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t : 145 16.1.1338 O : 1 
Sayfa 

ve Dahiliye Encümeni mazbatası (2/314) 65:66 
10. — Erzurum Mebusu Salih Efendi

nin, Seyrüsefer Nizamnamesinin tadili hak
kında kanun teklifi ve Dahiliye Encümeni 
mazbatası (2/189) 66:67 

Sayfa 
11. — Muş Mebusu Haei Ahmed Hamdi 

Efendinin, Memurinin azil ve nasbi hakkın
da kanun teklifi ve Adliye ve Dahiliye ve 
Kavanini Maliye encümenleri mazbataları 
(2/208) 67:70 

<mmm 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 1,45 sonra 

BEİS — Birinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KATİPLER : Haydar Bey (Kütahya), Atıf Bey (Kayseri) 

REİS — Efendim, celse küşadedilmiştir. 
(Zaptı sabık hulâsası okundu.) 

1 — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 
Birinci Reisvekili Musa Kâzım Efendinin 

tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hulâ
sası kıraat ve kabul olundu. Aydın Mebusu Esad 
Efendinin, askerî imamlara, Erzurum Mebusu 
Salih Efendinin, Meclisin mesai zamanlarına dair 
teklifleri Lâyiha Encümenine havale edildi. Koç-
giri Heyeti Tahkikıyesine dair Sivas Valisinden 
mevrut telgraf kıraat olundu. Trabzon Mebusu 
Hafız Mehmed Beyle rüfekasmm, Trabzon Müda
faa! Hukuk Cemiyeti tarafından getirtilmiş olan 
eşyayı askeriyeden alman Gümrük Resmine dair 
takriri teklifi kanuni mahiyetinde telâkki oluna
rak Kavanini Maliye Encümenine havale edildi. 
Ertuğrul Mebusu Necib Beyin, efradı askeriyeye 
hüsnümuamele olunmasına dair takriri Müda-
faai Milliye Vekâletine, Edirne Mebusu Şeref ve 
Lâzistan Mebusu Osman Beylerin, Memurini Da
hiliyenin terfi ve tâyinlerine dair teklifleri mü
talâası alınmak üzere Dahiliye Vekâletine havale 
edildi. Bilâhara Müdafaai Milliye ve Nafıa Ve
kâletleri için rey toplanarak tasnife kadar celse 
tatil olundu. 

İkinci celse 
3fusa Kâzım Efendinin tahtı Riyasetlerinde 

bilinikat icra edilen intihabatta Diyarbekir Me
busu Feyzi Beyin 170 rey ile Nafıa Vekilliğine 
ve Karesi Mebusu Kâzım Paşanın 147 rey ile 
Müdafaai Milliye Vekilliğine intihabedilmş ol
dukları tebliğ olundu. 

Mut'taki hamamın bilâbedel belediyeye ter
ki hakkındaki kanun, tâyini esami ile ikinci defa 
reye konularak 34 redde karşı 138 rey ile kabul 
olundu. İktisad Vekili Celâl Beyin istifanamesiy-
le Karesi Mebusu Basri Beyin Tetkik Encümeni 
ile Encümeni Mahsustan istifasına dair tak
rirleri kıraat edildi. 

Karesi Mebusu Abdülgafur Efendinin, ecza
nelerin geceleri açık bulundurulmasına dair tak
riri Sıhhiye Vekâletine havale edilerek celsei 
hafiyeye geçildi. 

Reisvekili Kâtip Kâtip 
Musa Kâzım Âhf Haydar 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — (Zaptı sabık 
kabul edildi.) buyuruluyor, halbuki tashihan ka
bul edildiği halde bir işaret yoktur. Gazetelerde 
görüyorum. Tashihan, diyor. Geçenlerde anlaşı
lan belli oldu. Onun için tashihan denilsin. 

SALİH E l (Erzurum) — Meclisin salâhiye
tine dair mühim bir mesele arz edeceğim. Müsa
ade buyurur musunuz? 

REİS — Efendim zaptı sabık hakkında söz 
istiyen var mı? (Hayır sadaları) Zaptı sabık ay
nen kabul edildi. 

u 
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3. — TEKLİFLER I 

1. — Bolu Mebusu Dr. Fuad Bey ve rüfeka-
sımn, Himayeietfal Cemiyetinden posta ve tel
graf ücreti alınmamasına dair kanun teklifi 
(2/432)% 

REtS — Bolu Mebusu Dr. Fuad Beyle rü-
fekasımn Himayeietfal Cemiyeti muhaberatının 
posta ve telgraf ücuratmdan istisnasına dair 
teklifi kanunileri var. Lâyiha Encümenine gön- I 
deriyoruz. 

4. — MAZBATALAR 

1. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Yozgad 
sancağı namının asıl Türkçe ismi olan (Bozok) I 
unvanına tebdiline dair kanun teklifi ve Lâyi
ha Encümeni mazbatası (2/415) I 

REİS — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, 
Yozgad sancağının Bozok tesmiyesi hakkındaki 
teklifinin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası var. Dahiliye Encümenine 
gönderiyoruz. 

2. — Aydın Mebusu Esad Efendinin, Söke'de 
açılmış olan Darüleytamın masarifi mübremesi-
ne medar olmak üzere altı bin Uranım, Sıhhiye 
Vekâleti bütçesine vaz'ına dair kanun teklifi ve 
Lâyiha Encümeni mazbatası (2/422) \ 

REİS — Aydın Mebusu Esat Efendinin Sö- j 
ke'deki Darüleytam için Muaveneti İçtimaiye 
bütçesine para ilâvesine dair teklifinin şayanı 
müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni maz
batası var. Dahiliye ve Muvazene encümenlerine 
yönderiyoruz. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrnl) — Efen
dim, Kavanini Maliyeye de gitsin. 

REİS — Kavanini Maliyeye de göndeririz.w 

3. — Gelibolu Mebusu Celâl Nuri Beyin, He
yeti Veküenin sureti intihabına ve Kanunu Esasi 
ile Nizamnamei Dahüî encümenlerinin faaliyet 
ve mesaisine dair kanun teklifi ve Jjâyiha Encü
meni mazbatası (2/422) 

REİS — Oelibolu Mebusu Celâl Nuri Beyin, 
Kanunu Esasi ve Nizamnamei Dahilî encümenle
rinin müstemirren içtima ederek bir kanun lâyi
hası hazırlamalnna dair teklifi şayanı müzakere 
görülmüş. Kanunu Esasi, Nizamnamei Dahilî en
cümenlerine gönderiyoruz. 
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4. — Mu§ Mebusu Hacı Ahmed Hamdi Efen

dinin, Memurini mülkiyenin tesbiti vazaifi hak
kında kanun teklifi ve Dahiliye Encümeni maz
batası (2/317) 

REİS — Muş Mebusu Hacı Ahmed Efendi
nin, rüesayı memurini mülkiyenin ümranı mem
leket için yapacakları işlerin bir programla tes-
bitine dair teklifinin reddine dair Dahiliyle En
cümeni mazbatası" var, okunacaktır. 

Riyaseti öelileye 
Tahmin edilemez ki, hiçbir nahiye, kaza, liva, 

vilâyet tarihi teşekkülünden itibaren yüz, yüz 
elli hattâ iki yüzü mütecaviz müdür, kaymakam, 
mutasarrıf, vali görmüş lokmasın. Ve yine farz 
'edilemez iki, hiçibir müdür, kaymaikam, mutasar
rıf ve vaMlerin, mâruf simalılar müstesna olmak 
üzere, işgal etitiMeri1 makam ile mütenasip bir 
"eseri ümran bırakmış ve, meselâ maarif, nafıa, 
ziraat gibi müesseısaita ait mektep, (kıraathane, 
ziraat deposu veyahut yirmi ıkilîomietreilik (bir şo
se yolunu zamanı idaresinde yaptırmış bulun
sun. Bu derece lâubaliliğe iiçjti'hadımcıa sebebi 
müstakil «İlerinde (katîyülmüfat 'hat ve hareket
lerini mutazammın 'bir programın bulunmaması 
ve maatteiessülf seleflerinin bed'ettiği bir eserin 
'halefleri tarafından beğenıi'Umiyereik ikmal değil, 
hattâ İtahriibediltmelk isteriilrn'esidir. Ve buna delil 
nahiye, kaza, liva ve vilâyetlerimizin hemen 
kısmı âzami measıri umraniyeden elyevm mu-
arra bulunmasıdır. Çünkü her bir müdür, kay
makam, mutasarrıf, vali eğer adedleriyle mü-
tesavi olsun, birer eser vücuda getirmiş olsaydı, 
şimdi bütün memleketlerimiz cennet ruh-

nevaz, measıri ümran ile malâmal olurdu. Bi
naenaleyh (înne âsarena, tebeddele aleyna fen-
zur badena ilelâsar) mantukunca Büyük Mil
let Meclisi Hükümeti! zamanında dahi o gibi 
lâubaliliğe revaç kalmış olmamak üzere nahiye 
müdürleriyle kaymakam, mutasarrıf, valiler için 
zamanı idaresinde beher sene vücuda getirebi-

! leeekleri asarı nafıayı tâyin eder mecburiyüllin-
| faz bir program ile hattı hareketlerinin tahdidi 
i zımnında enzarı dikkati celbeyler, zirdeki mevad-

dm kanuniyetini teklif eylerim. 
Muş 

Ahmed Hamdi * 

MADDE 1..— Nahiye müdürleriyle kayma-
I kam, mutasarrıf, valilerin senede maarif, nafıat 

— 6 5 -
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ziraat umuruna mütallik ihdas, inşa edebilecek
leri asar vacibüliera bir program ile tesbit edi
lecektir. 

MADDE 2. — Halef, selefinin başladığı ese
ri behemmelhal itmam mecburiyetindedir. 

MADDE 3. — Birinci maddede mebhus 
programda muayyen asan esbabı maniayı muk-

. nia ve kaviyeye müstenidolmaksızm vücuda ge-
tirmiyen müdür, kaymakam, mutasarrıf nıüna-
zildir. 

MADDE 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
meriyülicradır. 

MADDE 5. — İşbu kanunun infazı ahkâmı
na Dahiliye Vekâleti memurdur. 

Dahiliye Encümeni mazbatası 
Memleketin ümran ve saadetine mütaallik 

olup da natamam kalan asarın itmamına, ah-
lâfm mecbur tutulmasına dair, Muş Mebusu Ha-" 
ci Ahmed Efendi tarafından verilen ve Heyeti 
Umumiyeden encümenimize havale edilen işbu 
takrir tetkik edildi. Esasen memurini mülkiye 
bu gibi hususatı takip ve ikmale kanunen mec
bur olduklarından yeniden kanun vaz'ına lü
zum görülemedi. Heyeti Umumiyeye arz edil
mek üzere Riyaseti Celileye takdim kılınır. 

26 Kânunuevvel 1337 
Dahiliye Encümeni Rs. Mazbata Muharriri 

Van Adana 
Haydar Zekâi 

Kâtip Aza Âza 
Kayseri Niğde Sivas 

Atıf Âta JZiyaeddin 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis 
Beyefendi bir lâyihai kanuniyenin Kanunu Esa
si Encümenine havalesini buyurdunuz. Kanunu 
Esasi Encümeni yok ki. Geçen gün Kanunu Esa
si Encümenine reis intihabedilsin dedik, hâlâ edil
medi. Aradan günler geçmiştir. Yani bu ricamız 
çok tekerrür etti. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisan Şarki) — 
Efendim Lâyiha Encümenince nazan dikkate 
alman lâyihalar, diğer aidolduğu encümene ha
vale olunmak için behemahal Heyeti Umumiye-
de okunması ve ondan sonra havale olunması lâ-
zımgelir. Lâyiha Encümeni behemehal nazarı 
dikkate almakla her halde encümene havalesi 
lâzımgelmez. Reddettikleri vakit nasıl muza-

— 56 
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kere olunuyorsa kabul ettiklerine dair de aynı 
suretle müzakeresi lâzımdır. 

REİS — Efendim şimdiye kadar hep doğru
dan doğruya havale ediyoruz. Teamül böyle
dir. Bu mesele hakkında söz istiyen var mı efen
dim? (Kabul sesleri) Dahiliye Encüjneninin 
mazbatasını kabul edenler lütfen elini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. Teklif reddedilmiştir efendim. 

5. — Kütahya Mebusu Besim At alay Beyin, 
îdarei Ümumiyei Vilâyat Kanununun tadili hak
kında kanun teklifi ve Dahiliye Encümeni maz
batası (2/369) 

REİS — Efendim Besim Atalay Beyin, İda-
rei Hususiye varidatının ayrı 'tahsildarlar mari
fetiyle çibayeti hakkındaki teklifini Dahiliye 
Encümeni reddediyor. Ret mazbatası okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Maarifi urnumiyemizdeki durgunluk beni şu 

kanunu tanzim ve teklife sevk etti. Vilâyetler
de ve müstakil sancaklarda Muhasebei Hususi--
yeler teşkili suretiyle maarif ve nafıa işlerine ve
rilmek istenilen küşayiş - maalesef - verilememiş
tir. Bunun başlıca sebepleri muhasebei husu
siye varidatının maliye tahsildarları tarafından 
lâyık olduğu ehemmiyetle tahsil ve cibayet edil
memesi ve mal memurlarının muhasebei husu-
siyeye ait nukuda zaman zaman vaziyedetmele-
ridir. Birçok senelerden beri mesbuk tecrübe 
ve müşahadelerime istinadeden şu kanun tekli
fimin müstacelen müzakeresini teklif eylerim 
efendim. 24 . X . 1337 

Kütahya Mebusu 
Besim Atalay 

îdarei Ümumiyei Vilâyat Kanununun yüz birinci 
maddesinin tadili 

MADDE 1. — Bilcümle varidatı hususiyei 
vilâyat ayrıca tâyin kılınacak tahsildarlar ma
rifetiyle tahsil olunup kabız ve sarfı doğrudan 
doğruya muhasebei hususiye müdür ve memur
larının tahtı nezaret ve mesuliyetlerinde olmak 
üzere her kaza merkezinde tesis olunacak san
dıkça ifa edilecek ve bu hususta ahar bir daire 
ve memurun tavassut ve müdahalesi olmaya
caktır. 

MADDE 2. — Sandık eminlerinin sureti is
tihdamı maliye sandık âzası hakkında cari ve 
müttehaz usul ve kaideye tâbidir. 
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MADDE 3. — Masarifi mecbure Tahsili Em- ı 

val Kanununa tevfikan dört taksitte vesaiti 
hususiye ile tahsil ve idarei hususiye veznesine 
teslim olunur. 

MADDE 4. — Gerek idarei, umumiyei' vilâ-
yat ve gerek idarei hususiyei vilâyat ile tedri
satı iptidaiye kanunlarında varidatı hususiyei 
vilâyat ve hususi maarifin tahsil ve sarfına ta
allûk eden bilcümle mevat ahkâmı mülgadır. 

MADDE f>. -r- İşbu kanunun icrasına Dahi
liye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

MADDE 6. — İşbu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir, 

Dahiliye Encümeni mazbatası 
İdarei hususiyeye ait varidatın tahsili için 

ayrıca tahsildarlar istihdamı keyfiyeti esasen 
şayanı tetkik ise de bu ciheti vilâyata ayrıla
cak varidatın sureti tefrikine göre mütalâa 
olunmaya lâyık ve binaenaleyh, idarei husu
siyei vilâyata mütaallik kanunun müzakeresine 
muallâk olmakla beraber mezkûr, kanunun He
yeti Umumiyeden çıkmasına kadar varidatı vi-
lâyatm tahsil edilemiyecek bir şekli tezebzübdc 
bıraktırılmasmı da encümen tensibedemediğin-
den esasen Hazinei Maliyeye ait varidatı umu-
miyenin tahsilatı nispetinde varidatı hususiyei 
vilâyatı da tahsil mecburiyetinde olan ve tahsi
latlarından vilâyata ait hisseleri derhal tesviye 
etmeleri lâzımgelen memurini Maliye Encüme
ninden bu husustaki vazifelerinde terahi ve te-
kâsülleri görülecek olanların derhal azledilme
leri ve şiddetle tecziyeleri cihetinin Maliye Ve
kâletine berayı tebliğ ve Heyeti Celilece tahtı 
karara alınması bittezekkür takdim kılındı. 

8 Kânunuevvel 1337 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Van Zekâi 
Haydar 

Kâtip 
Kayseri 

Âtıl' 
Âza 

Kângın 
Behçet 

Aza 
Niğde 

Ata 
Âza 

Yozgad 
Süleyman Sırrı 

VEHBİ El'. (Konya) — Efendim, hakikatte 
varidatın çok yerlerde tahsildarların masarif ma 
kifayet etmediği görülmektedir. Bu teklif doğ-

— 57 
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rudur. Lâkin burada bir müşkülât vardır. Hazine 
tahsildarları Hazine tarafından aidat almak için 
her ne tahsil ederlerse hazinei maliyeye devre
derler. Yani oraya kaydederler. Bunun için va
ridatı husnsiyenin tahsili bakayaya kalıyor. Ve 
bakayada gösteriliyor. Hazinei maliye de vari
datı hususiyenin hissesini vermiyor. Vermediği 
için mektepler de kapalı kalıyor. Onun için buna 
başkaca bir çare düşünmek lâzımdır. Evet tah
sildarlar tâyin olunsun demiyorum. Ya köy heye
ti ihtiyariyesi vasıtasiyle tahsil olunsun, velhâsıl 
buna bir çare düşünmek zamanı gelmiştir. (Doğ
ru, sesleri) 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrııl) — Ki'en-
dim bu husus hakkında Hükümetçe bir kanun 
lâyihası tanzim edilmekte olduğunu haber aldım. 
Bendenize kalırsa bunu müzakere etmiyelim. Hü
kümete verelim.-Hükümet tanzim edeceği lâyihai 
kanuniye ile beraber buraya versin. Çünkü' red-
dolunacak olursa tekrar müzakeresi lâzımgelecek. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim teklifte idarei hususiyeye aidolan' varidatın 
ayrı tahsildarlar vasıtasiyle tahsil ettirilmesi 
lüzumu teklif ediliyor. Malûmâliniz zaten emvali 
umumiye tahsildarlarının aldıkları maaş senevi 
tahsil ettikleri paranın yüzde ellisi kadar iken 
bir de idarei hususiye için ayrıca tahsildar tâyin 
etmek ve onlara ayrıca para vermek tabiî doğru 
olamaz. Binaenaleyh zaten Teşkilâtı Esasiye Ka
nununa müteferri olan İdarei Hususiyei Vilâyat 
Kanunu derdesti tanzimdir. Bu da ancak o ka
nunun hiyni tanziminde nazarı dikkate alınması 
lâzımgelen bir muameledir. O vakte kadar tah
sil edilen varidatı hususiyeyi mavuzıa lehine sarf 
etmiyen mal memurlarının şiddetle tecziyeleri lü
zumuna dair mazbatada bir' kayıt vardır. Hoca 
Efendi buyurdular ki, tahsildarlar, kendine mü-
rettebolan aidatı kurtarmak için varidatı hususi
yeyi de emvali umumiye meyanmda teslimi 
sandık ediyorlar. Binaenaleyh bunun tefriki lâ-
zımgelir. Malûmuâliniz tahsildarlar bir irsaliye 
ile tahsil ettikleri meblâğı Malsandığma teslim 
ederler. Tahsil edilen emval ne ise içinden ida
rei hususiye hissesi ayrılarak bankaya verilir. 
Binaenaleyh hoca efendinin bu baptaki mütalâ-
atı vâridolamaz. Bunun için şimdilik bir mad
de, bir kanun tanzimine hacet yoktur. İdarei 
hususiye kanunu derdesti tanzimdir. Yalnız, 
böyle varidatı hususiyeyi emvali umumiye me-
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yanında sarf eden memurların tecziyeleri' hak
kındaki kararı Meclisi Âlinin tesbit etmesiyle 
maliyeye havale etmek kâfidir. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Müsaa
de ederseniz evvel beevvel esbabı mucibesi 
okunsun. Malûmuâliniz bu kanunun sebebi tek
lifi, idarei hususiyeden maaş alanların maaş 
alamamasıdır. Bu illetin tedavisi usulünü arı
yorsak bu, temin etmez. Esbabı mucibeyi oku
yalım da ondan sonra müzakere edelim. 

HAMDÎ NAMIK B. (izmit) — Efendim; 
idarei hususiye varidatının emvali umumiye me-
yanında tahsil edildiğinden dolayı idarei husu
siye tahsilatının vesaiti hususiye ile tahsil edil
mesi arzu ediliyor. Zannediyorum ki, buna mu
halif Meclisi Âlide hiçbir fert yoktur. 

Şimdi Süleyman Sırrı Bey biraderimiz bu
yurdular ki, Dahiliye Vekâleti bunun için bir 
kanun tanzim ediyor, o kanun gelinceye kadar 
bunun tehiri lâzım. Bir seneden beri bu kanun 
Meclise gelecek zaten geleceği de yoktur. Son
ra encümen bunun hakkında Heyeti Umumiye-
ce bir karar verilmesi lâzımgeleceği zemininde 
bir karar veriyor. Halbuki, malûmuâlileri bun
dan birkaç sene evvel yine bu müşkülâtı naza
rı dikkate alan birçok vilâyetler kendi idarei 
hususiye bütçelerine, varidatlarını vesaiti hu
susiye ile tahsil için maaş vaz'ettikleri halde, 
reddedilmiş, kabul edilmemiş idi. Onlar öyle 
bir karar verecek olursa bu yine aynı akıbete 
uğrıyacaktır, bendeniz Heyeti Celilenize arz 
ediyorum. Her halde idarei hususiye varidatı
nın kendi vesaiti tahsiliyesiyle tahsiline Heyeti 
Oelilenizce bir (karar" verilsin,. mesele halledil
sin. (Muvafık, sesleri) 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) .— Hü
kümet bunu bilhassa nazarı dikkate almıştır. 
Bunu Heyeti Vekileye verelim. Mesele bu su
retle bitsin. 

REİS — Mesele tenevvür etti, zannederim. 
Teklif, varidatı hususiyenin doğrudan doğru
ya müstakil ahsildarlar vasıtasiyle tahsilidir. 
Dahiliye Encümeni ise; (Mahalline terk edile
cek varidatı mahalliye miktarı tahakkuk etme
miştir. Bunu îdarei hususiyei vilâyat Kanunu 
ile beraber müzakere etmek daha doğrudur. Fa
kat o kanun çıkıncaya kadar varidatı hususiye 
tedahülde kalmamak için tahsildarlara tebligatı 
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lâzıme ifa etmek üzere maliyeye tebligat yapıl
sın.), diyor. 

Mazbatayı kabul edenler lütfen elini kal
dırsın. Kabul edilmiştir, efendim. 

6". — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
Memurin Muhakematına ait evrak ve muame
lâtta müruruzamanın sakıt olduğuna dair kanun 
teklifi ve Dahiliye Encümeni mazbatası (2/298) 

REİS — Süleyman Sırrı Beyin Müruruza
man hakkındaki teklifi reddolunmuş. Ona dair 
bir mazbata vardır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Şûra
yı Devlet teşkilinden sonra lüzum kalmamıştır. 
îstirdadediyorum, Her ne vakit olsa teklif sa
hibi teklifini geri alır. Okunmak şart değil. 

REİS — Heyeti Umumiyeye malolmuştur. 

Riyaseti Celileye 
Şûrayı Devlet yahut Şûrayı Devlete ait me

saili rüyet edecek henüz bir heyet teşekkül et
mediği için Şûrayı mezkûreye ait ve bilhassa 
memurin muhakematına ait pek çok cünha ev
rakının müruruzamana uğramak üzere olduğu 
ve ezcümle Ankara Meclisi idaresinden memu
rin ve saireye mütaallik yüz elliyi mütecaviz 
evrakın Dahiliye Vekâletine tevdi edildiği an
laşılmıştır. Binaenaleyh hukuku umumiye 
zayi olmamak ve Şûrayı Devletçe tetkik 
edilememesi yüzünden müruruzamana uğra
mamak üzere berveçhilâti teklifi kanuninin 
müstacel en müzakeresini teklif eylerim. 

30 Nisan 1337 
Yozgad Mebusu 
Süleyman Sırrı 

MADDE 1. —- 23 Nisan sene 1336 tarihin
de?! sonra Şûrayı Devletçe tetkiki muktazi me
murin muhakematma ait evrak ve muamelâtta 
müruruzaman cari değildir. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

Mx\DDE 3. — İşbu kanunun icrasına Heyeti 
Vekile memurdur. 

Dahiliye Encümeni mazbatası 
Memurin Muhakematı hakkındaki Nizamna

meye tevfikan Şûrayı Devletçe tetkikine lüzum 
görülen evrak ve muamelât hakkında müruru
zaman cereyan etmemesi lüzumuna dair olan Yoz-
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gad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin 30 Nisan 
sene 1337 tarihli teklifi kanunisi Dahiliye En
cümeninde tetkik ve mütalâa olundu. Adliye En
cümeninin bu bapta tanzim ettiği 11 Temmuz sene 
1337 tarihli mazbatasında gösterildiği üzere Usu
lü Muhakematı Cezaiye Kanununda sarahati kâ
fiye ile müruruzaman kat'eden ahval ve esbap 
gösterilmiş olmakla teklifi vâkıı şayanı kabul 
görülememiş olduğundan reddi berayi tasdik 
Heyeti Umumiyeye arz olunur. 23 Teşrinievvel 
1337. 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Van Adana 
Haydar Zekâi 

Kâtip Âza 
Kayseri Yozgad 

Atıf Süleyman Sırrı 

(Muvafık sesleri) 

REİS — Efendim, Dahiliye Encümeninin 
teklifi veçhile reddi kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

7. — Kırşehir Mebusu Sadık Beyin Memurin 
Muhdkemat Kanununun tadüi hakkında kanun 
teklifi ve Dahiliye Encümeni mazbatası (2/289) 

8. — Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin, Me
murin usulü muhakemesi hakkında kanun teklifi 
ve Dahiliye Encümeni mazbatası (2/299) 

. REİS — Kırşehir Mebusu Sadık Beyin ve 
Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyin, Memurin mu
hakematı hakkındaki tekliflerinin reddine dair 
mazbata var. 

Riyaseti Celileye 
Esbabı mucibe mazbatası 

, İkameti suretiyle havasını teneffüs, nimetiyle 
mütenaim, olduğu memleketin kavaninine tâbi ol
mamak iddiasından ve o memleket hakkı hâkimi
yetini hiçe saymak sevdasından ibaret olan kapi
tülâsyonların külliyen ref'i ve ilgasına çalışmış 
ve ref'etmiş ve avdet etmemesi esbabının temini 
için elyevm mücadele etmekte bulunmuş olduğu
muz halde hissetmeksizin memleketimiz dâhilinde 
yekdiğerimize karşı kapitülâsyona şebih halatın 
şahidi olmaktayız. Memurin tahkikatının mülki
yeye ve muhakemesinin adliyeye aidolduğu mi
sal olmak üzere gösterilebilir. Dûrudiraz tamik 
ve teemmül olunduğu takdirde mahakim teşkilât 
ve tanzimatı muhtelife ve müteşettitesinin cidden 
sezayı ıslah ve takrir ve tesbit olduğu zarureti 
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kendilğinden tezahür eder. Mahakimi idare mu
kaddema mülga olmak itibariyle müstakillen ka
zaya bir şekli tevhit ve tensik düşünülmek üzere 
şimdilik muhakematı, mahakimi adliyeye ait me
murini mülkiye haklarındaki tahkikatı istintaki-
yenin dahi adliye hükkâmı tahMkiyesine tevdiii, 
Şûrayı Devlet vazifei tetküriyei adliyesine bir 
şekli mahsus verilememesi ve halbuki birçok me
murinin bu sebepten duçarı perişani olmaları 
gibi zarureti mübreme karşısında vecaibden gö
rülmüş ve şu vücubun mülkiye ile adliyeyi tefrik 
değil, bilâkis yekdiğerine daha ziyade takrile 
ve takrin eder, âvamili mühimmeden olduğu em
ri aşikâr bulunmuş olduğundan berveçhiâti tek
lifi kanunimin müstaceliyet karariyle müzakere
sini Heyeti Celilei Umumiyeye arz ve teklif ey
lerim. s 

Memurin Muhakematı Kanununu muadil ve ma 
kamına kaim teklifi kanuni 

MADDE 1. — 1 Rebiülevvel 1332 ve 4 Şu
bat 1329 tarihli Memurin Muhakematı Kanunu 
külliyen mülgadır. 

Memurinin gerek ceraimi memure ve gerek 
ceraimi şahsiyelerinden dolayı tahkikat ve mu
hakematı kavaidi umumiyeye tâbidir. Ancak 
vazaifi memurelerinden dolayı usul ve mercii 
muhakemeleri Kanunu Esasi ile muayyen olan 
vükelâyı devlet müstesnadır. Süferanm mema-
liki ecnebiyedeki efalinden dolayı mercii tah
kik ve muhakemesi merkezi hükümette kâin ma
hakimi adliyedir. 

MADDE 2. — Memurine isnadolunan efal 
hakkında mensuboldukları nezaretler ve mafevk
leri dahi zabıtai adliye sıfatını haizdirler. 

MADDE 3. — Müdür, kaymakam, ve muta
sarrıfların mercii muhakematı mülkiyeten mafevk 
mahalde ve valilerin merkezi vilâyete en yakın 
vilâyette kâin mahakimi adliyedir. 

Elviyei müstakille mutasarrıfları valilerin tâ
bi oldukları ahkâmı merciiyeye tabidirler. 

MADDE 4. — Mecalisi İdarede ve Şûrayı 
Devlet Mülkiye Dairesinde elyevm iptidaen der
desti tetkik mevad devairi istintakıyesine ve 
itirazen derdesti tetkik mevad heyeti ittihamiye-
ye ve Şûrayı Devlet Mülkiye Dairesince intihaen 
şayanı tetkik derdest mevad dahi Mahkemei Tem
yiz Dairesine devir ve tevdi edilecektir, 
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MADDE 5. — tşbu kanını hükmüne saraha

ten veya delâleten mugayir olan kavanini saire 
ahkamı dahi mefsuhtur. 

MADDE 6. — İşbu kanun tarihi neşrinin 
ferdasından itibaren mer'idir. 

MADDE 7 . — İşbu kamımın icrasına Heye
ti Vekile memurdur. 

17 Nisan 1337 
Kırşehir Mebusu 

Sadık 

11 VI. M. Riyaseti Oe.lile.sine 
Memurin muhakematına aidolan âtideki tek

lifi kanuni lâyihasının müstaceliyet karariyle 
müzakere ve kabulünü teklif ederim. 

MADDE J. Memurin, haklarında mensu-
bolduğu dairece tahkikatı iptidaiye icra kılın
dıktan sonra mecalisi idare veyahut devair mü-
diranı tarafından ittihaz olunacak lüzumu mu
hakeme karariyle mahkemeye tevdi olunur. 

MADDE 2. -~- Lüzumu muhakeme kararla
rına karşı itiraz caiz değildir. 

MADDE 3. — Mecalisi idareden verilecek 
men'i muhakeme kararlarının mercii tetkiki 
devair müdiranmdan mürekkep encümendir. 

MADDE 4. — Bu kanunun icrasına Heyeti 
Vekile memurdur. 

MADDE 5. — Bu kanun tarihi neşrinden 
itibaren raer'idir. 

Trabzon 
t Ali Şükrü 

Dahiliye Encümeni mazbatası 
Memurinin mensuboldııkları devairee lüzu

mu muhakemelerine dair verilen karara itiraz 
etmek hakkından mahrum bırakılmaları muva
fık olacağı hakkında Trabzon Mebusu Ali Şü)c-
rü Bey tarafından verilen lâyihai kanuniye He
yeti Umumiyetlen Dahiliye Encümenine hava
le edilmekle tetkik ve mütalâa olundu. Me
murinin vazifei memuriyetlerinden mütehaddis 
ceraimi hakkında dairei aidelerince yapılacak 
tahkikat üzerine derecatı memuriyetlerine gö
re mensuboldııkları meclisi idarelerce veya Şû
rayı Devletçe haklarında verilecek lüzumu mu
hakeme kararı müstantik kararnamesi mahiye
tinde olup bu kararnameler aleyhinde maznu

nun hakkı itirazını selbetmek usulü ceza iyeye 
mugayir ve maznuuini mağduriyetten vikayeye 
ehemmiyet veren nazariyatı cezaiye ile gayri-
kabili telif bulunmakla memurin muhakemalı 
hakkındaki nizamnamede mevzu hakkı itirazın 
mahfııziyeti esasının kemakân vikayesi lâzımgc-
lecteği ietihadiyle işbu lâyihai katı un iyenin m i 
time karar verildi. 

23/Teşrinievvel/1337 
.Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Van 'Adana 
Haydar Zekâi 
Kâtip Aza 

Kayseri Vozgad 
Ahmed Süleyman Sırrı 

(Muvafık.sesleri) 

NAFİZ B. (Oanik) — Üflendim, bu teklif, 
Memurin Muhakematı Kanununun Şûrayı Devle
te tahmil ettiği bir vazifeye temas ediyor. Şûrayı 
Devlet vazaifini rüyet etmek üz'ere ahiren iııti-
habettiğiniz encümenleri, bilâhara kanunu tadil 
eylemek üzere muvakkat intihabetmiştiriiz. Bu 
'encümenlerin vazaifinin bilâhara ref'i Meclisi 
Âliriizce esasen, kabul edilmiştir. Bu mesele ta
mam oraya temas ediyor. Dahiliye Encümeninin 
mazbatasında «P.u suretle lüzumu muhakemesinle 
karar verilen memurinin hakkı itirazı selbedilir-
so usulü muhakemei cezaiye ahkâmına muhalif 
harekâtta bulunulmuş olunur» dieniliyor ki, bu 

' doğru değildir. Çünkü usulü muhakemei cezaiye 
ahkâmı' malûmuâlini.'îdir ki, müstantik, her han
gi bir şahıs için lüzumu muhakeme kararı verdik
ten sonra artık o şahsın hakkı itirazı yoktur. Gün
kü o şahıs hakkı itirazını mensuboldıtğu mahke
mede d'ermeyan eder. Memurine ayrıca bir imti
yaz verilmiştir. 

Memur (Hayır bu meseleden dolayı bunu ben 
kabul etmem) derse, yani lüzumu muhakemesine 
karar verilen memur (Hayır ben bu meseleden 
dolayı lüzumu muhakemeyi kabul etmem, bunu 
daha mafevk bir temyiz heyeti tetkik etsin) der
se bu kabul edilir. Memurin hakkında böyle bir 
imtiyaz vardır. Fakat bu tarz, evrakı daima sü-
lâincemed'ö bırakmıştır ve herkes, her maznun, bu 
tanka müraeaatle evrakını ve muamelesini bir 
müddet daha tehire sebebolmuştur. Binaenaleyh 
efrat hakkında kabul edilmiyen bir şekli, memur 
hakkında kabul etmek demek, muhakemesi bir 
müddet sürüncemede kalsın da halk üzerinde o 
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cürmün tusiratı zail olsun demektir. Esas teklif 
daha •muvafıktır, zannederim. Fakat bu teklif 
Memurin muhakematı hakkındaki Kanunun dör
düncü, beşinci maddesidir. Binaenaleyh yeniden 
kaleme alınması, 1 azimdir. Böyle ceffclkallenı mad-
dei kanuniye olmadan kabul edilemez. Binaen
aleyh bunun tekrar Dahiliye Encümenine iadio-
sini ve madde halinde tesbit edilmesini teklif 
ediyorum. Zaten evvelde de Meclisi Âliniz bu hu
sustaki fikrini izhar etmiştir. Bu muamele memu
rinin nmhakematım sürüncemede bırakmaktan 
başka bir şey değildir. Ve bu kanun bâzı masum 
olan kimselerin de aleyhindedir. Çünkü eürmü-
nü vakti zamaniyle hükme raptetmek ve masum 
ise masumiyetini temin etmek Lâzımgelk'ken on
lar da mağdur oluyor, tııruku muamele böyledir 
diyerek oraya müracaat ederler. Şûrayı Devlete 
gider tetkik edilmez. Halbuki Şûrayı Devlet ma
kamına kaim olan heyet ve encümene, ne devam 
teinin edilebiliyor, ne de iş çıkabiliyor. 

YUSUF ZÎYA B. (Bitlis) — Hayır bilâkis 
efendim, muntazaman devam ediyoruz. 

NAFÎZ B. (Devamla) — Efendim, her gün 
arkadaşlardan beş on tanesi istifa ediyor. Evrak 
getirilip muntazaman hüküm verilmiyor, hissi 
hüküm veriliyor. Saniyen evrak muntazaman tet
kik edilmiyor. 

ALİ SÜRURİ EL (Karahisart Şarki) — 
Efendim teklif mühimdir. Çarçabuk öyle kabul 
veya ret demek doğru değildir. Esasen teklif 
mincihetin* muamelâtı adliyeye de taallûk ediyor. 
Bir defa da Adliye Encümenine gitsin veyahut 
Adliye Encümenimle Dahiliye Encümeni birlikte 
müzakere etsin. Böyle ceffelkalem bunun ıvye 
konulması doğru değildir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yo^gad) — Efen
dim burada, iki takrir vardır. Birisi Trabzon Me
busu Ali Şükrü Beyin, diğeri Kırşehir Mebusu 
Sadık Beyin. Bu iki takrirde diyor ki: Malûmu-
âliniz memurinin vazifei memuriyetten mütevel
lit veya memuriyetini ifa sırasında icra ettiği 
cürmün evvelemirde o memurun mensubolduğu 
vilâyet veyahut idarenin âmiri tarafından tahki
katı evveliyesi yapılır. Bu evrakı t ahlakiye ma
hallî meclisi idaresine verilir. Meclisi idarenin 
memurinden mürekkep encümeni bu evrakı tet
kik eder. Ya lüzumu muhakemesine veya meu'i 
muhakemesine karar verir. Arkadaşlarımız teklif
lerinde eğer o memurun lüzumu muhakemesine 
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karar verilirse derhal işinden el çektirilsin ve 
katiyen itiraz etmeksizin tahtı muhakemeye alın
sın, diyorlar. Malûmuâliniz memurinin vazifei 
memuriyetlerinden mütevellit olan cürümleri ef
radı ahalinin irtikâbettiği cürme kıyas olunamaz. 
Olur ki, masumiyeti tezahür eder, bu memurine 
verilmiş bir haktır. Binaenaleyh kanunun bahş
ettiği bu haktan hiçbir memuru mahrum etmek 
doğru değildir. Esasen bu iki teklif evvelce- Lâ
yiha Encümenince reddedilmiştir ve şimdi Dahi
liye Encümeni mazbatası da reddi tazammun 
ediyor. Adliye Encümenindeki arkadaşlarımız 
Adliye memurininin ciheti mülkiyece muhake
mesine razı olurlar mı ki... Binaenaleyh, Dahili
ye Encümeninin mazbatası doğrudur. Kabulünü 
rica ederim. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Efendim 
memurla efradı âmmenin hukuk noktasından 
farkı yoktur. Fakat biı& memurun... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat!) — Reis Bey 
müsaade buyurun "şurasını arz edeyim. Cürüm, 
memurun vazifesine mütaallik ise olamaz. De-

j ğilse sair efrat gibi kanunu adlîye tâbilir. 

! MUSTAFA SABRI EL (Devamla) — Kemali 
i bitarafı ile, fütur etmiyerek mütegallibenin nü-
I fuzundan korkmıyarak, icrayı adalet etmek için 
i memura bir imtiyaz verilmezse o memur memu-
ı riyetini hüsnüifa edemez efendim. (Bravo ses-
j leri) (Doğru sadalan) 
1 Efendiler memurun aleyhinde telgraf çekmek 
S için ihtiyat tasarruf sandıkları olan mahalleri 
! unuttunuz mu? Efendiler memurların icrayı 
j adalet etmesini isterseniz, kanunu hüsnü tatbik 
| etmelerini isterseniz ilk defa memurların mev-
j kiini tutunuz. Efendiler memurların cürmü oku-
j duğumuz usulü muhakematı cezaiye1 ve huku-

kiyede ikiye taksim edilmiştir. Birisi ecraimi 
i âdiye diğeri memuriyetinden münbais olan ce-

raimdir. O ceraimi âdiye bunda yoktur. Kanun
da musarrahtır. Yalnız ve yalnız vazifesinden 

I nıümbais bir cürüm vardır ki ya zaruridir veya-
! lıut içyüzünü anlamak için her halde ya Me-
! murin Muhakematı Encümeninde tetkik edilme-
| lidir ya kanunu mevcudun mer'i olduğu ahkâma. 
| tâbi olmalıdır. Çünkü bir tarafı deniz, bir ta-
i rafı domuz olan bir makamda.bulunan bir me-* 
; mura birisi Allah ömür versin diye dua eder, 
i birisi Allah belâm versin der. O nasıl icrayı 
i nüfuz edecek? (Şiddetli gürültüler) (Devam ses-
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leri) Şimdi bir memurun... (Ayak patırdıları, gü
rültüler) (Sözünü geri al sesleri) geri aldım, 

REİS — Sözünü geri aldı efendim. 
MUSTAFA SABRI Ef. (Devamla) — Mev

cut kavaninin hüsnü tatbikini harfiyen icra et
mek için meveudolan imtiyazı ilga değil, daha 
ziyade tezyidetmek, lâkin yalnız ve yalnız müe-
rimiyeti tebeyyün eden memurların da tecziye
sine sürat göstermek lâzımdır. (Onu mahke
me yapar sesleri) meveudolan ahkâm veçhile, 
bir telgraf ve bir şifre ile memur azledildikçe 
hiçbir, tarafta hiçbir memlekette memurlar bi
taraf olarak vazife yapamaz. Binaenaleyh bu 
imtiyazın kemafilevvel ipkasını rica ederim. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Reis Beyefendi, 
müsaade buyurur musunuz? Şu bir tarafı de
niz, diğer tarafı domuz kelimesi çirkindir. Bun
dan maksat düşmanlarımız ise bu kelimeyi ka
bul edelim yoksa.. 

REİS — Geri aldı efendim. 
ADLÎYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa-

ruhan) — Efendim, teklifi kanuni ile mevzuu-
bahsolan imtiyazın alâkası yoktur. Teklifi ka
nuni, hakkı itirazı istimal etmiyerek bir dere-
cei kanuniyeyi tahdit suretiyle sürati temine 
matuftur. Yoksa memurin muhakematınm bir
takım turuku muameleye tâbi "tutulmasının es
babı hakikiyei kanuniyesi nedir ve bunun ifa
sından ne gibi fevait hâsıl olacaktır. Ve bunun 
ciheti adliyeye ademiraptı halindeki mehazir 
neden ibarettir? Bu mesele mevzuubahis değil
dir. Onun için bendeniz mevzuubahsolmıyan 
şu meselenin bu kanun münasebetiyle tekrar 
edilmemesini rica etmekle beraber bir şey de ha
tırlatmak istiyorum. Konya Mebusu Refik Be
yin memurin muhakematma ait bir teklifi ka
nunisi vardı. O teklifi kanunide yalnız bu iti
raz hakkı değil. Sair birtakım müsaadat daha 
nazarı dikkate alınarak tertibedilmiş ve Heye
ti Umumiyeden de encümene havale edilmişti. 
Heyeti Unıumiyenin gösterdiği arzu veçhile el
de meveudolan ve hakikaten bizzat memurların 
bile mucibi şikâyeti olun bu kanunun bir şekli 
hukuki, mantiki ve aklî dairesinde tanzimi için 
bu teklifin de evvelki teklife raptını ve aidol-
duğu Dahiliye ve Adliye encümenlerine hava
lesini teklif ederim. 
% SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Memu
rine verilmiş olan hakkı memur hiçbir vakit 
reddetmez. 
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MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Lü

zumu muhakeme kararma itiraz etmek.. 
REİS — Söz vermiyorum efendim. 
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Hak

kı itiraz, memurun kendi salâhiyeti dahilinde
dir. Kanun mecburen itiraz emretmiyor. İster-* 
se itiraz eder, isterse etmez. 

REİS — Efendim, Usulü Muhakematı Me
murin Kanununun ilgasına ve memurinin de 
kavaidi umumiyeye tebeiyetine dair olan teklifi 
Dahiliye Encümeni reddediyor. Adliye Vekili 
Beyle Ali Süruri Efendinin bu bapta ikinci bir 
mütalâaları var. Bu teklifin Dahiliye ve Adli
ye encümenlerinden mürekkep bir encümende.... 
C Re 1 sesle ri) (G ijrült tiler) 

Müsaade buyurun efendim. İki encümenden 
mürekkep bir encümende yeniden tetkikiyle bir
seldi salime raptını teklif ediyorlar. Bu teklif 
bir teklifi müste'hardır. Bir de ret mazbatası 
var. Evvelâ Adliye Vekili Beyle Ali Süruri 
Efendinin tekliflerini reye koyacağını. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Onla
rın teklifleri şifahi bir mütalâadır, tahrirî teklif 
değildir. (Gürültüler) 

REİS — Efendim, o teklifi reye koyacağım, 
Kabul edilirse mazbatanın reye vaz'ma hacet 
kalmaz. Binaenaleyh onu reye koyuyorum. Ad
liye Vekili Beyin... (Şiddetli gürültüler) (Tah
rirî takrir'yok sesleri) 

ATIF B. (Bayezid) — Efendim, Makamı Ri
yaseti işgal etmek için bitaraf olmak lâzımgelir. 
Binaenaleyh Meclise tahakküm edemezsiniz. Siz 
makamınızda bitarafsınız*. Bitaraflığınızı muha
faza etmiyorsunuz. (Etmiyorsunuz sadalan) 
(Gürültüler) 

REİS — Sükût ediniz rica ederim. İhtar edi
yorum. Adliye Vekili Beyin teklifi veçhile encü
menlere havalesini.... (Ret, ret sesleri, gürültüler) 
Kabul edenler ellerini kaldırsınlar. Kabul edil
miştir. 

(Hayır katiyen kabul edilmemiştir. Bitaraf
lığınızı muhafaza etmiyorsunuz sesleri) (Şid
detli gürültüler) 

(Bu esnada Makamı Riyaseti Reis Mustafa 
Kemal Paşa Hazretleri işgal buyurdular.) 

REİS — Efendiler rica ederim sükûtu ihlâl 
etmeyiniz. Bu mevznuhahsol.au meseleyi bırakı
yorum. Derhal reye vaz'etmiyeceğim. Diğer me-
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sail üzerinde görüşelim. Ondan sonra bu mese
leyi tekrar edelim. (Muvafık sesleri) 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Mesele 
bitmiştir. Paşam (Hayır sesleri) Meclisin bir 
kanunu ve nizamı var. Makamı Riyaset kendine 
verilen hakkı istimal eder. Encümenlere hava
le kabul edilmiştir, dedikten sonra mesele kalma
mıştır, Paşa Hazretleri... Bu tekrar mevzuubah-
solamaz. 

YUSUF ZİYA B\ (Bitlis) — Makamı Riyaset 
bitaraflığını ihlâl etmiştir. 

REİS — Ziya Bey, söz almadan söz söylenir 
mi? SÖz alınız da söyleyiniz, oturunuz yerinize. 
Bu mesele üzerindfe söz veriyorum. Söz istiyor 
musunuz Ziya Bey? 

YUSUF ZÎYA ıB. (Bitlis) — Makamı Riya
set evvel beevvel Adliye Vekilinden işaretle tek
lifi takriri istemekle vie saniyen teklifi reye 
vaz'ında ekallikalil el kalktığı halde ekseriyetin 
mevcüdolduğunu söylemekle bitaraflığı ihlâl et
miştir. Binaenaleyh mesele ikinci defa tfeye vaz 'e-
dildiğind'e hak tezahür eder. 

VEHBÎ E l (Konya) — Efendim ortada bir 
vazife var. Benim kendi anladığım; bu vazife 
memurların lehindedir. Ve bu teklif, işlerinin 
sürüncemede kalmayıp doğrudan doğruya bir 
tariki salim üzerinde cereyan etmesine ait bir 
tekliftir. Bununla beraber ikinci bir teklif var
dır ki, bu teklifte de bir mahzur yoktur. Denili
yor ki, bu teklif Dahiliye, Adliye encümenlerine 
havale olunsun ve orada münasip ve mantıki 
bir maddei kanuniye yapılsın, tekrar Heyeti 
Umumiyeye gelsin ve müzakere edilsin. Binaen
aleyh bâzı arkadaşlarımızın bu kadar telâşına 
mâna nedir? Onu bilemiyorum. Efendiler ya 
bu kürsüden, halk hükümeti demeyin veyahut 
halk ile memur arasını tefrik etmeyin. (Bravo 
sesleri) bu hükümet halk hükümeti ise; vazife
sinden dolayı hakkında şikâyet vâki olan ve 
azledilen bir memuru kayırmak ve bir madde
den dolayı itham olunan bir rençberi itham et
mek ve aylarca süründürmek doğru mudur? Ay
larca süründürdükten sonra da mücrim olmadığı 
tahakkuk ederek beraet ettirilirse onun zara
rını ve tazminatını kim verir ve onu ne için dü
şünmeyiz? Bunlarla memurların farkı nedir? 
(Bravo sesleri) hep millet namına iş görüyoruz. 
Zürraın da koyunu var. Çifti var her şeyi her 
işi var. O bir cürmünden dolayı itham edilir ve 
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ı istenildiği kadar sürünür. Ona acıyan yok, me

mur itham olunursa kıyamet kopuyor... Ne ya
pıyorsunuz efendiler? Efendiler Makamı Riya
set takrir istememiştir. Ve Makamı Riyaset ek
seriyeti de pekâlâ takdir etmiştir. Siz hiddeti
nizden dolayı şiddetinizden dolayı vaziyeti göre
miyorsunuz. Ve ekseriyet yok diye itiraz ediyor
sunuz. 

NAFİZ B. (Canik) — Efendim bu kürsüden 
bir meselei mühimme mevzuubahsedildiği za
man kıymetli rüfekamızdan birisi bir düsturu 
hakiki ilân etmişti, k i ; kanun tanzim edenler 
bilûmum histen mücerret olmalıdır. Kanunların 
tanzimine memur olan şu Meclisin, histen te-
cerrüdedilmediğini görüyorum. Burada bağı
ranlar, mülkiye memurları... Bu teklif Memu
rin Muhakematma dair Kanunun bir maddesine 
temas ettiği için feveran etmişlerdir. Binaen
aleyh histen tecerrüdetmemişlerdir. (Bravo sa-
daları) Arkadaşlardan birisi mütalâası esnasın
da asıl meseleyi mugalâtaya kaptırmak için bir 
şey mevzuubahsetti ki, onu da arz edeyim. Telg
rafla hiçbir memur tahtı muhakemeye alınma
mıştır. Efendiler mevzuubahsolan mesele nedir ' 
biliyormusunıız? Bir memur hakkında oranın 
bütün halkı şikâyet telgrafı çeker ve oraya bir 
mülkiye müfettişi gönderilir. Mülkiye müfetti
şi âriz ye amik tahkikat yapar ve badettahkikat 
uzun bir esbabı mucibe lâyihasiyle bu memurun 
tahtı muhakemeye alınmasına lüzum gösterir... 
Bu evrakı fahkikiye aidolduğu encümene gider. 
Ya encümeni vilâyete veya Meclisi İdareye ve
yahut şu veya bu encümene gider. Sonra Şûra
yı Devlete gider, orada uzunuzadıya tetkik 
edilir. Ve lüzumu muhakeme kararı verildikten 
sonra artık bunda bilmem (Şûrayı Deylette ta-
kibettireceğim) demeye mahal var mıdır? Müt-
tehemin tahkikata karşı hakkı itirazı varsa ev
rakı aidolduğu mahkmeye gidince orada söyler. 
Zaten bu madde memurların aleyhindedir. Onla
rın sürüncemesini bâdidir. Binaenaleyh bunu 
esas itibariyle tayyetmek ve onların muhakeme
sini bir derece daha mafevk makama vermek 
Meclisçe mutasavver idi. Bu şekli zaten Meclisi 
Âliniz evvelce hissetmiş ve Şûrayı Devletin tek
rar teşkiline lüzum görmemişti. Bundan dola
yıdır ki, Şûrayı Devleti yeniden teşkil etmediniz 
ve bunun yerine malûmualiniz bir encümeni 
tetkik irıtihabedildi. Çünkü zamanı gelince 

I madde tadil edilsin. Bunlara lüzum kalmasın 
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denildi, öyle bir fikir olmasaydı bir Şûrayı Dev
let teşkil edilecek ve bu gibi mesailin icabında 
oraya havalesi lâzımgelecekti. 

Sonra usulü müzakere mesailine gelince: Ar
kadaşların feveran etmesindeki mânayı bende
niz anlıyamıyorum. Esasen bu kanun tamamen 
ve katiyen kabul edilmiş bir kanan değildir. 
(Tekrar ihzari encümenlere gitsin orada yeni
den temmül edilsin) deniliyor. Eğer teklifte 
hata varsa orada daha ziyade tahakkuk eder. 
Bu kadar feverana ne lüzum vardır, bilmiyorum. 
Binaenaleyh Makamı Riyasetten aranın tecelli-
yatı tebliğ edilmiştir. Tekrar reye konulması 
Nizamnamei Dahilîye muhaliftir. Binaenaleyh 
mesele hitam bulmuştur. 

MUSTAFA SABRİ E l (Siird) — Zaten 
: bunun... 
•"• REİS — Beyefendi rica ederim, sükûtu ihlâl 

ediyorsunuz. 
HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Efendim, me

selenin bu şekli iktisabetmesine mütehayyirim. Or
tada Dahiliye Encümeninin bir mazbatası var ki 
ya reddi mut azaminindir, ya kabulü... Heyeti Celi-
leniz bunu ya kabul eder veya reddeder. Halbuki 
Makamı Riyaset zühulen diyeceğim, her halde 
bitaraflığını ihlâl ederek değil, fakat zühulen, 
Refik Şevket Beyefendi ile Ali Süruri Efendi
nin teklifi şifahilerini reye koymuşlardır. Mesele 
bundan ileri gelmiştir. Nafiz Bey biraderimiz 
buyuruyorlar ki, memurinin efradı ahaliden ne 
farkı vardır? Şüphesiz ki, hiçbir- farkı yoktur. 
Fakat Nafiz Beyefendiye sorarım; memurini 
adliyenin efradı ahaliden ne farkı vardır? Onla
rın da halkın tâbi olduğu ahkâma tevfikan mu
hakemelerini kabul ediyorlar mı? Binaenaleyh 
münakaşaya değer bir mesele değildir. Dahiliye 
Encümeninin bir mazbatası var reye konulur. 
Ya ret, ya kabul edersiniz efendim. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. 
(Saruhan) — Efendim, Yusuf Ziya Bey Maka
mı Riyasetin bana işaretle takrir yazmak teklif 
ettiğini söylediler. Bir defa bendeniz bu işareti 
görmedim. Saniyen eğer Makamı'Riyaset bu tek
lifin reye konulması ve rey istihsal edilmesi bir 
takrir verilmesine mütevakkıf olduğuna kaani ise 
emsali veçhile hattâ ismimi tasrih ederek (Bunu 
tahriren tekli i' ediniz) derse, bitaraflığını ihlâl 
eder mi? (Etmez sesleri) Bunun emsali vardır. 
Binaenaleyh (Bitaraflığını ihlâl) keyfiyetini bun -
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dan çıkarmak için iki senelik hayatı teşriiyemizin 
bütün misallerini unutmak lâzımdır. Saniyen 
efendim mucibi itiraz olan nokta bilmem ki, me
murların aleyhine çıkacak bi» şey midir? Böyle 
yanlış bir telâkkiye düşüldü? Halbuki tamamiylc 
ahkâmı kanuniye muhafaza edilmekle beraber 
yeni bir şekil ile encümenden gelecektir. Üçün
cü bir mesele de hükümet namına söyliyen bir 
vekilin böyle mesailde bir takrir ' vermesi lâzım 
mıdır? Değil midir? Bir defa hükümet tarafın
dan söz söyliyenlerden - hepinize sorarını arka
daşlar - kendi imzasiyle takrir veren kim vardır? 
Sonra bendenizin mütalâatım bir meselei müste-
hiredir. Mesele Nizamnamei Dahilîye aittir. Bu 
.gibi şifahi teklif at reisin takdiri veçlıi üzere 
Nizamnamei Dahilîde muayyen ve musarrah de
ğilse doğrudan doğruya araya konulabilir. Bina
enaleyh her hangi noktai nazardan muhakeme 
edersek edelim yapılacak muamelede evvelâ me
murinin hakkını gasp mevcut değildir. Saniyen 
Nizamnamei Dahilîye tevfikan hareket edilmiş-. 
tir. Ve salisen Meclisin müzakeratı neticeye ikti
ran ettikten sonra ikinci defa reye koymaya lü
zum yoktur. Bu şekil Nizamnamei Dahilîye mu
vafıktır. 

REİS — Efendiler bir takrir vardır. Müsa
ade buyurursanız okuyacağım: 

Riyaseti' Çelileye 
Müzakere kâfidir. Teklifi vâki haddizatında 

pek mühim olup kablettamik ret veya kabulü mu
vafık değildir. Binaenaleyh mazbatanın Adliye 
ve Dahiliye Encümenlerince müçtemian müzake
re olunarak bir şekil verilmek üzere mezkûr "en
cümenlere havalesini teklif ederim. 

1.6 Kânunusani 1337 
Karahisarı Şarki Mebusu 

Ali Süruri 

IJEİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el
lerini kaldırsın. Müzakere; kâfi görülmüştür. 

MUSA KÂZİM Ef. (Konya) — Efendim 
arkadaşların bâzıları bendenize bitaraflığı ihlâl 
ettiğimi söylediler. Hepinizin malûmudur ki, ben
deniz ne mülkiye, ne de adliye memuruyum. Ser
best meslek erbabından, kendi sâyimle ve şimdiye 
kadar bu sayede geçinen bir adamım. Binaena
leyh ne Dahiliye memurlarının, ve ne de Adliye 
memurlarının aleyhinde olan bir hükmün kabu
lünü katiyen arzu etmem. Ancak müzakeratı 
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idare etmek itibariyle Meclisin tezahüratını ve } 
efkârını hulâsa etmek vazifem icabıdır, zannede
rim. (Tabiî, sesleri) Sonra bu teklifi Adliye En
cümeni âzasından Alı Süruri Efendi, Adliye Ve
kili Bey yaptılar. Esas madde Dahiliye Encüme
ni mazbatasını reye vaz'etmektir. Bu şüphesiz, I 
ret veya kabul edilecektir. Fakat Adliye Vekili 
Bey tarafından dermeyaıı edilen teklif kabul 
edildiği takdirde, Dahiliye Encümeninin mazba
tasını reye koymaya ve beyhude vakit geçirmeye 
lüzum yoktur. O teklif bir meselei müstehire idi. 
Evvel emirde halli lâzımdı. Fakat şifahi olması 
meselesi kalıyor, bendenizce tahrirî ile şifahi ara
sında bir faidei ameliye mevcut değildir. Hükü
met namına vukubulan şifahi teklifler reye konu
luyor. Teamül de budur. Ahkâm da budur. Ve bu 
da bir hakkı iptal etmez. Binaenaleyh bendeniz 
bunu reye koydum. Ve aranın, yani ekseriyetin 
takdiri de lâzımgeliyordu. Bu da takdir edildi. 
Zaten bu mesele hemen bir netieei kafiyeye ik
tiran ediyor değil... Teklif; kanunun Dahiliye ve 
Adliye encümenlerinden mürekkep mütahassıs I 
bir encümende memurin ve ahalinin hukukuna, I 
menafime muvafık adlî ve idari bir surette tes- I 
bit edilmesini talepten başka bir şey değildi. 
Yani mesele ya ret veya kabul değildir. Olsa olsa 
beş on gün teehhürden ibarettir. Hulâsa bende
niz ne adliyecilikle, ne mülkiyeeilikle alâkadar 
değilim. Ve maksadım Meclisin tezahüratı, vâki 
olan teklifleri her ne olursa olsun Heyeti Aliye- I 
nize telhis etmektir. Bunlar kendi vazifelerimin I 
en kudsi cihetlerini teşkil ettiği için onu arz et- I 
tim. Binaenaleyh Adliye Vekili Beyefendinin I 
teklifi bir meselei müstehire olduğu için evvelâ I 
onu reye koymaya mecbur oldum. Fazla telâşe I 
mahal yoktur. I 

REİS — Müsaade buyurursanız başka bir I 
takrir daha var onu okuyayım. I 

Riyaseti Celileye 
Hiyanetle lüzumu muhakeme kararlarının ha- I 

len ittiham mahiyetinde olduğuna ve mazbataı I 
ittihamiye aleyhine ancak iddiayı mefsuhiyet I 
hakkı varidolup bugün usulü ittiham ve iddia- j 
yi mefsuhiyet hakkı mülga ve merfu olduğuna I 
nazaran cinayetle lüzumu muhakeme kararı aley- I 
hine dahi hakkı itiraz kabul (itmek ahkâmı umu- I 
miyei hazıraca gayrivârid olacağından teklifi vâ- I 
kıın reddini teklif eylerim. Muş Mebusu I 

Abdülgani | 
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REİS — Müsaade buyurun efendim. Sıra ile 

reye koyacağını. Evvelâ. Ali Süruri Efendinin 
takririni reye koyuyorum. Müzakerenin kifayeti 
kısmını kabul buyurmuş idiniz, alt tarafını tek
rar okuyorum. 

(Ali Süruri Efendinin takriri tekrar okundu. 
REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen 

ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

!). •— Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin, 
Metrenin memleketimizde tul vahidi kıyasisi ola
rak istimaline dair kanun teklifi ve Dahiliye En
cümeni mazbatası (2/314) 

REİS —- Efendim bundan sonra ruznameı 
müzakeratımızda Bursa Mebusu Operatör Emin 
Beyin; metrenin istimali hakkındaki teklifinin 
reddine dair Dahiliye Encümeni mazbatası var. 
Okunacaktır. 

LUiyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Memleketimizde siklet ve tul vahidi kıyasisi 

makamında istimal edilen kıyyei atik ve arşın, 
endaze ve metre gibi gayrimantiki vasıtaların 
umum menıaliki Garbiyede olduğu gibi tevhidi 
zamanı geldiğine -kaanüm. Ancak vezin için 
memleketimizde müstamel kıyyei atîkın defa
ten ref'i pek çok suiistimalâta meydan verece
ği de şüphesiz bulunduğundan şimdilik yalnız 
tul ölçülerinin tevhidiyle iktifa edilerek bir 
müddet sonra diğerlerinin çaresine bakılması 
daha muvafık olur. Binaenaleyh berveçhizir 
maddenin kanuniyetini teklif ederim. 

30 Mayıs 1337 

Bursa Mebusu 
Operatör Emin 

MADDE 1. —• Klyevnı müstamel endaze ve 
arşın mikyasları hazfolunarak yerine yüz san
timden ibaret olan metre, tul vahidi kıyasisi 
olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülieradır. 

MADDE i). — İşbu kanunun icrasına Dahi
liye Vekili memurdur. 

Dahiliye Encümeni mazbatası 
Arşın ve endazenin mevkii istimalden ref-

iyle metrenin istimali hakkında Bursa Mebusu 
Operatör Emin Bey tarafından muta ve İktisat. 
Encümeninden muhavvel lâyihai kanuniye Da-
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hiliye Encümeninde müzakere edildi. Evzan I 
ve mikyasatın tevhidiyle memleketin her tara- I 
fında mutarrit bir usulün ikamesi matlup ve §â- I 
yanı temenni ise de; bu sırada tatbikatı itiba- I 
riyle tahassul edecek müşkülât nazarı dikkate I 
alınarak halen lâyihai mezkûrenin kabulüne I 
imkân da görülememiş olmakla Heyeti Umumi-
yeye arz edilmek üzere Makamı Celili Riyasete 
takdim olunur. 16 Teşrinievvel 1337 

Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Van Adana 

Haydar Zekâi 
Kâtip Âza Âza 

Kayseri Kayseri Saruhan 
Ahmed Hilmi Atıf İbrahim Süreyya 

Âza I 
Muhalifim 

Halü 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) 
— Evzan ve ekyal meselesinde ihtiyacatı nâsııı, 
itiyadatı nâsın nazarı itibara alınması lâzımdır. 
Bir maddei kanuniye ile bu ihtiyacatı tatmin 
ve itiyadatı tebdil etmenin imkânı yoktur. Ma-
lûmuâli olduğu üzere gerek tulde, gerek ev-
zanda aşari esasını ihtiva eden bu metre usulü 
(sistem metrik) Avrupaca kabul edildiği zaman 
beynelmilel bir kongre olmuştu. Bu kongreye 
muhtelif devletler iştirak ettiler. Bâzı mille rîer 
sistem metrik evzan ve*"ekyalini kabul ve mu
amelâtı resıııiyelerine tatbik ettiler. Biz de on
ları fiilen kabul eden memleketlerdeniz. Mem
leketin muamelâtı resmiyesinde kilo ve metre 
Esasları istimal edilmektedir. Fakat birçok 
memleketler de kendi ananatma ve itiyatları
na sadık kalmak maksadiyle bu (beynelmilel) 
kongreye iştirak etmemişlerdir. Bunlardan bi
risi İngiltere diğeri ise Amerika'dır. Bendeniz 
ihtiyacatı nâsın böyle bir kanun darbesiyle teb
dil edileceğine kaani değilim. Bu; muamelâtı 
resmiyede zaten tatbik edilmektedir. îtiyadi ve 
ticaret muamelesini bir kanun ile tebdil etme
nin imkânı yoktur. Bu kanunun kabulünde de 
mahal yoktur. 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Bu mesele
yi mevzuubahsetmek doğru değildir. Çünkü; 
tarihi aklımda değildir. Evzanı âşariyenjn ka
bulüne dair zaten bir kanun vardır. Zanneder
sem bu zaittir. i 
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REİS — Efendim müzakereyi kâfi görenler 

lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. 
Teklifin reddini mutazammm mazbatayı re

ye koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Mazbata kabul edilmiştir. 

10. — Erzurum Mebusu Salih Efendinin, 
Seyrüsefer Nizamnamesinin tadili hakkında ka
nun teklifi ve Dahiliye Encümeni mazbatası 
(2/189) 

REİS — Efendim; Erzurum Mebusu Salih 
Efendinin, Seyahat varakasının kaldırılmasına 
dair olan teklifine lüzum kalmadığı hakkında 
Dahiliye Encümeni mazbatası var. 

Dahiliye Encümeni mazbatası 
Erzurum Mebusu Salih Efendi ve rüfekası 

tarafından, Seyahat varakalarına dair verilen 
ve Heyeti Umumiyeden encümenimize ınuhav-
vel işbu teklifi kanuni müzakere ve tetkik edil
di. Esasen vesika usulü Hükümetçe kaldırıla
rak serbestli seyir ve seyahat temin edilmiş ol
makla berayı malûmat Heyeti Umumiyeye arz 
edilmek üzere Makamı Riyasete takdim olunur. 

21 Kânunuevvel 1337 
Dahiliye Encümeni Reisi 

Van Mazbata Muharriri 
Haydar Şükrü 

Kâtip„ Âza Âza 
Kayseri Bitlis Niğde 

Atıf Ziyaeddin Ata 
Aza 

B. M. Meclîsi Riyaseti Celilesine 
26 Kânunuevvel 1336 

Harbi Umumi iptidasından beri seyahatler 
üzerine Hükümetin vaz'eylediği müşkülât do-
layısiyle fukara halkımızın iktiham eylediği 
mezahim cümlemizce müsellemdir. Bu hali bir 
şekli salime ifrağ eylemek, ahalimizi tas'ibattan 
kurtarmak bizce bir vazifei esasiye halini ikti-
sabey]emiştir. Gerçi zaman zaman seyahat ti
caret bahaneleriyle birçok tezvirat, ifsadat ya
pabilecek eşhasın sokuldukları da gayrimünker-
dir. Hükümetin vazaifi tahkikıye ve takyidatı 
muktaziyesini ifa eylemek mecburiyeti katîye-
sini kabul ile beraber ibadm ticaret, ziyaret 
maksadiyle bilmecburiye yapacağı seyir ve se
ferini teshil için berveçhi zir mevaddm ka 1un 
olarak kabulünü teklif eylerim. 
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MADDE 1. — Türkiye dâhilinde seyir ve 

sefer edecek her fert seyahat vesikası almakla 
mükelleftir. 

MADDE 2. — Vilâyet dâhilinde ticaret, zi
yaret maksadiyle seyir ve. sefere mecbur olan 
eşhasa mesuliyetini mutazammm kefalet sene
dine merbut beyanname itasını mütaakıp ma
hallî polis müdür veya merkez memurları aynı 
günde bilâmüşkülât hemen seyahat vesikası ver
mekle mükelleftir. 

MADDE 3. — Vilâyattan vilâyata ticaret, 
ziyarer maksadiyle seyir ve sefere mecbur olan 
eşhasa mesuliyetini mutazammm kefalet sene
dine merbut beyanname itasını mütaakıp yir
mi dört saat zarfında polis müdürleri veya mer
kez memurları, vali veya mutasarrıfların tas
dikine mukterin bilâmüşkülât hemen seyahat 
vesikası vermekle mükelleftir. 

MADDE 4. -— Anadoludan Dersaadet'e ve
ya memaliki ecnebiyeye ticaret, ziyaret mak
sadiyle seyir ve sefere mecbur olan eşhasa ve
yahut Dersaadet'le memaliki ecnebiyeden seva-
hil ve dâhile gelmiş olanlara mesuliyeti muta
zammm kefalet senedine merbut beyanname 
itasını mütaakıp nihayet bir hafta zarfında Da
hiliye Vekâleti bilâmüşkülât müspet veya men
fi bir evrakı resmiye vermekle mükelleftir. 

MADDE 5. — Büyük Millet Meclisi âzala-
riyle sefir, vali, kumandan, mutasarrıfların 
mesuliyeti umumiyeyi mutazammm kefaletna
melerine itimaden ticaret, ziyaret maksadiyle 
seyir ve sefere mecbur olan eşhasa indelicap 
seyahat vesikası ita edilecektir. 

MADDE 6. — îşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyül icradır. 

MADDE 7. — îşbu kanunun icrasına Dahi
liye Vekili memurdur. 

Erzurum 
Mehmed Salih 

Erzincan 
Fevzi 

Kayseri 
Sabit 

Kângırı 
Yusuf Ziya 

Muş 
Rıza 

Kastamonu 
Sabri 
Konya 

Haci Bekir 
Konya 

Musa Kâzim 
Gene 

Ali Vasıf 
Konya 
Rifat 

Van 
Hasan Sıddık 

Oltu 
Rüstem 
Konya 

Ömer Vehbi 
Hakkâri 

Mehmed Tufan 
Bursa 
Emin 
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Ankara Konya. îsparta 
Hilmi Kâzim Hüsnü Hüseyin Hüsnü 
Cebelibereket Aydın 

Rasim Esad 
Erzincan Ergani 

Ahmed Fevzi Nüzhed 

REÎS — Mazbatayı muvafık görenler lüt
fen el kaldırsın. Muvafık görülmüştür, efen
dim. 

11. — Mus Mebusu Hacı Ahmed Hamdı Efen
dinin; Memurinin azil ve nasbi hakkında kanun 
teklifi ve Adliye ve Dahiliye ve Kavanini Maliye 
encümenleri mazbataları (2/208) 

REİS — Efendim, Muş Mebusu Haci Ah
med Beyin; Memurini devletin bilâmuhakenıe 
azledilmemesi hakkındaki teklifinin reddine 
dair mazbatalar var. 

Riyaseti Celileye 
Müsellemattandır ki, efradı milleti tariki is-

tikamete saik, mesalihi ibadullahı kanun'daire
sinde hüsnüniyet ve temşiyetle mükellef me
murin sınıfıdır. Halbuki seferberlikten beri ha
dis olan muhtelif eşkâl saikasiyle memurin ve 
müstahdeminde cabeca görülegelen istikamet-
sizlik, fesadı ahlâk kabili inkâr değildir. Buna 
sebebi müstakil, sebepli sebepsiz azil ve nasbin 
tevalisi, ağraz, sahabet gibi ahvalin temadisidir, 
denilebilir. Çünkü, sınıfı memurinde mücazat, 
ümidi mükâfat hemen mefkut gibidir. Binaen
aleyh, yerden yere kedi yavrusu gibi nakille
rine ve dolayısiyle, harcırah ahziyle ızrarı Ha
zineye meydan verilmiş olmamak ve tergip ve 
terhibi emsal kaziyesi temin edilmiş olmak üze
re her halde her memur (Festekim kemâ ömirte) 
muntuku celilince âmil ve (Küllü nefsin bima 
kesebet rehinetehin) hükmü mübeccelinden gay-
rigafil olduğu halde vazifei mevduasmca sıratı' 
müstakimi takip ve milletin mesalihi cariyele
rini o \necrada tedvire saikı mânevi bildiğim 
âtiyülarz mevaddı kanuniyeyi teklif eylerim. 

13 Kânunusani 1337 
Muş Mebusu 

Ahmed Hamdi 

MADDE 1. — Bilûmum memurin ve müstah
demin bilâmuhakeme azlolunamıyacaktır. 

MADDE 2. — Kanunen azlini istilzam etmi-
yen ceraimi hafife ile mahkûm olanlar derece 
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derece altı ay, bir sene, iki sene müddetle mu
vakkaten açığa çıkarılacak ve hitamı müddette 
memuriyeti sabıkasından bir derece dûn memu
riyette istihdam edilebilecektir. 

MADDE 3. — Mülkiyenin en büyük memur
larından her hangisi siyaseten, idareten mevkii 
memuriyetinden tebdili lâzımgelir ve bu lüzum 
sunutaksirinden mütevarit görülürse Harcirah 
Nizamnamesinden istifade etmemek üzere tebdi
li mevkii memuriyeti caizdir. 

MADDE 4. — Bilmuhakeme azlohman memu
rin ve müstahdemin bir daha hizmeti devlete 
alınmamak üzere kayıtları balâsına şerh veri
lerek ilân edilecektir. 

MADDE 5. — İşbu kanun her yerde tarihi 
ilânından meriyülicradır. 

MADDE 6. — İşbu kanunun infazı ahkâmı
na Heyeti Vekile memurdur. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Memurin ve müstahdemini Devletin bilâmu-

hakeme azledilmemden lüzumuna dair Muş Me
busu Ahmed Hamdi Beyin 23 Kânunsâni 1337 
tarihli teklifi kanunisi tetkik ve müzakere olun
du. 

' Teklifi vâki Kanunu Esasinin 39 ucu ve 81 
nci maddeleriyle kavanini sairede esasen muay
yen ve masarrah olduğundan yeniden ahkâm 
vaz'ma lüzum olmadığı cihetle teklifi mezkû
run reddi ittifakla, ancak ahkâm ve kavaidi ka
nuniye hilâfında azil ve tebdil olunan memurin 
için mercii itiraz ve tetkik olan Şûrayı Devle
tin henüz teşekkül edemediği cihetle Şûrayı 
mezkûrun teşekkülüne değin bu kabîl itirazat 
ve tetkikatm memurin tarafından doğrudan doğ
ruya Riyasete ita edecekleri istida üzerine, Bü
yük Millet Meclisinin aidolduğu encümenlerin
de sureti kafiyede halli hususunun usul ittiha
zı ekseriyetle tensibolunarak bermucibi havale 
Dahiliye Encümenine tevdi kılındı. 

16 Mart 1337 

Reis 
Erzurum 

Celâleddin Arif 
Âza 

Sinob 
Hakkı Hami 

Âza 
Kastamonu 

Abdülkadir Kemali 
Âza 
içel 

Ali Haydar 
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Teklifi vâki yalnız müstahdemin ve memuri

ni devletin bilâmuhakeme azledilin emelerine mü
tedair olmakla yalnız bu cihetin halli lâzımgeSlip 
encümenin bunun haricinde ahkâm vaz'ma salâ-
hiyettar olmadığının Nizamnamei Dahilî mün-
derecatından istiııbat olunmasına ve bu gibi 
mesailin maddei kanuniye ile tesbit ve tedvini 
lâzımgelip karar şeklinde çıkarılması muvafık 
ve caiz olmamasına binaen kararın ikinci kısmı
na muhalifiz. 

, Mazbata, Muharriri Kâtip 
Sinob Kângırı 

Mehmed Şevket ' Neşet Nâzım 

Dahiliye Encümeni mazbatası 
Memurin ve müstahdemini Devletin bilâmu-

lıakeme azledilmemeieri lüzumuna dair Muş Me
busu Ahrated Hamdi Beyin 23 Kânunusani 1337 
tarihli teklifi kanunisi tetkik ve müzakere olundu. 

Adlire Encümeni mazbatasında da zikredildi-
ği üzere, bilâlüzumu kanuni azledilmemeieri 
Kanuni Esasinin ahkâmı esasiyesinden olduğu 
gibi, memurini mülkiyenin azil Ve nasbi memu
rin nizam nam esiyle tâyin edilmiş olduğundan 
ve Şûrayı Devlet teşkili hakkındaki lâyihai ka
nuniye Heyeti Umumiyede derdesti müzakere 
bulunduğundan işbu lâyihai kanuniyenin Dahi
liye Encümenince de reddi muvafık görülmekle 
keyfiyet Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Dahiliye En. Reisi Mazbata Muharriri 
Hakkâri 

Mazhar Müfid 
Kâtip Âza 

Kayseri Kayseri 
Ahmed Hilmi Atıf 

Âza Âza 
Karahisarı Şarki Van 

Mustafa Haydar 
Âza Âza 

Niğde Karesi 
Mehmed Atıf Hacim Muhiddin 

Âza 
Yozgad 

Süleyman Sırrı 

Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 
Memurin ve müstahdemini Devletin bilâmu

hakeme azledilmemeieri lüzumuna dair Muş Me
busu Ahmed Hamdi Beyin Heyetin Umumiye-
den ımihavvel 23 Kânunusani 1337 tarihli teklifi 
kanunisi tetkik ve müzakere olundu. 

68 
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İşbu teklifi kanuninin encümenimizce veçhi 

taalluku görülememiş olduğundan Adliye ve Da
hiliye encümenlerinin mazbatası mucibince işbu 
lâyihai kanuniyenin reddi muvafık görülmekle 
keyfiyet Heyeti Umumiyeye arz ve takdim olu
nur. 19 Nisan 1337 

Encümen Reisi Mazbata Muharriri 
Hüseyin Avni Mehmed Şükrü 

Esasen teklifi vâki, ıslahı ahvali memurini 
kâfildir. Binaenaleyh muhalifiz. 

Kâtip Âza Âza 
Ahmed Hamdi — - — Yusuf Ziya 

HACI AHMED HAMDİ Ef. (Muş) — Kfcrı-
'diler hepinizce malûmdur ki, efradı milleti tari
ki istikamete sevk edecek ancak ve ancak sınıfı 
memurindir. Bunlardan her gün, her saat ve her 
dakikada, gazetelerde görüldüğü gibi, 20 - 30 -
40 kişi bilâmucip, bilâmuhakeme idareten azlo-
lunuyor. (Azlolunuyor ya, sesleri) Halbuki böyle 
sebepli sebepsiz azil ve nasplarm temadisi yü
zünden... 

REİS — Efendiler müzakereyi dinlemekten 
bıkıp konuşmak istiyenler dışarıda konuşsun
lar, burada konuşmasınlar, sükûtu ihlâl ediyor
sunuz rica ederim. Sükût ediniz ki, hatip sözünü 
ikmal etsin. (Pek doğru, sesleri) 

HACI AHMED HAMDİ Ef. (Devamla) — 
Şimdi malûmuâliniz, her memurda bîmi müca-
zat, ümidi mükâfat olmak şartı azanıdır. Kork
malı; (Evet ben bu işi işlersem akıbetim şudur, 
tariki müstakime sülük edersem göreceğim mü
kâfat da budur.) demeli. Bunu bilmedikçe me-
memur doğru yola Sülük edemez. Böyle memur
ları kedi yavrusu gibi ailesiyle beraber oradan 
oraya nakil ile dolgun harcırah verilmesi, bu, 
pek düşünülecek bir haldir. Memurini tergip 
ve terhip noktai nazarından her halde estaizü-
billâh (Pestakim kema ümirte) omri eclilim? 
ittiba etmek için memurini bilâmuhakeme az
letmek değil, azlini mucibolacak noktanın takar
rür etmesi icabeder. Çünkü Malûmuâliniz esta-
izübillâh (Küllünefsin bima kesebet rehinetün) 
her nefis kazandığı şeyin merhunesidir. İyi iş
ler ise iyilik bulmalı, kötü işler ise kötülük bul
malıdır. Ben görüyorum ki, ortada bir de mâ
zuliyet maaşı meselesi var. Efendiler dikkat bu-
yurulsun. Bu sınıfı memurin dahi tebligat ve 
ilânat ile sabit olduğu üzere ayda yirmi, otuz 
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hattâ kırk, elli memur bilâmuhakeme azledili
yor. Azledilen memurinden bir kısmı ise on beş, 
yirmi gün sonra cevazı istihdam kararını ala
rak, kendisine mâzuliyet maaşı tahsis ettiriyor. 
Meselâ o memur aksayı şarkta ise aksayı garba 
gideceğim ve orada mâzuliyet maaşını alacağım 
diye Şarktan Garba kadar olan mesafe için aile
siyle beraber harcırah alıyor. Aldığı harcırah 
ise belki hemen iki senelik maaşı nispetinde bel-
ki daha ziyade bir miktarı teşkil ediyor ki, her 
memurun böyle mazuliyete mütahassırane ha-

hişger olacağı geliyor. Hattâ ben de diyorum 
ki, keşke memur olup azlolımaydmı da senede 
üç defa, hattâ beş defada aksayı Şarktan aksa
yı Garba gitseydim ve istediğim kadar bol, bol 
harcırah alsaydım... Acaba bu milletin bu isra-
fata tahammülü var mıdır"? Mamafih diğer bir 
kısım memurin de azledildikten sonra tabiî mâ
zuliyet maaşını almakla beraber ticaretle iştigal 
ediyor, işi ve gücü ile ve suveri* saire ile iştigal 
ediyor. Ve bir daha memur olmayı aklına bile 
getirmiyor. Mâzuliyet maaşı tam olarak kendisi
ne mah bemah veriliyor. Kaide yerini bulsun 
diye. Zaten memuriyet de istemiyor ki, çünkü 
zevkini, keyfini bulmuş. Bir kısmı da cevazı is
tihdam kararını alır almaz tekrar memuriyete 
tâyin ediliyor. Mucibi azil bir hali yok ise ne 
için azlediliyor? Neden mâzuliyet maaşı verili
yor. Neden bol bol harcırah veriliyor? Mucibi 
azil bir hali var ise bir daha hizmeti Devlete ne 
için alınıyor? Bendenizce azli lâzamgelen her 
memur muhakemeten azlolunmak. Muhakemeteıı 
azledilen bir- memur fimabaad bir daha hizmet
te kullanılmamak üzere kaydı balâsına şerh ve
rilmeli, Şayet azlini istilzam etmiyen *eeraimi 
hafife ile müttehem olanlar varsa derece, dere
ce altı ay, bir sene, iki sene müddetle açığa çık
sın, hitamı müddetinde yine memuriyeti sabıka
sına muadil bir memuriyete tâyin edilebilir. 
Çünkü muvakkaten açığa çıkarılmakla cezasını 
görüyor. Memurini mülkiyenin en büyüklerin
den her hangisinin siyaseten, idareten mevkii 
memuriyetlerinden tebdili lâzımgelirse o olabi
lir, tebdil edilmeli, zararı yok. Fakat o lüzum 
sunutaksirinden mütevellit görünürse Harcırah 
Nizamnamesinden ne için istifade ediyor? Görü
yorum, gazetelerde şu vali, şu mutasarrıf, bu 
kaymakam, azlolundu. Sonra yerine aharı gide
cek. Aharı gitti. Az1 olunan adam harcırah aldı, 

AQ _.._ 
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Sonra azlolan kaymakam, mutasarrıf her ne ise 
aksayı Şarka gidecek mahiye maaşını alacak. 
Efendiler bu milletin buna tahammülü kalmadı. 
Bilmuhakeme azlolunan memurin ve müstahde
minin kaydı balâsına şerh verilirse her kes ben 
şu fiili işledim. Muhakemeten şu cezaya müsta
hak oldum ve filân şöyle oldu, denilecek (Kâfi, 
sesleri) böyle bir şey olmazsa ne tergip ve ne de 
terhip gayesine mâruz olmazsa... 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Elendim bir hatip 
on veyahut on beş dakikadan fazla söylemez. 

RElS — Hayır efendim ifade tahrirî olursa 
on dakikadır. Fakat şifahi olduğu için neticede 
hatmi kelâm eder. Rica ederim sükût ediniz. 

HACİ AHMED HAMDI Ef. (Muş) — Bina
enaleyh benim teklifimin birinci maddesi, bil
ûmum memurin ve müstahdemin bilâmuhakeme 
azlolunamıyacaktır. İkinci maddesi kanunen az
lini istilzam etmiyen ceraimi hafife ile mahkûm 
olanlar derece derece, altı ay, bir sene, iki sene 
müddetle muvakkaten açığa çıkarılacak ve hita
mı müddette memuriyeti sabıkasından bir dere
ce dûn memuriyette istihdam edilecektir. 

Üçüncü maldesi, mülkiyenin en büyük me
murlarından her hangisi siyaseten, idareten mev
kii memuriyetinden tebdili lâzımgelir ve bu lü
zum sun'utaksirinden mütevellit görülürse harcı
rah nizamnamesinden istifade etmemek üzere 
tebdili mevkii memuriyeti caizdir. Dördüncü 
maddesi, bilmuhakeme azlolunan memurin ve 
müstahdemin ve bir daha hizmeti devlete alın
mamak üzere kayıtları balâsına şerh verilerek 
ilân edilecektir, zeminindedir. Bunun için bu 
kabul edilirse bilâmucip ikide bir azlolunmaya 
nihayet verilir. Harcırah Kararnamesi ahkâmı 
da israf edilmez. Binaenaleyh bu teklifimin ka
bulünü Heyeti Celilenizden rica ederim. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim Kavanini Maliye Encümeni hem tekli
fin kendilerine taallûku olmadığını söylüyor 
hem de Adliye ve Dahiliye encümenleri mazbata-
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larma atfen reddini talebediyor. Halbuki Ad
liye ve Dahiliye encümenlerinin mazbataları 
okunmadı. O mazbatalarda esbabı mucibe mev
cuttur. Zemini müzakereyi tavzih etmek üzere 
bu mazbataların da kıraatini rica ederim. 

HACI AHMED HAMDÎ Ef. (Muş) ~- Evet 
hakikaten böyle bir takririm vardı. Kimse anla
madı. Yalnız bir mazbata okunduğu için hak 
kayboldu. Hattâ benim de haberim olmadı. 

RElS — Adliye ve Dahiliye encümenlerinin 
mazbatalarını tekrar okutuyorum. 

(Adliye Encümeni mazbatası ve mütaakiben 
Dahiliye Encümeni mazbatası tekrar okundu.) 

RE IS — Buna nazaran müzakereye lüzumu 
olmadığı kanaatini besliyenler lütfen el kaldır
sın. Müzakereye lüzum yoktur efendim. O halde 
bu teklifi kabul edenler lütfen el kaldırsın. 

(Mazbataları reye koyunuz Reis Paşa Hazret
leri sesleri) 

Efendim mazbata müeddasmı kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Mazbata kabul edilmiştir 
efendim. 

2. — ÎCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

1. -— İktisat Vekâletine bir zatın intihabedil-
mesine dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti tez
keresi 
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T. B..M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

İnhilâl etmiş olan iktisat Vekâletine münasip 
bir zatın intihabını rica ederim. Riyasetçe umum 
Meclis azayı kiram namzedolarak telâkki ve arz 
olunur. i 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 

KEıîS — Efendim bundan sonraki celsemizi 
hafi olarak akdetmek üzere teneffüs.... 

(Saat : 3) 
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(İkinci Celse hafidir) 
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