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REİS — tkforci R«fls V«kiii Vehbî Efendi Haz/eÜerİ 
KÂTİPLER : 'Feyyaz ÂB Bqv (Voagajt), Osvdtet B*ff (Kütahya) 

REtS — Efendim, celse açıldı. Zaptı saibik hu
lâsası 'okunacak dunliyelim... 

Zaptı sabık hulâsası kâtip Feyyaz Âli Bey 
•rafından okundu. 

ta-

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

Birinci Cebe 
Rsisisani vekili Vdhbi Sendi HaEret terinin ftaMı 

riyasetlerinde saat bir bucukHa Icüşat edildi. Zaptı sa
bık hulâsası 'kıraat ve taStılhan kabul olundu. Erzin
can ve Sivas cihetlerinde eşjkiya tarafından soyulan 
;bazı mebutslaıra dair Dersim mebusu Ali Ramiz 
<Beyle refikanın sual takririnin â'tiddki İHk rç t imada 
Dahiliye vekili huzuriyle müizakereji kararlaşitırııldı. 
Karesi mebusu'Hasan 'Basri ıBeyin Encümeni mah
sustan istifasına dair 'takriri okundu. Yozgat mebusu 
Süleyman Srrrı IBeyin meskenler hakkındaki tekM 
•müstaceliyet kararı yle lâyiha encümemenine ve 
Siirt Mebusu Mustafa Sabrı efendinin fcöprü 
inşaasına dair teklifi layia encümenine ve Pa
lu'nun müstakil liva laaHne âfirağma dair Ergani m> 
buslariyle -rüifekasmın /teklifleri Dahiliye vekâletine 
havale olundu. Meclis nisap ekseriyetinin 85 olduğu
na dair Divanı riyaset 'kararı 'tebliğ olundu, istiklâl 
.mahkemelerinin satöılriyetıine dair Adliye encüm:3ni 
mazbatası Ikıraalt ve müzakere cereyan ederek -Anka
ra istiklâl mahkemesine havalesi karargİr oîdu. Ba
deli nakdi kanununun diğer maddelere tercifıan mü
zakeresi .haklkıında Natfüz ve Emin Beylerin takrirleri 
kabul olunarak 'teneffüs ucan celse taJtil olundu. 

tik inci Ceîsö 
ReLsİsani Vehbi Efendi Hazretlerinin tahtı 

riyasetlerinde ısaat iki buçukta inikat etti. Bedeli 

•nakdi 'kanununun müzakeresine mübaşeret olundu 
ise de Müdafaai Milliye encümenince tetkik edilme
miş olduğundan ımezkûr encümene havale olundu. 
Bursa mebusu Emin Beyin Nafiâ encümeninden is
tifasına dair takririyle dördüncü şubeden encümen
lere intihap edilen azalar (hakkındaki şube mazba
tası 'kıraat olundu, Matbuat ve tstihbarat müdiiriyöti 
umumiyesi Ibütçesi hakkında müzakere cereyan ede
rek Mara'ş mebusu Hasîp 'Beyin teklifi 'veçhiyle tet
kik ilcin Maliyıe encümenine (havale olundu. Seyyar 
jandarma 'kanununun zeyli hakkındaki kanun dahi 
berayi tdtkîk MüdaöEaai Milliye encümenine havale 
olunarak ZonguldakVia hastane küşadtna dair ka
nunun müzakeresine geçilip 6u baptaki Muvazeıısi 
maliye encümeni mazbatası red ve kanun Maliye ve
kilinin huzuriyle jrtuzakere edilmek üzere âtideki 
ruznameye talik ve perşembe günü İçtima edilmek 
üzere saat dörtte celse tatil Olundu. 

Riyaseti Saniye V. 
-Fehmi 

Kâtip 
Cevdet 

Kâtip 
Feyyaz Âli 

•REİS — Zaritı sabık hakkında söcı söyliyeosk 
var tra? ı(Kaibul sesleri). Aynen kabul edenler .ellerini 
kaldırsın. Zaptı sabık hulâsası ayn'sn'-kaîbııl olunmuş
tur. 

— 58 — 
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TUNALI HİLMİ ©EY (Bolu) — İki kanun do-
layısiyle Heyeti Vekileden bazılarının burada bulun
ması icap edeıtken yine gelmemişler. Lütfen telefon 
edibe de teşrif etseler. 

REİS — Efendim, dün rüfekayi kiramdan biri
nin Dahiliye vekâletinden ibir sual takriri vardı. 

3. — TE 

/. — Kozan mebusu Dr. Mustafa Beyin, iktisa
diyatın tekâmülü hakkında teklifi (2(115) 

RıBÎS — Evrakı varideye geçiyoruz efendim : 
İktisadiyatın tekâmülü hakkında Kozan mebusu 
Mustafa Beyin teklifi kanunisi var, lâyiha encüme
nine havale edeceğiz. 

/. — İçel Mebusu Şevki Beyin, mezuniyetinden 
tecavüz eden müddete dair takriri, 

•REİS „ | ç e j Mebusu Şevki Beyin tecavüzü müd
det hakkında bir takriri var, o okunsun. 

Riyaseti Celİleye 
Acizleri 23 Nisan 1336 tarihinde Meclisi Aliye 

iltihak edip bilahara dairei intihabiyemizce görülen 
lüzum üzerine ahali i mahalliyeyi (Meclisi Âlinin ma-
kaşıdı ulvîsinden haberdar ve irşat ve bayram aka
binde avdet etmek üzere refikim Naim Efendi ile 
beraber mezunen 3 Ağustos 1336 tarihinde azimet 
eyledik. Tahsisat devremiz ise 23 Ağustos 1336'da 
hitam bulacağına nazaran 31 Ağustos 1336 tarihine 
kadar Heyeti Umumiyetim kararıyla mezun bulun
duğum gibi müddeti mezuniyetim hitamında vaki 
olan müracaatım üzerine 12 Eylül 1336 tarihinde bir 
nuh temdit edilmiş İse de Reis Pasa Hazretlerinin 
gerek bizzat gerek Hükümet vasıtasıyla telgraf i yen 
tebliğ buyurulan emirlerinde mezuniyetimi ikmal et
meden gelmekliğim iş'ar buyurulması üzerine mezu
niyetimin ikmaline on sekiz gün 'kaldığı halde An
kara'ya geldim. (Temdidi müddet olan 20 Ağustostan 
VI Eylül 1336 arasındaki tazminat devresine ait on 
bir günlük tahsisat devresinden kıstalyevnı icrasına 
teşebbüs olunduğundan on sekiz gün de temdidi müd
detten mezuniyetim olduğu halde geldiğim cihetle te
cavüz addeyledikleri on bir günün diğer rüfekayi ki-

'BugUnkU rüznameye konmuş ve tezkere de yazılmış
tı. Böyle malûmat istihsal edildiğinden pazartesi 
ruznamesine konmasını teklif ediyorlar. Pazartesi 
ruznamesine ithali kabul fouyurulırjaor mu? HjKaibu! 
sesleri), 

tFLER 

2. — Ergani mebusu Mahmut ve Sırrı Beylerin, 
311 ve 312 tevetlütlüierin terhisi hakkında teklifi ka
nunileri, (2/116) 

REİS — Üç yüz on bir ve on iki teveflütiülerİn 
iki sene terbisi hakkında Ergani mebuslarının tek
lifleri var, Lâyiha encümenine havale edeceğiz. 
{Müdafaa! MHliyeye sesleri). Evvelâ Lâyihaya sonra 
-Müdafaai Mıtllîyeye... 

rama olduğu gibi mezun addolunarak ikmali müd
det etmek suretiyle telafi olunması nısfeti adalet olan 
Heyeti Celi ten izden istirham eylerim olbabda. 

13 Teşrinievvel 1336 
içel Mebusu 

Şevki 
(Kabul sesleri) 
REİS — Kabul buyuruluyor mu efendim? Kabul 

buyuranlar ellerini kaldırsın.. Kabul olunmuştur. 
'Efendim, dünden müzakeresine başlanılan Zon

guldak'ta hastane kuşa dr hakkında layihai kanuniye 
var. ̂ Maliye Vekili yok sesleri) 

DR. FUAT BEY ıpBolu) — Müzakeresini Maliye 
Vekilinin vüruduna talik etmiştik. 

REİS — Efendim, müzekkere yazıldı. 

MUSTAFA 'BEY (IKarahisanşarki) — Ruzna-
mede olduğu vakit gelmeye mecburdur; vazifesidir. 
Gelmezse gıyabında müzakere ederiz. 

R>Bİ5 — Müzakereyi Maliye Vekilinin huzuruna 
talik ediyoruz. 

Efendim Zonguldak'taki amelenin askerlikten 
muafiyeti hakkındaki layihai kanuniye var. Bunda da 
'Müdafaai Milliye Vekili lazım, o da yok. 

Müdafaai Milliye Vekilinin huzuruyla talik ede
lim... 

Darülmualliminlerin ve sultanilerin lağvı hakkın
daki layihai kanuniye var, Maarif Vekili yok. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELATI 

— 5> — 



I : 85 14 . 10 . 1336 C ; 1 

5. — MAZBATALAR 

/. — Aksaray Kazasının müstakil liva haline if
rağına dair kanun layihası ve Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası. 

REIS — Aksaray Kazasının livaya ifrağı hak
kındaki layihai kanuniyenin müzakeresine geçiyoruz. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

'Merkezi Aksaray Kasabası olmak üzere Aksaray, 
Arapsun ve Koçhisar kazalarından Aiksaray namıyla 
müstakil bir liva teşkili .hakkında Dahiliye Vekâletin
ce tanzim ve tevdi olunan kanun layihası ve esbabı 
mucîbe mazbatası Heyeti Vekilenin 7.10.1336 tari
hindeki :içtimaında aynen ikabul ve rapten îakdim kı
lınmakla i fay i m uk t ezasını rica ederim efendim. 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
M. Kemal 

'Esbabı Mucibe Layihası 
Niğde'ye merbut olduğu halde livayı mezkûrle 

münasebatı iktisadiyesi pek mahdut olan Aksaray 
Kazasının mevkii fevkalade mühim olup asayişin 
'bir ikat daha istikrarı ile 'beraber iktisaden dahi me
nafi! mühtmme teminini teshil edeceğinden ve bir 
senelik tahsisatına mukabil ahalice tebernıu taahhüt 
olunan on bin liraya mahsuben beş bin lirasının de
faten tediye edilerek mütebakisinin de resmen taah
hüt edilmiş bulunmasına binaen Aksaray Kasabası 
merkez İttihaz olunmak ve ceman «121 000», nüfusu 
ihtiva eylemek üzere Aksaray, Arapsun ve Koçhisar 
kazalarından mü rek keben Aksaray namıyla müstakil 
bir lîva teşkiline lüzum görülerek bu bapta tanzim 
olunan kanun layihası leffen takdim kılındı. 

•Madde '1. —• Merkezi Aksaray Kasabası olmak 
üzere Aksaray ve Arapsun ve Koçhisar kazalarından 
mürekkeben müstakil olarak Aksaray namiyle bir li
va teşkil olunmuştur. Yalnız kazanın livaya tahvi
linden mütehassıl fazlai masarifin bir buçuk sene
liğinin liva ahalisi tarafından tesviye edilmesi meş
ruttur. 

Madde 2. — işbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 3. — işbu kanunun icrasına Heyeti Ve
kile memurdur. 

6 Teşrinievvel 1336 
B. M. M. Reisi Şer'iye V. 
Mustafa Kemal Muhtafa Fehmi 
M. M, V. N. Ad. V. N. 

ismet Ahmet Muhtar 

Da. V. N. 
Dr. Adnan 

Mal. V. 
Ferit 

Ik. V. V. 
«fahıruıt Celi) 

Ha. V. N. 
Ahmet Muhtar 

Mf. V. 
Dr, Rıza Nur 

Na. V. 

Erkân Harbiyeİ 

Sıhhiye V. Umumiye Reisi 
Dr. Adnan ismet 
Muvazenei Malîye Encümeni Mazbatası 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Merkezi Aksaray Kasabası olmak üzere Aksaray, 
Arapsun, Koçhisar kazalarından Aksaray namiyle 
müstakil bir liva teşkili hakkında Dahiliye Vekâletin
ce tanzim ve 'Heyeti Vekile kararıyla Meclisi Âliye 
tevdi olunup Encümenimize havale buyurulan layihai 
temuniye müsvettesi tetkik ve mütalaa olundu. Bu 
bapta tanzim edilmiş olan esbabı mucibe layihasında 
dermeyan olunduğu üzere şimdiye kadar Niğde Liva
sına merbut olduğu halde muamelat ve münasebatı 
iktisadiye itibariyle hemcivari bulunan Arapsun ve 
Koçhisar kazalarıyla bir mıntakai mühimme teşkil 
eden Aksaray Kazasının salifüzzikir kazalarla bera
ber müstakil liva halinde idaresi mucibi mühassenat 
olacağı anlaşılmış ve bunun için ihtiyari zaruri olan 
masarifin bir buçuk seneliğinin ahalii mahalliye ta
rafından tesviye ve ifası hususunun taahhüt edilmiş 
olması da şayanı memnuniyet görülmüştür. Ancak 
bu cihetin maddei kanuniye layihasında zikri muva
fık olamayacağından taahhüdü vaki hakkında 'Maliye 
ve Dahiliye vekâleti erince muamelei muktaziyei res
miye ifa olunmak şartıyla salifüzzikir layihai kanu
niye müsveddesinin birinci maddesinin fıkraİ saniye
sinin tayyı tensip edilmiş olmakla keyfiyetinin He
yeti Umumİyeye arzı tezekkür kılındı. 

6 Teşrinievvel 1336 

Muvazenei Maliye Encümeninin Teklifi 

Madde I. — Merkezi Aksaray Kasabası olmak 
ve Aksaray ve Arapsun ve Koçhisar kazalarından 
mürekkep bulunmak üzere Aksaray namıyla müsta
kil bir liva tenkil olunmuştur. 

Madde 2. -
meriyülicradır. 

işbu kanun tarihi neşrinden itibaren 

'— «0 — 
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Madde 3. — İşbu kanunun icrasma Heyeti Ve
kile memurdur. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi M. M. 

Fuat 
Kâtip Aza 
Kozan Mardin 

Mustafa Lûtfi Necip 
Aza Aza 

Hakkâri Burdur 
Mazhar Müfit İsmail Suphi 

Aza 
Erzurum 

Asım 

BESÎM ATALAY BEY (Kütahya) — Efendim, 
eskiden taksimatı mülkiyede ne ahvali tabiiye düşü
nülür, ne de halka teshİlat ciheti aranırdı. Birtakım 
mütegallibenin nüfuz ve müdahalesi yüzünden gayrİ-
tabü ve gayrimenkul taksimatı mülkiye yapılırdı. Bu 
cümleden olmak üzere Aksaray Kazası da Niğde li
vasına ilhak edilmişti. Vaktiyle Selçukilerin ikinci pa
yitahtı olan ve darphanelerini, ak saraylarını, narin 
minarelerini havi bulunan o güzel kasaba, Selçukıler 
zamanında, Moğollar zamanında Anadolu'nun en gü
zel, en mamur bir beldesi İken bizim elimize geçer 
geçmez; Gedik Ahmet Paşanın, yarı ahalisini istan
bul'daki Aksaray mahallesine kaldırması ve sonra 
Niğde'de raptedilmesi yüzünden kaza harap olmuş
tur. Aksaray Niğde"nin doksan kilometre şimalmde-
dir. Bunun Niğde'ye raptı muvafık değildi. 

REİS — Kabulü hakkında söyleyecekseniz zaten 
Meclisin reyi de o merkezdedir. 

TEVFtK EFENDİ (Kângırı) — Müstaceliyetini 
teklif ediyorum. 

KATİP FEYYAZ ALİ BEY — Zaten müstace
liyet kararı var efendim. (Devam, dinleyelim sesleri) 

BESİM ATALAY BEY (Devamla) — Arz ettiğim 
gibi, vaktiyle pek mamur olan bu kasaba, bizim eli
mize geçtikten sonra harap olmuş. Vaktiyle yirmi, 
otuz bin hane olduğunu tarihler bize haber verdiği 
halde bugün bin attı yüz haneye inmiştir. Bununla 
beraber seksen bin nüfusu vardır ve takriben mesa
hası on beş bin kilometre murabbamdadır. Yüz 
doksan bin koyunu seksen bin kadar tiftiği vardır. 
Bunun ticareti ve muvasalası Konya iledir. Halbuki 
Niğde ile arasında (2 500) metre yüksekliğinde bir 
('Hasan d ağı) vardır. Bu yolun kışın Sibirya soğuğunu 
andıran buzlu fırtınaları, yazm Sahrayıkebiri andıran 
cehennem gibi sıcağı arasından geçmek mecburiye

tinde olan köylüler Niğde'ye kadar gelemezler ve 
Niğde'nin, şimdiye kadar Aksaray'ı düşünmeyerek, 
bütün varidatı kendi menfaatine hasrü sarfetmesi, 
Aksaray'ın felaketini müntiç olmaktan ve sefaletini 
artırmaktan başka bir şeye yaramamıştır. Bugün 
verdiğiniz şu karar hakikaten şayanı memnuniyet ve 
mucibi teşekkürdür. Çünkü halka doğru biraz daha 
yürümüş, halka teshİlat göstermiş olduk. Biz halka 
teshitat gösterirsek Allah da bize yardım eder. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — Efendim, ma
demki bir iştir yapılacak, mükemmel yapılsın. Ak
saray Kazası, belki yirmi, otuz senelik acizane ka
naatime göre, yarın iki sancak olmaya namzettir. 
Binaenaleyh diğer kazaların katiyyen buna ilhak edil
meyerek yalnız Aksaray'dan ibaret bir sancak teşki
lini teklif ediyorum, 

BESİM ATALAY BEY (Kütahya) — Koçhisar 
Aksaray'a yakındır, ondan ayrılamaz. 

SOYSALLI İSMAİL SUPHİ BEY (Burdur) — 
Efendim, söylenen sözler kâfi derecede muknldir 
zannederim. Bendeniz buna büyük bir şey İlave et
mek istemiyorum. Fakat hatırlatayım ki bizim sabık 
Tuna vilayetimiz bilahara koca Bulgaristan'ı teşkil 
etti. Konya vilayeti de doksan bin kilometre terti
binde büyük bir arazi teşkil edecek kadar vasidi ve 
bugün Konya vilayeti ahvali siyasiye ve İktisadiye 
ilcaatiyle tabîaten parçalanmıştır. Bu parçalanmak 
mucibi memnuniyettir. Çünkü mahalli terakkileri icap 
ettirir. Aksaray diye bizim önümüze çıkan bu liva 
dahî hiç şüphe yok beş altı sene sonra büyük bir in
kişaf arz edecek ve belki de Aksaraylılar kendi te
şebbüsleriyle, merkezlerinden, şimendifer hattına, 
Ereğli'ye kadar bir de dekovil hattı temdidine teşeb
büs edeceklerdir. Binaenaleyh bunun bilmüzakere 
kabulünü teklif ediyorum. 

REİS — Efendim, müzakereyi kâfi görüyor mu
sunuz? Kâfi görenler lütfen ellerini kaldırsın... Kâfi 
görüldü efendim. Maddeleri okuyoruz : 

Madde 1. — Merkezi Aksaray Kasabası olmak 
ve Aksaray ve Arapsun ve Koçhisar kazalarından 
mürekkep bulunmak üzere Aksaray namıyla müstakil 
bir liva teşkil olunmuştur. 

REİS — Kabul buyuruluyor mu efendim? (Ka
bul sesleri) Kabul buyuranlar ellerini kaldırsın... Ka
bul olundu. 

Madde 2. — tşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyülicradır. 

REİS — Kabul buyuranlar ellerini kaldırsınlar... 
Kabul olundu. 
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Madde 3. — işbu kanunun icrasına Heyeti Ve
kile memurdur. 

R'EtS — Kabul buyuranlar ellerim kaldırsınlar... 
(Kabul olundu. 

Heyeti umumiyesini kabul buyuranlar ellerini kal
dırsın,.. Heyeti umumiyesi kabul olundu, 

VEHBÎ BEY (Niğde) — Heyeti Celilenin şerefi
ne, nöbet bekleyen asker arkadaşlarımıza ibeş yüz lira 
iane ediyorum. (Alkışlar) 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahİp) — 
Şahsi olmuştur bu İş. (Hayır sesleri) 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Meclisin kararıyla 
oluyor. 

;, — İçel Mebusu Şevki Beyle rüfekasınm tah
silat devresinde tecavüzü müddet ettiren mebuslar
dan kıstalyevm icra edilmemesine dair takriri. 

RfEfs — Bazı rüfekanın takriri var, okunacak : 

Riyaseti Celileye 
'Büyük Millet Meclisi azasından Meclisin yevmi 

küşodında haza1 bulunmayarak ahiren Meclise iltihak 
edenlere dört aya mahsus tahsisatı alabilmek için 
dört ayı İkmal etmesi şart ittihaz kılınmış olduğu hal
de Meclisin ilk küşadında hazır bulunarak bu dört 
ay içinde mezuniyet alarak memleketine gitmiş ve 
bazı mazeret sebebiyle mezuniyetini tecavüz ettirmiş 
olanlara da bu mürur etmiş günleri ikmal ettirdikten 
sonra tahsisatın tamamen Verilmesi muvafıkı müsa
vat ve adalet bulunmuş iken bu gibilerden tahsisata 
ait yevmiye hesabiyle kıstalyevm yapılmaktadır. Hal
buki bu muamelede fevkalade nispetsizlik mevcuttur. 
Bunların tecavüz ettirdiği günlerin ikmali ve ancak 
bu zamana ait tazminat alamaması yoksa Meclisin kü
şadmda hazır bulunmayanlar nasıl ki dört ayı ikmale 
mecbur ise İlk küşatta hazır bulunup ta mezuniyetini 
her nasılsa tecavüz ektirmiş, bulunanların tahsisatın
dan kıstalyevm İcrası Mechsİn küşadmda hazır bu
lunmalarının sebep oŞduğu manasını İfade eden şu 
muamele hakka, adle, müsavata mugayyİrdir. Bunun 
ıslahını teklif ederiz. 

içel Karahisarışarki 
Şevki Mustafa 
içel 'İsparta 

Mustafa (1) Mehmet Nadir 

(1) İçel'de bu isimde mebus yoktur. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahip) — 
Efendim, Heyet bu kararı verirken tenevvür etme
diğine kaniim. 

SOYSALLI İSMAİL SUPHl ©EY (Burdur) — 
Efendim, Vehbi Bey Aksaray Kazası namma hedi
ye olmak üzere asker arkadaşlara beş yüz lira veri
yor. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Aksaray 
Kazası yok artık, livası var. 

REÎS — Efendim, posta ve telgraf muamelatının 
temini intizamı hakkmda Dahiliye Encümeni mazba
tası var. Dahiliye Vekili yok. 

Tokat Kâııgın 
Mustafa Neşet 
Dersim Sinop 
Mustafa Mehmet Şevket 

1!1 ffeşrinievvel 1336 
(Gürültüler) 

REÎS — Mesele anlaşılmıştır, müsaade buyurun. 
Benim anladığıma göre takririn hulasası tahsisat dev
resinde mezuniyetlerini tecavüz ettirenlerin, kıstal-
yevmi tahsisat devresinden olmasın, tazminat devre
sinden olsun diyorlar. (Muvafık sesleri, ret sadalan) 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 
edildi. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Reis !Bey 
anlaşılamadı, mesele öyle değil. 

•ABDULUAH EFENDÎ (İzmit) — Takririn meali 
öyle değildir efendim. 

RAGİP BEY (Kütahya) — Rica ederim Reis 
Bey, kabul buyuruldu dediniz ama ekseriyet" yoktu. 
'Ekseriyetin akafli kalili el 'kaldırdı. Bir de aksini reye 
koyun. 

OPERATÖR EMtN BEY (Bursa) — Anlamadık 
esasen meseleyi. Takriri okunsun anlayalım. 

(Takrir tekrar okundu) 
OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Divanı Riya

set lütfen bizi ibiraz tenvir etsin.,. 
DR. SUAT BEY (Kastamonu) — ıBu takriri» 

mazmunu geçen defaki celsede de mevzubahis oldu. 
Rica ederim, evvelce müzakere edilen bir meseleyi 
tekrar müzakere etmek doğru değildir, bu muhakkak 
böyledir. Meseleyi tenvir edeyim : Evvelce verilen 
kararda, bir mebus hangi tarihte gelirse gelsin, dört 
ayı ikmal etsin denmişti. Bunun hakkında tekrar taf-

4. — TAKRİRLER 
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silata lüzum yoktur zannederim. Şimdi bazı arka
daşlar bu dört ayın içinde, farzedjn 'burada ik ay 
bulunmuş ve İki ay mezuniyet alarak gitmede bulun
mamış. Yani tahsisat devresinde; biraz da mezuniye
tini tecavüz ettirmiş de gelmiş. Şimdi diyorlar ki : 
Biz bu müddeti tazminat devresinde ikmal edelim. 
Siz bize o dört aylık tahsisatı veriniz de, biz burada 
tazminat devresinde biraz r'aha bulunalım diyorlar. 
(Öyle değil sesleri) Öyledir efendim ve mesele bu
dur, yanlış telakki edilmesin. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Esbabı meşruaya 
müsteniden, kaldıysa? 

DR. SUAT BEY (Devamla) — Yani biz kabul 
ettik. (Gürültüler) Efendim, esbabı mania haylule-
tiyle, hastalık gibi ve başka mazeretlerle gelememiş 
olan zevata, buraya geldikleri tarihten itibaren dört 
ayı İkmal ettikleri takdirde tahsisat verilecek ve bu 
müdtet 'içinde gayri mezun olanlardan, eğer tecavü-
zat vuku bulmuş İse, gayri mezun oldukları zamana 
ait ktstalyevm yapılmak lazımdır. Nizamnamemiz de 
böyledir, kaidemiz de, kararımız da böyledir. Aykırı 
bîr muamele olmuyor. Bu meseleyi tekrar etmekte 
hiçbir mana anlamıyorum. 

MUSTAFA BEY (Karahisarı şarki) — Kısa söy
leyeceğim. Mazereti meşruası olarak müddetini teca
vüz ettirenler tabii mafudur, onlardan kıstalyevm 
yapılmaz. Ancak müddetlerini ikmal edecekler... Ben
deniz müddetini tecavüz ettirenler için söylüyorum. 
Vakıa müddetini gayri mezun tecavüz ettirmiş, ama 
mazereti meşruası var, mazereti meşruası tahkik edil
meden ktstalyevm yapılamaz. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim 
bu meseleye müteallik -Heyeti Celilenizin müteaddit 
kararları vardır. Dünkü karara muhalif bir karar it
tihazına mahal katmamak için bunu Divanı Riyasete 
havale ediniz. Çünkü pek müşevveş bâr şekilde yazıl
mış. Divanı Riyaset bu meseleyi lüzumu veçhile tet
kik eder Ve kararlarınıza muhalif olup olmadığını ve 
o kararın ıtadili icabedip etmediğini bir karara rapte
derek Heyeti Celilenize bildirir. 

'MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahtsarısahip) — 
Divanı Riyasete gitmesine lüzum yoktur. Reddedil
mesi lazımdır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim, 
takrirden bendenizin anladığım, tahsisat devresinde 
müddeti mezuniyetini tecavüz ettirenler, tazminat 
devresinde ikmal ederek, tahsisatı tam olarak alsın, 
ktstalyevm yapılmasın diyorlar. Mademki Meclis 
daimidir, şu halde tazminat devresinde tecavüz eden 

müddeti ikmal etmek doğrudur, çünkü Meclis daimi
dir. Meclis daimi olmasaydı o arkadaşlara denirdi 
ki, Meclis hitam buldu #zde... (Gürültüler)... Binaen
aleyh tahsisat devresini tazminat müddetinde ikmal 
ederek... (Gürültüler, ret sesleri) 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısarap) — 
Bendeniz de bunu söyleyecektim. 'Bununla iştigal edi
yoruz; ayıptır, çok fena oluyor ve bu mesele doğ
ru değildir. Bunu Divanı Riyasete havaleye lüzum 
yoktur. Divanı Riyasete gidecek bir şey değildir. 

MUSTAFA EFENDİ <Ankara) — Her gün 'bu
nunla mı uğraşacağız?.. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarısahİp) (De
vamla) — Dîvanı Riyasete gitmek demek, takriri na
zarı dikkate almak demektir. Takrir Divanı Riyasete 
gidemez, gitmeyecektir. Kıstalyevm demek, ceza de
mektir. 'Meclisten mezuniyet almadan müddetini te
cavüz ettirenlere bir cezadır ve bu müddeti tazminat 
devresinde ikmal etmek demek, cezadan vareste kıl
mak demektir. Tazminat devrelerinde bir adamın 
yevmiyesi üç liraya gelir ve bu, Meclisin dört aylık 
müddetinde on liraya gelir. Arada yedi lira bir fark 
vardır. Bu, günahtır ve Meclisin her zaman bununla 
iştigal etmesi de ayıptır efendiler. (Bravo sesleri) 

ŞEVKİ BEY (İçel) — Ben de söyleyeceğim... (Ye
tişir sesleri) Üç ay, dört ay sonra gelenler, nasıl ki 
dört ayı ikmal suretiyle tahsisatlarını alıyorlarsa, üç 
ay burada bulunmuş, gitmiş, fakat üç beş gün maze
reti meşruasına binaen gelmemiş olanlar da o dört 
ayt ikmal edenler gibi... (Gürültüler)... Mesele budur 
ve bu Meclis, daimi olduğu için bu meselede adalet 
aranmalıdır. Birtakımları mazur addedilir, birtakım
ları edilmez... 'Meclisi daimi olduğu cihetle bir nis
peti adile aranmak lazım gelir. Üç ay sonra gelenler, 
onlar üç ay mezuniyet aldıda mı kaldı? Onlara hiç
bir mezuniyet verilmeden üç dört ay tecavüz ettiri
yorlar. Üç dört gün tecavüz ettirenler gibi bunların 
da tazminat devresinden mahsubu İcra edilerek telafi 
edilmeli ve adalet aranmalı. Her şeyde müsavat ara
nılır. Hemen red olur mu? Bu mesele Dİvant Riya
setin takdirine muhavvel bir şeydir. 

NBBÎ'L EFENDİ <jKarah'isarı Sahip) — Esasen bu 
mesdb (KaJMuramıştur. Tekrar nwvzuubahis edipte 
vaktimizi kaybetmiyetim. Takıikin doğrudan doğru
ya reddi lazım gelir. Eğer bir takrirle, Divanı Rüyase-
'tin verdiği bir kararı bozacak olursak bu olmaz. (Gü-
ıtültüler),, Takrir reddedikneMdir. Vakit kaybetaıiye-
Jim. 

SREtS — Bir takrir var okunacak : 

— «3 — 



t : 83 14 . 10 . 1336 C : 1 

<Rİ'yasetıî Celileye 

iMeel'isin hini küsadmda hazır bulunarak bilaiıa-
re mezuniyet İstrhsatiyfe ntemlaketinıe giden ve İsterse1 

mezuniyet müddeti .dabıiiinde avdet ve Mçcfee işti
rak etmiş olanların da tahsisat devresi olan dört mahı 
ikmal etmeleri meseledeki muhalefeti muamele ve> 
teşviş kuyudu bertaraf edeceği gibi ısiyanen muamele 
-icra^mı da intaç edeceğinden trruarüîftrz mezunen gi-
dipte avdet edenlerin ide müddeti mezuniyetim tahsi
sat devresinde ikmal ettirmelerinin 'bir karara raptmı 
teklif ederim. 

.Maınaş 
Mehmet Hasip 

<Ret isesieri). 

HASİP BEY {Maras) — Efendim, takririm hak
kında >kahat vereceğim. (Hayır sadalan). 

RElt'S — Kabul edenler eUerini kaldırsın. Kabul 
olunmadı. Bir de kifayet takiiim var. 

Büyük M>ilet Meclisi Riyaseti Celaliesine 
•İkide birde tahsisat meselesi Meclisi 'işgal etmek

tedir. Bu doğru olmadığından vazedilen usul daire
sinde bu meselemin halli lâzım geleceğinden müzakere
nin kifayetııûn reye vazmı teklif eylerim. 

»Denizli Mebusu 
Yusuf 

REİS — Efendim, hu hususa 'dair müzakereyi 'kâ
fi görenler etlerini kaldırın. Kâfi görüldü. 

" ,SüBı hâkimleri kanunumun üçüncü maddesinin ta
diline dair Adlüye Encümeni mazbatası var, fakat 
Adliye VekilS yok, 

MUSTAFA SAIBRİ EFENDİ (Siirt) — Müsaade 
buyurur musunuz? Adliye Vekâletiyle hiç alâkası yok
tur. 25a*en Adliye Encümeninden çıkmış geforiistıir. 

5. — MAZBATALAR (Devam) 

2. — İaşede matlûbu bulunan Amasyalı Şerifin 
istidası ve Arzuhal Encümeni mazbatası. 

JRJEİ'S — Amasyalı Şerif imzalı istidaya datr ts-
ıfcîda Encümeni mazbatası var, okunsun. (Mazbata 
okundu) •: 

Arzuhal 'Encümeni Mazbatası 

Amasya'da mukim muhacirinden Hacı Hasanza-
de Şerif İmzasiyle Meclisi Aliye takdim kılınıp bu der
kenar umuru Maliye Vekâletinden cevaben beyan 
olunan mütalaaya nazaran bu gibi Hazinede matlubu 
bulunan eşhasın hat, ve zaman Ücaibetiyle bizzorare 
ûtiym ittihaz kılınacak mukarrerata intizar eylemesi 
lazım geleceği anlaşılmış ve mütalaai mezkûre muva-
fıkı nef sel emir göıülllm'üş olmakla müstedrye tefhimi 
zımnında evrakın Heyeti umumiyeye arzından sonra 
'evrak kalemine tevdi buyurulması zımnında makamı 
riyasetpena'riiye takdim. 

İstida Encümeni 'Reisi 
iLûtfi 

ıRıEİS — Efendim, evrak kalemine gıkmesimi arzu 
buyuruyor musunuz? Ne istiyor {Antalyalım sesleri).. 
(Maliye Vekâletinin derkenarı tokundu) :• 

'İaşenin maliyeye ıdevrinden evvelki zamana alit ve 
bunun tediyesine ahvali hazıra dolaıyfsiyte imkân bu-
hınmanuş okluğundan bu kabil matlobat için afeiyen 
'ittihaz edilecek mukarrerata intizar edilmek zaruri 
bulunduğunun amyie iadeten takdim kılındı. 

12 Ağustos 1336 
.'Maliye VekıiIıİ 

.Ferit 
KÂTİP FEYYAZ ALİ BEY {Yozgat) — İaşenin 

'Maliyeye devrinden evvelki zamana aıit matlûbu var
mış, onu istiyor. Maliye Vekâleti ahiren verilecek ka
rara intizar etmek lazım gelir diyor, 

REİS — İstida Encümeninin mıazlbaıtasını kabüt 
buyuruyor musunuz? Kabul 'buyuranlar ellerini kal
dırsın... 

Efendim, mesele anlaşılamadı. Şu mazbatayı tekrar 
reye koyacağım. Kabul edenler lütfen' ellerini kaldır
sın.., Kabul olunmuştur. 

3. — Gümüşane Mebusu Hasan Fehmi Beyin, vi-
lâyat teşkilatında tadilat icrasına ve memurin kadro
larında ıslahat yapılmasına dair teklifi kanunisi {2/116 
mükerrer) 

RBİS — Efendim, Haısan Fehmi Beyin bk* taktiri 
var, onu okuyacağız. 

TEKLİFLER {Devam) 

MADDE l. 
verilmiştir. 

Müstakil livalara vilayet unvanı 

[MADDE 2. — İşbu kanunun neşrinden mukad
dem vilayet (merkezlerinde mevcut memurin kadroları 

{ her şulbei idariyece mahallin ihtiyaç ve kabiliyetine 
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göre azami birinci smıf müstakil livalara mahsus me
murin kadroları 'derecesine tenzil edilmiştir. 

MADDE 3. — 1,336 senesi (iptidasındaıı ibaren 
vilayet merkezlerinden irtibatı katolunarak müstakil
leri .idare edilen (gayrıimülhak sancaklar) vilayetlerin 
mü'&afc sancak bulundukları zamana alt memurin 
kadroları teşkilatı idariye kanunu tanzim edilinceye 
kadar Büyük Meclisin kararı olmadıkça tevsi edilme
yecektir. 

:MIADDE 4. — Vilayetler bes tsııuf olup, birinci sı
nıfa (10 Ö0Q), ikinci sınıfa (8 ÜQ0), üçüncü •sınıfa <7 0QQ), 
dördüncü sınıfa (6 000), beşinci sınıfa (5 ÛC© (kuruş 
maaş tahsis olunmuştur. 

Öşbu. derecelerin, vilayetlerin mevkii iktisadi ve 
idarisi ve nispeti nüfusuna göre tertibini muhtevi cet
vel sened haliye bütçesine raptedilecektir. 

MADDE 5. — İkinci ve üçüncü maddeler ahka
mı tamamen tatbik edilmek •şartsiyJe, vilayetlerde mev
cut müstahdeminden memuriyeti bihızum gönülsalıe-
fkı, mahallerinde en büyük mülkiye memurunun tah
tı riyasetimde Meclisi idarenin azayi tabiyesinden mü
teşekkil heyetten alınacak tmütalaaıya <gbre nihayet bir 
aya kadar o mermıriyetfor kadrodan tayyedilecektir. 

MADDE 6. — Düşman işgali altında bulunan ma
hallere ait bütçede mevzu maaşaıt ve masarifatı mu
kannene o mahallerin istirdadında işbu kanun İle ka-
vanirti saire ahkâmına tevfikan sarfolunmak üzere se-
nei haliye muvazenei umumiye kanunumun fusul ve 
mevadına göre kuşat edilen cetveli mahsusuna ithal 
edilecektir. 

•MıADDE 7. — tcra vekâleâerindeki hukuk nıü-
şavkltiklıeri lâğvedilerek vazifeleri Heyeti Vekile Riya
setine merbut bir müdür ile iki muavinden ve lüzu
mu kadar dava vekilinden mürekkep teşkil edilecek 
hukuk müşavirliğine devredilmiştir. Mukaddema He
yeti Umumiyeden müstaceliyet karariyfe tasviben 
Muvazenei Maliye Encümeni ile Heyeti Vekİleye teb
liğ edilen takrirdeki «satsat Muvazene Encümenince 
de kabul edilmiş ise de liyihai kanuniyenin bütçe ile 
beraber müzakere edilmesi nazariyesini serdatmekte 
olmasına ve halbuki bütçenin Heyeti Umumtyede 
tetkikine esas obnak, aynı zamanda işbu kanomun ta
yin eylediği ihududa göre Heyeti Vekilece de memu
rin kadroları ıslah edilmek için müstacelen kesfei ka-
nuntyet etmesi menafü memlekete daha muvafık gö
rüldüğünden fâyihaî kanunliyenin tabı ve tevzii 'ile 
Heyeti Umumiyede biinıüzafcere kabulünü arz ve teklif 
eylerim. 11 Teşrinievvel 1336 

Gumüşane Mebusu 
Hasan Fehmi 

'MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarki) — Efendim, 
usulü müzakereye dâir bir şey söyleyeceğim. 

•HASAN FEHMİ BEY <Gümüşane) — Efendim, 
Bu teklifi kanuni, bundan evvel, Heyeti Getilenizün 
müstaceliyet karariyle, prensip olarak kabul ve tasvip 
edilip Muvazenei MaHye Encümenine ve bir suretimi 
de Heyeti Vekileye irsal ettiğiniz teklifin aynîdir. Yal
nız o biri takrir şeklinde idi; bu, bîr teklifi kanuni 
şeklindedir. Aradaki fark bundan ibarettir. Muvaze
ne Encümeni bu tekMfİ tetkik ederken bendeniz de 
bulundum, noktai nazarımı izah etttim. Yalnız bir 
maddesinin tayyini tensip ettiler. Senedeniz de ona 
muvafakat ettim, 

Alıtı yüz kuruş maaşı olan memurine verilen bin 
sekiz yüz kuruş zamaimi fevkaladenin bîn kuruşa 
tenzilini teklif ediyordum, bu doğru değütdlr dediler, 
bendeniz o maddenin çıkmasına muvafakat ettim. 
Diğerleri tamamen o taktirdeki esastır. Yalnız ara
mızda bir faik kalıyor. Muvazene Encümeni diyor ki; 
umumî ibütçeyi Heyeti Umumiyeye takdim ettiğimiz 
zaman bunun da kanun olarak kabulünü teklif edece
ğiz. 

iBendeniz bu teklifi yapmalktan maksadımı, bütçe-
rtin tanzimine !esas oknak 'üzere bu, şekü katide ka
bul edilmelidir ki, Muvazene Encümeni tetkikatım 

bu esasa göre yapsın ve matlup olan tasarrufa* da 
temin edilmiş bulunsun. Yoksa esas itibariyle Muva
zene Encümeni Be, hattâ Meliye Vekili ule atanızda 
bir ihtilaf yoktur. Onlar da kabul ettiler. Yalnız bu
raya İki madde ilave edilmiştir. Bendeniz bu gün mü
zakere edilmesini söylemiyorum. 

.Heyeti Cetile muvafakat buyrurursa ruznameye 
alıp 'talbı ve tevzi edîlldjklten üç beş gün sonra müza
keresine geçeriz. LâyShai vermekten maksadım da bu
dur. Muvazene Encümeni ile aramızda da esas foa-
kımdan hiç bir rhtİlaf yoktur. Sonradan İlave edilen 
maddenin birisi, bütçenin sureti tertip ve tanzimine 
aittir. Bu gayet mühim Kir meseledir. Biliyorsunuz ki, 
maatteessüf, memleketimlizin mühim bir kısmı düş
manlarımızın yedi İşga'liodedir. Oralara ait bir çok 
maaşa t ve masarifat vardır. O vekâletün faslı mahsu
su dahilinde olarak verildiği için bir kere bütçe tam 
olarak heyeti celilenİzin tasdikine iktiran ettikten son
ra mesela, misal olarak söylüyorum, valiler veya maj-
müdürlerine ait olan maaşat ve masarifat hakkında 
ileride Ankara'ya. Konya'ya ve Sivas'a nakil muame
lesi yapmak kolaydır. 

Bendeniz diyorum ki; oraya ait maasat ve masa
rifat içm bir cetveli matısus kuşat olunsun, faslı mah-
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şuaları dahilinde olmak üzere o cetveli mahsusa it* 
hal «dilsin. O malhalliler istirdat edildiği zaman nakM 
ıtahsisat meselesini Heyeti Vekile yapmasın, fâve edi
len maddenin birisi budur. İkincisi; maJıumu âlliniz 
her vekâlette -bir hukuk müşaıvirîiği kadrosu vardır. 
iBugüo. hepsinde teşekkül etmemiştir. Fakaıt esas kad
rosunda vardır. Müdafaa! •MıtUıiye de teşekkül etmıis-
tir, Dahiliyede etmek üzeredir. ItotSsat da ya yaptı, 
•ya yapmak üzeredir; 'Maliye 'yapacaktır. 

©ütün vekâletlerde hukuk müşavirliği dairesi teş
kilinden ise, Heyeti Vekilıeye merbut bir hukuk müşa-
'VirTiği dairesi 'ihdas «dip, ıbiir hukuk, diğeri cezaya 
mahsus olmak üzere M muavin bulunup, vekâ
letlere ait okıt mesaiJun kıSmt Jhukufciterinıi ıtet-
ıfcik <ve beyanı mütalaa ederler. Bu, toem tasar
ruf noktat nazarından elzemdir, hem de temini 
hukuk moktai nazarından çok asim fayda temin 
•öder. Çünkü her vekâlette bulunan hukuk müşaviri, 
o vekilin veya o nazırın mensup ıgerdesidir. Adil ve 
hakkı belki vekâletin «menaifiirci düşünerek idare 
eder. Yoksa tmutlafc orada adaleti (düşünemez. Çünkü 
o vekâlete merbut <ve orada mansup bir memur
dur. Bu. itibarla hem tasarrufu 'temin etmdk. hetti de 
az çok ftesdrden beri kılmak için Ibir tek hukuk mü
şavirliği 'temin maksada kifayet eder ive bugünkü 
ihtiyacımıza 'kâfi gelir. Bendenizin heyeti celilenizden 
[istirhamım, (bunun ruznameye ithaliyle, 'tap VÎ tevzi 
•ve müzakeresidir. Müzakeresi esnasında, Heyeti Ve
kile alâkadar olduğu için, ter vekil bulunur, heyeti 
celÜeniizin hangi sekil ve kararına İktiran ederse 
•Muvazene! unahye encümeni de, 'bütçede onu takip 
eder. Temin edilecek tasarruf da şimdiden :kabul 
edilmiş, bütçe üzerinde itemin edilmiş olur. 

REFİK tBEY <Konya) — Atîdeki ruznameye it
hal ederiz. 

REİS — Efendim şimdi bunu nizamname mu
cibince lâyiha encümenine göndermek var, bir... İkin
ci şıkkı da, Hasan Fehmi 'Beyin teklifi veçhiyle, 
ruznameye geçirmek ve (tab ve tevzi etmek... 

'HASAN FEHMİ HEY (Gümüşane) — Efen
dim iki kelime söylemekliğîıme müsaade buyurur 
musunuz efendim? 'Bu teklifin malûmu âlileri Lâyi-
üa encümenine •gitmesinden maksat, şayanı müzakere 
midir? değil midir? ıBuna karar vermektir. -Halbu
ki hu takriri heyeti edileniz tasvîben Muvazene en
cümenine göndermiştir. O zevaün muvacehesinde 
bendenia; ide diyorum ki; Muvazenei maliye encümeni 
<bu esasatı tamamen kaibul etmiştir. Binaenaleyh (müs
taceliyet kararları da eski teklifte zaten kabul edilmiş
tir. 'Bu mesele heyeti calHerciztin malıdır. 

— 66 

VEHBÎ İBBY .(Karasi) — Usulü müzakere hak
kında söyleyeceğim. Verilen Kainattan anlaşriıyer 
iki bu, kanun şeküne ıgirecekSse bu sene bütçesine 
aitttir. Kabul ettiğimiz takdirde ıbir 'kanun olacak
tır. Vilâyata vereceğimiz «ekli programla vereceğiz. 
•Bütçe encümeni 'de bu esasatı kabul «ıtımişitir. ıBu esa-
satı ıBÜtçe encümenine havale edelim, Muvazsr.ei ma
liye encümeni de ıbu esasat dairesinde hazırlansın, 
lâzım gelen kısımları da bütçeye ilâve etsin, bunun 
hülflmü bir seneye münhasır kalır, memlekete de yeni' 
bir esas teşkil etmez ve bir emri vaki yapmış olma
yız. (Hayır sesleri). 

HASAN FEHMİ ©EY '(Gümıüşane) — Müsaade 
buyurursanız bir kelime ile cevap vereceğim. 'Kanu
nun üçüncü maddesinde deniliyor ki; teşkilâtı ida
riye kanuman tanzim edilinceye kadar Heyeti umu-
miyenin kararı alınmadıkça bu kanunun hududu 
haricinde teşkifâıt yapılmıyacalk'tır. Teşkilâtı idariye 
kanununu Dahiliye encümervi veya 'Maliye encümeni 
yann Heyeti celileye takdim ederse .maaşşukıran bu 
'kanunu da yırtar atarız. 

VEHBÎ !BEY !(Karai9İ) — Zaten Bütçe kanunu 
da hu gibi mevadı :Miva edecektir. 

•Dr. SOAD (BEY (Kastamonu) — Bu ayrı hır ka
nundur. 

R'EÎS — Bir takrir var okunsun. 

•Riyaseti Celileye 
Gümüşane -mebusu Hasan -Fehmi Beyin teşkilâtı 

İdariyye kanun lâyihasının müstaceliyet kararıyla ruz-
namei m'üzakerata ithalini teklif eylerim. 

Karahisarı Sjafcip 
Nebil 

{Muvafık muvafık sadaları). 
R'BtS — Kastamonu mebusu Dr. Suad Beyin 

'takriri var. 

'Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir, ruznameye ithal ile 'ta© ve 

tevziini teklif eylerim. 
Kastamonu 'Mebusu 

•Dr. Suad 

'REİS — $u takriri kabul touymrari'tai' ellerini 
kaldırsınlar, kabul edilmedi. 

'Efendim, hangi günkü ruznalmeye ithal edelim? 
<Cumartesi, pazartesi sesleri). 

'Pazartesiye kaibul buyuruyor musunuz? <Kabul 
sadaları). Kaibul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ka
bul edildi 
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5. — MAZBATALAR (Devam) 

3. — Şûrayı devlet •teşkilâtının mevcut olma
masından dolayı evrakının tetkik olunamadtğtna ve 
hakkında Meclisçe bir karar ittihazına dair Sorgun 
nahiyesi esbak müdiri Halil Recai imzalı istida ve 
arzuhal encümeni mazbatası. 

REtS — Efend'im Sorgun nahiyesi müdüri Ha
lil imzalı .istidaya dair İstida encümeni mazbatası 
var. 

Şûrayi devletin teşekkül etmesinden dolayı bu 
kabilden olan bir takım evrakın muameleleri ıtaahhur 
etmekte ve ıbu hal bilhassa mevkuf bulunanların 
•temadiİ mevkufiyet <ve mağduriyetlerine sebebiyet 
vermektedir. Şûrayi mezkûrun ıteşekkülüne kadar mu-
tıakemat 'kısmına (taallûk eden evrakı tetkik ve bu 
fbatoda bir karar ittihaz eylemek üzere M-eclİsde mu-
ıtalhassas âızadan mürekkep bir 'komisyon teşkiline ve 
ıriüzakere edilmek üzere Heyeti umumiyeye arzına 
karar verildi. 

ihtida En. R. 
Hayri 

Aza 
Hamdİ 

Na. 

Âza 
Ulvi 

•M. M. Na. 
Canik 

Mamdi 
Âza 

Süleyman 

'HAMıDİ (DEY (Canik) — Müsaade buyurun 
»izahat vereyim. 

REİS — İstida encümeni namına izahat verecek
ler. 

MAMDİ 'BEY (Canik) — Efendim bu Sorgun 
nafaiyesi müdürü tahtı muhakemeye alınmış, Mec
lis İdare encümenine bunun evrakı verilmiş, tetkik 
olunmuş, Şûrayi devlete havalesi »tahtı karara alın
mış, fakat Şûrayi devlet müteşekkil olmadığı İçin 
•işi yüzüstü (kalmış, şimdiye kadar bir memuriyet de 
istihsal edememiş. (Mağduriyetinden bahsediyor. Bir 
memuriyet »istihsal edebilmek için bir karar ittihaz 
edilmesi lazımdır. Halbuki bugün Şûrayi devlet •te
şekkül etmemiştir ve teşekkül etmesi zamana müte
vakkıftır. Bunu tetkik ettik, İstida encümeni. Memu
rin mafaafcema/tına ait bir çok evraktn burada top
lanmış ve yığılmış olduğunu, anladı ve bu kabil me
murinden mevkuf olanlar da vardır. Bunların devamı 
mevkifüyetine meydan verilmemek üzere, Meclisi 
âlice mütahassıs azadan bir heyet teşekkül etsin, bu 
kabil evrakı tetkik etsin diye bir karar ittihaz etti 

ve bu kararı heyeti aliyyenıize arz ediyor. (/Muvafık 
sadaları). 

MEHMET ŞÜKRÜ (BEY {Karamsarı 'Sahip) — 
Memurun mühakematı hakkında usule tevfikan gerek 
buralarda gerek kazalardan verilen evrak mafevk 
meclis idaresinde ite t kik edilirdi. Doğrudan doğruya 
müstafcillen idare edilen livalarla vilâyetlerden ıveri-
len 'kararlar da, isbinafen Şûrayi devlette tetkik edi
lirdi. Bu gibi mesaile taallûk eden memurin evrakı
nın Şûrayi devlete •sevk edilmesi icabeder, 

Evrakı Şûrayi devlete sevk edilmesi lâzımıgelen 
memurin bugün mağdur (bir halde kalıyor. Mesela 
müstakil livalarca, vilayetüerce meni muhakeme kal 
rarı verilmiş, meni muhakeme karan olduğu halde 
vali, yahut müstakil mutasarrıf itiraz etmiş, Şûrayi 
devlete gitmiş veya Şûrayi devlete seVkedilecek, 
Halbuki Şûrayi devlet yok, evrak göyle kalıyor ve 
ihtimali ki, verilen meni muhakeme kararı doğrudur, 
o adamın temdidi mağduriyeti bittabi (tecviz edilemez. 
Meclisi alîye bir Şûrayi devlet teşkili hakkında 
bir lâyiha gelmişti ve sonra Dahiliye vekâleti bunu 
aldı, henüz birşey gelinmedi. (Bendeniz Şûrayi dev
let teşkiline taraftar değilim. »Babıâlİnİn ihyasına 
hiç bir vakit razı değilim. O vakit de bir teklifi ka. 
nunide bulunmuştum. Teklifi kanunideki esas, Da-
'htliye vekâletince Şûrayi devlet teşkilinde nazarı 
it ibare nazarı dikkatte alınmak üzere gitmişti. Maat
teessüf, üç, dört ay olduğu halde ne bir teklif geldi, 
ne de nazarı dikkate alındı, orada uyumaktadır. 
Bütün memurini mülkiyenin tahtı muhakemeye alın
maları hususunu veya evrakındı tetkikini sağlam 
bir esasa raptetmek için 'kanunda tadilât lâzımdır. 
Esasen memurini ımülkiye Usulü muiıakematı hak
kındaki kanunun beşinci maddesinde diyor ki, âmir
leri tarafından yapılacak tefckikat lüzumu muhake
meyi mübeyyin fezlekesîyle meclisi İdarelere verilir. 
Mec)isi İdarelerce veritecek karar üzerine itiraz edi
lir, filân... 'Mademki bir memur hakkında dairei 
aidesi, mensup olduvu nazaret, tahkikat yapmava 
lüzum börüyar ve tahkikat yapılmasına ve o memu
run tahtı mu hakemeye aSıramasına veyahut hak
kında lüzumu muhakeme kararı verilmesine dair 
delâil elde ediliyor, cürmü sübut buluyor, msclisi 
idareye geliyor, meclisi idarenin vazifesi, lüzumu 
muhakeme kararına rapdıetmekten ibaret kalır, 'rapte
dildikten sonra evrak doğrudan doğruya fezleke
sîyle, cüniha veya cinayetle lüzumu muhakemesine 
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dair âmirinin yapmış olduğu tahkikat ve esbabı 
mucibe ile Adliyeye, müddeiumumiye verilip lü
zumu muhakemeye karar vermekle, yahut alt oldu
ğu mahkemeye göndermekle bu memurin meselesi 
«kökünden daha esaslı (bir surette 'halledilmiş olur. 
Zaten hakkı 'kaza tecezzi etmez diyerek Şûrayi devlet 
mehakİmİ lağvedilmişti. Bundan sonra memurini 
mülkiyenin de muhakematı adliyeye verilmişti, eî-
yevm de Adliye bakıyor, yalnız memurların ikide bir 
<müstawtik huzurunda bulunması haysiyetlerini ih
lâl edeceği esbabı mucibesi gösterilmiştir. Bu nok-
ta 'teemmül edilerek, bunlar hakkında doğrudan doğ
ruya Adliyece muhakeme yapılmı-yarak, mensup ol
dukları âmirleri veya nazaretler tarafından tahkikat 
yapıldıktan -ve cürmü subut bulduktan sonra Adliyece 
muhakemeleri görülsün. Bu dediğim tarzda olursa, 
bu esbabı mucibe tamamen muhafatza edilmiş 
olur. Adlîye müddeiumumisi, suiistimal&tı haber 
alman bir memur hakkında doğrudan doğruya îafrı-
kikat yapamıyacak, memurin mensup olduğu neza
ret veya âmiri tahkikat yapacak ve tahkikatta onun 
tahtı muhakemeye alınmasını icabettirecek delâil 
izhar ederse, lüzumu muhakemesine dair bir fez
leke île meclisi 'idareye sevkedeceğine, doğrudan doğ
ruya mahkemeye vermek, meseleyi daha esaslı bîr 
surette halletmek demektir. 

Ve bu meselede, lüzumu muhakeme kararı fez-
letoesiyle beraber gelen evrakı, müddeiumumi, Ad
liyede olduğu gibi, tetkik eder ve tetkikatta, eğer 
onun cürmürtiin cinayet okluğu kanaatinde bulunursa 
evrakı ımüstantıka tevdi eder ve m'üsSantıklıkça lü
zumu muhakeme kararına raptettirir. Eğer cinayet 
olmadığına kani olursa, iddianame İle evrakı mah
kemeye sevkeder. Zaten meclisi idarenin karan da 
bundan ibarettir. Arada bir fark yoktur. Bunu 
esaslı bir surette halletmek için esbabı mucibe maz
batasında gösterilen şeyleri aidiyeti cihetiyle Adliyeye 
raptediniz. Memurin muhakematma ait olarak Şû
rayı devlet lüzumu 'fikri (halledilmiş olur. Şimdi 
ikinci bir mesele kalır, Şûrayi devletin teşkili hak
kında... Oda, meclisi idarelerin verdiği kararın İs
tinafı nerede t̂etkik -edilecek? Demin lefiki muhtere
mimiz Hasan 'Beyefendinin teklifi kanunilerinde bir 
hukuk müşavirlik 'dairesi tepkiliyle iki de muavin 
verilmesi vardır. İşte bu gibi mesail, vilâyetlerden 
İstinaf edilen mesail, o hukuk müşavirliği dairesinde 
tetkik ettirilir. Zaten 'bir müşavirin iki de muavini 
bulunacaktır. 

İşte bu kanunu çıkarmakla o mesele de halledil
miş olur. Zaten böyle bir teklifi kanuni mevcuttu, 
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'bendeniz vermiştim, DahüSyede kasünustur. Bendeniz 
Meclisi âlinize tekrar yine bir lâyfihal kanuniye talk-
•dir.ı -ederim. Bunu Heyeti âl'iyenıiz kabul edecek ohır-
'sa mase'Ie esaslı bir surette hallediîmiş olur. Yal
nız tsfiıda Encümeninin şu telkKtfi, tefâSi mağduri
yet noktasından mühimidir. Hiç dîmazsa bu adamla
rın evrakını, bu daire teşekkül edinceye kadar ve 
bunlar hakkında bir esas kabul edilinceye kadar, 
Meclisin içinden bu işlere vukufu olanlar tetkik et
sin, meni muhakemesi doğrumu değimi tetkik edi
lerek bir karar verilisin, temedii magjdurîyetıine mey
dan venömesin. Fakat bu yine tedabiri muvakkaJteden 
olabilir, Yoksa esaslı olmaz ve Meclisin bu gibi şey-
•torle işitfigal de muvafık görülmez zannederim. 

SÜUEYMAN SIRRI BEY (Yozgait) — Malûmu 
âliniz, bir memurun vazifesinden mütevellit cürmlü ve
yahut vezaifim ifa sırasında İka edilen ceramln tahki-
!ki evvelemirde merciine aittör. Şükrü Bey biraderimiz, 
merciinin, mafevkinin yajpmış olduğu evrakı taîMki-
yeyi, roecatfei idare âzayî tabüyesirtîn tçtümajihdan hâ
sıl olan encümende tdtlkiikÜndetn evvel, doğrudan doğ
ruya müddeiumumiye verilsin, oraca tetkik ediılsm, 
n'elSfce itibariyle Adliyede muhakeme edilecek'tir, tah
kikatı İptidaiyesi de, mahkemesi de AdSîyede yapıt
sın diyor. Malumu âtiniz. Adliye memurini, kanunu 
hanfiyen tatbik eder. Muamelâtı idarryede bazı hal
ter vardır ki, zahiren mücrim addediiten bir zat ve bir 
memur, halkîkaMe masumdur. Bunun takdiri ancak 
mafevk memurinden mürekkep bir heyetin mücrim 
aiddedrfen fakat hakikatte masum ofan bir mamurun 
haikflartdakt tahkikatı, merciiriin gayriye vermek, mu
vafık değildir. 

Arkadaşımızın tekMne gelince; mademki bu za
tın bugün Şûrayi devlet mevcut bulunmamaKriyle mağ
duriyetti temadi ediyor ve istidasının teivdii için bir 
mercii yoktur, şuabalt veya encümenlerden b'irer zat 
«etnik edilerek teşekkül edecek btetyem bu evraik tdt-
k;Jk olunarak buna biran evvel hitam vermek ve mu
maileyhin mağduniyefrİ'nü telâfi eklmtik muvalfikftır. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (fUnhhan Sahip) — 
Efen'dim bîr noktaya cevap vereceğim. Bendeniz de-
madîm ki, âmiri tarafından tetftoîk edilmeden verilisin. 
Zaten bu kabil evrak âmMar* tarafından1 yapılacak tah-' 
'kfkat ile anlaşabilir. Oösterifen Füzulm üzerine bir 
mülkiye müfettişi bir idare mamuru hakkında tahki
kat yapıyor ve diyor ki; bu adaimuı cürmü var, ha
reketi şuna tevafuk eder, bunun muhakemesi azim
dir dedikten sonra, o vaktt idare memuru, onun. cür-
münün idare kısmı ile alâkadar ahıp olmadığım, ya
ni cürmü olup olmadığını takdir eder. 
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NAFİZ BEY (Canjfc) — Efendim malûmu âliniz, 
memurini mülkiyenin muhakematı hattında bir kanun 
vardır. Bu kamımın beşSnci maddesi ve bazı mevad-
dı, memurin muhakematı... 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Ortada 
memurin muhakematı kanunu tadil edilsin diye bir şey 
yokîtuT, 

NfAFtZ BEY (Devamla) — Bugün buna lüzum 
vardır, yoktur o belli değildir. Fakat Şûrayı Devlet 
•mevcut olmadığından bu gibi evraka merci tâyini lâ-
zınidır. Binaenaleyh Şûrayı Devlerin ademî teslisini 
Meclte nazarı dikkate afır ve kabul eder zannederim. 
İikfinci bîr cihet kalır ki oda; Melmurini mülkiye ni
zamnamesinin ttvevadı mafefeusaShnKn tadili 'için bir en
etmen te^kil'i meselesidir. Bendenize kalırsa bunu Ad
lîye ve Dahiliye Encümenlerine haıvalle edelim. Orada 
•bu "kanunun mevaddt mahsuSası tadil edrffir ve tahtı 
muhakemede bukınan memurin evrakına bir mercii 
tetkik tayin edilir. Yoksa bu istida üzerine burada 
müzakere edilecek bir mesele katmaz. Memurini mül
kiye rmamnamesi zamana ve İcaba ve teşkilâtı hazı-
raya göre Dahiliye ve Adlîye Encümenlerince tadıl 
edilerek bir mazbata ile Meçrisi âliye arz edilir, Mec
lisi âlide onun üzerine münakaşa cereyan edebilir. 
Yoksa ortaüa bir şey yok iken vükubırian şu istida 
ile ne Şûrayı Devlet teşkil edilebilir, ne de bîr mercii 
i'tiraz ve t-öfk'üfc tesis efdnîefbffir. Bendeniz nazaran şu 
'îki encümene, Adüîye, Dahiye Encümenlerine havate 
elitsin. Orada bir lâyiha tanzim oturtsun, bunu tseklîf 
öderim. 

Dr. SUAT BEY (Kastamonu) — Efendim, kısa 
bir maruzatta bulunmak İsterim. Malûmu afimiz, İs
tanbul'da bîr Meclisi âlü sıhhi vardı. Mtilhakatten ora
ya birtakım evrak getirdi. Meselâ filân kîmse filân 
zati yaralamış, yarası halkıknılda ihifcrlâf hâsıl olmuş, 
oraya gönderilirdi. Fİtân eczacı ınüdtahzaratt yapmak 
İtfter, oraya gönderi'irdi. Tabii bu teşkilat buraya, 
Arikaratya geîmedi, bu gibi vezarf ipin Sıhhiye Vekâ
leti güzel bir tedbir yaptı. Burada Sıhliİye Encümenin
den ve vilâyet sıhhiye m'üdüriyle hastane sertabibim-
den mürekkep bir encümen teşKH etti. Bu encümen 
şimdi îsttanlburdaki Mecİtei âlFi sıhhSnün vezaifM mün-
tazalman görrnefctedir. Haftada bir iki defa içiima edi
yor, muameHât muntazaman çıkıyor. Şimdi bu me
murin muhakematı dolayısıyla bir mercie pek çok 
îhtfiyaç vardır. Bir çok memurin muhakema'tı var, 
bu memurlar itiraz ediyorlar, mağduriyetlerinden 
bahsediyorlar, evraklarını tetkik edecek bir merci yok
tur. Eğer arzu buyuruhjrsa Dahiliye Encümenaıriden, 

Adliye Encümeninden seçilecek, bu islerden altla
yan dört kişiye Dalhiiliye Vekâletinden bir İki Mşi zam
medilsin, attı kişilik bir heyet teşekkül etsin, Encü
meni şûra rtamfyle, arkadaşımızın buyurdukları ta
dilât yapılıncaya kadar, bu isteri cevapsız bırakma
sınlar. 

ŞEVKİ BEY (İçel) — Efendim, Şûrayı Devlet 
-teşkilâtı arkadaşların da söytediği gübi istanbul teş-
Kflâhnı tamamen Anadolu'ya getirtmek gibi bir haldir. 
'Binaenaleyh, bir takrir de bendeniz verdim. Büyük 
Millet Meclisi madem ki, burada rmfetemirren hali 
'imikaddadır. Her şubeden nrVüntahap üçer azadan mü
rekkep bir heyet teşekkül ederek o heyet. Şûrayı Dev
let vezatfini ifa edecek olursa, 'hem memurin muha
kematı sürüncemede kalmaz, yüzlerce mâsuminin ev
rakı netice pezir olur, hem bir çok mağdurinin terfi
hi imkân bulunmuş olur. 

REFİK BEY (Konya) — Bu memuriyettir, me-
bushık içtima edemezj 

ŞEVKİ BEY (İçel) — Memuriyet değil, encümen... 

FAİK BEY (Cebelibereket) — Memurinden tah
tı muhakemeye a.tıntpta evrakı Şûrayı Devlete hava
le edilenlerin. Şûrayı Devfe'tö müteşekkil olmadığından 
dolayı, isterimin teehhür ettiği hepiniein malûmu
dur. Bu da bir çok kimselerin mağduriyetini mucip 
dîduğundan bu hafin idamesi de caliz deglMr. Bu güin 
msvzuibah'l's o?an mesele, mercii ne suretle yapmak ve 
nerede yapmak maselesidir. Bu gün encümen de za
ten lâyihasında bunu teklif ediyor, Encümenun Şûrayı 
Devlet sefciinde HiMimftte merbut bir heyet olma
sı mı, yoksa Meclisten ayrılmış azadan mürekkep bir 
•hîyet mi olması meselesi münakaşa edinecektir. Ben-
tfeıvzee Meclisin haiz olduğu salâhiyeti îcraiyeyi her 
vesile ite istimal etmesi doğru bir şey değildir. îcra 
irinde bulunanlar daha çok itiraz ve tarize maruz ka
lıyorlar. 

Halbuki Meclis bundan mümkün olduğu kadajr ken-
dini sıyunet etmelidir. Onun için bendenize kalırsa, 
HT kv-'meti deraılhde ettiği bu vazifeyi yapmaya sevke-
delim ve eğer istetrserriz buna, Meclis haricinde nasıl 
b:.r şekil verilmesi lâzımgeldliğini bizde encümenümliz-
dc tetkik edelim. Fakat her hailde 'bendenizin fikrimce 
-encümenin, Meclis haricinde Hükümete merbut bir 
müessese olması daha mıivafıktır. Buna itiraz eden 
bazı airkadıaşterimiz diyorlar ki : Şûrayı Devleti bu
rada tesîs etmek, Babâliyi iburaVa nakletmek demek
tir. Biz bunu Şûr&yi Devlet vesaire nakliyle burada 
tcîîs edecek değiliz. Biz evrakı muallak katan ve is
teri yürLıneyen bazı memurların hakkını Banin et-
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mek üzere bir heyet tebcil edeceğiz. Ve buna İhtiyaç 
•vaııdır. Adı ne Merse ofisim... Ya Meclistin- içinde ve
ya dışm-da... Bendtinizce Meetis, mümkün olduğu ka
tlar salâhiyeti icraiyesiM az laıdbSk öCmeldir. Tâkİ iti
raza maruz kalmasın ve daha yüksek gönülsün. Tak
dir Heyeti Celileye aıiriir. 

•VE'HıBt BEY (Kafesi) — Efendim; bir kanun ve
yahut iblöyle bir mesele müzakere edilirken 'biz de dia-
:ha zl'yade hâkim olan fikir, öyle zannediyorum ki, 
vaziyeti hazıra ölüyor. Yani mevcut teşkilatımız, mev
cut ka'vaniniimiz bize icrayi nüfuz ediyor. Memleketi 
korumak istediğiniz şekilde düşünmek ÎSzıtnfeelirse; 
şu mevzuubaJhis olan mesele yainrz bu günün mesele-
sîd:İr .Yarın için ne olacağını hiç birininiz tâyin ve tes
pit etmedik. Şûrayi Devfetm iki vazifesi vardır. BM 
tefsiri kavanin, diğeri memurkı muha'kema*! işte esas 
•burfur. Tefsiri kavamîn hakkını biz Meclis almışızdır. 
Zaten evvelki şekli de (Millet Meclisi, Meclisi Mebü-
san)' muvafık görmedi ve onu nakzetti. Bu baptaki 
muaid'c'el madde Heyeti Ayanda kaldı. Memurin mu-
hak'; m atına s'Jt olan kısmı; 'bu gün mevzubahis olan 
kısımdır. Bunu halletmek lâzımdır. Şûrayi Devlet teş
kil efınîflc muvafık değildir. Işittİğitttize nazaran me
murin muhakemaitıma ait altı yüz :fcâğıt vatıdır. Diyor
lardı, Altıyüz değil, altmış olsun, altı olsun, bugünkü 
gudde aStı aldanım, bilâbeyyin'e, yani bugünikiü günde bi-
'JâÖtîbıit, maunun, mücıiftn mevkiinde durması doğru1 

değiMir. Ya mahkûm olmamdır, ya tebriyeS zümmett et-
mıeîid.ir. Bunun için Şûrayi Devlet taşıteiltoe veya Meclî
si bu işe karıştırmaya bertdettizce lüzum yokttur. Bîr 
mamuru hangi makam veya vekâlet tayin ederse onun 
cezasını, cürmümi takdir edecek yine o makamdır. 
Her vdc'âfetm bir encümeni, intihabı memurin heyeti 
vardır. Bu macîdie bu heyetlere ştmdlitfk tevdi edilebi
lir. Bteenatoyfl bu, her vekâletin encümeni intiha
bına verilir, tetelbbü edilir ve hem de onlar bu işi da
ha İyi görürler. Bendeniz bunu teklif ederim. 

NAF?Z BEY (Cantk) — Elfeo'dim, humarın han
gisi doğru ise tayin etmek üzere bir encümene vere
lim. 

REİS — Müasade buyurun. Bu hususa dair tak
rirler var. Söz söyleyecek kalmadı. 

'Makamı Riyaseti Cetffleye 
Büyük M'illet Meclisi müsttemfeıen hafi inikadldia 

bulunacağı cihetle Şûrayi Devlet feskm ise mali pek 
biiyük fedakârlığa mıüh'taç c-rduğundan âtidfeki roe-
vadldı teklifi kanuni • olarak Heyeti Unuımiyeye arz 
eylerim. 

<îcet Mebusu 
ŞeVklf 
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MADDE 1. — Büyük Millet Meclisli ımistemirren 
b.a;li inikadda bııfanduğundan ahvali hâzıra zail olun
caya. kadar her şubeden, üç zaitten mürekkep bur heydt-
îo Şûrayi Devlet vazifestoin ilfasr, 

MADDE 2. — tştıu kanunun icrasına Büyük Mil
let Meclisi memurdur. 

MADDE 3. — işbu :kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

REFİK BEY <Kjonya.) — Kalbul eneğimiz esasa 
m ün afidir. 

Makamı Riyaseti Gelileye 
Bugün Şûrayi Devlet teşkilâtı mevcut olmadığın -

dan tahtı muhakemede bulunan bir çok memurinin 
isteri süı'üne:mede kalarak mağduriyetlerine meyeta 
verildiğinden ^M^murıni mülkiyenin muihakematı) 
hakkındaki kanunun hatve zamana nazaran tadili için 
keyfiyetin Adiîye ve Dalhrlîye Encümenlerine tevdüni 
•iıeMlf eyhaidLlm. 

Oanik 
Ahmet Nafiz 

(Muvafık sadaları.) 

Riyaseti Cetileye 
Memurin mırtıakematma merci olmak üzere Da

hiliye ve Adlîye Encümenlerinden ikişer zat ile Da-
hiliy; ve Adlîye Vekâletlerinden birer zattan (Encü
meni şûra) namiyle 'bir encümen teşkil edilmesi hu
lusunun tasvibini teklif eylerim. 

Kastamonu Mebusu 
Dr. Suat 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Gelilesıine 
Mesele tavazzuh etmiştir. Vukdbulan talep nahiye 

müdürü hakkındaki kararın Şûrayi Devletçe tetkikin
den ibaret olup Meclisin henüz Şûrayı Devlet töskİ-
fâtı olmadığından münasip görülecek encümenlerde 
tetkikîyfe Şûrayi Devlet maıkaimına kaim olarak Mec
lisçe karara raptı lazım geleceğinden ve müzakere kâ
fi görüldüğünden kifayetimin reye vazını teklif eyle
rim. 

'Denizli Mebusu 
Yusuf 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cetrlesine 
Mutasarrıflar, kaymakamlar ve ana teibean ce-

rami müşterekede madun memurlar hakkında livatar-
ca dereceıi ipödaîyelsnde rrVüldtehaz lüzum ve meni mu-
ıhafceme kararîarınıMi Jtimz olunsun olunms&ın sair 
nutimiTrtara müteallik fcaıvaidi meriyeden is-
tisnaen derecei saniyede tetkükü sajlâmyeti Şûrayi Dev
let katran mucibince resen Şûrayi Devlete ait İse de 
bu tarzı muamele 'işten el çektirilen bîr çok kaymakam 
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ve memurlar hakkındaki evrakın uzun müddet sürün
cemede katarak memurinin mağduriyetini mtfstelzrm 
görülüyor, bu -kabü evrakın te'tkikl içki doğrudan doğ
ruya encümeni vilâyete tevdiini teklif eylerim. 

Ergani Meşbusu 
Sırrı 

Riyaseti Celfleye 
Memurin muhakematmda Şûrayı Devlete ait ve-

zaîfin her vekâletin intithabı memurin encümeni ta
rafından ifası hususunda bir rrraddei kanuniye kaleme 
alınmak üzere Dahiliye Encümenlİne tevdiini teklif ey
lerim. 

Karesi Mebusu 
-Melhmet Vebbi 

REfS — Efendilin, şimdi takrinieri birer, birer re
ye koyacağım. 

(içel Mebusu Şevki Beyin takriri tekrar okundu.) 
RBtS — Kalbul edenler ellerini kaldırsın. Kabul 

olunmadı. 

MUSTAFA BEY (Karalbisarı Şarki) — Efendim, 
Nafiz Bsyîe, Vtbbi Beyin takrirleri İkisi de bîr meal
dedir. îkistm birlikte reye koyunuz. Bu daitıa muvafık 
olur zannedîiıim. 

REİS — Efendim, takrirteni ayrı ayrı «ye kay-
maya mecburum. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Efendim, takririm var 
ok unsun. 

Riyaseti Celileye 
Şûrayl Devlet teşkili balkkında, bir suret takarrür 

edinceye kadar bu gibi mevaddm Temyiz istida daire
sine havalesini teklif ederim. 

Aydın 
Talisin 

REİS — Kabul etfenter ellerini kaJdınsın, Kabul 
olunmadı. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Bu da memurinin haya
tına taalluk eder, âtide takarrür edecek'tir. Evvelâ 
programı çıkaralım. 

'{Catvk Mebusu Nafiz Beyin takriri tekrar okun
du.) 

R6İS — Bu takriri kabıri buyuruyor musunuz? 
Kabili edenler lütfen etlerini kaldırsın. 

TUNALI HıLMÎ BfEY (Babı) — Efendim müs-
tacc!ıiyi£l!: teklif ediyorum. (Ekseriyet yok. Akismi reye 
koyun sesleri.) 
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REİS — Efeniim, ekseriyetle nazarı itİbare alın
mıştır. 

(Karesi Mebusu Vehbi Beyin takriri tekrar okun
du.) Buyuruyor musunuz? (Kabul sadaJarı, gürüîtüler.) 

REfe — Kabul. 
RA'GIP BEY (Kütahya) — Reyi işarı teklif bu

yurun. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) _ Nafiz Beyin tak
ririni kabulüüssütesa.s teşkil etmiş olduğundan değer
leri takatiyle reddedifmis demekttir. 

REİS — Efendini, anlaşılamadı. Takriri bir daha 
okuyalım. 

(VeHbi Beyin takriri tekrar oküridu.) 
REİS — Bu takriri kalbul edenler lütfen ellerini 

kaldırsın, nazarı itibare alındı. 
MUSTAFA BEY (Karahisarı Şarki) — Deminki 

takrir ne oldu? 
REİS — İkisi birleşfr. 

Riyaseti Celileye 
Nafiz Beyin takririnin müstaceliyetle neticelendi-

rilme^ni teklif ederim. 
Bolu Mebusu 
Tu nalı Hümi 

REİS — Müstaceliyet kararını kabul ediyor musu
nuz? Kabul otenmadı. 

'(jKastaıiK'onu Mdbusu Doktor Suat Beyin takriri 
'tekrar okundu.) 

REİS — Kabul edenler etterini kaldırsın. Kabul 
edilmedi. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahüsan Sahip) — 
Âzların memurin isterine karışması doğru değiHdir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Vehbi 
Beyin takriri üzerine mesele haHotunmuştur, Tekrar 
diğer tdkrirîerİ reye koymak lâzım değil 

REİS — Sonra beriim takririm ne :rçin reye fcon-
ma'dı dersiniz. 

(Ergani Mebusu Sırrı Beyin takriri tekrar okun
du.) 

R'EİS — Kabul edenler elterlrai ka;Mırsın. Kabul 
olunmadı. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Mütebaki takrirleri 
birden reye koyunuz. 

REİS — Efendim, müsaade buyurun, tstiida En-
cihnemnin maıbatasınida esasen bir encümen teşkîli ile 
bu lîîere bakılsın deniliyordu. Kalbul edilen tafcrirter 
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aynı mealdedir. Şu naMe {Bir rrteaSde değil sefclerİ.) 
Rica ederim Beyefendiler, aynı mealdedir. 

TUN ALİ HİLMÎ BEY (Bolu) — Nafiz Beykı 
takriri büsbütün başka mealdedir efertelim. 

REÎS — Ona encümen balkacateır. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (KarafoisaTi Sahip) — 
l'k&i nazarı dikkate alfrtdı. Hangi» daha muvafık ise 
Da'hiliye ve Adlîye Erodümerderi onu yapacaktır, ya 
fcanunu tadil edecek yahut nezaretlerin memurin etı-
oümenine tevdi edecektir. Yani mazbatayı encümeni 
mömurine tevdi edecektir. 

6. — İSTİZAHLAR 

/. — Kayseri Mebusu Sabit Beym, Zafer ticaret
hanesi sahibi Yusuf Ziya Beyin hanesinin abluka edil
mesi esbabına dair Dahtİiye Vekâletinden olan suali
nin istizaha kalbi 

Büyük MSltet MecM Riyaseti CeHesfrıe 

iMahı hafin dokuzuncu cumartesi celsestade Za
fer ücareflıanss'i saihübi Yusuf Ziya Beyin polisler ta
rafından duçarı hakaret olduğu esbabının Dahiliye 
Vetkâfeti OeÜtesrnden sualini mutazaimının takkKm et
tiğim takrir Heyeti âflÜyeleri 'kararıyle vdkâWi müşa-
r'ümtteybaya teğeti kılındığı halde eîyevm cevaıp ita. 

edJlmeJiğ aniden keyfiyetin istizahım teöif eylerim efen
dim. 

Kayseri Mebusu 
Sabit 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Şataa taal
lûk eder, bir mahkemeye müracaat etsin. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Bu suale 
cevap verîfmtisi flein gün tayin buyurufldu mu? 

KÂTtP FEYYAZ BEY — Edildi. Pazartesi gü
nü. (Hafltlkı var sesleri.) 

REİS — Efendini, şimdi tahriratı tekit dûHdk 
var bir, isfeatı Ualkrirt'mi kabul eftmek var iki. IbÜzalıı 
kaimi ekienHer elfer-M ka'td irsin. Kalbut ohiMmatdı. Suaıl 
[takririni teki* edelim; 

4. — TAKSURUER 

2. — Karahisorı Şafki Mebusu Memduh Beyle 
rüfekasımn hcdkçıltk programı {Teşkilâtı Esasiye Ka
nunu Lâyihası) îetkikdtrmn ne derece HerİevMgirtm En
cümence izah olunmasına dair takriri. 

'Riyasetti Celileye 

Encümeni mahsusça müzakere ve esaBatı tespit edil
mek üzere bulunan haîkçrhk programının biran evVel 
Wîtama erdiriteretk Heyeti U'mum'fyemizs tevdii lâ
zımdır. Şimdiye kadar encümeni mahsuSunca ne ya-
pıMığfam biflinmesi icabeder. Birtakım tâli *e$Wât 
yapılmakta olmasıtna göre mezkûr programın ıwüs> 
•taceteıt 'te'tkifc ve ikmali nVünatsûptir, Bu husufta, encü
meni mezkûr tarafMidan izahat itasını tdkffif ederiz. 

Larahisan Şarki 
Memduh 

Ertuğrul 
Mustafa Kemal 

Kütahya 
•Seyfi 

•Ertuğrul 
Hatfl 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisarı Sahip) — 
O enoütiîsnıde bertdenfe de bufunduğotridan atficaldlaş-
ların izahat istemeye haüdcı vardır. Benldentiz de ita 
edeceğim. Encümen, Heyeti âliyeniaden irttâhap edildi

ği güridenbart bu vazifeye muntazaman devam etmiş
tir ve devanı etmu^tedir. Encümen, HüSüülmetSın teklif 
ettsniiış öSduğu programı esas itibariyle kâfi görmeye
rek Meclisin. malı olacak ve Meclfein prografrra ola-
caık surette program tanzim eftırreyi #k oefeesftıide tah
tı karara al':Iı ve Hükümettin verdiği o projeyi teıtMc 
•ellEi ve tfllkîfcaıt*nıt baltan nihayete kadar hftaima erdiiır-
nsgfir. Fakat diğer mezaıretlere. diğer şuahatı idareye 
taallûk eden mesaflj de tsfepilt etnveık üzeredir. Hülküi1-
mpîin telkl'îfaltıron rritama ermîsi mlütıastelbetiyîe bîr kaç 
gün zarfında Heyeti âliyetfize derdesltli taikkfimkfir. Yal
nız şimdiye JtaHar VCTÖİmıemösinıe bir sebep vardır 
fci, o da Dahiliye Vekülinıfrı Kenya hâdüsesli dofayt-
sıyla gitmesi ve Hüfemefle Meclis arasmda bir nafldta-
kla ihtiKf hâsıl olmasıdır. O mösetenftn haMr î in 
HcıyeSi Vdkite rVökfcai nazarun tespit ederek yiMürme-
diğinden cumaıiBesİye ikateıştır, Busiün de yazılmıştır. 
Tabii cumartesi gıinıü noktai nazaırm biMrecek orar-
^ lâyiha da Heyeti Umutntfyeye talkdim edilecelkllSr. 

TAHSÎN BiEY (Aydın) — Bu program gayet şa
mil bîr şey olmak itibariyle gerek encümenin gerek 
•Hükümatin tentıip estiği prograan tabbhınısun. Bir hafta 
ÜWÖ1 azaya tevzi otunsun ve âzayî kiram bunu âıSz 
vs âmjk tÖtk]İk etisin. 
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REİS — İzahatı kâfi görüyor musunuz? Kâfi gö-
rentar eflerhri katdıırsın. Kâfi görüldü, Şu halde bu 
talkriri encümene havale edelim? (Hayır, hayır sesleri.) 

REİİS — Efendim, Zonguldak'ta hastane küşadi-
na dair teklifi kanuninin müzakeresinde "bulunmak 
üzere Maliye Vekili Beye haber verdirmıistik telefon 
ediyor, bugün Heyeti Vek'üe var, gelemeyeceğim di^ 
yor. Şİmdİ diğer oıeseleJer müzakere edişin efendim. 

4. — Mebuslukla dava vekâletinin imtizacı mağ
duriyetini mucip olduğuna dair Memduh imzalı istida 
ve Arzuhal Encümeni mazbatası. 

REİS — îütida Encümeninin bir mazbatası var, 
omu okuyacağız : 

(Kâtip istida Encümeni mazbatasını okur) : 

Büyük Millet Med&İ Riyaseti Celflesme 
İşbu -istida, ve merbutu encümenJmizce mütalâa 

ve tetkik olundu. Metâisjâlli teşri ve icra kuvvedenim 
haiz olduğuna göre âzayİ kiramın her !biri Hüküme
tin efrad ve eczastdır. Gerçi 'bu kudret Meclisin He
yeti umumiye ve şahsiyeti maneviyesinde münhal ise 
de <ta> küllü)' !teşkil eden eczanın aynı kuvvetten nasi-
beder olduğu da gayrikaıbil ıet ve inkârdır. Hatta tıef 
âza fcends imzayı münferîdtesiyle Hükümeti terkip 
eden Heyeti Vekueyi istizaha davet edecek kadar bir 
•kuvveti 'barizeye mdliiktir. (Bundan dolayı Hükümetin 
bütün talbakatı memurini üzerindeki İcraata vesatet 
ve delâlet edebİbneterinde gösterdikleri tesiratı fiili» 
yeterinden olarak kendilerine bir hissi temayül ve 
mümaşat uyandırmamak mümkün değildir. Binaena
leyh bu tesiratı cami olan âzayi kıranını müddei veya 
nröddeaaîayb vekili hususisi srfaöyle bizzat ve biSfiil 

REİS — Takriri encümene havaleye lüzum yok
tur. Efendim on dakika teneffüs. 

&30*dan sonrada cebe tatil edildi.) 

TUNALI HİLMİ BEY (Botu) — Efendim, müs-
ıteşarlarım göndereihflürfenfi, 

REİS — Gelişinde muaheze edelim. 
FEYZİ BEY (Malatya) — Diğer meseleler mü

zakere edilsin. 

m ek ahime daM oldukları takdirde bunlara te
mayül ve rnümaşattan azade kalamıyacakları der-
kâr olan heyeti hâkimemin bihakkın tevzi ve tevzirii 
adalet edemryeceği varestei tereddüt ve istibattır. 
Meclisi âlinin büttıassa toöyle hali inikatta bulunduğu 
müddetçe âzayi kiramın icrayı vekalet gibi menafü 
hususiyesini teminden İbaret «olan ahvaSiine cevaz gös
terilmesi muvafflu modele t olamayacağı encümen'i-
•mizce mütalâa dlunmus ise de icrayı muktezası Mec
lisi âlinin rey ve kararına vabestedir. OJbapia. 

21 EyflH 1336 
İstida Encümeni Reisi 

Lûtfİ 

RBİS — Efendim, turna dair söz söyleyecek var 
mıdır? 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, encümen na
mına İzahat versinler. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Bendeniz 
kendi 'hesabıma söyleyeceğim. Encümen âzası deği
lim, yafetz bir mebus sıfatıyla kendi hesabıma söyle
yeceğim, Bendenizin istidadan anladığım, tur zat 
Meclisi âliden istida ediyor, Medfe azaları dava ve
kâletiyle iştigal etmesinler, bunun için bir kanun vaz-

IKINCI CELSE 
Açtkna Saat» : 3 BadetzeVal 

REİS : Reisfeani Veto» Vehbi Efendi Hazretleri 
KÂTİP : Feyyaz ÂK Bey (Y«qpt) 

S, — MAZBALATAR 

— 73 
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edin diyor. Bir kere kanun vaz ve teklifi; malûmu 
âliniz bugüne kadar mevcut olan kavaidî e&asiyeye 
göre, ya icrayi deruhde eden Heyeti Hükümetten ve
yahut kuvvei teşriiyede 'bulunan Heyeti mebusandan 
'birisi veya 'bir kaçı tarafından vaki teklif üzerine mü
zakere ediileöiiirdİ. Şimdi Efradı Osmaniyeden her
hangi 'bir zatın veyahut müteaddİd zevatın bir istida 
ile mevkii meriyette olan şu kanunu tadffl edin veya-
hüt meriyette obnayan ve İhtiyaç ve lüzumu mahsus 
•bulunan şöyle bir kanım vazedin yolundaki talebi sa
yanı kabul müdür değil midir? Bu bir meseleİ esasi
yedir. Evvela bu ciheti halletmek 'iktiza eder. Ondan 
sonra, azalarım, mebusların dava vekâletiyle ıfsligali1 

hakkındaki meseleye geçmek lâzımgelir. Hürriyeti 
mutlak 'olmak üzere kaibul ettiğimize göre, Efradı Os-
maniyenin kavanirii mevcudenin tadili veya «fi ve 
ilgası hakkındaki arzularını talep ve İstida İle boyatm 
etmelerini bendeniz kendi hesabımca muıvafık ve ma
kul buluyorum. Yani böyle bir talepte bulunmayı esas 
itibariyle her Ferdi Osmaninin hakkı olarak telâkki 
ederiz. Fakat bu, Meclisi âlinin nazarı dikkatini cel-
bötoıek üzere bir talepdir. Böyle bir talepde buluna
maz, bufcnmasHi demek, milletin hakkı hürriyetini 
ve hakkı esasisini takyit ermek demektir. Gerçi kaval
dı «mumiyem'iz sakin ve sa'kittİr, Bu hususta böyle 
bir muamele de «epkitmîş değildir, tik defa olmak 
üzere bendenliz görüyorum. Sahibi istida ediyor ki; 
şu hususta böyle 'bir kanun yapmak lâzımdır, mev--
cut olan kavaidî $ad& ediriiz; çünkü bu, muamelâtı 
umumiyeyi müteessir ediyor. Vazediniz, eterleyiniz 
yolundaki tefcflf, esais itibariyle doğru olabilir veya
hut olamaz. Fakat böyle bir şeyi söylemekte hakkı 
var mıdrr? Yok mudur? Bendeniz (böyle bir talebi 
haklı görürüm. Eğer Heyeti celile bu noktai nazarı 
tasvip ettiği takdirde, yani an prensip kaibul ettiği 
takdirde istidayı o vakfa AdSiıye Encümenine veririz, 

Adliye Encümeni tetkik eder. Mebusluk serbest bir 
meslektir, yani memuriyet olmamak şartiyle dava ve
kâleti, ticaret, lseyyar mektep muallimliği,.. Bu güne 
kadar yaptığı gibi yapmakta doğru mudur, değil ini
dir? Veyahut serbest mesleki takykl edelim mi, et
meyelim mi? İhında doktorluk da var, ihtimal daha 
bir kısım mesalik de vardır, muaflümlik, müderristik 
de vardır. Bunlardan hangilerini takyit etmek iktiza 
eder, hangiterin'i etmemek 'iktiza eder veyahut şim
diye kadar mebusluk İçin kaibul editen •seıtoesünkı ida
mesi mi İâzımgelİr? Bu, daha doğrusu Adliye Encü
meninden geldikten sonra esas mesele hakkında mü
zakere açmak iktiza eder. Fakat birinci derecede, bîr 
İstidayı kaibul dernek, bir encümene tevdi dtmdc için, 

arz ettiğim prensibi halletmek iktiza eder, Eğer bu 
prensipler, fikri âcizaneme muvafakat buyurufursa, 
efradı Osmaniyeden biri veya bir kaçımn, şöyle bir 
kanun yapmak nıenatfü ımeml'ekefte muvafıktır yolun
da talepte bulunmaya hakkı ve salâhiyetleri olduğu 
esası kaibul buyurufduğu 'takdirde, İmzaıtarmı havi is
tidaları encümene havale edilir. Mevcut olan kaideye 
göre, teklifi kanuni hakkı Heyeti Vekile ile Meclisli 
mebusan azalarına mahsustur, ondan başka hie kim
seye, mevcut dan kavaidi esasiye, teklif hakkı ver
memiştir. Eğer hu noktada sebat edilecekse İstida için 
şayanı müzakere bir mahal kalmaz. 

MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — 'Encümen ma
demki kabul etmiş... 

HASAN FEHMt BEY (Devamla) — Encümenin 
kabulü bir mütalaa mahiyetindedir. Yoksa İstida (En
cümeni esasen bir thtiSaS Encümeni değMir. Şu ma
hiyeti esasen kabul etmiş demek değildir. Yani Ka
nunu 'Esasi EncümenH gibi. Adliye Encümeni gibi de
ğildir. Yani İhtisas Encümeni değildir. Belki o mes
leklere ait olan bir çok mütahassıs zevat o encümen
lerde bulunabilir. Fakat İstida Encümeninin sebebi 
•teşekkülü, nizamname mucibince verilen istidaları, 
arzuha&ri, şahsa ait olan birtakım müstetiyatı kayıt 
ve tetkikten ibarettir. Meselâ şu hakkım zayi oldu, 
Hükümet telâfi ersin veyahut şuna müstahak ton ba
na verilmedi yolundaki birtakım müstediyatı tetkike 
ve deva'irî aîdesiyJe biftnuhabere tamika vesaireye 
mahsustur. Bunlar istida Encümeninin nizamname 
mucibince cümle! vezaifindendir. Binaenaleyh, bu mü
talâaları, bir encümen mazbatası şeklinde değil, ar-
kadaşlanmızm kendilerinle mahsus, münferiden vaki 
oîan rey ve mütalaaları mahiyetinde kalır. Bu îfctbar-
la.... 

MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — tstida Encüme
ni o İstidayı eğer kendileri teklS etselerdi kabul ede
cektik ya? Madem ki, o şekilde bir istida gelmiş, 
Encümen de kaibul etmiş, demek ki encümene nispet 
olunur efendim. 

HASAN FEHMt BEY (Gümüşhane) — Esasen 
bu mazbafta istida Encümeninden değil, Adiliye En
cümeninden, kanun vaz ve tetviraioe salâhiyettar ve
yahut tetkika salâhiyettar olan Encümenlerden gel
miş olsaydı, nizamnameyi göz önüne almış oîunuz, 
bir teklif mahiyetinde olurdu ve encümen teklifi ma
hiyetinde olurdu. Faka* îstida Encümeninin nizam
name mucibince vazifei dahiliyesi, şahsa ve zata mah
sus olan tnüsMİyatıo tetkik ve intacıdır. 'Bunun İçin 
İstida Encümeninin teklifi; arkadaşlarımızdan beş 
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veya on zatın teklifi mahiyetindedir demek İstiyo
rum. 

Yani prensip itibariyle tevafuk ediyor. Benim 
ndktai .nazarıma göre İstida Encümeninin mazbatası, 
bir encümen mazbatası olmuyor. 

NBBİL . EFENDİ iCKarahİsarısabip) — istida 
okunsun, mealine muttali 'ûJaîım efendim, 

REİS — Mebuslar dava vekili olmaz diyor isti
dada fakat... 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolu) — İzaai vakte değ
mez efendim. 

HACI TEVFİK EFENDİ (Kâmgırı) — Mebuslar 
memaKki Osmaniyendn her tarafmın mebusu olduğu 
grbi dairei intmabiydterirtJn mümtehabıdır. Daireİ in-
tiha'biyeden (her zat mebusuna müracaatla böyle mu
hik gördüğü bir maddeyi mebusuna teklif ettirebilir. 
Eğer her ferdi Osmanİ kanun teklifi salâhiyetini haiz 
o&aydı şu Meclisimize günde niilyonfarea i&tda vü-
rud eder ve bu Meclisimizi meşgul eder. Eğer srz bu
nu sekli kanunisine irca etmeden kabul buyuracak 
olursanız şu Meclîsin kürsüsü ancak bu gibi istida
larla meşgul olacaktır. Evet 'bu zait elbette 'bir daîrei 
mtıhalbîyeye mensup ve mebusunu faıuyordu, ona 
bir tekdifi kanuni şeklinde teklif ettirseydi pekâlâ 
olurdu. Eğer hariçten bir ferdin teklifi kanun'isinii 
MectîstâİL kadbul «derse, bîr usul olur ve Meclis meş

galeden kurtulamaz. (Bunu oca ederiz, geri alim, baş
ka tarîkle gelsin, İkamın suretinde teklif olsun, tanım 
şeklinde kaJbul olunsun). (Ret sesleri) .• 

FEYZİ EFENDİ (Malatya) — Eşhasm teklHE ka
nunisi, tıak ve hakkaniyete masruf odan sözleri neden 
kabul edilmesin? 'Madem ki sahibi istida muhik bir 
söz söylemiştir, muhik bir tekltfte bulunmuştur, Mec
lisi âliniz muhik görecek Olursa 'kabul edebitirsiniz, 
yok muhik görmezseniz kabul 'etmeyebilirsiniz, "Ma
mafih makul bir sözü ihîkımetlı bir sözü nerede olsa 
almaktığtmız lâzımgetir. Yani gerek akitâıne ve gerek 
hakimane olan, hikmete makrun 'bulunan sözleri al
malıyız (Elifcmetü daiflet - ti! - mü'm'in attıazeha eyne 
ma vecedeha) hikmet müslümamann dallesidir, Onut 
her hangi bir müslim bulursa merrmwwyetie kabul 
eder. 

HASAN -BA'SRt ©EY ^Karesi) — Heyeti -muh-
teremeye takdim edilen şu istida "hukuku esasîyeye 
müteallik bir prensibin tespitine ait olduğu İçin Mec
lis namına.. 

IRIAGÎP *BEY IfKütahya) — Reis .Bey; usulü mü
zakere hakkında söylîyeceğim efendim Zabıt kâ
tipleri kürsüde bulunan zevatın sözlerini yazıyor

lar, akşama kadar Mustafa Bey burada söz söylü
yor, onları hiç yazmıyorlar. Lütfen emredin, Mus
tafa ıBeyin sözlerini de yazsınlar (Handeler). 

MUSTAFA BEY •(Karahisarı Şarki) — Mustafa 
Bey (Tokad) dır. 

REİİS — Rica ederim dinleyelim. Müsaade bu
yurun Mustafa Efendi, 

HASAN BASR'l !BEY {Devamla; — Hukuku 
esasiyeye taallûk eden bu meseleyi müstehassıstar 
bittabi hallederler. Bendeniz mütehassısı değilim, 
Yalnız şu noktayı arzetmek isterim iki; biz efendiler, 
halkı ve efradı Osmanîyeyi mesaili umumiye İle 
ılâkadar olmadığı için tenkit ediyoruz. Diyoruz ki: 
Hodgâmlık yapıyor, diğergâmltk yapmıyor. Ferd-
ler; ferdiyet ve şahsiyet düşünüyor, mesaili umu-
miyeyi düşünmüyor, mesaili umumiye İle alâka zev
kini kendinde duymuyor. Bundan müştekiyiz. Hal
buki efradı Osmaniyeden biri tarafından verilen şu 
İstidayı bazınız reddetmek istiyor, 

TUNA'LI H H J M I BEY (Bolu) - O da kendisi
ni düşünmüş. 

HASAN BASRİ BEY (Devamla) — Malûmu âli
leri ferdler için, menafii umumiyeye, mesaili umu-
miyeyo müteallik olan bir işte resmen, kanunen 
müddei mahkeme huzurunda muhatap olabilir. Eğer 
bizce tedvin ve kabul edilmiş olan bu kaideyi Bü
yük Millet Meclisi için de kabul edersek, zannede
rim ki; bir hata etmiş olmayız. (Hayır, hayır olmaz 
sesleri) belki isabet ederiz. 

MUSTAFA IBEY (Tokat) —Doğrudur. 

HASAN BAİSRİ BEY (Devamla) — Efendiler : 
Türkiyede erbabı ukul şu 'Mecliste toplaman âzayi 
muhteremeden ibarettir diye bir nazariyye takip edi
yor muyuz, etmiyor muyuz? (Hayır sesleri) her 
halde efradı Osmaniye içinde de bazı erbabı ukul 
vardır ki bu, diğergâmltğı, mesaili umumıyeyi daha 
iyi kavrayabilir. Belki daha iyi görür, belki Feyzi 
Efendi hocanın buyurdukları gibi belki bir hikmet de 
Meclise karşı gösterebilir. Bunu ne için reddediyo
ruz? Biz bu gibi müracaatları kemali fahir ve şükür 
ile kabul etmeliyiz. Yalnız yeter ki müracaat, neza-
het ve kavaidi umumiye dairesinde olsun. Elbette 
Meclisi Milliye, Büyük Millet Meclisine müracaat 
eden bir zat, bu dakikaya, bu kısma da riayet 'eder. 
Hoca Tefvik Ef. Hz,; eğer efrada böyle bir hak ve
rirsek Meclise karşı yüzbİnlerce müracaat vâki olur 
buyuruyorlar, Mecliste esasen bir İstida Encümeni 
ve bir lâyiha Encümeni vardır, esasen istidaları ka-
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bul, bu Meclisin vazifesidir, İstida içinde bulunan 
şey, şaîısiyete, ferdiyete ait olduğu gibi menafii umu-
miyeye ait de olur. elbette bu da kabul edilmek lâ-
zımgelir. (Bravo sesleri). Azayi muhteremeden vu-
kubulun teklifler Lâyiha •Encümenine gönderilir. 
Nazarı itibara alınmaya şayan mı değil mi -diye so-ı 
rulur, bunları ait olduğu encümenlere tevdi eder, 
lâyrkı müzakere olup olmadığını o encümenin ağzın
dan dinleyebiliriz, 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgad) — Nizam
namede sarahat yoktur. 

MUSTAFA ISABRt 'BF. (Sîird) — Nizamna-
ime müsait değildir, Basri 'Bey, 

HÂISAN BASRlî ©EY (Öevamla) — '"Eğer nizam
namede sarabai yoksa bendenİzoe bu hususta nizam
name sakittir. Yoksa, Meclisimiz zamana, şimdiki 
telâkkiyata muvafık bu hususta bir prensip ve bir 
esas kabul edebilir, 

Esasa gelince; bendeniz esas hakkında biç bir 
şey söyliyeeek değilim. Müstedi belki haksızdır, bu
nu Adliye 'Encümenine havale ederiz. 'Adliye Encü
meni haklı görürse nıüstedinift istediği gibi bir lâ
yiha! kanuniyeyi Meclise teklif edebilir ve teklif 
eden de Adliye Encümeni olur. Hatta bendeniz müs -
tedilerin bile, efradın bile, madde tarzında teklifi 
kanuni yapmasına 'taraftarım. ^Bftavo sesleri). Biz 
halkı, efkârı umumiyeyi alâkadar etmeğe alışmalı
yız, alıştırmalıyız. 

FEYZİ EFENDİ ((Malaitya) — 'Bu suretle halka 
gideceğiz, 

•HASAN BAlSRit iBEY .(Devamla) — Binaenaleyh 
Meclisin mesele hakkında bîr esas kabul etmesini 
bendeniz teklif ediyorum. 

FEYZÎ «EFENDİ (Malatya) — Hukukunu her
kes burada aramazsa nerede arayacak? 

NEBİL EFENDİ İKarahisarısahip) — Eğer İsti
da okunsa idi bu kadar müzakerata sebebiyet veril-
miyecaktî. Okunsun, hakikat anlaşılsın. 

İSMAİL SUPHlt İBEY (Burdur) — Efendiler, bu
rada mevzuubabis olan mesele, hem hak, hem de 
intizamdır. 'Eğer sade hakiki arayacak olursak yer 
yüzünde ta sonuna kadar, bütün Hükümetleri, bü
tün cemiyetleri kaldırmak icabeder. Ancak o zaman 
bihakkın bir insan serbest olur, hür olur, dilediğini 
yapar, hak bulur. Fakat cemiyetin menafii için. Hü-

.kiimet denilen zaruri derdin menafii İçin bir çok 
haklar feda edilmiştir. Meclisi Aliniz büyük bir mil-
le'tîn vekili olarak buraya gelmiştir. Hukuk ve ve-
zaifi vardır. IBu. hukuka diğerlerini teşrik ederse hu

kuk ve vezaîfi namına o zaman müsbet biç bir şey 
olmaz. Şimdiye kadar, bilûmum heyeti teşriiyelerde 
mûtat olan şey, millet vekillerimin, kanun teklif et
mesi hakkidir. Binaenaleyh efradı Osmaniyeye lââlet-
tayin bir kanun teklif hakkı verilirse o zaman, bir 
arkadaşımın dediği gibi, bu işin İçinden çıkılmaz. 

TUNALÎ BÎİMÎ 'BEY (Bolu) — Teklif etmiyor, 
temenni ediyor. 

(İSMAİL SUPHlt İBEY (Burdur) — Müsaade bu
yurun. O ciheti de söyliyeceğim. içinden çıkılmaz. 
Fakat hariçteki erbabı ukulden, erbabı fenden, er
babı itimden istifade edeceğiz, bilcümle erbabı fenni, 
erbabı hikmeti, işin içine karıştırarak iş göreceğiz 
dersek, bu işin içinden yine çıkılmaz. Yani ameli sa
hada böyle iş göreceğiz dersek yine intizam olmaz. 
Ancak ne olabilir? Her müvekkil, vekil ile görüşür, 
benim şöyle bîr fikrim vardır der, herkes bir dairei 
intihabiyeye mensuptur, neşriyat sahası da herkese 
açıktır. Herkes fikrini yazar, söyler, irşat eder vekil
leri de burada teklifi kanunide bulunur. Binaenatteyh 
teklif kanun1/, ancak Meclisi Alinizin hakkı
dır. Böyle bir istida vukubulursa ve bunu arka
daşlarımızdan birisi eğer makul görürse üzerine alır 
ve bu benim teklifimd'ir der ve Meclisi Alinize tek
lif eder. Hem bu suretle hikmet ve mantık denilen 
şeyi elimizden kaçırmamış oluruz hem de usul bo
zulmamış olur. Çünkü başka türlü müfit, müsmir iş 
görü! m ek imkân haricindedir ([Doğru sesleri, isti
da bîr kere okunsun sesleri). 

VBHBt iBEY (Karesi) — -Efendim, arkadaşları
mın ifa da tından anlaşılıyor ki; efradı milletlben hiç 
bir kimsenin, bir hakkın zahire ihracı İçin Meclîsi 
ikaz etmeğe hakkı yoktur denilmiyor ve bunu hiç 
bir kimse İddia etmiyor. 

(SMıAÎL SUPHlt !BEY (IBurdur) — O başka met
ni kanunî tekM ediyoruz. 

VTEHBt BEY ((Karesi) <Devamla) — 'Binaenaleyh 
herkes açık olması lâzungelen Meclisin kapısını ka
patmak taraftarı içimizde var mıdır? Yoktur, bittabi 
yoktur. Bİr de kanun teklifi salâhiyeti var mıdır, yok 
mudur? IBu salâhiyet olursa intizamı ihlâl eder deni
yor. (Binaenaleyh kanun teklif edemez. Bu bahis şu 
İstida üzerine çıkmış olduğuna nazaran, evvefâ ben
deniz buna göre söyliyeceğim. Bu, bir kanun teklifi 
değildir, bir ikazdır. Etfradır milletten' her birinin, 
her zaman, her 'Meclise ve her makama karşı istida
ya hakkı vardır. ıBunu hiç 'bir fert İnkâr edemez. Hat
ta yalnız kendisine ve âmmeye ait değil, komşusuna 

76 — 



t : «3 14 . 1<J . 1336 C : 2 

ait bir mesele içki, 'Meclisi de herhangi bir makamı 
da ikaz etmek hakkıdır. Düşmana ait bir hakkı bile 
meydana çıkarmak için Meclisi ikaz etmek bir hak
kı tabiidir. Deniliyor fci; bu suretle bütün erbabı hu
kuku buraya mı tophyalım? Bundan; memleketin 
herhangi bir noktasındaki erbabı hukuku buraya top
lamak Itzımgelmez. Efradı milletten bir fert, vatanın, 
milletinin nefine muva<f& gördüğü bir fikri Meclise, 
gerek gazetesi vasıta siyle, gerekse açık olarak ve 
gerek Meclis riyasetine bir varaka İle verebilir. Bu
nu verdikten sonra onu biç bir kimse menedemez. 
Yalnız bu, teklifi kanuni değildir tabii. Nitekim İs
tida Encümenine gitmiş., tstida tarzında gelirse isti
da -Encümenine gider, İstida 'Encümeni bunu kendi
ne mal ederek lâyiha tarzında teklif edebilir ve ait 
olduğu encümenlere, Dahiliyeye, Adliyeye, herhan
gi bir encümene tevdi eder ve o fikir etrafında bir 
lâyiha meydana gelir. Eğer fent İstida vermeyipte lâ
yiha teklif etmiş İse yine İstida Encümenine gider. 
Tabii bu da istida seklinde pullu olacaktır, tstida En
cümeni muvafık bulursa kabul ve beyan olunduğu 
veçhile teklifi kanuni şekline kalbeder. Aksi surette 
reddeder. Bu suretle iş çoğalır deniliyor. Zaten Mec
lis, milletin noksanlarını görmek İçin buraya toplan
mıştır. Kendisi bunu göremez de başkası görür ve İd
dia ederse, milletin nefine v« vatanın faidesine mu
vafık olduğu için kabule memurdur. 'Bu, bir nakisa-
değildir, bilâkis iyiliktir. Binaenaleyh bu hakkı ef
radı milletten nezötaneğe bizim hakkımız yoktur ve 
böyle bîr karar da vermeğe salâhiyetimiz olmasa ge
rek. Efradı milletin, gördüğü her noksanı buraya 
arzetmek bir hakkıdır. Hariçten herhangi bir fert de 
vatanın nefine ait istida verir ve İstida (Encümenine 
giderek oradan, da ait okluğu encümenlere gidebilir. 

ŞEVKET BEY <Smop) — Efendim bendeniz 
meselenin lüzumundan -fazla izam edildiğini zanne
diyorum, Şimdj efendim, bir 'fert bir istida veriyor 
ve onda diyor ki; Büyük Millet Meclisi âzasından 
biri muhakemeye geliyor, dava vekâleti yapıyor, bi
naenaleyh bunun dâva vekâleti yapması doğru de
ğildir, bunu menedin diyor. 'Bu, bir şikâyet olmak iti
bariyle ve elimizdeki nazamnamei dahili mucibince 
İstida Encümenine gidiyor, tstida Encümeni bunu 
tetkik ediyor ve neticeyi de bize arzediyor. Orada 
diyor kî: Mebuslukla vekâlet içtima eder mi, ede
mez mi? Buna dair bir madde kaleme alın. Şimdi 
efrat lâyiha teklif etmiş değildir. Lâyihayı teklif 
eden tstida Encümenidir, yani biziz. Şu halde İstida 
Encümeni lâyihai kanuniye teklifine salâhiyetfar mı
dır, değil midir? ıCSalâbiyettardır sesleri). 

(RıEFİK. BEY {Konya) — O halde müzakere baş
ka bir cihete matuftur. 

ŞEVİKlET BEY «(Devamla) — Bendeniz bumu an
lamıyorum gürültüler), İstida okunmuş olsaydı 
orada böyle bir şikâyet görecek idik. Efradın şikâye
te hakkı olduğunu esasen kabul ediyoruz. İstida 
okunmuş olsaydı meseleyi bu kadar uzatmıyacak-
tık. 

FEYZt EFENDİ ((Malatya) — Takrirleri okuyu
nuz efendim. (Benim takririm var, müzakere kâfi-

. dir. 
ŞEVKET BEY j(Devamla) — Sonra efendim, 

mebuslukla vekâlet içtima eder mi? Bu; kanunen 
muayyendir. 

MUSTAFA (BEY ÇTokad) — Edemez. ((Gürül
tüler). 

NBBİL EFENDİ ı(Karafaısari Sahip) — İstida 
okunursa mesele anlaşılacaktır. 

FEYZİ EFENDİ (Malatya) — Kifayet takriri 
vardır, müzakere kâfidir. 

NAFİZ BEY (Caraik) — Reis Eftndf, usulü mü
zakere hakkmda arz edeceğim. Teklifi kanuni elli 
bin kişimin bir vekrifö tarafından vukubujur. 

FEYZt EFENDİ (Malatya) — Kifayet takriri 
var, efendSm. Kifayet taferinini okuyunuz. 

NAFİZ BEY <D*vamla) — Veyahut Hükümet 
tarafından vufcubulur. Efradı milletten herhangi bir 
kimse teklifi kanunide veya hukuku umumiye namı
na bir müracaatta bulunacak olursa gazeteler açık
tır, konferans salonları açıktır, Hükümet kapıları 
açıktır. Hükümetin nazarı dükkatM oetbeder. Hükü
met de Meclise kanun teklif eder veyahut gazeteler
de msbusaıu kiramın nazarı dikkatini ceibeder. Me-
buskti kiram da Meclîse müracaat ederler. Yoksa 
bu mesele mucibi müzakere değildir. Eğer bu fikrin 
doğru olduğunu arkadaşlardan tasdik eden olursa 
derhal kendi namlarına Meclise teklifi kanuni arz 
ederler. Yoksa hariçten gelen tar tstida sahibi bir 
şahsın mütalaası burada mevzuubahis olamaz. 

ŞEVKET BEY (Sinop) — Efendmı, verilen, is
tida bir lâyihai kanuniye, bir teklifi kanuni değüdUr, 
bir şikayettir. Binaenaleyh, bir şikayetnameyi nazarı 
dülkkaie alacak mıyız, alrnryacaık mıyız? İşte bu en
cümene gütmiş, istida encümeni de kabul etmiş ve 
netice ftdbariyte bize bir lâpühai kanuniye veriyor. 
Bunu efrat yapmıyor. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karabasan Sahip) — 
İstida okunsun, Meclisi Âli istidamın mealine vukuf 
kesbetsaı. Bu kadir münakaşat istidanın ökunmama-

77 — 
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smdatı neşet ediyor, İstidaya nazaran mütaîaa yürü-
ttülsün. Bir sürü mütalaat, herkes bir şey söylüyor. 
(Ta:krir okunsun sesleri). 

NBBtL EFENDİ (Karahisarı SaMp) — İstidanın 
ofeunmamasılndaaıdw. İstida okuntsa böyle olmaz. 

REİS — Encümen, mazbatası okunduğurKİa siz 
yoktunuz. İstida okunsun. TekM kanuni olmadığı 
anlasrtsım. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti CeMesine 
Maıruzu âcizleridir. 
Merbutan arz ve takdim kıdınan mufassal: istida

nın mütalaasından müsteban 'buyurutocağı üzere Mi
halıççık kamlı Hacı Hüseyin Ağa ie İstanbullu mer
hum Cemal Beyin eytamı meyanelerinde mütehaddıs 
elli küsur bin liralık onman ve kereste dâvasında Bü
yük Millet Meclisi azalarından Kırşehir Mebusu Mü
fit Efendi mumaileyh Hacı Hüseyin Efendilim vekâ
letini deruhde eylemliktir. Vezaıifi teşriiye ve icraiıye-
yi haiz oton Meclisi Alii Miittinin böyle hali inikad-
da bulunduğu zamanda Âzayıi 'kiramdan herhangi' 
bir zaıtm tarafeyni muhasimeynden birini tesahup 
ederek veslldi vekâletle dâvasmı 'iltizam ve hattâ biz
zat daibJlt muhakeme olarak Müdafaa ve muhake
meye kıyam eylemesi düğer tarafın açıktan açığa im
hayı hukukuna tasaddiden başka bir şey değildir. 
Gerçi bu icra ve teşri kuvvetleri Medtisffln Heyeti 
Umumiye ve şahsiyeti mânevJyesM haiz ve âzayi 
müşarüıleyhirndıı kudreti ferdliyeleri yalnız o kuvvei 
külryenin bir cüzü mahsusundan İbaret ise de sual 
ve (istizah gîbi her birlerinm Heyeti icralye üzerin
deki salâhiyeti vâsiafarı da kendilepinn azl ve teb
dillerine terfi ve tenzili sınıflanma muktedir en bü
yük merûilerİ olan vekâleti adliyeyede şâmlil 'bulun-
masına nazaran bu salâhiyetin endişel istikbal 'Be 
müteessir olan fcükkâm üzerinde Şorta edeceği tesiratı 
azîme gayri kafoüi ret ve inkârdır. 

Şu halde halka bihakkin tevzi ve tevzinfi adalete 
memur c-tan mehakimi böyle nüfuzu müessire atam
da bulundurmak suretiyle ha'lkra imhayî hukukuna 
ve Hükümetin muvafakat edeceğine ve ne de milletin 
son ümidi necat ve istinatgahı felahı ©lan Büyük 
Millet MecMude tecetöİ eden şahsiyeti mânaviyeoin 
razi olamayacağına millet sureti katiyede emin ve 
mutonalîndjr. Ancak 'böyle bir kararı âdülâneiKİln itti
haz ve tebliğinden evvel öyle mutıDcati bir emeK ada
letle mahkemeye müracaat ve efli bu kadar bin Ti
ranını masarifli iptidaıiyesimi ita ile eytamı merkume-
yi azîm bir borç altma daha sokmaya cüretyap ola
madığımdan Adliye vekâleti Cefitasihe müracaat et

mişten. Aldığım cevabı yeİsâver üzerine bu kere 
Makamı Cetili Rİ'yasetpenahfleHitne arz» keyfiyetle 
Meclisi Millice halli meseleye vesatet ve inayeti sa-
mi-IeririHi listkafına müsaraaıt eylerim efendim olbap-
ta... 

19 Ağustos 1336 
DeraliyeM Hacı TevBİt Bey 
zade merhum Cemal Bey ve
reseleri v e » umumfei Anka
ra'da mukim Agâhpasazade 

binbaşılıktan mütekait 
Memduh 

REÎS — Acaba bir istidayı okutup okutmamak-
ta menfaat ve mazarratımız mı var, bir sevimiz mî 
Var? (Gürültüler). 

NESİL EFENDİ (Karahisarı Sahip) — Uzuyor 
efendim, müzakere uzayor, onun için.. 

REİS — Biz de uzamasın diye okuttuk. 
(istida tekrar okundu). 
FEYZİ EFENDİ {Malatya) — Takrirleri okuyu

nuz. Beyefendi. 
REİS — Müsaade buyurun, rica ederim'. îgeida 

oikundu. Bunun üzerime istida encümeni mazbatası
nın bir daha okunmasını ister misiniz? (Hacet yok 

MEHMET ŞÜRKÜ BEY (Karahisan saraıp) — 
istida için söz istiyorum. 

FEYZt EFENDİ (Malatya) — Daha ne söylene
cek yahu? Müsaade buyurun. 

REtS — Efendim, buyurun Şükrü Bey, Emin 
Bey, Tahsin Bey ... ilâh... 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Şuradan 
İki söz söyleyeyim, müsaade buyurun^ 

REİS — Şükrü Bey, Emin Bey söz istiyorlar. 
Müsaade edin yalnız istidaya ait olacaktır. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Bendemiz encümen na
mına söyleyeceğin. (Gürültüler). 

VEHBİ BEY (Karesi) — Müzakere cereyan et
sin, devam etsin efendimi. 

REİS — Müsaade buyurun efendim, binimiz söy
leyin. 

FEYZİ EFENDİ (Malatya) — Kifayet takriri 
verilmiştir, kifayet takririni okuyunuz. 

TAHStN BEY (Aydın) — Müzakere devam et
sin.. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Efendin. 
Malumu âtiniz doktorluk, dâva vekâleti serbest mes
lektendir. Şimdi ben mebusum diye doktorluk etme
yecek nüyüm? (O başka sesleri, gürültüler). Dâva1 
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vekâleti de ıböyledir. Hani öyle güriiMye, patırtıya 
bapuc bmaUcaniardan değilim. Teşekkür edenim. Hat
tâ ben arzu edendeıdenıim. Çünkü Meclisin her gü
rültüsü ve her hareketli biır şey ifham eder, teşekkür 
ederim, Burudan müteessir olmam. Binaenaleyh, mü
saade edin. Şimdi bu istida da bu zat hem hükkâ-
ma ve hem de Meclise tecavüz ediyor, herümtizi su
izan altında bulunduruyor. Unutmayınız iki, İstanbul* 
da ... (Gurultular). İstanbul'da Adliye nezaretimi de-
rohde etmiş dan Necmettin Molla müteaddit dâva
larda dâva vekâletimi... 

FEYZİ EFENDİ (Malakta) — Kifayet takriri 
var, okuyun yahu... 

OPERATÖR EMlN BEY (ıDevamBa) — Kabul 
etmiş, o zaman menetmadiler. Bir dâva vekili her 
zaman... 

FEYZt EFENDİ (Malatya) — Karam bilmiyor 
musunuz yahu? 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Kamahffaan Sahip) — 
Rica ederim, söz söyleyeceğim, müsaade buyurun, 
bu meseleyi daha çabuk 'halledeceğiz efendim. Muh
terem aıkadtuşlar; hatırlarsHiız 'M... 

RBİS — Şükrü Bey, rica, edenim, söz vermiyo
rum. (Handeler). 

FEYZİ EFENDİ (Malatya.) — B6etfd[im, kifayet 
takriri var. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahfearı Sahip) — 
Müsaade buyurun, âz&yi kiram pek güzel hatıriar-
îar İsi... 

TAHSÎN BEY (Aydın) — Encümen namına söz 
söyleyeceğüm. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Meclisi 
âliniz pek güzel hatırlarlar 'İdi Adlîye nezaretinden 
istizahta bulunduğum zamanlar o Mizahım rneya-
munda, mebuBÎUklia mernuriyetıin {çOtaa ertûğî gibi, 
bazı mebus arkadaşlarsı hem devairde müdür ol
dukları ve hem de vekâlet ettîkleıtı mukayyet idi. 
Refik Şevket Bey ve Abdütkadtr Bey arkadaşımızın 
isİmfealini zîferetrmştim. Bunun katiyen doğru dkma-
dığtnı söyKryorum. Bu Meclisi ailede - ben de avu
kat olduğum halde - söylüyorum. Bana da her gün 
teklifte bulmuyorlar. Hattâ isnat ederim. Kaimdi 
Bey aulkadaşım bana büyük bir dâva teklif etmişti. 
Dâva kabul edemem, çünkü MecKsin haysiyetiyle 
mütenasip değildir dedim. (Alkışlar) Müsaade buyu
runuz. 

Bu Meclis hem teşrft ve hem de icraMr. Hem 
teşrii ve hem iorai otması ve Meclîsim müstemirren 
devam etmesi hasebiyle bir Meclis âzasıun istida da 

pak haklı olarak -izah edildiği veçhile, 'bir vekilden 
rstizaıh etmek ve onu devirmek gibi bir {kudreti haiz 
olması hasebiyle, hüklkâm üzerine icra edeceği tesir 
pek azlindir. Bu ı«barîa dâva vekillerinin, yani me
bus cfian arkadaşların, mebus ofduUan müddetçe 
vekâlet kabul etmemesi lazımdır. Efendiler adaletin. 
inklrazdan masun olması ve hükkâmm üzerinde bir 
tetSir bulunmamlası liçdn bu, kızmadır. Buna her halde 
bir kaıraırı kati veriniz. Ben bunun fenalığım istiza
hımda söylemiştim. Burası bir karar verecek, Mec
lisi âKısaz diyecek (ki; dâva vekili oüan ve Mecliste 
âza bulunan attk'adaşfoir Dâva vekâleti yapmayacafc-
tır. Yaparsa mebusluktan müstafidir. (Alkışlar). 

FEYZİ EFENDİ (Malatya) — Takrir var, okun
sun. (Müzakere kâfi sesleri)... Müzakere ikâfi takriri 
oku... 

NAFİZ BEY (Canifc) — Müsaade -buyurun, usu
lü müzaikiere hakkında bir şey söyleyeceğim., Yine 
esasta geçiHmıİştir. Eğer esas mesele kabul edilecek
se, encümeni mahsusundan geldikten sonra müzake-
re edefim. Kabul edlmeyeceks», o ciheti reye koyu
nuz. Bendenrain bir takririm vardır. Bir kere kımaet 
ediniz, esasa geçibneyecekse encümene gitmesi lazım
dır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Bolü) — Vafctlmıtz pek 
coldtur, sabaha kadar ... (Gürültüler). 

FEYZt EFENDİ (Malatya) — Takririm okun
sun «fendim. Onu okuyunuz. Kanun bana bağrıyor. 
Neden kanun dinlenmesin efendim? 

TAHSİN BEY (Aydın) — Encümene havale edi
lecek olunsa ortada eşhastan, ahadıiden kanun teklifi 
meselesi yoktur. Eşhastan birisi, MecM mebusao 
âzasından birisi hasmmın vekâletini kabul ettiğinden 
dolayı, bunu 'böyle faoedlip, tevehhüm ederek mü-
racaaia& 'bulunuyor. Bu, bir memwr hakki'nda bir 
muamele değildir ki mokamı aidine şikâyet edîîsım. 
Bu, bâr mebusun vekalet etmesinden mütevelliltırir. 
Bu hususta kanun sak ta . Kanun sükût ettiğinden 
dolayı Meclise müracaat ediyor, Mtdfe de bunu En
cümene 'havale ediyor. Encümen de bunu tetkik et
tiği sırada düşündü ki, vaıkıa meibusamn icrayı ve
kâlet etmemesi hakkında kavankli mevcudede bir 
kayıt yoktur, fakat bizim Meclisimiz Mecaiisi saire 
gibi değildir. 

MaHûmu âliniz, MecfisimdzSn kaıbuH ettiği esas, 
hem teşrifi hem «oral vazaifi deruhte etmekle beraber, 
Makamı Hilâfet ve saltanatın üstühlâsına 'kadar aynı 
zamanda, hukuku hilâfet ve saltanata da taallûk eden 
vaanaîfi ifa etmekle de mükelleftir. Bu sıfatı cami 



t i 83 14 . 10 . 1336 C : 2 

olan, aynı zamanda Makamı tsalttaoat ve hilâfeti tem
sil eden bık Medksiu âzası nasıl odunda mahkemede 
vokâtot ©der? 

MAZriAR MÜFİT BEY (Hakkâri) — Usuhİ 
müzakere haikıkmda tur şey söyleyeceğim. 

REİS — Efendin*, müzakerenin kifayetine dair 
taktir vardır. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Hakkâıri) — Müzake
renin kifayetine dair takrir veriünce yafanız müzake
renin devattum omzu eden biri bulunuısa söz söyle
yebilir. Müzakerenin kifayetine dair takrir var, bo
yuma söyleniyorsunuz, 

FEYZİ BFENDt (Malatya) — Yogasın Mazhar 
Bey, Aferin, bir saattir söyleniyoruz. 

Dr. MAZHAR BEY (Aydm) — Efendini, sözüm 
var, söz ataçtım. 

{Kalıp; Malatya Mebusu Feyzi Efendinin tafcri-
ririi okudu). 

Riyaseti CeÜeye 
Müzakere kâfidir. Henkes tu&ukunu burada ara

mazsa 'hangi mahalde arayacaktır? 
14 Teşrinievvel 1336 

MaBtoya Mebusu 
Feyzi 

FEYZİ EFENDİ (Malatya) — İkinai takriri oku. 
Teık*ifii kanuımildir, onu okuyunuz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Haftada 
bîr Meclise geliyorsun, gürültüden rahat bırakmı
yorsun... 

(Kâtip; Catiik Mebusu Hanıldi Beyin takririni 
okur). 

Riyaseti CeÜleye 
Müzakerenin 'kırfayetsfyle İstida encümeni mazba-

'tasmm berayü tetkik Kanunu esasi encümenine ba-
vatesirri teklif eylerim. 

14 Teşrinievvel 1336 
Cattük Mebusu 

Hamdi 
(Kâtip; Karesi Mebusu Basrî Beyin takririni 

okudu). 

Riyaseti CeSfeye 
Şifahen izah ettiğim veçhile efradı Osmanîyenin 

mesaili umumi'yede de Meclise Müracaat hakkımın 
aMrtİak. kabulünü tdkfif ederim. 

14 Teşrinievvel 1336 
Karesi Mebusu 

H. Basra 

(Denizli Mebusu Yusuf Beyfcı takriri otundu). 

Riyaseti CeMeye 
Bu istida üzerine cereyan eden müzakere epeyice 

uzadı. Müzakere kâfidir. Binaenaleyh bu istidanın 
İstida, ve Kanunu esasi encümenlerkıe havalesini ve 
mıüzatkeremin kifayetinin reye vazını teküf ederimi. 

14 Teşrinievvel 1336 
Denizli Mebusu 

Yusuf 

FEYZİ EFENDİ (Malfetya) — Efendem, bunlar 
kifayet hakkında, kanun yapılması için yazdım, onu 
okuyunuz. 

RBÎS — Canım efendim, bize de bir vazife bı
rakınız. 

Efendim, müzakerenin 'kifayeti su takrirlerin 
hepsinde de vatfdır. Diğer fıkralar dursun. Şu mese
le hakkında müzakereyi kâfi 'görenler ellerini kal
dırsın. Kâfi görüknüştür efendim. 

Dr. MAZHAR BEY (Aydın) — Kifayet takriri 
hakkımda, yani aleyhinde söz söyleyeceğim. Nizam
name sarihtir, bir küşmin söz söylemeye hakkı var
dır. 

Bu meselenin kâfi görüldüğü doğru degüMr. Yal
nız aMıtüak mebuslar ayni zamanda dâva vekâleti 
edabıllir mi, edemez mi? Mes^e bundan 'İbaret değil
dir. Hariçten herhangi bîr şahıs mebuslar dâva ve
kâleti (îe işftSgal etmesin diye bir şikâyet veriyor. Bu 
sanki MecKs azaları tarafından verilmiş Wr takrir 
gM üzerinde bir çok söz söyleniyor, bunun Üzerine 
himaıyi mütalaa ediliyor. Rica ederim, bunlar ne hak 
ve selâhiyette ölüyor ve hangi teamüldür, nizamna
menin hangi maddesinde mevcuttur? Mecti&İ âlinin 
yataz ve yalnız o îstâda hakkında karar vermeye 
hakkı vardır. Yoksa onu esas ittihaz ederek müza
kereye geçilmesi hatadır. Hatanın hangi tarafından 
dönülse kârdır. Rica ederim, bu husustan vaiz gece
lim. 

HASAN BASRİ BEY (Karesi) — O halde m * 
letsîn aîçzma kilit vuralım, kûüt. 

REİS — Takrir okunuyor, dkvteyeKm Beyefien-
dfler... 

Riyaseti Cefiteye 
Mebırsferm dâva vekâletinde bühııınTastylla dâva

lar hak ve hakkaniyet dairesinde görülemeyeceğin
den mebustenn dâva vekâletinde butunmanıasnu tek
lif ederim. 

Malatya Mebusu 
Fevri 

FEYZİ EFENDİ (Maflatya) — Ha!... İşte bu ka
dar. (Kabul sesleri). 
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3. — TEKLİFLER (Devam) 

4, — Kütahya Mebusu Ragıp Beyin, Büyük Mil
let Meclisi âzalarının dâva vekâletiyle iştigal ede
memelerine dair teklifi kanunisi (2JH7 mükerrer). 

Riyaseti Ceüeye 
MADDE 1. — Büyük Millet Meste azalan dava 

vekâletiyle İştigal edemez. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

5. — Yozgat Mebusu Süleyman Strrt Beyin, Bü
yük Milet Meclisi azalarından dâva vekâleti deruh-
de edeceklerin müstafi addolunmalarına dair teklifi 
kanunisi. (2/184) 

Riyaseti CdBeye 
Barveçhi âti tâyihaa ikanunuyenkı kabulü lüzumu

nun Heyeti umıumtiyeye arzım teklif eylerim. 
IMADDE 1. — Büyük Millet Meclisi âzası, Mec

lîsin hali İnikatta 'bulunduğu müddetçe veyahut uh
desinde âzalık hakkı baki kaldıkça dâva vekâleti de-
ruhde ederse azatlıktan müstafi addolunur. 

Yozgat Mebusu 
Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 
BerveçhA âti maddenin kabulünü tddif ederim : 
MADDE 1. — Adliye vekâletinden vukubulan 

iısbiz&hatta Meclisin icrai ve teşrii mahiyette olması 
ve Meclisin raüstemirren devam etmesi hasebiyle 
Meclis âzasından bulunan zevatın mahakim nezdin-
de icrai vekâlet etmesi memnudur. İcrai vekâlet 
edenler mebusluktan müstafi addolunur. 

Karahisar Mebusu 
Mehmet Şükrü 

Makamı Riyasetti Celileye 
Efradı mflleîten herhangi 'bMsinin doğrudan doğ

ruya Meclisi âliye ba İstida (Filân mesele hakkında 
kanun vazediniz) diye müracaatta bulunması muha
lifi usul okluğundan kıraat edilen istidanın reddiyle 
dörmeyan «Üten fikri muvafık gören rüfekayi kiram 
varsa taraflarından o yokla bir teklifi kanuni der-
meyan eylemeleri lüzumunu teklif eylerim. 

Oaoik Mebusu 
Ahmet Nafiz 

(Ret, ret, kabul, kabul sesleri). 
HASAN BASRİ BEY (Karesi) — Bu hakka kar-

TUNAH HİLMİ BEY (Bolu) — Kanunu esasi 
encümenine havalesi lazımdır. 

(Kâtip; Sürt Mebusu Mustafa Sabin Efendinin 
takririni okudu) i 

Riyaseti Celileye 
Memduh Bey tarafından mu'ta istida mevcut ve 

mer'i olan Kanunu esasinin tağyirine dair olmasına 
ve bunun tebdil ve tağyiri İse ekseriyeti suiüsanı âraj-
nın talep ve teklifiyle olabileceğinden İstida encü
meninin mütalaasiyle beraber istidanın reddini tek
lif ederim. 

Siirt Mebusu 
Mustafa Sabri 

FEYYAZ ALİ BEY (Yozgat) — Bu kadardır. 
RAGIP BEY (Kütahya) — Reis Bey takririm 

hakkında izahat vereceğim. Müsaade buyurursanız 
hem de tâli t4r teöîGte 'bulunacağım. 

REİS — Müzakerenin kifayetine karar verildi, 
•takririni reye korum. (Kâfi sesleri). 

MBİMET ŞÜKRÜ BEY (Karataisan Sahip) — 
Takrirler okunsun. 

(Ragıb Beyin takriri tekrar okundu). 
MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahisan Sahip) — 

Edenler müstafi addedilir. 
REİS — Müsaade buyurun rica ederim Beyler. 

Şu takriri nazarı itibare alıyor musunuz? Nazarı iti-
bare alanlar diterini kaldırsın Nazan İtibare alın
mıştır. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Şimdi bir şey daha 
teklif ediyorum. Müstaceliyetle bu günkü ruzname-
ye alınmasını teklif ederim. 

REİS — Müsaade buyurun, Süleyman Beyin tek
lifi okunacak. (Tekrar okundu). 

REİS — Lâyiha encümenine havalesini arzu bu
yuruyor musunuz? Arzu eıdenîer enerini (kakkrsın, 
(Adtöye encümenine sesleri). (Gürültüler). (Kanunu 
esasi encümenine sesleri). Adliye encümenine havale 
edilmiştir. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (KaTahisan Sahip) — 
Müsaade buyurun efendim, takrirlerin birinde dâva 
vekâletinde bulunanlar müstafi addolunur deniyor, 
dâva vekâletinde bulunacak demek doğru değildir. 
Bunun kuvvet teyfcfiyesî (Müstafi addolunacaktır) 
şeklinde olmalıdır. 

REİS — Karahfear Mebusu Şükrü Beyle Yozgat 
Mebusu Süleyman Sırrı Beyan teklifleri var, ilâveten 
(Vekâlette bulunanlar müstafi addolunur) kaydı 
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vardır. Şu fıkrayı kabul edenler etlerini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. Fikra ile beraber... 

VEHBİ BEY (Karesi) — Fakat encümene gidi-
yor. Etendim kamımı henüz (kabul etmiyoruz. 

REİS — Bu Ikadar da olur mu efendim? Şu tek
lifleri rica ederim dinleyeümı. AldBye encümenine mi 
havale edetilm? (Kanunu esasiye sesferi). (Gürulitü-
ler). 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karabisarı Sahip) — 
Kanunu esasi -İfa alâkası yoktur. Adtiye encümenine 
gitsin, 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Her jfci encümene de 
gitmesi icabetler. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Evvel 
«mirde tefcüf Lâyiha encümenine gider. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Adtiye encümenine git
sin ve kanuni noktai nazarından Kanunu esasi encü
menine gütsin. 

REİS — Efendim, Mr knsım AJdÜ'ye encümenine 
gitsin diyor, bfr kısım Lâyiha encümenine gitsin di
yor, bir kısım Kanunu esasi encümenine gitsin di
yor, 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Reis 
Efendi Hazretleri müsaade buyucun, usulen vâki 
olan her telklif Lâyiha encümenine gider. Oradan 
geldikten sonra ait olduğu encümenine verilir. 

MEHMET ŞÜKRÜ BEY (Karahlsaıı Sahip) — 
Lâyiha encümenine nazarı dikkate alınır mı alınmaz 
mı diye gidecek... Mecfcsi âli nazarı dikkate atmış. 

REİS — Meclisi âti bu meseleyi evvetce nazarı 
Ri'bare ahnış yahu!... Şu müzaMkere Lâyiha encümen 
nine gkmez. Zaten nazarı İfibare alhnmtçtır. 

(Kâtip; Malatya Mebusu Reşit Ağanın teklifini 
okudu) : 

Riyaseti Celİteye 
Büyük MiUet Meclisi azalan dâva vekâletinde 

bulunmaz. Ancak Vtendüsine karabeti sihriyesi buiu-
oaniana vekâlet edebilir. 

14 Tesrinievvet 1336 
'Malatya Mebusu 

Reşüt 
REİS — Şu takriri kabul ediyor musunuz? (Gü

rültüler). Nazarı Mbare alınmadı. 
Bir takrir daha var d'Meyeliaı. Bolu Mebusu 

Hilım Beyin. Efendiler, Beyler, sükut edin, rica ede-
rkot 
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(Kâtip; Hilmi Beyin takririni okudu) : 
Riyaseti Cetüeye 

Nazan toibare alman takrirlerin istida, ile bera
ber Kanunu esasi encümenine havalesini teklif ey
lerim. 

Bolu Mebusu 
Tunalı Bilimi 

(Ret, kabul sesleri). 
TUNALI HÎLMI BEY (Bolu) — Efendiler, Bü

yük Millet Meclisinin kanununu ve safıesû» yapan 
Kamımı esasi encümenedir. 

REİS — Söz söyleme, taikr.Mn okundu. Rica 
ederim Hami Bey! Adliye encümenine havale olun
masını kabul edenler ettenim kaldırsın. Adliye encü
menine havale edilmiştir. (Müstaceliyetle sesleri). 

TUNALI HİLMİ BEY (Bota) — Ben Adliyeyi 
teklif etmedim, Kanunu esasiyi teklif ettim, onu re
ye koymalısınız. (Ret sesleri). 

REİS — Hİfetti Beyin takriri kabul edilmedi. 
Efendim Hükümetle müzakere olunacak. 
VEHBİ BEY (Karesi) — Reis Bey rica ederim, 

deminki mesele tavazzuh ettnedi. Kanunu esasi en
cümenine gütmesi kalbeder. Hukuku esasiyeye mü
teallik 'bir şeydir. (Zaten ekseriyet yok sesleri). 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Kanunu 
esasi encümeni hakkında bir takrir var, bir daha 
var. 

REİS — Reye Ikoydum, Hümi Beyin takririni 
kabul etmediniz. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — Biz kabul 
ediyoruz. Camfc Hamdı Beyin bir takriri vardır. 
Onun kanunu esasi encümenine havalesini tetkfff edi
yor. 

REİS — Adliye encümenine ha/valesini kabul et-
tîrtiz. 

OPERATÖR EMİN BEY (Bursa) — EttHc. 
REİS — Kanunu «şasi encümenine havalesini ka

bul edenler elerini kaldıran, kabul edildi, oraya gi-
:decefc. (Handeler). 

YASİN BEY (Oltu) — EfetüdSm ınüstaceiiyet tek-
lîfii vardır. 

REİS — Efendim, ruznamei müzakerede Hükü
metle müzakere edilecek bazı mevad kaldı. Vakit bu
lunmadığından cumartesi günü saat yedide -içtima et
mek üzere cebeyi tatil ediyorum. 

Kapanma Saati : 4,20 Badeteeval 
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