve- tahsisatı fevkalâde fasılların
dan tediye olunmak üzere eytam ve eramile ve
lilerinin maaş ve tahsisatının sülüsü ita olunur 
ve maaş tahsisinde fazlai mehuzat mukassaten tev
kif ve noksanı defaten tesviye olunur. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 

REİS — Efendim kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında söz istiyen var mı? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim 
bu teklif Kırşehir Mebusu sabıkı Sadık Bey bira
derimiz tarafından yapılmıştır. 

AHMED MAHİR Ef. (Kastamonu) — Mali
ye Vekili lâzım değil mi? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Cidden 
pek muhik ve lâzım bir kanundu. Yalnız böyle 
velilerinin vefatı dolayısiyle kendilerine maaş tah
sis edilinceye kadar mağdur olan eytam ve era-
mil gibi mütekaidin ve mazulîn de vardır. Onlar 
da böyledir. Meselâ bir memurun sinni haddi ni
zamiyi buluyor. Tekaüde sevk olunuyor. Veya
hut istiğna hâsıl olacak kadar maluliyet hâsıl 
oluyor. Tekaüt olmuyor. Kendisine maaş tahsis 
oluncaya kadar aradan senelerle zaman geçiyor. 
Bu memur senelerce milletine hizmet ettiği hal
de zaruret içinde, sefalet içinde kalıyor. Sonra 
mazuliyet maaşına kesbi istihkak etmiş olan ma
zulîn de keza bu vaziyete mâruz kalıyor. Zaten 
mazulîn, mütekaidin, eytam bir eüz'ü içerisinde
dir. Bendeniz, tadilât sırasında, tadil sırasında 
teklif etmek isterdim. Fakat mevaddı muhtelif 
olduğu için takrir vermeye mecbur oldum, zira, 
bunlar muhtelif maddeler içindedir. İstirham 
ediyorum. Kavanini Maliye Encümenine iade 
edilsin. Encümen, aynı kanunun dairei şümulün
de olan mütekaidin ve mazulîn hakkında da me-

vad tesbit ederek o mevaddı buraya göndersin. 
Teklifim budur. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Maliye 
Vekili nerede Reis Bey?... 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Tahsisat 
istemiyoruz. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Süleyman 
Sırrı Beyin buyurdukları noktai nazar hakkın
da Maliye Vekâleti, yeni bir proje ile geliyor. 
Hattâ Kavanini Maliye Encümenine gelmiştir. 
Tekaüt Kanunu, esaslı bir surette ve daha bir 
kısım noktalar ilâve edilerek ikmal edilecektir. 
Bu, yalnız memur vefat edince ailesi zarurette 
ve mağdur kalmamak üzere tesbit edilmiş bir 
maddeden ibarettir. Bunu kabul edelim. Bu, 
bir maddei müzeyyeledir. Yeni proje geldiği 
zaman esaslı bir surette müzakere edilir. 

HALİL B. (Zonguldak) — Efendim%u mem
lekette mütekaidin, eytam ve eramil diye yâdetti-
ğimiz bir sınıf halk vardır. Bu sınıf halkı uzun 
zamandan beri; yani Harbi Umumi badiresinin 
başlangıcından beri hiç kimse düşünmüyor. Efen
diler bunlar, aileleri ile beraber pek mühim bir ye
kûna baliğ olurlar. Evlâtları, kızları, karıları ve 
heyeti umumiyeleri itibariyle bu memleketin ga
yet büyük miktara baliğ olan bir tabakasını teş
kil ediyorlar. Hilmi Beyefendi Kavanini Mali
ye Encümeninde bulunmak itibariyle bâzı izahat
ta bulundular. Şüphesiz kendilerine arzı teşek
kür ederim. Esas itibariyle bendeniz buraya bu
nun için çıktım. Yalnız bendeniz diyorum ki, aca
ba bugün gerek mülkî gerek askerî memurinin 
maaşatma az - çok zamaim yapıldığı esnada mü
tekaidin eytam ve eramile de aynı suretle zamaim 
yapılması mümkün değil midir? (O başka mese
ledir, sesleri.) Müsaade buyurunuz efendim. Si
ze memba da bulacağım. Para da bulacağım mü
saade buyurunuz. Heyeti Celileniz buyuracak 
ki: «Biz bütçemizin açığını kapatmak için birta
kım menabi arar, dururken sen de bize tahsisat 
kapısı açıyorsun.» 

Efendiler, memurinin tahsisatı asliyelerinden 
yüzde muayen bir miktar kat'ediyorsak bir kanun 
yapalım; bunların tahsisatı fevkalâdelerinden ay
nı miktarda bir şey kat'edelim. Bununla beş, al
tı milyon liralık bir tasarruf, bir varidat temin 
edilmiş olur. Bu para ile biz; mütekaidînimizi, 
eytam ve eramilimizi. bugün çocuk, fakat istikba
lin pök büyük adamları olacak olan bu zavallıla-
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n terfih ederiz. Onları hiçolmazsa dünyada yaşa
mış olduklarına inandırmış oluruz... Bunu Kava
nini Maliye Encümeni azasının nazarı dikkatine 
arz ediyorum ve rica ediyorum. 

AHMED Hx\MDÎ B. (Bozok) — Efendim 
ben bu kanunda, muamelâtı maliyenin, betaetle, 
teahhurle yürüdüğüne dair bir mâna anlıyorum. 
(Öyledir. Şüphe mi var sesleri.) Şimdi arz ede
ceğim efendim. Ashabı maaştan birisinin vefa-
tiyle zevcesi; «Ben bunun zevcesiyim». Kızı, 
«ben bunun kızıyım ve gayrimüteehhileyim.» 
erkek evlâdı da «Ben sabiyim» diye mahalli Hü
kümete müracaat ve «kanun mucibince bize isa
bet eden miktarı verin» diyecekler... Bunlara şu 
kanun mucibince icahedcn maaş veriliyor. Sonra 
tekaüdiyeye aidolan malî muamelenin ikmali bun
dan dolayı bir kat daha teahhura ve betaete uğ-
rıyacaktır. Bir ay, ik; ay, üç ay sonra ben zevce
siyim diye maaş alan kadının kablcl vefat, mutal-
laka olduğu anlaşılırsa bu kadının maliyeden üç, 
dört, beş ay aldığı parayı kimden alacağız? Bu 
kanunu böyle yapmaktansa muamelâtı maliyeyi 
betaetten kurtarmak daha muvafıktır. Bu kanu
nu kabul ederek Maliyenin betaetini kabul etmiş 
olmıyalım. Maliye birçok fuzuli para verecek. 
Bunların mahalli tahsili bulunmıyacak... (Kâfi 
sesleri) 

KÂZTM VEHBİ B. (Ergani) — Reis Bey ki
fayeti müzakere takriri var, reye koyunuz. 

ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Bunların mazlıa-
rı şefkat olduğunu hiç şüphesiz bir kimse inkâr 
etmez ve fiiliyatta Maliye Vekâleti elhaletü hazihi 
bunu tatbik etmektedir. Avans olarak para ver
mektedir. Bilmiyorum bir kararname ile veya 
başka bir şey ile mi;' (O o o sesleri) Evet mül
kiyeye de veriyorlar. Hattâ geçen gün muhas-
sesatı zatiye Müdürü, bana söyledi. Şüphesiz ey
tam ve eramil, şefkatten başka bir muamele gör
memeleri lâzımgelen eytam ve cramilin binde bir 
hata yüzünden ıztırap içerisinde aç bırakmak caiz 
olmasa gerektir ve bu teklif pek muvafıktır. Ka
bulünü rica ederim. (Muvafık sesleri) 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Pek mu
vafıktır efendim. 

REİS — Efendin, müzakerenin kifayeti hak
kında bir takrir vardır. 

Riyaseti Celilere 

Müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini tel?' 
lif ederim efendim. 

Ergani 
Kâzım Vehbi 

REİS — Efendim heyeti umumiyesi hakkın
da müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim 
bendenizin mâruzâtı u müstehir bir meseledir. 

REİS — Aksini reyinize arz ediyorum. Mü
zakereyi kâfi görmiyenler lütfen el kaldırsın... 
Müzakere kâfi görülmüştür. Takrirleri reyi âli
nize arz ediyorum. 

Riyaseti Celileye 

Maaşın geç tahsisinden müteessir ve mutazar
rır olanlar yalnız memurinin eytam ve eramili de
ğildir. Gerek sinninm haddi nizamiye vâsıl ol
ması ve gerek memuriyetinden âtıyen istifade edi-
lcmiyecek derecede malûl olmalarından dolayı 
tekaüde sevk edilmiş olan memurlarla mazulîn de 
aynı vaziyete mâruz kalıyorlar. Binaenaleyh iş
bu lâyihanın Kavanini Maliye Encümenine iade
siyle mezkûr kanunun dairei şümulünde dâhil 
bulunan mütekaidin ve' mazulîn haklarında dahi 
ahkâmı lâzime vaz'ı ve ona göre mevaddı mev-
cudesinin tadilen Meclisi Âliye şevki lüzumunu 
teklif ederim. 

20 Kânunuevvel 1339 
Bozok 

Süleyman Sırrı 
REİS — Efendim, Süleyman Sırrı Beyin iş

bu takririni reyi âlinize arz ediyorum... Süley
man Sırrı Bey, kanunun ikmal edilmek üzere tek
rar encümene iadesini teklif ediyor. 

AHMED' HİLMİ B. (Kayseri) — Arz ettim 
efendim. Maliye Vekâleti, Encümene esaslı bir 
proje sevk etmiştir. İhtimal o vakit bunun hep
si tezekkür olunacaktır. Bu evvelce âtiyen proje
de bu gibi esaslar hakkında konuşabiliriz. 

REİS — Süleyman Sırrı Beyin takririni reyi 
âlinize arz ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim 
Maliye Vekâletinin Kavanini Maliye Encümenine 
gönderdiği projede eytam meselesinin de mevzuu-
bahsolması lâzımdı. Binaenaleyh o varsa bu da 
vardır. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Bir defa 
bu gelmiştir efendim. 
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REİS —- İstirham - ederim efendim. Müzake
re açmıyalım. Sırrı Beyin takriri okundu. Ve lâ-
zımgelen izahat verildi. Hulâsai meali: Kanunun 
ikmali için tekrar encümene iadesinden ibarettir. 
İşbu takriri reyi âlinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırışın. Aksini reye vaz'edi
yorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... 
Takrir kaibul olunmadı. 

BEİS — Efendim Birinci maddeyi oku
yoruz : 

8 Şaban 1327 ve 11 Ağustos 1325 tarihli Me
murini mülkiyenin tekaüdüne dair Kanunun 
23 ncü maddesine müzeyyel mevaddı Kanuniye 

Madde 1. — Ancak maaş tahsisine değin 
maaşatı zatiye bütçesinin maaş ve tahsisatı fev
kalâde fasıllarından tediye olunmak üzere ey
tam ve eramile velilerimin maaş ve tahsisatın1 r. 
sülüsü ita olunur ve maaş tahsisinde fazlai me-
huzat mukassaten tevkif ve noksanı defater 
tesviye olunur. 

REİS — Söız iâtiyem var mı (Kabul sesleri) 
Birinci maddeyi aynen reyi âlinize arz ed'iy -
rum. Kaibul buyuranlar lütfen el kaldırsın 
Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul etımiyenle 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşsbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

REİS — İkinci maddeyi kalbül edenler lüt
fen el kaldırsın. Aksini reye vaiz 'ediyorum. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — İşbu Kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 

"KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Kanun üç 
maddeden ibaret olduğu halde bâlâsında mad-
dei kanuniye diye yazılıyor. Mevad diye tas
hihi lâzımdır. 

REİS — Üçüncü maddeyi reyi âlinize vaz
ediyorum. Üçüncü maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Aksini reye vazediyorum. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Üçüncü 
madde kabul edilmiştir. 

O halde efendim kanunun heyeti umumiye-
sini reyi âlinize vaız'edeceğim. (Tâyini esaımi 
ile sesleri) (Hacet yok sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Boaok) — Tahsi
sat dâhilinde sarf edilecek olduğudan tâyini 
esamiye hacet yoktur. 

REİS — Kanunun heyeti umumiyeskıi reyi 
âlinize vaz'deiyoruım. Kabul edenler lütfen el 
kaldırışın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kaibul et
miyenler lütfen el kaldırsın. Kanun kaibul edil
miştir. 

8. —- Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin, 
'uznamenin 39 ncu maddesinde Yüzbaşı İsmail 

Hakkı Efendinin affı hakkındaki Adliye Encü
meni mazbatasının müstacelen müzakeresine dair 
takriri. 

REİS — Efendim Feridun Fikri Bey ve 
"üfekasınm müşterek bir takriri vardır okuna
cak : 

Riyaselti Celileye 
20 . 12 . 1339 

Rusnazemenin «'39» ncu maddesinde Yüızba-
jı İsmail Hakkı Efendinin affı hakkındaki 
-/80 numaralı lâyihai kanuniye ile olbaptaki 
Adliye Encümeni ma.zibatajsm.Mi tercihan ımüza-
'leresini arz ve teklif eyleriz. 

Derslim Boaok 
Feridun Fikri Ahmed Haımdi 

Bolu Bayeızid 
Dr. Emin Cemal Şefik 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Boaok) — Dün 
bu mevzuulbaıhsoldu. Serlbest midir, mevkuf mu
dur? Diye soruldu; serlbest denildi. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Serlbest olsa ne ola
cak? 

.SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozuk) — Serbest 
)lduğu için tercihan müzakeersi kabul edilme

mişti. 
REİS — Efendim Feridun Fikri Bey ve re-

•iklerinin bu takririni reyi âlinize vaz'ediyo-
'um. Kaibul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini 
•eye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul olunmuştur. 

9: — Kütahya (sabık) Mebusu Cemil Beyin, 
Meclisi idare azaları intihabında vergi kaydı 
aranmaması hakkında teklifi kanunisi ve Dahi
liye Encümeni mazbatası (2/44) 

Makamı Celili Riyasete 
Arazi ve Emlâk Vergisiyle mükellef olma

malarından naşi fikrinden, ilminden istifade 
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edilecek birçok zevatın hidemaıtı vaitaniyesin-
deın mahrum bırakıldıkları beyaniyle fiımaiba-
at Meclisi idare âzalarının intihaplarında ver
gi ile mukayyet tutuİmamaları için geçen sene 
ve Nizamnamei Dahilînin henüz tatbik edilme
diği bir zamanda Meclisi Âliye bir temenni tak
riri" vermiştim. Tul müddet Dahiliye Encüme
ninde kalan bu takrir Dahiliye Encümeninim 
bamazıbaıta gösterdiği lüzum üzerine ve geçen-
ki devrei 'içtimaiye sonlarında Heyeti Velkile-
ye havale edi'lımişlti. Lâkin bir temenniden iba
ret olan bu tekliften bittabi fevaidi matlûba 
(hâsıl olamadı. Binaenaleyh Meclisçe tadilen ka
bul buyurulan Belediye intihap Kanununu: 
azayı muntahabeden vergi aranılmaması şartı
nın 'kabulü ,şu teklifJmdeki isabete bir misa1 

olduğundan ve berveçlhi zir mevaddı kanuniye-
nin tetkikıyle ifetisabeyliyeceği şeklin tatıbil 
ve meriyetini teklif eylerim. 30 Nisan 1337 

Kütahya 
Cemil 

Madde 1. — Meclisi idare âzalığma intiboluna 
cak zevat bundan böyle vergi ile mukayyet değil 
dir. Yalnız intihaholunaûak âzanm otuz yaşın 
ikmal etmiş olması ve mahallî nüfusunda mu
kayyet okur - yazar talkımından bulunması ve 
halk arasında suihal ile iştihar etmiş olmaması 
şarttır. 

Madde 2. — Tarilhi neşrinden muteber olan 
işbu kanunun icrasına Dahiliye Vekâleti me
murdur. 

Riyaseti Cel'ileye 
Mebusînd kiramla belediye intihabında vergi 

aranılması Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükü
meti gibi bir Halk Hükümetlinin müsavatla mü-
tetevviç gayatı âliyesiyle gayrikabili telif oldu
ğundan münasip görüldüğü takdirde berveçhi 
zîr teklifi kanuninin kabuliyle mezkûr müsavat
sızlığın refini teklif-eylerim. 

Kütahya 
Cemıil 

Madde 1. — Meclisi idare azaları intihaba-
tında. fimabât vergi aranılmıyacaktır. 

Madde 2. — Iş'bu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Dahili
ye Vekili memurdur. 

Dahiliye Encümeni mazbatası 

İdare Meclisleri âzalarının vergi kaydına 
tabi tutulmaması hakkında Birinci Büyük Mil
let Meclisinde Kütahya Mebusu Cemil Beyin üç 
maddelik teklifi 'kanunisi ile yine müşarüinley-
hin bu mealdeki İki maddelik teklifi kanunisi 
encümenimize e tetkik ve mütalâa olundu. 

Meclisıi idarede miislim ve gayrimüslim mün-
tahap âza bulundurulması sa'bık Osmanlı İm
paratorluğunun Kırım Muharebesini mütaa'kıp 
memleketi asri bir hale getirmek veya Avru
pa'ya karşı ıslahat yapmak emeliyle ve anası
rı gayrimüslimeyi tatyiben mutlakıyetle idare 
ettiği memlekette halkı kısmen ve zalhiren ida
meye. iştirak ettirmiş olmak için meydana getir
diği fbir şekilden ibaret olup Meşrutiyetin ilâ
nı, bilhassa inkılâbımızın tekâmülü ile Halk 
Hükümeti teşekkül ettikten ve Devlet idaresin
de umumi vazaifi doğrudan doğruya milletve
killeri ve onların intihap ve tevkil ettikleri ze-
-at tedvire başladıktan ve mahallî beledi va-

zaif, devairi nelediye ve mecalisi ümumiyeye 
bırakılarak halk bizzat ve bilfiil mukadderatı
nı idareye başladıktan sonra zahirde 'halikın ve 
hakikatte idare rüesasmm müntahapları olan 
idare âzabklarmın devamına lüzum kalmadı
ğından İdarei umumiyai vilâyaJt Kanununun 
üçüncü faslı berveçhi zîr tadilen tanzim ve He
yeti Ümumiyeye arz ve takdim kılındı. 

Üçüncü fasıl 
İdare Encümeni teşkilâtı 

Altmuşikhıci madde — Her vilâyet merke
zinde valinin veya muavininin riyaseti altında 
âzası kadı, müftü, defterdar, tahrirat müdürü, 
maarif müdürü, nafıa sermülhendisi, sıhhiye mü
dürü, ziraat müdüründen mürekkebolmak üze
re, bir idare encümeni bulunur. 

Altmışüçüncü madde — Her livada 62 nci 
maddede - muharrer zevattan veya muadillerin
den mürekkeiboilmak üzere bir idare. encümeni 
bulunur. 

Altaışdördüncü madde — Her kaızıa kay
makamın . riyaseti altında âzası kadı, müftü, 
mal müdürü, tahrirat kâtibinden müreıkkelbol-
mak üzere idare encümeni bulunur. 

Altmışbeşinei madde — İdare encümeni âza
sından olmıyan sair idare şubeleri reisleri ken
di dairelerine ait işlerin müzakeresinde âza sı-
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f atiyle encümene davet olunarak o iş hakkında
ki mazlbatayı imza ve tahtim edenler. 

Zeyil 

Bilûmum kavaniin ve nizama t ve evamir ile 
meclisi idarelere verilen vazaif, idare encümen
lerine intikal eylemiştir. 

Dahiliye Encümeni Mazbata 
Reisi Muharriri 

Niğde Karesi 
Hazım Vehbi 
Kâtip Âza 
Karesi Ankara 

Ali Şuuri İhsan 
Âza Âza 

Çorum Karahisarı Sahilb 
İsmail Kemal İzzet Ulvi 

Âza Âza 
Niğde Çanak 
Galib Süleyman Necimi 

Âza 
Kütahya 
Cevdet 

ZÜLFİ B. (Diyarbokir) — Efendim usulü 
ımüzakere hakkında söz isterim. Mesele gayet 
mühimdir. Hükümetin noktai nazarını anlama
dık. Bunu Dahiliye Encümeni yapmıştır. E w e -
len Hükümetin noktai nazarı alınması icabeder-
'di. (Encümen izahat versin sesleri)1 

YEHBİ B. (Karesi) — Efendim Türkiye 
Cumhuriyetinin Halk Hükümetinin, halk Mec
lisinde - şimdi şu zahirine bakarak - bu madde
leri müdafaa etmek çoık müşküldür. Zahiren 
halka verilmiş bir hakkın, halktan nez'edildiği 
mahiyetinde telâkki edilebilir. 

AHMED HAMDİ B. (Sazak) — İtirafınız 
ıkâfi... 

VEHBİ B. (Karesi) — İtiraf mı bu?.. Eğer 
hâkimliliğinizde de böyle hüküm verdiyseniz 
buradan ineceğim. 

REİS — Rica ederim efendim. 
VEHBİ B. (Karesi) — Bu itibarla mevzuu 

biraz tavzih etmek, teşrih etmek lâzımdır. Ma-
lûmuâlileri Tanzimatta, münkariz Osmanlı Hü-
ikümeti gerek dâhildeki anasırı tatmin etmek; 
ıgeretkse Paris Ahitnamesinden sonra harice kar
şı ıslahat yapmak için, o zaman Millet Meclisi, 
vilâyet şûraları, hattâ belediye teşkilâtı olma
dığı için evvelâ bir taraftan şöyle bir belediye 
teşkilâtı yapmış ve diğer taraftan da halkı 

kendi kendine idareye alıştırmak ve Meclis Teş
kilâtı meydana getirmek için mahallî vilâyet 
idarelerine halktan da azanın teşrikini muva
fık bulmuş ve o halkı teşrik ederken bâzı ku-
yut ve şurut da ilâve olunmuş. Meselâ şu yaş
ta bulunacak denmiş. Her halde o zamanki te
lâkkiye göre veya o zaman memlekette mevcu-
dolan zihniyete göre; varidatı, parası, akaarı 
çok olan adamların sözü daha ziyade nafiz olur 
diye âzanm intihabında verginin miktarı da 
tesbit edilmiştir. Halbuki 1324 İnkılâbından 
sonra ve bilhassa 1329 dan sonra umumi ida
re ve hususi idare diye halk; doğrudan doğru
ya kendisinin, bizzat ve bilfiil kendisine ait iş
lerini daha 93 senesinden beri belediye teşki
lâtı ile ve umum millete ait mesaili de umum 
milletvekilleri vasıtasiyle murakabe ettirmek 
esasatını tesbit etmiştir. İdare meclisılerindeıki 
azalar eğer her hangi bir surette, doğrudan 
•doğruya halkın gerek umumi reyi ile ve gerek 
iki dereceli intihapla intihabedeceği zevattan 
müreıkköbolsaydı belki bir dereceye kadar su 
götürürdü. (Bravo sesleri) Halbuki bu şekilde 
devam etmemiş, bunu o zaman doğrudan doğ
ruya lâğvetmek mâkul bir hareket olduğu hal
de bıinçıülk âvamil ve müessirat tahtında lâğve-
dememişler ve yine İdarei umumiyei Vilâyat 
Kanununun bâzı maddeleri Meclisi Âlinizden 

^ henüz geçmediği gibi eski İstanbul Meclisinden 
de geçmemiştir. Bâzı maddeleri muaddil ve 
muaddel olarak geçmiştir. Ona bir maddei mü-
zeyyele ile «Meclisi idarelerin azaları ve rüesa-
sı - azayı müntahabe ise - rüesayı ruhaniyesi 
ipka edilmiş ve muntahap âza 1278 tarihindeki 
İdarei Vilâyat Nizamnamesinin maddei mah-
susasına tevfikan icra edilecektir» denmesi, 
yani meclisi idare muntahap azaları Tefriki İn
tihap Encümeni diye o kanunda, o nizamname
de mevcudolan şekilde; aledderecat sırasiyle 
sayacağım. Kazadan alalım : Kaymakam, tah
rirat müdürü, mal müdürü, kaldı.. Bunlardan 
(mürekkep bir heyet vasıtasiyle intihabedilecek 
zevatın üç misli yani bir âza lazımsa üç isim 
yazılacak, o isimler köylere gönderilecek, balâ
sına yazarlar: Birisi tayyedilip düşecek, ikisi 
ûlbka edilecek, vilâyetler de yine bu zevatın 
yüksek dereceleri toplanacaklar, üç zatı tefrik 
edecekler. İkişer zat telgrafla kazalardan, liva
lardan mazbata ile gelecek; birisi tayyedile
cek, bu suretle intihabedilecek, bunun bu tar-
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zını ipka etmişler. Şimdi şöyle bir tetkik edin
ce müntahap denilen bu zevat, müntahap değil
lerdir. 

Hükümetin nıuntaihabıdıırlar; halkın munta-
habı değillerdir. Eğer doğrudan doğruya hal
kın muntaha'bı olsalardı, o vakit ikinci cevabım 
bu olacaktı. Halbuki bunlar müntahap değil
dirler, diğer taraftan bunlar, idarei umumiye-
ye iştirak etmektedirler. Yani Devletin ka-
vanini mevcudesince merkez.ii ve merkezin 
masarifi için merkez memurları ve merkez 
tarafından görülecek vazaifin varidatını 
cibayet etmek, masraflarını rüyet etmek üzere 
her biri müstakil muvazzaf ve mesul olan me
murlar tarafından görülmesi icabeden vazaife 
iştirak ettirilmiştir. Bunlar şeklen münta-
hapdırlar, tâyin ile değildirler ;memur de
ğildirler. ' Binaenaleyh idarei umumiyeye şekli 
iştirakleri sakattır. Doğru değildir. Memleke
tin mahalli idareleri Teşkilâtı Esasiyede ka
bul ettiğimiz tarif mucibince şûralar vardır. 
Kasabavi şehrî işlerde belediye teşkilâtı var
d ı r / 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Fakat 
vazifeleri ayrı ayrıdır. . Onu nazarı dikkate 
alınız. 

VEHBİ B. (Devamla) — Tabiî şimdi Dev
letin umumi vazaifini ifadan mütevellit me
suliyeti deruhde ederek ifa etmesi zaruri 
olan her hangi bir vazifeye memur olan ve 
ne asarih olarak halk vekili ve ne de Hükü
met tarafından memur olmıvan zevatın iş
tirak ettirilmesi mantık ve mesuliyet esasiyle 
kabili telif değildir. Hiçbir ferdi - bittabi bu
rada esasatı müdafaa ettiğimiz dolayısiyle - hiç
bir ferdi nazarı dikkate alınmaksızın şöyle 
düşünebiliriz. Hepimiz bu memleketin muh
telif yerlerinde meclisi idareleri görmüşüz
dür ve görmekteyiz. Mememurlar her zaman 
kendilerini mesuliyetten kurtarmak için o 
vakit o işi meclisi idareye yüklerler. Çünkü 
gelecek her hangi bir mülkiye müfettişi ve 
saire bakacaktır ki •onüç, ondört kişi var, 
bunlardan dört kişinin ne maaşları var ne de 
bir şeyleri vardır. Yalnız diğer taraftaki 
ekseriyete tebaan gürültüye gitmiştir, bun
lar tahtı muhakemeye alınamaz ve alınma
ları doğru değildir. Mülkiye memurları ek-

I seriyetle böyledir. - Ekseriyetle diyorum, umu
muna tevcih etmiyorum - mülkiye memurları ne 
vakit muvazzaf olduğu bir vazifeyi üzerin
den atmak ve taksim etmek isterse meclisi 
idareye gönderir, günler, aylar kaybolur, 
kısmen de meclisi idareye gider, mesuliyeti 
zayi eder. Binaenaleyh böyle eldeki mevcut 
kanunlarla doğrudan doğruya görmeleri icap 
ve iktiza eden vazifeleri kendi ilimleri lâ-
hik olmaksızın ve o işte ihtisasları bulun
maksızın şu veya bu zevatı - maaşsız olarak 
mesuliyet tevcihinde insanı çok düşündüre
cek mevkide olan böyle zevatı - iştirak et
tirmek mantıki bir hareket değildir. Di
ğer taraftan şurası da bilhasas nazan dik
kati celbetmek icabeder ki bu zevatı, eğer 
mülkiye memurlarını mürşidü münebbih mev
kilerde bulunacaklar, ikaz edecekler diye 
düşünürsek bu varit değildir. Çünkü her 
hangi bir memlekete giden bir idare reisi, 
bir maliye defterdarı bir maarif müdürü, her 

I hangi bir zat eğer memleketin içinden yalnız 
iki kimsenin irşadiyle kendi tarafından intiha-
bedilmiş zatın irşat ve ikazına muhtaç kala-
caklarsa bu da hatalı bir yoldur. Yine bun
ların zararlarına olur. Memlekette hepinizin 
nazarı dikkati âlinize vaz'ediyorum, inti
hap arasında zümre zümre, kısım kısım şah
siyetler, münafesetler başlar, intihaba alışmak 
bu suretle olmaz. Yukardan aşağıya intiha-
bolunacağı zaman böyle yukarıdan aşağıya 

I doğru namzetler gösterilmez. Halk arasın
dan rey alabilir. Nüfuz edersiniz. Prog
ramınızı söylersiniz esaslarınızı söylersiniz. 
Halk sizi beğenirse intihabeder, mevkiine 

I getirir. Fakat falan veya filân beyin veya 
falan efendinin taraftan olarak mevkie gel
mek memleketin eşrafı için de iyi bir vaziyet 
değildir. Bu suretle intihabolunması dolayı
siyle memleket içinde münasefet ve araz baş-

I 1ar. Binaenaleyh hiçbir faidei emeliye ve na-
I zariyesi olmıvan memleket içinde bilhassa 
J fazla dedikoduları mucibolan bu âzalığı, mem-
I leketin hakiki, fedakâr adamlarını şûralar

da, belediyelerde faaliyet ibraz etmek üzere 
asıl vazifelerine terk ederiz. Memurların da 
arkalarına tamam sarılabilmek için bunu 
yapacaksınız, bunun haricinde hareket eder
seniz yakanıza yapışırız deriz. Dahiliye En-

I cümeni memurları mesul etmek ve vazifele-

— 369 — 

http://merkez.ii


î : 71 20 . 12 . 1339 C : 2 

rini doğrudan doğruya görmek için kendile
rine siper vaziyeti ifa eden meclisi idare 
müntahip âbların! ihracetmek taraftarı olmuş 
ve şu mevaddı kanuniyeyi teklif etmiştir. 

ZÜLFÜ B. (Diyarbakır) — Efendim Da
hiliye Encümeni meclisi idare âzalıkları için 
yapmış olduğu bu kanun ile neye istinaden 
intihabı Mebusan Kanununu çiğniyor? Çün
kü onlar birtakım şeyleri göremiyorlar. 
îdarei umumiyei vilâyat Kanununu çiğniyor. 
Çünkü meclisi umumilerin intihabında salâ-
hiyattardırlar. Temettü Kanununu çiğniyor
lar, çünkü hakkı tercihi ona vermişizdir. 
diğer birçok kanunları çiğniyorlar eğer biz 
bu kanunları yapmadan bu maddeyi kaldı
rırsak azayı müntahabeyi intihap için hak-
kiyle birtakım şeyleri çürütmüş ve hercü 
merç etmiş olacağız. Çünkü müftülerin intiha
bında da öyledir. Müftü intihabında da meclisi 
idarelerin... 

VEHBÎ B. (Devamla) — Efendim inşallah 
Meclisi Âlileri teşkilât, tanzimat meclisi, Cum 
huriyetin ilk meclisi ve memleketin teşkil ve 
tanzimiyle muvazzaf olmasına nazaran mü
kemmel bir İntihap Kanununu bittabi yapa
caksınız ve o vakit meclisi idare azaların'' 
değil hattâ iicabederse belediye azalarını biH 
çıkaracaksınız. 

MUSTAFA FEVZİ Ef. (Konya) — O 
kanun gelsin de ondan sonra. 

REİS — Rica ederim efendim dinliyelim. 
VEHBÎ B. (Devamla) — Belediye âza

larının intihapta bulunmaması maksadı temin 
eder. Yani maksat fevt olmaz. Belediye azalar1 

kâfidir. BelVdiye heVetlernı doğrudan doğ
ruya bugünkü şekilde tabiî mümessi'leridir 
Çünkü reyi âmle ve donandan d o ^ ı v o 
vergi kaydı ile de mükellef olmaksızın intihahe-
dıilmişl erdir. Onlar intihalbaıtı idare ederler (Ha-
ceıt kalmaz sesleri) bu kanun mevkie geldikten 
sonra kanun sarihtir demeye zannederim hacet 
kalma,z. Sonra temettü ve saıireye gelince; Te
mettü Kanununu tatbik edecek belediye azaları
dır. Sonra Meclisi idare, meclisi idare m'emurlan 
muvazzaf, müseccel memurlardır. Onların vazi
feleri meclisi idareye verilen vazaif birtakım me
vaddı müzeyyele ile bu encümene verilmiştir ve 
mesul olaralk göreceklerdir. 

• MÜNİR B. (Çorum) — Efendim bendeniz 
mecalisi idare azayı müntahabesinin memleket 

için f aideli olduğuna kail değilim ve azayı mün-
tahalbe meselesinıin kaldırılmasına taraftarım. An
cak Zülfü Beyefendinin sordukları bir sual var
dır ki, Vehbi Beyefendi cevap verdiler.se de ben
denizi ikna edemediler. Belki mesaili hususiyede 
mecalisi idare azayı münıtalhabesine birçok vaızaifi 
muayyene verilmiştir. Binaenaleyh azayı münta-
haıbe usulünün kaldırılması içjin ona bir fıkra 
ilâvesi lâzımdır zannediyorum. Lâkin azayı mün-
tahabenin bâzı kavânini hususiye ile yapmakla 
mükellef oldukları vazaifi kimler ifa edecekler
dir? Bunun için bir fıkra derci her halde lâzım
dır. 

VEHBİ B. (Devamla) — Maddei müzeyyele 
koyduk efendim. (Takriri reye vaz'edin sesleri) 

REİS — Efendini müzakerenin kifayetine 
dair daha bir karar verilmediği için takrirleri 
reye vaz'edemiyoruz. 

KÂZIM B. (Ergani) — Efendim Vehbi Be
yefendinin mütalâasına bendeniz iştirak etmi
yorum. Çünkü Tanzimattan sonra milletin mena-
bii teımsiliyeden mahrum olduğu bir sırada aha
li; gelen valilerin ve mutasarrıfların zulmünden 
kurtulmak ve onları tenvir-ve irşat için ahali
den müntahap bâzı âza bulundurulmasına lüzum 
görülmüştür. Bu meselenin mahiyeti budur. Bu
nun f aidei ameliyesi değil bilâkis zararı vardır. 
Çünkü giden valiler ve mutasarrıflar memleke
tin ahvali mahalliyesi hakkında ilk olarak o aza
larla temas etmek mecburiyetini hissederler ve 
onlar da kendi menafii hususiyeleri ndktai naza
rından onları dahi iğfal ederek ekseriya yanlış 
bir yola sevk ederler. Bu suretle memleketin en 
meş'um menabii tağallübünden biri de idare âza-
lığı olduğu hakkında kanaati sariham vardır. 
(Gürültüler) Müsaade buyurun, sözümü kesme
yiniz. Fakaıt Zülfü Beyefendinin sualleri de ha
kikaten varittir. Filhakika bugün kavânini mev-
cude ille meclisi idare azalarına birtakım vazaif 
verilmiştir. Artik meclisi idare âzalığı kaldırıldık
tan sonra bu vazaif nereye intikal edecektir? 
(Belediyeye sesleri) Belediyeye yahut başka ye
re onu Heyeti Celile her halde tesbit eder. Siz
den istirham ederim. Bu vergi kaydını kaldın*. 
nız. Çünkü insanların seviye! idraki yaşla başla, 
vergi ile takdir olunmaz. Sözüraı bu kadardır 
efendim. 

BESİM B. (Mersin) — Efendim elimizde bu
lunan ve tabı tevzi edilen şu evrakta görüyoruz 
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ki, sabık Kütahya Mebusu Cemil Bey tarafın
dan bir teklifi kanunide bulunulmuş. Bunda de
niyor ki; meclisi idare azaları fimabat vergi kay
dından azade olsun. Yani vergi aranmasın. Bu 
teklif Dahiliye Encümenine gidiyor. Dahiliye 
Encümeni - bendemizin anladığıma göre - ya bu 
teklifi kanuniyi reddedecek, yahut kabul edecek, 
halbuki, ne kabul ne de reddediyor, ayrıca bir 
kanun yapıyor ve bu maddei kanuniye ile mev
cut bir kanunu ortadan kaldırıyor. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Hakkı vardır. 
BESİM B. (Devamla) — Ayrı bir kanun ya

pıyor, halbuki encümen böyle bir kanun yapa
cak olsa bile, yeni bir teklifi kanuni yapmalı, 
buraya getirmeli ve Heyeti Umumiyede bunu 
Layiha Encümenine göndermeliydi ve oradan 
tekrar Heyeti Umumiyeye gelerek merasimi ka-
nuniyosi ikmal edildikten sonra mevkii müzake
reye konulmalı idi.. 

REİS — Efendim encümenlerden böyle ge
len kanunlar, Lâyiha Encümenine gitmiyor. Bu 
da bu veçhile gelmiş, ruznameye dâhil olmuştur, 
usule muvafıktır, mütalâanız varit değildir. 

BESİM B. (Mersin) — Müsaade buyurunuz 
da arz edeyim efendim. 

REİS — Varit değildir efendim. Arz edecek 
bir şey yok. 

BESİM B. (Mersin) — Müsaade buyurun 
efendim, Heyeti Umumiyenin Da.hiliye Encüme
nine havale ettiği Cemil Beyin teklifleri ne ol
du? 

REİS — Tadil ve tevsi ediliyor efendim. 
ZÜLFÜ B. (Diyarbefcir) — Dahiliye Vekili 

gelmedi efendim. 
REİS — Daıha takririnizi okumadan Dahili

ye Vekili Beyi çağırttım, şimdi geleceklerdir. 
(Gürültüler, devam sesleri) 

HAFIZ İBRAHİM Ef. (İsparta) — Reis 
Beyefendi söz istiyorum. 

REİS — Yazıyorum efendim, daha on kişi 
var, size de sıra gelince arz öderim. Buyurun 
Hemdi Bey. 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Efendim, 
Vehbi Beyefendi, meclisi idare azayı müntahabe-
sinin halk tarafından intihabedilmemekte oldu
ğunu izah buyurdular. Halbuki Meclisi idare 
azaları doğrudan doğruya halk tarafından inti-
habedilir. (Reis Bey işitemiyoruz, sesleri) 

REİS — Rica ederim sükût ediniz . 

AHMED HAMDİ B. (Devamla) — Livalar
da, yani vilâyetlerde kazalardan intihap geldik
ten sonra belediye azaları tarafından 'meclisi 
idare azaları tefrik olunur. Belediye heyeti ise 
doğrudan doğruya halk tarafından intihabolu-
nur. Kazalarda ise köy ahalisi tarafından inti-
habolunur, binaenelayh meclisi idare azalan 
halk tarafından müntehaptır. Burada halk ta
rafından müntehap değildir demek doğru değil
dir. Sonra meclisi idareler itibarı malî takdiri 
'bilhassa aşar hususunda belediye 'bütçesinin tas
diki... 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Aşarı ilga 
edeceğiz efendim. 

AHMED HAMDİ B. (Devamla) — Belediye 
bütçesini tasdik, belediye kararlarını (ikinci de
fa tetkik gibi birçok vazaifle mükelleftir. Be
lediyeler işleri, memlekete ait işlerdir, memleke
tin ahvali ruhiyesini bilmiyen, muhitini bilmi
yen dün gelmiş mansup memurlar; belediye ka
rarlarını tetkik, nakz ve ıslah edemezler. 

Sonra, Vehbi Beyefendi buyuruyor <ki bu 
azayı müntahabe tahtı muhakemeye de alın
mazlar Tahtı muhakemeye alınırlar efendim. 
Benıdeniz çoklarını, 'bilmiyorum ki itibarı malî 
takdirinde hata etmiş, fazla takdir etmiş olma-, 
larmdan dolayı birçok azayı müntahabe tahtı 
muhakemeye alınmış ve tazminat vermiştir. 

Sonra arkadaşlarımızdan birisi, meclisi ida
re azayı müntahibeleri gelen memurları, valile
ri iğfal ederek istibdat ve teğallüp yapmak is
terler buyurdular. Biz milletin, münevver bu
lunduğu muhitin ahvaline vâkıf olan zevatı 
hakkında o gibi tağallüp ve istibdat sözünü ka
bul edemeyiz. Onlar zaten teğallüp ve istib
dat da edemezler. Zaten meclisi idarenin man
sup azaları merkeze tâbidir. Merkezin emrinden 
ayrılamazlar. Halbuki müntehap azalar bulun
duğu mahallin menfaati icabatı ne ise onun mu
cibince hareket ve amel etmek mecburiyet ve 
ıstırarmdadırlar. Birtakım kanunlar vardır kıi, 
tadadetmekle bitmez, meclisi idare azaları ta
rafından şöyle idare edilir, böyle idare edilir 
diye birtakım kavanin vardır. Bunların bütün 
ahkâmını bu kanun iptal edecektir. Bu, halk 
Hükümetinin tuttuğu yol ise gayri'kabili tek
liftir. Bu mazbatanın reddini teklif ediyorum, 
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ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim bendeniz bu 
kanunun hakikaten taraftanyım. Fakat bugün 
için değil. Teşkilâtı esasiye Kanuniyle yapılaca
ğı kabul edilen bir Şûralar Kanunu vardır. Bu 
ikamın yapılıp mevkii meriyete vıaz'edilmediıkçe 
bugün meclisti idarenin azayı müntaıhalbesini 
kaldırmak zannediyorum ki hiç doğru değil
dir. 

Zülfü Beyin beyanatlarında buyurdukları 
;gibi meclisi idare azayı müntahab esinin şahıs-
lariyle, vaziyetleriyle alâlkadar birçok vazaif 
vardır. Bu vazaifin bugün nereye verildiği bu 
'kanunda tasrih edilmemiştir. Binaenaleyh bu ka
nun, Şûralar Kanunu mevkii meriyete konul
madan evvel, buradan çıkarsa istical edilmiş 
olur. Bunun için tehiri müzakeresi lâzımdır. Ka
nunun taraftarı olduğumu beyan etmiştim. Fa
kat bugün için değil, bendeniz öyle zannediyo
rum ki, altı ay sonra azayı müntehibenin iade
sini teklif etmek zarureti, mecburiyeti karşısın
da kalacağız. Çünkü bunların birçok vaza
if i vardır ve vazifeleri pek çok şeylerle alâka
dardır. Bugün için müzakeresinin zamanı gel
mediğine kaaniim. 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Efen
diler evvelâ bir adam ev yapmak isterse enkaz 
hazırlar, köhne evi varsa onu yıkar; ondan son
ra ebniyesini yapar. Tâ kaç seneden beri yapıl
mış olan bir muameleyi bugün yıkıp atmak 
memleketi haraba sürüklemektir. Meclisi idare 
azaları hakikaten memlekette bir parti çıkarır; 
iki taraf olur. Çünkü talibi çoktur. Sen olacak
sın; ben olacağım diye kıyametler kopar. Niha
yet bir taraf gelir; vazifeye başlar. Vazifeye 
başladığında onun mühim bir takım vazaifi var
dır. İçinde bulunduk ve gördük. Aşar iltizam
larında takdirler hakkında evraldar gelir; on
lara kıymet takdir ederler. Fakat müruru za
manla takdir etmiş oldukları kıymette noksan 
zuhur ettiği zaman hiç azayı daimeyi aramazlar, 
azayı müntehabeye tazmin ettirirler. Azayı 
mansube ve daime tazmin etmez. Çünkü mem
leketin eşrafından, ağniyasmdandır, vüeuhun-
dandır, münevveranmdandır, erkânındandır. 
Bir erkânı liva tâbiri vardır. Bunlar da o er
kânı livadandır. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — ilim cihetin
den? 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — İlim ci
hetinden de memleketin hakikaten münevvera-

nıdır, başka kimse değildir. Hattâ bunun için, 
memleketin mütehayyizanını korumak için, yü-
zelli kuruş vergisi bulunmak şarttır. Yüz ku-
ruşlu olanlar belediyede müntahibolur, yüzelli 
kuruş verenler de müntahabolurlardı. Bunu bu 
suretle yapmışlardır. Bunun vücudu şimdi lâ
zımdır; mazbatanın reddini teklif ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim 
bu teklifin aslı Cemil Bey biraderimizindir. - sa
bık mebuslarımızdan - bu tekliflerinde meclisi 
idare âzalarının da belediye azaları gibi vergi 
kaydiyle nıukayyeclolmamasını teklif ediyorlar 
ki, bu doğrudur. Zaten bu vergi kaydıdır ki 
Vehbi Beyin tadadettiği bütün mahzuru tevli-
deder. Binaenaleyh Dahiliye Encümeninin yap
mış olduğu şu lâyiha - bendeniz de idarenin âciz 
bir talebesi olmakla beraber - taraftar değilim. 
Çünkü, mademki teşkilâtı gün begün halka doğ
ru götürüyoruz; hiçolmazsa Hükümet merkezin
de birer azaları bulunmak suretiyle Hükümetin 
mütalâatma alâkadar olan halkın, alâkalarını 
kesmek doğru değildir. Sonra, livalar meclisi 
idare azaları intihabaatında, buyurdukları mah
zur olabilir; meselâ mutasarrıf kaymakama bir 
şifre verir; gönderilen esamiden falanı tercih 
ettir der ve ettirilir. Kazalara gelince bunun 'ka
zalarda pek de vâridolduğunu zannetmiyorum. 
Çünkü bütün köyler intihabata iştirak ediyor. 

VEHBİ B. (Karesi) — Jandarmalar vasıta-
siyle... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla) — Son-
ra efendim, meclisi idarenin azayı müntahalbesi-
ni Hükümetten çıkaralım diyor. Bütün kavani-
ni gözden geçirsek hemen ekserisi meclisi idare 
ile alâkadardır; meselâ, tekâlif geliyor, bunun 
tarhında 'kaymakam mal müdürü, tahrirat kâ
tibi. Faraza, halkın derecei maliyesini kudreti
ni ve servetini nasıl takdir edecek? Sonra, mu-
ayenei askeriye yapılacak. Askerî muayenesin
de, babası ölmüş, muinleri kalmamış, bunların 
eytamı kalmış, yahut muini var, yok. Bunları 
kim anlıyacak, kaymakam mı anlıyacak? Bi
naenaleyh teklif doğru değildir. Mahzuru var
dır. Binaenaleyh Cemil Beyin teklifi veçhile 
vergi kaydından azade olmakla beraber bir de 
tefrik usulü kaldırılır ve intihap serbest bırakı
lırsa daha iyi olur. Binaenaleyh bu lâyihanın 
reddiyle Cemil Beyin teklifini esas ittihaz ve 
tevsi ederek müzakere edilmesini teklif ederim. 
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OSMAN KADRÎ B. (Muş) — Gerçi orada 
bulunduğum zamanlarda bendeniz de aynı Da
hiliye Encümeni gibi Meclisi idare âzalarının 
ademilummuna kail ve kaani idim. Ekseri vali
lerden ve nazırlardan terekkübeden encümeni 
muhterem, şüphesiz re'si idarede bulundukları 
müddetçe bu hissiyata tebadyet etmiş olacaklar-
dır ki, bugün de aynı hissiyatlarını tekrar «di
yarlar. (Bravo sesleri) Meclisi idare azaları 
halkın - Süleyman Sırrı Beyin buyurduğu gi
bi - cidden alanıma iştirak eden kısımdır. Bey
efendinin buyurdukları vâridolabilir. Maaşsız 
oldukları halde intihap sadedinde memlekette 
iki kısma ayrılan bu kısımdır. Yani meclisi ida
re azalarıdır. Memurluk hayatında rüesayı ida
re için, muhasebeci, evrak müdürü ve sair me
murini idare üzerinde tesirleri memleket hesa
bına menfaatleri kadar idare hususunda müş
külâtları da vardır. Fakat tasavvur buyuru
nuz. Bir memlekete yeni (gelmiş bir mutasarrıf 
•memleketin ahvali ruhiyesi'ne henüz vâkıf ol
madan idari işlerden muvaffakıyatı istediğimiz 
derecede olamaz. Meclisi idare azalan - Süley
man Sırrı Bey arkadaşımızın buyurdukları gi
bi - memurini idareyi tenvir etmekte de mühim 
âmillerdir. Daireı intihabiyemde vâki olmuş 
bir mesele üzerine nazarı dikkatini celbedeyim. 
Memlekette kıht derecesindeyiz. Ambarlara id-
har edilmiş olan zahairin, memlekette gıla mev-
cudolduğu bir zamanda, halka değil, Hüküme
tin emrine, askere veyahut sair suretle satılma
sına taraftarlık gösteriliyor. Meclisi idare aza
ları buna muvafakat etmiyorlar, aralarında ihti
lâf hâsıl oluyor. Hattâ bu münakaşa; mücadele' 
derecesine varıyor. Mutasarrıf meclisi idare aza
larını memleketten nefyediyor. Galeyana gelen 
halk, Hükümeti müşkül bir mevkide "bırakıyor. 
Halk kendi alanımı hikâye eden meclisi idare 
azalarına müzaheret ediyor. Meclisi idare aza
l an zahirenin halka tevziinde ısrar ediyorlar 
ve muvaffak oluyorlar. Bendeniz meclisi idare 
azalanımı şûralar teşekkül etmeden evvel kal
dırılmasını memleket için bir zarar addediyo-
nım. Ve bu bakımdan reddini teklif ediyorum. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim evvelemirde 
Osman Kadri Beyin bir sözlerini kendilerine ve 
ona iştirak eden arkadaşlarımıza iade ediyo
rum. Osman Kadri Bey «Encümendeki arkadaş
lar valilik ve nazırlık ettikleri zaman hâsıl olan 

hislerine teban bunu dermeyan ediyorlar» de
di. Kem akça sahiplerinindir. Kendilerine iade 
ederim. Biz memleketin menafime muvafık 
gördüğünüz her ne ise onu tesbit eder ve onu 
müdafaa ederiz. Buraya gelen arkadaşlar bit
tabi mebuslarla, memur değildirler. Binaenaleyh 
evvelâ yine en son söz söyMyen arkadaşım.. 

KADRÎ B. (Muş) — Kem söylemedim, iade
ye lüzum yoktur, kabul etmiyorum. 

VEHBÎ B. (Devamla) — îade ettim, lüzumu 
yok. Sizde kalsın, müzayedeye çıkarmadık. Os
man Kadri Beyin beyanatı; idare memurlan 
işe başladıkları zamanlarda işin acemisi olur
lar, işe vâkıf 'olmazlar dediler. Hattâ meleket-
lerindeki bir buğday tevziinden bahsettiler. Ve 
o buğdayın tevziinde meclisi idare azalan buna 
rehber olduğunu dermeyan buyurdular. Bendeniz 
zannederim ki idare memurlan memlekette böyle 
görülecek işler için - demin de arz ettim - yal
nız iki kişi yahut üç kişi ile temas etmeye me
mur iseler yazıktır. Yalnız onlarla tenevvür 
edeceklerse çok yazıktır. Bu memurlar memle
ketin eşrafiyle değil, bilhassa o fakir, vâzî, gör
düğüm zevat ile temas edip ihtiyacaltı yakından 
görmeleri icabeder. Binaenaleyh bendeniz za
ten bidayeti mâruzâtımda bu meselenin dairei 
intihabiyelerde vukua getireceği tesirler ve ini-
kâsat dolayısiyle, orasmı tasrih etmemekle be
raber pek müşkül surette bunun müdafaası 
mümkün olduğunu ve pek çok hücuma mâruz 
olacağını arz ettim. Bendeniz esasatı söyledim. 
Hiç kimse esasat hakkında cevap vermedi. Ben
deniz diyorum k i ; idarei umumiye meselesini 
siz Heyeti Muhtereme bizzat murakabe etmeye 
millet tarafından memursunuz. Yoksa gayriime-
sul, tâyin edilmemiş zevat idareye iştirak ede
mezler. Buraya cevap veren olmadı. 

Hamdi Bey biraderimiz, memurlar merkez
den aldıkları emrin haricine çıkamazlar dedilar. 
Bu gayet tabiîdir. Biz memurlan her oldukla
rı yerde müçtehidi bizzat mı addedeceğiz. Yok
sa aldıHan emri infaza mı memurdur diye mi 
telâkki edeceğiz1? Elbette memurlar idared umu-
ıniyeye ait... (Gürültüler) 

Efendim bendeniz kemali sükûnetle dinledim. 
Hiç kimseye söz söylerken müdahale etmedim. 
Buraya gelir, söylersiniz. Memurlar merkezden 
aldıkları emri infaza memurdurlar. Eğer merkez 
yalnız emir verirse burada oturan zevatı muhte
reme bostan korkuluğu değildir. Elbette müda-
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.hale.edeceklerdir. Her hangi vekil dairei intiha-
. biyelerine yanlış emir vermişse o mebus derhal 
sual takriri verecektir. İstizah edecektir. Yakası
na sarılacaktır. Idarei umumiyede murakabe va
zifesi doğrudan doğruya Meclisi Âlilerinindir. 

Sonra müntahap âza meselesine gelince te
menni ederiz ki; böyle âza memlekette daha çok 
olsun. Fakat maalesef akalliyettedirler. İdare 
meclisleri oniki kişiden mürekkep ise bunun al
tısı memurdur, mansuptur. Diğerleri müntahap-
tır: Bu maksadı temin etmez. 

Şükrü Bey, Şûralar Kanununa talikini teklif 
etti, olabilir. Bu da bir fikirdir. Şûralar da ma
hallî haklar daha ziyade tevsi ve tesbit edilmek 
şartiyle olsun, dediler. Bu bir fikirdir. Belki vâ-
ridolabilir. Ona bir şey diyemem. 

Hüseyin Hüsnü Efendi hocamızın fikirlerine 
ise encümen hiç iştirak etmez. Vergi kaydında 
ısrar ediyorlar. Memleket eşrafı bu işin ehlidir
ler. Bunlar bulunacaklardır. Hattâ vergileri be
lediyede yüz kuruş, meclisi idarede de üç yüz 
kuruştan aşağı olamaz. Onlar şöyle yapacak böyle 
yapacak, dediler. Halk Hükümetine taraftar olan
lar bunu böyle yapamaz. 

MEHMED VASFİ E l (Bolu) — Halkı Hü
kümetten kovma öyle ise!.. 

VEHBİ B. (Devamla) — Yok, Hükümetten 
kovmuyorum. Vergi tarhı meselesi doğrudan doğ
ruya memurini aidesinin vazifesidir. Eğer bunun 
için müntahap heyetler aranıyorsa belediye he
yetleri vardır. Bu heyetler vasıtasiyle yapılabi
lir. Onların mafevki encümeni vilâyet vardır. 
Encümende istinaf edilir. Onların mafevki Bü
yük Millet Meclisi vardır, onların son mercii mil
lî teşkilât içinde bulunan Hükümet... (Gürültü
ler) 

REİS — Eica ederim efendim hatibin sözünü 
kesiyorsunuz. Böyle nasıl müzakereye devam ede
biliriz? 

VEHBİ B. (Devamla) — Teşkilâtın içinde 
bulunan Hükümet idaresine bugün halkımızı iş
tirak ettirip nahak yere mesul mevkiinde bulun
durmakta bir mâna yoktur. Ama Heyeti edile
niz bunun aksini iltizam ederse o, bir içtihattır. 
Iİ1 ekseriyetin dediği doğrudur. Buna kimse bir şey 
diyemez. 

NAİM HAZIM Ef. (Konya) — Beyefendi 
gerek evvelki ve gerek muahhar beyanatınızda 
meclisi idare âzalarının mesuliyeti olmadığım be
yan buyurdunuz. Ve hattâ bir nfüfettiş gittiği 

zaman meclisi idare mukarreratmda hilafı kanun 
bir muamele görmüş olsa bile maaşsız azalar da 
iştirak etmiş diye umumi bir muamele yapmaz 
buyurdunuz. Bu, bir zan ve tahmine mi müste
nittir. Yoksa bir ilme mi müstenittir? 

Sonra efendim hakikaten meclisi idare âza
larının mesuliyeti kanuniyesi var mıdır, yok mu
dur? (Vardır sesleri) İkinci derecede buyurdu
nuz ki, memurlar merkezin verdiği emri ifaya 
memurdur. Hilafı kanun olursa hilafı kanun 
olan merkezin verdiği emri' ifada mesul müdür, 
değil midir? 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, dâva vekâ
letinde bulunmuş olan zatıâliniz gibi bir hukuk 
müntesibinin bu suali sormasına mütehayyirim. 
Çünkü kanunda sarahat vardır. Altına imzasını 
attığı bir karardan dolayı müntahap âza hiç şüp
he yoktur ki, mesuldür. Bunları izaha hacet yok
tur. Ancak bu adamlar bilâmaaştır ve aynı za
manda uzun uzadıya ve j^akmdan muamelesini 
bilmediği her hangi bir karar hakkında imza at
mışlardır ve binnotice müfettişe diyeceklerdir ki; 
biz bu işin tabiî vâkıfı değiliz, ben tüccar bir 
adamım, böyle izahat verdiler, ben de imza attım 
ve böyle vâki olmaktadır. Böyle tahtı muhakeme
ye alınıp da mahkûm olanı bilemiyorum. (Var 
sesleri) Hilafı kanun verilen emri infaz eder mi, 
etmez mi? Ahkâmı henüz mer'i olan ve elimizde 
bulunan Kanunu Esasi bunun cevabını zatıâlini-
ze de vermiş, bendenize de vermiş. Fakat temen
ni ederiz ki, yeni yapılacakta bunun zapta kısmı 
istisna edilerek diğer kısmına bâzı mevad ilâve 
edilsin. Fakat bugünkü günde bunun cevabı sa
rihtir. 

NAİM H İ Z I M Ef. (Konya) — Yalnız gay-
rimesul eller diyordunuz. Suali de ondan tevcih 
ettim. 

SÜLEYMAN SUDİ B. (Bayezid) — Birçok 
meclisi idare azaları vardır ki, okur - yazar de
ğildir. Bunların mühürleri vardır, mühürlerini 
her şeye bastırırlar. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Arkadaşlar bizde 
en büyük hastalık bir işi yapmadan diğer işe baş
lamaktır. En evvelâ bir makina kuralım. Ona bir 
intizam verelim. Onun gazını, benzinini hazırla
yalım. Ondan sonra levazımını yapalım. Bir yeni 
işe bağlıyalım. Bizimki onu kesip diğerini yap
maya başlamaktır. Ne onu yapabiliyoruz ve ne 
de diğerini tatbik ediyoruz. Şimdiye kadar vilâ-
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y^at meclisi idarelerine intihabolunan azalardan 
bir vergi aranıyordu. Yani deniyordu ki : Bu, 
sırf eşrafı beldeye inhisar etsin, diğer erbabı 
ihtisas da varsa ıskartada kalsın. O vergi ver
mekle mükellef olmadığından istifade etmesin. 
Bu, muvafıkı madelet değildir. Bir defa encü
meni âli nazarı tetkikten geçirmiş ve bunu zait 
addetmiş. Bu pek yüksek ve âli bir düşünce ile 
kabul edilebilir. Ve bendeniz de buna tarafta
rım. Yalnız bizlerde belediye teşkilâtı henüz ar
zu ettiğimiz surette tekemmül etmemiştir, önü
müzde bir İstanbul vardır ki, millet senelerden 
beri para verdiği halde belediyesinin imarına, 
ümranına birçok para sarf ettiği halde milletin 
arzuyu umumisine göre bir teşkilâtı idariye vü
cuda getirilememiştir. Ne şekilde olduğunu ve 
kimler elinde bulunduğunu sizler daha iyi tak
dir edersiniz. Bunun için belediyeler bu hali mü
kemmeliyete gelmezden evvelinden bu salâhi
yeti biz gasbettiğimiz vakit oraya gelecek bir 
vali, bir kaymakam veyahut bir nahiye müdürü
nün birdenbire temas edeceği kimlerdir? Gele
cek memur ne muhiti bilmiş, ne muhiti anlamış, 
ne de muhiti tanır, i lk evvel temas edeceği mec
lisi idare azaları olacağı cihetle o sahada yürü
yeceği yolu meclisi idare âzalarının vereceği 
izahatla bulur. Sonra kanun bu meclisi idare 
azalarına birçok vazaif vermiştir. Biz bu vaza-
ifi birdenbire altüst edersek birçok mevaddm 
birdenbire tebeddülünü mucibolur ki, bu da 
memleketimizin makinasına bir sakatlık iras 
eder. Binaenaleyh, bunu Şûralar Kanunu Mec
lise geldiği vakit, geldik geleli Dahiliye Vekâ
letinden temenni ediyoruz. Geldi, gelecek - Ma
nevra kayısıyla çekiyoruz - ne vakit Şûralar 
Kanunu bize gelirse ve memleketimizde güzel 
bir teşkilât vücuda getirirsek bu kanunu da 
onunla beraber müzakere etmek taraftarıyım. 

Arkadaşlardan birisi buyurdular ki, bunların' 
vazifesi nedir? Bunların vazifesi memur olan 
daimî azaların memleketin muhitini bilmiyerek-
ten yapacağı kararlara karşı' memleketi müda
faa etmektir. Diğerleri etmiyorlar mı? Onlar da 
memleketin menafiini müdafaa etmek isterler. 
Fakat muhitin yabancısı olmak itibariyle tabiî 
yerli -kadar memleketi bilmezler efendiler.. 

HALİL B. (Zonguldak) — Bir yerliden da
ha iyi bilirler. 

ZEKÎ B. (Gümüşane) -~ Bilmezler efendiler 
bendeniz Şûralar Kanununda müzakere edilme
sini teklif ediyorum. 

FERİDUN FlKRÎ B. (Dersim) — Bir kere 
Hükümeti dinliyelim. Noktai nazarını söylesin. 

OSMAN NİYAZİ B. (Karesi) — Efendim 
esas teklif başka, Dahiliye Encümenimizce re'-
sen ortaya sürülen teşkilâta ait tasavvur, yine 
başka zemindedir. 

Bu hakikatin tamamii teeellîsi için takrir
lerle mazbata münderecatın'ı tamik edersek der
hal göz önünde bir levhai garabet tecessüm 
eder. Şöyle kî, takrirler meclisi idare azayı mün1-
tahabesinin vergi kaydından tecridin'e ve bu 
hakkin umum millete teşmiline mütedair iken 
mazbata müfadı meclisi idare âzalarının sırf 
memurini muvazzafadan ibaret olarak encümen 
haline kalbini ve bu hakkın milletten bilkülli-
ye selbini mutazammmdır. Vilâyetlerde valinin 
veya muavininin riyaseti altında âzası kadı ve 
müftü, defterdar, tahrirat müdürü; maarif mü
dürü, nafıa sermühendisi, ziraat müdürü, sıhhi
ye müdürü, nafıa mühendisi olmak üzere bir en
cümen teşkil olunur. Livalarda da var. Fakat 
bugün liva esası kaldırıldığından dolayı onu 
mevzuübahsetmiyeeeğim, kazalarda da yine aynı 
azadan kadı, malmüdürü, müftü, tahrirat kâ
tipleri (Malûm sadaları) bu suret tasvibedildiği 
takdirde sahibi takrir kaş yapayım derken göz 
çıkarmış oluyor. Bu, nasıl olur? Encümen «sen 
vergi ile mükellef olmıyanl'arı âza yapmak mı 
istiyorsun! Biz vergi verenlerden de bu hakkı 
nez'ettik» diyor. Bu garip değil mi?.. Gerçi bu 
teklifin İdarei Umumiyei Vilâyat Nizamnamesi
nin tadili ile münasebeti yok değil. Şu cihetle 
vardır ki, eğer bu kanun kabul edilirse bittabi 
meselenin halline' ihtiyaç messetme'z. Fakat ka
bul edildiği takdirde zatı madde hakkında encü
mene beyanı mütalâa edilmediği içini mesele bü
tün üryanhığıyla sırıtır, kalır. Mademki encür 
men temas etmemiş veyahut etmek istememiş. 
Bizim halletmemiz zaruridir. Şu halde mesele, 
mec alisi idare bugünkü haliyle ke'makan mev
cut ve berdevam olduğu takdirde azayı münta-
habe vergi kaydiyle mukayyedolmalı mı1 olma
malı mı? (Olmamalı1 sesleri) Müsaade buyurun, 
olması suretini nazarı tetkikten geçirirsek,- ol
madığı takdirde ne vaziyette kalınacağı kendi
liğinden tezahür eder. Binaenaleyh, meclisi ida-
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're azayı müntâhibesinin vergi ile mükellefiyeti 
ne mâna ifade eder? Bu usulün vaz'ı öyle düşün
müştür ki, vergi ile mükellefiyet emlâki araziye 
temellük ve tasarruf suretl'e'riyle de1 ve mübarek 
vatanımızın hâki pâkine merbutiyet demektir. 
Burada bir iki mesele varidi hatır oluyor. Tabiî 
biraz tevakkuf edeceğiz. 

ALÎ ŞUURl B. (Karesi) — Hamiyet para ile 
ölçülmez. 

OSMAN NİYAZI B. (Devamla) — Birinci 
mesele : Emlâk ve akaarı olmıyan memlekete 
mensup değil mi? (Gürültüler) Mensubolabilir. 
Fakat bu gayrikabili inkâr bir hakikattir ki, bu 
nisbet alâkadarlar gibi katmerli değildir. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — insan fikren 
merbut olur beyefendi. 

OSMAN NİYAZİ B. (Devamla) — Çünkü 
toprak itibariyle bir rabıtai maddiye yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — O vakit 
harie berduş olur. 

HALÎL B. (Zonguldak) — Harekâtı milli-
yeyi yapanlar hep zengin ve eşraftır. Bu neti
ceyi1 onlar istihsal etti. 

OSMAN NİYAZI B. (Devamla) — O başka 
mesele. 

ikinci mesele birtakım efkârı münevvere as
habı vardır ki ; bunlar vergi ile mükellef değil
dir. istifade etmiyelim mi? Kim diyor etmiyelim, 
e'delim. Zaten bu teşkilâttan maksat o olsaydı 
vergi kaydını kaldırınca umum millet bu hakka 
nail olurdu. 

ŞÜKRÜ KAYA B. (Menteşe) — Mebuslara 
da şart koyuyor. 

OSMAN NİYAZI B. (Devamla) — Onu da 
ayrı'ca konuşuruz. Bu da bir meseledir. 

RElS — Rica öderim; devam edelim. 
ŞÜKRÜ KAYA B. (Menteşe) — Avrupalılar 

bir asır görüşmüşler; meseleyi halletmişler. 

REİS — Sözünüze devam ediniz efendim. 
OSMAN NtYAZl B. (Devamla) — Zanne

dildiği gibi değildir. 
REÎS — Devam buyurunuz efendim. Sonra 

müsaadenizle arz edeyim ki mevzuubahsolan en
cümenin maddeleridir. Azayı müntahabenin red-
didir. Bu meseleye1 nazarı! dikkati alinizi celbe'-
derim1; devam ediniz beyim. 

OSMAN NİYAZI B. (Devamla) — Sonra 
yine bu usulün vâzıı ki, bundan birçok sene ev
vel bu esası kurmuş olmasına göre her vakit na

mı bizim tarihi tekâmülümüzde lisanı sitayişle 
yâda elhak şayandır. Çünkü bu öyle tasavvur 
etmiştir ki, bugün zamanı değil meselesi başka; 
bunlar salâhiyeti resmiye iktisabedeceklerinden 
ifa edecekleri muameleden memlekete zarar gelir
se kendileri de şahsan mutazarrır olacakları için 
daha ziyade tetkikatı muşikâfane taraftarı olur
lar. Ama hiç şahsa dokunmadığı halde bütün 
memlekete gelecek zarardan fevkalâde müteessir 
olacak ve her elinden gelecek fedakârlığı yapa
cak zevat bulunabilir. Maahaza buna şahsi zarar 
da inzimam ederse bizzarure teessür de tezauf 
eder. Bahusus ki, koskoca bir heyeti içtimaiye 
içerisinde şahsan zarar gördüğü zamanda daha 
ziyade müteessir olacaklar da bulunabilir. Bu ver
gi kaydının vaz'ından maksat, diğer efradı mil
letten yani vergisi olmıyan ve onun delaletiyle 
istitaati maliyesi tazammun eden emlâk ve akaara 
malik olmıyanlardan bu hakkı diriğ etmek değil, 
aynı zamanda bunları da mal, mülk sahibi olma
ya teşvik etmek var. Hem öyle tergıbi müfit ki, 
neticeten hem mal, mülk sahibi olacak ve hem de 
hukuku siyasiye ahiz ve iktisabedecektir. Bina
enaleyh bu usul fena ve muzır değil, nafi ve hat
tâ enf a'dır. Bizim bu hal böyle iken encümenimiz 
niçin bu tariki ihtiyar etmiş ve neden bu çıkmaz 
sokağa sapmıştır? Bunun esbabı mucibesi maz
batada bertafsil yazılıyor. Bunun birincisi bu 

usul, Hükümeti asrileştirmek için kabul edilmiş. 
(Handeler) Rica ederim, eğer Hükümeti asrileş-

HALÎL B. (Zonguldak) — Cennet gibidir. 
tirmök için ise bugün de istihdaf ettiğimiz gaye 
bu değil mi? Hattâ bâzı kavaninimizde ezcümle 
derecei ehemmiyeti vârestei kayıt ve izah olu
nan Halik Fırkası Nizamnamemizde bu cihet 
musarrah değil mi? 

VEHBİ B. (Karesi) — O buraya girmez. 

OSMAN NİYAZI B. (Devamla) — Nasıl 
girmez efendim? ikinci sebep, bunlar zahirde 
halkın, bâtında yani hakikatte idare rüesasmm 
müntahabi imiş. Bunu söyliyen bizim Dahiliye 
Encümeriimizin muhterem erkânı kiramı ki, ida
re riyasetlerinde bulunmuş ve böyle işlerin baş
larından geçmiş olması itibariyle bizden iyi bi
lirler. Hakikaten işin içyüzü böyle ise intihap, 
en ufak bir haflaka da taallûk etse de milletin en" 
mukaddes hulkuikundandır. Biz buna lakayt ka
lamayız. Fakat düşünüldüğü gibi intihap yol
suzdur diye milletten bu hakkı nez'e razı ola-

— 376 — 
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inayız. Çünkü ortada bir kâşane var. Fakat yolu 
'bozuktur diye onu mu yıkacağız? Hayır. Bunun 
yolunu düzeltiriz. Oraya salimen gideriz. Bahu
sus mademki bizdeki usulü intihabat, o mevkie 
•gelecek zevattan müstağni kalacak kadar bo-
zulkmuş, o halde bir nevi intihap mahsulü olan 
'müftüyü oraya ithal edersek bu ikisini nasıl te
lif edebiliriz? 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Müftüyü 
de çıkarırız. 

OSMAN NİYAZİ B. (Devamla) — Nasıl çı
karırız, bu caiz midir? (Handeler) Efendim 
üçüncüsü de Avrupa'ya karşı ıslahat yapıyor 
gibi görünmek için bu usul kabul edilmiş. O 
yapmıyacakmış da öyle görünecekmiş. Bu sat
hi ve cali bir siyasettir. Biz mânayı hakikisi ile 
ıslâhat yapacağız. Kaç yaşındayız? Henüz nev-
zaJt halindeyiz. Islahat, hepsi oldu bitti mi? İs
lahat demek nevakısı ikmal, terakki ve taali de
ğil mi? Elbette yükseleceğiz. 

ALİ ŞÜURİ B. (Karesi) — Fakat başkasına 
beğendirmek hevesi yoktur. 

OSMAN NİYAZİ B. (Devamla) — Biz, bir
takım müşavirler ve mütehassıslar celp ve ka
bul etmiyor muyuz? Yani bu esbabı mucibeyi 
tetkik ediyoruz. Bakalım bunlarda bir mâni var 
mı? 4 ncü sebep de Halk Hükümeti teşekkül et
tikten sonra artık bunlara ne lüzum kalırmış. 
Rica ederim, doğrudan doğruya ahali tarafın
dan müntahap zevat, umuru millet ve memleket 
hakkında beyanı reye ve mütalâa ederlerse bu, 
Halk Hükümeti esasatma daha muvafık değil
imdir? (Muvafık sesleri) Hem öyle zevat ki, 
vergi kaydından başka halkın vusuk ve itima
dını kazanmış olacak, cinayet ve cünha ile mah
kûm ve suiahval ile müştehir olmıyacak, böyle 
en mümtaz evsafı mergube ve mazbuta ile mü-
ıkemmelen meftur ve mütehalli zevatın inzi-
mamlariyle iş görülürse daha musiboknaz mı? 
Bahusus memurini Devlet ekseriya gurabadan 
ibaret olmasına mebni ahvali mahalliyeye 
lâyikiyle vâkıf olamadıkları demler olabilir. Bu 
zevat için memleketin itimadına emniyetine 
mazhar olmak ve memlekete ifayı hüsnü hizmet 
için irşadatta bulunmak mümkün değil mi? Be
şinci sebep, mileli gayrimüslimeyi tatyib için 
yapılmış. Hamdolsun bugün öyle bir mesele yok
tur. Fakat şunu söylemeye mecburuz ki, işgali 
meş'um üzerine istirdadı mesut gibi kâinatı hay
retlere gark edercesine harikalar ibda' eden 

o mukaddes ordu bize öyle bir dersi ibret irae 
etmiştir ki, yenibaştan ihya suretiyle tesis edi
len şu vatan bahçesi yerli bülbüllerin kemali 
serbestisi ile icrayı ahenk etmelerine müsait mü
kemmel bir gülistan olabilmek için bütün muzır 
dikenlerden tathir edilmelidir. (Alkışlar) Ve 
öylece tathirata ibzali himmet olunmuştur ki, le-
hülhamd ımemleketimd'z 'bugün Kabe gibidir. 
(Alkışlar) 

HALİL B. (Zonguldak) —Cennet gibidir. 
OSMAN NİYAZİ B. (Devamla) — Bu nok-. 

tai nazardan saadeti hakikiyeyi idrak etmekle 
'bahtiyarız. Fakat bu Cenabı Hakkın tevfikini 
refik etmesi ve necip milletimizin var kuvveti
ni bazuya vererek bütün müşkülâtı iktiham ey
lemesi ve en büyük fedakârlıklara göğüs ger
mesi sayesinde vukubulmadı mı? Şimdi selâmeti 
bulunca milleti necibenin seblk eden hidematma 
mükâfaten hukukunu tevsi lâzımgelirken ona 
ta evvel zamanda bahşedilen hukukunu da mı 
selbedeeeğiz? (Alkışlar) Hem de bu mazbata 
da zikir ve tasrih edildiği veçhile tâ Kırım Mu
harebesinden beri bu usul cari imiş. Rica ede
rim, o vakitten beri muttariden tatbik edilmesi 
ise millet nam ve hesabına bu bir hakkı meksup, 
bir hakkı meşru teşkil etmez mi? Hangi bir se-
:bep ve hikmet ve sır ve illete mebni bu hakkı 
•sarihi, milletin bu hakiki sarihini ıskat ve istir
dada yelteniyoruz ? 

HALİL B. (Zonguldak) — Msat yok efen
dim. 

OSMAN NİYAZİ B. (Devamla) — Efendim 
millet âza olamıyacak artık. Arkadaşlar mesele 
benim noktai nazarıma göre fevkalâde calibi 
nazarı dikkat ve cidden haizi nisabı ehemmi
yettir. Ana hatlarına taallûk ediyor. Çok şaya
nı temmüldür. İyi muhakeme edelim. Tâ ki, hu
kuku milleti muhafaza ve müdafaa ile zerre ka
dar ihlâline iptaline meydan vemmiyelim. Onu 
muhafaza e'deliım. (Bravo sesleri) Reddi lâzım-
gelir. (Alkışlar) 

AHMED HAMDİ B. (Bo'zok) — Efendim; 
bendenizin ikinci söz sıramdır. Onu Dahiliye 
Vekili Beyefendiye terk ediyorum. Onu dinliye-
lim efendim. (Gürültüler) 

REİS — Efendim, maksat tenevvür etmek
tir. 

HALİL B. (Zonguldak) — Efendiler uzun 
sözün kısası, bu mecalisi idare denilen şeyler 
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millete birbuçuk asır kadar agraf hayatı yaşat
mış olan tanzimat ricalinin, mütereddit ve ce
saretsiz tanzimat ricalinin eseridir. Efendiler 
Tanzimat ricali bunu mahza memleketin saade
tini temin ettirmek, .milletin kabiliyeti inkişa-
fiyesini vücuda getirmek için yapmış değiller
dir. Bunu iyiee biliniz. Benden evvel söz söy-
•liyen bâzı arkadaşların dediği gibi, onların dü
şündükleri yegâne şey Avrupa'yı memnun et
mek ve bu memleketi Avrupa'nın taksiminden 
kurtarmaktı. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Hiçbir vakit... Mem
leketimiz Avrupa'dan kurtulmuştur. 

HALİL B. (Devamla) — Beyefendiler bu 
maksadın en bariz delilini arz edeceğim. Efen
diler malûmuâlinizdir ki, müftüden başka rü-
esayı ruhaniye de mecalisi idarede azayı t ab i 
yedendirler. Binaenaleyh bir şehirde kaç tane 
'Hıristiyan mezhebi varsa, kaç tane yahudi mez-
ıhebi varsa (Handeler) ıbütün bunların da meca
lisi idarede azayı tabiîyeden olması kanunu 
mahsus iktizasındandır. (Onu tadil ederiz ses
leri) Müsaade buyurunuz efendim, rica ede-
'ederüm. (Devam sesleri) Bundan başka Müslü
manlara verilen âza adedince gayrimüslimlere 
âza olmak hakkı verilmiştir. Yani mecalisi ida
rede dört tane müntahap âza varsa iki tanesi 
İslâm olmak diğer iki tanesi (gayrimüslim ol
anak meşruttur. Şimdi istirham ederim böyle 
bir meclisi idareyi göz önüne getirince ekseri
yet memleketin sahiplerinde değil, memleketin 
düşmanlarında, (Yok canım halihazırdan bah
set sesleri) memleketle alâkadar olmıyan kim
seler ide olduğu tecelli eder. (Gürültüler) 

REİS — Kanunun menbaını tahlil ediyorlar 
riıca ederim müsaade buyurun. 

HALİL B. (Devamla) — Bu izahat bize pe
kala gösterir ki ; Tanzimat ricali bu kanunu, 
milletimizin, memleketimizin temini saadeti 
ligin değil, münhasıran Avrupa'nın nazarı ihti
ras ve tamamı bu memleketin üzerinde istismar 
•etmek için yapmıştır. (Bravo sesleri) Efendiler 
bâzı muhterem hatiplere burada şu lâyihai ka-
nuniyenin kabulü halinde milletin hukukunu 
ıskat 'etmiş olacağımızı iddia (buyurdular. Efen
diler, mecalisi idarede bulunan dört âzanm, iki 
azanın tesiri neden ibarettir, ne gibi şeyler ya-
palbilir, icrai ve teşriî bir salâhiyeti var mıdır? 

NAİM Ef. (Konya) — Zararları vardır. 
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REİS — Efendim söz alınız da ondan son
ra söyleyiniz rica ederim, dikkat ediyorum 
muntazaman hatibin sözünü kesiyorsunuz. 

HALİL B. (Devamla) — Bunların memle
ketin nef'ine hadim müspet bir 'tesirleri olsaydı 
ben de sizinle beraber, evet bunların meclisi 
idareden ihraçları milletin hukukunu iptal eder 
derdim. 

Efendiler halkçılıktan bahsediyoruz. Burada 
yalancı pehlivanlık yapmak istemem. Yalnız 
şunu arz etmek isterim ki, ben en koyu bir ida
re memuru olmakla beraber ruhum en koyu 
halkçılık hissiyatiyle pür heyecandır, bunu iyi 
bilesiniz. 

Efendiler ben bu kafamdan dolayı memur 
bulunduğum zamanlarda hemen bütün vekâlet
lerle bozuştum ve diyardan diyara dolaştırıl
dım. Bunu ihtimal içinizden bulunan bâzı zevat 
bilir. Binaenaleyh çok rica ederim. Bu 'lâyihai 
kanuniyeııin lehinde söz söyliyen arkadaşları
mızın halkçılık hayatından mütecerridolduğu-
na hüküm vermeyiniz. (Veren yoktur sesleri) 

Sonra bâzı arkadaşlarımız buyurdular ki, 
meclisi idareyi kaldırmak için evvelâ birtakım-
müesıs'esat vücuda getirelim. Bir yer yıkılma
dan evvel onun yerine barınacak bir yer yapıl
mak lâzımdır. Fakat efendiler, bu bir kıyası 
maalfariktir. Efendiler bu meclisi idarenin te
essüsünden sonra Meşrutiyet iki defa mükerre-
ren ilân edildi. Ondan sonra bu memlekette ir
tica oldu. Bu memleket yeniden Meşrutiyeti 
cebren ve kahren istihsal etti. Sonra bu mem
lekette Meşrutiyet devrinde meclisi umumiler 
teşkil ettik, daha sonra bu memleket kendinde 
mevcudolan bir tekâmülle yoktan bir cumhuri
yet idareye mazhar oldu. Bu cumhuriyet idare 
bugün zatıâlilerini de sinesinde ihtiva eden bu 
meclisle müeyyettir. Binaenaleyh arkadaşları
mın, bu müessesenin yerine diğer bir müessese 
getirilmesi lâzımdır, değiştireceğiz, demeleri za
ittir. Bu, kendiliğinden sakattır. Çünkü bu mü
essesenin yerine bir müessese değil bir silsilei 
müessesat vücuda getirilmiştir. Neden bundan 
bahsediliyor. 

Efendiler mecalisi idareye mensup âzanm 
faidesinden bahseden arkadaşlara karşı Vehbi 
Beyefendi pak vâkıfane cevap verdiler. Onları 
tekrar etmek istemiyorum. 

REİS — (Kastamonu Mebusu Mehmed Fu-
ad Beye hitaben) Mehmed Bey rica ederim si-
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zin sesinizden hiçbir şey işiitilmiyor. İstirham I 
•ederim. 

HALİL B. (Devamla) — Bendeniz yalnız 
(bir kelime ilâve etmek istiyorum. Bâzı arka
daşlar mansup azanın idare memurlarına bir 
vasıtai irşadolduğunu beyan ettiler. Efendiler 
eğer kendi gözüyle, kendi tecrübesiyle, kendi 
kafasiyle hareket edemiyeeek derecede nâçiz 
adamlar, memurlarımız varsa bunlara paydos 
deyin ve irşadedebilmek kuvvetini haiz olanla
rı memur intihabedin. Bu memleketin makina-
efendiler. Derdimiz; memleket idare makina-
sının tıkır tıkır işlemesidir, diyen bir arkadaş 
bir hatibe itiraz edenken buyurmuştu ki me
murlar da intibabedilir. Pekâlâ efendiler me
murları da intihab edelim. Memurlar da iııti- I 
hapla ımevkii idareye gelsin. Fakat unutmayı
nız ki m'ecalisi idarenin müntahap azadan tce-
ridedilmesi bu memlekete en nafi, en mantiki 
bir şekildir. Binaenaleyh çok istirham ederim; 
demin arız ettiğim gibi Tanzimat ricalinin o 
mütereddit, cesaretsiz ricalin Hükümete malhza I 
Avrupa'nın teveccühünü istihdaf için yaptıkla
rı bu binayı yıkınız efendiler. 

DAHİLÎYE VEKİLİ FERİD B. (Kütahya) 
— Efendim rüfekayı muhtereınıeden bâzıları
nı dinledim. Bu mesele münasebetiyle halkçı- I 
lıktan ve saireden bahsediyorlar. Zannediyoruım 
ki halkçılık meselesi 'burada mevzuubahis de
ğildir. Bu bir hukuku idare meselesidir. Malû-
muâliniz, devletin muhtelif derecatı idaresi, teş-_ 
kilâtı muıhtelifesi vardır. Heyeti Celileniz bu
rada müştemi ve mevcut ve Heyeti Celilenizin I 
itimadına maizhar Hükümet; idarede bulundu
ğu müddetçe onun tekmil memurları, tekmil 
teşkilât ve bu gibi muayyen ve mensubolan- j 
lar, Halik Hüküm etinim memurlarıdır, Halk 
Hükümetinin teşkilâtıdır. Hükümet doğrudan 
doğruya muralkalbei celilenize tâbidir; bir me
sele yoktur. Derecatı idarede Devlet teşkilâtı 
vardır ki doğrudan.doğruya Heyeti Celileniz 
vasıitasiyle murakabe edilir. Yani halkın vekil
leri tarafından murakabe edilen ve nihayete 
kadar giden, bunun yanında ve madununda bir 
vilâyet teşkilâtı vardır. Meclis teşkilâtı vardır. 
Onlar da bir teşkilâttır. Mahallî teşkilât, o da 
bir hukuk teşkilâtıdır. Onun madununda bir 
belediye teşkilâtı vardır. O da halk teşkilâtı
dır.- Mesele orada değildir. Mesele bir hukuku | 
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idare meselesidir. Şimdi Devlet idaresi deni
len ve yine halk idaresi olan bu makinaların 
iç erbinde makinaların birisinde bir Meclisi 
idare vardır. Yani vilâyetlerde, kazalarda var
dır. Hulâsa rıüesayı memurini mülkiyenin ya
nında ıbir de meclisi idare vardır. Şimdi bu, 
meclisi idare azasının tarzı hareketi, tar
izi terekkübü meselesidir. Efendim ıbu mec
lisi idare azasının tarzı terekkübü, bugüne 
kadar dünün geçirdiği hayatî maziyenin neta-
yici olarak, o hayatı maziyenin vaziyetini ak
settirmek üzere teşkil edilmiş teşkilâttır. Bu
nun içerisinde doğrudan doğruya ibir meclisi 
idare vardır. Bütün medenî memleketlerde 
Ibu gibi encümenler yahut ıbu gibi meclisler -
bendeniz Meclis denilmesi taraftarıyım - bu gi
bi meclisler yalnız bunlardan yani idare me
murlarından" mürekkeptir; başka kimse yok
tur, içerisinde. Çünlkü Heyeti Celileniz ki hal
kın vekilisiniz, sizin emrettiğiniz kanunları tat
bik etmekle mükellef ve onların teferruatını 
idare edecek memurlardan mürekkeptir. Eğer 
onların bir mesuliyetleri varsa, onun veçihi 
muralka'besi Heyeti Celilenize aittir. Yoksa fa
lan yerdeki ahaliye veyahut filân yerdeki bir 
Meclise ait değildir. Çünkü o tarzdaki teşki
lât birbirine tetabuk etmiyecek olursa bunun 
neticesinde idare olmaz; fevdâ olur; keşmekeş 
olur; anarşi olur. Fakat Devletin teşkilâtında 
öteden beri Allah'ın inayetiyle elimize geçmiş 
olan bugünkü vuzuh hâsıl olamamış ve bu vu
zuh imevcudolmadığı cihetle bundan evvelki 
teşkilâtı idariyede ımeealisi idaıre muhtelif un
surlardan mürelkkebolmak üzere yapılmıştır. 
Bir kere azayı müntahaıbe vardır. Bir ıkere de 
rüesayı ruhaniye vardır. 

Efendiler arz ettiğim şekil, hukuku idare
nin emrettiği ve her medenî memleketin ka
bul ettiği teşkilâtın neticesidir. Azayı münta-
habenkı vücudu, ihtimal ki o zamanki memur
ların mahallî haberler alabilmeleri için düşü
nülmüştür ve memlekette hiçbir Meşruti teşki
lât ve hiçbir Meclisi millî vesaire mevcudolma-
dığı zamanlarda baki kalmış bir şeydir. (Bravo 
sesleri) Ve o zaman memlekette hiçbir teşki
lâtı millîye mevcudolmadığı için vilâyat me-
ealisi idaresine ıbirer miktar böyle müntahip 
âza ilâve edilmiştir ve güya bu suretle halkın 
doğrudan doğruya idarei umumiyemize iştirak 
ettirilmesi ciheti iltizam edilmiştir. Belki bun-
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dan faide iktitaf edilmiştir, fakat bunun ya
nında igayeit ımuzır birşey 'vardır M; io da rü
esayı ruhaniyenin bilhassa Hıristiyan anasırın 
(bu meclislere iştirak ettirmeleri keyfiyetidir. 
Halbuki bu doğrudan doğruya imtiyazatı ınez-
ıhdbiye dediğimiz teşkilâtın tâ nıecalisi idare
mize kadar hululü meselesidir. Binaenaleyh 
bugün imtiyazatı mezhebiye ortadan kaldırılı
yor; rüesayı rnhaniyenin 'mevcudolan bu hu
sustaki hakları tamamen lâğvediliyor, yalnız 
kendilerinin kendi mezheplerine ait mesaili ru
haniye ile iştigal etmeleri mevzuııbahsolduğıı 
bu zamanda, rüesayı ruhaniyenin mecalM ida
rede temsili keyfiyetini katiyen ınenetımekliği-
ımiz lâzımgelir. Bendeniz Heyeti Celilenizm bu 
kanaata tamamiyle iştirak edeceğini kabul ede
rek bütün mecalisi idarede mevcudolan rüesa
yı ruhaniyenin celbedilmemelerini eımrettim. 
Binaenaleyh bugün celbedilm emektedirler. 
(Bravo sesleri) Fakat bu suretle yapılmış bu
lunan ibarekclt, şüplhesiz ki İdarei uimumiyei 
vilâyat Kanununun bugürikü sarahatine nıü-
nafidir. Falkat mübadele meselesi araya girmiş
tir ve Devletin hukuku esasiyesi ve ımenileketin 
selâmeti, memleketin hürriyeti t ammesi ımev-
zuubahısiolduğu cihetle bendeniz öyle ümidet-
ıtim ki Heyeti Celileniz bu kanaatime tannanı en 
iştiraik etmiştir. (Şüphe yok sesleri) Mamafih 
bu mesele mevcudolmak itibariyle her halde 
bir maddei kanuniye ile vaziyetin tesbiit edil
mesi 've milletin bugün ıkazanmış olduğu hakkı 
hürriyetin tamamen kanuni bir surette tatmin 
edilerek izhar edilmesi icabeder. O noktai na
zardan böyle bir ınıaiddenin müzakeresine ihti
yaç vardır. Bendeniz bu maddenin müzakere
sinde maalesef encümende bulunamadım. Zan
nedersem daha evvelce müzaikere edilmiş ve 
karargir olmuş bir maddedir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Eylülde 
DAHİLİYE VEKİLİ VERİD B. (Devamla) 

— Evet Eylül gilbi uzak bir zamana ait bulun
duğu için bugünkü içtimada müzaikere edilece
ğine vâkıf değildim. Yine teklif edemedim. 
Arzu buyurursanız bunu encümene iade buyu
runuz. Encümende, bu esaslar dairesinde, İda
rei Umumiyei Vilâyat Kanunumuzun, bu ci
hete aidolan maddesinin şekli müceddet ve 

* • 

1 ımuaddelini yeniden tanzim edip Heyeti Celi-
I lenize takdim etsin. (Kabul sesleri). 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Bende
nizin sualim şu olacak B'eyefendi; Meclisi ida-

I rede dört azayı müntahabe vardır. Şimdi Mec
lisi idare ipka ediliyor. Bu dört âza Meclisten 
infikâk ettiriliyor. Bunların bakam mı faide-
lidir, yokısa çıkarılması mı? 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) 
I — Arz ettim efendim, arz ettim. Mütalâi şah-

siyemi... Tabiî arkadşlarıımla ila bu hususta 
görüşmek mecburiyetindeyim. Bunu encümen
le birlikte müzaikere ederiz ve neticeyi ara ede
riz efendim. 

ŞÜKRÜ KAYA B. (Menteşe) — İtayı hük
me memur olan Kadı Efendinin bu Meclise dâ
hil olması doğru mudur, değil midir? 

DAHİLİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) 
— Efendim bendeniz arz ettim. Mecıalisi ida
relerin hukuku idareyeye tamamen tabi olmak 

I şartiyle, mahkeme azalarını ve mahkeme reis-
I lerini ihtiva eltım'emesi lâzı/mıgelir. 

REİS — Efendim Dahiliye Vekili Ferid Be-
J yefendi, Kanunun cnoüımene iadesini teklif edi

yorlar. Encümen Mazibaıta Muharriri P"-y de, 
bu teklifi kabul ederek mazbatanın tekrar en
cümende tetkikini işitiyorlar. (Takrirlerimin 

I okunmıyacak mı sesleri) Efendim mazb^cp>: 
takrirlerle beraber encümene havale e.Icj:>-;. 
Kabul edenler, lütfen el kaldırsın, atol re/de 
bulunanlar, lütfen ellerini kaldırsın.. Kaibui 

I edilmiştir efendim. 
I Müsaade buyrun bir şey arz edeyim. Rey

lerini istimal etmiyenler varsa lütfen versinler 
(Ne reyi sesleri) Rüsumu Belediye Kanunu 
hakkında. İstihsali âra hitam buldu. 

Efendim Rüsumu Belediye Kanununun 2 
ve 14 ncü maddelerinin tadili hakkındaki lâ-
yihai kanuniyeye dair olan neticei arayı arz 
ediyorum. Reye iştirak eden mebusanın adedi 
(145), muamele tamam, (7) ret, (3) müsten
kif, (135) kabul reyi vardır. Binaenaleyh ka
nun kabul edilmiştir. 

I Cumartesi günü saat bir buçukta içtima 
j ötmek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

I Hitamı müzakerat saat : 5,35 
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Rüsumu Belediye Kanununun 2 nci ve 14 ncü maddeleri makamına kaim mevaddı kannu-
niye verilen reylerin neticesi 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Rededenler 
Müstenkifler 

(Kabul edenler) 

145 
135 

7 
3 

Artvin : Hilmi B. Ardahan : Halid Pş. Ta
lât B. Adana : Zamir B.Amasya : Esad B. Nafiz 
B. Ankara : İhsan B. Hilmi B. Şakir B. Ay
dın : Dr. Mazhar B. Zekâi B.Edirne :Hüseyin 
Rıfkı B. Faik B. Ordu : Hamdi B. Faik B. Er
zincan : Sabit B. Erzurum : Halet B. Ziye Ef. 
Münim Hüsrev B. Ertuğrul : Dr. Fikret B. Er
gani : İhsan B. İzmir Rahmi B. Şükrü B. Os-
manzade Hamdi B. Mahmud Celâl B. İsparta : 
Hafız İbrahim Ef. Hüseyin Hüsnü Ef. Müker-
rem B. İstanbul : Hüseyin Rauf B. Hamdullah 
Subhi B. Süleyman Sırrı B. Ali Rıza B. Ali 
Fethi B. Eskişehir : Arif B. Abdullah Azmi 
Ef. Elâziz : Muhiddin B. Naci B. İçel : Hafız 
Emin Ef. Dr. Tevfik B. İzmit : İbrahim B. 
Saffet B. İbrahim B. Beyazid : Süleyman Sudi 
B. Şefik B. Bitlis : Resul B. Bursa : Osman 
Nuri B. Mustafa Fehmi Ef. Budrur : Mustafa 
Şeref B. Bozok : Hamdi B. Süleyman Sırrı B. 
Bolu : Dr. Emin Cemal B. Şükrü B. Mehmed 
Vasfi Ef. Biga : Şükrü B. Tokat : Emin B. Be
kir Sami B. Mustafa Vasfi B. Canik : Cavid 
Pş. Çatalca : Şakir B. Çorum : İsmail Kemal 
B. Dr. Mustafa B. Münir B. Hakkâri Nazmi B. 
Dersim : Şükrü B. Denizli : Dr. Kâzım B. Yu
suf B. Diyabekri : Zülfü B. Ziya GÖkalp B. 

Feyzi B. Rize : Ekrem B. Fuad B. Zonguldak : 
Halil B. Yusuf Ziya B. Siirt Halil Hulki Ef. 
Sivas : Dr. Ömer Şevki B. Siverek Pş. Kadri 
Ahmed B. Mahmud B. Saruhan : Hacı Edhem 
B. Mehmed Sabri B. Trabzon : Rahmi B. Sü
leyman Sırrı Ef. Abdullah B. Nebizade Hamdi 
B. Gaziantep : Ahmed Remzi B. Hafız Şahin 
Ef. Ferid B. Kılıçal'i B. Kırkkilise : Dr. Fuat 
B. Karesi : Ahmed Süreyya B. Haydar Âdil B. 
Osman Niyazi B. Ali Şuuri B. Mehmed Vehbi 
B. Karahisarı Sahib : Ruşen Eşref B. Sadık B. 
İzzet Ulvi B. Ali B. Kâmil Ef. Musa Kâzım B. 

Kastamonu : Ahmed Mahir Ef. Halid B. Ali Rı
za B. Kozan : Ali Sadi B. Konya ; Eyüp Sabri^ 
Ef. Tevfik Fikret B. Mustafa Ef. Mustafa Fey
zi Ef. Musa Kâzım Ef. Naim Hazım Ef. Kır
şehir : Mahbub Ef. Kayseri : Ahmed Hilmi B. 
Gelibolu : Celâl Nuri B. Gümüşane : Zeki B. 
Kângırı : Rifat B. Talât B. Kütahya : Ahmed 
Ferid B. Ragıb B. Receb B. Giresun : Musa 
Kâzım Ef. Hacim Muhiddin B. Mardin : Dev-
riş B. Necib B. Mersin : Besim B. Maraş : Tah
sin B. Malatya : Reşid Ağa. Mahmud Nedim B. 
Menteşe : Şükrü Kaya B. Muş : Rıza B. Osman 
Kadri B. Niğde : Galip B. Van : İbrahim B. 
Hakkı B. Münib B. 

Reddedenler 

Erzurum : Cazîm Ef. Ergani : Kâzım Veh
bi B. İstanbul : İsmail Canbolat B. Kastamo

nu : Mehmed Fuat B. Giresun : Tahir Ef. Mar
din : Abdülgani B. Maraş : Hacı Mehmed Ef. 

Urfa : Ali Ef. Tokat 
ya : Fuad B. 

Müstenkif kalanlar 

Hacı Kâmil Ef. Kon-
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