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BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 2 sonra 

REİS — Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 
KÂTİPLER : Mahmud Said Bey (Muş), Atıf Bey (Kayseri) 

REÎS — Meclis küşadedildi, zaptı sabık hu
lâsası okunacak. 

(Zaptı sabık okundu.) 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 
Birinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefen

dinin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zabtı sa
bık hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. Ço
rum Mebusu Haşim Beyin, Mükellefiyeti As
keriye Kanununun 42 nci maddesinin tadiline 
mütaallik teklifi kanunisi Lâyiha Encümenine 
havale ve Kars Mebusluğuna müntehap Ali 
Rıza Beyin, mazbatai intihabiyesi kıraatle 
mumaileyhin mebusluğu kabul olundu. Antal
ya Mebusu Halil İbrahim, Kayseri Mebusu 
Rifat, Hilmi, Sabit, Saruhan Mebusu Ömer 
Lûtfi, Eskişehir Mebusu Hüsrev Sami, İspar
ta Mebusu Nadir, Remzi, Hüseyin Hüsnü, De
nizli Mebusu Mazlum Baba ve Hasan Bey 
ve efendilerin, mezuniyetlerine dair Divan ka
rarı kıraat ve kabul olundu. 

Ergani Mebusu Rüşdü Beyin, hidematı va-
taniyesine nihayet verildiği tarihten Meclise 

iltihak ettiği zamana kadar geçen müddetin 
mazeretine binaen alelûsul mezun addedilmesi
ne dair olan Divanı Riyaset Kararı dâhi kabul 
edildi. Bu esnada Rüşdü Bey Meclisin sükûne
tini ihlâl ettiğinden ihtar cezasına mâruz kal
dı. Bilâhara Amasya Şefkati Islâmiye Yurdu
na Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye bütçesinden 
beş bin lira itasına dair olan kanunun müza
keresine geçilerek maddeleri aynen ve heyeti 
umumiyesi (5) redde karşı (164) rey ile kabul 
edildi. 

Hafız Mustafa Efendi hakkındaki hükmün 
ref'ine dair Adliye Encümeni mazbatası kı
raat ve kabul, Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı 
Beyin, İmhayı eşkıya hakkındaki teklifi ka
nunisi Dahiliye ve Adliye encümenlerine havale 
edildi. Koçgiri Heyeti Tahkikıyesi âzalığma in-
tihabedilmiş olan Karesi Mebusu Abdülgafur 
Efendinin istifasına dair takriri kıraat ve miri 
mumaileyh istifasında ısrar eylediğinden ikinci 
celsede mezkûr heyetin beş zat üzerinden inti
habı tensibedilerek teneffüs için celse tatil olun
du. 

İkinci celse 
Reisisani Dr. Adnan Beyefendinin tahtı Ri-

160 



' î : 95 17.: 
yasetlerinde biliçtima Koçgiri Heyeti için in-
tihp icra edilerek celsei hafiyeye geçildi. 

(Üçüncü celse ve 94 ncü tçtima hafidir.) 

Birinci Reisvekili Kâtip 
Hasan Fehmi Mahmud Said 

Kâtip 
Atıf 

REÎS — Rüşdü Beyefendinin mezuniyet 
meselesi hakkında söz almakta ısrar etmesi Ni-
zamnamei Dahilînin o husustaki mevadmdan 
zühulen vâki olduğu ahiren Riyasete verdiği 
izahattan anlaşıldı. Binaenaleyh Meclisin sükû
netini ihlâl yolundaki ısrarı kasda makrun ol
madığına kanaat hâsıl ettim, binaenaleyh mü
kerrer ihtarlar ref'edilmiştir. 

(Teşekkür olunur sesleri) 
Efendim, zaptı sabık hakkında mütalâa var 

mı? (Hayır sesleri) 
Zaptı sabık aynen kabul edildi. 

6. — MAZBATALAR 

1. — Tekâlifi Emiriyenin ademitesviyesin
den dolayı alman cezayı nakdîlerin tezyidine da
ir kanun lâyihası ve Kavanini Maliye ve Muva-
zenei Maliye encümenleri mazbataları 

2. -1— Mahkûminin Tarik Bedelinin teciline da
ir kanun lâyihası ve Nafıa, Kavanini Maliye ve 
Muvazenei Maliye ve Dahiliye encümenleri maz
bataları 

3. — Hiyaneti Vataniye Kanununa tevfikan 
5 Teşrinievvel 1337 tarihine kadar mahkûmen 
veya maznunen mahpus veya mevkuf bulunan
ları' istiklâl mahkemelerinin, Meclise işarına 
mezun olduklarına dair/ Adliye Encümeni maz
batası 

REÎS — Cezayı nakdîlerin tezyidi hakkın
daki lâyihai kanuniye ile Mahkûminin Tarik 
Bedelâtmm tecili hakkındaki lâyihai kanuniye, 
Hiyanet Vataniye Kanununa tevfikan 5 Teş
rinievvel 1337 tarihine kadar mahkûmen Veya 
maznunen mahpus ve mevkuf bulunanların Mec
lise işarı hakkında istiklâl mahkemelerinin me
zun bulunduğuna dair Adliye Encümeninin 
teklifi kanunisi. Bunlar Adliye ve Dahiliye en
cümenlerinden çıkmış ve Heyeti Aliyelerine 
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mal olmuştur. Binaenaleyh; bunları âti ruz-
namelerin birisine ithâl edeceğiz. 

HACI TEVFÎK Ef. (Kângırı) — Müstace-
len müzakere edelim. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Birçok idamı mu
cip kararlar hakkında Adliye Encümeni mazba
taları vardır, bunların hemen müzakeresinin 
hüsnü tesiri olacağından bunun bugünkü ruz-
nameye ithaliyle müzakeresini Heyeti Muhte-
remeden rica ediyoruz. 

3. — LÂYİHALAR 

1. — Hiyaneti vataniye cürmünden mah
kûm Yenişehir'li Edhem Paşanın bakıyei müd
deti mahkûmesinin affı hakkında kanun lâyihası 

REÎS — Hiyaneti vataniyeden mahkûm Ye
nişehir'li Edhem Paşanın bakıyei müddeti ee-
zaiyesinin affı hakkında Heyeti Vekileden mev
rut lâyihai kanuniyeyi Adliye ve Dahiliye en
cümenlerine havale ediyoruz. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKED B. (Sa-
ruhan) — Dahiliyeye havalesine lüzum yoktur. 

REİS — O halde Adliye Encümenine. 

4. —• Palu kazasından Faris ağa'nm bakıyei 
müddeti cezaiyesinin affı hakkında kanun lâ
yihası ve Adliye Encümeni mazbatası 

REÎS — Palu'lu Fâris'in bakıyei müddeti 
cezaiyesinin affı hakkındaki kanunun evvelce 
intişar eden af kanununa tevfikan muamele 
edilmek üzere Adliye Vekâletine havalesine da
ir Adliye Encümeni mazbatası, 

Lâyihai Kanuniye 

MADDE 1. — Katil maddesinden do
layı yedi buçuk sene küreğe mahkûm bulunan 
Palu kazasının Milân karyesinden Şemdinağa-
zade Faris Ağa'nm bir sene dokuz aydan iba
ret olan müddeti bakıyei mahkûmiyeti affedil-
miştir. 

MADDE 2. — İşbu kanunun icrasına Adli
ye Vekili memurdur. 

10 Temmuz 1337 

İcra Vekilleri Heyeti Seriye Vekili 
Reisi ve Müdafaai Fehmi 

Milliye Vekili 
Fevzi 
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Adliye Vekili Dahiliye Vekili. 
Refik Şevket Refet 

Hariciye Vekili Maliye Vekili 
Yusuf Kemal Hasan Hüsnü 
Maarif Vekili Nafıa Vekili 

Hamdullah Subhi 
İktisat Vekili Sıhhiye Vekili. 
Mahmud Celâl Dr. Refik 

Erkânı Harbiyei Umumiye 
Vekâleti Vekili 

Fevzi 

Adliye Encümeni mazbatası 
Bu gibiler hakkında ayrıca Meclisi Âlice bir 

Af Kanunu neşir ve ilân edilmiş olduğundan 
merkumun o kanundan istifade edebilmesi Ad
liye Vekâletince tetkik olunarak muktazasma 
göre muamele ifası lâzımgeleceğinden işbu ev
rakın Adliye Vekâletine tevdii münasibolacağı 
mütalâasiyle Heyeti Umumiyeye takdimine ka
rar verildi. 

16 Teşrinievvel 1337 

Encümen Reisi 
Eskişehir 

Abdullah Azmi 
Kâtip 

Antalya 
Halil İbrahim 

Âza 
Maraş 

Mehmed Hasib 

Mazbata Muharriri 
Kırşehir 
Müfid 

Âza 
SinoL 

Hakkı Hami 
Âza 

Niğde 
Mustafa Hilmi 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Esas 
mesele neymiş anlıyalım bir kere. Evrak niçin 
buraya gelmiş? 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Aslı 
okunsun, efendim. 

REİS — Adliye Encümeni namına izahat ve
recek var mı? 

ADLİYE ENCÜMENİ REİSİ ABDULLAH 
AZMİ Ef. (Eskişehir) — Aslı var. Efendim, 
okunsun. 

Müddeiumumiliğin tezkeresi 
Merkum Faris bini Semdin, İsmail bini Hay-

dar'm maddei katlinden dolayı on beş sene 
müddetle küreğe konulmasını mutazammm 
Gene Bidayet Cinayet Mahkemesinden sâdır 
olan 8 Temmuz 1330 tarih ve 24 numaralı ilâm 
Mahkemei Temyiz Ceza Dairei âliyesince nak-
zan iade kılınması üzerine ikinci defa cereyan 
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eden muhakeme neticesine merkumun bidaye-
ten beraetleri karargir olan refiki cürümleriyle 
müşterek addiyle verilen yedi buçuk sene mah
kûmiyetinin 6 Teşrinisani 1330 tarihinde şeref -
sâdır olan Affı Âli Kanunu mucibince nısfının 
tenziliyle üç sene dokuz mah müddetle küreğe 
konulmasına ve sekiz yüz kuruş masarifi mu
hakemenin tahsiline mahkemei mezkûrca 18 Ni
san 1331 tarihinde karar verilmiş ve merkum 
ahvali fevkalâdede tahliye olunarak ciheti as
keriyede istihdam olunduğu ve elyevm bir sene 
dokuz ay müddeti mahkûmiyeti kay den görül
mekte ise de evrakı aidesi ve hüküm ve karar ve 
ilâmı merkezi livanın hicrete ve tahliyeye mâ
ruz kalması dolayısiyle nerede ve hangi daire
de bulunduğu anlaşılmamakta ve tekrar Mah
kemei Temyize gönderilmiş olduğu da tamamiy-
le bilinememekte olmakla müracaatı vakıa veç
hile hususan affına delâlet buyurulmak selâ
meti muameleyi daha ziyade temin ve vicdana 
tevafuk edeceği mütalâasiyle arz ve takdim. 

16 Şubat 1337 
Gene Müddeiumumisi 

Emin 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Neden 
dolayı Affediyor, efendim? 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA HAKKI 
HAMİ B. (Sinob) — Efendim, burada affı ta-
lebedilen harbiumumi esnasında emsali veçhile 
orduya iltihak etmiş mahkûminden bir zattır. 
Bu gibi mahkûm ve mevkuf olup da orduda 
hüsnü hizmetleri anlaşılacak olanların affı hak
kında geçenlerde bir kanun neşredilmişti. Mü
tarekeyi mütaakıp memleketlerine avdet edip 
de Hükümet tarafından tevkif edilmiş olanla
rın aflarını Hükümet o kanuna tevfikan Mec
lisi Âlinize arz etmiştir. Lâyiha bizim encüme
ne geldi. Tetkik ettik ve nihayet bu gibilerin 
affı muvafıktır, dedik. Bu evrak Meclisi Âliniz 
tarafından o kanunun kabulünden evvel geldi
ği için henüz tetkik edilmemişti. Encümen de 
bunu okurken affını talebeden kimsenin müra-
caatinden anlaşılmıştır. Bu adam müracaatin-
de, ben orduda hizmet etmişim. Vesaikim de 
istilâ dolayısiyle kayboldu. Binaenaleyh benim 
de o kanun mucibince ve emsalim gibi o ka
nundan istifade etmekliğim lâzımgelîr, diyor 
ve bittabi bunun vesaiki mevcut mudur, de
ğil midir diye icabeden tahkikatı mahalli ya-
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pacaktır. Bu adam hakikaten orduda çalışmış 
olduğu mahallince muvafık görüldüğü ve bu 
husustaki vesaiki de kaybederek bunu ispat
tan âciz olduğuna dair dermeyan edeceği fikri, 
mahalli muvafık görürse bittabi affedecektir 
ve hattâ bu adam bu kanundan belki de isti
fade etmiştir. Onu da bilmiyoruz. Bu babta 
yeniden bir kanun yapmaya lüzum yoktur. Ad
liye Vekâletine gönderelim. Mahalline tebliğ 
etsin, eğer bu adam o kanundan istifade etme
mişse mahallî müddeiumumisi tahkikatı lâzi-
meyi yapar ve hakikaten istifade edecek bir 
şey varsa affeder. Değilse... 

LÛTFl B. (Malatya) — O kanun niçin 
bu adama teşmil edilmemiş? O anlaşılsın. 

HAKKI HAMI B. (Sinob) — Bu kanun son
ra gelmiştir. Halbuki bu o kanundan evvel gel
miştir. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Mahallinde niçin is
tifade etmemiş? 

HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Kanundn ev
vel müracaat ediyor efendim, af kararı çık
madan evvel bu adam müracaat etmiş ve belki 
de bu adam şimdi çıkmıştır. Sonradan müra
caatı yok. (Muvafık sadaları). 

RÜŞDÜ B. (Ergani) — Bendeniz buna vâ
kıfım. Arz edeyim. Bu adam (Gene) de mevkuf
tu, bir katil maddesinden dolayı. Sonra Sefer
berlik oldu, istida etti. Bu kanundan istifade 
ederek hapisten çıktı ve hizmeti askeriyesinde 
de bulundu. Geçenlerde bilmem ne esbab üze
rine tekrar takibata başladılar. Kendi de her 
kün merkeze gelir giderdi. Şimdi her ne esbaba 
mebni ise tevkif ettiler. Tekrar teşebbüs et
mişse bilmiyorum. 

ADLİYE VEKÎLÎ REFİK ŞEVKET B. 
(Saruhan) — Encümenin söylediği gayet va
rittir. Kanun mevcuttur. Bendeniz lâyihanın 
Heyeti Celilenizden Vekâlete iadesini rica ede
rim. 

BEÎS — Efendim zaten encümenin mazbata
sı da Adliye Vekâletine havalesi hakkındadır. 
Encümenin mazbatasını kabul buyuranlar lüt
fen el kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. 

S. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm Seydi
şehir'in Dere karyesinden Hacı Süleymanoğlu 
Mehmed ve rüfekası hakkında şahadeti kâzibede 
bulunan Hasanoğlu Kadir ve arkadaşları hakkın
daki evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair Ad

liye Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encümeni maz
batası 

REİS — Konya hâdisei isyaniyesinde üç se
neye mahkûm olan Kadir hakkındaki hükmün 
ref'ine dair Adliye Encümeni mazbatası var. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Konya hâdisei isyaniyesine iştiraklerinden 

dolayı Seydişehir'in Dere karyesinden Hacı Sü
leymanoğlu Hacı Mehmed ve rüfekası aleyh
lerine mahkemede şahadeti kâzibede bulunmak 
cürümlerinden dolayı maznununaleyhime olup 
mevkufen Konya Bidayet Ceza Mahkemesinde 
muhakemeleri icra kılman keryei mezkûreden 
Hasanoğlu Kadir ve Hacı Hasanoğlu Hüseyin 
ve Derviş mahdumu Ali hakkarında sâdır olan 
hükmü havi 457 - 487 numaralı ve 12 Temmuz 
1337 tarihli ilâm encümenimizce mütalâa ve 
tetkik olundu. Hükmü vâki maznununaleyhim. 
Kadir ve Hüseyin ve Ali'nin Dere karyesinden 
Hacı Süleyman'ın Hacı Mehmed ile ve rüfekası 
aleyhlerine gerek tahkikatı iptidaiyede gerek 
huzuru mahkemede yemin ederek merkumun Ha
cı Mehmed ve rüfekasmm Seydişehir Hüküme
tini basanlar meyanında silâhları olmadığı halde 
bulunduklarını bey^n etmeleri muhakeme zabıt-
nameşindeki şuhudun şahadatı ve tarafeyn ara
sında bir tezkiye meselesiyle Kadir aleyhine mu
kaddema katil meselesinde mahkemede edayi 
şahadet eylemelerinden dolayı husumet bulun
duğu anlaşılmış olmakla Hiyaneti Vataniye Ka
nununun ikinci maddesinin ikinci fıkrasının ma
tufun aleyhi olan kanunu cezanın 45 nci maddesi 
mucibince onar sene küreğe konulmalarına ve 
merkumunun ifadeleri Hacı Mehmed ve rüfeka
smm isyanda silâhsız olarak bulunduklarına 
mütedair olup esbabı muhaffifei takdiriye teşkil 
eder mevaddan olmasiyle kanunu mezkûrun 47 
nci maddesi hükmüne tevfikan üç sene kalebent
liğe tahvilinden ibaret ise de haklarındaki iddia 
ve hüküm ile esbabı mucibeye nazaran şahadeti 
kâzibede bulunmaları noktasından muhakemeleri 
icra kılman merkum Kadir ve rüfekası ligarezin 
isnadatta bulunduklarından dolayı mahkûm edil
miş ve esbabı hüküm olarak da isnadolunan fiil
den zaten beraet ettirilmiş olan Hacı Mehmed 
ve rüfekasmm müdafaa şahidi olarak irae ettik
leri eşhasın hâdisei isyaniyeye merkumun Hacı 
Mehmed ve rüfekasmm iştirak etmeyip Kadir ve 
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rüfekası iştirak ettikleri halde Hacı Mehmed ve 
rüfekasma isnadettiklerine dair ifade ve şaha
dette bulunanları gösterilmiş ve merkumun Ka
dir ve rüfekası dahi şahadetlerini asla tahvil et
meyip, ifadelerinde musir bulunmuş olmalarına 
binaen şahadeti kâzibe ve ligarazin isnadatta bu
lunduklarına dair başkaca delil ve emare olma
dığı gibi şahadeti kâzibede bulunmalarından do
layı muhakemeleri icra edilip ligrazin isnadatta 
bulunmalarından dolayı mahkûm edilmeleri ve 
aleyhlerine şahadette bulundukları beyan olunan 
eşhasın beraetlerine sebebolan müdafaa şühudu-
nun şahadetine iptinayi hükmedilmesi ve mer
kumunun ifade ve şahadetleri ligarazin isnadata 
ve kâziben şahadete mütedair olmayıp hâdisede 
Kadir ve rüfekasımn kendilerinin mevcudoldu-
ğunu ihbar etmiş olmaları ve mahkemece bu 
nokta hakkında muhakeme ve* takibatta bulu
nulmamış olmasından dolayı hükmü vâkıde 
;abet görülemediği cihetle merkumun Ka-
i r ve Hüseyin ve Ali haklarındaki hük
mün ref'inde ittifak ve hâdisede bizzat 
bıüunduklaıı istidlal olunması münasebetiyle 
bu noktadan yeniden haklarında takibat icrası 
lüzumuna mütedair dermeyan olunan mütalâa
nın muvafıkı usul görülemediğinden bu müta
lâanın reddinde ekseriyet hâni olmakla hükmün 
ref'iyle merkum Kadir ve Hüseyin ve Ali'nin 
sebebi aharla mevkuf değillerse hemen tahliyele
rinin icrası hususu Heyeti Umumiyeye arz ve 
teklif olunur. 

15 Teşrinievvel 1337 

Mahkûminin isnadı cürüm noktasında 
mahkûmiyetleri muvafık olmamakla beraber 
merkumunun hâdisede bizzat bulundukları 
hakkında vâki olan ihbarat cihetinden hakla-

• rında takibat ve tahkikat icrası lâzımgeleceği 
reyindeyiz. 
Adliye En. Eeisi Niğde Maraş 
Abdullah Azmi Mustafa Hilmi Hasib 

Âza Âza 
Kırşehir Kâtip 
Müfid Halil ibrahim 
Âza Âza Âza 
Sinob • 

Hakkı Hami 

REİS — Söz istiyen var mı? (Muvafık sesle
ri) Adliye Encümeninin mazbatasını reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
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ALÎ SÜRURI Ef. ( Karahisarı Şarki) — 

Yanlıştır. 

REİS — Mazbata kabul edilmiştir. 

6. — Hıyaneti vataniyeden mahkûm Güver
cinlik karyesinden Çekiçoğlu Ahmed mahdumu 
Mustafa hakkındaki evrakı hükmiyenin gönderil
diğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve Adliye 
Encümeni mazbatası 

REİS —• Konya hâdisei isyaniyesinden do
layı on beş seneye mahkûm Mustafa hakkındaki 
evrakın nevakısmı ikmal için mahalline iadesi
ne dair Adliye Encümeni mazbatası var. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Konya hâdisei isyaniyesinde ahiz ve gasıp ve 

tehdit maddelerinden dolayı maznun ve Konya 
Bidayet Mahkemesi tarafından on beş sene müd
detle küreğe mahkûm edilen Güvercinlik karye
sinden Çekiçoğlu Ahmed mahdumu Mustafa 
hakkındaki işbu evrakı hükmiye encümenimizce 
mütalâa ve tetkik olundu. Mahkûm. Kara Ah-
medoğlu Mustafa'nın hâdisei isyaniyede Çumra 
İska Dairesine müsellâhan girerek İska Dairesi 
Reisi Sadettin Beyin usat nezdine getirdiği ve 
merkum Mustafa'nın asker firarisi olup sahte 
vesika ile dolaşmakta olduğu Sadettin Beyin 
hasrı iddiasını müeyyit Mustafa'nın itirafı ve 
sahte vesika 'istimali hakkındaki evrakı tahki1-
kiye münderecatı ile sabit olduğundan bahsile 
mahkûmiyeti cihetine ıgidilmiş ise ide, esbabı hü
kümden olan ikrarın İsmail namında birisi tara
fından vukübulduğunun zabıtnamede muharrer 
ve itirafı vâkım Mustafa'ya aidiyeti tahakkuk 
etse dahi hareketi vakıasının cebre müstenidol-
duğunu iddia etmekte (bulunmasına göre bu ci
hetin tahkiki lâzimeden iken hususu mezkûrun 
ihmal 'edildiği görülmesine binaen neva'kısı mez-
kûrenm ikmalinden sonra ona ıgöre ittihazı ka
rar olunmak üzere işbu evrakın mahalline iadesi 
ekseriyetle bittensip tasdiki Heyeti Umumiyeye 
teklif olunur. 
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Encümen Reisi Âza Kâtip 
Muhalifim Kırşehir Antalya 

Abdullah Azmi Müfid Halil İbrahim 

Âza Âza Âza 
'Sinob — 

Hakkı Hami 
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I : 95 1?J 
Âza 

Niğde 
Mustafa Hilmi 

REİS — Efendim söz ist iyen var mı? (Mu
vafık sadaları) O halde mazbatayı reyinize arz 
ediyorum. Adliye Encümeninin mazbatasını ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

7. — Hıyaneti vataniyeden on sene kürek ce
zasına mahkûm Ereğli'nin Birendiri karyesinden 
Cemal ile üç sene kalebentliğe mahkûm Mevlûd 
hakkındaki evrakı hükmiyenin gönderildiğine 
dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encü
meni mazbatası 

REÎS — Konya hâdisei isyaniyesindm dola
yı üç seneye mahkûm Mevlûd'un hiyaneti vata
niye hükmünün ref 'iyle şakaveti âdiyeden dolayı 
icrayı muha'kemesine dair Adliye Encümeni 
mazbatası var. 

Adiliye Encümeni mazbatası 

Konya hâdisei isyaniyesinde iştirak ve halkı 
Hükümet aleyhine teşvik ve Ereğli kazasına 
tâbi Porlas karyesi ahalisinden Kubat Şafban'ın 
eşya ve nukudunu ahiz ve gaspettikleri iddia-
siyle maznununaHeyh Birendiri karyesinden 
kaatil Cemal ve Lâtif, Hamid karyesinden 
Çerkez Kör Mevlûd haklarında kazayı mez
kûr bidayet ceza mahkemesinde icra kılınan 
muhakemeleri neticesinde fiilin teşebbüs dere
cesinde kaldığı anlaşılarak bunlardan Ce
mal'in hini derdestinde tekrar muhakemesi ic
ra edilmek üzere Hiyaneti Vataniye Kanu
nunun ikinci maddesi delaletiyle kanunu ce
zanın 46 ncı maddesinin birinci fıkrası hük
müne tevfikan on sene ve diğer Kör Mevlûd'-
ün bidayeti tevkifinden itibaren mezkûr 46 
ncı maddenin fıkrai mephusesi ahkâmına tev
fikan yedi sene müddetle küreğe konulması
na ve ancak merkum Mevlûcl'un efkâri siya
siye ashabından bulunmamasına ve esliha ve 

* cephane gaspında iştirakte bulunmaması es
babı muhaffifei takdiriyeden görülerek mah
kûm olduğu yedi sene kürek ..cezasının üç se
ne kalebetliğe tahviline ve kalelerden birinde 
infazı ahkâmına dair sâdır olan hüküm encü-
menimizo tevdi olunmakla Mevlûd hakkında
ki hükmü vicahiden dolayı tetkikatı lâzime 
icra kılındı. Evrakı mevcudenin mütalâaasm-
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dan tahassul eden neticeye göre maznunu mer
kum Mevlûd'un Dorlaz karyesi ahalisini Hü
kümeti hazıra aleyhine teşvik ve karyeden Şa
ban Ağanın esliha ve eşyasını ahz ve gasbettik-
leri sabit olduğundan bahsile üç sene mah
kûmiyetine hüküm verilmiş ise de mahkûm 
Mevlûd'ün Dorlaz karyesine diğer refiki kaa
til Cemal ile birlikte leylen duhul ve karye 
ahalisinin silâhlarını cemetmek üzere pek çok 
kuvvetlo geldiklerinden bahsile karyenin ab
lukada bulunduğu beyaniyle heyeti ihtiya-
4yeyi tehdidederek silâh cemine mübaşeret 
ve bu meyanda müddei Şaban Ağanın da bir 
reis esbini alıp karyeden ayrılmaktalar iken 
karyenin abluka edilmediği ve dermeyan olu
nan kuvvetin ademimevcudiyeti heyeti ihtiya-
riyece anlaşılmasından ahzolunan esliha ve 
esbin tekrar istirdat ve sahiplerine iade edil
diği müsteban olmuş ve başka suretle hiyane
ti vataniyeye tahrik ve teşvik ve isyana işti
rak ettiğine dair esbabı subutiye mefkut bu
lunmuş olduğundan merkum Mevlûd hakkın
daki hükmün ref'ile müsellâhan ve leylen kar
yeye duhul ve halkın esliha ve eşyasını gas-
betmek suretiyle şakaveti âdiyede bulunduğu 
noktasından icrayı muhakemelerine tevessül 
edilmek üzere aidolduğu mahkemeye tevdii 
tensibolunarak Heyeti Umumiyeye arz olunur. 
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Adliye Encümeni Reisi Kırşehir 
Abdullah Azmi Müfid 
Sinob Niğde Maraş 

Hakkı Hami Mustafa Hilmi Hasib 

REÎS — Söz istiyen var mı mazbata hakkın
da? (Hayır, sesleri) 

Adliye Encümeninin mazbatasını reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

8. —, Hiyaneti vataniye cürmünden idama 
mahkûm Çumralının Kâmil ve Atanın İbrahim 
hakkındaki evrakı hükmiyenin gönderildiğine da
ir Adliye Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encümeni 
mazbatası _ 

RElS — Konya'nın birinci, ikinci hâdiseleri
ne iştirak eden Çumralının Kâmil, Atanın ibra
him'in idamları hakkında Adliye Encümeni maz
batası var. 
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Âza 

Kırşehir 
Müfid 

Âza 
Sinob 

Hini imzada bulunamadığı 

FT55 177 
Adliye Encümeni mazbatası 

Konya'nın birinci ve ikinci hâdisei isyaniyele-
rine iştirak ettiklerinden Konya Bidayet Mahke
mesince muhakemeleri icra ve kendilerinin vak'ai 
isyaniyenin âmil ve müsebbiplerinden oldukları 
sabit olduğundan dolayı idamlarına karar verilen 
Konya'lı Çumralmın Kâmil ve Atanın İbrahim'
in evrakı hükmiyeleri encümenimizde tetkik ve 
mütalâa olundu. 

Merkumandan Çumralmın Kâmil'in Konya'nın 
birinci isyanında methaldar olup müebbet kürek 
cezasiyle mahkûm edilmiş iken mazharı affı âli 
olduğu halde hükmü evvelden dersi intibah al-
mıyrarak ikinci vak'ai isyaniyeye bilfiil iştirak 
ve yanında birkaç müsellâh kimselerle Bozkır'a 
vararak Kaymakamı makamından tahkirle tard 
ve kendisi makamı kaymakamiyi işgal ve biraz 
sonra kazanın kaymakamı Asaf ve Şube Reisi Ah-
med Nuri ve Jandarma Kumandanı Tahsin Bey
leri tevkif ve âsileri saf fi harbe sevk ve izam ve 
onlara telkinatta bulunduğu ve hapsettirdiği ze
vatı mumaileyhimi gece tevkifhanelerinden çı
kartarak kasabanın bir saat mesafesinde şehit 
ettirdiği ve Seydişehir âsileriyle telgrafhanede 
muhabere ettiği ve diğer Atanın İbrahim'in de 
vak'ai isyaniye sırasında âsiler tarafından Çayır 
mevkiine sevk edilen memurinin esnayı şevklerin
de yolda durmakta olan merkum İbrahim âsilere, 
bunlar içinde polis müdürü Necip Bey yok mu 
bana verin de derisini yüzeyim, dediği; yok ce
vabını alınca bunların üzerlerini taharri edin, di
ye emir verdiği ve bâzı memurların hapsoldukla-
rı mahalle vararak muhafızlara mahpusların iyi 
muhafaza edilmelerini tembih eylediği ve Alâed-
din tepesinin sükutundan sonra Vali Haydar 
Beyi âsiler Hükümete götürdüğü hengâmda Hü
kümet önünde Jandarma Çavuşu Mustafa Beyi 
amden kasatura ile katleylediği istima kılman 
mütaaddit şahitlerin şahadetiyle sabit olduğun
dan hükmü vakiin muvafıkı usul olduğundan 
tasdiki Heyeti Umumiyeye arz olunur. 
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Adliye Encümeni Kâtip 
Reisi Antalya 

Abdullah Azmi Şâibedar bir mahkemenin 
idam hakkında verdiği hük
mü tasdikten müstenkifim 

Halil İbrahim 

Âza Âza 
Niğde Maraş 

Mustafa Hilmi Mehmed Hasib 

REİS — Söz istiyen var mı? 

VAHBİ B. (Karesi) — Bendenizin arz ede
ceğim nokta bu gibi dâvalar son zamanda istik
lâl mahkemesine tevdi edilmişti. Bu adamlar 
asılmış da bizim haberimiz mi yok? (Asılmamış-
tır, sesleri) 

HAKKI HAMI B. (Sinob) — Efendim, Çum-
ralı Kâmil... (İzaha hacet yok, sadaları) Müsa
ade buyurun efendim. Bu işi yaptıkları hakkın
daki delâil ve vesaik okundu. Tabiî ona diye
cek yok, yani mahkemenin verdiği bu hüküm
de de isabet vardır. Encümen de o yolda karar 
vermiştir. Bunu Heyeti Âliyeniz biliyor. Yal
nız, bunda bir mesele var. Bugün biz encümen
de evrak tetkik ederken bir şey nazarı dikka
timizi celbetti. Bundan dolayı o evrakın tetki
ki Meclisi Âlinizden verilecek bu bapta -katî 
bir karara talik edilmişti. O da geçenlerde Koç-
giri hâdisesi itibariyle Koçgiri'ye bir heyeti tah-
kikiyenin izamına Meclisi Âliniz karar vermişti. 
Ve bu kararı ihtiva eden muhtelif encümenler 
mazbatasında diyordu ki; şimdiye kadar mem
leketin bütün aksamı muhtelifesinde vukua ge
len bâzı hâdisattan dolayı birçok efrat mevkuf 
olup ve bir kısmı takibedilmektedir. Binaena
leyh Sakarya zaferi şerefine ve aynı zamanda 
bir buçuk sene evvelkine nispeten efradı ahali 
vaziyeti daha ziyade idrak etmesine nazaran o 
zamanki meçhuliyeti tamme içerisinde işlemiş 
oldukları şu hareketten dolayı hepsinin şediden 
tecziyesi cihetine gidilmesi belki bugün için 
doğru olamıyacağmdan asıl âmillerin tecziye-
siyle diğerleri hakkında Meclisçe bir karar 
ittihaz edilmesi ve Koçgiriye gidecek heyeti 
tahkikiyenin bu vazifeyi ifa etmesi, diğer me-
natıkta ise oralarda bulunan istiklâl mahkeme
lerinin bu yolda tanzim edeceği bir cetvelin 
Mec]M Âlinize gönderildikten sonra tecziyesi 
hakkında da bir madde mevcut idi. Bu madde
ye nazaran Meclisi Âlinizin o kararı verdiği ta
rihten mukaddem sâdır olan evrakı hükmiye-
nin ve madde mucibince İstiklâl mahkemeleri ta-
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rafından tetkiki lâzımgelir denildi. Diğerlerinin 
tetkikinden sarfınazar edilmişti, (gürültüler) 

LÜTFÎ B. (Malatya) — Bunlar başlıca âmil
lerden oldukları gibi fazla olarak bir de katil 
maddesinde bulunmuşlar. 

HAKKI HÂMÎ B. (Sinob) — Bunu demek 
istemiyorum. Yani şunu hatırlatmak istiyorum 
ki... (Başka zaman olsun sesleri) pekiyi başka 
zaman olsun. 

REİS — Efendim müzakereyi kâfi görüyor-
musunuz? (Kâfi sesleri) Kâfi görenler lütfen el
lerini kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüştür. 

Adliye Encümeninin mazbatasını reye arz 
ediyorum ki tasdiki mutazammmdır. Adliye En
cümeninin mazbatasını kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

4. — İNTİHAPLAR 

1. — Koçgiri'ye gidecek olan Tahkik Heyeti 
için intihap 

REÎS — Ruznamei müzakârata geçiyoruz. 
Geçende Koçgiri'ye izam edilecek Heyeti Tah-

kikıye intihabının neticesi Meclisi Âlinize arz edi-
memişti. Âra tasnif edilinceye kadar Meclis ha
fi celse akdetmişti, malûmuâliniz son defa icra 
edilen intihapta müstenkif (19); reye iştirak eden 
(145) zattır. Şu halde muamele tamam değil, 
nisabı müzakere yoktur. Muamele keenlemyekün-
dür. Bugün intihabı tekrar yeniden icra edece
ğiz. Her halde kontrollü intihap icra edilmesi lâ-
zımgelir ki Nizamnamei Dahilîyi tatbik etmek 
zarureti vardır. Mevcut bulunmıyan zevat hak
kında Nizamnamenin temin ettiği ahkâmı tatbik 
edelim. Rey pusulaları tevzi edilecektir. Reyle
rinizi ihzar buyurun, bir müddet sonra intihaba 
başlarız. 

ALI SÜRURÎ Ef. (Karahisari Şarki) — Re
is Beyefendi, bundan evvel yapılan intihapta 
bendenize de birkaç rey verdiklerini anladım. 
Ahvali sıhhiyem böyle medit seyahate müteham
mil değildir. Binaenaleyh hakkımdaki teveccühe 
teşekkürle beraber reyler dağılmamak için ben
denize rey verilmemesini rica ederim. 

REİS — Efendim; İzmit Mebusu Sırrı Beyin 
de bir takriri vardır. Koçgiri'ye gidecek heyet 
meyanmda kendisine de beyhude yere rey veril
memesini rica ediyor. 
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MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Evvelki iç-

timada nisabı müzakere hâsıl olmadı. Bir defa
da nisabı müzakere tamam olduğu vakit intihap 
yapılmıştır. Bunların esamisi okunursa intihap 
tashih edilmiş olur zannederim. 

5. — SUALLER 

i. — Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin, 
Albayrak Gazetesi sahibi Mithat Bey hakkında 
Adliye Vekâletinden sual takriri. 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Efendim, 
Albayrak muharriri Mithad Beyin sureti tevkifi 
hakkında bir sual takriri vermiştim, Adliye Veki
linden. Adliye Vekili Bey meseleyi adalet üzeri
ne hüsnü neticeye iktiran ettirmiştir. Bina
enaleyh olbaptaki vukubulan sual takririmi geri 
alıyorum. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Şû
rayı Devlet meselesinin bir an evvel tetkikini de 
teklif ediyorum. 

REİS — Müsaade buyurun efendim, Memu
rin Muhakematma ve Şûrayı Devlet vazaifine ba
kan encümenimizin malûmuâliniz azaları mün
haldır. İntihaptan sonra o intihabı da rica et
mek lüzum ve zarureti vardır. Çok rica ederiz 
arkadaşlarımız dağılmasmlar. Ekseriyetimize 
halel gelmesin. 

Şimdi tensip buyurursanız reyiniz ihzar edi
linceye kadar diğer bir meselenin müzakeresine 
başlıyalım. Reylerinizi hazırlıyor musunuz? Ha
zırlayın. (Hazırdır sesleri) 

(Trabzon dairei intihabiyesinden intihaba 
başlanıldı.) 

Efendim, yine bu meseleye mütaallik bir tel
graf vardır, mevkufin tarafından Dersim Mebu
su Hayri Beye gönderilmiştir. O da Riyasete 
takdim ediyor. 

İzharı masumiyetimize badi olacak bir heyeti 
tahkikiyenin izamına karar vermek suretiyle bü
yük bir levhai adalet göstermiş olan sizlere ve 
Büyük Millet Meclisi Heyeti Muhteremesine ebe
di minnet ve şükranlar arz ederiz. 

Koçgiri mevkufini namına : Haydar 
REİS — Esami okunurken reylerini istimal 

etmiyen var mı? 
YÂSÎN B. (Oltu) — Oltu okunmadı, efen-

dim. 
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mı! 
REİS — Başka reyini istimal edecek var 
} 

(Emin Bey Eskişehir, Mehmed Akif Bey 

Burdur, Halil İbrahim Bey Antalya, tasnifi 
araya memur edilerek on dakika teneffüs edil
di.) 

Î K İ N C Î CELSE 
Açılma saati : 3,45 

REİS — Birinci Reis vekil i Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİP — Mahmüd Said Bey (Muş) 

REİS — Celse küşadedildi. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. —> Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin me
zuniyeti hakkında Divanı Riyaset kararı 

REÎS — Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin 
zuhur eden mazareti meşruasma mebni iki mah 
mezuniyet talebini Divanı Riyaset tensibedi-
joı. (Kabul sesleri) kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Kabul edildi. 

7, — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Müfettişi Umumilik' hakkındaki ka

nun lâyihası ile Karesi Mubusu Vehbi Beyin, 
Mülkiye müfettişlikleri teşkili hakkında kanun 
teklifi ve Dahiliye Encümeni mazbatası (2/356) 

REİS —• Ruznamei müzakeratımızda Müfet
tişi Umumilik Kanunu vardır. Heyeti Celile-
niz bunun âti içtimada müzakeresini tensibet-
mişti; fakat; içtimalarımız hafi cereyan etti
ği için birkaç gün teehhür etti. Tensip bu
yurursanız evvelâ bunun müzakeresine ge
çelim. (Muvafık, sesleri) heyeti umumiyesi 
hakkında söz isteyen zevat isimlerini kay
dettirsin, efendim. 

Bir de bu meseleye mütaallik yani mü
fettişlik teşkiline dair Karesi Mebusu Vehbi 
Beyin de bir takriri vardı. Esasen tevhiden 
müzakeresi tensibedilmişti. Matbuanda zaten 
o da yazılmıştır. Tevhiden müzakere edeceğiz. 

Efendim, söz alan zevat çok olduğu için 
tensip buyurursanız aleyhinde ve lehinde ol
mak üzere tasnif edelim. (Çok iyi, sesleri) 

tadilât için söyliyecek olanlar tabiî maddeler-
do söyliyeceklerdir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Reis Bey. Bendenizin 
evvelden sözüm vardır. 
Karesi Mebusu Vehbi Bey ile rüfekasmm teklifi 

1. Bilâhara müfettişi umumiler maiyetinde 
istihdam olunmak üzere Dahiliye- Vekâletinde 
sunufu muhtelif eden şimdilik on iki kişilik bir 
heyeti teftişiye teşkil olunmuştur. 

2. Müfettişler re'si idarede lâakal on sene 
hizmetleri sebk etmiş ehliyet ve malûmatı huku-
kiyeleri mücerrep memurini dâhiliye meyanından 
vekâletçe tâyin olunur. 

8. Müfettişler bilûmum memurini mülkiye-, 
nin ahval, muamelât ve hesabatını teftiş ve mu
rakabeye salâhiyettardırlar. 

4. Müfettişler esnayi teftişte suiistimale 
muttali oldukları halde usulü muhakemeye tevfi
kan tahkikata iptidarla tanzim eyliyecekleri ev
rakı tahkikiyeyi doğrudan doğruya encümeni 
aidine ve fezleke suretini berayi malûmat Da
hiliye Vekâletine tevdi ederler. 

5. Esnayi tahkikte tezahür ve tahakkuk 
eden cürüm üzerine müfettişler memuru mesulü 
her kim olursa olsun işten el çektirebilecekleri 
gibi rüesayi memurinin tasdikine muhtacolmak-
sızın tevkif dahi ederler. 

6. İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 
7. İşbu kanunun icrasına Heyeti Vekile me

murdur. Karesi 
Vehbi 

Müfettişi Umumilik kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Müfettişi Umumilik mintaka-
ları berveçhi âtidir: 
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Birinci Mmtaka : İstanbul, Çatalca, Edirne 

(Kırkkilise, Gelibolu, Tekfürdağı dâhil) Kal'ayı 
Sultaniye, Karesi, Hüdavendigâr, Eskişehir, 
Ertuğrul, îzmit, Bolu, Zonguldak, Ankara, Kân-
gırı, Kastamonu vilâyetleri. 

İkinci mmtaka : İzmir, Manisa, Aydm, De
nizli, Menteşe, Kütahya, Karahisarı Sahib, İs
parta, Burdur, Teke vilâyetleri. 

Üçüncü mmtaka : Sivas, Tokad, Amasya, Ca-
nik, Ordu, Sinob, Çorum, Yozgad, Kırşehir, vilâ
yetleri. 

Dördüncü mmtaka : Adana, Kozan, Cebeli
bereket, İçel, Konya, Aksaray, Niğde, Kayseri, 
Maraş, Anteb vilâyetleri. 

Beşinci mmtaka : Trabzon, Erzurum, Kars, 
Ardahan, Artvin, Bayezid, Erzincan, Lâziztan, 
Giresun, Karahisarı Şarki, ve Gümüşane vilâ
yetleri. 

Altıncı mmtaka : Diyarbekir, (Siverek, Er
gani dâhil) Van, (Hakkâri dâhil) Musul (Süley-
maniye, Kerkük dâhil) Bitlis, Mamuretülâziz 
(Dersim dâhil) Muş, Gene, Siird, Mardin, Ma
latya, Urfa vilâyetleri. 

MADDE 2. — Müfettişi umumiler umuru 
devlette mesbukulhizme rüyet ve ehliyeti 
mücerrep zevat meyanmdan Dahiliye Vekâleti
nin inhası üzerine Heyeti Vekilece tâyin ve Bü
yük Millet Meclisince tasdik olunur. (Müfettişi 
umumiliğe merbut heyeti teftişiye ile devair 
kadrosu merbuttur.) 

MADDE 3. — Müfettişi umumiler mmtaka-
ları dâhilinde bütün vekâlet namına murakabe 
ve teftiş salâhiyetini haiz ve kuvvei ieraiyenin 
en büyük memurlarıdır ve bu itibarla mıntaka-
ları dâhilinde : 

1. Asayiş ve emniyeti umumiyeyi temin, 
2. Kavanin ve nizamatı mevcudenin hüsnü 

tatbikini müstemirren takip, 
3. İdarei umumiyeye mensup bilûmum de-

vairi sureti daimede teftiş, 
4. Alelûmum şûralarla bunlara merbut şu-

abat ve devairin kanunen haiz oldukları salâ
hiyete halel gelmemek şartiyle murakabe hu-
susatiyle mükellef ve bunların hinî tatbik ve 
icrasından dolayı hükümeti merkeziyeye karşı 
mesuldürler. Müfettişi umumiler üç ayda bir, 
mıntakalarınm ahvali umumiyesine ve yaptık
ları işlere mütaallik mufassal rapor tanzim ve 
vekâletlere takdim ederler. 

.im e••: â 
MADDE 4. — Müfettişi umumiler mmta-

kaları dâhilinde emnü asayişin muhafazası için 
bilcümle tedabiri ittihaza, mmtakaları dâhilin
de bulunan bilcümle jandarma kuvvetlerini, 
jandarma vazaifi umumiyesini nazarı dikkate 
almak suretiyle, tevzi ve tesbite salâhiyettar-
dırlar. Müfettişi umumilik mmtakası jandarma 
kumandanı, doğrudan doğruya müfettişi umu
minin tahtı emrindedir. 

MADDE 5. — Müfettişi umumiler emrinde 
ayrıca top ve makinalı ile mücehhez beheri yüz 
mevcutlu beş bölükten mürekkep atlı bir jan
darma alayı bulunur. İşbu alayın efradı hiz
meti askeriyeye dâhil ve mükellefin meyanm
dan intihap ve tefrik olunur. 

MADDE 6. — Bir yerde ihtilâl zuhur etti
ği ve müfettişi umumi emrinde bulunan kuv
vetler ihtilâli bastırmaya kifayet etmediği ve 
Hükümeti merkezîye ile bilmuhabere mezuni
yet istihsaline zaman ve imkân müsaidolmadığı 
takdirde ilk vasıta ile Dahiliye Vekâletine ma
lûmat verilmek şartiyle müfettişi umumi idarei 
örfiye ilânına mezundur. 

MADDE 7. — Valiler inzibat ve asayiş 
husularmda doğrudan doğruya mmtakasmda 
bulundukları müfettişi umumilere merbutturlar. 
Umuru sairede Hükümeti merkeziyeye tâbi olur. 
Müfettişi umumilerin bu bapta hakkı teftiş ve 
murakabeleri vardır. 

MADDE 8. — Müfettişi umumilerin gerek 
bizzat ve gerek maiyetlerindeki müfettişler va-
sıtasiyle merkeze ve mahallî idarelere mensup 
devairin teftişi münasebetiyle veyahut suveri sa
ire ile muttali oldukları suiistimalâtı tahkik ve 
failleri hakkında imkânı kanuniyi tatbik ettir
meye memurdurlar. Suiistimalâtı tebeyyün eden 
memurları ledelhace işten el çektirmeye ve bun
lardan devamı memuriyeti gayricaiz görülen
ler ile vazifelerini ifaya ehliyetsizlikleri madde
ten tahakkuk edenlerden hakkı tâyini vekâlet
lere aidolanları, mensuboldukları vekâletler va-
sıtasiyle ve diğerlerini doğrudan doğruya azlet
meye salâhiyttardırlar. Hakkı azli vekâletlere 
ait memurin hakkında müfettişi umumi tara
fından vukubulacak işarata vekâletler on beş 
gün zarfında verecekleri kararı bildirmeye mec
burdurlar. Bu müddet zarfında vekâletler ka
rarlarını tebliğ etmedikleri takdirde müfettişi 
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Umumi mesuliyeti deruhde ederek memuru doğ
rudan doğruya azleder. 

MADDE 9. — Müfettişi umunıileree memu
rini maliyenin azline dair vukubulacak tebligatı 
valiler ve vilâyet ve nevahi heyeti idareleri ve 
diğer vekâletlere mensup rüesayı memurin bi-
lâtehir infaza mecburdurlar. 

MADDE 10. — Müfettişi umumiler her se
ne vilâyet sûralarmca bütçe müzakeresinden 
üç ay evvel heyati idarelerce intihabolunacak 
ikişer zatı tensibeden mahalde toplıyarak mü
fettişi umumilik mmtakasınm müşterek işlerini 
tanzim için ittihaz olunacak mukarreratı ma
liyenin esasatını tesbit ve ihzar ederler. 

MADDE 11. — Vilâyat ve nevahi şûraları 
müzakerat ve mukarrerat suretlerini valiler va-
sıtasiyle müfettişi umumilere gönderirler. 

MADDE 12. — îşbu kanunun icrasına He
yeti Vekile memurdur. 

MADDE 13. — îşbu kanun tarihi neşrin
den muteberdir. 

5 Teşrinievvel 1337 

tcra Vekilleri Heyeti Seriye Vekili 
Reisi Fehmi 
Fevzi 

Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 
Refet —• — 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
Refet 

Erkânı Harbiyei Umumiye İktisat Vekili 
Reisi Mahmud Celâl 
Fevzi 

Sıhhiye ve Muaveneti Maliye Vekili 
İçtimaiye Vekili Hasan Hüsnü 

Refik 
Maarif Vekili Nafıa Vekili 

REİS — Efendim; sıra numarasiyle sözünü
zü söyliyebilirsiniz. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim; Nizamna-
mei Dahiliyede söz istiyecekler daha evvel kâti
be veyahut reise müracaat etmelidir diyor. Ben
deniz her ruzname geldikçe zatiâlilerinize müra
caat ediyorum. Halbuki şimdi herkes mütalâa
sını dermeyan etsin de sonra söylersiniz dediniz. 

REÎS — Filhakika Vehbi Bey evvelden ben

denize müracaat etmiştir. Fakat şimdi söz istı-
yenler çok olduğu için sıra tuttum. Eğer arka1-
daşlar sıralarını size verirlerse bendeniz de size 
söz vereyim .(Veririz sesleri) 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendiler; Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun mazbata muharrirliğini ya
pan bir adam için müfettişi umumilik aleyhinde 
bulunması ya tenakuz teşkil eder veya kanaatini 
tebdile delâlet eder. Halbuki bendeniz ne tena
kuz yapmak istiyorum, ne de kanaatimi tebdil et
mek istiyorum. Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
22 nei maddesinde diyor ki; (Vilâyetler iktisadi 
ve içtimai münasebetleri itibariyle birleştirile
rek umumi müfettişlik mıntakaları vücuda geti
rilir.) Fakat bunu yirmi ikinci madde diyor. 
Halbuki ondan evvel yirmi bir madde daha var 
ki, onlar tahakkuk ettikten sonra yirmi ikinci 
maddenin hükmü tahakkuk edebilecektir. Biz 
müfettişi umumileri ne için istiyoruz? Memle
kette müfettişi umumilerden beklediğimiz yegâ
ne fayda, yegâne gaye, ezilmiş olan halkı sui-
idareden kurtarmaktır. Binaenaleyh evvelâ ida
re makinasmı ıslah ve tashih ettikten sonra ye
ni idareyi tatbik edip edemediklerini müfettişi 
umumilikler vasıtasiyle kontrol ettirmek istiyo
ruz. Yoksa bugün zaten mahiv ve harabolmuş 
bütçeyi böyle vilâyatı selâsede ecnebilerin mü
dahaleleri neticeleriyle meydana getirilmiş olan 
paşalar teşkilâtı neticesini meydana getirmek 
istemiyoruz. 

Bu lâyihadan anlaşılıyor ki : Memleketin 
muhtelif manatıkmda yeni, yeni Babıâliler mey
dana gelecek, yeniden daireler tesis edilecek ve 
bu suretle yine o zavallı köylüler arzuhallerle 
yaverden yavere, kapıdan kapıya dolaşacaktır. 
Biz, bunu istemiyoruz ve benim tarafımdan 
yerden göğe kadar böyle bir kanuna kırmızı 
kâğıt.... (Bizden de öyle, sesleri) Bizim istediği
miz, bugün yapılabilecek kısım, müfettişi umu
miler ve müfettişi umumilere mukaddime ola
cak bir şey varsa bugünkü idareyi, bugünkü 
idarenin hiç olmazsa kanuni bir surette cereya
nını temin etmek istiyorsak, onlar, bu müfet
tişler değildir. O da ya Heyeti Celilenizden ve
yahut Dahiliye Vekâletinden vilâyata seyyar 
müfettişler göndermek, bir arkadaşımız yanma 
bir kâtip alarak mıntakaları tahdidetmeden do
laşmak suretiyle salâhiyeti vasıa ile bunu ya
pabilir. Yoksa böyle mükellef, müzeyyen, mü-
şekkel bir surette daireler teşkil etmek, bu tah* 
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rıbat üzerine tahribat ilâve etmekten başka bir 
şey değildir. Halbuki böyle mmtakalara; henüz 
memleketin hudutları taayyün etmeden dâhilde 
gayrikanuni müdahalelerin men'i imkânı temin 
olunmadan müfettişi umumiler göndermek; mü
fettişi umumilerden beklediğimiz faydayı yok 
etmek demektir. Bendenizce bunu bugün kabul 
etmek demek, şu Teşkilâtı Esasiye Kanunun
dan temin edilecek fevaidi izale için teklif edil
miş diyecektim. Fakat; arkadaşlarımın hüsnü
niyetle teklif ettiği maksadına kaani olmasay
dım, mahza bunu Teşkilâtı Esasiye Kanunun
dan milletin beklediği hürriyet ve serbestiyi 
meni için teklif etmişler, diyecektim. Zira, bunu 
tatbik etmekle denilecek ki; ah! işte beklediği
miz bir teşkilât vardı, ondan da fayda yoktur. 
Sonra bu şekli idare ile ki, hiçbirimiz artık bu 
idarenin lehinde söz söyliyecek yüzümüz yok
tur. Çünkü, jandarmanın ve daha sairenin mem
lekette yaptığı fenalıkların tadadı için ciltler 
lâzımdır. Bu idarenin içine şu Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun müfettişi umumiliklerini koyaca
ğız ve bunları da mutantan, müdebdeb ve mü
zeyyen bir hale getireceğiz ve nihayet bunu gö
ren halk diyecek ki, Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun da bu memlekete faydası yok, bu tarzda 
idare de nâfi değilmiş, fikrini memlekete bu 
suretle telkin ettireceğiz. Bu ise çok yanlış bir 
yoldur. Müfettişi umumileri topyekûn reddet
mek lâzımdır. Eğer memlekette bugünkü tarzı 
idarenin gayrikanuni harekâtını menetmek is
tiyorsak, ya Dahiliye Vekâleti aşağıdan yuka
rıya teşkilât ile, evvelâ köylünün kurtuluşuna 
ait nahiye kanunları, saniyen jandarma ve po-

İisin fazla tazyikatım izale edecek kanunları ki, 
onlar da Meclistedir, idarei mahalliyelerin teş
kilâtına ait kanun da Meclistedir, bunları bir 
an evvel tetkik ve memleketin bâzı manatıkm-
da hiç olmazsa tatbikinden sonra teftişine adam 
göndermek icabeder. Binaenaleyh, bu şekilde 
memleketin içinde beş altı mmtaka vücuda ge
tirmek doğru değildir. Bunu umumiyetle ve 
topyekûn reddedelim. Ve evvelce bâzı arkadaş
larımızın teklifi vardı. O da derhal arkadaşlar 
tarafından teftişat yapılmak suretiyledir. Hiç 
olmazsa bunu kabul edelim. Diğerlerini ise top
yekûn reddetmek lâzımdır. 

HAYDAR B. (Van) — Vehbi Beyefendi bu
yurdular ki, evvelâ idarei mahalliyeye aidolan 
kanunu çıkarmak lâzımdır. Halbuki biz de mü

fettişi umumilik Kanununa o suretle başlamış
tık. Hattâ bu kürsüden arz ve izah ettim. Ve 
dedim ki; encümenin kanaati kavanini terkibi 
yapmaktır, tahlilî değildir. Fakat yine bu Mec
liste Müfettişi Umumiliklerin bir an evvel teşkili 
ile bu baptaki kanunun tasdiki arzu edildi. 

Hattâ bu arzu o kadar şiddetli oldu ki; Re-
fet Paşanın bu akşam müzakere edelim teklifi
ne karşı evet edelim, diye bağırıldı. öyle değil-
mi efendiler? Evvelce Hükümet tarafından ya
pılmış bir teklifi kanuni vardı. Acilen o gece
nin içinde yapıldı. Malûmu âlileri hafi müza
kereler mecburen onları tehir etti. Eğer Heyeti 
Celileniz yine bizim fikrimiz gibi yapalım, der
seniz evvelâ nahiye kanununu çıkaralım. Sonra 
buna başlıyalım. Zaten bizim düşündüğümüz de 
bu idi. Fakat bu takdime karar veren yine He
yeti Celilenizdir ve onun üzerine müzakeresine 
başlanıldı. 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Encü
mene geldi mi bu efendim? 

HAYDAR B. (Van) — Evet efendim, gel
miştir. 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Encü
menin burada mütalâası yoktur. 

HAYDAR B. (Van) — O kadar acele oldu ki, 
hattâ hükümet bile esbabı mucibe lâyihası ya
pamadı ve o kadar acele oldu ki, bir gecenin 
içinde oldu. 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — O halde 
sizin encümen namına hiçbir mütalâanız ola
maz. Ve size söz vermeyiz. 

HAYDAR B. (Van) — Sizin şahsınız itiba
riyle söz vermemek salâhiyetiniz varsa o baş
ka... Fakat sizin hiçbir salâhiyetiniz yoktur. O 
salâhiyet Heyeti Umumiyenindir. 

Sonra Vehbi Beyefendinin nazarı dikkatle
rini celbederim. Kendilerinin itirafları veçhile 
mazbata muharrirliğinde bulundukları Teşki
lâtı Esasiye Kanununun müfettişlik teşkilâtı
dır. Yine beyefendinin rüfekayı kiramiyle be
raber bir teklifleri var ki, buyurdukları müfet
tişlikler hakkındadır. Esasen bu müfettişi, umu
miliklere dâhildir. Binaenaleyh Vehbi Beyin tah-
tieleri ibize aidolmama'k lâzımgelir. Daha ziyade 
'kendilerine aittir. Manatıka taksim keyfiyetini 
emreden yine kendilerinin mazbata muharrirli
ğini ifa buyurdukları Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun yirmi ikinci maddesidir. Amıa bu bizim 
yaptığımız ve Hükümetin teklif etmiş olduğu 
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manatıkı aynen kabul ettik, tadilât icra etme
dik. Hattâ arkadaşlarla bilmüzakere münakaşa 
dahi etmedik. Bunun sebebi, ımanatıka taksim 
keyfiyeti bütçe meselesidir. Bâzı efendiler di
yorlar ki, yirmi değil, otuz olmalı. Eğer Heye
ti Çelikleri otuz, hattâ elli manatıkı teftiişiyeye 
muhassasat verirse Hükümet de, encümen de 
bunu memnuniyetle kabul eder. Aynı zamanda 
bu kadar büyük mikyastaki müfettişliklere 
maalesef bütün mânayı haklkisiyle -mütehassıs 
adamlar bulmak lâzımıgeliyor. Fakat yoktur. 
Beyefendiye aidolan cevabım bu kadardır. 

RKÎS — Efendim, elimizde bulunan matbu 
nüshalarda encümenin tadilâtı pek kısadır. 
'Maddelere gelince; burada aslından okuruz, 
tashih eder ondan sonra müzakeresine başlarız. 
Ufak tadilât vardır. Yani Hükümetin teklifinin 
aşağı - yukarı aynıdır. Şayet maddelere geçilir
se o vakit aslından okuruz. Not alırsınız o vakit 
müzakere ederiz. 

MUSTAFA SABRÎ Ef. ı(Süird) — Efendim, 
bütün vekâletler pek uzak olan mahallerdeki 
yolsuzlukları pek yakından ıgöremiyorlar. Bit
tabi vekâletlerin (kesreti.iştigali ve aynı zaman
da uzak olan yerlerdeki devairin yolsuzluklarını 
tetkik ve tahkik için kavaninin tatbikinde lâ-
zım'gelen icraatı yapamıyorlar. Bu da şekilsizlik 
ve usulsüzlüktendir, Müfettişlik her .halde in
sanlar lâyüsel olmadığı için lâzım ve zaruridir. 
Ve bütün memurlar lâyüsel olduklarından do
layı kanunsuzluklar, yolsuzluklar devam etmek
tedir. 

LÜTFl B. (Malatya) — Lâyüseldir diye kim 
diyor? 

MUSTAFA SABRÎ Ef. (Siird) — Fiiliyatta 
lâyüseldirler, fakat kanun arasındaki satırlarda 
'mesuliyet bizim Kanunu Esaside tâyin ettiğimiz 
mesuliyetler gibidir. Bugün her halde müfettişi 
umumiliklere lüzum vardır. Vehbi Bey biraderi
miz kendileri tenakuza düşüyor, diyor ki, ben 
müfettişlerin lüzumuna kanaat hâsıl ettim. Ve 
mazbata muharriri olduğum münasebetiyle mü
fettişlikleri müdafaa ettim; şimdi bunun aley
hinde bulunamam, dedikten sonra yine diyor 
ki, bu şekilde Müfettişlik Kanununu kabul et< 
mem ve doğru değildir. Binaenaleyh, başka bir 
şekilde isterim, yani Müfettişlik Kanununun esa
sını kabul ve şeklini reddediyor, bendeniz böyle 
anlıyorum. Binaenaleyh müfettişliğin lüzum ve 
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vücubu ve ehemmiyeti ve fevaidi derkâr oldu
ğuna dair iki tane nümenei tarihimiz var, birin
cisi : Malûmuâliniz ki; Hüseyin Hilmi Paşanın 
Rumeli Müfettişi Umumiliğinde bulunduğu za
man Rumeli mmtakasmda... 

EMÎN-B. (Erzincan) — öyle müfettişlik Al
lah bir daha göstermesin... 

MUSTAFA SABRÎ Ef. (Devamla) — Bütün 
şekavetin önü alınmıştı. Yani bugün anlaşılıyor 
ki müfettişliğin her halde lüzum ve ehemmiyeti 
vardır, yalnız şeklinde ayrılıyor. Binaenaleyh bu 
lâzımdır ve bunu bir an evvel çıkaralım. Böyle 
yolsuzluklara devam edilmesin. Kavaninin tat
bikine itina edecek memurlar tâyin edelim. Yal
nız Dahiliye Vekâletince tâyin olunacak memur
lar müfettiş vazifesini göremiyecekler, Büyük 
Millet Meclisinden olması lâzımdır. Binaenaleyh 
bu kanunun Dahiliye Eneümenine havale ile şek
linin tadilini talebederim. Esasen encümene ha
valesiyle şeklinin tadili arzu ediliyor. Esasta 
Heyeti Âliye zaten müttefiktir ve Müfettişlik 
Kanunu esasında Heyeti Âliyenizin müttefik 
olduğu Teşkilâtı Esasiye Kanuniyle ve böyle mü
fettişi Umumilik Kanununu teklif etmesiyle ik
rar ve tahtı itirafmdadır. Sarahaten ve tevilen 
lüzumu ikrar ve tahtı itirafınızda bulunan bu 
teşkilâtı vücude getirecek olan bu kanunu red
detmek mantıksızlık demektir. Binaenaleyh her 
halde bu kanuna lüzum vardır. Dahiliye Encüme
ninde tetkik edelim ve Dahiliye Encümenine ha
valesini teklif ederim. 

SIRRI B. (îzmit) — Tetkiki ile meşgul oldu
ğumuz kanunun nevakısı hakkında söyliyeceğim 
sözlere mukaddime olmak üzere evvelâ Heyeti 
Hükümetin bu kanunun sebebi vâz'mdaki hikme
ti müş'ir bir lâyihası bulunmadığını ve ondan son
ra hiç olmazsa Dahiliye Encümeninin olsun buna 
bir mütalâa ilâve etmediğini söyliyecektim. Bil
vesile Havadar Beyefendi kanunun tanzim ve 
Meclisi Âliye sevkı gayet dar bir zamana tesadüf 
ettiğinden dolayı esbabı mucibe lâyihası tanzim 
edilemediğini söylediler. Bana kalırsa esbabı mu
cibe lâyihaları kanunun esbabı vâz'ını, hikmetini 
tamamen gösterir bir mâkes halinde olduğu için. 
zaman ne kadar dar olsa her halde bunu yazmalı 
ve kanunu böyle ruhsuz olarak Meclise gönderme
men idi. Esbabı mucibe mazbatası kanuna tev
fikan gönderilmemiş olmasına mebni bu kanunum 
kendilerine iade edilmesi lâzımgelir. Bunu has
saten nazarı âlilerine arz ederim. Bakınız esba-
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bı mucibe lâyihası olmadığından dolayı daha bi
rinci maddede insana şek arız oluyor. Memleket 
birtakım mıntakalara ayrılmış oluyor, memleketi 
mıntakalara taksim etmekte acaba hangi noktai 
nazarı takibettiler? Bunu bilmek lâzımdır ki, ona 
göre mütalâa dermeyan edilsin veyahut bu rain-
atkanm bâzı aksamı şu mmtakaya gitmek lâzım
dır diye bir mütalâa olmak lâzımdır. Bundan 
muarra olan bir kanun hiç bir vakitte mâkul 
ve mergubolmaz. Hattâ münakaşaya bile değeri 
olamaz. Size'büyük bir ilmî, hukuk âliminin 
sözünü nakledeceğim, kendimindir, diyemem. 
Fârik olanlar sonra yüzüme çarparlar. (Hande
ler) Kanunlar iki türlüdür : (Ya milleti yetişti
rirler veya milleti idare ederler) Bu kanun mil
leti yetiştirmek için mi, yoksa milleti idare etmek 
için mi vaz'ediliyor Ben Hükümetten hiç, kim
seyi göremiyorum ki, bana cevap versinler bu 
gayet mühim meseledir. 

BlR MEBUS BEY — Bendeniz cevap vere
yim. (Handeler) 

SIRRI B. (Devamla) — Teşekkür ederim 
Fakat maatteessüf mevcudolmadığı için bu bap
ta bir söz söyliyemiyoruz. 

Teşkil etmek istediğimiz müfettişliklerin ha
iz oldukları hukuka gelince; idarei Vilâyat Ka
nunu mucibince, hattâ biz kaymakamın haiz ol
duğu hukuku bile ihraz edemiyorlar. İdarei Vi
lâyat Kanununda bir kaymakam dahi kendi ka
zası dâhilinde bulunan askerleri celp ve istediği 
yere sevkı hakkında bir fıkra var. Müfettişi umu
minin buna dair ufak bir salâhiyetini gösterir 
bir fıkra görünüyor. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Kabili-
tatbik olmadığını gördünüz... 

SIRRI B. (Devamla) — Bendenize kalırsa 
memleketi mıntakalara taksim ederek müfettişi 
umumilikler halinde. idaresinde gözetilen gaye
nin netayicine göre müfettişi umumiliklere bi
rer şahsiyet verilmek lâzımgelirdi. Müfettişi 
umumilikler bizim bildiğimiz, âdiyen bildiğimiz 
geçmiş valilere benzerse hiç teşkiline lüzum yok
tur. Beyhude yere unvanları değiştirmiş oluyo
ruz. Şayanı dikkattir ki, müfettişi umumilerin 
salâhiyeti vâsıa sahibi olduğunu iddia ettiğimiz 
halde mahkemelerin sureti teftişi ve hassaten 
devairi askeriyenin zimamdaranı askeriyenin 
muamelâtını teftiş hakkında bunların sinek ka-
4ar salâhiyetleri olmadıklarım görüyorum. 
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i HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Ona bi

zim salâhiyetimiz yok. 
SIRRI B. (Devamla) — O mühimdir zaten... 

Eğer müfettişi umumilikler, yalnız halkın müd-
deiyatını kabul edip devairi aidesine havale et
mekten ibaret bir vazife deruhde edecek ise kül
fete lüzum yoktur. Böyle bir şeyi günlerle mü
nakaşa ederek meydana getirmeye hacet göre-
mem. 

TUNALI HlLMÎ B. (Bolu) — Var, var. 
SIRRI B. (Dövamla) — Rica ederim sözümü 

{ anlamıyorsunuz. Ben bunun sizden ziyade mü-
I revviciyim. Fakat esbabı mâkule istiyorum. 
i 
1 MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Var. 
j SIRRI B. (Devamla) — Rica ederim var di-
! yorsunuz. Kanunun ruhuna tamamen tarafta-
! rım.. Memleketimiz Teşkilâtı Esasiye Kanunu 
i mucibince böyle manatıka tefrik edilmeli ve ınü-
j fettişi umumiler nasbolunmalıdır. Ona taraftar 

olursunuz 1 
j TUNALI HlLMÎ B. (Bolu) — Yok olan şeye 
i nasıl taraftar oluyorsunuz? 
j SIRRI B. (Devamla) — Zatıâliniz hiç şüphe 
1 etmem Memiş Çavuşun hayaliyle meşgulsünüz. 
j Rica ederim bizi ciddiyetten menetmeyiniz. Şu 
| kadro ile, şu çerçeve dâhilinde müfettişi umumi-
j lik kanunun burada münakaşasında hiçbir ne-
| ticei müfide istihsalinin imkânı yoktur. Binaen-
j aleyh Teşkilâtı Esasiye Kanununun ruhuna mu-
j vafık surette tanzim ve etraflı surette tefrik ve 

tensik etmek için bunun heyeti umumiyesiyle 
Hükümete ve encümene iadesini teklif ederim. 

* HAYDAR B. (Van) — Hangisini rica ederim 
• söyleyiniz. 

SIRRI B. (îzmit) — Baştanbaşa birinci mad-
! desinden sonuna kadar. 
j HAYDAR B. (Van) — Maddeyi lütfen söy-
j leyiniz. 
j SIRRI B. (izmit) — Baştanbaşadır efendim. 

HAYDAR B. (Van) — Hiçbir şey yoktur 
efendim. 

SIRRI B. (izmit) — Haydar Beyin şu mü-
I talâaları üzerine birkaç kelime ilâvesine mec

burum. Kanunu tanzsaj. eden zat bizzat söyle-
ı mislerdir ki, bunda ihtisasım yoktur. Fakat bir 
I mecburiyet ile bu kanunu tanzim edip sevk edi-
| yorum. Hakikaten bu insafı gösterdiklerinden 

dolayı Refet Paşa Hazretlerine alenen teşekkür 
I ederim. Refet Paşadan idarei umuru devletin 
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mülkiyeye ait mesailinden daha fazla bir şey is
temeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Hiçbir kim
se bu kanun, bu cihetten dolayı noksan tanzim 
edilmiş diye kendilerine hatiye istinadedemez. 
Meslekî olmadığını kendisi de muteriftir. Fakat 
ben isterdim ki; belki Dahiliye Encümenine ha
vale edildiği zaman encümenin ulularından olan 
Haydar Beyefendi, Zekâi Beyefendi arkadaşları
mız bunu bir derecei tekâmüle isal ederek bize 
ihtiyacımız nispetinde bir şey göndersin. 

HAYDAR B. (Van) — Mesele öyle değil, bu 
şairlik değildir sanattır. Teşkilâtı Esasiye Ka
nununa muhalif bir ciheti söylemediniz. 

HASÎB B. (Maraş) — Müsteşar Beyden bir 
şey soracağım, bu kanunda Heyeti Vekilenin im
zası yoktur. (Hükümeti bir defa dinliydim ses
leri) (Gürültüler) 

DAHİLÎYE VEKÂLETİ MÜSTEŞARI HA-
MÎD BEY — Hepsi söylemek arzu ediyorlarsa 
bendeniz bilâhara söyliyebilirim efendim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Belki 
kanunun encümene gitmesi lâzımdır. Bir defa 
lütfen dinliydim. 

HASİB B. (Maraş) — Sualimi kaydet Reis 
.Bey, heyeti umumiyesine taallûk ediyor. 

Dahiliye Vekâleti Müsteşarı Hamid Beyefen
dinin esaslı bir meselesi var. Müfettişi Umu
milik Kanununun bugün tatbiki lâzımgeliyor-
mu? Yoksa, buna müteferri olan kavanini sai-
reyi ikmal ettikten sonra mı tatbik etmek lâ-
zımgelir? Heyeti Umumiyece takarrür etse da
ha iyi olur. Bunun lüzum, vücup ve teferrua
tından uzunuzadıya bahsetmiş olmalı. Evvel
ce bu karar verilmiş olsa idi ona göre ben
deniz de şu Müfettişlik Kanununun lüzumuna 
ve bu şeklin derecei isabetine dair söz söyli
yebilirim. Bu cihet tahtı karara alınırsa daha 
iyi olur. (Pek doğru, sesleri) 

LÛTFİ B. (Malatya) — Mesele bitmiştir 
Reis Bey. Tekrar encümene gitsin. 

SIRRI B. (İzmit) — Ânlıyalım ondan son
ra, 

DAHİLİYE VEKÂLETİ MÜSTEŞARI 
HAMİD B. — Madem ki, öyle arzu buyurulu-
yoı% bahsedeyim. 

Efendim müfettişi umumilik, bu namı biz 
Teşkilâtı Esasiye Kanununda gördüğümüzden 
ipka ettik, hiçbir .yerde, İdarei Umumiye Ka
nununun, idare kitaplarının hiçbir yerinde de 
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görülmüş değildir ki, müfettişi umumilik namı
na bir şeye tesadüf edilmez. Bizim memle
ketimizde idare daima daha doğrusu memle
ket, el yordamiyle idare olunmuş frenklerin 
«odatordam» dedikleri gibi hiçbir vakit âli bir 
esas üzerine hareket edilmemiştir, muhtelif 
zamanları biraz tetkik edelim. Acaba bu maki-
na ne için gıcırdıyor diye tetkikata koyul
muşlar. Islahat heyetleri teşekkül etmiş, mem
leketin birçok mahallerine yayılmışlar, birçok 
ıslahat raporları gelmiş, bunlar Bâbıâlinin 
mahzenlerine yeni bir tomar ilâvesinden başka 
hiçbir netice vermemiştir. Eskiden idare mu
habereden ibaretti. Biz de onun az - çok 
son zamanlarına yetiştik, Babıâlide bir silsi-
lei küttap vardı. Birisi tesvidetmek, öbürü 
tebyiz etmek, öbürü bilmem ne, öbürü 
yazıla demekle mükellefti, öbürü bilmem nesi 
idi. Fakat idare hiçbir vakit muntazam şua-
bata; ilmin ihtiyacatma göre tevzi ve tak
sim edilmemişti. Son zamanlarda bu noksan 
bir dereecye kadar anlaşılmaya başladı. Ve de-
vairi Devleti bilhassa dahiliyeyi ihtiyacı zama
na göre şuabata taksim etmeye karar verildi ve 
o vakitten beri on, on beş sene bir dereceye ka
dar o şuabat, ilmî bir şekilde kendilerine taal
lûk eden hususatı okuyup bir talimata bir şek
le koymaya çalışmakta idiler. Muhtelif zaman
larda yapılan tetkikatta ve bilhassa son sama
nımızda memleketin idaresinde gördüğümüz su-
iahval, bizi, kabahati şekillerde aramaya sevk 
ediyor. Hele bu noktada çok ısrar vuku bulu
yor. Şimdiye kadar idarenin fenalığı arz etti
ğim gibi şekli Hükümetten mümbais değildir. 
Biz bugüne kadar iyi bir idare yapmamışız bü-
'tün sâyimiz belki idaremizin memlekette tev-
lidettiği avarızı izaleye münhasır kalmıştır. 
Memleketimizin taksimatı siyasiyesi, mülkiyesi, 
hiçbir esası ilmî ve fenniye müstenit değildir. 
Vaktiyle müdiranı umurun bilhassa valilerin sa
lâhiyeti nakıs imiş de bunun için iş göremiyor-
muş denildi. Bir tarihte... Ve zannedildiki, İda
rei hususiyei vilâyat Kanununu yaptığımız va
kit bu salâhiyet tevessü etmiş olacak ve bu nok
sanı ikmal etmiş olacağız. Efendiler, her hal
de bundan yirmi, otuz sene evvel mevcudolan 
valilerin salâhiyeti pek çok vâsi idi. Eğer bun
lar iş görememişlerse, salâhiyetlerinin noksanın
dan değil; belki cehillerinden ve suiniyetlerin
den münbaistir. Hiçbir kimse Aydın Valisi Kâ-
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mil Paşanın, Konya Valisi Ferid Paşanın salâ
hiyetini tahdidetmeyi hatırına bile getirmek is
tememişti. Birisi çalışmak istemiş ve muvaffak 
olmuş, asarını bugüne de bırakmış, diğeri hiç
bir şey yapmamış. Binaenaleyh valilerin çalış
masına mâni olan ne şekli Hükümet ve ne de 
noksan salâhiyetleri olmuştur. Bendenizce asıl 
mâni olan şey Devlet makinasmm muntazam 
bir şekilde tanzim ve ilmî bir surette tertibedil-
memiş olmasıdır. Bugüne kadar çektiğimiz bü
tün idaresizliklerin müvellidi onlardadır. Bir 
makinanm motoru tanzim edilmezse onun tefer
ruatını ne kadar ıslaha çalışırsanız çalışınız hiç
bir şeye muvaffak olamazsınız. 

Teşkilâtı Esasiye Kanumumuz memleketi kü
çük aksama taksim ve tefrik eyliyor. Eski li
valar vilâyet oldu bunda ne dereceye kadar isa
bet edildi? Bunu ilmî bir surette tetkik edecek 
olursak pek uzun münakaşata girişmiş oluruz. 
Çünkü; bir livanın vilâyet olarak kendini idare 
edebilmesi için ne gibi şeylere ihtiyacı vardır, 
neye müftekirdir? Mevcudolan vilâyet, yani 
elviye, meselâ Kângırı livası, Burdur livası. Bun
lar kendi kendilerini idareye ne dereceye kadar 
muktedir ve salâhiyettardırlarl Bunları tetkik 
etmeden, bu şekli vermek pek te muvafık ol
masa gerek... Her ne ise, biz şimdi bunu tetkik 
edecek değiliz. Elbette teşkili Vilâyat Kanu
nunda bu cihetleri birer birer ilmî ve riyazi bir 
suretle tâyin edeceğiz. Bu taksimat dolayısiyle 
bugün memleket 40, 50 kadar vilâyete taksim 
oluyor, öteden beri Babıâli memleketin vüsati
ne binaen hiçbir vakit gözünü uzak yerlere is
al edemezdi. Ve zaten nazarı dikkati de celbet-
memiştir ve çünkü nerede nazarı dikkati calip 
bir gürültü ve patırdı oldu ise yalnız oraya gö
zünü dikmiştir. Fakat memleketin iktisadiyatı
nı, içtimaiyatını, ihtiyacatı sairesini nazarı iti
bara alarak halkın terfihi esbabını ihzar etme
yi hiçbir vakit hatır ve hayaline getirmemiştir. 
Biz bugün memleketimizi yakından, görınek isti
yoruz. Sabıkan olduğu gibi burada dürbinlerle 
Bayezidi görerek oranın iktisadiyatı, serveti, iç
timaiyatı hakkında bir fikir edinebileceğimize 
kaani olursak kendi kendimizi aldatmış oluruz 
ve hiçbir şey yapmamış oluruz. îşte Müfettişi 
Umumilik Kanunu namı altında, bu isimde isa
bet olduğuna bendeniz kaani değilim. Çünkü; 
müfettişi umumiliğin ruhu başkadır. Müfettişi 
Umumiliğin icraatla katiyen alâkası yoktur. Va-
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zifesi görmek ve işitmektir. Halbuki bizim bu
rada müfettişi umumi namı altında teşkil etti
ğimiz daireye vermiş olduğumuz salâhiyetler 
büsbütün başkadır ve arz ettiğim gibi şu ihti
yaçtan tevellüdetmiştir: Hükümet, pek vâsi olan 
aksamı memleketi, merkezden idare edilmesi ve 
görülmesi pek müşkül olan aksamı memleketi; 
yakından görerek onun içini, bütün tabiatını, 
arazisini ve ruhunu tetebbu ederek ona göre ih
tiyacatı memleketi tâyin edip ve ona göre teş
kilât vaz'etmek ve idaresini ıslah etmek mak
sadından mütevellittir. Hükümet esbabı mucibe 
göndermemiş buyuruyorlar. Hakları var, bu ka
nun öyle üç beş saatte çıkacak bir kanun de
ğildir. Her halde pek çok tetebbüa ihtiyaç mes-
seden bir kanundur. Fakat; o gün bize Kiya
setten telefon ettiler ve her halde yarın sabah
leyin bu kanun Meclise gelecektir, dediler. 

HULUSİ B. (Karahisarı Sahib) — Yani ıs
marlama kanun... 

HAMÎD B. (Devamla) — Ve biz esbabı mu-
cibesini ihzar eylediğimiz halde takdime muvaf
fak olamadık ve kanununu gönderdik. 

Menatıkın ne gibi esbabı mucibe tahtında tak
sim edildiğini anlıyamadık, buyurdular. Burada 
Teşkilâtı Esasiye Kanununu, menatıkın taksimin
de istinadedilecek nukatı irae eylemiştir ki, o da 
iktisadi ve içtimai vaziyetlerdir, binaenaleyh Hü
kümet bu taksimatta en ziyade iktisadi cereyan
ları nazarı itibara almıştır. Gerek haritada ve 
gerek tâyin olunan vilâyetler üzerinde mütalâa
da bulunulacak olursa bu taksim en ziyade ikti
sadiyat itibariyle yekdiğerine münasebeti olan vi
lâyetlerdedir. 

Efendiler, bu taksimata bu mmtaka taksima
tına ihtiyacı katı vardır. Meselâ bugün Ankara 
vilâyetini üç livaya taksim etmişsinizdir. Uzağa 
gitmeye hacet yok. Bugün yaptığınız taksimat
tan dolayı sanayi ve Darülmuallîmin mektepleri 
mesdut ve daha sair müessesat da yavaş, yavaş 
kapanacaktır. 

Buna sebebiyet veren, şu taksimat ve müfet
tişi umumilik namı altında teşkil edeceğimiz da
ha umumi vilâyattır, diyebiliriz. Bu dairelerde 
menfaatleri müşterek olan vilâyatm hidematı 
umumiyede birleşebilmelerini temin eyliyeceğiz. 

Meselâ bugün livanın yirmi beş bin liralık 
bütçesi var. Yirmi beş bin lira varidatı hususiye-
si olan bir liva, kendisine kanunun tevdi ettiği 

I vazaifin hiçbirini göremez. 
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Evvelemirde levazımı insaniye ve beşeriden 

olan bir hastahane lâzımdır. Bir liva merkezinde
ki bir hastane lâakal yüz kişilik olur. Halbuki 
böyle bir hastaneyi bugün yirmi bin liraya idare 
edemiyeeek olan bir livanın darülmuallimini ola
cak, mekâtibi hususiyesi olacak, turku hususiyesi 
olacak, bunları nasıl idare edecek? Bugün turku 
hususiyeyi alâhalihi muhafa etmek için, bozma
mak için kilometre başına altmış beş lira kadar 
bir masraf lâzımdır. Binaenaleyh bu livalar ken
di kendilerini idare ve hiç olmazsa şu müessesatı 
lâzimeyi tesis edemiyecekler; bari civar vilâyet
lerle birleşerek pek muhtaç oldukları ve fakat 
münferiden vücuda getiremiyecekleri şeyleri işti
rak suretiyle vücuda getireceklerdir. 

HAMDÎ B. (Amasya) —• Birleştirmekle vari
datı hu^usiyenin iradı da artacak mı? 

HÂMÎD B. (Devamla) — Efendim, bugün 
olduğu gibi bugüne kadar da Ankara vilâyeti, 
hastane ve darülmualliminini idare ediyordu, 
demek üç livanın iştirakiyle muayyen nispet dai
resinde ve herkesin kudreti nispetinde muavene
ti ile bunlar meydana gelecektir. 

Eski vilâyet buyurdular. Evet bendeniz eski 
vilâyet derim. Bugün Fransa Hükümetinin sek
sen altı vilâyeti vardır. Otuz yedi milyon nü
fus... Her bir livasına en aşağı 430 bin nüfus isa
bet ediyor. îki milyon nüfuslu livaları da vardır. 
Bugün Fransa Hükümeti kanaat ediyor ki; be
nim livalarım kendi kendilerini idare edecek bir 
şekilde değildirler. Bunun için bunları birleşti
rip prevans teşkilâtı- yapmak mecburiyetini his
settim, diyor. Biz nasıl olur ki; 25 bin nüfus ile 
ve 20 - 30 bin liralık bir varidat ile bir vilâyet 
teşkil edip idare edeceğiz? Biz bugün bunları na
zarı itibara almak mecburiyetindeyiz. Fransa'nın 
istihsalâtı 25 milyar franktır. Bu 25 milyar 
fraknla idare edemedikleri halde biz nasıl kendi
mizi idare edeceğiz? Müfettişi umumiler memle
keti görecekler, tetkik edecekler, tetebbu edecek
ler ve istikbalde lâzım gelen ihzaratı ikmal ede
ceklerdir. 

YASÎN B. (Gazianteb) — O halde mütehas
sıslar diyelim. Valiler, mutasarrıflar bu vazifeyi 
görmüyor mu? 

MÜSTEŞAR HAMÎD B. (Devamla) — El
bette müfettişi umumiler mütehassıs olacaklar
dır. Müfettişi umumiler memlekette irşat ve ida
re noktai nazarından mühim bir rol ifa edecek
lerdir, (Bugünküler idare etmiyor mu, sesleri,) 
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etmiyor beyefendiler. Biz erbabı liyakati elli ta
ne altmış tane birden yetiştirecek kadar mukte
dir değiliz. Bendeniz evvelâ teklif ettim; eğer bu 
kanunun Nevahi Kanununun ve teşkili vilâyat 
ve sair kavaninin neşrinden sonra müzakere edil-

' mesi ve mevkii tatbika konulması arzu ediliyorsa 
arzularını izhar buyursunlar. Mamafih bu talik 
edildiği halde şunu da arz edeyim ki, memleke
tin müfettişlere çok ihtiyacı vardır. Bu refedil-
mekle, ilga edilmekle büyük bir hata yapılmış 
olur. Bugün vekâlet katiyen mülhakatını göre
miyor. Birçok arkadaşlarınızdan müracaat vâki 
oluyor. Falan adam şu ahvalde bulunuyor, sui
istimalde bulunuyor veyahut hırsızlıkta bulu
nuyor deniyor. Mutlak surette söylenilen bir 
söz üzerine binayı hükmedemem. Teftiş vekâ
letin gözleri ve kulaklarıdır. Onlar vasıtasiyle 
görür ve işitir, görüp işitmedikçe bir muamele 
yapamayız. Çünkü görmek ve işitmek lâzımdır. 
Eğer bunu tehir ederseniz suiistimallât devanı 
edip gidecektir. Suiistimalâtm devammı arzu 
etmezseniz herhalde bize müfettiş veriniz. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) — 
Usulü müzakere hakkında söyliyeceğim. 

Efendim Meclisi Âli bir karar verdi. Mü
fettişi umumilik kanunu istedi. Bu mesele mü
zakere edildi, derhal gelmesi tahtı karara alın
dı. Bu kanun onun üzerine gelmiştir. Bu böyle 
olduğu halde ve bu lüzumu idrak etmiş iken 
yeniden mütalâata lüzum yoktur. Zaten tahtı ka
rara alınmıştır. Bunun müzakeresi lâzımdır. 
Ancak leh ve aleyhte söylenebilir. 

HAKKI HAMÎ B. (Sinob) — Efendim mem
leket için müfettişlere olan lüzumu ve şiddeti 
ihtiyacı Meclisi Âliniz takdir etmiş ve o hususta 
buraya süratle bir lâyihai kanuniyenin gelme
sine sebebiyet vermiş ve o lâyihai kanuniye de 
gelmiştir. 

Şimdi efendim bu kanunun esbabı mucibe 
mazbatası yoktur. Şöyledir, böyledir diye b i r 
takım mütalâaat dermeyaniyle bunu iade et
mek doğru değildir zannederim. Bir kere mü
fettişi umumilere ihtiyaç, vardır. Bu ihtiyaç hu
susunda herkes müttefik olduktan sonra, umu
mi müfettişlik mi yoksa bir heyeti teftişiyemi 
olsun? Bendenize kalırsa muvakkat bir heyeti 
teftişiye teşkil edip de sonra yine Teşkilâtı Esa
siye Kanunu mucibince yeni bir teşkilât için ikinci 
defa uğraşmaktansa, Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunda kabul ettiğimiz esas dairesinde Müfet-
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tisi Umumilikler tesis ederiz. Ama birtakım 
kavanin vardır ki onlar çıkmadıkça ve onlarla 
idare makinası bir çığıra sokulmadıkça bu mü
fettişi umumilerin bir vazifesi olamaz. Hatta 
vazife başına getireceğimiz müfettişi umumi
ler geldiği zaman da vaktinden evvel işbaşına 
getirileceğinden kendilerinden lâzımgelen isti
fade temin edilemiyeeek, deniyor. Halbuki ben
deniz bu kanaatte değilim. Üçüncü maddede 
mevcudolan bâzı kuyudata bakılacak olunsa her 
halde müfettişi umumilerin bu dakikadan iti
baren ifasına mecbur oldukları birtakım hu-
susat mevcuttur. Bir defa üçüncü madde «Ka
vanin ve nizamatı mevcudenin hüsnü tatbikini 
müstemirren takibetmektedir.» deniliyor. Fer
yat ve figanımızı tevali ettiren kavanin ve ni
zamatı mevzuaya vuku bulan tecevüzdür. Eğer 
şu müfettişi umumiler şu tecavüzü men'e muk
tedir olabilirlerse başka bir şey yapmasınlar 
Memleketi büyük bir vartadan kurtarmış ola
caklar. 

Sonra efendim bu üçüncü maddenin birinci 
numarasında asayiş ve emniyeti umumiyeyi te
min etmektir, deniliyor. Asayişi bir memleket
te temin edebilmek için kavanin ve nizamatı 
mevzuanın hüsnü suretle tahtı temine alınması 
lâzımdır. 

BİR MEBUS BEY — Dâhiliyenin vazifesi 
nedir? 

HAKKI HAMI B. (Sinob) — Sonra efendim, 
üçüncü numarada (idarei umumiyeye mensup 
bilcümle devairi sureti umumiyede teftiş etmek) 
deniyor. Binaenaleyh bunlar bu gün için ifası 
mecburi ve zaruri olan şeylerdi. 

Sonra deniliyorki şûralar teşekkül ettikten 
sonra yapılacak mesele ki bu dördüncü derece
ye kalıyor. Rica •ederim üst taraftaki hususatı 
müfettişler temin edebilirlerse emin olunuz ki 
asayiş memlekette kendisini göstermeye başlı -
yacaktır. Onun için idarei nevahi kanunu ikmal 
edilsin denilirse, bunu arzu ederim, fakat bir 
ayda çıkmalıdır. Lâkin siz onu bir senede eı-
karamryacaksmız. Bu memleket yıkılacak habe
riniz olmıyaeak. Onun için tehiri caiz değildir. 
Bu kanun çıkarsa ve bu suretle Hükümet mem
leketin daha yakından ihtiyacını görecek ve tat
bik etmek istiyeceğiniz bâzı hususatı yakından 
görecekler ve tatbikatında müşkilât görmiye-
ceklerdir. O idarei nevahi kanununun tatbikm-
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I den evvel müfettişi umumiliğin teşkili ve onla-
j rm ilayı vazifeye başlaması belki kanunun tat-
i bikirde suhulete medar olacaktır. Bu itibarla 

bu kanun bitecek ve ondan sonra bu olacak de
mek doğru bir şey değildir. Onun için bendeniz 

i geçende Meclisi Âlinizin göstermiş olduğu arzu
yu âli dairesinde bunun heyeti umumiyesi hak
kında görüşmekten ise maddelere geçilmesini 
teklif ediyorum. 

HASAN BASRlB. (Karesi) — Teşkilâtı Esa-
! siye Kanonunun tarihçesi Heyeti Celilenizee ma-
j lûm, bunun ilk maddelerini lehülhamd kemali 
I tekayyütle tatbik ettik. Fakat memlekette mev-
I eııdolabil'ecek olan aksamını şimdiye kadar tat-
| bika muvaffak olamadık. Bilhassa Nahiye Ka-
! numı idare teşkilâtımızda ilk temel taşı olacak. 
| Pek faydalı bir kanun idi. Bu kış güneşi gibi 

bazan karşımıza çıktı ve fakat çok vakit gözü-
t müzden ırak düştü. Teşkilâtı Esasiye Kanunu-
| nun 7 - 8 maddesinden aşağısına şimdiye kadar 
| bir türlü inemedik. Mamafih ben teftişin sürati 
| icrasına taraftarım. Hattâ şu zamanda daha faz-
! la ve p%k mühim bir ihtiyaç ile muhtacız. Fakat 
i efendiler bu teftiş şubesinin esasen müşteki ol-
: duğumuz bozuk idare makinasmdan çıkmasına 
I aleyhtarım. Haydar Beyefendi müfettişi umu-
• imliklerin esasen Teşkilâtı Esasiye Kanuniyle 
! ıkabul edildiğini beyan buyurdular. Bendeniz 
i Teşkilâtı Esasiye Kanununu hazırtlıyan 'encü-
j mende dâhildim. Orada idare ve teşkilâtımızda 
| bir silsile kabul ettikten sonradır ki, müfettişi 
j umumilik esasını 'kabul ettik. Hattâ müfettişi 
| umumiliğe taallûk eden madde kanunun 23 ncü 
i maddesidir. Durak BeyTe rüfekayı muhtereme-
| sinin Meclise takdim ettiği takrirde istenilen 
\ müfettişi umumıilikten maksat, zannıma göre 
| Hükümetin teklif ettiği bu tarzdaki müfettiş de-
] ğildir. O, memlekette devam eden maalesef gün

den güne artan suiidareyi, mezalimi mümkün 
, mertebe izale edebilmek için âdeta Meclisçe bir 
i anket yapılması fikrinden doğmuştur. Yoksa 
! efendiler, beş yüz jandarmalı, şu kadar memur-
', lu vâsi kadrolu bir müfettişlik teşkilâtını biz 
| hiçbir zaman istemedik. Hükümet Türkiye'yi 
! bâzı manatıkı vâsiaya taksim etmek suretiyle 
: eski idareye doğru kahkari bir hareket göster

miştir. Bizim şikâyetimiz esasen Hükümet ve 
Hükümet makinasınm fer'iyatını teşkil eden 

; aksamı vilâyetteki idaredir. Şikâyet ettiğimiz 
: ıbu idare aksamını, şikâyet ettiğimiz maki nadan 
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doğacak müfettişler zannederim ki, bizim arzu
muz dairesinde ıgöremez. Biz mevcut suiisitima-
l'âtı âdeta anket tarzında tetkik etmek için ar
zuyu millîyi temsil eden şu Meclisten muvakkat 
ma'hiyette müfettişi umumiler göndermek isti
yoruz. Benim anladığım budur. Hükümetin bi
ze söylediği ve Hamid 'Beyefendinin de itiraf 
buyurdukları veçhile pek acele olarak yazmak 
suretiyle bizim 'karşımıza çıkardığı şu kanunun 
bütün fıkrası, hattâ bütün kelimesi itibariyle iddia 
ediyorum. Bu kanunun heyeti umumiyesi kati
yen mütevakıf ve müterakıp değildir, reviyyetli, 
bilmem tecrübedide adamlar gibi birtakım köh
ne tâbirat, köhne fıkarat ve köhne kelimat bu 
kanunda gösteriyor ve ispat ediyor ki; bugün
kü süiidareyi izaleye Hükümetin teklif ettiği 
müfettişi umumilik teşkilâtı muktedir değildir 
ve muktedir olamıyacaktır. Biz müfettişlere taraf
tarız. Fakat böyle jandarma alayı ile birçok gü
rültülü debdebeli, ihtişamlı, saltanatlı, masraflı 
alaylarla gidecek eski valileri, geçmiş bir zihni
yete malik bir sürü adamların vilâyata musal
lat olması tarzında değil, Hükümetin şekli ha-
zıriyle mütenasip eskiden olduğu gibi alelade 
ufak tefek müfettişlerle bunun yapılmasına ta
raftarım. Yani bu kanunun baş tarafında ayrıca 
müfettişlik teklif ediliyor. Buna taraftarız. Hü
kümet eskisi gibi kendine ait umur ve muame
lâtı teftiş ettirmek için müfettiş tâyin etsin, fa
kat bu müfettişler eskisi gibi mütevazi ve basit 
olsun, müfettişi umumi olmasın. Bu müfettişler 
dahi Meclisten gidecek ve anket vazifesini ya
pacak müfettişi umumilerin dairei nüfuzunda 
kalsın. Meclisten gidecek zevat yalnız hidematı 
mülkiyeyi değil, demin bir arkadaşımızın buyur
duğu gibi, muamelâtı umumiyei Devleti tetkik 
salâhiyetini haiz olsun. Nasıl istiklâl mahkeme
lerini gönderdiniz ve memlekette bu istiklâl mah
kemeleri ne gibi tesir icra etmiş ise, biz memle
ketteki süiidareyi de Meclis gözüyle arzuyu mil
lî dairesinde tetkik edebilmek için daha vâsi sa
lâhiyetle adamlar göndermek istiyoruz. Yoksa 
Hükümetten böyle bol teşkilâtlı bir müfettişi 
umumilik istemiyoruz. Binaenaleyh esasen alel
acele düşünülmeden yapıldığı anlaşılan bu kanun 
lâyihasının reddi ile, arzumuz dâhilinde, Mecli
sin sinesinden doğacak bir kanun lâyihasını mü
zakeremize esas ittihaz etmek üzere karşımıza çı
karılmasını ve bu lâyihanın reddini, teklif edi
yorum. (Doğru, sesleri) 
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DURAK B. (Erzurum) — Reis Bey söz is

temiştim. On beş kişi geçti hâlâ sıra gelmiyor. 
REÎS — Efendim söz alan zevat lehte aleyhte 

olmak üzere tasnif edildi... 

DURAK B. (Erzurum) —Hakkında söyliy e -
ceğim, efendim. 

REÎS — Hakkında ise tabiî sonra söylersi
niz. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Hakkın
da ikisini de camidir. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim 
dinliyebildiğim arkadaşlarımın mütalâasını iki 
suretle telhis edebilirim. Vehbi Bey, Teşkilâtı 
Esasiye Kanunu mucibince tanzimi lâzımgelen 
kavanini iptidaiye tanzim edilmedikçe bu ka
nunu kabul etmekte mâna yoktur dediler. Veh
bi Bey Teşkilâtı Esasiye Kanunu ile iptidai teş
kilât yapılmadıkça intihai bir teşkilât olan mü
fettişi umumilik kanununun yapılmasını muva
fık görmedi ve bunun talikini teklif etti. Basri 
Beyefendi de; teftişin lüzumu vücubuna kail ol
makla beraber, anket parlmanter usulü veçhile 
bir müfettişliği kabul ederiz, buyurdular. Ben
denize kalınca bir müfettişi umumilik kanunu 
geliyor. Evvelemirde burada müfettişi umumi
lere lüzum var mı yok mu? Badelmüzakere lü
zum vardır veya yoktur dedikten sonra onun 
şekli kalır. Bendenize kalırsa her daire için her 
teşkilât için bir müfettişe lüzum ve ihtiyacı katî 
vardır. Çünkü teşkilâtı mülkiyeyi nazarı itibara 
alacak olursak başta vali olduğu halde diğer 
memurlar hep valiye merbuttur. Ve benim tec
rübeme ve müşahedeme göre valiler doğrudan 
doğruya kendi adamlarını inha ile iş başına alır
lar. Bu itimadedileıı zevat hakkında vâki olan 
şikâyatı valiye işittirebilmek senelere muhtaç-
olur. Bitaraf bir zata bir hakeme arzı ihtiyaç 
edilir. Onun için öbür taraf o zaman hakem ka
bul eder. Müfettişlerin bu gibi işleri müşkülâtla 
teftiş, tetkik ettiğini gördük. Teftiş olmazsa ha
kikat zail olur. Fukaranın hukuku, esbabı me-
salihin hukuku bu suretle tecelli edebilir. De-
vairi mülkiyede olsun, devairi adliyede olsun, 
devairi şeriyede olsun bir teşkilât kabul ediyo
ruz. Basit, velevki kesif olsun, her halde bir mü
fettişe ihtiyacı katî ve lüzumu mübrenı vardır. 
Masrafını da kabul etmek zaruridir. Vehbi Bey
efendi buyurdular ki; Teşkilâtı Esasiye. Kanu
nunun daha katî daha mübrem ihtiyaçları tet-
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kik edilmeden bu kanunu kabul etmek doğru 
olamaz. Bendenize göre ikisi arasında tenakus 
yoktur. îkisi arasında yani gayrikabili tevfik' 
bir tezat yok. Bu da lâzım diyorlar. Bu lâzımı da 
kabul edelim. O ihtiyacı takdir ettiğimiz zaman 
acilen bunu kabul edip yaparız. 

Bundan başka Hakkı Hami Beyin buyurdu
ğu gibi müfettişi umumiler, Teşkilâtı Esasiye 
Kanununda gösterilen hudut ve esas dâhilinde 
tanzim edilecek kavaninin hüsnü tatbikini ve 
onu kabul edecek zevatın efkârını ihzar ederler. 
Kabulü daha kolay, tatbiki daha sehil, daha nafi 
olur. 

Basri Bey buyurdular ki : Basit, Hükümetin 
şekliyle mütenasip daha doğrusu âdeta anket 
şeklinde müfettiş isteriz. Anket, fevkalâde mua
meleler için bâzı yerlerde ve sureti mahsusada 
tahaddüs eden ceraim için fevkalâde tedbirler
dir. Kavanini mevzuai Hükümetin tatbikatının 
teftişi için anket parlmanterlere ihtiyaç yoktur. 

MUSTAFA B. (Dersim) — Yani Türkçesi? 
MUSA KÂZIM Ef. (Konya) - Türkçesi teş

riî tetkikat, yani Meclisin doğrudan doğruya bir 
eürmün tahkikatına vazıyed edebilmesi için pek 
mühim ve milletçe âdeta Hükümetin tahkikatı
na itimadedilmiyen mesaili mahdudei muayye-
nede ve pek fevkalâde olarak az zamanlarda te
vessül edilecek tedbirlerdir. Umuru âdiyede ve 
kavanini mevzuai devletin tatbik edilip edilme
diğini teftiş için'anketlere müracaata lüzum yok
tur. Onları müfettişi umumilerle veyahut müfet
tişlerle tetkik lâzım ve zaruridir. Her gün anket 
olacak mı? Bu memlekette her gün mü Hükü
mete itimadetmiyeceğiz? Ya Hükümete Itimad-
etmelidir veya koymalıdır. Kavanini âdiye, tat
bikatı âdiyede fevkalâde esbaba tevessül etmeye 
lüzum yoktur. Binaenaleyh bendenize göre tef
tiş lâzım ve vaciptir. Bu kanunun heyeti umumi-
yesini kabul etmek zaruridir. Madde üzerinde 
tadilât yapmak üzere beyanatta bulunacak ar
kadaşlarım bulunabilir. 

DURAK B. (Erzurum) —• Reis Beyefendi ka
nunun burada tenevvür etmesi için söz söylüyo
ruz. Halbuki ekseriyetimiz yok. 

REÎS — Efendim devam buyurun. Riyaset 
ekseriyetin olup olmadığını bilir. 

DURAK B. (Erzurum) — Ekseriyet var mı
dır rica ederim? 
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I HAYDAR B. (Van) — Efendim, müzakere

ye devam edilebilir, beis yoktur. 

DURAK B. (Erzurum) — Pekâlâ ona şüphe 
etmiyorum. Hepsi benden münevverdir. Fakat 
birinin hatırına gelmiyeni diğeri söylryebilir. Zan
nederim ki, yirmi, otuz kişinin söz söylemesinde-
ki esbap da budur, efendiler! Malûmu âlinizdir 
ki bu mesele hakkında bendeniz bir gün uzun 
mâruzâtta bulunmuştum. Bir takririmiz üzerine 
o takririmizin neticesinde bunun müstaceldi mü
zakeresi Heyeti Oelitenizce tahtı karara alındı ve 
her ne esbaba mebni müzakeresi birkaç günden 
beri teehhüre uğramıştır, bendeniz zannediyo
rum ki, Meclisi Âli bu müzakereye başlamakla 
bu müzakereyi muvaffakiyetle ikmal ederse ta
rihî en'büyük vazifelerinden birisini ikmal etmiş 
olur. Çünkü efendiler müfettişi umumiliklere lü
zum var mıdır? Yok mudur? Bendeniz yok mu
dur cihetini hiç söylemek istemiyorum. Buna 
lüzum yoktur sözünü söylemek zannediyorum ki, 
bir hatayı azîm olur. Çünkü memlekette idare
sizlik baştan başa memleketi ve halkı malıv ve ha-
rabetmiştir. Memurlarımızın içerisinde namus-
kârlar olmakla beraber tabiî suiistimal edenler de 
pek çoktur. Bunlar birçok idarelerde yekdiğer
lerine devredilmiş ve o suretle alışmış kimseler
dir ki, bunların üzerlerinde sıkı teftişat icra etmek 
bendenizce farzdır. (Gürültüler) Müfettişlerin 
lüzumunu bu suretle tasdik ettikten sonra... (Ma-
kinamız yok memur dökecek. Elimizde bulunan 
bunlardır, sedaları) Efendiler müsaade buyu
run. Müfettişlerin lüzumunu bu suretle tasdik 
ettikten sonra müfettişlerin şekli hakkında biraz 
söz söylemek isterim. 

Efendiler şimdiye kadar tarihimizde gördü
ğümüz müfettişliklerin hiçbirisi memleketimizde 
hiçbir esas temin edememiştir. Demin arkadaş
larımızdan birisi Rumeli'deki müfettişliklerden 
bahsetti. Onları hayır ile yâd edelim. Fakat efen
diler Rumeli'deki teftişliğin neticesinde ne gördü
nüz? Bugün aslı varandır ki, fer'an konuşuyor
sunuz. Memleketin bütün para ve servetini hep
sini Rumeli'ye yığdılar, döktüler ve hiçbir adalet 
tesis edemediler. Nihayet bütün, bütün elimizden 
çıktı gitti. Efendiler aslı olmıyan şeyin fer'ini 
zikretmek bendenizce doğru değildir, hatadır. 
Efendiler bunun için müfettişi umumilikleri eski 

I tarzda ve eski şekilde birtakım valii umumilikler 
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ihdasederek vücuda getirmek, bilmem birtakım 
yeni, yeni şeyler ihdas etmek doğru değildir. 

Efendiler! Halk bugün mensubolduğn Büyük 
Millet Meclisinden adalet istiyor. Bizim Hükü
metimizin şekli diğer hükümetlere benzemez. Di
ğer bir arkadaşımız demin burada buyurdular ki, 
(anket) demek fevkalâde şeylerck ulur. Bendeniz 
herkesin kanaatine hürmet etmekle beraber bi
zim Meclisimiz bugün dünyanın her bir tarafın
da bulunan meclislere benzemez ki, onların fev
kalâde işlerini burada fevkalâde telâkki edelim. 
Bugün Büyük Millet Meclisi bizzat memlekete 
hâkimdir. Bundan başka bugün hiç bir kuvvet 
ve hiç bir fert Hükümete ve millete hâkim de
ğildir. Onun için başka milletlerdeki anket parl-
manterler burada hiçbir vakitte mevzımbahso-
lamaz. Bugün millet her şeyi ve her fedakârlığı 
Büyük Millet M'eclisine istinaden yapıyor. Efen
diler! Bu pek barizdir. Bugün Avrupa dahi tas
dik etmiştir, işte bugün alâmetleri meydandadır., 
bu memleket büyük ordular meydana getirmişler 
ve bugün bütün dünya ile çarpışıyor. İşte halkın 
Büyük Millet Meclisine itimadını bundan başka 
gösterecek katı bir misal olamaz. Fakat buna 
k a m da halk adalet istiyor. Diyor ki: Ey Bü
yük Millet Meclisi! Siz.bizini başımızda bir Hü
kümet teşkil ettiniz, size her veçhile itimadımız 
vardır. Sizden her vakit adalet bekliyoruz. Fa
kat nasılsa birbuçuk iki seneden beri bize adalet. 
temin edemediniz. Derdimize derman olamadınız. 
Biz şimdiye kadar başımıza gelen memurlardan 
bıkmış ve usanmışız, onların bütün fenalıklarını 
biliyoruz, fakat bugün siz bizim başımıza gelin ve 
lâzımgelen adaleti tevzi edin. 

Efendiler! Bunun için bugün de, demin de 
arz ettiğim gibi eski şekilde valii umumilikler 
ihdasına ve müfettişi umumilikler yapılmasına 
katiyen lüzum yoktur. Sonra millet itimadet 
mez. Bu kürsüden millete karşı bağırıyorıım bun
ların hiç birisine fenadır demiyorum. Fakat halk 
usulü idarede onların başına gelen zâlimlerden o 
kadar fenalıklar görmüşlerdir ki, hiç bir vakit 
Dahiliye Vekâletine ve merbut bir müfettişi umu
miye itimadetmezler. (Doğrudur «adaları). 

REÎS —• Efendim, maddeler hakkında söz 
söylüyorsunuz. 

DURAK B. (Erzurum) — Maddeler hak
kında söz söylemiyorum. Heyeti umumiyesi hak
kında söz söylüyorum. Eğer Dahiliye Vekâle-
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tinden göndereceğimiz müfettişi umumilik
ler memlekette bir adalet tevzi edeceklerse, 
İdare! Umumiyei Vilâyat Kanununda valile
rin, mutasarrıfların uzun boylu salâhiyetleri 
vardır. Bu vekâlet bu salâhiyetleri dâhilinde 
onları çalıştırsın ve lâzımgelen adaleti halka 
tevzi ettirsin. Müfettişi umumilikleri Dahiliye 
Vekâletine raptedip de o valilerin bilmem da
ha büyüklerinin daha küçüklerinin başına per
çem mi öreceğiz? Hayır onları kıracağız. 

HACI TEVFÎK Ef. (Kângırı) — Tuba ağa
cı dikiyoruz. 

DURAK B. (Erzurum) — Efendiler, halk 
bize diyor ki : «Bizim başımıza gelip bizim 
memleketimizin halini görün, bizim noksanla
rımızı görün, çektiğimizi görün ve derdimize 
derman olun ve derdimize siz de iştirak edin 
ve yaramıza merhem bulun.» Efendiler halk 
mensubolduğu ve bütün kanaatiyle itimadetti-
ği bu Büyük Millet Meclisinden heyeti tefti-
şiyeler istiyor, ve bunu da affınıza mağruren 
söylüyorum. Bir kişiden değil, üçer kişiden 
mürekkep heyeti teftişiyeler istiyor. 

Efendiler! Haydar Bey arkadaşımız bu
rada buyurdular k i ; bunun için mütehassıslar 
lâzımdır. Bendeniz mütehassısların ıâzımoldu-
ğuna kanaat etmekle beraber, gidecek arkadaş
larımız pek de mütehassıs olmazlarsa kıyamet 
kopar, hiçbir vakit de böyle bir kanaatte de
ğilim. Çünkü halkın bizden, yani buradan 
göndereceğimiz müfettişlerden öyle onların de
dikleri gibi uzun şeyler bekledikleri yoktur. 
Şimdi beklediği yalnız bir şey vardır. Oda 
«adalet» ve bundan sonra bekliyeceği şey de 
odur. Diğer cihetini Hükümeti merkeziye dü
şünsün. Halk bizden yalnız adalet bekliyor, 
efendiler, başka bir şey beklemiyor. 

RÜŞDÜ B. (Ergani) — Pekiyi efendim, bu 
üç yüz kişinin içerisinde mütehassıs olmamak 
mümkün müdür? 

DURAK B. (Erzurum) — Her halde bura
dan gidecek müfettişlerin maiyetlerinde müta-
hassıslar bulunacaktır. Ona şüphe yoktur. O 
mütahassıs müfettişler de kendi dairelerine men-
subolmakla beraber o müfettişi umumilerin de 
tabiî mıntakası dâhilinde, salâhiyeti dâhilinde 
ifayı vazife edeceklerdir. Onlardan alacakları 
emirleri harfiyen ifa edeceklerdir. Onun için 
uzunboylu mütahassıs olmaya lüzum yoktur. 
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HACI TEVFÎK Ef. (Kângırı) — Bu kanu

nun müzakeresi zamanı henüz hulul etmemiş
tir, beyhude yoruluyorsunuz. 

DUEAK B. (Erzurum) — Hoca Efendi, an
laşılıyor ki bu kanunun müzakesi henüz ce
reyan etmemiş deniyorsa... 

HACI TEVFİK Ef. (Kângırı) — Henüz za
manı hulul etmemiş... 

DURAK B. (Devamla) — Zatıâlinize hitaben 
arz etmiyorum. Bu kanun bir iki ay, hattâ ben-
denizce bir gün tehir etmek memlekete fena
lık yapmak demektir. Bir saat evvel müfettiş
leri çıkarmalı ve halkın derdine derman olmalı. 
Buna ait diğer kanunlar çıkmakta olsun. Halk 
adalet bekliyar. Adaleti temin etmek için her
halde kontrol memurlarının buradan çıkması lâ
zımdır. Yoksa bu kanunu bugün çıkarmazsak 
ve müfettişi umumileri göndernıezsek bu hal 
böyle devam edecek, yine her şey halka binecek. 
yine her yer yıkılacak efendiler! Bugün dışarı
dan gelen birçok arkadaşlarımız var onlar çı
kar bu kürsüden birer birer dertlerini söyler
se ağılamamak kabil değildir. Hepimiz de gö
rüyoruz. Memlekette ne kadar pislik vardır. 
Ne kadar murdarlık vardır. (Niçin söylemiyor
lar sesleri) Söylemeye hacet görmiyorlar. İşte 
bendeniz söylüyorum. Pislik, murdarlık artık 
haddi aşmıştır. Hepimiz de -biliyoruz, zannede
rim bunda müttefikiz, gizli kapaklı bir şey yok
tur. Bunun önünü bir saat 'evvel almak lâzım-
gelir. 

Sonra demin burada arz ettiğim gibi müfet
tişi umumilikler Dahiliye Vekâletine merbut bir
takım tantanalar, saltanatlar kurarak oraya gi
recek etbamı, bilmem nesini oraya toplayacak. 
Bunlar doğru bir şey değildir. 'Bunlar memleke
te hizmet etmezler. Çünkü bir kişiye itimat ola
maz. Halk ona söz anlatamaz, üç kişi giderse 
halka bir itimat gelir. Büyük Millet Meclisi 
bizi düşünmüş ve bizim başımıza üç kişi gönder
miş diye derdini birine anlatamazsa diğerine an
latır. Diğerine ani afam azsa ötekine anlatır. Ar
kadaşlarımdan hata edeceklerini beklemiyorum. 
Her halde birisi, ikisi hata ederlerse ihtimal ki 
ikisi hata etmiş ise diğeri bunu Büyük Millet 
Meclisine haber verir. Daima Büyük Millet Mec
lisi onlara mutavassıt olur efendiler. (Bu kanun 
fazladır sadası) Bu kanunun fazlalığını nok
sanlığını bilemem. O kanunu yapan encümene 
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aittir.. Benim kanaatim bu yoldadır efendiler. 
Her halde Büyük Millet Meclisinden üçer kişi
den müntehap heyeti teftişiyeler gider ve hal
kın derdine derman olurlar ve bunlar da Büyük 
Millet Meclisine merbut olurlar. (Bravo sadala-
rı) 

Tahsisat meselesine gelince efendiler; bu dı-
şarda yapacağımız müfettişlerden daha az para 
ile olur. Çünkü Büyük Millet Meclisinden gi
decek zat fazla bir tahsisat almaz. Yalnız bir 
harcırah alır. 

REİS — Durak Bey eşkâle girme! O madde
lere aittir. Heyeti Umumiyeye dair mütalâanı
zı söyleyin. 

DURAK B. (Kirzurum) — Bunda bütçe me
selesi de vardır. Çünkü Meclisten giderse bunda 
daha az masraf olur. Hiçbir vakif "burada aldık
ları tahsisattan fazla birşey almazlar'. Yalnız 
alacakları masarifi zarariyeden ibarettir. Efen
diler; şimdiye kadar memleketimizin her tara
fında Adliye, Dahiliye ve Maliye müfettişleri 
vardır. Şimdi sizden bir şey soracağım. Mem
leketimizin her tarafında gezen Maliye, Adliye 
ve Mülkiye müfettişleri - müfettiş beylerin bu 
hususta şahıslarına bir şey söylemiyorum - onla
rın yaptıkları vazifeye itiraz ediyorum. Bir li
vada veyahut bir vilâyette bir polis memuru ka
dar tanındığı yoktur. Bunları kimse tanır mıy
dı? Hayır! Çünkü vazifeleri anlaşılmamıştır ki, 
kendileri de tanınmış olsun. 

EMİN B. (Erzincan) — Müfettişin tanın
maması lâzımdır. 

DURAK B. (Erzurum) — Hayır kendisini 
tanıtamaz ki; pekâlâ tanımadı da ne yaptılar? 
(Çok şey yaptılar sadaları) Hiçbir şey yapama
dılar. (Devam sadaları) Efendiler arkadaşlarım 
da bu noktaya vurdular. Eğer biz Bâbiâli ida
resini bir- daha vücuda getirmek istiyorsak bu 
kanunu kabul edelim. Bunlar Bâbiâli şeklidir. 
Gördüğümüze gidiyoruz, artık biz gördüğümü
ze gitmiyeceğiz. Kendi şeklimize göre bir şekil 
alacağız. Bugün bizim şeklimiz başkadır. Bâbi
âli idaresi artık ölmüştür, bir daha dirilme/.' 
(Burada Bâbiâli yoktur sadaları) o şekiller ar
tık katiyen mezara girmiştir. 

Efendiler! Babıâli teşkilâtında çok fena şey
ler vardı. Bendeniz Erzurum'da bulunduğum za
man, yani Erzurum kış m'emleketi olduğu için... 
(Hikâyeye lüzum .Voktur sadaları) Her şey hak-
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kimdir. Rica ederim sözümü kesmeyiniz. Erzu
rum'da bulunduğum zaman bakarsın bütçe gel
miş, meselâ bütçede mahrukat parası var, Dahi
liye, jandarma, polis direleri için Erzurum'a 
da on bin kuruş Basra'ya da on bin kuruş kon
muş. Çünkü Babıâli'den görüyor. Başka yerden 
gördüğü yok ki; Erzurum'un tahtessıfır 36 
derece soğuğunu bilmiyor. Basra'da, oduna kö
müre ihtiyacolmadığmı bilmiyor. Biz de böyle 
yaparsak bu kanunu doğru yapmış olacak 
mıyız? 

HAYDAR B. (Van) — Bunlar saded harici. 
DURAK B. (Devamla) — Saded harici değil 

benim hatırıma gelenleri söylemek hakkımdır. 
Zatâlinizin bu hususta bitaraf bulunmanız ica-
beder. Rica ederim. Çünkü encümende bulunu
yorsunuz. Encümendeki arkadaşlarımın aleyhin
de söz söylemek istemem, âdetim değildir. 

HAYDAR B. (Van) — Şahsiyattan bahset
miyoruz, kanundan bahsediyoruz. 

DURAK B. (Erzurum) — öyle bir şey söy
lemek istemiyorum. Rica ederim sükût ediniz. 
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Efendiler! Hulâsa ediyorum, bu şekilde He

yeti Âliyenize gelen bu kanun eski bildiğimiz 
Bâbiâli'nin ittihaz ettiği bir şekildir. Bunun bi
ze şimdilik lüzumu yoktur. Eğer biz şimdi böyle 
bir kanun kabul edersek, ben kendi şahsım na
mına söylüyorum ve kendi şahsımı alıyorum, 
arkadaşlarımı tenzih ediyorum, tarih bana la
net eder, Yeni bir çığır açmıyalım efendiler. Ka
bul edeceğimiz bir şey vardır ki, halk bunu is
tiyor. Halkın adalete ihtiyacı vardır. Halk Bü
yük Millet Meclisinden üçer kişiden ibaret bir 
heyet istiyor. Halkın başında bunlar yarasına 
merhem saracaktır.. Bunun başka bir şekli yok
tur. Binaenaleyh bu kanunun encümene iadesini 
ve arz ettiğim şekilde yeni bir lâyihanın gayet 
müstacelen Heyeti Âliyenize gelmesini rica edi
yorum. 

REÎS — Efendim! Söz alan 18 zat var. 
Gerçi kifayet takriri de var, tensibederseniz Per
şembe günü mevcudolan ruzname ile içtima ede
lim (Muvafık sadaları) 

Perşembe günü içtima etmek üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

*>*<< 

T. B. U. M. Matbaası 


